
الملك يهنئ سلطان ُعمان 
بذكرى توليه مقاليد الحكم

*عمان 
بعث جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين برقية تهنئة �إىل 
ُعمان  �سلطان  طارق،  بن  هيثم  �ل�سلطان  جاللة  �أخيه 

�ل�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى توليه مقاليد �حلكم. 
�سعب  وبا�سم  با�سمه  �لربقية،  يف  جاللته،  و�أعرب 

�ململكة �لأردنية �لها�سمية وحكومتها عن �أحر �لتهاين 
متمنيا  �ملنا�سبة،  بهذه  �لأخ��وي��ة  �مل�ساعر  و�أ���س��دق 
ولل�سعب  و�لعافية،  �ل�سحة  دو�م  �ل�سلطان  جلاللة 
ظل  يف  و�لزده��ار،  �لتقدم  من  �ملزيد  �ل�سقيق  �لُعماين 

قيادته �حلكيمة.
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يومية - أردنية - شاملة

العودات:مناقشة قانوني 
األحزاب واالنتخاب خالل أيام

الدغمي ينقل رسالة 
من الملك الى ملك البحرين

بحث التطورات في كازاخستان 
واثارها على الجالية االردنية

أمانة عمان تنفذ 200 ألف 
جولة تفتيشية ميدانية 2021

تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية 
يدخل حيز التنفيذ األسبوع المقبل 

»17« وفاة و »2789« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة 

قانونية األعيان ُتقر مشروع تعديل الدستور

*عمان 
�لنيابية،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �للجنة  رئ��ي�����س  ق���ال 
�للجنة،  �إن  �لعود�ت،  عبد�ملنعم  �ملحامي  �لنائب 
�لد�ستورية  �لتعديالت  مناق�سة  من  �نتهائها  وبعد 
�لنو�ب،  جمل�س  قبل  من  و�إق��ر�ره��ا  ل�سنة2021، 
وحو�ر  نقا�س  بفتح  �ملقبلة  �لأي��ام  خالل  �ست�سرع 

حول م�سروعي قانوين �لأحز�ب و�لنتخاب.
�لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  لوكالة  �ل��ع��ود�ت  و�أ���س��اف 

ومالحظات  �آر�ء  �إىل  �ست�ستمع  �للجنة  �أن  )برت�( 
�لقوى  �لقانونني من خالل خمتلف  حول م�سروعي 
�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�حلزبية،  �ل�سيا�سية 
�لعالقة  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  وخمتلف  و�لأح�����ز�ب 
حول  �لتو�فقات  يحقق  معمق  نقا�س  �إىل  للو�سول 
�ست�سع  �لنيابية  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لقانونني. 
مع  و�حل����و�ر  �لنقا�س  يف  لل�سروع  زمنيا  ج���دول 

خمتلف �جلهات و�لقطاعات و�لقوى �ل�سيا�سية.

*عمان 
�لدغمي، �لثنني،  �لكرمي  �ملحامي عبد  �لنو�ب  رئي�س جمل�س  نقل 
ر�سالة خطية من جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �إىل �أخيه جاللة �مللك 
حمد بن عي�سى ملك �لبحرين، ت�سلمها ويل عهد �لبحرين �سمو �ل�سيخ 

�سلمان بن حمد، رئي�س جمل�س �لوزر�ء.
عهد  ويل  ��ستقبل  �ليوم،  �لنو�ب  جمل�س  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
�لبحرين ، �لدغمي و�لوفد �لنيابي �ملر�فق، معرب� عن حر�س بالده على 
�آفاق �لتعاون بني �لبلدين �ل�سقيقني. وقال ويل عهد �لبحرين  تعزيز 
يوؤكد مدى  �لبلدين  �لد�ئم بني قيادتي  و�لت�ساور  �لتن�سيق  م�ستوى  �إن 
�إىل  �ل�سعي  نحو  ويذهب  �لق�سايا،  من  �لعديد  حيال  �ملو�قف  تطابق 
عمق  �لدغمي  �أك��د  جهته  من  �ل�سقيقني.  �ل�سعبني  م�سلحة  حتقيق 
�لعالقات �لأخوية �لر��سخة �لتي جتمع �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني، 
و�حلر�س على توطيدها. و�أكد �لدغمي �أهمية دور �لربملانيني يف بناء 
ج�سور �لتعاون من �أجل دعم ق�سايا �لأمتني �لعربية و�لإ�سالمية، م�سري� 
�إىل م�ستوى �لتعاون �لكبري بني برملايّن �لأردن و�لبحرين و�سعيهما دومًا 
�إىل تن�سيق �ملو�قف يف خمتلف �ملحافل �لربملانية �لعربية و�لدولية. 
و�لنو�ب:  وريكات  ر�مي  �لبحرين  لدى  �لأردين  �ل�سفري  �للقاء  وح�سر 
م�ساعد رئي�س جمل�س �لنو�ب غازي �لبد�وي، و�إ�سالم �لطبا�سات، وزينب 

�لبدول وعدنان م�سوقه وب�سام �لفايز وعلي �لغز�وي.

*عمان 
�ملغرتبني،  و�سوؤون  �خلارجية  وز�رة  يف  عقد  مو�سع  �جتماع  بحث 
على  و�آثارها  كاز�خ�ستان  جمهورية  يف  �لأخرية  و�لتطور�ت  �لأحد�ث 
�أو�ساع �جلالية �لأردنية هناك وخ�سو�سا �لطلبة �لد�ر�سني يف عدد من 
�جلامعات. و�سارك يف �لجتماع �لذي تر�أ�سه �أمني عام �لوز�رة �ل�سفري 
يو�سف �لبطاينة، �ل�سفري �لأردين لدى كاز�خ�ستان يو�سف عبد�لغني، 
و�ملوؤ�س�سات  �ل��وز�ر�ت  م�سوؤويل  من  وعدد  �ملرئي،  �لت�سال  �آلية  عرب 
�لر�سمية �ملعنية، وبالتن�سيق مع �ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات.   
\تابع �س3

*عمان 
�ل�سوؤون  لقطاع  �لتابعة  و�ملهنية  �ل�سحية  �لرقابة  د�ئ��رة  نفذت 
�ل�سحية و�لزر�عة يف �أمانة عمان خالل �لعام �ملا�سي، حو�يل 209552 
جولة   98758 مع  مقارنة  �لتفتي�س،  مر�كز  خالل  من  ميد�نية  جولة 
خالل �لعام �لذي �سبقه 2020. وبح�سب مدير د�ئرة �لرقابة �ل�سحية 
 37662 �لرقابية  �لد�ئرة  حررت  �لهو�دي،  خلدون  �لدكتور  و�ملهنية 
�إجر�ء قانونيا، ت�سمنت 28419 �نذ�ر� و7324 خمالفة �سحية ومهنية 
�إلكرتونية،  �سكوى   16699 ومعاجلة  ومهنيا،  �سحيا  �غالقا  و1919 

و�إتالف 85943 لرت� من �لع�سائر خالل �سهر رم�سان �ملبارك.

*عمان 
�لع�سع�س،  حممد  �لدكتور  �ملالية  وزي��ر  �أعلن 
�لر�سوم  وت��وح��ي��د  تخفي�س  ق���ر�ر  �أن  �لث��ن��ني، 
�لتنفيذ  حيز  �سيدخل  �ل�سلع  على  �جلمركية 
�لأ�سبوع �ملقبل، بعد �سدور عدد �جلريدة �لر�سمية 

لهذ� �ل�سهر.
م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  خالل  �لع�سع�س،  وقال 
�ملو�طن  مل�سلحة  ياأتي  "�لقر�ر  �إن  �ملالية،  وز�رة  يف 
�ل�سر�ئية  قوته  تعزيز  خ��الل  من  �أوًل،  �لأردين 
م�سري�  و�ل�سياحة"،  �لتجارة  قطاعي  وتن�سيط 
ما  �لإد�ري  تقلي�س �لجتهاد  ي�ساعد على  �أنه  �إىل 
و�لقت�ساد  �خلا�س  �لقطاع  على  �يجابا  ينعك�س 

ب�سكل عام.
�جلمركي  �لل��ت��ز�م  تكلفة  تخفي�س  �أن  و�أك��د 
�ل�سريبي  و�لتجنب  �لتهرب  تكاليف  من  لتقرتب 

وتنظيم  �لتهريب  �أع��م��ال  من  �حل��د  �إىل  �سيوؤدي 
�إلغاء معادلة  �لوز�رة قررت  �أن  �إىل  �ل�سوق، م�سري� 
على  �لإد�ري���ة  �لأعباء  تخفيف  بهدف  �لت�سنيع 
�جلديدة،  �لتعرفة  وبح�سب  �لأردنية.  �ل�سناعة 
تنتجها  �لتي  تلك  با�ستثناء  �ملو�د  جميع  �ستخ�سع 
�ل�سناعات  قطاعات  من  كل  يف  �لأردنية  �ل�سناعة 
وبع�س  و�لغذ�ئية  و�لأثاث  و�لإن�سائية  �لهند�سية 
و5  باملئة   0 هما  فئتني  �إىل  �لأخ��رى،  �ل�سناعات 

باملئة فقط.
و�أو�سح �لع�سع�س �أنه نتيجة لهذ� �لقر�ر �ست�سبح 
و40  معفاة،  ل��الأردن  �لد�خلة  �مل��و�د  من  باملئة   53
بن�سبة  جمركية  تعرفة  �إىل  �سيخ�سع  منها  باملئة 
�ل�سيار�ت  ي�سمل  ل  �لقر�ر  هذ�  �أن  مبينا  باملئة،   5
�سبيل  على  ولو�زمه  و�لتبغ  �لكحولية  و�مل�سروبات 
�ملثال ل �حل�سر.             تابع �س2

*عمان 
�أعلنت وز�رة �ل�سحة، �لثنني، عن ت�سجيل 17 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة  و2789  وف��اة 
�ململكة، لريتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 12893 وفاة 

و1082570 �إ�سابة.
 6.90 �لإيجابّية  �لفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
عن  �ل�����س��ادر  �لإع���الم���ي  �مل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة، 

�لوز�رة.
 27678 �حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ملوجز  و�أ���س��ار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،  �إىل  و�سل  حاليًا  �لن�سطة 
حالة،   94 �مل�ست�سفيات  �إىل  �أدخلت،  �لتي  �حلالت 
وعدد �حلالت �لتي غادرت �مل�ست�سفيات 98 حالة، 

�لتي  �ملوؤكدة  للحالت  �لإجمايل  �لعدد  بلغ  فيما 
تتلقى �لعالج يف �مل�ست�سفيات 666 حالة.

و�أ�سار �ملوجز �إىل ت�سجيل 2403 حالت �سفاء، 
�ملتوقعة  �ل�سفاء  حلالت  �لإجمايل  �لعدد  لي�سل 
بعد �نتهاء فرتة �لعزل )14 يومًا( �إىل 1041999 

حالة.
ليبلغ  فح�سًا،   40424 �إج���ر�ء  �إىل  �أ���س��ار  كما 
�لعدد �لإجمايل للفحو�سات �لتي �أجريت منذ بدء 

�لوباء 13891969 فح�سًا.
�لأوىل  �جلرعة  متلقي  عدد  �أن  �ملوجز  و�أظهر 
و�سل  فيما   ،4470883 �إىل  و�سل  كورونا  لقاح  من 

عدد متلقي �جلرعتني �إىل 4067638. 

*عّمان 
�لأعيان،  جمل�س  يف  �لقانونية  �للجنة  �أق��رت 
في�سل  رئي�سه  برئا�سة  �لث��ن��ني  �جتماع  خ��الل 
�لفايز، م�سروع قانون تعديل �لد�ستور ل�سنة 2021، 

كما ورد من جمل�س �لنو�ب.
�إن  طبي�سات،  �أحمد  �لعني  �للجنة  رئي�س  وقال 
"تعديل  م��و�د  ملناق�سة  ��ستكماًل  ج��اء  �لجتماع 
�لد�ستور" بعد �أن بد�أت �للجنة يوم �أم�س مناق�ساتها 
و�أنهت 17 مادة من م�سروع �لقانون. وح�سر �لجتماع 
وزير �ل�سوؤون �ل�سيا�سية و�لربملانية �ملهند�س مو�سى 

وفاء  �لقانونية  لل�سوؤون  �لدولة  ووزيرة  �ملعايطة، 
و�لنائب  �خلاليلة،  علي  و�لنائب  م�سطفى،  بني 
�ل�سابق �ملحامي ح�سني �لقي�سي، و�خلبري �لد�ستوري 
يا�سر �ل�سلبي، و�ملحامي �لدكتور عبد�لقادر �لطورة. 
�لد�ستور  تعديل  م�سروع  �أقر  �لنو�ب،  جمل�س  وكان 
من  �أ�سو�ت   104 باأغلبية   ،2021 ل�سنة  �لأردين 
�ملا�سي،  �خلمي�س  يوم  جل�سته  يف  نائًبا،   112 �أ�سل 
قبل �أن يحّوله �إىل جمل�س �لأعيان، �لذي من �ملُقرر 
حتت  عامة  جل�سة  يف  �لقانون  م�سروع  يناق�س  �أن 

�لقبة يوم �لأربعاء �ملُقبل.

*عمان 
�أن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أك��د 
�ل�سباب و�ملر�أة هما �لقوة �لر�ئدة يف جميع 

م�سار�ت عملية �لإ�سالح.
ممثالت  لقائه  خ��الل  جاللته،  و�أ���س��ار 
�حل�سينية  ق�سر  يف  �لن�سائي  �لقطاع  عن 
على  �لت�سجيع  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لث���ن���ني، 

�لنخر�ط يف �لأحز�ب.
وحث جاللة �مللك �ملر�أة على �مل�ساركة 
�ل�سيا�سي،  �لإ���س��الح  ج��ه��ود  يف  �لفاعلة 
�إىل  وتقدمن  �مل�ساركة  تهنب  "ل  ق��ائ��ال: 

�لأمام".
�مل��ر�أة  م�ساهمة  �أهمية  جاللته  و�أّك��د 
ودورها �لفاعل يف �إجناح عملية �لتحديث 
�أن  مبينًا  �ملقبلة،  �ملرحلة  خالل  �ل�سيا�سي 

�سوت �ملر�أة مهم جد� يف هذه �لعملية.
ولفت جاللة �مللك �إىل توجيهه ملختلف 
�ملوؤ�س�سات ب�سرورة �لعمل بقوة على تعزيز 
�لعقبات  وتذليل  ومتكينها،  �مل���ر�أة  دور 
و�لتنمية  �لعمل  �سوق  يف  متثيلها  لزيادة 

�لقت�سادية.
�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وتفقد 
�لثنني،  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
���س��ري �ل��ع��م��ل يف م�����س��روع �مل��وق��ع �جل��دي��د 

للقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة �لأردنية – 
�جلي�س �لعربي.

وكان يف ��ستقبال جاللته لدى و�سوله، 
رئي�س هيئة �لأركان �مل�سرتكة �للو�ء �لركن 

كبار  م��ن  وع���دد  �حلنيطي  �أح��م��د  يو�سف 
�ل�سباط.

�إىل  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ج��الل��ة  و��ستمع 
و�لأ���س��غ��ال  �لإ���س��ك��ان  مدير  قدمه  �إي��ج��از 
�ر�سيد،  عي�سى  �ملهند�س  �لعميد  �لع�سكرية 

للقيادة  �جل��دي��د  �مل��وق��ع  م�����س��روع  ح���ول 
وطاقته  وم�ساحته  وجغر�فيته  �لعامة، 
�سيوفرها،  �لتي  و�خل��دم��ات  �ل�ستيعابية 
ملديريات  �لتنظيمي  �ملخطط  �إىل  �إ�سافًة 
�للو�ء  و�أكد  ي�سملها.  �لتي  �لعامة  �لقيادة 

�لعامة  �لقيادة  ��ستمر�ر  �حلنيطي  �لركن 
ملختلف  و�ل��ت��ح��دي��ث  �ل��ت��ط��وي��ر  بعمليات 
ومبا  �مل�سلحة،  �لقو�ت  ووح��د�ت  ت�سكيالت 
بها  �ملناطة  بالو�جبات  �لقيام  من  ميكنها 
على �أكمل وجه.                     تابع �س2

الملك يؤكد دور المرأة 
في إنجاح عملية التحديث السياسي *شرم الشيخ

عبد�هلل  ب��ن  �حل�سني  �لأم���ري  �سمو  ح�سر 
�لثاين، ويل �لعهد،  �لثنني، حفل �فتتاح منتدى 
�سباب �لعامل يف ن�سخته �لر�بعة 2021، �ملنعقد 

يف مدينة �سرم �ل�سيخ �مل�سرية.
و�فتتح �لرئي�س �مل�سري عبد�لفتاح �ل�سي�سي 
�لفرتة  خ��الل  �أع��م��ال��ه  تعقد  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى، 
�حل��ايل،  �لثاين  كانون   13  –  10 بني  �لو�قعة 
�آلف   3 ونحو  وخمت�سون  خرب�ء  فيه  وي�سارك 

بينهم 28  �لعامل،  و�سابة من خمتلف دول  �ساب 
م�ساركا من �لأردن.

دول  �حلفل،  خالل  �مل�سري،  �لرئي�س  ودعا 
ع��ل��ى جت���اوز خمتلف  م��ع��ا  �ل��ع��م��ل  �إىل  �ل��ع��امل 
�أجل  من  �لر�هنة،  �لأزم��ات  و�إنهاء  �لتحديات، 
�لإن�سانية و�إحالل �ل�سالم، قائاًل، �إن �ملنتدى بات 
�ل�سباب  بني  �لروؤى  لتبادل  و�أد�ة  للحو�ر  من�سة 

و�سناع �لقر�ر يف �لعامل.
تابع �س2

جاللته يلتقي ممثالت القطاع النسائي ويتفقد سير العمل بالموقع الجديد للقيادة العامة 

األمــام إلــى  وتقدمن  المشاركة  تهبن  ال  للنساء:  الملك 

ولي العهد يحضر حفل افتتاح 

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

 اهال وسهال ومرحبا 

حللتم اهال ووطأتم سهال

يتقدم االعالمي

  حسين الشاعر 

وأسرة مجلة نجوم واضواء 

العربية  بالترحيب بسعادة 

االستاذ ورجل االعمال

 حسن زهر الدين

حفظه اهلل ورعاه
المدير العام  فندق سافوي 

/ قبرص التركية 

 بزيارته لوطنه الثاني االردن 

وااللتقاء بكبار الشخصيات
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*شرم الشيخ
ح�سر �سمو �لأمري �حل�سني بن عبد�هلل 
�فتتاح  حفل  �لثنني،  �لعهد،   ويل  �لثاين، 
�لر�بعة  ن�سخته  يف  �لعامل  �سباب  منتدى 
�ل�سيخ  ���س��رم  مدينة  يف  �ملنعقد   ،2021

�مل�سرية.
عبد�لفتاح  �مل�سري  �لرئي�س  و�فتتح 
�أعماله  تعقد  �ل��ذي  �مل��ن��ت��دى،  �ل�سي�سي 
 13 – ب��ني 10  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��ف��رتة  خ���الل 
ك��ان��ون �ل��ث��اين �حل����ايل، وي�����س��ارك فيه 
�ساب  �آلف   3 ونحو  وخمت�سون  خ��رب�ء 
و�سابة من خمتلف دول �لعامل، بينهم 28 

م�ساركا من �لأردن.
�حلفل،  خالل  �مل�سري،  �لرئي�س  ودعا 
جت��اوز  على  معا  �لعمل  �إىل  �ل��ع��امل  دول 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��ح��دي��ات، و�إن���ه���اء �لأزم����ات 
و�إح��الل  �لإن�سانية  �أج��ل  م��ن  �ل��ر�ه��ن��ة، 

�ل�سالم، قائاًل، �إن �ملنتدى بات من�سة للحو�ر 
و�سناع  �ل�سباب  بني  �ل��روؤى  لتبادل  و�أد�ة 

�لقر�ر يف �لعامل.
من  م��وؤث��رة  �سبابية  من���اذج  وع��ر���س��ت 
و�أبرز  جناحها  ق�س�س  �لعامل  دول  خمتلف 
��ستمع  كما  ت��و�ج��ه��ه��ا،  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
ر�سائل  �إىل  �لف��ت��ت��اح  حفل  يف  �حل�����س��ور 
�ل�سحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  للمدير  متلفزة 
غيربي�سو�س،  �أده��ان��وم  تيدرو�س  �لعاملية 

لالأمم  �ل�سامية  للمفو�سية  �لعام  و�ملدير 
غر�ندي،  فيليبو  �لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة 
ديفيد  �ل���دويل  �لبنك  جمموعة  ورئي�س 
�ل�سباب  دور  �أهمية  فيها  �أك��دو�  مالبا�س، 
وم��و�ج��ه��ة  ب��ال��ع��امل،  �لتنمية  ق��ي��ادة  يف 

�لتحديات �لعاملية.
وي��ل��ت��ق��ي �ل�����س��ب��اب و���س��ن��اع �ل���ق���ر�ر 
لتبادل  �ملنتدى،  يف  و�خل���رب�ء  و�ملفكرون 
�لروؤى و�لأفكار حول حماور متنوعة تتعلق 
�ملناخ،  وتغري  ك��ورون��ا،  فريو�س  بتد�عيات 

�لإن�سان،  وحقوق  �لجتماعية،  و�حلماية 
وري�����ادة �لأع���م���ال، و�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي، 
�لطاقة.  وم�ستقبل  بعد،  ع��ن  و�ل��در����س��ة 
بتو�سيات  �خل���روج  �إىل  �ملنتدى  وي��ه��دف 
طموحات  تعك�س  للتنفيذ  قابلة  و�سيا�سات 

�ل�سباب.
حممد  �ل�سباب  وزي��ر  �لفتتاح  وح�سر 
يف  �لأردين  و�ل�سفري  �لنابل�سي،  �سالمة 
مكتب  ومدير  �لع�سايلة،  �أجم��د  �لقاهرة 

�سمو ويل �لعهد م�سطفى خليفة.

*عمان 
�لبلدية  �خل��دم��ات  م�����س��روع  ��ستاأنف 
وز�رة  تديره  �ل��ذي  �لجتماعي  و�لتكّيف 
�لإد�رة �ملحلية بال�سر�كة مع �لبنك �لدويل 
 27.5 مقد�رها  مبنحة  �ململكة  يف  �أعماله 
من  ب��دءً�  ون�سف،  �سنة  مل��دة  دينار  مليون 

مطلع �لعام �جلاري 2022.
 28 �إىل مو��سلة دعم  �مل�سروع  ويهدف 
وجنوبها  وو�سطها  �ململكة  �سمال  يف  بلدية 
ت�������س���ررت ج�����ر�ء ت���دف���ق و����س��ت�����س��اف��ة 
على  وم�ساعدتها  �ل�سوريني،  �لالجئني 
�خلدمات  وتقدمي  �للجوء،  �آثار  مو�جهة 
خدمية  م�سروعات  و�إق��ام��ة  �ملختلفة، 
عمل  فر�س  وتوفري  و�بتكارية،  وتنموية 
يف  للم�ساهمة  و�ل�����س��وري��ني،  ل��الأردن��ي��ني 
�لتكّيف  على  �لبلديات  هذه  قدرة  تعزيز 
�لقت�سادي  �لنمو  ودعم  �للجوء  �آثار  من 

�ملحلي.
و�أكد نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �لإد�رة 
�ملحلية توفيق كري�سان، �أن �حلكومة ركزت 
�ملنظمات  مع  �مل�سرتك  �لعمل  تر�سيخ  على 
�لدولية �ملانحة �لتي تعمل يف قطاع �لإد�رة 
مل�ساعدة  ُجدد  مانحني  و��ستقطاب  �ملحلية، 
لالجئني  �مل�ست�سيفة  و�ملجتمعات  �لبلديات 

�للجوء،  �أع��ب��اء  مو�جهة  على  �ل�سوريني 
�لتنمية  لدعم  �لبلديات  ق��در�ت  وتعزيز 

�لقت�سادية �ملحلية فيها.
تعزيز  على  حر�ست  �ل���وز�رة  �أن  وب��ني 
من  و�لالمركزية  �ملحلية  �لإد�رة  مفهوم 
خالل �إ�سر�ك �ملجتمعات �ملحلية و�ملو�طنني 
يف حتديد �أولوياتهم و�حتياجاتهم، لإقامة 
�أنه  �إىل  م�سريً�  وريادية،  �بتكارية  م�ساريع 
�مل�سروع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  وف��ق  �سيتم 
�لبدء باإقامة 9 م�ساريع يف 9 بلديات بكلفة 
حو�يل 4.7 مليون دينار، و�ست�سمل �لعديد 
وجنوب  وو���س��ط  �سمال  يف  �ل��ب��ل��دي��ات  م��ن 

�ململكة.
ووزي��ر  �ل����وزر�ء  رئي�س  ن��ائ��ب  و�أع���رب 
�سكره  عن  كري�سان  توفيق  �ملحلية  �لإد�رة 
و�لدول  �لدولية  و�ملنظمات  �لدويل  للبنك 
�لإد�رة  قطاع  دع��م  يف  لإ�سهامها  �ملانحة 
�أب���رز  م��ن  ك���ان  لأن���ه  �مل��م��ل��ك��ة،  يف  �ملحلية 
�ل�سوري  �للجوء  ب�سبب  �ملتاأثرة  �لقطاعات 
و�ل��ذي  �سنو�ت،  ع�سر  على  يزيد  م��ا  منذ 
�ململكة،  مناطق  خمتلف  �إىل  �آث��اره  و�سلت 
�إىل ج��ان��ب م��و�ج��ه��ة خم��اط��ر وحت��دي��ات 
جائحة كورونا، حيث �أن �لبلديات �ساعدت 
ب�سكل رئي�سي يف �جلهود �لوطنية للت�سدي 

جلائحة كورونا.
�أم����ني ع���ام وز�رة  �أ����س���ار  م���ن ج��ان��ب��ه 
مهيد�ت،  ح�سني  �ملهند�س  �ملحلية  �لإد�رة 
مكثفة  ج���ه���ودً�  ب��ذل��ت  �ل�����وز�رة  �أن  �إىل 
م�سروع  لفريق  �لدعم  �سبل  كافة  وقدمت 
�لجتماعي  و�لتكيف  �لبلدية  �خل��دم��ات 
للبلديات  �لت�سهيالت  جميع  تقدمي  ل�سمان 
من  تتمكن  ك��ي  �مل�����س��روع،  م��ن  �مل�ستفيدة 
و�لتنموي  �خلدمي  بدورها  �لقيام  مو��سلة 
وجائحة  �للجوء  �آثار  وتخفيف  جهة،  من 

كورونا من جهة �أخرى.
توفيق  �ملهند�س  �مل�سروع  مدير  وقال 
للم�سروع  �لكاملة  �خلطة  �إن  �خلو�طرة، 
مناطق  يف  م�سروعًا   42 �إق��ام��ة  �ست�سمل 
وتتنوع   ،28 �ل���  �مل�ستهدفة  �ل��ب��ل��دي��ات 
بني  و�خل��دم��ي��ة  �لتنموية  طبيعتها  يف 
م�ساريع  و�إق��ام��ة  حملية  م�سانع  �إن�ساء 
مائية،  زر�ع��ة  وم�ساريع  متجددة  طاقة 
�ب��ت��ك��اري��ة  م�����س��اري��ع   9 �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
م�ساريع  بني  من  �ختيارها  مت  وري��ادي��ة، 
�ململكة،  بلديات  عليها  تناف�ست  عديدة 
على  �لبلديات  هذه  م�ساعدة  �إىل  �إ�سافة 
�إ�سفلتية  وخلطات  ���س��و�رع  وتعبيد  فتح 

�ساخنة. 

ولي العهد يحضر حفل افتتاح 
منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

إطالق المرحلة الثالثة من مشروع 
الخدمات البلدية والتكّيف االجتماعي

*عمان 
�ل�سباب  �أن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أك��د 
م�سار�ت عملية  �لر�ئدة يف جميع  �لقوة  و�ملر�أة هما 

�لإ�سالح.
عن  ممثالت  لقائه  خ��الل  جاللته،  و�أ���س��ار 
�لثنني،  �حل�سينية  ق�سر  يف  �لن�سائي  �لقطاع 
يف  �لن���خ���ر�ط  ع��ل��ى  �لت�سجيع  �أه��م��ي��ة  �إىل 

�لأحز�ب.
وحث جاللة �مللك �ملر�أة على �مل�ساركة �لفاعلة يف 
�مل�ساركة  تهنب  "ل  قائال:  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالح  جهود 

وتقدمن �إىل �لأمام".
ودوره��ا  �مل���ر�أة  م�ساهمة  �أهمية  جاللته  و�أّك���د 
خالل  �ل�سيا�سي  �لتحديث  عملية  �إجناح  يف  �لفاعل 
يف  جد�  مهم  �مل��ر�أة  �سوت  �أن  مبينًا  �ملقبلة،  �ملرحلة 

هذه �لعملية.
ولفت جاللة �مللك �إىل توجيهه ملختلف �ملوؤ�س�سات 
ب�سرورة �لعمل بقوة على تعزيز دور �ملر�أة ومتكينها، 
�لعمل  �سوق  يف  متثيلها  ل��زي��ادة  �لعقبات  وتذليل 

و�لتنمية �لقت�سادية.
ل��ل��ح��ا���س��ر�ت، مت �حل��دي��ث عن  م��د�خ��الت  ويف 
فيما  �ملجتمع،  ثقافة  تعزيز  على  �لعمل  �أهمية 
�ملد�ر�س  �لأح��ز�ب، خا�سة يف  بالنخر�ط يف  يتعلق 
�حلياة  يف  �لفاعل  �مل��ر�أة  دور  وتاأكيد  و�جلامعات، 

�حلزبية و�ل�سيا�سية.
هو  بل  خ��ي��ار�،  لي�س  �لتحديث  �أن  �إىل  و�أ���س��رن 

متطلب �أ�سا�سي للتقدم �إىل �لأمام.
دور  دون  �لتقدم  حتقيق  ميكن  ل  �أن��ه  و�أك���دن 

�أهمية  على  م�سدد�ت  متكينها،  ودون  للمر�أة،  فاعل 
تعزيز �سيادة �لقانون وتطوير �ملنظومة �لجتماعية 

يف  �مل�ساهمة  على  وت�سجيعها  �مل��ر�أة  م�ساركة  لزيادة 
خمتلف �ملجالت.

�ملر�أة  �أهمية تعزيز متثيل  �إىل  ولفتت متحدثات 

يف مر�كز �سنع �لقر�ر، م�سيد�ت مبخرجات وتو�سيات 
�للجنة �مللكية لتحديث �ملنظومة �ل�سيا�سية �ملتعلقة 

بتمكني �ملر�أة.

�لها�سمي  �مللكي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �للقاء  وح�سر 
�مللك،  جاللة  مكتب  ومدير  �لعي�سوي،  ح�سن  يو�سف 

�لدكتور جعفر ح�سان.

الملك: ال تهبن المشاركة وتقدمن إلى األمام

الخرابشة: العراق يقر االتفاقية 
االطارية ألنبوب نقل النفط للعقبة

  
*عمان 

�خلر�ب�سة  �سالح  �لدكتور  �ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة  وزي��ر  �علن 
�لطارية  �لتفاقية  على  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  جمل�س  مو�فقة  �لثنني 
مل�سروع مد �أنبوب نقل نفط �لعر�ق �خلام من �لب�سرة �ىل ميناء �لعقبة 
�سحفي  ت�سريح  يف  �خلر�ب�سة  �ل��وزي��ر  وق��ال  �لأح��م��ر.  �لبحر  على 
�لثنني �ن نظريه �لعر�قي �ح�سان عبد�جلبار �بلغه بات�سال هاتفي ب� 
"مو�فقة جمل�س �لوزر�ء �لعر�قي على �تفاق �لطار وتفوي�سه باإنهاء 

�لإجر�ء�ت �لالزمة لتوقيعه".
توجيه  على  �لعر�قي  �لوزير  مع  �تفق  �نه  �ىل  �خلر�ب�سة  و�أ�سار 
�لفرق �لفنية و�لقانونية �خلا�سة مبد �لنبوب ل�ستكمال �لإجر�ء�ت 

�لالزمة لتوقيع �لتفاق.
و�تفق �لوزير�ن على �سرورة �لبناء على خمرجات �لقمة �لثالثية 
حزير�ن  يف  عقدت  و�ل��ت��ي  �لر�بعة  �لعر�قية  �مل�سرية  �لأردن��ي��ة 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  مب�ساركة  بغد�د  �لعا�سمة  يف  �ملا�سي 
�مل�سري  �لكاظمي و�لرئي�س  �لعر�قي م�سطفى  �لوزر�ء  ورئي�س جمل�س 
�لثنائي  �لتعاون  عالقات  �لوزير�ن  ناق�س  كما  �ل�سي�سي.  عبد�لفتاح 

و�آخر م�ستجد�ت �أنبوب ت�سدير نفط �لعر�ق عرب ميناء �لعقبة.
�آفاق  وتو�سيع  �لثنائية  �لعالقات  توطيد  �طار  يف  �مل�سروع  وياأتي 
من  �ل�سقيقني  للبلدين  �مل�سرتكة  �مل�سالح  يخدم  ومبا  �لثنائي،  �لتعاون 
خالل فتح منفذ جديد ل�سادر�ت �لنفط �لعر�قي مينح �لردن مبوجبه 
حق �سر�ء 150 �لف برميل نفط يوميا لتكريرها يف م�سفاة �لبرتول 
�خلام  �لنفط  لنقل  �أنبوب  ببناء  �مل�سروع  ويتمثل  �لزرقاء.  مدينة  يف 
�ليوم من  �لعر�قي وملحقاته بطاقة ت�سميمية تبلغ مليون برميل يف 
�لب�سرة لغاية �لعقبة وبطول حو�يل 1665 كم لت�سدير �لنفط �خلام 
�لعر�قي عرب ميناء �لعقبة مرور� بالأر��سي �لأردنية و�سول �ىل ميناء 

�لعقبة ومنها لل�سوق �لعاملية.
يف  �ل�سخ  حمطات  من  ميتد  �ل��ذي  �مل�سروع،  تنفيذ  كلفة  وتقدر 
�لب�سرة يف �لعر�ق �إىل ميناء �لعقبة يف �لأردن، بحو�يل 7- 9 مليار�ت 

دولر ح�سب �لتقدير�ت �لعر�قية.

ورشة عمل حول األمن الغذائي 
في جامعة األميرة سمّية

*عمان 
جامعة  يف  �لأع��م��ال  لتكنولوجيا  ط��الل  �مللك  كلية  عميد  �فتتح 
حول  عمل  ور�سة  �سمور،  جورج  �لدكتور  للتكنولوجيا،  �سمّية  �لأمرية 

�لأمن �لغذ�ئي يف �لأردن، قّدمها طلبة مادة �لقت�ساد �جلزئي.
و��ستعر�س �لدكتور �سمور، بح�سب بيان �سحفي للجامعة �لثنني، 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  روؤى  �لكلية،  وطلبة  �أ�ساتذة  من  عدد  بح�سور 
�لثاين يف �أهمية تعزيز فر�س �لأمن �لغذ�ئي، م�سيد� بتجربة �لطلبة 
يف  و�مل�ساهمة  �لوطنية  �لق�سايا  على  �لأ�سو�ء  ت�سليط  يف  و�أبحاثهم 
�إيجاد حلول لها. كما وناق�ست �لور�سة، �لتي تعدُّ و�حدة من �لتقاليد 
�ل�سنوية �لتي تعتمدها �لكلية، 15 بحثًا ت�سمنت �أو�ساع �لأمن �لغذ�ئي 

�لوطني و�لعاملي، ل �سيما خالل جائحة كورونا.

اللجنة المالية تناقش موازنة 
وزارة التعليم العالي والوحدات 

التابعة لها والجامعات
  

*عمان 
�لتعليم  وز�رة  مو�زنة  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ملالية  �للجنة  ناق�ست 

�لعايل و�لوحد�ت �حلكومية �لتابعة لها و�جلامعات �لأردنية.
وقال وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور وجيه عوي�س �إن وز�رة �لتعليم 
�لعلمي  �لبحث  �سندوق  يحتوي  حيث  �لعلمي،  بالبحث  تهتم  �لعايل 
على 13 مليون دينار و�أنه باإمكان �أي جمموعة علمية تنفيذ م�ساريع 
�أيا منها م�سكلة يعاين منها �لأردن ولها و�قع  �أن يحل  �سخمة ب�سرط 

وم�ستقبل �قت�سادي.
دينار  مليون   99 ب�  تقدر  �لعام  لهذ�  �لوز�رة  مو�زنة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

يخ�س�س منها قر�بة �ل� 70 مليونا لدعم �جلامعات.
يجري  �أنه  عوي�س  �أكد  �جلامعية،  و�لقرو�س  �ملنح  توزيع  وحول 
مقعد   500 توزيع  جرى  حيث  �لألوية  على  �لعد�لة  مبنتهى  توزيعها 

لكل لو�ء و150 منحة و350 قر�سا .
و�أ�سار �إىل �أن تر�جع م�ستوى �لتعليم �لعايل يعود �إىل تز�يد �أعد�د 

�لطلبة مما ي�سكل �سغطا كبري� على مو�رد �جلامعات ومو�زنتها.
من  متفاوتة  �إنها  عوي�س  قال  �لأردنية،  �جلامعات  ديون  وب�ساأن 

جامعة �إىل �أخرى حيث تزيد عن 100 مليون دينار.
حول  �لدبعي  م��اأم��ون  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  وحت��دث 
 70 �إىل   80 من  للجامعات   2019 عام  يف  �حلكومي  �لدعم  تخفي�س 
جوهري  ب�سكل  �أثر  مما  مليونا   90 �إىل  برفعها  �ملطالبات  رغم  مليونا 

على جامعاتنا �لأردنية.
و�أ�سار �إىل �أن عزوف �لطلبة عن �للتحاق باجلامعات �لبعيدة عن 
منح  تقدمي  ��ستدعى  و�لبنية،  �خلدمات  يف  متدنية  كونها  �لعا�سمة 

للطلبة �لذين يلتحقون بتلك �جلامعات ومنحهم رو�تب �سهرية.
و�أكد رئي�س جمل�س هيئة �عتماد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�سمان 
قبول  �يقاف  جرى  �أنه  جهته،  من  �ل�سر�يرة،  ظافر  �لدكتور  جودتها 
برنامج   100 حو�يل  يف  �ملقبل  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  على  �لطلبة 
�جلامعات  يف  بكالوريو�س  برنامج   95 وح��و�يل  ودك��ت��ور�ه  ماج�ستري 
�لطاقات  وح�سب  �لطلبة  ع��دد  �ك��ت��م��ال  ب�سبب  وذل���ك  �لأردن���ي���ة 

�ل�ستيعابية �خلا�سة �ملقررة لكل برنامج.
وروؤ���س��اء  و�جلامعات  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  مع  �للجنة  وناق�ست 
�جلامعات  يف  �ل�ستثمار  �أبرزها  من  �لق�سايا،  من  �لعديد  �جلامعات 
ومديونيتها و�لعجز �ملايل فيها، �إ�سافة �إىل وقف �لتخ�س�سات �لر�كدة 
وعدم �لقبول فيها و�لتوجه �ىل �لتخ�س�سات �لتي يطلبها �سوق �لعمل.

على  �جلامعات  توزيع  حول  �ملالحظات  من  بجملة  حتدثو�  كما 
�لطالبية  و�لبعثات  �جلامعية  �ملنح  توزيع  و�أ�س�س  �لأط��ر�ف  مناطق 
كما  للجميع،  و��سحة  و�أ�س�س  �سروط  و�سمن  بعد�لة  توزيعها  و�أهمية 
جرى �ل�ستف�سار عن �أ�س�س تعيني روؤ�ساء �جلامعات وما يدور حولها من 

عالمات ��ستفهام.
وقدم روؤ�ساء �جلامعات �لأردنية ممن �ساركو� يف �لجتماع، ملخ�سا 
و�لعقبات  و�مل�ساكل  �مل�ستقبلية  وم�ساريعها  جامعاتهم  مو�زنات  حول 
و�لتخ�س�سات  �ملديونية  م�ساكل  و�أبرزها  �جلامعات،  منها  تعاين  �لتي 

�لر�كدة وتز�يد �أعد�د �لطلبة.

المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان 
يلتقي ممثلة اليونسكو باألردن

*عمان 
�ل��وزر�ء  رئا�سة  يف  �لإن�سان  حلقوق  �حلكومي  �لعام  �ملن�سق  �لتقى 

نذير �لعو�ملة، �لثنني، ممثلة �ليون�سكو يف �لأردن من جبوجن كيم.
يف  و�لت�سال  �لإع��الم  بر�مج  م�سوؤولة  بح�سور  �لعو�ملة،  و�أ�ساد 
مكتب �ليون�سكو يف �لأردن �إخال�س �خلو�لدة، بدور �ملنظمة �لأ�سا�سي 
بالتعامل مع �ملو��سيع �ملتعلقة بحقوق �لإن�سان، ل�سيما حمور �لتعليم، 
م�سري� �إىل �أن �لتعليم حق �أ�سا�سي منذ ن�ساأة �لإن�سان، ويجب �لعمل على 

مو�جهة �لتحديات يف ظل جائحة كورونا.
�حلكومي  �ملكتب  به  يقوم  �لذي  �لعمل  عن  �إيجاز�  �لعو�ملة  وقدم 
و�سرورة   ،)2025-2016( �ل�ساملة  �لوطنية  �خلطة  بتحديث  حاليا 
�لتي  �خلطة  مبحاور  �ملتعلقة  �لأمور  يف  �ليون�سكو  منظمة  مع  �لتعاون 
تعترب �لأ�سا�س، و�لذي �سيجري �عتمادها من قبل �حلكومة يف �إنفاذ ما 
يخ�س حقوق �لإن�سان، و�سرورة مو�ءمتها مع �لت�سريعات و�لتفاقيات 
�لتنمية  و�أه��د�ف  �ل�سامل  �ل��دوري  �ل�ستعر��س  وتو�سيات  �لدولية 

�مل�ستد�مة 2030.
-2016( �ل�ساملة  �لوطنية  �خلطة  حتديثات  للح�سور  وعر�س 
مرحلة  يف  خا�سة  �ليون�سكو  منظمة  مع  �لتعاون  �إىل  متطلعا   ،)2025
�حلكومي  �لعام  �ملن�سق  مكتب  دور  عر�س  كما  �خلطة.  و�إنفاذ  �إجن��از 
و�ملنظمات  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  و�ل��وز�ر�ت  �جلهات  بني  �لتن�سيق  يف 
�لدولية، مبا يتعلق بكتابة �لتقارير �ملعنية بحقوق �لإن�سان يف �لأردن، 
ي�سهل  ما  �لعمل،  و�آلية  �ملتبعة  بالإجر�ء�ت  �ملكتب على علم  �أن  حيث 
جميع  مع  ت�ساركي  ب�سكل  و�لتحاور  �لعمل  �لدولية  �ملنظمات  على 

�لأطر�ف عند كتابة �لتقارير.
و�أ�سادت كيم، بدورها، باجلهود �ملبذولة من قبل �حلكومة �لأردنية 
يف حمور �لتعليم، منوهة �إىل �سرورة �تخاذ �لأردن كنموذج ناجح يف 
�ملتعلقة  باملو��سيع  معنية  �ليون�سكو  منظمة  �أن  و�أ�سافت  �لإطار.  هذ� 
على  و�حل�سول  �ل�سلمي  بالتجمع  و�حلق  و�لثقافة  و�ل��رت�ث  بالتعليم 
بانقطاع  يتعلق  مبا  تخوفها  عن  معربة  �ل��ر�أي،  عن  و�لتعبري  �ملعلومة 
�لطلبة  ل��دى  �ل�سعوبة  م��ن  نوعا  ي�سكل  م��ا  �مل��د�ر���س،  ع��ن  �ل��ط��الب 

بالندماج �لفعلي يف �لتعليم.

وزير المالية : تخفيض وتوحيد الرسوم 
الجمركية سيدخل حيز التنفيذ األسبوع المقبل 

*عمان 
قر�ر  �أن  �لثنني،  �لع�سع�س،  حممد  �لدكتور  �ملالية  وزي��ر  �أعلن 
تخفي�س وتوحيد �لر�سوم �جلمركية على �ل�سلع �سيدخل حيز �لتنفيذ 

�لأ�سبوع �ملقبل، بعد �سدور عدد �جلريدة �لر�سمية لهذ� �ل�سهر.
�إن  �ملالية،  وز�رة  �لع�سع�س، خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك يف  وقال 
تعزيز قوته  خالل  من  �أوًل،  �لأردين  �ملو�طن  مل�سلحة  ياأتي  "�لقر�ر 
�أنه  �إىل  م�سري�  و�ل�سياحة"،  �لتجارة  قطاعي  وتن�سيط  �ل�سر�ئية 
ي�ساعد على تقلي�س �لجتهاد �لإد�ري ما ينعك�س �يجابا على �لقطاع 

�خلا�س و�لقت�ساد ب�سكل عام.
تكاليف  من  لتقرتب  �جلمركي  �للتز�م  تكلفة  تخفي�س  �أن  و�أكد 
�لتهريب  �أعمال  من  �حلد  �إىل  �سيوؤدي  �ل�سريبي  و�لتجنب  �لتهرب 
�لت�سنيع  معادلة  �إلغاء  قررت  �لوز�رة  �أن  �إىل  م�سري�  �ل�سوق،  وتنظيم 
وبح�سب  �لأردنية.  �ل�سناعة  على  �لإد�ري��ة  �لأعباء  تخفيف  بهدف 
�لتي  تلك  با�ستثناء  �مل���و�د  جميع  �ستخ�سع  �جل��دي��دة،  �لتعرفة 
�لهند�سية  �ل�سناعات  قطاعات  من  كل  يف  �لأردنية  �ل�سناعة  تنتجها 
و�لإن�سائية و�لأثاث و�لغذ�ئية وبع�س �ل�سناعات �لأخرى، �إىل فئتني 

هما 0 باملئة و5 باملئة فقط.
و�أو�سح �لع�سع�س �أنه نتيجة لهذ� �لقر�ر �ست�سبح 53 باملئة من �ملو�د 
�لد�خلة لالأردن معفاة، و40 باملئة منها �سيخ�سع �إىل تعرفة جمركية 
و�مل�سروبات  �ل�سيار�ت  ي�سمل  �لقر�ر ل  �أن هذ�  مبينا  باملئة،  بن�سبة 5 

�لكحولية و�لتبغ ولو�زمه على �سبيل �ملثال ل �حل�سر.
و�أ�سار �إىل �أن �لقطاعات �لأخرى �أعاله، �ست�سبح �لتعرفة �جلمركية 
لها حتت �أربع فئات، هي 15باملئة، و 25 باملئة خالل �ل�سنو�ت �لثالث 
�لأوىل من تطبيق �لقر�ر، لتنخف�س �لفئة �لعليا من 25 �إىل 20 باملئة 
لعامني بعد ذلك، و�ستنخف�س فئة 20 باملئة مرة �أخرى �إىل 15 باملئة 
خا�سعة  �جلمركية  �لتعرفة  ج��د�ول  ت�سبح  وبالتايل   2027 عام  يف 
لثالث فئات من تاريخ 2027/1/1 ، هي 0 باملئة، و5 باملئة، و15 باملئة.

�أن من �ساأن هذ� �لقر�ر �لتخفيف من حدة �لتهرب  و�أكد �لع�سع�س 
و�لتهريب �جلمركي لرتفاع تكلفته قيا�سا بتعرفة �للتز�م.

�أكد  )ب��رت�(،  �لأردن��ي��ة  �لأنباء  وكالة  ��ستف�سار�ت  على  رده  ويف 
�سر�وؤها  يجري  �لتي  �لب�سائع  ي�سمل  ل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  �لع�سع�س 
بها حاليا، مو�سحا  �ملعمول  �لقدمية  و�لإبقاء على تعرفتها  �إلكرتونيا 
�مل�ستهلكني على �لإقبال على  �لتعرفة وتخفي�سها �سي�سجع  �أن توحيد 
من  حالة  �إح��د�ث  �إىل  بالإ�سافة  تكلفتها،  لنخفا�س  �ملحلية  �ل�سلع 

�لتو�زن بني �لتجارة �لتقليدية و�لإلكرتونية.
ومن  و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  مع  �ستعمل  �ل���وز�رة  �أن  و�أ���س��اف 
�لتعرفة  يف  �لتخفي�س  هذ�  �نعكا�س  ل�سمان  �لتفتي�سية  فرقها  خالل 
يلم�سه  وب�سكل  �لنهائية  ب�سورته  للمنتج  �لأ�سعار  على  �جلمركية 

�ملو�طن. )برت�-ر�ئف �ل�سياب(

جاللته يلتقي ممثالت عن القطاع النسائي 

السياسي الــتــحــديــث  عملية  ــاح  ــج إن ــي  ف الـــمـــرأة  دور  ــؤكــد  ي الــمــلــك 
ممثالت عن القطاع النسائي: ال يمكن تحقيق التقدم دون دور فاعل للمرأة
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*عمان 
�لنيابية،  �لربنامج  كتلة  رئي�س  �أك��د 
�لنظام  تعديل  �أن  �لعدو�ن،  عماد  �ملحامي 
مهمة  �لنو�ب ميثل خطوة  ملجل�س  �لد�خلي 
يف تعزيز دور �لنائب �لت�سريعي و�لرقابي، 
ل �سيما و�أنه ياأتي بالتز�من مع �لإ�سالحات 

�ل�ساملة للمنظومة �ل�سيا�سية.
للجنة  �جتماعا  تروؤ�سه  خ��الل  وق��ال 
عقدته �لثنني، مت فيه مناق�سة مقرتحات 
�لنو�ب،  ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  تعديالت 
مدخال  ميثل  �لد�خلي  �لنظام  تعديل  �إن 

و�أنه  خ�سو�سا  �لربملاين،  لالإ�سالح  حقيقيا 
عملية  بطريقة  للعمل  باملجل�س  �سيدفع 
�أعلى  وحتقق  و�جلهد  �لوقت  من  تقت�سد 

درجات �ل�سفافية.
و�أ�ساف �ن �لتعديالت �لد�ستورية �لتي 
�قرها جمل�س �لنو�ب �خري� تتطلب منوذجا 
مع  يتما�سى  �لد�خلي  �لنظام  من  جديد� 
تلك �لتعديالت. من جهتهم، عر�س �أع�ساء 
�لب�سري،  دينا  �لعتوم،  زيد  �لنو�ب،  �لكتلة 
وماجد  �ل��ن��رب،  عمر  يحيى،  �أب��و  �سليمان 
على  �ملقرتحة  �لتعديالت  �أبرز  �لرو��سدة، 

ن�سو�س �لنظام، موؤكدين �ن �لهدف منها هو 
و�سع ن�سو�س قانونية متكن �ملجل�س من �أد�ء 

دوره على �أكمل وجه.
و�أ�سارو� �ىل �أن تعديل �لنظام �لد�خلي 
ميثل حاجة ملحة لتطوير �لإطار �لقانوين 
�لرقابي  �ملجل�س  باأد�ء  للنهو�س  و�ل�سلوكي 
و�سول  �ل��ربمل��اين،  وبالعمل  و�لت�سريعي 
�لربملاين،  ب���الأد�ء  يرتقي  د�خلي  لنظام 
�ل�سيا�سية  �ملنظومة  خمرجات  مع  يتو�ءم 
وقانوين  �لد�ستورية  بالتعديالت  �ملتعلقة 

�لنتخاب و�لأحز�ب.

*عمان 
معدلة  ن�سخة  �ل���وزر�ء  جمل�س  �دخ��ل   
�إىل  ت��ه��دف  �ل�سحي  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  على 
لتحقيق  �مل�سمولني  ق��اع��دة  يف  �ل��ت��و���س��ع 
يف  وذلك  �ملنتفعني،  بني  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة 
يف  �سحيا  �ملوؤمنني  قاعدة  يف  �لتو�سع  �سوء 
�لأردن، بح�سب مدير �إد�رة �لتاأمني �ل�سحي 

�ملدين �لدكتور نائل �لعدو�ن.
وكالة  م��ع  مقابلة  يف  �ل��ع��دو�ن  وق���ال 
�لأن��ب��اء �لأردن��ي��ة )ب��رت�( �لث��ن��ني، حول 
�لتعديالت �لتي طر�أت على �لنظام، �إن عدد 
�ملدين  �لتاأمني  مظلة  حتت  �سحيا  �ملوؤمنني 
بلغ 3 ماليني و490 �لف موؤمن عليه، منهم 
�لفا،  �لطفال دون 6 �سنو�ت عددهم 650 
�ل�سن فوق  �لوطنية وكبار  �ملعونة  ومنتفعو 
و�ل�سر  فقر�،  �ل�سد  وفئة  عاما   60 �سن 
�لفقرية وعددهم مليون و 408 �آلف موؤمن 
عدد  �ن  و�و�سح  �لثالثة.  �لدرجة  يف  عليه 
�لعامة  �لوظيفة  بحكم  �إلز�ميا  �مل�سرتكني 
مليونا  يبلغ  �ل��ت��اأم��ني  درج���ات  خمتلف  يف 
�مل�سمولني  عدد  �أن  �ىل  م�سري�  �ألفا،  و388 
يف �لدرجة �لعليا يبلغ 2883، ويف �لدرجة 
�لثانية  و�ل���درج���ة   ،208346 �لأوىل 
 .701640 �لثالثة  و�ل��درج��ة   ،475263
�إدخالها  مت  �لتي  �لتعديالت  �أهمية  و�أك��د 
و�لذي  �مل��دين  �ل�سحي  �لتاأمني  نظام  على 
مت �إقر�ر ن�سخة معدلة منه من قبل جمل�س 
�لنظام  ي�سري  �إذ  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �لوزر�ء 
�ملعدل للتاأمني �ل�سحي �ملدين بعد 60 يومًا 
من �سدور �لر�دة �مللكية �ل�سامية باملو�فقة 
عليه ون�سره باجلريدة �لر�سمية. ويت�سمن 

باملنتفعني  تتعلق  تعديالت  دل  �ملعِّ �لنظام 
�لأب��ن��اء  �نتفاع  ��ستمر�ر  منها  �ل��ز�م��ي��ًا، 
عمرهم،  من  عاما   18 �أمت��و�  �لذين  �لذكور 
و�لناث  �لذكور  �لبناء  �نتفاع  و��ستمر�ر 
دفع  مقابل  �لعمر،  م��ن   25 �أمت���و�  �ل��ذي��ن 
�مل�سرتك بدل مقد�ره 60 دينار� �سنويا، �ذ� 
كان �لإبن غري عامل، و120 دينار� �إذ� كان 
كذلك  �ملعدل  �لنظام  وي�سمل  عامال.  �لإبن 
�سم �لإبنة �لعاملة، ويرتتب على �نتفاعها 
ويتيح  �سنويا،  دي��ن��ار�   60 م��ق��د�ره  ب��دل 
�أو  �لزوج  ��سافة  للم�سرتك  �ملعدل  �لنظام 
�حلا�سل/  �أو  �لعاملة  �لعامل/  �ل��زوج��ة، 
بدل  مقابل  تقاعدي  ر�تب  على  �حلا�سلة 
�لنظر  بغ�س  �سنويا،  دينار�   120 مقد�ره 
�آخر.  �سحي  بتاأمني  موؤّمنا  �ملنتفع  كون  عن 
باإ�سافة  للم�سرتك  �لتعديالت  و�سمحت 
�لعامالت  غري  �لأر�مل  �أو  �ملطلقات  �أخو�ته 
وغري �حلا�سالت على ر�تب تقاعدي ولي�س 
لهن �أبناء، �أو لهن �أبناء ذكور تقل �أعمارهم 
��سافة  �مل�سرتك  وب��اإم��ك��ان  ع��ام��ا،   25 ع��ن 
ر�ت��ب  لديهن  مم��ن  �أو  �ل��ع��ام��الت  �أخ��و�ت��ه 
�أر�مل ممن  �أو  �أو مطلقات  تقاعدي عازبات 
لي�س لهن �أبناء ذكور �أو لهن �بناء ذكور تقل 
بدل  دف��ع  مقابل  عاما،   25 عن  �أعمارهم 
�لعدو�ن  وبني  �سنويا.  دينار�   180 مقد�ره 
�ي��ق��اف  للم�سرتك  جت��ي��ز  �ل��ت��ع��دي��الت  �ن 
معه  �ملنتفعني  �أ�سرته  �فر�د  من  �أي  �نتفاع 
دفع  مقابل  باإعادتهم  له  وت�سمح  بالتاأمني، 
�ملنتفع  عن  دي��ن��ارً�   50 مقد�ره  م��ايل  مبلغ 
مايل  مبلغ  مقابل  �أو  �لأوىل،  �ملجموعة  من 
�ل�سهري  �ل���س��رت�ك  ب��دل  بقيمة  ُي��ق��ّدر 

�ملرتتب على �إ�سافة �ملنتفعني عن كامل مدة 
�ليقاف يف حال كان من �ملجموعة �لثانية، 
�أن يكون �سبب �يقاف �لنتفاع  مع ��سرت�ط 
غري  و�لزوجة  كالزوج  �لأوىل  للمجموعة 
�لرغبة  عاما،   18 دون  و�لأبناء  �لعاملني 
وميكن  �آخ��ر.  �سحي  تاأمني  على  باحل�سول 
�لتاأمني  �سندوق  يف  ��ًا  �إل��ز�م��يَّ للم�سرتكني 
اأمني  �لتَّ �إيقاف بطاقة  ي �ملدين طلب  �ل�سحِّ
جتديدها،  �أو  �إ�سد�رها  عدم  �أو  ي،  �ل�سحِّ
�آخ��ر،  ي  �سحِّ تاأمني  على  �حل�سول  لغايات 
�أعلى،  ي  �سحِّ تاأمني  درجة  من  �لنتفاع  �أو 
�أن ي�ستمّر �قتطاع بدل �ل�سرت�ك  �سريطة 
�لنِّظام  ه��ذ�  يف  عليه  �ملن�سو�س  هري  �ل�سَّ
�لتاأمني  �إد�رة  �ن  و�أ���س��اف،  �مل�سرِتك.  من 
�لتدقيق  منها  مهام  عليها  يرتتب  �ل�سحي 
للقطاعات  �ملالية  �لفو�تري و�ملطالبات  على 
بطاقات  و�إ����س���د�ر  �ملختلفة،  �ل�سحية 
�ملتخ�س�سة  �للجان  وعقد  �ل�سحي،  �لتاأمني 
ومتابعة  و�لأدوي��ة،  بالعالجات  تعنى  �لتي 
�ملوؤمنني يف �لقطاع �خلا�س. وك�سف �لعدو�ن 
عن �ن �إد�رة �لتاأمني �ل�سحي تعمل بالتعاون 
مع �جلهات �حلكومية �ملخت�سة على �دخال 
�لتاأمني،  لتجديد  �لإلكرتونية  �خلدمات 
و�سيتم  �خلدمة،  وتوقيف  �لق�سط،  ودف��ع 
تد�سينها خالل �لربع �لأول من عام 2022. 
�ن  ق��ال،  �ل�سامل،  �ل�سحي  �لتاأمني  وح��ول 
�لتو�سع �لتدريجي يف مظلة �لتاأمني �ل�سحي 
�سامل،  �سحي  تاأمني  �إىل  �لو�سول  يهدف 
م�سري� �إىل �ن �لتاأمني �ل�سحي �ل�سامل قيد 

�لدر��سة ويحتاج �إىل قر�ر�ت. 
)برت�- عمر �لدهام�سة(

*عمان 
�لنيابية  �لإد�ري��ة  �للجنة  رئي�س  قال 
�للجنة �سرتفع  �إن  �لدكتور علي �لطر�ونة، 
فيها  ُتطالب  �ل��وزر�ء  جمل�س  �إىل  تو�سية 
بت�سويب �أو�ساع موظفي حمطات �ملعرفة يف 
�لذين  و�لريادة،  �لرقمي  �لقت�ساد  وز�رة 

مل يتم تثبيتهم مع مر�عاة حقوقهم.
و�أ����س���اف خ���الل ت��روؤ���س��ه �ج��ت��م��اع��ا 
بحث  خالله  مت  �لث��ن��ني،  عقدته  للجنة 
بح�سور  �ملوظفني  ه��وؤلء  �أو���س��اع  ت�سويب 

�أحمد  و�ل��ري��ادة  �لرقمي  �لقت�ساد  وزي��ر 
�ملدنية  �خلدمة  دي��و�ن  ورئي�س  �لهناندة، 
�سامح �لنا�سر، وعدد من �ملوظفني، �إن "هذ� 

�ملو�سوع �سائك وبحاجة �إىل حل جذري".
�ل�سو�غر  �إن  �لهناندة  قال  جهته،  من 
على  م��وج��ودة  �ملوظفني  م��ن  �لفئة  ل��ه��ذه 
جدول ت�سكيالت �لعام �حلايل، �سريطة �أن 
�سبقوهم  من  معاملة  �أ�سحابها  معاملة  يتم 
�لرو�تب  ناحية  من  بالتثبيت  �ملوظفني  من 

و�لدرجة.

�لنا�سر، بدوره �أو�سح �أن ديو�ن �خلدمة 
�ملوظفني  ه��وؤلء  ملفات  �سيدر�س  �ملدنية 
على  �لعمل  �سيتم  �أنه  م�سيًفا  دقيق،  ب�سكل 
�إن�سافهم قدر �مل�ستطاع، وتثبيتهم على نظام 

�خلدمة �ملدنية.
�ل��ذي  �مل��وظ��ف��ون  طالب  ناحيتهم،  م��ن 
تثبيتهم،  ب�����س��رورة  �لج��ت��م��اع  ح�����س��رو� 
لهم،  �ل�سحي  �لتاأمني  جتديد  على  و�لعمل 
و�لذي مت �إيقاف �لعمل به، وكذلك حت�سني 

رو�تبهم.

البرنامج النيابية: تعديل النظام الداخلي 
للنواب يعزز دور النائب التشريعي والرقابي

التأمين الصحي المدني: 49ر3 
مليون مؤمن عليه في المملكة 

إدارية النواب توصي بتصويب 
أوضاع موظفي محطات المعرفة

مقال رئيس التحرير

تذكرو� هذ� �ل�سم جيد�.. 
فهو لأول رئي�سة يف �إحدي جمهوريات �أفريقيا �ل�سغرية 

وهي )مالوي(.. تولت �لرئا�سة .. بعد وفاة �لرئي�س �ل�سابق. وتولت 
وثاين  لبلدها،  رئي�سة  �أول  لتكون  له..  نائبة  كونها  بحكم  �ملن�سب 
�سيدة تتويل هذ� �ملن�سب يف �لقارة �ل�سود�ء بعد رئي�سة ليبرييا: �ألني 
جون�سون �إيل هنا وكل �سيء يبدو طبيعيا. ولكن �جلديد �أن �ل�سيدة 
�حلديدية غريت �سكل بلدها �ل�سغري �ملغمور �إيل غري رجعة.. وكتبت 

��سمها من نور يف �إحدي �سفحات �لتاريخ. 
لتحرير  برناجمها  �أطلقت  رئي�س..  باألف  هي  �لتي  و�ل�سيدة 
موؤ�س�سة  و�أ�س�ست  �ملا�سي..  �لقرن  من  �لت�سعينات  بد�يات  يف  �مل��ر�أة 
حتمل ��سمها من �أجل تعليم �لبنات يف بلدها.. ودعت للم�ساو�ة بني 
�أبعد ما يكون عن حتقيق هذ� �لهدف بحكم �لأمية  �جلن�سني يف بلد 
�ل�سيا�سي  للعمل  �جتهت  �لعقد  نف�س  نهايات  ويف  و�ملر�س..  و�لفقر 
للم�ساو�ة  وزي��رة  عينت  ثم  �ل��ن��و�ب.  جمل�س  يف  مبقعد  فوزها  بعد 
بد�يات  للمجل�س يف  �أخري  مرة  �نتخابها  �أعادو�  ثم  �جلن�سني..  بني 
 .. للخارجية  وزي��رة  �ل�سابق  �لرئي�س  عينها  ثم  �لثانية..  �لألفية 
قبل �أن يختارها نائبة له يف �سابقة هي �لأويل يف �لبالد، ومل ت�سمت 
�سقيقه  �لإعالن عن تر�سيح  �لرئي�س  �ل�سيدة �حلديدية حينما قرر 

خليفة له يف �لرئا�سة.
   ما يهمنا هو �سيا�سة �لتق�سف و�لزهد �لتي �نتهجتها هذه �ملر�أة 
�حلديدية يف �د�رة دفة �حلكم يف �لبالد  حيث قالت وز�رة �خلز�نة 
يف مالوي �أن �ل�سلطات تنوي ��ستخد�م 15 مليون دولر جنتها من بيع 
نق�س  من  يعانون  �سخ�س  مليون  من  �أكر  �إطعام  يف  �لرئا�سة  طائرة 

مزمن يف �لغذ�ء
وقال �ملتحدث با�سم �خلز�نة ني�سنز م�سويا “مبلغ �خلم�سة ع�سر 
�سي�ستخدم  �لرئا�سة  طائرة  بيع  من  عليه  ح�سلنا  �لذي  دولر  مليون 
و�سيخ�س�س  تعاين  ح�سود  �إطعام  يف  للم�ساعدة  ذرة  �سر�ء  يف  حمليا 
، وقال م�سويا �ن هذ� مبلغ ميثل  �لبقول.  �ملبلغ لنتاج  جزء من هذ� 
�أكر من ن�سف �ملبلغ �ملخ�س�س ل�سر�ء �لذرة حتى نهاية مار�س ملا ي�سل 
�أنهم يعانون من نق�س �لغذ�ء  �إىل 1.46 مليون �سخ�س م�سجلني على 

لدى جلنة تقييم �سعفاء مالوي �ملنبثقة عن �لأمم �ملتحدة
يف   40 نحو  م�ساعد�تهم  متثل  غربيني  مانحني  مالوي  و�أغ�سبت 
بينجو  �لر�حل  �لرئي�س  حكومة  ��سرتت  عندما  ميز�نيتها  من  �ملئة 
و�ن موثاريكا طائرة د��سو فالكون 900�إي.�إك�س.تت�سع 14 ر�كبا عام 
�نتقدت  ملالوي  للم�ساعد�ت  �لرئي�سي  �ملانح  بريطانيا  وكانت   ،2009
�لرئي�س  حلكومة  م�ساعد�تها  ميز�نية  وخف�ست  �لطائرة  �سر�ء 

موثاريكا بنحو ثالثة ماليني جنيه ��سرتليني )4.7 مليون دولر ((
بعد  �ل�سلطة  تولت  �لتي   - باند�  جوي�س  مالوي  رئي�سة  و�هتمت 
ببيع   -  2012 �بريل  يف  قلبية  باأزمة  لإ�سابته  تويف  �لذي  موثاريكا 
�ل�سابق  �لرئي�س  خلفها  �لتي  �لأ�سر�ر  لإ�سالح  ت�سعى  وهي  �لطائرة 
�لذي دخل يف معارك مكلفة مع �ملانحني تركت �لقت�ساد يف حالة من 
�لفو�سى، وح�سلت على �إ�سادة يف �لغرب لإجر�ء�ت �لتق�سف ومبادر�ت 
دعم �قت�ساد �لبلد �لفقري، وخف�ست باند� ر�تبها بن�سبة 30 يف �ملئة 

وتعهدت ببيع 35 �سيارة مر�سيد�س ت�ستخدمها حكومتها
�لحمر  ،�مل��ارد  �لردن  يف  يحدث  ل  طبعا  م��الوي  يف  يحدث  ما 
و�لنو�ب  �لوزر�ء  �سفر  تكلفة  يعرف  ميكن  ل  �لزرق  و�جلن  و�ل�سفر 
�لر�سيدة  حكومتنا  �لدولة  خزينة  على  �ل�سنوية  �مل�سوؤولني  وكبار 
 ، �مل��و�ط��ن  جيب  وه��و  و�ح��د  ب��اب  م��ن  يكون  �لتق�سف  تعلن  عندما 
و�مل�سوؤولني طبعا خارج �ملعادلة ، نعم يا �سادة قبل �سنو�ت  �أعلن رئي�س 
نقلت م�سادر  �ملقابل  �لتق�سف �حلكومي ويف  �سيا�سة  �سابق عن   وزر�ء 
مت  �س   500 مر�سيد�س  نوع  �للون  �سود�ء  رئا�سية  �سيارة  �ن  خا�سة 
�لذي  �لوقت  يف  �ل��وزر�ء  رئي�س  ل�ستعمال  دولر  �لف   250 ب�  �سر�ئها 
�لوزر�ء عن �لرت�سيد �حلكومي .. و�هال تر�سيد ..  يتحدث به رئي�س 

وللحديث بقية ؟؟

خالد خازر الخريشا

طائرة الرئاسة للبيع : 
الطعام مليون فقير

khrishakhaled@yahoo.com

اجتماع موسع يبحث التطورات في 
كازاخستان واثارها على الجالية االردنية

*عمان 
�ملغرتبني،  و�سوؤون  �خلارجية  وز�رة  يف  عقد  مو�سع  �جتماع  بحث 
على  و�آثارها  كاز�خ�ستان  جمهورية  يف  �لأخرية  و�لتطور�ت  �لأحد�ث 
�أو�ساع �جلالية �لأردنية هناك وخ�سو�سا �لطلبة �لد�ر�سني يف عدد من 

�جلامعات.
و�سارك يف �لجتماع �لذي تر�أ�سه �أمني عام �لوز�رة �ل�سفري يو�سف 
عرب  عبد�لغني،  يو�سف  كاز�خ�ستان  لدى  �لأردين  �ل�سفري  �لبطاينة، 
�آلية �لت�سال �ملرئي، وعدد من م�سوؤويل �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية 
�ملعنية، وبالتن�سيق مع �ملركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات.   وعر�س 
�لبطاينة تطور�ت �لأو�ساع يف جمهورية كاز�خ�ستان ونقاط �لتوتر�ت 
�لطلبة  من  ع��دد  �أك��رب  فيها  يرتكز  �لتي  و�جلامعات  �مل��دن  وخارطة 
متابعة  يف  �لأزم��ة  بد�ية  منذ  �ل��وز�رة  جهود  �إىل  م�سري�  �لأردن��ي��ني، 
�أو�ساع �لأردنيني عن كثب من خالل خلية �أزمة تعمل على مد�ر �ل�ساعة 

وطيلة �أيام �لأ�سبوع.
�لأح���د�ث  ب��دء  منذ  تفعيلها  مت  �ل��ت��ي  �لأزم���ة  خلية  �أن  و�أك���د 
ما  كل  وتقدمي  �لأردنية،  �جلالية  �سوؤون  مبتابعة  عملها  يف  م�ستمرة 
�لأمن  �ملتاحة وحلني عودة  و�لطرق  �لو�سائل  ب�ستى  مل�ساعدتهم  ميكن 

و�ل�ستقر�ر يف كاز�خ�ستان.
و�لت�ساور  �لتو��سل  خ��الل  م��ن  تتم  �ملتابعة  ه��ذه  �ن  و����س��اف 
�ل�سركاء  مع  وكذلك  �سلطان  نور  �لعا�سمة  يف  �ل�سفارة  مع  �مل�ستمرين 
�لتطور�ت  تقييم  بهدف  �ملعنية  �لأردن��ي��ة  و�ملوؤ�س�سات  �ل���وز�ر�ت  من 
و�لأو�ساع �أول باأول وتقدمي �لطروحات و�خلطط للتعامل مع �لأزمة 

يف �سوء �مل�ستجد�ت.
حول  �إيجاز�  كاز�خ�ستان  لدى  �لأردين  �ل�سفري  قدم  جانبه،  من   
يف  �لأردنية  �جلالية  �أو�ساع  مبتابعة  �ل�سفارة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 
مع  بالتن�سيق  �تخاذها  مت  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  و�خلطط  كاز�خ�ستان، 
م�ستمر،  ب�سكل  عليهم  و�لطمئنان  معهم  �لتو��سل  لإد�م��ة  �ل��وز�رة 
وتقدمي �لإ�سناد و�مل�ساعدة يف ظل �لظروف �ل�سعبة �ل�سائدة. وقدم 
�ل�سفري تقييما لظروف �جلالية هناك، موؤكد� �سرورة توخي �حليطة 
�لكاز�خية.  �ل�سلطات  عن  �ل�سادرة  للتعليمات  و�لمتثال  و�حل��ذر 
روؤيتهم  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �ل��وز�ر�ت  ممثلو  �لجتماع  خالل  قدم  كما 

و�قرت�حاتهم حول كيفية �لتعامل مع �لأزمة كل ح�سب �خت�سا�سه.

الغذاء والدواء تبحث مع الوكالة األلمانية 
مستجدات مشروع إصالح منظومة الترخيص

الغذاء والدواء تؤكد التزامها بتسهيل 
اإلجراءات والتخفيف على القطاعات االقتصادية

الوطني لحقوق اإلنسان يبحث مع جامعة 
اإلسراء آفاق التعاون في الدراسات

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  بحث 
مهيد�ت، مع فريق من �لوكالة �لأملانية للتعاون �لدويل) GIZ(، �آخر 
لقطاع  �لرتخي�س  "�إ�سالح منظومة  �لعالقة مب�سروع  ذ�ت  �مل�ستجد�ت 

�لغذ�ء يف �لأردن".
يف  �مل�ساركون  ناق�س  �لثنني،  �ملوؤ�س�سة،  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
�لجتماع �لذي ح�سره م�ساعد �ملدير �لعام لل�سوؤون �لفنية وم�ست�سارو 
�لوكالة �لأملانية وممثلون عن وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة، م�سروع �لعمل 
�لغذ�ء، وت�سنيع  بفئات �لأن�سطة �لقت�سادية، مبا فيها فئات تد�ول 
�ملرحلة  يف  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  وبيع  �لغذ�ء،  وتوزيع  وتخزين  �لغذ�ء، 
�لثانية لتطبيق خطة �لتطوير و�عتماد �لنماذج �لتنظيمية �جلديدة، 
�لأدلة  تطوير  �إىل  و�سول  �لت�سريعية  �ملنظومة  تطوير  بعدها  ومن 
تقييم  خالل  من  �ملنظمة  قبل  من  �ملقّدم  �لأفقي  و�لدعم  �لإر�سادية 
�أمتتة  جاهزية  وتقييم  �لقدر�ت  وبناء  و�ملوؤ�س�سي  �لتنظيمي  �لو�سع 

�خلدمات ون�سر �لوعي بنظام �لرت�خي�س �جلديد.

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل���دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  �أّك��د 
حول  �مللكية  و�ل��روؤى  �لتوجيهات  بتنفيذ  �ملوؤ�س�سة  �لتز�م  مهيد�ت، 
ت�سجيع �ل�ستثمار ودعم �لقطاع �لتجاري و�لإجر�ء�ت �حلكومية بهذ� 

�خل�سو�س.
و�لتخفيف  �لإجر�ء�ت  لت�سهيل  �ملوؤ�س�سة  �سعي  �إىل  مهيد�ت  و�أ�سار 
�أثرت  �لتي  �إثر جائحة كورونا  على �لقطاعات �لقت�سادية، ل �سيما 
�لعامل، وفق بيان �سادر عن  �لقطاعات �لقت�سادية حول  على جميع 
بع�س  عرب  �أم�س،  يوم  �ملتد�ول  �لكتاب  �أن  و�أو�سح  �لثنني.  �ملوؤ�س�سة، 
�لتبغ  من�ساآت  ترخي�س  ر�سوم  ح��ول  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�سادر بتاريخ 4 ت�سرين �لأول عام 2021 مبوجب �أ�س�س منتجات �لتبغ 
�أن �لر�سوم  و�لنيكوتني مبا فيها �لإلكرتونية ل�سنة 2019، م�سرًي� �إىل 
�سنوًيا، حيث  ولي�س  �ملن�ساأة  ملرة و�حدة فقط عند ترخي�س  ت�ستوفى 

ُيجدد �لرتخي�س دون �أية ر�سوم.
�إىل قر�ر جمل�س  �لأ�س�س �سادرة بال�ستناد  �أن  �إىل  ولفت مهيد�ت 
�ل��دور  ب��اأد�ء  �ملوؤ�س�سة  بتفوي�س   2019 ع��ام  �أي��ار   8 بتاريخ  �ل���وزر�ء 
�ل�سجائر  ذل��ك  يف  مبا  ومنتجاته  �لتبغ  على  و�لتنظيمي  �لرقابي 

�لإلكرتونية.
�سمن  يعترب  �خل�سو�س،  بهذ�  �أخ��ري�،  تد�وله  يتم  ما  �أن  و�أ�ساف 
لها،  �لإ�ساءة  بهدف  م�ستمر  ب�سكل  �ملوؤ�س�سة  ت�ستهدف  �لتي  �حلمالت 

م�سري� �إىل �ن �ملوؤ�س�سة تعترب موؤ�س�سة وطنية مرجعية. 

*عمان 
�لدين  ع��الء  �لدكتور  �لإن�سان،  حلقوق  �لعام  �ملفو�س  بحث 
�لإ���س��ر�ء  م��ن جامعة  �أك��ادمي��ي  ف��ري��ق  م��ع  �لث��ن��ني،  �ل��ع��رم��وط��ي، 
بحقوق  �ل�سلة  ذ�ت  و�لأبحاث  �لدر��سات  جمال  يف  �لتعاون  �آليات 

ن�سان. �لإ
وثمن �لعرموطي، بح�سور عميد كلية �لقانون يف �جلامعة �لدكتور 
هذ�  هل�سة،  �أمين  و�لدكتور  �لع�ساف،  �سذى  و�لدكتورة  �لفايز،  �أك��رم 
�لتعاون مع �جلامعة، معربا عن �أمله يف تعزيز �أو��سر �لتعاون وتبادل 
�آليات  تطوير  �إىل  بالإ�سافة  �لقانونية،  �ملجالت  �سمن  �خل��رب�ت 
و�ل��دور�ت  �مليد�ين  �لتدريب  عمليات  لت�سمل  �لطرفني  بني  �لتعاون 

�ملتخ�س�سة.
�أجل  من  �ملركز  بها  يقوم  �لتي  �لأدو�ر  �لعرموطي  و��ستعر�س 
�سون وتعزيز حقوق �لإن�سان يف �لبالد، م�سري� �إىل تقاريره �ل�سنوية 
يف  باجلر�أة  وتت�سم  و�لهتمام،  بالحرت�م  حتظى  و�لتي  و�لدورية، 
طرح حالة حقوق �لإن�سان، ��ستناد� �إىل �لر�سد و�ملتابعة و�لتحليل، 
جهة،  م��ن  �خللل  م��و�ق��ع  على  �ل�سوء  �لتقارير  ه��ذه  ت�سلط  حيث 
قابلة  تو�سيات  تقدمي  �إىل  و�سول  �أخرى،  جهة  من  �ملحرز  و�لتقدم 

للتطبيق.
من ناحيتهم، �أعرب �لفريق �لأكادميي عن �عتز�زهم بالتعاون مع 
�ملركز ب�سفته موؤ�س�سة وطنية وبيت خربة يف جمال حقوق �لإن�سان، 
بلورة و�سياغة مذكرة تفاهم  �ملركز على  �تفاقهم مع  �إىل  بالإ�سافة 

يف �ملجالت �ملذكورة.

الثقافي البريطاني: 11 مرشحا أردنيا 
لجوائز خريجي الجامعات البريطانية

  
*عمان 

نهائيًا  مر�سحًا   11 عن  عمان  يف  �لربيطاين  �لثقايف  �ملجل�س  �أعلن 
و�لذين   2022  -2021 للعام  �لربيطانية  �جلامعات  خريجي  جلو�ئز 
جرى �ختيارهم من بني �أكر من 1500 متقدم من �أنحاء �لعامل كافة.

جاء  �ملر�سحني  ه��وؤلء  �ختيار  �إن  �لثنني،  بيان  يف  �ملجل�س  وقال 
�لأعمال  جم��ال  يف  كمحرتفني  �ملتميزة  �إجن��از�ت��ه��م  على  لتكرميهم 
�لهامة يف تعزيز رو�بط  �أعمال وقادة جمتمع، ومل�ساهماتهم  ورياديي 

�لتعاون بني �لأردن و�ململكة �ملتحدة.
يف  �لعايل  بالتعليم  �ملرموقة  �لدولية  �جلائزة  "حتتفي  و��ساف، 
�ململكة �ملتحدة وباإجناز�ت خريجي �جلامعات �لربيطانية يف �لعامل؛ 
يف  للم�ساركة  �لدوليون  �لربيطانية  �جلامعات  خريجو  َتقّدم  حيث 
�جلائزة يف عامها �لثامن من �أكر من 100 دولة ميثلون �أكر من 140 

موؤ�س�سة تعليم عاٍل يف �أنحاء �ململكة �ملتحدة".
وقال مدير �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين يف �لأردن �َسِمر �ساه "ي�سعدنا 
�إطالق جو�ئز �ملجل�س خلريجي �جلامعات �لربيطانية من �لأردن للمرة 
�لأوىل هذ� �لعام"، م�سري� �ىل �أن �لأفر�د �ملميزين �لذي تاأهلو� جلو�ئز 
خريجي �لتعليم �لعايل �لربيطاين من �لأردن و��سلو� جميعًا تعليمهم 
�ختاروها  �لتي  �ملهن  يف  للتميز  �نطالق  كنقطة  �ملتحدة  �ململكة  يف 

وت�سكيل �لعامل من حولهم.
 – مان�س�سرت  جامعة  خريج  �لقادر  عبد  �سر�ر  ه��م:  و�ملر�سحون 
دكتور�ه ��ستخد�م �لأدوية و�ل�سيدلة �ل�سريرية و جامعة هدر�سفيلد 
جامعة  خريجة  زلوم  ب�سرى  و  �ل�سيدلين،  �لت�سويق  يف  – ماج�ستري 
للمو�قع  �لجتماعية  �ل�ستد�مة  يف  دك��ت��ور�ه   – �سيتي  بريمنجهام 
�حل�سرية، ومهند عودة خريج جامعة كوينز يف بلفا�ست – دكتور�ه يف 
�ل�سيدلة، و�ملوؤيد �ل�سيد خريج جامعة �سري – دكتور�ه يف �ل�ستد�مة 
�لفنون �لإبد�عية  �ديلينا جوي�س عي�سى خريجة جامعة  و  �لبيئية، 
جامعة  خريج  �لرمياوي  وطارق  �لأزي��اء،  ت�سميم  يف  بكالوريو�س   –
لوفرب� – دكتور�ه يف �لر�سوم �ملتحركة /جامعة �ساوث ويلز- ماج�ستري 
يف �لر�سوم �ملتحركة. و�ملر�سحون �ي�سا �سفاء جهامة خريجة جامعة 
�لفالح  وليث  �لإ�سالمي،  �جلر�فيكي  �لت�سميم  يف  دكتور�ه   – بولنت 
خّريج كلية كنجز لندن – ماج�ستري يف �ل�سحة �لنف�سية لدى �لأطفال 
بكالوريو�س   – ليفربول  جامعة  خّريجة  �جلعربي  ولني  و�ملر�هقني، 
�ساوثهامبتون  جامعة  خريجة  عمار  �أبو  و�أن��ال  �لأ�سنان،  جر�حة  يف 
 – مرتوبوليتان  كارديف  �ل�سناعي/جامعة  �لذكاء  يف  ماج�ستري   –
 – �أبو جبارة خريجة جامعة و�رويك  بكالوريو�س يف �حلو�سبة، ونور 

ماج�ستري يف �لبتكار وريادة �لأعمال.
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*بغداد
�لعر�ق  يف  �ل�سيا�سية  �لعملية  دخلت 
منعطفا جديد�، بعد عْقد �لربملان �جلديد 
و�سر�خ  فو�سى  وقع  على  �لأوىل،  جل�سته 
�أعمال  لتنتهي  �ل��ن��و�ب،  بني  ح��اد  و�سجال 
�ل�سابق  �لربملان  رئي�س  باختيار  �جلل�سة 
و�سط  ثانية،  ل��ولي��ة  �حللبو�سي  حممد 
�عرت��س من قبل كتل �سيعية على ما ح�سل 

يف �جلل�سة.
وبد�أت جل�سة �لربملان �لعر�قي برئا�سة 
حممود  �لنائب  وه��و  �سنا،  �لأع�ساء  �أك��رب 
مر�سحا  �لآخ��ر  هو  ك��ان  �ل��ذي  �مل�سهد�ين، 
�إىل �عتد�ء  لرئا�سة �لربملان، لكنه تعر�س 
�أج���و�ء  ظ��ل  يف  �ل���ن���و�ب،  بع�س  ق��ب��ل  م��ن 
�لأكرب،  �لكتلة  حول  حاد  و�سجال  مرتبكة 
�إىل  ذل���ك  �إث���ر  وُن��ق��ل  �أغ��م��ي عليه  ح��ي��ث 

�مل�ست�سفى لتلقي �لعالج.
و�نطلقت �أعمال �جلل�سة برئا�سة رئي�س 
�لدر�جي،  خالد  �لثاين،  �لحتياط  �ل�سن 
حيث مت �لت�سويت على �ختيار �حللبو�سي، 
عن  و�لنائب  ثانية،  لولية  للربملان  رئي�سا 

�لتيار �ل�سدري، حاكم �لز�ملي، نائبا له.
رئي�س  �أعلن  �جلل�سة،  جمريات  وخالل 
من  فاق  �أنه  �مل�سهد�ين  حممود  �لأول  �ل�سن 
غيبوبته، و�أنه رفع �جلل�سة �إىل وقت �آخر، 
قانوين،  ر�أي  �إىل  ي�ستند  ل  ح�سل  ما  و�أن 
قانونية  ب�ساأن  وج��دًل،  �سجة  �أثار  ما  وهو 

�جلل�سة.
�لعامة  �لهيئة  ع�سو  و�سف  جهته،  من 
�جلل�سة  �جل��ب��وري،  فهد  �حل��ك��م��ة،  لتيار 
�لأوىل ملجل�س �لنو�ب باأنها "يوم ماأ�ساوي".

وقال �جلبوري، يف ت�سريح �سحفي: �إنه 
�لف�سل �لنتخابي، وما  يكرر  ماأ�ساوي  "يوم 
رئي�س  على  �ع��ت��د�ء  من  �ل��ربمل��ان  يف  ج��رى 

�ل�سن �أمر موؤ�سف".

ول  �لق�ساء،  �إىل  "�سنتجه  و�أ���س��اف: 
ذلك،  يف  �حللبو�سي  مع  ل�سخ�سنة  وج��ود 
جل�سة  عقد  ب��اإع��ادة  �لق�ساء  لنا  و�سيقرر 
رفع  �مل�سهد�ين  باعتبار  �لأوىل،  �ل��ربمل��ان 
�جلل�سة للمد�ولة، وهناك حديث عن �أن ما 

جرى يعد �أمًر� مدبًر�".
و�نق�سمت �لكتل �ل�سيعية، �إىل ق�سمني؛ 
�ل��ذي  �ل�����س��در،  م��ق��ت��دى  ب��رئ��ا���س��ة  �لأول 
مع  �أويل  وحتالف  تقارب  حتقيق  من  متكن 
نتقدم"،  "بالعزم  وه��ي  �سنية  كتلة  �أك��رب 
"�حلزب  وهي  كردية،  كتلة  �أك��رب  وكذلك 

�لدميقر�طي �لكرد�ستاين".
حتالف  يقف  �لآخ����ر،  �جل��ان��ب  وع��ل��ى 
"�لإطار �لتن�سيقي"، برئا�سة رئي�س �ئتالف 
كذلك  وي�سم  �ملالكي،  نوري  �لقانون  دولة 
�ل�سيا�سية  و�لأج��ن��ح��ة  �ل��ف��ت��ح،  حت��ال��ف 
جل�سة  عار�ست  �لتي  �مل�سلحة  للف�سائل 
�لتيار  م��ن  ت��دب��ري�  و�ع��ت��ربْت��ه��ا  �ل��ربمل��ان، 

�ل�سدري.
غ�سبه  ع��ن  �لتن�سيقي  �لإط���ار  وع���رّب 
�لنو�ب،  ملجل�س  �لأوىل  �جلل�سة  ر�ف��ق  ملا 

و�عتربها غري د�ستورية.
�سدر  بيان  يف  �لتن�سيقي،  �لإط��ار  وقال 
عنه: "حاولنا جاهدين منع �نزلق �لأمور 
�ساهدناه  �لذي  �لتخندق �حلا�سل  �إىل هذ� 
�ليوم، و�لذي ينذر بخطر �سديد، وقد �أثار 
على  �عتد�ء  من  �ليوم  ح�سل  ما  ��ستنكارنا 
رئي�س �ل�سن ملجل�س �لنو�ب، و�إثارة �لفو�سى 
�ل�سن  رئي�س  دف��ع  مما  �ملجل�س،  جل�سة  يف 
�إىل طلب تعليق �جلل�سة للتدقيق �لقانوين 
بعدم تقدمي لئحة طعن قانونية ب�سو�بط 

�لرت�سيح".
�أفقده  عليه  �لهجوم  "لكن  و�أ���س��اف: 
�إ�سابته  �إث��ر  ونقل  �ل�سمود،  على  �لقدرة 
��ستمرت  �ل�سديد  ولالأ�سف  �مل�ست�سفى،  �إىل 

�أي  دون  �جلل�سة  ب��اإج��ر�ء�ت  �لكتل  بع�س 
�عرت�فنا  "عدم  �إىل  م�سري�  قانوين"،  �سند 
�ملجل�س  رئي�س  �نتخاب  جل�سة  مبخرجات 
رئي�س  وج��ود  بعدم  مت��ت  كونها  ونائبيه، 

�ل�سن �لذي ما ز�ل ملتزًما بتاأدية مهامه".
ب�����دوره، ق���ال �خل��ب��ري �ل��ق��ان��وين علي 
�لن��ت��خ��اب��ات  "مفو�سية  �إن  �ل��ت��م��ي��م��ي: 
حددت �لرئي�س �لأكرب �سنا، مع �لحتياط 
رئي�س  تعر�س  من  ح�سل  وما  �ثنان،  وهم 
يف  حتقيق  فتح  يجب  �لعتد�ء  �إىل  �ل�سن 

مالب�ساته".
ملوقع  ت�سريح  يف  �لتميمي،  و�أ���س��اف 
"�حلل هو �للجوء  �أن  "�سكاي نيوز عربية"، 
�سرعية  يف  للبّت  �لحتادية  �ملحكمة  �إىل 
دعوى  رف��ع  للمعرت�سني  يحق  �إذ  �جلل�سة، 
لفتا  �جلل�سة"،  مبجريات  للنظر  ق�سائية، 
ب�سكل  حت�سل  �خلالفات  تلك  "مثل  �أن  �إىل 

د�ئم يف �لربملانات �لأخرى".
�ليمني  �جلديد  �لربملان  �أع�ساء  و�أدى 
يف  ُعقدت  �لتي  �جلل�سة  خالل  �لد�ستورية 
�ل�سجال  من  حالة  و�سط  بغد�د،  �لعا�سمة 

و�لفو�سى.
�ل�سدرية"  "�لكتلة  �أع�ساء  و�رت���دى 
عن  تعبري�  �لأك��ف��ان  مثل  �أبي�س  و�ساحا 
حممد  �لر�حل  �لديني  للمرجع  �نتمائهم 
�سهدت  فيما  �ل�سدر،  مقتدى  و�ل��د  �ل�سدر، 
�مل�ستقلني؛  �ل��ن��و�ب  م��ن  هتافات  �جلل�سة 

متجيد� لالحتجاجات �ل�سعبية.
لعتباره  بطلب  �ل�سدري  �لتيار  وتقدم 
 73 بو�قع  ع��دًد�،  �لأك��ر  �لنيابية  �لكتلة 
�ملن�سوية  �لأح���ز�ب  تقدمت  فيما  نائبا، 
لالأحز�ب  )جتمع  �لتن�سيقي،  �لإطار  �سمن 
بطلب  �ل�سدري(،  �لتيار  غري  من  �ل�سيعية 
�لنيابية  �لكتلة  �لأخ��رى،  هي  لعتبارها 

�لأكر عدد�.

*وكاالت 
عاد �لإنرتنت، �لثنني، �إىل �أملاتي كربى 
�أيام   5 د�م  �نقطاع  بعد  كاز�خ�ستان  مدن 
ع�سر�ت  خلفت  د�مية  مو�جهات  مع  تز�من 
�أن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  فيما  �لقتلى، 

 7939 �ملجمل  يف  �عتقلت  �لأم���ن  ق���و�ت 
�سخ�سا حتى �لعا�سر من يناير. يف �لعا�سمة 
�لقت�سادية �لبالغ عدد �سكانها 1.8 مليون 
�لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  ت�سفح  ب��ات  ن�سمة، 
يوم  متاحا  جديد  من  و�لأجنبية  �ملحلية 

�أعقاب  �أعِلن يوما للحد�د يف  �لثنني �لذي 
�إىل  تدريجا  �حلياة  وتعود  �ل�سطر�بات. 
و��ستعادت  �لث��ن��ني،  �أمل��ات��ي،  يف  طبيعتها 
و�سائل �لنقل �لعام ن�ساطها يف �سو�رع �ملدينة 

للمرة �لأوىل منذ بدء �ل�سطر�بات.

بعد »جلسة األكفان«.. نزاع 
الشرعية يهدد البرلمان العراقي

اعتقال نحو 8 آالف في كازاخستان.. 
وعودة اإلنترنت إلى ألماتي

سجل دموي في 2021.. 
منظمة يمنية تكشف عن 

2842 انتهاكا للحوثي
*صنعاء

د�م  و�سجل  �نتهاكات  عن  �ليمن  يف  حقوقية  جلنة  ك�سفت 
و�إ�سابة  مقتل  عنه  نتج   ،2021 عام  خالل  �حلوثي  مليلي�سيات 
وع�سو�ئية"  مبا�سرة  "هجمات  ج��ر�ء  من  �ملدنيني  من  �ملئات 
�لدويل  �ملجتمع  �أمام  جر�ئمها  بف�سح  مطالب  و�سط  �لبالد،  يف 

و�إعادة ت�سنيفها �إرهابية.
جاء ذلك يف بيان ل�"�للجنة �لوطنية للتحقيق يف �دعاء�ت 
عن  �ملتحدة،  �لأمم  من  �ملدعومة  �لإن�سان"،  حقوق  �نتهاكات 

�أعمالها خالل �لعام �ملا�سي.
وقالت �للجنة �إنها ر�سدت وحققت يف 2842 و�قعة �نتهاك 
 4096 فيها  وت�سرر  �ليمنية،  �ملحافظات  خمتلف  يف  حدثت 
 1237 �سقوط  بينها  من  �لأعمار،  وبكافة  �جلن�سني  من  �سحية 
قبل  من  �ملدنيني  ��ستهد�ف  ج��ر�ء  وجريح  قتيل  بني  �سحية 
�مللي�سيات �حلوثية بينهم 403 قتيل، منهم 30 �مر�أة و48 طفاًل 
وكذلك 768 جريح من بينهم 85 من �لن�ساء و167 من �لأطفال.
�نفجار  �إثر  �سحية   296 �سقوط  ت�سجيل  �إىل  �لبيان  و�أ�سار 
�ألغام وعبو�ت نا�سفة بينهم 17 �مر�أة و35 طفل، ور�سد 1158 
و�قعة �عتقال تع�سفي و�إخفاء ق�سري وتعذيب، و��ستهد�ف 23 
�لطبية  �لطو�قم  على  �عتد�ء  و�قعة  و15  وديني،  �أثري  عني 
�لعامة  �ملباين  من   580 وتدمري  �ل�سحية،  و�ملر�فق  و�ملن�ساآت 
جتنيد  و�قعة   122 ور�سد  لالأطفال،  مدر�سة  و17  و�خلا�سة، 

�أطفال دون �سن 15 عاما.
ولفت �لبيان �ىل �أن �لفريق �مليد�ين للجنة وثق تفجري 60 
منزل، وتهجري 106 حالة، و�لر�سد و�لتحقيق يف 69 و�قعة قتل 
خارج نطاق �لقانون، و��ستمعت �للجنة خاللها لأكر من 8526 
حقوق  �نتهاكات  من  خمتلفة  �أمناط  على  و�سحية  وُمبلغ  �ساهد 

�لإن�سان �لتي حدثت يف غالبية �ملحافظات �ليمنية.
ميد�نية  جولة   15 نفذو�  �للجنة  �أع�ساء  �أن  �لبيان  و�أكد 
وح�سرموت  و�سبوة  وماأرب  وحلج  تعز  حمافظات  مديريات  يف 
�ل�سكنية  �لأح��ي��اء  ��ستهد�ف  بوقائع  للتحقيق  و�حل��دي��دة 
و�ملد�ر�س  �ل�سكنية  �لأحياء  على  خمتلفة  مقذوفات  و�سقوط 
�لعيان،  �ل�سحايا و�سهود  و�ملر�فق �لطبية، و�ل�ستماع لعدد من 
 18 يف  �مليد�نيني  للباحثني  �ليومي  �سبه  �لنزول  �إىل  �إ�سافة 
وذويهم  �ل�سحايا  مع  �ملبا�سرة  �ملقابالت  لإج��ر�ء  حمافظة 

�لعيان. و�سهود 
�أن �للجنة عقدت خالل �لعام 2021 عدد� من  �إىل  و�أ�سارت 
�لق�سري  �لإخفاء  ل�سحايا  و�ملغلقة  �لعلنية  �ل�ستماع  جل�سات 
و�لتهجري  �لجتماعي،  �لنوع  على  �لقائم  و�لعنف  و�لتعذيب 

�لق�سري وفئة �ل�سحفيني و�لأطفال.
حقوق  بانتهاكات  �لتحقيق  يف  ��ستمر�رها  �للجنة  وجددت 
وفقا  عملها  بد�ية  منذ  �نتهجته  �ل��ذي  �لنحو  على  �لإن�سان 
للمعايري �لدولية �ملعمول بها من قبل جلان �لتحقيق، د�عية كافة 
�لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  مببادئ  �للتز�م  �إىل  �لنز�ع  �أطر�ف 
وحماية  و�ح���رت�م  كفالة  �ملت�سمنة  �لإن�سان  حقوق  وق��ان��ون 
حلق  �لنتهاكات  �أ�سكال  وحظر  متييز،  �أي  دون  �لإن�سان  حقوق 
�ملدنيني يف �حلياة و�ل�سالمة �جل�سدية و�لنف�سية وعدم تعر�س 
للمو�طنني  لغنى  �لتي  و�لطبية  و�لتعليمية  �ملدنية  �لأعيان 

عنها لال�ستهد�ف و�لعتد�ء.
وع����ربت �ل��ل��ج��ن��ة ع���ن �إد�ن���ت���ه���ا ل��ك��اف��ة �لع��ت��ق��الت 
�حلب�س  با�ستخد�م  و�لتو�سع  �حلريات  وتقييد  �لتع�سفية 
للرتهيب  و�ل�سحفيني  �لن�سطاء  وت��ع��ر���س  �لن���ف���ر�دي، 
�إىل  م�سرية  �لقانونية،  غري  و�ملحاكمة  و�حلب�س  و�لتهديد 
�نتهاكات  حجم  يف  كبريً�  �رتفاعًا  �سهد   2021 �لعام  �أن 

ن�سان. �لإ حقوق 
�إن  قال  �ل�سيادي،  معني  �ليمني،  �ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب 
قبل  من  �إرهابية  �حلوثي  ت�سنيف  �إل��غ��اء  �سهد  �ملا�سي  �لعام 
�إد�رة �لرئي�س �لأمريكي، جو بايدن، مما �عتربته �سوء� �أخ�سر 

للتمادي يف �نتهاكاتها بحق �ملدنيني.
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف  �ل�����س��ي��ادي،  و�أ���س��اف 
�رتكاب  على  �مليلي�سيات  �سجع  �لقر�ر  �إلغاء  �أن  عربية"، 
�مل��ن��اوئ��ني  م��الح��ق��ة  م��ن  �ساعفت  ح��ي��ث  فتكا  �أ���س��د  ج��ر�ئ��م 
�لع�سكرية  هجماتها  وكثفت  و�لإع��الم��ي��ني  و�ل�سيا�سيني 
و�ل�سالع  و�جلوف  و�حلديدة  �ليمنية  ماأرب  على  �له�ستريية 
رو�ت���ب  ���س��رف  رف�سها  ع��ل��ى  ع���الوة  �ل�����س��ع��ودي��ة،  وج��ن��وب��ي 
�إي��ر�د�ت  على  و��ستحو�ذها  �سيطرتها  مناطق  يف  �ملوظفني 
�أ�سبوعية  �سبه  �إلز�مية  جبايات  وفر�س  �حل��دي��دة  ميناء 

طائفية. فعاليات  لإقامة 
من  و�ل�سغط  �لتنظيم  جر�ئم  ف�سح  ��ستمر�ر  �سرورة  و�أكد 
�أجل �إعادة ��ستئناف �لإد�رة �لأمريكية للقر�ر كونه مهما جد�، 
هناك  كان  �إن  �لأم��ن،  جمل�س  طاولة  على  ي�سع  �أن  يجب  ومثله 

رغبة لر�س �أر�سية منا�سبة تقود �إىل �سالم �سامل.

التعاون اإلسالمي ترحب بإعالن 
األمم المتحدة تسهيل عملية 
الحوار بين األطراف السودانية

  
*عمان 

باإعالن  �لإ�سالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  �لأمانة  رحبت 
�ل�سيا�سية  �لأط��ر�ف  بني  �حلو�ر  عملية  ت�سهيل  �ملتحدة  �لأمم 
�لأزم��ة  من  للخروج  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  بهدف  �ل�سود�نية؛ 

�حلالية و�إر�ساء م�سار م�ستد�م نحو �لدميقر�طية و�ل�سلم.
و�أكدت �لأمانة، يف بيان �سحفي ن�سر عرب موقعها �لإلكرتوين 
للحو�ر  �لد�عمة  و�لدولية  �لإقليمية  �جلهود  لكافة  دعمها   ،
و�لوفاق بني �لأطر�ف �ل�سود�نية، وتغليب �مل�سلحة �لعليا لل�سعب 
�ل�سود�ين، وم�ساندة تطلعاته يف �ل�سالم و�لدميقر�طية و�لأمن 

و�لتنمية.
عن  �لبيان  يف  طه،  ح�سني  للمنظمة،  �لعام  �لأم��ني  و�أع��رب 
و��ستقر�ره  �أمنه  ل�سمان  �ل�سود�ن،  جانب  �إىل  �ملنظمة  وقوف 
ووحدته �لوطنية و�زدهاره، و�لتز�مها بت�سخري جميع �إمكانياتها 
�لقمة  ق��ر�ر�ت  مع  �ت�ساقا  �لنتقالية،  �لفرتة  يف  �حلو�ر  لدعم 

�لإ�سالمية وجمل�س وزر�ء �خلارجية.
�ملرحلة  ل��دع��م  �ملتكاملة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة  وك��ان��ت 
�إطالق  �ل�سبت  �أم�س  �أعلنت  يونيتام�س،  �ل�سود�ن  يف  �لنتقالية 
عملية حو�ر �سامل يف م�سعى للتو�سل لتفاق للخروج من �لأزمة 

�ل�سيا�سية بال�سود�ن.

حمدوك و »الرئاسي«.. هذه تفاصيل 
مبادرة األمم المتحدة للسودان

*اخلرطوم
عربية"  نيوز  "�سكاي  موقع  عليها  ح�سل  معلومات  ك�سفت 
حلل  طرحها  على  �ملتحدة  �لأمم  تعمل  �لتي  �ملبادرة  تفا�سيل 

�لأزمة �ل�سيا�سية يف �ل�سود�ن.
وتتكون مبادرة �لأمم �ملتحدة  من 4 عنا�سر �أ�سا�سية: �أبرزها 
�سريف  رئا�سي  مبجل�س  عنه  و�ل�ستعا�سة  �ل�سيادة  جمل�س  �إلغاء 

يتكون من ثالثة �أع�ساء مدنيني.
وذلك بالإ�سافة �إىل منح �لع�سكريني جمل�سا مقرتحا لالأمن 
و�لدفاع، ولكن حتت �إ�سر�ف رئي�س �لوزر�ء �لذي �سيمنح �سلطات 
تنفيذية كاملة ت�سمل ت�سكيل حكومة كفاء�ت م�ستقلة بالكامل 

مع �إعطاء متثيل �أكرب للمر�أة.
وقال م�سدر مطلع يف �لبعثة �لدولية يف �خلرطوم �إن �ملبادرة 
�لعام 2019،  �ملوقعة يف  �لد�ستورية  �لوثيقة  تقوم على تعديل 
بنودها  من  عدد�  �لربهان  �لفتاح  عبد  �جلي�س  قائد  �ألغى  �لتي 
�لرئي�سية �سمن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها يف 25 �أكتوبر �ملا�سي. 
م�ساركة  �م��ام  �لباب  تفتح  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  �مل�سدر  و�أ���س��ار 
�لقياد�ت �حلزبية وجلان �ملقاومة وعنا�سر �حلركات �مل�سلحة يف 

�ملجل�س �لت�سريعي �لذي �سي�سكل لحقا.
�مل�ستقيل  �ل��وزر�ء  رئي�س  ع��ودة  طرح  �مل�سدر  ي�ستبعد  ومل 
عبد�هلل حمدوك جمدد� باعتباره �سخ�سية حتظى بقبول دويل 

يحتاجه �ل�سود�ن يف �لوقت �حلايل.
يف  �ل�سيا�سية  �لأط��ر�ف  من  عدد�  ترحيب  من  �لرغم  وعلى 
معار�سة  �ملبادرة  تو�جه  �أن  �ملتوقع  من  لكن  للمبادرة،  �ل�سود�ن 
�لحتجاجات  تقود  �لتي  �لفاعلة  �جلهات  من  عدد  من  و��سعة 
�لفرتة  يف  ع�سكرية  �سلطة  لأي  كامل  ب�سكل  �لر�ف�سة  �حلالية 

�ملتبقية من �ملرحلة �لنتقالية.
رف�سه  بيان  يف  �ل�سود�نيني  �ملهنيني  جتمع  �أعلن  وبالفعل، 
�لتام للمبادرة، وقال �إنها ت�سعى للدفع جتاه �لتماهي مع "�ملجل�س 
�لع�سكري"، م�سري� �إىل �أن حل �لأزمة يكمن يف "�إ�سقاط �ل�سلطة 

�لع�سكرية �حلالية وتقدمي ع�سويتها للعد�لة".
وفيما رحبت بع�س �حلركات �مل�سلحة باملبادرة و�أعلن �لبع�س 
غري  نور  حممد  �لو�حد  عبد  حركة  رف�ست  �مل�سروط،  �لقبول 

�ملوقعة على �تفاق �ل�سالم �لدعوة ب�سكل كامل.

دولة عربية تجاوزت مليون إصابة 
بكورونا.. أوميكرون يفرض سيطرته

*وكاالت 
مليون  عتبة  �ملغرب  يف  بكوفيد  �لإ�سابات  ح�سيلة  جتاوزت 
�ل�سريع  �لتف�سي  ظل  يف   2020 ع��ام  �ل��وب��اء  ظهور  منذ  حالة 

للمتحور �أوميكرون، وفق ما �أفادت وز�رة �ل�سحة �لأحد.
�لأرب���ع  �ل�ساعات  خ��الل  �إ���س��اب��ة   4963 �ململكة  و�سجلت 
و�لع�سرين �ملا�سية، لريتفع �إجمايل �لإ�سابات �إىل مليون و200 

حالة منذ ر�سد �أول �إ�سابة يف 2 مار�س 2020.

*وكاالت
ميامنار  يف  حمكمة  �إن  مطلع  م�سدر  قال 
�لث��ن��ني،  ح��ك��م��ت،  �جل��ي�����س  يحكمها  �ل��ت��ي 
ت�سي  �سو  �سان  �أونغ  �ملخلوعة  �لزعيمة  على 
بال�سجن 4 �سنو�ت بتهم عدة من بينها حيازة 

�أجهزة ل�سلكي غري مرخ�سة.
على  �حلائزة  ت�سي  �سو  حماكمة  وجتري 
ق�سية   12 نحو  ب�ساأن  لل�سالم  نوبل  جائزة 
ت�سل عقوبتها �لق�سوى جمتمعة �إىل �ل�سجن 

�أكر من 100 عام.
هذه  ك��ل  ع��ام��ا(   76( ت�سي  �سو  وتنفي 

�لتهامات.
حمكمة  �أ���س��درت  �ملا�سي،  دي�سمرب  ويف 
على  �سنو�ت   4 بال�سجن  حكما  ميامنار  يف 

�لزعيمة �ل�سابقة �أونغ �سان �سو ت�سي.
مبعار�سة  ت�سي  �سو  �سان  �أون��غ  و�أدي��ن��ت 
�ملرتبطة  �ل�سحية  �لقو�عد  وخرق  �جلي�س 
بفريو�س كورونا، وفق ما �أفاد به ناطق با�سم 

�ملجموعة �لع�سكرية �لتي �أطاحتها.
ل�"فر�ن�س  ت��ون  م��ني  ز�و  �ملتحدث  وق��ال 
بال�سجن  عليها  "حكم  ت�سي  �سو  �إن  بر�س"، 
�آخرين  وعامني   ،505 �لبند  مبوجب  لعامني 

مبوجب قانون �لكو�رث �لطبيعية".
حالة  �أعلن  قد  ميامنار  يف  �جلي�س  وك��ان 

�لطو�رئ يف فرب�ير �ملا�سي، بعد �عتقال قادة 
بعد  ت�سي  �سو  بينهم  من  باحلكومة  رئي�سيني 

فوزها بالنتخابات �لتي جرت يف �لبالد.
و�سبق �أن �أم�ست �سو ت�سي �أكر من 15 عاما 
عنها  يفرج  �أن  قبل  �جلربية،  �لإق��ام��ة  قيد 
يف  �ل�سلطة  �سنو�ت   5 بعد  لتتوىل   2010 يف 

ميامنار.

بنربة  ��ستهرت  �ل��ت��ي  ت�سي  �سو  ولعبت 
ت�سليط  يف  حا�سما  دور�  �ل��ه��ادئ��ة  حديثها 
�لع�سكري �حلاكم  �ملجل�س  �لعامل على  �هتمام 
مما  �لإن�سان،  حقوق  يف  و�سجله  ميامنار،  يف 
�أهلها للح�سول على جائزة "�سخاروف" حلرية 
نالت  �ل��ت��ايل  �ل��ع��ام  ويف   ،1990 ع��ام  �لفكر 

جائزة نوبل لل�سالم.

*وكاالت
�لإفريقي  للقرن  �لأمريكي  �ملبعوث  �أعلن 
فيما  من�سبه،  عن  تنحيه  فيلتمان  جيفري 
�أكدت و��سنطن تعيني �سفريها يف تركيا ديفيد 

�ساترفيلد حمل فيلتمان.
�أم��ام  و��سًعا  �لباب  فتحت  �خلطوة  تلك 
و��سنطن  ��سرت�تيجية  ب�ساأن  عدة  ت�ساوؤلت 
-كما  جذرية  وحتولت  متغري�ت  ت�سهد  �لتي 
�لأو�سط،  �ل�سرق  منطقة  يف  مر�قبون-  ير�ها 
وبخا�سة �إفريقيا يف ظل متدد �لنفوذ �لرو�سي 
منطقة  �لإفريقي  �ل�سيني.و�لقرن  وقبله 
�ل�سومال  ه��ي  دول،   4 ت�سمل  ��سرت�تيجية 
وجيبوتي و�إثيوبيا و�إريرتيا، وتاأ�س�س مفهومه 
�سر�عات  يف  جتلت  تاريخية،  �عتبار�ت  من 

ممتدة تاريخيا و�إثنية �أو قومية وثقافية.
�أرب���اع  ث��الث��ة  ب��ح��و�يل  م�ساحته  وت��ق��در 
مليون ميل مربع، وهو منطقة حيوية للتجارة 
�لدولية عرب �لبحر �لأحمر وقناة �ل�سوي�س، 
�لقوى  بني  �لنفوذ  على  نز�عا  �ملناطق  و�أك��ر 

�لعظمى و�لإقليمية �ملعنية.
وت���ل���ك �مل��ن��ط��ق��ة ت��ك��ت�����س��ب �أه��م��ي��ت��ه��ا 
�ل�سرت�تيجية و�لع�سكرية باعتبارها جماورة 
�ت�سال  نقطة  تعد  كما  �ل��ه��ن��دي،  للمحيط 
بالنفط،  �لغنية  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  مع 

�ملهم  �ملمر  �ملندب  باب  م�سيق  لوجود  �إ�سافة 
و�لأ�سلحة،  و�لب�سائع  و�لغاز  �لنفط  لناقالت 
عليها  تتكالب  ��سرت�تيجية  حمطة  جعلها  ما 

�لقوى �لدولية.
متتلك  ع�سكرية  تقارير  لتقدير�ت  ووفقا 
بالقرن  ع�سكرية  ق��اع��دة  �أك���رب  و����س��ن��ط��ن 
يوجد  �إذ  جيبوتي،  يف  وحتديد�  �لإفريقي، 
قو�عد  متتلك  كما  فرد،  �آلف   4 من  �أكر  بها 
توجد  حيث  �لقرن،  دول  يف  �سرّية  ع�سكرية 
جوية  وقاعدة  بحريتان،  قاعدتان  كينيا  يف 
�لع�سكرية  �لقيادة  �أي�سا  �إثيوبيا.ولها  يف 
ع��دد  ز�د  ح��ي��ث  "�أفريكوم"،  �لأم��ريك��ي��ة 
 ،2017 ع��ام  ج��ن��دي  �آلف   4 �إىل  ج��ن��وده��ا 
من�ّسق  يقول  جيبوتي.وهنا  يف  يتمركزون 
�مل�ستقبلية  �لدر��سات  مبعهد  �إفريقيا  �أبحاث 
�إن��ه من  �أح��م��د  �ل��ك��رمي  ب��ب��ريوت حممد عبد 
�ل�سعب توقع تر�جع �أمريكي ملمو�س مبنطقة 
وبامل�ساألة  ع���ام،  ب�سكل  �لإف��ري��ق��ي  �ل��ق��رن 
يف  �لكرمي  عبد  خا�سة".ويدلل  �لإثيوبية 
ذلك  عربية" على  نيوز  ل�"�سكاي  ت�سريحاته 
بقوله: "هذ� �لرت�جع مل يحدث �إذ� �أخذنا يف 
�عتبارنا تكثيف و��سنطن ح�سورها �لع�سكري 
�أطر�ف  مع  وبالتعاون  جيبوتي  يف  �لإقليم  يف 
�لع�سكرية  �مل��ن��اور�ت  يف  متثل  وهو  �إقليمية، 

�لأخرية جنوبي �لبحر �لأحمر".
��ستقالة  لقر�ر  �لنظر  "ميكن  �أنه  و�عترب 
باأنها  فيلتمان،  جليتمان  �لأم��ريك��ي  �ملبعوث 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  للثقة  ترتيب  �إع��ادة 
و�إثيوبيا لوجود حتفظات �سخ�سية من رئي�س 

�لوزر�ء �لإثيوبي �آبي �أحمد، جتاه فيلتمان".
�لأمريكي"  �ملبعوث  ��ستقالة  �أن  وي��وؤك��د 
ميكن و�سفها باأنها "جاءت تلبية ملطلب �إثيوبي 
مقابلة  رف�س  �ل��ذي  �أحمد،  لآب��ي  تر�سية  �أو 
و��سنطن  تطبيق  بعد  مرة،  من  �أكر  فيلتمان 
قانون  �متياز�ت  من  �أبابا  �أدي�س  حرمان  قر�ر 

�لفر�س و�لنمو �لإفريقي".
عبد�لفتاح،  منى  �ل�سود�نية  �لباحثة  �أما 
�لأف��رو�آ���س��ي��وي��ة  �ل��در����س��ات  يف  �ملتخ�س�سة 
�لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �إن  فتقول  و�ل�سينية، 
بالقرن  �لهتمام  على  مرغم   " ب��اي��دن،  جو 
ت�سهده  م��ا  ج���ر�ء  بتحفظ،  لكن  �لإف��ري��ق��ي 

�ملنطقة من متدد �سيني ورو�سي".
نيوز  ل�"�سكاي  ت�سريحاتها  يف  وت�سيف 
�لأمريكي  �لهتمام  يبدو  "رمبا  �أنه  عربية" 
�لوليات  �ن�سحاب  بعد  �ل�سيء،  بع�س  م�ستًتا 
�لو�سيك  وتركيزها  �أفغان�ستان  من  �ملتحدة 
على �سرق �آ�سيا، وم�سارحها �ملفتوحة على بحر 

�ل�سني �جلنوبي، وغريها".

بعد »4 سنوات كورونا«.. حكم جديد 
بسجن زعيمة ميانمار المخلوعة

صراع بين الصين وروسيا وأميركا.. 
القرن اإلفريقي »بؤرة ساخنة«
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*وكاالت
 ي�����س��ع��ى ن�����ادي �ل���وح���د�ت 
ل��ل��ت��و���س��ل لت���ف���اق م���ع �ل��الع��ب 
ليمثل  �ل��ل��ح��ام،  م�سعب  �ل���دويل 
ف��ري��ق ك���رة �ل���ق���دم يف �مل��و���س��م 

�ملقبل.
�نتهى  قد  �للحام  عقد  وكان   
ختام  مع  �لرمثا  �لأم  ناديه  مع 
�مل��و���س��م �مل��ا���س��ي �ل���ذي ت��وج فيه 
�ملحرتفني  ل��دوري  بطال  �لفريق 

بعد غياب �متد لنحو 40 عاما.
 وعلم موقع كووورة من م�سدر 
�لوحد�ت يتطلع  نادي  �أن  خا�س، 
�للحام  خ��دم��ات  م��ن  لال�ستفادة 
لتعزيز �خليار�ت يف منطقة خط 
�لفريق  �أن  وبخا�سة  �ل��و���س��ط، 
للمرة  تاريخية  م�ساركة  تنتظره 
دوري  يف  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية 

�أبطال �آ�سيا.
 ويف ح��ال جنح �ل��وح��د�ت يف 
�إجناز �سفقة �للحام، فاإنها �ستكون 
��ستناد�  معلم"  "�سربة  مبثابة 
ل���ل���ق���در�ت �ل��ف��ن��ي��ة و�خل����رب�ت 
�لدولية �لتي يت�سلح بها �لالعب.

 وكان �للحام قد بد�أ م�سريته 
�لكروية مع �لرمثا، وخا�س �أكر 
من جتربة ناجحة يف �ل�سعودية، 
ب�سفوف  �للعب  ل��ه  �سبق  كذلك 

منتخب �لأردن �أكر من مرة.
�سابقة  ت��ق��اري��ر  �أن  ي��ذك��ر   
مفاو�سات  وج���ود  �إىل  �أ����س���ارت 
�لرمثا  ن��ادي  �إد�رة  ب��ني  حثيثة 
�للحام  م�سعب  �لأل��ع��اب  و�سانع 

بهدف جتديد عقده.

*وكاالت
م�سو�ره  �فتتاح  يف  �سعبة  مهمة  م�سر،  منتخب  يخو�س 
مبناف�سات كاأ�س �لأمم �لأفريقية، حني يو�جه نيجرييا، �ليوم 
�أدجيا، �سمن مناف�سات �ملجموعة  �لثالثاء، على ملعب رومدي 

�لر�بعة بالبطولة.
خارج  �سر�ع  مبثابة  نيجرييا،  �سد  م�سر  مو�جهة  و�ستكون 

�لتوقعات، خا�سة مع �لتاريخ �لعري�س �لذي ميلكه �ملنتخبان.
�لكان بر�سيد 7 مر�ت  �لفر�عنة هم �لأكر تتويًجا بلقب 
 3 �للقب  �قتن�سو�  �خل�سر  �لن�سور  �أن  كما   ،2010 عام  �آخرها 

مر�ت �آخرها عام 2013.
م�سر  بني  �ملثرية  �ملو�جهة  على  �ل�سوء  ك��ووورة  وي�سلط 

ونيجرييا يف كاأ�س �لأمم �لأفريقية، على �لنحو �لتايل: 

ندية تارخيية 
ي�سهد �لتاريخ على 7 لقاء�ت بني �ملنتخبني يف كاأ�س �لأمم 
و�لن�سور،  �لفر�عنة  بني  حا�سرة  �لندية  وتبدو  �لأفريقية، 
فاملنتخب �مل�سري فاز مرتني ومثلهما لنيجرييا، مقابل �لتعادل 

3 مر�ت.
يف  �لقارية  �لبطولة  �سعيد  على  �ملنتخبني  لقاء�ت  وبد�أت 
ن�سخة 1963، وتفوق �لفر�عنة بنتيجة 6-3، كما فاز �لن�سور 

يف ن�سف نهائي ن�سخة 1984 بركالت �لرتجيح.
باجلولة   2010 ن�سخة  يف  �ملنتخبني  بني  لقاء  �آخر  وكان 

�لأوىل يف دور �ملجموعات، وتغلب �لفر�عنة بنتيجة 1-3. 

الفراعنة.. ورحلة استعادة الكان 
منذ  �لغائب  �لكان  لقب  ل�ستعادة  م�سر  منتخب  يخطط 
2010، بعد �أن غابت �سم�س �لفر�عنة منذ نهاية م�سو�ر �جليل 

�لذهبي بقيادة �ملدرب �ل�سابق ح�سن �سحاتة.
و��ستعان منتخب م�سر بخرب�ت �ملدرب �لربتغايل كارلو�س 
�لنهائية  للمرحلة  بالفر�عنة  �لعبور  يف  جنح  و�لذي  كريو�س، 
كاأ�س  يف  �لر�بع  �ملركز  وحقق   ،2022 �لعامل  كاأ�س  بت�سفيات 
 4 قبل  مهمته  بد�ية  يف  و��سًعا  جدًل  كريو�س،  و�أث��ار  �لعرب. 

�أ�سهر ب�سبب ��ستبعاد عدة جنوم وتغيري طريقة �للعب.
و��ستمر هذ� �جلدل مع خروج �لثنائي طارق حامد وحممد 

جمدي �أف�سة من ح�سابات كريو�س يف �لبطولة �لقارية.
لكن منتخب م�سر يت�سلح بقدر�ت جنمه حممد �سالح �لذي 
يحمل �سارة �لقيادة، وي�سعى لتحقيق �للقب �لقاري لأول مرة 
حار�س  غياب  من  م�سر  منتخب  ويعاين  �لدولية.  م�سريته  يف 
�أبو جبل لإ�سابته بكورونا، كما حتيط �ل�سكوك  مرماه حممد 
ت�سكيلة  تبدو  لكن  �ل�سولية،  عمرو  �لو�سط  لعب  بجاهزية 
طريقة  على  كريو�س  �عتماد  ظل  يف  مكتملة  �سبه  �لفر�عنة 
4-3-3. ومييل كريو�س لالعتماد على رباعي دفاعي �سبه ثابت 
و�أكرم  �لون�س  حمدي  حممود  بجو�ره  حجازي،  �أحمد  بقيادة 
توفيق و�أحمد �أبو �لفتوح، كما �أن حممد �ل�سناوي يحافظ عن 

جد�رة على مقعده كحار�س �أ�سا�سي يف ت�سكيلة �لفر�عنة.
ويعول كريو�س على قدر�ت حممد �لنني لعب �آر�سنال مع 
ودور  �لو�سط،  خط  يف  �لدفاعية  �ملناطق  لغلق  فتحي  حمدي 
مع  وتفاهمه  بخرب�ته  �لهجمات  نقل  يف  �ل�سعيد  �هلل  عبد 
�لهجومية  �لقوة  مثلث  حممد  وم�سطفى  مرمو�س  وعمر  �سالح 

�ل�ساربة يف ت�سكيلة �لفر�عنة. 

النسور اخلضر.. وأزمات باجلملة 
على �لنقي�س، دخل منتخب نيجرييا يف دو�مة من �لأزمات 
قبل �نطالق �لبطولة، بد�أت باإقالة �لأملاين جرينوت روهر من 
قيادة �لن�سور، وتعيني �ملدرب �ملوؤقت �أوجو�ستني �إيجو�فني، ثم 
تعيني �لربتغايل جوزيه بي�سريو قبل �أيام من �لبطولة، ليكون 

مديًر� د�ئًما ولكن عقب �لنتهاء من مناف�سات �لكان.
�مل���درب  فكتيبة  �حل���د،  ه���ذ�  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  مل  �لأزم�����ات 
�أو�سيمني  فيكتور  �لهجومي  �لثالثي  خدمات  تفتقد  �إيجو�فني 
و�أودوي��ن  و�تفورد  مهاجم  ديني�س  و�إميانويل  نابويل  مهاجم 
بهم  �أنديتهم  مت�سك  بعد  �ل�سعودي،  �ل�سباب  مهاجم  �إيجالو 

وعدم �إر�سالهم للم�ساركة بالكان.
ورغم �لغيابات �ملوؤثرة �إل �أن ت�سكيلة �لن�سور �خل�سر ت�سهد 
�لعديد من �لأ�سماء �لالمعة خا�سة يف �جلانب �لهجومي، وعلى 
ر�أ�سهم كيليت�سي �إيهانيت�سو جنم لي�سرت �سيتي، و�ملخ�سرم �أحمد 

مو�سى مهاجم فاحت كار�جمرك �لرتكي، و�سامويل �سيكويزي 
يف  م�سر  منتخب  بعثة  على  �ل�ستياء  من  حالة  و�سيطرت 
��ستعد�ًد�  �إقامتهم،  فندق  م�ستوى  �نخفا�س  ب�سبب  �لكامريون، 

خلو�س مناف�سات كاأ�س �لأمم �لأفريقية.

مطالبة باختبارات طبية دقيقة ومعدات 
متطورة لمواجهة ارتفاع الوفيات بالمالعب

الفيصلي يجدد عقد عطار.. 
وينتظر الرواشدة

بوكيتينو يفسر قراره تجاه راموس

*وكاالت
فرقها  �أو���س��اع  �لن�سوية،  �لقدم  ك��رة  متار�س  �أن��دي��ة   10 بحثت 
�ملتاأخرة  �ملالية  م�ستحقاتها  بدفع  �لكرة  �حت��اد  مطالبة  �ل�سعبة، 

مل�ساعدتها يف �ليفاء بالتز�ماتها.
�ل�ستقالل،  نادي  مقر  �ل� 10 يف  �لأندية  �جتماع  جاء ذلك خالل 
بامل�ستحقات  يطالب  �لكرة  لحتاد  موجه  بيان  باإ�سد�ر  �نتهى  و�لذي 

�ملالية وملوحا بتعليق م�ساركاته يف �لبطولت �لر�سمية.
ويحمل  )ب��رت�(  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  �إىل  و�سل  بيان  وق��ال 
تو�قيع ممثلي �لأندية، �إن �لأندية �ل� 10 قد تلجاأ �إىل تعليق م�ساركتها 
كافة  ت�سديد  يتم  مل  �إذ�  �ملقبلة،  �لفرتة  يف  �لكرة  �حتاد  بطولت  يف 

�مل�ستحقات �ملالية �ملرتتبة على �لحتاد.
�لأوىل  و�لدرجة  �ملحرتفات  دوري  يف  تلعب  �أندية   10 و�جتمعت 
�أندية  عدد  برفع  تطالب  وثيقة  على  ووقعو�  �ل�ستقالل،  ن��ادي  يف 
�ملحرتفات �إىل 6 �أندية، �إ�سافة �إىل �سرورة زيادة �لدعم �ملادي، �إىل 
لحتاد  �لتابعة  �لن�سوية  �للجنة  يف  �لأندية  ممثلي  عدد  رفع  جانب 
عمان،  �ل�ستقالل،  ه��ي،  بالجتماع  �ساركت  �لتي  و�لأن��دي��ة  �لكرة. 
�لبرت�ء  �سيحان،  عجلون،  ب�سرى،  �سباب  �لن�سر،  �لأهلي،  �لقاد�سية، 

و�لعروبة.

*وكاالت
كثف نادي �حل�سني �إربد، برئا�سة �ملهند�س عامر �أبو عبيد، جهوده 
�إبر�هيم  �ل��دويل  �جلزيرة،  جنم  عقد  �سر�ء  �سفقة  ح�سم  �أج��ل  من 

�سعادة.
وز�ر عامر �أبو عبيد، مقر �جلزيرة، وكان يف ��ستقباله، نبيل �لتلي 

رئي�س �لنادي، و�أبدى �لأول، رغبة �سديدة ل�سر�ء عقد �سعادة.
�أب��دى  عندما  �جل��زي��رة،  ملعب  يف  �ل��ك��رة  �إرب���د،  �حل�سني  و�أل��ق��ى 

��ستعد�ده لدفع 50 �ألف دينار مقابل �سر�ء عقد �إبر�هيم �سعادة.
وعلم كووورة من م�سدر خا�س، �أن �جلزيرة ل يرغب يف بيع �سعادة، 
ب�سبب حاجة �لفريق �إىل خدمات �لالعب، لكنه قد يكون جمرًب� على 

�ملو�فقة.
وينتظر �حل�سني �إربد، رد �جلزيرة، يف �ل�ساعات �ملقبلة، حتى يبد�أ 

�لبحث عن لعب جديد، حال قوبل طلبه بالرف�س.
ورغم مت�سك �جلزيرة ببقاء �لالعب، لكن �لفريق مير باأزمة مالية 

قد تدفعه للمو�فقة على عر�س �حل�سني �إربد.

*وكاالت
�آخر  يونايتد،  مان�س�سرت  م��درب  ر�جننيك،  ر�ل��ف  �لأمل��اين  ك�سف 
�إدين�سون  �لأوروج��و�ي��اين  مهاجمه  مب�ستقبل  �ملتعلقة  �مل�ستجد�ت 

كافاين.
يف  تر�فورد،  �أول��د  عن  بالرحيل  عاًما،   34 كافاين،  ��سم  و�رتبط 
عقده  باأن  علًما  بر�سلونة،  �إىل  و�لنتقال  �جلاري،  ثان  يناير/كانون 

�حلايل ينتهي يف �ل�سيف �ملقبل.
رومانو،  فابريزيو  ح�ساب  �أبرزها  ت�سريحات  يف  ر�جننيك،  وقال 
�ساعة.  ن�سف  ملدة  كافاين  مع  حتدثت  "لقد  �لنتقالت:  �سوق  خبري 

�أخربين �أنه �سيبقى يف يونايتد خالل يناير/كانون ثان".
و�أ�ساف ر�جننيك "ميكنني �لعتماد على كافاين لتقدمي �أف�سل ما 

لديه، وليكون منوذًجا يحتذى به للعنا�سر �ل�سابة".
و�ن�سم كافاين، �إىل مان�س�سرت يونايتد، يف �سيف 2020، قادًما من 
باري�س �سان جريمان، يف �سفقة �نتقال حر، قبل �أن ُيجدد عقده ملو�سم 

�آخر.
وخا�س �ملهاجم �لأوروجوياين، 11 مبار�ة مع مان�س�سرت يونايتد، يف 

جميع �مل�سابقات هذ� �ملو�سم، و�سجل هدفني.

*وكاالت
�نتقد �أوناي �إميري، �ملدير �لفني لفياريال، تغريدة جري�رد بيكيه، 
مد�فع بر�سلونة، �لتي رد فيها على ح�ساب فالن�سيا على "تويرت"، عندما 

هاجم �لأخري �لتحكيم عقب مو�جهة ريال مدريد �لأخرية يف �لليجا.
يف  �ل�سرقة  "تتكرر  كتب:  قد  لفالن�سيا  �لر�سمي  �حل�ساب  وك��ان 
مدريد على طريقة م�سل�سل )ل كا�سا دي بابل("، يف �إ�سارة �إىل �عتقاد 
�خلفافي�س بعدم �سحة ركلة �جلز�ء �لتي ُ�حت�سبت لكا�سيمريو، خالل 

فوز �ملريينجي )1-4(.
"ل تقولو� ذلك ب�سوت عاٍل،  وعلق بيكيه على �لتغريدة �ساخًر�: 

لأنكم �ستتعر�سون للعقاب".
�أعقب مبار�ة  �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي  �إميري خالل  وعن ذلك، قال 
�سد  مبار�تنا  "يف  �لأح��د:  �أم�س   ،)2-2( مدريد  �أتلتيكو  �أمام  فريقه 
بر�سلونة، كانت هناك ركلة جز�ء على بيكيه مل حُتت�سب، و�لآن يعلق 
على مبار�ة ريال مدريد وفالن�سيا عرب تويرت.. يجب �أل يخدع �لنا�س 

ويكون �سادًقا".
و��ستطرد: "يجب �أن يتحلى بال�سدق ول يت�سبب يف �إرباك �لنا�س.. 
�لغريب يف �لأمر �أن حكم �لفيديو مل ي�سحح �لقر�ر وقتها، وكان ذلك 

كارثًيا".
وتابع �إميري: "�لآن بيكيه بدًل من �أن ي�سمت، �أطلق ما قاله خلد�ع 

�لنا�س.. يبدو يل �أننا ل�سنا �سادقني �أو خمل�سني مع �حلكام".

السلط.. أزمة مالية
 تكبل الطموح

*وكاالت
يف  �لتو�يل،  على  �لر�بع  ظهوره  لتد�سني  �لأردين  �ل�سلط  ي�ستعد 
م�سابقات �لأندية �ملحرتفة لكرة �لقدم، بعدما �سعد لأول مرة يف عام 
م�سنية  جهود  بف�سل  �ل�سلط  جنح  �ل�سابقة،  �ملو��سم  وطيلة   .2018
بذلها جمل�س �إد�رته، برئا�سة خالد عربيات، يف �أن يكون رقما �سعبا يف 
معادلة �ملناف�سة. ويف �ملو�سم �لفائت، حل �لفريق و�سيفا لبطل كاأ�س 
ح�سور�  و�سجل  �ملحرتفني،  بدوري  �لثالث  �ملركز  يف  جاء  كما  �لأردن، 

طيبا يف �أول م�ساركة له ببطولة كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي.

ظروف خمتلفة
لكن تبدو ظروف �لإعد�د للمو�سم �ملقبل خمتلفة متاما عما م�سى، 
على  للمناف�سة  �لفريق  طموحات  تكبل  قد  �خلانقة  �ملالية  فالأزمة 
مطالب  فهو  جمة،  �سعوبات  �أمام  نف�سه  �ليوم  �ل�سلط  ويجد  �لألقاب. 
بت�سديد ما عليه من م�ستحقات �ملو�سم �ملا�سي لالعبني و�جلهاز �لفني، 

�إىل جانب حاجته لإجناز بع�س �لتعاقد�ت للمو�سم �جلديد.
ب�سبب  �ملقبل،  للمو�سم  لعبيه  عقود  جتديد  �ل�سلط  ي�ستطع  ومل 
ما  وهو  �أمامهم،  �لوحيد  �خليار  هي  �ملغادرة  لتكون  �ملالية،  �ل�سائقة 
يوؤ�سر على �أن �لفريق، �لذي كان مناف�سا �سر�سا يف �ملو��سم �ل�سابقة، قد 

ل يكون على ذ�ت �حلال يف �ملو�سم �ملقبل.
عرب  �لفريق،  هيكل  على  �ملحافظة  جاهدًة  �لنادي  �إد�رة  وحتاول 
جتديد عقود بع�س �لالعبني، �لذين قد ل يجدون عرو�سا من �أندية 
�ل�سيولة  توفري  على  جاهد�  يعمل  �أن  �سوى  �ل�سلط  ميلك  ول  �أخ��رى. 
�ملرت�كمة  �مل�ستحقات  من  جزء  ولو  ت�سديد  على  تعينه  �لتي  �ملالية، 
�ملقبل،  �ملو�سم  يف  �لنفقات  تر�سيد  على  �لعمل  مع  �ملا�سي،  �ملو�سم  من 

و�لكتفاء بالبحث عن �لبقاء يف دوري �ملحرتفني.
وقد تكون �ل�ستعانة بالعبي فرق �لفئات �لعمرية، �أحد �خليار�ت 
�ملميزين  �لالعبني  من  �لعظمى  �لغالبية  �أن  خا�سًة  �ل��ن��ادي،  �أم��ام 
�لعد  بدء  مع  �لأي��ام،  هذه  يف  �ل�سلط  ويحتاج  وجهاتهم.  ح�سمو�  قد 
من  وحقيقية  ج��ادة  لوقفة  �ملقبل،  �ل�سهر  �ملو�سم  لنطالق  �لعك�سي 
رجال �لأعمال و�ل�سركات �لد�عمة وجماهريه �ملحبة، حتى يت�سنى له 

حتقيق مر�ده، وجتنب �لهبوط على �أقل تقدير.

معركة خارج التوقعات بين 
الفراعنة والنسور الخضر

اللحام على رادار الوحدات

*وكاالت
حملية  ري��ا���س��ي��ة  �و����س���اط  ط��ال��ب��ت 
تاأمني  ب�سرورة  �لقدم،  كرة  يف  متخ�س�سة 
وك��و�در  وم��ت��ط��ورة،  كافية  طبية  م��ع��د�ت 
موؤهلة، ملو�جهة �رتفاع حالت �لوفيات يف 

�ملالعب وخالل �ملباريات.
يف  �رتفاعا  �لأخ��رية،  �لأ�سهر  و�سهدت 
�ملباريات  �ث��ن��اء  �لالعبني  وف��ي��ات  ن�سبة 
�سلطنة  من  لعب  تويف  حيث  و�لتدريبات، 
ت�سبق  �لتي  �لحماء  عملية  خالل  عمان 
فيما  جز�ئري،  لعب  وفاة  تبعه  �ملبار�ة، 
باإنقاذ  �أم�س �لأول  جنحت كو�در �ل�سعاف 
حياة حمرتف �فريقي يف �لدوري �لقطري، 
�ل��ع��م��ل خ��الل  ت��وق��ف قلبه ع��ن  ع��ن��دم��ا 
بامللعب  �لطباء  يتمكن  �أن  قبل  �مل��ب��ار�ة، 
من �نقاذ حياته، بف�سل �لجهزة �ملتطورة 

�لتي كانت موجودة خالل �ملبار�ة.
�لأردنية،  �لقدم  كرة  يف  معنيون  ودعا 
�إىل �سرورة �لتنبه لهذه �لظاهرة، ول�سيما 
�لكروي  �ملو�سم  مناف�سات  �نطالق  قرب  مع 
�ملقبل  �ل�سهر  يبد�أ  �ل��ذي   2022 �جلديد 
�سرورة  �إىل  لفتني  �لدرع،  بطولة  باإقامة 
�خ�ساع �لالعبني لفحو�سات طبية دقيقة 

قد جتنبهم �أزمات قلبية يف �ملالعب.
ت�سريحات  يف  م��ت��ح��دث��ون  وط���ال���ب 
�حتاد  )ب��رت�(  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  لوكالة 
ب��ال��ت�����س��دي��د على  و�لن�����دي�����ة،  �ل���ك���رة 
�لجر�ء�ت �لطبية، و�سرورة توفر كو�در 

طبية متخ�س�سة، ��سافة �ىل تاأمني �أجهزة 
على �أعلى �مل�ستويات لتجنب حدوث حالت 

وفاة يف �ملالعب.
وقال �لدكتور �مين �بو دلو �لذي عمل 
�حل�سني  لفريق  معاجلا  طويلة  ل�سنو�ت 
�إن  �لعربي،  للنادي  ينتقل  �أن  قبل  �رب��د 
�ملالعب  يف  �لالعبني  وفيات  ع��دد  �رتفاع 
قلبية،  �زم��ات  نتيجة  و�لعربية،  �لعاملية 
نكون  لن  ويدفعنا  �خلطر،  ناقو�س  ي��دق 

�أكر تيقنا وحذر�.
و�����س���اف: ل ب��د م��ن �ي����الء �جل��ان��ب 
�لأردنية،  �ملالعب  يف  �أكرب  �أهمية  �لطبي 
وهذ� يتطلب �سر�ء �جهزة طبية متطورة، 
جتنبا  �لأردنية،  �لطبية  �لكو�در  وتاأهيل 
�ىل  م�سري�  �حل����الت،  ه��ذه  مثل  حل���دوث 
طبية  لفحو�سات  �لالعبني  �خ�ساع  �همية 
كرة  ملمار�سة  جاهزيتهم  ت��وؤك��د  دقيقة 

�لقدم �أو �لعاب ريا�سية �أخرى.
بدوره ، �كد �ملعالج حممد �ملومني �لذي 
�لأندية  مع  �لعمل  يف  طويلة  خربة  ميلك 
�لوفيات  حالت  �أن  �لوطنية،  و�ملنتخبات 
�لعاملية  �ملالعب  يف  لالعبني  حت��دث  �لتي 
يف  يقظة  ي�ستدعي  �لقلب،  توقف  نتيجة 
�لتنازيل  �لعد  بدء  مع  �لأردنية،  �ملالعب 

لنطالق �ملو�سم �لكروي �جلديد 2022.

من جانبه، �عترب مقيم �حلكام �ملعتمد 
�ل��دويل و�لآ���س��ي��وي لكرة  من �لحت��ادي��ن 

�لقدم ��سماعيل �حلايف، �أن �جلانب �لطبي 
�لقدم،  كرة  و�ركان  عنا�سر  �أهم  �أحد  يعد 

وبالتايل ل بد من �يالئه �أهمية �أكرب.
وفيات  ح��الت  "�رتفاع  �حل��ايف  وق��ال 
�لالعبني يف �ملالعب، ل يجب �أن مير مرور 
�لكر�م، بل ي�ستدعي �لتوقف عنده طويال، 
�أن  معترب�  مالعبنا"،  يف  حدوثه  لتجنب 
م��ن خالل  �ل��ت��وع��وي مهم ج���د�،  �جل��ان��ب 
تدعوهم  لالعبني،  تثقيفية  ن��دو�ت  عقد 
علمي،  ب�سكل  بالتدريبات  �لل��ت��ز�م  �إىل 
و�سرورة �لهتمام ب�سحة �لقلب وما �سابه 

من �جر�ء�ت.
لفت  �سالح،  دي��ان  �لآ�سيوي  �ملحا�سر 
حديثه  طبية  معد�ت  �متالك  �همية  �ىل 
وفاة  ح��الت  ح��دوث  لتجنب  مالعبنا،  يف 
�أن �فتقار  �إىل  يف �ملالعب �لأردنية، م�سري� 
ملعد�ت  �لندية  �أو  �ملنتخبات  �أو  �ملالعب 
�نقاذ  ف�سل  يف  يت�سبب  م��ت��ط��ورة،  طبية 
�لالعبني يف حال تعر�سهم لتوقف مفاجئ 

للقلب خالل �ملباريات.
و�أ�����س����اف: ل��الأ���س��ف ���س��ه��دت �ل��ف��رتة 
�لأخرية �رتفاعا يف �عد�د وفيات �لالعبني 
يف  �لح��م��اء  عملية  �أو  �مل��ب��اري��ات  خ��الل 
للتيقظ  مدعاة  وه��ذ�  �لعربية،  �ملالعب 
موؤثرة،  عملية  خطو�ت  و�تخاذ  و�لنتباه 
تتمثل با�ستقطاب معد�ت متطورة، وتاأهيل 
باملنتخبات  �ل��ع��ام��ل��ة  �لطبية  �ل���ك���و�در 

�لوطنية و�لأندية.

*وكاالت
ج���ددت �ل��ل��ج��ن��ة �لإد�ري������ة �مل��وؤق��ت��ة 
للفي�سلي، عقد �لالعب جمدي عطار ليمثل 

فريق كرة �لقدم يف �ملو�سم �ملقبل.
�ملا�سي  �مل��و���س��م  �ن��ت��ق��ل  ع��ط��ار  وك���ان 
للفي�سلي قادما من �ل�سريح، حيث قدم معه 
تعزيز  يف  و�ساهم  جيدة  فنية  م�ستويات 

�لقدر�ت �لهجومية للفريق.
تتويج  يف  م��ه��م��ا  دور�  ع��ط��ار  ول��ع��ب 
�ملو�سم  يف  �لأردن  ك��اأ���س  بلقب  �لفي�سلي 

�ملا�سي.
�إىل  �لفي�سلي  ي�سعى  ثانية،  جهة  من 
�لرو��سدة،  يو�سف  �لالعب  عقد  جتديد 
�لقليلة  �ل�ساعات  ت�سهد  �أن  ينتظر  حيث 

�ملقبلة ح�سما للمفاو�سات.
خالل  �لفي�سلي  مع  �ل��رو����س��دة  ولعب 
مع  طيبا  ح�سور�  و�أب���دى  �ملا�سي  �ملو�سم 
عقد  ج��دد  ق��د  �لفي�سلي  وك��ان  �لفريق. 
جمموعة من �لالعبني مثل �إبر�هيم دلدوم 
وعدي  �لعجالني  و�سامل  ليلى  �أب��و  ويزيد 

زهر�ن وورد �لربي.

*وكاالت
ر ماوري�سيو بوكيتينو، مدرب باري�س  ف�سَّ
على  �عتماده  ع��دم  �سبب  ج��ريم��ان،  �سان 
�لأ�سا�سي  �لت�سكيل  يف  ر�م��و���س،  �سريجيو 
م�ساء   ،)1-1( �نتهت  �لتي  ليون،  ملبار�ة 

�لأحد بالدوري �لفرن�سي.
"بر�مي  �سبكة  ع��رب  بوكيتينو  وق��ال   
جميع  ب��ني  مناف�سة  "هناك  فيديو": 
�إ�سر�ك  �لأف�سل  من  �أن��ه  ر�أي��ت  �لالعبني. 
يلعب  ورمب���ا  وكيمبيمبي،  ماركينيو�س، 

ر�مو�س يف �ملباريات �ملقبلة".
 و�أكد �ملدرب �لأرجنتيني "لكن ر�مو�س 

ل يعاين من م�ساكل �سحية".
هي  ليون  م��ب��ار�ة  �أن  ب�ساأن  وب�سوؤ�له 
�أف�����س��ل �إع����د�د مل��و�ج��ه��ة ري���ال م��دري��د يف 
دوري �لأبطال، رد ماوري�سيو "ل ميكن �أبًد� 
�لفريق وظروفه يف غ�سون  �لتكهن بحالة 
جمنونة،  فرتة  تعي�س  �لأندية  كل  �سهر. 
ويبقى �لأهم �لتكيف على �لأو�ساع ب�سكل 
يومي". وتطرق �ملدير �لفني ل�سان جريمان 

"��ستقبال  ليون، قائال  �لتعادل مع  لتحليل 
�أي فريق لتغيري طريقة  هدف مبكر يدفع 
وخطة لعبه، لقد كان ليون منظما للغاية، 
وكانو� ينتظرون �أخطاءنا، ولعبو� بخم�سة 

مد�فعني، وجنحو� يف ت�سييق �مل�ساحات".
يف  حت�سن  م�ستو�نا  "لكن  و����س��ت��درك   
�ل�سوط �لثاين، كنا �لأف�سل، وخلقنا بع�س 
وهاجمنا  �ملبار�ة،  على  و�سيطرنا  �لفر�س، 
للمناف�س،  �لفر�س  بع�س  لحت  وبالطبع 

لكن �إجمال باري�س كان �لأف�سل".

10 أندية في كرة القدم النسوية 
تطالب بمستحقاتها المالية

الحسين إربد يكثف جهوده 
لشراء إبراهيم سعادة

كافاني ُيدير ظهره لبرشلونة

إيمري مهاجًما بيكيه: 
كن صادًقا وال تخدع الناس
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*عمان 
لل�سمان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  �كد 
�ن  �لرحاحلة،  حازم  �لدكتور  �لجتماعي 
�ملرن"  "��ستد�مة  برنامج  �ستطلق  �ملوؤ�س�سة 
�لقت�سادية  �ملن�ساآت  جميع  ي�ستهدف  �لذي 
برناجمي  من  حاليا  �مل�ستفيدة  با�ستثناء 

��ستد�مة �ل�سا�سي و��ستد�مة بل�س.
نظمته  لقاء  خ��الل  �لرحاحلة،  و��سار 
عن  ملمثلني  �لث��ن��ني،  �لردن  جت��ارة  غرفة 
من  �ل���س��ت��ف��ادة  �ن  �ىل  �خل��دم��ات،  ق��ط��اع 
برنامج ��ستد�مة �ملرن �ستكون �سمن �سروط 
ومعايري حمددة وعلى �أ�سا�س �سهري )�ل�سهر 
تثبت  �ن  �ملوؤ�س�سة  على  �ن  مبعنى  �ل�سابق(، 

�نها ما تز�ل مت�سررة من جائحة كورونا.
هذ�  �سمن  �ل��دع��م  �آل��ي��ات  �ن  و�و���س��ح 
��ستد�مة  برنامج  بنف�س  �ستكون  �لربنامج 
يتحمل  �ملن�ساأة  �ساحب  �ن  مبعني  �ل�سا�سي 
60 باملئة من �جر �لعامل و�ملوؤ�س�سة تتحمل 
�ل�ستفادة  طلبات  تقدمي  �أن  مبينا  �لباقي، 
�ل�سهر   20 من  �عتبار�  �ستبد�أ  �لربنامج  من 

�حلايل.
�لذي  �للقاء  خ��الل  �لرحاحلة  و����س��ار 
�ىل  ذي��اب��ات،  عبد�ل�سالم  �لنائب  ح�سره 
و  ��سا�سي"  "��ستد�مة  بر�مج  خم�س�سات  �ن 
عن  خمتلفة  �حلايل  بل�س" للعام  "��ستد�مة 
�لعام �ل�سابق حيث مت ر�سد 30 مليون دينار 

لدعم �ملن�ساآت حتى نهاية حزير�ن �ملقبل.
حاليا  ت��در���س  �ملوؤ�س�سة  �ن  �ىل  ولفت 
قطاعي  على  �ل�سيخوخة  �قتطاع  تعليق 
�ىل  ��سافة  و�حل�سانات  �لط��ف��ال  ري��ا���س 
�لجتماعي  ب��ال�����س��م��ان  �ل����س���رت�ك  دع���م 
�مل��ر�أة،  تديرها  �لتي  �لريادية  للم�ساريع 
للموؤ�س�سة  �مل�سقبلي  �ملايل  �لو�سع  �ن  موؤكد� 
در��سات  وفق  �ل�سابقة  �لدر��سات  من  �ف�سل 
�كتور�رية �جرتها �ملوؤ�س�سة و�سيتم �لنتهاء 

منها قريبا.
�حلماية  وّف����رت  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أن  و�ك���د 
�لجتماعية للعاملني و�أ�سحاب �لعمل �سمن 

�لدفاع  �أو�م��ر  خالل  نفذتها  �لتي  بر�جمها 
يف  �أ�سهم  ما  �ل���وزر�ء،  رئا�سة  عن  �ل�سادرة 
�إد�مة عجلة �لقت�ساد �لوطني، م�سري� �ىل 
مع  وتن�سيق  �سر�كة  على  كانت  �ملوؤ�س�سة  �ن 
مل�ساعدة  و�لتجارية  �ل�سناعية  �لقطاعات 
هذه �لقطاعات على �إد�مة �أعمالها وحماية 
�لعديدة  �لرب�مج  خالل  من  لديها  �لعاملني 

�لتي وفرتها مل�ساعدة تلك �لقطاعات.
�ل�سمان  موؤ�س�سة  �أن  �لرحاحلة  وب��ني 
كورونا  جائحة  خالل  كبرية  جهودً�  بذلت 
�ن��ط��الق��ا م��ن دوره���ا �ل��وط��ن��ي، ووق��ف��ت مع 
و�خل��دم��ي  و�ل��ت��ج��اري  �ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع 
بالقطاعات  حلقت  �لتي  �لأ���س��ر�ر  لتجاوز 
�أن بالغ  �لوباء، مو�سحا  �لقت�سادية جر�ء 
 2021 ل�سن�ة   )52( رق��م  �ل���وزر�ء  رئا�سة 
��ستد�مة  ب��ربن��ام��ج  �لعمل  مت��دي��د  ت�سمن 
حتى  �ملعّدل،  ��ستد�مة  وبرنامج  �لأ�سا�سي 
�مل�ستفيدة  للمن�ساآت  �ملقبل  حزير�ن  نهاية 

من هذين �لربناجمني.
و��سار �ىل �أن عدد �ملن�ساآت �مل�ستفيدة من 
برنامج ��ستد�مة و��ستد�مة �ملعّدل و�سل �إىل 
2400 من�ساأة يعمل بها ما يزيد على 41 �ألف 

عامل.
حاليًا  تغطي  �ل�سمان  مظلة  �أن  و�و�سح 
405ر1 مليون م�سرتك فّعال، وتطمح ل�سمول 
�سبل  توفري  �أجل  من  مبظلتها  �مل�ستغلني  كل 
�أ�سرته،  و�أف���ر�د  للعامل  �لالزمة  �حلماية 
وهو هدف ��سرت�تيجي بالغ �لأهمية ت�سعى 
قاعدة  تو�سيع  بهدف  لتحقيقه  �ملوؤ�س�سة 

�حلماية يف �ملجتمع.
"خدمة  وف��رت  �ملوؤ�س�سة  �ن  �ىل  و��سار 
��سمل نف�سك" ل�سمول �لعاملني غري �مل�سمولني 
بال�سمان �لجتماعي وكذلك برنامج "بادر" 
�ملت�سمن �سمول �ملن�ساآت من تاريخ �ملبادرة �أو 
مفاهيم  تو�سيع  على  عملت  كما  �لتفتي�س، 
خالل  من  �لجتماعية  �حلماية  و�عتبار�ت 
و�سائقي  �لزر�عة  لعمال  �لإلز�مي  �ل�سمول 
وت�ساريح  �ل�سياحيني  و�لأدلء  �لتاك�سي 

�لعمل �حلر بال�سمان.
من  و�ل��غ��اي��ات  �لأه�����د�ف  �ن  و�و����س���ح 
�ل�سمان  قانون  على  �ملقرتحة  �لتعديالت 
�لج��ت��م��اع��ي ت��ك��م��ن يف ت��ع��زي��ز �حل��م��اي��ة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لأم��������ان �لق��ت�����س��ادي 
و�ملتقاعدين،  �أ�سرهم  و�أف���ر�د  للم�سرتكني 
للنظام  �ملالية  �ل�ستد�مة  �سمان  وكذلك 
يف  ر�سالته  �أد�ء  م��ن  ميّكنه  مب��ا  �لتاأميني 

حماية كل �لأجيال.
و����س��ت��ع��ر���س �ل���رح���اح���ل���ة �مل���ح���اور 
�لتعديالت  عليها  ��ستندت  �لتي  �لأ�سا�سية 
�لجتماعي  �ل�سمان  قانون  على  �ملقرتحة 
حمور  هي  �أ�سا�سية  حم��اور  �أربعة  وت�سمل 
حمور  �لتحفيز،  حمور  �ملالية،  �ل�ستد�مة 
متطرقا  �حل��م��اي��ة،  وحم���ور  �ل�ستجابة، 
هذه  ت�سمنتها  �لتي  �لتعديالت  كافة  �ىل 

�ملحاور.
بدوره، �أكد �لنائب �لأول لرئي�س غرفة 
قطاع  �ن  �ل��رف��اع��ي  ج��م��ال  �لأردن  جت���ارة 
�لقطاعات  �ك���ر  يعترب  �ل���ذي  �خل��دم��ات 
بالناجت  و�مل�ساهمة  �لعاملة  لالأيدي  ت�سغيال 
من  ت�سرر�  �لك��ر  ك��ان  �لج��م��ايل،  �ملحلي 

تبعات �أزمة جائحة كورونا.
قدمتها  �لتي  �لدعم  بر�مج  �همية  و�كد 
�لجتماعي  لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة 
�جلائحة،  من  �ملت�سررة  �ملن�ساآت  مل�ساعدة 
�سر�كة حقيقية وتو��سل  م�سري� �ىل وجود 
م�����س��ت��م��ر ب���ني �مل��وؤ���س�����س��ة وغ���رف���ة جت���ارة 
�لتجارية  �لقطاعات  خدمة  بهدف  �لردن 
�ية  ومعاجلة  �عمالها  وت�سهيل  و�خلدمية 

عقبات تو�جهها.
معيقات  وج���ود  �ىل  �ل��رف��اع��ي  ول��ف��ت 
مقدمتها  يف  باململكة  �لعمال  قطاع  تو�جه 
م�سري�  �لعمال،  ور�سوم  �لطاقة  كلف  �رتفاع 
لدعم  متخ�س�سة  بر�مج  وجود  �سرورة  �ىل 
�قتطاع  تخفي�س  طريق  عن  �مل��ر�أة  ومتكني 
بال�سمان  �ل���س��رت�ك  ون�سب  �ل�سيخوخة 

�لجتماعي.

*عمان 
�لنيابية،  �مل��ال��ي��ة  �للجنة  و����س��ل��ت 
�لث���ن���ني، م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع��ي ق��ان��وين 
�مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة وم���و�زن���ات �ل��وح��د�ت 

�حلكومية لل�سنة �ملالية 2022.
عقد  �جتماع  خالل  �للجنة،  وناق�ست 
حممد  �لنائب  �للجنة  رئي�س  برئا�سة 
�ل�سعودي، مو�زنة وز�رة �لقت�ساد �لرقمي 
بح�سور  لها،  �لتابعة  و�لدو�ئر  و�لريادة 
�أحمد  و�لريادة،  �لرقمي  �لقت�ساد  وزير 
�ل�����وز�رة، �سمرية  �ل��ه��ن��ان��دة، و�أم���ني ع��ام 
�ل��زع��ب��ي، وم��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة �ل��ربي��د، 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ل��ح��ام، ورئ��ي�����س هيئة 
ب�سام  �ملهند�س  �لت�سالت،  قطاع  تنظيم 
توفري  �سندوق  ع��ام  وم��دي��ر  �ل�����س��رح��ان، 

�لربيد، فادي �سناعة.
ودعا �ملهند�س حممد �ل�سعودي، خالل 

�لجتماع، �إىل �قت�ساد رقمي �آمن و�سمويل 
و�جتماعية  �قت�سادية  تنمية  يحقق 
م�����س��ت��د�م��ة. وت���ن���اول �ل��ه��ن��ان��دة، خ��الل 
وجو�نب  �ل��وز�رة  مو�زنة  حجم  �لجتماع، 
�لتي  و�لأه����د�ف  �ل���وز�رة  وم��ه��ام  �إنفاقها 
ت�سعى لتحقيقها و�أهم �لق�سايا و�لتحديات 
حماور  �أه��م  �إىل  وتطرق  تو�جهها.  �لتي 
�خلطة و�ل�سرت�تيجية �ملو�سوعة للوز�رة، 
و�لتي تتوزع �إىل �لإد�رة �لعامة و�خلدمات 
و�مل��ب��ادر�ت  �لأردين،  �ل��ربي��د  �مل�����س��ان��دة، 
و�ل��ذي  �لتحتية،  و�لبنية  �لإلكرتونية، 
�ل�سوئية  �لأل��ي��اف  �سبكة  م�سروع  يعترب 
جزء� منها وهو مبر�حله �لأخرية، وحمور 

عمليات �لتحول �لرقمي.

�لهناندة  �أ�سار  �لبيانات،  �أمتتة  وحول 
�إىل �أن �لوز�رة بد�أت �لعمل به منذ �سنتني 
حيث جرى �إعد�د �ل�سجل �لوطني للمو�طن 
�لأردين وثم لل�سركات و�ملوؤ�س�سات، و�ستكون 
�لبيانات،  جتويد  لها  �لالحقة  �ملرحلة 
و�حلو�سبة  �لبيانات  مر�كز  �إىل  بالإ�سافة 
و�خلدمات  باحلكومة  �خلا�سة  �ل�سحابية 
وحمور  �لإلكرتونية،  و�حلكومة  �مل�سرتكة، 
و�لتي  �لوز�رة،  لعمل  �لناظمة  �لت�سريعات 
منها قانون �لت�سالت وعدد من �ل�سيا�سات 
جمل�س  مو�فقه  على  بع�سها  ح�سل  و�لتي 
�لوزر�ء مثل �لذكاء �ل�سطناعي و�لبيانات 
جانب  �إىل  �لتطبيقات  وو�جهة  �ملفتوحة 
�لبيانات  حماية  كقانون  �لقو�نني  بع�س 
بالتحول  �خلا�سة  و�لت�سريعات  �ل�سخ�سية 

�لرقمي.
وبني �لهناندة �أن ن�سبة �نت�سار �لألياف 
تنظيم  هيئة  تقارير  بح�سب  �ل�سوئية، 
قطاع �لت�سالت، بلغت ما يقارب 12 باملئة 
�لفر�سة  ن�سبة قليله جد� مما يعطي  وهي 
�أن هناك مبلغا  �إىل  و�أ�سار  مل�سرتكني جدد. 
خا�سا من �ملو�زنة ي�سرف يف م�سروع تديره 
�لوز�رة، وهو م�سروع �ل�سباب و�لتكنولوجيا 
�ل��دويل،  �لبنك  مع  بال�سر�كة  و�لوظائف 
و�لتوظيف،  �ملهار�ت  تطوير  �إىل  ويهدف 
�لرتبية  ب��وز�رة  خا�س  جزء  �إىل  وينق�سم 
�لرقمية  للمهار�ت  و�لتعليم لتطوير منهاج 
�إىل  �ل�ساد�س  �ل�سف  من  �مل��د�ر���س  لطالب 
بني  �ل��ف��ج��وة  ل�سد  وج���زء  ع�سر،  �ل��ث��اين 
�لعر�س و�لطلب ملا يحتاجه �لقطاع �خلا�س 

تكنولوجيا  خريجي  وت��دري��ب  لتوظيف 
�ملعلومات، وحمور دعم �ل�سركات للتوظيف 
 21 م��ع  �لتوقيع  ج��رى  حيث  للتو�سع،  �أو 

�سركة لدعم �لرو�تب.
ون��اق�����س م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة �ل��ربي��د، 
�لت�سالت،  قطاع  تنظيم  هيئة  ورئي�س 
ومدير عام �سندوق توفري �لربيد، �مل�ساكل 
و�لأه���د�ف  �لأردين  �لربيد  تو�جه  �لتي 
�لقدر�ت  حت�سني  ومنها  �ل�سرت�تيجية، 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  ون��وع��ي��ة  �ملوؤ�س�سية 
للم�ستفيدين، و�مل�ساكل �لتي تو�جه �لهيئة 
وتدريب  تاأهيل  لإع���ادة  �حل��اج��ة  ومنها 
�لكو�در وتطوير �ملعد�ت و�لآليات، و�إدخال 
معد�ت جديدة تو�كب �لتنوع �لتكنولوجي 

يف �جليل �خلام�س.

الرحاحلة: الضمان ستطلق 
برنامج استدامة المرن

مالية النواب تناقش موازنة وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها

البرنامج الوطني للتشغيل: تحفيز 
القطاع الخاص على تشغيل األردنيين

  
*عمان 

 2022 للت�سغيل  �لوطني  �لربنامج  خالل  من  �حلكومة  ت�سعى   
فر�س  من  مزيد  توفري  على  �خلا�س  �لقطاع  حتفيز  �إىل   ،2023  -
�أكرب  من  تعد  �لتي  �لبطالة  من  للحد  �لأردن��ي��ني  لت�سغيل  �لعمل 
جائحة  بعد  خا�سة  �لوطني،  �لقت�ساد  تو�جه  �لتي  �لتحديات 

كورونا. فريو�س 
�ل��وزر�ء،  رئا�سة  يف  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�علن 
�لتي  �لت�سغيل  �سيا�سات  عن  و�مل�سوؤولني،  �ل���وزر�ء  من  ع��دد  بح�سور 

تنفذها �حلكومة منذ توليها مهامها.
برنامج  لتنفيذ  ر�سدت  �حلكومة  �أن  �ل�سحفي،  �ملوؤمتر  يف  وج��اء 
لتحفيز   ،2022 مو�زنة  يف  دينار  مليون   80 مبلغ  �لوطني  �لت�سغيل 
و�أن  �لأردن��ي��ني،  لت�سغيل  �لعمل  فر�س  توفري  على  �خلا�س  �لقطاع 
�ساب  �ألف   60 لت�سغيل  �لو�سول  �إىل  يهدف  �لوطني  �لت�سغيل  برنامج 
�أردين خالل هذ� �لعام، من خالل دعم �أجور ملدة 6 �أ�سهر بقيمة 150 
دينار� �سهريا من خالل عقود �لت�سغيل �ل�سنوية مع �لقطاع �خلا�س يف 

�ملحافظات و�لقطاعات كافة.
وبح�سب �لربنامج، �نخف�س معدل �لبطالة يف �ململكة خالل �لربع 
�لعام  من  �لثاين  �لربع  عن  باملئة،  6ر1  بن�سبة   2021 عام  من  �لثالث 
نف�سه، وبانخفا�س مقد�ره 7ر0 باملئة مقارنة مع �لربع �لثالث من عام 

2020 لي�سجل 2ر23 باملئة.
وز�رة  �جنزته  �ل��ذي  �لربنامج  تنفيذ  على  �حلكومة  وتعمل 
لت�سغيل  �لعمل  فر�س  توفري  على  �خلا�س  �لقطاع  لتحفيز  �لعمل 
و�ل��رب�م��ج  �جل��ه��ود  لتوحيد  تكاملية  مظلة  وليكون  �لأردن��ي��ني، 
و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  و�لت�سغيل  بالتدريب  �ملعنية 

. �سمية لر �
برئا�سة  للربنامج  ت�سكيل فريق عمل  �لوزر�ء، قرر  رئي�س  وكان 
�ل�سناعة  ل����وز�ر�ت  �ل��ع��ام��ني  �لأم��ن��اء  وع�����س��وي��ة  �ل��ع��م��ل،  وزي���ر 
و�لعمل  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  و�لتخطيط  و�ل��ت��م��وي��ن  و�ل��ت��ج��ارة 
�لجتماعي  �ل�سمان  موؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر  و�ملالية  و�ل��زر�ع��ة 

�لعمال. تطوير  مركز  ومدير 
غرفة  ورئي�س  �لإن�ساء�ت  مقاويل  نقيب  �أي�سا،  �لفريق  وي�سم 
�سناعة  غرفة  ورئي�س  عمان  جت��ارة  غرفة  ورئي�س  �لأردن  جت��ارة 
ملنتدى  �لتنفيذي  و�لرئي�س  عمان  �سناعة  غرفة  ورئي�س  �لأردن 
�ل�سرت�تيجيات �لأردين ورئي�س �لهيئة �لإد�رية للمنتدى �لقت�سادي 

�لأردين.
و�أ�سار �لربنامج �إىل حتديات �أخرى تو�جه �سوق �لعمل، منها عدم 
توفر نظام بيانات �سامل ل�سوق �لعمل وحمدودية معرفة طبيعة فر�س 
�لعمل يف �مل�ستقبل وعدم �ملو�ءمة بني جانبي �لعر�س و�لطلب و�أعد�د 
ظل  يف  �أردين  متعطل  �لف   400 �إىل  ي�سل  �لذي  �لعمل  عن  �ملتعطلني 
عمل،  ت�سريح  على  حا�سل  �أردين  غري  عامل  �لف   350 حو�يل  وجود 
�ملنظم  غري  �ل�سوق  يف  �لأردنية  �لعمالة  حجم  �رتفاع  �إىل  بالإ�سافة 

و�لعمالة غري �لأردنية �ملخالفة.
وطني  �طار  و�سع  جرى  للت�سغيل،  �لوطني  �لربنامج  ومبوجب 
خمتلف  توحيد  خالل  من  �لتحديات  هذه  ملو�جهة  للت�سغيل  عام 
�ملعنيني  �لعالقة  �أ�سحاب  بني  م�ستد�مة  �سر�كات  وبناء  �جلهود 
�لقطاع  يف  �لعمالة  عمل  و��ستد�مة  للت�سغيل"،  وطني  "جمل�س 

�خلا�س.
و�لتدريب  �لتعليم  خمرجات  بني  �لربط  �أي�سا،  �لإط��ار  ويت�سمن 
وبناء  �لأردن��ي��ني  ومتكني  �لعمل  �سوق  و�حتياجات  و�لتقني  �ملهني 
بيئة  وحت�سني  لئقة،  عمل  فر�س  �إىل  �نتقالهم  وت�سهيل  قدر�تهم 
�لعمل يف �لقطاع �خلا�س لإيجاد بيئة عمل مالئمة وتنظيم ��ستخد�م 
ت�سغيل  مع  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �لعمل  �سوق  يف  �لأردن��ي��ة  غري  �لعمالة 

�لعمالة �لأردنية.
بح�سب  للت�سغيل،  �لوطني  �لربنامج  عمل  حماور  تت�سمن  كما 
و�لتقني  �ملهني  �لتدريب  يف  �لكفاء�ت  رفع  �لأول��وي��ة،  م�سودته 
يف  و�ل���ت���و�زن  �ل��ذ�ت��ي  و�لت�سغيل  �ل��ع��م��ل  م��و�ق��ع  يف  و�ل��ت��دري��ب 
قطاع  وح��وك��م��ة  �لأردن��ي��ة  وغ��ري  �لأردن��ي��ة  �لعمالة  ��ستخد�م 

و�لت�سغيل. �لتدريب 
�لتدريب  حوكمة  تعزيز  جم��الت  يف  �لربنامج  تنفيذ  و�سيتم 
�مل�ستهدفة  و�لفئات  �لعمل  �سوق  �حتياجات  وحت��دي��د  و�لت�سغيل 
و�لتدريب يف مو�قع �لعمل، كما �سيتم تفعيل �ملجل�س �لوطني للت�سغيل 
مل��زودي  �لقانوين  و�لتنظيم  �لقطاعية  �مل��ه��ار�ت  جمال�س  وتفعيل 
�لتدريب  بعد  �ملتدرب  وت�سغيل  �لقطاعات  يف  �ملهن  وحتديد  �لتدريب 

وتنفيذ �إجر�ء�ت �أخرى �سمن �لربنامج.
بح�سب  �مل�����س��ت��ه��دف��ة  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة  �ل��ربن��ام��ج  وح����دد 
ل��ل��ن��وع  ت��ب��ع��ا  ع��ام��ا   40 �إىل   18 م��ن  �ل��رئ��ي�����س��ة  �لإح�������س���اء�ت 

�لذكور.  من  باملئة   50 و �لإناث  من  باملئة   50 �لجتماعي؛ 
�لفاعوري( )برت�-عبد�لقادر 

ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
وتعديالته.

دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  التجارية    الويف  اخلل  �سركة   دائني  من  اأرجو 
بتاريخ  1٠/2/2٠14 �سرورة تقدمي  الرقم )٣٥622(  ال�سركات حتت  مراقبة 
خالل  وذلك  ل/  ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم 

�سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة :  ا�سامه حممد احمد احلموز   
عنوان امل�سفي :  اليادودة.ال�سارع العام. مقابل كازية توتال.�سركة جمموعة 
موبايل   _٠64129٣٣9 .الهاتف:٠64129119.فاك�س  لال�ستثمار   املعاين 

٠799444469
  م�سفي �سركة

ا�ستنادا لأحكام املادة)2٥4/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته 
�سجل  لدينا يف  للن�سر والتوزيع وامل�سجلة  ل�سركة    مكتبتكم اللكرتونية   العامة 
ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )٣991٥( بتاريخ 2٠1٥/٣/17 قد 
قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2٠21/12/٣1 املوافقة على ت�سفية 
ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعني ال�سيد يعقوب ابراهيم  حممد عبدالرحيم م�سفيا 

لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
   عمان- خلدا-بالقرب من مدار�س الدر املنثور- هاتف ٠79٥8٠7428 �س.ب 

12٠66- رمز بريدي 11141
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة مكتبتكم اللكرتونية للن�سر والتوزيع ذ.م.م وامل�سجلة 
 2٠1٥/٣/17 بتاريخ   )٣991٥( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : يعقوب ابراهيم حممد عبد الرحيم
عنوان امل�سفي :عمان- خلدا- بالقرب من 

مدار�س الدر املنثور
�س.ب 12٠66 - رمز بريدي 11141 - هاتف ٠79٥8٠7428

م�سفي �سركة

اعالن �سادر عن م�سفي �سركة 

 اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 

اعالن �سادر عن م�سفي �سركة 

إلعالناتكم في صحيفة 
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مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2021


