
تحذير من شراء األلبسة واألحذية 
من مواقع الكترونية أجنبية

*عمان 
والأحذية  الألب�سة  لتجار  العامة  النقابة  ح��ذرت 
والأح��ذي��ة  الألب�سة  �سراء  من  املواطنني  والأقم�سة، 
اإلكرتونيا من بع�ض املواقع الأجنبية. واأ�سارت النقابة يف 
بيان الثنني، اإىل اأن ال�سلعة التي قد ي�سرتيها املواطن قد 
ل حتاكي وتطابق ما تت�سمنه ال�سورة من جودة، وميكن 

اأن حتتوي الب�سائع امل�سرتاة على عالمات جتارية مقلدة. 
غري  املقا�سات  تكون  الأحيان  غالب  “يف  النقابة  وقالت 
يف  املحلية  لالأ�سواق  خم�س�سة  كونها  للم�سرتي  منا�سبة 
بلد املن�ساآ«. واأكدت اأنها تتلقى مالحظات ب�سورة م�ستمرة 
عن اإ�سكاليات تتعلق بهذه الق�سية، داعية املواطنني لعدم 

الن�سياق خلف بع�ض العرو�ض غري احلقيقية.
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توقيف شخص متَّهم بتسمم 
طلبة في إحدى الجامعات

22.8 % معدل البطالة في 
المملكة خالل الربع األول   

طواقم المستشفى الميداني 
األردني غزة/71 يباشر اعماله

إدانة 3 أشخاص وشركتين بالفساد 

االردن يشارك باجتماع دولي 
لترويج البتراء سياحيا

الطاقة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا

*عمان 
حمكمة  يف  الأوىل  الق�سائية  الهيئة  م��ددت 
اأب��و  �سرف  القا�سي  برئا�سة  عمان  ج��زاء  �سلح 
طلبة  من  عدد  ببيع  متهم  �سخ�ض  توقيف  لطيفة، 
اإحدى اجلامعات مواد غذائية منتهية ال�سالحية، 
وت�سببت بت�سممهم. وعقدت املحكمة جل�سة علنية 
اجلامعات،  اإح��دى  طلبة  من  ع��دد  ت�سمم  بق�سية 
قامت  اجلامعة  اأن  اإىل  التهام  لئحة  ت�سري  حيث 

العاملة  الكافترييات  الأ�سخا�ض  اأح��د  بت�سمني 
لذلك،  الناظمة  والقوانني  الأ�س�ض  وف��ق  داخلها 
اجلهات  وقامت  للت�سمم،  طلبتها  من  عدد  وتعر�ض 
املتهم  واأح��ال��ت  بالق�سية  بالتحقيق  املخت�سة 
للق�ساء. وقررت املحكمة يف جل�سة �سابقة توقيف 
املتهم ملدة اأ�سبوع يف اأحد مراكز الإ�سالح والتاأهيل، 
واأعادت توقيفه لأ�سبوع اآخر لت�سبح مدة التوقيف 

حتى الآن 14 يوما.

*عمان
انخف�ض معدل البطالة يف اململكة خالل الربع الأول من العام احلايل 
2022، مبقدار 2.2 باملئة، عن الربع الأول من العام املا�سي، وبانخفا�ض 
مقداره 0.5 باملئة، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، لي�سجل 22.8 

باملئة.
حول  الربعي  تقريرها  يف  العامة  الإح�����س��اءات  دائ��رة  واأ���س��ارت 
الربع  خالل  للذكور  البطالة  معدل  اأن  اإىل  الثنني،  البطالة،  معدل 
لالإناث،  باملئة   31.5 مقابل  باملئة،   20.5 بلغ  احلايل،  العام  من  الأول 
نقطة   3.7 مبقدار  انخف�ض  قد  للذكور  البطالة  معدل  اأن  ويت�سح 
الأول  بالربع  مقارنة  مئوية  نقطة   3.0 مبقدار  لالإناث  وارتفع  مئوية، 
من  الأول  الربع  يف  للذكور  البطالة  معدل  وانخف�ض  املا�سي.  العام  من 
العام احلايل، مقارنة مع الربع الرابع من العام املا�سي مبقدار 0.9 نقطة 

مئوية، وارتفع لالإناث مبقدار 0.8 نقطة مئوية.
تابع �ض3

*عمان 
غ��زة/71  الأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ومرتبات  ط��واق��م  با�سرت 
اخلدمات  وتقدمي  القطاع  يف  واملر�سى  املراجعني  با�ستقبال  الثنني، 
الذي غادرت فيه طواقم  الوقت  لهم، يف  الطبية والعالجية والإن�سانية 
بعد  الوطن  اأر���ض  اإىل   70/ غزة  الأردين  امليداين  امل�ست�سفى  ومرتبات 
يف  والأ�سقاء  الأهل  جتاه  واللوج�ستي  والطبي  الإن�ساين  واجبها  اأدت  اأن 
القطاع، يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية لتقدمي يد العون وامل�ساعدة 

لالأهل والأ�سقاء يف قطاع غزة ولتخفيف معاناتهم.
ن�سر:  بني  �سادق  الركن  العقيد  امليداين  امل�ست�سفى  قوة  قائد  وقال 
الأعلى  القائد  جاللة  واهتمام  حر�ض  يرتجم  امليداين  امل�ست�سفى  اإن   “
غزة  قطاع  يف  والأ�سقاء  بالأهل  الثاين  عبداهلل  امللك  امل�سلحة  للقوات 

وذلك بتقدمي يد العون وامل�ساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم«.

ان  *عمَّ
لدى  الف�ساد  بجنايات  ة  املخت�سَّ الهيئة  دانت 
اأحمد  القا�سي  برئا�سة  ��ان،  ع��َمّ ب��داي��ة  حمكمة 
ال��ع��م��ري وع�����س��وي��ة ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت��ور م���رزوق 
العمو�ض، ثالثة اأ�سخا�ض و�سركتني بجرمية تزوير 
رت حب�سهم  دمغة وا�ستخدامها مع العلم باأمرها وقَرّ

ملدة �سنتني وتغرميهم مالًيا.
واأ�سدرت املحكمة قرارها، خالل جل�سة علنية، 
رت حب�ض ثالثة اأ�سخا�ض ملدة �سنتني  الثنني، وقَرّ
دينار،  األ��ف   57 اإىل  ي�سل  ماليا  مبلغا  وتغرميهم 
وتغرمي �سركتني خا�ستني مبلغا ماليا ت�سل قيمته 
اىل اأكرث من 65 األف دينار بالإ�سافة اإىل ت�سمينهم 

بالتكافل والت�سامن قيم ر�سوم طوابع الواردات.
وبني قرار احلكم اإدانة املتهم الأول يف الق�سية 
مع  مزورة  اأو  مقلدة  دمغة  ا�ستعمال  جنحة  بجرم 
رت جمع العقوبات بحقه لت�سبح  العلم باأمرها وقَرّ
�سنتني  ملدة  احلب�ض  بحقه  النفاذ  واجبة  العقوبة 

وتغرميه مبلغ 31 األفا و500 دينار.

والت�سامن  بالتكافل  املُ��دان  املحكمة  نت  و�سَمّ
ال���واردات  طوابع  ر�سوم  قيمة  املُ��دان��ني  بقية  مع 

وغرامتها والبالغة قيمتها 12 األفا و513 دينار.
بجنحة  خا�سة  �سركة  اإدانة  املحكمة  رت  وق��َرّ
باأمرها  العلم  مع  وم��زورة  مقلدة  دمغة  ا�ستعمال 
وجمعت العقوبات بحقها لت�سبح العقوبة الغرامة 

مببلغ 35 األفا و200 دينار.
اآخ��ري��ن  متهمني  اإدان�����ة  احل��ك��م  ق����رار  وب���ني 
مبلغا  وتغرميهما  �سنتني  ملدة  وحب�سهما  بالق�سية 

ماليا قيمته 26 األفا و500 دينار.
اثنني  والت�سامن  بالتكافل  املحكمة  و�سمنت 
طوابع  ر�سوم  قيمة  خا�سة  و�سركة  امل��دان��ني  من 
و756  اآلف  ع�سرة  قيمتها  والبالغة  ال����واردات 
بحق  العقوبات  جمع  املحكمة  رت  وق���َرّ دي��ن��ارا. 
مبلغا  وتغرميها  اإدانتها  بعد  ثانية  خا�سة  �سركة 

ماليا قيمته 30 األفا و200 دينار.
وقابال  وجاهًيا  املُ��دان��ني  بحق  ال��ق��رار  و�سدر 

لال�ستئناف اأمام املحكمة املخت�سة.

*عمان 
التوجيهية  اللجنة  باجتماع  الردن  �سارك 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  »من�سة  مل�سروع 
من  املمول  لليوني�سكو«،  الثقايف  للرتاث  املتو�سطية 
احلدود  عرب  التعاون  – برنامج  الوروبي  الحتاد 
اىل  يهدف  الذي  املتو�سط،  البي�ض  البحر  حلو�ض 
�سمنها  ومن  العامل  يف  الثرية  للمناطق  الرتويج 

مدينة البرتاء.
الإ�سكندرية  يف  انعقد  الذي  الجتماع  وناق�ض 
ومثل الردن فيه رئي�ض اجلمعية الردنية للبحث 
اخلوالدة  ر�سا  الدكتور  والبداع  والريادة  العلمي 
�سري  العك�سة،  ط��الل  ال��دك��ت��ور  امل�����س��روع  ومن�سق 
الدول  واجهت  التي  والعقبات  امل�سروع  اإجن��ازات 
عر�ض  ومت  املا�سية،  الفرتة  خالل  فيه  امل�ساركة 
قبل  من  تنفيذها  مت  التي  واخلطوات  الإجن��ازات 
كل �سريك، واملرحلة القادمة للم�سروع يف الرتويج 

ال�سياحي والو�سع املايل للم�سروع.
اأن  اخل��وال��دة  اك��د  للجمعية  بيان  وبح�سب 
الثرية  املواقع  على  بالفائدة  �سيعود  امل�سروع 
خالل  من  وذلك  البرتا  مدينة  خا�سة  الأردن  يف 
تكنولوجيا  با�ستخدام  مبتكرة  م�ساريع  اإن�ساء 
فيديوهات  لإع����داد  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  احل��ا���س��وب 
البرتا  ملدينة  ال�سياحي  للرتويج  اأخرى  واأ�ساليب 
�سمنها  وم��ن  ال��رتاث  جم��ال  يف  عديدة  واأن�سطة 

الرتاث غري املرئي.
امل�سروع يف و�سع  العك�سة اهمية  من جهته اكد 
اململكة والبرتا على اخلريطة ال�سياحية والثرية 
اإجمايل  ان  اىل  م�سريا  بها،  والتعريف  العاملية 
باأن  علمًا  يورو،  مليون   3.8 تبلغ  امل�سروع  ميزانية 
 3.4 تبلغ  الأوروب���ي  الحت��اد  من  املقدمة  القيمة 
من  املقدمة  التمويل  ن�سبة  وتبلغ  ي��ورو،  ماليني 

ال�سركاء 10% من اإجمايل ميزانية امل�سروع.

*عمان 
1279.4دولر  بلغ  �سعرا   90 اأوكتان  البنزين  �سجل 
للطن يف الأ�سبوع الثالث مقارنة مع معدل �سعره يف الثلث 
وبن�سبة  1267.2دولر  بلغ  وال��ذي  حزيران،  من  الأول 

ارتفاع بلغت 1 باملئة.
بلغ  ���س��ع��رًا   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �سعر  �سجل  كما 
يف  امل�سجل  1321.1دولر  مقابل  للطن  1341.7دولر 
الثلث الأول من حزيران وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.6باملئة.
وال��رثوة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها  بيانات  وبح�سب 
دولرا   1282 من  الديزل  �سعر  ارتفع  الثنني،  املعدنية 
 3.4 بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  دولر   1325.9 اإىل  للطن 

اإىل  للطن  دولر   1345.4 من  الكاز  �سعر  وارتفع  باملئة، 
1396.1 دولر وبن�سبة ارتفاع بلغت 3.8 باملئة، وارتفع 
 608.2 اإىل  للطن  دولر   597.5 من  الوقود  زيت  �سعر 

دولر للطن وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.8 باملئة.
يف  امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  انخف�ض  املقابل  ويف 
�سعره  مع  مقارنة  للطن  دولرا   750 اإىل  حزيران  �سهر 
دولر   857.5 بلغ  وال��ذي  املا�سي،  اأي��ار  �سهر  يف  امل�سجل 

وبن�سبة انخفا�ض بلغت 12.5 باملئة.
و�سجل �سعر خام برنت يف الأ�سبوع الثالث من ال�سهر 
بلغ 126.6 دولر للربميل، مقابل 126.4  �سعرًا  احلايل 

دولر امل�سجل يف الثلث الأول من �سهر حزيران احلايل.

*عمان 
الثنني،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم 
ن�سخة من تقرير الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب حول 
البلدية  واملجال�ض  املحافظات  جمال�ض  انتخابات 

وجمل�ض اأمانة عمان التي جرت يف اآذار املا�سي.
مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  من  جاللته  وا�ستمع 
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب املهند�ض مو�سى املعايطة، 
من  التقرير،  ت�سمنه  م��ا  اأب���رز  ح��ول  ���س��رح  اإىل 

اإجنازات وتفا�سيل تتعلق بالعملية النتخابية.
يف  العاملني  جهود  على  امللك  جاللة  واأث��ن��ى 
بهدف  عملها،  لتطوير  دعمه  عن  معربا  الهيئة، 
النتخابات  يف  امل�ساركة  على  املواطنني  ت�سجيع 

واحلياة احلزبية.
و�سدد جاللته على �سرورة رفع ن�سبة م�ساركة 
ويف  املحلية  املجال�ض  انتخابات  يف  واملراأة  ال�سباب 
�سيا�سيا، معتربا  لتمكينهما  النتخابات ب�سكل عام 

اأن هذا الأمر يحتاج جلهد جماعي.
املقبلة  املرحلة  اأهمية  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك���د 
دور  اأن  اإىل  لفتا  ال�سيا�سي،  التحديث  م�سرية  يف 
الهيئة ي�سمل الآن ملف الأحزاب، وفقا للتعديالت 

الد�ستورية.
وتناول املعايطة خطة الهيئة للمرحلة املقبلة 
املت�سلة باجلداول النتخابية والربامج التدريبية 
لل�سباب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  لتعزيز  تنفذها  التي 

واملراأة، وتدريب الأحزاب املرخ�سة.
الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�ض  اللقاء  وح�سر 
يو�سف ح�سن العي�سوي، ومدير مكتب جاللة امللك، 

الدكتور جعفر ح�سان.

الملك: تشجيع المواطنين 
على المشاركة في الحياة الحزبية *عمان 

القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 
بن  في�سل  الأمري  �سمو  رعى  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
احل�سني، الثنني، حفل تخريج دورة القيادة الثانية 
كلية  يف  والع�سرين،  ال�ساد�سة  امل�سرتكة  وال�ستني 

القيادة والأركان امللكية الأردنية.
رئي�ض  و���س��ول��ه،  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة 

احلنيطي، واآمر الكلية.
امل��رزوق  توفيق  الركن  العميد  الكلية  اآم��ر  وق��ال 
التطوير ومواكبة كل  م�ستمرة يف عمليات  الكلية  اإن 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ر�سالة  مع  وي��ت��الءم  حديث  هو  ما 
تبذل  الكلية  اأن  موؤكدًا  العربي،  – اجلي�ض  الأردنية 
بالدورة  امل�ساركني  ال�سباط  لإع��داد  كبرية  جهودًا 

والأرك��ان  القيادة  وظائف  اإ�سغال  من  ميكنهم  ب�سكل 
املتقدمة.

و�سارك يف الدورة، التي متنح �سهادة البكالوريو�ض 
�سنوف  خمتلف  م��ن  �سباط  الع�سكرية،  العلوم  يف 
اإىل  اإ�سافة  الأمنية،  والأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

�سباط من دول �سقيقة و�سديقة.
اأعرب  ال��زوار،  كبار  �سجل  يف  كلمة  �سموه  ودّون 
الوطن  رفد  يف  جلهودها  بالكلية،  اعتزازه  عن  فيها 
�ستى  يف  وتقدمه  الأردن  بناء  يف  ت�ساهم  بقيادات 

املجالت.
اللواء  العام  الأمن  مدير  التخريج  حفل  وح�سر 
�سباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  احل��وامت��ة،  ح�سني  ال��رك��ن 
القوات امل�سلحة الأردنية وامللحقني الع�سكريني للدول 

ال�سقيقة وال�سديقة املعتمدين لدى الأردن.

جاللته يتسلم نسخة من تقرير الهيئة المستقلة حول انتخابات مجالس المحافظات والبلدية واألمانة

الملك: رفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في االنتخابات

مندوبا عن الملك...

 األمير فيصل يرعى حفل 
تخريج دورة القيادة واألركان

 شخصية العام 2022

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم

  واضواء العربية 

تكرم وتختار سعادة 

 رجل االعمال الشيخ 

حسن بن حمود 
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
منظومة  على  حاليا  الزراعة  وزارة  تعمل 
بيانات �ساملة للمزارعني الأردنيني، حيث �سيتم 
اإطالق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام 
خالد  املهند�ض  الزراعة  وزي��ر  وق��ال  احل��ايل. 
)ب��رتا(،  الأردن��ي��ة  الأنباء  لوكالة  احلنيفات 
يعترب  ال��زراع��ي  الوطني  الرقم  اإن  الث��ن��ني، 
ح�سر  اإىل  ويهدف  الأردين،  للمزارع  تعريفا 
واحليوانية  النباتية  ال��زراع��ي��ة  احل��ي��ازات 
وامل��خ��ت��ل��ط��ة، وي��راع��ي ت��وف��ر امل��ع��ل��وم��ات عن 
�ساحب احليازة اأو القائم عليها، ما ي�سهل اآليات 
القطاعات وتوجيه اخلدمات  التعامل مع هذه 
التعامل  ان�سيابية  اإىل  اإ�سافة  الوزارة  من قبل 
خالل  والتزويد  الإنتاج  و�سال�سل  القطاع  مع 

الوهمية  احليازات  وح�سر  املختلفة  الأزم��ات 
امل�ستحقني  اإىل  التعوي�سات  وتوجيه  و�سطبها، 

يف حال وقوع املخاطر الزراعية.
نظاما  ي�سم  الوطني  الرقم  اأن  واأ���س��اف، 
واملنطقة  ال��زراع��ة  بنوع  مرتبطا  ت�سل�سليا 
جميع  و�سيحمل  احليازة،  ونوعية  اجلغرافية 
واأي حيازة داخل وخارج  املزارع  املعلومات عن 
بناء  و�سعها  �سيتم  املعلومات  وهذه  املحافظة، 
الزراعة  مديريات  يف  املتوفرة  املعلومات  على 

والزيارات امليدانية والتعداد وامل�ساريع.
الرقم  اإط���الق  اأن  اإىل  احلنيفات  واأ���س��ار 
الإر���س��اد  وتطوير  تنظيم  اإع���ادة  مع  يتزامن 
الوطني  الرقم  يف  البيانات  وقاعدة  الزراعي 
الزراعي التي �ستخدم توجهات توزيع احليازات 

الوزارة  اأن  خا�سة  الزراعيني،  املر�سدين  على 
الزراعي  بالإر�ساد  للنهو�ض  اآليات  و�سعت  قد 
اإ�سافة لتزويد  من خالل زيادة كوادر الإر�ساد 
وحتديد  التابلت،  واأجهزة  بال�سيارات  الإر�ساد 
احليازات  و�سط  ال��زراع��ي  املر�سد  عمل  مكان 
الزراعية ما ي�سمن توجيه الزراعة من الفكرة 
اإىل الت�سويق الذي �سي�سهد ماأ�س�سة حقيقية من 
لت�سويق  الفل�سطينية  الأردنية  ال�سركة  خالل 
خارطة  وفق  �ستعمل  التي  الزراعية  املنتجات 

الإنتاج وا�ستهداف الأ�سواق اخلارجية.
الإج���راءات  ه��ذه  اأن  احلنيفات،  واأو���س��ح 
التقنية  الإج���راءات  من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي 
الأ�سبوع  عنها  �سيعلن  التي  ال���وزارة  واأمت��ت��ة 

املقبل.

*عمان 
ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ه 
زياد  الفل�سطيني  الداخلية  وزير  مع  الثنني، 
التعاون  �سبل  له  املرافق  والوفد  الريح  هب 

والتن�سيق بني الوزارتني يف كال البلدين .
ل��ق��ائ��ه يف مقر  ال��ف��راي��ه خ���الل  وق����ال 
العالقات  اإن  الفل�سطيني  ن��ظ��ريه  ال����وزارة 
تاريخية  ع��الق��ات  الفل�سطينية  الأردن��ي��ة 
اللقاء  ه��ذا  وي��اأت��ي  وا�سرتاتيجية  متميزة 
البلدين  بني  وامل�ستمر  الدائم  التن�سيق  �سمن 
حر�ض  موؤكدا  املتبادلة،  الزيارات  خالل  من 
يخدم  مبا  التعاون  ه��ذا  تعزيز  على  اململكة 

م�سلحة البلدين مبختلف ال�سعد.
تقدمي  على  اململكة  حر�ض  الفرايه  واكد 
خمتلف  يف  والدعم  امل�ساعدة  اأ�سكال  جميع 

الداخلية  وزارة  حتتاجها  ال��ت��ي  امل��ج��الت 
وحر�ض  لها،  التابعة  الأجهزة  و  الفل�سطينية 
الوزارة امل�ستمر على و�سع خرباتها وقدراتها يف 
خدمة الأخوة الفل�سطينيني من خالل التن�سيق 

والتعاون الدائم بني الطرفني.
اأ�سا�سي  داعم  الأردن  اأن  الفرايه  واأو�سخ 
الفل�سطيني ومل�ساعيه  ال�سعب  ل�سمود  وحقيقي 
واإقامة  وامل�سروعة  العادلة  حقوقه  نيل  يف 
خطوط  على  للحياة  القابلة  امل�ستقلة  دولته 
وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع 

ال�سرعية  لقرارات  ا�ستنادا  ال�سرقية  القد�ض 
ومبادرة  الإن�ساين  ال��دويل  والقانون  الدولية 
الوزير  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن  العربية.  ال�سالم 
الفل�سطيني اإىل العالقات املتميزة التي تربط 
يقدمه  الذي  الدعم  و  ال�سقيقني  ال�سعبني  بني 
يف  الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإىل  دائ��م��ا  الأردن 

خمتلف الق�سايا والجتاهات.
التي  العظيمة  املواقف  عن  الوزير  واعرب 
مر  على  الفل�سطيني  لل�سعب  الأردن  يقدمها 
املتينة  العالقات  يعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  التاريخ 
وال��ط��ي��ب��ة ب��ني ال��ق��ي��ادت��ني ووح����دة امل��واق��ف 

لفتا  كافة،  ال�سعد  على  بينهما  ال�سيا�سية 
بها  متتاز  التي  الطيبة  العاملية  ال�سمعة  اإىل 
ان  �ساأنها  الأجهزة الأمنية الأردنية والتي من 
املوؤ�س�سات والأجهزة  اأي�سا جميع  ت�ستفيد منها 
اجلانبان  وناق�ض  الفل�سطينية.  ال�سلطة  يف 
مدراء  من  عدد  ح�سره  الذي  الجتماع  خالل 
الق�سايا  الوزارتني عددا من  املديريات يف كلتا 
التدريبية  الحتياجات  ت�سمنت  الثنائية 
الفل�سطينية  الداخلية  وزارة  حتتاجها  التي 
مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  لها  التابعة  والأجهزة 

بع�ض الأمور التي تهم الطرفني.

*عمان 
ع��ر���ض اأم����ني ع��م��ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 
لالأمانة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ال�سواربة، 
لالأعوام 2022- 2026، التي اأطلقتها الأ�سبوع 
امل��ا���س��ي، اأم���ام اأع�����س��اء ال��راب��ط��ة الأردن��ي��ة 

اللبنانية.
اأع�ساء  لقائه  خ��الل  ال�����س��وارب��ة  وق���ال 
بح�سور  اللبنانية،  ال�سفارة  مقر  يف  الرابطة 
ال�سفري  اللبنانية  ال�سفارة  باأعمال  القائم 
�سالح،  �سامية  الرابطة  ورئي�ض  رّجي،  يو�سف 
اأعلنت  التي  ال�سرتاتيجية  الأمانة  خطة  اإن 
اإىل  اأخريا، متتد على مدار 5 �سنوات، وتهدف 
خا�سة  واخل��دم��ات،  العامة  امل��راف��ق  تطوير 
والت�سميم  التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ع��ام  النقل 
وامل�ستدامة  النظيفة  وال��ب��ي��ئ��ة  احل�����س��ري 

اأربعة  تت�سمن  اأنها  مبينا  القانون،  و�سيادة 
والبيئة،  احلياة  ج��ودة  ه��ي:  رئي�سة  حم��اور 
التحتية،  والبنية  امل��روري��ة  واحل��ل��ول  النقل 

وال�ستثمار، والت�سريعات.
ال�سرتاتيجية  حم��اور  تنفيذ  اأن  واأ�ساف 
الت�سريعات  بع�ض  واإ���س��دار  تعديال  يتطلب 
ك��ق��وان��ني ال�����س��ري، وت��ن��ظ��ي��م امل����دن وال��ق��رى، 
التخطيط  ونظام  والأرا�سي  الأبنية  و�سريبة 
اأه��داف  مع  لتتالءم  عمان  ملدينة  والتنظيم 
اخلطة ومتطلبات التحديث والتطوير ملواكبة 

التطورات التقنية.
اإن الأمانة تدر�ض املرحلة  وقال ال�سواربة 
الثانية من م�سروع البا�ض �سريع الرتدد، البالغ 
موؤكدا  عمان،  مدينة  يف  كيلومرتا   50 طولها 
اأهمية وجود منظومة نقل عام متكاملة وقوية 
�ست�ستكمل  الأمانة  اأن  مبينا  عمان،  مدينة  يف 
عدد حافالت با�ض عّمان التي �ست�سل اإىل 286 

حافلة، يف �سهر ت�سرين اأول املقبل.
�ستنفذها  م�ساريع  عن  ال�سواربة  وحت��دث 
اإىل  م�سريا  املقبلة،  املرحلة  خ��الل  الأم��ان��ة 

اأهمية دور القطاع اخلا�ض يف تلك امل�ساريع.

مدينة  ع��م��ان  م�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
م�ساريع،   10 من  متكامل  برنامج  هو  ذكية، 
وكفاءة  التناف�سية  ال��ق��درة  لتعزيز  يهدف 
احل�سرية  البيانات  على  بالعتماد  املدينة 
التحتية  البنية  م��ك��ون��ات  خمتلف  ل��رب��ط 
احلياة  بنوعية  لالرتقاء  املقدمة  واخلدمات 
امل�سروع  اأن  مبينا  وزواره���ا،  عّمان  ملواطني 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  بنظام  �سيكون 

واخلا�ض .
على  ال�سواربة  اأج���اب  اللقاء  نهاية  ويف 

الأ�سئلة وال�ستف�سارات .

*عمان 
اليوم  املحلية،  الإدارة  وزارة  ت�ست�سيف 
ال�سراكة  اجتماع  اأيام،  ثالثة  وملدة  الثالثاء، 
ا�ستخدام  “اإعادة  مل�سروع  التوجيهية  واللجنة 
الأبي�ض  البحر  حو�ض  منطقة  يف  النفايات 
ووفوٍد  وخُمت�سني  خرباء  مب�ساركة  املتو�سط، 
اإ�سافة  وتون�ض،  واإيطاليا  اإ�سبانيا  من  بلدية 

اإىل الأردن.
ال�سلبة  النفايات  مديرية  مدير  وق��ال 
الجتماعات  اإن  ال�سعايدة،  با�سم  ب��ال��وزارة 
التي �ستعقد يف منطقة البحر املّيت، �ستت�سّمن 
ا���س��ت��ع��را���ض الإجن�����ازات وت��ب��ادل اخل���ربات 

بلديات  يف  الآن  لغاية  تنفيذها  ج��رى  التي 
اإ�سبانيا،  يف  وقرطبة  اإيطاليا،  يف  كابانوري 
و�ساقية الزيت يف تون�ض، ودير عال اجلديدة 

يف الأردن.
يف  ميدانية  درا�سية  زي��ارات  تت�سّمن  كما 
مناطق بلدية دير عال اجلديدة لالطالع على 
الع�سوي  ال�سماد  وم�سنعي  للنخيل  م��زرع��ة 
على  ُقرب  عن  التعّرف  بهدف  النفايات،  وفرز 
اخلربات التي حققتها البلدية يف جمال اإدارة 

النفايات ال�سلبة.
البحر  منطقة  اأن  اإىل  ال�سعايدة  واأ���س��ار 
من  كبرية  كميات  ت��واج��ه  املتو�سط  الأبي�ض 

كميات  اإنتاج  اإىل  اإ�سافة  وطمرها،  النفايات 
ال�ستخدام  لإع��ادة  القابلة  املواد  من  �سخمة 
اإع����ادة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  خ�����س��و���س��ًا  الأويل، 

التدوير.
ا�ستحداث  اق���رتح  امل�����س��روع  اأن  واأ����س���اف 
حلقاٍت  اإن�����س��اء  على  قائمة  بلدية  �سبكات 
لإع�������ادة ا����س���ت���خ���دام الأج����ه����زة امل��ن��زل��ي��ة 
والكتب  والأث����اث  الإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية 
اإعادة  واملالب�ض والطعام، بهدف تعزيز ثقافة 
املُ�ستدام،  القت�ساد  اأج���ل  م��ن  ال���س��ت��خ��دام 
الأخ�سر  والتوظيف  البيئية،  وال�ستدامة 

والت�سامن الجتماعي.

الحنيفات: إطالق الرقم الوطني 
الزراعي قبل نهاية العام

وزير الداخلية يلتقي نظيره الفلسطيني 
ويبحثان سبل التعاون والتنسيق

الشواربة يعرض خطة األمانة االستراتيجية 
أمام أعضاء الرابطة األردنية اللبنانية

استعراض خبرات بلديات من 4 دول 
في إعادة استخدام النفايات الصلبة 

انطالق اعمال الملتقى االقليمي 
حول الثقافة والمستقبل الحضري

*عمان 
الثقايف  اأن دعم اجلانب  ال�سواربة  يو�سف  الكربى  امني عمان  اكد 
يعترب حجر ال�سا�ض يف بناء م�ستقبل املدن العربية، موؤكدا اأن الثقافة 
حمور جوهري للتنمية الن�سانية واملجتمعية مبا يحت�سنه من منتجات 

ثقافية تعد اليوم مدخاًل للنمو القت�سادي.
وقال ال�سواربة خالل م�ساركته يف باأعمال امللتقى القليمي حول 
ال�ساأن  ادارة  يف  العربية  املدن  “جتارب  احل�سري  وامل�ستقبل  الثقافة 
عمان  يف  الثقايف  احل�سني  مركز  يف  اأعماله  انطلقت  ال��ذي  الثقايف” 
الثنني، ان انطالق اعمال امللتقى �سمن احتفالت اإعالن اإربد عا�سمة 
للثقافة العربية 2022 يوؤكد الدور الكبري لالردن يف احلركة الثقافية 

التي تنعك�ض على حتقيق التنمية للمجتمعات املحلية«.
عالقات  لتعزيز  داعمة  عملية  خطوة  امللتقى  انعقاد  ان  واعترب 
العمل  يف  اخل��ربات  وتبادل  العربية  امل��دن  بني  امل�ستدامة  التنمية 

الثقايف.
املهند�ض  العربية  املدن  ملنظمة  العام  المني  امللتقى  يف  وي�سارك 
املنظمة  يف  الثقافة  ادارة  مدير  باأعمال  والقائم   ، ال�سبيح  احمد 
ورئي�ض  حممودي  مراد  الدكتور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
العربية  البلديات  عن  وممثلون  الرحيم  عبد  �سعاد  تون�ض  بلدية 

والردنية وخرباء بالعمل الثقايف.
التعاون  اط��ار  يف  ياأتي  امللتقى  عقد  “ان  ال�سبيح  قال  جانبه  من 
امل�سرتك لتحقيق الهداف التنموية، م�سريا اىل ان البعد الثقايف اأحد 
روافد التنمية ونقطة ارتكاز للتجديد والبتكار والبداع وفتح اآفاق 

ال�سراكة املجتمعية لتعزيز القيمة الثقافية التي ترتقي باملدن.
بناء  يف  تعتمد  ح�سرية  مراكز  ا�سبحت  اليوم  املدن  ان  وا�ساف، 
منظومتها على الثقافة، ول بد من التوظيف المثل للموارد الثقافية 
ميكن  التي  والمكانيات  والقدرات  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  املحلية 
ان�ساء  بهذا اخل�سو�ض اىل  م�سريا  م�ستدامة،  تاأ�سي�ض مدن  من خاللها 

موؤ�س�سة جمموعة العمل الثقايف للمدن العربية يف العا�سمة عمان.
الر�سيد  من  لها  العربية  “املجتمعات  ان  حممودي  قال  جانبه  من 

التاريخي والثقايف واحل�سري ما ميكن تقدميه كنموذج للعامل اجمع.
لتحقيق  م�ستدام  كم�س�در  الثقافة  دور  تعزيز  اإىل  امللتقى  ويهدف 
وي�سكل  العربية،  املدينة  داخل  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
البتكار  يف  الثقافة  دور  ح��ول  واخل��ربات  التجارب  لتبادل  فر�سة 
ووجهات  الأفكار  بعر�ض  للخرباء  ي�سمح  كما  احل�سري،  والتجديد 
النظر والأدلة على قوة الثقافة بو�سفها عن�سرًا ا�سرتاتيجيا لإيجاد 

مدن اأكرث �سمولية واإبداعا وا�ستدامة.
والتنمية  الثقافة  حم��اور:  يومني  م��دار  على  امللتقى  و�سيبحث 
امل�ستدامة يف املدن العربية، مدن �ساملة للجميع، ال�سيا�سات الثقافية 
يف  الثقافة  دور  ومت�ساحمة،  م�ساملة  جمتمعات  احل�سري،  الو�سط  يف 
وابتكارية،  ومبدعة  م�ستدامة  مدن  الجتماعي،  التما�سك  تعزيز 

و�سيانة الهوية احل�سرية للمدينة العربية.
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  امللتقى  تنظيم  على  ويقوم 
املدن  ومنظمة  العربية،  للمدن  الثقايف  العمل  وجمموعة  والعلوم، 
الذكية،  للمدن  العربي  واملنتدى  الكربى،  عمان  واأم��ان��ة  العربية، 
وي�ستهدف وزارات احلكم املحلي، واملدن والبلديات العربية، واملعنيني 
املنظمات  وخرباء  والباحثني  العربية،  املدن  يف  الثقافية  بال�سيا�سات 

الدولية .

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب 
وجمعية مجددون الخيرية التنموية

*عمان 
التنموية،  اخل��ريي��ة  جم���ددون  وجمعية  ال�سباب  وزارة  وقعت 
مبادرات  لتنفيذ  اخل��ريي،  العمل  جم��ال  يف  تفاهم  مذكرة  الثنني، 
خريية يف جميع حمافظات اململكة، وتقدمي يد العون لالأ�سر العفيفة.

ووقع التفاقية، بح�سب بيان الوزارة اأمينها العام الدكتور ح�سني 
اجلبور، وعن اجلمعية رئي�سها رامي اأبو ال�سمن.

اخل��ريي،  بالعمل  واإ�سراكهم  ال�سباب  دم��ج  اأهمية  اجلبور  واأك��د 
اأن  اإىل  م�سريًا  املجتمع،  اأف��راد  بني  املجتمعي  التكافل  ثقافة  لتعزيز 
م�ساعدة  �ساأنها  من  التي  اخلريية  بالأعمال  دوم��ا  ُي�سهمون  ال�سباب 

وتقدمي يد العون لأفراد املجتمع.

نائب مساعد وزير الخارجية األميركي يطلع 
على أنشطة دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

*عمان 
من  ترينر،  �سكوت  الأم��ريك��ي،  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  نائب  زار 
والهجرة  وال��الج��ئ��ني  لل�سكان  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مكتب 
اخلريية  امل�سيحية  الأرثوذك�سية  اجلمعية  (، الث��ن��ني،  PRM(
امللك  – موؤ�س�سة  الأ�سرة  ب�سحة  العناية  ومعهد   ،)IOCC( العاملية 

احل�سني)IFH(، وذلك خالل زيارته اإىل الأردن.
امللك  وموؤ�س�سة  الأرثوذك�سية  اجلمعية  اأن�سطة  على  ترينر  واطلع 
احل�سني التي تلبي احتياجات الالجئني والأردنيني من ذوي الإعاقة، 
والالجئني  لل�سكان  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  مكتب  م��ن  بدعم 

والهجرة، يف عيادة امللك احل�سني يف �سويلح.
وتقوم اجلمعية الأرثوذك�سية امل�سيحية اخلريية العاملية وموؤ�س�سة 
التي  للتحديات  �سامل يت�سدى  بتنفيذ م�سروع جمتمعي  امللك احل�سني 
اخلدمات،  اإىل  الو�سول  يف  الإع��اق��ة  ذوي  من  الأ�سخا�ض  يواجهها 
التاأهيل  واإع��ادة  الت�سخي�ض  خدمات  خالل  من  ودجمهم  وتعزيزهم 
اخلارجية  وزارة  مكتب  من  بدعم  عاجل،  ب�سكل  املطلوبة  والتعليم 

الأمريكية لل�سكان والالجئني والهجرة.
امل�سيحية  الأرث��وذك�����س��ي��ة  اجلمعية  ممثلة  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا، 
ي�سد  امل�����س��روع  “هذا  اأن  اإىل  ح��ي��ات،  ل��وري��ن  ال��ع��امل��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
الأردن��ي��ني  م��ن  ل��ك��ل  الإع��اق��ة  خ��دم��ات  يف  الرئي�سية  ال��ف��ج��وات 
يف  �سعوبة  من  يعانون  الذين  وميّكن  للخطر  واملعر�سني  والالجئني 
ال�سمعية  املعينات  بف�سل  التوا�سل  �سعف  اأو  ال�سمع  و�سعف  القراءة 
متكني  اإىل  بالإ�سافة  العائلة،  م��ع  التوا�سل  م��ن  النطق  وع��الج 
اليومية  احلياة  مهارات  ممار�سة  ي�ستطيعون  ل  الذين  الأ�سخا�ض 
والذين  الوظيفي،  والعالج  الطبيعي  العالج  بف�سل  با�ستقاللية 
الرتبية  جل�سات  بف�سل  اأقرانهم  مواكبة  من  املدر�سة  يف  تاأخروا 

املعلمني«. مع  العمل  وور�ض  اخلا�سة 
اخلارجية  وزارة  مكتب  يدعمها  التي  “اخلدمات  حيات  واأ�سافت 
الأمريكية لل�سكان والالجئني والهجرة �ستغري حياة امل�ساركني و�ستوؤثر 
عليها ل�سنوات مقبلة«. وقال نائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي، 
الإن�سانية  للم�ساعدات  منفرد  مانح  اأكرب  هي  املتحدة  “الوليات  اإن 
الأ�سخا�ض  معاناة  بتخفيف  ملتزمة  وه��ي  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

املحتاجني، مبن فيهم الالجئني«.
واأ�ساف اأن “عمل اجلمعية الأرثوذك�سية يف الأردن، هو مثال على 
كيفية تغيري امل�ساعدة الأمريكية للحياة اإىل الأف�سل ومن امللهم روؤية 
الأوملبية  اللجنة  زيارة  خالل  من  �سخ�سيًا،  الالجئني  ومثابرة  �سمود 
اإمكانية  النا�ض  لدى  يكون  فعندما  العاملي،  الالجئ  يوم  يف  الدولية 
ف�سيكون  والتعليم،  التاأهيل  واإعادة  الت�سخي�ض  خدمات  اإىل  الو�سول 

باإمكانهم الو�سول اإىل م�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا”.

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية 
المتقاعدين العسكريين باألغوار الجنوبية

*عمان 
للمتقاعدين  املوؤ�س�سة القت�سادية والجتماعية  اطلع مدير عام 
الدكتور  املتقاعد  الركن  ال��ل��واء  القدماء،  واملحاربني  الع�سكريني 
التجاري  املكتب  يف  العمل  �سري  على  الث��ن��ني،  ال�سوبكي،  اإ�سماعيل 

مبنطقة الأغوار اجلنوبية والتقى العاملني فيه.
املتقاعد  املقدم  املكتب،  مدير  قدمه  اإيجاز  اإىل  ال�سوبكي  وا�ستمع 
والجتماعية  التجارية  الن�ساطات  اأبرز  م�ستعر�سًا  املحافظة،  حممد 

التي يقوم بها املكتب خلدمة املتقاعدين الع�سكريني يف املنطقة.
املتقاعدين  جمعية  اإىل  تفقدية  ب��زي��ارة  ال�سوبكي  ق��ام  كما 
اإيجاز قدمه مدير  اإىل  الع�سكريني بالأغوار اجلنوبية ا�ستمع خاللها 
اجلمعية النقيب املتقاعد خليل ال�سمالت، والتقى بعدد من املتقاعدين 
وا�ستمع اإىل مطالبهم والتحديات التي تواجههم، ووعد بتنفيذ املمكن 

منها ح�سب الإمكانيات ومتابعة هذه املطالب مع اأ�سحاب العالقة.
واأكد ال�سوبكي، خالل اجلولة، التي رافقه بها مدير التجارة، العميد 
املتقاعد �سامي امل�ساروة، اأهمية اإيالء اجلانب الجتماعي للمتقاعدين 
�ساكرا اجلهود  املنطقة،  العامة يف  املنا�سبات  الع�سكريني وامل�ساركة يف 
الكبرية التي يقدمها املكتب التجاري وجمعية املتقاعدين الع�سكريني 

يف خدمة اأبناء الوطن.

اتفاقية شراكة بين جوبترول 
وصندوق االئتمان العسكري

*عمان 
برتول«  »جو  الأردنية  البرتولية  املنتجات  ت�سويق  �سركة  وقعت 
ال�سالح  رفاق  لدعم  الع�سكري  الئتمان  �سندوق  مع  �سراكة  اتفاقية 
العربي  اجلي�ض   - الأردنية  امل�سلحة  القوات  من  واملتقاعدين  العاملني 

والأجهزة الأمنية.
ووفق التفاقية، يح�سل رفاق ال�سالح على جمموعة من اخلدمات 

املميزة واملنتجات البرتولية باأ�سعار تف�سيلية.
الأردن��ي��ة  البرتولية  املنتجات  ت�سويق  �سركة  ع��ام  مدير  وق��ال 
“جوبرتول” املهند�ض خالد الزعبي: “نفخر بهذه ال�سراكة والتعاون 
بالع�سكريني  يليق  ما  كل  بتوفري  الع�سكري،  الئتمان  �سندوق  مع 

العاملني واملتقاعدين من املنتجات واخلدمات«.
واأ�ساف، “هذه ال�سراكة جزء ل يتجزاأ من م�سوؤوليتنا الجتماعية، 
والتزامنا نحو اأبنائنا واأ�سقائنا من الع�سكريني الذين اأفنوا حياتهم وما 
وي�سهرون  واملواطن،  الوطن  خدمة  يف  والنفي�ض  الغايل  يبذلون  زالوا 

على اأمن واأمان البالد حتت ظل الراية الها�سمية«.
واأ�سار الزعبي اإىل اأن جوبرتول توفر هذه املنافع لرفاق ال�سالح 
“جوكارد  اأنحاء اململكة، با�ستخدام بطاقة  املنت�سرة يف  يف حمطاتها 
وال�سركات،  لالأفراد،  املتاحة  وف��ر(  حتكم...  )ت��زود...  الذكية” 
عمليات  واأمتتة  واإدارة  وت�سهيل  دعم  اأجل  من  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
وقولف   )JoPetrol( ج��وب��رتول  حم��ط��ات  يف  امل��رك��ب��ات  تعبئة 

.)Gulf(
مهند  الع�سكري  الئتمان  �سندوق  ع��ام  مدير  ق��ال  جهته،  من 
امللكية  التوجيهات  لتحقيق  ج��اه��دًا  ال�سندوق  “ي�سعى  �سحادة 
العاملني  من  ال�سالح  لرفاق  املعي�سية  الأع��ب��اء  بتخفيف  ال�سامية 
واملتقاعدين الع�سكريني يف القوات امل�سلحة الأردنية اجلي�ض العربي 
والأجهزة الأمنية تقديرًا للجهود والت�سحيات التي يبذلوها للوطن 

واملواطن«.
ت��ي ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ع��رو���ض  وي��اأ
وتفعيل  ال�سالح  رفاق  مبادرة  مظلة  حتت  واخلدمية  التجارية 
يخدم  مبا  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  احلقيقية  الت�ساركية 

ال�سالح. رفاق 

الهواري يطلق دراسة تقييم 
الرعاية الصحية األولية في األردن

*عمان 
اطلق وزير ال�سحة الدكتور فرا�ض الهواري درا�سة تقييم الرعاية 
العاملية  ال�سحة  منظمة  نفذتها  والتي  الأردن،  يف  الأولية  ال�سحية 
وخرباء  املجتمعية  لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سبكة  مع  بال�سراكة 

حمليني، بدعم من الحتاد الأوربي.
تاأتي  الدرا�سات  اإن  الإثنني،  الطالق  حفل  خالل  الهواري  وقال 
كخطوة اأوىل من عملية تعزيز الرعاية ال�سحية، وتعد دليال حقيقيا 
�سمن  �سحي  جمتمع  بناء  على  حتث  التي  الرائدة  اجلهود  دعم  على 
للنظام  التميز  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  امل�ستدامة،  التنمية  منظومة 
الطبي  الدعم  وحتقيق  املبكر  والت�سخي�ض  الوقاية  ويوفر  ال�سحي 

امل�ستمر للمر�سى.
يف  التميز  تقدمي  ل�سمان  كبرية  جهودا  بذل  الأردن  اإن  واأ�ساف، 
بالرعاية  الهتمام  خالل  من  للجميع،  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  ال�سحية الأولية، وان�ساء �سبكة وا�سعة من 

والأولية والفرعية يف املحافظات والألوية والقرى.
وفق  الأولية  ال�سحية  بالرعاية  احلكومة  اهتمام  الهواري  واأكد 
على  �سددت  التي  القت�سادي  التحديث  روؤي��ة  �سيما  امللكية،  ال��روؤى 
اأهمية تقوية دور الرعاية ال�سحية الأولية بو�سفها املدخل الأ�سا�سي 
متكامل  نظام  �سمن  بت�ساٍو  ال�سحية  اخلدمات  اإىل  الو�سول  لإتاحة 

ورقميا، وحتقيقا لأهداف التنمية امل�ستدامة عام 2030.
منهجية  وفق  جاء  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقييم  اأن  اإىل  واأ�سار 
بع�سرات  خرجت  بحثية،  فرق  اأجرتها  درا�سات  اأرب��ع  على  اعتمدت 
التو�سيات للعمل على �سد الفجوات، مثمنا التعاون مع منظمة ال�سحة 
املنظومة  لتعزيز  العمل  يف  والت�ساركية  التقييم  لإع���داد  العاملية 
ال�سحية يف الأردن. من جهته قالت ممثل منظمة ال�سحة العاملية يف 
الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، اإن اطالق الدرا�سة والندوة العلمية 
الرعاية  نظام  لتعزيز  الأولوية  ذات  التدخالت  حتديد  ايل  يهدف 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأن  وبينت  الأردن.  يف  الأولية  ال�سحية 
تعد نهجا لل�سحة يركز على النا�ض ويجعل الوقاية ل تقل اأهمية عن 
العالج، وهي الطريقة الأكرث كفاءة وعدالة وفعالية من حيث التكلفة 
لتنظيم النظام ال�سحي، حيث ميكن للوقاية اأن متنع الكثري من عبء 
اإغراق  الذين يعانون من �سكاوى ب�سيطة من  املر�ض، ومنع الأ�سخا�ض 
اأقل  بتكاليف  اأف�سل  نتائج  يحقق  ما  امل�ست�سفيات،  يف  الطوارئ  اأق�سام 
وبارتياح اأعلى للم�ستخدم. واأ�سافت، اإن “الأردن التزم بتحقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، وكان اأحد املوقعني على اإعالن �ساللة 2018 الذي 
خالل  من  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  بتحقيق  اللتزام  تاأكيد  اأعاد 
اإىل  الراعبي  اأنظمة �سحية عادلة ومرنة وم�ستدامة” واأ�سارت  بناء 
اأو�سطية لل�سحة املجتمعية  اأن املنظمة بال�سراكة مع ال�سبكة ال�سرق 
وخرباء حمليني قاموا بعدد من الدرا�سات تت�سمن تقييم مدى توافر 
اخلدمة واجلاهزية با�ستخدام اأدوات منظمة ال�سحة العاملية بتقييم 
امل�ستهدفة،  املرافق  يف  وال�ستعداد  اخلدمة  توافر  م��دى  ومراقبة 
وكذلك تقييم اجلودة من وجهة نظر متلقي اخلدمة، ودرا�سة الرعاية 
ال�سحية الأولية يف الأردن التي تاألفت من مراجعة الأدبيات املتوفرة، 
ومقابالت متعمقة مع ذوي اخلربة، وتقييم ت�سمني خدمات الأمرا�ض 

غري ال�سارية يف �سياق الرعاية ال�سحية الأولية يف الأردن.
اخلدمة  وتقدمي  ال�سحي  التمويل  حوكمة  اإىل  الدرا�سة  واأو�ست 
واملوارد ال�سحية الب�سرية ونظام املعلومات، والأدوية، والتكنولوجيا، 
لفتة اإىل ان تعزيز نظام الرعاية ال�سحية الأولية يف الأردن ياأتي 
عرب �سراكة بني جميع القطاعات ذات العالقة لاللتزام بتنفيذ روؤية 

الأردن للتحديث القت�سادي.
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*اربد - رائد طبيشات 
قال رئي�ض بلدية اربد الكربى الدكتور 
تعمل  البلدية  ان  الكوفحي  نبيل  املهند�ض 
الف�ساد  ملحاربة  املتاحة  الو�سائل  بكل 
ميادين  جميع  يف  وجد  ان  والداري  املايل 
العمل البلدي، م�سريًا اأن �سعارها يف املرحلة 
واط��الع  وال�سفافية  العدالة  هو  القادمة 
كون  ب��اأول  اوًل  العمل  �سري  على  املواطنني 
مع  ا�سرتاتيجي  �سريك  يعترب  امل��واط��ن 
على  املر�سومه  خططها  لتنفيذ  البلدية 
 G.P.S ن��ظ��ام  ان  مو�سحًا  وج���ه،  اأك��م��ل 
املختلفة  البلدية  �سيارات  بتتبع  اخلا�ض 
�ساهم ب�سكل كبري يف حتقيق وفر مايل من 
ال�سخ�سي  ال�ستعمال  من  وحُد  املحروقات 

اخلاطئ ملركبات وُاليات البلدية.
النقليات  دائ���رة  ان  الكوفحي  وا���س��ار 
كونها  املهمة  الدوائر  من  تعترب  واحلركة 

تعمل  التي  الليات  من  كبريًا  ع��ددًا  ت�سم 
كاب�سات  من  النفايات  جمع  على  امليدان  يف 
و�ساغطات وديانات وهذا المر يحتم و�سع 
اأي جتاوزات قد حتدث واحلد  الية ل�سبط 
واملحافظة  املحروقات  من  الكثري  اهدار  من 
تكون  ان  ل�سرورة  م�سريًا  العام،  امل��ال  على 
الكاب�سات حمملة ب�سكل كامل وعدم الذهاب 
من  قليلة  كمية  اجل  من  الكيدر  مكب  اىل 
طويلة  م�سافة  يبعد  املكب  ك��ون  النفايات 

وهذا المر ي�ستهلك الكثري من املحروقات.
النقليات  دائ���رة  مدير  ق��ال  جهته  م��ن 
عدد  ان  لبدة  اب��و  الرحمن  عبد  واحلركة 
الكربى  ارب���د  البلدية  التابعة  امل��رك��ب��ات 
 )400( حوايل  بلغت  بامليدان  تعمل  والتي 
ديانا 25  كاب�سة 32  �سمنها 84  من  مركبة 
قالب 5 با�سات ا�سعاف ونقل موتى 12 تنك 
نقل  على  تعمل  �سهاريج  اىل  بال�سافة  ماء 
عملها  مكان  يف  الثقيلة  لالليات  املحروقات 
بال�سافة اىل ال�سيارات املخ�س�سة للمدراء 
طبيعة  تتطلب  ال��ذي��ن  الق�����س��ام  وروؤ���س��اء 
هذه  يف  يعمل  اأنه  اىل  مو�سحًا  ذلك  عملهم 
�سائق  من  موظف   )375( ح��وايل  الدائرة 

وعامل واداري.
وا�ساف ابو لبدة ان املحطات التحويلية 
من  الكثري  بتوفري  كبيري  ب�سكل  �ساهمت 
كاب�سات  م��ن  الل���ي���ات  ك���ون  امل��ح��روق��ات 

الكيدر  مكب  اىل  تذهب  كانت  و�ساغطات 
من  الكثري  ي�ستنزف  البعيد  امل��ك��ان  وه���ذا 
النقليات  دائ����رة  ان  مبينًا  امل��ح��روق��ات، 
املحروقات  حمطة  تفعيل  ب�سدد  واحلركة 
املا�سي ثم توقفت عن  ان�ساءها يف  التي مت 
ان  منوها  ال�سابقة،  الع��وام  خ��الل  العمل 
احل�سول  يف  ي�ساهم  املحطة  هذه  يف  العمل 
على املحروقات وبا�سعار ت�سجيعية من خالل 
م�سفاة البرتول ويعمل على �سبط الهدر يف 

املحروقات ب�سكل اأدق .
واأ�ساف ابو لبدة ان هناك 26 األية كان 
وهي  ال�سابق  يف  وتامتيها  ترخي�سها  يتم 
امليدان وهذا المر كبد  معطلة ل تعمل يف 
مهب  يف  ذهبت  الم��وال  من  الكثري  البلدية 
تو�سية  رف��ع  �سيتم  اأن��ه  اىل  م�سريًا  الريح 
ب�سرورة �سطب هذه الليات كونها ا�سبحت 
و�سيانتها  اخل��دم��ة  ن��ط��اق  وخ���ارج  ق��دمي��ة 

حتتاج اىل مبالغ كبرية.
وا���س��اف اب��ول��ب��دة اأن���ه ي��وج��د حمطة 
املختلفة  والياتها  البلدية  �سيارات  لغ�سيل 
وخا�سة الآليات التي تعمل يف جمال البيئة 
حيث يتم غ�سيل هذه الآليات وتعقيمها من 
تزويد  يتم  انه  خا�سة  املحطة،  هذه  خالل 
للبلدية والتي  التابع  البئر  باملاء من خالل 
ينتج حوايل 55 مرت/ �ساعة وهو ما �ساهم 
وجود  اىل  بال�سافة  امل�سروفات  بتقليل 
اأن جميع  ال�سيارات مو�سحًا  لبنا�سر  حمطة 

البلدية تتم �سياننتها والهتمام بها  اآليات 
من قبل العاملني يف دوائر البلدية املختلفة 
الدائرة وهو ق�سم  وان هناك ق�سم يف هذه 
لهذه  مايلزم  كل  بتوفري  معني  وهو  اللوازم 
الآل��ي��ات من اط���ارات وام��ور اخ��رى لإدام��ة 
هذه  عمل  توقف  دون  واحليلولة  العمل 
الليات وخا�سة التي تعمل يف جمال البيئة.
وتطرق ابو لبدة لأبرز احتياجات هذه 
ال�سائقني  من  عدد  بتعني  واملتمثلة  الدائرة 
مبختلف الفئات خا�سة لالأليات التي تعمل 
والتي تعمل على ثالث  النفايات  على جمع 
�سراء  اىل  بال�سافة  توقف  دون  ف��رتات 
بع�ض الليات التي تقوم على اإدامة النظافة 
يف مناطق اربد الكربى كون البيئة النظيفة 
حق لكل مواطن وم�سوؤولية جماعية تتظلب 
وال�سعبية  الر�سمية  اجلهود  كافة  ت�سافر 
ال�سكر  اب��ول��ب��دة  وق���دم  ���س��واء.  ح��د  على 
لرئي�ض بلدية اربد الكربى الدكتور املهند�ض 
لهذه  امل�ستمر  دعمه  على  الكوفحي  نبيل 
لهذه  مايلزم  كل  لتوفري  احليوية  الدائرة 
ال�سكر  الرائد وقدم  لتقوم بدورها  الدائرة 
على  والع���الم  العامة  ال��ع��الق��ات  ل��وح��دة 
عملها الدوؤوب وامل�ستمر يف تغطية اجنازات 
ودورها  للبلدية  التابعة  واملناطق  الدوائر 
املحوري يف ابراز الوجه امل�سرق ملدينة اربد 
ال�سعاب  كافة  وتذليل  العريق  التاريخ  ذات 

خلدمة املواطنني يف مناطق اربد الكربى

*عمان 
ال��ور���س��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اختتمت 
الثالثة �سمن م�سروع تعزيز �سيادة القانون 
القانون  �سيادة  ومعايري  )م��ب��ادئ  بعنوان 

ودجمها يف التطبيقات العامة(.
الثنني،  ال��وزارة  عن  �سادر  بيان  ووفق 
يومني،  ملدة  ا�ستمرت  التي  الور�سة،  نظمت 
اإي��ربت  فريدري�ض  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
بال  حمامون  وموؤ�س�سة  الأردن  يف  الأملانية 

حدود.
وتاأتي هذه الور�سة ا�ستكمال لفعاليات 
والتي  ال��ق��ان��ون،  ���س��ي��ادة  تعزيز  ب��رن��ام��ج 
ال�سلة  ذات  املو�سوعات  خمتلف  ت�سمنت 
وتطبيقاتها  الن�����س��ان  ح��ق��وق  مبفاهيم 
مبا  الإداري����ني  احل��ك��ام  ب��ق��رارت  العملية 
يف ذل���ك )الإط������ار امل��ف��اه��ي��م��ي ل�����س��ي��ادة 

وال�سالت  عنا�سره،  ومراجعة  القانون 
ل�سمان  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  م��ع  املنهجية 
للحقوق  ال��دول��ي��ة  لالتفاقية  الم��ت��ث��ال 
ال�سرعية  وامل��ب��ادئ  وال�سيا�سية،  املدنية 
وال�����س��م��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة وم��ن��ه��ج الأم���ن 
حقوق  بني  النهج  وا�ستعرا�ض  والعدالة 
الإن�سان و�سيادة القانون( بح�سور عدد من 
الأق�سية  وم��دراء  واملت�سرفني  املحافظني 
امل��دي��ري��ات  وم��دي��ري  ال�سرطة  وم����دراء 
الإن�سان  وحقوق  القانون  بانفاذ  املكلفني 

يف الوزارة.
وياأتي تنفيذ هذا امل�سروع بهدف تطوير 
اأطر التعاون امل�سرتك وخلق روؤى م�ستقبلية 
بني جميع املحاورين املعنيني حتقيقا للروؤيا 
تطوير  يف  الداخلية  وزارة  تنتهجها  التي 
التنظيمية  الإجرائية  اأنطمتها  وحتديث 

الإدارية يف جمالت تعزيز �سيادة القانون 
حقوق  ومفاهيم  م��ب��ادئ  على  واحل��ف��اظ 
الأردين  ال��د���س��ت��ور  كفلها  ال��ت��ي  الإن�����س��ان 
اىل  ا�سافة  املعايري  اأع��ل��ى  اإىل  للو�سول 
احل��وار  اإط��ار  يف  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
الوطني مع املجتمع املدين لتاأ�سي�ض �سراكة 
وحتقيق  الأم����د  ط��وي��ل��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الوزارة  ت�ستهدفها  التي  الوطنية  الأهداف 
لتحقيق التنمية مبفهومها ال�سامل وتطوير 
ل���الأداء  ال��روت��ي��ن��ي��ة  النمطية  ال�����س��ورة 

امليداين.
امل�����س��روع  ان  اىل  ال������وزارة  وا����س���ارت 
الإبداعية  املبادرات  لتعزيز  اي�سا  يهدف 
م�ستويات  جميع  م��ع  الفاعل  وال��ت��وا���س��ل 
حتديث  يف  امللكية  للروؤى  حتقيقا  املجتمع 

املنظومة ال�سيا�سية والتنمية املجتمعية.

*عمان 
لل�سحة  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سبكة  نظمت 
مب�ساركة  تدريبية  ور�سة  )اأمفنت(  املجتمعية 
املجموعات  دور  م�ساركا من 10 دول، حول   21
للتح�سني،  الوطنية  الفنية  ال�ست�سارية 
واجلزائر  اأفغان�ستان  من  وف��ود  مع  بالتعاون 
وم�����س��ر وال���ع���راق ول��ب��ن��ان ول��ي��ب��ي��ا وامل��غ��رب، 

وباك�ستان وقطر وتون�ض.

وقالت ال�سبكة يف بيان �سحفي الثنني، اإن 
اأيام تركز على تقدمي  التي ت�ستمر 5  الور�سة 
والتح�سني،  ال��ل��ق��اح  ع��ن  �ساملة  ع��ام��ة  ملحة 
ال�سريرية  والتجارب  اللقاح  بداية من تطوير 
الربنامج  داخ��ل  وال���س��ت��خ��دام  التنفيذ  اإىل 
بناء  اإىل  الور�سة  وتهدف  للتح�سني.  املو�سع 
عملية  يف  امل�ساركني  لدى  الأ�سا�سية  اخل��ربات 
وذلك  الأدل��ة،  اإىل  امل�ستندة  التو�سيات  �سنع 

الوطني  التح�سني  ب��رن��ام��ج  وت��وج��ي��ه  ل��دع��م 
املجموعات  اأع�ساء  بني  التن�سيق  م�ستوى  ورفع 
يف  للتح�سني  الوطنية  الفنية  ال�ست�سارية 
برنامج  تعزيز  اإىل  �سعيا  املتو�سط  �سرق  اإقليم 

التح�سني وعملية اإدخال اللقاحات اجلديدة.
عن  موجًزا  التدريب  مو�سوعات  و�ست�سمل 
نظام  وحالة  القليم،  قي  الوبائية  احلالة 
وتطوير  املناعة،  علم  ومفاهيم  التح�سني، 

ال��ل��ق��اح وال��ت��ج��ارب ال�����س��ري��ري��ة، وال��ت��اري��خ 
والعديد  التطعيم،  لربامج  املنطقي  والأ�سا�ض 
عملية  لتح�سني  الأخ��رى  املهمة  املوا�سيع  من 
املدير  الأدل��ة.  اإىل  امل�ستندة  التو�سيات  �سنع 
مهند  الدكتور  )امفنت(  ل�سبكة  التنفيذي 
الن�سور، قال اإن الهدف العام من هذه الدورة هو 
تزويد اأع�ساء املجموعات ال�ست�سارية الفنية 
حول  وامل��ه��ارات  باملعرفة  للتح�سني  الوطنية 

برنامج التح�سني لتمكينهم من تقدمي تو�سيات 
جمتمعاتهم  ودع���م  الأدل�����ة،  ع��ل��ى  م�ستندة 
ب�ساأن  وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  بالقرارات 

اللقاحات والتح�سني.
الفنية  ال�ست�سارية  املجموعات  اأن  يذكر 
م��ت��ع��ددة  ه��ي��ئ��ات  ه��ي  للتح�سني،  ال��وط��ن��ي��ة 
الذين  الوطنيني  اخل��رباء  ت�سم  التخ�س�سات 
يقدمون تو�سيات م�ستندة اإىل الأدلة لوا�سعي 

حيث  التح�سني،  برامج  ومديري  ال�سيا�سات 
من  تو�سيات  بو�سع  املجموعات  ه��ذه  ت��ق��وم 
املنهجي  والتقييم  وامل��راج��ع��ة  اجلمع  خ��الل 
الوبائي  ال�سياق  يف  ودجمها  املتاحة  ل��الأدل��ة 
�سانعي  تدعم  وبالتايل  املحلي،  والجتماعي 
القرار عرب متكينهم من اتخاذ قرارات �سيا�سية 
ذات م�سداقية عالية، مقبولة من املتخ�س�سني 

يف الرعاية ال�سحية واملجتمع.

الكوفحي : البلدية ماضية في 
محاربة الفساد المالي واالداري

ونظام G.P.S  الخاص للتتبع سيارات البلدية حقق وفرا ماليًا

الداخلية تختتم فعاليات الورشة الثالثة 
ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون

ــــول الـــلـــقـــاح والــتــحــصــيــن ــة ح ــي ــب ــدري ــنــظــم ورشـــــة ت »امـــفـــنـــت« ت

مقال رئيس التحرير

ال���ع���ي���د ف���رح���ة ت��خ��ت��ل��ط 
قدميا  العياد  بذكريات  الراهن  بالوقت  الردن  يف 

ومواطنني   ، الدخل  م�ستوى  وتدين  ال�سعار  بغالء  يرتبط  وبحا�سر 
النا�ض  جتعل  ،وظ��روف  القرب  خط  حتت  اىل  احلكومات  اأو�سلتهم 

ي�ستقبلون العيد باحل�سرة.. 
موؤجل  وحلم   ، غائبة  كفرحة  يبدو  الأ�سعار  غالء  مع  العيد  ان 
يف ظل وجود طبقة من املجتمع مل تعد تبحث يف العيد عن الك�ساء 
وو�سائل البهجة بل تبحث كيف جتد رغيف اخلبز ) احلاف( ولقمة 
عي�ض لأ�سرهم  ومع ذلك فاإن ا�ستقبال العيد تظهر مالحمه قبل اأيام 
من قدومه حيث تبداأ ال�سجة من الأ�سواق التي تنت�سر فيها حمالت 
املالب�ض اجلديدة اإىل البيوت التي تبداأ فيها ربات البيوت بالتنظيف 
العيدية  املالب�ض  توفري  هم  يف  الب  ويت�سارك  للعيد  والتجهيز 
مالب�ض  لت�سرتي  الأم  تخرج  ما  عادة  النقود  تتوفر  وحني  لبنائهم 
اأبنائها ويخرج الأب ل�سراء اأغرا�ض العيد من احللويات،واملك�سرات،،، 

وما اإىل ذلك.
ن�ستقبل العيد ونحن نقول باأية حال عدت ياعيد، ا�سعار ال�ساحي 
ولدي  اليتيم  الراتب  �ساحب  املواطن  وليتحملها  تطاق  ل  مرتفعة 
معلومات ان غالبية املواطنني من ا�سحاب الرواتب التي ل ت�سمن ول 
تغني من جوع يعجزون عن الت�سحية )بديك( ولي�ض كب�سا اأو خاروفا 
بلديا ول حتى من اخلرفان متعددة اجلن�سيات ، نعم هناك �سيق يف  

معي�سة النا�ض ويبدو ان العياد لالغنياء .
ومعظم ال�سر ت�ستقبل العيد بابت�سامة خلفها هم و�سيق من غالء 
الفرحة يف قلوب الطفال، تت�سارع يف  ال�سعار، والرغبة يف ادخال 
ت�ست�سلم  ان  مرغمة  ال�سرة  وت�سطر  امل�ساعر  هذه  الحيان  بع�ض 
دخله  كان  من  وبالذات  اطفالها  ك�ساء  من  تتمكن  ول  احلال  ل�سيق 

ال�سهري حمدود ولدية عدد كبري من الطفال.
ة  القت�ساديَّ الأزم���ة  تركت  نعم   ، عيد   يا  ع��دت  ح��ال  ..ب���اأي   
ال�سرية يف ظل ت�سونامي حكومات رفع ال�سعار التي ل يزال معظم 
الراتب  وم��ع)  واليوم   الن،   حتى  تداعياتها  يعي�ض  ال�سر  اأرب��اب 
اليتيم( هم امام �سربات موجعه من ال�ستدانة والقرتا�ض �سترتك  
اللحظات احلاملة  اأجواء عيد ال�سحى، يف تلك  ب�سمة وا�سحة على 
يبلغ  اجلديد  واللب�ض  العيد  بدنو  �سعادتهم  الأطفال  فيها  يبلغ  التي 
الآباء من �سعاف ومتو�سطي الدخل قمة التاأزم ويرتفع قيا�ض ال�سغط 
،  تزدحم  يا عيد  باأي حال عدت  ول�سان حالهم  الدرجات  اأعلى  اإىل 
تنفي�ض  عن  بحثا  بالأفكار  الأ�سر  اأرب��اب  من  الدخل  �سعاف  روؤو���ض 
ل�سغوط زوجاتهم واأولدهم اأو عن حلول مل�ساكلهم املادية مما ي�ساعد 
يف م�ساريف العيد فمن اأين ل�ساحب دخل   ول يزيد دخله ال�سهري عن  
200 دينار  اأن ياأتي مب�ساريف العيد، وما اأدراك ما م�ساريف العيد ؟ 
حقا اإنه حلم بعيد، ومن دونه الويل والوعيد ،في�سطر اإىل ال�ستدانة 
امليزانية  يف  النق�ض  ل�سد  موؤ�س�ستة  من  �سلف  ،اأو  معارفه  بع�ض  من 

وتلبية اأحتياجات والتزامات العيد  التي " تق�سم الظهر" . 
" والعني ب�سرية  يا عيد  باأي حال عدت  ل�سان حال معظم ال�سر 
ما  العائالت  وم�ساريف  مرتدية  املالية  ق�سرية"  فالو�ساع  اليد  لكن 
زالت حتلق عاليا حيث ف�سلت معها غالبية الربامج التق�سفية والتي يف 
غالب الحيان توؤدي اىل �سجار وخناق بني الزوجني تنتهي بتدخل 

البناء واجلريان . 
اإىل ال�ستدانة  �سيلجاأ  اأرباب ال�سر   ال�سهري من  من خانه راتبه 
ابوابها  �ستفتح  التي  التمويلية  واملوؤ�س�سات  البنوك  من  والقرتا�ض 
قلوب  اإىل  العيد  بهجة  لإدخ���ال  املوؤجلة  الفرحات  عن  للباحثني 
الحتماء  الدخل  متو�سطي  من  اآخ��رون  �سيختار  حني  يف     ، اأطفاله 
اخلل�سة  باعة  تفّن  مع  ا  خ�سو�سً طلباتهم،  لتلبية  املوازية  بال�سوق 
الأوفر  البديلة  اخليارات  من  �ساكل  ما  اأو  �سينية  األب�سة  عر�ض  يف 

اقت�ساديًا  ، وكل عام واأنتم بخري.

خالد خازر الخريشا

هموم .. 
تسرق فرحة العيد !!

khrishakhaled@yahoo.com

قرى األطفال إس أو إس تطلق 
حملتها لعيد األضحى المبارك

*عمان 
ال�سنوية  حملتها  اإ���ض«،  اأو  »اإ���ض  الأط��ف��ال  ق��رى  جمعية  اأطلقت 
املبارك لعام 2022 حتت �سعار »دعمك ليتيم  مبنا�سبة عيد الأ�سحى 
فرحته بالعيد«، بهدف ت�سجيع اأهل اخلري على دعم الأطفال الأيتام 

وفاقدي ال�سند الأ�سري الذين يعي�سون يف قراها الثالث.
واأو�سحت اجلمعية، يف بيان ، اأن احلملة التي تاأتي بدعم من �سركة 
الذين  الأطفال  مع  العيد  فرحة  م�ساركة  على  تركز  للتاأمني،  القد�ض 
اإىل  الفرح يف قلوبهم، حيث ت�سعى اجلمعية  ون�سر  ترعاهم اجلمعية 
توفري بيئة اأ�سرية متنح الأطفال ال�سعور باحلب والأمان مع اأخوتهم 

واأم بديلة تقدم لهم الرعاية والهتمام.
وفاقدي  الأيتام  الأطفال  وكفالة  دعم  اإمكانية  اجلمعية،  وبينت 
الإل��ك��رتوين،  املوقع  اأهمها  ق��ن��وات،  ع��دة  خ��الل  من  الأ���س��ري  ال�سند 
ونظام اإي- فواتريكم، واملحافظ الإلكرتونية، وغريها من طرق التربع 
التوا�سل  ومواقع  باجلمعية  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع  على  املتاحة 

الجتماعي، اإىل جانب الت�سال باأرقام اخلري.
وكفالة  �سهريًا،  دينارًا   15 تبلغ  الطفل  كفالة  اأن قيمة  بينت  كما 
ال�ساب 25 دينارًا �سهريًا، فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من 
)5-7 اأ�سخا�ض( 50 دينارًا �سهريًا، وكفالة ال�سركات واملوؤ�س�سات ملنزل 
عائلي يف القرى 15 األف دينار اأردين، والتي تغطي جزءًا من امل�ساريف 

اجلارية ل�سنة واحدة.
الأردنية، هي جمعية وطنية  اأن جمعية قرى الأطفال  اإىل  ي�سار 
غري ربحية، تاأ�س�ست عام 1983، تعمل يف جمال التنمية الجتماعية، 
وتقدم الرعاية ل� 260 طفاًل و�سابًا من الأيتام وفاقدي ال�سند الأ�سري، 
يف بيوت اأ�سرية وجمتمعية يف عّمان واإربد والعقبة، ويف بيوت ال�سباب 
وال�سابات التابعة لها، بالإ�سافة اإىل دعم ال�سباب وال�سابات حتى عمر 

23 �سنة مل�ساعدتهم للو�سول ملرحلة ال�ستقاللية.
كما ميتاز منوذج الرعاية يف قرى الأطفال بتوفري رعاية متكاملة 
م�سكن  من  املختلفة  اجلوانب  تغطية  خالل  من  وال�سباب،  لالأطفال 
اقت�سادي  واأمن  ونف�سية ومتكني  واأمن غذائي وتعليم ورعاية �سحية 

وحماية ودمج جمتمعي يف جو اأ�سري دافئ.

الدفاع المدني ينفذ تمرينا وهميا 
بالتعاون مع مستشفى العبدلي لـ3 ايام

السفارة الفلبينية تحتفل 
بذكرى استقالل بالدها

الضمان تدعو المغتربين المشتركين 
اختياريًا لتسديد المستحقات المالية

*عمان 
اليوم   وهمي،  مترين  تنفيذ  عن  امل��دين  ال��دف��اع  مديرية  اعلنت 
ال�سنوية  التدريب  خطط  وف��ق  ع��م��ان،  العا�سمة  و�سط  ال��ث��الث��اء، 

وبالتن�سيق مع الأجهزة ذات العالقة .
�سينفذ  وهمية  حوادث  عدة  يحاكي  الذي  التمرين  اأن  واأو�سحت 
بالتعاون مع م�ست�سفى العبديل يف منطقة بوليفارد العبديل، و�سي�ستمر 
ال�ساعة  ويبداأ  واخلمي�ض،  والأربعاء  الثالثاء  ايام  ثالثة  مدى  على 

ال�سابعة من �سباح كل يوم.
ويهدف التمرين اإىل رفع الكفاءة التدريبية ملرتبات الدفاع املدين 
بعمليات  املتخذة  الإج��راءات  �سالمة  من  والتاأكد  امل�ست�سفى  وملوظفي 
داعية  حقيقي،  ح��ادث  وق��وع  حال  يف  والإط��ف��اء  والإ�سعاف  الإنقاذ 

اجلميع للتعاون خالل فرتات التمرين.

*عمان 
نظمت ال�سفارة الفلبينية يف عمان حفل ا�ستقبال مبنا�سبة ذكرى 
وال�سحفيني  وال�سفراء  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  بالدها،  ا�ستقالل 

واملدعوين.
نيابة  األقتها  كلمة  يف  �سكام  اكمد  عمان  يف  الفلبيني  ال�سفري  واأكد 
الأردن  مع  العالقات  بتعزيز  الفلبني  التزام  �سكام،  روبي  عنه عقيلته 
من اأجل التقدم املتبادل والزدهار وال�سداقة بني البلدين ال�سديقني.

يعتز  التي  القيم  هي  والدميقراطية  واحلرية  ال�سيادة  اإن  وقال 
بها كل فلبيني، ووجدت هذه القيم تعبريا وا�سحا يف الآونة الأخرية 
البالد  م�ستوى  على  انتخابات  الفلبينيون  املواطنون  اأج��رى  عندما 

و�سوتوا باأغلبية لرئي�ض منتخب.
والرغبة  الأردن،  مع  احلميمة  لل�سداقة  تقديره  عن  واأع���رب 
بتعميق الروابط واأوا�سر التعاون يف العديد من املجالت ذات الهتمام 

امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.
وت�سمن احلفل عرو�سا ثقافية واأغاين ورق�سات فلبينية وعينات 

من املطبخ الفلبيني ون�ساطات اأخرى.
ج�سر  باإ�ساءة  الوطني  بالدها  بعيد  احتفال  ال�سفارة  نظمت  كما 
املنا�سبة  لهذه  اإب���رازا  والأزرق؛  والأ�سفر  الأح��م��ر  باللون  عبدون 

والعالقات الثنائية املتميزة مع الأردن.

*عمان 
امل�سرتكني  املغرتبني  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  دعت 
للخدمات  »العلمي  ان�سمام  من  ال�ستفادة  اإىل  بال�سمان  اختياريًا 
خالل  من   »Daman Pay« خدمة  تقدمي  يف  لها  ك�سريك  املالية« 
تطبيقه على الهواتف الذكية لت�سديد امل�ستحقات املالية املرتتبة على 

ا�سرتاكهم دون ترتيب اأّية ر�سوم اإ�سافية على عملية ال�سداد.
واأو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي الثنني، اأنه باإمكان الراغبني يف 
هذه اخلدمة حتميل تطبيق “العلمي” على هواتفهم الذكية، ومن ثم 
ا�ستحداث ح�ساب خا�ض بهم بتعبئة البيانات املطلوبة، ثم طلب اإر�سال 
العامل  اأنحاء  اأي وكيل بكافة  حوالة )MoneyGram( من خالل 
بقيمة املبلغ املراد ت�سديده. واأ�سارت اإىل �سرورة اختيار نوع الدفعة 
“اأفرادا اأو موؤ�س�سات” ثم ال�سغط على اأيقونة اإر�سال الدفعة وا�ستكمال 
عملية الدفع، وبعد ذلك �سيقوم النظام بالتحقق من البيانات وت�سديد 
و�ست�سل  الجتماعي،  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  لدى  فورًا  ال�سرتاك 

امل�سرتك ر�سالة ن�سية تفيد ت�سديد املبلغ امل�ستحق.

22.8   % معدل البطالة في 
المملكة خالل الربع األول   

*عمان 
العام  من  الأول  الربع  خالل  اململكة  يف  البطالة  معدل  انخف�ض 
املا�سي،  العام  من  الأول  الربع  باملئة، عن  احلايل 2022، مبقدار 2.2 
وبانخفا�ض مقداره 0.5 باملئة، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، 

لي�سجل 22.8 باملئة.
واأ�سارت دائرة الإح�ساءات العامة يف تقريرها الربعي حول معدل 
البطالة، الثنني، اإىل اأن معدل البطالة للذكور خالل الربع الأول من 
العام احلايل، بلغ 20.5 باملئة، مقابل 31.5 باملئة لالإناث، ويت�سح اأن 
معدل البطالة للذكور قد انخف�ض مبقدار 3.7 نقطة مئوية، وارتفع 
لالإناث مبقدار 3.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام املا�سي.

وانخف�ض معدل البطالة للذكور يف الربع الأول من العام احلايل، 
مئوية،  نقطة   0.9 مبقدار  املا�سي  العام  من  الرابع  الربع  مع  مقارنة 

وارتفع لالإناث مبقدار 0.8 نقطة مئوية.
اجلامعية  ال�سهادات  حملة  بني  ارتفاعًا  البطالة  معدل  و�سجل 
مق�سومًا  فاأعلى  بكالوريو�ض  موؤهل  يحملون  ممن  املتعطلون  )الأف��راد 
على قوة العمل لنف�ض املوؤهل العلمي(، حيث بلغ 26.6 باملئة مقارنة 

بامل�ستويات التعليمية الأخرى.
واأ�سارت النتائج اإىل اأن 52.3 باملئة، من اإجمايل املتعطلني هم من 
حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، واأن 47.1 باملئة، من اإجمايل املتعطلني 

كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.
التعليمي واجلن�ض، حيث  امل�ستوى  وتباينت ن�سبة املتعطلني ح�سب 
 24.6 فاأعلى  البكالوريو�ض  حملة  من  الذكور  املتعطلني  ن�سبة  بلغت 

باملئة مقابل 78.7 باملئة لالإناث.



عربي دولي  الثالثاء  )21( حزيران 2022
العدد )2297( 4NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*باريس
م���ن���ي حت����ال����ف »م�����ع�����ا«، ب���زع���ام���ة 
بهزمية  م���اك���رون،  اإمي��ان��وي��ل  ال��رئ��ي�����ض 
من  الثانية  اجلولة  يف  �ساحقة  �سيا�سية 
التي  الفرن�سية،  الت�سريعية  النتخابات 

جرت الأحد.
وفقد حتالف “معا” الغالبية املطلقة يف 
الربملان الفرن�سي بح�سوله على 246 مقعدا 
ختام  يف  مقعدا   577 من  املوؤلف  املجل�ض  يف 
الت�سريعية  لالنتخابات  الثانية  ال���دورة 
وزارة  ن�سرتها  التي  الكاملة  للنتائج  وفقا 

الداخلية الفرن�سية اليوم الثنني.
اأ�سبح  معا”  “حتالف  اأن  يعني  وه��ذا 
ل�سمان  املطلوبة  النتيجة  عن  جدا  بعيدا 
احل�سول على الغالبية املطلقة يف اجلمعية 

الوطنية البالغة 289 مقعدا.
وفاز حتالف الي�سار اأو الحتاد ال�سعبي 
ال��ي�����س��اري ب��زع��ام��ة امل��ع��ار���ض ج���ان ل��وك 
م�سادر  بح�سب  مقعدا،  ب����143  ميلن�سون 

اإعالمية ووكالت اأنباء خمتلفة.
“الحتاد  اأو  الي�سار  حت��ال��ف  وي�سم 
اجلديد”،  والجتماعي  البيئي  ال�سعبي 

والي�سار،  الي�سار  اأق�سى  من  اأح��زاب  ع��دة 
كحركة “فرن�سا الأبية” بقيادة ميلن�سون، 
ال�سيوعي  واحل���زب  ال���س��رتاك��ي  واحل���زب 

وحزب البيئة.
اليميني بقيادة  الوطني  التجمع  وجنح 
مارين لوبان يف احل�سول على 89 مقعدا، ما 
اليميني  للتجمع  تاريخيا  اخرتاقا  ي�سكل 
هذا  مثل  حقق  اأن  ي�سبق  مل  اإذ  املتطرف، 
�سبعينيات  اأوائل  يف  تاأ�سي�سه  منذ  الإجناز 

القرن املا�سي.
مقعدا،   64 على  اجلمهوريون  وح�سل 
اآخ���رون  ي�����س��اري��ون  م��ر���س��ح��ون  ف���از  فيما 
ح�سل  م��ق��اع��د   5 م��ق��اب��ل  م��ق��ع��دا،  ب�����13 
مقعدا   18 وذهب  اآخ��رون،  و�سطيون  عليها 
الأح���زاب  ه��ذه  خ���ارج  م��ن  مر�سحون  اإىل 

والتحالفات.
الفرن�سية  ال�����وزراء  رئي�سة  وك��ان��ت 
نتيجة  اأن  اع���ت���ربت  ب����ورن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
النتخابات الربملانية ت�سكل “خطرا” على 

البالد.
التلفزيون:  بثها  كلمة  يف  واأو���س��ح��ت 
�سوء  يف  بلدنا  على  خطرا  متثل  “النتيجة 

نواجهها”،  اأن  علينا  يتعني  التي  التحديات 
مع  الآن  �ستتوا�سل  حكومتها  اأن  م�سيفة 
اأغلبية  حل�سد  �سعيا  املحتملني  ال�سركاء 

تدعمها.
من  الغد  من  ابتداء  “�سنعمل  وتابعت 
ال�ستقرار  ل�سمان  اأغلبية..  ت�سكيل  اأجل 

لبلدنا وتنفيذ الإ�سالحات الالزمة«.
يف  ال��ف��وز  حققت  نف�سها  ب��ورن  وك��ان��ت 
اجلمعية  يف  مقعد  على  للح�سول  �سباقها 
ب�سمال  كالفادو�ض  منطقة  عن  الوطنية 
البالد حيث تغلبت يف اجلولة الثانية على 

مناف�ض من الي�سار.
مثل  حكومتها،  اأع�ساء  بع�ض  اأن  غري   
يف  اأخ��ف��ق��وا  وال�����س��ح��ة،  البيئة  وزي��رت��ي 
بينما  ب��رمل��اين،  مبقعد  للفوز  م�ساعيهم 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  مثل  اآخ���رون  جن��ح 
امليزانية،  ووزي��ر  بون،  كليمان  الأوروبية، 
اأوليفييه  العمل،  ووزي��ر  اأت���ال،  غابرييل 

دو�سوب.
اأعلنت  اأن احلكومة كانت قد  اإىل  ي�سار 
يف  �سيف�سلون  ال��ذي��ن  ال����وزراء  اأن  �سابقا 

حملتهم الربملانية �سي�ستقيلون.

*وكاالت
ق���ال ���س��ك��ان وم�����س��ادر م��ن امل��ع��ار���س��ة 
ال�سورية اإن ا�ستباكات بني ف�سائل املعار�سة 
ال�سورية امل�سلحة املدعومة من تركيا انتهت 
مما  هدنة،  على  التفاق  بعد  الأح��د  ي��وم 
حرب  اندلع  من  املخاوف  تهدئة  اإىل  اأدى 

داخلية اأو�سع بني اأطياف املعار�سة.
امل�سلحة  املعار�سة  من  مفاو�سون  وقال 
ب��اآلف  حتتفظ  التي  تركيا،  اإن  ل��روي��رتز 
�سوريا، تو�سطت  �سمال غرب  القوات داخل 
ال�سام  وجبهة  ال�سام  فيلق  بني  اتفاق  يف 

وجي�ض الإ�سالم واأحرار ال�سام.
وهذه الف�سائل جزء من حتالف اجلي�ض 

امل�سلحة  املعار�سة  جلماعات  احلر  ال�سوري 
املدعومة من تركيا.

الأق��ل  على  اأ���س��خ��ا���ض  ثمانية  ول��ق��ي 
يف  ال�سبت  ي��وم  الع�سرات  واأ�سيب  حتفهم 
قتال بني الف�سائل بالقرب من مدينة الباب 

يف حمافظة حلب �سمال غرب �سوريا.
حترير  هيئة  ال���س��ت��ب��اك��ات  ودف��ع��ت 
القاعدة،  لتنظيم  ال�سابق  الفرع  ال�سام، 
ل�سيطرة  خا�سعة  مناطق  يف  النت�سار  اإىل 
خ�سومها يف اجلي�ض ال�سوري احلر املعار�ض، 
خارج  للتو�سع  �سعيها  من  خم��اوف  اأث��ار  مما 
حمافظة  يف  عليها  ي�سيطرون  التي  املناطق 

اإدلب اإىل منطقة عفرين.

الف�سائل  اأع����ادت  ال��ه��دن��ة  ومب��وج��ب 
مواقعها  اإىل  وع��ادت  ال�سام  اأح��رار  مقرات 
اأمد  اإطالة  �سبح  التفاق  واأنهى  ال�سابقة. 
القتال. ومنطقة �سمال غرب �سوريا بالقرب 
ل  منطقة  اآخ��ر  هي  الرتكية  احل��دود  من 
تزال يف اأيدي مقاتلني يف الف�سائل ال�سورية 
امل�سلحة، لكن ال�سيطرة مق�سمة بني ف�سائل 
متطرفة وم�سلحني اآخرين تدعمهم تركيا.

وتف�سل الختالفات الأيديولوجية بني 
امل�سلحني املتطرفني واجلماعات القومية يف 
حتت  جتمعت  التي  احلر  ال�سوري  اجلي�ض 
بدعم  يحظى  ال���ذي  اجلي�ض  ذل��ك  راي���ة 

تركيا.

فرنسا.. الناخبون يجردون معسكر 
ماكرون من الغالبية المطلقة

هدنة بين فصائل المعارضة 
المدعومة من تركيا شمال سوريا

شؤون األسرى الفلسطينيين تتهم 
االحتالل باإلهمال الطبي بحق المعتقلين  

  
*عمان 

اأن  الفل�سطينيني  واملحررين  الأ���س��رى  �سوؤون  هيئة  اأك��دت 
اإدارة �سجون الحتالل ل تزال متار�ض �سيا�سة الإهمال الطبي 
، الأمر املخالف لكل  بحق الأ�سرى الفل�سطينيني داخل �سجونها 
يف  بحقهم  املتعلقة  الدولية  والأع��راف  والقوانني  التفاقيات 

تلقي العالج وتوفري الرعاية ال�سحية الكاملة لهم .
حماميها  عن  الهيئة  نقلت  للهيئة،  الر�سمي  املوقع  وبح�سب 
عن عدد من احلالت املر�سية املحتجزة داخل معتقل “نفحة”، 
ا�ستمرار  عن  كاملة  امل�سوؤولية  الحتالل  �سجون  اإدارة  وحملت 

الحتالل ب�سيا�سة الإهمال الطبي بحق الأ�سرى الفل�سطينيني.
وطالبت الهيئة املوؤ�س�سات الدولية وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان 
ق�سية  جتاه  الالزم  بدورها  بالقيام  الدويل  الأحمر  وال�سليب 

ال�سرى وبالأخ�ض املر�سى منهم .

الكاظمي يؤكد مضي الحكومة 
العراقية بدعم الصناعة الحربية

*بغداد 
اأن  الأح��د،  الكاظمي،  م�سطفى  ال��وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 
بالده ما�سية يف دعم ال�سناعة احلربية، وتاأمني بع�ض حاجة 

القوات الأمنية لل�سالح.
اأول  ت�سلم  الكاظمي  اأن  بيان،  يف  الوزراء  رئي�ض  مكتب  وقال 
باإ�سم  احلربي  الت�سنيع  هيئة  قبل  من  حملّيًا  م�سنع  م�سد�ض 
�ساحب  حممد  الهيئة  رئي�ض  قبل  من  له  اه���داوؤه  مت  “بابل” 

الدراجي.
واأ�ساف اأن احلكومة ما�سية يف دعم ال�سناعة احلربية، ومبا 

ميّكنها من تاأمني بع�ض حاجة القوات الأمنية لل�سالح.

الخارجية الفلسطينية تدين سياسات 
االحتالل المتواصلة في تعميق االستيطان

*رام اهلل 
دانت وزارة اخلارجية الفل�سطينية، ال�سيا�سة ال�ستيطانية 
ال�ستعمارية العن�سرية الإ�سرائيلية يف عموم الأرا�سي املحتلة، 
الفل�سطينية، كما  مبا يف ذلك ال�ستيالء على املزيد من الأر�ض 
هو احلال يف عزموط، ودير احلطب وامل�سرارة واملناطق امل�سنفة 

)ج( مبا فيها م�سافر يطا والأغوار عامة.
يعني  ال�ستيطان  تعميق  اأن  بيان  يف  ال���وزارة  واأو���س��ح��ت 
يف  )الأبرتهايد(  الإ�سرائيلي  العن�سري  الف�سل  نظام  تكري�ض 
واقع  يف  كبرية  تغيريات  لإدخ��ال  وحماولة  املحتلة،  فل�سطني 
على  ال�ستيطان  تعميق  �سيا�سة  وفر�ض  الفل�سطينية،  الأر���ض 
املجتمع الدويل كاأمر بات واقعا ي�سعب تغيريه، حل�سم م�ستقبل 
الحتالل  وبقوة  واحد،  جانب  من  التفاو�سية  ال�سراع  ق�سايا 

وفقا خلارطة م�سالح اإ�سرائيل ال�ستعمارية.
اإىل  ي���وؤدي  الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  تعميق  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأمام  حما�سرة فر�ض تطبيق مبداأ حل الدولتني، واإغالق الباب 
فر�سة جت�سيد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، بعا�سمتها القد�ض 
ال�سرقية، الأمر الذي يقو�ض فر�سة التو�سل اإىل حلول �سيا�سية 

لل�سراع، ويهدد بتفجري �ساحة ال�سراع برمتها.
الإ�سرائيلية  احلكومة  الفل�سطينية  اخلارجية  وحملت 
ال�ستيطان،  تعميق  عمليات  عن  واملبا�سرة  الكاملة  امل�سوؤولية 
اجلهود  على  وتداعياتها  ونتائجها  امل�ستوطنني،  واع��ت��داءات 

الدولية املبذولة لإحياء عملية ال�سالم.
واأكدت اأن عدم تطبيق قرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة 
القرار 2334، وعدم م�ساءلة وحما�سبة دولة الحتالل  خا�ض 
على  الحتالل  دولة  ي�سجع  املركبة،  ال�ستيطان  جرمية  على 
على  ال�ستيطانية  املخططات  من  املزيد  تنفيذ  يف  التمادي 
الدويل  بالقانون  وال�ستخفاف  فل�سطني،  دول��ة  اأر���ض  ح�ساب 

والأمم املتحدة وقراراتها.

مستوطنون متطرفون يقيمون بؤرة 
استيطانية جديدة جنوب نابلس

  
*رام اهلل 

جديدة  ا�ستيطانية  بوؤرة  بناء  متطرفون  م�ستوطنون  اأعاد 
�سمال  نابل�ض  مدينة  جنوب  ال�سرقية،  اللنب  قرية  اأرا�سي  على 

ال�سفة الغربية املحتلة، للمرة الثالثة يف غ�سون �سهر.
وقال م�سوؤول ملف ال�ستيطان ب�سمال ال�سفة غ�سان دغل�ض 
اإن ع�سرات امل�ستوطنني �سرعوا فجرا يف ن�سب اأخ�ساب  يف بيان، 
مل�ستوطنة  املال�سق  املكان  يف  الحتالل  دولة  علم  فوقها  رفعوا 
ال�سرقية،  اللنب  بلدتي  اأرا�سي  على  املقامة  ليفونه”،  “معايل 

و�سنجل، �سما مدينة نابل�ض . 
امل�ستوطنون  ُي�سر  التي  اجلديدة  البوؤرة  اأن  دغل�ض  واأو�سح 
عليها  يطلق  وه��ام��ة  حيوية  منطقة  يف  تقع  اإن�سائها  على 
القدمي،  اهلل  رام   – نابل�ض  �سارع  منها  مير  التي  “اجلنينة” 
التوا�سل  “ وذلك بهدف قطع  اللنب  “منعطفات  با�سم  واملعروف 

اجلغرايف الفل�سطيني بني �سمال وو�سط ال�سفة الغربي .
�سباح  الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  اعتقلت  ال�سياق،  ويف 
اليوم الأحد 18 مواطًنا فل�سطينيا ، من اأنحاء خمتلفة بال�سفة 

الغربية ومدينة القد�ض املحتلة .
وقال نادي الأ�سري الفل�سطيني يف بيان له ان قوات الحتالل 
مناطق  للنريان  كثيف  اإط���الق  و�سط  اقتحمت  الإ�سرائيلي 
واأحياء  وجنني  وطولكرم  حلم  وبيت  اخلليل  مدن  يف  متفرقة 
اأنهم  بزعم  املواطنني  واعتقلت  املحتلة  ال�سرقية  بالقد�ض  عدة 

مطلوبون .

الصحة العالمية : إصابات جدري القردة 
المؤكدة بلغت 2103 في 42 دولة

*عمان 
املوؤكدة  الإ�سابات  عدد  اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ذكرت 
مبر�ض جدري القردة حتى منت�سف حزيران احلايل بلغ 2103 
وفاة، يف 42  اإ�سابة، وحالة واحدة حمتملة مبا يف ذلك حالة 
دولة، عرب خم�ض مناطق تابعة ملنظمة ال�سحة العاملية )اأقاليم 
املتو�سط  الأبي�ض  البحر  و�سرق  واأوروب��ا  واإفريقيا  الأمريكتني 

وغرب املحيط الهادئ(.
انت�سار  تطورات  حول  لها  حتديث  اأخر  يف  املنظمة  واأ�سارت 
مر�ض جدري القردة الليلة املا�سية، اىل اأن تاأكيد حالة واحدة 
الظهور  اأن  مو�سحة  تف�سيا،  يعد  ما  بلد  يف  القردة  ج��دري  من 
الغياب  ظ��ل  يف  مناطق  ع��دة  يف  ال��ق��ردة  جل��دري  املتوقع  غ��ري 
عن  تاريخيا  اأبلغت  التي  باملناطق  الوبائية  للروابط  الأويل 
وجود اجلدري ي�سري اإىل اأنه رمبا كان هناك حالت انتقال غري 

مكت�سفة لبع�ض الوقت، بح�سب املوقع الإلكرتوين للمنظمة.
العاملي  امل�ستوى  املخاطر على  تقيم  اأنها  اإىل  املنظمة  ولفتت 
الأوىل  املرة  هي  هذه  اأن  اإىل  بالنظر  وذلك  معتدلة  اأنها  على 
وجمموعات  ح��الت  م��ن  العديد  ع��ن  الإب���الغ  فيها  يتم  التي 
املناطق  البلدان يف  العديد من  القردة ب�سكل متزامن يف  جدري 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  وا�سع  نطاق  على  املتباينة  اجلغرافية 

تزامنا مع حقيقة اأن معدل الوفيات ظل منخف�سا.

البرلمان العربي يرحب بمخرجات 
القمة الثالثية في شرم الشيخ

  
*القاهرة 

العربية  القمة  وخمرجات  بنتائج  العربي  الربملان  رحب 
مدينة  احت�سنتها  التي  البحرينية  امل�سرية  الأردنية  الثالثية 

�سرم ال�سيخ اليوم الأحد.
الرحمن  عبد  ب��ن  ع���ادل  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  رئي�ض  وق���ال 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  جمعت  التي  القمة  اإن  الع�سومي، 
البحريني  والعاهل  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  والرئي�ض 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، جاءت من منطلق حر�ض القادة 
العربي  والت�سامن  امل�سرتك  العربي  العمل  تعزيز  على  الثالثة 

ملواجهة التحديات.
القمة  خمرجات  على  البناء  اإىل  بيان  يف  الع�سومي  ودع��ا 
الق�سية  راأ�سها  وعلى  باملنطقة  املحورية  بالق�سايا  يتعلق  فيما 
الدول  وا�ستقرار  اأمن  على  توؤثر  التي  والأزم��ات  الفل�سطينية 

العربية.

»الفيروس الخطير” يتفشى في 
العراق.. ويحصد مزيدا من األرواح

*بغداد
اأعلنت وزارة ال�سحة العراقية، ارتفاع الإ�سابات والوفيات 
الأنباء  وكالة  اأفادت  ما  بح�سب  النزفية،  احلمى  عن  الناجمة 
ال�سحة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال  »واع«.  الر�سمية  العراقية 
الإ�سابات  اإح�سائية  “اإن  بيان:  يف  البدر  �سيف  العراقية، 
منها  اإ�سابة   194 بلغت   2022 عام  بداية  من  النزفية  باحلمى 
اإ�سابة 162  �سابقة حتدثت عن  اأرقام  32 حالة وفاة«. وكانت 
العراقية،  الزراعة  وزارة  وحددت   .27 بينها  من  تويف  �سخ�سا، 
باحلمى  الإ�سابات  ارتفاع  يف  اأ�سهمت  عوامل   4 �سابق،  وقت  يف 
البيطرية  الكوادر  قلة  العوامل  وت�سمل  العراق.   يف  النزفية 
وا�ستمرار ذبح احليوانات الع�سوائي داخل املدن وعدم الهتمام 
بنظافة احلظائر احليوانية، ف�سال عن تقلي�ض الدوام الر�سمي 

�سمن اإجراءات مواجهة فريو�ض كورونا.

*كييف
فولودميري  الأوك����راين  الرئي�ض  ت��وق��ع 
هذا  هجماتها  رو�سيا  ت�سّعد  اأن  زيلين�سكي 
الأ�سبوع فيما يبحث زعماء الحتاد الأوروبي 
ما اإذا كانوا �سيدعمون م�سعى كييف لالن�سمام 
حملتها  مو�سكو  توا�سل  بينما  التكتل  اإىل 

لل�سيطرة على �سرق البالد.
عرب  الليلي  خطابه  يف  زيلين�سكي  وق��ال 
نتوقع  اأن  “علينا  الأح���د:  م�ساء  الفيديو 
هذا  العدائية  اأن�سطتها  رو�سيا  تكثف  اأن 

الأ�سبوع.. نحن ن�ستعد. نحن جاهزون«.
اإىل  لالن�سمام  بطلب  اأوكرانيا  وتقدمت 
اأيام من تدفق  اأربعة  الأوروب��ي بعد  الحتاد 
فرباير،  يف  حدودها  عرب  الرو�سية  القوات 
واأو�ست املفو�سية الأوروبية يوم اجلمعة باأن 

حت�سل اأوكرانيا على و�سع املر�سح.
 27 من  املوؤلف  الحت��اد  زعماء  و�سيبحث 
اخلمي�ض  يومي  تعقد  قمة  يف  الطلب  دول��ة 
طلب  على  يوافقوا  اأن  املتوقع  ومن  واجلمعة، 
اأوكرانيا على الرغم من خماوف بع�ض الدول 
�سنوات  العملية  ت�ستغرق  وق��د  الأع�����س��اء، 
احت�سان  ويتعار�ض  اكتمالها.  قبل  عديدة 
اأهداف  اأحد  مع  لأوكرانيا  الأوروب��ي  الحتاد 
الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتن املعلنة عندما 

يوم  بوتن  وقال  اأوكرانيا  بدخول  قواته  اأمر 
من  م�سكلة”  لديها  “لي�ض  مو�سكو  اإن  اجلمعة 
لكن  الأوروبي،  الحتاد  اإىل  اأوكرانيا  ان�سمام 
تتابع  رو�سيا  اإن  قال  الكرملني  با�سم  املتحدث 
عن كثب حماولة كييف خا�سة يف �سوء زيادة 

التعاون الدفاعي بني الدول الأع�ساء.
ال��ق��وات  امل��ع��رك��ة، حت����اول  ���س��اح��ة  ويف 
الرو�سية ب�سط �سيطرتها الكاملة على منطقة 
النف�ساليون  ك��ان  التي  ال�سرقية،  دونبا�ض 
اأجزاء  على  ي�سيطرون  رو�سيا  من  املدعومون 

الرو�سية  الع�سكرية  العملية  بدء  قبل  منها 
يف 24 فرباير. وتعد مدينة �سيفريودونيت�سك 
لهجوم  الرئي�سية  الأه��داف  اأحد  ال�سناعية 
يوم  رو�سيا  وقالت  اأوكرانيا،  �سرق  يف  مو�سكو 
ميتيولكني  قرية  على  ا�ستولت  اإنها  الأح��د 
الواقعة على الأطراف، وذكرت وكالة الأنباء 
العديد  اأن  “تا�ض”  احلكومية  ال��رو���س��ي��ة 
هناك،  ا�ست�سلموا  الأوكرانيني  املقاتلني  من 
واعرتف اجلي�ض الأوكراين باأن رو�سيا حققت 

املنطقة. جزئيا” يف  “جناحا 

*بكني
�سواريخ  ملنظومة  اختبارا  ال�سني  اأجرت 
اعرتا�سية يف اإجراء و�سفته باأنه دفاعي »ل 

ي�ستهدف اأي دولة«.
وقت  يف  ال�سينية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
اختبارا  اأج��رت  قواتها  اإن  الأح���د،  متاأخر 
من  ُت��ط��ل��ق  اع��رتا���س��ي��ة  ���س��واري��خ  ملنظومة 
“حققت  اإنها  م�سيفة  الأر���ض،  على  من�سات 

الغر�ض املتوقع«.
باأنه  الختبار  بيان،  يف  الوزارة،  وو�سفت 
ملا  وفقا  دولة”،  اأي  ي�ستهدف  ول  “دفاعي 

ذكرته وكالة رويرتز.
اأن��واع  جميع  يف  الأبحاث  ال�سني  وتكثف 
تدمري  ميكنها  التي  تلك  من  بدءا  ال�سواريخ، 
الأقمار ال�سناعية يف الف�ساء اإىل ال�سواريخ 

النووية،  الروؤو�ض  ذات  املتطورة  البالي�ستية 
حتت  طموحة  حتديث  خطة  اإط��ار  يف  وذل��ك 

اإ�سراف الرئي�ض �سي جينبينغ.
من  اعرتا�سية  �سواريخ  ال�سني  واختربت 
قبل، حيث �سبق اأن اأعلنت عن جتارب �سابقة 

يف فرباير 2021، وقبل ذلك يف 2018.
اإن  احلكومية  الإع����الم  و���س��ائ��ل  وق��ال��ت 
لأنظمة  اختبارات  اإج��راء  على  داأبت  ال�سني 
ال�سواريخ العرتا�سية منذ العام 2010 على 

الأقل.
وجاء يف البيان اأنه اأجري اختبار يف تلك 
الليلة على “تكنولوجيا �سواريخ م�سادة ُتطلق 
من على الأر�ض لعرتا�ض ال�سواريخ املعادية 
الختبار  واأن  هدفها”،  اإىل  الو�سول  قبل 
كان  املتوقعة.. هذا الختبار  اأهدافه  “حقق 
اأن  دون  من  دولة”،  اأي  ي�ستهدف  ول  دفاعيا 

تقدم اأي تفا�سيل اأخرى.
جانب  اإىل  ع���ربت،  ق��د  ال�����س��ني  وك��ان��ت 
حليفتها رو�سيا، مرارا وتكرارا عن معار�ستهما 

لن�سر الوليات املتحدة ملنظومة الدفاع اجلوي 
ال�ساروخي “ثاد” يف كوريا اجلنوبية.

لهذه  ال��ق��وي  ال����رادار  اإن  ال�سني  وت��ق��ول 
املنظومة ميكن اأن يخرتق اأرا�سيها.

تدريبات  اأي�سا  ورو�سيا  ال�سني  واأج���رت 
حماكاة للت�سدي لتلك ال�سواريخ.

مل ت��ق��دم ال�����س��ني ت��ف��ا���س��ي��ل ت��ذك��ر عن 
بيانات  با�ستثناء  ال�����س��اروخ��ي��ة  ب��راجم��ه��ا 
مقت�سبة من حني لآخر من قبل وزارة الدفاع 

اأو يف و�سائل الإعالم احلكومية.

زيلينسكي يحذر من 
تصعيد روسي وأسبوع عصيب

الصين تجري اختبارا لمنظومة 
صواريخ اعتراضية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
يف  ج��وي��ح��ان  ���س��اك��ر  املت�سابق  ف���از 
الأردن  ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 
ل�سباقات ال�سرعة، و�سط مناف�سة قوية 

من املت�سابقني.
واأعلنت الأردنية لريا�سة ال�سيارات  
اجلمعة  يوم  جرى  الذي  ال�سباق  نتائج 
ال�سيارات  ن���ادي  حلبة  على  امل��ا���س��ي، 
باملركز  ال��وري��ك��ات  غيث  وج��اء  امللكي، 
الثالث،  باملركز  نا�سيف  واأم��ري  الثاين، 
حيث تكون ال�سباق من 3 جولت، بدعم 

من �سركة زين الأردن.
النحو  على  ال�سباق  نتائج  وج��اءت 

التايل:
ال�سرعة  ل�سباق  ال��ع��ام  *ال��رتت��ي��ب 

الأول
ج��وي��ح��ان  ���س��اك��ر  الأول:  امل���رك���ز 
اف�سل  حمققا  اأي��ف��و8(،  )ميت�سوبي�سي 
وق���ت ل���ه يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة ب��زم��ن 

2.01.486 دقيقتني.
امل��رك��ز ال���ث���اين: غ��ي��ث ال��وري��ك��ات 
تايب(،  بروتو   7 ايفو  )ميت�سوبي�سي 
حمققا اأف�سل وقت له يف اجلولة الثانية 

بزمن 2.05.203 دقيقتني.
امل���رك���ز ال���ث���ال���ث: اأم�����ري ن��ا���س��ي��ف 
اأف�سل  حمققا   ،)6 ايفو  )ميت�سوبي�سي 
وق���ت ل���ه يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة ب��زم��ن 

2.05.215 دقيقتني.
امل���رك���ز ال����راب����ع: اأمي�����ن ال��ن��ج��ار 
ت��اي��ب(،  ب��روت��و  اي��ف��و  )ميت�سوبي�سي 

حمققا اف�سل وقت له يف اجلولة الثالثة 
بزمن 2.05.599 دقيقتني.

امل��رك��ز اخل��ام�����ض: ف����ادي ده�����س��ان 
)ميت�سوبي�سي ايفو بروتوتايب(، حمققا 
اأف�سل وقت له يف اجلولة الثالثة بزمن 

2.08.288 دقيقتني.
العطاري  م�سطفى  ال�ساد�ض:  املركز 
اأف�سل  حمققا   ،)8 ايفو  )ميت�سوبي�سي 
وق���ت ل���ه يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ب��زم��ن 

2.09.805 دقيقتني.
)بي  طعيمة  �سامل  ال�سابع:  املركز 
وقت  اأف�سل  حمققا   ،)30 ايه  دبليو  ام 
له يف اجلولة الثالثة بزمن 2.11.210 

دقيقتني.
�سر�سور  ط����ارق  ال��ث��ام��ن:  امل��رك��ز 
 ،)30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  )فل�سطني( 
حمققا اف�سل وقت له يف اجلولة الثالثة 

بزمن 2.12.918 دقيقتني.
ام  )ب��ي  �ساهني  ف��ادي  التا�سع:  املركز 
يف  له  وقت  اف�سل  حمققا   ،)30 ايه  دبليو 
اجلولة الثالثة بزمن 2.14.244 دقيقتني.

نبا�ض )تويوتا  العا�سر: جاد  املركز 
كورول جي تي(، حمققا اف�سل وقت له 
 2.14.695 بزمن  الثانية  اجلولة  يف 

دقيقتني.
* بطولة الدفع الرباعي:

املركز الأول: �ساكر جويحان.
املركز الثاين: غيث وريكات.
املركز الثالث: اأمري نا�سيف.

* بطولة الدفع اخللفي:

املركز الأول: �سامل طعيمة.
امل���رك���ز ال���ث���اين: ط����ارق ���س��ر���س��ور 

)فل�سطني(.
املركز الثالث: فادي �ساهني .

*بطولة الدفع الأمامي:
املركز الأول: اأجمد احلوراين.

املركز الثاين: م�سطفى جمعة .
املركز الثالث: يزن جمعة .

ال�������س���ي���ارات  ����س���ب���اق  ن���ت���ائ���ج   *
الكال�سيكية:

املركز الأول: ح�سام احل�سايكة
املركز الثاين: حممد �سواحلة .
املركز الثالث: عا�سم ال�سرو�ض.

*اأبطال الفئات :
الكهربائية  ال�سيارات  الفئة 20 -   -

: عبد اهلل �ساهني .
- الفئة 2B: �ساكر جويحان.

- الفئة 2A : غيث الوريكات.
- الفئة 1: اأمين النجار.

���س��ر���س��ور  ط����ارق   :5A ال��ف��ئ��ة   -
)فل�سطني(.

- الفئة: 3A اأجمد احلوراين.
- الفئة 4B: م�سطفى جمعة.

- الفئة 5B: �سياء كرزون.
ال�����س��رف��اء  4A:حممد  ال��ف��ئ��ة   -

)فل�سطني(.
- الفئة 3B: اأمري ه�سام النجار.

- كاأ�ض املبتدئني: ه�سام اأمري النجار.
مريا   : لل�سيدات  امل�ساركة  كاأ�ض   -

ترزي .

*وكاالت
ك�سر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ال�سابق، حاجز 
قوية  اأنباء  و�سط  التدريب  عامل  يف  م�ستقبله  ب�ساأن  ال�سمت 
ماوري�سيو  خلالفة  معه،  جريمان  �سان  باري�ض  نادي  بتفاو�ض 

بوكيتينو.
 TF1 املذاع على قناة تيليفوت  برنامج  زيدان عرب   �سرح 
لدي  يزال  ل  التدريب،  مع  م�سواري  موا�سلة  “اأريد  الفرن�سية 

احلما�ض، كرة القدم هي م�سدر �سغفي«.
كثرًيا، وحققت  �سيء، حلمت  باأي  اأحلم  “ل  زيزو  واأ�ساف   
هذا  اأجنزته،  مبا  و�سعيد  را���ضٍ  اأن��ا  �سنة،   50 عمري  الكثري، 
املزيد  لديه  اأن  ي�سعر  كان  اإذا  عما  ب�سوؤاله  �سيء«.   اأه��م  هو 
“نعم..  �ساحكا  الفرن�سي  النجم  اأجاب  القدم،  لكرة  ليعطيه 
لدي الكثري لأقدمه، اأو على الأقل �سيء ما، اأريد اأن اأكمل على 
هذا الطريق«. ومل يحدد زيدان يف حديثه وجهته املقبلة، وهل 
مونديال  بعد  فرن�سا  منتخب  اأم  جريمان  �سان  باري�ض  �ستكون 
زيدان ذكريات ح�سوله على  ا�ستعاد  اآخر،  �سياق  2022.  ويف 
بطاقة حمراء يف نهائي مونديال 2006 بعد نطحته ال�سهرية 
ل�ست   “ قائال  ماترياتزي،  ماركو  الإيطايل،  املدافع  �سدر  يف 
فخورا مبا فعلته، لكنه جزء من م�سواري، فالإن�سان ل يت�سرف 
وهذا  �سعبة،  باأوقات  مررت  لقد  مثايل،  ب�سكل  حياته  طوال 
املوقف جزء منها«.  واأمت ت�سريحاته “اأعتقد اأن ليزارازو هو 
الوحيد الذي كان باإمكانه منعي مما فعلته، كان من املمكن اأن 
يكون مهًما يف تلك الليلة، لو كان بجانبي، على اأي حال، ل ميكن 

تغيري ما حدث يف املا�سي”.

الوحدات يهدر الفوز أمام السلط
*وكاالت

فريق  ك�سوفات  على  ر�سمًيا،  مر�سي،  حممود  الأردين  النجم  وّقع 
كيداه دارول املاليزي، ليمثله ملدة ن�سف مو�سم قابل للتمديد. 

من  ل��ك��ووورة  ت�سريحات  يف  الالعب  وكيل  ال�سعيفي  علي  واأك��د 
اإدارة  من  مميز  با�ستقبال  وحظي  ماليزيا  و�سل  مر�سي  اأن  ماليزيا، 

ناديه اجلديد.
ولفت ال�سعيفي اإىل اأن مر�سي �سيتوجه مع فريق كيداه دارول غدا 

الثنني لإندوني�سيا بهدف امل�ساركة يف كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي. 
املاليزي  اأردنًيا جديًدا �سيتواجد يف الدوري  ويعترب مر�سي لعًبا 

بعد يزن العرب وبهاء عبد الرحمن وحممود زعرتة وفادي عو�ض.
و�سارك مر�سي مع منتخب بالده موؤخرا يف ت�سفيات اآ�سيا حيث مت 

ح�سم بطاقة العبور للنهائيات. 
العام  يف  خارجية  احرتافية  جتربة  عاًما”،   28“ مر�سي  وخا�ض 
احلايل مع املحرق البحريني وقبلها مع العربي الكويتي، ولعب حملًيا 

لعدة فرق منها الأهلي والفي�سلي واجلزيرة وال�سلط.

*وكاالت
�سمن فريق املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، احتالل املركز الثاين يف 
مناف�سات دوري القوات امل�سلحة الأردنية اجلي�ض العربي بخما�سي كرة 
القدم، وذلك بعد فوزه على فريق �سالح اجلو بنتيجة 2-1، يف املباراة 

التي جرت يف �سالة ق�سر الريا�سة مبدينة احل�سني لل�سباب.
ورفع فريق ال�سرقية ر�سيده اإىل 13 نقطة، �سامنا املركز الثاين، 

خلف فريق احلر�ض امللكي اخلا�ض، الذي �سمن الفوز بلقب البطولة.
�سالح  فريق  على  املدفعية  �سالح  فريق  ف��وز  اي�سا  اليوم  و�سهد 
بني  حائرا  ي��زال  ما  الثالث  املركز  اأن  علما   ،0-3 بنتيجة  البحرية 
نتائج  بانتظار  اجل��و،  و�سالح  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  فريقي 

اجلولة الأخرية من البطولة.
وتقام املباراة اخلتامية للبطولة يوم الأربعاء املقبل يف �سالة ق�سر 
الريا�سة، وجتمع فريق احلر�ض الذي �سمن البطولة مع فريق املنطقة 
ال�سمالية، حيث �سي�سار بعد انتهاء املباراة اإىل تتويج احلر�ض باللقب.

وتاأتي هذه البطولة، بتنظيم من الحتاد الريا�سي الع�سكري.

*وكاالت
مدريد،  لريال  الفني  املدير  اأن�سيلوتي،  كارلو  الإيطايل  ا�ستقر 

بن�سبة كبرية على ت�سكيل فريقه يف املو�سم املقبل.
ومل يربم ريال مدريد �سوى �سفقتني جديدتني هذا ال�سيف، وهما 
اأنطونيو روديجري يف قلب الدفاع، واأوريلني ت�سواميني يف خط الو�سط.

وبح�سب �سحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�سبانية، فاإن ت�سكيل ريال 
اأن  املنق�سي، خا�سة  املو�سم  مدريد لن يختلف كثريا عما كان عليه يف 

الإدارة لن تربم اأي تعاقدات اأخرى بعد روديجري وت�سواميني.
الت�سكيل  يف  مكانه  �سيحجز  روديجري  اأن  اإىل  ال�سحيفة،  واأ�سارت 

الأ�سا�سي، يف حني لن ي�سارك ت�سواميني اأ�سا�سيا.
اأن  على  ميندي،  فريلند  الفرن�سي  مكان  على  روديجر  و�سيح�سل 
ي�سارك دافيد األبا كظهري اأي�سر، بينما �سيلعب روديجر يف قلب الدفاع.
ووفقا لل�سحيفة، �سيكون ت�سكيل الريال يف املو�سم املقبل كالتايل:

حرا�سة املرمى: تيبو كورتوا
داين   - ميليتاو  اإي��در   - روديجري  اأنطونيو   - األب��ا  دافيد  الدفاع: 

كارفاخال
فيدي   - كا�سيمريو   - مودريت�ض  لوكا   - كرو�ض  ت��وين  الو�سط: 

فالفريدي
الهجوم: فيني�سيو�ض جونيور - كرمي بنزمياذ

*وكاالت
مع  اجتماعا  �سيعقد  بر�سلونة  باأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأف��اد 
اأجل ح�سم �سفقة البولندي روبرت  بايرن ميونخ الأ�سبوع املقبل، من 

ليفاندوف�سكي.
من  ب��اي��رن،  لإدارة  طلبا  عاما(   34 ( ليفاندوف�سكي  وق��دم 
املو�سم  بنهاية  ينتهي  عقده  اأن  رغم  ال�سيف،  هذا  الرحيل  اأجل 

. ملقبل ا
بر�سلونة  ق��دم  فقد  الكتالونية،  “�سبورت”  �سحيفة  وبح�سب 
اأخرى  ماليني   5 اإىل  بالإ�سافة  يورو،  مليون   32 بقيمة  اأوليا  عر�سا 

كمتغريات.
يف ال�سياق ذاته، مل يفكر بايرن يف العر�ض، واأكد اأنه لن يفتح اأي 

مفاو�سات، طاملا ل ميلك البديل.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن بايرن اقرتب من ح�سم �سفقة ال�سنغايل 
�ساديو ماين، جنم ليفربول، ومن املحتمل اأن يتم تقدميه يوم الثالثاء 

املقبل.
عر�ض  اإىل  ال�ستماع  يف  بايرن  يبداأ  اأن  املمكن  من  عليه،  وبناء 

جديد من بر�سلونة، وياأمل اأن ي�سل اإىل 50 مليون يورو.
اأجل  من  العر�ض،  بهذا  يقبل  اأن  املمكن  من  “بر�سلونة  وختمت: 
و10  يورو،  مليون   40 دفع  بايرن  على  �سيقرتح  لكنه  ال�سفقة،  ح�سم 

اأخرى يف �سورة متغريات”.

*وكاالت
لتفاق  تو�سل  بر�سلونة  اأن  اإ���س��ب��اين،   �سحفي  تقرير  اأك��د 
الفريق  مع  عقده  جتديد  ب�ساأن  جايف،  ال�ساب  لعبه  مع  مبدئي 

الكتالوين.
وينتهي تعاقد جايف )17 عاما( مع بر�سلونة، بنهاية املو�سم املقبل، 

و�سط اهتمام العديد من عمالقة اأوروبا ب�سمه.
ملف  اأنهى  بر�سلونة  فاإن  “�سبورت” الكتالونية،  �سحيفة  وبح�سب 
جتديد عقد جايف، بعد الجتماع الذي عقد يوم اخلمي�ض املا�سي، ومت 

التو�سل خالله لتفاق مبدئي.
واأو�سحت ال�سحيفة، اأن الإدارة الريا�سية للنادي وممثلي الالعب، 
جايف  �سريبط  والذي  اجلديد،  العقد  لإعداد  دائم  ات�سال  على  ظلوا 
يونيو/حزيران   30 حتى  وحتديدا  اأخ��رى،  موا�سم   4 ملدة  برب�سلونة 

 .2026
اأنه من املحتمل الإعالن عن التجديد، ما بني يومي  اإىل  واأ�سارت، 

الإثنني والثالثاء املقبلني.

منتخب اليد الشاطئية يحتل المركز 
12 ببطولة العالم للناشئين

  
*وكاالت

احتل املنتخب الوطني لكرة اليد ال�ساطئية، املركز الثاين ع�سر يف 
بطولة العامل للنا�سئني، التي اختتمت الأحد، يف اليونان.

وجاء احتالل املنتخب الوطني للنا�سئني لهذا املركز، بعد خ�سارته 
املراكز  مباريات  يف   ،2-0 بنتيجة  الت�سيكي  نظريه  اأم���ام  الأح���د، 

الرتتيبية.
بعد  البطولة،  من  الثاين  الدور  اإىل  تاأهل  الوطني  املنتخب  وكان 
اأن  قبل  واليونان،  اإ�سبانيا  منتخبي  على  بفوزين  ملجموعته  ت�سدره 
يتعر�ض لثالث خ�سائر متتالية يف الدور الثاين، ويخرج للمناف�سة على 

املراكز الرتتيبية بعيدا عن البطولة.

*وكاالت
لها،  التابعة  واملراكز  العا�سمة  حمافظة  �سباب  مديرية  وا�سلت 
وعرب  وجاهيا  و�سحية  واجتماعية  ثقافية  متنوعة  ان�سطة  تنفيذ 

و�سائل الت�سال املرئي.
مع  بالتعاون  اجليزة  �سباب  مركز  نفذ  املديرية،  لبيان  ووفقا 
وجهاء  بح�سور  الع�سائرية  اجللوة  ح��ول  ور�سة  ال��ل��واء،  مت�سرفية 

الع�سائر واجلهات المنية.
والع�سائر  ال��ق��ان��وين  الط���ار  ع��ن  احل��دي��ث  ال��ور���س��ة،  وت�سمنت 
اأكدت، �سرورة احلفاظ على الأمن  والتوجيهات امللكية ال�سامية التي 
والنظام العام وتاأمني احلياة للمواطن والعي�ض المن يف مكان �سكنهم.

كما نفذ مركز �سابات القوي�سمة جل�سة حوارية بعنوان “اأين اأجد 
�سعادتي”، بح�سور 30 م�ساركة عرب تطبيق زووم.

اأ�سباب  عن  الور�سة،  خالل  امل�سري  الدين  عالء  املحا�سر  وحتدث 
ال�سعادة التي يبحث عنها ال�سباب، والطرق التي جتعل الن�سان �سعيدا.

الأن�سطة، وق�س�ض من  وا�ستملت اجلل�سة احلوارية، على عدد من 
الواقع للم�ساركات.

ونفذ مركز �سابات ناعور ور�سة عمل عن ادارة امل�سروعات ال�سغرية، 
بح�سور 20 م�ساركة.

طرق  عن  الور�سة،  خ��الل  العفي�سات  �سفاء  املحا�سرة  وحتدثت 
امل�سروعات،  لهذه  الت�سويق  ال�سغرية، وطرق  امل�سروعات  اإقامة وادارة 

وطرق بداية اي م�سروع وال�ستفادة من املوارد املتاحة.
والأم��ن  وال�سلم  ال�سباب  برنامج  ماركا  �سابات  مركز  اق��ام  فيما 
جمال  يف  الثانية  الدورة  لل�سكان،  املتحدة  الأمم  �سندوق  من  وبدعم 

ك�سب التاأييد من اأجل ال�سالم.

*وكاالت
الكرمي  عبد  الأثقال  لرفع  الباراملبي  الوطني  املنتخب  لعب  فاز 
خطاب، بامليدالية الذهبية �سمن مناف�سات وزن حتت 89 كيلوغراما، 

يف بطولة اآ�سيا واأوقيانو�سيا املقامة يف مدينة بييوجنتايك الكورية.
وبطولة   2020 طوكيو  باراملبيك  ذهبيتي  �ساحب  خطاب  ومتكن 
الرقم  �ساحب  باأنه  علما  كيلوغراما،   241 رف��ع  من   2021 العامل 
القيا�سي العاملي يف وزنه حينما متكن من رفع 250 كيلوغراما يف بطولة 

العامل 2021.
حتت  وزن  ف�سية  عي�سى،  اأ�سماء  حققت  ال�سيدات  مناف�سات  ويف 
الالعبة  خلف  كيلوغراما   126 رفع  من  متكنت  بعدما  كيلوغراما   79
 132 رفعت  اأن  بعد  الذهبية  نالت  التي  مياويو  ه��ان  دور  ال�سينية 

كيلوغراما.
اأنها  حيا�سات،  اأحمد  الوفد  رئي�ض  اأكد  الأردنية  امل�ساركة  وعن 
مثمرة بعد اأن فاز 6 لعبني من اأ�سل 7 مبيداليات ملونة، اإذ توج عمر 
برونزية  اجلنيدي  ومعتز  كيلوغراما،   49 حتت  وزن  بذهبية  قرادة 
 86 حتت  وزن  مبيدالية  احلجاج  وث��روة  كيلوغراما،   97 حتت  وزن 

كيلوغراما، وجميل ال�سبلي بف�سية وزن +107 كيلوغرامات.
على  ي�سعد  مل  ال��ذي  الوحيد  ال�سنطي  حممد  اأن  حيا�سات  وبني 
اإجن��ازا  يعد  املركز  وه��ذا  الرابع  املركز  على  ح�سل  التتويج  من�سات 

لالعب نا�سئ يتناف�ض مع لعبني اأ�سحاب خربة طويلة.
واأ�ساد حيا�سات بالعمل الكبري الذي يقوم به املدير الفني ملنتخب 
رفع الأثقال الباراملبي املدرب الوطني عي�سى بني هالل، ومعاونه اأحمد 

اأبو الرب، موؤكدا اأنهما ي�ستحقان الإ�سادة والتقدير.
مها  الأردن��ي��ة  الباراملبية  للجنة  العام  الأم��ني  اأك��دت  جانبها  من 
وقدموا  الظن  ح�سن  عند  كانوا  الأثقال  رفع  اأبطال  اأن  الربغوثي، 
دائما  ت�سعى  الباراملبية  اللجنة  اأن  اإىل  م�سرية  منهم،  املاأمول  الأداء 

لإجناح امل�ساركات الأردنية يف خمتلف البطولت.
اأبو  اأحمد  ومعاونه  هالل  بني  عي�سى  باملدرب  الربغوثي  واأ�سادت 
الرب، مل�ساهمتهما ب�سكل كبري يف �سقل مواهب اأبطال املنتخب ومنحهم 

اخلربة الكافية ملوا�سلة ال�سعود على من�سات التتويج.

شباب العاصمة ينفذ 
انشطة متعددة

االردن يحصد ذهبية وفضية ببطولة 
آسيا وأوقيانوسيا لرفع األثقال

زيدان يكسر حاجز الصمت 
وسط اهتمام سان جيرمان

جويحان يفوز بسباق السرعة األول

*وكاالت
بتعادل  وخ��رج  الفوز  الوحدات  اأه��در 
عمان  ���س��ت��اد  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط،  اأم����ام  �سلبي 
اجلولة  من  موؤجلة  مواجهة  يف  ال���دويل، 

الأوىل لبطولة دوري املحرتفني الأردين.
جزاء  �سربة  على  الوحدات  وحت�سل 
�سمري  اأحمد  لينفذها   ”88“ الدقيقة  يف 
يف  يا�سني  معتز  ال�سلط  ح��ار���ض  وي��ت��األ��ق 

الت�سدي لها.
 ”11“ اإىل  ر���س��ي��ده  ال��وح��دات  ورف���ع 
وتقدم  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز  يف  ليبقى  نقطة 
 ”5“ بر�سيد  الأخ��ري  قبل  للمركز  ال�سلط 

نقاط.
وت��وخ��ى ال��ف��ري��ق��ان احل����ذر ت��ف��ادًي��ا 
تاأمني  على  عمال  حيث  البداية،  ملفاجاآت 

مواقعهما الدفاعية.
اأف�سليته  ب��ف��ر���ض  ال���وح���دات  وب����داأ 
امليدانية معوًل على الكامريوين بياجن واأبو 
طه والعو�سات و�سريوه و�سمري حيث بحثوا 
احلربة  راأ���ض  لتمويل  تقودهم  منافذ  عن 

حممد اأن�ض.
مع  بواقعية  ال�سلط  تعامل  املقابل  يف 

املباراة وعمل على فر�ض الرقابة الل�سيقة 
على مفاتيح لعب مناف�سه.

عندما  لل�سلط  خطرة  فر�سة  ولح��ت 
ا�ستثمر اأمية املعايطة خطاأ دفاعًيا ليطلق 

كرة قوية حولها عبد ال�ستار لركنية.
ال�سلط  فر�سة  على  ال��وح��دات  ورد 
لكنها  �سمري  اأحمد  اأطلقها  قوية  بت�سديدة 
ارتطمت بج�سد زميله املهاجم حممد اأن�ض 
قبل  الت�سجيل،  فر�سة  فريقه  على  مفوًتا 
الأر�سية  الت�سديدة  ال�ستار  عبد  يرد  اأن 

ملحمد الداود.
بطء  اأن  اإل  الوحدات  اأف�سلية  ورغم 
دف��اع  مهمة  م��ن  �سهل  الهجومي  الإي��ق��اع 
يا�سني  معتز  فيه  ك��ان  وق��ت  ويف  ال�سلط 

يتاألق يف اإبعاد ت�سديدة العو�سات.
وعاد حار�ض ال�سلط معتز يا�سني وتاألق 
فيما  طه،  اأبو  مهند  لت�سديدة  الت�سدي  يف 
مع  برعونة  يتعامل  زمع  اأب��و  �سليمان  كان 
ال�ستار  الكرة وهو باملقربة من مرمى عبد 

لي�سوب كرة مرت فوق العار�سة.
ويف ال�سوط الثاين، حترر فريق ال�سلط 
بع�ض ال�سيء وبحث عن خيارات هجومية 

بع�ض  م��ن  ع��ان��ى  ال���ذي  مناف�سه  ملباغتة 
الثغرات الدفاعية.

واأر�سل �سلباية كرة عر�سية دكها �سمري 
من  مرماه  اأنقذ  يا�سني  معتز  لكن  براأ�سه 

فر�سة جديدة.
وتراجع اأداء الوحدات وظهر تائًها يف 
عن  بعيدا  ليبقى  الهجومي،  البناء  عملية 
ت�سكيل اخلطورة التي متكنه من الت�سجيل.
ودفع مدرب الوحدات الفرن�سي جوميز 
باإليا�ض  وبعدها  عمارة  واأبو  ثائر  باأحمد 
ومنا�سرة لكن الأداء بقي يفتقد للفاعلية.
اأبو عمارة  “88” تعر�ض  ويف الدقيقة 
�سربة  اللقاء  حكم  ليحت�سبها  للعرقلة 
يا�سني  وت��األ��ق  �سمري  اأحمد  نفذها  ج��زاء 

لها. الت�سدي  املباراة” يف  “جنم 
اخلوالدة  ايهاب  ال�سلط  لعب  وخرج 
على  اعرتا�سه  بعد  احل��م��راء  بالبطاقة 
بع�سرة  امل���ب���اراة  ف��ري��ق��ه  ليكمل  احل��ك��م 

لعبني.
وع��اد  ال��وح��دات  خ��ط��ورة  وا�ستمرت 
العو�سات  ت�سديدة  اإبعاد  يف  وتاألق  يا�سني 

اخلطرة لتنتهي املباراة بالتعادل ال�سلبي.

مرضي يوقع رسميا 
لكيداه دارول الماليزي

الشرقية يضمن المركز الثاني 
بالدوري العسكري لخماسي الكرة

تغيير وحيد في تشكيل ريال 
مدريد بالموسم الجديد

لقاء مرتقب بين برشلونة وبايرن 
لحسم صفقة ليفاندوفسكي

برشلونة ينجز ملف جافي.. 
ويحدد موعد التوقيع

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
�سراكة  ع��الق��ات  لبناء  الأردن  ي�سعى 
مع  جديدة  وخدماتية،  و�سناعية  جتارية 
برفد  ت�سهم  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
بالظروف  �سيما  ل  ال��وط��ن��ي،  الق��ت�����س��اد 

القت�سادية ال�سعبة احلالية.
وال�سناعي،  التجاري  القطاعان  وياأمل 
القائمة  التجاري  النمو  وت��رية  ت�ستمر  ان 
تلبي  اأعلى  مل�ستويات  لت�سل  البلدين،  بني 
ال�سلع  الطموحات، من خالل تو�سيع قاعدة 
ال�سعودية  ال�ستثمارات  وتعزيز  املتبادلة، 
ال��ق��ائ��م��ة ب�����الردن، خ��ا���س��ة مب�����س��روع��ات 

ا�سرتاتيجية ذات قيمة عالية.
و�سجلت ال�سادرات الوطنية اإىل اململكة 
منذ  الأع��ل��ى  هو  من��وًا  ال�سعودية  العربية 
خالل  باملئة   27.3 بن�سبة  �سنوات  خم�ض 
بقيمة   ،2021-  2020 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 
قيمة  بلغت  فيما  دولر،  مليار   1.03 نحو 
 3.21 نحو  املا�سي  العام  خالل  امل�ستوردات 
مليار دولر، مبعدل منو 50 باملئة مقارنة مع 

عام 2020.
ال�سعودية، منتجات  اإىل  الأردن  وي�سّدر 
احلي  وال�ساأن  واحلبوب  والفواكه  اخل�سار 
كيماوية،  �سناعية  وم��واد  غذائية،  وم��واد 
ودهانات،  بناء،  واأحجار  واأ�سمدة،  واأدوية، 
واأق��م�����س��ة  وورق���ي���ة،  بال�ستيكية  وم����واد 

واأحذية واأثاث واأفران طبخ.
ال�سعودية،  من  الأردن  ي�ستورد  باملقابل 
الق�سب،  و�سكر  وال��ت��م��ور  اخل���ام  ال��ب��رتول 
�سائل وق�سطة  وحم�سرات غذائية، وحليب 
وك���ربي���ت وزي�����وت ال��ت�����س��ح��ي��م، واأك�����س��ي��د 

التيتانيوم، والبويل اثيلني.
ال�سعودية  م��ن  الردن  ي�����س��ت��ورد  ك��م��ا 

واآلت  والبولي�سرتين،  ب��روب��ل��ني،  ال��ب��ويل 
وم�سنوعاته  وح��دي��د  ال���ه���واء،  تكييف 
وحديدية  ونحا�سية  كهربائية  واأ���س��الك 
تعبئة  وعبوات  وبال�ستيك  كيماوية  ومواد 
وامل�سروبات  الزراعية  احل�سرية  املبيدات 

الغازية.
ال�سعودية  ال�ستثمارات  حجم  وُيقّدر 
مليار  الأردن بقيمة تتجاوز 12  القائمة يف 
النقل والبنية  دولر، موزعة على قطاعات 
وامل�سريف  املايل  والقطاع  والطاقة  التحتية 

والتجارة والإن�ساءات وال�سياحة.
نائل  الأردن،  جتارة  غرفة  رئي�ض  واأكد 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأن  الكباريتي، 
ل��الأردن،  عربيًا  الأك��رب  التجاري  ال�سريك 
ويجب تعزيز العالقات القت�سادية، وزيادة 
ال�سادرات الأردنية اإىل اململكة، من منتجات 

زراعية و�سناعية وخدماتية وغريها.
وق����ال ال��ك��ب��اري��ت��ي ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
من  تعترب  ال�سعودية  اإن  الأردن��ي��ة)ب��رتا(، 
اأكرب امل�ستثمرين يف الأردن واأهمهم، خا�سة 
يف القطاعات املالية والعقارية وال�سناعية، 
لفتًا اإىل اأن اأهمية اليدي العاملة الأردنية 

املوجودة هناك.
امل�ستقبل،  اإىل  النظر  “عند  اإنه  واأ�ساف 
جند اأن ال�سعودية قدراتها كبرية، واإمكاناتها 
وزي��ادة  ت�ساركية  هناك  و�سيكون  هائلة، 
الظروف  ظل  يف  ول�سيما  ال�ستثمارات،  يف 
وماآلتها”وتابع  احل��ال��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ي�سكالن  وال�سعودية  الأردن  اإن  الكباريتي 
ع�سبًا مهمًا لدول اخلليج، من حيث العمليات 
اأن  معتربًا  والرتانزيت،  والنقل  اللوج�ستية 
البحر  ب��دول  الأردن  عرب  ال�سعودية  ربط 
الأبي�ض املتو�سط، اأمر مهم جدًا، يجب العمل 

عليه لتلبية الطموحات امل�سرتكة.
�سناعة  غرفتي  رئي�ض  اأك��د  جهته،  من 
اأن  اجلغبري،  فتحي  املهند�ض  وعّمان  الأردن 
حتقيق  على  تعمالن  وال�سعودية،  الأردن 
امل�سلحة امل�سرتكة وتنمية وتطوير العالقات 
من  وال�ستثمارية،  والتجارية  القت�سادية 
ال�سعودية  الأردنية  اللجنة  ت�سكيل  خالل 
من  ملزيد  �سلبًا”  “اأ�سا�سًا  لتكون  امل�سرتكة 

النهو�ض مب�ستوى هذه العالقات.
ال�سعودية  الأردن��ي��ة  اللجنة  اإن  وق��ال 
كافة،  العقبات  لتذليل  �سعت  امل�سرتكة، 
اآفاق  نحو  القت�سادية  بالعالقات  لالرتقاء 
ال�سعبني  وتطلعات  طموحات  حتقق  اأرحب، 
قيادتي  وروؤي���ة  ين�سجم  ومب��ا  ال�سقيقني، 

البلدين وتوجيهاتهما.
بني  “العالقات  ان  اجلغبري  واأ���س��اف 
ال��دول،  بني  املثمر  للتعاون  من��وذج  البلدين 
وامل�س�الح  والح�����رتام  ال��ت��ف��اه��م  ع��م��اده 
من  بتوجيهات  تر�سخت  ال��ت��ي  امل�سرتكة 
احل�سني  اب��ن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
جاللة  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  واأخ��ي��ه 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود”واو�سح 
اأن ال�ستثمارات ال�سعودية القائمة بالردن 
ال�سرتاتيجية،  القطاعات  م��ن  بالعديد 
الوطني،  لالقت�ساد  م�سافة  قيمة  اعطت 
العمل  فر�ض  من  للكثري  توفريها  خالل  من 

لالأيدي العاملة الردنية.
واأكد املهند�ض اجلغبري اأن القطاع اخلا�ض 
ال�سعوديني،  وامل�ستثمرين  بال�سركات  يرحب 
لال�ستفادة من احلوافز واملزايا التي يوفرها 
مع  املوقعة  التجارية  والتفاقيات  الأردن، 
العديد من التكتالت القت�سادية الدولية. 
)برتاعائ�سة عناين(

األردن يسعى لعالقات شراكة 
اقتصادية جديدة مع السعودية

االقتصاد الرقمي: تعديالت فنية على 
المنصة الخاصة بتسجيل طلبة الصف االول

*عمان 
اإ�سافة  على  تعمل  اإنها  والريادة،  الرقمي  القت�ساد  وزارة  قالت 
طلبة  بت�سجيل  اخلا�سة  الإلكرتونية  املن�سة  على  فنية  تعديالت 
من�سور  يف  ال��وزارة  وبينت   .2023  –  2022 الأ�سا�سي  الأول  ال�سف 
املن�سة  اأن  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
�ستعود للعمل بعد النتهاء من اإ�سافة التعديالت بعد قليل. يذكر اأن 
اإلكرتونية  اإطالق من�سة  اأعلنت عن  وزارة الرتبية والتعليم كانت قد 
يف  الأردنيني  وغري  لالأردنيني  الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  طلبة  لت�سجيل 

املدار�ض احلكومية للعام الدرا�سي املقبل 2022/2023.

الضمان تطلق برنامج استدامة ++ لتوفير 
الحماية االجتماعية لفئات جديدة

*عمان 
برنامج  �ستطلق  اأنها  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
الطلبات  تقدمي  ب��اب  وفتح  احل��ايل،  ال�سهر  اأواخ��ر   »++ »ا�ستدامة 

للمن�ساآت والعاملني حل�سابهم اخلا�ض لال�ستفادة من هذا الربنامج.
“ا�ستدامة  برنامج  اأن  اىل  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 
اإىل  بالنتقال  وامل�ساهمة  بال�سمان  ال�سمول  تو�سعة  اإىل  ++” يهدف 
العمالة يف  ل�سرائح جديدة من  الو�سول  الر�سمي من خالل  القت�ساد 
القطاعات القت�سادية كافة، مو�سحًة اأن الربنامج ممول من مملكتي 
الدولية  العمل  منظمة  قبل  من  وا�سراف  وبتن�سيق  والرنويج  هولندا 
تقدمي  �سيتم  حيث  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  مع  وبالتعاون 
ال�سمان  ا�سرتاكات  لثالث دفعات ودعم  الدخل  �سكل دعم  منافع على 

ب�سكل متناق�ض على مدى 18 �سهرًا.
املن�ساآت  هي  الربنامج  من  امل�ستفيدة  املن�ساآت  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 
العاملة يف القطاع الزراعي “احليازات الزراعية” اإ�سافة اإىل املن�ساآت 
ال�سغرية واملتناهية ال�سغر واملتو�سطة التي يعمل بها 10 عمال فاأقل 
بغ�ض النظر عن جن�سيتهم وكذلك الأفراد العاملني حل�سابهم اخلا�ض 
الرتكيز  )مع  ال�سياحة  قطاع  يف  الأردنيني  غري  اأو  الأردنيني  �سواًء 
�سائقي  على  الرتكيز  مع  النقل  وقطاع  ال�سياحيني(  الأدّلء  على 
ل�ستفادة  ي�سرتط  اأن��ه  املوؤ�س�سة  واأو�سحت  الأ�سفر.  “التاك�سي” 
املن�ساآت من الربنامج اأن يكون عدد العاملني لديها 10 عّمال فاأقل عند 
�سمولها باأحكام القانون بتاريخ 2021/6/1 اأو بعد هذا التاريخ، واأن 
ا�ستدامة وما يتفرع عنه من  �سابقًا من برنامج  ا�ستفادت  ل تكون قد 
برامج، اأو برنامج رعاية اأو برنامج حافز اأو الربنامج الوطني للت�سغيل، 
بالإ�سافة اإىل اأن ل يكون ا�سرتاك العامل فّعاًل لدى املن�ساأة التي يعمل 
بها قبل بداية الربنامج، اأي اأن الربنامج ي�سمل العاملني اجلدد اأو من 
تاريخ  بعد  ال�سمول  اإىل  وعاد  وانقطع  بال�سمان  �سابقة  ا�سرتاكات  له 
2022/6/1، �سريطة اأن ل يتجاوز �سقف رواتبهم امل�سمولة بال�سمان 
عن 500 دينار، وبحيث يتاح للمن�ساآت ت�سجيل 10 عاملني كحٍد اأعلى 
اأن ت�ستثنى من ذلك  لال�ستفادة من الدعم الذي يوفره الربنامج على 
جميع  ت�سجيل  لها  يجوز  حيث  ال�سرط  ذلك  من  الزراعية  احليازات 
�سمول  ب�سروط  يتعلق  فيما  اأم��ا  عددهم.  بلغ  مهما  لديها  العاملني 
يجب  باأنه  املوؤ�س�سة  اأو�سحت  بالربنامج،  اخلا�ض  حل�سابهم  العاملني 
ملن  ويتاح  يليه  تاريخ  اأي  اأو   2022/6/1 يف  جديدًا  م�سرتكًا  يكون  اأن 
من  ال�ستفادة  بال�سمان  ال�سرتاك  ومنقطع عن  �سابقة  ا�سرتاكات  له 
هذا الربنامج، واأن ل يتجاوز راتبه 500 دينار، كما ي�سرتط اأن ل تقل 
ال�سمول  لنظام  ال�سيخوخة عن 50% وفقًا  بتاأمني  �سريحة ال�سرتاك 
فيجب  الزراعية  احليازات  مل�سرتكي  بالن�سبة  اأما  املوؤ�س�سة.  بتاأمينات 
اأن يكون �سمولهم بكامل التاأمينات املطبقة حتى يتاح لهم ال�ستفادة 

من هذا الربنامج. 
بينت  فقد  للمن�ساأت،  الربنامج  يقدمه  ال��ذي  الدعم  اآلية  وع��ن 
املوؤ�س�سة اأن الربنامج يوفر دعمًا نقديًا مبا�سرًا بقيمة 300 دينار طيلة 
بحيث  �سهر،  لكل  دينار   100 بواقع  اأ�سهر  ثالثة  على  موزعة  امل�سروع 
يخ�س�ض منها 50 دينارًا كدعم لأ�سحاب العمل لرواتب العاملني لديهم 
هذا  وي�سرف  الربنامج،  هذا  من  امل�ستفيد  للعامل  كدعم  دينارًا   50 و 
الدعم للم�ستحقني بال�سهر الأول والعا�سر واخلام�ض ع�سر من ا�سرتاك 
اأما ال�سكل الثاين من الدعم للمن�ساآت فيتمثل  املوؤمن عليه بالربنامج، 
لديها  العاملني  عن  املن�ساأة  توؤديها  التي  ال�سمان  ا�سرتاكات  دعم  يف 
بن�سبة )50%( من ال�سرتاكات املرتتبة عليها لأول )9( اأ�سهر ب�سقف 
اأعلى 30 دينارًا، فيما ينخف�ض دعم ال�سرتاكات اإىل 25% لالأ�سهر من 
الدعم  ذات  ويقدم  دينار،   15 اأعلى  ب�سقف  الربنامج  من   18 اىل   10
)دخل وا�سرتاكات( للعاملني حل�سابهم اخلا�ض على اأن ل تقل �سريحة 

ال�سرتاك عن )%50( .

منتدى يوصي بوضع معايير إلصدار 
شهادة منشأ عربية للمجوهرات

*عمان 
واملجوهرات،  للحلي  الأول  العربي  املنتدى  يف  امل�ساركون  اأو�سى 
الذي عقد يف عمان  بو�سع معايري وا�سحة فنيا لإ�سدار �سهادة من�ساأ 
عربية للحلي واملجوهرات وال�سعي لتفعيل اتفاقية اجلمارك املوحدة 

ال�سادرة عن جامعة الدول العربية.
وت�سمنت التو�سيات التي تالها ممثل قطاع الألب�سة واملجوهرات 
متخ�س�ض  معر�ض  اإقامة  القوا�سمي،  اأ�سعد  الأردن  جت��ارة  غرفة  يف 
احللي  ل�سناعة  للتدريب  مركز  واإن�ساء  واملجوهرات  للحلي  �سنوي 

واملجوهرات واعتماد �سهادة عربية موحدة بهذا اخل�سو�ض.
كما اأو�سى امل�ساركون يف املنتدى الذي عقد ليوم واحد، وبتنظيم من 
غرفة جتارة الأردن، بالتعاون مع الحتاد العربي للذهب واملجوهرات، 
بنقل  واملجوهرات،  احللي  و�سياغة  جتارة  لأ�سحاب  العامة  والنقابة 
ومتابعة  عمان  اإىل  بريوت  العا�سمة  من  احلايل  العربي  الحتاد  مقر 
عقد املنتدى دوريا يف اإحدى الدول العربية، و�سرورة امل�ساركة التقنية 

والفنية للجهات التي تقوم باأعمال رقابة ودمغ احللي واملجوهرات.
افتتح  الذي  الكباريتي،  نائل  الأردن،  جتارة  غرفة  رئي�ض  وقال 
ال��دول  ل��ق��وة  اأ�سا�سيا  مقيا�سا  يعترب  ال��ذه��ب  اإن  امل��ن��ت��دى،  اأع��م��ال 
القت�سادية ومالذا اآمنا لال�ستثمار، م�سددا على �سرورة تعزيز التعاون 
بني الدول العربية لتكون �سوقا جاذبا لتجارة احللي واملجوهرات يف 

ظل توفر الأيدي العاملة املاهرة.
الذهب  اإنتاج  على  ق��ادرة  العربية  ال��دول  تكون  اأن  �سرورة  واأك��د 
ولتكون مركزا جتاريا دوليا، مو�سحا اأن الأردن ميتلك مقومات كبرية 
بالقطاع وفر�سا ا�ستثمارية. بدوره، قال رئي�ض الحتاد العربي للذهب 
واملجوهرات، حممد م�ساعد، اإن اإنتاج الدول العربية من مادة الذهب 
بلغ عام 2020 حوايل 127 طنا اأكرث من ن�سفها بال�سودان، بواقع 83 
طنا، تلتها موريتانيا 16 طنا، وم�سر وال�سعودية 14 طنا لكل منهما على 
حدة. واأ�سار اإىل اأن الحتياطي ال�سرتاتيجي من الذهب ل�� 14 دولة 
هذه  اأن  مو�سحا  طنا،   1361 بحوايل  يقدر  الأردن  بينها  من  عربية 
الأرقام توؤكد اأهمية دور الحتاد العربي للذهب واملجوهرات يف تعزيز 
املهنة يف  الذهب وجتارته وتطوير  العربي يف جمال �سناعة  التعاون 
الأحجار  ملختربات  امليداين  للتدقيق  اأ�س�ض  وو�سع  العربية  ال��دول 

الكرمية والأملا�ض والذهب.
معاهد  اإن�ساء  اإىل  اأهدافه  �سمن  ي�سعى  الحتاد  اأن  م�ساعد  وبني 
تدريبية وتذليل ال�سعوبات التي تواجه اأ�سحاب املهنة واإن�ساء معار�ض 
والعاملون  الحتاد  اأع�ساء  منها  ي�ستفيد  العامل  م�ستوى  وعلى  عربية 
اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  العربية،  الدول  يف  واملجوهرات  الذهب  جتارة  يف 
واملجوهرات  الذهب  �سركات  ق�سايا  تخ�ض  القانوين  للتحكيم  جلنة 
وامل�ستثمرين. من جهته، قدم رئي�ض النقابة العامة لأ�سحاب حمالت 
واقع  حول  عر�سا  عالن،  ربحي  واملجوهرات،  احللي  و�سياغة  جتارة 
قطاع احللي واملجوهرات باململكة الذي ي�سم 15 تاجر جملة و1200 

حمل جتاري اإىل جانب 455 م�سنعا وم�سغال ل�سناعة الذهب.
واأو�سح اأن جتارة و�سناعة الذهب بالأردن �سناعة حملية خال�سة 
من  م�سغولته  دمغ  ويتم  العاملة  الأي��دي  اأو  امل��ال  راأ���ض  جلهة  �سواء 
خالل موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض. واأ�سار اإىل اأن �سناعة املجوهرات 
الأردنية ت�سل اإىل العديد من دول العامل، وخا�سة الوليات املتحدة 
يف�سلون  ل��الأردن  القادمني  ال�سياح  غالبية  اأن  مبينا  وكندا،  واأوروب��ا 

�سراء م�ساغهم الذهبية من ال�سوق املحلية نظرا ل�سمعته العاملية.

الخرابشة: الطاقة تناقش مع الشركاء 
مبادرات التحديث االقتصادي وآلية تنفيذها

*عمان 
اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور  املعدنية،  وال��رثوة  الطاقة  وزير  اأوعز 
لالطالع  ال��وزارة  موظفي  على  القت�سادي«  التحديث  »روؤي��ة  بتعميم 
ابتكارية، وو�سع خطط  املبادرات بطرق  لتنفيذ  وتقدمي القرتاحات 
بهدف  اأداء  وموؤ�سرات  وحمددة  وا�سحة  اإج��راءات  تت�سمن  تنفيذية 
الوزير اخلراب�سة   ، والتقييم. جاء ذلك خالل اجتماع عقده  املتابعة 
اأمني عام الوزارة  مع جلنة التخطيط والتن�سيق يف الوزارة التي ت�سم 
اخلا�سة  املبادرات  ا�ستعرا�ض  خالله  مت  التنظيمية  الوحدات  ومدراء 
بقطاع التعدين وقطاع الطاقة ومناق�سة “روؤية التحديث القت�سادي” 
والإجراءات التي �سيتم اتخاذها بهدف تنفيذ املبادرات اخلا�سة بقطاع 
الطاقة والرثوة املعدنية. واأ�سار اخلراب�سة اإىل اجتماعات مع ال�سركاء 
املبادرات  ملناق�سة  �ستعقد  املعنيني  ومع  واخلا�ض  العام  القطاعني  من 
واآلية تنفيذها ل�سمان العمل الت�ساركي بني اجلهات املعنية. ومت خالل 
الجتماع تقدمي عر�ض عن روؤية التحديث القت�سادي والتي تتمحور 
ا�سرتاتيجيتني:  ركيزتني  على  وتقوم  اأف�سل”،  “م�ستقبل  �سعار  حول 
النمو املت�سارع من خالل اإطالق كامل الإمكانات القت�سادية، والرتقاء 
بنوعية احلياة جلميع املواطنني، بينما ت�سكل ال�ستدامة ركنا اأ�سا�سيا 
روؤية  التحديث القت�سادي  روؤية  امل�ستقبلية. وتدعم  الروؤية  يف هذه 
م�ستدام  ب�سكل  بالطاقة  التزود  اأمن  املتمثلة يف حتقيق  الطاقة  قطاع 

وال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية.

جورامكو تتفق مع ايروجيت 
افيشن إلنشاء أكاديمية تدريب

  
*عمان 

ل�سيانة  الأردنية  لل�سركة  التابعة  جورامكو،  اأكادميية  اأعلنت 
الطائرات املحدودة، واملتخ�س�سة يف برامج التدريب والتعليم يف جمال 
�سيانة واإ�سالح وجتديد الطائرات التجارية، عن اإبرام اتفاقية لدعم 
اإن�ساء اأكادميية ايروجيت افي�سن، لتكون اأول موؤ�س�سة من نوعها تقدم 

دورات متقدمة ب�سيانة الطائرات يف غانا واملنطقة املجاورة.

*عمان 
يف  الغذائية  امل��واد  قطاع  ممثل  بحث 
مع  ح��م��ادة،  رائ���د  الأردن  جت���ارة  غ��رف��ة 
امللحق الإقليمي لوزارة الزراعة الأمريكية 
ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل  م��ي��ل��ر،  اإل��ي��زاب��ي��ث 
البلدين  ب��ني  ال��غ��ذائ��ي  والأم���ن  ال��زراع��ي 

ال�سديقني.
الزراعة والأمن  اأن قطاع  واأكد حمادة 
من  كبري  باهتمام  يحظى  باململكة  الغذائي 
ودع��وات��ه  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 
اإقليميا  م��رك��زا  الأردن  جلعل  امل�ستمرة 

للغذاء باملنطقة.
ولفت اإىل الدور الذي لعبه قطاع املواد 
موؤكدا  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  الغذائية 
اإدام��ة  من  متكنوا  والتجار  امل�ستوردين  اأن 
وتوفري  ال��غ��ذاء  م��ن  اململكة  م�����س��ت��وردات 
ي�سجل  مل  حيث  منها،  ا�سرتاتيجي  خمزون 
التزويد  عمليات  وكانت  �سلعة  ب��اأي  نق�ض 

تتم بكل �سال�سة.
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  حمادة  واأ�سار 
القطاع  مظلة  كونها  الأردن  جت��ارة  غرفة 
خمتلف  متابعة  يف  واخل��دم��ي،  ال��ت��ج��اري 
امل��ل��ف��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��ه��م ال��ب��الد 

ومبقدمتها ق�سية الأمن الغذائي، وذلك من 
خالل معاجلة اأية �سعوبات تواجه العاملني 
مع  امل�ستمر  التن�سيق  خ��الل  م��ن  بالقطاع 

املوؤ�س�سات الر�سمية.
العديد  يواجه  القطاع  اأن  اإىل  ولفت 
ب��اجل��م��ارك  تت�سل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
وال�سرائب والفحو�سات وغريها، موؤكدا اأن 
ال�سعوبات  ورغم  الأردنية  الغذاء  �سناعة 
بالأ�سواق  مكانة  لها  جتد  اأن  ا�ستطاعت 

الت�سديرية ول �سيما الأمريكية.
واأ�سار حمادة اإىل اأهمية اأن يكون هناك 
دعم من قبل الوليات املتحدة لقطاع املواد 
تبعات  ظل  يف  ول�سيما  الأردين،  الغذائية 
احلرب الرو�سية الأوكرانية، وما نتج عنها 
النباتية  الزيوت  من نق�ض بالإمدادات من 

والقمح.
ودع���ا ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ك��ذل��ك اإىل 
م�ساعدة الأردن من خالل اإقامة ا�ستثمارات 
املزايا  من  وال�ستفادة  الزراعي  بالقطاع 
التناف�سية للمملكة، اإىل جانب الت�سبيك مع 
ال�سركات الأردنية العاملة باإنتاج وت�سدير 

املحا�سيل الزراعية واملنتجات الغذائية.
واأكد حمادة اأن الردن ا�ستفاد كثريا من 

اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بني اململكة 
والوليات املتحدة الأمريكية، والتي منحت 
لل�سوق  ال��دخ��ول  م��ن  الوطنية  املنتجات 

الأمريكية واملناف�سة فيها.
امل���واد  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ح��م��ادة  واأ����س���ار 
حجم  من  باملئة   30 نحو  ي�سكل  الغذائية 
األف   70 يتجاوز  بعدد  التجاري،  القطاع 
فيها  يعمل  البالد  اأنحاء  خمتلف  يف  من�ساأة 
م�ستوردات  ت�سل  فيما  ع��ام��ل،  األ��ف   250
 4 قيمته  ما  الغذاء  من  ال�سنوية  اململكة 

مليارات دولر.
الوليات  حر�ض  ميلر  اأك��دت  بدورها، 
القطاع  دع���م  ع��ل��ى  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
الزراعي بالأردن، واإزالة اأية معيقات تقف 
البلدين،  بني  التجارة  ان�سياب  طريق  يف 
ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل ج��ان��ب 
م�سيدة  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  م��ع 
�سناعة  حققته  ال��ذي  املتقدم  بامل�ستوى 
املواد الغذائية بالأردن. ولفتت اإىل وجود 
على  ت�ساعد  التي  ال��ربام��ج  من  جمموعة 
ب��الأردن،  والغذائي  الزراعي  القطاع  دعم 
والتي ت�سمل جمالت عدة من بينها تدريب 

وتاأهيل الكوادر العاملة بالقطاع.

بحث تعزيز التعاون الزراعي واألمن 
الغذائي مع الواليات المتحدة
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