
حبس شخص منح هويته آلخر لتلقي مطعوم كورونا
ان  *عمَّ

�أعطى  ا  �صخ�صً �صيفة  �لَرّ ج��ز�ء  حمكمة  د�ن��ت 
�صمية ل�صخ�ص �آخر من �أجل تلقي  خ�صية �لَرّ هويته �ل�َصّ

مطعوم �لوقاية من فريو�ص كورونا بدال عنه.
لوكالة  �لق�صائي،  للمجل�ص  �لعامة  �الأمانة  وقالت 
رت  قَرّ �ملحكمة  �إَنّ  �الأربعاء،  �الأردنية )برت�(،  �الأنباء 

ادر خالل جل�صة علنية، حب�ص �صاحب  �ل�صَّ يف حكمها 
�لهوية �الأ�صلي ملدة 8 �أ�صهر. ويف تفا�صيل �لق�صية، فاإَنّ 
�آخر  ل�صخ�ص  �ل�صخ�صية  بطاقته  باإعطاء  قام  �ملُد�ن 
�َنّه مَتّ  �إاَلّ  لغايات ��صتعمالها الأخذ �ملطعوم بداًل عنه، 
�كت�صاف �أمره قبل تلقي �ملطعوم، وقررت حب�صه ملدة 8 

�أِ�صهر و�لر�صوم حم�صوبة له مدة �لتوقيف.
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ضبط 4 أشخاص اعتدوا على 
مواطن في محافظة معان

الُتحذير من رسائل إلكترونية 
وهمية بهدف االحتيال واالبتزاز

مجلس األمن يفشل في دعم إجراءات 
ايكواس بسبب روسيا والصين

اطالق الموقع اإللكتروني لالستفادة 
من التعرفة الكهربائية المدعومة 

دواء كلوزابين سيتوفر في 
صيدليات القطاع الخاص خالل أيام

الغذاء والدواء: حقن 
أتروبين سلفات متوفرة

*عمان 
�ألقت �الأجهزة �الأمنية �لقب�ص على 4 �أ�صخا�ص 
ممن �عتدو� على �أحد �ملو�طنني يف حمافظة معان.

�الأمن  مديرية  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  وقال 
ورد  �حل��ايل،  �لثاين  كانون   10 "بتاريخ  �إن��ه  �لعام 
ب���الغ مل��دي��ري��ة ���ص��رط��ة حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ب��وج��ود 
�صخ�ص تعر�ص لالعتد�ء بال�صرب من قبل عدد من 
�لتحرك  جرى  حيث  معان؛  مدينة  يف  �الأ�صخا�ص 
يز�ل  وما  �مل�صت�صفى  �إىل  �مل�صاب  و�إ�صعاف  للمكان 

�حلادثة  يف  "بالتحقيق  �أنه  و�أ�صاف  �لعالج".  قيد 
�أ�صخا�ص،   6 قبل  م��ن  ج��رى  �الع��ت��د�ء  �أن  تبني 
عامًا   20 قبل  وقعت  قتل  جرمية  خلفية  وعلى 
�لذين  �الأ�صخا�ص  من  �مل�صاب  و�أن  معان،  مدينة  يف 
�أنه  و�أك��د  حينه".  يف  �ملنطقة  من  ترحيلهم  جرى 
�أُلقي �لقب�ص على 4 �أ�صخا�ص ممن �صاركو� بحادثة 
الإحالتهم  معهم  �لتحقيقات  وبو�صرت  �العتد�ء، 
�صخ�صني  عن  جاريًا  ز�ل  ما  �لبحث  فيما  للق�صاء، 

�آخرين جرى �لتعميم عليهما.

*عمان 
�الإلكرتونية  �جلر�ئم  مكافحة  وحدة  حذرت 
�الإلكرتوين  �لربيد  �إىل  ترد  �إلكرتونية  ر�صائل  من 

)�الإمييل( بهدف �الحتيال و�البتز�ز.
�الأمن  مديرية  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  وقال 
�جل��ر�ئ��م  مكافحة  وح���دة  �إن  �الأرب���ع���اء،  �ل��ع��ام، 
مع  �ملا�صية  �الأي���ام  خ��الل  تعاملت  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�لعديد من �ل�صكاوى �لتي وردت من مو�طنني حول 
�الإلكرتوين  بريدهم  �ىل  ترد  �إلكرتونية  ر�صائل 
تفيد  معلومات  حت��وي  )�الإمي��ي��ل(  بهم  �خل��ا���ص 
ب��ت��ع��ر���ص ���ص��اح��ب �الإمي���ي���ل الخ����رت�ق �أج��ه��زت��ه 
و�ل�صور  �لبيانات  و�صرقة  ك��اف��ة،  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�خلا�صة به وُيطلب منه مبالغ مالية لقاء عدم ن�صر 

تلك �لبيانات.
�أن  تبني  �ل�صكاوى  تلك  يف  بالتحقيق  �أنه  و�أكد 

�الإل��ك��رتوين  �لربيد  عرب  �ل���و�ردة  �لر�صائل  تلك 
ح�صلو�  وهمية  ع�صو�ئية  ر�صائل  عن  عبارة  هي 
ن�صر  مو�قع  خالل  من  �الإلكرتونية  �لعناوين  على 
�لبيانات �ل�صخ�صية �أو �لتوظيف �أو مو�قع �لتعارف 
وغ��ريه��ا، وت��ه��دف ت��ل��ك �ل��ر���ص��ائ��ل �الإل��ك��رتون��ي��ة 
وحدة  ودع��ت  �الإل��ك��رتوين.  و�الب��ت��ز�ز  لالحتيال 
مكافحة �جلر�ئم �الإلكرتونية �ملو�طنني و�ملقيمني، 
�لر�صائل  تلك  مثل  ��صتالم  عند  �ل��رد  ع��دم  �إىل 
وعدم  �ل���و�رد  �صندوق  من  وحذفها  �الإلكرتونية 
�لدخول على �أي رو�بط �إلكرتونية بد�خلها وعدم 
�ملو�قع  يف  �لت�صجيل  وع��دم  مالية  مبالغ  حتويل 
وح��دة  م��ع  و�لتو��صل  �الآم��ن��ة  غ��ري  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
مكافحة �جلر�ئم �الإلكرتونية عرب طرق �الت�صال 
�ملختلفة �و عرب �صفحتهم على موقع �لفي�صبوك �أو 

مر�جعتهم لالإبالغ عنها.

*وكاالت 
ف�صل جمل�ص �الأمن �لدويل يف �إ�صد�ر بيان يدعم 
�الإجر�ء�ت �لتي قامت بها �ملجموعة �القت�صادية 
ب�صبب  مايل  �صد  "�إيكو��ص"  �أفريقيا  غرب  ل��دول 

معار�صة كال من رو�صيا و�ل�صني.
�ملتحدة  �الأمم  مبعوث  ب���د�أ  فيما  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
جولة  نو�ك�صوط،  من  �إفريقيا،  وغ��رب  لل�صاحل 
دعمت  �لذي  �لوقت  يف  �الأزم��ة،  لبحث  �ملنطقة  يف 
فر�صتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات  وو����ص��ن��ط��ن،  ب��اري�����ص 
على  �إفريقيا  غرب  لدول  �القت�صادية  �ملجموعة 

باماكو.
رو�صيا  �أن  دبلوما�صيون  �أف��اد  نيويورك،  ففي 
و�ل�صني عرقلتا �لثالثاء تبني ن�ص يف جمل�ص �الأمن 
على  "�إيكو��ص"  فر�صتها  عقوبات  يدعم  �ل��دويل 
�لع�صكري �حلاكم يف مايل، يف حني رف�صت  �ملجل�ص 
�صنو�ت   5 ملدة  �نتقالية  مرحلة  �ملتحدة  �لواليات 

قبل ��صتعادة �ملدنيني �حلكم.
�لتو�صل  فرن�صا  �قرتحته  �لذي  �لن�ص  وهدف 
ما  يف  �ل��دويل  �الأم��ن  جمل�ص  يف  موحد  موقف  �إىل 
عدم  قررو�  و�لذين  مايل  يف  �لع�صكر  بحكم  يتعلق 
كانو�  ملا  خالفا  فرب�ير،   27 يف  �نتخابات  �إج��ر�ء 

تعهدو� به يف �لبد�ية، وفقا لفر�ن�ص بر�ص.
"تفاهم"  باإيجاد  �الإثنني  وكانت رو�صيا طالبت 
غري  �لعقوبات  غ��د�ة  وذل��ك  �ملالية،  �ل�صلطات  مع 
�مل�صبوقة �لتي فر�صتها �إيكو��ص على باماكو و�صملت 

�قت�صادية  و�إج���ر�ء�ت  �حل��دود  �إغ��الق  خ�صو�صا 
ومالية �صديدة.

مارتن  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  كينيا  �صفري  وق��ال 
�الأم��ن  ملجل�ص  �جتماع  بعد  لل�صحفيني  كيماين، 
�أع�صاء جمل�ص �الأمن  �أعقبته م�صاور�ت مغلقة بني 
�لدويل: "ن�صعر بخيبة �أمل"، م�صري� �إىل �أن �لدول 
و�لغابون  )كينيا  �ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �الأفريقية 
ن�صبيا"،  "�صعيف  �ملقرتح  �لن�ص  �أن  وجدت  وغانا( 

بح�صب فر�ن�ص بر�ص.
على  �قت�صر  �لن�ص  �إن  دبلوما�صي  م�صدر  وقال 
تبذلها  �لتي  �لو�صاطة  جهود  "دعم  عن  �حلديث 
�ملجموعة �القت�صادية لدول غرب �أفريقيا"، وفقا 

للوكالة �لفرن�صية.
�الأع�������ص���اء  ع���ن  ن���ي���اب���ة  ت����اله  ب���ي���ان  ويف 
�ل�صفري  د�ف��ع  �ملجل�ص،  يف  �ل��ث��الث��ة  �الأف��ارق��ة 
تهدف  �ل��ت��ي  �إي��ك��و����ص  ع��ق��وب��ات  ع��ن  �ل��ك��ي��ن��ي 
�إىل  و�ل��ع��ودة  م��ايل  يف  �النتقال"  "ت�صريع  �إىل 
�أن  على  م�صدد�  و�مل���دين،  �ل��د���ص��ت��وري  �لنظام 
�مل�صاعد�ت  و���ص��ول  تعوق  ال  �الإج���ر�ء�ت  ه��ذه 

مايل. �صكان  �إىل  �الإن�صانية 
مرحلة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  رف�صت  جهتها  من   
�ملدنيني  ��صتعادة  قبل  �صنو�ت   5 مل��دة  �نتقالية 
بح�صب  �إيكو��ص،  عقوبات  موؤيدة  مايل،  يف  �حلكم 
�ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ل�صفرية  �أعلنت  ما 

ليند� توما�ص-غرينفيلد.

*عمان –مشهور الشخانبة
وز�رة  �عدته  �لذي  �الإلكرتوين  �ملوقع  �إطالق  عن  �الأربعاء  �أعلن 
و�ل��روة  �لطاقة  وز�رة  مع  بالتعاون  و�ل��ري��ادة  �لرقمي  �القت�صاد 
�ملعدنية وهيئة تنظيم قطاع �لطاقة و�ملعادن، لال�صتفادة من �لتعرفة 
�لكهربائية �ملدعومة يف �لقطاع �ملنزيل، و�لتي �صيبد�أ تطبيقها �عتبارً� 

من �الأول من ني�صان 2022.
�صالح �خلر�ب�صة  �لدكتور  �ملعدنية  و�لروة  �لطاقة  وزير  و�أو�صح 
و�لريادة  �لرقمي  �القت�صاد  وزير  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل 
�ملهند�ص �حمد �لهناندة ورئي�ص هيئة تنظيم قطاع �لطاقة و�ملعادن  
�لتعرفة  من  �ال�صتفادة  و�آليات  تفا�صيل  عن  �للبون  ح�صني  �لدكتور 

�لكهربائية �ملدعومة.
�لتعرفة  تنظيم  خطة  باأن  �ملعدنية  و�لروة  �لطاقة  وزير  و�أكّد 
�لكهربائية تهدف �إىل توجيه �لدعم �حلكومي مل�صرتكي �لقطاع �ملنزيل 
من �الأردنيني وحملة �جلو�ز�ت �ملوؤقتة و�نباء قطاع غزة �ملقيمني على 
على  �لكهربائية  �لطاقة  كلف  تخفي�ص  �إىل  �إ�صافة  �ململكة،  �ر���ص 
�أ�صعار  على  ينعك�ص  مبا  �حليوية  �القت�صادية  �لقطاعات  من  �لعديد 
على  وقدرتها  تناف�صيتها  ويعزز  للمو�طنني  �ملقدمة  و�صلعها  خدماتها 
�لنمو �مل�صتد�م ورفد �القت�صاد �لوطني.                       تابع �ص3

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  عام  مدير  قال 
حممود مهيد�ت �إن دو�ء "كلوز�بني" �مل�صتخدم يف عالج حاالت �لف�صام 
�الأي��ام  خالل  �خلا�ص  �لقطاع  �صيدليات  يف  متوفر�  �صيكون  �لعقلي، 

�لقليلة �ملقبلة.
�صبب  �أن  �الأربعاء،  �ملوؤ�ص�صة  عن  �صادر  بيان  يف  مهيد�ت  و�أو�صح 
�نقطاعه  �إىل  يعود  �خلا�ص؛  �لقطاع  �صيدليات  من  �ل��دو�ء  �نقطاع 

مرحلًيا من م�صدره �مل�صجل لدى �ملوؤ�ص�صة.
�ملر�كز  من  جماًنا  �ملذكور  �لدو�ء  �صرف  للمر�صى  "ميكن  و�أ�صاف، 
لالأمر��ص  �لوطني  �ملركز  وهي:  �ل�صحة،  ل��وز�رة  �لتابعة  �لنف�صية 
�لعياد�ت  �حل��ري��ة،  ���ص��ارع  �ملقابلني  يف  �ل��ك��ر�م��ة  م��رك��ز  �لنف�صية، 
يوجد  �لتي  �مل�صت�صفيات  وكافة  �لريا�صية  �ملدينة  قرب  �ال�صت�صارية 
 Mg 25 فيها �خ�صائي �أمر��ص نف�صية، حيث �أنه متوفر من �لعيارين

."Mg 100 و
�إىل  �ل�صحية،  �ل��رع��اي��ة  ومقدمي  �مل��و�ط��ن��ني  �ملوؤ�ص�صة  ودع��ت 
�لتو��صل معها و�إبالغها يف حال عدم توفر �أي دو�ء يف �ل�صوق �ملحلي، 
Info@ �الإلكرتوين  و�لربيد   ،117114 �ملجاين  �ل�صكاوى  خط  عرب 

.0795632000 �لرقم  على  و�ت�صاب  تطبيق  وعرب   ،jfda.jo

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل��دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  عام  مدير  قال 
�أدوية  �أتروبني �صلفات متوفرة لدى �لوكيل م�صتوع  �إن حقن  مهيد�ت، 

�لهالل بكمية تغطي حاجة �ململكة.
و�أ�صاف مهيد�ت، يف بيان �صحفي �صادر عن �ملوؤ�ص�صة، �الأربعاء، �أن 
�ألف حقنة، و�صت�صل كمية  �حلقن �ملتوفرة بامل�صتودع تقّدر بنحو 45 

�إ�صافية يف �لقريب �لعاجل.
ولغايات تاأمني �حتياجات �مل�صت�صفيات، دعت �ملوؤ�ص�صة �مل�صت�صفيات 
رقم:  �ل�صاخن  �لطلبيات  خط  عرب  مبا�صرة  �لوكيل  مع  للتو��صل 
065151026. ودعت �ملوؤ�ص�صة �ملو�طنني ومقدمي �لرعاية �ل�صحية، 
للتو��صل معها يف حال عدم توفر �أي دو�ء يف �ل�صوق �ملحلي عرب خط 
info@JFDA. �الإلكرتوين  و�لربيد   ،117114 �ملجاين  �ل�صكاوى 

�أن  ُيذكر   .0795632000 �لرقم  على  و�ت�صاب  تطبيق  وعرب   ،Jo
للحّد  �جلر�حية  �الإج���ر�ء�ت  قبل  ت�صتخدم  �صلفات  �أتروبني  حقن 
�لهو�ئية، كما ت�صتخدم يف  �ل�صعب  و�إف��ر�ز�ت  �للعابية  من �الإف��ر�ز�ت 
عن  ف�صال  �لقلب،  ع�صلة  بطء  لعالج  �لرئوي  �لقلبي  �النعا�ص  �أثناء 

��صتخد�مات �أخرى.

*الكرك 
ز�ر جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �الأربعاء، 
�أكرب م�صروع حتريج باململكة،  م�صروع جذور، 
لو�ء  ملكية يف  �إطالقه بتوجيهات  و�لذي مت 
لزيادة   2012 عام  �لكرك  مبحافظة  �لق�صر 

�لرقعة �خل�صر�ء.
و�أكد جاللته، خالل �لزيارة �لتي جاءت 
��صتد�مة  �أهمية  �ل�صجرة،  ي��وم  مبنا�صبة 

�مل�صروع ماليًا و�إد�ريًا، م�صيدً� مبا مت �إجنازه.

�جلميع  و�جب  من  �أن  �مللك  جاللة  وبني 
�لنظام  على  و�ملحافظة  �لغابات  حماية 
ب��ال��غ��اب��ات  �ل��ت��و���ص��ع  �إىل  د�ع��ي��ًا  �ل��ب��ي��ئ��ي، 
لبيئة  �ملو�ئمة  �الأن���و�ع  وزر�ع���ة  �ملنتجة 

�ململكة.
�لرقعة  �لتو�صع يف  �أن  �إىل  ولفت جاللته 
�خل�صر�ء ي�صاهم يف حت�صني �لبيئة و�ل�صحة، 

وتعزيز �ل�صياحة �لد�خلية.
من  ���ص��رح  �إىل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  و����ص��ت��م��ع 

يو�صف  �لها�صمي  �مل��ل��ك��ي  �ل���دي���و�ن  رئ��ي�����ص 
تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ص  �لعي�صوي،  ح�صن 
�أن  �إىل  فيه  �أ���ص��ار  �مل��ل��ك،  ج��الل��ة  م��ب��ادر�ت 
من  بيئية  غابة  تطوير  �إىل  يهدف  �مل�صروع 
 )22500( �إىل  متتد  م�صاحة  حتريج  خالل 
فيما  و�لثانية،  �الأوىل  مرحلتيه  يف  دومن، 
�صمن  دومن   )3000( م�صاحة  حتريج  �صيتم 

�ملرحلة �لثالثة.
تابع �ص2

الملك يدعو إلى التوسع 
بالرقعة الخضراء

*عمان 
�صرع جمل�ص �الأعيان مبناق�صة م�صروع تعديل �لد�صتور �الأردين، يف 
جل�صته �الأربعاء، برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص في�صل �لفايز، وح�صور رئي�ص 

�لوزر�ء �لدكتور ب�صر �خل�صاونة، وهيئة �لوز�رة.
مو�د  باقي  مناق�صة  �خلمي�ص  �ليوم  �صباح  �ملجل�ص  وي�صتكمل 
من  وذلك  �لنو�ب،  جمل�ص  من  وردت  كما  مادة   21 �إقر�ر  بعد  �مل�صروع 

�أ�صل 30 مادة هي جمموع مو�د م�صروع تعديل �لد�صتور.
كلمة  �إ���ص��اف��ة  ب��ني  �ل��رب��ط  م��د�خ��الت��ه��م،  يف  �أع��ي��ان  و��صتهجن 
�لثاين من �لد�صتور، و�ملخاوف �لتي  �لف�صل  عنو�ن  على  "�الأردنيات" 
�لفقهية  �لقو�عد  وتغيري  �ل�صيا�صي،  �لتجني�ص  حول  �لبع�ص  �ثارها 
ال  �لعناوين  �أن  موؤكدين  للم�صلمني،  �ل�صخ�صية  �الأح���و�ل  لق�صايا 
حتمل �أية �أحكام، وهي جمرد تكرمي معنوي للمر�أة، د�عني �إىل عدم 

�الن�صياق خلف �الإ�صاعات.
�لنو�ب  جمل�ص  ق��ر�ر  على  �جلل�صة  ب��د�ي��ة  يف  �ملجل�ص  و���ص��ادق 
�ملت�صمن �ملو�فقة على م�صروع �لقانون �ملعدل لقانون ديو�ن �ملحا�صبة 

ل�صنة 2020 ، كما عّدله جمل�ص �الأعيان.
�ملوجبة،  �أ�صبابه  وفق  �الأردين  �لد�صتور  تعديل  م�صروع  وياأتي 
�ل�صلطات،  بني  �لف�صل  مبد�أ  وتكري�ص  �لقانون،  �صيادة  مبد�أ  لرت�صيخ 
وتعزيز ��صتقاللية �لعمل �لربملاين مبا ي�صمن فعالية �لكتل �لنيابية 
�الأمة  جمل�ص  الأع�صاء  �لرقابي  �لد�صتوري  �لدور  ويكفل  �لرب�جمية، 
�مل��ر�أة  ولتمكني  به،  و�لنهو�ص  وتعزيزه  �لت�صريعي  �الأد�ء  وتطوير 

و�ل�صباب وذوي �الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم يف �ملجتمع.
تابع �ص2

*عمان 
قرر جمل�ص �لتعليم �لعايل �ملو�فقة على توحيد �لتقومي �جلامعي 
�لعام  من  �لثاين  �لدر��صي  للف�صل  �لر�صمية  �الأردنية  �جلامعات  يف 

�جلامعي )2021 / 2022(.
و�أو�صح �لناطق �الإعالمي با�صم �لوز�رة مدير وحدة تن�صيق �لقبول 
�ملوحد مهند �خلطيب يف ت�صريح، �الأربعاء، �أن بدء �لف�صل �صوف يكون 
�صيكون  �لطلبة  تدري�ص  وبدء  �ملقبل،  �صباط   20 �ملو�فق  �الأحد  يوم 
يوم �الأحد �ملو�فق 27 �صباط �ملقبل. و�أ�صار �إىل �أن �ملجل�ص قرر �أي�صا 
�ملو�فقة على توحيد �لتقومي �جلامعي يف �جلامعات �الأردنية �خلا�صة 
�لعام �جلامعي )2021 / 2022(، بحيث  �لثاين من  �لدر��صي  للف�صل 
يكون بدء �لف�صل يوم �الأحد �ملو�فق 27 �صباط �ملقبل، وبدء تدري�ص 

�لطلبة يوم �الأحد �ملو�فق 6 �آذ�ر �ملقبل.

*عمان 
�ل�صحة، �الربعاء، عن ت�صجيل 23 وفاة و2829  �أعلنت وز�رة 
�إ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا يف �ململكة، لريتفع �لعدد �الإجمايل 

�إىل 12932 وفاة و1088329 �إ�صابة.
بح�صب  باملئة،   7.56 �الإيجابّية  �لفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

�ملوجز �الإعالمي �ل�صادر عن �لوز�رة.
و�أ�صار �ملوجز �إىل �أن عدد �حلاالت 28814 �لن�صطة حاليًا و�صل 
�إىل حالة، بينما بلغ عدد �حلاالت �لتي �أدخلت، �إىل �مل�صت�صفيات 
حاالت،   83 �مل�صت�صفيات  غ��ادرت  �لتي  �حل��االت  وعدد  حالة،   85
يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤكدة  للحاالت  �الإجمايل  �لعدد  بلغ  فيما 

�مل�صت�صفيات 634 حالة.
�لعدد  لي�صل  �صفاء،  حالة   2045 ت�صجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ�صار 
 14( �لعزل  فرتة  �نتهاء  بعد  �ملتوقعة  �ل�صفاء  حلاالت  �الإجمايل 

يومًا( �إىل 1046583 حالة.
�الإجمايل  �لعدد  ليبلغ  فح�صًا،   37423 �إج��ر�ء  �إىل  �أ�صار  كما 

للفحو�صات �لتي �أجريت منذ بدء �لوباء 13965801.
و�أظهر �ملوجز �أن عدد متلقي �جلرعة �الأوىل من لقاح كورونا 
�إىل  �جلرعتني  متلقي  ع��دد  و�صل  فيما   ،4493514 �إىل  و�صل 

 .4088329

خالل زيارة جاللته مشروع جذور بالكرك مجلس األعيان يشرع بمناقشة 
التعديالت الدستورية

توحيد التقويم الجامعي 
للفصل الدراسي الثاني

»23« وفاة و »2829« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

 اهال وسهال ومرحبا 

 بزيارته لوطنه الثاني االردن 
حللتم اهال ووطأتم سهال

يتقدم االعالمي
  حسين الشاعر 
وأسرة مجلة نجوم 

 واضواء العربية 
بالترحيب بسعادة 
االستاذ ومستشار 

 مجلس اإلدارة 
 شركة بيت التأمين 
سعادة المستشار

سعد خباز
ابو كريم حفظه اهلل ورعاه 

 شخصية العام 2022

االعالمية الرائعة

 شذى فيصل
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*عمان 
�طماأن �الأمينان �لعامان لوز�رة �لرتبية 
نو�ف  �لدكتور  �لتعليمية  لل�صوؤون  و�لتعليم 
و�ملالية  �الإد�ري����ة  و�ل�����ص��وؤون  �لعجارمة، 
على  �الأرب��ع��اء،  قبيالت  جن��وى  �لدكتورة 
�صري �متحان �لثانوية �لعامة لعام 2021 / 

�المتحان �لتكميلي.
�لعجارمة  �لدكتور  تفقد  عمان،  ففي 
ع����دد� م���ن ق���اع���ات �الم��ت��ح��ان �ل��ت��اب��ع��ة 
و�دي  للو�ءي  و�لتعليم  �لرتبية  ملديريتي 
لق�صم  ب��زي��ارة  ��صتهلها  وم���ارك���ا،  �ل�����ص��ري 
و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  يف  �المتحانات 
للو�ء و�دي �ل�صري؛ �طماأن خاللها على �صري 
بح�صور  و�الإد�ري����ة،  �لفنية  �الإج����ر�ء�ت 

مدير �لرتبية �لدكتور حممد �جلبور.
�لزهر�ء  ملدر�صة  زيارة  �جلولة  و�صملت 
�لثانوية �ملختلطة، حيث �لتقى �الأمني �لعام 
�المتحان،  لقاعات  دخولهن  قبل  �لطالبات 
و����ص��ت��م��ع مل��الح��ظ��ات��ه��ن؛ ح��ي��ث ع���ربن عن 
�ل�صابقة،  �المتحانات  مل�صتوى  �رتياحهن 
�لتي  �مل�صتوى  عالية  باالإجر�ء�ت  م�صيدين 
لالمتحان  تنفيذها  يف  �ل��وز�رة  بها  تعاملت 

وما وفرته من بيئة �متحانية مالئمة.
�المتحانات  ق�صم  �لعجارمة  ز�ر  كما 
ماركا،  للو�ء  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  يف 
�لدكتور  و�لتعليم  �لرتبية  مدير  بح�صور 
�لكبرية  باجلهود  م�صيد�  طويقات،  �أجمل 
�لقائمة  �لرتبوية  �ل��ك��و�در  تبذلها  �لتي 
قاعات  وروؤ�صاء  معلمني  من  �المتحان  على 
��صر�فية  وجل���ان  وم�صححني  وم��ر�ق��ب��ني 
وف��رق فنية ودوره��م يف �إجن��اح �إج��ر�ء�ت 

عقد �المتحانات و�صبطها ب�صورة متميزة.
�لنزهة  ملدر�صة  زيارة  �جلولة؛  و�صملت 
�الأم��ني  �ط��م��اأن  حيث  للبنات،  �الأ�صا�صية 
�رتياحه  مبديا  �المتحان،  �صري  على  �لعام 

ملجرياته.
ك��م��ا ت��اب��ع �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ج��ارم��ة �صري 
لغرفة  بها  ق��ام  زي���ارة  خ��الل  �الم��ت��ح��ان؛ 
فريق  د�عيا  �ل���وز�رة،  مركز  يف  �لعمليات 
�إىل  �لغرفة  يف  �لفنية  و�للجنة  �لعمل 
الأي  �ل�صريعة  باال�صتجابة  �ال���ص��ت��م��ر�ر 
فوري  ب�صكل  ومتابعتها  ترد  قد  مالحظات 
�ملو�طنني  ��صتف�صار�ت  على  و�الإج���اب���ة 
و�إجر�ء�ته  باالمتحان  �ملتعلقة  و�لطلبة 

ب�صفافية و�هتمام.
ع��دد�  قبيالت  تفقدت  جانبها،  م��ن 
م��ن ق��اع��ات �الم��ت��ح��ان يف ل��و�ء �ل��ك��ورة، 
�لكبري  ل��الل��ت��ز�م  �رتياحها  ع��ن  معربة 
و�لذي  �ل�صحي،  �لربوتوكول  باإجر�ء�ت 
�لكبري  �ل��وع��ي  ع��ن  و���ص��وح  ب��ك��ل  ي��ع��رب 
على  �لقائمة  �ل��ك��و�در  به  تتمتع  �ل��ذي 

و�لطلبة. �المتحان 
بزيارة  �لتفقدية  جولتها  و��صتهلت 
�لكورة،  للو�ء  و�لتعليم  �لرتبية  ملديرية 
ب��ح�����ص��ور م��دي��ر �ل��رتب��ي��ة �ل��دك��ت��ور معن 
م��د�ر���ص  �جل��ول��ة  �صملت  ح��ي��ث  �ل�����ص��ن��اق، 
�صعيد  �أب��ي  ودي��ر  للبنني  �لثانوية  مرحبا 
�لثانوية  �صعيد  �أبي  ودير  للبنات،  �لثانوية 

�ملهنية للبنني.
نو�تني  عمل  تدر�ص  �ل��وز�رة  �أن  وبينت 
يف  لالكتظاظ  نظر�  �ملنطقة  يف  ملدر�صتني 
مد�ر�صها، و�لتخفيف من �ملد�ر�ص �مل�صتاأجرة 

يف �ل��ل��و�ء ح��ي��ث ت��ت��وف��ر ق��ط��ع �الأر����ص��ي 
�أبي  دير  مدر�صة  وتاأثيث  لذلك،  �لالزمة 
�صعيد �الأ�صا�صية �ملختلطة، ومتابعة عطاء 

مدر�صة تبنه �الأ�صا�صية للبنني �ملهجورة.
ت���در����ص  �ل���������وز�رة  �أن  ب��ي��ن��ت  ك���م���ا 
�أبي  دي��ر  مدر�صة  يف  جناح  بناء  �إمكانية 
مل�صاغل  للبنني  �ملهنية  �ل��ث��ان��وي��ة  �صعيد 
�الل��ك��رتون��ي��ات و�ل��ه��اي��ربد، م��وع��زة بعمل 
مدر�صة  يف  جديدة  �صحية  ودور�ت  �صيانة 

دير �بي �صعيد �لثانوية للبنات.
ك��م��ا �أوع�����زت مب��ع��اجل��ة �ل��ت�����ص��دع��ات 
�الأ�صا�صية  �الأزور  بنت  خولة  مدر�صة  يف 
للك�صف  �الأبنية  �إد�رة  وتكليف  �ملختلطة، 
على مدر�صة تبنة �لثانوية للبنني و�إجر�ء 
تفقد  �إىل  �إ�صافة  لها،  �ل��الزم��ة  �ل�صيانة 
مل��در���ص��ة كفر ر�ك��ب  �الأ����ص���و�ر �خل��ارج��ي��ة 
الإد�رة  و�الإي���ع���از  �ملختلطة،  �الأ�صا�صية 
مدر�صة  على  �ل��ف��وري  بالك�صف  �الأب��ن��ي��ة 

مرحبا �الأ�صا�صية �ملختلطة.
�صري  على  �ل��ع��ام��ان،  �الأم��ي��ن��ان  و�ط��ل��ع 
�الم���ت���ح���ان يف ت��ل��ك �ل���ق���اع���ات، م��ب��دي��ن 
فرق  ج��ال��ت  فيما  ملجرياته،  �رتياحهما 
�ملد�ر�ص  على  �ل��وز�رة  من  �إ�صر�فية  وجلان 
على  لالطمئنان  �المتحان  فيها  يعقد  �لتي 

�صريه ومتابعة جمرياته.
�الأوىل  جل�صته  يف  لالمتحان  وت��ق��دم 
�للغة  44244 م�صرتكًا وم�صرتكة يف مبحث 
�لعربية للفروع �الأكادميية و�ملهنية كافة، 
يف  م�صرتكني   9 �لثانية  للجل�صة  تقدم  فيما 
�لتعليم  لفرعي  �الإد�رة  �أ�صا�صيات  مبحث 

�الأدبي و�ملعلوماتية.

*عمان 
�خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  ق��ال 
�لق�صية  �إن  ح��ي��ن��ا،  خ��ل��دون  �ل��ن��ي��اب��ي��ة، 
�لرئي�صة  �لق�صية  تعترب  �لفل�صطينية 
ع��ام،  ب�صكل  �لعربية  ل��الأم��ة  و�مل��ح��وري��ة 
ما  �خل�صو�ص،  وجه  على  �الأردين  و�ل�صعب 
جعلها �أولوية جلاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 

يف جميع �ملحافل �لدولية و�لر�صمية .
ودع����ا ح��ي��ن��ا، خ���الل ل��ق��اء �ل��ل��ج��ن��ة، 
�ل�صينية  �جلمهورية  ب�صفري  �الأرب���ع���اء، 
ت�صو�ندونغ،  ت�صن  �ململكة  ل��دى  �ملعتمد 
لدعم  �جلهود  من  مزيد  بذل  �صرورة  �إىل 
حالة  وف��ك  �ملنطقة  يف  �ل�صلمية  �لعملية 

�جلمود �لتي �أ�صابتها.
جتمع  �لتي  �ل��ع��الق��ات  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
طابع  وذ�ت  متميزة  �ل�صديقني  �لبلدين 
من  مزيد  ب��ذل  �إىل  يدعونا  م��ا  م�صرتك، 
خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  لدعمها  �جل��ه��ود 
يعاين  يز�ل  ما  �الأردن  �أن  مبينًا  �ملجاالت، 

من ظروف �قت�صادية �صعبة، وذلك نتيجة 
�أزمة جائحة كورونا.

يز�ل  ما  �الأردن  �أن  �إىل  حينا  لفت  كما 
�للجوء  �أزمات  �أعباء وتبعات  �أي�صا يتحمل 
�ملختلفة، ما �صكل حماًل �إ�صافيا على مو�رده 

�ملحدودة وبناه �لتحتية.
�لنو�ب:  �للجنة  �أع�صاء  �أكد  بدورهم، 
�لب�صري،  دينا  فريج،  �صادي  مد�نات،  �أمي��ن 
ميادة  �لعمو�ص،  رمي��ا  يا�صني،  بني  حممد 
�صرمي، �أهمية تطوير �لعالقات بني �الأردن 
من  و�ال���ص��ت��ف��ادة  بها،  و�لنهو�ص  و�ل�صني 
�ملجاالت،  من  كثري  يف  �ل�صينية  �خل��رب�ت 

�صيما �القت�صادية منها.
�لد�عم  �ل�صيني  باملوقف  �أ���ص��ادو�  كما 
�لها�صمية  و�لو�صاية  �لفل�صطينية  للق�صية 
يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على 
�ل��ن��و�ب  جمل�ص  يف  �إن��ن��ا  قائلني  �ل��ق��د���ص، 
مزيد  ع��رب  �ل��دع��م  م��ن  م��زي��د  �إىل  نتطلع 
�الأر��صي  على  �ل�صينية  �ال�صتثمار�ت  من 

�الأردنية.
من جانبه، ثمن ت�صو�ندونغ دور �الأردن 
باملنطقة  �ل�صلم  �إحالل  يف  �لثابت  �لرئي�ص 
�لفل�صطينية  بالق�صية  �لوثيق  و�رتباطه 

وحقوق �صعبها �مل�صروعة.
�لتي  �ل�صيا�صية  باالإ�صالحات  �أ�صاد  كما 
و�ل�صني  �الأردن  �إن  قائال  �ململكة،  بها  ت�صري 
ما  وتاريخية،  ج��دي��دة  مرحلة  تعي�صان 
نهجهما  لتطوير  كبري  حتد  �أم��ام  يجعلهما 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي.
�لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
بني  �لعالقات  �أن  م��وؤك��د�  وق��ائ��م،  م�صتمر 
ومتجذرة،  ر��صخة  �ل�صديقني  �لبلدين 
ا  خ�صو�صً ت��ط��وي��ره��ا،  �إىل  دوم���ا  ون�صعى 
يف �مل���ج���االت �الق��ت�����ص��ادي��ة ع��رب زي���ادة 
ا  �ال�صتثمار�ت �ل�صينية يف �الأردن، خ�صو�صً
و�لنقل  و�الت�صاالت  �لطاقة  جم��االت  يف 
و�القت�صاد  �الأخ�صر  و�القت�صاد  و�لزر�عة 

�لرقمي و�لت�صنيع �لذكي.

التربية تتابع سير امتحان الثانوية 
العامة الدورة التكميلية

الخارجية النيابية تبحث والسفير 
الصيني تعزيز العالقات الثنائية

*الكرك 
ز�ر جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �الأربعاء، م�صروع 
مت  و�ل���ذي  باململكة،  حتريج  م�صروع  �أك��رب  ج���ذور، 
�لق�صر مبحافظة  �إطالقه بتوجيهات ملكية يف لو�ء 

�لكرك عام 2012 لزيادة �لرقعة �خل�صر�ء.
و�أكد جاللته، خالل �لزيارة �لتي جاءت مبنا�صبة 
يوم �ل�صجرة، �أهمية ��صتد�مة �مل�صروع ماليًا و�إد�ريًا، 

م�صيدً� مبا مت �إجنازه.
حماية  �جلميع  و�جب  من  �أن  �مللك  جاللة  وبني 
�إىل  د�عيًا  �لبيئي،  �لنظام  على  و�ملحافظة  �لغابات 
�ملو�ئمة  �الأن��و�ع  وزر�ع��ة  �ملنتجة  بالغابات  �لتو�صع 

لبيئة �ململكة.
ولفت جاللته �إىل �أن �لتو�صع يف �لرقعة �خل�صر�ء 
ي�صاهم يف حت�صني �لبيئة و�ل�صحة، وتعزيز �ل�صياحة 

�لد�خلية.
و��صتمع جاللة �مللك �إىل �صرح من رئي�ص �لديو�ن 
�مللكي �لها�صمي يو�صف ح�صن �لعي�صوي، رئي�ص جلنة 
فيه  �أ���ص��ار  �مل��ل��ك،  جاللة  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة 
من  بيئية  غابة  تطوير  �إىل  يهدف  �مل�صروع  �أن  �إىل 
دومن،   )22500( �إىل  متتد  م�صاحة  حتريج  خالل 
حتريج  �صيتم  فيما  و�لثانية،  �الأوىل  مرحلتيه  يف 

م�صاحة )3000( دومن �صمن �ملرحلة �لثالثة.
وبني �لعي�صوي �أنه جرى يف �ملرحلة �الأوىل زر�عة 
302 �ألف �صجرة حرجية، و18 �ألف �صجرة رمان و3 
�آالف �صجرة زيتون، على م�صاحة 12 �ألف دومن، ويف 
 )10500( م�صاحة  على  متتد  �لتي  �لثانية  �ملرحلة 
دومن، مت زر�عة 356 �ألف �صجرة حرجية، و17 �ألف 

�صجرة زيتون.
�لد�ئمة  �لعمل  فر�ص  بتوفري  �مل�صروع  و�صاهم 
مفاهيم  وتعزيز  �ملحلي،  �ملجتمع  الأبناء  و�ملوؤقتة 
�الأ�صجار  زر�ع���ة  يف  ���ص��ارك  �إذ  �لفاعلة،  �ملو�طنة 

طلبة  م��ن  وم��ت��ط��وع��ة  م��ت��ط��وع   )22000( ح���و�يل 
�ملد�ر�ص و�جلامعات وهيئة �صباب كلنا �الأردن.

ور�فق جاللة �مللك خالل �لزيارة، وزير �لزر�عة 
�لدكتور  �لبيئة  ووزي��ر  �حلنيفات،  خالد  �ملهند�ص 
حممد  �لدكتور  �لكرك  وحمافظ  �لرد�يدة،  معاوية 

�لفايز، ومدير �صندوق �مللك عبد�هلل �لثاين للتنمية 
�صائب �حل�صن.

الملك يدعو إلى التوسع بالرقعة الخضراء
مجلس األعيان يشرع بمناقشة 

التعديالت الدستورية
*عمان 

�صرع جمل�ص �الأعيان مبناق�صة م�صروع تعديل �لد�صتور �الأردين، يف 
جل�صته �الأربعاء، برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص في�صل �لفايز، وح�صور رئي�ص 

�لوزر�ء �لدكتور ب�صر �خل�صاونة، وهيئة �لوز�رة.
وي�صتكمل �ملجل�ص �صباح �ليوم �خلمي�ص مناق�صة باقي مو�د �مل�صروع 
�أ�صل 30  �لنو�ب، وذلك من  �إقر�ر 21 مادة كما وردت من جمل�ص  بعد 

مادة هي جمموع مو�د م�صروع تعديل �لد�صتور.
كلمة  �إ���ص��اف��ة  ب��ني  �ل��رب��ط  م��د�خ��الت��ه��م،  يف  �أع��ي��ان  و��صتهجن 
�لتي  و�ملخاوف  �لد�صتور،  من  �لثاين  �لف�صل  عنو�ن  على  "�الأردنيات" 
�لفقهية  �لقو�عد  وتغيري  �ل�صيا�صي،  �لتجني�ص  حول  �لبع�ص  �ثارها 
ال  �لعناوين  �أن  موؤكدين  للم�صلمني،  �ل�صخ�صية  �الأح���و�ل  لق�صايا 
حتمل �أية �أحكام، وهي جمرد تكرمي معنوي للمر�أة، د�عني �إىل عدم 

�الن�صياق خلف �الإ�صاعات.
و�صادق �ملجل�ص يف بد�ية �جلل�صة على قر�ر جمل�ص �لنو�ب �ملت�صمن 
ل�صنة  �ملحا�صبة  دي��و�ن  لقانون  �ملعدل  �لقانون  م�صروع  على  �ملو�فقة 

2020 ، كما عّدله جمل�ص �الأعيان.
�ملوجبة،  �أ�صبابه  وفق  �الأردين  �لد�صتور  تعديل  م�صروع  وياأتي 
�ل�صلطات،  بني  �لف�صل  مبد�أ  وتكري�ص  �لقانون،  �صيادة  مبد�أ  لرت�صيخ 
�لنيابية  �لكتل  �لربملاين مبا ي�صمن فعالية  �لعمل  ��صتقاللية  وتعزيز 
�الأمة  جمل�ص  الأع�صاء  �لرقابي  �لد�صتوري  �لدور  ويكفل  �لرب�جمية، 
�مل��ر�أة  ولتمكني  به،  و�لنهو�ص  وتعزيزه  �لت�صريعي  �الأد�ء  وتطوير 

و�ل�صباب وذوي �الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم يف �ملجتمع.
�لتطور�ت  ملو�كبة  �لنيابي  �لعمل  �آليات  تطوير  �ىل  يهدف  كما 
منذ  �الأردين  �لد�صتوري  �لنظام  �صهدها  �لتي  و�لقانونية  �ل�صيا�صية 
�لعمل �حلزبي و�حلياة  �لد�صتور عام 1952 مبا يعزز منظومة  �صدور 
�ختيار  يف  �حلق  �لنو�ب  جمل�ص  �أع�صاء  وملنح  عام،  ب�صكل  �ل�صيا�صية 
حق  �ملجل�ص  �أع�صاء  ثلثي  ومنح  �صنويا  �أد�ئ��ه  وتقييم  �ملجل�ص  رئي�ص 
�إقالة رئي�صه، ف�صاًل عن حت�صني �الأحز�ب �ل�صيا�صية وحمايتها من �أي 
ومتابعة  تاأ�صي�صها  على  �الإ�صر�ف  �صالحية  و�إناطة  �صيا�صية  تاأثري�ت 
�صوؤونها بالهيئة �مل�صتقلة كونها جهة حمايدة وم�صتقلة عن �حلكومة مبا 
يعزز مبادئ �لعد�لة و�مل�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�ص و�لناأي عن �أي تاأثري�ت 
يف  �ملقدمة  �لطعون  يف  �ل�صادر  �لق�صائي  �الجتهاد  وتوحيد  حكومية، 
�أع�صاء جمل�ص �لنو�ب، وتكري�ص مبد�أ �ل�صفافية وتكافوؤ  �صحة نيابة 
عدم  قاعدة  وتكري�ص  �لنيابية  لالنتخابات  �ملرت�صحني  بني  �لفر�ص 
ت�صارب �مل�صالح وت�صديد �لقيود على �لت�صرفات و�الأعمال �لتي يحظر 

على �أع�صاء جمل�صي �الأعيان و�لنو�ب �لقيام بها �أثناء ع�صويتهم.
�خلارجية  و�ل�صيا�صة  �لوطني  �الأم��ن  جمل�ص  �مل�صروع،  وين�صئ 
�لوطني  و�الأم��ن  �ململكة  عن  بالدفاع  �ملتعلقة  �لق�صايا  جميع  ليتوىل 

و�ل�صيا�صة �خلارجية.

الخصاونة: اضافة كلمة االردنيات 
للفصل الثاني من الدستور تكريم 

مستحق للمرأة األردنية وال يغير أحكاما
*عمان 

كلمة  ��صافة  �ن  �خل�صاونة  ب�صر  �لدكتور  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �ك��د 
�الردنيات �ىل �لف�صل �لثاين من �لد�صتور �الردين هو تكرمي م�صتحق 

للمر�أة �الردنية وب�صكل ال يغري �أحكاما .
�العيان  جمل�ص  جل�صة  خالل  له  مد�خلة  يف  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال 
"نحن  �لد�صتورية،  �لتعديالت  ملناق�صة  �الربعاء،  �صباح  عقدت  �لتي 
باب  من  ولي�ص  �ملر�أة  متكني  يف  �لها�صمية  �الردنية  �ململكة  يف  ر�ئدون 
�دته  �ل��ذي  و�مل��ح��وري  �ملركزي  �ل��دور  ب��اب  من  و�إمن��ا  عليها  �لتف�صل 
وبهذه  �ملجتمع  بهذ�  �لنهو�ص  يف  �الردنية  �مل��ر�أة  و�صتوؤديه  وتوؤديه 

�لدولة �ملتمكنة وهي تدخل مئويتها �لثانية".
و�لد�صتور  متكاملة  كوحدة  له  ينظر  �الردين  "�لد�صتور  وز�د، 
متما�صك يف �صرديته وطرحه وينظر له بكليته"، الفتا �ىل �ن �ملادة 5 
حتدثت عن �جلن�صية، و�لد�صتور ن�ص على �ن دين �لدولة �ال�صالم كما 
�ن �جلن�صية تنظم بقانون و�ن ق�صايا �الحو�ل �ل�صخ�صية حتكم فيما 
يتعلق باأ�صحاب �ل�صر�ئع �ل�صماوية وفقا الأنظمة �الحو�ل �ل�صخ�صية 

�خلا�صة بهذه �ل�صر�ئع".
�الحو�ل  وقانون  �جلن�صية  قانون  ��صافة  �ن  �لوزر�ء  رئي�ص  و�كد 
�ل�صخ�صية من خالل حت�صينهما د�صتوريا هو �كرب رد على من �ر�د �ن 
باطل  وب�صكل  حق  بغري  ور�ءه��ا  ما  �الأكمة  ور�ء  ما  باأن  �لدولة  يتهم 
�دخلها  �لتي  �ملحمودة  �ال�صافة  �إن  وق��ال،  عمد�.  ومزيف  وم�صوف 
بقانون  يتعلق  فيما  �لثلثني  �غلبية  ��صرت�ط  ح��ول  �لنو�ب  جمل�ص 
�الحو�ل �ل�صخ�صية وقانون �جلن�صية كانت �بلغ رد على هذ� �لت�صكيك 
لتحديث  �مللكية  �للجنة  �ن  �ىل  م�صري�  مكانه،  غري  يف  ياأتي  �ل��ذي 
�ملنظومة �ل�صيا�صية رئي�صا و�ع�صاء قامت بال�صرح �لو�يف و�اللتقاء مع 
خمتلف �صر�ئح �ملجتمع باعتبارها جلنة ملكية ل�صرح �ال�صباب �ملوجبة 
مل�صروعي قانوين  و�ل�صياغات  �لد�صتورية  �لتعديالت  �ف�صت �ىل  �لتي 

�النتخاب و�الحز�ب �ل�صيا�صية.
تر�صل  ب��اأن  �ل�صامي  �مللكي  بالتوجيه  �لتزمت  �حلكومة  �ن  و�ك��د 
�ملقرتحة  �لد�صتورية  �لتعديالت  �أكانت  �صو�ء  �للجنة  خمرجات عمل 
�و م�صروعي قانون �النتخاب و�الحز�ب �ل�صيا�صية �ىل جمل�ص �لنو�ب 
و�صرحتها  �لد�صتورية  �لتعديالت  على  ��صافات  �حلكومة  وطرحت 

لكافة فئات �ملجتمع وباإ�صهاب من خالل رئي�ص �لوزر�ء و�لوزر�ء .
ولفت �ىل �ن �حلديث باأنه مل يح�صل حديث و�صرح وت�صويق كاف 
حول �لتعديالت �لد�صتورية يقع يف جله ولي�ص كله من باب �لت�صوي�ص 

على هذه �لقفزة �ال�صالحية �لكبرية.

مالية النواب تناقش موازنة 
وزارة اإلدارة المحلية

*عمان 
�ليوم  عقدته،  �جتماع  خالل  �لنيابية،  �ملالية  �للجنة  ناق�صت 
وز�رة  مو�زنة  �ل�صعودي،  حممد  �ملهند�ص  �لنائب  برئا�صة  �الأربعاء، 
�ملحلية،  �الإد�رة  ووزير  �لوزر�ء،  رئي�ص  نائب  �ملحلية، بح�صور  �الإد�رة 
�لنيابية  �ملالية  �للجنة  و�أع�صاء  رئي�ص  و�أ���ص��اد  كري�صان.  توفيق 
باجلهود �لتي تقوم بها �لوز�رة يف تطوير �لعمل �لبلدي و�لنهو�ص به 
يف خمتلف �ملجاالت، و�لذي �أ�صهم يف حت�صن �الأد�ء وم�صتوى �خلدمات.

كما �أ�صادو� بحر�ص �لوز�رة على �لعمل الإ�صد�ر نظام خا�ص يتعلق 
�لزر�عية، وحتقيق  �لرقعة  �ملحافظة على  ل�صمان  �الأر��صي  بخارطة 
�لذي  �الجتماع  خالل  كري�صان،  �أك��د  جانبه،  من  للجميع.  �لعد�لة 
بنك  عام  ومدير  �ملهيد�ت،  ح�صني  �ملهند�ص  �ل��وز�رة  عام  �أمني  ح�صره 
تنمية �ملدن و�لقرى �أ�صامة �لعز�م، حر�ص �لوز�رة على تطوير �لعمل 
�الإد�ري للبلديات و�لنهو�ص به، بهدف تقدمي �أف�صل �خلدمات للمو�طن 
�مللكية بهذ� �خل�صو�ص، وترجمة خلطة  للتوجيهات  �الأردين، تنفيذ� 
�حلكومة. ولفت كري�صان �إىل حر�ص �لوز�رة على تطوير �أ�صاليب عمل 
جميع  ي�صمل  �صمويل  ب�صكل  �ملجتمع  وخدمة  تنمية  بهدف  �لبلديات 
مديونية  �أن  وبني  �لو�قع.  �أر�ص  على  �ملو�طن  �أثره  يلم�ص  �خلدمات، 
�أن هناك  �ل� 290 مليون دينار، يف حني  ما يقارب  �إىل  �لبلديات ت�صل 
ذمما لها ت�صل �إىل 300 مليون دينار، الفتا �إىل وجود حو�فز للبلديات 

ت�صل �إىل 15 باملئة من قيمة حت�صيلها للذمم.

الشبول: تمكين الناطقين اإلعالميين يعد 
جزءًا أساسيًا من تحديث الجهاز الحكومي

*عّمان 
�أكد وزير �لدولة ل�صوؤون �الإعالم �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة، 
في�صل �ل�صبول، �أن متكني �لناطقني �الإعالميني يف �لقطاع �لعام يتز�من 
ج��زءً�  وميثل  �حلكومة،  بها  تقوم  و�إد�ري���ة  �صيا�صية  �إ�صالحات  مع 

�أ�صا�صيًا من �إ�صالح وحتديث �جلهاز �حلكومي.
و�أ�صاف �ل�صبول، خالل رعايته �إطالق برنامج تدريب وبناء قدر�ت 
�لناطقني �الإعالميني �حلكوميني، بال�صر�كة و�لتعاون مع معهد �الإعالم 
�لناطقني  �صبكة  تفعيل  �أن  �الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم  وبرنامج  �الأردين 
�صريعة  ��صتجابة  �صيوفر  �حلكومية،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل����وز�ر�ت  ل��دى 
ومبا�صرة لكل �الأحد�ث �لتي جتري على مد�ر �ل�صاعة، باالإ�صافة �إىل 

توفري �ملعلومات لو�صائل �الإعالم و�جلمهور �ملتلقي للخدمة.
و�أ�صار �ل�صبول، خالل �الإطالق �لذي عقد يف معهد �الإعالم �الأربعاء، 
من  �لناطقني جاءت خمتلفة  �الأوىل لربنامج تدريب  �ملرحلة  �أن  �إىل 
حيث �مل�صمون، الأن �لتح�صري لها ��صتمر لعام كامل، بالتعاون مع جميع 
يف  م�صيدً�  �الإعالميني،  �لناطقني  ويفيد  يهم  ما  لتحديد  �ل�صركاء 
�الإعالم  ل�صوؤون  �لدولة  وزير�  �صلفاه  بذلها  �لتي  باجلهود  �ل�صدد  هذ� 

�ل�صابقني �صخر دودين وعلي �لعايد.
ولفت �إىل �أن هناك نهجًا حكوميًا جديدً� لتعزيز قدر�ت �لناطقني 
ومتكينهم، وذلك الإي�صال �ملعلومات �لتي لدى �حلكومة للحد من �نت�صار 
�خل�صو�صية  و�نتهاك  �لكر�هية،  وخطاب  و�ملزيفة،  �لكاذبة  �الأخبار 
�لتو��صل �الجتماعي.  �الإعالم ومن�صات  و�صائل  �لتي تنت�صر يف بع�ص 
لتدريب  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  دعم  على  �ل�صبول  و�أثنى 
د�عيًا  لهم،  �ملمكنة  �حلديثة  و�الأجهزة  �الأدو�ت  وتوفري  �لناطقني 
�لتدريبية  �لدور�ت  مع  و�لتفاعل  �اللتز�م  �إىل  �الإعالميني  �لناطقني 
�الإعالم  و�صيا�صيني وخرب�ء يف جمال  �إعالميني  م�صاركة  �صت�صهد  �لتي 
معهد  مع  للحكومة  �ملمتدة  بال�صر�كة  �ل�صبول  و�أ���ص��اد  و�الت�صال. 
�الإعالم �الأردين، و�لتي تت�صمن ت�صميم وتنفيذ �صل�صلة من �لن�صاطات 
ق��در�ت  لتطوير  �حلكومي  للتوجه  ترجمة  �ل��ق��در�ت،  بناء  وبر�مج 
يف  خربة  بيت  يعترب  �ملعهد  �أن  موؤكدً�  �حلكومي،  �الت�صال  يف  �لعاملني 

�لتدريب و�لتعليم يف قطاع �الإعالم باملنطقة.
يف  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  لربنامج  �ملقيمة  �ملمثلة  نائب  وقالت 
�إي�صال  �الإعالميني مهم يف  �لناطقني  �إن دور  �لع�صاف،  �الأردن، ماجدة 
�ملعلومات للمو�طنني، و�لرتكيز على �أن يكون �ملو�طن �صريكًا يف �لعملية 

�لتنموية من خالل �لتخطيط و�لتنفيذ.
و�أ�صارت �إىل �أن برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يركز من خالل هذه 
�ملوؤ�ص�صات ويتحدث  �لناطق �الإعالمي �صريكا يف  �أن يكون  �لدورة على 
عن �لتحديات و�الإجناز�ت �لتي قدمتها موؤ�ص�صته بكل �صفافية، م�صتندً� 

�إىل �ملعلومة �لو��صحة �ملبنية على �أرقام وحقائق.
�لثقة  ج�صور  تعزيز  �إىل  ي�صعى  �الإمنائي  �لربنامج  �أن  �إىل  ولفتت 
بني �حلكومة و�ملو�طنني، وحماربة خطاب �لكر�هية، و�لتطرف، ونبذ 
�الإعالم  معهد  عميدة  و�أ�صارت  �الإجن��از�ت.  يف  و�لت�صكيك  �الإ�صاعات، 
�الأردين، �لدكتورة مرينا �أبو زيد، �إىل �أن برنامج تدريب وبناء قدر�ت 
�لناطقني �صي�صمل دور�ت عملية ومكثفة، بهدف �إي�صال ر�صائل �لوز�ر�ت 
و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية �إىل �جلمهور ب�صكل و��صح و�صل�ص، خ�صو�صًا خالل 

فرتة �الأزمات كجائحة كورونا �لتي ما نز�ل نعي�ص تد�عياتها.
�الت�صال  معارف  �أهم  للناطقني  �صيوفر  �لربنامج  هذ�  �أن  و�أ�صافت 
�حلكومي من حيث �لظهور �الإعالمي، و�إعد�د �خلطط و�ال�صرت�تيجيات 
�الإعالمية، و�إد�رة �الأزمات، و�إجر�ء �ملقابالت و�الإيجاز�ت �ل�صحفية، 
�الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  مع  و�لتو��صل  �لتفاعل  و��صرت�تيجيات 
�خلرب�ت  من  �ال�صتفادة  جانب  �إىل  �ملقنع،  و�حلو�ر  �مل�صوؤولية،  وح�ص 

و�لتجارب �ملميزة من �ملدربني و�ل�صيوف �مل�صاركني يف �لربنامج.
�إر�صاء  يف  ي�صهم  �لربنامج  هذ�  �أن  �إىل  زيد  �أب��و  �لدكتورة  ولفتت 
�لعمل  �أن  �أهمها  مبادئ  مع  تت�صق  حديثة  وتو��صل  �ت�صال  �صيا�صة 
�لتجرد  قيم  على  ترتكز  �خلدمة  وهذه  ت�صريفًا،  ولي�ص  خدمة  �لعام 
�لناطقني  ق��در�ت  وبناء  تدريب  برنامج  �أن  �إىل  ي�صار  و�ل�صفافية. 
�أجريت  تقييمية  در����ص��ة  على  بناًء  �صمم  �حلكوميني  �الإعالميني 
�لقدر�ت  وبناء  �لتدريب  حيث  من  �لناطقني  �حتياجات  لتحديد 
�أطلقت �ليوم 24 ناطًقا  و�لتمكني، وي�صتهدف يف مرحلته �الأوىل �لتي 
�إعالمًيا من خمتلف �لوز�ر�ت، و�صتعقد جل�صات �لتدريب �لعملي �ملكثفة 

يف 19 �ل�صهر �حلايل وحتى 3 من �ل�صهر �ملقبل.

خالل زيارة جاللته مشروع جذور بالكرك
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*عمان –مشهور الشخانبة
�أع��ل��ن �الأرب���ع���اء ع��ن �إط����الق �مل��وق��ع 

�الإلكرتوين
�لرقمي  �القت�صاد  وز�رة  �عدته  �لذي 
�لطاقة  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل���ري���ادة 
قطاع  تنظيم  وهيئة  �ملعدنية  و�ل����روة 
�لتعرفة  من  لال�صتفادة  و�ملعادن،  �لطاقة 
�ملنزيل،  �لقطاع  يف  �ملدعومة  �لكهربائية 
و�لتي �صيبد�أ تطبيقها �عتبارً� من �الأول من 

ني�صان 2022.
�ملعدنية  و�لروة  �لطاقة  وزير  و�أو�صح 
موؤمتر  خ��الل  �خلر�ب�صة  �صالح  �لدكتور 
�صحفي م�صرتك مع وزير �القت�صاد �لرقمي 
ورئي�ص  �لهناندة  �حمد  �ملهند�ص  و�لريادة 
و�مل��ع��ادن   �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة 
تفا�صيل  ع��ن  �ل��ل��ب��ون  ح�����ص��ني  �ل��دك��ت��ور 
�لكهربائية  �لتعرفة  و�آليات �ال�صتفادة من 

�ملدعومة.
�ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة  وزي��ر  و�أك��ّد 
�لكهربائية  �لتعرفة  تنظيم  خطة  ب��اأن 
�حل��ك��وم��ي  �ل���دع���م  ت��وج��ي��ه  �إىل  ت��ه��دف 
�الأردن��ي��ني  م��ن  �مل��ن��زيل  �ل��ق��ط��اع  مل�صرتكي 
قطاع  و�ن��ب��اء  �ملوؤقتة  �جل���و�ز�ت  وحملة 
�إ�صافة  �ململكة،  �ر���ص  على  �ملقيمني  غ��زة 
�لكهربائية  �لطاقة  كلف  تخفي�ص  �إىل 
�القت�صادية  �لقطاعات  من  �لعديد  على 
خدماتها  �أ�صعار  على  ينعك�ص  مبا  �حليوية 
و���ص��ل��ع��ه��ا �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني وي��ع��زز 
�مل�صتد�م  �لنمو  على  وقدرتها  تناف�صيتها 

ورفد �القت�صاد �لوطني.
مب��وج��ب  ���ص��ي��ت��ّم  �ن����ه  �ىل  و�أ�����ص����ار   
�لتعرفة  تخفي�ص  �لكهربائية  �لتعرفة 
�لرئي�صية  �القت�صادية  �لقطاعات  على 
)�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة و�ل��ف��ن��دق��ي��ة 
�أثر  و�لزر�عية و�ل�صحية(، مما �صيكون له 
هذه  �أن�صطة  على  كبري  حتفيزي  �قت�صادي 
�لقطاعات �لتي ت�صّكل فاتورة �لطاقة �أحد 

�أهم �لتحديات الأعمالها.
غالبية  باأن  �خلر�ب�صة  �لوزير  و�أو�صح 
لن  �ملنزيل  �لقطاع  يف  �الأردنيني  �مل�صرتكني 
فو�تريهم،  قيمة  على  تغيري  �أي  يلم�صو� 
 50 من  �أق��ل  �ل�صهرية  فاتورته  كانت  ومن 
دينارً� )��صتهالكه �أقل من 600 ك. و. �ص( 
فاتورته  قيمة  تنخف�ص  قد  بل  يتاأثر،  لن 

قلياًل.
�إز�ل��ة  من  �ملتحقق  �لوفر  قيمة  وق��در 
بحو�يل  �لكهربائية  �لتعرفة  ت�صوهات 
منها  فل�ص  �أي  يدخل  لن  دينار  مليون   50
لدعم  �صتوجه  ب��ل  �ل���دول���ة،  خ��زي��ن��ة  يف 
�مله  عن  معربا  �القت�صادية  �لقطاعات 
على  �لتعرفة  تخفي�ص  �ث��ار  تنعك�ص  �ن 

منتجات وخدمات هذه �لقطاعات.
�حلكومة  ب��ني  �لت�صاركية  على  و�ك��د 
�ل��وز�رة  ��صتعد�د  مبديا  �لنو�ب  وجمل�ص 
�مل�صلحة  حتقق  م��ق��رتح��ات  �أي  مناق�صة 

�لوطنية.
�لرقمي  �القت�صاد  وزي��ر  �أك��ّد  ب���دوره، 
و�لريادة �ملهند�ص �أحمد �لهناندة جاهزية 
لال�صتفادة  �ملخ�ص�ص  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع 
يف  �مل��دع��وم��ة  �لكهربائية  �ل��ت��ع��رف��ة  م��ن 
�لوحيدة  �لقناة  �ملنزيل.ب�صفته  �لقطاع 
عملية  �ىل  م�صري�  �لدعم  على  للح�صول 
�لتقدم للح�صول على �لدعم م�صتمرة وغري 
مت  �ل��ذي  �ملوقع  �أن  وب��ني  بوقت.  حم��ددة 
�لرقمي  �القت�صاد  وز�رة  قبل  من  �إن�صاوؤه 
�الختبار  فرتة  بنجاح  �جتاز  قد  و�لريادة 
�لت�صجيل  ���ص��ه��ول��ة  م���وؤك���د�  �ل��ت��ج��ري��ب��ي. 
جميع  قبل  م��ن  �الإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  على 
الإت��اح��ة  ب��االإ���ص��اف��ة  �مل�صتهدفة  �ل��ف��ئ��ات 
��صتف�صار  �أو  �صكوى  �أي  ال�صتقبال  �ملجال 
�أعلن  جانبه،  من  �الإلكرتوين.  �ملوقع  عرب 
قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�صي  جمل�ص  رئي�ص 
�للبون  ح�صني  �لدكتور  و�مل��ع��ادن  �لطاقة 
�ال�صتفادة  طلبات  با�صتقبال  ر�صميا  �لبدء 
من �لتعرفة �لكهربائية �ملدعومة مل�صرتكي 
�لقطاع �ملنزيل من خالل �ملوقع �الإلكرتوين 

kahraba.gov.jo  ملخ�ص�ص لذلك�
على  يتعني  �أن��ه  �للبون  �لدكتور  وب��نّي 
باال�صتفادة  �لر�غبني  �ملنزليني  �مل�صرتكني 
من �لتعرفة �لكهربائية �ملدعومة وتنطبق 
عرب  �لت�صجيل  �ل��دع��م  ���ص��روط  عليهم 
kahraba. �ملعلن  �الإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 
الإرف��اق  �حلاجة  دون  مبا�صرة   gov.jo
�يجار. والإمتام عملية  �أو عقد  ملكية  �صند 
�لكهرباء  فاتورة  فقط  يتطلب  �لت�صجيل 
�مل�صتفيد  يرغب  �ل��ذي  بالعد�د  �خلا�صة 
ورقم  �لعد�د  رقم  لتدوين  بالدعم  �صموله 

�لفاتورة.  يف  �ل��و�رد  �ملرجع  �أو  �ال�صرت�ك 
لتدوين  �الأردين  للم�صتفيد  �لعائلة  ودفرت 
�لوطني  �لرقم  مثل  �ل�صخ�صية  �لبيانات 
وت��اري��خ �مل��ي��الد ورق���م دف��رت �ل��ع��ائ��ل��ة، �أو 
ج���و�ز�ت  حلملة  �ل�صفر  �ل��وث��ي��ق��ة/ج��و�ز 
و�أبناء قطاع غزة  �ملوؤقتة  �الأردنية  �ل�صفر 
�ملقيمني يف �الأردن لتدوين �لرقم �ل�صخ�صي 
�لهاتف  رقم  �إىل  باالإ�صافة  �مليالد،  وتاريخ 
�مل�صتفيد  على  ويتعني  للم�صتفيد.  �لنقال 
�ملتعلق  �اللكرتوين  �الق��ر�ر  على  �ملو�فقة 
�صترتتب  �لتي  و�اللتز�مات  �لبيانات  بدقة 

على ��صتخد�م �لعد�د.
و�أو�صح �للبون باأن �مل�صرِتك �لذي لديه 
ي�صتفيد  با�صمه  م�ص�صّجل  ع��د�د  من  �أك��ر 
غريهم،  �أو  �أب��ن��اء  �أو  م�صتاأجرين  منها 
�إذ�  �لدعم  على  �حل�صول  منهم  كّل  باإمكان 
�صروط  عليهم  وتنطبق  �أ�صر  �أرب��اب  كانو� 

��صتحقاق �لدعم. 
�لعد�د  يكون  �أن  ��صرت�ط  عدم  موؤكد� 
�لتعرفة  على  للح�صول  �مل�صتفيد  با�صم 
�لكهربائية �ملدعومة، وباإمكان �أي م�صتفيد 
الفتا  بذلك،  رغب  �إذ�  وؤ  �لعد�د  ملكية  نقل 
�لكهرباء  توزيع  �صركات  توجيه  مّت  باأنه 
�لكهرباء  ع����د�د�ت  ملكية  نقل  لت�صهيل 
ل��ن��ه��اي��ة �صهر  ل��ل��ر�غ��ب��ني ب��ذل��ك وجم���ان���ًا 

حزير�ن 2022.
�لتعرفة  تطبيق  �صيتم  باأنه  و�أ���ص��اف 
�ملنزيل  �لقطاع  يف  �ملدعومة  �لكهربائية 
على  �مل�����ص��ج��ل��ني  �ل��دع��م  م�صتحقي  ع��ل��ى 
تطبيق  بدء  من  �عتبار�  �الإلكرتوين  �ملوقع 

�لتعرفة �لكهربائية. 
وح�����ول �إع�������ادة ت��ن��ظ��ي��م �ل��ت��ع��رف��ة 
�أن��ه��ا  ق���ال  �مل��ن��زيل  للقطاع  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
)ت��ع��رف��ة  م��ن��زل��ي��ت��ني  ت��ع��رف��ت��ني  ت�صمنت 

مدعومة و�أخرى غري مدعومة(. 
�ملدعومة،  �لتعرفة  تفا�صيل  وح��ول 
�أردنية  عائلة  كل  منها  ي�صتفيد  �أن��ه  ق��ال 
وال�صرت�ك و�حد من �ختيارها مبا يف ذلك 
با�صمها  عائلة  دفرت  لديها  �لتي  �الأردن��ي��ة 
ومنتفعو �صندوق �ملعونة �لوطنية و�ملكرمة 
�لتكميلي  �لدعم  وبرنامج  �ل�صامية  �مللكية 
�إىل  باالإ�صافة  )1و3(،  تكافل  وبرنامج 
�أردنية  �صفر  جو�ز�ت  حتمل  �لتي  �لعائالت 
يف  �ملقيمني  غ���زة  ق��ط��اع  و�أب���ن���اء  م��وؤق��ت��ة 
على  تلقائي  ب�صكل  تطبق  كما  �الأردن، 
�خلا�صة  �خل��دم��ات  ع����ّد�د�ت  ����ص��رت�ك��ات 
بالقطاع �ملنزيل )�لعمار�ت �ل�صكنية( بغ�ص 
�ل�صكان  �أو  �لعقار  مالك  �لنظر عن جن�صية 

�مل�صتفيدين منه.
ت�صمل  �ملدعومة  �لتعرفة  �أن  و�أ�صاف 
يح�صل  مبا�صر  �الأول  �ل��دع��م،  من  نوعني 
م�صتحق  ك��ان  �ذ�  تلقائيا  �مل�صرتك  عليه 
ف��ات��ورت��ه  م��ن  م��ب��ا���ص��رة  ويخ�صم  ل��ل��دع��م 
للم�صرتكني  دينار   )2.5( مبقد�ر  �ل�صهرية 
ما  ��صتهالكاتهم  �ج��م��ايل  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن 
 )2( �أو  �صهريًا،  ك.و.���ص   )200-51( بني 
��صتهالكاتهم  �ج��م��ايل  ت���رت�وح  مل��ن  دي��ن��ار 
�صهريًا،  ك.و.�����ص   )600-201( ب��ني  م��ا 
على  �لتعرفة  �أث��ر  حتييد  ل�صمان  وذل��ك 
�لفو�تري �ل�صهرية وي�صتثنى من هذ� �لدعم 
�خلا�صة  �خل��دم��ات  ع����د�د�ت  ����ص��رت�ك��ات 

بالقطاع �ملنزيل )�لعمار�ت �ل�صكنية(. 
ف�صيكون  �لدعم  من  �لثاين  �لنوع  �أم��ا 
ب�صر�ئح  بالتدرج  وذلك  �ال�صتهالك  ح�صب 
�إىل  �صبع  من  تخفي�صها  مت  �لتي  �لتعرفة 
كيلو   )300-1( من  لت�صمل  �صر�ئح  ث��الث 
و�ط  كيلو  لكل  فل�صا   )50( �صاعة  و�ط 
�صاعة �صهريا، ومن )301-600( كيلو و�ط 
�صاعة  و�ط  كيلو  لكل  فل�صا   )100( �صاعة 
�صهريا، و�أكر من )600( كيلو و�ط �صاعة 

)200( فل�صا لكل كيلو و�ط �صاعة �صهريا. 
و�صّدد باأن ��صتحقاق �لدعم غري مرتبط 
كمية  زي��ادة  ح��ال  ويف  �ال�صتهالك  بكمية 
عن  �لدعم  مل�صتحقي  �ل�صهري  �ال�صتهالك 
�صي�صتمر  فاإنه  �صاعة،  و�ط  كيلو   )600(
باال�صتفادة من �لدعم �ملطبق على �ل�صر�ئح 
فاتورته  ترتفع  وق��د  �مل��دع��وم��ة،  �الأوىل 
ورمب��ا  دن��ان��ري   )10( �أق�صى  وب��ح��د  قليال 
كمية  على  �عتمادً�  قليلة  بن�صب  تنخف�ص 
�ملنزلية  للتعرفة  وبالن�صبة  �ال�صتهالك. 
ت�صمل  �أنها  �للبون  �أو�صح  �ملدعومة،  غري 
 )1000-1( من  �الأوىل  فقط،  �صريحتني 
�ال�صتهالك  تعرفة  و�صعر  �صاعة  و�ط  كيلو 
فل�صا   )120( �ل�صريحة  ل��ه��ذه  �ل�صهري 
�لثانية  و�ل�صريحة  �صاعة،  و�ط  كيلو  لكل 
�أكر من )1000( كيلو و�ط �صاعة مبقد�ر 

)150( فل�صا لكل كيلو و�ط �صاعة �صهريا.

وعن �لفئات �لتي �صتطّبق عليها �لتعرفة 
غري �ملدعومة قال باأنها ت�صتهدف �مل�صرتكني 
غ��ري �الأردن���ي���ني، وم��ال��ك��ي �أك���ر م��ن ع��د�د 
و�ح��د )ع���د�د و�ح��د م��دع��وم م��ن �ختيار 
بال�صكان  �ملاأهولة  غري  و�ملنازل  �مل�صرتك(، 
�لتي يقل ��صتهالكها عن )50( كيلو و��صط 
�صاعة لثالثة �أ�صهر متتالية، باالإ�صافة �إىل 
با�صتثناء  �ملتجددة  �لطاقة  �أنظمة  مالكو 
�لوطنية  �ملعونة  �صندوق  من  �مل�صتفيدين 

و�ملكرمة �مللكية �ل�صامية. 
��صتهالك  تغطية  ع��ادًة   يتم  �أنه  وبنّي 
�لطاقة  �أن��ظ��م��ة  مل�صتخدمي  �ل��ك��ه��رب��اء 
�مل��ت��ج��ددة م��ن خ���الل �ل��ن��ظ��ام، ويف ح��ال 
�ل�صبكة  من  �مل�صتجرة  �لطاقة  كمية  كانت 
من  �مل�صدرة  �لكمية  من  �أعلى  �لكهربائية 
�لنظام فيتم تطبيق �لتعرفة غري �ملدعومة 

فقط على �لفرق )�ملفوتر(.
وجدد رئي�ص �لهيئة �لتذكري باأن �إعادة 
تنظيم �لتعرفة �لكهربائية �ملعَلن عنها منذ 
�صيف �لعام �ملا�صي مل ترفع �صعر �لكهرباء 
ت  على �أي من �لقطاعات �حليوية، بل خف�صّ
من  �لعديد  على  �لكهربائية  �لطاقة  كلف 
متفاوتة  بن�صب  �القت�صادية  �لقطاعات 
و�لفندقي  و�ل�����ص��ن��اع��ي  �ل��ت��ج��اري  م��ث��ل: 
تعرفة  و�أل��غ��ت  و�مل�صت�صفيات،  و�ل��زر�ع��ي 
بهدف  �لقطاعات،  لكل  �الأق�����ص��ى  �حلمل 
كلفها  تخفي�ص  من  �لقطاعات  هذه  متكني 
وبالتايل  تناف�صيتها  وتعزيز  �لت�صغيلية 
�مكانية حت�صني �خلدمة وتخفي�ص �الأ�صعار 
وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  من  �ملزيد  و��صتقطاب 

�لعمل.
وبح�صب �لتعرفة �لكهربائية للقطاعات 
على  �لتخفي�ص  مت  �أن��ه  بنّي  �القت�صادية، 
�لقطاع �لتجاري ملن ي�صتهلك �أكر من 2000 
�ص  و.  ك.  فل�صا   175 من  �صهريًا  و�ط  كيلو 
�لتعرفة  على  و�الإب��ق��اء  فل�صًا،   152 �إىل 
و�ط  كيلو   2000 �ىل   1 م��ن  لال�صتهالك 

�صاعة و�لبالغة 120 فل�صًا.
مت  �ل�صناعي  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
ح�صب  متفاوتة  بن�صب  �لتعرفة  تخفي�ص 
متو�صط،  �صغري،  )�صناعي  �ال�صرت�ك  نوع 
تخفي�ص  مت  حيث  ����ص��ت��خ��ر�ج��ي(،  ك��ب��ري، 
�لتعرفة �لنهارية لل�صناعي �ملتو�صط من 79 
فل�صا لكل كيلوو�ط �صاعة �صهريا 68 فل�صًا، 
 65 هي  كما  �لليلة  �لتعرفة  على  و�الإبقاء 
فل�صًا و�إلغاء تعرفة �حلمل �الأق�صى �لبالغة 

)2( دينار لكل كيلوو�ط/�صهر.
ف��اإن  �ل�����ص��غ��ري،  لل�صناعي  وبالن�صبة 
و�ط  كيلو  �آالف   10 �إىل   1 من  �ال�صتهالك 
فل�صًا   61 م��ن  تعرفته  �صتنخف�ص  �صاعة 
لت�صبح 60 فل�صًا، كما �صتنخف�ص لال�صتهالك 
�صهريًا  �صاعة  و�ط  كيلو  �آالف   10 من  �أكر 

من 71 فل�صا لت�صبح 68 فل�صًا.
�ل�صناعي  �لقطاع  بتعرفة  يتعلق  وفيما 
فقد  �ال�صتخر�جية،  و�ل�صناعات  �لكبري 
�لبالغة  �الأق�صى  �حلمل  تعرفة  �إلغاء  مت 
ك��ي��ل��وو�ط/���ص��ه��ر،  ل��ك��ل  دي��ن��ار   )2.98(

و�الإبقاء على �لتعرفة �لنهارية و�لليلية.
وح���ول �ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي، مت �إل��غ��اء 
دينار   )2( �لبالغة  �الأق�صى  �حلمل  تعرفة 
تعرفة  وتخفي�ص  كيلوو�ط/�صهر،  لكل 
)زر�عي م�صتوية( من 60 فل�صًا �إىل 55 فل�صًا 
و�لزر�عي �لثالثي )نهارية تنخف�ص من 59 
)زر�ع��ي  �لليلية  �أم��ا  فل�صًا(،   55 �ىل  فل�صًا 
و�ط  للكيلو  فل�صًا   49 عند  فتبقى  ثالثي( 
�أ�صار  �لفندقي،  للقطاع  وبالن�صبة  �صاعة.  
�للبون باأنه مت �إلغاء تعرفة �حلمل �الأق�صى 
�لبالغة )3.79( دينار لكل كيلوو�ط/�صهر، 
 - و�لثالثي  )�مل�صتوية  �لتعرفات  وتوحيد 
�لنهارّية و�لليلة( مببلغ 82 فل�صًا، باالإ�صافة 
�خلا�صة  �مل�صت�صفيات  تعرفة  تخفي�ص  �إىل 
وتخفي�ص  فل�صًا   140 �إىل  فل�صًا   160 من 
�إىل   173 من  و�لتلفزيون  �الإذ�ع��ة  تعرفة 
152 فل�صًا. و�أكد �لدكتور �للبون باأنه �صيتم 
�ملالحظات  �أو  �خلا�صة  �حل��االت  يف  �لنظر 
�لتي قد تظهر عند �لتطبيق، وذلك حماية 

للم�صرتكني �مل�صتحقني للدعم. 
وتتوىل �لهيئة مبوجب قانون �لكهرباء 
على  �لكهرباء  قطاع  تنظيم  �لنافذ  �لعام 
م�صالح  بني  و�ل��ت��و�زن  �لعد�لة  من  �أ�صا�ص 
و�مل�صتثمرين  لهم  و�مل��رخ�����ص  �مل�صتهلكني 
�أناط  كما  عالقة.  ذ�ت  �أخ��رى  جهات  و�أي 
�لقانون بالهيئة م�صوؤولية حتديد �لتعرفة 
�ملرّبر بني  �لتمييز غري  �لكهربائية وجتنب 
�لدعم  �لتدريجي من  �مل�صتهلكني و�لتخل�ص 
�أو  �ملختلفة  �مل�صتهلكني  فئات  بني  �لبيني 

تخفي�صه.

الطاقة والمعادن تطلق الموقع اإللكتروني 
لالستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة 

مقال رئيس التحرير

يعانون  �ملوظفني  من  كثري 
وظلم  جور  ي�صتكون  ال  و�لغالبية  �لوظيفي  �لظلم 

مبنية  �مل�صالة  لهذه  �لدنيوية  �ملعادلة  �ن  باعتبار  و�مل�صوؤول  �ملدير 
على قاعدة ) ملن ت�صتكي حبة �لقمح �ذ� كان �لقا�صي دجاجة( نعم 
ن�صمع هنا وهناك ت�صلط مدير ظامل ينتهك حقوق موظفه �ملعنوية �و 
يهني �ملوظف ويكلفه فوق طاقته �أو يحجب عنه �لرتقيات ويرقي من 

هو دونه يف �لكفاءة و�ملوؤهالت ؟ 
�أن  �هلل  �دع  �لنا�ص  �إىل  ت�صكو  �ن  وقبل  وبعده  �إج��ر�ء  كل  قبل 
�لظلم وال ت�صتعجل �الإجابة فبن�ص �حلديث رمبا تكون  يرفع عنك 
�الإجابة معجلة �أو موؤخرة �أو ي�صرف عنك من �ل�صوء مثلها �و ياتيك 
يف  �ملظلوم  دعوة  �ن  يف  حلظة  ت�صكن  وال  دع��وت.  ما  بقدر  �خلري  من 
تفتك  فهي  �لليل  �صهام  �لعلماء  �أ�صماها  وق��د  جمابة  �لليل  ج��وف 
�لقا�صر  بفهمهم  �لب�صر  ولكن  �صنة،  ع�صرين  بعد  ولو  فتكًا  بالظامل 
ي�صتعجلون �لنتائج جلهلهم باملعادالت �ملعقدة �لتي ت�صري وفقها حكمة 

تدبري �خلالق للكون.
�ف�صل قول وعظه يف هذ� �لباب قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
بظلم  �ملوظفني  من  كثري  ي�صعر  حيث   ، �لقيامة  يوم  ظلمات  �لظلم   :
غالبا  وهذه  و�ملكافات  و�لعالو�ت  �لرتقيات  يف  خا�صة  �ليهم  �مل�صوؤول 
�مل�صوؤول   ��صا�ص م�صلحي و�صخ�صي مبعنى تلبية حو�ئج  ما تكون على 
و�ملوؤ�ص�صة  للد�ئرة  �لعام  �لعمل  م�صلحة  �ىل  �لنظر  دون  �خلا�صة 
بالتقدير  �ل�صنة  نهاية  يتفاجئون  �الك��ف��اء  �ملوظفني  وغالبية 
بع�ص  يف  يحدث  هذ�  ولال�صف  كبري�  ظلما  فيها  �أن  ويرون  و�لدرجة 
�أن موظفا يجد  ، لي�ص من �ملعقول  �ملوؤ�ص�صات �لتي ي�صار �ليها بالبنان 
ويجتهد على مد�ر �ل�صنة ويف �لنهاية تقديره )مقبول(  وموظف �خر 
يق�صي دو�مه يف �الجاز�ت �ملر�صية و�لعر�صية و�ل�صنوية و�ل�صفر�ت  

وتقديره �ل�صنوي )ممتاز( .
�أي قطاع كان هناك عو�مل ت�صاعده على �لنجاح  لكل موظف يف 
�أو �لف�صل وهذه �لعو�مل كثرية، و�لكل يعرفها، ولكْن هناك عامل مهم 
رمبا ال يعرفه �لبع�ص قد يكون �صببًا يف جناح �ملوظف، وقد يكون �صببًا 

يف عدم جناحه.. هذ� �لعامل هو »�ملدير« كيف ذلك؟
فعندما يتعامل �ملدير مع �ملوظف تعاماًل ح�صنًا، وذلك باأن يوجه 
�إذ�  ويكافئه  �أخطاأ،  �إذ�  �لفر�صة  له  ويتيح  معه،  ويقف  �لن�صائح،  له 
��صلحه  معوجًا  �أمرً�  ر�أى  و�إذ�  �لت�صجيع،  بعبار�ت  عليه  ويثني  جنح، 
من  �صي�صاعف  �ملوظف  ه��ذ�  ف��اإن  �جل��دل،  عن  بعيدً�  وك��ان  بتلطف، 

جهده، وهمته، ون�صاطه
 �أما �إن كان �ملدير من �أولئك �ملديرين �ملت�صلطني، �لكثريي �جلدل، 
و�لذين هدفهم ت�صيد �خطاء �الآخرين، و�لذين يعاقبون دون �صابق 
من  بحب  �الإن�صان  الأن  و�نتاجه،  عطاوؤه،  �صيقل  �ملوظف  فان  �إن��ذ�ر 
�خلدمة  يكره  ال  ولكن  �ل��ذل  يكره  و�الن�صان  ويحرتمه..  ي��ق��دره، 

و�لعمل.. و�ملوظف يحب من ي�صحح �خطاءه دون جرح م�صاعر
�أن كل �ملتجربين ياأتيهم يوم تك�صر فيه �صوكتهم، وُتذل �أعناقهم، 
وهذ� �ليوم هو يوم ��صتجابة �هلل لدعوة �ملظلوم.. و�هلل ال يفلت �أحد 
مطلقًا من دعوة �ملظلوم على متجرب �أو متكرب، �أو ظامل ��صتغل نعم �هلل 
عليه يف �إيذ�ء وقهر �إن�صان ب�صيط �أو فقري �أو �صعيف �أو �إن�صان بال مال 

�أو جاه �أو من�صب.
يرتكبه  ظلم  ب�صبب  موظف  حياة  يف  �ل�صاعة  عقارب   تتوقف 
م�صوؤول يف حقه، فال ي�صتطيع �أن ُيحّرك �صاكنًا وال ي�صتطيع �ل�صكوى 
فعندما  نف�صه.  على  �أكرب  �صرر  يف  يت�صبب  قد  بذلك  الأنه  �لتظلم،  �أو 
تتكون ع�صابات يف �ملوؤ�ص�صة هدفها تطفي�ص من ال يو�لونهم، وتهمي�ص 
�ملوظف  ي�صبح  وعندما  يطيقونهم،  ال  من  وتفني�ص  يعادونهم،  من 
حقوقهم  ينتهك  من  �أول  هو  �ملوظفني،  حقوق  حماية  عن  �مل�صوؤول 
�البت�صامة  تلك  ير�صم  بعدها  وم��ن  �ملهني،  مب�صتقبلهم  ويتالعب 
على  وقدرته  �الأنظمة  كل  على  �نت�صاره  معلنًا  وجهه،  على  �ل�صاخرة 
�لتوقف  وج��ب  فهنا  �صخ�صية،  م�صالح  لتلبية  بالقو�نني  �لتالعب 
وت�صليط �ل�صوء على هذه �ل�صلوكيات، فلعلنا ن�صهم يف جذب �نتباه من 

ي�صتطيع ردعهم وحت�صني �الأو�صاع يف موؤ�ص�صاتنا.
فيا عزيزي �ملدير �إن �أجمل ما يف �حلياة قلب يرق فريحم ، وي�صاند 
يومًا  فلينتظر  �لعك�ص  فعل  ف��اإن  فريفعه..  هلل  ويتو��صع   ، ويخفف 
ت�صتجاب فيه دعوة �ملظلوم، فيذله �هلل ويخ�صعه رغمًا عنه، في�صبح 
�ملظلوم  دعوة  �تقي  مي�صورً�..  وجيهًا  قويًا  كان  �أن  بعد  مقهورً�  �أعزاًل 
عليه  �هلل  �صلى  �حلبيب  قال  كما  حجاب  �هلل  وبني  بينها  لي�ص  فاإنها 
�لظاملون  �ملظلوم« وغريه د�ئمًا هم  �أنه »هو  منا  .. وال يظن كل  و�صلم 

فت�صيع �لق�صية.. وحا�صب نف�صك قبل �أن حُتا�صب..

خالد خازر الخريشا

رسالة الى كل 
مسؤول ظالم

khrishakhaled@yahoo.com

فلسطين النيابية تبحث ومديرة 
األونروا واقع الخدمات في المخيمات

*عمان 
ناق�صت جلنة فل�صطني �لنيابية، �الأربعاء، ومديرة عمليات وكالة 
لورينزو،  مارتا  )�الأون���رو�(،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  غوث 
ومدير عام د�ئرة �ل�صوؤون �لفل�صطينية، رفيق خرفان، و�قع �خلدمات 
�الأر��صي  على  �مل��وج��ودة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ملخيمات  �ملقدمة 

�الأردنية.
وقال رئي�ص �للجنة، �لنائب حممد �لظهر�وي، �إن فل�صطني �لنيابية 
لالجئني  و�ملهمة  )�الأون����رو�(،  مع  �لعالقة  �لق�صايا  كثب  عن  تتابع 
و�ملوظفني، و�أهمها: �صيا�صة �لتق�صف و�لتقلي�صات �لتي م�صت �خلدمات 

�لرئي�صة �ملقدمة لالجئني يف جماالت �لتعليم و�ل�صحة و�الإغاثة.
مطالب  مع  �للجنة  وقوف  �صحفي،  بيان  بح�صب  �لظهر�وي  و�أكد 
�لعاملني يف �لوكالة، و�لتي تتمثل بزيادة عدد عمال �صحة �لبيئة مبا 
يتنا�صب مع عدد �ل�صكان يف �ملخيمات، وزيادة عدد �ملنتفعني من برنامج 
�ملخيمات،  يف  �لفقر  �آث��ار  حدة  من  للتخفيف  �الجتماعية،  �الإغاثة 
�أعد�د �لطالب و�لطالبات  و�لتاأخر يف عملية �صرف �لرو�تب، وزيادة 
يف �ل�صعبة �ل�صفية �لو�حدة، وما يت�صبب به من �أثر �صلبي على جودة 
نظام  �صمن  �لعاملني  تثبيت  عن  ف�صاًل  �لعلمي،  و�لتح�صيل  �لتعليم 

�ملياومة و�لعقود.
�ملخيمات  يف  �ملجتمعية  �لتنمية  مر�كز  تكون  �أن  ب�صرورة  وطالب 
�إىل  باالإ�صافة  )�الأون����رو�(،  وكالة  مظلة  حتت  من�صوية  �أو  تابعة 
ا فيما يتعلق  تقدمي �لدعم �ملايل لها، كونها تقوم بدور �إن�صاين، خ�صو�صً

يف رعاية ذوي �الحتياجات �خلا�صة.
و�أ�صاد باأهمية �لدور �لذي تقوم به وكالة )�الأونرو�(، مو�صحا �أن 
مع  ين�صجم  �لوكالة،  يف  �لعاملني  وبو�قع  �خلدمات  مب�صتوى  �لنهو�ص 
على  ترتبع  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �لثابت  �الأردن  موقف 

�أعلى �صلم �أولويات �ململكة د�خلًيا وخارجًيا.
و�أ�صار �إىل �أن جلنة فل�صطني �صتعمل ما بو�صعها من �أجل عقد موؤمتر 
�إىل  دويل لدعم )�الأونرو�(، د�عًيا يف �لوقت نف�صه م�صوؤويل �لوكالة 
زيارة �ملخيمات، ُبغية �الطالع على �مل�صاكل و�لتحديات و�ملعيقات �لتي 
ُتعاين منها. من جانبهم، �أكد �أع�صاء �للجنة �لنو�ب: حممد �خلاليلة، 
�أحمد  ب�صبو�ص،  فايز  �ملر�عية،  توفيق  �لعدو�ن،  عماد  �لهمالن،  مغري 
�ل�صر�حنة، دعم فل�صطني �لنيابية جلميع �لرب�مج �لفاعلة �الإيجابية 
"�الأونرو�"، خلدمة �أبناء �ملخيمات، وتدعم بالوقت  �لتي ت�صعى �إليها 
�لتي  �لوكالة،  يف  �لعاملون  يطرحها  �لتي  �لعادلة  �ملطالب  كل  ذ�ته 
يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  معاناة  على  �حلقيقي  �ل�صاهد  تعترب 

�ملخيمات، جر�ء �حتالل �إ�صر�ئيل الأر��صيهم.
حتى  �لوكالة،  هذه  دعم  يف  �ال�صتمر�ر  �صرورة  على  �صددو�  كما 
بحقوق  �مل�صا�ص  وعدم  �الإن�صاين،  بدورها  �لقيام  مو��صلة  من  تتمكن 
�مل�صتمر  �لتو��صل  �أكد لورينزو وخرفان �صرورة  عامليها. من جهتهما، 
بني )�الأونرو�( وجمل�ص �لنو�ب ب�صكل عام، وجلنة فل�صطني �لنيابية 
حاجات  وتلبية  �لوكالة،  مل�صاكل  حلول  �إيجاد  بهدف  خا�ص،  ب�صكل 

�لالجئني و�ملوظفني.
�لثاين، يف  �مللك عبد�هلل  بقيادة جاللة  �الأردن،  �إىل دور  و�أ�صارو� 
�لالجئني  �لفل�صطينية، وحق  �لق�صية  �لدفاع عن  �لدولية يف  �ملحافل 

باحلياة �لكرمية.
حمورين  على  تعمل  )�الأون���رو�(  �أن  لورينزو  �أو�صحت  ب��دوره��ا، 
�أ�صا�صني، همها: �صيا�صي وخدماتي، م�صيفة �أن �جلانب �ل�صيا�صي، يوؤكد 
مت�صك �لوكالة بالقر�ر�ت �ل�صرعية بحل �لدولتني وم�صكلة �لالجئني، 
�ملعي�صية  �حلياة  حت�صني  على  يعمل  �خلدماتي  �جلانب  �أن  حني  يف 

و�لبنية �لتحتية يف �ملخيمات.
و�طلعت �أع�صاء �للجنة على م�صروع مقدم من دولة مانحة الإد�رة 
�لنفايات �ل�صلبة، و�إعادة تدويرها يف خميم �لبقعة بلو�ء عني �لبا�صا 
كانو�  ومعلمة  معلًما   50 تثبيت  �إىل  باالإ�صافة  �لبلقاء،  حمافظة  يف 

يعملون وفق نظام �ملياومة، جرى حتويلهم �إىل عقود ثابتة.

بني مصطفى تشارك بمائدة مستديرة 
حول مشاركة المرأة السياسية

*عمان 
�صاركت وزيرة �لدولة لل�صوؤون �لقانونية ورئي�صة �ئتالف �لربملانيات 
م�صطفى  بني  وف��اء  �مل��ر�أة  �صد  �لعنف  ملناه�صة  �لعربية  �ل��دول  من 
�لتي  و�لتحديات  "�لفر�ص  حول  �لثانية  �مل�صتديرة  �ملائدة  باأعمال 

تو�جه �مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة يف بالد �ل�صام و�خلليج �لعربي".
�لدول  من  �لربملانيات  �ئتالف  نظمها  �لتي  �ملائدة  �أعمال  وجاءت 
�لعربية ملناه�صة �لعنف �صد �ملر�أة وموؤ�ص�صة "�صتمن�صرت" للدميقر�طية 
يف  �مل��ر�أة  متثيل  يف  �لتباين  ملناق�صة  ُبعد،  عن  �الت�صال  تقنية  عرب 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملنتخبة  �ملنا�صب 
�لتي  �لدول  من  �لتعلم  فر�ص  جانب  �إىل  للمر�أة،  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة 

�رتفعت فيها معدالت م�صاركة �ملر�أة �ل�صيا�صية من خالل �النتخابات.
�لن�صاء يف �لربملانات جاءت والأول  �إن ن�صبة  وقالت بني م�صطفى، 
مرة �أكر من ربع �لربملانيني يف �أنحاء �لعامل وبن�صبة بلغت 5ر25 باملئة 

وفق ما �أعلن �لعام �ملا�صي �الأمني �لعام لالحتاد �لربملاين �لدويل.
 58 �لعامل  يف  �لربملان  ير�أ�صن  �للو�تي  �لن�صاء  عدد  �إن  و�أ�صافت، 
�مر�أة من 277 برملانا وبن�صبة بلغت 9ر20 باملئة، م�صرية �إىل �أن مملكة 

�لبحرين تعترب �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي ير�أ�ص برملانها �صيدة.
وحول رئا�صة �حلكومات �أ�صارت بني م�صطفى �إىل وجود 14 �مر�أة 
�أن جمهورية تون�ص  �إىل  من 193 دولة تر�أ�ص حكومة بالدها، الفتة 
�حلكومة  رئا�صة  �صيدة  تتبو�أ  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة  تعترب 
فيها، يف حني �أن عدد �لن�صاء �للو�تي ير�أ�صن �لدول بلغ 9 من 152 دولة 
ي�صغلن مو�قع يف  �للو�تي  �لن�صاء  �أن عدد  و�أو�صحت  �لعامل.  �أنحاء  يف 
�ل�صلطة �لتنفيذية و�لربملانية ال يز�ل متو��صعًا يف �ملنطقة �لعربية؛ 
حيث �صهدت �النتخابات يف �لعامني �ملا�صيني �رتفاعًا يف ن�صب �لن�صاء 
كجمهورية م�صر، و�نخفا�صًا يف �جلز�ئر، يف حني �صهد �الأردن تر�جعًا 

بعدد �لع�صو�ت من 20 �إىل 16 ع�صوة يف �لربملان.
و�ل��ق��و�ن��ني  �الأن��ظ��م��ة  م��ر�ج��ع��ة  ���ص��رورة  م�صطفى  بني  و�أك����دت 
على  و�العتماد  �الأح��ز�ب،  يف  �لن�صاء  م�صاركة  وتنظيم  �النتخابية، 
�لكفاءة  ذو�ت  ��صتبعاد  دون  حتول  �لن�صاء  الختيار  و��صحة  �أ�ص�ص 
من  متكن  �الأردن  �أن  بينت  �لد�صتورية،  �لتعديالت  وعن  �ل�صيا�صية. 
�لن�ص على  �الأردين؛ حيث مت  �لد�صتور  �ملر�أة الأول مرة �صمن  �إدخال 
كفالة �لدولة لتمكني �ملر�أة من �لقيام بدور فاعل يف �ملجتمع وحمايتها 
�لتعديالت  بع�ص  �ىل  و�أ���ص��ارت  و�لتمييز.  �لعنف  �أ�صكال  كافة  من 
�لت�صريعية �لتي طرحتها �للجنة �مللكية لتحديث �ملنظومة �ل�صيا�صية 
يف �الأردن، حيث متت �لتو�صية باأن يت�صمن عدد �ملوؤ�ص�صني للحزب 20 
و�لن�صاء  �ل�صباب  من  ملنت�صبيه  �حلزب  ي�صمن  و�أن  �لن�صاء،  من  باملئة 
ذوي  و�الأ�صخا�ص  و�ملر�أة  �ل�صباب  ومتكني  �لقيادية،  للمو�قع  �لو�صول 
عادل  ب�صكل  �ملتوفرة  �حل��زب  مل��و�رد  �ل��ع��ادل  �لو�صول  من  �الإع��اق��ة 
يف  �مل�صاركات  و�أك��دت  �النتخابية.  �حلمالت  �أثناء  �صيما  ومتكافئ 
يف  �لفاعلة  �لعربية  �ملر�أة  م�صاركة  �أهمية  �مل�صتديرة  �ملائدة  �أعمال 
�لعمل �لعام و�صمان حقوقها، و�صرورة �لعمل على تغيري نظرة وثقافة 
بعيدً�  �ل�صيا�صي  �لعمل  جتربة  خو�ص  لت�صتطيع  �ملر�أة،  جتاه  �ملجتمع 

عن �ل�صكوك �لتي حتول دول و�صول �ملر�أة للمو�قع �لقيادية.
�ل�صبكات  بني  و�لتكاتف  �لتعاون  ب�صرورة  �مل�صاركات  و�أو���ص��ت 
�النتخابات،  يف  �ملر�أة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  للوقوف  �لن�صائية 
�ملر�أة  دور  وتدعم  ُتعزز  ت�صريعات  لديها  �لتي  �لدول  من  و�ال�صتفادة 
�لتي  للمر�أة  �لنمطية  �لنظرة  ��صتمر�ر  دون  و�حليلولة  �ل�صيا�صي، 

ت�صعف من و�صولها للمو�قع �لقيادية.

مؤسسة ومركز الحسين للسرطان 
تنشر إنجازاتها لعام 2021

*عمان 
لعام  �ملوؤ�ص�صة  �إجن��از�ت  لل�صرطان  �حل�صني  ومركز  موؤ�ص�صة  ن�صرت 
و�لتو�صع  �ل�صرطان،  مر�صى  ودعم  �لعلمي،  �لبحث  �صعيد  على   2021
جميع  �أن  طالل  غيد�ء  �الأم��رية  �صمو  و�أك��دت  �ل�صمولية.  �لرعاية  يف 
جهود موؤ�ص�صة ومركز �حل�صني لل�صرطان ُتكر�ص لتغيري و�قع �ل�صرطان 
يف منطقتنا من �أجل م�صتقبل خال من �ل�صرطان. ويف �صياق �لتو�صع يف 
�إن�صاء  عن  �الإع��الن  مت  �ل�صرطان،  ملر�صى  �ل�صمولية  �لرعاية  تقدمي 
�لتخفيف  بهدف  �لعقبة،  حمافظة  يف  لل�صرطان  �حل�صني  ملركز  فرع 
�حل�صني  مركز  بد�أ  كما  �لعالج.  فرتة  خالل  �جلنوب  �أهايل  معاناة  من 
لل�صرطان بتقدمي خدماته يف ق�صم �الأور�م و�لدم يف م�صت�صفى �لب�صري، 
مهام  �ملركز  يتوىل  �ل�صحة، حيث  وز�رة  مع  �ملوقعة  �التفاقية  ح�صب 
�الإ�صر�ف و�الإد�رة و�لت�صغيل كاملة، بهدف �الرتقاء مب�صتوى �لرعاية 
جاللة  كرمت  �لعلمي،  �لبحث  �صعيد  وعلى  �ل�صرطان.  ملر�صى  �لطبية 
�مللكة ر�نيا �لعبد�هلل ت�صعة فائزين بجائزة �حل�صني الأبحاث �ل�صرطان 
لعام 2021، و�لتي تهدف �إىل تر�صيخ �لبحث �لعلمي يف جمال �ل�صرطان، 

وقد �صارك يف �جلائزة 111 باحثا من 15 دولة عربية.
�أ�صارت �صمو �الأمرية غيد�ء �إىل �أن  ويف جمال �الإجناز�ت �لطبية، 
�ملركز و��صل تقدمي خدماته ل� 23100 مري�ص قيد �لعالج، باالإ�صافة 
�إىل �حت�صان 5580 مري�صا جديد�، و�إجر�ء 220 عملية زر�عة نخاع 
�لِكلى  �صرطان  لتجميد  �الأردن  يف  عملية  �أول  �إج��ر�ء  مت  كما  عظم. 
�أهل  دعم  وبف�صل  �ل�صرطاين.  �ل��ورم  على  للق�صاء  �لتربيد  بتقنية 
تكاليف عالج  لل�صرطان، متت تغطية  موؤ�ص�صة �حل�صني  لر�صالة  �خلري 
712 مري�صا غري مقتدرين من خالل �صناديق �خلري و�لزكاة. وو��صل 
باأهمية  �لتوعية  ن�صر  يف  جهوده  �لثدي  ل�صرطان  �الأردين  �لربنامج 
�ململكة  �أنحاء  خمتلف  من  �صيدة  �ألف   21 قامت  حيث  �ملبكر،  �لك�صف 
�إىل  جديد�  م�صرتكا   29434 �ن�صم  كما  �ملاموغر�م،  فح�ص  باإجر�ء 

تاأمني رعاية �لتكافلي.
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يومية - أردنية - شاملة

*بغداد 
�الأحز�ب  بني  �ملناف�صة  حدة  ت�صاعدت 
رئ��ا���ص��ة  من�صب  م��ر���ص��ح  ح���ول  �ل��ك��ردي��ة 
رزكار  تر�صح  عقب  �لعر�ق،  يف  �جلمهورية 
�لعر�قي  �لرئي�ص  حماكمة  قا�صي  حممد، 
حيث  �ملن�صب،  �إىل  ح�صني،  �صد�م  �لر�حل 
يتمتع �لقا�صي ب�صعبية و�زنة يف �الأو�صاط 

�ل�صيا�صية �لكردية، وكذلك يف بغد�د.
�لكردية  �الأح���ز�ب  جت��ري  �أي��ام  ومنذ 
�جلمهورية،  رئا�صة  من�صب  ب�صاأن  تفاهمات 
من  م��ق��ب��ول��ة  �صخ�صية  �خ��ت��ي��ار  ب��ه��دف 
�لطرفني �لكرديني، و�لذهاب مبر�صح و�حد 
�إىل �لربملان �لعر�قي، وعدم تكر�ر �صيناريو 

عام 2018.
�إقليم  يف  �لرئي�صان  �حلزبان  ويخو�ص 
ك��رد���ص��ت��ان �ل���ع���ر�ق )�الحت�����اد �ل��وط��ن��ي 
برئا�صة �آل طالباين، و�حلزب �لدميقر�طي 
ب���ارز�ين(،  م�صعود  برئا�صة  �لكرد�صتاين 
�ل�صخ�صية  الخ��ت��ي��ار  م��ك��ث��ف��ة،  ح�����و�ر�ت 

�ملقبولة، لتمثيل �لكرد يف �ملن�صب �لرفيع.
�لرت�صح  ب��اب  �لعر�قي  �ل��ربمل��ان  وفتح 
�ل�صروط  و�أعلن  �جلمهورية،  رئي�ص  ملن�صب 
هذ�  �إىل  �ملر�صحني  يف  توفرها  يجب  �لتي 
�لكردي،  �ملكّون  ح�صة  من  �ل��ذي  �ملن�صب، 
يف  �ملنا�صب  توزيع  يف  �ل�صائد  �لعرف  وفق 

�لعر�ق.
تر�صحه  حممد  رزك��ار  �لقا�صي  و�أعلن 
�الأح���ز�ب  طالب  فيما  �لرئا�صة،  ملن�صب 

�لكردية ب�صرورة دعمه.
كردية:  �إع��الم  لو�صائل  حممد  وق��ال 
جمهورية  رئي�ص  ملن�صب  تر�صّحي  "�أقدم 
بدعم  �لكردية  �الأحز�ب  و�أطالب  �لعر�ق، 

تر�صّحي لهذ� �ملن�صب".
وولد �لقا�صي �أمني يف مدينة �ل�صليمانية 
�لقومية  �لعر�ق، وهو من  باإقليم كرد�صتان 
�إليه  �الأن��ظ��ار  لفت  م��ن  ومتكن  �ل��ك��ردي��ة، 
�لر�حل  �لعر�قي  �لرئي�ص  حماكمة  خالل 

�إد�رة  �صد�م ح�صني، من خالل حياديته يف 
�جلل�صات، وقوة ح�صوره.

�صابقة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  �أم����ني  و�أك����د 
ح�صني،  ���ص��د�م  حماكمة  م��ن  ��صتقال  �أن��ه 
�مل�صحونة  و�الأج���و�ء  "�ل�صغوطات  ب�صبب 
�صيا�صية  �أط�����ر�ف  ب�صبب  �مل��ح��اك��م��ة  يف 

وحاكمة".
�لقا�صي  �أن  �صيا�صية  �أو���ص��اط  وت��رى 
رزكار قريب من �أجو�ء �حلزب �لدميقر�طي 
ب���ارز�ين،  م�صعود  بزعامة  �لكرد�صتاين، 
لتقدمي  م�صعى  ت��ر���ص��ح��ه  ي�صكل  ورمب����ا 
مقبولة  وت��ك��ون  ح��زب��ي��ة،  غ��ري  �صخ�صية 
ممانعة  ع��دم  مع  بغد�د،  يف  �الأو���ص��اط  من 
ي�صر  �لذي  �لكرد�صتاين،  �لوطني  �الحتاد 
�حل��ايل  �لرئي�ص  تقدمي  على  �الآن  حتى 

برهم �صالح، لتجديد واليته.
وي�����ص��رتط ل��ل��رت���ص��ح مل��ن�����ص��ب رئ��ي�����ص 
�أن  �لعر�قي،  �لد�صتور  وف��ق  �جلمهورية، 
ومن  ب��ال��والدة،  ا  عر�قيًّ �ل�صخ�ص  "يكون 
�أب��وي��ن ع��ر�ق��ي��ني، وك��ام��ل �الأه��ل��ي��ة، و�أمت 
�الأربعني �صنة من عمره، وذ� �صمعة ح�صنة 
وخربة �صيا�صية، ومن �مل�صهود له بالنز�هة 
و�ال�صتقامة و�لعد�لة و�الإخال�ص للوطن".

تقل  �أاّل  "على  كذلك  �ل�صروط  وتن�ص 
�ل�صهادة  ع��ن  للمر�صح  �لعلمية  �مل��وؤه��الت 
قبل  م��ن  بها  �مل��ع��رتف  �الأول��ي��ة  �جلامعية 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لعر�ق، بجانب عدم �حلكم عليه يف جرمية 

خملة بال�صرف".
�حلزب  �أب��دى  �ملا�صي،  �ليومني  وخ��الل 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���ص��ت��اين م��رون��ة يف 
م��ف��او���ص��ات �خ��ت��ي��ار رئ��ي�����ص �جل��م��ه��وري��ة، 
�لتنازل  �إمكانية  فيه  قياديون  �أك��د  حيث 
لعدم  �لوطني؛  �الحتاد  حلزب  �ملن�صب  عن 
يف  �لقيادي  لكن  �ملنا�صب،  جميع  �حتكار 
�الأنباء  تلك  نفى  زيباري  هو�صيار  �حل��زب 

ب�صكل قاطع.

���ص��در عنه:  ب��ي��ان  زي���ب���اري يف  وق���ال 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  بع�ص  "ن�صرت 
و�جليو�ص  �الإع��الم��ي��ة،  �ملن�صات  وبع�ص 
�الإلكرتونية غري �مل�صوؤولة ت�صريًحا مفربًكا 
باأننا كحزب دميقر�طي كرد�صتاين  با�صمنا 

تنازلنا عن من�صب رئي�ص �جلمهورية".
بعيدة  �لتقارير  "هذه  زيباري:  و�أ�صاف 
�صحيحة  وغ��ري  �حلقيقة،  ع��ن  �لبعد  ك��ل 
عنا  ي�صدر  مل  �أنه  ونوؤكد  وتف�صياًل،  جملة 
�ملوقع  "هذ�  �أن  �إىل  م�صرًي�  ت�صريح"،  هكذ� 
�إىل  ويحتاج  للعر�ق،   � ج��دًّ مهم  �ل�صيادي 

تو�فق كردي �أواًل و�أخرًي�".
ور���ص��ح ح��زب �الحت���اد �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 
ر�صمي  ب�صكل  �لرئي�ص �حلايل برهم �صالح، 
حتى  �لوحيد  وه��و  �لرئا�صة،  من�صب  �إىل 
�ل�صيا�صية  �الأو���ص��اط  ترتقب  فيما  �الآن، 
مر�صح  على  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ت��ف��اق  �إع���الن 
و�ح����د، وع����دم �ل���ذه���اب مب��ر���ص��ح��ني �إىل 

�لربملان، وتكر�ر �صيناريو عام 2018.
على  �لتعليق  �حلزبني  قياديو  ورف�ص 
ملف �لرئا�صة، ب�صبب �لت�صارب �حلا�صل يف 
�لبيانات و�ملعلومات حول �آلية �لتو�فق بني 
�حلو�ر�ت  �نهيار  عن  �أنباء  و�صط  �لطرفني، 

بني �جلانبني.
�لدميقر�طي  �حل���زب  زع��ي��م  و�أ���ص��در 
تد�ول  من  فيه  حذر  بياًنا  بارز�ين،  م�صعود 
�ملكتب  �أ�صدر  كما  �مللف،  هذ�  عن  معلومات 
بياًنا  �لوطني،  �الحت��اد  حل��زب  �ل�صيا�صي 

م�صابًها.
�أن���ه يف ح��ال تطور  م��ر�ق��ب��ون  وي���رى 
�ل��ت��ف��اه��م��ات و�الت��ف��اق��ات ب��ني �حل��زب��ني 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي و�الحت��������اد �ل���وط���ن���ي 
برملانية  كتلة  ت�صكيل  نحو  �لكرد�صتانيني، 
�لنو�ب  جمل�ص  يف  �حل��زب��ني  م��ن  م��وح��دة 
ه��ذه  حت���ول  يعني  ه���ذ�  ف���اإن  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�ل��ربمل��ان  كتل  �أك���رب  �إح���دى  �إىل  �لكتلة 

�لعر�قي.

سباق رئاسة العراق.. قاضي 
محاكمة صدام يشعل المنافسة

الصدر: ماضون لتشكيل حكومة 
أغلبية وطنية.. »والباب مفتوح«

*بغداد
�إنهم  �ل�صدر،  مقتدى  �لعر�ق،  يف  �ل�صدري  �لتيار  زعيم  قال 
لبع�ص  مفتوح  و"بابنا  وطنية  �أغلبية  حكومة  بت�صكيل  ما�صون 

من مازلنا نح�صن �لظن بهم".
يهدد  �أن  الأح��د  ن�صمح  لن   " بيان:  يف  �ل�صدر  مقتدى  وق��ال 

�صركاءنا �أو يهدد �ل�صلم �الأهلي".
"حكومة  هي  �لقادمة  �لعر�قية  �حلكومة  �أن  �ل�صدر  و�أكد 

قانون"، ال جمال فيها للمخالفة �أيا كانت وممن كان.
�أو  �لطائفي  �القتتال  �إىل  عودة  "ال  �أنه  على  �ل�صدر  و�صدد 

�لعنف و�لقانون �صيكون هو �حلاكم".
"ال  �إن��ه  �ل�صبت،  ق��ال،  �أن  �صبق  �ل�صدري  �لتيار  زعيم  وك��ان 
و�ل�صرطة  �جلي�ص  �صيدعم  و�لكل  �لعر�ق،  يف  للميلي�صيات  مكان 
و�لقو�ت �الأمنية"، م�صدد� على "�صرورة ت�صكيل حكومة �أغلبية، 

ال مكان فيها للطائفية و�لعرقية".

مفتي القدس يدين اقتحامات 
المستوطنين المكثفة للمسجد األقصى

*القدس 
د�ن �ملفتي �لعام للقد�ص و�لديار �لفل�صطينية، رئي�ص جمل�ص 
ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �صماحة  فل�صطني  يف  �الأع��ل��ى  �الإف��ت��اء 
�قتحام �مل�صتوطنني �ملتطرفني �ملكثف للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

بحر��صة م�صددة من قو�ت �الحتالل �الإ�صر�ئيلي.
يف  �إن��ه  �العلى  �الفتاء  جمل�ص  تروؤ�صه  خالل  �ملفتي  وق��ال 
باقتحام  للم�صتوطنني  فيه قو�ت �الحتالل  ت�صمح  �لذي  �لوقت 
�لقدمية  �لقد�ص  ت�صهد  �ل�صريف،  �الإبر�هيمي  و�حلرم  �الأق�صى 
وبو�باتها �إجر�ء�ت ع�صكرية م�صددة تتمثل بالتفتي�ص �لدقيق 

للمو�طنني و�مل�صلني، و�العتد�ء على بع�صهم.
و��صاف �ن �الأق�صى وحار�ت �لقد�ص و�أحياءها ت�صهد هجمة 
لتعزيز  تهويدها  حم���اوالت  وزي���ادة  تتوقف،  مل  �إ�صر�ئيلية 
�ل�صيطرة �الإ�صر�ئيلية �لكاملة عليها. ودعا �صماحة �ل�صيخ، �إىل 
�صرورة حفظ حقوقهم �الإن�صانية و�لوقوف �لد�ئم �إىل جانبهم 
و�لعد�لة  �حلرية  يف  حقهم  وم�صاندة  ر�صائلهم  �إي�صال  �أجل  من 
�الإفتاء  د�ر  عمل  �آلية  �الجتماع  خالل  بحث  كما  و�لكر�مة. 
و�لنهو�ص بها، خا�صة يف ظل �لظروف �حلالية �ل�صعبة، و�نت�صار 
و�أنها  �لو�صطية،  على  يقوم  عملها  �أن  موؤكد�  "كورونا"،  جائحة 

��صتطاعت حتقيق �إجناز�ت كبرية.
من جانبهم، د�ن �ملفتون خالل �جلل�صة �لتي عقدت مبدينة 
�لقد�ص �ملحتلة عمليات �لتنكيل �ملتتالية بحق �الأ�صرى، حمملني 
�ملر�صى  م�صري  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  �الحتالل  �صجون  �إد�رة 
منهم، خا�صة �الأ�صري نا�صر �أبو حميد، �مل�صاب ب�صرطان يف �لرئة، 

ودخل يف غيبوبة تامة منذ �أيام. 

من شبوة.. التحالف العربي 
يعلن إطالق عملية »حرية اليمن«

*وكاالت
�إطالق  �ليمن،  يف  �ل�صرعية  لدعم  �لعربي  �لتحالف  �أعلن 
بعيد  و�جلبهات،  �ملحاور  بكافة  �ل�صعيد"  �ليمن  "حرية  عملية 

حترير حمافظة �صبوة من ميلي�صيات �حلوثي �النقالبية.
وقال �ملتحدث با�صم �لتحالف �لعربي،�لعميد تركي �ملالكي، 
عن  �أعلن  �أن  "ي�صعدين  �صبوة:  حمافظة  يف  �صحفي  موؤمتر  يف 
�نطالق عملية حرية �ليمن �ل�صعيد"، موؤكد� �أنها �نطلقت �صباح 

�ليوم يف �ملحاور و�جلبهات كافة.
بامل�صطلح  ع�صكرية  عملية  لي�صت  �لعملية  هذه  "�أن  و�أ�صاف 
�لع�صكري، �أي �حلرب، بل �أن تنقل �ليمن �إىل �لنماء و�الزدهار، 
من  �لكثري  ولديه  �حلياة  ي�صتحق  �ليمني  �ل�صعب  �أن  م��وؤك��د� 

�ملقومات �لتي مل ت�صتغل"، م�صيد� بتاريخه وح�صارته.
�أن  بعد  �ليمن  ينتقل  �أن  حا�صمة  مرحلة  �لعملية  �أن  و�أك��د 

يتطهر تر�به �إىل �لتنمية و�لرخاء.
و�أ�صاف �أن كثري� من �لت�صحيات بذلت من �أبناء �ملحافظة من 
�أجل حتريرها من قب�صة �حلوثي، معربا عن �صكره �أي�صا للقو�ت 

�ليمنية و�ألوية �لعمالقة ملا بذلوه يف حترير �ملحافظة.
و�أكد �أن �صبوة جمعت �ليمنيني يف مرحلة حا�صمة من �ل�صر�ع 

مع �مليلي�صيات �حلوثية.
و�صارك يف �ملوؤمتر �ل�صحفي، حمافظ �صبوة، عو�ص �لعولقي، 
وللتحالف  بالده  يف  �ل�صيا�صية  للقيادة  �صكره  عن  �أعرب  حيث 
�لعربي بقيادة �ل�صعودية ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إىل 

قيادة �ألوية �لعمالقة.

تقرير أممي: آثار كورونا والوضع 
االقتصادي مخاطر تهدد العالم

*عمان 
حول  �ل�صنوي  تقريره  يف  �لعاملي  �القت�صادي  �ملنتدى  قال 
كورونا  جائحة  تد�عيات  �إن  �ل��ع��امل،  ت��و�ج��ه  �لتي  �ملخاطر 
يف  �لتحديات  �أه��م  من  تعترب  �لعاملي  �القت�صاد  على  وتاأثريها 

�لعام �حلايل.
�لر�صمي،  موقعه  على  �ملنتدى  ن�صره  �لذي  �لتقرير  وبح�صب 
يف  توؤثر  �جلائحة  عن  �لناجتة  و�لديون  �لت�صخم  تاأثري  ف��اإن 

�صرعة تعايف �القت�صاد بن�صب متفاوتة بني دول �لعامل.
�أهم  من  يعترب  �ملناخي  �لعمل  ف�صل  �أن  �لتقرير  و�أو���ص��ح 
�ملخاطر �لتي تهدد �لعامل على �ملدى �لطويل، و�أن ��صد تغيري�ت 
تغري  �أن  �إىل  م�صريً�  �ملقبل،  �لعقد  يف  �صتكون  خ��ط��ورة  �مل��ن��اخ 
و�حلر�ئق  باجلفاف  ومتثل  ب�صرعة،  بالظهور  فعليًا  بد�أ  �ملناخ 

و�لفي�صانات، �إ�صافة لتاأثري�ت �أخرى.
تهدد  �لتي  �الأخ���رى  �ملخاطر  بني  وم��ن  �أن��ه  �لتقرير  وب��ني 
�لتنقل و�نعد�م �الأمن  �لعامل، تفاقم �حلو�جز �لتي حتول دون 
�ل�صباق  وترية  وت�صارع  �ل�صيرب�نية،  �لتهديد�ت  وتز�يد  �لعاملي 
كثرية  "�حتكاكات  �إىل  ت��وؤدي  �ن  �ملمكن  من  �لتي  �لف�صاء  �إىل 

وزيادة �حلطام". 

دعوة أممية إلجراء تحقيقات 
بعمليات القتل بكازاخستان

*عمان 
�إج��ر�ء  �إىل  �الإن�����ص��ان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  دع��ا 
ح�صيلة  �رتفاع  �أعقاب  يف  وحمايدة  وم�صتقلة  فورية  حتقيقات 

قتلى �ال�صطر�بات �الأخرية يف كاز�خ�صتان �إىل 164 �صخ�صا.
وبح�صب �ملوقع �لر�صمي لالأمم �ملتحدة، قالت �ملتحدثة با�صم 
مفو�صية حقوق �الإن�صان ليز ثرو�صيل، خالل حديثها لل�صحفيني 
�لكاز�خ�صتانية  �إعالن وز�رة �لد�خلية  "نحن نتفهم  يف جنيف: 
�ليوم،  من  �عتبار�  �الحتجاز  رهن  �أ�صخا�ص   9009 حو�يل  باأن 
من  كجزء  حمامني،  بتعيني  �ملعتقلني  جميع  حق  على  م�صددة 

حقوقهم �الإن�صانية �الأ�صا�صية.
�ملعتقلني  جميع  ع��ن  �ل��ف��وري  �الإف����ر�ج  �إىل  �ملكتب  ودع���ا 
و�ملحتجزين �لذين مار�صو� حق �الحتجاج �ل�صلمي و�لتعبري عن 

�آر�ئهم مبوجب �لقانون �لدويل.
وكانت مظاهر�ت �ندلعت يف كاز�خ�صتان على خلفية �رتفاع 

�أ�صعار �لوقود و�ملو�د �ال�صتهالكية.

بعدما أرعب المصريين.. تفاصيل 
جديدة عن »زلزال قبرص«

*القاهرة 
�أر�صية،  ه��زة  على  �ل��ث��الث��اء،  فجر  �مل�صريون،  ��صتيقظ 
�صرب  ريخرت  مقيا�ص  على  درج��ة   6.3 بقوة  زل��ز�ل  عن  نتجت 
دمياط  من  كم   415 بعد  على  �ملتو�صط،  �لبحر  �صرقي  منطقة 
نفو�ص  يف  �لقلق  �لزلز�ل  و�أث��ار   مل�صر.  �ل�صمايل  �ل�صاحل  على 
قائمة  "زلز�ل"  و�صم  ت�صدر  على  �نعك�ص  ما  وه��و  �مل�صريني، 
�ملغردون  تناقل  �إذ  "تويرت"مب�صر،  موقع  على  ت��د�وال  �الأك��ر 
ك�صف  �ل�صياق،  ويف  و�لرتقب.  �لقلق  من  ب�صيء  �لزلز�ل  �أخبار 
مب�صر  و�جليوفيزيقية  �لفلكية  للبحوث  �لقومي  �ملعهد  رئي�ص 
ت�صرب  �لتي  �لزالزل  موجة  عن  جديدة  تفا�صيل  �لقا�صي  جاد 
 3 بقوة  جديدين  تابعني  ر�صد  �ملعهد  �إن  قائال  �ملتو�صط،  �صرقي 
و3.5 درجة على مقيا�ص ريخرت، وكان �آخر تابع منهما مت ر�صده 
�ل�صاعة 07:15 �صباحا بتوقيت �لقاهرة. و�أ�صاف �لقا�صي ملوقع 
"�صكاي نيوز عربية" �أن هناك زلز�ال �آخر وقع يف �ليونان �أي�صا 
�صباح �ليوم بقوة 5.5 على مقيا�ص ريخرت، لكن مل ي�صعر به �أحد 
لبعد مركزه عن م�صر )حو�يل 600 كيلومرت(. ويعزو  يف م�صر 
�مل�صوؤول �مل�صري �صعور �صكان م�صر بزلز�ل قرب�ص �إىل �أنها وقعت 
يف وقت �لفجر، �لذي يعرف بال�صكينة و�لهدوء، الفتا �إىل �أن يف 
حالة حدوث �لهزة �الأر�صية يف وقت �لنهار، رمبا يكون �ل�صعور 
به �أقل. ويقول �لقا�صي �إن �جلهات �ملعنية يف م�صر تتابع �الأمر 
للجهات  وتقدمها  �ل���زالزل،  حتليل  تقارير  وت�صدر  كثب،  عن 
�ملعنية، كما �أنه طماأن �مل�صريني، موؤكد� �أن مر�كز �لزالزل �لتي 
تقع يف �صرق �ملتو�صط بعيدة عن م�صر، ومل تت�صبب يف �أي �أ�صر�ر. 
وبح�صب بيانات �ملعهد �لقومي للبحوث �لفلكية و�جليوفيزيقية 
مب�صر، وقع زلز�ل قرب�ص يف متام �ل�صاعة �لثالثة و7 دقائق و46 
ثانية �صباحا بالتوقيت �ملحلي ملدينة �لقاهرة، كما �أن �لزلز�ل 
وقع على عمق 60 كم، وعلى د�ئرة عر�ص 32.15 درجة �صماال، 

وخط طول 31.94 درجة �صرقا.

*برلني
ملحا�صرة  والف��ت��ة  ج��دي��دة  خ��ط��وة  يف 
�ملر�كز �لثقافية �لدينية �ملتطرفة يف �أوروبا، 
هامبورغ  مركز  �الأملانية  �ل�صلطات  ��صتبعدت 
�الإ�صالمي من ع�صوية جمل�ص �صورى هامبورغ، 
"تعبوية"  �أن�صطة  يف  بالتورط  �تهامه  بعد 

و"�إرهابية" ذ�ت �صلة باإير�ن.
�الأملانية،  "دي فيلت"  و�أو�صحت �صحيفة 
�أن  �الأملانية،  لال�صتخبار�ت  تقرير  عن  نقال 
�ملركز �الإ�صالمي يف هامبورغ هو "جناح ثقايف 
الإير�ن باأوروبا وذر�ع �صيا�صية لها، يتخذ من 
�لعمل �ملدين �لثقايف و�لتنموي �إطار� لت�صهيل 
و�مل�صلمني،  �لعرب  �ملهاجرين  و�صط  حركته 
وت�����ص��وي��ق �ل��ق��ي��م �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة 

بالنظام �حلاكم يف طهر�ن، وتقدمي  �خلا�صة 
قو�ئم  على  م�صنفني  و�أف��ر�د  لكيانات  �لدعم 
�لقد�ص  لفيلق  �ل�صابق  �لقائد  مثل  �الإره��اب، 
لل�صحيفة،  تقرير  ووف��ق  �صليماين".  قا�صم 
�ملركز  �رتباط  �إىل  خل�صت  فاال�صتخبار�ت 
خامنئي،  ع��ل��ي  �الإي������ر�ين  �مل��ر���ص��د  مب��ك��ت��ب 
ومبيلي�صيات حزب �هلل �للبناين �مل�صّنف على 
�ل�صيا�صي  �أملانيا، بجناحيه  قو�ئم �الإرهاب يف 
با�صتبعاد  �لقر�ر  ه��ذ�  يعد  وال  و�لع�صكري. 
للحكومة  �صبق  �إذ  �أملانيا،  يف  جديد�  �ملركز 

تطبيق عقوبات على مر�كز ثقافية ودعوية، 
قيم  يخالف  وم��ا  للتطرف  د�عية  �عتربتها 

�لد�صتور �الأملاين.
ك�صفت   ،2020 ع����ام  م��ن��ت�����ص��ف  ف��ف��ي 
�ملخابر�ت �الأملانية عن وجود 1050 من �أن�صار 
حزب �هلل و�أع�صائه يف �أملانيا ي�صكلون "�صبكة 
و�أوروب��ا،  �لغرب  يف  �أن�صطتهم  لتجميع  قوية 
�لدعم  على  �لتربعات  خ��الل  من  و�حل�صول 

�ملايل و�للوجي�صتي".
كما لوحظ -ح�صب تقرير �ال�صتخبار�ت- 
�أو��صر  "تقوية  �أن هذه �جلمعيات تعمل على 

�للبنانيني �لذين يعي�صون يف هامبورغ مع حزب 
�هلل، ال �صيما �أن هناك 30 من �أن�صار �حلزب يف 

هامبورغ وحدها".
بكامل  �هلل،  ح��زب  حظر  مع  وبالتز�من 
هياكله يف �أملانيا، قبل نحو عامني، قال تقرير 
�صمايل  برمين  يف  �الأم��ن��ي  �جلهاز  عن  �صادر 
�لتربعات  يجمع  �مل�صطفى  "مركز  �إن  �أملانيا، 
وينقلها حلزب �هلل ولعو�ئل �لعنا�صر �ملقاتلني، 
منا�صري  بني  �ل�صالت  توثيق  يف  ي�صاهم  كما 
يف  �لثوري  �حلر�ص  من  �ملدعومة  �مليلي�صيات 

�ملدينة �الأملانية و�لقيادة يف لبنان".

*وكاالت 
ت�صهد �الأرجنتني موجة حر مل ي�صبق لها 
�رتفاع درجات �حلر�رة  مع  تاريخها  مثيل يف 
�لبالد  لتتجاوز 40 درجة مئوية، مما يجعل 
لفرتة من �صاعات �ليوم �أكر �الأماكن حر�رة 

على �صطح �الأر�ص.
وي�صغط ذلك ب�صدة على �صبكات �لكهرباء 
�تقاء  �لظل  عن  �لبحث  على  �ل�صكان  ويجرب 

للحر �لقائظ.
�رت��ف��اع درج����ات �حل����ر�رة لتحوم  وم���ع 
حول 45 درجة مئوية يف �أجز�ء من �لدولة 
�نقطعت  �جل��ن��وب��ي��ة،  �أم��ريك��ا  يف  �ل��و�ق��ع��ة 
تعطلت  عندما  �الآالف  مئات  عن  �لكهرباء 
�آير�ص  بوين�ص  �لعا�صمة  يف  �لتوزيع  �صبكات 

�ملكتظة بال�صكان وما حولها.
قال خو�صيه كا�صابال، �لبالغ من �لعمر 42 
�أكر  مكان  نحو  �أطفاله  ��صطحب  �لذي  عاما 
هناك  تكن  ومل  �ملنزل  �إىل  "عدت  ب���رودة: 
لذلك  ف��رن.  عن  عبارة  �ملنزل  وك��ان  كهرباء 
يف  لل�صباحة  جدتهم  منزل  �إىل  ��صطحبتهم 

�مل�صبح".
وز�د �رتفاع درجات �حلر�رة يف �الأرجنتني 
تر�جعت  �لتي  �أ�صرت�ليا  من  باأجز�ء  مقارنة 
و�أحل��ق  �لليل.  �أث��ن��اء  فيها  �حل���ر�رة  درج��ات 

�الأرجنتني،  يف  للجفاف  �ملائل  �حلار  �لطق�ص 
و�لناجت عن ظاهرة �لنينيا، �أ�صر�ر� باملحا�صيل 
على  �صخونة  �الأماكن  �أك��ر  �لبالد  يجعل  ما 
من  �صاعات  لعدة  وذل��ك  حاليا  �الأر���ص  وج��ه 

�ليوم.
وقال غو�صتافو باريو�ص، �لبالغ عمره 34 
ظل  يف  جال�صا  ك��ان  بينما  تيجري  من  عاما، 
حتى  للغاية  حار�  �جلو  "كان  �الأ�صجار  بع�ص 
حو�يل  �حلر�رة  درجة  بلغت  �لباكر،  �ل�صباح 

31 مئوية".

"لي�ص لدي مكيف هو�ء يف �ملنزل  و�أ�صاف 
�إنه  �ل�صاخن.  �لهو�ء  حترك  مروحة  ولدينا 

�أمر ال يطاق".
�إىل  �ل�صكان  �ملحليون  �مل�����ص��وؤول��ون  ونبه 
يف  �ل�صم�ص  �أ�صعة  عن  بعيد�  �لبقاء  �صرورة 
مالب�ص  و�رت���د�ء  ح��ر�رة،  �ليوم  ف��رت�ت  �أ�صد 

خفيفة مع �حلفاظ على ترطيب �جل�صم.
رئي�ص  الريتا  رودريغيز  �أور����ص��ي��و  وق��ال 
باحلذر  �لتحلي  "علينا  �آير�ص  بوين�ص  بلدية 

�ل�صديد هذه �الأيام".

ألمانيا تعاقب مؤسسة متورطة 
بأنشطة »إرهابية« متصلة بإيران

األرجنتين تتحول إلى »فرن«
 مع تعرضها لموجة حر قياسية
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*وكاالت
�ع���ت���رب م��ن��ت��خ��ب ت��ون�����ص خ��ا���ص��ر� 
باالن�صحاب، �أمام منتخب مايل، يف �ملبار�ة 
بدقيقة  �لقانوين  وقتها  قبل  �نتهت  �لتي 
�لعودة  رف�صه  �أث��ر  على  وذل��ك  و�ح���دة، 
�حلكم  ليعلن  �ملبار�ة،  و��صتئناف  للملعب 
�لر�بع هيلدر مارتينز دي كارفاليو نهاية 

�ملبار�ة، بعد عودة العبي مايل للملعب.
�إع��الن  وق��ت  ت�صري  �لنتيجة  وك��ان��ت 
�جلولة  يف  �أقيمت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  نهاية 
�ل�صاد�صة  �ملجموعة  مناف�صات  من  �الأوىل 
�إىل فوز منتخب  لكاأ�ص �الأمم �الأفريقية، 
جز�ء  ركلة  من  �صجل  وحيد،  بهدف  مايل 

يف �لدقيقة 48 �صجلها �إبر�هيما كوين
وفيما يلي تطور �الأحد�ث بعد خروج 

طاقم �حلكام و�لفريقني من �مللعب:
�ل���ز�م���ب���ي ج��اين  �أن���ه���ى �حل���ك���م   -
قبل  وم���ايل،  تون�ص  م��ب��ار�ة  ���ص��ي��ك��ازوي 
�الأ���ص��ل��ي  ل��وق��ت��ه��ا  �لطبيعية  �ل��ن��ه��اي��ة 
وبعد   ،85 �لدقيقة  يف  �الأوىل  مرتني: 
من  وتنبيهه  �لتون�صي  �ملنتخب  �عرت��ص 

قبل �مل�صاعدين، عاد و��صتاأنف �ملبار�ة.
ويف �لدقيقة 89 عاد �حلكم �صيكازوي 
مفاجئ  ب�صكل  جديد  من  �ملبار�ة  الإنهاء 
�لوقت  عن  �مل�صاعد  �حلكم  يعلن  �أن  وقبل 
دقائق   6 عن  يقل  ال  �لذي  �ل�صائع،  بدل 

قيا�صا باأحد�ث �ل�صوط �لثاين.
�لتون�صي  �ملنتخب  �ع��رت����ص  رغ��م   -
�لقانوين،  وقتها  قبل  �ملبار�ة  �إنهاء  على 
ي��ك��ازوي على ق���ر�ره، ومل  �أ���ص��ر �حل��ك��م 
تغيري  يف  �ل��ف��ار  �أو  م�����ص��اع��دوه  ي��ت��دخ��ل 
ق����ر�ره، وخ���رج �حل��ك��ام و�ل��ف��ري��ق��ني من 
�مللعب، و�أعلن بذلك فوز مايل على تون�ص 
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- ب��ع��د ع���دة دق���ائ���ق، ع���اد ه��ي��ل��در 
م��ارت��ي��ن��ز دي ك��ارف��ال��ي��و �حل��ك��م �ل��ر�ب��ع 
�مل�صاعدين  م��ع  وم����ايل،  ت��ون�����ص  مل��ب��ار�ة 
�الأول  �حلكم  ب��دون  �مل��ب��ار�ة  ال�صتئناف 
�أنهى  �ل���ذي  ���ص��ي��ك��ازوي،  �ل��ز�م��ب��ي ج��اين 

�ملبار�ة قبل وقتها �الأ�صلي.
عودة  رف�ص  �مل��ايل  �ملنتخب  م��درب   -
ب���د�أو�  ك��ون��ه��م  وذل���ك  للملعب،  الع��ب��ي��ه 

لال�صت�صفاء. �لثلج  با�صتخد�م 
ت�صريحات  يف  يقول  �لكاف  مندوب   -
�لفريقني  ع���ودة  �مل��ط��ل��وب  �إن  �إع��الم��ي��ة 
دقيقتان  ومعها  �الأخ��رية،  �لدقيقة  للعب 

من �لوقت بدل �ل�صائع.
رف�ص  �ل��ت��ون�����ص��ي  �ملنتخب  م���درب   -
�لعودة وفق هذ� �لعر�ص، الأن �لوقت بدل 
�الأح��و�ل  من  حال  �أي  يف  يقل  ال  �ل�صائع 
ع��ن 6 دق��ائ��ق ك��ون وج���ود رك��ل��ة ج��ز�ء 
تبديالت  وع���دة  م��رت��ني،  للفار  وع���ودة 

خالل �ل�صوط �لثاين.
ويف  للملعب،  �مل���ايل  �ملنتخب  ع��اد   -
�لذي  �لتون�صي  �ملنتخب  ع��ودة  �النتظار 
ي��رف�����ص �ل���ع���ودة وف���ق ���ص��روط م��ر�ق��ب 

�ملبار�ة.
- �ملنتخب �ملايل ��صطر للعودة، وذلك 
يف  �ملبار�ة  �إع��ادة  باإمكانية  تهديده  بعد 

حال عدم عودته.
عدم  على  ي�صر  �لتون�صي  �ملنتخب   -
رئا�صة  لت�صبث  وذل��ك  للملعب،  �ل��ع��ودة 
عدم  حالة  يف  �لتعليمات  بتطبيق  �لوفد 

قانونية �ملبار�ة ب�صبب عدم �نتهاء �لوقت 
�الأ�صلي، و�صرورة �إعادة �ملبار�ة.

�عرت��صا  تقدم  �لتون�صية  �لبعثة   -
هناك  �أن  باعتبار  �مل��ب��ار�ة،  نتيجة  على 
بطلب  �ل��ك��اف  م��ن��دوب��ي  ق���ر�ر  يف  ث��غ��رة 
باملادة  ويتعلق  بالعودة،  تون�ص  منتخب 
و�ل��ذي  �ل��ق��دم  ك��رة  ق��ان��ون  م��ن  �ل�صابعة 

ين�ص على ما يلي:
�نتهاء  قبل  �ملبار�ة  �يقاف  مت  "�ذ� 

�لتوقيت �لر�صمي يتم �إعادتها".

تفاصيل املباراة
ملعب  ��صت�صافها  �لتي  �ملبار�ة  و�صهدت 
مثرية،  �أحد�ثا  �الأربعاء  �ليوم  "ليمبي" 
�إبر�هيما  طريق  عن  مايل  تقدمت  حيث 
�ل��دق��ي��ق��ة 48،  ك���وين ب��رك��ل��ة ج���ز�ء يف 
�لتعادل  فر�صة  �خل���زري  وه��ب��ي  و�صيع 

لتون�ص من ركلة جز�ء مهدرة )77(.
�لبطاقة  �صيكازوي  �حل��ك��م  و�أ���ص��ه��ر 
يف  توريه  �لبالل  م��ايل  لالعب  �حلمر�ء 
�لدقيقة 87، قبل �أن يطلق �صافرة نهاية 
�لوقت  نهاية  قبل  مرتني  باخلطاأ  �ملبار�ة 
بدل  وقت  �أي  يحت�صب  �أن  ودون  �الأ�صلي، 
العبي  �ع��رت����ص��ات  ظ��ل  يف  �ل�صائع،  م��ن 

تون�ص.

سيطرة مايل
�نطالقة بطيئة  �للقاء  عرفت بد�ية 
ملنتخب  طفيفة  �صيطرة  مع  �جلانبني  من 
�الأوىل  �لدقيقة  منذ  ح��اول  �ل��ذي  مايل 
�لو�صول  ت��ر�وري  نو�صا  �آد�م��ا  طريق  عن 
�لب�صري  �حلار�ص  لكن  تون�ص،  �صباك  �إىل 
�لكرة  و�أخرج  ملحاولته  ت�صدى  �صعيد،  بن 

�إىل ركنية. 
�آد�ما  ومن ركنية جديدة ملايل نفذها 
منتخب  دف���اع  عمق  يف  ت���ر�وري  م��ال��ود� 
بوبكر  �رت��ق��ى   ،12 ب��ال��دق��ي��ق��ة  ت��ون�����ص 
كو�ياتي ولعب ر�أ�صية ذهبت فوق �ملرمى. 
وحت�صل ن�صور قرطاج على  �ول ركنية 
تون�ص  منتخب  �ن  يوؤكد   27 �لدقيقة  يف 

كان �صبحا لنف�صه يف �لفرتة �الأوىل. 
37 قام مو�صى دجيمبي  �لدقيقة  ويف 
�لدفاع  تخطى  �ن  وبعد  جريئة  مبحاولة 
مالود�  �د�م���ا  �جت��اه  يف  ووزع  �لتون�صي  
تر�وري لكن �لكرة كانت ��صرع من �الخري 

�لنتيجة. لت�صيع فر�صة �فتتاح 
ما�صاديو  40�خ���ت���ار  �ل��دق��ي��ق��ة  ويف 
عن  بحثا  بعيد  م��ن  �لت�صويب  ح��ي��در� 
كرته  لكن  �صعيد  ب��ن  �حل��ار���ص  مباغتة 
الينتهي  بقليل.  �مل��رم��ى  ب��ج��ان��ب  م���رت 

�ل�صوط �الول دون �هد�ف. 
يف  مل���ايل  مبكر  وه���دف  ج���ز�ء  رك��ل��ة 

�لثاتي �ل�صوط 
�قحم  �ل��ث��اين  �ل�صوط  �نطالقة  م��ع 
�لدين  �صيف  �لالعب  �لكبري  منذر  �ملدرب 
ومن  �مل��ج��ربي.  حنبعل  م��ك��ان  �خل����اوي  
مناطق  على  مايل  منتخب  �صغط  جديد 
يف  جز�ء  ركلة  �فرز  �ل�صغط  وهذ�  تون�ص 
�صيكازوي  �حلكم  عنها  �علن  �لدقيقة48  
بوبكر  ك��رة  مل�صت  �ن  ب��ع��د  ت���ردد   دون 
ليحولها  �ل�صخريي   �ليا�ص  يد  كو�ياتي   
�ب��ر�ه��ي��م��ا ك���وين ل��ه��دف �ل��ت��ق��دم مل��ايل 
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مل��ال��ود�  50�ت��ي��ح��ت  �ل��دق��ي��ق��ة  ويف 
لكنه  �لنتيجة   م�صاعفة  فر�صة  تر�وري 
حمزة  تدخل  �م��ام  باعجوبة  ��صاعها 

�ملثلوثي و�حلار�ص بن �صعيد. 
�د�ء  �ل���ه���دف حت�����ص��ن  ق��ب��ول  وب��ع��د 
بحثا  للهجوم  نزل  �ل��ذي  تون�ص  منتخب 
عن �لتعديل �لذي كاد �ن يتو�صل �ليه  يف 
�خلزري  وهبي  ح��اول  حني   51 �لدقيقة 
مباغتة �حلار�ص  �ملايل  �لذي كان متقدما 
�ملرمى  فوق  مرت  �خل��زري  ت�صويبة  لكن 

بقليل. 
�خلزري  وهبي  نفذ   55 �لدقيقة  ويف 
�حلار�ص  �مامها  تالق  مبا�صرة  حرة  ركلة 
�لركنية  يف  �لكرة  �خرج  �لذي  مونكورو 
بعد  �لتعادل  بهدف  تاأتي  �ن  كادت  و�لتي 
�ن مهد بالل �لعيفة بالر�أ�ص  نحو �ليا�ص 
�لر��صية  �الخ��ري  ت�صويبة  و  �ل�صخريي 

مرت بجانب �ملرمى. 
�مل����درب  �ق���ح���م    60 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
�د�ما  مكان  بي�صوما  �لالعب   ماجا�صوبا 

نو�صا تر�وري. 
ور�ء  يلهث  ت��ون�����ص  منتخب  َ����ص��ب��ح 
�لدقيقة  يف  ب��ورن  دي��الن  وك��اد  �لتعديل 
بت�صويبة  ذل����ك   �ىل  ي��ت��و���ص��ل  65�ن 
�بر�هيم  �حلار�ص  لها  ت�صدى  �صاروخية 
م��ون��ك��ورو و�ن��ق��ذ م��رم��اه م��ن ه���دف ب��د� 

حمقق. 
و�ق���ح���م �مل�����درب م��ن��ذر �ل��ك��ب��ري  يف 
مكان  �صليمان  ب��ن  67�ن��ي�����ص  �ل��دق��ي��ق��ة 
عي�صى عيدوين بحثا عن تن�صيط هجومي 

�ف�صل. 
مايل  م��درب  �قحم   72 �لدقيقة  ويف 
�د�م��ا  م��ك��ان  دوم��ب��ي��ا  مو�صى  ماجا�صوبا 

مالود�. 
ويف �لدقيقة 73 طالب منتخب تون�ص 
وهبي  ك��رة  �ن  معتربين  ج���ز�ء   بركلة 
�خلزري   مل�صت يد  مو�صى دجينيبو ليلجا  
ويعلن  �ل��ف��ار  لتقنية  �صيكاوزي  �حل��ك��م 
قرطاج  لن�صور  ج��ز�ء  ركلة  ع��ن  بعدها 
77عن  �لدقيقة  يف  �خل��زري  وهبي  ف�صل 
حتويلها لهدف �لتعادل بعد تالق �حلار�ص 

مونكورو. 
تون�ص  م��درب  79لعب  �لدقيقة  ويف 
منذر �لكبري ورقة �ملهاجم يوهان توزجار 
�ل�صليتي كما �قحم  نعيم  �لذي �خذ مكان 
�ملد�فع بالل  مكان  �لدين �جلزيري  �صيف 

�لعيفة للعب ورقة �لهجوم �لكلى. 
�حل��ك��م  �ع���ل���ن   85 �ل��دق��ي��ق��ة  ويف 
عن  ليرت�جع  �ملبار�ة  نهاية  عن  �صيكاوزي 
�أ�صهر   87 �لدقيقة  ويف  ب�صرعة.   قر�ره 
يف  �حل��م��ر�ء  �لبطاقة  �صيكاوزي  �حلكم 
قبل  �لبيالل  �لبديل  �ملايل  �لالعب  وجه 
على  يوؤكد  و�لتي  �لفار  لتقنية  يلجاأ  �ن 
�لالعب  باق�صاء  ق���ر�ره  �مل�صاهدة  �ث��ر 
�ع��ل��ن �حلكم  �ل��دق��ي��ق��ة90  �مل����ايل.  ويف 
منح  دون  �مل��ب��ار�ة  نهاية  ع��ن  �صيكاوزي 
�لوقت �لبديل  بالرغم من �نه يف �ل�صوط 
جعل  م��ا  ت��غ��ي��ري10الع��ب��ني.  مت  �ل��ث��اين 
مع  �مل��ي��د�ن  يدخل  �لكبري  منذر  �مل���درب 
�ملنتخب  وطبيب  �لقادري  جالل  م�صاعده 
�صهيل �ل�صملي لالإحتجاج عن قر�أ. �حلكم 
�لذي غادر �مليد�ن و�صط �حتجاج تون�صي 

كبري. 

*وكاالت
�أليجري،  ما�صيميليانو  وكيل  بر�ن�صيني،  جيوفاين  �أك��د   
بعد  على  كان  �الإيطايل  �مل��درب  �أن  ليوفنتو�ص،  �لفني  �ملدير 

خطوة و�حدة من قيادة ريال مدريد يف �ملو�صم �حلايل.
ليوفنتو�ص، قبل �نطالق  �لفني  �ملدير  �أليجري ملقعد  وعاد 
�ملو�صم، بعد رحيله ملو�صمني، توىل خاللهما �مل�صوؤولية ماوري�صيو 

�صاري و�أندريا بريلو.
�صبورت  "�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  بر�ن�صيني  وق��ال 
�إيطاليا": "كان �أليجري على بعد خطوة و�حدة من �أن ي�صبح 
مدرًبا لريال مدريد يف مايو/ �أيار �ملا�صي، لقد مت �التفاق على 

كل �صيء".
�أن  �لعقود، قبل  �لتوقيع على  "كان يف�صله فقط  و�أ�صاف: 

يختار �لعودة �إىل يوفنتو�ص".
وهو  �آخ��ر،  �إيطايل  مدريد  ري��ال  قيادة  م�صوؤولية  وت��وىل 
�مللكي )2013  �لفريق  له قيادة  �صبق  و�لذي  �أن�صيلوتي،  كارلو 
للمرة  �أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب  تتويجه  يف  و�صاهم   )2015  �

�لعا�صرة.
مع  �الإي��ط��ايل  �ل�صوبر  م��ب��ار�ة  خلو�ص  �أليجري  وي�صتعد 
ذ�ته  �ليوم  وهو  �الأربعاء،  �ليوم  م�صاء  �إن��رت،  �أم��ام  يوفنتو�ص 
�لذي ي�صهد مو�جهة نارية لريال مدريد بقيادة �أن�صيلوتي �أمام 

بر�صلونة، يف ن�صف نهائي �ل�صوبر �الإ�صباين.

األردن يالقي لبنان في نهائي 
بطولة غرب آسيا للواعدات

*وكاالت
�للحام، يرتوى يف حتديد  �الأردين م�صعب  �لدويل  �لنجم  ما يز�ل 

وجهته �الحرت�فية �ملقبلة بعدما حت�صل على �أكر من عر�ص حملي.
لتجديد  ك�صرط  �ملالية  م�صتحقاته  على  �حل�صول  �للحام  وطالب 
عقده مع �لرمثا، وهو �صرط قد ي�صعب حتقيقه ��صتناد� لالأزمة �ملالية 

�لتي يعاين منها �لنادي �الأردين.
وتلقى �للحام عرو�صا من �أندية �لوحد�ت و�لفي�صلي و�حل�صني �إربد 

�إىل جانب نادي �لرمثا �لر�غب يف جتديد عقده ملو�صم �آخر.
يف  وجدية  رغبة  �الأن��دي��ة  �أك��ر  �إرب��د  �حل�صني  ن��ادي  �أن  ويبدو 
�حل�صول على خدمات م�صعب، حيث تقدم له بعر�ص مايل جيد ي�صل 

�إىل 100 �ألف دوالر مقابل �لتوقيع ملو�صمني.
و�أ�صهم  �الألعاب  �صناعة  يف  �لبارعني  �لالعبني  من  �للحام  ويعترب 
دوري  بلقب  للتتويج  فريقه  قيادة  يف  �ملا�صي  �ملو�صم  يف  تاألقه  بف�صل 

�ملحرتفني بعد غياب نحو 40 عاما.

*وكاالت
�الأردين  �ملدرب  �لدويل منذ قليل  رفيق �حلريري  �إىل مطار  و�صل 
من  قادمني  �لطاهر  �أجمد  �مل�صاعد  �ملدرب  ير�فقه  زمع  �أبو  �هلل  عبد 
�الأن�صار  لنادي  �لتوقيع  �أج��ل  من  وذل��ك  عّمان،  �الأردن��ي��ة  �لعا�صمة 

�للبناين.
وكان كووورة قد �أعلن عن �قرت�ب �أبو زمع من توقيع عقد تدريب 

�الأن�صار. 
�لثالثاء  م�صاء  في�صبوك  عرب  ن�صره  ر�صمي  بيان  يف  �الأن�صار  وقال 
)�مل��درب  مبوجبه  يتوىل  عقد  لتوقيع  متهيد  هو  زمع  �أب��و  "و�صول 
�مل�صتقيل  �الأمل��اين  للمدرب  خلفا  لالأن�صار  �لفنية  �الإد�رة  �الأردين( 

روبريت جا�صربت".
نادي  �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  و�لطاهر  زم��ع  �أب��و  ��صتقبال  يف  وك��ان 

�الأن�صار، �أمني �ل�صندوق، �أمين �ل�صامي ومدير �لنادي ناجي حمود.
 وتعد هذه �لوالية هي �لثانية للمدربني �أبو زمع و�لطاهر مع نادي 

�الأن�صار، بعدما �أ�صرفا على "�لزعيم" يف مو�صم 2019-2018.
�أن �الأن�صار يحتل �ملركز �خلام�ص بر�صيد 11 نقطة يف �صلم  يذكر 

ترتيب �لدوري �للبناين.

*وكاالت
�أردنيا  حكام  طاقم  )فيفا(،  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �الحت��اد  �ختار 
لقيادة مبار�ة منتخبي لبنان و�لعر�ق �صمن �لدور �حلا�صم من ت�صفيات 

كاأ�ص �لعامل 2022، و�لتي تقام يف �الأول من �ل�صهر �ملقبل يف لبنان.
ووفق خرب �صادر عن �حتاد كرة �لقدم يقود �لطاقم �حلكم �أدهم 

خمادمة لل�صاحة، وي�صاعده �أحمد موؤن�ص وحممد �لبكار.
كما �ختار )فيفا( خمادمة حكما لتقنية �لفيديو �ملعروفة ب�)�لفار 
�جلنوبية  وكوريا  لبنان  مبار�ة  يف  في�صل  �أحمد  وي�صاعده   ،)VAR

�لتي تقام يوم 27 �حلايل يف لبنان، �صمن �لت�صفيات �أي�صا.
�إير�ن  مبار�ة  على  ح�صونة  عوين  �حلكام  مقيم  ي�صرف  �ملقابل،  يف 
ذ�تها،  �لت�صفيات  �صمن  �إير�ن  يف  �حلايل   27 يف  تقام  و�لتي  و�لعر�ق، 
و�لتي  و�أ�صرت�ليا  عمان  مو�جهة  على  �حلايف  �إ�صماعيل  �ملقيم  وي�صرف 

تقام يف �الأول من �ل�صهر �ملقبل.
يف  للم�صاركة  �الأردنيني،  و�ملقيمني  للحكام  )فيفا(  �ختيار  وياأتي 
�ل�صمعة  ظل  يف  �لقارة  م�صتوى  على  �الأهم  �لبطوالت  مباريات  �إد�رة 

�لطيبة �لتي يتمتع بها �حلكم �الأردين على م�صتوى �لعامل.

*وكاالت
�لظهري  توفيق،  �أكرم  لها  خ�صع  �لتي  �الأولية  �لفحو�صات  �أظهرت 
للفر�عنة،  �الأي�����ص��ر  �لظهري  ف��ت��وح  و�أح��م��د  م�صر،  ملنتخب  �الأمي���ن 
�أ�صيبا  قد  وفتوح  توفيق  وكان  �لالعبني.  الإ�صابة  �ملبدئي  �لت�صخي�ص 
�الأمم  بكاأ�ص  �ملجموعات  بدور  �صالح  حممد  لرفاق  �الأوىل  �ملبار�ة  يف 
�الأفريقية، �صد نيجرييا، �لثالثاء، فخرج �الأول مبكر�، بينما ��صتبدل 
"�لت�صخي�ص �ملبدئي" ي�صتبه طبيب  �لثاين بني �صوطي �ملبار�ة. ووفق 
�ل�صليبي،  �لرباط  يف  بقطع  توفيق  �أكرم  �إ�صابة  يف  �مل�صري  �ملنتخب 
�لفني  �جلهاز  وينتظر  �خللفية.  �لع�صلة  يف  فتوح  �أحمد  و�إ�صابة 
و�أحمد  �أكرم توفيق  �أجر�ها  �لتي  �الأ�صعة  نتيجة  ملنتخب م�صر ظهور 
�لفني  �جلهاز  و��صتبدل  نهائي.  ب�صكل  �إ�صابتهما  على  للتعرف  فتوح 
ملنتخب م�صر بقيادة �لربتغايل كارلو�ص كريو�ص �أكرم توفيق بالالعب 
�أ�صرف.  �أمي��ن  بالالعب  فتوح  �أحمد  ��صتبدل  كما  �ملنعم  عبد  حممد 
وخ�صر منتخب م�صر �أمام نيجرييا بهدف دون رد، فيما ي�صتعد �لفريق 

ملو�جهتي �ل�صود�ن وغينيا بي�صاو يف �جلولتني �لثانية و�لثالثة.

الرمثا: جاهزون لدفع 
مستحقات اللحام

*وكاالت
�أ�صدر نادي �لرمثا �الأردين، بياًنا �صحفًيا، �أكد فيه مت�صكه بخدمات 

�لالعب م�صعب �للحام.
�لتو��صل  مبو�قع  �لرمثا  ح�صاب  على  �ملن�صور  �لبيان  يف  وج��اء 
م�صعب  �ل��ن��ادي،  �ب��ن  م�صتحقات  لدفع  ج��اه��زون  "نحن  �الجتماعي 

�للحام".
و�أ�صاف �لبيان "نحن ننتظر �للحام غًد� �الأربعاء لتجديد عقده".

م�صتحقاته  ت�صديد  �لرمثا،  نادي  على  ��صرتط  قد  �للحام  وكان 
�ملالية و�لبالغة 40 �ألف دينار، ك�صرط للمو�فقة على جتديد عقده.

وبهذ� �لبيان، فاإن م�صعب �للحام رمبا �أ�صبح قريًبا لتجديد عقده 
حدوث  �لعقد،  توقيع  من  �الأخ��رية  �ل�صاعات  ت�صهد  مل  ما  �لرمثا،  مع 

مفاجاآت.

*وكاالت
م�صاء  �الأردين،  �لفي�صلي  لنادي  �ملوؤقتة  �الإد�ري��ة  �للجنة  ج��ددت 
بقيادة  �لقدم  ك��رة  لفريق  و�لتدريبي  �لفني  �جلهاز  عقود  �لثالثاء، 

حممود �حلديد.
وجاء جتديد عقد �جلهاز �لفني بعدما جنح يف �ملو�صم �ملا�صي بالتغلب 

على �لظروف �ل�صعبة، وقيادة �لفريق حل�صم لقب كاأ�ص �الأردن.
�لفريق  حت�صري�ت  �نطالق  موعد  قريبا  �حلديد  يحدد  �أن  وينتظر 

�لذي �صيخو�ص مبار�ة كاأ�ص �ل�صوبر �أمام �لرمثا بطل �لدوري.
�ملرمى  حار�ص  عقد  بتجديد  �ملوؤقتة  �للجنة  قامت  ثانية،  جهة  من 

حممد �ملو��صي ملدة مو�صمني.
�أبو  يزيد  �ملرمى  حار�ص  عقد  ذل��ك  قبل  ج��دد  قد  �لفي�صلي  وك��ان 
خارج  �صيكون  �لزعبي  عبد�هلل  �ملرمى  حار�ص  باأن  ير�صح  قد  مما  ليلى، 

�حل�صابات.

*وكاالت
وقع �لالعب �الأردين، حممد �أبو زريق، �ملعروف ب� "�صر�رة"، �ليوم 
�لثالثاء، على ك�صوفات �لنادي �الأهلي �لليبي، للعب يف �صفوفه ملدة 6 

�أ�صهر، مقابل 150�ألف دوالر.
وو�صل �صر�رة �إىل ليبيا ، قبل �أن يوقع ر�صميا �ليوم على ك�صوفات 

فريق كرة �لقدم، ��صتعد�د� للمناف�صات �لر�صمية �ملقبلة.
وقال �مل�صت�صار �لقانوين لالعب �أبو زريق، عماد حنانية، يف ت�صريح 
لوكالة �الأنباء �الأردنية )برت�(، �إن �أبو زريق �ن�صم ر�صميا �ليوم الأهلي 

طر�بل�ص �لليبي، بانتظار مبا�صرة �لتدريبات مع �لفريق.
فريق  مع  �ملا�صي  �ملو�صم  يف  لعب  �لذي  زريق  �أبو  �أن  �ملحامي  وبني 
�أن  قبل  قانوين  ب�صكل  �ل�صابق  فريقه  مع  عقده  ف�صخ  يف  جنح  �لرمثا، 

ينتقل لالأهلي �لليبي.

*وكاالت
ودع �ملهاجم �لدويل �إبر�هيم �جلو�برة، جماهري نادي �لوحد�ت، يف 

�إ�صارة �إىل �أنه يف طريقه لالنتقال لناٍد �آخر.
"�صكر�  "في�صبوك":  عرب  �خلا�ص  ح�صابه  على  �جلو�برة  وكتب 

لنادي �لوحد�ت وجماهريه، بعدما �أم�صيت معه مو�صمني جميلني".
و�أ�صاف �جلو�برة: "مو�صمان ��صتطعت فيهما �حل�صول على ثالثة 

�ألقاب مع �لوحد�ت، ف�صكر� للجماهري �لوفية".
�جلديدة،  وجهته  �ملقبلة  �الأي��ام  يف  �جلو�برة  يحدد  �أن  وينتظر 

خا�صة �أنه يعترب من �ملهاجمني �ملميزين.
�إىل  فهو  مركز،  من  �أكر  يف  �للعب  على  بقدرته  �جلو�برة  وميتاز 

جانب كونه مهاجًما ي�صتطيع �للعب كجناح �أمين. 
وكان �جلو�برة قد بد�أ م�صريته مع �الأهلي وبرع معه ب�صكل الفت 

قبل �أن ينتقل �إىل �صحاب، ثم ��صتقر بالوحد�ت.

الفيصلي يجدد عقود األجهزة 
الفنية وحارسه المواسي

ابو زريق يوقع رسميا على كشوفات 
األهلي الليبي مقابل 150 ألف دوالر

الجوابرة يودع الوحدات

وكيله: أليجري كان على بعد 
خطوة من قيادة ريال مدريد

اعتبار منتخب تونس منسحبا أمام 
مالي في فضيحة تحكيمية مدوية

*وكاالت
ل��ل��و�ع��د�ت  �الأردن  م��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق 
ح�صاب  على  نظيفة،  بثالثية  كبري�  فوز� 
بطولة  مناف�صات  �صمن  ب  لبنان  منتخب 
�آ�صيا للو�عد�ت �لتي تقام يف لبنان،  غرب 
فوؤ�د  �لرئي�ص  وحتديد� على ملعب جممع 
مناف�صات  �صمن  وذل��ك  جونية،  يف  �صهاب 
منتخب  بذلك  ويلتقي  �لثالثة.  �جلولة 
�صتعقد  �لتي  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  �أ  لبنان 

يوم غد �جلمعة .
و�صط  �صلبيا،  �الأول  �ل�صوط  و�نتهى 
�إهد�ر منتخب لبنان لعدة كر�ت حا�صمة. 

ه��ددت  �ل��ث��اين  �ل�صوط  �ن��ط��الق  وم��ع 
حيث  �للبناين  �مل��رم��ى  �الأردن  و�ع���د�ت 
�ل��ه��دف  بت�صجيل  م��ع��ت��وق  ج��ن��ى  جن��ح��ت 
�الأول يف �لدقيقة 33 من �ل�صوط �لثاين، 

بعد ركنية. 
�ل��ه��دف  �الأردين  �ملنتخب  و�أ����ص���اف 
�لثاين يف �لدقيقة 35 بعد ت�صديدة قوية 

من خارج �ملنطقة، �جنى معتوق �أي�صا. 
يف  �لثالث  �لهدف  على  معتوق  ووقعت 
�لوقت �ملحت�صب بدل �ل�صائع بعد مر�وغة 

يف  ق��وي��ة  ك��رة  وت�صديد  لبنان  دف��اع��ات 
�ل�صباك.  ورفعت و�عد�ت �الأردن ر�صيدهن 
�إىل 6 نقاط يف �ملركز �لثاين موؤقتًا، حلني 

�نتهاء مبار�ة لبنان �أ وفل�صطني.
و يف مبار�ة �أخرى حقق منتخب لبنان 
�أ للو�عد�ت فوز� مهما على ح�صاب فل�صطني 
على  جرت  �لتي  �ملبار�ة  يف   ،0-2 بنتيجة 

ملعب جممع �لرئي�ص فوؤ�د �صهاب يف جونية 
دور  من  �لثالثة  �جلولة  مناف�صات  �صمن 
للو�عد�ت  �آ�صيا  غرب  لبطولة  �ملجموعات 

�لتي تقام يف لبنان. 
ورفع منتخب لبنان ر�صيده �إىل 9 نقاط 
ثانيًا  �الأردن  وحل  �ملجموعة،  �صد�رة  يف 

ب6 نقاط. 
 وبالعودة �إىل �أجو�ء �للقاء، فقد �صجل 

رمي  �لالعبة  �الأول  لبنان  منتخب  ه��دف 
كوثر�ين يف �لدقيقة 25 من عمر �ل�صوط 
�الأول.  وقبل نهاية �ملبار�ة ب�صوطها �لثاين 
�لهدف  �صبطيني  ي���ار�  �ل��الع��ب��ة  �صجلت 

�لثاين للبنان يف �لدقيقة 2+70.
ويلعب منتخب فل�صطني مبو�جهة لبنان 
و�لر�بع،  �لثالث  �ملركز  حتديد  مبار�ة  ب 

�صباح �جلمعة. 

اللحام يفاضل بين 3 عروض

أبو زمع يصل بيروت 
لقيادة األنصار

الفيفا يختار عددا من الحكام األردنيين 
إلدارة مباريات في تصفيات كأس العالم

تشخيص مبدئي مخيف 
إلصابة نجم الفراعنة
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*عمان 
�ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة  وز�رة  وقعت 
�الأرب��ع��اء  �الأردن��ي��ة  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  م��ع 
مذكرة تفاهم لتطوير �صر�كة ��صرت�تيجية 
�لتنقيب  يف  للتعاون  �لتعدين  جم��ال  يف 
و�ملعادن  �ل��ن��ادرة  �الأر�صية  �لعنا�صر  عن 
جنوب  دبيديب  منطقة  يف  �ال�صرت�تيجية 

�ململكة.
�ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة  وزي��ر  وق��ال 
�لدكتور �صالح �خلر�ب�صة يف ت�صريح �صحفي 
�لتفاهم  م��ذك��رة  مبوجب  �لتوقيع،  عقب 
�صيتم خالل مدة �أق�صاها �صنتان �النتهاء من 
عمليات �لتقييم �الأويل و�مل�صح �جليولوجي 
مرت  كيلو   2400 وم�صاحتها  �ملنطقة  لكامل 
�لطبيعية  �ملحميات  منها  ي�صتثنى  مربع 
�ىل  باالإ�صافة  و�جليولوجية  و�الث��ري��ة 
�مل�صاحات �لتي مت ��صد�ر حقوق تعدين بها 

الي جهة �أخرى.
ت�صمل  �لتفاهم  م��ذك��رة  �ن  و�أ���ص��اف   
�ل��ن��ادرة  �الأر���ص��ي��ة  �لعنا�صر  ع��ن  �لتنقيب 
�ىل  ب��االإ���ص��اف��ة  عن�صر�   17 ت�صم  و�ل��ت��ي 
دبيديب  منطقة  حميط  يف  �لليثيوم  عن�صر 
عملت  �ل��وز�رة  �ن  �ىل  الفتا  �ململكة  جنوب 
و�ن  عامني  مل��دة  �ملعادن  ه��ذه  ��صتك�صاف  يف 
�مل��وؤ���ص��ر�ت �الأول��ي��ة ت��دل على وج��ود هذه 
�أهمية  وتكت�صب  جيدة  بكميات  �لعنا�صر 

نظر� لدخولها يف �صناعات متطورة.
�ن  �أمله  عن  �خلر�ب�صة  �لوزير  و�ع��رب   
من  �ملعدنية عدد�  �لرو�ت  يقوم حول هذه 
�ل�صناعات �لتحويلية �لتي ت�صهم يف تطوير 
وتوفري  �ململكة  يف  �القت�صادية  �لعملية 

�ملالية  و�مل����و�رد  �لعمل  ف��ر���ص  م��ن  �مل��زي��د 
للدولة.

�صتتبع  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ر�ح��ل  �ن  وب���ني   
و�الحتياطيات  �لكميات  حتديد  عمليات 
معينة  مدد  حتديد  �ملبكر  ومن  �ملنطقة  يف 
�لوز�رة  بني  �لقائم  بالتعاون  م�صيد�  لذلك. 

و�لقو�ت �مل�صلحة �الردنية.
يف  تاأتي  �لتفاهم  مذكرة  �ن  �ىل  و�أ�صار   
�لوز�رة وم�صاعيها اليالء قطاع  �طار توجه 
�القت�صاد  رف��د  يف  ل��دوره  �أهمية  �لتعدين 
�مل�صادر  قانون  �ىل  �إ�صتنادً�  م�صافة  بقيمة 
�لبرتول  ��صتغالل  م�صاريع  ونظام  �لطبيعية 
و�ملعادن  �حلجري  و�لفحم  �لزيتي  و�ل�صخر 
در����ص��ة  تعليمات  و�إىل  �الإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لعر�ص �ملبا�صر وتقييمه الإ�صتغالل �لبرتول 
و�ملعادن  �حلجري  و�لفحم  �لزيتي  و�ل�صخر 

�الإ�صرت�تيجية.
 و�أك�����د �ل���وزي���ر �خل��ر�ب�����ص��ة ح��ر���ص 
�لعرو�ص  طلبات  ��صتقبال  على  �ل����وز�رة 
�ملعادن  باإ�صتغالل  �ملهتمة  لل�صركات  �ملبا�صرة 

�الإ�صرت�تيجية.
 يذكر �أن وز�رة �لطاقة و�لروة �ملعدنية 
�لعر�ص  در����ص��ة  )تعليمات  �أ����ص���درت  ق��د 
�لبرتول  ��صتغالل  مل�صاريع  وتقييمه  �ملبا�صر 
و�ملعادن  �حلجري  و�لفحم  �لزيتي  و�ل�صخر 
�الإ�صرت�تيجية( مت فيها حتديد �ملعايري �لتي 
يتم تقييم طلبات �لعر�ص �ملبا�صر لل�صركات 

�ملهتمة باالإ�صتثمار يف �لقطاع.

*عمان 
�لغذ�ئية يف غرفة  �ملو�د  �أكد ممثل قطاع 
جتارة �الردن ر�ئد حماده، �أن �ملو�طن �صيلم�ص 
�صيما  ال  �جلمركية،  �لتعرفة  تخفي�ص  �أث��ر 
�لفرتة  خالل  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  �صتطال  �لتي 

�لقليلة �ملقبلة وب�صكل تدريجي.
وقال حمادة "�إن �ملو�طن هو من �صي�صتفيد 
مع  وخ�صو�صا  �الأوىل،  بالدرجة  �ل��ق��ر�ر  من 
ي�صهد  �لذي  �ملبارك  رم�صان  �صهر  حلول  قرب 
على  م�صدد�  �ال�صتهالك"،  معدالت  يف  زي��ادة 
�جلمركية  �العفاء�ت  تو�صيع  يتم  �أن  �صرورة 

�لتي تدفعها �ملو�د �لغذ�ئية.
�صحفي  ل��ق��اء  خ����الل  ح���م���ادة  وو����ص���ف 
وج��اءت  �ملهمة  باخلطوة  �ل��ق��ر�ر  �الرب��ع��اء، 
عجلة  تن�صيط  يف  و�صت�صهم  مهم  توقيت  يف 
�أزم��ة  بفعل  ت��اأث��رت  �لتي  �لتجاري  �لن�صاط 

جائحة فريو�ص كورونا.
�ملو�د  من  كبرية  كميات  وجود  �إىل  و��صار 
و�صت�صل  �ملحلية  لل�صوق  طريقها  يف  �لغذ�ئية 
�إع��ادة  ق��ر�ر  من  و�صت�صتفيد  قريب  وق��ت  يف 

على  �صريعا  و�صتنعك�ص  �جلمركية  �لتعرفة 
ي�صهد  بد�أ  �لتجاري  �لقطاع  �أن  وبني  �الأ�صعار. 
�ل��ع��ام،  �لقطاع  م��ع  حقيقية  �صر�كة  وج���ود 
معرب�  �ل�صامية،  �مللكية  للتوجهات  ��صتجابة 
مبا  �ملقبلة  باملرحلة  تتو�صع  �أن  �أم��ل��ه  ع��ن 

ينعك�ص على م�صلحة �القت�صادي �لوطني.
حدة  من  �صيخفف  �لقر�ر  �أن  �إىل  و��صار 
�مل��و�د  م��ن  �لكثري  �ل��ت��ي ط��ال��ت  �الرت��ف��اع��ات 
�لغذ�ئية يف بلد �ملن�صاأ و�نعك�صت على �الأ�صعار 
�لعالية  �لزيادة  جانب  �إىل  �ملحلية  بال�صوق 
�لتي طر�أت على �أجور �ل�صحن �لبحري �لعاملي.

كذلك  �صيخدم  �ل��ق��ر�ر  �أن  ح��م��ادة  و�أك���د 
�ل�صيولة  توفري  جلهة  و�لتجار  �مل�صتوردين 
تعزز  يعني  م��ا  �ال���ص��ت��ري�د،  كميات  وزي����ادة 
لفرت�ت  �لغذ�ئية  �ل�صلع  من  �ململكة  خم��زون 
�الأع��م��ال  بيئة  جت��وي��د  ج��ان��ب  �إىل  طويلة، 
وزيادة �ال�صتثمار�ت �لتي ت�صهم بتوليد �ملزيد 

من فر�ص �لعمل.
�لغذ�ئية  �مل��و�د  قطاع  �أن  �إىل  �أ���ص��ار  كما 
�ملتعلقة  �لتخفي�صات  عك�ص  على  حري�ص 

�ل�صلع  �أ���ص��ع��ار  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة  بالتعرفة 
لزيادة �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنني وتن�صيط 

�الأ�صو�ق وزيادة �ملبيعات.
ق��ر�ر�ت  هنالك  يكون  �أن  "نتطلع  وق��ال: 
�ملبيعات  �صريبة  بتخفي�ص  تتعلق  مماثلة 
�أ�صوة  �صياحيا  �مل�صنفة  غ��ري  �ملطاعم  على 
�ملطاعم  م��رت��ادي  �أغ��ل��ب  ك��ون  بال�صياحية 
�لدخول  �أ�صحاب  من  �صياحيا  �مل�صنفة  غري 

�ملحدودة و�ملتدنية".
�ل�صلع  م��ن  �ململكة  خم���زون  �أن  و����ص��اف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ري��ح ب��ال��رغ��م م���ن �ل��ت��ق��ل��ب��ات 
�رتفاع  من  تبعها  وم��ا  �لعاملية  �القت�صادية 
و�أ�صناف  �الأولية  �ملو�د  و�أ�صعار  �ل�صحن  �أجور 
خمتلفة من �ل�صلعة �لو�حدة وم�صادر متعددة.
�إىل �لدور �لذي لعبه عموم �لقطاع  ولفت 
من  ك��ورون��ا  فريو�ص  جائحة  خ��الل  �لتجاري 
خالل �إد�مة توريد �لب�صائع و�ل�صلع �لغذ�ئية 
كبرية،  بكميات  �ملحلية  بال�صوق  و�الأ�صا�صية 
بالرغم من �لتحديات و�ل�صعوبات �لتي �أثرت 

على �صال�صل �لتزويد �لعاملية.

الطاقة والقوات المسلحة توقعان مذكرة تفاهم 
الستشكاف العناصر األرضية النادرة جنوب المملكة

حمادة: تخفيض الجمارك سينعكس 
قريبا على قطاع المواد الغذائية
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 جملة جنوم و��صو�ء �لعربية 
 تكرم وتختار �صعادة �الأ�صتاذ 

مازن سمير البعلبكي 

�ل�صخ�صية �مل�صرفية �ل�صابة �لعربية �الوىل لعام 2022
 خبري �النظمة �مل�صرفية و�لرقمية 

شخصية عربية 

 شخصية العام 2022
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