
عطلة الخميس احتفاًء بعيد االستقالل 
تشمل القطاع الخاص

*عمان 
اأن بالغ رئي�س الوزراء بتعطيل  اأكدت وزارة العمل 
واملوؤ�س�سات  الر�سمية  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات  جميع 
بعيد  احتفاء  املقبل؛  اخلمي�س  يوم  العامة،  والهيئات 
ي�سادف  الذي  للمملكة  وال�سبعني  ال�ساد�س  اال�ستقالل 
من  والع�سرين  للخام�س  املوافق  املقبل  االأرب��ع��اء  يوم 
االإعالمي  الناطق  وقال  اخلا�س.  القطاع  ي�سمل  اأي��ار 

با�سم الوزارة حممد الزيود يف ت�سريح لوكالة االأنباء 
االأردنية )برتا( اإن القرار ي�سمل القطاع اخلا�س على 
اأن ينتهي دوام يوم االأربعاء املوافق للخام�س والع�سرين 
الإتاحة  ظهرا،  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  اأيار  �سهر  من 
بهذه  االح��ت��ف��االت  حل�سور  امل��واط��ن��ني  اأم���ام  امل��ج��ال 
والتي  اململكة  حمافظات  جميع  يف  العزيزة  املنا�سبة 

�ستبداأ يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

ات  اإلعالن عن برنامج فعاليَّ
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االقتصادي واالجتماعي 
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اتفاقية عمل بين القوات 
المسلحة وإدارة مهرجان جرش

البلبيسي: ارتفاع إصابات
 كورونا  1% خالل اسبوع

200 جولة تفتيشية على المؤسسات 
التي تتعامل مع اجهزة االشعة

مالية النواب تناقش استيضاحات المحاسبة للشباب 
واألوقاف واالقتصاد الرقمي ودائرة قاضي القضاة

*عمان 
اأعلنت جلنة احتفاالت اململكة بعيد اال�ستقالل 
الفعاليَّات  ب��رن��ام��ج  ع��ن  ��ب��ع��ني،  وال�����سَّ ��اد���س  ال�����سَّ
جميع  يف  املنا�سبة  بهذه  �ستقام  التي  واالأن�سطة 
املقبل،  االأربعاء  يوم  من  بدءًا  اململكة،  حمافظات 

ام. ة ثالثة اأيَّ وملدَّ
الإقامة  ئي�سة  الرَّ املواقع  الربنامج  ن  ويت�سمَّ
جميع  يف  اإقامتها  ومواعيد  والفعاليَّات،  االأن�سطة 
عند  واح��د،  توقيت  يف  �ستبداأ  والتي  املحافظات، 
اعة اخلام�سة من م�ساء يوم االأربعاء، وت�ستمرُّ  ال�سَّ

وتنتهي  املقبلني،  واجلمعة  اخلمي�س  ليوميِّ  كذلك 
اعة العا�سرة م�ساء. ًا عند ال�سَّ يوميَّ

اإح��ي��اء  اإىل  واالأن�����س��ط��ة  الفعاليات  وت��ه��دف 
منا�سبة عيد اال�ستقالل لهذا العام، وتهيئة اأجواء 
ال��ظ��روف  بعد  للمواطنني،  وال��ف��رح  البهجة  م��ن 
املا�سيتني  نتني  ال�سَّ خالل  بها  وا  م��رُّ التي  عبة  ال�سَّ

بفعل جائحة كورونا.
واالأن�سطة  الفعاليَّات  برنامج  رابط  يلي  وفيما 

التي �ستقام يف جميع حمافظات اململكة
https://bit.ly/3MBbO7W

*عمان 
ال�سنوي  تقريره  االأحد،  واالجتماعي،  االقت�سادي  املجل�س  اأطلق 
العام  البالد" لعام 2021، كتقليد متبع يف املجل�س منذ  "حالة  الرابع 
وفق  املختلفة  احلكومية  القطاعات  اأداء  مراجعة  اإىل  يهدف   ،2018
منهج علمي دقيق لقيا�س م�ستوى االإجناز املوؤ�س�سي، وتقدمي املقرتحات 

لتح�سني االأداء احلكومي.
القطاعات  ل��واق��ع  حتليلية  مراجعة  على  التقرير  وا�ستمل 
تواجهها،  التي  والتحديات  املختلفة  واالجتماعية  االقت�سادية 
القطاعات  ه��ذه  خم��رج��ات  حت�سني  �ساأنها  م��ن  التي  والتو�سيات 
االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ق��دم  لتحقيق  بينها  ف��ي��م��ا  ال���رتاب���ط  وت��ع��زي��ز 
توزعت  قطاعا   21 مراجعة  عرب  املجتمع،  يف  املن�سود  واالجتماعي 

اأ�سا�سية. 8 حماور  على 
هذا  اإع��داد  اإن  �ستيوي،  مو�سى  الدكتور  املجل�س،  رئي�س  وق��ال 
ا�ستمرار  عن  ناجمة  �سعبة  وحتديات  ظ��روف  مع  تزامن  التقرير 
تاأثر  وا�ستمرار  البطالة،  معدل  وارتفاع  االقت�سادي  النمو  تباطوؤ 
يف  االإقليمية  وال�����س��راع��ات  وب��االأزم��ات  ك��ورون��ا  بجائحة  اململكة 

املنطقة.
احلوار  يف  جتربته  على  للبناء  ي�سعى  املجل�س  اأن  �ستيوي  واأ�ساف 
االإيجابي،  احلوار  لت�سجيع  ماأ�س�ستها  باجتاه  وتطويرها  االجتماعي 
االأ�سا�سية  وامل�سالح  العالقة  اأط��راف  بني  وتوافقات  تفاهمات  وبناء 
من  املجتمع  تهم  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  الق�سايا  اأه��م  عن 
خالل املجموعات التي يتكون منها املجل�س، وهي املوؤ�س�سات احلكومية، 
واملجتمع  واملهنية،  العمالية  والنقابات  اخلا�س،  القطاع  عن  وممثلون 

املدين، باالإ�سافة لل�سباب واالأكادمييني.
تابع �س2

*عمان 
االإ�سكان  مديرية  يف  االأح��د  االأردن��ي��ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات  وقعت 
اإدارة مهرجان جر�س للثقافة  واالأ�سغال الع�سكرية، اتفاقية عمل مع 

والفنون.
االإ�سكان  مدير  العامة  القيادة  ع��ن  مندوبًا  االتفاقية  ووّق���ع 
اإدارة  وعن  ال�سرايرة،  عمار  املهند�س  العميد  الع�سكرية  واالأ�سغال 

املهرجان املدير التنفيذي مازن قعوار.
القوات  �ستقدمها  التي  اخلدمات  اإط��ار  �سمن  االتفاقية  وتاأتي 
فعاليات  جن��اح  يف  للم�ساهمة  العربي  اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة 
املهرجان من خالل القيام باأعمال الت�سغيل وال�سيانة واالإدامة خالل 

فرتة اإقامة املهرجان.

*عمان 
ال�سحة  ل�سوؤون  ال��وزراء  رئا�سة  م�ست�سار  اأعلن 
وملف كورونا، الدكتور عادل البلبي�سي، اأن االأ�سبوع 
الوبائي رقم 20 للعام احلايل 2022، واملمتد من 14 
اإ�سابات بفريو�س  �سجل 309  اأيار احلايل،  اإىل 20 
الوبائي  لالأ�سبوع  اإ�سابات   305 مع  مقارنة  كورونا، 

19، بارتفاع 1 باملئة.
واأ�ساف البلبي�سي، يف ت�سريحات لوكالة االأنباء 
حالة  اأي  ت�سجل  مل  اأنه  االأحد،  )برتا(،  االأردنية 
وفاة خالل االأ�سبوع احلايل، وذلك لالأ�سبوع الثالث 

على التوايل.
اآر"،  �سي  "بي  اإجراء 17789 فح�س  اإىل  ولفت 
خالل  فح�سا   20329 مع  مقارنة  االأ�سبوع،  خالل 

االأ�سبوع املا�سي، وبن�سبة انخفا�س 12 باملئة.
العالج  تتلقى  التي  احل��االت  ع��دد  اأن  واأو���س��ح 
حاليًا يف امل�ست�سفيات 12 حالة، مقارنة مع 8 خالل 
االأ�سبوع رقم 19، وبن�سبة ارتفاع حوايل 50 باملئة.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات االإيجابية 1.7 باملئة، 
مقارنة مع 1.5 باملئة خالل االأ�سبوع الوبائي رقم 
19، وبارتفاع حوايل 13 باملئة.                تابع �س2

*عمان 
وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  نفذت 
تتعامل  التي  املوؤ�س�سات  على  تفتي�سية  جولة   200
الطبية  القطاعات  يف  اال�سعاعية  االج��ه��زة  م��ع 

وال�سناعية والبحثية منذ بداية العام.
التطبيقات  ق�سم  رئي�س  ل�سان  على  واك���دت 
اخلاليلة  عي�سى  الهيئة  يف  ال�سناعية  اال�سعاعية 
يف  العامة  ال�سالمة  مبعايري  املوؤ�س�سات  تلك  التزام 
التعامل مع تلك االجهزة وعدم ت�سجيل خمالفات 

بحقها.

املوؤهلة  ك��وادره��ا  خ��الل  وم��ن  الهيئة  ان  وق��ال 
واملدربة وبا�ستخدام اجهزة متطورة تقوم بالك�سف 
على املوؤ�س�سات التي تتعامل مع االجهزة اال�سعاعية 
ب�سورة دورية معلنة وغري معلنة ف�سال عن للتاأكد 
حفاظا  الوقاية  واج��راءات  االجهزة  �سالمة  من 

على �سحة و�سالمة املواطنني.
وا�سار خالل زيارة نظمتها الهيئة لل�سحفيني يف 
امل�ست�سفى اال�سالمي يف العقبة اىل ان عدد االجهزة 
اال�سعاعية يف االأردن 4400 جهاز ا�سعاعي تتواجد 

يف 600 من�ساأة.

*عمان
وا�سلت اللجنة املالية النيابية خالل االجتماع 
دي��وان  ت��ق��اري��ر  مناق�سة  االح���د،  عقدته  ال���ذي 

املحا�سبة ل�سنوات 2018 و 2019 و2020.
ال�سعودي،  حممد  النائب  اللجنة  رئي�س  وقال 
ردودها  ال�سباب اىل  وزارة  ا�ستمعت من  اللجنة  ان 
و�سيتم  التقارير  يف  ال��واردة  اال�ستي�ساحات  حول 

العمل على ت�سويبها.
ا�ستي�ساحات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  جهته  م��ن 
ديوان املحا�سبة وجلنة تظلمات املوظفني يف وزارة 
ال�سباب �سامل ابو قاعود، ان الوزارة تعمل جاهدة 
يف  ال����واردة  اال�ستي�ساحات  كافة  ت�سويب  على 
التقرير حيث مت ت�سكيل جلان ادارية ملتابعة تلك 

اال�ستي�ساحات.
املحا�سبة  دي��وان  ع��ام  ام��ني  االجتماع  وح�سر 

الديوان  يف  املعنيني  من  وع��دد  املجالني  ابراهيم 
وممثلني عن وزارة ال�سباب.

لالأعوام  املحا�سبة  دي��وان  تقارير  ناق�ست  كما 
2018، و2019، و2020.

خالل  ناق�ست  اللجنة  اإن  ال�����س��ع��ودي،  وق���ال 
وال�سوؤون  االأوق��اف  وزي��ر  ح�سره  ال��ذي  االجتماع 
اخلاليلة،  حممد  الدكتور  االإ�سالمية  واملقد�سات 
بح�سور اأمني عام ديوان املحا�سبة الدكتور اإبراهيم 
ديوان  بتقارير  ال��واردة  اال�ستي�ساحات  املجايل، 

املحا�سبة املتعلقة بحق الوزارة و�سندوق الزكاة.
مناق�سة  النيابية،  املالية  اللجنة  ووا�سلت 
 ،2019  ،2018 لالأعوام  املحا�سبة  دي��وان  تقارير 
2020، بح�سور اأمني عام ديوان املحا�سبة الدكتور 

اإبراهيم املجايل، واملعنيني بالديوان.
تابع �س2

*العقبة 
الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  تراأ�س 
ويل العهد، االأحد، اجتماعًا دوريًا يف �سلطة منطقة 
تنفيذ  اآليات  ملتابعة  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة 

خطة ا�سرتاتيجية العقبة.
واأكد �سموه �سرورة و�سع التعليم املهني والتقني 
على �سلم االأولويات بالعقبة، نظرًا الأهميته يف توفري 

املوارد الب�سرية املوؤهلة.
املواقع  اإدارة  اأهمية  اإىل  العهد  ويل  �سمو  ولفت 
بطريقة  لل�سلطة  التابعة  واال�ستثمارية  ال�سياحية 
للمواطنني  اخلدمة  م�ستويات  اأعلى  وتقدمي  مثلى 
بجودة  لالرتقاء  م�ستدامة  حلول  واإيجاد  وال�سياح، 

اخلدمات.

ال  للعمل  الرئي�سي  االأداء  موؤ�سر  اأن  �سموه  وبني 
بد اأن يكون معياره هو �سعور ال�سياح والزوار بالتغيري 

نحو االأف�سل.
الوزراء  رئي�س  بح�سور  العهد،  ويل  �سمو  وا�ستمع 
الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ووزير التخطيط والتعاون 
من  ع��دد  م��ن  ���س��رح  اإىل  ال�����س��ري��دة،  نا�سر  ال���دويل 
باخلطة  يتعلق  فيما  العمل  �سري  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني 

اال�سرتاتيجية.
الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االأمري  �سمو  وافتتح 
ويل العهد، االأحد مبحافظة العقبة، املرحلة االأوىل 
الذي يعمل  لالألب�سة اجلاهزة"،  "جيا  مل�سروع م�سنع 

حتت مظلة �سركة "االأزياء التقليدية".
وج���ال ���س��م��وه يف اأق�����س��ام ال��ت��دري��ب واالإن��ت��اج 

مالك  من  اإيجاز  اإىل  ا�ستمع  اإذ  بامل�سنع،  والتغليف 
اأن  اإىل  اأ�سار  الذي  كومار،  �سانال  امل�ستثمر  ال�سركة 
 150 ب�  يقدر  با�ستثمار  عدة  م�سانع  �سي�سم  امل�سروع 
 340 نحو  تبلغ  اإجمالية  م�ساحة  على  دوالر  مليون 

دومنًا.
 450 نحو  يوفر  امل�سنع  اأن  اإىل  ك��وم��ار  ولفت 
وي���ّدرب  الأردن��ي��ني  باملئة   90 بينها  عمل  فر�سة 
ت��ب��ل��غ طاقته  ف��ي��م��ا  ���س��ه��ري��ًا،  ال��ع��ام��ل��ني  ع�����س��رات 
قطعة  األف   450 نحو  اليومية  الق�سوى  االإنتاجية 

مالب�س.
�سيتم  احل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  وبحلول  اأن��ه  وب��نّي 
بناء  وت�سمل  والثالثة،  الثانية  املرحلتني  اإجن��از 
ل���الإدارة  وم��ك��ات��ب  لالأقم�سة  وم�����س��ت��ودع  م�سنعني 

واإ�سكان للموظفني، وبناء حمطة مركزية للخدمات 
اللوج�ستية ومالعب.

املرحلة  االنتهاء من  �سيتم  اأنه  اإىل  واأ�سار كومار 
الرابعة يف حزيران عام 2023، باإن�ساء م�سنع الإنتاج 

م�ستلزمات املالب�س.
م�سنعًا   19 التقليدية"  "االأزياء  �سركة  ومتتلك 
وُم�سِدرة  ُم�سنعة  اأك��رب  وتعد  ع��دة،  حمافظات  يف 
املا�سي  العام  بلغت �سادراتها  اإذ  اململكة،  لالألب�سة يف 

حوايل 806 ماليني دوالر.
ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  االفتتاح  وح�سر 
ورئي�س  ا�ستيتية،  نايف  العمل  ووزي��ر  اخل�ساونة، 
�سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة املهند�س 

نايف بخيت.

ولي العهد يتابع آليات تنفيذ 
خطة استراتيجية العقبة

*عمان 
اإحدى  على  نوعية  عملية  ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  نفذت 
 4 مقتل  عن  اأ�سفرت  االأحد،  فجر  امل�سوؤولية  منطقة  �سمن  واجهاتها 
مهربني واإ�سابة عدد منهم وفرار االآخرين اإىل داخل العمق ال�سوري.

القيادة  تنفذها  التي  االأمنية  اخلطة  اإط��ار  يف  العملية  وتاأتي 
خالل  من  اململكة،  ح��دود  وا�ستقرار  اأم��ن  على  للمحافظة  العامة 
والقادرة  املتطورة  والتكنولوجية  الب�سرية  العنا�سر  لكافة  توظيفها 
الوطني  بواجبها  منها  التزامًا  عليها،  وال�سيطرة  احلدود  �سبط  على 

جتاه الوطن وقيادته الها�سمية املظفرة.
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�سوؤول  ع�سكري  م�سدر  وقال 
وبالتن�سيق  احلدود  حر�س  لقوات  االأمامية  املراقبات  اإن  االأردنية، 
جمموعة  ر�سدت  امل��خ��درات،  مكافحة  واإدارة  االأمنية  االأجهزة  مع 
االأردنية،  االأرا�سي  اإىل  ال�سورية  االأرا�سي  االأ�سخا�س قادمني من  من 
حاولوا اجتياز احلدود بطريقة غري م�سروعة باإ�سناد من جمموعات 
هذه  م��ع  بالتعامل  ال�سريع  الفعل  رد  اآل��ي��ات  قامت  حيث  م�سلحة، 

املجموعات من خالل تطبيق قواعد اال�ستباك.
وبني امل�سدر اأنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتي�س للمنطقة 
مت العثور على 637 الف حبة كبتاجون و)181( كف ح�سي�س و)396( 
اإىل  امل�سبوطات  الف حبة ترامادول و�سالح كال�سنكوف، ومت حتويل 

اجلهات املخت�سة.
واأكد امل�سدر اأن القوات امل�سلحة االأردنية �ست�سرب بيد من حديد 
تهريب،  حماولة  اأو  ت�سلل  عملية  اأي  مع  وحزم  قوة  بكل  و�ستتعامل 
الوطني  باالأمن  العبث  نف�سه  له  ت�سول  من  ومنع  احل��دود  حلماية 

االأردين.
يذكر اأن القوات امل�سلحة، اأحبطت ومنذ بدء العام اجلاري العديد 
من  احلد  يف  و�ساهمت  اأ�سكاله،  بكافة  والتهريب  الت�سلل  عمليات  من 
باءت  حيث  االأردنية،  االأرا�سي  اإىل  واملمنوعة  املخدرة  املواد  دخول 

هذه العمليات بالف�سل يف اأن متر وتنفث �سمومها بني اأبناء الوطن.

*عمان 
االمتحان  موعد  تاأجيل  االأح���د،  املدنية  اخلدمة  دي��وان  اأعلن 
التناف�سي املنوي عقده اخلمي�س، بالتن�سيق مع هيئة تنظيم الطريان 
املدين للمر�سحني على الوظائف املعلن عنها من قبل الهيئة، اإىل يوم 
االثنني 30 اأيار ال�ساعة 11 �سباحا يف قاعات االمتحانات التناف�سية 

يف مبنى الديوان.
جاء  التناف�سي،  االمتحان  تاأجيل  اأن  اىل  بيان  يف  الديوان  واأ�سار 
ا�ستنادا لبالغ دولة رئي�س الوزراء املت�سمن تعطيل الوزارات والدوائر 
الر�سمية اأعمالها يوم اخلمي�س 26 اأيار، مبنا�سبة عيد اال�ستقالل 76 

للمملكة.

سموه يفتتح المرحلة األولى لمشروع مصنع جيا لأللبسة الجاهزة بالعقبة مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب 
مخدرات قادمة من سورية

الخدمة المدنية يؤجل امتحانا 
تنافسيا لوظائف بتنظيم الطيران

الشخصية التربوية المثالية

      المعلمة الرائعة

شيرين محمد عقلة البنادرة
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*عمان 
واالجتماعي،  االقت�سادي  املجل�س  اأطلق 
االأحد، تقريره ال�سنوي الرابع "حالة البالد" 
لعام 2021، كتقليد متبع يف املجل�س منذ العام 
القطاعات  اأداء  مراجعة  اإىل  يهدف   ،2018
دقيق  علمي  منهج  وف��ق  املختلفة  احلكومية 
وتقدمي  املوؤ�س�سي،  االإجن���از  م�ستوى  لقيا�س 

املقرتحات لتح�سني االأداء احلكومي.
حتليلية  مراجعة  على  التقرير  وا�ستمل 
واالجتماعية  االقت�سادية  القطاعات  لواقع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا، 
خمرجات  حت�سني  �ساأنها  من  التي  والتو�سيات 
بينها  فيما  الرتابط  وتعزيز  القطاعات  هذه 
واالجتماعي  االقت�سادي  التقدم  لتحقيق 
قطاعا   21 مراجعة  عرب  املجتمع،  يف  املن�سود 

توزعت على 8 حماور اأ�سا�سية.
ال��دك��ت��ور مو�سى  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س  وق���ال 
مع  ت��زام��ن  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  اإن  �ستيوي، 
ا�ستمرار  عن  ناجمة  �سعبة  وحتديات  ظروف 
معدل  وارت��ف��اع  االق��ت�����س��ادي  النمو  ت��ب��اط��وؤ 
بجائحة  اململكة  تاأثر  وا�ستمرار  البطالة، 
يف  االإقليمية  وال�سراعات  وباالأزمات  كورونا 

املنطقة.
للبناء  ي�سعى  املجل�س  اأن  �ستيوي  واأ�ساف 
على جتربته يف احلوار االجتماعي وتطويرها 
االإيجابي،  احل��وار  لت�سجيع  ماأ�س�ستها  باجتاه 
وب��ن��اء ت��ف��اه��م��ات وت��واف��ق��ات ب��ني اأط����راف 
الق�سايا  اأهم  عن  االأ�سا�سية  وامل�سالح  العالقة 
املجتمع  تهم  التي  واالجتماعية  االقت�سادية 
من خالل املجموعات التي يتكون منها املجل�س، 
وهي املوؤ�س�سات احلكومية، وممثلون عن القطاع 
اخلا�س، والنقابات العمالية واملهنية، واملجتمع 

املدين، باالإ�سافة لل�سباب واالأكادمييني.
التغريات  اأن  �ستيوي  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
الثانية،  مئويتها  ال��دول��ة  ل��دخ��ول  امل��واك��ب��ة 
�سيا�سيًا  نه�سويًا  م�سروعًا  امللك  جاللة  واإطالق 
تطوير  ي�ستوجب  متكاماًل،  واإداريًا  واقت�ساديًا 
امل�ساريع  مع  لتتوافق  املجل�س  عمل  منهجية 
ال�سق  اإجناز  بعد  خا�سة  الكربى،  االإ�سالحية 
باإقرار خمرجات  االإ�سالح  ال�سيا�سي من خطة 
ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 
االأح��زاب  وق��ان��وينيَ  الد�ستورية  والتعديالت 
االقت�سادي،  ال�سق  بخ�سو�س  اأما  واالنتخاب، 
اقت�سادية  ور�سة  اأكرب  امللك  اأطلق جاللة  فقد 
العاملني يف القطاع اخلا�س  مب�ساركة مئات من 
وال��ع��ام واخل����رباء ل��ل��خ��روج ب��روؤي��ة وخطة 
تكون  القادمة  الع�سر  لل�سنوات  اقت�سادية 
اأي�سًا  املتوقع  من  وال��ذي  للحكومات،  عابرة 
اإطالق نتائجها قريبا. واأخريا، �سّكلت احلكومة 
جلنة لتحديث القطاع العام والذي من املتوقع 

اإعالن نتائجه بعد وقٍت ق�سري.
�ستوؤدي  ال��ت��غ��ريات  ه��ذه  جممل  اأن  وب��ني 
ال�سيا�ساتي  امل�ستوى  على  جديد  واق��ع  اإىل 

اال�سرتاتيجي حال ال�سروع بتطبيقها ما يحّتم 
ومنهجيته،  التقرير  طبيعة  يف  النظر  اإع��ادة 
تقرر  الداخلية،  املراجعة  بعد  اأنه  اإىل  م�سريا 
حيث  م��ن  ال��ب��الد  حالة  تقرير  على  االإب��ق��اء 
ُترّكز  جديدة  منهجية  تطوير  مع  لكن  املبداأ، 
جميع  على  ال�سوء  لت�سليط  عام،  مو�سوع  على 
بطريقة  وحتليلها  كافة  القطاعات  يف  اأبعاده 
التو�سيات  تقدمي  ث��ّم  وم��ن  ومعمقة،  علمية 

حولها.
الدكتور  املجل�س،  ع��ام  اأم��ني  اأك��د  ب���دوره، 
الإط��الق  افتتاحية  كلمة  يف  م��دان��ات،  م��رتي 
وال�سحافة  االإع��الم  رج��ال  بح�سور  التقرير 
حملية  تلفزة  وحمطات  و�سحفيني  كتاب  من 
الرابع  التقرير  واإط��الق  اإجن��از  باأن  وعربية، 
عن حالة البالد جاء كجهد ت�ساركي مع جميع 
املبذولة  للجهود  رافدا  ليكون  املجتمع  اأطياف 
من  القرار  �سانع  لدعم  القطاعات  جميع  من 

خالل التو�سيات التي خرج بها التقرير.
وك�سف مدانات اأن التقرير ت�سمن تو�سيات 
تت�سابه  التي  القطاعات  من  للعديد  �ساملة 
والتحديات  ال�سعوبات  بنف�س  بينها  فيما 
املخ�س�سات  نق�س  وحت��دي��دا  تواجهها،  التي 
فيما  التن�سيق  و�سعف  واجلاهزية  واحلوكمة 
حملها  جزئية  تو�سيات  اإىل  اإ�سافة  بينها، 
ليكون  الواحد  القطاع  اأداء  لتح�سني  التقرير 
اخلدمة  ت��ق��دمي  يف  وك��ف��اءة  �سفافية  اأك���ر 

للمواطن.
وق�������دم احل�������س���ور ع����رب م���داخ���الت���ه���م 
وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م م���الح���ظ���ات ج��وه��ري��ة، 
ب��اإع��ادة  املجل�س  خطوة  تاأييد  على  ت��رك��زت 
حم��ددة،  ق�سية  نحو  ليكون  التقرير  توجيه 
االحتياجات  ليواكب  ن�ساطه  ف�ساء  وتو�سيع 
عمق  اإىل  ال��دخ��ول  يف  وحت��دي��دا  املجتمعية، 
عناء  كثري  جتد  ال  التي  املجتمعية  الق�سايا 
اجلهد  اأن  موؤكدين  الر�سمية،  القطاعات  من 
�سرورة  مع  الثناء  ي�ستحق  املجل�س  من  املبذول 
للمتغريات  واال�ستجابة  االأداء  كفاءة  تطوير 
خطة  �سوء  يف  واالقت�سادية،  االجتماعية 

االإ�سالح ال�سامل التي تقوم بها الدولة.
وخُل�س التقرير الرابع اإىل جملة تو�سيات 
تخفي�س  و�سرورة  املالية،  بال�سيا�سية  تتعلق 
ال��ن��اجت  اإىل  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  ع��ج��ز  ن�سبة 
وقبلها  اخلارجية  املنح  بعد  االإجمايل  املحلي 
وتدريجيًا، اأما فيما يتعلق بال�سيا�سة النقدية، 
ال�سيا�سات  يف  اال�ستمرار  ب�����س��رورة  ف��اأو���س��ى 
وتعزيز  االقت�سادي،  النمو  لدعم  التحفيزية 

اال�ستقرار املايل والنقدي.
التاأ�سي�س  اأه��م��ي��ة  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
توحيد  ت�سم  اال�ستثمار،  جلذب  ممّكنة  لبيئة 
مرجعيات اال�ستثمار من خالل بيئة ت�سريعية 
اال�ستثمارية  النافذة  دور  وتفعيل  خ��اّلق��ة، 
ال�سالحيات  ومنح  االإجراءات  تب�سيط  لغايات 
مبدد  وحتديدهم  احلكومية،  اجلهات  ملمثلي 

زمنية للرد على طلبات امل�ستثمرين.
كورونا  جائحة  اأن  اإىل  التقرير  وخُل�س 
زالت  ما  واالجتماعية  االقت�سادية  واآثارها 
ت�ستحوذ على ال�سيا�سات والت�سريعات وامل�سادر 
من  ع���ددا  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت  اإذ  احلكومية، 
التي  املالية  واحل��زم  وال��ق��رارات  الت�سريعات 
اأبرزها:  اأطِلقت خالل جائحة كورونا كان من 
الق�سايا  العمل، وت�سوية  املحافظة على فر�س 
الر�سوم  م��ن  واالإع��ف��اء  املكلفني،  م��ع  العالقة 

والغرامات، ودعم فوائد القرو�س.
طّبق  امل��رك��زي  البنك  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
اإجراءات عديدة ات�سمت باملرونة واال�ستجابة 
ال�سريعة واال�ستباقية للتخفيف من تداعيات 
نقدية  �سيا�سة  اّتباع  مت  اإذ  ك��ورون��ا،  جائحة 
الفائدة،  اأ�سعار  تخفي�س  خالل  من  تو�سعية 
وتوفري ال�سيولة الالزمة للن�ساط االقت�سادي، 
على  االقت�سادية  القطاعات  ق��درة  وتعزيز 
مبا  للجائحة  ال�سلبية  التداعيات  مواجهة 
االآثار  من  التخفيف  على  اإيجابي  اأثر  له  كان 
االقت�ساد  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  جل��ائ��ح��ة  ال�سلبية 

االأردين.
املت�سلة  امل��وؤ���س��رات  حتليل  ع��ن  وك�����س��ف 
بالقطاع ال�سناعي والتجاري، وا�ستمرار تراجع 
امل��وؤ���س��رات  يف  الوطني  االقت�ساد  تناف�سية 
للموارد  ا�ستخدامه  ك��ف��اءة  وت��دين  العاملية 
لدخول  معوقات  ووجود  املتاحة  االقت�سادية 
تنويع  وحم��دودي��ة  االأجنبية  اال�ستثمارات 

ال�سادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.
واأ�سار التقرير اإىل اأن ملف الطاقة ما زال 
ي�سّكل حتديًا كبريًا لالقت�ساد الوطني، فقد زاد 
االعتماد على ا�سترياد النفط اخلام وامل�ستقات 
احتياجات  لتلبية  الطبيعي  والغاز  النفطية 
توفر  حمدودية  من  رغم  املختلفة،  القطاعات 
والنفط،  كالغاز  للطاقة  التقليدية  امل�سادر 
النادرة  بالعنا�سر  ن�سبيًا  غني  االأردن  اأن  اإال 
املتجددة  والطاقة  الزيتي  وال�سخر  وامل�سعة 
االآن  حتى  ا�ستثمارها  يتم  مل  والتي  والرياح 
بامل�ستوى املطلوب، وال بد يف امل�ستقبل من اإدماج 

هذه العنا�سر با�سرتاتيجية الطاقة.
وخل�س اإىل اأن القطاع ال�سحي اأظهر جناحًا 
ما  اأنه  اإال  كورونا،  جلائحة  الت�سدي  يف  ملمو�سًا 
غياب  واأبرزها  التحديات  بع�س  من  يعاين  زال 
مرجعية وطنية موحدة حلوكمة النظام ال�سحي 
،والتاأخر يف الو�سول للتغطية ال�سحية ال�ساملة 
والعادلة لل�سكان. وي�سار اإىل اأن املنهجية املتبعة 
اأغلب  الأن  القطاعية  املراجعات  هي  التقرير  يف 
الواقع ي�سري  اأن  ال�سيا�سات هي قطاعية بالرغم 
ل��وج��ود ت��داخ��الت ب��ني ال��ق��ط��اع��ات وت��اأث��ريات 
متبادلة فيما بينها والتي قد ال تعك�سها ال�سيا�سات 
القطاعية يف اأغلب االأحيان، ولذلك فقد بات من 
ال�سروري االنتقال من ال�سيا�سات القطاعية اإىل 
املتكاملة  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

اأو املدجمة.

االقتصادي واالجتماعي 
يطلق حالة البالد 2021

األميرة بسمة تطلع على خدمات مركز الواحة في منطقة جبل بني حميدة

البلبيسي: ارتفاع إصابات 
كورونا 1% خالل اسبوع

*عمان 
اأعلن م�ست�سار رئا�سة الوزراء ل�سوؤون ال�سحة وملف كورونا، الدكتور 
 ،2022 احلايل  للعام   20 رقم  الوبائي  االأ�سبوع  اأن  البلبي�سي،  عادل 
بفريو�س  اإ�سابات   309 �سجل  احل��ايل،  اأي��ار   20 اإىل   14 من  واملمتد 
كورونا، مقارنة مع 305 اإ�سابات لالأ�سبوع الوبائي 19، بارتفاع 1 باملئة.

واأ�ساف البلبي�سي، يف ت�سريحات لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
وذلك  احل��ايل،  االأ�سبوع  خالل  وفاة  حالة  اأي  ت�سجل  مل  اأنه  االأح��د، 

لالأ�سبوع الثالث على التوايل.
االأ�سبوع،  خالل  اآر"،  �سي  "بي  فح�س   17789 اإج��راء  اإىل  ولفت 
انخفا�س  وبن�سبة  املا�سي،  االأ�سبوع  خالل  فح�سا   20329 مع  مقارنة 

12 باملئة.
اأن عدد احلاالت التي تتلقى العالج حاليًا يف امل�ست�سفيات  واأو�سح 
12 حالة، مقارنة مع 8 خالل االأ�سبوع رقم 19، وبن�سبة ارتفاع حوايل 

50 باملئة.
 1.5 مع  مقارنة  باملئة،   1.7 االإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

باملئة خالل االأ�سبوع الوبائي رقم 19، وبارتفاع حوايل 13 باملئة.
اأن عدد احلاالت الن�سطة 238 حالة، مقارنة مع 227  واأ�سار اإىل 
حالة خالل االأ�سبوع رقم 19، وبارتفاع حوايل 5 باملئة. وحول ملف 
االأ�سبوع  خالل  اإعطاوؤها  مت  التي  اجلرعات  عدد  اأن  بني  التطعيم، 
�سبقه،  الذي  لالأ�سبوع   9430 مع  مقارنة   ،8155 االأوىل  للجرعة   20
 3235 الثالثة  وللجرعة   ،8271 مع  مقارنة   7358 الثانية  وللجرعة 
مقارنة مع 3660، حيث بلغ املجموع 18748، مقارنة مع 21361 خالل 
اال�سبوع  عن  باملئة   12 حوايل  انخفا�س  وبن�سبة   ،19 رقم  االأ�سبوع 

املا�سي.
وبن�سبة   ،4779108 االأوىل  اجلرعة  ملتلقي  الكلي  املجموع  وبلغ 
الثانية  وللجرعة  فوق،  فما  �سنة   18 امل�ستهدفة  الفئة  من  باملئة   75
4498062 وبن�سبة 70 باملئة من الفئة امل�ستهدفة 18 �سنة فما فوق، 
وللجرعة الثالثة 656415. وعن التطعيم يف الفئة العمرية 12 - 17 
باملئة،   25 وبن�سبة   ،231982 االأوىل  اجلرعة  متلقي  اأن  بني  �سنة، 
 5 العمرية  وللفئة  باملئة،   20 وبن�سبة   ،188852 الثانية  واجلرعة 
الثانية 161  االأوىل 222 طفال، واجلرعة  تلقى اجلرعة  �سنة   11 -

طفال.

الهواري: األردن قدم العديد من المكارم الملكية لدعم 
األشقاء الفلسطينيين في مجال الرعاية الصحية

*عمان 
اأكد وزير ال�سحة، الدكتور فرا�س الهواري، اأن االأردن، وبتوجيهات 
املبادرات  من  العديد  قّدم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  من  مبا�سرة 
واملكارم امللكية لدعم واإ�سناد االأ�سقاء الفل�سطينيني يف جمال الرعاية 

ال�سحية وخدمة املر�سى واجلرحى وامل�سابني.
جاء ذلك خالل م�ساركة وزير ال�سحة والوفد املرافق له يف اجتماع 
االأحد،  التاأم،  الذي  العرب،  ال�سحة  وزراء  ملجل�س  العادية57  الدورة 
يف جنيف، على هام�س اجتماعات جمعية ال�سحة العاملية، قبيل بدء 
اجلل�سة االفتتاحية الأعمال الدورة 75 للجمعية، بح�سب بيان لوزارة 

ال�سحة .
جمل�س  اجتماع  من  االأول  البند  مناق�سة  خالل  الهواري،  واأ�ساف 
االأح��وال  عن  للحديث  تخ�سي�سه  مت  ال��ذي  العرب  ال�سحة  وزراء 
القد�س  ذل��ك  يف  مب��ا  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  ال�سحية 
ال�سرقية، اأّن هذه املبادرات واملكارم متثلت يف ت�سييد االأردن للعديد من 
املحطات اجلراحية امليدانية يف مدينتي جنني ورام اهلل وامل�ست�سفيات 

امليدانية يف قطاع غزة.
ولفت اإىل اأن هذه املحطات اجلراحية وامل�ست�سفيات تعالج االأخوة 
اإىل  باالإ�سافة  االآن،  ولغاية  عقدين  على  يزيد  ما  منذ  الفل�سطينيني 
امل�ست�سفيات  يف  الفل�سطينيني  اجلرحى  من  الأع��داد  االأردن  ا�ستقبال 

االأردنية.
التاريخية على  الها�سمية  اأن االأردن، وانطالقا من الو�ساية  وبني 
واملوظفني  املتقاعدين  بعالج  تكّفل  وامل�سيحية،  االإ�سالمية  املقد�سات 

امل�سرفني على االأوقاف يف مدينة القد�س.
بدورها، اأ�سادت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية، الدكتورة مي الكيلة، 
لتقدمي  املبذولة  االأردن��ي��ة  باجلهود  االجتماع  خ��الل  مداخلتها  يف 
�سنوات  منذ  امليدانية  امل�ست�سفيات  يف  لفل�سطني  العالجية  اخلدمات 

عديدة، اإ�سافة اإىل املرابطني يف االأق�سى.
امتد  ال��ذي  اجتماعهم،  خ��الل  ال��ع��رب،  ال�سحة  وزراء  وناق�س 
�سيتم  التي  العرب  ال�سحة  وزراء  ملجل�س  املوحدة  الكلمة  ل�ساعتني 

عر�سها اأمام الدورة 75 للجمعية العامة ملنظمة ال�سحة العاملية.
االأع��م��ال  ج���دول  على  امل��درج��ة  ال��ب��ن��ود  م��ن  ال��ع��دي��د  بحث  كما 
العربية  والهيئة  ال�سحية،  للتنمية  العربي  بال�سندوق  واخلا�سة 
لل�سناعات  املاين  عربي  ومعر�س  موؤمتر  وتنظيم  الدم،  نقل  خلدمات 
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية، وم�سروع حتديث الئحة جائزة اأف�سل 
عمل مميز يف جمايل التمري�س والقبالة يف الدول العربية، وم�سروع 
 -  2022 والقبالة  التمري�س  مبهنتي  للنهو�س  عربية  ا�سرتاتيجية 

2030، وم�سروع �سعار االحتفال باليوم العربي للتمري�س والقبالة.
العربية  اجلهود  لتوحيد  قرار  م�سروع  العرب  ال��وزراء  ناق�س  كما 

ملكافحة املخدرات واجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء.

مالية النواب تناقش استيضاحات 
ديوان المحاسبة لوزارة األوقاف

*عمان 
برئا�سة  االأح��د  اجتماع  خالل  النيابية  املالية  اللجنة  وا�سلت 
لالأعوام  املحا�سبة  دي��وان  تقارير  مناق�سة  ال�سعودي،  حممد  النائب 

2018، و2019، و2020.
ح�سره  الذي  االجتماع  خالل  ناق�ست  اللجنة  اإن  ال�سعودي،  وقال 
حممد  ال��دك��ت��ور  االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق����اف  وزي��ر 
اخلاليلة، بح�سور اأمني عام ديوان املحا�سبة الدكتور اإبراهيم املجايل، 
اال�ستي�ساحات الواردة بتقارير ديوان املحا�سبة املتعلقة بحق الوزارة 

و�سندوق الزكاة.
الوزير  م��ع  توافقت  النيابية  املالية  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ودي��وان  ال��زك��اة  �سندوق  م��ن  م�سرتكة  جلنة  لت�سكيل  اخلاليلة 
واملرتبطة  بال�سندوق  املتعلقة  اال�ستي�ساحات  يف  للبحث  املحا�سبة 
نتائج عملها خالل فرتة زمنية حمددة  امل�سروطة، وتقدمي  بالزكاة 

�سهرا. تتجاوز  ال 
املحا�سبة  دي��وان  ا�ستي�ساحات  حجم  اأن  اىل  ال�سعودي  واأ���س��ار 
بتحويل  التو�سية  يتم  مل  اإذ  جدا،  ب�سيط  االأوق��اف  ب��وزارة  املتعلقة 
اأي ق�سية للمدعي العام اأو هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، ما يدلل 
على �سالمة االإجراءات املتبعة يف الوزارة من قبل املديريات املخت�سة، 
التابع  املايل  واملراقب  املحا�سبة،  ديوان  من  والرقابة  االأداء  وح�سن 

لوزارة املالية والرقابة الداخلية للوزارة.
من جهته اأ�ساد الوزير اخلاليلة، بجهود ديوان املحا�سبة واجلهات 
وتعالج  العام،  امل��ال  على  املحافظة  ُتعزز  والتي  االأخ��رى  الرقابية 
الثغرات ومتنع اأي جتاوزات مالية، وت�ساعد الوزارات واملوؤ�س�سات على 

االلتزام بالقوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها.
املتعلقة  بالن�سو�س  ملتزم  الزكاة  �سندوق  اأن  اخلاليلة،  واأك��د 
املزكني  دعم  مثمنا  الت�سريعات،  عليها  ن�ست  التي  امل�سروطة  بالزكاة 
�سهرية  روات��ب  يقدم  ال�سندوق  اأن  اىل  الفتا  لل�سندوق،  واملتربعني 
اأ�سرة فقرية وحمتاجة ويتيم، باالإ�سافة اىل  ثابتة الأكر من 5500 
فقراء  جامعي  علم  وطلبة  حمتاجة،  الأ�سر  طارئة  م�ساعدات  تقدمي 

واأيتام.
ديوان  مع  التعاون  وا�ستمرارية  موا�سلة  اأن  اإىل  اخلاليلة  واأ�سار 
ت�سجيل  عدم  يف  �ساهم  للوزارة،  ترد  خمالفة  اأي  لت�سويب  املحا�سبة 
ديوان  تقارير  �سمن  لها  التابعة  واملوؤ�س�سات  ال��وزارة  بحق  خمالفات 
للغاية  ب�سيطة  ا�ستي�ساحات  با�ستثناء  املا�سية،  لل�سنوات  املحا�سبة 

�سيتم التعامل معها ب�سكل قانوين، وت�سويبها.

مالية النواب تناقش االستيضاحات المتعلقة 
بوزارة االقتصاد الرقمي ودائرة قاضي القضاة

*عمان
االأحد،  عقدته،  اجتماع  خالل  النيابية،  املالية  اللجنة  وا�سلت 
ديوان  تقارير  مناق�سة  ال�سعودي،  حممد  املهند�س  النائب  برئا�سة 
ديوان  عام  اأم��ني  بح�سور   ،2020  ،2019  ،2018 لالأعوام  املحا�سبة 

املحا�سبة الدكتور اإبراهيم املجايل، واملعنيني بالديوان.

بحق  ال��واردة  اال�ستي�ساحات  ناق�ست  اللجنة  اإن  ال�سعودي  وقال 
بح�سور  الربيد،  توفري  و�سندوق  والريادة،  الرقمي  االقت�ساد  وزارة 

الوزير اأحمد الهناندة ومدير عام ال�سندوق فادي �سناعة.
واأ�ساف ال�سعودي اأن اللجنة اأو�ست بتحويل بع�س اال�ستي�ساحات 
واتخاذ  فيها  للتحقيق  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  واملخالفات 

القرار الالزم.
توفري  ل�سندوق  امل�ستقبلية  الروؤية  الهناندة  الوزير  قدم  ب��دوره، 
اجلانب  تعزيز  يف  ي�ساهم  مب��ا  االأردين،  ال��ربي��د  و���س��رك��ة  ال��ربي��د 
الذي  �سيما  ال  املايل،  والتعر  االقت�سادي  االأزمة  وينهي  االقت�سادي 

يواجه �سركة الربيد.
اأن العمل جار على ا�ستحداث خطط وتفعيل برامج ُتعزز  واأ�ساف 
العمل لدى �سركة الربيد، منوها اإىل وجود قرارات اتخذت يف �سنوات 
لل�سركة،  املالية  االأزم��ة  تخفيف  يف  �ساهمت  اإيجابية  كانت  �سابقة 
موؤ�س�سة  منها  خمتلفة  جلهات  عليه  امل�ستحقة  الديون  ارتفاع  واإيقاف 

ال�سمان االإجتماعي االجتماعي و�سركة الكهرباء.
م�ستحقات  لديه  الربيد  توفري  �سندوق  اأن  اإىل  الهناندة  اأ�سار  كما 
مالية على املقرت�سني تقدر بنحو 24 مليون دينار، فيما عوائد االأرباح 
التتجاوز املليون دينار، علما باأنه م�سرف جتاري، لكنه يتعامل بالوقت 

ذاته بنظام املرابحة االإ�سالمية.
املالية النيابية، بح�سور �سماحة  اأخرى، ناق�ست اللجنة  من جهة 
الواردة  اال�ستي�ساحات  الربطة،  عبداحلافظ  ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي 

بحق الدائرة �سمن تقارير ديوان املحا�سبة.
وقال ال�سعودي اإن اال�ستي�ساحات كانت متعلقة بجملة من الق�سايا 
املالية، حيث تبني قيام الدائرة بت�سويب جزء منها، وفيما تبقى �سيتم 
ت�سويبه بناء على ما مت االتفاق عليه مع الدائرة وديوان املحا�سبة 

الذي �سيقوم باملتابعة.
من جانبه، اأكد الربطة دعم وم�ساندة دائرة قا�سي الق�ساة جلهود 

ديوان املحا�سبة، وتعزيز دوره الرقابي يف املحافظة على املال العام.
وكان النائب عمر النرب تراأ�س جانبا من اجتماعات اللجنة املالية 

النيابية التي عقدت ب�سكل منف�سل.

*عمان 
طالل،  بنت  ب�سمة  االأم���رية  �سمو  اطلعت 
للمراأة،  االأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  رئي�سة 
املتحدة  لهيئة االأمم  النوايا احل�سنة  و�سفرية 
يقدمها  التي  اخلدمات  على  االأح��د،  للمراأة، 
يف  املحلي  املجتمع  ل�سيدات  "الواحة"  مركز 
ماأدبا،  مبحافظة  حميدة  بني  جبل  منطقة 
والذي زارته اليوم االأحد، برفقة ممثل هيئة 
املتحدة للمراأة يف االأردن زياد ال�سيخ، وال�سفري 
ورئي�سة  لين�س،  برنارد  عمان  يف  االأ���س��رتايل 
بعثة  يف  الب�سرية  والتنمية  احلوكمة  فريق 
هورفر،  م��اري  االأردن  يف  االأوروب���ي  االحت��اد 
وزارة  يف  االإنتاجية  حت�سني  اإدارة  ورئي�سة 

التنمية االجتماعية اأروى الزبون.
ت�سكله  ال��ذي  بالنموذج  �سموها  واأ���س��ادت 
ال�سراكة  ت��رج��م��ة  يف  "الواحة"،  م��راك��ز 

من  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  احلقيقية 
املعنية  الدولية  واملنظمات  واجل��ه��ات  جهة، 
اأهمية  االإطار  هذا  يف  موؤكدة  اأخرى،  جهة  من 
املختلفة  املوؤ�س�سات  بني  االأدوار  يف  التكامل 
النجاح  وموا�سلة  امل��رج��وة  النتائج  لتحقيق 

وحتقيق اال�ستدامة الأي فكرة تنموية.
لواء  مت�سرف  بح�سور  �سموها،  اأ�سادت  كما 
التنمية  وزارة  ب��دور  ال��زب��ون،  احمد  ذي��ب��ان 
املراأة  دور  تعزيز  يف  امل�ساهمة  يف  االجتماعية 

االقت�سادية  م�ساركتها  وزي���ادة  املجتمع،  يف 
عن  �سموها  اأع��رب��ت  مثلما  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
للمراأة،  املتحدة  االأمم  هيئة  ل��دور  تقديرها 
يف  االأ�سرتالية  وال�سفارة  االأوروب��ي  واالحت��اد 
ع��م��ان ل��دع��م من���وذج م��راك��ز ال��واح��ة. وج��اء 
تطوير املركز يف منطقة جيل بني حميدة، يف 
والفتاة،  "الواحة" للمراأة  مراكز  منوذج  اإطار 
املنفذ بال�سراكة بني وزار التنمية االجتماعية 
توفري  بهدف  للمراأة؛  املتحدة  االأمم  وهيئة 
الالزم  املهني  والتدريب  املدمج،  املعي�سي  الدعم 

ال�سوريات،  والالجئات  املنطقة  يف  لل�سيدات 
امل�ستهدفة  الوطنية  اجل��ه��ود  م��ع  وان�سجاما 
متكني املراأة وبناء قدراتها يف خمتلف املجاالت 

وتعزيز م�ساركتها االقت�سادية.
مع  الهيئة  ا�ستمرار  ب��دوره،  ال�سيخ،  واأك��د 
االأكر  والفتيات  الن�ساء  مع  بالعمل  �سركائها، 
فر�س  خللق  الواحة؛  من��وذج  خالل  من  �سعفًا 
على  املدنية  والقيادة  االقت�سادي  التمكني 
امل�ستوى املجتمعي، و�سمان الو�سول اإىل خدمات 
يف  امل�ساهمة  يف  الن�ساء  بدور  م�سيدا  احلماية، 

يف  واالجتماعي  االقت�سادي  التعايف  حتقيق 
االأردن بعد جائحة كورونا.

فيما اأ�سار ال�سفري لين�س اإىل التزام بالده يف 
العمل والتعاون مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة، 
ودعم اجلهود امل�ستهدفة متكني املراأة من خالل 
منوذح الواحة يف املجتمعات امل�سيفة وخميمات 

الالجئني يف جميع اأنحاء اململكة.
االعتزاز  عن  جانبها،  من  هورفرز،  وعربت 
التنمية  وزارة  م���ع  وال�����س��راك��ة  ب��ال��ع��م��ل 
للمراأة،  املتحدة  االأمم  وهيئة  االجتماعية 

املراأة  م�ساهمة  رفع  يف  االأردنية  اجلهود  لدعم 
االق��ت�����س��ادي،  النمو  حتقيق  يف  وم�ساركتها 
م�سيدة بالتجربة الناجحة التي ت�سكلها مراكز 

املجال. هذا  يف  والفتاة  "الواحة" للمراأة 
واأ�سارت اإىل حر�س االحتاد االأوروبي على 
ا�ستدامة هذه ال�سراكة مع هيئة االأمم املتحدة 
لتمكني  املختلفة؛  االأردنية  واملوؤ�س�سات  للمراأة 

املراأة وامل�ساهمة يف حت�سني معي�ستها.
اإن منوذج  اأروى الزبون، من جهتها،  وقالت 
نوعية  حت�سني  يف  اأ�سهم  "الواحة"  م��راك��ز 

العديد  يف  والفتيات  االأردنية  للمراأة  احلياة 
والتدريب  باملهارات  رفدهن  بعد  املناطق،  من 
من  امل��الئ��م��ة  العمل  ف��ر���س  يف  وان��خ��راط��ه��ن 
القطاع  موؤ�س�سات  يف  اأو  خا�سة  م�ساريع  خالل 

اخلا�س.
كبرية  اأهمية  تويل  ال��وزارة  اأن  واأ�سافت 
لهذا النوع من املراكز وال�سراكة التي جتمعها 
واال�ستفادة  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  مع 
املراكز،  هذه  توفرها  التي  التمكني  فر�س  من 
حتقيق  يف  ال��وزارة  �سيا�سة  مع  تن�سجم  والتي 
يف  واالق��ت�����س��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 

املجتمعات املحلية.
اإن�سائه  منذ  املركز  خدمات  من  وا�ستفاد 
عام 2020، نحو 789 �سيدة ب�سكل مبا�سر وغري 
مبا�سر يف جمال رفع الوعي وبناء القدرات، من 
جماالت  يف  وعمل  تدريب  فر�س  توفري  خالل 
واإدارة  االإدارية  واالأدوار  والتجميل  اخلياطة 
اأ�سهر  التناوب وملدة 6  احل�سانات، وفق برنامج 

والتطوع مقابل االأجر.
ويعد مركز "الواحة" يف منطقة جبل بني 
مماثال  م��رك��زا   22 �سمن  م��ن  واح���دا  حميدة 
يف  و18  الالجئني  خميمات  يف  منها   4 يعمل 
وزارة  بني  كاملة  ب�سراكة  امل�سيفة  املجتمعات 
املتحدة  االأمم  وهيئة  االجتماعية  التنمية 

للمراأة.
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*عمان 
جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  اأك���د 
النواب، املهند�س هيثم زيادين، اأن الو�ساية 
عبداهلل  امللك  جاللة  عهد  يف  الها�سمية 
الثاين، اأ�سبحت جزءا ال يتجزاأ من برامج 
التكليف  وكتب  االأردنية،  احلكومات  عمل 
ال�سامي التي يوؤكد فيها دائما االلتزام بها، 

والعناية مبرافقها والتعهد بحمايتها.
اأم��ام  عاملية  اأمم��ي��ة  وقفة  اإىل  ودع��ا 
امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  االن��ت��ه��اك��ات 
االإ�سالمية  واملقد�سات  املبارك  االأق�سى 
اأن  م���وؤك���دا  ال���ق���د����س،  يف  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 
من  امل�ستمرة  االإ�سرائيلية  اال�ستفزازات 
ومنعهم  امل�سلني  على  االع��ت��داءات  خ��الل 
حتديا  ي�سكل  بحرية،  عبادتهم  اأداء  من 
�سافرا و�سلوكا يت�سم بالرعونة والالمباالة 

بالقرارات االأممية.
املهند�س  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املوؤمتر  يف  برملاين  وفد  راأ�س  على  زيادين، 
33 الطارئ لالحتاد الربملان العربي، الذي 
اأنهى اأعماله اأم�س ال�سبت يف القاهرة حتت 
عنوان "امل�سجد االأق�سى وجميع املقد�سات 

االإ�سالمية وامل�سيحية اأولويتنا االأوىل".
اأ�سبحت  اأن  منذ  اإن���ه  زي��ادي��ن،  وق���ال 
امل���دي���ن���ة امل���ق���د����س���ة حت����ت االح���ت���الل 
"االأق�سى"  ه��دم  وحم��اوالت  االإ�سرائيلي، 
م�ستمرة من خالل احلفريات اجلائرة حتت 

ذرائع واهية حول اأ�سا�سات البناء.
الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على 
تاريخيا  الها�سميون  ارتبط  والتي  القد�س، 
املقد�سات،  هذه  مع  واأخالقي  �سرعي  بعقد 
على  التاأكيد  م��ع  مكانتها،  لها  فحفظوا 
اأجلها،  من  نا�سلوا  التي  لر�سالتهم  تبنيهم 
وهي "حرية ال�سعوب واحلفاظ على كرامة 

االأمة".
ال��ذي  التاريخي  االت��ف��اق  اإىل  واأ���س��ار 
وق���ع���ه ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 
والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س بعمان 
يف اآذار عام 2013، والذي خرج بعديد من 
الو�ساية  على  "التاأكيد  اأبرزها  العناوين، 
الها�سمية على االأماكن املقد�سة يف القد�س 

ال�سريف".
واملنظمات  العاملية  ال��ق��وى  ك��ل  ودع���ا 
مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ال��دول��ي��ة 
يف  وفاعل  جدي  بدور  والقيام  االإن�سانية، 
مع  ال�سالم  مفاو�سات  اإح��ي��اء  على  العمل 
املتطرفة  العن�سرية  ونظراتها  اإ�سرائيل، 
الرامية  امل�ساعي  كل  عرقلة  تنتهج  التي 

لتحقيق ال�سالم العادل.
وبني اأن هذا ال�سلوك املتعمد هو الباعث 
ال��ت��ط��رف واالإره�����اب، م��وؤك��دا  على ظ��ه��ور 

�سرورة ت�سافر القوى وتوحيد اجلهود لبث 
عادل  حل  خالل  من  ال�سلمي  التعاي�س  روح 
لل�سعب  ي�سمن  الذي  الفل�سطينية،  للق�سية 
دولتهم  بقيام  امل�سروع  حقهم  الفل�سطيني 
ترابهم  على  للحياة  القابلة  امل�ستقلة 

الوطني.
االزدواج��ي��ة  "ملاذا  النائب،  وت�ساءل 
االأمم  ق������رارات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وامل���زاج���ي���ة 
ال�سلف  فيه  ي��زال  ما  وق��ت  يف  املتحدة؟"، 

االإ�سرائيلي يتمادى اأكر واأكر.
وو�سف اإ�سرائيل باأنها "متار�س االإرهاب 
االعتداءات  اأن��واع  واأب�سع  واأفظع  املنظم، 
الهمجية على الفل�سطينيني"، مت�سائال "اأين 
التي  الدولية  القوى  واأي��ن  املتحدة،  االأمم 
واأين  حتقيقه،  اإىل  وت�سعى  ال�سالم  ترعى 

منظمات حقوق االإن�سان؟".
بني  الواقعة  الفرتة  خالل  اأن  واأو�سح 
ق��رارا   131 �سدر  و1989،   1967 عامي 
العربي  ال�سراع  مبا�سر  ب�سكل  يعالج  اأمميا 
القرارات  تلك  من  والعديد  االإ�سرائيلي، 
ف�سال  الفل�سطينيني،  بحقوق  تتعلق  التي 
ب�سورة  تتناول  ق���رارات  ع��دة  �سدور  عن 
مبا�سرة الدولة الفل�سطينية احلديثة منذ 
يف  امل�ساركون،  اأكد  جهتهم،  من   .2014 عام 
على  الها�سمية  الو�ساية  اخلتامي  بيانهم 
املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، 
وتدني�س  القد�س  تهويد  حم��اوالت  ورف�س 
مبينني  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد  حرمة 
ال�ساأن تعد  اأن املمار�سات االإ�سرائيلية بهذا 
وتهديدا  املنطقة،  الأم��ن  مبا�سرا  ت�سعيدا 
ب�سراعات  املنطقة  ب��اإدخ��ال  ينذر  و�سيكا 

خميفة.
وط��ال��ب��وا امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��اإح��ي��اء 
املنطقة  وجتنيب  املن�سود  ال�سالم  فر�س 
االأمن  زعزعة  ح��االت  من  املزيد  العربية 

واال�ستقرار.
و����س���ددوا ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وح��دة 
القد�س  جتاه  واالإ�سالمي  العربي  املوقف 
اأن  باعتبار  وحمايته  املبارك،  وم�سجدها 
تلك امل�سوؤولية ال تقع على عاتق املقد�سيني 
عربية  فل�سطينية  م�سوؤولية  هي  بل  فقط، 

واإ�سالمية.
العربية  املنطقة  ا�ستقرار  اإن  وقالوا 
باأكملها مرهون بح�سول ال�سعب الفل�سطيني 
على كامل حقوقه غري القابلة للت�سرف اأو 
يف  القانوين  حقه  مقدمتها  ويف  امل�ساومة، 
تقرير م�سريه واإقامة دولته امل�ستقلة ذات 

ال�سيادة الكاملة.
وثمنوا عاليا �سمود ال�سعب الفل�سطيني 
بيت  اأه��ل  �سيما  ال  وفئاته،  اأطيافه  بكل 
"االأق�سى"  ثغور  على  املرابطني  املقد�س 

واملدافعني عن حرمته وقد�سيته.
االإ�سرائيلي  ال�سلف  تبعات  وحذروا من 
بني  احل����وار  واأ���س�����س  مفاهيم  وت��ق��وي�����س 
ال�سماوية، مطالبني هيئة  االأديان  خمتلف 
االأمم املتحدة جمل�س االأمن الدويل بتحمل 
حد  و�سع  بهدف  القانونية  م�سوؤولياتهما 

نهائي للممار�سات االإ�سرائيلية.
النواب  من  كال  الربملاين  الوفد  وي�سم 
واأيوب  املح�سريي  وعبد  الظهراوي  حممد 
الذنيبات  وغازي  املحارمة  وحممد  خمي�س 

واأحمد القطاونة.

*عمان 
واالحت��اد  الوطني،  امليثاق  حزبا  اأك��د 
قيادة  خلف  ال��ك��ام��ل  وقوفهما  ال��وط��ن��ي، 
والتفافهما  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
حول الراية الها�سمية، وتاأييدهما مل�سامني 
امية بكل ما تت�سمن من  الر�سالة امللكية ال�سيَ

قرارات واإجراءات.
حكمة  منف�سلني،  ب��ي��ان��ني  يف  وث��م��ن��ا 
الكبري،  الها�سمي  وح��ل��م��ه  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
العر�س  ملوؤ�س�سة  وال���والء  البيعة  وج��ددا 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين.
"تابع  اإنه  الوطني،  امليثاق  حزب  وقال 
امللكية  الر�سالة  م�سامني  بالغ  باهتمام 
ال�سامية لالأ�سرة االأردنية الواحدة "، ويرى 
احلزب �سرورة اأن تنه�س النخب ال�سيا�سية 

ميكن  مبا  الوطنية  مب�سوؤولياتها  االأردنية 
ال��وط��ن م��ن ال��ن��ه��و���س مب�����س��وؤول��ي��ات��ه مبا 
الرا�سخة  ووحدتنا  الوطني،  اأمننا  يحفظ 
واإ�سالحاتنا ال�سيا�سية واالقت�سادية، وفقا 
ختام  يف  احلزب  ودعا  امللكية.  للتوجيهات 
البيان، اهلل العلي القدير اأن يحفظ وطننا 
و�سعبنا االأ�سيل، وجاللة امللك وويل عهده 

االأمني �سمو االأمري احل�سني.
كما اأكد حزب االحتاد الوطني، وقوفه 
خلف جاللة امللك عبد هلل الثاين، ودعمه 
للحفاظ  يتخذها  التي  الوطنية  للقرارات 
يف  ق��وت��ه  وتعزيز  االأردن  ا�ستقرار  على 
مواجهة التحديات. وقال اأمني عام احلزب 
زيد اأبو زيد، اإن الر�سالة التي وجهها جاللة 
به  يتمتع  ما  ثقة  بكل  تعك�س  ل�سعبه  امللك 

الها�سميون عرب التاريخ من حكمة وحنكة، 
وتغليب امل�سلحة الوطنية العليا، واحلر�س 

على حماية اأمن وا�ستقرار الوطن.
اأجمع  للعامل  اأثبت  االأردن  اأن  واأ�ساف 
والتفاف  امللك  جاللة  بقيادة  ق��ادر  اأن��ه 
كل  من  اأق��وى  اخل��روج  على  حوله،  �سعبه 
االأزمات، وجتاوز كل املحن والتحديات على 
خمتلف ال�سعد، انطالقا من حكمة قيادته 
الها�سمية، وما متتاز به من خربة مرتاكمة 

وطويلة يف جتاوز املحن.
وجدد احلزب تاأكيده اأهمية اال�ستمرار 
يف م�����س��رية ال��ت��ط��وي��ر وال��ب��ن��اء ل����الأردن 
وموؤ�س�ساته، ليبقى هذا الوطن كما عهدناه 
واح��ة ل��الأم��ن واال���س��ت��ق��رار، وامن��وذج��ا يف 

الت�سامح، واللحمة بني اأبناء �سعبه الويف.

*االمم – الزرقاء 
*مرمي القطشان 

الدكتور  ال��زرق��اء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
�سريكز  املجل�س  اإن  االول،  ام�س  اخل�سري،  ماجد 
اإقامة جملة من امل�ساريع اخلدمية  خالل عمله على 
الزرقاء  اأه��ايل  على  اإيجاًبا  لتنعك�س  والتنموية 

وتخفف من حدة الفقر والبطالة.
يف  ال�سبت،  املجل�س  عقدها  جل�سة  خالل  واأو�سح 
املحافظة  موازنة  اأن  الزرقاء،  جتارة  غرفة  قاعة 
دينار،  مليون   10.618 بلغت  احل��ايل  العام  خ��الل 
ق�سمت اإىل جزئني: االأول خم�س�س مل�ساريع راأ�سمالية 
و�سيجري توزيعها على القطاعات املختلفة، والثاين 

خم�س�س الإدامة عمل جمل�س املحافظة.
�ست�سكل  الراأ�سمالية  امل�ساريع  اأن  اخل�سري  واأكد 

املحافظة،  يف  االإنتاجية  التنموية  العملية  اأ�سا�س 
و�سيكون للقطاعني ال�سحي والرتبوي الن�سيب االأكرب 
ن�سبته 30  ما  الرتبوية  للم�ساريع  �سيخ�س�س  اإذ  منها، 
لل�سحة،  باملئة  و12.5  امل��وازن��ة،  اإجمايل  من  باملئة 
املجل�س  الأع�ساء  دورات  �سيعقد  املجل�س  اأن  اإىل  الفتا 
املتعلقة  واالأنظمة  والقوانني  امل��وازن��ات،  اإع��داد  عن 
مليون   5.994 اأن  وب��ني  املحافظات.  جمال�س  بعمل 
دينار �ستخ�س�س للم�ساريع امل�ستمرة من �سنوات �سابقة 

�سيخ�س�س  حني  يف  املوازنة،  من  باملئة   58 ن�سبته  مبا 
الباقي والبالغ 4.324 مليون دينار مل�ساريع جديدة.

اأ�سغال  مديرة  بح�سور  املجل�س،  اأع�ساء  وناق�س 
اإدارة  وم��دي��ر  ال�سباعي،  �سحر  املهند�سة  ال��زرق��اء 
االأبنية وامل�ساريع يف وزارة الرتبية والتعليم املهند�س 
قد  التي  الق�سايا  م��ن  ع���دًدا  ال�سمامعة،  اإب��راه��ي��م 
التعليمات  كت�سارب  وتنفيذها  امل�ساريع  طرح  تعيق 
والقوانني، وعدم اال�ستقرار الوظيفي ملدراء االإ�سغال 
مو�سوع  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  املحافظة،  يف  العامة 

املناقلة بني امل�ساريع املطروحة للتنفيذ.
ابرز  ال�سمامعه  ابراهيم  املهند�س  وا�ستعر�س 
ومنها  ال��زرق��اء  حمافظة  يف  ال��رتب��وي��ة  امل�ساريع 
وان�ساء  الر�سيفة  تربية  ملديرية  مبنى  ان�ساء 
ال��ب��رتاوي  وم��ن��اط��ق  اح��ي��اء  يف  ا�سا�سية  م��دار���س 
ومنطقة  ن�سار   وح��ي  احل�سني  وح��ي  ط��ارق  وجبل 
ورجم  و�سومر  االحمد   وحي  الب�ستان  وحي  جريبا 
ارا�سي يف مناطق حي  وا�ستمالك  وال�سخنة  ال�سوف 
ا�سافات  والبرتاوي وكذلك  اال�سكان  اجلنينة وحي 

تربية  تتبع  التي  امل��دار���س  ملختلف  �سفية  غ��رف 
وتربية  الثانية  الزرقاء  وتربية  االوىل  الزرقاء 

الر�سيفة 
من جانب اخر ا�ستعر�ست مديرة ا�سغال الزرقاء 
املهند�سة �سحر ال�سباعي املوازنة الرا�سمالية املوجهه 
لال�سغال خالل ال�سنوات 2022- 2024 وابرز م�ساريع 
الق�سبة  لواء  يف  زراعية  طرق  ان�ساء  ومنها  الطرق 
�سيانة  وكذلك  الر�سيفة  ول��واء  الها�سمية  ول��واء 
االخت�سا�س  مناطق  يف  الزراعية  الطوؤرق  من  عدد 
وان�ساء  الزراعية  الطرق  لفتح  االليات  وا�ستئجار 
فتحة  وعمل  والثانوية  القروية  الطرق  وحت�سني 
ال��دوري��ات  ملثلث  الو�سطية  اجل��زي��رة  يف  ال��ت��ف��اف 
اخلارجية / االزرق وا�سافت املهند�سة ال�سباعي اىل 
عمل ال�سيانة الدورية لطرق بريين وياجوز وطريق 

املفرق اجلامعه الها�سمية  
الهجوم  املجل�س  اع�ساء  من  عدد  �سن  املقابل  ويف 
على مديرة اال�سغال عندما حتدثت ان هناك تعميم 
من معايل الوزير يفيد بوقف اعمال  الطرق الزراعية 
اعترب   ح��ي��ث  التنظيم  خ���ارج  للمناطق  وال��ط��رق 
واالنظمة  القوانني  يلغي  ال  التعميم  ان  االع�ساء 
وزير  �سادر من معايل  بانه  اذا �سح  التعميم  وان هذا 

اال�سغال فهذا ي�سر مب�سلحة املواطنني.

زيادين: الوصاية الهاشمية في عهد الملك 
جزء ال يتجزأ من برامج عمل الحكومات

الميثاق واالتحاد الوطني يثمنان حكمة 
الملك ويؤيدان مضامين الرسالة الملكية

  اعضاء من مجلس المحافظة بالزرقاء  يشنوا هجوما على وزير االشغال
في اولى جلساتة لعرض الموازنة

مقال رئيس التحرير

ال�سعب  من  كبرية  ن�سبة   
املدنية  الدولة  اجهزة  يف  املوظفني  من  هم  االردين 

عن  عداك  واملتدنية  املحدودة  الرواتب  اأ�سحاب  ومن  والع�سكرية 
الرواتب  موجة  تركب  والتي  اخلا�س  القطاع  يف  العاملة  ال�سرائح 
املال  �ساحب  امل�ستثمر  �سلطة  حتت  تقبع  والتي  اأي�سا  امل�سحوقة 
وال�سيف امل�سلط عليها يف حال طالبت بحقوقها وال نن�سى املتقاعدين 
يف كافة القطاعات حيث الرواتب التي ال ت�سمن وال تغني من جوع   .

ال�سهر من  ا�سبوع واحد يف  انهم يعي�سون  ارباب اال�سر اىل  ينظر 
خالل الراتب املعا�س يف ظل تاكل الراتب وتوزيعه على االلتزامات 
العائلية التي تفوق حجم الواردات والبع�س منهم يلوح يرفع الراية 
االلتزامات  تفاقم  ب�سبب  ال�سهر  من  اخلام�س  يف  لعائلتة  البي�ساء 
ال�سهرية من ماأكل وم�سرب  وفواتري املياه والكهرباء وبدل ايجارات 
للظهر هو االق�ساط اجلامعية املرتتبة على اال�سر  امل�سكن والقا�سم 
�سواء يف اجلامعات احلكومية اأو اخلا�سة وبع�س اال�سر يذهب راتبها 
وهيئات  جلهات  اقرا�سية  التزامات  او  البنكية  للقرو�س  ال�سهري 

وموؤ�س�سات تدعي م�ساعدة اال�سر الفقرية .
ترجمة  يف  تبادر  مل  احلكومات  ان  الغالبية   ينظر  املقابل  ويف 
هذه  من  امل�سحوقة  والغالبية  الواقع  اأر�س  على  املعي�سية  مطالبهم 
االقت�سادية  التحديات  �سوء  يف  احلكومات  اىل  تنظر  ال�سرائح 
الراهنة واملت�سارعة على معي�سة املواطنني المتلك حتى االن و�سائل 
االردنيني  غالبية  وان  �سيما  اال�سر  او�ساع  بتح�سني  ترتجم  ناجعة 
�سيا�سي  ينظرون اىل اال�سالح من منظور معي�سي بقدر ما هو منظور 
املعي�سي  واأمنه  الدولة  من  املطلوب  اال�سالح  اىل  ينظر  ف��االردين 

الوظيفي باأنه اليوم اأف�سل من االم�س .
اأعظم  هو  الفقر  اأن  اإىل  االجتماعيني  االخ�سائيني  احد  وي�سري 
و�سحة  االجتماعي  والتما�سك  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  على  خطر 
يعترب  حدته  تخفيف  اأو  الفقر  على  الق�ساء  ف��ان  ولذلك  البيئة 
اأن  يجب  واإن�سانية  واجتماعية  اقت�سادية  اأبعاد  ذا  جمتمعيا  هدفا 
ت�سعى اإىل حتقيقه كافة اجلهود احلكومية واالأهلية يف البالد حيث 
اأحد  الفقر هو  ات�ساع حدة  اأن  اإىل  والدولية  املحلية  التقارير  ت�سري 
احلكومات  ت�سعى  التي  االقت�سادي  االإ�سالح  لربامج  اجلانبية  االآثار 
ال�ساملة يرتبط  التنمية  الربامج وحتقيق  وان جناح هذه  لتطبيقها 

اأ�سد االرتباط باحلد من ات�ساع رقعة الفقر والق�ساء عليه.
 راتب املوظف من �سلك الدولة ) 300   -   400( دينار وانه ي�سكو 
مع  التكيف  قادر على  ال�سهر وهو غري  اأيام  من  يوم  الطفر من عا�سر 
انه  كما  وزوجتة  اأبنائه  طلبات  تنفيذ  ي�ستطيع  وال  املعا�س  الراتب 
العائلية  للزيارات  وبالن�سبة  ابنائه  على  الوجبات  من  الكثري  حرم 
والذهاب لاللتزامات العائلية فهي خط احمر و�سدر بها قرار عائلي 
غري قابل للطعن و ال ي�ستطيع هو وعائلته ان يقوم برحلة للتنزه يف 
اأن ي�سافر  مناطق حمددة داخل االردن ) يعني رحلة ه�س ون�س( ال 
اأن رواتبهم  اىل تركيا واأوروب��ا  وال حتى للعقبة، مواطنون يوؤكدون 
ال�سهرية مل ت�سلم من �سربات القرو�س البنكية على مدار خدمتهم يف 

�سلك الدولة التي جتاوزت الع�سرين عام.
االردن  يف  املواطنني  بع�س  اأن  احلكومة  رئي�س  يا  �سادقني  جنزم 
طول مدة حياتهم مل ي�سلوا العقبة اأو البرتاء وال يعرفون مكانها ،  ان 
تكالب املتطلبات العائلية ا�سابت املواطن بامرا�س ال�سغط وال�سكري 
وت�سلب ال�سرايني ب�سبب ت�سلب اجليوب الن الراتب التقاعدي الي�سل 
على  الراتب  هذا  يوزع  ان  العادل  امل�سرع  من  ونطالب  دينار   )250(
متطلبات معي�سية �سرورية  ، ان اال�سالح بالن�سبة للكادحني هو اعفاء 
الطلبة من الر�سوم اجلامعية وعلى الدولة ان تتبنى جمانية التعليم 
يف  مت�ساوون  اجلميع  الن  املواطنني   لكافة  ال�سحة  وكذلك  اجلامعي 
احلقوق والواجبات وحت�سني م�ستوى الدخل وتفعيل برامج �سكن كرمي 
بحيث يتمكن املواطن الغلبان ان ي�سرتي �سقة با�سعار معقولة ولي�ست 
ان   ، واملعي�سية  العدالة االجتماعية  فلكية وخيالية وكذلك  با�سعار 
كثريا من امور الرفاهية �سقطت من اجندة الفقراء وا�سحاب الدخل 
املتدين فاملواطن الفقري ا�سبح تفكريه منح�سرا يف تاأمني رغيف اخلبز 
ان  �سيما  ال�سرورية البنائه  واملواد  الكهرباء  فواتري  ودفع  والتدفئة 
معظم املواد ال�سرورية ا�سبحت �سمن الكماليات مثل الفواكه وبي�س 
ا�سبحت  ا�سنافها  بع�س  اخل�سراوات  حتى  بانواعها  واللحوم  املائدة 

كماليات  .
املوظفني  روات���ب  يف  النظر  اأع��ي��دوا  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ي��ا  نعم 
يلوحون  ال��زف��ر(  وقلة  الطفر   ( من  النهم  املتهالكة  واملتقاعدين 

بالرايات البي�س من اأول ال�سهر .

خالد خازر الخريشا

تشوهات الراتب .. وجه للفساد 
وغياب للعدالة االجتماعية

khrishakhaled@yahoo.com

العدالة واإلصالح يدعو االحزاب 
لالنخراط بمنظومة التطوير الشامل

*عمان 
والقوى  ال�سيا�سية  االأحزاب  جميع  واالإ�سالح  العدالة  حزب  دعا 
للمنظومة  والتطوير  التحديث  الوطنية، لالنخراط عمليا مبنظومة 
االإ�سالحية ال�ساملة يف اإطار الروؤية امللكية احل�سيفة والنهج الوطني 
القومي، كركيزة اأ�سا�سية لتعزيز املنظومة الدميوقراطية على جميع 

امل�سارات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية.
النوعية  االإجن��ازات  اأهمية  اإىل  االح��د،  بيان،  يف  احل��زب،  واأ�سار 
والريادية التي حققتها الدولة االأردنية يف عهد جاللة امللك عبداهلل 
الوطنية  امل�ستويات  جميع  على  والبناء  التطور  م�سرية  يف  الثاين 
الكبري  التي تخ�سع لقواعد االنتاج  الكربى  والثقافية والتكنولوجية 
يقودها  التي  ال�ساملة  للنه�سة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  �سياق  يف 
جاللته �سعيا لتذليل ال�سعاب التي تقف اأمام حتقيق النه�سة ال�ساملة.

بجميع  الد�ستورية  وال�سلطات  املوؤ�س�سات  عمل  اهمية  اإىل  ولفت 
تر�سيخ  على  القائمة  االأردنية  الدولة  با�سرتاتيجية  اخت�سا�ساتها 
ال�ساملة  االإ�سالحية  املنظومات  �سياق  يف  دميقراطيا  الدولة  اأرك��ان 

لدعم وبناء نظام اإ�سالحي �سامل.
�سيقدم  احل��زب  ان  ع��رب��ي��ات،  نظري  للحزب  ال��ع��ام  االأم���ني  واك��د 
املتعلقة  الرئي�سية  الق�سايا  من  متنوعة  ملجموعة  مدرو�سة  ا�سهامات 
م�سوؤول يف  كا�سهام وطني  والعمل احلزبي، وذلك  الدميقراطي  بالنهج 
�سياق م�سروعات  اإرث ثقايف دميوقراطي يف  اأ�سا�س  بناء احلا�سر على 
خمتلف  يف  االجن���ازات  وحتقق  الوطنية  امل�سلحة  تغلب  م�ستقبلية 

ال�سياقات عرب االنخراط يف برامج ذات اأهمية.

األمانة تعلن عن برنامج 
االحتفال بعيد االستقالل

اختتام فعاليات معسكر 
االبداع بمديرية شباب الكرك

*عمان 
تقيم اأمانة عمان الكربى على املدرج الروماين وال�ساحة الها�سمية 
بعيد  اململكة  احتفاالت  �سمن  فعاليات  �سل�سلة  "االأوديون"،  وم�سرح 

اال�ستقالل ال�ساد�س وال�سبعني والذي ي�سادف يوم االأربعاء املقبل.
اعتبارا  يبداأ  الفعاليات  برنامج  فاإن  االأمانة،  عن  بيان  وبح�سب 
لت�سمل  اجلمعة  وحتى  االأربعاء  يوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعة  من 
اىل  باالإ�سافة  وجوائز  وم�سابقات  منوعة  فنية  وفقرات  م�سرحيات 
عرو�س طائرات. وي�ست�سيف م�سرح "االأوديون" يف ال�ساعة اخلام�سة 
الفعاليات  برنامج  االأرب��ع��اء،  م��ن  اعتبارا  اأي���ام  ثالثة  م��دى  وعلى 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  الها�سمية  ال�ساحة  ت�ست�سيف  فيما  امل�سرحية، 
القوات  ملو�سيقات  وعر�س  امللكية،  لل�سقور  طائرات  بعر�س  املواطنني 
الروماين فقرات  املدرج  ال�سابعة على  ال�ساعة  امل�سلحة، فيما تبداأ يف 
فنية لفرقة "معان" وفرقة "هيل"، كما يحيي الفنانان ح�سني ال�سلمان 
اأي�سا  الروماين  املدرج  ويف  الوطنية.  االأم�سية  هذه  املنا�سري  وحمدي 
لنادي  جويا  عر�سا  اخلمي�س  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  يبداأ 
"احل�سني"  لفرقة  فنية  وفقرة  االردين،  امللكي  ال�سراعي  الطريان 
�سوي�س  يحيى  الفنان  يحيي  فيما  عمان"،  "اأمانة  ولفرقة  املو�سيقية 
فرقة  حتيي  اجلمعة  وي��وم  الفنية.  االأم�سية  عو�س  زين  والفنانة 
كرزون  ديانا  والفنانة  الرواد"  "بيت  و�سالون  املو�سيقية  "احل�سني" 
االأم�سية االحتفالية يف املدرج الروماين والتي تبداأ م�ساء ذات اليوم.

يف  االأطفال  وفعاليات  للبازارات  منطقة  عمان  اأمانة  وخ�س�ست 
اإىل  الرابعة  ال�ساعة  من  االحتفال  اأي��ام  طيلة  الها�سمية  ال�ساحة 
ال�سابعة لت�سمل ر�سومات على الوجوه واألعاب هوائية، باالإ�سافة اإىل 

حمطات االطفال التفاعلية وفقرة امل�سي على الع�سا.

*الكرك 
الذي  الكرك،  �سباب  االبداع مبديرية  مع�سكر  فعاليات   اختتمت، 
بالتعاون مع جمعية قدرات  للمديرية  الت�سغيلية  ياأتي �سمن اخلطة 
لواء  �سابا و�سابة من  �سريان اخلريية، مب�ساركة 50  �سبابية ومبادرة 

فقوع، ومنطقة اأدر.
وقال مدير ال�سباب الدكتور يعقوب حجازين اإن املع�سكر يهدف اىل 

تقدمي الدعم الالزم لل�سباب واليافعني وتفريغ طاقاتهم.
املعاقبة  ثروت  الدكتورة  واالت�سال  االإعالم  ق�سم  رئي�سه  وبينت 
من  العديد  وت�سمنت  اأي���ام،  ثالثة  ا�ستمرت  املع�سكر  فعاليات  اأن 
املدربة  مع  الفخار  على  الر�سم  ومنها  االبداع،  يف  التطبيقية  املهارات 
والت�سوير  الكتابة،  واآليه  ال�سحفي،  اخلرب  ومكونات  الليمون،  هيا 

الفوتوغرايف مع املدرب �سدام العوي�سات.
اأن  الليمون  �سقر  املهند�س  اخلريية  �سريان  مبادرة  رئي�س  وبني 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  على  ال�سباب  ت�سجيع  الت�ساركية  من  الهدف 
الربامج، وايجاد اأر�سية للت�سبيك مع اجلمعيات والهيئات يف حمافظة 
اإن  املعايطة  طه  حممد  �سبابية  قدرات  جمعية  رئي�س  وقال  الكرك. 
م�سوؤولية  حمل  يف  ي�سهم  تطوعي،  �سبابي  فريق  من  تتكون  اجلمعية 
العطاء اخلريي واالإن�ساين بتقدمي يد العون وامل�ساعدة مل�ستحقيها من 
ال�سباب، وقام بتعريف امل�ساركني على اجلمعية وزيارة املبنى الرتاثي 

اخلا�س بها.
كما ا�ستملت فعاليات اخلتام على عر�س ملجموعة من ال�سور التي 
برنامج بشاير جرش يبدأ التقطها االأع�ساء امل�ساركون على املوقع الر�سمي ملديرية �سباب الكرك.

استقبال طلبات المشاركة
  

*عمان 
للفئة  امل�ساركة  طلبات  ا�ستقبال  جر�س"  "ب�ساير  برنامج  يبداأ 

العمرية )15-30(، اعتبارا من اليوم ال�سبت، وملدة ثالثة اأ�سابيع.
جر�س  مهرجان  اإدارة  عن  �سادر  �سحفي  بيان  بح�سب  ذلك  جاء 
ن�سخته  يف  الربنامج  لتنفيذ  اتفاقية  توقيع  خالل  والفنون،  للثقافة 
خالل  بعمان  امللكي  الثقايف  املركز  يف  فعالياته  �ستقام  التي  التا�سعة 
مديره  املهرجان  اإدارة  عن  ووقعها  للمهرجان،   36 ال�  ال��دورة  انعقاد 
التنفيذي مازن قعوار، وعن الربنامج امل�سرف عليه الكاتب وال�سحايف 

رمزي الغزوي.
الربيد  على  امل�ساركة  بطلبات  للتقدم  ان��ه  اإىل  البيان  ولفت 
تر�سل  اأن  على   ،gmail.com@bshayerjerash22 االلكرتوين 

مناذج من االأعمال املنوي امل�ساركة بها.
مهمة  من�سة  ميثل  الربنامج  هذا  اإن  التوقيع  خالل  قعوار  وق��ال 
العام  ه��ذا  برنامج  ان  اإىل  م�سريا  ال�سباب،  من  للمبدعني  وحيوية 
�سيت�سمن حقول الق�سة، وال�سعر، والتمثيل، والغناء، والفن الت�سكيلي، 
وال�سينما )فيلم املوبايل(، على اأن ُي�ستعان بوزارات الرتبية والتعليم، 
الكتاب  ورابطة  واخلا�سة  الر�سمية  واجلامعات  وال�سباب  والثقافة 

االأردنيني، ونقابة الفنانني للو�سول اإىل هوؤالء ال�سباب.
ولفت الأهمية اأن تكون جلان الفرز واالختيار من اأ�سحاب اخلربات 
والتجارب والقادرين على االختيار والت�سنيف، مما �سي�سهم يف اإي�سال 

ر�سالة الربنامج وحتقيق املراد منه.
من جهته اأ�ساد الغزوي بحر�س اإدارة املهرجان على دعم الربنامج 
بت�سنيف  �ستقوم  متخ�س�سة  جلانًا  اأن  موؤكدا  وماأ�س�سته،  وتطويره 
اأن  يذكر  املتقدمني.  من  االأن�سب  الختيار  املقابالت  وعقد  الطلبات 
برنامج ب�ساير جر�س ُيعنى باملواهب االأردنية ال�سابة املُب�سرة باالإبداع 

الفني والثقايف، وبحقول اإبداعية جديدة. 
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*وكاالت
ا�ستبعدت اأوكرانيا وقف اإطالق النار اأو 
الوقت  يف  ال�سبت،  ملو�سكو،  تنازالت  تقدمي 
الذي كثفت فيه رو�سيا هجومها يف منطقة 
فنلندا  تزويد  واأوقفت  ال�سرقية  دونبا�س 

بالغاز.
الأ�سابيع  ا�ستمرت  مقاومة  انتهاء  وبعد 
يف  االأوك��ران��ي��ني  املقاتلني  اآخ���ر  قبل  م��ن 
مدينة ماريوبول اال�سرتاتيجية اجلنوبية 
هجوم  اأنه  يبدو  ما  رو�سيا  ت�سن  ال�سرقية، 
يف  مقاطعتني  اإح���دى  لوغان�سك،  يف  كبري 

دونبا�س.
رو�سيا  من  املدعومون  االنف�ساليون  كان 
�سا�سعة  م�ساحات  على  بالفعل  ي�سيطرون 
من االأرا�سي يف لوغان�سك واإقليم دونيت�سك 
لكن  فرباير،   24 يف  االجتياح  قبل  املجاور 
مو�سكو تريد اال�ستيالء على اآخر االأرا�سي 
يف  اأوكرانيا  عليها  ت�سيطر  التي  املتبقية 

دونبا�س.
فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  وق��ال 
يف  "الو�سع  الليلي:  خطابه  يف  زيلين�سكي 

دونبا�س �سعب للغاية".
حتاول  الرو�سية  ال��ق��وات  اأن  واأ���س��اف 
و�سيفري  �سالفيان�سك  مدينتي  مهاجمة 
متنع  االأوكرانية  القوات  لكن  ودونيت�سك، 

تقدمها.
زيلين�سكي  ق����ال  ���س��اب��ق،  وق����ت  ويف 

اأن  من  الرغم  على  اإن��ه  املحلي  للتلفزيون 
لن  النهاية  اأن  اإال  دام��ي��ا،  �سيكون  القتال 
واأن  الدبلوما�سية  خ��الل  م��ن  اإال  تتحقق 
االأوكرانية  لالأرا�سي  الرو�سي  االحتالل 

�سيكون موؤقتا.
م�ست�سار  ب��ودوالك  ميخايلو  وا�ستبعد 
زيلين�سكي املوافقة على وقف اإطالق النار، 
مع  ات��ف��اق  اأي  تقبل  ل��ن  كييف  اإن  وق���ال 

مو�سكو يت�سمن التنازل عن االأرا�سي.
اأن  �ساأنه  من  تنازالت  تقدمي  اإن  وق��ال 
الأن  اأوك��ران��ي��ا  على  عك�سية  بنتائج  ياأتي 
توقف  اأي  بعد  اأك��رب  بقوة  �سرتد  رو�سيا 

للقتال.
وق����ال ب���ودول���ي���اك ك��ب��ري امل��ف��او���س��ني 
املكتب  يف  مقابلة  يف  لرويرتز  االأوكرانيني 
ال��رئ��ا���س��ي اخل��ا���س��ع حل��را���س��ة م�����س��ددة: 
ال��ت��ن��ازالت(.  )بعد  تتوقف  ل��ن  "احلرب 
�سيبداأون  الوقت..  لبع�س  قليال  �ستتوقف 
اأك��ر  �سيكون  ج��دي��دا  هجوما  )ب��ع��ده��ا( 

دموية ووا�سع النطاق".
فوري  لوقف  االأخرية  الدعوات  جاءت 
االأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  من  النار  الإط��الق 
لويد اأو�سنت ورئي�س الوزراء االإيطايل ماريو 

دراغي.
ماريوبول،  يف  القتال  نهاية  تكون  قد 
ا�ستولت عليها رو�سيا، حا�سمة  اأكرب مدينة 
يف حتقيق طموحاتها يف دونبا�س، و�ستمنح 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ن�سرا نادرا 
بعد �سل�سلة من االنتكا�سات فيما يقرب من 3 

اأ�سهر من القتال.
االأوكرانية  القوات  اإن  رو�سيا  وقالت 
اآزوف�ستال  م�سانع  يف  املتح�سنة  االأخ��رية 
لل�سلب يف ماريوبول ا�ست�سلمت يوم اجلمعة.
وم���ن ���س��اأن ال�����س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 
يف  التحكم  رو���س��ي��ا  مت��ن��ح  اأن  م��اري��وب��ول 
القرم،  ج��زي��رة  �سبه  يربط  ب��ري  طريق 
 ،2014 عام  يف  مو�سكو  عليها  ا�ستولت  التي 
�سرق  ومناطق  لرو�سيا  الرئي�سي  ال��رب  مع 
االنف�ساليون  عليها  ي�سيطر  التي  اأوكرانيا 

املوالون لرو�سيا.
منطقتي  يف  االأوكرانية  القوات  قالت 
االنف�ساليتني  ودون��ي��ت�����س��ك  ل��وغ��ان�����س��ك 
ال�سبت،  االنف�ساليني،  ل�سيطرة  اخلا�سعتني 
اإنها �سدت 9 هجمات ودمرت 5 دبابات و10 
عربات مدرعة اأخرى يف االأربع والع�سرين 

�ساعة املا�سية.
على  م��ن�����س��ور  يف  االأوك���ران���ي���ون  ق���ال 
ت�ستخدم  الرو�سية  القوات  اإن  في�سبوك 
ال���ط���ائ���رات وامل���دف���ع���ي���ة وال���دب���اب���ات 
وال�سواريخ  املورتر  وقذائف  وال�سواريخ 
ملهاجمة  باأكمله  املواجهة  خط  طول  على 
وقالوا  ال�سكنية،  واملناطق  املدنية  املباين 
اإن 7 اأ�سخا�س على االأقل قتلوا يف منطقة 

دونيت�سك.

*تونس 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ر  اأم����ني  ث��م��ن��ت 
االأردن���ي���ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 
منظمة  ق���رار  اأي����وب،  ابت�سام  ال��دك��ت��ورة 
االألك�سو ب�سان اختيار مدينة اإربد عا�سمة 

للثقافة العربية لعام 2022.
تر�سيح  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ق��رار  وج���اء 
وهبي  م�سطفى  الراحل  االأردين  ال�ساعر 
للعام  للثقافة  عربي  كرمز  )ع��رار(  التل 
2022، مبا يحمل هذا االعتماد من اأهمية 
لل�ساعر يف وجدان ال�سعب االأردين والعربي 
وهو اللقب الذي متنحه املنظمة الأول مرة 
عا�سمة  ت�ست�سيف  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ملر�سح 
الثقافة العربية، ال �سيما واأن مدينة اإربد 

هي م�سقط راأ�س ال�ساعر الراحل.
العادية  ال���دورة  يف  االأردن  وي�سارك 
العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  ل��ل��م��وؤمت��ر   26
)االألك�سو(  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للرتبية 
يف  ال�سبت،  اليوم  اأعماله،  افتتحت  الذي 
ال��دول  ممثلي  بح�سور  تون�س،  العا�سمة 
تربية  وزراء  م��ن  االأع�����س��اء  ال��ع��رب��ي��ة 
الوطنية  اللجان  وروؤ�ساء  وتعليم  وثقافة 

للرتبية والثقافة والعلوم.
وقالت اأيوب يف كلمة االأردن باملوؤمتر اإن 
وحتدياته  وواقعه  التعليم  حول  احلديث 
اململكة  يف  لتطويره  امل�ستقبلية  والتطلعات 
يتجلى بكل و�سوح يف االهتمام الكبري الذي 
توليه القيادة الها�سمية للتعليم، وحر�سها 

االأكيد على تطويره وجتويده.
احلر�س  م��ن  وانطالقا  اأن��ه  واأ���س��اف��ت 
ب�ساأن  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  على 
على  العمل  راهنا  يجري  فاإنه  التعليم، 
االأردن؛  يف  التعليم  لتطوير  خطة  تنفيذ 
ت�سمل جميع مراحله، بدءا من التعليم ما 
قبل املدر�سة و�سوال اإىل التعليم اجلامعي، 
وم�سامني  حم���اور  على  اخل��ط��ة  وت��رت��ك��ز 
الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  اخلطة 
اإىل  ال�سعي  ي��ج��ري  كما   2025  -2016
اخلدمة  توفري  يف  العدالة  يحقق  تعليم 
واالرت��ق��اء  الطلبة،  جلميع  التعليمية 
العاملي  التطور  ليواكب  املهني  بالتعليم 

ويلبي حاجة �سوق العمل.

هجوم روسي كبير في لوغانسك.. 
وأوكرانيا تستبعد وقف إطالق النار

األردن يشارك بافتتاح الدورة 
العادية لأللكسو في تونس

بعملية عسكرية.. روسيا 
تتحرك ضد داعش في سوريا

*دمشق
بداأت القوات الرو�سية، عملية ع�سكرية وا�سعة النطاق �سد 

بقايا م�سلحي داع�س يف البادية ال�سورية.
�سوف  العملية  ب��اأن  عربية"  نيوز  ل�"�سكاي  م�سادر  واأف��ادت 
متتد من اأرياف حمافظة دير الزور، و�سواًل اإىل اأرياف حمافظة 
حم�س يف و�سط �سويا، مب�ساركة طائرات حربية مقاتلة بهدف 
تنظيم  م�سلحي  بقايا  وط��رد  البادية  منطقة  على  ال�سيطرة 

داع�س.
الكمائن  اأ�سلوب  املتعددة  خ�ساراته  عقب  داع�س  ويعتمد 

وجمع الغنائم من اأجل احل�سول على ال�سالح والذخرية.
املعقدة  العمليات  ت�ساعدت  املا�سية،  االأ�سهر  م��دار  وعلى 
هو  دموية  اأك��ره��ا  وك��ان  لداع�س،  التابعة  النائمة  للخاليا 
الهجوم على �سجن غويران يف مدينة احل�سكة، حيث يعد االأكرب 

منذ �سقوط "اخلالفة" املزعومة يف 2019.
وعقب فقدان التنظيم امل�ساحة اجلغرافية يف �سوريا باإعالن 
هزميته يف 2019، وّزع عنا�سره الباقية يف �سكل خاليا متركزت 
اأبو رجمني �سمال �سرقي تدمر،  اآالف كم مربع من جبل  على 4 
ال�سخنة  بادية  اإىل  و�سواًل  الغربي،  وريفها  الزور  دير  وبادية 

بجانب �سمال احلدود االإدارية ملحافظة ال�سويداء.
فاإن  املا�سي،  فرباير  يف  ن�سر  املتحدة  لالأمم  تقرير  وح�سب 
العراق  يف  كبري  �سري  وج��ود  على  يحافظ  داع�س  "تنظيم 
البلدين  بني  احلدود  جانبي  على  ا  م�ستمرًّ مترًدا  وي�سن  و�سوريا 
مع امتداده على االأرا�سي التي كان ي�سيطر عليها �سابًقا"، الفًتا 
اإىل اأن "تنظيم داع�س ما زال يحتفظ مبا جمموعه ع�سرة اآالف 

مقاتل ن�سط" يف العراق و�سوريا.

السعودية: لم نسجل
 أي إصابة بجدري القرود

*الرياض
اأي  ت�سجيل  عدم  ال�سبت،  ال�سعودية،  ال�سحة  وزارة  اأكدت 
اإىل جاهزيتها  حالة م�سابة بجدري القرود يف اململكة، م�سرية 

التامة للر�سد والتق�سي والتعامل يف حال ظهور اأي حالة.
وقالت وكالة االأنباء ال�سعودية:"وزارة ال�سحة توؤكد عدم 
ت�سجيل اأي حالة م�سابة بجدري القردة يف اململكة، الذي بداأت 
تظهر له حاالت موؤخرًا يف بع�س دول اأوروبا و�سمال اأمريكا، بعد 
اأن كان م�ستوطنا يف بع�س الدول االأفريقية الأكر من 50 عاما، 
وت�سري اإىل جاهزيتها التامة للر�سد والتق�سي والتعامل يف حال 

ظهور اأي حالة".
ال�سعودية  يف  العامة  ال�سحة  هيئة  ن�سحت  جانبها،  من 
عن  باالبتعاد  اخل��ارج  اإىل  ال�سفر  اأثناء  املواطنني  )وق��اي��ة( 
االأماكن املزدحمة قدر االإمكان والتزام ارتداء الكمامة وتعقيم 

االأيدي ب�سكل م�ستمر.
االإ�سابة  بعد  جلدي  طفح  عليه  يظهر  من  الهيئة  ودع��ت 
ال�سفر  من  العودة  حال  يف  وخا�سة  احل��رارة  درج��ة  بارتفاع 
مراجعة  حتى  نف�سه  ع��زل  اإىل  امل��ا���س��ي��ة،  ي��وم��ا   21 خ��الل 
ارتفاع  القرود  بجدري  االإ�سابة  اأعرا�س  وت�سمل  الطبيب. 
اللمفاوية  الغدد  وانتفاخ  الع�سالت  واآالم  وال�سداع  احل��رارة 
اإىل  الظهر، والطفح اجللدي بعد يوم  واآالم  والتعب واالإرهاق، 
باقي  اإىل  وينت�سر  الوجه  يف  يبداأ  حيث  االإ�سابة،  من  اأيام   3

الهيئة. اجل�سم، بح�سب 

هجوم بمسيرتين على قاعدة 
عسكرية تركية شمالي العراق

*أربيل 
"اأحرار  ا�سم  نف�سها  على  تطلق  م�سلحة  جمموعة  ق�سفت 
التابعة  زيلكان  منطقة  يف  تركية  ع�سكرية  قاعدة  �سنجار"، 
�سمايل  نينوى  مبحافظة  املو�سل  مدينة  �سرقي  بع�سيقة  لبلدة 

العراق، ليلة االأحد.
واأعلنت املجموعة يف بيان اأنها ا�ستهدفت القاعدة بطائرتني 
م�سريتني، موؤكدة اأنهما اأ�سابتا اأهدافهما بدقة وخلفتا ا�سرارا يف 

�سفوف اجلي�س الرتكي.
 وقال البيان: "قمنا با�ستهداف قاعدة االحتالل الرتكي يف 
بع�سيقة بطائرتني م�سريتني نوعيتني ت�ستخدمان للمرة االأوىل 

منذ بدء عملياتنا".
وذكرت اأن الق�سف ياأتي ردا على غارات تركية ا�ستهدفت يف 
وقت �سابق ال�سبت عنا�سر حلزب العمال الكرد�ستاين يف �سواحي 

حمافظتي كركوك ونينوى.

»نظرة غير متفائلة« من الصحة 
العالمية بشأن جدري القرود

*وكاالت
من  املزيد  ر�سد  تتوقع  اإنها  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
نطاق  تو�سع  الذي  الوقت  يف  القرود،  بجدري  االإ�سابة  حاالت 

املراقبة يف البلدان التي ال يوجد فيها املر�س عادة.
وقالت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة اإنه حتى يوم ال�سبت، 
باإ�سابتها  ي�ستبه  حالة  و28  موؤكدة  حالة   92 عن  االإب��الغ  مت 
الفريو�س،  فيها  يتوطن  ال  ع�سو  دول��ة   12 من  القرود  بجدري 
اأنها �ستقدم مزيدا من االإر�سادات والتو�سيات يف االأيام  م�سيفة 

املقبلة للدول حول كيفية احلد من انت�سار جدرى القرود.
واأ�سافت الوكالة اأن "املعلومات املتاحة ت�سري اإىل اأن انتقال 
العدوى من اإن�سان الآخر يحدث بني اأ�سخا�س على ات�سال ج�سدي 

وثيق مع احلاالت التي تظهر عليها اأعرا�س".
ويعد جدرى القرود من االأمرا�س املعدية التي عادة ما تكون 

خفيفة ومتوطنة يف اأجزاء من غرب وو�سط اأفريقيا.
احتواوؤه  ميكن  لذلك  الوثيق،  االت�سال  طريق  عن  وينت�سر 
ب�سهولة ن�سبيا من خالل تدابري مثل العزلة الذاتية والنظافة 

ال�سخ�سية.
العاملية  ال�سحة  مبنظمة  امل�����س��وؤول  هيمان  ديفيد  وق��ال 
لرويرتز اإن جلنة دولية من اخلرباء اجتمعت عرب موؤمتر مرئي 
للنظر يف ما يلزم درا�سته حول تف�سي املر�س واإبالغه للجمهور، 
مبا يف ذلك ما اإذا كان هناك اأي انت�سار بدون اأعرا�س، ومن هم 

االأكر عر�سة للخطر، والطرق املختلفة لالنتقال.
النتقال  الرئي�سي  الطريق  هو  الوثيق  االت�سال  اإن  وق��ال 
املر�س، الأن االآفات النمطية للمر�س معدية للغاية. على �سبيل 
املثال، االآباء واالأمهات الذين يعتنون باأطفال مر�سى معر�سون 
للخطر، وكذلك العاملون يف جمال ال�سحة، ولهذا ال�سبب بداأت 
القرود  ج��دري  مر�سى  ع��الج  ف��رق  تطعيم  يف  البلدان  بع�س 

با�ستخدام لقاحات اجلدري، وهو فريو�س مرتبط به.
يف  احل��االت  من  قليل  لعدد  املبكر  اجليني  الت�سل�سل  وي�سري 
بطريقة  انت�سرت  التي  ال�ساللة  مع  ت�سابه  وج��ود  اإىل  اأوروب��ا 

حمدودة يف بريطانيا واإ�سرائيل و�سنغافورة يف عام 2018.
كان  الفريو�س  اأن  بيولوجيا"  املعقول  "من  اإن��ه  هيمان  قال 
يوؤد  مل  لكنه  الفريو�س،  فيها  يتوطن  التي  البلدان  خارج  ينت�سر 
مبكافحة  املتعلقة  االإغ��الق  الإج��راءات  نتيجة  كبري  تف�س  اإىل 

كوفيد والتباعد االجتماعي وقيود ال�سفر.
اأن تف�سي جدري القرود ال ي�سبه االأيام االأوىل  و�سدد على 

جلائحة كوفيد -19، الأنه ال ينتقل ب�سهولة.
 وقال اإن الذين ي�ستبهون يف تعر�سهم اأو الذين تظهر عليهم 
اأعرا�س مبا يف ذلك الطفح اجللدي واحلمى، يجب عليهم جتنب 

االت�سال الوثيق مع االآخرين.
واأ�ساف: "هناك لقاحات متاحة لكن الر�سالة االأهم هي اأنه 

ميكنك حماية نف�سك".

روسيا تطلب وقف مساعدات من 
تركيا لمناطق المعارضة السورية

*وكاالت
دمي��رتي  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ل���دى  رو���س��ي��ا  �سفري  ن��ائ��ب  ق���ال 
اإنه ال يرى اأي داع لال�ستمرار يف ت�سليم امل�ساعدات  بوليان�سكي، 
ل�سيطرة  اخلا�سع  �سوريا  غرب  �سمال  اإىل  تركيا  من  االإن�سانية 
بذل  بعدم  املتحدة  واالأمم  الغرب  بوليان�سكي  واتهم  املعار�سة. 
جهد كاف لتقدمي امل�ساعدة عن طريق دم�سق والف�سل يف متويل 
"م�ساريع اإعادة االإعمار املبكر" لتح�سني حياة ماليني ال�سوريني.
وذكر بوليان�سكي خالل جل�سة ملجل�س االأمن الدويل اجلمعة 
ميكننا  وال  ثمن،  باأي  الراهن  الو�سع  ا�ستمرار  على  نوافق  "ال 
غ�س الطرف عن حقيقة اغت�ساب اإرهابيي هيئة حترير ال�سام 

لل�سلطة وا�ستغاللها امل�ساعدات االإن�سانية".
"ال  احل��دود  عرب  امل�ساعدات  تقدمي  موؤيدي  اأن  اأ�ساف  كما 
يظهرون اأي رغبة" يف اإي�سال امل�ساعدات عرب خطوط النزاع من 
خالل دم�سق والتي ميكن ترتيبها ب�سهولة، "وهو ما ال يرتك لنا 

اأي �سبب للحفاظ على االآلية القائمة عرب احلدود".
وتابع بوليان�سكي اأن مقاتلي الن�سرة، فرع القاعدة يف �سوريا 
"يعلنون �سراحة اأنهم لن ي�سمحوا مبرور ال�سحنات االإن�سانية من 

دم�سق على ح�ساب اإي�سال امل�ساعدات عرب احلدود".
اأوائل  النق�س  حق  ا�ستخدمتا  ورو�سيا  ال�سني  اأن  اإىل  ي�سار 
يوليو 2020 �سد قرار لالأمم املتحدة كان من �ساأنه االإبقاء على 
نقطتي عبور حدوديتني من تركيا الإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية 
اإىل اإدلب. وبعد اأيام، وافق املجل�س على تقدمي امل�ساعدات عرب 
التفوي�س  هذا  متديد  ومت  الهوى.  باب  هو  فقط،  واح��د  معرب 
ملدة عام ملدة عام يف 9 يوليو 2021 وينتهي خالل حوايل �ستة 

اأ�سابيع.

*تونس 
حممد  التون�سي  ال�سياحة  وزي���ر  اأك���د 
امل�سرتك على  بلح�سني حر�س االأردن وتون�س 
تعزيز وتطوير التعاون ال�سياحي لريتقي اإىل 
م�ستوى التعاون ال�سيا�سي املتميز بني البلدين 

ال�سقيقني.
ممثلي  م��ع  لقائه  خ��الل  بلح�سني،  وق��ال 
ال�سحافة االردنية وممثلني عن وكالء �سياحة 
اخلطوط  ممثل  بح�سور  االردن،  من  و�سفر 
اجلوية امللكية االردنية عماد البخيت وعدد 
من م�سوؤويل القطاع ال�سياحي يف تون�س، "اننا 
قد  التي  العقبات  جميع  تذليل  اإىل  ن�سعى 
واحليوي  الهام  القطاع  بهذا  النهو�س  تواجه 
املتميزة  االأردنية  اخل��ربات  من  واال�ستفادة 
به  يزخر  ما  وا�ستغالل  ال�سياحة  قطاع  يف 
وديني  وتاريخي  �سياحي  اإرث  م��ن  البلدان 

لرتويج ال�سياحة البينية وتو�سيعها".
واعرب بلح�سني عن اأمله بان تعود تون�س 
العام  يف  حتققت  التي  ال�سياحية  للمخرجات 
2019 قبل جائحة كورونا بعام واحد فقط، 
وذلك بحلول العام 2023، حيث حققت حينها 
 7 اىل  ا�سافة  ل��الأردن،  تون�سي  زائ��ر  اآالف   7
يتم  ان  متوقعا  تون�س،  اىل  اردين  زائر  اآالف 
جتاوز جميع التحديات التي واجهت التنمية 

ال�سياحية يف تون�س.
وبني ان جماالت التعاون ال�سياحي كبرية 
لقاءات  عقد  اإىل  م�سريا  وتون�س،  االردن  بني 
افرتا�سية وفعلية مع وزير ال�سياحة االردين 
ال��ت��ع��اون  جم���االت  وت��ع��زي��ز  لبحث  اأخ����ريا، 
التبادل  غايات  حتقيق  بهدف  البلدين  بني 

ال�سياحي بني اجلانبني.
اإىل  االأردين  ال��وف��د  زي���ارة  ان  واو���س��ح 
يف  �سيما  ال  نوعها،  من  فريدة  جتربة  تون�س، 
ظل تعددية ثقافاتها وح�ساراتها الفنية اىل 
جانب طق�سها ومناخها املتو�سطي املميز والعمر 
 7 تتجاوز  والتي  حل�سارتها  الطويل  الزمني 
م�سرتكة  عوامل  هناك  ان  وب��ني  ع��ام.  اآالف 
بني تون�س واالردن من حيث التعداد ال�سكاين 
الطبيعية واالعتماد على  املوارد  وعدم توفر 
�سابة،  جمتمعات  وكونها  الب�سري  العن�سر 
ال�سقيقني،  للبلدين  مزدهرة  فر�سا  يوفر  ما 
واال���س��ك��ال��ي��ات  ال�����س��ع��وب��ات  اىل  م��ت��ط��رق��ا 
جائحة  خالل  تون�س  واجهتها  التي  الظرفية 
كورونا، وفرتة احلراك والثورات والتي اثرت 
على القطاع ال�سياحي،الذي ي�ستعيد عافيته.

ال��ذي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  بلح�سني،  وا���س��اف 
على  التون�سية  ال�سياحة  وزارة  نظمته 
هام�س اجلولة ال�سياحية الر�سمية امليدانية 

اجلمهورية  يف  ال�سياحة  م��واق��ع  ملختلف 
التون�سية  ال�سفارة  مع  بالتعاون  التون�سية 
تعزيز  بهدف  االردنية،  وامللكية  االردن  يف 
ان  البلدين،  بني  ال�سياحي  التبادل  ترويج 
ب��اإع��داد  تقوم  التون�سية  ال�سياحة  وزارة 
بهدف  ال�سياحة،  لقطاع  ا�سرتاتيجية  خطة 
العام  حتى  ال�سياحي  بالقطاع  النهو�س 
امل��دى  ط��وي��ل��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وه���ي   2035
ودرا�سة  ال�سياحة،  تطوير  باالعتبار  تاأخذ 
يف  ال�سياحة  �سوق  واجهت  التي  التحديات 
ازم��ة  ان  اىل  ولفت  ك��ورون��ا.  خ��الل  ال��ع��امل 
القطاع  تنمية  ع��ل��ى  ك��ث��ريا  اث���رت  ك��ورون��ا 
العائدات  يف  حاد  لهبوط  وادت  ال�سياحي، 
تفاوؤله  مبديا  ال���زوار،  واع��داد  ال�سياحية 
ال�ستقراره  ال�سياحي  الن�ساط  عودة  لبداية 
ال�سياحة  وزارة  ت��ق��وم  ح��ي��ث  ت��ون�����س،  يف 
عودة  ملتابعة  عمل  خطة  باإعداد  التون�سية 

التون�سية. لل�سياحة  الروح 
االأردن��ي��ة  امللكية  ممثل  ق��ال  جانبه،  من 
اإن امللكية حتر�س على تد�سني  عماد البخيت 
ا�سرتاتيجية،  لروؤية  وفقًا  اجلوية  خطوطها 
"اأن  على  تقوم  روؤي��ة  تتبنى  امللكية  اأن  مبينا 
االأردن  لربط  املف�سلة  الطريان  �سركة  تكون 

وامل�سرق بالعامل".

*بغداد 
مر�س  انت�سار  اأ�سابيع  منذ  يتوا�سل  فيما 
وزارة  اأعلنت  ال��ع��راق،  يف  النزفية  احل��م��ى 
عدد  ارت��ف��اع  ال�سبت،  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سحة 
االإ�سابات والوفيات باحلمى النزفية يف عموم 
البالد اإىل نحو 100 اإ�سابة، بينها قرابة 20 
حالة وفاة. وقال املتحدث با�سم وزارة ال�سحة 
ن�سرته  ت�سريح  يف  ال��ب��در،  �سيف  العراقية 
اإح�سائية  "اآخر  اإن  العراقية،  االأنباء  وكالة 
على  لل�سيطرة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ن  و�سلت 
ال�سحة  لدائرة  التابع  االنتقالية  االأمرا�س 
اإ�سابة جديدة  العامة، هي ما ال يقل عن 96 
 ."2022 عام  خالل  النزفية  باحلمى  موؤكدة 
االإ�سابات  هذه  "اإجمايل  اأن  البدر،  واأ�ساف 
واأكر من  منها ما ال يقل عن 18 حالة وفاة، 
ن�سف هذه االإ�سابات متاثلت لل�سفاء"، موؤكدا 
العام  هذا  وا�سحة  باالإ�سابات  "الزيادة  اأن 

مقارنة بال�سنوات ال�سابقة".
الذبح  املبذولة ملواجهة  "اجلهود  اأن  واأكد 
امل�ستوى  دون  ت���زال  ال  الع�سوائي  وال��رع��ي 

املطلوب، وال بد من جدية اأكرب".
"�سرورة منع الذبح الع�سوائي  و�سدد على 
قانونية  غ��ري  ب��ط��ري��ق��ة  احل��ي��وان��ات  ون��ق��ل 
فقط  لي�س  املخالفني،  اجل��زاري��ن  وحما�سبة 

باقي  ملواجهة  بل  النزفية،  احلمى  ملواجهة 
االأمرا�س امل�سرتكة".

هذا  اأن  ال�سحة  جم��ال  يف  خ��رباء  وي��رى 
االرتفاع يف اأعداد امل�سابني واملتوفني من جراء 
يف  بات  رمبا  اأنه  اإىل  ي�سري  املر�س،  م�ساعفات 
يف  �سيما  ال  اأو�سع،  نطاق  على  للتف�سي  طريقه 
ظل �سعف وه�سا�سة اآليات الفح�س والرقابة 
الطرق  وانت�سار  والدواجن  املا�سية  اأ�سواق  يف 
اللحوم، والتي تكون يف  للذبح وبيع  البدائية 
البيطرية  لالختبارات  خا�سعة  غري  معظمها 
الب�سري، وخلوها  لتاأكيد �سالمتها لال�ستهالك 

من االأمرا�س والفريو�سات.
وعن ارتفاع عدد حاالت االإ�سابة والوفاة 
اخلبري  ق��ال  ال��ع��راق،  يف  النزفية  باحلمى 
مع  لقاء  يف  بختيار،  زام��و  والطبيب  ال�سحي 
اأن املر�س قدمي  "�سحيح  �سكاي نيوز عربية: 
منذ  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  ال��ب��الد  يف  وم�ستوطن 
ارتفاع وترية االإ�سابات والوفيات  عقود، لكن 
واأنه  خا�سة  العميق،  للقلق  مثري  نالحظ  كما 
ق��د ت��ك��ون ه��ن��اك ح���االت ك��ث��رية م��ث��ال غري 
مكت�سفة اأو غري م�سخ�سة ب�سكل دقيق، فنحن 
نتحدث االآن عن ع�سرات االإ�سابات والوفيات 

املوؤكدة".
اأن  ال��ع��راق��ي  ال�سحي  اخل��ب��ري  واأ����س���اف 

ظاهرة  انت�سار  يف  يكمن  الرئي�سي  "ال�سبب 
املناطق  للموا�سي يف خمتلف  الع�سوائي  الذبح 
العراقية، خا�سة يف االأرياف و�سواحي املدن 
الكبرية،  امل��دن  داخ��ل  وحتى  والع�سوائيات، 
اخل�سبة  ال��ظ��روف  تهيئة  يف  ي�سهم  م��ا  وه��و 
وحيث  خطرية،  وبائية  موجات  هكذا  لظهور 
وخري  مفرت�س،  هو  كما  املخالفني  ردع  يتم  ال 
مثال على ذلك هو م�سهد باعة اللحوم امللوثة 
الطرق  جنبات  على  للبيع  واملعرو�سة  املعلقة 
الطرق  وحتى  وال��ب��ل��دات  ب��امل��دن  الداخلية 

اخلارجية الرابطة بينها".
الفريو�سية عادة  النزفية  وتنتقل احلمى 
الدماء  عرب  للب�سر،  امل�سابة  احليوانات  من 
الرقابة  غ��ي��اب  وب�سبب  وال��ل��ح��وم،  امللوثة 
وال�سوابط  ال�سحية  االح����رتازات  و�سعف 
احليوانات  وذبح  املالحم،  عمل  يف  الوقائية 
املري�سة من دون فح�س ورقابة، ينت�سر املر�س 
ب�سكل اأو�سع نطاقا. ومع اأن الفريو�س ميوت اإن 
ب�سكل  بالفريو�س  وامللوث  امل�ساب  اللحم  طبخ 
جيد، فاإنه قد ينتقل حتى عرب دم احليوانات 
امل�سابة. ويحذر اخلرباء من اأن الفريو�س قد 
عن  خا�سة  اآخر،  اإىل  اإن�سان  من  اأي�سا  ينتقل 
اللعاب وخمتلف  اأو  االت�سال اجلن�سي،  طريق 

�سوائل اجل�سم.

وزير السياحة التونسي: حرص اردني 
تونسي على االرتقاء بالتعاون السياحي

الحمى النزفية بالعراق..
 الكشف عن عدد جديد للضحايا

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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الوحدات ينتزع فوزا بشق 
األنفس من سحاب

شباب األردن يرد أطماع معان بثالثية

*وكاالت
اأ�سدر االحتاد االأردين لكرة القدم، ال�سبت، جدول مباريات دوري 
املحرتفني 2022، من االأ�سبوع الثامن وحتى ال�ساد�س ع�سر، باالإ�سافة 
اإىل مواعيد مباريات فريق الوحدات التي تاأجلت خالل م�ساركته يف 

بطولة دوري اأبطال اآ�سيا.
ويراعي اجلدول منح االأندية الفرتات املنا�سبة بعد عودة العبي 
اال�ستحقاق  من   ،23 �سن  حتت  الوطني  واملنتخب  الن�سامى  منتخب 
قبل  الوحدات  لنادي  املوؤجلة  املباريات  اإقامة  جانب  اإىل  القاري، 
بطولة  من   32 ال�  دور  مباريات  اإقامة  وفرتة  االإياب،  مرحلة  انطالق 

كاأ�س االردن، واملقررة من 15 اإىل 23 اآب املقبل.
دوري  من  املتبقية  االأ�سابيع  مباريات  ج��دول  االحت��اد  و�سي�سدر 
املتقدمة  لالأدوار  املتاأهلة  الفرق  هوية  ات�ساح  بعد  تباعًا،  املحرتفني 
من بطولة كاأ�س االأردن، لتجنب اإجراء اأي تعديل على اجلدول الذي 

�سرياعي منح الفرق امل�ساركة يف البطولتني فرتات الراحة املنا�سبة.
ويف املقابل، �ستبداأ املباريات املقررة على �ستاد مدينة االأمري حممد، 
ملعب  على  املقررة  واللقاءات  م�ساء،  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  عند 
ارتفاع  ب�سبب  وذلك  م�ساء،  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  عند  العقبة 

درجات احلرارة يف حمافظتي الزرقاء والعقبة خالل ف�سل ال�سيف.
ال�سبت  يوم  من  لت�سبح  الثانية  الت�سجيل  فرتة  تعديل  تقرر  كما 
االأربعاء  يوم  م�ساء   11:59 ال�ساعة  ولغاية  املقبل،  متوز   23 املوافق 

املوافق 3 اآب املقبل.

*عمان 
القدم  لكرة   23 �سن  حتت  الرديف  الوطني  املنتخب  وف��د  غ��ادر 
ال�سبت، متوجها اإىل الدوحة، ا�ستعدادا ملواجهة نظريه القطري مرتني 
اأوزبك�ستان  اآ�سيا التي تقام يف  وديا، تاأهبا للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س 

ال�سهر املقبل.
اأحمد  ال��ف��اخ��وري،  ع��ب��داهلل  ال��الع��ب��ني:  املنتخب  وف��د  وي�سم 
ح�سام  العال،  عبد  يزن  احل��وراين،  ه��ادي  عبا�سي،  قي�س  جعيدي، 
مهند  اجلزر،  اأبو  يو�سف  القزعة،  �سوقي  عفانة،  دانيال  ذهب،  اأبو 
اإبراهيم �سعادة، نزار الر�سدان، عبد الرحمن  اأبو طه، ب�سام دلدوم، 
اأمني  �سعرية،  اأب��و  اأحمد  ال�سيفي،  حمزة  هيكل،  ف�سل  الكا�س،  اأب��و 
اأبو رزق،  ال�سناينة، عمر هاين، خالد �سياحني، ب�سار ذيابات، حممد 

وعبداهلل عو�س.
االأردن  و�سباب  الوحدات  فريقي  العبي  التحاق  املنتظر  ومن 
خو�سهم  ب��ع��د  االأح����د،  غ��د  م�����س��اء  ال��دوح��ة  يف  املنتخب  ب��وف��د 
فيما  للمحرتفني،  االأردين  الدوري  من  ال�سابعة  اجلولة  مناف�سات 
ال�سباب،  منتخب  من  االأ�سفر،  زيد  الالعب  الفني  اجلهاز  ا�ستدعى 
مرافقة  اإمكانية  م��ع  املع�سكر،  خ��الل   "23 "ت  �سفوف  لتدعيم 
القائمة  ج��اه��زي��ة  بح�سب  االآ���س��ي��وي��ة،  النهائيات  يف  ال��ف��ري��ق 

قطر. جتمع  اختتام  مع  النهائية 
 – ويدخل املنتخب مع�سكرا تدريبيا يف الدوحة خالل الفرتة 21 
28 اأيار، على اأن يواجه اأ�سحاب االأر�س يومي 23 و 26، قبل املغادرة 

اإىل اأوزبك�ستان للم�ساركة يف النهائيات االآ�سيوية.
يف  املنتخب  و�سعت  )ت23(  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  قرعة  وكانت 

املجموعة الثانية اإىل جانب اأ�سرتاليا والعراق والكويت.
يف  ال��ع��راق  مبواجهة  النهائيات  يف  م�سواره  املنتخب  ويفتتح 
كار�سي،  مدينة  يف  املركزي  امللعب  على  املقبل  حزيران  من  االأول 
ليختتم  امللعب،  ذات  على  ذاته  ال�سهر  من   4 الكويت  يلتقي  اأن  قبل 
مواجهات الدور االأول بلقاء اأ�سرتاليا 7 منه على ملعب لوكوموتيف 

ط�سقند. يف 
االأوملبياد،  اإىل  موؤهلة  غري  القادمة،  االآ�سيوية  النهائيات  وتعد 
باري�س  اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  للبطولة  القارية  الت�سفيات  تقام  حيث 

2024، خالل العام القادم 2023.

القطري العطية بطال لرالي األردن وفغالي يفوز بلقب ميرك 2

*وكاالت
بنتيجة  �سحاب،  على  الوحدات  تغلب 
عمان  �ستاد  على  ال�سبت،  م�ساء   ،)0-1(
الدويل، يف ختام اجلولة ال�سابعة لبطولة 

دوري املحرتفني االأردين.
ال��ث��م��ني لفريق  ال��ف��وز  واأح����رز ه���دف 

الوحدات مهند اأبو طه يف الدقيقة 67.
وت��ق��دم ال���وح���دات ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث 
بر�سيد 10 نقاط، وتراجع �سحاب للمركز 

الوحدات  يقدم  ومل  نقاط.  ب9  ال�ساد�س 
على  اعتمد  حيث  منه،  املطلوب  االأداء 
احللول الفردية خلالد ع�سام واأبو عمارة 
لكنه مل ينجح يف ت�سكيل اخلطورة الفعلية 

لينتهي ال�سوط االأول بالتعادل ال�سلبي.
اأداء  حت�����س��ن  ال���ث���اين  ال�����س��وط  ويف 
اأبو  مهند  البديل  وجنح  قليال،  الوحدات 
لي�سع  املرمى  اأم��ام  دربكة  ا�ستثمار  يف  طه 

الكرة داخل ال�سباك يف الدقيقة 67.

الهدف،  بعد  الوحدات  اأداء  وتراجع 
ل��ي��ف��ر���س ���س��ح��اب خ��ط��ورت��ه ع��ن طريق 
ماك�سويل،  والغاين  كالديرون  الكولومبي 
ثم دفع الوحدات باأحمد اليا�س والدمريي.
ا���س��ت��ث��م��ار تقدم  ال���وح���دات  وح����اول 
للغاين  خ��ط��رة  فر�سة  والح���ت  ���س��ح��اب، 
حممد اأن�س الذي �سدد كرة قوية تاألق عز 
اأن يطلق  الدين ربيع يف الت�سدي لها، قبل 

احلكم �سافرة النهاية.

وكاالت
تغلب �سباب االأردن على معان، بنتيجة 
عمان  �ستاد  على  مثري  لقاء  يف   ،)2-3(
لبطولة  ال�سابعة  اجلولة  �سمن  ال��دويل، 

دوري املحرتفني.
الرابع  للمركز  االأردن  �سباب  وتقدم 
بر�سيد 10 نقاط متاأخرا بفارق االأهداف 
عن �سباب العقبة، فيما ظل معان يف املركز 

العا�سر ب6 نقاط.
وتقدم معان بهدف ال�سبق يف الدقيقة 
)14(، بعدما ا�ستثمر خلدون اخلزام كرة 
داخل منطقة اجلزاء و�سددها بثقة على 

ي�سار حممد ال�سطناوي.
 3 واأح����رز  االأردن  ���س��ب��اب  وان��ت��ف�����س 
ا�ستثمر  عندما  كانت  البداية  اأه���داف، 

ركنية  �سربة  من  مر�سلة  كرة  عبيد  �سليم 
الدقيقة  ال�سباك يف  براأ�سه داخل  ليدكها 

.)51(
خالد  متريرة  من  الثاين  الهدف  وجاء 

يف  الرياالت  و�سيم  و�سعت  الذي  ال��دردور 
حممد  ميني  على  لي�سدد  منوذجي  موقف 

ال�سطناوي يف الدقيقة )52(.
ت�سجيل  يف  االأردن  �سباب  يتاأخر  ومل 
هدفه الثالث عن طريق و�سيم الرياالت يف 

الدقيقة )67(.
ث��م جن��ح اإب��راه��ي��م ال���رواد يف اأح��راز 
راأ�سية  �سربة  م��ن  مل��ع��ان  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
يف  اجلعيدي  اأح��م��د  �سباك  يف  ا�ستقرت 

الدقيقة )72(.

إصدار جدول مباريات دوري 
المحترفين من األسبوع 

الثامن وحتى السادس عشر

المنتخب الوطني الرديف 
يعسكر في قطر

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة

*وكاالت
العطية  نا�سر  القطري  املت�سابق  ظفر   
من  ال��راب��ع��ة  )اجل��ول��ة  االأردن  رايل  بلقب 
للمرة  للراليات(  االأو���س��ط  ال�سرق  بطولة 
ال���� 15 ع��ل��ى ���س��ل��م ان��ت�����س��ارات��ه، ع��ل��ى منت 
بزمن   5 اآر   – ت��ي  ج��ي  ب��ول��و  فولك�سواجن 
2:18:03.7 �ساعة، وبفارق 9:57.6 دقائق 
فغايل  األيك�س  اللبناين  مناف�سيه  اأق��وى  عن 
الذي جاء يف املركز الثاين على منت ايفو 9، 

بزمن 2:28:01.3 �ساعة..
يف  ال�سبت،  ال���رايل،  فعاليات  واختتمت 
الكويتي  ح��ل  حيث  امل��ي��ت،  البحر  منطقة 
منت  على  الثالث  املركز  يف  الظفريي  م�ساري 
ايفو 10، بزمن 2:28:23.4 �ساعتني، وجاء 
على  الرابع  املركز  يف  جمعة  خالد  االأردين 
 2:37:27.3 بزمن   ،10 ايفو  منت  على  منت 

�ساعة.
العطية بعد الظفر برايل االأردن  وحقق 
الدويل فوزه 81 يف م�سريته املهنية يف بطولة 
�سمن  له  والثالث  للراليات،  االأو�سط  ال�سرق 
لنيل  طريقة  يف  وهو  احلايل،  للعام  البطولة 
حقق  بينما   ،18 ال���  للمرة  االإقليمي  اللقب 
 29 اأن���دورا  يف  املقيم  باوميل  ماثيو  مالحه 

انت�سارا با�سمه.
 "2 "مريك  جمموعة  لقب  فغايل  ون��ال 
للمرة االأوىل، وا�ستطاع االأردين خالد جمعة 
الثانية  )اجلولة  الوطني  ال��رايل  لقب  نيل 
يف  والثالث  للراليات(،  االأردن  بطولة  من 
" مريك 2" ، وحقق االأردين �سامي  جمموعة 
فليفل لقب جمموعة "اأ"، ونال االأردين ها�سم 

كلبونة لقب جمموعة "تي 1" .
وبلغت م�سافة املراحل اخلا�سة )205.54 
كم(، ومراحل الرايل هي )يكرت1و2(، و)نهر 
االأردن 1و2( التي جرى ا�ستخدامها كمرحلة 
من مراحل رايل االأردن العاملي )دبليو اآر �سي( 
و2011(،  و2010   2008 )اأع���وام  م��رات،   3
)ماعني  و  و)ب��ح��اث1و2(  و)املغط�س1و2(، 

1و2( و�سومية )1و2(.
ودارت مناف�سات اليوم االأخري من الرايل، 

)ماعني  و  )بحاث1و2(  مراحل  يف  ال�سبت، 
بدعم  الرايل  )1و2(واأقيم  و�سومية  1و2( 
"ماوننت  �سركة  االأردن"،  "زين  �سركة  من 
ديو"، "جرانتي" لل�سياحة وال�سفر، ومتحف 
ال�سيارات امللكي، و"هال اإف اإم"، وبلي�س )اإف 

اإم(.
املتحول  والغبار  القوية  الرياح  وهبت 
اليوم  مناف�سات  م��ن  ال�سباح  ف��رتة  خ��الل 
خماوف  هناك  وكان  ال�سبت،  للرايل  االأخري 
االأم��ور  اأن  اال  النهائية،  املرحلة  اإلغاء  من 

�سارت كما يجب.
القطري  ب��ني  ذروت��ه��ا  املناف�سة  وبلغت 
االأردن  رايل  م��راح��ل  يف  ال��ع��ط��ي��ة  ن��ا���س��ر 
)اجلولة الرابعة من بطولة ال�سرق االأو�سط 
للراليات( وت�سدر العطية ال� 11 مرحلة من 
، وكان الرواحي  اأ�سل 12 مرحلة يف الرايل 

بزمن 12:17.1  التا�سعة  املرحلة  ت�سدر  قد 
العطية  عن  ثانية   00:05.3 بفارق  دقيقة، 
وا�ستدت  االأخري)ال�سبت(  اليوم  مراحل  يف 
مناف�سيه  واأق����وى  العطية  ب��ني  املناف�سة 
والكويتي  فغايل  األيك�س  ال�ساب  اللبناين 
م�ساري الظفري واالأردين خالد جمعة، وبلغ 
مرحلة  يف  فغايل  وب��ني  العطية  بني  الفارق 
وبني   ، ثانية   59.6 مرت،  كيلو   12.69 بحاث 

العطية والظفري 37.2 ثانية .
مرت(  كيلو   11.08( �سومية  مرحلة  ويف 
 27.3 و  دقائق   7 اإىل  ال�سغط  العطية  زاد 
وبني  بينه  الفارق  الظفريي  وقل�س   ، ثانية 
اإىل  العطية  وتوجه  ثانية   32.9 اإىل  فغايل 
مركز ال�سيانة بفارق 7 دقائق و55.7 ثانية 
عن مناف�سيه وتغلب فغايل على الظفريي يف 
معني وزاد تقدمه اإىل 45.6 ثانية بالرغم من 
م�ساكل �سيارته يف ال�ساحن التوربيني وخ�سر 
الظفريي ب�سع ثوان وكان قلقا ب�سبب ارتفاع 
ال�سغط  العطية  وخفف   ، احل��رارة  درج��ات 
بعد  االأخرية  ماعني  مرحلة  يف  �سيارته  على 
عن  ثانية   01.9 و  دقائق   9 بفارق  تقدمه 
 30.3 ب�  متقدما   ، ب��دوره   ، كان  ال��ذي  فغايل 

ثانية على الظفريي.

"مريك  االأو�سط  ال�سرق  بطل  يكمل  ومل 
جانخوت  اأحمد  ومالحه  ع��ارف  عا�سم   "3

الرايل يف املرحلة قبل االأخرية.
لرايل  االإع��الم��ي  للمكتب  العطية  وق��ال 
يف  بالفوز  جدا  �سعيد  اأنا   ": ال��دويل  االأردن 
ال�سكر  جزيل  اأوج��ه  ال���دويل،  االأردن  رايل 
حققت  رائ��ع،  بعمل  لقيامها  املنظمة  للجنة 
الفوز ال� 15 يف رايل االأردن الدويل، املناف�سة 
مل تكن �سهلة لكن الفريق عمل بجد، احتاج 
لبنان  راليي  يف  نقاط  ثالث  اأو  نقطتني  فقط 
االأو�سط  ال�سرق  بطولة  لقب  لنيل  وقرب�س، 

للراليات للمرة ال� 18 ".
�سباق،  اأقوياء يف كل  اأننا  واأ�ساف:" نعلم 
يف  املت�سابقني  م�ساركة  اإىل  بحاجة  نحن 
اإنها مهمة بالن�سبة   ، بطولة ال�سرق االأو�سط 

لنا".
االطالق  على  االأول  املركز  حقق  فغايل: 
لبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب   *"2 "مريك  يف 
ال�سرق االأو�سط للراليات ليوم ال�سبت – غري 
)قطر(  العطية  نا�سر   : االأول  ر�سميةاملركز 
على  اأن��دورا(  )اإم��ارة  بوميل  ماتيو  ومالحه 
– اآر 5،  اآي  "بولو جي تي  منت فولك�س واجن 

بزمن 2:18:03.7 �ساعة.
)لبنان(  فغايل  األيك�س  ال��ث��اين:  املركز 

ومالحه جوزيف مطر )لبنان( على منت ايفو 
9، بزمن 2:28:01.3 �ساعة.

امل���رك���ز ال���ث���ال���ث: م�����س��اري ال��ظ��ف��ريي 
)قطر(  الكواري  نا�سر  ومالحه  )الكويت( 
على منت ايفو 10، بزمن 2:28:23.4 �ساعة.

)االأردن(  جمعة  خالد  ال��راب��ع:  املركز 
منت  على  )االأردن(  الطاهر  ط��ارق  ومالحه 

ايفو 10، بزمن 2:37:27.3 �ساعة .
املركز اخلام�س: حمادة عودة )فل�سطني( 
ومالحه يزن جمعة )االأردن( على منت ايفو 

10، بزمن 2:37:27.8 �ساعة.
)االأردن(  �سعبان  �سادي  ال�ساد�س:  املركز 
منت  على  )االأردن(  عي�سى  �سامر  وم��الح��ه 

�سيارة ايفو 9 بزمن 2:39:30.4 �ساعة.
امل��رك��ز ال�����س��اب��ع: ع��ب��د اهلل ال��رواح��ي 
على  احلمود  عطا  االأردين  ومالحه  )ُعمان( 

منت فورد في�سيتا بزمن 2:39:41.9 �ساعة.
)االأردن(  فليفل  �سامي  الثامن:  املركز 
منت  على  )االأردن(  اخلطيب  اأحمد  ومالحه 

ايفو 5، بزمن 2:47:31.4 �ساعة.
)االأردن(  االأ�سمر  يو�سف  التا�سع:  املركز 
منت  على  )االأردن(  عطاري  حممد  ومالحه 

�سوبارو اإمربيزا، بزمن 2:47:37.4 �ساعة.
املركز العا�سر: حممد الظفريي )الكويت( 

منت  على  )الكويت(  الهالل  �سليمان  ومالحه 
 2:48:11.4 بزمن   ،10 ايفو  ميت�سوبي�سي 

�ساعة.
ال�سرفا  اإي��ه��اب  ع�سر:  احل���ادي  امل��رك��ز 
)االأردن(  جمعة  يو�سف  ومالحه  )االأردن( 
على منت على منت ايفو 9، بزمن 2:52:43.1 

�ساعة.
كلبونة  ه��ا���س��م  ع�����س��ر:  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ال��ب��ي��ط��ار  م�سطفى  وم���الح���ه  )االأردن( 
بزمن  اإي��ري�����س  ب��الك  م��نت  على  )االأردن( 

3:22:04.4 �ساعة.
* ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ل��ب��ط��ول��ة ال�����س��رق 
ال�سبت  ليوم   "2 "مريك  للراليات  االأو�سط 
فغايل  األيك�س  االأول:  ر�سميةاملركز  غري   –
)لبنان( ومالحه جوزيف مطر )لبنان( على 

منت ايفو 9، بزمن 2:28:01.3 �ساعة.
امل���رك���ز ال����ث����اين: م�������س���اري ال��ظ��ف��ريي 
)قطر(  الكواري  نا�سر  ومالحه  )الكويت( 
على منت ايفو 10، بزمن 2:28:23.4 �ساعة.

)االأردن(  جمعة  خالد   : الثالث  املركز 
منت  على  )االأردن(  الطاهر  ط��ارق  ومالحه 

ايفو 10، بزمن 2:37:27.3 �ساعة.
)فل�سطني(  عودة  الرابع:حمادة  املركز 
ومالحه يزن جمعة )االأردن( على منت ايفو 

10، بزمن 2:37:27.8 �ساعة.
)االأردن(  �سعبان  �سادي  اخلام�س:  املركز 
منت  على  )االأردن(  عي�سى  �سامر  وم��الح��ه 

�سيارة ايفو 9 بزمن 2:39:30.4 �ساعة.
امل���رك���ز ال�����س��اد���س: حم��م��د ال��ظ��ف��ريي 
)الكويت( ومالحه �سليمان الهالل )الكويت( 
بزمن   ،10 اي��ف��و  ميت�سوبي�سي  م��نت  ع��ل��ى 

2:48:11.4 �ساعة.
)االأردن(  ال�سرفا  اإيهاب  ال�سابع:  املركز 
منت  على  )االأردن(  جمعة  يو�سف  ومالحه 

على منت ايفو 9، بزمن 2:52:43.1 �ساعة.
املركز الثامن: يو�سف الظفريي )الكويت( 
)االأردن(  �سيكاغوا  الرحمن  عبد  ومالحه 
على منت ايفو 10 ، بزمن 4:05:17.4 �ساعة.

*نتائج اجلولة الثانية من بطولة االأردن 

ر�سميةاملركز  غري   – ال�سبت  ليوم  للراليات 
االأول: خالد جمعة )االأردن( ومالحه طارق 
بزمن   ،10 ايفو  منت  على  )االأردن(  الطاهر 

2:37:27.3 �ساعة.
)فل�سطني(  عودة  حمادة  الثاين:  املركز 
ومالحه يزن جمعة )االأردن( على منت ايفو 
10، بزمن 2:37:27.8 �ساعة،املركز الثالث: 
�سادي �سعبان )االأردن( ومالحه �سامر عي�سى 
بزمن   9 اي��ف��و  ���س��ي��ارة  م��نت  على  )االأردن( 

2:39:30.4 �ساعة.
ال��رواح��ي  ال���راب���ع: ع��ب��د اهلل  امل��رك��ز 
على  احلمود  عطا  االأردين  ومالحه  )ُعمان( 

منت فورد في�سيتا بزمن 2:39:41.9 �ساعة.
)االأردن(  فليفل  �سامي  اخلام�س:  املركز 
منت  على  )االأردن(  اخلطيب  اأحمد  ومالحه 

ايفو 5، بزمن 2:47:31.4 �ساعة.
املركز ال�ساد�س: يو�سف االأ�سمر )االأردن( 
منت  على  )االأردن(  عطاري  حممد  ومالحه 

�سوبارو اإمربيزا، بزمن 2:47:37.4 �ساعة.
)االأردن(  ال�سرفا  اإيهاب  ال�سابع:  املركز 
منت  على  )االأردن(  جمعة  يو�سف  ومالحه 

على منت ايفو 9، بزمن 2:52:43.1 �ساعة.
)االأردن(  كلبونة  ها�سم  الثامن:  املركز 
ومالحه م�سطفى البيطار )االأردن( على منت 

بالك اإيري�س بزمن 3:22:04.4 �ساعة.
*نتائج اجلولة الثانية من بطولة االأردن 
– غري  ال�سبت  "اأ" ليوم  للمجموعة  للراليات 
)االأردن(  فليفل  �سامي  االأول:  ر�سميةاملركز 
منت  على  )االأردن(  اخلطيب  اأحمد  ومالحه 

ايفو 5، بزمن 2:47:31.4 �ساعة.
الثاين : يو�سف االأ�سمر )االأردن(  املركز 
منت  على  )االأردن(  عطاري  حممد  ومالحه 

�سوبارو اإمربيزا، بزمن 2:47:37.4 �ساعة.
م��ن بطولة  ال��ث��ان��ي��ة  *ن��ت��ائ��ج اجل��ول��ة 
ليوم   "1 "تي  للمجموعة  للراليات  االأردن 
ها�سم  االأول:  ر�سميةاملركز  غري   – ال�سبت 
البيطار  م�سطفى  ومالحه  )االأردن(  كلبونة 
بزمن  اإي��ري�����س  ب��الك  م��نت  على  )االأردن( 

3:22:04.4 �ساعة. 

قطيشات يفوز بمنصب نائب الرئيس
 في انتخابات االتحاد العربي للكرة الطائرة

  
*عمان 

قطي�سات،  جهاد  الطائرة  ال��ك��رة  احت��اد  رئي�س  �سمو  نائب  ف��از 
انتخابات  يف  وذلك  العربي،  امل�سرق  دول  عن  الرئي�س  نائب  مبن�سب 
ال�سبت،  جرت،  والتي  للعبة،  العربي  لالحتاد  اجلديد  االإدارة  جمل�س 
الكويتي  الرئي�س  مبن�سب  فاز  حيث  املنامة،  البحرينية  العا�سمة  يف 

عبدالهادي ال�سبيب.
تكليفا  املن�سب  "يعد  اإعالمية  ت�سريحات  يف  قطي�سات  وق��ال 
املحلية،  والريا�سة  الطائرة  لكرة  جديد  ومك�سبا  يل،  ت�سريفا  ولي�س 
املتناف�سني،  بني  ال�سر�س  والتناف�س  بالقوة  االنتخابات  حفلت  حيث 
اأ�سكرهم على  الذين  العامة،  الهيئة  اأع�ساء  واحلمدهلل حظيت بثقة 
هذه الثقة، وبالتاأكيد �سنعمل باأق�سى جهودنا خلدمة اللعبة والعمل 
العربي ونهدف  امل�ستوى  الدعم واالهتمام على  على تطويرها وزيادة 

اإىل تاأكيد ح�سور كرة الطائرة االأردنية على امل�ستوى العربي".
وتابع " تناف�س على مقعد الرئي�س عبد الهادي ال�سبيب )الكويت( 
وح�سم  البحرين،  من  خليفة  اآل  را�سد  بن  علي  بن  حممد  وال�سيخ 
ال�سباق ال�سبيب ب� 10 اأ�سوات، مقابل 6 اأ�سوات لل�سيخ حممد، وفاز عن 
وعلي  للرئي�س،  نائبا  القطي�سات  جهاد  من  كل  العربي  امل�سرق  منطقة 
حيدر خليفة )لبنان(، وظفر حمزة را�سي مبقعد فل�سطني، فيما فاز 
خالد  الدكتور  من  كل  العربية  اجلزيرة  و�سبه  اخلليج  منطقة  عن 
عمان(،  )�سلطنة  املقبايل  واإبراهيم  ال�سعودية(،   ( الزغيبي  من�سور 
 ( اإفريقيا رخالد عبداهلل حممد  كانو ) قطر(، وعن منطقة  يو�سف 
ال�سودان(، وعدنان البكباك ) ليبيا(، ويا�سر قمر ) م�سر(، فيما ظفر 
بالتزكية مبن�سب نائب الرئي�س عن العن�سر الن�سوي ب�سرى حجيج ) 

املغرب( ".
يف  العامة  الهيئة  بثقة  للفائزين  مربوك  نقول  قطي�سات:"  وزاد 
احلظ،  يحالفهم  مل  ملن  اأوفر  وحظا  الطائرة،  للكرة  العربي  االحتاد 
وانته، وحان الوقت للعمل بروح الفريق من اأجل اللعبة، ولدى جمل�س 
اللعبة  مب�سلحة  ي�سب  مبا  واأف��ك��ار  وا�سحة  خطة  اجلديد  االإدارة 
جميع  نحو  العمل  بو�سلة  ونوجه  العربية،  الدول  جميع  يف  واأركانها 
جمموعة  ومنلك  ال�ساطئية،  اأو  ال�ساالت  داخل  �سواء  اللعبة  فئات 
اأف�سل  واقع  نحو  اجلهود  توحيد  همها  االأع�ساء  الدول  من  متجان�سة 

للطائرة العربية".

يوفنتوس ينهي موسمه المحبط 
بالخسارة أمام فيورنتينا

*وكاالت
اأمام  2-�سفر  وخ�سر  �سيئ  ب�سكل  املحبط  مو�سمه  يوفنتو�س  اأنهى 
فيورنتينا يف اجلولة االأخرية لدوري الدرجة االأوىل االإيطايل لكرة 
املو�سم  االأوروب��ي  املوؤمتر  دوري  اإىل  التاأهل  الفائز  لي�سمن  القدم، 

املقبل.
اإىل  ليعود  الفوز،  بهذا  ال�سابع  املركز  احتالل  فيورنتينا  و�سمن 
امل�سابقة القارية املو�سم املقبل، بينما جتمد ر�سيد يوفنتو�س عند 70 
نقطة يف املركز الرابع، يف اأ�سواأ ح�سيلة نقاط للفريق منذ عودته اإىل 

دوري االأ�سواء يف مو�سم 2011-2010.
اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل  �سابقا  �سمن  ال��ذي  يوفنتو�س،  وعانى 
اأوروبا، خالل ال�سوط االأول ومل ي�سنع اأي فر�سة خطرية، بينما كان 
األفريد دنكان قبل  فيورنتينا الطرف االأف�سل وا�ستحق التقدم بهدف 

اال�سرتاحة.
يف  ف�سل  ال��ذي  كيليني،  جيورجيو  املخ�سرم  املدافع  يظهر  ومل 
املباراة  وتابع  الثاين  ال�سوط  يف  االأول،  الهدف  قبل  الكرة  ت�ستيت 
من املدرجات بعدما �سارك للمرة 561 واالأخرية مع يوفنتو�س يف كل 

امل�سابقات.
وتعر�س  كبديل  يوفنتو�س  مهاجم  فالهوفيت�س  دو�سان  و�سارك 
عن  ال�سربي  املهاجم  رحل  بعدما  امل�سجعني  من  ا�ستهجان  ل�سيحات 

فيورنتينا يف يناير، لكنه ف�سل يف ترك ب�سمة.
االنت�سار  ح�سم  لكنه  املباراة،  على  �سيطرته  فيورنتينا  وفر�س 
جزاء  ركلة  جونزالي�س  نيكوال�س  نفذ  بعدما  ال�سائع  بدل  الوقت  يف 

بنجاح.
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*عمان 
 اأطلق �سندوق الطاقة املتجددة يف وزارة 
الطاقة االحد، املرحلة الثانية من الربنامج 
باأنظمة  امل��ن��زيل  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي 

اخلاليا ال�سم�سية وال�سخان ال�سم�سي.
ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ووق��ع 
الدكتور  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��ر 
���س��ال��ح اخل���راب�������س���ة، م���ع مم��ث��ل��ي ب��ن��وك 
و�سفوة،   ، ع��م��ان  وال��ق��اه��رة  )االإ���س��الم��ي، 
وك��اب��ي��ت��ال(،ات��ف��اق��ي��ات الإت���اح���ة امل��ج��ال 
للمواطنني اال�ستفادة من الربنامج من خالل 
برامج تق�سيط مي�سرة ت�سهل على املواطنني 
احل�سول على التمويل الالزم لرتكيب انظمة 

اخلاليا وال�سخانات ال�سم�سية للمنازل.
ت�سريح  يف  اخل��راب�����س��ة  ال��وزي��ر  واأك���د 
يف  الربنامج  اأهمية  التوقيع،  عقب  �سحفي 
وبيئي  واجتماعي  اقت�سادي  اث��ر  اإح��داث 
بالدعم  امل�ستهدفة  الفئات  على  مبا�سر 
الدعم  ان  اىل  م�سريًا  املنزيل،  القطاع  من 
باملئة   30 بقيمة  مبا�سر  دعم  هو  احلكومي 
ال�سم�سي  )ال�سخان  االأن��ظ��م��ة  تكلفة  م��ن 
االأ�سر  مل�ساعدة  يقدم  ال�سم�سية(،  واخلاليا 
دفع  يف  ت�سهيالت  اىل  باال�سافة  االردنية 
واجلمعيات  البنوك  خالل  من  املبلغ  باقي 
ف��ات��ورة  تخفي�س  يف  ي�سهم  م��ا  امل��ح��ل��ي��ة 

الكهرباء ال�سهرية لتلك االأ�سر.
يدعمها  التي  االأنظمة  حجم  اأن  وق��ال 
�سندوق الطاقة لغاية قدرة )3.6( كيلواط 
بدعم  اأي�سا  م�سمولة  ه��ي  ف���از(ن  )واح���د 
التي  اأو  الربنامج  هذا  يف  �سواء   ، الكهرباء 
مت تركيبها يف املرحلة االأوىل، وهذا التزام 
للربامج  الدعم  بفاعلية  احلكومة  قبل  من 
و�سمان  للمواطنني  ال�سندوق  يقدمها  التي 

ا�ستفادتهم منها بال�سكل املالئم.
امل�سروع  اهمية  الوزير اخلراب�سة،  واكد 
يف حتفيز اأعمال ال�سركات العاملة يف جمال 
يف  ال�سم�سية  وال�سخانات  املتجددة  الطاقة 
عمل  فر�س  توفري  يف  ي�سهم  ما   ، املحافظات 
خمتلف  يف  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  ا�سافية 
حمافظات اململكة، االمر الذي �سيحدث اثرا 

تنمويا حمليًا مبا�سرا.
و�سدد على اأن هذا الربنامج الذي ينفذه 
هو  ال���وزارة،  يف  املتجددة  الطاقة  �سندوق 
دعم  يف  ال�سندوق  وبرامج  خلطط  ا�ستمرار 
اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارة  وه��و   ، املنزيل  القطاع 
االأردين  امل��واط��ن  دع��م  يف  احلكومة  رغبة 
ال�سهرية،  الكهرباء  ف��ات��ورة  يف  ومتكينه 
واإىل ا�ستمرارنا بالعمل على حتقيق اخلطط 
يف  التدريجي  الطاقي  االنتقال  جم��ال  يف 
خمتلف القطاعات ، و�سواًل اإىل اال�ستدامة 

يف هذا املجال.
الطاقة  �سندوق  مدير  اأك��د  جانبه  من 
ال�سراكة  اأهمية  حمزة،  ر�سمي  املتجددة 
البنوك  مع  املتجددة  الطاقة  �سندوق  بني 
هذا  لتنفيذ  املحلية  واجلمعيات  التجارية 
خالل  من  للمواطنني  والو�سول  الربنامج 
توفري النوافذ التمويلية املختلفة، الإتاحة 
الربنامج  من  اال�ستفادة  للمواطنني  املجال 
ت�سهل  مي�سرة  تق�سيط  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 
التمويل  ع��ل��ى  احل�����س��ول  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى 
وال�سخانات  اخلاليا  انظمة  لرتكيب  الالزم 

ال�سم�سية للمنازل.
االن  اإن�سمت  ب��ن��وك  ارب��ع��ة  اأن  وق���ال 
للم�ساركة يف هذا الربنامج وهي )االإ�سالمي، 
وال��ق��اه��رة ع��م��ان ، و���س��ف��وة، وك��اب��ي��ت��ال(، 
مع  مماثلة  ات��ف��اق��ي��ات  توقيع  و�سيتبعها 
املحافظات  خمتلف  يف  حملية  جمعية   25
اأماكن  يف  املواطنني  اإىل  الو�سول  لت�سهيل 

�سكنهم.
اإط��الق  اأن  اإىل  ال�سندوق  مدير  واأ���س��ار 
هذه املرحلة من الربنامج ياأتي بعد حتقيق 
اأنظمة  وتركيب  اأهدافها  االأوىل  املرحلة 
اإىل  اإ�سافة  منزل   4500 ل���  �سم�سية  خاليا 
متويل  بحجم  ال�سم�سي  ال�سخان  اأنظمة 
اإجمايل للم�سروع و�سل اإىل 15 مليون دينار، 
مهمته  تاأدية  يف  ال�سندوق  ا�ستمرار  موؤكداأ 
املتمثلة بتمكني املواطنني من حتمل فاتورة 
اإقت�سادي  اثر  واإحداث  ال�سهرية  الكهرباء 

واجتماعي مبا�سر يف هذا ال�سان.
اأهمية  ال��ب��ن��وك  م���دراء  اك��د  ب��دوره��م 

برامج �سندوق الطاقة املتجددة يف حتريك 
ما  الربنامج  يف  امل�ساركة  و�سرورة  ال�سوق، 
عبء  من  ويخفف  املواطنني  ويخدم  ي�سهل 
القطاع  على  ال�سهرية  الكهرباء  ف��ات��ورة 
عمليات  ت�سهيل  خ��الل  من  وذل��ك  امل��ن��زيل، 
�سندوق  مع  بال�سراكة  للمواطنني  التمويل 

الطاقة �سمن اآليات �سفافة ووا�سحة.
مرحلته  يف  الربنامج  اأن  اىل  واأ���س��اروا 
وبحجم  ك��ب��ريًا  جن��اح��ًا  حقق  ق��د  االأوىل 
وه��ذه  دي��ن��ار،  مليون   20 اإىل  و�سل  متويل 
�ست�سهم  التمويل  بحجم  املماثلة  املرحلة 
�سركات  يف  ك��ب��رية  ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف 
االأثر  جانب  اإىل  ال�سوق  وحتريك  الطاقة 
على  املبا�سر  واالج��ت��م��اع��ي  االإق��ت�����س��ادي 
املواطنني. ووفق االتفاقيات يختار املواطن 
ال�سركة املزودة للخدمة او املقاول لرتكيب 
ال�سخانات  نظام  او  ال�سم�سية  اخلاليا  نظام 
او  للمزودين  االأولوية  وتعطى  ال�سم�سية، 
املقاولني املحليني يف املحافظات او من �سمن 
االقليم، وان يكون املزود او املقاول مرخ�سا 
وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  م��ن 
فيما  اما  ال�سم�سية،  اخلاليا  انظمة  لرتكيب 
يخ�س تركيب ال�سخانات ال�سم�سية يجب اأن 
يكون املزود او املقاول �سمن قائمة املوؤهليني 
لرتكيب انظمة ال�سخانات ال�سم�سية، وميكن 
النوافذ  خ��الل  من  القائمة  على  احل�سول 

التمويلية.
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ب��اال���س��ت��ف��ادة من 
التفا�سيل  م��ن  امل��زي��د  م��ع��رف��ة  ال��ربن��ام��ج 
م��ن خ��الل ال��دل��ي��ل االإر����س���ادي امل��ع��د لهذا 
للت�سهيل  ا�ستحداثه  مت  وال��ذي  الربنامج 
من  باال�ستفادة  الراغبني  املواطنني  على 
واال�ستفادة  التقدمي  اآلية  معرفة  الربنامج 
واملوا�سفات  الدعم  وتفا�سيل  الربنامج  من 
الفنية لالأنظمة والذي ميكن احل�سول عليه 
املوقع االإلكرتوين لوزارة الطاقة  من خالل 
www.memr.gov. املعدنية  وال��روة 
jo ومن خالل �سفحات التوا�سل االإجتماعي 
خالل  من  او   JREEEF الطاقة  ل�سندوق 

البنوك املعتمدة لهذا الربنامج.

صندوق الطاقة المتجددة يطلق 
البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي

القواسمي: أسعار األلبسة ستبقى مستقرة بحال 
تثبيت العمل بالقوائم االسترشادية للتخمين

رياح معان الحكومية تنتج 
200 ميجا واط سنويا

180 مليون دينار صادرات صناعة 
عمان من المجوهرات بالثلث االول

*عمان 
يف  واملجوهرات  واالأحذية  واالأقم�سة  االألب�سة  قطاع  ممثل  قال 
�ست�ستمر  االألب�سة  اأ�سعار  اإن  القوا�سمي،  اأ�سعد  االأردن،  جتارة  غرفة 
بالقوائم  العمل  تثبيت  مت  اإذا  احلايل،  ال�سيف  ملو�سم  ا�ستقرارها  يف 

اال�سرت�سادية لتخمني الب�سائع.
جتار  ان  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  واأ���س��اف 
معولني  املقبلني،  احلج  ومو�سم  االأ�سحى  عيد  ملو�سم  ي�ستعدون  القطاع 

على عودة املغرتبني بالتزامن معهما.
واأ�سار اإىل اأن الطلب على املالب�س تراجع بعد انق�ساء �سهر رم�سان، 
ال�سرائية  ال��ق��وة  �سعف  ب�سبب  وا�سح"  "هدوء  مرحلة  يف  ودخ��ل 
الفطر  عيد  عطلة  بعد  لديهم،  ال�سيولة  وانخفا�س  للمواطنني 

واجتاههم لت�سديد احتياجاتهم وال�سفر.
وبني اأن حجم م�ستوردات االألب�سة واالأقم�سة واالأحذية وتبعاتها، 
بلغ منذ بداية العام احلايل نحو 90 مليون دينار، وهو اأعلى بن�سبة 10 

باملئة تقريبًا من ذات الفرتة من العام املا�سي.
دول  من  للقطاع  تاأتي  الب�سائع  معظم  اأن  اإىل  القوا�سمي  ولفت 
ال�سرق االأق�سى تليها تركيا، والدول العربية، واأوروبا على الرتتيب، 
ويتوقع  الفرتة،  هذه  خالل  متذبذبة  العاملي  ال�سحن  اأ�سعار  اأن  موؤكدًا 

انخفا�سها خالل الفرتة املقبلة.
يف  تعمل  جتارية،  من�ساأة   11500 قرابة  االألب�سة  قطاع  وي�سم 
األف   53 نحو  فيه  العمالة  حجم  يبلغ  فيما  كافة،  اململكة  حمافظات 

موظف.

*عمان 
الكهرباء  لتوليد  ال�سمرا  ل�سركة  التابعة  معان  رياح  حمطة  تنتج 

200 ميجا واط �سنويا من خالل 40 توربينا.
وتبلغ ن�سبة م�ساركتها يف النظام الكهربائي 1.5 باملائة فيما تبلغ 

م�ساهمتها 3.5 من الطاقة املتجددة.
جاء ذلك خالل جولة نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

اليوم للمحطة �سمن ور�سة العمل امليدانية التي نظمتها الهيئة.
الرياح  ملحطات  التوليدية  اال�ستطاعة  ف��اإن  الهيئة  وبح�سب 
معان  ري��اح  وحمطة  اخلا�س  للقطاع  مملوكة   7 حمطات   8 وعددها 

اململوكة للحكومة تبلغ 621 ميجاواط.
الكويتي  ال�سندوقني  من  مبنحة  املحطة  اإن�ساء  مت  اأنه  اإىل  ي�سار 
نهاية  الوطنية  ال�سبكة  على  وربطت  العربية  االقت�سادية  للتنمية 

عام 2016.

*عمان 
عمان  بالعا�سمة  العاملة  ال�سناعي  القطاع  من�ساآت  �سادرات  بلغت 
خالل  الهند�سي،  القطاع  مظلة  حتت  تن�سوي  التي  املجوهرات  من 
الثلث االأول من العام احلايل 180 مليون دينار. وا�ستحوذت الواليات 
غالبية  على  احلايل،  العام  من  االأول  الثلث  خالل  االمريكية  املتحدة 
�سادرات املجوهرات التي متت من خالل الغرفة بقيمة بلغت نحو 158 
مليون دينار، تالها دولة االمارات العربية املتحدة 7 ماليني دينار، ثم 
املهند�س فتحي اجلغبري  الغرفة  ايطاليا 4 ماليني دينار. واكد رئي�س 
اإيجابيا،  موؤ�سرا  يعد  املجوهرات  من  عمان  �سناعة  �سادرات  زيادة  اأن 
الت�سديرية  منتجاتها  تنوع  بداأت  االأردنية  ال�سناعة  اأن  على  ويدل 
م�ستفيدة من جودتها العالية وتناف�سيتها. و�سدد املهند�س اجلغبري يف 
ت�سريح لوكالة االأنباء االردنية )برتا(، على �سرورة تعظيم ا�ستفادة 
اململكة  التي تربط  التجارية  ال�سناعي من مزايا االتفاقيات  القطاع 
تنويع  يف  ي�سهم  مبا  العاملية  االقت�سادية  التكتالت  من  العديد  مع 
قاعدة ال�سلع امل�سدرة للخارج. ويبلغ عدد املن�ساآت العاملة يف �سناعة 
موزعة  من�ساأة   126 عمان،  �سناعة  غرفة  لدى  وامل�سجلة  املجوهرات 

بني �سناعية وحرفية وفرت 1601 فر�سة عمل.

4.5 مليون حجم انخفاض 
الكهرباء على القطاعات االنتاجية

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
اأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ا�ستمرار الت�سجيل على 
املعنية  املنزلية  ال�سرائح  الدعم  من  لال�ستفادة  الكهربا  دعم  من�سة 

بالدعم.
فيها  �سارك  الهيئة  نظمتها  ميدانية  عمل  ور�سة  خالل  وقالت 
ومدير  القلق  حترير  الدكتورة  الهيئة  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق 
التكاليف والت�سعري حممد الرو�سان  انه مت اإ�سدار 139 الف فاتورة 
 11.5 وبن�سبة  اليوم  لغاية  واالإنتاجيه  االقت�سادية  للقطاعات 

باملائة.
التعرفة  �سملتها  التي  االإنتاجية  القطاعات  ان  الهيئة  واأك��دت 
حجم  بلغ  حيث  الكهرباء  باأ�سعار  اأث��را  مل�ست  املخف�سة  الكهربائية 
انخفا�س اأ�سعار الكهرباء للفواتري ال�سادرة  4.5 مليون دينار وبن�سبة 

11 باملائة من الكلفة الكلية. 
وعن القطاع املنزيل اأ�سارت الهيئة اىل ان 90 باملائة من امل�سرتكني 
مل يتاأثروا بارتفاع اأ�سعار الكهرباء وعدد كبري من الفواتري انخف�ست 

مبعدل دينار  او اكر.
واأو�سحت اأن امل�سرتكني الذين يزيد ا�ستهالكههم عن 600 كيلوواط 

تاثروا بارتفاع اأ�سعار الكهرباء مبعدل من 3-4 دنانري فقط.
الكهرباء  الفا راجعوا مكاتب �سركات توزيع  الهيئة ان 27  وبينت 
لغاية اليوم ال�ستبدال فواتريهم حيث مت اإ�سدار فواتري جديدة لهم 

ح�سب التعرفة الكهربائية اجلديدة.
يف  امل�سرتكني  ا�ستقبال  ا�ستمرار  اخل�سو�س  بهذا  الهيئة  واأك��دت 
مكاتب �سركات توزيع الكهرباء الت�سجيل عرب من�سة الدعم وا�ستبدال 

فواتريهم فقط ل�سهر ني�سان.
وقالت باأنه مت قراءة مليون و70 الف عداد كهرباء فيما بلغ عدد 

امل�سجلني للدعم 624 الفا بن�سبة 58.5 باملائة.
�ست�ستمر  الفواتري  واإ�سدار  العدادات  قراءة  فاإن  الهيئة  وبح�سب 
قراءتها  مواعيد  على  التغيري  يتم  ول��ن  ال�سابقة،  املواعيد  ح�سب 
واإ�سدارها.  واكدت ان فواتري غري امل�سجلني لغاية االن �ست�سلهم فواتري 
الكهرباء ل�سهر ني�سان مرتفعة مقارنة ب�سهر اذار املا�سي وبخا�سة من 
فر�سة  من  اال�ستفادة  اىل  داعية  كيلو   600 عن  ا�ستهالكهم  يزيد 
ني�سان  ل�سهر  اجلديدة  التعرفة  ح�سب  فواتريهم  وتعديل  الت�سجيل 

فقط.
ي�سار اإىل اأن عدد اال�سرتاكات املنزلية بلغت حوايل مليون و950 

األفا �سجل منها مليون و13 األفا.

دحبور رئيسًا لالتحاد العالمي 
لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي  

  
*عمان 

فاز مدير عام �سركة التامني االإ�سالمية ر�سا دحبور، مبن�سب رئي�س 
االحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني االإ�سالمي للفرتة املقبلة.

اجلمعية  باجتماع  ج��رت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الذي  اال�سالمي  والتاأمني  التكافل  ل�سركات  العاملي  لالحتاد  العمومية 
البنك  رعاية  حتت  االأردن،   – اال�سالمية  التاأمني  �سركة  ا�ست�سافته 
املركزي االأردين ومب�ساركة �سركات التاأمني التكافلي املحلية والعربية 

والدولية.
عقد  ع���ودة  اأن  دح��ب��ور  اأك���د  االإ���س��الم��ي،  للبنك  ب��ي��ان  وح�سب 
مكانة مميزة  االأردن من  به  ملا يحظى  تاأكيد  اجتماعات االحتاد هو 
يف  ت�سهم  التي  واللقاءات  امل��وؤمت��رات  ا�ست�سافة  يف  العامل  دول  بني 
االأهداف  تدعم  بنتائج  وتخرج  والتنمية  االقت�ساد  عجلة  حتريك 
ال��رائ��دة يف  ال���دول  ُي��ع��د االأردن م��ن  اأج��ل��ه��ا، كما  ال��ت��ي ع��ق��دت م��ن 
الرئي�س  والداعم  وتطورها  التكافلي  التاأمني  �سركات  اإن�ساء  تبني 

لالقت�ساد الوطني .
االإ�سالمي  والتامني  التكافل  ل�سركات  العاملي  االحت��اد  اأن  يذكر 
اخلرطوم،  ال�سودانية  العا�سمة  يف  الدائم  ومقره   1986 عام  تاأ�س�س 
التكافل  جمال  يف  تعمل  التي  ال�سركات  اأغلب  ع�سويته  يف  وي�سم 
ودول  واالإفريقية  العربية  االأ�سواق  من  كل  يف  االإ�سالمي  والتاأمني 
من  عددا  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  وي�سم  واأوروب��ا،  اآ�سيا  وغرب  �سرق 
الفقه  علماء  من  وجمموعة  االإ�سالمي  التاأمني  عامل  اد  ورويَّ قيادات 

االإ�سالمي.

الطاقة والمعادن والدولية للطاقة 
الذرية تناقشان الضمانات النووية

*عمان 
قطاع  تنظيم  هيئة  نظمت 
تدريبية  دورة  واملعادن،  الطاقة 
ال�سمانات  جم��ال  يف  متخ�س�سة 
الوكالة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ووي��ة 

الدولية للطاقة الذرية.
و���س��ارك يف ال��ور���س��ة، خ��رباء 
ال�����س��م��ان��ات  ال���وك���ال���ة يف جم����ال 
ع��دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ن��ووي��ة 
تنظيم  هيئتي  م��ن  امل�ساركني  م��ن 
االأردنية  الذرية  والطاقة  القطاع 
للبحوث  االردين  النووي  واملفاعل 
�سحفي  بيان  وبح�سب  والتدريب. 
�سدر عن الهيئة ت�سهم هذه الدورات 
يف تعزيز القدرات يف جمال اإن�ساء 
الرقابية  الهيئات  فعالية  واإدام��ة 
وامل�سغلني يف جمال ح�سر ومراقبة 
امل����واد واالأن�����س��ط��ة ال��ن��ووي��ة من 
وعمليات  التقارير  اإع���داد  خ��الل 
اتفاقية  اأحكام  مبوجب  التفتي�س 
والربوتوكول  النووية  ال�سمانات 
االإ���س��ايف. واأ���س��اد خ��رباء الوكالة 
مب�����س��ت��وى امل�����س��ارك��ني يف ال����دورة 
اإليه  و�سل  الذي  املتقدم  وامل�ستوى 
وت��اأت��ي  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف  االردن 
ال�سمانات  مبادرة  اإطار  يف  الور�سة 
ال��ن��ووي��ة م��ع ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 
اإىل  تهدف  والتي  الذرية،  للطاقة 
وا�ستدامة  لتعزيز  الدول  م�ساعدة 
امل�سوؤولة  الدولة  �سلطات  فعالية 
ال��ن��ووي��ة  ال�����س��م��ان��ات  تنفيذ  ع��ن 
املواد  بح�سر  اخلا�سة  واالأنظمة 
ومراقبتها  ال��ن��ووي��ة  واالأن�����س��ط��ة 
مبوجب  اململكة  اللتزامات  تنفيذا 
اأحكام اتفاقية ال�سمانات النووية 
واملوقعة  االإ���س��ايف  وال��ربوت��وك��ول 
ال��دول��ي��ة  وال��وك��ال��ة  اململكة  ب��ني 
معاهدة  اإط��ار  يف  الذرية  للطاقة 

عدم االنت�سار النووي.
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