
الخدمة المدنية يؤجل االمتحانات 
التنافسية األربعاء والخميس واألحد

*عمان 
ت�أجيل  عن  الثالث�ء،  املدنية،  اخلدمة  ديوان  اأعلن 
اليوم  خللالل  عقده�  املللنللوي  التن�ف�سية  االمتح�ن�ت 
االأربع�ء، ويومي اخلمي�س واالأحد املقبلني، حتى اإ�سع�ر 
اآخر، وذلك حف�ظ� على �سالمة املواطنني خالل الظروف 

اجلوية. ودع� الديوان، يف بي�ن، املر�سحني لالمتح�ن�ت 
االعللالن  يف  اأ�سم�ءهم  الللديللوان  ن�سر  ممن  التن�ف�سية 
"وظيفة معلم"، اإىل  لل  املن�سور بت�ريخ 12 ك�نون الث�ين 
تلقي اجلرعة الث�نية من املطعوم امل�س�د لفريو�س كورون� 

لغري متلقيه�، وذلك التزام� ب�أمر الدف�ع 35. 
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الحنيفات: تعويض متضرري 
الصقيع بعد حصر األضرار

»10« وفيات و »5175« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

شمول 25 مادة بمشروع 
تعديل الدستور األردني

األعيان ُيصادق على مشروع 
التعديالت الدستورية

القوات المسلحة تنعى الشهيد 
الوكيل محمد حامد المشاقبة

منخفض من اصل قطبي
 وثلوج فوق المرتفعات 

*عمان 
كوادر  ان  احلنيف�ت،  خ�لد  الزراعة  وزير  ق�ل 
بللدايللة  ومللنللذ  تعمل  املخت�سة  اللللزراعلللة  وزارة 
اأ�للسللرار  ح�سر  على  االأخلللرية  اجلللويللة  الفع�لية 
ح�سره�،  يف  و�ست�ستمر  االإنت�ج  مواقع  يف  ال�سقيع 
حلني انته�ء الفع�لية اجلوية الق�دمة بهف امل�سي 
يف االإجراءات الق�نونية املرعية اخل��سة بتعوي�س 
الثالث�ء،  بي�ن  يف  احلنيف�ت  وقلل�ل  املت�سررين. 

على  للعمل  الزراعي  االإر�س�د  كوادر  توجيه  "مت 
من  واملداخالت  املعلوم�ت  لك�فة  احلثيثة  املت�بعة 
ك�فة  مع  ب�لتن�سيق  العون  وتقدمي  املزارعني  قبل 
احل�لة  تطورات  مع  والتع�مل  ال�سريكة،  اجله�ت 
وتزويد  االإر�س�دية،  الر�س�ئل  خالل  من  اجلوية 
والتن�سيق  ملت�بعته�،  ب�ملعلوم�ت  املختلفة  االدارات 
تعمل  التي  ب�حلراج  اخل��سة  الطوارئ  غرفة  مع 

على مدار ال�س�عة".

*عمان 
و5175  وفي�ت   10 ت�سجيل  عن  الثالث�ء،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�س�بة جديدة بفريو�س كورون� يف اململكة؛ لريتفع العدد االإجم�يل اإىل 

13014 وف�ة و1111181 اإ�س�بة.
وبلغت ن�سبة الفحو�س�ت االإيج�بية 14.27 ب�ملئة، بح�سب املوجز 

االإعالمي ال�س�در عن الوزارة.
اإىل  و�سل  ح�ليً�  الن�سطة  احللل�الت  عللدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�للسلل�ر 
 107 امل�ست�سفي�ت  اإىل  اأدخلت،  التي  احل�الت  عدد  بلغ  بينم�   ،33245
ح�الت، وعدد احل�الت التي غ�درت امل�ست�سفي�ت 116 ح�لة، فيم� بلغ 
امل�ست�سفي�ت  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤكدة  للح�الت  االإجم�يل  العدد 
لي�سل  �سف�ء،  ح�لة   2349 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�س�ر  ح�لة.   585
العدد االإجم�يل حل�الت ال�سف�ء املتوقعة بعد انته�ء فرتة العزل اإىل 
1064991. كم� اأ�س�ر اإىل اإجراء 36264 فح�سً�؛ ليبلغ العدد االإجم�يل 

للفحو�س�ت التي اأجريت منذ بدء الوب�ء 14170694 فح�سً�.
كورون�  لق�ح  من  االأوىل  اجلرعة  متلقي  عللدد  اأن  املوجز  واأظهر 
اأ�سخ��س، فيم� و�سل عدد متلقي اجلرعتني اإىل  و�سل اإىل 4527903 

4126006 اأ�سخ��س. 

*عمان 
اإقرار م�سروع تعديل  اأنهى جمل�س االأمة ب�سقيه النواب واالأعي�ن، 
امللك  جاللة  اىل  لرفعه  متهيدًا   ،2022 ل�سنة  االأردين  الد�ستور 

للم�س�دقة عليه، ون�سره ب�جلريدة الر�سمية.
ع�م  منذ  االأردين  للد�ستور  ع�سر  الرابع  التعديل  هو  وامل�سروع، 
اإىل  "االأردني�ت"  عب�رة  ت�سمني  اإىل  اإ�س�فة  م�دة،   25 و�سمل   ،1952
عنوان الف�سل الث�ين من الد�ستور. وك�ن جمل�س النواب، رف�س تعديل 
واملتعلقة  احلكومة،  من  الواردة  الد�ستور  من  و86  و59  و56   32 املواد 
اأم�م  ال�س�بقني  الوزراء  القومي، وحم�كمة  االأمن  امللك ملجل�س  برئ��سة 
الق�س�ء، وا�سرتاط موافقة ربع اأع�س�ء جمل�س االأمة عند طلب تف�سري 
مدة  خللالل  العني  اأو  الن�ئب  مبح�كمة  وال�سم�ح  الد�ستور،  ن�سو�س 

اجتم�ع املجل�س.
وتن�سر وك�لة االأنب�ء االأردنية )برتا( ن�سو�س مواد الد�ستور التي 

ط�له� م�سروع التعديل، وب�ل�سيغة التي اأقره� جمل�س االأمة.
وواجب�تهم...  واالأردنلليلل�ت  االأردنلليللني  حقوق  الللثلل�ين:  الف�سل 
)عنوان( امل�دة 6 :1. االأردنيون اأم�م الق�نون �سواء ال متييز بينهم يف 

احلقوق والواجب�ت، واإن اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين.
ال�سلم  �سعبه واحلف�ظ على  واأر�سه ووحدة  الوطن  الدف�ع عن   .2

االجتم�عي واجب مقد�س على كل اأردين.
وتكفل  اإمك�ني�ته�،  حدود  �سمن  والتعليم  العمل  الدولة  تكفل   .3

الطم�أنينة وتك�فوؤ الفر�س جلميع االأردنيني.
الوطن،  وحب  واالأخالق  الدين  قوامه�  املجتمع  اأ�س��س  االأ�سرة   .4

يحفظ الق�نون كي�نه� ال�سرعي ويقوي اأوا�سره� وقيمه�.
ت�بع �س2

*عّمان 
الثالث�ء،  جل�سته  يف  االأعلليلل�ن  جمل�س  �س�دق   
هيئة  وحلل�للسللور  الللفلل�يللز  في�سل  رئي�سه  برئ��سة 
الوزارة، على م�سروع تعديل الد�ستور االأردين ل�سنة 

2022 ب�سيغته النه�ئية.
وت�أتي م�س�دقة املجل�س التي �سوت عليه� 55 من 
اأع�س�ئه وامتن�ع ع�سو واحد، بعد اأن وافق جمل�س 
النواب على امل�دة 20 من امل�سروع املعدل للم�دة 75 

من الد�ستور، كم� ج�ءت من جمل�س االأعي�ن.
التعديالت  م�سروع  اأع�د  االأعي�ن  جمل�س  وك�ن 
خم�لفته  بعد  الللنللواب،  جمل�س  اإىل  الد�ستورية، 
الد�ستور،  من   75 امل�دة  تعديل  ب�س�أن  النواب  قرار 
على  يحظر  التي  االأعم�ل  على  قيودًا  ت�سع  التي 
اثن�ء  به�  القي�م  والنواب  االأعي�ن  اأع�س�ء جمل�سي 

ع�سويتهم.

الذين  االأمة  جمل�س  الأع�س�ء  التعديل  وي�سمح 
ال  بن�سبة  ال�سرك�ت  يف  �سرك�ء  او  اأ�سهم�  ميلكون 
تزيد على 5 ب�ملئة ب�لتع�قد مع احلكومة اأثن�ء مدة 
ع�سويتهم، يف حني يحظر عليهم التدخل يف العقود 

التي تربمه� هذه ال�سرك�ت مع احلكومة.
الللنللواب،  جمل�س  اقللرهلل�  كم�   20 املللل�دة  ومتنع 
مدة  اثللنلل�ء  والللنللواب  االأعلليلل�ن  جمل�سي  اأعلل�للسلل�ء 
ع�سويتهم، من اإبرام اأي تع�قد اأو ت�أجري اأو بيع اأو 
مق�ي�سة اأو اأي عقد ك�ن مع احلكومة اأو املوؤ�س�س�ت 
ال�سرك�ت  اأو  الع�مة  املوؤ�س�س�ت  اأو  الع�مة  الر�سمية 
التي متلكه� اأو ت�سيطر عليه� احلكومة اأو اأي موؤ�س�سة 
ك�ن  من  ب��ستثن�ء  ع�مة  موؤ�س�سة  اأو  ع�مة  ر�سمية 
م�س�هم� اأو �سريك� بن�سبة ال تزيد على 2 ب�ملئة، وم� 

ك�ن من عقود ا�ستئج�ر االأرا�سي واالمالك.
ت�بع �س2

*عمان 
االأردنية  امل�سلحة  للقوات  الع�مة  القي�دة  نعت 
ح�مد  حممد  الوكيل  ال�سهيد  العربي  اجلي�س   –
تنفيذه  اأثللنلل�ء  ا�ست�سهد  والللذي  امل�س�قبة،  �س�مل 
واجبه الر�سمي، على اإحدى الواجه�ت احلدودية.

اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  القوات  تنعى  واإذ 
يتغمده  اأن  وجل  عز  اهلل  لت�س�أل  املرحوم  العربي 
ال�سرب  وذويللله  اأهللللله  يلهم  واأن  رحمته  بللوا�للسللع 
جميب  �سميع  اإنللله  الللعللزاء،  وُحلل�للسللن  واللل�للسلللللوان 

الدع�ء.

*عمان 
جوي  مبنخف�س  االأربع�ء،  اليوم  اململكة  تت�أثر 
من  هوائية  بكتلة  م�سحوب  �سوري�  فللوق  يتمركز 
الللربودة  �سديدة  االأجلللواء  وتللكللون  قطبي،  ا�سل 
وغ�ئمة مع هطول االأمط�ر يف �سم�ل وو�سط اململكة، 
املن�طق  من  واأجللزاء  اجلنوبية  املن�طق  اإىل  متتد 

ال�سرقية بح�سب  اإدارة االأر�س�د اجلوية.
غزيرة  حملللدودة  لللفللرتات  تكون  اأن  ويحتمل 
اأحي�نً� ي�سحبه� الرعد وحب�ت من الربد م� قد يوؤدي 
اإىل ت�سكل ال�سيول يف االودية واملن�طق املنخف�سة، 
فوق  فللرتات  على  الثلج  من  زخلل�ت  هطول  ويتوقع 
ارتف�عه�  يزيد  التي  الع�لية  اجلبلية  املرتفع�ت 
عن 1000 مرت عن �سطح البحر، قد ترتاكم ب�سكل 
ال�سم�لية  اجلبلية  املرتفع�ت  فوق  خ��سة  حمدود 

ن�سطة  غربية  �سم�لية  الري�ح  وتكون  واجلنوبية، 
ال�سرعة مع هب�ت قوية اأحي�نً�.

يف  الربودة  �سديدة  اخلمي�س،  االأجواء  وتكون 
غ�ئمة  اإىل  جزئيً�  وغ�ئمة  اململكة،  من�طق  اأغلب 
الب�كر  ال�سب�ح  �س�ع�ت  بق�ء فر�سة �سعيفة يف  مع 
لهطول زخ�ت خفيفة من املطر يف االأجزاء الغربية 
من  خفيفة  زخلل�ت  �سكل  على  وتكون  اململكة،  من 
الثلج احي�ن� فوق املرتفع�ت اجلبلية الع�لية خ��سة 
اجلنوبية، ومع �س�ع�ت الظهرية متيل االأجواء اإىل 
اال�ستقرار تدريجيً� وتقل كمي�ت الغيوم، ويتوقع يف 
�س�ع�ت الليل ت�سكل ال�سقيع يف العديد من املن�طق 
وحدوث االجنم�د يف من�طق جتمع�ت املي�ه، وتكون 
تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  غربية  �سم�لية  الري�ح 

على فرتات.

*عمان 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الث�ين، خالل اجتم�عه 
الثالث�ء بعدد من امل�سوؤولني ملت�بعة خطط احلكومة 
عمل  فر�س  وتوفري  البط�لة  حم�ربة  اأن  للت�سغيل، 

م�ستدامة، هم� االأولوية ب�لن�سبة للع�م احل�يل.
و�للسللدد جللاللللتلله، خللالل االجللتللملل�ع اللللذي عقد 
احل�سني  االأمللري  �سمو  بح�سور  احل�سينية،  ق�سر  يف 

حم�ربة  اأن  على  العهد،  ويل  الللثلل�ين،  عبداهلل  بن 
القط�عني  بني  والتن�سيق  التع�ون  تتطلب  البط�لة 
مدرو�سة  خطط  خالل  من  والعمل  واخل��س،  الع�م 

ووا�سحة على اأن يت�بع تنفيذه� ب�سكل دوري.
ا�ستمرارية  �للسللرورة  اإىل  امللك  جاللة  واأ�للسلل�ر 
التقني،  والتعليم  املهني  الللتللدريللب  بيئة  تطوير 
متطلب�ت  لتلبية  املطلوبة  ب�مله�رات  ال�سب�ب  وتزويد 

�سوق العمل.
املرتبطة  الثق�فة  تغيري  اإىل  جاللته  ودعللل� 
ب�لوظ�ئف املهنية، الفت� اإىل اأن االإقب�ل على التعليم 

التقني والتدريب املهني ال يزال دون الطموح.
واأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�س�ونة عزم 
�سراكة  عرب  اخل��س  القط�ع  متكني  على  احلكومة 
فر�س  لتوفري  اال�ستثم�ر  بيئة  وتعزيز  حقيقية 

العمل، مب� ي�سهم يف التع�مل مع البط�لة ب�سكل عملي.
عن  �سرح�  ا�ستيتية  ن�يف  العمل  وزيللر  وقللدم 
خطط وزارة العمل للت�سغيل، وجهوده� املن�سبة على 

التدريب لتلبية احتي�ج�ت �سوق العمل.
امللك،  جاللة  مكتب  مدير  االجللتللملل�ع،  وح�سر 
الدكتور جعفر ح�س�ن، ووزير امل�لية الدكتور حممد 

الع�سع�س.

الملك: محاربة البطالة وتوفير 
فرص العمل أولوية هذا العام

*عمان
تل  �سيدات  جمعية  الثالث�ء،  العبداهلل،  راني�  امللكة  جاللة  زارت 
الرم�ن التع�ونية يف حم�فظة البلق�ء، والتقت الهيئة االإدارية وعددا 

من امل�ستفيدات.
ال�سيدات  من  ملجموعة  وان�سمت  اجلمعية،  يف  جاللته�  وجتولت 

امل�س�رك�ت يف دورة تدريبية الإنت�ج الطع�م.
املطبخ  يف  العمل  لبدء  دعم  على  موؤخرًا  ح�سلت  اجلمعية  وك�نت 

االإنت�جي، والذي �سي�سهم يف حت�سني امل�ستوى املعي�سي للع�ملني فيه.
لزراعة  واطلعت جاللته� على مزرعة جم�ورة، تديره� اجلمعية 
خ�سراوات من�ف�سة، وا�ستمعت اإىل عر�س عن م�سروع الزراعة امل�ئية 

يف البيوت البال�ستيكية املحمية اخل��س ب�جلمعية.

*عمان 
الدغمي،  الكرمي  املح�مي عبد  النواب،  رئي�س جمل�س  ت�سلم 
الثالث�ء، ن�سخة من التقرير ال�سنوي لهيئة النزاهة ومك�فحة 

الف�س�د للع�م 2020.
مبجل�س  مكتبه  يف  التقرير  ت�سلمه  لللدى  الدغمي،  واأكلللد 
النواب، بح�سور الن�ئب االأول لرئي�س املجل�س، اأحمد ال�سفدي، 
دعم املجل�س جلهود الهيئة يف �سون امل�ل الع�م، ومك�فحة الف�س�د 

ب�أ�سك�له ك�فة.
قريب�  �سين�ق�س  الللنللواب  جمل�س  اأن  اإىل  الدغمي  واأ�للسلل�ر 
ق�نون  م�سروع  على  االأعلليلل�ن  جمل�س  اأدخله�  التي  التعديالت 

الهيئة لي�س�ر اإىل اإقراره.
اإن  حج�زي،  مهند  الدكتور  الهيئة،  رئي�س  ق�ل  جهته،  من 
الهيئة ا�سرتدت خالل االأعوام ال�س�بقة نحو 101 مليون دين�ر، 

اإ�س�فة اإىل وجود اأحك�م قطعية بقيمة 616 مليون دين�ر.
واأ�س�ر اإىل اأن الهيئة تتطلع اإىل اإقرار ق�نونه� يف اأقرب وقت، 
لي�س�ر اإىل اإنف�ذه مل� يت�سمن من ن�سو�س ت�س�هم يف حم�ية امل�ل 

الع�م واحلف�ظ عليه.

خالل اجتماع جاللته بعدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة للتشغيل
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*عّمان 
الثالث�ء،  جل�سته  يف  االأعلليلل�ن  جمل�س  �س�دق   
برئ��سة رئي�سه في�سل الف�يز وح�سور هيئة الوزارة، 
 2022 ل�سنة  االأردين  الد�ستور  تعديل  م�سروع  على 

ب�سيغته النه�ئية.
وت�أتي م�س�دقة املجل�س التي �سوت عليه� 55 من 
جمل�س  وافق  اأن  بعد  واحد،  ع�سو  وامتن�ع  اأع�س�ئه 
النواب على امل�دة 20 من امل�سروع املعدل للم�دة 75 
وك�ن  االأعي�ن.  جمل�س  من  ج�ءت  كم�  الد�ستور،  من 
جمل�س االأعي�ن اأع�د م�سروع التعديالت الد�ستورية، 
اإىل جمل�س النواب، بعد خم�لفته قرار النواب ب�س�أن 
تعديل امل�دة 75 من الد�ستور، التي ت�سع قيودًا على 
االأعي�ن  جمل�سي  اأع�س�ء  على  يحظر  التي  االأعم�ل 

والنواب القي�م به� اثن�ء ع�سويتهم.
الذين  االأمللة  جمل�س  الأع�س�ء  التعديل  وي�سمح 
ال  بن�سبة  ال�سرك�ت  يف  �سرك�ء  او  اأ�سهم�  ميلكون 

تزيد على 5 ب�ملئة ب�لتع�قد مع احلكومة اأثن�ء مدة 
ع�سويتهم، يف حني يحظر عليهم التدخل يف العقود 

التي تربمه� هذه ال�سرك�ت مع احلكومة.
الللنللواب،  جمل�س  اقللرهلل�  كم�   20 املللل�دة  ومتللنللع 
مللدة  اثللنلل�ء  واللللنلللواب  االأعللليللل�ن  اأعلل�للسلل�ء جمل�سي 
اأو  بيع  اأو  ت�أجري  اأو  تع�قد  اأي  اإبرام  من  ع�سويتهم، 
املوؤ�س�س�ت  اأو  احلكومة  مع  ك�ن  عقد  اأي  اأو  مق�ي�سة 
ال�سرك�ت  اأو  الع�مة  املوؤ�س�س�ت  اأو  الع�مة  الر�سمية 
التي متلكه� اأو ت�سيطر عليه� احلكومة اأو اأي موؤ�س�سة 
ك�ن  من  ب��ستثن�ء  ع�مة  موؤ�س�سة  اأو  ع�مة  ر�سمية 
م�س�هم� اأو �سريك� بن�سبة ال تزيد على 2 ب�ملئة، وم� 
وق�ل  واالمللالك.  االأرا�سي  ا�ستئج�ر  عقود  من  ك�ن 
اجلل�سة،  بداية  يف  الف�يز  في�سل  املجل�س  رئي�س 
واال�سى،  احلللزن  بب�لغ  االأعي�ن،  جمل�س  يف  "ننعى 
ي��سني  حممد  النقيب  والللواجللب،  الللوطللن  �سهداء 
خ�سريات، الذي ارتقى �سهيدا اأثن�ء ت�أديته الواجب 

الوطني، يوم االأحد امل��سي على احلدود ال�سم�لية، 
وال�سهيد الوكيل حممد ح�مد امل�س�قبة، الذي ق�سى 
جراء  ب�إ�س�بته  مت�أثًرا  االثنني  اأم�س  يوم  �سهيدا 
ق�سى  التي  احل�دثة  خالل  الوطني  بواجبه  قي�مه 
واأ�س�ف،  خ�سريات".  النقيب  ب�ل�سالح  رفيقه  فيه� 
"نتقدم من جاللة امللك عبداهلل الث�ين، ومن جي�سن� 
�سعبن�  ومن  االأمنية،  واأجهزتن�  امل�سطفوي  العربي 
واملوا�س�ة،  التع�زي  ب�أحر  ال�سهيدين  واأ�سرة  االأردين 
اأن يتغمدهم� بوا�سع رحمته،  وندعو اهلل عز وجل، 
ب�ل�سالح  ورف�قهم�  وذويهم�  ا�سرتيهم�  يلهم  وان 
الع�جل  وال�سف�ء  الللعللزاء،  وح�سن  ال�سرب  جميل 

للم�س�بني واجلرحى".
واأ�س�ر الف�يز اإىل اأن االأردن وعرب ت�ريخه احل�فل 
ب�لعظمة وال�سموخ، قدم اآالف ال�سهداء الذين ق�سوا 
وكرامة  وكرامته،  الوطن  عزة  عن  يدافعون  وهم 
خ�سريات  وال�سهيدان  واال�سالمية،  العربية  امتن� 

هذا  ابط�ل  هم  ال�سهداء  من  �سبقهم  ومن  وامل�س�قبة 
ارواحهم  وقدموا  عنه،  دف�ع�  ق�سوا  احلر،  الوطن 
فلللداًء للله، وارخلل�للسللوا اللللدم الللغلل�يل الأجللللله. واأكللد 
االعتزاز والفخر بقواتن� امل�سلحة واجهزتن� االمنية، 
وطنن�،  عن  دف�ع�  كبرية  ت�سحي�ت  من  تقدمه  ومبلل� 
ن�سرة  اجللل  ومللن  وا�للسللتللقللراره،  امنه  على  واحلللفلل�ظ 
ه�  "اليوم  ق�ئاًل،  الف�يز  وم�سى  الع�دلة.  امتن�  ق�س�ي� 
هم ابن�ء قواتن� امل�سلحة واجهزتن� االمنية، قرة عني 
الث�ين، مرابطون على حدودن�،  امللك عبداهلل  جاللة 
�س�هرون على امنن� وامن الوطن، لي�ستمر الوطن ينعم 
منهم،  واحللد  لكل  فتحية  واال�ستقرار،  ب�لطم�أنينة 
جاللة  املفدى،  ق�ئدن�  خلف  نبقى  ب�أن  الوف�ء  وعهد 
اخلف�قة،  رايته  حول  ملتفني  الث�ين،  عبداهلل  امللك 
لك�فة خطواته وجهوده، من اجل  داعمني وم�س�ندين 
رفعة الوطن وعزه". وقراأ املجل�س الف�حتة على اأرواح 

ال�سهداء خ�سريات وامل�س�قبة و�سهداء الوطن.

*عمان 
والتعليم  الرتبية  وزارة  علل�م  اأمللني  ق�لت 
جنوى  الدكتورة  واالإداريلللة  الفنية  لل�سوؤون 
منه�ج  اإعللللداد  ب�سدد  الللللوزارة  اإن  قللبلليللالت، 
لالأن�سطة التف�علية وامليدانية للطالب، لتعزيز 
ثق�فة العمل التطوعي واملجتمعي لهم م� ي�سهم 

برفد املجتمع بقي�دات �سب�بية ف�علة.
جللل�ء ذللللك خلللالل ا�للسللتللقللبلل�لللهلل� الللثللالثلل�ء 

جمموعة �سب�ب و�س�ب�ت ينفذون مب�درات تعنى 
يف  كورون�  ج�ئحة  بعد  التعليم  واقللع  بتقييم 
والعقبة،  والزرق�ء،  واربد،  عم�ن،  حم�فظ�ت: 
الذي  املحلية  ال�سي��س�ت  تطوير  برن�مج  �سمن 
قبيالت  واأكللدت  را�سد.   - احلي�ة  مركز  ينفذه 
اأن الوزارة ت�سعى ج�هدًة اىل تطوير املنظومة 
التعليمية من جميع جوانبه� من خالل تقدمي 
تدريب�ت متقدمة الإعداد الكوادر التدري�سية، 

ب�لعملية  املتعلقة  التحتية  البنى  وتطوير 
من  العديد  ا�ستحداث  خللالل  مللن  التعليمية 
اأن  وبينت  الطالب.  ال�ستقب�ل  املوؤهلة  املدار�س 
على  القوي  اأثره�  رغم  كورون�  فريو�س  اأزمللة 
اإيج�بي  ب�سكل  �س�همت  اأنه�  اإال  التعليم  قط�ع 
خالل  من  التعليمية  التكنولوجي�  تطوير  يف 
بعد  للتعليم عن  ا�ستحدثت  الكرتونية  من�س�ت 
و�س�همت ب�سكل كبري يف التقليل من اآث�ر االأزمة 

واحلد من تف�سي الفريو�س. واأكدت قبيالت يف 
رده� على اأبرز التو�سي�ت التي قدمه� الق�ئمون 
على  �ستعمل  الرتبية  وزارة  اإن  املب�درات،  على 
العمل  من  ب�ملزيد  ال�سب�ب  مط�لبة  به�  االأخذ 
املنظومة  لتطوير  بتو�سي�تهم  الللوزارة  لرفد 
�سيتم  اأنلله  اإىل  واأ�س�رت  االأردن.  يف  التعليمية 
عقد موؤمتر �سب�بي يف امل�ستقبل خ��س ب�ملنظومة 
التعليمية، معربة عن فخره� ب�ل�سب�ب االردين 

و�سبيل  وم�ستقبلن�  "ح��سرن�  ي�سكلون  الللذي 
بللدورهلل�،   . نرغب"  اللللذي  االإيللجلل�بللي  التغيري 
اللق�ء  خللالل  املللبلل�درات  عمل  فللرق  ا�ستعر�ست 
حتدي�ت تواجه العملية التعليمية وتو�سي�تهم 
التعليمية  الللكللوادر  زيلل�دة  واأبللرزهلل�:  ملواجهت� 
موؤهلة  جديدة  مللدار�للس  وا�ستحداث  املوؤهلة، 
الطالب  اكتظ�ظ  من  للحد  ك�فة  ب�الحتي�ج�ت 
تعليمية  بيئة  وتللوفللري  ال�سحية،  الللغللرف  يف 

اأهمية  علللللى  الللتللو�للسلليلل�ت  و�للسللددت  مللتللطللورة. 
ال�سراكة بني القط�عني الع�م واخل��س لتطوير 
التي  اال�سرار  بعد  خ��سة  التعليمية  املنظومة 
م�ستوى  رفللع  و�للسللرورة  كللورونلل�،  ازمللة  احدثته� 
الوعي  وزي�دة  املدار�س،  داخل  النف�سي  االر�س�د 
تفعيل  ج�نب  اإىل  التعليمية  للكوادر  ال�سحي 
لن�سر  املللدين  املجتمع  موؤ�س�س�ت  مع  ال�سراكة 

الوعي التعليمي وال�سحي يف املدار�س. 

  
عم�ن 

اأنهى جمل�س االأمة ب�سقيه النواب واالأعي�ن، 
ل�سنة  االأردين  الد�ستور  تعديل  م�سروع  اإقللرار 
2022، متهيدًا لرفعه اىل جاللة امللك للم�س�دقة 

عليه، ون�سره ب�جلريدة الر�سمية.
وامل�سروع، هو التعديل الرابع ع�سر للد�ستور 
مللل�دة،   25 و�للسللمللل   ،1952 عللل�م  مللنللذ  االأردين 
اإىل  "االأردني�ت"  عللبلل�رة  ت�سمني  اإىل  اإ�س�فة 
عنوان الف�سل الث�ين من الد�ستور. وك�ن جمل�س 
النواب، رف�س تعديل املواد 32 و56 و59 و86 من 
الد�ستور الواردة من احلكومة، واملتعلقة برئ��سة 
الللوزراء  وحم�كمة  القومي،  االأمللن  ملجل�س  امللك 
ربع  موافقة  وا�سرتاط  الق�س�ء،  اأم�م  ال�س�بقني 
ن�سو�س  تف�سري  طلب  عند  االأمة  جمل�س  اأع�س�ء 
العني  اأو  الن�ئب  مبح�كمة  وال�سم�ح  الد�ستور، 

خالل مدة اجتم�ع املجل�س.
)بللرتا(  االأردنلليللة  االأنللبلل�ء  وكلل�لللة  وتن�سر 
م�سروع  ط�له�  الللتللي  الللد�للسللتللور  ملللواد  ن�سو�س 

التعديل، وب�ل�سيغة التي اأقره� جمل�س االأمة.
الف�سل الث�ين: حقوق االأردنيني واالأردني�ت 
وواجب�تهم... )عنوان( امل�دة 6 :1. االأردنيون 
احلقوق  يف  بينهم  متييز  ال  �سواء  الق�نون  اأملل�م 
اأو  اللغة  اأو  العرق  يف  اختلفوا  واإن  والواجب�ت، 

الدين.
�سعبه  واأر�سه ووحدة  الوطن  الدف�ع عن   .2
واحلف�ظ على ال�سلم االجتم�عي واجب مقد�س 

على كل اأردين.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم �سمن حدود 
الفر�س  وتك�فوؤ  الطم�أنينة  وتكفل  اإمك�ني�ته�، 

جلميع االأردنيني.
الدين  قوامه�  املجتمع  اأ�س��س  االأ�للسللرة   .4
كي�نه�  الق�نون  يحفظ  الوطن،  وحب  واالأخللالق 

ال�سرعي ويقوي اأوا�سره� وقيمه�.
ذوي  االأ�سخ��س  حقوق  الق�نون  يحمي   .5
االإع�قة ويعزز م�س�ركتهم واإندم�جهم يف من�حي 
االأمومة والطفولة  املختلفة، كم� يحمي  احلي�ة 
االإ�س�ءة  ومينع  الن�سء  ويرعى  وال�سيخوخة 

واال�ستغالل.
6. تكفل الدولة متكني املراأة ودعمه� للقي�م 
تك�فوؤ  ي�سمن  مب�  املجتمع  بن�ء  يف  ف�عل  بللدور 
العدل واالإن�س�ف وحم�يته�  اأ�س��س  الفر�س على 

من جميع اأ�سك�ل العنف والتمييز.
املللواطللنللة  قلليللم  تللعللزيللز  الللدولللة  تكفل   .7
حدود  �سمن  وتكفل  الق�نون  و�سي�دة  والت�س�مح 
يف  امل�س�همة  يف  اللل�للسللبلل�ب  متللكللني  اإمللكلل�نلليلل�تللهلل� 
واالجتم�عية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  احلي�ة 
اإبداع�تهم  ودعم  قدراتهم  وتنمية  والثق�فية، 

وابتك�راتهم.
امل�دة 40:1. مع مراع�ة اأحك�م الفقرة )2( 
بلل�إرادة  �سالحي�ته  امللك  مي�ر�س  امللل�دة  هذه  من 
رئي�س  من  موقعة  امللكية  االإرادة  وتكون  ملكية 
ويبدي  املخت�سني  الللوزراء  اأو  والوزير  الللوزراء 
التواقيع  فوق  توقيعه  بتثبيت  موافقته  امللك 

املذكورة.
ملكية  بللل�إرادة  �سالحي�ته  امللك  مي�ر�س   .2
دون توقيع من رئي�س الوزراء والوزير اأو الوزراء 
ويل  اختي�ر  اأ.  الت�لية:  احللل�الت  يف  املخت�سني 

العهد.
ب. تعيني ن�ئب امللك.

واأع�س�ئه  االأعي�ن  جمل�س  رئي�س  تعيني  ج. 
من  اأي  اإعف�ء  اأو  ا�ستق�لة  وقبول  املجل�س  وحل 

اأع�س�ئه من الع�سوية.
وقبول  الق�س�ئي  املجل�س  رئي�س  تعيني  د. 

ا�ستق�لته.
الللد�للسللتللوريللة  املحكمة  رئلليلل�للس  تعيني  هلللل. 

واأع�س�ئه� وقبول ا�ستق�التهم.
املخ�برات  ومدير  اجلي�س  ق�ئد  تعيني  و. 

ومدير االأمن الع�م واإنه�ء خدم�تهم.
املجل�س  ورئي�س  الق�س�ة  ق��سي  تعيني  ز. 
وانه�ء  ا�ستق�لتيهم�  وقبول  ال�سرعي  الق�س�ئي 

خدم�تهم�.
ا�ستق�لته  وقللبللول  الللعلل�م  املفتي  تعيني  ح. 

واإنه�ء خدم�ته.
اله��سمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  تعيني  ط. 
ووزير البالط امللكي اله��سمي، وم�ست�س�ري امللك، 

وقبول ا�ستق�التهم واإنه�ء خدم�تهم.
اأن  وزارته  اأثن�ء  للوزير  امل�دة 44 :ال يجوز 
ولو  الدولة  اأمالك  �سيئً� من  ي�ست�أجر  اأو  ي�سرتي 
ك�ن ذلك يف املزاد العلني، كم� ال يجوز له اأثن�ء 
وزارته اأن يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة �سركة م�، 
اأن  اأو  اأو م�يل  اأي عمل جت�ري  اأن ي�سرتك يف  اأو 

يتق��سى راتبً� من اأية �سركة.
من  اأو  الوزير  اأو  الللوزراء  52:لرئي�س  امل�دة 
االأعلليلل�ن  جمل�سي  يف  الللكللالم  حللق  عنهم�  ينوب 
االأع�س�ء  �س�ئر  على  التقدم  حق  ولهم  والنواب، 

يف خم�طبة املجل�سني.
امل�دة 53:1. تعقد جل�سة الثقة ب�لوزارة اأو 
ب�أي وزير منه� اإم� بن�ء على طلب رئي�س الوزراء 
واإم� بن�ء على طلب موقع من عدد ال يقل عن ربع 

عدد اع�س�ء جمل�س النواب.
2. يوؤجل االقرتاع على الثقة ملرة واحدة ال 
الوزير  اإذا طلب ذلك  اأي�م  تتج�وز مدته� ع�سرة 
املخت�س اأو هيئة الوزارة وال يحل املجل�س خالل 

هذه املدة.
تتقدم  اأن  توؤلف  وزارة  كل  على  يرتتب   .3
�سهر  خالل  النواب  جمل�س  اإىل  الللوزاري  ببي�نه� 
واحد من ت�ريخ ت�أليفه� اإذا ك�ن املجل�س منعقدًا 

واأن تطلب الثقة على ذلك البي�ن.
4. اإذا ك�ن جمل�س النواب غري منعقد يدعى 
اأن  اللللوزارة  وعلى  ا�ستثن�ئية  لللدورة  لالنعق�د 
على  الثقة  تطلب  واأن  الللوزاري  ببي�نه�  تتقدم 

ذلك البي�ن خالل �سهر من ت�ريخ ت�أليفه�.
فعلى  منحاًل  الللنللواب  جمل�س  كلل�ن  اإذا   .5
تطلب  واأن  الللوزاري  ببي�نه�  تتقدم  اأن  الللوزارة 
ت�ريخ  من  �سهر  خللالل  البي�ن  ذلللك  على  الثقة 

اجتم�ع املجل�س اجلديد.
ببي�نه�  تتقدم  ان  وزارة  اأي  على  يتوجب   .6
اأي جمل�س نواب انتخب يف عهده�،  الوزاري اىل 
�سهر  خالل  البي�ن  ذلك  على  الثقة  تطلب  وان 

واحد من ت�ريخ اجتم�ع هذا املجل�س.
7. الأغرا�س الفقرات )3( و)4( و)5( و)6( 
اإذا  الثقة  على  الللوزارة  حت�سل  امللل�دة،  هذه  من 
اأع�س�ء  من  املطلقة  االأغلبية  ل�س�حله�  �سوتت 

جمل�س النواب.
ب�أحد  اأو  ب�لوزارة  الثقة  تطرح   .541 امل�دة 

الوزراء اأم�م جمل�س النواب.
بلل�لللوزارة  الثقة  عللدم  املجل�س  قللرر  اذا   .2
اأع�س�ئه  عللدد  جمموع  من  املطلقة  ب�الأكرثية 
وجب عليه� اأن ت�ستقيل، وال يجوز تكليف رئي�سه� 

بت�سكيل الوزارة التي تليه�.
ب�أحد  خ��سً�  الثقة  عدم  قرار  ك�ن  واإذا   .3

الوزراء وجب عليه اعتزال من�سبه.
امل�دة 60:

د�ستورية  يف  املب��سر  الطعن  حق  يقت�سر   .1
املحكمة  للللدى  الللنلل�فللذة  واالأنللظللمللة  الللقللوانللني 
اأو  االأعي�ن  جمل�س  مللن:اأ.  كل  على  الد�ستورية 
جمل�س النواب على اأن ي�سدر القرار مبوافقة م� 

ال يقل عن ربع عدد اأع�س�ء املجل�س املعني.
ب. جمل�س الوزراء.

يجوز  املح�كم  اأم�م  املنظورة  الدعوى  يف   .2
اإثللل�رة الللدفللع بعدم  اأطلللراف الللدعللوى  الأي مللن 
الدفع  اأن  اإن وجدت  املحكمة  الد�ستورية، وعلى 
وفق  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  حتيله  اأن  جدي 

اأحك�م الق�نون.
املحكمة  ع�سو  يف  ي�سرتط   .61:1 املللل�دة 

الد�ستورية م� يلي:اأ. اأن يكون اأردنيً� وال يحمل 
جن�سية دولة اأخرى.

ب. اأن يكون قد بلغ اخلم�سني من العمر.
حمكمة  يف  ق�س�ة  خدموا  ممن  يكون  اأن  ج. 
التمييز اأو املحكمة االدارية العلي� اأو من اأ�س�تذة 
رتبة  يحملون  الللذيللن  اجللل�مللعلل�ت  يف  الللقلل�نللون 
ال  مدة  اأم�سوا  الذين  املح�مني  من  اأو  االأ�ست�ذية 
تقل عن ع�سرين �سنة يف املح�م�ة ومن املخت�سني 
الذين تنطبق عليهم �سروط الع�سوية يف جمل�س 

االأعي�ن.
الد�ستورية  املحكمة  واأع�س�ء  رئي�س  2.على 
اأملل�م  يق�سموا  اأن  اأعللملل�لللهللم  مب��سرتهم  قبل 
اأن  العظيم  ب�هلل  "اأق�سم  ن�سه  هذا  ميينً�  امللك 
على  اأح�فظ  واأن  والوطن،  للملك  خمل�سً�  اأكون 
ب�لواجب�ت  واأقللوم  االأمللة  اأخللدم  واأن  الد�ستور، 

املوكولة اإيّل ب�أم�نة".
املحكمة  عمل  طريقة  الق�نون  يحدد   .3
ال�سوؤون  وجميع  اأم�مه�  الطعن  وكيفية  واإدارته� 
املتعلقة به� وب�إجراءاته� وب�أحك�مه� وقراراته�، 
به�  املتعلق  الق�نون  و�سع  بعد  اأعم�له�  وتب��سر 
اأع�س�ئه�  حقوق  الق�نون  ويبني  التنفيذ  مو�سع 

وح�س�نتهم.
االأعي�ن  جمل�س  ع�سو  يف  64:ي�سرتط  امل�دة 
 )75( املللل�دة  يف  املعينة  ال�سروط  على  زيللل�دة 
�سنة  اأربعني  اأمت  قد  يكون  اأن  الد�ستور  هذا  من 
الفئ�ت  اإحدى  من  يكون  واأن  عمره  من  �سم�سية 
ال�س�بقني  والللللوزراء  الللللوزراء  االآتلليللة:روؤ�للسلل�ء 
جمل�س  وروؤ�س�ء  قي�دية،  من��سب  �سغلوا  والذين 
التمييز،  حمكمة  وقلل�للسلل�ة  وروؤ�لللسللل�ء  الللنللواب، 
العلي�  واملحكمة  العلي�،  االإداريللللة  واملحكمة 
ال�سرعية، ورئي�س واأع�س�ء املحكمة الد�ستورية، 
ف�س�عدًا،  لواء  رتبة  من  املتق�عدين  وال�سب�ط 
ال  للني�بة  انتخبوا  الذين  ال�س�بقني  والللنللواب 
اأقل من مرتني، ومن م�ثل هوؤالء من ال�سخ�سي�ت 
ب�أعم�لهم  واعتم�ده  ال�سعب  ثقة  على  احل�ئزين 

وخدم�تهم لالأمة والوطن.
من  الللنللواب  جمل�س  يللتلل�ألللف   .67:1 املللل�دة 
ومب��سرًا  �سريً�  ع�مً�  انتخ�بً�  منتخبني  اأع�س�ء 
واملب�دئ  االأمللور  يكفل  لالنتخ�ب  لق�نون  وفقً� 
االأعم�ل  مراقبة  يف  املر�سحني  حق  الت�لية:اأ- 

االنتخ�بية.
ب- عق�ب الع�بثني ب�إرادة الن�خبني.

مراحله�  يف  االنتخ�بية  العملية  �سالمة  ج- 
ك�فة.

ين�ط  م�ستقلة  هيئة  بللقلل�نللون  تن�س�أ   -2
والبلدية  الني�بية  االنتخ�ب�ت  اإدارة  بللهلل�:اأ. 
الق�نون،  الأحللكلل�م  وفق�  ع�مة  انتخ�ب�ت  واأي 
ب�إدارة  امل�ستقلة  الهيئة  تكليف  الوزراء  وملجل�س 
بن�ء  عليه�  اال�للسللراف  اأو  اأخللرى  انتخ�ب�ت  اأي 
تلك  ب�إجراء  ق�نون�  املخولة  اجلهة  طلب  على 

االنتخ�ب�ت.
الللنللظللر بللطلللللبلل�ت تلل�أ�للسلليلل�للس االحللللزاب  ب. 
الأحللكلل�م  وفللقللً�  �للسللوؤونللهلل�  ومت�بعة  ال�سي��سية 

الق�نون.
امل�دة 69:1. ينتخب جمل�س النواب يف بدء 
�سم�سية  �سنة  ملللدة  له  رئي�سً�  الع�دية  اللللدورة 

واحدة ويجوز اإع�دة انتخ�به.
ع�دية  غري  دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اذا   .2
ومل يكن له رئي�س فينتخب املجل�س رئي�سً� له ملدة 

تنتهي يف اأول الدورة الع�دية.
3. يفقد رئي�س جمل�س النواب من�سبه يف اأي 
من احل�الت الت�لية:اأ. اال�ستق�لة وتعترب ن�فذة 
من ت�ريخ اإيداعه� لدى االأم�نة الع�مة للمجل�س.

ب. الوف�ة.
ج. بقرار ي�سدر عن ثلثي اأع�س�ء املجل�س.

النواب  جمل�س  رئي�س  من�سب  �سغر  اذا   .4
الأي من االأ�سب�ب الواردة يف الفقرة )3( من هذه 
الرئي�س  ن�ئب  يتوىل  اآخللر  �سبب  الأي  اأو  امللل�دة 

رئ��سة املجل�س حلني انتخ�ب رئي�س جديد خالل 
واإذا  املن�سب،  �سغور  ت�ريخ  من  اأ�سبوعني  مللدة 
املجل�س  يدعى  منعقد  غري  النواب  جمل�س  ك�ن 
لالنعق�د بدورة ا�ستثن�ئية ينتخب فيه� رئي�سً� له 

ال�ستكم�ل املدة املتبقية لرئ��سة املجل�س.
النواب  جمل�س  ع�سو  يف  70:ي�سرتط  امللل�دة 
من   )75( امل�دة  يف  املعينة  ال�سروط  على  زي�دة 
اأمت خم�سً� وع�سرين  اأن يكون قد  الد�ستور،  هذا 
�سنة �سم�سية من عمره، واأن تتوافر فيه �سروط 

الرت�سح املن�سو�س عليه� يف ق�نون االنتخ�ب.
بحق  التمييز  حمكمة  تخت�س   .71:1 امل�دة 
النواب  جمل�س  اأع�س�ء  ني�بة  �سحة  يف  الف�سل 
الطعن  يللقللدم  اأن  على  الللقلل�نللون  الأحللكلل�م  وفللقللً� 
نت�ئج  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�سر  خم�سة  خالل 
االنتخ�ب�ت يف اجلريدة الر�سمية، وعلى املحكمة 
الف�سل يف الطعن خالل مدة ال تزيد على ثالثني 

يومً� من ت�ريخ ت�سجيل الطعن لديه�.
اأو قبوله  اإم� برد الطعن  2. تق�سي املحكمة 
الن�ئب  ا�سم  تعلن  احللل�لللة  هللذه  ويف  مو�سوعً� 

الف�ئز.
3. يعلن جمل�س النواب بطالن ني�بة الن�ئب 
الذي اأبطلت املحكمة ني�بته وا�سم الن�ئب الف�ئز 

اعتب�رًا من ت�ريخ �سدور احلكم.
4. تعترب االأعم�ل التي ق�م به� الع�سو الذي 

اأبطلت املحكمة ني�بته قبل اإبط�له� �سحيحة.
يف  نظره�  نتيجة  للمحكمة  تبني  واإذا   .5
يف  االنتخ�ب  اإجلللراءات  اأن  اإليه�  املقدم  الطعن 
واأحك�م  تتفق  ال  به�  الطعن  تعلق  التي  الدائرة 
الق�نون ت�سدر قراره� ببطالن االنتخ�ب يف تلك 

الدائرة.
امل�دة 72:يجوز الأي ع�سو من اأع�س�ء جمل�س 
رئي�س  اإىل  يقدمه  بكت�ب  ي�ستقيل  اأن  النواب 
ت�ريخ  من  ن�فذة  اال�ستق�لة  وتعترب  املجل�س، 

تقدميه� .
امل�دة 74 :1. اذا حل جمل�س النواب ل�سبب 
م�، فال يجوز حل املجل�س اجلديد لل�سبب نف�سه.

يف  الللنللواب  جمل�س  يحل  التي  احلكومة   .2
التي  االخلللرية  االربللعللة  االأ�للسللهللر  قبل  عهده�، 
ت�سبق انته�ء مدة املجل�س، ت�ستقيل خالل اأ�سبوع 
من ت�ريخ احلل، وال يجوز تكليف رئي�سه� بت�سكيل 

احلكومة التي تليه�.
نف�سه  تر�سيح  ينوي  الللذي  الوزير  على   .3
على  يومً�  �ستني  قبل  ي�ستقيل  اأن  لالنتخ�ب�ت 

االأقل من ت�ريخ االنتخ�ب.
جمل�سي  يف  ع�سوًا  يكون  ال   .75:1 املللل�دة 

االأعي�ن والنواب:اأ- من مل يكن اأردنيً�.
ومل  ب�الإفال�س  عليه  حمكومً�  كلل�ن  من  ب- 

ي�ستعد اعتب�ره ق�نونيً� .
جل- من ك�ن حمجورًا عليه ومل يرفع احلجر 

عنه.
د- من ك�ن حمكومً� عليه ب�حلب�س مدة تزيد 
على �سنة واحدة بجرمية غري �سي��سية ومل يعف 

عنه.
هل. من مل يكن ك�مل االأهلية.

التي  الدرجة  امللك يف  اأق�رب  و- من ك�ن من 
تعني بق�نون خ��س.

جمل�سي  اأع�س�ء  من  ع�سو  كل  على  ميتنع   .2
االأعي�ن والنواب اأثن�ء مدة ع�سويته اأن يتع�قد 
او  الع�مة  الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  اأو  احلكومة  مع 
اأو  متلكه�  التي  ال�سرك�ت  اأو  الع�مة  املوؤ�س�س�ت 
ر�سمية  موؤ�س�سة  اأي  اأو  احلكومة  عليه�  ت�سيطر 
مب��سرة  بطريقة  التع�قد  هذا  ك�ن  �سواء  ع�مة 
اأو يبيعه� �سيئً� من  اأو غري مب��سرة، وال يوؤجره� 
من  ك�ن  م�  ب��ستثن�ء  عليه،  يق�ي�سه�  اأو  اأمواله 
ك�ن  ومن  واالأملللالك،  االأرا�للسللي  ا�ستئج�ر  عقود 
م�س�همً� اأو �سريكً� يف �سركة بن�سبة ال تزيد على 
5 %، ويحظر على الع�سو التدخل يف العقود التي 
هذه  يف  اليه�  امل�س�ر  اجله�ت  مع  ال�سركة  تربمه� 

الفقرة.
عدم  حلل�الت  مللن  ح�لة  اأي  حدثت  اإذا   .3
االأهلية املن�سو�س عليه� يف الفقرة )1( من هذه 
االأعي�ن  جمل�سي  اأع�س�ء  من  ع�سو  الأي  امللل�دة 
انتخ�به  اأو ظهرت بعد  اأثن�ء ع�سويته  والنواب 
امللل�دة  هللذه  مللن   )2( الفقرة  اأحللكلل�م  خ�لف  اأو 

ت�سقط ع�سويته حكمً� وي�سبح حمله �س�غرًا.
امل�دة 76:

مللن:اأ.  كل  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ال   .1
من�سب  وبني  النواب  جمل�س  اأو  االأعي�ن  جمل�س 

الوزارة.
وبني  النواب  جمل�س  اأو  االأعي�ن  جمل�س  ب. 
من  مب�لغ  اأي  �س�غله�  يتق��سى  ع�مة  وظيفة  اأي 
والبلدي�ت  عم�ن  اأم�نة  فيه�  مب�  الع�مة  االأموال 

وجم�ل�س املح�فظ�ت.
ج. جمل�س االأعي�ن وجمل�س النواب.

2. يتق��سى اأع�س�ء جمل�سي االأعي�ن والنواب 
خم�س�س�ت الع�سوية التي يحدده� الق�نون واإذا 
اال  التعديل  ينفذ  ال  املخ�س�س�ت  تعديل  جرى 
بدءًا من جمل�س االعي�ن اأو جمل�س النواب الت�يل 

للمجل�س الذي اأقر التعديل.
امل�دة 84:1. ال تعترب جل�سة اأي من املجل�سني 
املطلقة  االأغلبية  ح�سرته�  اإذا  اإال  ق�نونية 
م�  ق�نونية  اجلل�سة  وت�ستمر  املجل�س،  الأع�س�ء 

دامت هذه االأغلبية ح��سرة فيه�.
ب�أكرثية  املجل�سني  2. ت�سدر قرارات كل من 
الرئي�س  عدا  م�  احل��سرين  االأع�س�ء  اأ�سوات 
اإذا ن�س هذا الد�ستور على خالف ذلك، واإذا  اإال 
اأن يعطي  الرئي�س  ت�س�وت االأ�سوات فيجب على 

�سوت الرتجيح.
املجل�سني مبوافقة  3. ت�سدر قرارات كل من 
متعلقً�  القرار  ك�ن  اإذا  االع�س�ء  اأ�سوات  ثلثي 
بلل�لللقللوانللني الللنلل�ظللمللة لللالنللتللخلل�ب واالأحلللللزاب 
وديوان  امل�ستقلة  والهيئة  والق�س�ء  ال�سي��سية 
املح��سبة والنزاهة ومك�فحة الف�س�د واجلن�سية 
واالأحوال ال�سخ�سية وتطبق اأحك�م هذه الفقرة 
الذي  للمجل�س  الت�يل  االأمة  جمل�س  من  اعتب�رًا 

يقر اإ�س�فته�.
اأو  ب�لد�ستور  متعلقً�  الت�سويت  ك�ن  اإذا   .4
الوزراء  ب�أحد  اأو  ب�لوزارة  الثقة  ب�القرتاع على 
على  بلل�ملللنلل�داة  االأ�لللسلللوات  تعطى  اأن  فيجب 

االأع�س�ء ب�أ�سم�ئهم وب�سوت ع�ل.
امل�دة 88:اإذا �سغر حمل اأحد اأع�س�ء جمل�سي 
غري  اأو  اال�ستق�لة  اأو  ب�لوف�ة  والنواب  االأعي�ن 
ذلك من االأ�سب�ب ب��ستثن�ء من �سدر بحقه قرار 
ق�س�ئي ب�إبط�ل �سحة ني�بته، ميالأ حمله اإن ك�ن 
ن�ئبً�  ك�ن  واإذا  امللك،  من  التعيني  بطريق  عينً� 
لالنتخ�ب  امل�ستقلة  الهيئة  ب�إ�سع�ر  املجل�س  يقوم 
خالل ثالثني يوم� من �سغور حمل الع�سو، وميالأ 
�ستني  خالل  االنتخ�ب  ق�نون  اأحك�م  وفق  حمله 
وتللدوم  املحل،  ب�سغور  االإ�سع�ر  ت�ريخ  من  يومً� 

ع�سوية الع�سو اجلديد اإىل نه�ية مدة املجل�س.
امل�دة 92:1. اإذا رف�س اأحد املجل�سني م�سروع 
اأو  اأي ق�نون مرتني وقبله املجل�س االآخر معداًل 
م�سرتكة  جل�سة  يف  املجل�س�ن  يجتمع  معدل  غري 
املللواد  لبحث  االأعلليلل�ن  جمل�س  رئي�س  برئ��سة 
املختلف فيه�، وي�سرتط لقبول امل�سروع اأن ي�سدر 
االأع�س�ء  ثلثي  ب�أكرثية  امل�سرتك  املجل�س  قرار 
ب�ل�سورة  امل�سروع  يرف�س  وعندم�  احل��سرين 
يف  املجل�س  اإىل  ث�نية  مرة  يقدم  ال  اآنفً�  املبينة 

الدورة نف�سه�.
للنظ�م  وفق�  والللنللواب  االأعلليلل�ن  ملجل�سي   .2
م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  منهم�،  لكل  الداخلي 
ق�نون  اأي  مل�سروع  فيه�  املختلف  امللللواد  لبحث 
تو�سي�ته�  ورفللع  نه�ئية  �سيغة  على  والتوافق 

للمجل�سني.
املوازنة  ق�نون  م�سروع  يقدم   .112:1 امل�دة 
احلكومية  الوحدات  موازن�ت  مت�سمنً�  الع�مة 

امل�لية  ال�سنة  ابللتللداء  قبل  االأمللة  جمل�س  اإىل 
اأحك�م  وفق  فيه  للنظر  االأقل  على  واحد  ب�سهر 
امل�لية  البي�ن�ت  احلكومة  وتللقللدم  الد�ستور، 
ال�سنة  انته�ء  من  اأ�سهر  �ستة  نه�ية  يف  اخلت�مية 
امل�لية ال�س�بقة، على اأن ي�سري حكم هذه امل�دة 

اعتب�رًا من ال�سنة امل�لية الت�لية.
2. يقرتع على املوازنة الع�مة ف�ساًل ف�ساًل.

3. ال يجوز نقل اي مبلغ يف ق�سم النفق�ت من 
املوازنة الع�مة من ف�سل اىل اآخر اال بق�نون .

م�سروع  يف  املن�ق�سة  عند  االمللة  ملجل�س   .4
املوؤقتة  القوانني  يف  او  الع�مة  املللوازنللة  ق�نون 
الف�سول  يف  النفق�ت  من  ينق�س  ان  به�  املتعلقة 
ولي�س  الع�مة  للم�سلحة  موافقً�  يراه  م�  بح�سب 
له اأن يزيد يف تلك النفق�ت ال بطريقة التعديل 
وال بطريقة االقرتاح املقدم على حدة على اأنه 
يجوز بعد انته�ء املن�ق�سة ان يقرتح و�سع قوانني 

الإحداث نفق�ت جديدة.
5. ال يقبل اثن�ء املن�ق�سة يف املوازنة الع�مة 
او  مللوجللودة  �سريبة  الإلللغلل�ء  يقدم  اقللرتاح  اأي 
ال�سرائب  تعديل  اأو  جللديللدة  �سريبة  فر�س 
اقرته  ملل�  يتن�ول  نق�س�ن  اأو  بللزيلل�دة  املللقللررة 
اأي  يقبل  وال  املفعول  الن�فذة  امل�لية  القوانني 
املربوطة  الللواردات  او  النفق�ت  بتعديل  اقرتاح 

بعقود.
ونفق�ته�  الللدولللة  واردات  على  ي�سدق   .6
الع�مة  املوازنة  بق�نون  م�لية  �سنة  لكل  املقدرة 
على  املذكور  الق�نون  ين�س  اأن  يجوز  اأنلله  على 

تخ�سي�س مب�لغ معينة الأكرث من �سنة واحدة.
حم��سبة  ديللوان  بق�نون  119:ي�سكل  امللل�دة 
ملللراقللبللة اإيللللللراد اللللدوللللة ونللفللقلل�تللهلل� وطلللرق 
جمل�سي  اإىل  املح��سبة  ديوان  يقدم  �سرفه�:1. 
االأعي�ن والنواب تقريرًا ع�مً� يت�سمن املخ�لف�ت 
واآراءه  عليه�  املرتتبة  وامل�سوؤولية  املرتكبة 
ومالحظ�ته وذلك يف بدء كل دورة ع�دية و كلم� 

طلب اأحد املجل�سني منه ذلك.
من�ق�سة  والنواب  االعي�ن  جمل�سي  على   .2
تقرير ديوان املح��سبة خالل الدورة التي يقدم 

فيه�، اأو الدورة الع�دية التي تليه� على االأكرث.
3. ين�س الق�نون على ح�س�نة رئي�س ديوان 

املح��سبة .
القومي  االأمن  جمل�س  ين�س�أ   .1:  122 امل�دة 
اللللللللوزراء.ب. وزيللر  اأ. رئلليلل�للس  ويللتلل�ألللف ملللن: 
الداخلية. وزير  اخل�رجية.د.  وزير  الدف�ع.ج. 

مدير  املخ�برات.ز.  مدير  اجلي�س.و.  ق�ئد  هل. 
وفقً�  امللك  يعينهم�  ع�سوين  الللعلل�م.ح.  االمللن 
هذا  من   )40( امللل�دة  من   )2( الفقرة  الأحك�م 

الد�ستور.
املتعلقة  العلي�  ب�ل�سوؤون  املجل�س  يخت�س   .2
ويجتمع  اخل�رجية،  وال�سي��سة  والدف�ع  ب�الأمن 
اأو  وبح�سوره  امللك  من  بدعوة  ال�سرورة  عند 
املجل�س  قلللرارات  وتللكللون  يفو�سه،  مللن  ح�سور 

واجبة النف�ذ ح�ل م�س�دقة امللك عليه�.
3. تنظم �سوؤون املجل�س مبوجب نظ�م ي�سدر 

لهذه الغ�ية.
يف  اجلي�س  مهمة  تنح�سر   .127:1 املللل�دة 

الدف�ع عن الوطن و�سالمته.
واملخ�برات  اجلي�س  نظ�م  بق�نون  يبني   .2
احلللقللوق  ملللن  ملنت�سبيه�  ومللل�  اللللعللل�م  واالأملللللن 

والواجب�ت.
القوانني  توؤثر  اأن  يجوز  ال   .128:1 امللل�دة 
لتنظيم  الللد�للسللتللور  هللذا  مبللوجللب  ت�سدر  الللتللي 
اأو  احلقوق  هذه  جوهر  على  واحلري�ت  احلقوق 

مت�س اأ�س��سي�ته�.
و�س�ئر  واالأنللظللمللة  الللقللوانللني  جميع  ان   .2
اململكة  يف  به�  املعمول  الت�سريعية  االأعللملل�ل 
الد�ستور  هللذا  نف�ذ  عند  اله��سمية  االأردنلليللة 
تبقى ن�فذة اإىل اأن تلغى اأو تعّدل بت�سريع ي�سدر 
مبقت�س�ه.   )برتا-وليد الهب�هبة(

األعيان ُيصادق على 
مشروع التعديالت الدستورية

قبيالت: التربية بصدد إعداد منهاج لألنشطة التفاعلية والميدانية

شمول 25 مادة بمشروع تعديل الدستور األردني
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*عمان 
بلللحلللث رئللليللل�لللس واأعلللل�للللسلللل�ء جللمللعلليللة 
دول  مللع  االأردنلليللة  الربمل�نية  ال�سداقة 
وزير اخل�رجية  ون�ئب  واأوقي�نو�سي�،  اآ�سي� 
يزور  الللذي  جعفر،  الدين  قمر  امل�ليزي، 
العالق�ت  تعزيز  �سبل  حلل�للليللً�،  اململكة 
الللثللنلل�ئلليللة وتللطللويللرهلل� بلللني الللبلللللديللن 

ال�سديقني يف املج�الت ك�فة.
الن�ئب الدكتور  واأكد رئي�س اجلمعية، 
اللق�ء  م�ستهل  يف  املع�يعة،  عبدالرحيم 
الثالث�ء،  النواب  جمل�س  بدار  عقد  الذي 
عم�ن  للللدى  امللل�للليللزي  ال�سفري  وحلل�للسللره 
داتوك جيليد بن كومندجن، عمق عالق�ت 
اأر�سى  والتي  امل�ليزية،  االأردنية  ال�سداقة 
اإي�ه�  وا�سفً�  البلدين،  قي�دت�  دع�ئمه� 

ب�لت�ريخية واملتينة.
اأهمية  تكت�سب  الزي�رة  هذه  اإن  وق�ل: 
امل�س�لح  علللللى  �ستنعك�س  كللونللهلل�  خلل��للسللة 
اإىل  متطلعً�  وال�سعبني،  للبلدين  امل�سرتكة 
الربمل�نية  املج�الت  خمتلف  يف  توطيده� 
والللثللقلل�فلليللة والللتللعللللليللملليللة والللتللجلل�ريللة 

واالقت�س�دية وال�سي�حية.
اأوجلله  تعزيز  اأهمية  املع�يعة  واأكلللد 
وكواالملبور،  عم�ن  بني  امل�سرتك  التع�ون 
وتللبلل�دل الللزيلل�رات واخللللربات يف جم�الت 
وال�سن�ع�ت  وال�سي�حة  والنقل  الزراعة 
متتينه�  على  احلر�س  م�سدًدا  الللدوائلليللة، 
كال  يف  املت�حة  الفر�س  مللن  واال�للسللتللفلل�دة 

البلدين.
اإ�سم�عيل  الللنللواب:  اأ�للسلل�د  بللدورهللم، 
امللل�للسلل�قللبللة ورملللللزي الللعللجلل�رمللة وغللل�زي 

ي��سني،  وعبيد  عي��س  وهلل�يللل  الذنيب�ت 
مبواقف م�ليزي� الداعمة لالأردن وللق�سية 
على  اله��سمية  وللو�س�ية  الفل�سطينية 
املقد�س�ت االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
مركزًا  يعترب  االأردن  اأن  اإىل  واأ�للسلل�روا 
ا�للسللتللثللملل�ريللً� اإقللللليللملليللً�، ويللتللمللتللع مبللزايلل� 
داعني  وا�ستقرار،  اأمن  وعوامل  ا�ستثم�رية 
التع�ون  اآف�ق  فتح  على  العمل  �سرورة  اإىل 
البلدين  على  ب�لنفع  يعود  مبلل�  امل�سرتك 

ال�سديقني.
اخل�رجية  وزير  ن�ئب  اأ�س�د  جهته،  من 
الت�ريخية  الللعللالقلل�ت  مبت�نة  امللل�للليللزي، 
املللمللتللدة بللني الللبلللللديللن اللل�للسللديللقللني، على 
بالده  اأن  اإىل  م�سرًيا  امل�ستوي�ت،  خمتلف 
مع  امل�سرتكة  الللعللالقلل�ت  بتطوير  معنية 

االأردن على خمتلف ال�سعد.
على  يللزيللد  ملل�  هللنلل�ك  اأن  اإىل  واأ�للسلل�ر 

يف  يدر�سون  م�ليزية  وط�لبة  ط�لب   1100
لنقل  ا�ستعداده  مبديً�  االأردنية،  اجل�مع�ت 
حكومة  اإىل  الللنللواب  وافللكلل�ر  اآراء  جميع 
حتقيق  يف  ت�سهم  التي  اجلهود  وبذل  بالده 

امل�س�لح امل�سرتكة بني البلدين.
واأعرب جعفر عن تقدير بالده جلهود 
اهلل  عبد  امللللللك  جللاللللة  بللقلليلل�دة  االأردن، 
حتقيق  نحو  املتوا�سل  ال�سعي  يف  الللثلل�ين، 
اأن  موؤكًدا  املنطقة،  يف  واال�ستقرار  االأمللن 
من  العديد  يف  البلدين  بني  تق�رب  هن�ك 

االآراء واملواقف.
الق�سية  من  كواالملبور  موقف  وحللول 
تفهمً�  هن�ك  اإن  جعفر  ق�ل  الفل�سطينية، 
ولط�مل�  لدعمه�،  وموحدا  وم�سرتك�  وا�سعً� 
الدولية،  املح�فل  جميع  يف  عنه  عللربنلل� 
موؤكًدا اأنه� حتتل اأولوية وهن�ك اهتم�م�ت 

كبرية به� على خمتلف امل�ستوي�ت.

*عمان 
الذي  القد�س  على  عني  برن�مج  ن�ق�س 
اإعالن  االثنني،  االأردين  التلفزيون  عر�سه 
وروابللط  املخ�تري  اإعلل�دة  االحتالل  بلدية 
القد�س، بحجة قي�مه� بدور  القرى الإدارة 
وبلدية  املقد�سية  االأحلليلل�ء  بني  الو�سيط 
امل�سور  الربن�مج  تقرير  واأو�سح  االحتالل. 
يف القد�س اأن االإعالن عن ت�سكيل جلنة من 
خم�تري االأحي�ء العربية يف القد�س من قبل 
بني  الو�سل  همزة  لتكون  االحتالل،  بلدية 
الفل�سطينيني  وال�سك�ن  االحتالل  �سلط�ت 
الأن  للمقد�سيني،  مف�ج�أة  ك�نت  القد�س  يف 
الكثري  اأثلل�ر  الوا�سح"  "غري  االإعللالن  هللذا 
ب�عتب�ر  املقد�سي،  ال�س�رع  يف  ال�سكوك  من 
اأن هذا الطرح لي�س جديدا من قبل بلدية 
تنفيذه  حلل�ول  االحللتللالل  الأن  االحللتللالل، 

�س�بق� ومل ينجح.
هلللذه اخلللطللوة  اأن  الللتللقللريللر  واأ�لللسللل�ف 
الفل�سطينية  اجله�ت  من  ب�لعديد  دفعت 
م�سرة  واعللتللبلل�رهلل�  بللهلل�،  الللتللنللديللد  اإىل 
حملل�ولللة  ملللن  وجلللللزءا  ب�لفل�سطينيني، 
رجلل�ل  ل�سرب  وحملل�ولللة  الللقللد�للس،  تهويد 
ب�نتم�ئهم  املعروفني  املقد�سيني  الع�س�ئر 
والذين  املقد�سي،  ال�س�رع  لدى  الفل�سطيني 
وعرب  املقد�سيني.  لدى  مرجعية  يعتربون 
رف�سهم  عللن  املقد�سيني  الع�س�ئر  رجللل�ل 
اأن  موؤكدين  وتف�سياًل،  جملة  الطرح  هذا 
بع�س  تلميع  على  تعمل  االحتالل  �سلط�ت 
الوطني  ال�سف  عن  اخل�رجة  ال�سخ�سي�ت 
رج�ل  عن  كبديل  لتقدميهم  الفل�سطيني 
الن�سيج  متزيق  بهدف  املقد�سيني،  االإ�سالح 
االجللتللملل�عللي املللقللد�للسللي وحمللل�وللللة جلر 
بلدية  خمطط�ت  يف  للم�س�ركة  املقد�سيني 
اقتالع  على  وتعمل  ت�سعى  التي  االحتالل 

املقد�سيني من بيوتهم ب�ستى الطرق.
اللللقلللد�لللس،  �لللللسلللللوؤون  يف  امللللخلللتللل�لللس 
الطرح  هذا  اإن  ق�ل  �سه�ب،  الدكتوراأجمد 
هو اإع�دة اإنت�ج مل� هو قدمي، وي�أتي تنفيذه 
يف مراحل متقدمة جدًا من تهويد القد�س، 
الهوية  علللللى  عميق  تلل�أثللري  للله  و�للسلليللكللون 

املقد�سية،  والثق�فة  واللللرتاث  املقد�سية 
اخل��سة  ال�سهيونية  ب�ملف�هيم  ل�سهره� 

بتهويد القد�س.
ال�سفدي  اأحمد  املقد�سي  الن��سط  واأكد 
الكثري  حل  يف  الع�س�ئرية  اجلهود  اأهمية 
وطنية،  واجهته�  تكون  عندم�  امل�س�كل  من 
عن  �سيبحث  االحللتللالل  اأن  اإىل  ملل�للسللريًا 

الوجوه الع�س�ئرية املرتبطة به.
اأم� ع�سو الهيئة االإ�سالمية العلي�، احل�ج 
عبد ال�سالمية، ق�ل "اإنه يجري العمل على 
املخ�تري حتت  قدم و�س�ق الإخراج عدد من 
الع�دات  تهويد  بهدف  ال�س�ب�ك  اإ�للسللراف 
مدينة  يف  املتبعة  الع�س�ئرية  واالأعلللراف 
جميع  رفلل�للس  علللن  علللرب  كللملل�  القد�س"، 
مع  ب�لتع�طي  اال�للسلللللوب  لللهللذا  املللقللد�للسللني 
الربن�مج  والتقى  االإجتم�عية.  عالق�تهم 
الللللذي يللقللدملله االإعلللالملللي جللريللر مرقة 
مب�ست�س�ر  اهلل  رام  من  فيديو  ات�س�ل  عرب 
االإعللالملليللة،  لللللل�للسللوؤون  الللقللد�للس  حم�فظة 
معروف الرف�عي، الذي اأكد دور املخ�تري يف 
بالد ال�س�م ب�لت�سدي لالحتاللني الفرن�سي 
االحتالل  اإىل  ب�الإ�س�فة  واالجنللللليللزي، 
بني  التمييز  اإىل  داعلليللً�  االإ�للسللرائلليلللللي، 
وبني  وطني،  دور  لهم  ك�ن  الذين  املخ�تري 
جتنيدهم  االحتالل  ا�ستط�ع  الذين  اأولئك 

خلدمة اأهدافه االأمنية.
خ�سر  االحتالل  اأن  الرف�عي  واأو�للسللح 
املقد�سة  املدينة  اأبللنلل�ء  مللع  مللعلل�رك  عللدة 
هللوؤالء  بللوجللود  الللرهلل�ن  بلل�أن  يعي  واأ�سبح 
الفل�سطينيون  يعتربهم  فيم�  خ��سر،  ره�ن 
بع�س  اإىل  م�سريًا  رابللح،  رهلل�ن  والوطنيون 
االأربللع  ال�سنوات  خللالل  االنت�س�رات  هللذه 
االأحللمللر  اخلللل�ن  معركة  ومنه�  امللل��للسلليللة، 
اأجرب  التي  االإلكرتونية  البواب�ت  ومعركة 
على  االحللتللالل  �سلط�ت  املقد�سيون  فيه� 
انتهت  التي  الرحمة  ب�ب  ومعركة  اإزالته�، 
بفتح االحتالل لهذا امل�سلى اأم�م املقد�سيني 
لل�سالة فيه حتى يومن� هذا، واأخريًا معركة 
م�ستمرة.  تلللزال  ملل�  الللتللي  جلللراح  ال�سيخ 
جل�أ  لذلك،  نتيجة  االحتالل،  اأن  واأ�س�ف 

جربه  الذي  املخ�تري"  "جلنة  م�سروع  اإىل 
يف �سبعيني�ت القرن امل��سي ب�إن�س�ء م� �سمي 
وقته� ب"روابط القرى" والتي مت حم�ربته� 

من قبل جميع الف�س�ئل الفل�سطينية.
االحللتللالل  بلدية  اأن  الللرفلل�عللي  وبللني 
تريد اإن�س�ء جل�ن املخ�تري بحجة اأن تكون 
حلقة و�سل بني االحي�ء املقد�سية العربي 
بلدية  اأن  اإىل  الفللتللً�  االحللتللالل،  وبلدية 
لالأحي�ء  خدم�ت  اأيللة  تقدم  ال  االحتالل 
االأحي�ء  يف  التحتية  البنية  واأن  العربية، 
بنته�  التي  نف�سه�  وهي  مته�لكة،  العربية 
احلكومة االأردنية اب�ن وجوده� يف املدينة 
املقد�سة. واأو�سح اأن بلدية االحتالل متنع 
املدينة  داخللل  الق�طن  املقد�سي  املللواطللن 
اإ�س�فة  حتى  اأو  منزله  �سي�نة  من  املقد�سة 
يجعل  م�  ملنزله،  ا�ستن�دي  �سور  اأو  غرفة 
حلقة  �ستكون  اللج�ن  هذه  بلل�أن  االعتق�د 
من  "�سرب  هو  االحتالل  بلدية  مع  و�سل 
اخلي�ل، واأن من حق املقد�سي اأخذ م� يريد 

من بلدية االحتالل دون و�سيط".
ال�سلطة  بوجود  "اإنه  الرف�عي:  وق�ل 
و�سواحي  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
الللقللد�للس، اأ�للسللبللح هللنلل�ك جملل�للل�للس حملية 
للمخ�تري  ح�جة  هن�لك  يعد  ومل  وبلدية، 
بح�سب  يت�سرف  منهم  البع�س  ك�ن  الذين 

اأهوائه". 
فيه�  توجد  ال  التي  املن�طق  ب�أن  واأفلل�د 
والتي  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة 
جل�ن  به�  يللوجللد  "�سي"،  مبن�طق  تللعللرف 
ع�س�ئرية م�سكلة من قبل حم�فظة القد�س، 
لل�سلطة  تتبع  اإ�سالح  جل�ن  هن�ك  اإن  كم� 
غري  بللطللريللقللة  الفل�سطينية  الللوطللنلليللة 
مب��سرة، تقوم بحل االإ�سك�الت والنزاع�ت 

التي تن�س�أ هن�ك.
اأهلللداف  اأخللطللر  اأحلللد  اأن  اإىل  واأ�للسلل�ر 
يف  الللتللدخللل  هللو  املللخلل�تللري  جلللنللة  ت�سكيل 
النزاع�ت الق�ئمة بني �سك�ن وم�لكي املن�زل 
وت�سريبه�  الللقللد�للس،  يف  مهمة  من�طق  يف 
لت�سكني  ت�ستغله�  التي  االحتالل  ل�سلط�ت 

املزيد من امل�ستوطنني.

*عمان 
الثالث�ء  اخلللرييللة  بلومبريغ  موؤ�س�سة  اأعلنت 
يف  ف�ئزة  مدينة   15 �سمن  عم�ن  مدينة  فللوز  عن 
-2021( املللدن  لعمداء  الع�ملي  التحدي  م�س�بقة 

2022(، والتي طرحت الأول مرة على م�ستوى الع�مل 
مب�س�ركة 631 مدينة يف املرحلة االوىل.

تقدمي  على  التن�ف�س  اىل  اجللل�ئللزة  وتللهللدف 
على  املدن  ت�س�عد  مبتكرة  وحلول  ابداعية  افك�ر 
اأم�نة  تقدمت  اذ  كورون�  ج�ئحة  اآثلل�ر  من  التع�يف 
وم�سروع  ت�ستمع".  "عم�ن  مب�سروع  الكربى  عم�ن 
عرب  ت�س�ركية  من�سة  عن  عب�رة  ت�ستمع"  "عم�ن 
الو�سول،  الإمك�نية  تف�علية  خرائط  مع  االإنرتنت 
ت�ستجيب الحتي�ج�ت ال�سك�ن اأثن�ء االأزم�ت وتعزز 
افك�ر �سمن  املنعة احل�سرية، مت من خالله� تقدمي 
والنمو  االقت�س�دي  االنتع��س  هي:  اأربعة  جم�الت 
ال�س�مل، ال�سحة والرف�هية، املن�خ والبيئة، اجلودة 
مدينة  فكرة  �سنفت  حيث  الر�سيدة،  احل�كمية  و 

عم�ن �سمن جم�ل )اجلودة واحل�كمية الر�سيدة(.
واأكد رئي�س جلنة اأم�نة عم�ن يو�سف ال�سواربة 

وانعك��س�ته  ت�ستمتع"  "عم�ن  ملل�للسللروع  اأهللملليللة 
املجتمعية  امل�س�ركة  تفعيل  نحو  كلل�أداة  االيج�بية 
ف�علني  م�س�ركني  يكونوا  ان  من  املدينة  �سك�ن  متكن 
يف عملية ت�سميم وبن�ء هذه اخلرائط وا�ستخدامه� 
و�سك�ن  االأملل�نللة  بللني  التوا�سل  يعزز  ومبلل�  الحق� 

املدينة عرب من�سة مبتكرة.
موثوقة  وموؤ�سرات  م�س�در  توفري  ان  وا�س�ف، 
�سمن  هللو  لل�سك�ن  املفتوحة  احل�سرية  للبي�ن�ت 
تطبيق�ت  تنتجه  ال  الذي  االمر  االأم�نة،  اأولوي�ت 
اأثن�ء  خ��سة  الالزمة  ب�لدقة  االأخللرى  اخلرائط 

االأزم�ت.
اأن ت�س�عد اخلرائط يف  "نتوقع  ال�سواربة  وق�ل 
التنقل  على  الن��س  وت�سجع  امل�سي  اإمك�نية  تعزيز 
املن�طق  واكت�س�ف  احتي�ج�تهم  وتلبية  املدينة  يف 
املحيطة، ون�أمل اأن تعزز هذه االأداة امل�س�ءلة حيث 

ميكن للمقيمني االعتم�د عليه� ب��ستمرار.
ع�م  ملللدة  امل�س�بقة  اطللالق   2021 علل�م  يف  ومت 
احل�سرية  واحللول  االفك�ر  اأكرث  وتطوير  لتحديد 

ابداعً� وابتك�رًا للتع�يف من اجل�ئحة.

مع  �سي�ستمر  العمل  اأن  بي�ن،  يف  االأم�نة  واأكدت 
اخلرائط  تلك  واأن  امل�سروع  مللدة  طيلة  ال�سرك�ء 
يف  مرجعية  لت�سبح  واعتم�ده�  تطويره�  �سيتم 

املدينة اأثن�ء التع�مل مع االأزم�ت وادارته�.
مليون  على  ت�ستمع"  "عم�ن  م�سروع  وح�سل 
على  والتدريب  الفني  الدعم  اإىل  ب�الإ�س�فة  دوالر، 
لت�سبح  الفكرة  تطوير  بهدف  �سنوات  ثللالث  مللدى 
مت�حة لال�ستخدام، وبن�ء خرائط تف�علية ت�س�عد 
يف حتديد املن�طق االأكرث ت�أثرًا من ن�حية اخلدم�ت 
القرار  �س�نعي  ت�س�عد  والتي  االأحي�ء  احل�سرية يف 
وبن�ء  لللالأزملل�ت،  لال�ستج�بة  االأولللويللة  اإعط�ء  يف 
لل�سك�ن  وميكن  ذاتي�،  ومكتفية  م�ستدامة  اأحي�ء 

الو�سول اإىل اخلدم�ت يف اأقل من 20 دقيقة.
املدير  من  للج�ئزة  االم�نة  عمل  فريق  ويت�ألف 
التنفيذي للرتاخي�س مهن� القط�ن، املدير التنفيذي 
ح�سري  وخمطط  ب�حث  قطي�س،  نهى  للتخطيط 
اخل�رجية  العالق�ت  ق�سم  رئي�س  ح�سني،  ابو  اأحمد 
مدير  مللن  مب��سر  وبلل�إ�للسللراف  اجللللواد،  عبد  جنللود 
رئي�س  من  ومت�بعة  ملك�وي،  اأحمد  عم�ن  مدينة 

جلنة اأم�نة عم�ن يو�سف ال�سواربة.
وق�ل موؤ�س�س موؤ�س�سة بلومبريغ اخلريية وعمدة 
ك�ن  "بينم�  بلللللومللربج،  م�يكل  نلليللويللورك  مدينة 
لل�سحة  العميقة  االآثلل�ر  مع�جلة  على  يعمل  الع�مل 
الع�مة واالقت�س�د للوب�ء امل�ستمر، ك�ن ميكن للمدن 
احلكوم�ت  ت�ستطيع  ال  بوترية  مبتكرة  اأفك�ر  تنفيذ 

الوطنية مط�بقته�".
 واعرب عن تقديره ملجموع االأفك�ر التي قدمه� 
للتحقيق  ق�بلة  الف�ئزون اخلم�سة ع�سر من خطط 
املللراأة،  ومتكني  البط�لة  وتقليل  ال�سحة  لتح�سني 
 - �سك�نه�  من  املاليني  حي�ة  حت�سني  على  والللقللدرة 
الع�مل  حول  املللدن  جن�ًح�  االأكللرث  احللول  و�ستلهم 

الحت�س�نه�. 
يقود  الللذي  اأنللدر�للسللون،  جيم�س  قلل�ل  جهته  من 
بلومبريغ  موؤ�س�سة  يف  احلكومي  االبتك�ر  برن�مج 
يف  اجللل�د  العمل  على  املللدن  هذه  "�سرتكز  اخلريية 
الللدرو�للس  وجمع  امل�س�ريع  هللذه  لتنفيذ  امل�ستقبل 
امل�ستف�دة مل�س�عدة املدن االأخرى على تبني اأفك�ره� 

ون�سره�".

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا 
تبحث عالقات التعاون مع ماليزيا

عين على القدس يناقش إعالن سلطات 
االحتالل تشكيل لجنة المخاتير في القدس

عمان تفوز بمسابقة التحدي العالمي لعمداء المدن

مقال رئيس التحرير

الللبللحللث علللن وظلليللفللة يف 
هكذا  ق�س«..  كوم  يف  »اإبللرة  عن  البحث  ي�سبه  االردن 

اأجل احل�سول  التي يجدونه� من  املع�ن�ة  اأي خريج ج�معي عن  يعرب 
على عمل يعينهم على م�س�كل احلي�ة ال�سعبة ، ورغم وجود الوعود 
احلكومية بتوفري فر�س عمل اإال اأن هذه الوعود فق�ع�ت اعالميه ال 
ت�سمن وال غني من جوع وهن�ك مئ�ت االالف من اخلريجني الع�طلني 
على  ق�ئمة  نفقتهم  زالت  م�  والذين  من�زلهم  يف  الق�بعني  العمل  عن 

اب�ءهم. 
من  مع�ن�تهم  من  الطويل  م�راثونهم  ق�سة  لن�   يروون  خريجني 
اأجل احل�سول على فر�سة عمل ومع ذلك ال يجدون فر�سة عمل يف 
على  وا�سرتهم  تعينهم  وظيفة  يجدوا  وال  اخل��س  او  الع�م  القط�ع 
من  عللدد  يف  االبلللواب  من  الكثري  طرقوا  اجلللمللة..  احلي�ة  م�س�عب 
ب�لفر�سة  يحظوا  ومل  اخل��سة  ال�سرك�ت  وحتى  احلكومية  امل�س�لح 
االبن�ء  لتعليم  �سريبة  ك�نت  االبلل�ء  دم�ء  ب�أن  علم�  اللحظة  حتى 
فبع�س االب�ء حتمل امل�سق�ت واملت�عب ورمب� دخل يف مت�ه�ت القرو�س 
حتى يعلم اأبنه الذي كلفة ع�سرات االالف من الدن�نري واخر املط�ف 
كرتونة اجل�معة تزين جدران وحيط�ن املن�زل ، نعم ي� �س�دة  البحث 

عن وظيفة يف االردن  ب�تت  ت�سف بل»املهمة ال�س�قة«.
ع��سوا  اردنيون   �سب�ب  م�أ�س�ة  وق�سة   ، ومع�ن�ة  زح�م  هن�ك  نعم 
حي�ة جممدة منذ تخرجهم من املفرت�س ك�نوا متوظفني منذ �سنوات  
وكونوا ا�سرة وبع�سهم يف العقد الرابع من عمرهم.. وتقدموا كثريا 
للح�سول على فر�سة عمل ومل يت�ح لهم حتى هذه اللحظة ذلك ،  مل 

يجدوا اي وظيفة حتى انت�بهم الي��س والقنوط من احلي�ة . 
يتعر�س املتعطلني عن العمل من خريجي اجل�مع�ت واملع�هد  اإىل 
جميعً�  ندركه�  ال  الكربى  امل�سيبة  درجللة  اإىل  ت�سل  فظيعة  م�أ�س�ة 
غري  ومن  االردن  يف  اخلريجني  ابن�ئن�  م�ستقبل  على  ت�أثريه�  ومدى 
خريج  األف   )350( فجوة  �سد  يف  ج�دة  لي�ست  احلكومة  ان  املعقول 
بع�سهم رمب� طلب توظيفة يف ديوان اخلدمة و�سل مدة )17( ع�م� 
وهل  ؟  وم�ستقبل هوؤالء  م�سري  هو  فم�   ،  . التق�عد  حد  و�سل  يعني   ،
�سيجدون فر�س عمل يف ظل االو�س�ع االقت�س�دية ال�سيئة التي متر 
به� البالد واالإغالق الت�م  وعدم التمكن من ال�سفر اىل بلدان اخرى 
ين�سدون فيه� رزقهم ؟؟ ومتى �سيتزوج هوؤالء اخلريجني ومن �سيقبل 
اأن يزوج ابنته ل�سخ�س ال يعمل وال يجد قوت يومه ؟؟ اأين هي وزارة 
مل�ذا   ، الع�مل  دول  ك�فة  يف  العم�لية  وامللحقي�ت  االردنية  اخل�رجية 
اخل�رج  يف  لالردنيني  عمل  فر�س  خلق  على  ال�سف�رات  هذه  تعمل  ال 
 ، ال�سب�ب  ام�م هوؤالء  اأ�سبح م�سبع ومغلق  الع�م احلكومي  القط�ع  الن 
والقط�ع اخل��س طريقه وعرة يع�ين من الك�س�د واذا وجدت وظ�ئف 

فهي حم�سوره لالبن�ء والبن�ت واال�سدق�ء واالق�رب واال�سه�ر  .
اإن هذا الرقم الكبري ال يتن��سب اطالقً� مع فر�س العمل املت�حة 
واملحدودة يف االردن �سواء يف احلكومة  او القط�ع اخل��س او املنظم�ت 
�سلب�  وينعك�س  اخلريجني  مع�ن�ة  من  يزيد  وهللذا   ، احلكومية  غري 
او  االنتح�ر،  يح�ول  من  ومنهم  االكتئ�ب،  جميع�  لهم  وي�سبب  عليهم 
هو  فم�   ، وال�سرقة  ك�لقتل  ق�نونية  وغري  �سرعية  غري  ب�أعم�ل  يقوم 
م�ستقبل هوؤالء ال�سب�ب اخلريجني ؟ وكيف �سيكملون م�سرية حي�تهم 
االجتم�عية واملهنية ؟ وكذلك توفري امل�أكل وامللب�س وال�سكن واإمك�نية 
اخلريجني  ال�سب�ب  من  كثريًا  اإن  العمل.   عن  ع�طلون  وهم  الللزواج 
ال  متدنية  جم�الت  يف  للعمل  اجل�مع�ت  من  تخرجهم  بعد  ا�سطروا 
العلمية، فهن�ك حملة بك�لوريو�س وم�ج�ستري  تتن��سب مع �سه�داتهم 
ا�سطروا للعمل يف مهنة �سواقني تك��سي او عم�ل نظ�فة لك�سب قوت 
يومهم، وهن�ك من ا�سطروا للعمل مبهنة اآذن اأو مرا�سل لدى اأي �سركة 
من �سرك�ت القط�ع اخل��س، ويتحملون القهر والظلم واملع��س املتدين 
هن�ك  اأن  كم�   ، والق�نونية  العم�لية  ب�حلقوق  امل�سغل  التزام  وعدم 
عدة  منذ  اطالقً�  يعملون  ال  اخلريجني  هللوؤالء  من  االالف  ع�سرات 

�سنوات وينتظرون امل�س�عدة من االأهل .

خالد خازر الخريشا

كفى تجاهال 
لملف البطالة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

بني مصطفى: للضمان االجتماعي 
دور كبير في حماية وتمكين المرأة

*عمان 
بني  وفلل�ء  املح�مية  الق�نونية،  لل�سوؤون  الللدولللة  وزيلللرة  ق�لت 
م�سطفى، اإن لل�سم�ن االجتم�عي دورا كبريا يف حم�ية املراأة، ومتكينه� 

اقت�س�دي� واجتم�عي�.
واأ�س�فت بني م�سطفى اأن ت�أمني املراأة يف مظلة ال�سم�ن االجتم�عي 
العمل  مللن  �سنوات  بعد  �سيخوخته�  يف  االآخللريللن  احتي�ج  يجّنبه� 

املتوا�سل، ويجنبه� اأية تك�ليف اإ�س�فية مرتتبة على اإ�س�ب�ت العمل.
ج�ء ذلك يف كلمة له� خالل رع�يته� لق�ًء حواري�، الثالث�ء، نظمته 
موؤ�س�سة االقت�س�د الن�سوي، لعر�س ومن�ق�سة التعديالت املقرتحة على 
�س�بق�، يف ورقة  املوؤ�س�سة  اأ�سدرته�  والتي  ال�سم�ن االجتم�عي،  ق�نون 
ك�مل  على  الع�ملة  املراأة  حل�سول  منه�  �سعي�  �سي��س�ت؛  وورقة  موقف 
اجتم�عية  كمظلة  االجتم�عي  ال�سم�ن  ومفهوم  يتن��سب  مب�  حقوقه� 
االأم�ن  مزاي�  وتو�سيع  وال�سمولية  العدالة  يحقق  ومب�  للجميع،  اآمنة 

االجتم�عي.
واأكّدت الوزيرة اأن من اأهم رك�ئز احلم�ية االجتم�عية، االإن�س�ف 
عالقة  له  ب�الأجور  الظلم  اأن  حيث  وامللللراأة؛  الرجل  بني  االأجللور  يف 
طردية براتب ال�سم�ن، م�سرية اإىل اأن تعديالت ق�نون العمل االأخرية 
ج�ءت لتجّرم التمييز يف االأجور، ولكن على اأر�س الواقع يتطلب هذا 

االأمر الكثري من الرق�بة.
الن�س�ء  تللزال  م�  حيث  البط�لة،  حم�ربة  �سرورة  على  و�سددت 
يف  البط�لة  معدل  وبلغ  الذكور،  من  اأكرب  بن�سبة  البط�لة  من  يع�نني 
الربع الث�لث من ع�م 2021 لالإن�ث 30.8 ب�ملئة، وللرج�ل 21.2 ب�ملئة، 
وهذا ب�ل�سرورة يوؤدي اإىل تف�وت يف اأجور ال�سم�ن بني االإن�ث والذكور 

حتى يف ظل وجود ال�سم�ن االجتم�عي االختي�ري.
الع�مة  االأمينة  ح�سرته  الذي  اللق�ء  يف  م�سطفى،  بني  واأ�س�رت 
للجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة، الدكتورة �سلمى النم�س، وعدد 
من ال�سيدات النواب، وخرباء ب�ل�سم�ن االجتم�عي، وموؤ�س�س�ت املجتمع 
من  كونه�  القوانني؛  تعديل  على  العمل  ا�ستمرار  اأهمية  اإىل  املللدين، 
التطور  ومواكبة  للمراأة،  االقت�س�دية  امل�س�ركة  لتعزيز  املهمة  االأمور 
من  حتقيقه  ميكن  م�  اإىل  والتطلع  املللراأة،  مكت�سب�ت  على  واملح�فظة 

خالل هذه التعديالت.
وعّلقت الوزيرة على عدد من حم�ور النق��س، ك�لتق�عد املبكر الذي 
ق�لت اإنه يجب اأن ُيرتك قراره للموؤمن عليه ولي�س للموؤ�س�سة، مثنية 
االإع�لة،  ن�سبة  عن  تتحدث  والتي  املقرتحة،  التعديالت  بع�س  على 
و�سروط  املبكر  التق�عد  رواتللب  تخفي�س  ون�سب  ال�سيخوخة،  و�سن 

توريث الراتب.
الواحدة،  الدفعة  ا�ستحق�ق  بح�الت  املتعلقة  ب�ملواد  يتعلق  وفيم� 
�سحبه�،  على  الن�س�ء  ت�سجيع  عللدم  �للسللرورة  م�سطفى  بني  اأّكلللدت 
الن�س�ء،  م�سلحة  تراعي  بحيث  ال�سروط  هذه  توازن  على  واحلف�ظ 
االقت�س�د  موؤ�س�سة  ب�إعداده�  ق�مت  التي  الدرا�سة  اأهمية  اإىل  الفتة 

الن�سوي، والتعديالت املطروحة يف ورقة املوقف.
ب�ملوؤ�س�سة،  املديرين  هيئة  رئي�س  قّدمته  عر�س�  اللق�ء  وت�سمن 
الدكتورة مي�دة اأبو ج�بر، الأهم نت�ئج الدرا�سة املجتمعية ملفهوم االأمن 
االجتم�عي التي ق�م به� مركز درا�س�ت فكري، الت�بع للموؤ�س�سة، والتي 
التحدي�ت  واأهم  االجتم�عي،  االأملل�ن  مبفهوم  امل�س�ركني  اآراء  اأظهرت 
لبنود  حتليلي  عر�س  اإىل  ب�الإ�س�فة  االأردنلليللة،  املللراأة  تواجه  التي 
فيديو  عر�س  جرى  كم�  االجتم�عي،  ال�سم�ن  ق�نون  مواد  يف  حمددة 

تو�سيحي ق�سري عن م�هية التعديالت املقرتحة.
االقت�س�د  ملوؤ�س�سة  اال�ست�س�رية  الهيئة  ع�سو  ق�لت  بللدورهلل�، 
لتغيري  موجه  بحث  هي  الدرا�سة  هذه  اإن  ح�ّس�ن،  اأبللو  رمي  الن�سوي، 
اأن ق�نون  والبي�ن�ت، خ��سة  االأرق�م واملعلوم�ت  ال�سي��س�ت، ق�ئم على 
من  النواب  جمل�س  على  الحق  وقت  يف  �سيعر�س  االجتم�عي  ال�سم�ن 
الدرا�سة،  نت�ئج  من  اال�ستف�دة  اإىل  داعية  مواده،  بع�س  تعديل  اأجل 
والبن�ء عليه� لو�سع تعديالت يف ق�نون ال�سم�ن ت�سهم يف رفع م�س�ركة 

املراأة االقت�س�دية.
موؤ�س�سة  به�  ق�مت  التي  الدرا�سة  اأهمية  النم�س  الدكتورة  واأّكدت 
التي  املقرتح�ت  من  الكثري  هن�ك  اأن  اإىل  م�سرية  الن�سوي،  االقت�س�د 
تعديل  ب�س�أن  املوقف  وورقة  الدرا�سة  خالل  من  املوؤ�س�سة  به�  تقدمت 
املراأة  بتمكني  واملتعلقة  االجتم�عي،  ال�سم�ن  ق�نون  يف  املللواد  بع�س 
اقت�س�دي� واجتم�عي�، موجودة يف الئحة املط�لب التي ترفعه� اللجنة 
الوطنية ملجل�س النواب وللحكومة، مدللة على اأن هذه املط�لب توؤّكد 

الواقع الذي تعي�سه املراأة االأردنية.
الن�سوي،  االقت�س�د  ملوؤ�س�سة  اال�ست�س�رية  الهيئة  ع�سو  واعتربت 
الن�ئب دين� الب�سري، اأن من االإ�سك�لي�ت يف ق�نون ال�سم�ن االجتم�عي، 
هو اأن اأبن�ء االأردني�ت لي�س لهم احلق يف اخل�سوع لل�سم�ن االجتم�عي 
ب�سكل اختي�ري، معتربة ذلك اأحد احلقوق املدنية التي يجب توفريه� 

لهم.
ُيذكر اأن ورقة املوقف، التي اأطلقته� املوؤ�س�سة يف وقت �س�بق، وجرى 
من�ق�سته� يف لق�ء اليوم، مع نت�ئج الدرا�سة، �سملت جمموعة من مواد 
نوعية  بتح�سني  وُتعنى  بتعديله�،  املُو�سى  االجتم�عي  ال�سم�ن  ق�نون 

االأم�ن االجتم�عي املقدم للمراأة الع�ملة.
وتت�سمن هذه املواد املو�سى بتعديله�، احت�س�ب زي�دة االإع�لة على 
يف  م�سرتك�  كالهم�  ك�ن  ح�ل  يف  الزوجني  رواتب  بني  االأعلى  الراتب 
التق�عد  راتب  وزيلل�دة  بينهم�،  اتف�ق  على  بن�ًء  االجتم�عي  ال�سم�ن 
قد  ال�س�بق  اأو  احل�يل  زوجه�  يكن  مل  ح�ل  يف  االإع�لة  بن�سبة  للمراأة 

تق��سى زي�دة االإع�لة عن اأبن�ئه�.
ح�سل/ الذي  للزوج/الزوجة  االإع�لة  ن�سبة  زي�دة  تت�سمن  كم� 

اأو اعتالل مل يكن مت�سمن� لزي�دة االإع�لة،  ح�سلت على راتب تق�عد 
اإلزام  مع  اختي�ري�،   60 اإىل   55 من  ليبداأ  املللراأة  تق�عد  �سن  وتعديل 
اأ�سح�ب العمل ب�إ�سراكه� يف ال�سم�ن م� دامت على راأ�س عمله� واإن ك�نت 

ا�ستوفت �سروط التق�عد.
من  ب�ل�سم�ن  ب�ل�سمول  تتعلق  التي  اال�ستثن�ءات  جميع  واإزالللة 
بع�س  واإعف�ء  ال�سيخوخة  ت�أمني  وتعليق  اجلزئي،  ال�سمول  ن�حية 
املن�س�آت من �سمول الع�ملني ال�سب�ب لديه� يف ت�أمني ال�سيخوخة، وغريه� 
من التعديالت. وال�سيدات النواب اللواتي ح�سرن اللق�ء احلواري، هّن: 
ع�سو الهيئة اال�ست�س�رية ملوؤ�س�سة االقت�س�د الن�سوي دين� الب�سري، اآم�ل 
ال�سقران، ع�ئ�سة احل�سن�ت، الدكتورة ف�يزة ع�سيب�ت ومت�م الري�طي.

موؤ�س�سة  والتنمية،  للتدريب  الن�سوي  االقت�س�د  موؤ�س�سة  وتعترب 
وزيلل�دة  للمراأة  االقت�س�دي  ب�لتمكني  ُتعنى  ربحية،  غللري  اأردنلليللة 
االجتم�عية  املنظومة  �سن�عة  خالل  من  العمل،  �سوق  يف  م�س�ركته� 

والعم�لية والق�نونية امل�س�ندة.

مذكرة تفاهم بين مستشفى 
الرشيد والحسين للسرطان

  
*عمان 

وقع مركز م�ست�سفى الر�سيد للطب النف�سي واالإدم�ن ومركز احل�سني 
يف  وتع�ون  �سراكة  برن�مج  الإق�مة  تف�هم  مذكرة  الثالث�ء،  لل�سرط�ن، 
املج�الت الطبية والتعليمية والبحث العلمي والتدريبي وتب�دل اخلربات. 
وتن�س املذكرة التي وقعه� مدير ع�م امل�ست�سفى رفعت امل�سري، ومدير ع�م 
املركز الدكتور ع��سم من�سور، على تزويد مركز احل�سني لل�سرط�ن ب�أطب�ء 
من م�ست�سفى الر�سيد يف تخ�س�س الطب النف�سي )طبيب زائر( وتخ�س�س 
وت�أتي  ال�سرط�ن.  ملر�سى  النف�سي  اجل�نب  ومت�بعة  لدعم  النف�س،  علم 
هذه املذكرة �سمن ال�سي��سة التي ينتهجه� املركز يف تعزيز الت�س�ركية مع 
الدائم الإدارة  والعربي، واحلر�س  االأردين  واملجتمع  الوطنية  املوؤ�س�س�ت 

املركز على اجل�نب النف�سي يف عالج وت�أهيل مر�سى ال�سرط�ن.

برنامج تعاوني بين جامعة الشرق األوسط 
وشبكة التعليم الدولية المحدودة

  
*عمان 

نظمت ج�معة ال�سرق برن�جم� تع�وني� مع �سبكة التعليم الدولية 
التكنولوجي�،  جملل�الت  يف  امل�سرتك  التع�ون  �سبل  لبحث  املللحللدودة، 
والتعليم، والتدريب. وق�لت رئي�سة ج�معة ال�سرق االأو�سط الدكتورة 
تبحث  اجل�معة  اإن  �سحفي،  بي�ن  يف  الثالث�ء،  املح�دين،  خ�لد  �سالم 
دائًم� عن �سريك التنمية احلقيقي والفّع�ل يف جم�ل التعليم، ال �سيم� 
�سراك�ت  وجود  على  الدائم  تركيزه�  هو  اجل�معة  مُييز  م�  اأهم  واأن 

دولية مع املوؤ�س�س�ت املختلفة، وذلك مب� يوؤهل طلبته� ل�سوق العمل.
من ج�نبه، اأكد املدير التنفيذي ل�سبكة التعليم الدولية املحدودة 
اأهمية التع�ون مع ج�معة ال�سرق االو�سط التي تتميز  فيل كليمنت�س 
امل�ستدامة،  اخل�سراء  بيئته�  ج�نب  اإىل  وتعليمية،  بحثية  ببنية 

املعتمدة يف ط�قته� على امل�س�در الطبيعية ك�ل�سم�س واملي�ه.
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*مأرب
بداأته�  التي  حريب  معركة  تكت�سب 
مراحل  ثالثة  على  العم�لقة  األوية  قوات 
كونه�  اال�سرتاتيجية  اأهميته�  ع�سكرية 
و�سنع�ء  م�أرب  حم�فظتي  لتحرير  مفت�ح� 
االنقالبية،  احلوثي  ميلي�سي�ت  قب�سة  من 

بح�سب م�سوؤولني ع�سكريني.
وتخو�س األوية العم�لقة، منذ الثالث�ء 
امليلي�سي�ت  مع  االأعنف  هي  مع�رك  امل��سي، 
على ثالثة حم�ور قت�لية مبديرية حريب 
اإمللداد  خط  على  الواقعة  اال�سرتاتيجية 

مهم يربط جبه�ت جنوب م�أرب.
فور  الع�سكرية  حريب  عملية  وبللداأت 
�سبوة،  حم�فظة  على  ال�سيطرة  اإعلللالن 
وب�لتزامن  "اإع�س�ر اجلنوب"،  �سمن عملية 
"اليمن  مع اإطالق التح�لف العربي لعملية 

ال�سعيد"، االإن�س�نية.
العن��سر  الذت  �للسللبللوة  حتللريللر  وفلللور 
ب�لفرار حيث متركزت يف حريب  احلوثية 
وب�لطريق الرابط مديرية "عني" وحدود 

م�أرب.
جنوب  مديري�ت  اإحللدى  حريب،  تعد 
يف  احلوثيني  �سيطرة  حتت  و�سقطت  م�أرب، 

�سبتمرب الع�م امل��سي.
على  ت�سيطر  العم�لقة  قللوات  وبلل�تللت 
ملللل�أرب،  القبلي  ب�لعمق  هلل�مللة  مللنلل�طللق   8
مو�سى"،  و"اآل  قي�س"،  "بني  قرى  واأهمه�: 
اآل  و"عكرمة  و"الهجلة"،  و"جرادة"، 
مو�سى"،  و"اآل  العطري"  و"اآل  بوطهيف"، 

و"حلوة"، بعد مع�رك عنيفة.
يف  املللحلل�ور  من  العديد  حترير  مت  كم� 
املديرية  ملركز  وال�سم�يل  ال�سرقي  املدخل 
احلللوثللي،  ملي�سي�ت  فلليلله  تتح�سن  الللتللي 

وتتخذ املدنيني دروع� ب�سرية.
حريب  مديرية  امليلي�سي�ت  وحللولللت 
عن��سره�  النللطللالق  ع�سكرية  قلل�عللدة 
البلق اال�سرتاتيجي  امل�سلحة جلبه�ت جبل 
مركز  على  واملطل  ملل�أرب  �سد  من  القريب 

املح�فظة.
عقبة  اإىل  اجلنوبية  القوات  وبو�سول 
للحوثيني  املتقدمة  اجلبه�ت  تكون  ملع�ء، 
قد  والرملية،  والطعوز  ال�سرقي  البلق  يف 

انقطعت خطوط اإمداده�.
بخطة  الللعللملل�لللقللة  األللللويللللة  متللكللنللت 
التف�ف  خللالل  مللن  نفذته�  ا�سرتاتيجية 
عرب  حريب  مديرية  مركز  جتلل�وز  حمكم 
حملل��للسللرة  مللن  وجلللللراذ،  للل�للسلل�د  منطقتي 
االنقالبيني مبركز املديرية وقطع خطوط 

اإمدادهم.

كم� �سيطر العم�لقة على اخلط الرابط 
تربط  ح�كمة  منطقة  وهي  ملع�ء  بعقبة 

مديريتي العبدية واجلوبة مب�أرب.
�سنت  الللللذعللللر،  حلللل�للللة  وجتلل�للسلليللدا 
ملمتلك�ت  ونهب  �سرقة  حملة  امليلي�سي�ت 
واأموال املدنيني يف حريب بعد قدوم القوات 

اجلنوبية.
"�سك�ي  ملوقع  ح�سرية  ت�سريح�ت  ويف 
اململوح،  الن��سر  عبد  قلل�ل  عربية"،  نيوز 
اليمنية  للقوات  الع�سكري  االإعللالم  مدير 
اأهمية كبرية مب�سرح  اإن حلريب  امل�سرتكة، 
لتحرير  اجللل�ريللة  الع�سكرية  العملي�ت 

جنوب م�أرب، �سرقي اليمن.
الع�سكرية  جغرافيته�  ن�حية  من  اأملل� 
م�س�ر  يف  ح�كمة  ا�سرتاتيجية  منطقة  فهي 
مب�أرب  اجلنوبية  املديري�ت  حترير  معركة 
وهي حريب، اجلوبة، وجبل مراد، بح�سب 

اململوح.
كبرية  اأهللملليللة  حلللريللب  فللل�إن  كللذلللك 
التح�لف  من  املدعومة  الوطنية  للقوى 
الرئي�سي  الللدفلل�ع  خللط  نللهلل�  الأ الللعللربللي، 
الإيلللران،  الللتلل�بللعللة  احلللوثللي  مليلي�سي�ت 

م�أرب. جنوب 
م�س�ر  يف  املعركة  تلك  اأهمية  ومعلال 
االإعالم  مدير  اأ�س�ف  اليمن،  حترير  حرب 
الع�سكري للقوات اليمنية امل�سرتكة: "ح�ل 
فلن  كلي،  ب�سكل  حريب  امليلي�سي�ت  خ�س�رة 
االإداريللة  احلللدود  عند  انهي�راته�  تتوقف 
دون  املللعلل�رك  و�ستنتقل  املللديللريللة،  لللهللذه 
جنوب  مديري�ت  عمق  اإىل  قوية  مق�ومة 

م�أرب".
اعترب  حريب"  "معركة  اأهمية  وعللن 
ال�ست�ر  عللبللد  اليمني  ال�سي��سي  املللحلللللل 
نيوز  "�سك�ي  ال�سمريي، يف ت�سريح�ت ملوقع 
عربية"، اأنه� "امتداد طبيعي ملعركة �سبوة 

لت�أمني املن�طق املحررة".
املع�رك  اأ�سعب  املعركة  "هذه  واأ�س�ف: 
التي  االألللغلل�م  ب�سبب  احلللرب  بللدايللة  منذ 
زرعللتللهلل� امللليللللليلل�للسلليلل�ت وحللجللم اخلللنلل�دق 
الع�سكري  احلللوثللي  ومتو�سع  الع�سكرية 

ب�ملديرية".
واأكد ال�سمريي اأن "احلوثي يراهن على 
واأعتقد  �سبوة،  هزمية  بعد  حريب  معركة 
و�ستكون  كبريا  تقدم�  �سجلت  املعركة  اأن 
والبي�س�ء  م�أرب  لتحرير  حقيقي�  اختب�را 
ثم تطويق �سنع�ء"، م�سريا اإىل اأن "املعركة 
م�أرب  حترير  لكن  الوقت  بع�س  ت�أخذ  قد 

و�سنع�ء �سي�أتي بال �سك".
حللررت  العربي  التح�لف  مللن  وبللدعللم 

خالل  �سبوة  حم�فظة  اجلنوبية  القوات 
معركة  بداأت  "اإع�س�ر اجلنوب" ثم  عملية 
ملل�أرب  حم�فظة  لتحرير  كمفت�ح  حريب 

والع��سمة اليمنية �سنع�ء.
وبتمهيد ن�ري ملعركة �سنع�ء وللرد على 
مدنية  من�س�آت  على  االآثم  احلوثي  الهجوم 
فجر  الللعللربللي،  التح�لف  �سن  اإملل�راتلليللة، 
ملع�قل  متفرقة  جوية  �سرب�ت  الثالث�ء، 

ومع�سكرات امليلي�سي�ت ب�سنع�ء.
حوثية  اأهللداف  بنك  الللغلل�رات  وط�لت 
يف  اجلللوي  والدف�ع  الطريان  كلية  يف  متثل 
ال�ستني، واالأك�دميية الع�سكرية يف منطقة 

الرو�سة �سم�يل �سنع�ء.
اأم� غ�رات حم�فظة ال�س�لع فك�نت على 
قط�ع  يف  احلوثي  ملي�سي�ت  متركز  مواقع 
الف�خر مبنطقة الكبيده ح�سب بي�ن ملركز 

ال�س�لع". حمور  "اإعالم 
كم� مت ق�سف مواقع وجتمع�ت ملي�سي�ت 
احلوثي يف قط�ع ن��سة يعي�س �سم�ل غربي 

منطقة مري�س بنف�س املح�فظة.
وجللللل�ءت غللللل�رات �للسللنللعلل�ء واللل�للسلل�لللع 
وال�سرورة الع�سكرية"،  للتهديد  "ا�ستج�بة 
حيث مت ا�ستهدف قي�دات حوثية اإره�بية 
بي�ن  بح�سب  اليمنية،  الع��سمة  �سم�يل 

للتح�لف العربي.
اإف  "ط�ئرات  اأن  الللبلليلل�ن  واأ�لللسللل�ف 
الإطللالق  من�ستني  دملللرت  الهجومية،   15
ال�سواريخ الب�ل�ستية، مت ا�ستخدامه� يف �سن 
هجم�ت اإره�بية على من�س�آت مدنية يف اأبو 

ظبي وال�سعودية".
لل  ج�ءت  الغ�رات  اأن  اإىل  البي�ن  ولفت 
"حم��سبة مرتكبي الهجم�ت العدائية على 

املدنيني يف ال�سعودية واالإم�رات".
عملي�ت  تنفذ  اجلوية  قواته  اإن  وق�ل 
الع��سمة  فوق  �س�عة   24 مدار  على  جوية 

اليمنية �سنع�ء.
العربي  التح�لف  دعللم  على  وتعليق� 
مبللعللركللة حلللريلللب، اأكللللد مللديللر االإعللللالم 
اأن  امل�سرتكة  اليمنية  للقوات  الع�سكري 
حترير  مللن  متكنت  اجلنوبية  "القوات 
من�طق حريب ب�إ�سن�د من التح�لف العربي 
الذي و�سع احلوثي يف كم��سة �س�عفت من 

م�أزق امليلي�سي�ت املوالية الإيران".
احلوثية  خ�س�ئر  حلجم  وب�لن�سبة 
"حترير  بلل�أن:  الع�سكري  امل�سوؤول  اأ�س�ف 
االآن  يللجللري  مللللل�أرب  ملللديلللريللل�ت جللنللوب 
عددا  امليلي�سي�ت  قدرات  دك  ومت  بحريب، 
طريان  وبدعم  العم�لقة  ب�سرب�ت  وعت�دا 

التح�لف".

معركة حريب مفتاح تحرير 
مأرب وصنعاء من الحوثي

هل ينجح الحراك األميركي 
في حلحلة أزمة السودان؟

*اخلرطوم
االثنني،  يوم  ال�سودان،  يف  والتغيري"  "احلرية  قوى  دعت 
اإىل تنظيم ع�سي�ن مدين �س�مل ملدة يومني، ردا على م� و�سفته 
ب�نته�ك�ت القوى االأمنية بحق املتظ�هرين، و�سط جهود اأمريكية 
ك�فة  بللني  االأمملليللة  التحرك�ت  جلل�نللب  اإىل  االأزمللللة  حللحلة 

االأطراف.
وق�لت قوى "احلرية والتغيري"، يف بي�ن، اإنه "ردا على تلك 
االأحداث ندعو كل ال�سودانيني للدخول يف ع�سي�ن مدين �س�مل 

ملدة يومني اعتب�را من يوم الثالث�ء".
وبح�سب جلنة اأطب�ء ال�سودان، �سقط 7 قتلى من املتظ�هرين 
الع��سمة  �سهدته�  احتج�جية  م�سريات  خالل  االأمللن  بر�س��س 
ب�حلكم  للمط�لبة  االثنني،  االأخرى،  املدن  من  وعدد  اخلرطوم 

املدين.
عملية  اإطللالق  املتحدة  االأمم  اأعلنت  اجللل�ري،  ين�ير   8 ويف 
خالل  من  ال�سودان،  يف  احل�لية  االأزمة  حللحلة  تهدف  �سي��سية 

تنظيم ورع�ية حوار �س�مل بني ك�فة االأطراف واملكون�ت.
ودخلت اأمريك� على خط االأزمة، حيث بداأ املبعوث اجلديد 
اخل�رجية  وزير  وم�س�عدة  �س�ترفيلد،  ديفيد  االإفريقي،  للقرن 
مويل يف، زي�رة اإىل ال�سودان خالل الفرتة من 17 اإىل 20 ين�ير 

اجل�ري.
املتحدة  الوالي�ت  اإن  بي�ن،  يف  االأمريكية  اخل�رجية  وق�لت 
"ملتزمة بتحقيق احلرية وال�سالم والعدالة لل�سعب ال�سوداين"، 
على  واملع�ر�سة  احلكوميني  امل�سوؤولني  "�ست�سجع  اأنه�  موؤكدة 

اغتن�م الفر�سة الراهنة واجلنوح نحو املف�و�س�ت".
بي�ن  يف  والتغيري،  احلرية  قللوى  ق�لت  املللبلل�درة،  على  وردا 
املبعوث االأممي  اإيج�بي� مع دعوة  التع�طي  "قررن�  يوم االأحد: 
"االأزمة  اأن  اإىل  اأخرى"، الفتة  التح�لف وقط�ع�ت  للت�س�ور مع 
الراهنة لن تنتهي اإال من خالل د�ستور جديد تكون فيه ال�سلطة 

مدنية ب�لك�مل".
واأ�س�ر البي�ن اإىل اأن "الت�أ�سي�س الد�ستوري اجلديد يجب اأن 
ين�س على �سرورة وحدة القوات امل�سلحة يف جي�س واحد قومي 
تت�سمن  االأممية  للبعثة  املقدمة  "روؤيتن�  اأن  موؤكدة  وحمرتف"، 

مقرتح�ت لتطوير مب�درته�".
اأطراف�  ت�سم  اأممي  ب�إ�سراف  اآلية  اإن�س�ء  اإىل  البي�ن  ودع� 
على  م�سددا  االأممية،  املب�درة  تطوير  بهدف  ودولية  اإقليمية 
وفق�  ال�سي��سية  للعملية  زمني  �سقف  حتديد  ال�سروري  من  اأنه 

الإجراءات وا�سحة.
البلد  اإن  ال�سودان،  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  ق�لت  وال�سبت، 
ي�سهد جمودا �سي��سي� يهدد ب�النحدار ملزيد من عدم اال�ستقرار، 
م�سرية اإىل اأن و�سع حقوق االإن�س�ن ب�لبالد اآخذ يف التدهور رغم 

�سلمية االحتج�ج�ت.
و�سددت البعثة على التزامه� بدعم حكومة قي�دته� مدنية 
لال�ستخدام  الفوري  الوقف  �سرورة  على  موؤكدة  نه�ئي،  كهدف 
املفرط للقوة وحم��سبة امل�سوؤولني عنه، منوهة اإىل اأن االقت�س�د 
اهلل  عبد  حكومة  اإجنلل�زات  واأن  االأ�سواأ،  نحو  يتجه  ال�سوداين 

حمدوك معر�سة خلطر �سديد.
اأكدت  اإنه�  ال�سودانية، االأحد،  املق�ومة  بدوره�، ق�لت جل�ن 
م�سددة  خ�ل�س"،  مدين  بحكم  "مت�سكه�  املتحدة  االأمم  لبعثة 
ح�كم  د�ستوري  ك�إط�ر  الد�ستورية  الوثيقة  جدوى  "عدم  على 

لالنتق�ل".
"اجتمع  بلليلل�ن:  يف  ال�سودانية  املللقلل�ومللة  جللل�ن  واأ�للسلل�فللت 
اخلرطوم،  بوالية  املق�ومة  جللل�ن  تن�سيقي�ت  ممثلي  من  عللدد 
الت�بعة  لبعثة )يونيت�م�س(  ال�سي��سي  املكتب  ال�سبت، مع ممثلي 
ال�سودان،  يف  ال�سي��سية  امل�س�ورات  مظلة  حتت  املتحدة،  لالأمم 
للت�س�ور مع مكون�ت  املتحدة مبب�درته�  وا�ستج�بة لدعوة االأمم 

املجتمع ال�سوداين".
واأو�سحت اأن البعثة ق�لت اإن "م�س�عيه� تتمثل يف اإدارة حوار 
جلوانب االأزمة، واإنه� فقط ت�ستطيع امل�س�عدة عن طريق ح�سد 
دعم االأطراف الدولية ك�الأمم املتحدة ودول اأ�سدق�ء ال�سودان 
اأدوات  وا�ستخدام  النظر  وجه�ت  وتقريب  االأخلللرى،  والللدول 

ال�سغط".
يوم  ال�سودان،  يف  االنتق�يل  ال�سي�دة  جمل�س  رئي�س  وت�سلم 
ال�سبت، عبد الفت�ح الربه�ن، ر�س�لة خطية من رئي�س مفو�سية 
حول  االحتلل�د  بروؤية  تتعلق  فكي،  مو�سى  االإفريقي،  االحتلل�د 
التي  االأزمة  و�سبل اخلروج من  ب�ل�سودان،  ال�سي��سية  التطورات 

ت�سهده� البالد.
اأديللوي  واالأملللن،  ال�سلم  مفو�س  االإفللريللقللي،  املبعوث  واأكللد 
ا�ستعداد  �سحفي،  ت�سريح  يف  الر�س�لة،  �سّلم  الللذي  ب�نكويل، 
االأطراف  ال�سي��سي بني ك�فة  التوافق  االإفريقي لدعم  االحت�د 

ال�سي��سية من اأجل حتقيق االنتق�ل ال�سي��سي ب�ل�سودان.
مع  ب�لت�س�ور  االإفريقي،  االحت�د  التزام  اإىل  ب�نكويل  ولفت 
احلكومة واأ�سح�ب امل�سلحة وك�فة املكون�ت املجتمعية، للو�سول 

اإىل حل �سي��سي �سلمي ق�بل للتنفيذ.

بحث ترتيبات استضافة الجزائر 
للقمة العربية المقبلة

*القاهرة 
لبحث  اجلزائر  اإىل  زيلل�رة  العربية،  اجل�معة  من  وفد  بللداأ 
ت�ست�سيفه�  اأن  املقرر  املقبلة  العربية  القمة  عقد  ترتيب�ت 

اجلزائر.
جل�معة  امل�س�عد  الع�م  االأمللني  يراأ�سه  الذي  الوفد  ويلتقي 
العربية ال�سفري ح�س�م زكي، ممثلي اللجنة الوطنية اجلزائرية 
ال�سلط�ت  اتخذته�  التي  اال�ستعدادات  على  للوقوف  املكلفة، 
وفود  م�س�ركة  وتي�سري  املقبلة  القمة  جن�ح  ل�سم�ن  اجلزائرية 

جميع الدول االأع�س�ء.
وك�ن اأمني ع�م اجل�معة العربية احمد ابو الغيط، ا�ستقبل 
لعم�مرة،  رمط�ن  اجلزائرية  اخل�رجية  ال�سوؤون  وزير  االثنني، 
الرتكيز  مللع  عمومً�  العربي  الللعلل�مل  يف  االأو�للسلل�ع  معه  وبحث 
�سي�ق  ويف  فيه�.  والتحدي�ت  االأزملل�ت  من�طق  يف  االأو�س�ع  علي 
الع�مة  االأم�نة  مقر  العربية يف  اأمني ع�م اجل�معة  افتتح  اآخر، 
ملمثلي  التن�سيقي  االجتم�ع  اأعم�ل  االثنني،  اليوم  ب�لق�هرة 

الغرف التج�رية العربية االأجنبية امل�سرتكة.
واأ�س�د اأبو الغيط يف م�ستهل كلمته ب�لدور الذي تلعبه الغرف 
الع�مل  بني  و�سل  همزة  ب�سفته�  االأجنبية  العربية  التج�رية 
العربي و�سرك�ئه، م�سريًا اإىل رغبة اجل�معة يف اإن�س�ء املزيد منه� 

ب�لتع�ون مع احت�د الغرف العربية.
غرف  م�ستقبل  ر�سم  يف  الرقمنة  اأهمية  حديثه  يف  واأكللد 
املنظم�ت  هذه  تبني  �سرورة  على  م�سددا  وال�سن�عة،  التج�رة 

لهيكلة مرنة ت�ستخدم تقني�ت رقمية ونظم معلوم�ت مبتكرة. 

االحتالل يصادق على خطة بـ 35 مليون 
دوالر لتشجيع اقتحام حائط البراق

  
*رام اهلل 

مليون   35 بقيمة  خطة  على  الحللتللالل  حكومة  وافللقللت 
اليهودية  الزي�رات  وت�سجيع  التحتية  البنية  لتحديث  دوالر، 
اال�ستيط�نية للح�ئط الغربي للم�سجد االأق�سى املب�رك "ح�ئط 

الرباق".
بينت،  نفت�يل  االإ�سرائيلي  الللوزراء  رئي�س  ديللوان  وبح�سب 
من  االأق�سى،  للم�سجد  الزي�رات  عدد  زي�دة  اإىل  اخلطة  تهدف 
خالل حت�سني اإمك�نية الو�سول اإىل و�س�ئل النقل الع�م، وتطوير 

برامج تعليمية جديدة، ودعم م�س�ريع التنمية الق�ئمة.
هيوم"  "اإ�سرائيل  �سحيفة  ذكرت  م�  بح�سب  اخلطة،  وقدم 
نفت�يل  الوزراء  رئي�س  االثنني،  ال�س�در  عدده�  يف  اال�سرائيلية 
امل�س�ريع،  اإدارة  مكتب  من  االأمللوال  تخ�سي�س  �سيتم  حيث  بينت 
النقل،  الداخلية،  التعليم،  امل�لية،  اجلي�س،  وزارات،  وكذلك 
وجه�ز  التكنولوجي�،  ووزارات  والري��سة،  الثق�فة  ال�سي�حة، 
القد�س  يف  االحتالل  بلدية  وك�نت  "ال�س�ب�ك".  الع�م  االأمللن 
االإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  من  ب�سغط   ،2018 ع�م  �س�دقت 
"ال�س�حة  لتو�سعة  خطة  على  نتني�هو،  بني�مني  ال�س�بق 
االحتالل  �سلط�ت  عليه  ت�سيطر  الللذي  اجل�نب  يف  املختلطة" 
من ح�ئط الرباق، ت�سمل تو�سعة الطريق املوؤدية اإليه� وتركيب 

لوازم عبور.

زلزاالن مزدوجان يضربان غرب 
أفغانستان ويخلفان 26 قتيال

*وكاالت 
لقي م� ال يقل عن 26 �سخ�س� حتفهم عندم� �سرب زلزاالن 
مع  احللللدود  على  اأفغ�ن�ست�ن  غللربللي  بدغي�س  واليلللة  قللويلل�ن 

تركم�ن�ست�ن بعد ظهر االإثنني.
ثمة خم�وف من احتم�ل ارتف�ع ح�سيلة القتلى بعد و�سول 
يف  الزلزاالن،  �سربه�  التي  الن�ئية  القرى  لبع�س  االإنق�ذ  فرق 

واحدة من اأكرث املن�طق فقرا وتخلف� يف اأفغ�ن�ست�ن.
حممد  ب��س  ب�لوالية  واالإعللالم  الثق�فة  دائرة  رئي�س  ق�ل 

�سرواري، اإن الزلزالني دمرا ع�سرات املن�زل.
بلغت  زلللزاال  االأمريكية  اجليولوجي  امل�سح  هيئة  �سجلت 
بعد  الث�نية  ال�س�عة  ريخرت،  مقي��س  على  درجللة   5.3 قوته 
ح�سب  م�س�ء  الرابعة  يف  درجة   4.9 قوته  بلغت  وث�ني�  الظهر، 
كيلو  واأربعني  واحد  بعد  على  الزلزاالن  املحلي.�سرب  التوقيت 
نو،  قلعة  مدينة  �سرق  جنوب  كيلومرتا  وخم�سني  �سرق�  مللرتا 
ع��سمة الوالية.  يقول �سرواري اإن ال�سك�ن املذعورين فروا من 
ق�د�س  منطقة  الزالزل  اأقوى  �سرب  االأملل�ن.  عن  بحث�  من�زلهم 
االأ�سرار  اأغلب  وقعت  حيث  الوالية،  من  اجلنوبي  الطرف  على 

والوفي�ت، بح�سب �سرواري. 

*طرابلس
علق الربمل�ن الليبي جل�سته بعد اأن انتهت 
مبط�لبة رئي�س الربمل�ن عقيلة �س�لح بت�سكيل 
حللكللومللة جلللديلللدة، وحملل��للسللبللة احلللكللومللة 
احل�لية على م� اأنفقته من ميزانية، ب�لتزامن 
تعطلت  التي  االنتخ�ب�ت  اإجللراء  ت�سريع  مع 

دي�سمرب امل��سي.
كلللللمللتلله  �لللسللل�للللح يف  واعللللتللللرب عللقلليلللللة 
طربق،  مبدينة  الربمل�ن  جلل�سة  االفتت�حية 
الوالية  "منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
ويجب اإع�دة ت�سكيله�"، مط�لب� الن�ئب الع�م 
من  �سرفه  مت  فيم�  احلكومة  مع  بل"التحقيق 
اأموال من ت�ريخ مب��سرة عمله�، خ�سو�س� فيم� 
وتكليفه�  والطوارئ،  التنمية  ببندي  يتعلق 

خم�لفة  يف  تنفيذية  مبه�م  الللنللواب  لبع�س 
للق�نون".

تتم  اأن  "�سرورة  اإىل  عقيلة  واأ�لللسللل�ر 
عملية  ودرء  وقلللت،  اأ�للسللرع  يف  االنللتللخلل�بلل�ت 
لبعثة  وتوجه  النواب"،  جمل�س  عن  التعطيل 
االأمم املتحدة يف ليبي� بل"�سرورة ال�سغط على 
ك�فة االأطراف، الإجراء االنتخ�ب�ت يف اأقرب 

االآج�ل".
الوطنية  املفو�سية  رئي�س  اأرجلللع  فيم� 
جمل�س  جل�سة  يف  ال�س�يح،  عم�د  لالنتخ�ب�ت، 

الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  ت�أجيل  �سبب  النواب، 
اإىل  املن�سرم،  دي�سمرب   24 مقررة  ك�نت  التي 
�سي��سية  واأطللللراف  م�سلحة  "ت�سكيالت  اأن 
ق�سرا،  االنتخ�بية  العملية  ب�إيق�ف  هللددت 
النه�ئية للمرت�سحني  الق�ئمة  اإ�سدار  يف ح�ل 
هذه  لرف�س  اإ�س�رة  يف  الدولة"،  رئي�س  ملن�سب 

امليلي�سي�ت اأ�سم�ء بعينه�.
واأ�س�ف: "نحت�ج 8 اأ�سهر الإجن�ز انتخ�ب�ت 
للربمل�ن  الرت�سح  طلب�ت  ومراجعة  �سحيحة، 
ولرئ��سة الدولة"، مبين� اأن ملف�ت 12 مر�سح� 
ك�نت "حتتوي تزويرا وقمن� ب�إح�لته� للن�ئب 

العلمية  املللوؤهللالت  �سمل  والللتللزويللر  الللعلل�م. 
والتزكي�ت".

االأحللوال  م�سلحة  مدير  نفى  ج�نبه،  من 
املدنية، حممد ب�لتمر، اأم�م اجلل�سة، التق�رير 
جه�ز  تقرير  يف  جلل�ء  الللذي  الللتللزويللر،  حللول 
األف   700 وجود  وت�سمن  للربمل�ن،  املخ�برات 

رقم وطني مزور.
تظ�هر  اجلل�سة،  انعق�د  مللع  وب�لتزامن 
املئ�ت يف امليدان الرئي�سي مبدينة طربق، بعد 
الأ�سب�ب  الربمل�ن  مقر  اأم�م  التجمع  من  منعهم 

اأمنية.

*وكاالت
ب�ري�س وب�م�كو مبرحلة جديدة من  متر 
عدة  منذ  تت�س�عد  فتئت  م�  التي  التوترات 
اأ�سهر بني البلدين. اإذ توا�سل فرن�س� ال�سغط 
مع  ب�ملوازاة  م�يل  يف  الع�سكري  املجل�س  على 
غرب  لللدول  االقت�س�دية  املجموعة  فر�س 
دع�  عقوب�ت  ين�ير   9 "اإيكوا�س" يف  اأفريقي� 
املجل�س الع�سكري اإىل مظ�هرات �سده�. فم� 
هي عواقب هذه احللقة اجلديدة من التوتر 

على فرن�س� يف م�يل وال�س�حل؟
اإفريقي� بدعم  اخت�ر ق�دة منظمة غرب 
من فرن�س� طريق الت�سعيد ب�إغالق احلدود مع 
م�يل وفر�س حظر جت�ري وم�يل، ف�سال عن 
بعد  اأفريقي�،  غرب  بنوك  يف  اأ�سوله�  جتميد 
االنتخ�ب�ت  ت�أجيل  الع�سكري  املجل�س  اإعالن 

الرئ��سية والت�سريعية التي وعدوا به� يف 27 
فرباير الإع�دة املدنيني اإىل ال�سلطة.

اإذ  ال�سغط،  ب�ري�س  تخفف  مل  وبدوره�   
يوم  الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط  اأن  اأعلنت 
واإىل  من  رحالته�  تعليق  ين�ير،   12 االأربع�ء 
فرن�س�  تتوىل  وبينم�  اآخر.  اإ�سع�ر  حتى  م�يل 
اأكد  االأوروبللللي،  لالحت�د  الللدوريللة  الرئ��سة 
لودري�ن  اإيف  ج�ن  الفرن�سي  اخل�رجية  وزير 
�سل�سلة   � اأي�سً والع�سرين تعد  ال�سبع  الدول  اأن 

من االإجراءات.
 ويف رد فوري منه على هذا التطور اجلديد، 
يف  احل�كم  الع�سكري  املجل�س  رئي�س  ت�أ�سف 
م�يل، الكولونيل اأ�سيمي غويت�، يف خط�ب بّثه 
ال�سرعية  غري  للطبيعة  احلكومي  التلفزيون 
لللقللرارات  االإن�س�نية  وغللري  الق�نونية  وغللري 
اأن م�يل تظل منفتحة على  اأكد  معينة، لكنه 
احلوار مع املجموعة االقت�س�دية لدول غرب 
امل�س�لح  االآراء بني  توافق يف  الإيج�د  اأفريقي� 
العلي� لل�سعب امل�يل واحرتام املب�دئ االأ�س��سية 

للمنظمة".
لالأمن  االأوروبلللللي  املعهد  رئي�س  ويتفق 
واال�للسللتلل�للسللراق، اإميلل�نللويللل ديللبللوي، مللع هذا 
الطرح، اإذ يرى اأن هذه "العقوب�ت ال تتن��سب 
التي  اأبوج�"  اتف�قية  بنود  مع  ك�مل  ب�سكل 
غرب  لللدول  االقت�س�دية  املجموعة  اأ�س�ست 
ن�جتة  عقوب�ت  وهي   .1975 ع�م  يف  اأفريقي� 
وكذلك  للمجموعة  �سي��سية"  "اأجندة  عن 
تريد  دول  من  خ�رجي  "لت�أثري  خ��سعة  هي 

مع�قبة ال�سلطة الع�سكرية يف م�يل".

بعد مطالبة صالح بحكومة جديدة.. 
تعليق جلسة البرلمان الليبي

البقاء أو الرحيل؟ 
فرنسا تفقد البوصلة في مالي
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*وكاالت
اأعلللللللللن احتلللللل�د كلللرة 
الللللقللللدم، علللن احللتللجلل�ب 
ملللللدرب حلللرا�لللس املللرمللى 
تدريب�ت  عن  �سفيع  ع�مر 
ح�لي�  اجللل�ريللة  املنتخب 
اإ�س�بته  ب�سبب  عم�ن  يف 

بفريو�س كورون�.
وكللل�لللسلللف االحتلللللل�د 
عللن اال�للسللتللعلل�نللة مبللدرب 
العم�يرة  لللوؤي  احلللرا�للس 
تدريب�ت  على  لالإ�سراف 
حلللرا�لللس املللنللتللخللب حلني 
تع�يف �سفيع من االإ�س�بة.

ويلللوا�لللسلللل املللنللتللخللب 
الللوطللنللي للللكلللرة الللقللدم 
تلللدريلللبللل�تللله الللبللدنلليللة 
املللدرب  بقي�دة  والفنية 
ا�ستعدادًا  حمد،  عدن�ن 
النيوزيلندي  نظريه  للق�ء 
يف  احلللللل�يل  اللل�للسللهللر   28
ب�إم�رة  تق�م  ودية  مب�راة 
اأبو ظبي �سمن حت�سريات 
الن�س�مى خلو�س ت�سفي�ت 

ك�أ�س اآ�سي� 2023.
ويللخلل�للسللع املللنللتللخللب 
لتدريب�ت يومية �سب�حية 
حتى  ت�ستمر  وم�س�ئية 
مب�س�ركة  املقبل  االأربع�ء 
قبل  املحليني  الللالعللبللني 
اخلمي�س  دبي  اإىل  ال�سفر 
للدخول يف مع�سكر  املقبل 
ي�ستمر  هللنلل�ك،  تدريبي 
�سب�ط  مللن  االأول  حللتللى 
املللقللبللل ويللتللخلللللللله لللقلل�ء 

منتخب نيوزيلندا وديً�. 

*وكاالت
م�سواره  ال�ستكم�ل  �سعبة  مهمة  يف  اجلزائر  منتخب  ب�ت 
يف  املق�مة  االأفريقية  االأمم  ك�أ�س  ببطولة  احل�لية  ب�لن�سخة 
الك�مريون، بعدم� ع�نى ح�مل اللقب و�سقط يف فخ التع�دل اأم�م 
�سرياليون، ثم تلقى اخل�س�رة اأم�م غيني� اال�ستوائية يف مف�ج�أة 

مدوية.
مع�ن�ة ح�مل اللقب لي�ست جديدة على العديد من البطوالت 
املجمعة ب�سفة ع�مة، وحتديدا ك�أ�س االأمم االأفريقية ب�سفة 
خ��سة، ويف اأغلب االأحوال يجد ح�مل اللقب طريق� ملغم� يف 
م�سواره للحف�ظ على لقبه، وك�نت اال�ستثن�ءات قليلة خ��سة 

يف الق�رة ال�سمراء.
وعلى م�ستوى ك�أ�س الع�مل، ع�نى منتخب اأمل�ني� بطل ن�سخة 
من  حدث  م�  وهو  االأول،  الدور  من   2018 ن�سخة  وودع   2014
املبكر  ب�خلروج   2010 ن�سخة  بطل  اإ�سب�ني�  منتخب  مع  قبل 
منتخب  اأي�س�  وتذوق   ،2014 بن�سخة  املجموع�ت  مرحلة  من 
اإيط�لي� بطل ن�سخة 2006 الك�أ�س املر مبغ�درة دور املجموع�ت 

يف ن�سخة 2010.
مع�ن�ة  جت�رب  اأبللرز  الت�يل  التقرير  يف  "كووورة"  وي�سرد 
البداية  وحللي  من  االأفريقية  االأمم  ك�أ�س  يف  اللقب  ح�مل 

املتعرثة ملح�ربي ال�سحراء يف الن�سخة احل�لية للك�ن:

سيناريو املغرب األبرز
ن�سخة  يف  ال�سمراء  الق�رة  الأبط�ل  املر  الك�أ�س  لعنة  بداأت 
اللقب  ح�مل  الكونغو  جمهورية  منتخب  ع�نى  حني   ،1970
وخرج من الدور االأول، بعدم� ف�سل يف حتقيق اأي انت�س�ر خالل 

3 مب�ري�ت وخ�سر اأم�م غ�ن� وم�سر وتع�دل مع غيني�.
وتكرر نف�س ال�سين�ريو مع منتخب ال�سودان الذي ف�ز بلقب 
اأمم اأفريقي� 1970 ولكنه تعرث يف الن�سخة الت�لية ع�م 1972 
ب�لتع�دل  واكتفى  اأي�س�،  انت�س�ر  بدون  االأول  الدور  من  وخرج 
ن�سخة  بطل  برازافيل  الكونغو  منتخب  غ�ب  بينم�  املغرب،  مع 

1972 عن الن�سخة الت�لية ومل يت�أهل من االأ�س��س.
واقتن�س منتخب زائري )الكونغو الدميقراطية ح�لي�( لقب 
الدور  الت�لية من  الن�سخة  ن�سخة 1974 ولكنه ودع  الق�رة يف 

االأول ع�م 1976 بعدم� تلقى هزميتني وتع�دل مع ال�سودان.
من  ال�سبعين�ت  مرحلة  يف  االأبللرز  ال�سين�ريو  يبقى  ولكن 
القرن امل��سي من ن�سيب املغرب بطل الق�رة ع�م 1976 ولكنه 
دخل الن�سخة الت�لية وودع مبكرا رغم اأنه قدم بداية جيدة 
ب�لتع�دل مع تون�س ثم الفوز على جمهورية الكونغو ثم �سقط 
يف مف�ج�أة مدوية اأم�م اأوغندا بثالثية دون رد يف 23 دقيقة 

فقط.
لعنة مكررة

اأ�سبح هذا ال�سين�ريو مكررا يف حقبة الثم�نين�ت من القرن 
الن�سخة  ودع   1978 ع�م  الق�رة  بطل  غ�ن�  فمنتخب  امل��سي، 
الت�لية من الدور االأول، رغم تع�دله مع اجلزائر ثم فوزه على 

غيني� ولكنه خ�سر اأم�م املغرب بهدف دون رد.
وتذوق منتخب نيجريي� نف�س الك�أ�س يف ن�سخة 1982 بعد 
ع�مني من تتويجه ب�للقب الق�ري، وودع من الدور االأول، رغم 
ولكنه  نظيفة  بثالثية  اإثيوبي�  على  ب�لفوز  القوية  بدايته 
اأم�م  املدوي  ب�ل�سقوط  املف�ج�أة  ك�نت  ثم  اجلزائر  اأم�م  خ�سر 

زامبي� بثالثية نظيفة.
ومل يتعلم منتخب غ�ن� الدر�س و�سقط اأي�س� يف فخ اخلروج 
دخله�  التي   1984 ن�سخة  يف  املجموع�ت  مرحلة  من  املبكر 
كح�مل للقب، ولكنه خ�سر اأم�م نيجريي� ثم اجلزائر ومل ينفعه 

الفوز على م�الوي.
بعدم�   1988 ن�سخة  يف  الك�أ�س  نف�س  تذوق  م�سر  منتخب 
ع�م  اأر�سهم  على  ال�س�بقة  الن�سخة  يف  ب�للقب  الفراعنة  توج 
1986، وخ�سر املنتخب امل�سري على يد الك�مريون بهدف نظيف 
نيجريي�  على  الفوز  يف  ف�سل  ولكنه   )0-3( كيني�  على  ف�ز  ثم 

واكتفى ب�لتع�دل وودع مبكرا.
 1988 ن�سخة  يف  اأفريقي�  بطل  الك�مريون  منتخب  و�سقط 
زامبي�  من  خ�سر  بعدم�   ،1990 الك�ن  بن�سخة  الفخ  نف�س  يف 
دفع  ال�سين�ريو  ونف�س  كيني�،  على  الفوز  ينفعه  ومل  وال�سنغ�ل 
ثمنه منتخب اجلزائر يف ن�سخة 1992 الذي خ�سر لقبه بعد 

اخل�س�رة اأم�م كوت ديفوار وتع�دل مع الكونغو.
وغ�ب منتخب نيجريي� بطل الق�رة ع�م 1994 عن الن�سخة 
اأفريقي  اجلنوب  الزعيم  مع  وخالف  �سي��سية  الأ�سب�ب  الت�لية 

نيل�سون م�نديال، اأدى الن�سح�ب نيجريي� بقرار رئ��سي.

ضحايا األلفية الثالثة
على  ال�سيطرة  بعد   2012 ن�سخة  عن  غ�ب  م�سر  منتخب 
البطولة يف 3 ن�سخ متت�لية، كم� اأن نف�س ال�سين�ريو ع�نى منه 

منتخب نيجريي� يف ن�سخة 2015.
يف  املجموع�ت  دور  من   2012 بطل  زامبي�  منتخب  وغلل�در 
ن�سخة 2013، وهو م� حدث مع منتخب كوت ديفوار يف ن�سخة 
2017 وودع من الدور االأول، كم� غ�در منتخب الك�مريون ح�مل 

اللقب يف ن�سخة 2019 من ثمن النه�ئي على يد نيجريي�.

استثناءات معدودة
تبقى اال�ستثن�ءات معدودة ب�لن�سبة حل�مل اللقب يف ك�أ�س 
منتخب  فعله  م�  وهو  اللقب  على  ب�حلف�ظ  االأفريقية  االأمم 
الذهبي  اجللليللل  كلللرره  ثللم  و1959   1957 ن�سختي  يف  م�سر 

للفراعنة يف ن�سخ 2006 و2008 و2010.
ع�م  مرتني  اللقب  حتقيق  يف  غ�ن�  منتخب  اأي�س�  وجنللح 
 2000 ن�سختي  يف  الك�مريون  منتخب  واأي�س�  و1965،   1963

و2002.

ميسي ورونالدو في تشكيل 
العام من الفيفا.. وصالح خارجه

إعالن تشكيلة منتخب 
تحت سن 23 لكرة القدم

*وكاالت
ج�ئزة  ميونخ،  وب�يرن  بولندا  جنم  ليف�ندوف�سكي،  روبرت  ح�سد 
"ذا بي�ست"، املقدمة من االحت�د الدويل لكرة  الع�مل  اأف�سل العب يف 

القدم "فيف�".
زيوريخ  مبدينة  االإثنني،  فيف�،  نظمه  الذي  احلفل  يف  ذلك  ج�ء 

ال�سوي�سرية.
جريم�ن  رفقة  �سودوري  ري�سمني  الربيط�نية  املذيعة  احلفل  قدم 

جين��س، العب توتنه�م هوت�سبري االأ�سبق.
وب�ري�س  االأرجنتني  جنم  مي�سي  ليونيل  الثن�ئي،  على  ليف�  وتفوق 

�س�ن جريم�ن، وحممد �سالح، هداف ليفربول واملنتخب امل�سري.
على  الث�ين  للع�م  اللقب  على  البولندي  النجم  ح�فظ  وبذلك 

التوايل، بعدم� توج به يف الن�سخة امل��سية اأي�س�.
يف  املللرئللي  االت�س�ل  خللالل  مللن  اجللل�ئللزة  ليف�ندوف�سكي  وت�سلم 
ومدربه  ك�ن  اأوليفر  الن�دي  رئي�س  بح�سور  ميونخ،  ب�يرن  ن�دي  مقر 

ن�جل�سم�ن، واملدير الري��سي ح�سن �س�لح حميدت�س.

*وكاالت
االأوغندي  املحرتف  مع  التع�قد  ر�سمي�،  الفي�سلي  الن�دي  اعلن 
من�ف�س�ت  خالل  القدم  كرة  فريق  �سفوف  يف  للعب  �سعودي،  عبداهلل 

املو�سم الكروي 2022 الذي ينطلق ال�سهر املقبل.
الالعب  اأن  اإىل  الفي�سلي،  للن�دي  الر�سمية  ال�سفحة  وا�للسلل�رت 
�سعودي وقع ر�سمي� على ك�سوف�ت الن�دي ا�ستعدادا للظهور مع الفريق 

يف املب�ري�ت املقبلة.
وك�ن املحرتف االأوغندي، ان�سم لفريق الفي�سلي يف املو�سم امل��سي، 
من  بتن�سيب  جمددا  وي�سمه  الن�دي  ليعود  عقده،  ف�سخ  يتم  اأن  قبل 

املدرب حممود احلديد.

*وكاالت
اجلزيرة  نلل�دي  العللب  �سم  الثالث�ء،  اإربللد،  احل�سني  نلل�دي  اأعلن 
املو�سم  من�ف�س�ت  خالل  القدم  كرة  فريق  لتمثيل  �سع�دة،  اإبراهيم 

الكروي املقبل 2022.
اجللراءات  اإنه�ء  خرب  اإربللد  احل�سني  لن�دي  الر�سمي  املوقع  ون�سر 
بعد  الفريق  �سفوف  يف  اأ�سبح  الالعب  اأن  معلن�  �سع�دة،  مع  التع�قد 
االتف�ق على ك�مل التف��سيل مب� يف ذلك التف��سيل امل�لية التي ا�ستف�د 

منه� الالعب واجلزيرة.
انتق�الت  �سوق  يف  االأندية  اأن�سط  من  اإربللد  احل�سني  ن�دي  ويعترب 

الالعبني �سعي� للمن�ف�سة على األق�ب املو�سم الكروي.

*وكاالت
اأكد زي�د �سلب�ية ع�سو جمل�س اإدارة ن�دي الوحدات، ومدير ن�س�ط 
كرة القدم، اأن قرعة الفريق يف دوري اأبط�ل اآ�سي� التي �سحبت اليوم 

االإثنني ج�ءت متوازنة.
وو�سعت القرعة فريق الوحدات يف املجموعة اخل�م�سة اإىل ج�نب 
من  التمهيدي  الللدور  يف  والف�ئز  ال�سعودي  والفي�سلي  القطري  ال�سد 

مب�راة ن��س�ف االأوزبكي وبني ي��س االإم�راتي.
وق�ل �سلب�ية يف ت�سريح�ت لل"كووورة": "القرعة رمب� ج�ءت اأ�سهل 

اإىل حد م� من قرعة الن�سخة امل��سية ب�لن�سبة لفريق الوحدات".
"الوحدات املمثل الوحيد لكرة القدم االأردنية  واأ�س�ف �سلب�ية : 
يف الق�رة االآ�سيوية، ونتمنى من جم�هرين� ورج�ل االأعم�ل وال�سرك�ت 
اآ�سي�  اأبط�ل  بدوري  الت�ريخية  امل�س�ركة  قبل  الفريق  دعم  واملحبني 

ومب� ي�سمن ظهورن� ب�سكل مميز".
مع  التع�قد  فر�سة  من  �سيعزز  الدعم  توفر  اأن  �سلب�ية  واأو�سح 

حمرتفني اأج�نب متميزين، واختي�ر املدير الفني االأكف�أ للفريق.
ولفت �سلب�ية: "الوحدات ق�در اأن يكون رقم� �سعب� يف دوري اأبط�ل 
نحو  الفريق  �ستدفع  اآ�سي� حيث تقف خلفه جم�هري ع��سقة وداعمة 

تقدمي �سورة ن��سعة عن الفريق والكرة االأردنية".
وحول هوية املدير الفني، اأكد �سلب�ية اأن الوحدات ال يزال يدر�س 

عدة خي�رات وخالل فرتة ق�سرية �سيتم االإعالن عن هويته.
االإثنني  منذ  تدريب�ته  يوا�سل  "الفريق  حديثه:  �سلب�ية  وختم   

امل��سي بدون العبيه الدوليني وقي�دة املدرب الع�م راأفت علي".

فيفا يكافئ رونالدو على 
إنجازه الفريد في 2021

*وكاالت
اختتم االحت�د الدويل لكرة القدم "فيف�" حفل جوائز "االأف�سل"، 
العب  رونلل�لللدو،  كري�ستي�نو  الربتغ�يل  االأ�للسللطللورة  مبنح  االإثللنللني، 

م�ن�س�سرت يون�يتد، ج�ئزة تقديرية خ��سة.
وحر�س الفيف� على تكرمي �س�حب الل36 ع�م� بعد اإجن�زه الفريد 
لي�سبح  الدولية،  االأهللداف  لعدد  القي��سي  الرقم  بتج�وزه   ،2021 يف 

الهداف الت�ريخي للمنتخب�ت الوطنية بر�سيد 115 هدف�.
مبقر  الوحيد  احل��سر  رونلل�لللدو  كلل�ن  الف�ئزين،  ب�قي  وبخالف 
اإنف�نتينو، رئي�س الفيف�، قبل  احلفل، حيث ت�سلم اجل�ئزة من جي�ين 

اأن يعرب عن �سع�دته ب�جل�ئزة، ق�ئال عنه� "ج�ئزة جميلة".
الثالثي  ج�نب  اإىل  الفيف�،  من  الع�م  ت�سكيل  يف  رون�لدو  وتواجد 
"ليونيل مي�سي )ب�ري�س �س�ن جريم�ن( وروبرت ليف�ندوف�سكي )ب�يرن 

ميونخ( واإيرلينج ه�الند )بورو�سي� دورمتوند(.
 ،2021 ع�م  الع�مل  يف  العب  اأف�سل  لقب  ليف�ندوف�سكي  وح�سد 
جن�ح  �سالح،  حممد  وامل�سري  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  على  متفوق� 

ليفربول.

الكأس المر ألبطال 
أفريقيا يهدد الجزائر

منتخب الكرة يعلن عن إصابة مدرب 
الحراس شفيع بفيروس كورونا

*وكاالت
من  املقدم   ،2021 ع�م  ت�سكيل  �سهد 
"فيف�"،  الللقللدم  لكرة  الللدويل  االحتلل�د 
رونلل�لللدو،  كري�ستي�نو  الثن�ئي  تواجد 
واالأرجنتيني  يون�يتد،  م�ن�س�سرت  جنم 
للليللونلليللل ملليلل�للسللي، جنلللم بلل�ريلل�للس �للسلل�ن 

جريم�ن.
امل�سري  الفرعون  الت�سكيل  عن  وغ�ب 
واملر�سح  للليللفللربللول،  جنللم  �للسللالح،  حممد 

مي�سي  ليونيل  الثن�ئي  مع  االأف�سل  جل�ئزة 
وروبرت ليف�ندوف�سكي.

وج�ء ت�سكيل "االأف�سل" يف ع�م 2021، 
ك�لت�يل:

حرا�سة املرمى: جين�لويجي دون�روم�
الللدفلل�ع: ديفيد اأالبلل� - روبللن ديلل�ز - 

ليون�ردو بونوت�سي 
 - ك�نتي  الو�سط: جورجينيو - جنولو 

كيفني دي بروين

الللهللجللوم: كللريلل�للسللتلليلل�نللو رونللل�للللدو - 
ليف�ندوف�سكي  روبرت   - ه�الند  اإيريلنيج 

- ليونيل مي�سي
نظمه  الللللذي  احلللفللل  يف  ذللللك  جللل�ء 
زيللوريللخ  مبدينة  االإثللنللني،  اللليللوم  فيف�، 

ال�سوي�سرية.
الربيط�نية  املللذيللعللة  احلللفللل  ويللقللدم 
جين��س،  جريم�ن  رفقة  �سودوري  ري�سمني 

العب توتنه�م هوت�سبري االأ�سبق.

*وكاالت
الوطني  للمنتخب  الفني  اجله�ز  اأعلن 
املدرب  بقي�دة   ،23 �سن  حتت  القدم  لكرة 
 24 �سمت  ق�ئمة  االثللنللني،  ه�يل،  اأحمد 
حملي  تدريبي  مع�سكر  يف  للدخول  العب� 
خالل الفرتة من 19 اإىل 31 ال�سهر احل�يل، 
االآ�سيوية  النه�ئي�ت  خلو�س  ا�ستعدادًا 

بحزيران املقبل.
الكرة  الحت�د  الر�سمي  املوقع  وبح�سب 
ف�إن الق�ئمة �سمت: مراد الف�لوجي، احمد 
الربيع، اأ�س�مة الكواملة، اأ�سيل ال�سي�حني، 
مللهللنللد اأبلللللو طلللله، حمللمللد هلل�للسلل�م، ثلل�ئللر 
العزايزة،  علي  عللالن،  م�لك  الديرب�ين، 
ه�يل  ال�سلم�ن،  اأحمد  خ�لد،  بني  ه��سم 
الرزي،  عب�دة  ال�سن�ينة،  اأمني  الذي�ب�ت، 
�سنب،  اأبو  في�سل  الب�س�ب�سة،  الدين  �سيف 

اأحللمللد �للسللربة، جللعللفللر عللبللد اهلل، عللون 
خ�سرم،  يو�سف  العرام�سة،  مهند  املح�رمة، 
حممد،  احللل�ج  علل�رف  ي��سني،  بني  حممد 

و�س�مر كنع�ن.
ا�ستدع�ء  على  الق�ئمة  واقت�سرت 
العديد  بح�سور   )21 �سن  )حتت  الالعبني 
للمرة  املنتخب  متثل  التي  االأ�للسللملل�ء  مللن 
الفني  اجلللهلل�ز  تطلع�ت  اإطللل�ر  يف  االأوىل، 
للوقوف على م�ستوي�تهم وج�هزيتهم �سمن 
االآ�سيوية  النه�ئي�ت  خلو�س  التح�سريات 

يف اأوزبك�ست�ن.
ك�أ�س  نه�ئي�ت  اإىل  ت�أهل  املنتخب  وك�ن 
�سمت  التي  للمجموعة  ت�سدره  عقب  اآ�سي� 

فل�سطني وتركم�ن�ست�ن بر�سيد 4 نق�ط.
نه�ئي�ت  قللرعللة  ت�سحب  اأن  وينتظر 
حيث  املللقللبللل،  �سب�ط   17 بللل  اآ�للسلليلل�  كلل�أ�للس 

ج�نب  اإىل  الث�ين  ب�مل�ستوى  املنتخب  يحل 
ي�سم  فيم�  واإيللللران،  واالإملللل�رات  ت�يالند 
اجلنوبية،  كوري�  اأوزبك�ست�ن،  "االأول"، 

ال�سعودية، واأ�سرتالي�.
قطر،  اللللعلللراق،  منتخب�ت  وجلللل�ءت 
يف  الث�لث،  امل�ستوى  يف  والي�ب�ن،  فيتن�م، 
م�ليزي�،  "الرابع" ط�جيك�ست�ن،  �سم  حني 

الكويت، وتركم�ن�ست�ن.
املنتخب�ت  تللوزيللع  الللقللرعللة  وت�سهد 
بح�سب  جمللمللوعلل�ت  اأربللللع  علللللى   ،16 اللللل 
م�ستوي�ته�، حيث يت�أهل بطل وو�سيف كل 

جمموعة اإىل ربع النه�ئي.
املقبلة  االآ�سيوية  النه�ئي�ت  اأن  يذكر 
تق�م  حيث  االأوملللبلليلل�د،  اإىل  موؤهلة  غللري 
اإىل  املوؤهلة  للبطولة  الق�رية  الت�سفي�ت 

اأوملبي�د ب�ري�س 2024، خالل الع�م املقبل.

ليفاندوفسكي 
أفضل العب في العالم 2021

الفيصلي يضم المحترف 
االوغندي عبداهلل سعودي

العب الجزيرة سعادة ينتقل 
إلى فريق الحسين إربد

شلباية: قرعة الوحدات 
بأبطال آسيا متوازنة
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*عمان 
بني  امل�سرتكة  الفنية  اللجنة  بحثت 
وزارة ال�سن�عة والتج�رة والتموين وغرفة 
جت�رة عم�ن، يف اجتم�عه� االأول، الذي عقد 
م�س�ء االثنني، برئ��سة االأمني الع�م للوزارة 
الفنية  املوا�سيع  مللن  عللددا  الزعبي  دانلل� 
التج�ري  القط�ع  تللواجلله  التي  والق�س�ي� 

واخلدمي.
الثالث�ء،  للغرفة  �سحفي  بي�ن  وح�سب 
جللرى خللالل االجللتللملل�ع طللرح الللعللديللد من 
االإلللكللرتونلليللة  ب�ملن�سة  تتعلق  الللقلل�للسلل�يلل� 
لت�سجيل واردات اململكة وُم�سّودة نظ�م البيع 
االإلكرتوين وت�سهيل ا�سدار بط�قة امل�ستورد، 
احلرة  املنطقة  بني  ب�ملثل  املع�ملة  ومللبللداأ 

وجمرك عم�ن ب�لن�سبة لقط�ع ال�سي�رات.
بنظ�م  تتعلق  ق�س�ي�  طللرح  جللرى  كم� 
الت�سجيل امل�سبق لل�سحن�ت الواردة ترانزيت 
وتعريف  امل�سرية،  البحرية  املللوانللئ  عرب 
تبعية القط�ع�ت الفرعية للقط�ع التج�ري 
ال�سطف�ف  االإ�س�فية  والر�سوم  واخلدمي، 

البواخر، وتعديل اأمر الدف�ع رقم )35(.
وزارة  من  الطلب  االجتم�ع  خللالل  ومت 
الب�س�ئع  ا�ستثن�ء  على  الت�أكيد  ال�سن�عة 
امل�سحونة قبل ت�ريخ �سري�ن قرار الت�سجيل 
على املن�سة االلكرتونية نظرًا لعدم اإمك�نية 

املن�سة  اإطللالق  قبل  الب�س�ئع  تلك  ت�سجيل 
ال  التي  امل�سرية  املنتج�ت  بع�س  وا�ستثن�ء 
يتوفر له� �سه�دة مط�بقة مثل حجر البن�ء.

واأكللللدت الللزعللبللي خللالل االجللتللملل�ع اأن 
القط�ع اخل��س يعترب �سريك� مهم� للحكومة، 
وان ت�سكيل اللجنة ج�ء مبب�درة من جمل�س 
املوا�سيع  لبحث  عم�ن،  جت�رة  غرفة  اإدارة 
لقط�ع�ت  امللحة  واالحللتلليلل�جلل�ت  الفنية 
جت�رية وخدمية معينة وتذليل ال�سعوب�ت 
مع  ب�لتع�ون  واحللول  االقرتاح�ت  وتقدمي 

اجله�ت املعنية.
املجل�س  تفعيل  اأهللملليللة  اإىل  واأ�لللسللل�رت 
برئ��سة  ال�سن�عة  وزارة  يف  اال�ست�س�ري 
اأية  عر�س  م�ستقبال  املمكن  ومللن  وزيللرهلل�، 
اللجنة  مللن  �ست�سدر  وحلللللول  مللقللرتحلل�ت 
دعت  اإذا  اال�ست�س�ري  املجل�س  على  الفنية 

احل�جة لتذليل ال�سعوب�ت.
واأو�سحت انه مت اإ�سدار كت�ب بخ�سو�س 
قرار  قبل  الللواردة  الب�س�ئع  على  التخلي�س 
الت�سجيل على املن�سة، و�سيكون هن�ك ربط 
املوا�سف�ت  وموؤ�س�ستي  الوزارة  الكرتوين بني 
االأ�سبوع  خالل  والدواء  والغذاء  واملق�يي�س 

املقبل.
اأن التن�سيق ج�ٍر مع  ولفتت الزعبي اىل 
مبداأ  تطبيق  مو�سوع  حول  اجلم�رك  دائرة 

وجمرك  احلرة  املنطقة  بني  ب�ملثل  املع�ملة 
عم�ن فيم� يتعلق ب�لتخلي�س على ال�سي�رات. 
نبيل  الغرفة  رئي�س  ن�ئب  قلل�ل  جهته  مللن 
دوري�  �ستجتمع  التي  اللجنة  اإن  اخلطيب، 
اإىل  تهدف  �سهر،  كل  من  االأول  االأ�سبوع  يف 
درا�سة ق�س�ي� وم�سكالت حمددة وت�سخي�سه� 
ومن ثم حتديد اجلهة املعنية ذات العالقة 
ح�سور  الللللوزارة  خللالل  مللن  منه�  والللطلللللب 
التحدي�ت  اأو  املعيق�ت  لبحث  اجتم�ع،  اأي 
الت�سهيل  اأجللل  من  توافقية  حلول  الإيج�د 

والتي�سري على التج�ر وامل�ستثمرين.
على  االتلللفللل�ق  االجللتللملل�ع  خلللالل  ومت 
دقيق  ب�سكل  اللجنة  مه�م  حتديد  �سرورة 
وحتديد  االجللتللملل�علل�ت،  حم��سر  وتوثيق 
املقبل  ال�سهر  خالل  جديد  الجتم�ع  موعد 
اإجراءات  �سيتم من  م�  ملت�بعة  الغرفة  مبقر 
اجله�ت  مع  والتج�رة  ال�سن�عة  وزارة  بني 

املعنية وبحث اأي م�ستجدات اأخرى.
اإدارة  جمل�س  اع�س�ء  االجتم�ع  وح�سر 
البن�،  وخللطلل�ب  حللمللدان،  بهجت  الغرفة: 
وم�س�عد  الطب�ع،  وطلل�رق  عللالن،  و�سلط�ن 
الداخلية  التج�رة  ل�سوؤون  الللعلل�م  االأملللني 
ومللديللر مديرية  الللبللذور  عللملل�د  بللل�للللوزارة 
ال�سعود  �سليم�ن  والتموين  االأ�سواق  مراقبة 

ومدير مديرية التج�رة �س�مر ال�سريدة.

مشتركة وزارة الصناعة وتجارة 
عمان تبحثان قضايا للقطاع التجاري

381842 عدد الحسابات المسجلة لالستفادة 
من التعرفة الكهربائية المدعومة 

*عمان 
بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت ح�س�ب� للت�سجيل على املوقع 
املدعومة  الكهرب�ئية  التعرفة  من  ب�ال�ستف�دة  اخل��س  االإلكرتوين 
للقط�ع املنزيل حتى �سب�ح الثالث�ء، 381842 من جمموع زوار املوقع 

الب�لغ عددهم 1452295 �سخ�س�.
واملع�دن  الط�قة  قط�ع  تنظيم  هيئة  عنه�  اأعلنت  بي�ن�ت،  ووفق 
الثالث�ء، �سكل االأردنيون ن�سبة 63ر98 ب�ملئة منهم، وهم "امل�ستفيدون 
املعونة  �سندوق  من  وامل�ستفيدون  ب�ملئة،  23ر14  امللكية  املكرمة  من 
الوطنية 36ر2 ب�ملئة، واالأردني�ت املتزوج�ت من غري االأردنيني 38ر1 
ب�ملئة"، فيم� بلغ عدد امل�سجلني من اأبن�ء قط�ع غزة املقيمني يف االأردن 
3ر1 ب�ملئة، وعدد حملة جوازات ال�سفر االأردنية املوؤقتة 07ر0 ب�ملئة.
التعرفة  مللن  لال�ستف�دة  املخ�س�س  االإلللكللرتوين  املللوقللع  وتلقى 
الكهرب�ئية املدعومة للقط�ع املنزيل 801 مالحظة وا�ستف�س�ر و�سكوى 

جرى التع�مل مع بع�سه�، وا�ستكم�ل التع�مل مع بقية ال�سك�وى.
فيم�  مالحظة،   12149 مع  الوطني  االت�س�ل  مركز  تع�مل  كم� 
تع�مل مركز املراقبة والطوارئ يف هيئة تنظيم قط�ع الط�قة واملع�دن 

يوم اأم�س مع 51 ا�ستف�س�را ومالحظة.

وزارة العمل تطلق مشروع 
التشغيل في األردن 2030

*عمان 
اأطلقت وزارة العمل ب�لتع�ون مع الوك�لة االمل�نية للتع�ون الدويل 
الثالث�ء، م�سروع الت�سغيل يف االأردن 2030، بهدف دعم جهود احلكومة 
االجتم�عية  التنمية  نحو  اململكة  يف  الت�سغيل  �سي��س�ت  توجيه  يف 

واالقت�س�دية.
وق�ل وزير العمل ن�يف ا�ستيتية خالل اطالق الربن�مج يف الوزارة، 
بح�سور ممثل من وزارة التخطيط ورئي�سة التع�ون التنموي االأمل�ين يف 
الوك�لة  مكتب  ومديرة  ميله�رت  كوردوال  االأردن  يف  االأمل�نية  ال�سف�رة 
االأردن  وجت�رة  �سن�عة  غرفتي  وممثلي  جريب�خ  اليزابيث  االأردن  يف 
امل�سروع  الوزارة وبدعم من  اإن  لنق�ب�ت عم�ل االأردن،  الع�م  واالحت�د 
ت�سعى اإىل حت�سني قدراته� يف جم�ل و�سع ال�سي��س�ت وحتليل البي�ن�ت 
لتكييف �سي��س�ت �سوق العمل ب�سكل اأكرث فع�لية نحو القط�ع�ت �سريعة 

النمو واالأعم�ل املهنية ذات ال�سلة.
واأكد اأن امل�سروع ي�س�عد يف مع�جلة االأثر ال�سلبي جل�ئحة كورون� 
على الت�سغيل ومواجهة التحدي�ت امل�ستقبلية، خ�سو�س� يف ظل ارتف�ع 
نتيجة  والن�س�ء  ال�سب�ب  البط�لة وحتديدا بني �سفوف  ن�سب  معدالت 

ال�ستمرار تداعي�ت اجل�ئحة.
تقدمه  الللذي  االأمللد  طويل  للدعم  تقديره  عن  ا�ستيتية  واأعللرب 
جم�ل  يف  اللحظة  حتى  حتققت  ن�جحة  نت�ئج  من  ذلك  يف  مل�  اأمل�ني� 

تعزيز فر�س الت�سغيل.
ال�سف�رة  يف  االأمللل�ين  التنموي  التع�ون  رئي�سة  ا�س�دت  ج�نبه�،  من 
التنمية  تعزيز  يف  احلكومة  بجهود  ميله�رت  كلللوردوال  االأمللل�نلليللة 
احلكومة  عمل  اأولللويلل�ت  �سمن  العمل  فر�س  وتوليد  االقت�س�دية 

االقت�س�دي للفرتة 2023-2021. 
واأثنت ميله�رت على الدور الن�سط لوزارة العمل والتقدم املحرز من 
امل�سروع  اأن  موؤكدة  الت�سغيل،  تعزيز  جم�ل  يف  الثن�ئي  التع�ون  خالل 
يف  القدرات  تعزيز  خالل  من  اجلهود  هذه  دعم  يف  �سي�س�هم  اجلديد 
ادخ�ل �سي��س�ت م�ستندة على االأدلة ت�سهم يف حت�سني �سوق العمل على 

املدى املتو�سط وطويل االأمد.
الوك�لة  خالل  من   2024 اأي�ر  �سهر  لغ�ية  امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم 
الللوزارة  من  املقدم  امل�سروع  يف  اأمل�ني�  م�س�همة  تبلغ  حيث  االمل�نية، 

االحت�دية االأمل�نية للتع�ون االقت�س�دي والتنمية بل 9 ماليني يورو.

شراكة بين منصة أمهات 
360 وبرنامج تميز

  
*عمان 

"اأمه�ت 360"، املن�سة االأردنية املتخ�س�سة لالأمه�ت  وقعت �سركة 
مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإفريقي�،  و�سم�ل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

برن�مج متيز، الت�بع ل�سركة االت�س�الت ال�سعودية "ا�س.تي.�سي".
ا�س.تي.�سي  عمالء  �سيتمكن  الثالث�ء،  لل�سركة  بي�ن  وبح�سب 
اأمه�ت  �سركة  وخدم�ت  ميزات  على  احل�سول  من  ال�سراكة،  مبوجب 
360، والتي ت�سمل مئ�ت اخل�سوم�ت والعرو�س من العالم�ت التج�رية 
يف اململكة، ب�الإ�س�فة اإىل حمتوى مميز عن الرتبية واالأمومة من قبل 

خرباء متخ�س�سني.
دين�   ،360 اأمه�ت  ل�سركة  التنفيذية  والرئي�سة  املوؤ�س�سة  وق�لت 
برن�مج  الأع�س�ء  �سنقدم  ال�سراكة  هذه  خالل  من  اإنن�  املجيد،  عبد 
التميز حمتوى من خربائن� عن ال�سحة والرتبية واالأمومة، ب�الإ�س�فة 
 360 "ممز  مك�ف�آت  برن�مج  خالل  من  مميزة  وخ�سوم�ت  اأ�سع�ر  اإىل 

ريوردز".
يذكر اأن برن�مج ممز 360 ريوردز هو جزء من تطبيق اأمه�ت 360 
ويحتوي  العرب،  واالآبلل�ء  االأمه�ت  ي�ستهدف  والذي  املحمول،  لله�تف 
خرباء  من  املوا�سيع  من  وغريه�  والرتبية  ال�سحة  عن  معلوم�ت  على 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  وخلل�رج  داخللل  من  ومتخ�س�سني  متمر�سني 

و�سم�ل افريقي�.

االتحاد العربي للمعارض يوقع مذكرة 
تفاهم مع اتحاد الجامعات العربية

  
*عمان 

وقع االحت�د العربي للمع�ر�س واملوؤمترات الدولية، مذكرة تف�هم 
موؤ�س�س�ت  ك�فة  مع  ال�سراكة  لتعزيز  العربية،  اجل�مع�ت  احتلل�د  مع 
اأن�س�أ  التي  والغ�ي�ت  االأهداف  لتحقيق  و�سوال  امل�سرتك  العربي  العمل 

من اأجله�.
عمرو  الدكتور  العربية  اجل�مع�ت  الحتلل�د  الع�م  االأمللني  واأ�للسلل�ر 
و�سع  اإىل  التف�هم  مذكرة  خالل  من  ي�سعى  االحتلل�د  اأن  اإىل  �سالمة، 
برامج عمل م�سرتكة تت�سمن عددا من املع�ر�س واملوؤمترات على م�ستوى 
واملوؤمترات  للمع�ر�س  العربي  االحتلل�د  مع  ب�ل�سراكة  العربي  الوطن 
للمع�ر�س  العربي  االحتللل�د  علل�م  اأمللني  اأ�للسلل�ر  ج�نبه،  مللن  الللدوللليللة، 
هذه  عليه�  تنطوي  التي  االأهمية  اإىل  اجلللراح،  حممود  واملللوؤمتللرات، 
املع�ر�س  �سن�عة  تفعيل  هو  ب�الحت�د  املن�ط  الدور  اأن  حيث  املذكرة، 

واملوؤمترات يف ك�فة املج�الت ومنه� القط�ع التعليمي.
الدولية  وامللللوؤمتلللرات  للمع�ر�س  الللعللربللي  االحتللل�د  بللل�أن  يللذكللر 
الوحدة  جمل�س  مظلة  حتت  يعمل  العربية،  م�سر  جمهورية  ومقره 

االقت�س�دية العربية.

شركة ناشئة أردنية ضمن 
مسرعة جوجل لألعمال الناشئة

*عمان 
ال�سرق  منطقة  يف  الن��سئة  لالأعم�ل  "جوجل"  م�سرعة  اخت�رت 
"�سواح" الن��سئة االأردنية لالن�سم�م  اأفريقي�، �سركة  االأو�سط و�سم�ل 
اإىل االإ�سدار الث�لث �سمن 11 �سركة ن��سئة يف املنطقة، وذلك لتقدميه� 

حلوال مبتكرة يف جم�ل التكنولوجي� وال�سي�حة.
وق�لت دع�ء برق�وي، من الفريق املوؤ�س�س ل�سركة "�سواح" لوك�لة 
االأنب�ء االأردنية )برتا(، اإن ال�سركة �س�ركت مب�س�بقه "جوجل" �سمن 
جرى  حيث  اإفريقي�،  و�سم�ل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  �سركة   500
ال�سركة  وت�سريع  التدريبة  واجلل�س�ت  الدعم  لتلقي  �سركة   11 قبول 
من�سة  "�سواح"  اأن  وبينت  احلديثة.  والتكنولوجي�  الت�سويق  على 
وتطبيق اإلكرتوين يوفر خدم�ت حجز فورية �سهلة اال�ستخدام بلغ�ت 
املحليني،  ال�سي�حية  اخلدم�ت  مبقدمي  امل�س�فرون  ويربط  متعددة، 
ثق�فة  تعزز  والتي  احلقيقية،  املحلية  التج�رب  على  ال�سوء  وي�سلط 
وتراث خمتلف املن�طق يف االأردن، الفتة اإىل اأن ال�سركة التي تديره� 
والللرتاث  ال�سي�حة  يف  وال�سب�ب  املللراأة  متكني  اإىل  ت�سعى  �سيدات   3

ب��ستخدام التكنولوجي�.
"�سواح" هي من�سة تربط الن��س مع الثق�فة  واأ�س�فت برق�وي اأن 
ع�م  منذ  االأردن  يف  بداأت  حيث  احلية،  والتج�رب  واالأ�س�لة  والرتاث 

2018، ومتواجدة ح�لي� يف ال�سعودية وتون�س وم�سر واالأم�رات.
برن�مج  هي  الن��سئة  لالأعم�ل  "جوجل"  اأن م�سرعة  جدير ذكره 
الن��سئة  ال�سرك�ت  وي�ستهدف  اأ�سهر   3 مدته  االأعم�ل،  لت�سريع  رقمي 

التقنية التي م� تزال يف مراحل التمويل االأويل.

الطراونة: توسعة صوامع 
العقبة والشمال

  
*عمان 

واحلبوب  لل�سوامع  االردنلليللة  الع�مة  ال�سركة  علل�م  مدير  قلل�ل 
حبوب  �سوامع  تو�سعة  �سيتم  انه  الطراونة  عم�د  املهند�س  والتموين 

العقبة ب�سعة 100 الف طن مع جه�ز تفريغ وحتميل للبواخر.
)بللرتا(  االردنلليللة  االنللبلل�ء  لوك�لة  ت�سريح  يف  الللطللراونللة  واكللد 
خالل  من  التوازن  حتقيق  يف  كبري  بدور  تقوم  ال�سركة  ان  الثالث�ء، 
ان  اىل  م�سريا  االأ�س��سية،  الغذائية  للمواد  تخزينية  �سع�ت  ايج�د 
ال�سركة تعترب الذراع التخزيني لوزارة ال�سن�عة والتج�رة والتموين 
الف   750 بحوايل  التخزينية  �سعته�  تقدر  والتي  لل�سوامع  ب�متالكه� 

طن لتخزين القمح وال�سعري.
مو�سح�  اململكة،  انللحلل�ء  خمتلف  تغطي  ال�سوامع  ان  واأ�للسلل�ف، 
ومدينة  الع��سمة  يف  اجلويدة  ومنطقة  العقبة  مين�ء  يف  تتوزع  اأنه� 
الر�سيفة ويف ال�سم�ل اي�س�، ا�س�فة اىل امتالكه� م�ستودع�ت تخزين 
طن  الف   60 بل  االجم�لية  �سعته�  تقدر  اال�س��سية  الغذائية  للمواد 

وثالج�ت لتخزين املواد املجمدة واملربدة ب�سعة حوايل 15 الف طن.
والتج�رة  ال�سن�عة  وزارة  مللع  ال�سركة  م�س�همة  اىل  واأ�للسلل�ر   
والتموين لتحقيق التوازن يف ال�سوق وتوفري املواد الغذائية اال�س��سية 
والت�سهيل على القط�ع اخل��س ب��سترياد اكرب كمي�ت من املواد الغذائية 
اال�س��سية لزي�دة املخزون جتنبً� الرتف�ع اال�سع�ر حملي� ب�سبب ارتف�ع 
اال�سع�ر الع�ملية، مو�سح� انه ولت�سجيع القط�ع اخل��س وتقليل الكلف 
قدمت ال�سركة م�ستودع�ته� للم�ستوردين ب�أ�سع�ر ال تتج�وز 60 ب�ملئة 
من الكلفة حيث ب�در عدد من �سرك�ت القط�ع اخل��س بتخزين ال�سكر 
لتو�سعة  ال�سركة  �سعي  الطراونة  واكللد  املخف�سة.  ب�الأجرة  واالأرز 
للقط�ع  ال�سم�ح  ا�س�فية وكذلك  الف طن  بواقع 100  ال�سم�ل  �سوامع 
على  قبلهم  من  ا�سترياده�  يتم  التي  احلبوب  بواخر  بتفريغ  اخل��س 
الر�سيف اخل��س ب�ل�سركة وب�أ�سع�ر ت�سجيعية، ف�سال عن ان�س�ء وحدة 

غربلة للذرة يف العقبة ت�سهياًل على جت�ر القط�ع اخل��س.

ارتفاع زوار المملكة إلى
 2.35 مليون العام الماضي

*عمان 
بلغ اإجم�يل اأعداد ال�سي�ح الق�دمني اإىل اململكة خالل الع�م 2021 
نحو 2 مليون �س�ئح و358676، حمققً� ن�سبة ارتف�ع 90.2 ب�ملئة، مق�رنة 
اإىل مليون و239910،  ال�سي�ح  اأعداد  بع�م 2020 الذي و�سلت خالله 
حيث جت�وزت اأعداد ال�سي�ح الق�دمني للمملكة االأرق�م املتوقعة خالل 

الع�م امل��سي التي ك�نت ت�سري اإىل قدوم 1.9 مليون �س�ئح.
واالآث�ر،  ال�سي�حة  وزارة  عن  ال�س�درة  ال�سهرية  الن�سرة  واأظهرت 
ارتف�عً� يف عدد �سي�ح املبيت خالل الع�م امل��سي اإىل 2 مليون �س�ئح و 
11639، وبن�سبة ارتف�ع 88.5 ب�ملئة، مق�رنة بع�م 2020 الذي بلغت 

فيه مليون �س�ئح و 67166.
ووفق الن�سرة، ارتفع اأعداد زوار اليوم الواحد خالل الع�م امل��سي 
بع�م 2020  مق�رنة  زائرا،  اإىل 374037  لت�سل  ب�ملئة  بن�سبة 100.9 
الذي و�سلت فيه اإىل 172745 زائرا، مبينة اأن عدد زوار مدينة البرتا 
)اخل�رطة(  وم�أدب�  زائللرا،   216820 اإىل  و�سل  امل��سي  الع�م  خالل 
بع�س  زوار  اأعللداد  يف  ارتف�عً�  الن�سرة،  اأظهرت  كم�  زوار.   57007
ال�سي�حية واالأثرية مق�رنة بع�م 2020، حيث بلغ يف الكرك  املواقع 
 137016 عجلون  ويف  ب�ملئة،   272.4 ارتف�ع  وبن�سبة  زائرا،   62422
زائرا، وبن�سبة ارتف�ع بلغت 144.9 ب�ملئة، ووادي رم 194236 زائرا، 
ارتف�ع  بن�سبة  زائرا،   45798 واملغط�س  ب�ملئة،   79.9 ارتف�ع  وبن�سبة 
ب�ملئة،   27.9 ارتف�ع  وبن�سبة  زائللرا،   104550 وجر�س  ب�ملئة،   32.6

وجبل نيبو 119603 زوار، وبن�سبة ارتف�ع بلغت 3.6 ب�ملئة.
وك�ن الدخل ال�سي�حي ارتفع خالل الع�م 2021 بن�سبة 90 ب�ملئة، 
نتيجة ارتف�ع اأعداد ال�سي�ح ليبلغ م� يق�رب 1.9 ملي�ر دين�ر )2.7 ملي�ر 
دوالر( مق�رنة مع الع�م 2020، بح�سب بي�ن�ت البنك املركزي االأردين.

*عمان 
املعدنية  والللرثوة  الط�قة  وزيللر  بحث 
الدكتور �س�لح اخلراب�سة، ورئي�س واأع�س�ء 
املتعلقة  االآثللل�ر  االأردن،  �سن�عة  غللرفللة 
القط�ع  على  الكهرب�ئية  التعرفة  بتطبيق 
جديدة  اآلي�ت  ايج�د  واإمك�نية  ال�سن�عي، 

تدعم القط�ع فيم� يخ�س ملف الط�قة.
اللق�ء يف غرفة  وبني اخلراب�سة خالل 
ال�سن�عة اأن القط�ع ال�سن�عي �سي�ستفيد من 
التعرفة اجلديدة بن�سب متف�وتة وبح�سب 
اال�سرتاك  اأن  اإىل  م�سريًا  اال�للسللرتاك،  نوع 
احلمل  تعرفة  �ستلغى  املتو�سط،  لل�سن�عي 
التعرفة  �ستنخف�س  كم�  عليه،  االأق�سى 
النه�رية من 79 فل�س� اإىل 68 فل�سً�، يف حني 

�ستبقى التعرفة الليلة كم� هي 65 فل�سً�.
واأ�س�ف اأن هن�ك درا�سة ح�لية لتطبيق 
بح�سب  اال�ستهالك  تت�سمن  جديدة  اآلي�ت 
اأو الزمن، داعي� القط�ع ال�سن�عي  االأوق�ت 

تللقللدمي روؤيللتلله يف ذللللك اخللل�للسللو�للس ومبلل� 
القط�ع  فيه�  ي�سهد  التي  االأوقلل�ت  يت�سمن 

ا�ستهالك اأكرب للط�قة.
ال�سن�عية  املن�س�آت  اأن  اخلراب�سة  واأكد 
اآالف  ت�ستهلك من 1 اىل 10  التي  ال�سغرى 
من  تعرفته  �ستنخف�س  �س�عة،  واط  كيلو 
�ستنخف�س  كم�  فل�سً�،   60 لت�سبح  فل�سً�   61
واط  كيلو  اآالف   10 من  اأكللرث  لال�ستهالك 
 68 لت�سبح  فل�س�   71 مللن  �سهريً�  �س�عة 
اخل��سة  التعرفة  اأن  اإىل  م�سريا  فل�سً�، 
وال�سن�ع�ت  الكبري  ال�سن�عي  ب�لقط�ع 
احلمل  تعرفة  اإلللغلل�ء  مت  اال�ستخراجية، 
النه�رية  التعرفة  تبقى  فيم�  االأقلل�للسللى، 
والليلية كم� هي. بدوره، اأكد رئي�س غرفة 
اجلغبري،  فتحي  املهند�س  االأردن  �سن�عة 
الط�قة  �سيم�  ال  االإنت�ج  كلف  تخفي�س  اأن 
اأ�س��سي�  مطلب�  يعترب  ال�سن�عي  القط�ع  يف 
وال�سن�عية،  االإنت�جية  القدرات  لتطوير 

ال�سن�عية  املنتج�ت  تن�ف�سية  وتعزيز 
االأردنلللليللللة يف اللل�للسللوق املللحلللللي واأ�لللسلللواق 
الط�قة  قدرة  زي�دة  اإىل  داعي�  الت�سدير، 
األف   200 اإىل  للقط�ع  املمنوحة  املتجددة 
تعد مدخل  الط�قة  اأن  واأو�سح  كيلو واط. 
ال�سن�عية،  اإنت�ج رئي�سي جلميع القط�ع�ت 
ال�سن�عي  القط�ع  ا�ستهالك  يبلغ  حيث 
ب�سكل  امل�ستهلكة  الللطلل�قللة  مللن  نللحللو%17 
مب��سر يف اململكة، فيم� ت�سكل كلف الط�قة 
ال�سن�عي،  القط�ع  ملختلف  ب�ملعدل   %35
البال�ستيكية  ال�سن�ع�ت  قط�ع  يف  وت�سل 
االأق�سى  احلمل  تعرفة  اأن  كم�   %45 اإىل 
هن�لك  اأن  حيث  كبريا،  عبئ�  ت�سكل  ك�نت 
العديد من امل�س�نع كثيفة اال�ستهالك والتي 
ي�سعب عليه� التوقف عن العمل خالل فرتة 
عن  الكلي  التوقف  تك�ليف  الأن  اللللذروة، 
اأكللرث من  يبلغ  الفرتة  االإنللتلل�ج خللالل هللذه 

تك�ليف دفع تعرفة احلمل االأق�سى.

*عمان 
ملمثلي  لق�ء  البنوك،  جمعية  عقدت 
عن  موجز  تقدمي  بهدف  امل�سريف؛  القط�ع 
حول  والتب�حث  الوطني،  الن�قل  م�سروع 
امل�سريف  القط�ع  مل�س�ركة  املقرتحة  االآلي�ت 
يف متويله، بح�سور ممثلي وزارة املي�ه والري 

واجله�ت ال�سريكة له�.
وبني مدير ع�م اجلمعية الدكتور م�هر 
املحروق، خالل اللق�ء، اأهمية امل�سروع على 
اأهمية  اىل  اإ�س�فة  اال�سرتاتيجي،  امل�ستوى 
اطالع البنوك على جميع تف��سيل امل�سروع 
اأدوات  تطوير  يف  معه�  ال�سراكة  لتحقيق 
التمويل للم�سروع ب�أجزائه املختلفة، �سواًء 
اأو من خالل متويل ال�سرك�ت  ب�سكل مب��سر 

املنفذة له من خالل العط�ءات املختلفة.
الن�قل  م�سروع  وحدة  ع�م  مدير  وقدم 
واللللري  امللليلل�ه  وزيلللر  وم�ست�س�ر  الللوطللنللي 
عن  ع�مً�  ملخ�سً�  دب�بنة،  جري�س  املهند�س 
امل�سروع ت�سمن اجلوانب الفنية والتمويلية 

للم�سروع.
الوك�لة  اإىل  ال�سكر  دبلل�بللنللة  ووجللله 
 )USAID( الللدويل  للتع�ون  االأمريكية 
ج�نب  يف  الللوزارة  مع  الدائم  تع�ونه�  على 
متللويللل اللللدرا�لللسللل�ت اخللل��للسللة بلل�مللل�للسللروع 
له،  الرئي�سة  الوث�ئق  اإعداد  وامل�س�همة يف 
منوه� اإىل دور بنك اال�ستثم�ر االأوروبي يف 

متويل ورع�ية الدرا�سة البيئية للم�سروع.
ون�ق�س احل�سور، خالل اللق�ء، اجلوانب 
ا�ستمعوا  حيث  للم�سروع،  وامل�لية  الفنية 
خبري  ملللن  متخ�س�س  فللنللي  عللر�للس  اإىل 
فيه  بني  للم�سروع،  اال�ست�س�رية  ال�سركة 
اإ�س�فة  امل�سروع،  وعمر  ومراحل  عن��سر 
اإىل اخل�رطة امل�لية له. كم� اأج�ب الفريق 
اال�ست�س�رية  وال�سركة  الوزارة  من  املخت�س 

عن اأ�سئلة احل�سور الفنية وامل�لية .
اأن م�سروع الن�قل الوطني  جدير ذكره 
اأحد اأهم امل�س�ريع الوطنية التي �ست�سهم يف 
حتى  للمملكة  امل�ئية  االحتي�ج�ت  تغطية 

القي�م ب�سخ وحتلية  ع�م 2040، من خالل 
املي�ه من العقبة، حيث �سيعمل على �سخ م� 
�سنويً� من  الل 300 مليون مرت مكعب  يق�رب 
اإىل  ثم  عم�ن  الع��سمة  اىل  املحالة  املي�ه 

ب�قي حم�فظ�ت اململكة.
على  امل�س�ريع  اأكللرب  من  امل�سروع  ويعد 
به  �ستقوم  م�سروع  واأكللرب  املحلي،  امل�ستوى 

وزارة املي�ه والري خالل الفرتة احل�لية.
يف  الللبللنللوك  جمعية  اأن  اإىل  ويلل�للسلل�ر 
�س�بق�  لللقلل�ء  عللقللدت  قللد  كلل�نللت  االأردن 
وبح�سور  الوطني  الن�قل  م�سروع  حللول 
القط�ع  تعريف  اىل  هللدف  امللليلل�ه،  وزيلللر 
به�  تقوم  التي  امل�ئية  ب�مل�س�ريع  امل�سريف 
التمويلية  احللللللول  ومن�ق�سة  الللللوزارة، 
خ�سو�س�  البنوك،  به�  ت�س�هم  قللد  التي 
البنوك  وقللدرة  املت�نة  موؤ�سرات  ظل  يف 
للم�س�ريع  التمويل  تقدمي  على  املحلية 
ال�سراكة  اإط�ر  �سمن  الكربى،  الراأ�سم�لية 

بني القط�عني الع�م واخل��س.

الطاقة والقطاع الصناعي يناقشان اآلثار 
المتعلقة بالتعرفة الكهربائية الجديدة

جمعية البنوك تناقش آليات مشاركة القطاع 
المصرفي في تمويل مشروع الناقل الوطني
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*عمان 
ن�سخة جديدة  االأردين،  املركزي  البنك  اأطلق 
حتتوي  االإح�س�ئية"  البي�ن�ت  "لق�عدة  و�س�ملة 
على بي�ن�ت اإح�س�ئية ت�ريخية ت�سمل القط�ع�ت 

االقت�س�دية املختلفة للمملكة.
وت�سمل االإح�س�ءات القط�ع النقدي وامل�سريف، 
وقللطلل�ع ملل�للليللة احلللكللومللة، وملليللزان املللدفللوعلل�ت 
االجم�يل،  املحلي  والن�جت  اخل�رجية،  والتج�رة 
عم�ن  بور�سة  ومللوؤ�للسللرات  واالإنلللتللل�ج،  واالأ�للسللعلل�ر 

وموؤ�سرات ال�سك�ن والبط�لة.
وق�ل املركزي، اإن هذه اخلطوة ت�أتي كجزء من 
و�س�ملة  ودقيقة  حديثة  بي�ن�ت  بتوفري  التزامه 
االقت�س�دي  املج�ل  يف  والب�حثني  للمتخ�س�سني 
م�ستوي�ت  اأعلللللى  وحتللقلليللق  والللنللقللدي  وامللللل�يل 
ال�سف�فية واملهنية وفقً� الأف�سل املم�ر�س�ت الدولية 

وقد  االإح�س�ئية.  البي�ن�ت  ون�سر  اإعداد  جم�ل  يف 
ا�ستملت ق�عدة البي�ن�ت االإح�س�ئية اجلديدة على 

واالجنليزية  العربية  ب�للغتني  متغري   2600 نحو 
مق�بل 150 متغريا يف ق�عدة البي�ن�ت االإح�س�ئية 

القدمية.

من  عللددا  اجلديدة  البي�ن�ت  الق�عدة  وتتيح 
االإح�س�ئية  للبي�ن�ت  الللو�للسللول  اأبللرزهلل�  املللزايلل� 
زمنية  �سال�سل  وتوفري  ع�لية،  ومللرونللة  ب�سهولة 

وت�سفح  القط�ع�ت،  لك�فة  االإح�س�ئية  للبي�ن�ت 
كم�  التف�سيلية،  امل�ستوي�ت  جميع  على  البي�ن�ت 
توفر و�سفً� دقيق� للقط�ع�ت واملتغريات، ف�ساًل عن 
اجراوؤه�  ميكن  املختلفة  ح�س�بية  عملي�ت  توفري 
على املتغريات كمعدالت النمو والتغري والوحدات 

احل�س�بية املختلفة.
اختي�ر  اإمك�نية  البي�ن�ت  ق�عدة  تتيح  كم� 
القط�ع�ت  خمتلف  مللن  واملللوؤ�للسللرات  الللبلليلل�نلل�ت 
الزمنية  الفرتة  وعر�سه� يف ملف واحد، وحتديد 
ربعية،  )�سهرية،  واملللوؤ�للسللرات  البي�ن�ت  ودوريلللة 
خ��سية  توفري  ج�نب  اإىل  مت�حة(،  فرتة  �سنوية، 
وتوفري  والبي�ن�ت،  املتغريات  عن  ال�سريع  البحث 
�سواء  املخت�رة  للمتغريات  البي�نية  الر�سوم�ت 
ب�سكل  خمتلفة  قط�ع�ت  من  او  القط�ع  نف�س  من 
مب��سر، م� ميكن الب�حثني من التف�عل مع البي�ن�ت 
خمتلفة  ب�سيغ  توفريه�  خالل  من  ع�لية  مبرونة 

 .)EXCEL. PDF. HTML( مثل

البنك المركزي يطلق نسخة جديدة لقاعدة البيانات اإلحصائية
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اأن دور االإر�س�د الزراعي يتجلى يف حتفيز النمو االإقت�س�دي للقط�ع الزراعي  مب� 
وزي�دة م�س�همته يف الن�جت املحلي ودوره يف التنمية الريفية امل�ستدامة، فال بد من و�سع 
اأ�س�س ومع�يري لتحديد م�ستوي�ت املر�سد الزراعي ت�ستند اىل اخلربة والكف�ءة والتميز 
يف االأداء والتوجه نحو االإر�س�د املتخ�س�س وفق اإحتي�ج�ت النظم الزراعية ال�س�ئدة 
وخ�سو�س�  التحدي�ت،  مع�جلة  من  بد  فال  املن�طق.  ح�سب  الزراعي  الن�س�ط  وواقللع 
املتعلقة بتنظيم االإنت�ج والعملية الت�سويقية وحت�سني جودة املنتج واحلد من ا�ستخدام 
املبيدات الزراعية واال�ستج�بة للق�س�ي� املتعلقة ب�لتغري املن�خي واملخ�طر الزراعية 

من خالل االأن�سطة االإر�س�دية ومنه� الربامج التدريبية.
      وت�سعى ادارة قط�ع االر�س�د الزراعي على ت�سميم برامج تدريبية متخ�س�سة 
وموجهة للمر�سدين الزراعيني من خالل و�سع اأ�س�س ومع�يري لتحديد م�ستوي�ت املر�سد 
االإر�س�د  نحو  والتوجه  االأداء  يف  والتميز  والكف�ءة  اخلللربة  اىل  ت�ستند  الزراعي 
املتخ�س�س وفق اإحتي�ج�ت النظم الزراعية ال�س�ئدة وواقع الن�س�ط الزراعي ح�سب 
املن�طق. و�سيكون العمل بطريقة نوعية ت�سهم يف مع�جلة التحدي�ت، وخ�سو�س� املتعلقة 
بتنظيم االإنت�ج والعملية الت�سويقية وحت�سني جودة املنتج وح�سن ا�ستخدام املبيدات 
التوا�سل  و�سيتم  الزراعية.  واملخ�طر  املن�خي  ب�لتغري  املتعلقة  والق�س�ي�  الزراعية 
امل�ستمر وحتفيز الن�س�ط االإر�س�دي من خالل و�سع اآلي�ت حمددة لدعم املر�سد املتميز 
وخ�سو�س� اجلهود التي تثمر عن نت�ئج فعلية تعود بنت�ئج ملمو�سة �سواء على املزارعني 

اواملزارعني او القط�ع الزراعي.  

د. سالم الراميني
مدير مديرية التدريب

 وتوعية المزارعين

 واقع التدريب
 في اإلرشاد الزراعي

ق�صيدة تهنئة لـ )الأردن( 
بقيادة جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين بن احل�صني 
اأدام اهلل عزه

 مبنا�صبة املئوية لتاأ�صي�صه
النه�سَة  اأن  نالحظ  اهلل،  حفظه  االأردن(  )ت�أ�سي�ِس  على  علل�ٍم  مئِة  الزم�ن،  من  قرن  مللرور  بعد 
وال�سحة،  التعليِم  �سيم� يف جم�يَلْ  والتطور، ال  والتجديَد  والتقدَم  املن�حي،  �ستى  واالإعم�َر يف  العمرانية، 
قد حقَق قفزًة نوعية، جعلته ين�ف�ُس دواًل كبرية، اإذ اهتَم ملوُك االأردِن جميعً� عرَب هذا الزمِن ب�الإن�س�ن 
واالإن�س�نية، وحتقيِق العدِل وامل�س�واة، ون�سِر االأمن واالأم�ن، وهذه املميزات قلم� جنده� يف كثرٍي من الدول، 
نحن يف )االأردِن( دائمً� نف�خر ب�لقي�دِة اله��سمية، وعلى راأ�سه� جاللُة امللِك عبُد اهلل الث�ين، وويُل عهِده 

االأمنِي احل�سنُي الث�ين، اأدام اهلل عزهم�... ونعتزُّ ب�ملواقِف ال�سج�عِة، ال �سيم� دعُم احلقِّ اأينم� ك�ن... 
فهذه �سنوات عظيمة متثل مدر�سة حُتتَذى، واأمثولة ُتقتدى، اأ�سحت معلمً� �س�خمً� للع�مل كله، وهي 
حمطة؛ ال�ستله�م الت�ريخ امل�سرق للدولة االأردنية، والتطلع اإىل االأم�م؛ لتكون من�رة ت�ستمد منه� االأجي�ل 
الدرو�س والعرب نحو م�ستقبل م�سرق؛ لتحقيق املزيد من التقدم واالزده�ر يف املئوية الث�نية؛ لتحقيق الذات، 
( مملكًة، وملكً�، وويَل  وفتح �سفح�ت م�سيئة فيه�؛ لتكون جمدًا وعزًا، نه�سة و�سوؤددًا... اأدعو اهلَل )لالأردنِّ

عهٍد، وحكومًة، و�سعبً� اخلرَي والربكَة والتوفيَق وال�سداد: 

العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا
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اأ.د.ها�صم �صالح مناع

ــُد ــي ــْوِط َت  ) ْرُدنُّ )اأُ ـــا  َي ـــــُدَك  َمْ ـــُد  ـــْج امْلَ
ـــاَك ِمـــْن ِنــَعــٍم ـــَط ــــِذي اأَْع ـــي الَّ ــَحــاَن َربِّ ــْب �ــصُ
ــًة ــك ــَل َمْ  ) )اأُْرُدنُّ ـــا  َي ـــَك  ـــي ـــنِّ اأَُه اإِينِّ 
ــْم ــُه ــُه ــاِب ــصَ ــ� ـــْبـــٍه ُي ــــوُك ِبــــال �ـــصِ ــــُل ــــُم امْلُ ُه
ـــُكـــُم ُحــْكــُمــُهــُم ــْفــَوٌة، َواحْلُ ـــْم َقـــــاَدٌة �ــصَ ُه
ــًة ــَب ــاِط ــــالِد الأَْر�ـــــــضِ َق ـــُكـــلِّ ِب ـــاُدوا ِب �ـــصَ
�َصْم�ُصُهُم ْم�ُض  َوال�صَّ ــى  َن ــدُّ ال �ُصُمو�ُض  ُهــُم 
اأُْي َراأُْيــــُهــــُم ــــــــرَّ ـــــٌب، َوال ـــاَدٌة ُنُ ـــصَ ُهــــْم �
َزَمـــٍن؟ ِف  ــَد  ــصْ الأُ� اإِلَّ  ــُد  ــصْ � الأُ ُتــْنــِجــُب  ــْل  َه
ــِتــِه ــا�ــصَ َر�ــصَ ِف  ِبــُعــْرٍب  ــُف(  ــِري ــصَّ ــ� ــَمــا )ال �ــصَ
ــُئــُه ُيــْنــ�ــصِ  ) ِ اهللَّ ـــُد  ـــْب )َع ـــَك  ـــْل امْلُ ــَم  ــنَّ ــصَّ ــ� َت
ـــِع َنـــًدى ـــِب ــــاٍد َوَن ــــاأَْمَ ـــــالٌل( ِب ــى )َط ــ�ــصَ َم
ــاِر َغــَدا ــَخ ــَف ــْل ــٌر ِل ــْخ ــَف ( َف ـــنْيُ ـــ�ـــصَ ــــا )احْلُ اأَمَّ
ُيـــْعـــِزُزُه  ) ِ اهللَّ )َعــْبــُد  ــِك  ــْل ــُم ــْل ِل ـــاَء  َج ـــْد  َق
ــِخــرًا ــَو امْلَـــْجـــِد ُمــْفــَت ــْل ــَق امْلَـــْجـــَد ِت ــقَّ ـــْد َح َق
�َصُرَفْت ــْد  َق  ) ــنْيِ ــصِ ــ� )احْلُ ِف  اْلــَعــْهــِد  ـــُة  ِولَي
ـــَدٌة ـــصَ ـــاأْ� َم والأُْرُدنُّ  ـــاِو�ـــضُ  �ـــصَ الأَ ُهــــُم 
�َصرفًا ــْم   ــِدُك ــْه َع ِف  ْت  َم�صَ ُنوُن  ال�صُّ ِهـــِذي 
ــْم ــَدوؤُُك ــْب ـــــقُّ َم ــْدُل َدْيـــَدُنـــُكـــْم، َواحْلَ ــَع ــاْل َف
ــــَرٌح ــــُه َف ــــْم َل ــــُت ـــُم، اأَْن ـــُدُك ـــي ـــُد ِع ـــي ـــِع َواْل
ــــٍن َوَط ِف   ِ اهللَّ ـــقِّ  ـــَح ِب ــيــوٌف  �ــصُ ــــْم  ــــُت اأَْن
ــَعــٍة �ــصَ ِف   ) )الأُْرُدنِّ َمــِلــَك  اأَِدْم  ــــي  َربِّ
ـــُم ِه ـــدِّ َج ـــيِّ  ـــِب الـــنَّ ـــى  َعـــَل ـــلِّ  �ـــصَ َربِّ  َيــــا 

ــٍد ــاِدي ــَن ــصَ ـــمٌّ � ــــْم �ـــصُ ــــْن ِفـــيـــَك ُه ـــــلُّ َم َوُك
ـــــُدوُد ــــزُّ َمْ ــــِع ـــًة، َواْل ـــَج ـــْه َتــْهــَنــا ِبـــَهـــا َب
يُد ال�صِّ ـــُم  ُه ــاٌن  ــصَ ــْر� ُف ــوَن(  ــيُّ ــِم ــصِ ــا� ــَه َو)اْل
ـــُد ـــي ـــاِج ــــرٌّ اأََم ــــْم ُغ ـــَيـــادِة ُه ــــــُل الـــ�ـــصِّ اأَْه
ــُد ــي ــِن ــ�ــصْ ــــقِّ َت ــــاحْلَ ـــٌد، ِب ـــَن ـــا �ـــصَ ـــَن َوُهــــــْم َل
ــُد ــِدي ــصْ ــ� ــٌط َوَت ــصْ ــ� ــــْدُل ِعـــْنـــَدُهـــُم ِق َوالــــَع
ــُعــوُد ــــاأُْل َمــ�ــصْ ــــَف ــا َواْل ــَن ــصَّ ــ� ـــُم اْلــَعــال َوال ُه
ــوُد ــُق ــْع ــُر َم ــصْ ــ� ــنَّ ــْم، َوال ــِه ــِت ــَم ــْك ــِح ــا ِب ــْدَن ــصُ �
ــيــُد ــ�ــصِ ــْع ـــِك َت ـــْل ـــامْلُ ــــمــــًا ِب ـــْم َداِئ ـــُه ـــا َل ِمـــنَّ
ــــــْوٌن َوَتـــاأِْيـــيـــُد ـــُم َع ـــُه ـــْن ـــــَدا ِم ـــى َب ـــتَّ َح
َت�ْصِييُد ــيــ�ــُض  ــاأْ�ــصِ َوالــتَّ ـــْدِل،  ـــَع َواْل ِبـــالـــراأَِي 
َت�ْصِييُد الإِْعـــــــَزاُز  َكــــَذا   ، ِعــــزٍّ اْبــــُن  ـــُو  ُه
ــــوُد ـــا اْلُ ـــَه ـــُروحـــًا َزاَن ـــاَد �ـــصُ ـــصَ َبـــَنـــى، َو�
ـــوُد ـــُم َمْ َوامْلـُــــْلـــــُك  ــــِه  َعــــْدِل ِف  ــــاَد  َو�ــــصَ
ـــوُد ـــُه ـــْع َوَم ـــــوٌد  ُج ــــِه  ــــْذِل َب ِف  ــــــــْ�ُ  َواْلَ
ــُد ــي ــاأِْك ــْدُق َت ـــِه الــ�ــصِّ ـــَدْي ــو الأَِمــــــنُي َل ــُه َف
ـــاِريـــُخ َتــْخــِلــيــُد ــــَذا الـــتَّ ــا َف ــاَه ــَم َحـــُمـــوا ِح
ــوُد ــُه ــصْ ــ� ـــــْوُم َم ـــــَي ـــٌة َواْل ـــَئ ــــــْرٌن ِبــــِه ِم َق
ــيــُد الــ�ــصِّ ْنـــُتـــُم  َفـــاأَ ـــْم،  ـــوؤُُك ـــَل ـــْك َي  ُ َواهللَّ
ــــُد ــــِدي ـــٌد َوَتْ ـــي ــــــــدًا ِع اأَْنـــــُتـــــْم َلـــــُه اأََب
ـــُد ـــي ـــِج ــــــٌر َوَتْ اأَْنــــُتــــْم َلــــُه اأََمــــــــٌل: ُذْخ
ـــوُد ـــْوُل ـــــــنُي َكـــــَذا ِلــْلــُمــْلــِك َم ـــَو الأَِم ـــْه َف
ــوُدوا ــصُ ــْم: � ــُه ــَنــا َل ـــا َعـــْهـــِدِه، ُقــْل ـــَي ُهـــْم اأَْوِف


