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ضبط 29 متورطا بقضايا مخدرات وأسلحة نارية
*عمان 

مكافحة  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ال��ق��ى 
يف  م��ت��ورط��ا   29 على  القب�ض  امل��خ��درات 

كميات  وب��ح��وزت��ه��م  خم�����درات،  ق�����ض��اي��ا 
واال�ضلحة  امل��خ��درة  امل���واد  م��ن  متفرقة 

النارية.
وقال الناطق االعالمي با�ضم مديرية 

العاملني  ان  الثالثاء  بيان  يف  العام  االمن 
هذا  تعاملوا  املخدرات  مكافحة  ادارة  يف 
و�ضبط  ملتابعة  جهودهم  وخالل  اال�ضبوع 
املخدرة  امل��واد  مع  التعامل  ا�ضكال  جميع 

خمتلف  يف  ق�����ض��ي��ة   20 م��ع  وت��روي��ج��ه��ا 
القب�ض  خاللها  القوا  اململكة  حمافظات 
من  بحوزتهم  ما  و�ضبطوا  �ضخ�ضًا   29 على 

نارية. وا�ضلحة  خمدرة  مواد 

الرزاز يرعى حفل اطالق دائرة 
المشتريات الحكومية

*عمان 
رعى رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
�ضباح الثالثاء حفل اطالق دائرة امل�ضرتيات 
احلزمة  اط��ار  يف  ج��اءت  والتي  احلكومية 
احلكومي  االقت�ضادي  الربنامج  من  الثانية 

التي اعلنتها احلكومة ام�ض.
احلكومية  امل�ضرتيات  دائرة  مدير  واكد 
الذي  احلفل  خ��الل  مهيدات  ن��زار  الدكتور 
ح�����ض��ره وزي�����را امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
اجمد  االإع��الم  ل�ضوؤون  وال��دول��ة  الع�ضع�ض 
وامناء  وم���دراء  ون��واب  واع��ي��ان  الع�ضايلة 
انه  احلكومية،  والدوائر  للوزارات  عامون 
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  وتنفيذا 
فقد  احلقيقي،  لال�ضالح  الداعية  الثاين 
االج����راءات  م��ن  ح��زم��ة  احل��ك��وم��ة  تبنت 
وتوحيد  ملاأ�ض�ضة  ت�ضعى  التي  اال�ضالحية 

اجلهاز  ك��ف��اءة  تفعيل  ب��ه��دف  االج����راءات 
املقدمة  اخل��دم��ات  م�ضتوى  ورف��ع  احلكومي 

للمواطنني.
االج��راءات  هذه  بني  من  ان  اإىل  وا�ضار 
 2019 ل�ضنة   28 رقم  امل�ضرتيات  نظام  اقرار 

ال�ضراء  انظمة  جلميع  موحدا  ج��اء  ال��ذي 
املوحد  ال�ضراء  لدائرتي  وداجما  اململكة  يف 
بدائرة  العامة  ال��ل��وازم  ودائ���رة  ل��الدوي��ة 

امل�ضرتيات احلكومية.
واكد ان دائرة امل�ضرتيات احلكومية تعد 
اال�ضالحات  م�ضفوفة  يف  ا�ضا�ضية  رك��ي��زة 

املالية واالدارية، وقد امتلكت نظام ال�ضراء 
يف  ال�ضفافية  ت��ع��زي��ز  جل��ه��ة  االإل���ك���رتوين 
احلكومية  بالعطاءات  املتعلقة  االج��راءات 
كافة.   ال�ضرائية  العمليات  كفاءة  وحت�ضني 
امل�ضرتيات  ن��ظ��ام  ان  اإىل  م��ه��ي��دات  واأ���ض��ار 
االج��راءات  اأحد  ي�ضكل  اجلديد  احلكومية 

النمو  حتفيز  خطة  يف  عليها  املن�ضو�ض 
حمور  حت��ت   ،  2022  -2018 االقت�ضادي 
ملبداأ  ت��ع��زي��زا  واالداري،  امل���ايل  اال���ض��الح 
لالجراءات  وت�ضهيال  والنزاهة  ال�ضفافية 

و�ضبط االنفاق.
تابع �ض2

النواب يرفض تصريحات 
وزير الخارجية االميركية

*عمان 
وب�ضكل مطلق ت�ضريحات  النواب  رف�ض جمل�ض 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم���رك���ي���ة، ال��ت��ي اع��ت��ربت 
القانون  مع  “ُمّت�ضقة  االإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات 
الدكتور  باالإنابة  املجل�ض  رئي�ض  واك��د  ال��دويل«. 
الثالثاء  املجل�ض  جل�ضة  م�ضتهل  يف  القي�ضي  ن�ضار 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  موقف  دعم  بيان،  يف 
القائم  الفل�ضطينية  للق�ضية  ع��ادل  حلل  الداعي 

على حّل الدولتني وعدم �ضرعية امل�ضتوطنات.
“عدم  اىل  االمركية  االإدارة  البيان،  ودع��ا 
ت�ضريح  وا�ضفا  ال�ضعوب”،  م�ضالح  يف  التالعب 
وزير اخلارجية االمركية باأنه “انتهاك لالأعراف 
املتحدة  االأمم  لقرارات  وتنّكر  الدولية،  واملواثيق 

تاأجيج  مبثابة  وه��و  نف�ضها  اأم��رك��ا  تبنتها  التي 
م�ضاعي  ِلُكل  ون�ضف  االإ�ضرائيلي،  العربي  راع  لل�ضّ
املحافل  كافة  النواب  جمل�ض  وطالب  ال�ّضالم”. 
هذه  با�ضتنكار  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الربملانية 
ال�ضرعية  بحق  املُ�����ض��ني  واال���ض��ت��ه��ت��ار  ال�ضيا�ضة 
الواليات  خارجية  “وزير  اأن  اىل  الفتا  الدولية، 
ووجه  ال��دويل  املجتمع  فاجاأ  االمركية  املتحدة 
�ضفعًة لل�ضرعية الدولية، وك�ضف ب�ضكل �ضافر عن 

الوجه احلقيقي لل�ضيا�ضة اخلارجية االمركية«.
واأ�ضار اىل ان م�ضداقية القوى الدولية بخا�ضة 
واملنظمات  االأم��ن  جمل�ض  يف  الدائمني  االأع�ضاء 
اليوم  “باتت  ال��ع��امل،  يف  واالإن�����ض��ان��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
االأم��رك��ي  التحّدي  ام��ام  وقوفها  مب��دى  مرهونة 

لل�ضرعية الدولية”. 

الملك يعزي ولي عهد أبوظبي 
بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

*عمان 
اآل نهيان، ويل عهد  اأجرى جاللة امللك عبداهلل الثاين، الثالثاء، ات�ضاال هاتفيا مع اأخيه �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة، اأعرب جاللته خالله عن تعازيه 
وموا�ضاته بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، �ضائال اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع 

رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جنانه.

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
ال��ب��رتول  �ضركة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  اأع��ل��ن 
البئر  بحفر  العمل  انتهاء  القا�ضم،  ليث  الوطنية 
ومت  اململكة  �ضرق  ال��غ��ازي  الري�ضة  حقل  يف   49
واأو�ضح  الكهربائية.  باملج�ضات  البئر  ت�ضوير 
االردن��ي��ة  االن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�ضريح  يف  القا�ضم 
واإعداد  البئر  تقييم  على  جار  العمل  ان  )برتا(، 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي ب�����ض��اأن��ه��ا. وب��ل��غ ان��ت��اج حقل 
لكنه  يوميا،  مكعب  قدم  مليون   30 �ضابقا  الري�ضة 
 48 البئر  بف�ضل  رفعها  ومت  ماليني   9 اىل  تراجع 
 5 ت�ضكل  مليونا،   16 اىل  موؤخرا  اكت�ضفت  التي 

الغاز  اليومي من  اململكة  ا�ضتهالك  باملئة من معدل 
مليون قدم مكعب.  330 البالغ 

امتياز  متتلك  ال��ت��ي  ال�����ض��رك��ة  ان  وا����ض���اف، 
احلفر  بداأت  كانت  الري�ضة  حقل  من  الغاز  انتاج 
التي  الفنية  الدرا�ضات  على  باالعتماد  بالبئر49 
اجليولوجي  )امل��ودي��ل  لفهم  ال�ضركة  اجنزتها 
ل��دى  ان  ال��ري�����ض��ة، الف��ت��ا اىل  وامل��ك��م��ن��ي( حل��ق��ل 
ابار  ثالث  حفر  ت�ضمل   2019 لعام  خطة  ال�ضركة 
املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  م�ضاعي  اطار  يف 
الغاز يف حقل الري�ضة لزيادة  الكت�ضاف املزيد من 
اإجمايل  من  الطاقة  من  املحلية  امل�ضادر  م�ضاهمة 

امل�ضتهلكة. الطاقة 

*عمان 
ن�ضبة  ان  ال��ع��ام��ة  االح�����ض��اءات  دائ���رة  ق��ال��ت 
االطفال الذين مل يتحاوزوا الثامنة ع�ضر من العامر 
بلغت حوايل 40% ، وفق تقديرات �ضكان االردن لعام 

.2019
االحتفال  مبنا�ضبة  بيان  يف  الدائرة  واو�ضحت 
ن�ضبة  ان  اليوم  ي�ضادف  الذي  العاملي  الطفل  بيوم 
،مقابل   %39 بلغت  اململكة  يف  االطفال  من  الذكور 

41.5% لالإناث.
وا�ضارت اىل ان 13% من االأطفال الذين اأعمارهم 
يعي�ضون  والذين  �ضنوات(   5 دون  ما  اإىل  �ضنوات   3(
للتعليم  منظم  برنامج  يف  ملتحقني  اأمهاتهم  م��ع 

الن�ضبة  ان  مو�ضحة  املبكرة،  الطفولة  مبرحلة 
للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  بيانات  مع  تتوافق 
االلتحاق  معدل  بلغ  حيث   2018-2017 الدرا�ضي 
)4ر%34   ،  %34 االأط��ف��ال  ريا�ض  ملرحلة  ال�ضايف 
وزارة  بيانات  ان  وا�ضافت  االإن��اث(.  5ر%33  الذكور 
 2018-2017 الدرا�ضي  للعامل  والتعليم  الرتبية 
ال�ضايف  االلتحاق  معدل  يف  وا�ضحًا  تقدمًا  اظهرت 
يف  5ر%85  بلغت  حيث  االأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  يف 
الذكور 84% مقابل   ( الدرا�ضي 2000-1999  العام 

7ر84% لالإناث( .
العام  نف�ض  يف  الثانوية  باملرحلة  يتعلق  وفيما 
9ر%61   ( 2ر%68  االلتحاق  ن�ضبة  بلغت  الدرا�ضي 

للذكور مقابل 7ر74% لالإناث(.

*عمان 
امل�ضجلني  االأمريكيني  الطالب  عدد  ارتفع 
ب�ضكل  االأردنية  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف 
بن�ضبة  ارت��ف��ع  حيث   ،2018 ع��ام  منذ  كبر 
وفًقا  املا�ضي،  ال��ع��ام  ع��دد  ع��ن  باملائة   38.4
الدويل،  التعليم  معهد  اأ�ضدره  �ضنوي  لتقرير 
بدعم من مكتب ال�ضوؤون التعليمية والثقافية 

التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية. 
لعام  املفتوحة”  “االأبواب  تقرير  ويبني 
اأمريكيًا   1،017 هناك  كان  اأنه   2018/2017
العام  خالل  االأردن��ي��ة  اجلامعات  يف  يدر�ضون 

الدرا�ضي .
م�ضوؤول  م�ضاعد   ، ح�ضمة  ج��ون  واأو���ض��ح 
االأمريكية  ال�ضفارة  يف  الثقافية  ال�����ض��وؤون 
من  امل��ت��زاي��د  ال��ع��دد  “هذا  ب���اأن  االأردن  يف 

االأردنية،  اجلامعات  يف  امل�ضجلني  االأمركيني 
االأكادميية  للموؤ�ض�ضات  العايل  امل�ضتوى  يعك�ض 
ال�ضرق  بدرا�ضات  االهتمام  وزيادة  االأردن،  يف 
االأردن بني  العربية يف  اللغة  االأو�ضط، وتعلم 
الطالب  عدد  االأمريكيني.”وارتفع  الطالب 

والكليات  اجلامعات  يف  امل�ضجلني  االأردن��ي��ني 
اإىل  باملائة(   0.6( طفيف  ب�ضكل  االأمريكية 
2،435 وهذا ال ي�ضمل الطالب احلا�ضلني على 

اجلن�ضية املزدوجة االأردنية / االأمريكية.
تابع �ض3

األردن يتقدم 6 درجات في مؤشر 
المعرفة العالمي لعام 2019

*ديب 
تقدم االأردن يف موؤ�ضر املعرفة العاملي لعام 2019 اإىل املرتبة 70، 
مقارنة مع املرتبة 76 عام 2018 مبقدار 6 مرتبات، واملرتبة التا�ضعة 

بني الدول العربية.
را�ضد  املتحدة االإمنائي وموؤ�ض�ضة حممد بن  واأعلن برنامج االأمم 
دبي  يف   ”2019 املعرفة  “قمة  افتتاح  خ��الل  للمعرفة،  مكتوم  اآل 
بن�ضختها ال�ضاد�ضة حتت عنوان “املعرفة لتحقيق التنمية امل�ضتدامة 
اإطالق  مع  تزامًنا  العاملي،  املعرفة  موؤ�ضر  من   2019 ن�ضخة  عن   “
العامل،  يف  املعرفة  م�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  تقرير  من  الثانية  الن�ضخة 
كدرا�ضة حول املجاالت امل�ضتقبلية للمعرفة والتي �ضت�ضّكل التحول يف 

جمتمعات املعرفة.
جاء  الذي  اجلامعي  قبل  التعليم  القطاعية  املوؤ�ضرات  اأبرز  ومن 
بالن�ضبة   93 باملرتبة  االأردن  حل  بينما   ،104 باملرتبة  فيه  االأردن 
للتعليم  بالن�ضبة   41 واملرتبة  املهني،  والتدريب  التقني  للتعليم 
واملرتبة  واالبتكار،  والتطوير  للبحث  بالن�ضبة   74 واملرتبة  العايل، 
69 يف تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت، واملرتبة 44 يف االقت�ضاد، 
واملرتبة 88 يف البيئات التمكينية.                       تابع �ض4

منح أول جائزة طب أسنان 
خارج أميركا لطبيبة أردنية

ان  *عمَّ
ح�ضلت طبيبة االأ�ضنان االأردنية الرا بقاعني على جائزة اأف�ضل 
نية، وجتميل االأ�ضنان  ال�ضِّ عيادة لالأ�ضنان املتخ�ض�ضة باال�ضتعا�ضات 

يف امركا بعد �ضنوات من منحها اجلائزة االأوىل يف البحث العلمي.
االأ�ضنان  وجتميل  ية  ال�ضنِّ اال�ضتعا�ضات  جمعية  مُتنحها  اجلائزة 
االأردنية  للطبيبة  وكانت  اأمركا  خارج  مرة  الأول   ACP االأمركية 
ومتكينها  االأردنية  للمراأة  جديدًا  اإجن��اًزا  ت�ضيف  وبذلك  بقاعني، 
بتطوير  ا�ضهاماتها  ب�ضبب  اجلائزة  منحها  ومت  كافة،  املجاالت  يف 

االخت�ضا�ض وتطبيق اأحدث االأ�ضاليب يف معاجلة املر�ضى.
)ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  بقاعني  الطبيبة  وق��ال��ت 
من  �ضنوات  بعد  جاء  بل  فراٍغ  من  ياأت  مل  االإجناز  هذا  اإنَّ  الثالثاء: 
لبلدي  فيه  الف�ضل  يرجع  الذي  التطور  ومواكبة  واالجتهاد،  العمل 

االأردن.
وبينت اأنَّها ح�ضلت على �ضهادة البكالوريو�ض من اجلامعة االأردنية 
بتخ�ض�ض طب االأ�ضنان عام 1994، واملاج�ضتر من امركا، واخترت 
اإىل  �ضفرها  حتى  االأ�ضنان  طب  كلية  يف  والتدري�ض  للبحث  م�ضاعدة 

اأمركا؛ للح�ضول على �ضهادة االخت�ضا�ض العايل يف طب اال�ضنان.

*عمان 
النائب  النيابية  املالية  اللجنة  رئي�ض  اأعلن 
نظرت  ق�ضية   54 حتويل  عن  البكار  خالد  الدكتور 
الق�ضاء  اإىل  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  بها 

كانت قد وردت بتقارير ديوان املحا�ضبة.
املالية  اللجنة  تو�ضيات  تبنى  املجل�ض  وك��ان 
بخ�ضو�ض خمالفات وردت بتقارير ديوان املحا�ضبة 
واأحلقت خ�ضائر مالية على خزينة الدولة، اإ�ضافة 
واأخ��رى  بت�ضويبها،  اللجنة  اأو�ضت  خمالفات  اإىل 
خالل  م��ن  مبا�ضرة  ال��ع��ام  للمدعي  حتويلها  ج��رى 

احلكومة.

الثالثاء  اللجنة  اجتماع  خ��الل  البكار  وق��ال 
اإن اللجنة ت�ضلمت  بح�ضور رئي�ض ديوان املحا�ضبة: 
الف�ضاد  النزاهة ومكافحة  متابعة من هيئة  تقرير 
جمل�ض  تبني  بعد  نفذت  التي  االإج����راءات  ح��ول 
ال��دورة  خ��الل  املالية  اللجنة  لتو�ضيات  ال��ن��واب 
العادية املا�ضية، حيث تبني اأن جمموع االأموال التي 
فاقت   2019 العام  خالل  الدولة  خزينة  ح�ضلتها 
املواطنني،  مع  م�ضاحلات  نتيجة  دينار  مليون   185
ال��وزارة  جمل�ض  عن  �ضادرة  ق��رارات  عن  ناجت  وهذا 
�ضاهمت يف التخفيف على املواطن، ويف الوقت نف�ضه 
حت�ضيل مبالغ مالية ل�ضالح اخلزينة.       تابع �ض2

أمن الدولة تؤجل النظر 
بقضية الدخان

*عمان 
الدولة  اأم��ن  حمكمة  رئي�ض  ق��رر 
الدكتور  الع�ضكري  القا�ضي  العقيد 
النظر  تاأجيل  الثالثاء  املبي�ضني  علي 
احد  دخ��ول  ب�ضبب  الدخان  ق�ضية  يف 

املتهمني للم�ضت�ضفى. 
بداأت  الدولة  اأمن  حمكمة  وكانت 
يوم  الدخان  بق�ضية  املتهمني  حماكمة 
وا�ضتمعت  املا�ضي،  اآذار   12 الثالثاء 
حتى ام�ض اإىل 77 �ضاهدا من اأ�ضل 141 
منهم  متهمًا،   29 الق�ضية  ويف  �ضاهدا، 

�ضتة فارون من وجه العدالة.
�ضركة   24 اأي�ضا  الق�ضية  وت�ضمل 
اأو  ميلكها  ���ض��رك��ة   22 منها  متهمة، 
م�ضجلة با�ضم اأو ميثلها 22 من املتهمني 
با�ضم  م�ضجلتني  و�ضركتني  الق�ضية،  يف 
اثنني من �ضهود اإثبات النيابة العامة، 
وحتتوي الق�ضية على 136 بينة خطية 
للمتهمني،  امل�ضندة  ال���21  التهم  تثبت 

ومنها 8 تهم جنايات و13جنحة .

القاسم: االنتهاء من حفر 
البئر 49 في حقل الريشة

40 % من سكان االردن اطفال

ازدياد الطالب االمريكيين في 
الجامعات األردنية بنسبة 38 % 

رئيس اللجنة المالية النيابية: تحويل 
54 قضية فساد للقضاء 

التي اعتبرت المستوطنات ُمّتسقة مع القانون الدولي

*طوكيو 
عاطف  املهند�ض  النواب  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 
اليابانية،  االأردنية  العالقات  عمق  الطراونة 
يحر�ض  ا�ضرتاتيجية  عالقات  اأنها  اإىل  م�ضرًا 
ال��ث��اين دوم����ًا على  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ج��الل��ة 

تطويرها يف املجاالت كافة.
حديث الطراونة جاء لدى لقائه الثالثاء 
دار  يف  اآب��ي  �ضينزو  الياباين  ال���وزراء  برئي�ض 
طوكيو،  اليابانية  بالعا�ضمة  ال��وزراء  رئا�ضة 
نيابي  وف��د  راأ���ض  على  مباحثات  يجري  حيث 
تاداموري،  اأو�ضيما  الياباين  نظره  من  بدعوة 

احلداثة  كتلة  رئي�ض  ت�ضم  ر�ضمية  زي��ارة  يف 
جلنة  ورئي�ض  القا�ضي  مازن  النائب  النيابية 
القي�ضي،  ح�ضني  ال��ن��ائ��ب  النيابية  ال��ط��اق��ة 
النائب  واال�ضتثمار  االقت�ضاد  جلنة  ورئي�ض 
النواب  جمل�ض  عام  واأم��ني  �ضعيليك،  اأب��و  خر 

عبد الرحيم الواكد.
ال�ضفرة  ح�ضرته  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
االأردنية يف اليابان لينا عناب، عرب الطراونة 
عن اأحر التهاين والتربيك جلاللة االإمرباطور 
م�ضرًا  العر�ض،  اعتالئه  مبنا�ضبة  ناروهيتو، 
اإىل تقدير االأردن عاليًا لالأ�ضدقاء يف اليابان، 
حيث �ضارك مندوبًا عن جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين يف مرا�ضم تن�ضيب االإمرباطور يف الق�ضر 
احل�ضني  االأمر  العهد  ويل  �ضمو  االإمرباطوري، 

بن عبداهلل .
عاليًا  االأردن  تقدير  عن  الطروانة  وعرب 
وم�ضاعدات  دع��م  من  قدمته  ما  على  لليابان 
للمملكة يف جماالت التنمية ورعاية الالجئني 
ال�ضوريني، وكذلك موقفها من دعم وكالة غوث 
“االأونروا”  الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل 
كخيار  الدولتني  حل  باجتاه  امل�ضتمر  ودفعها 
معه  وتتحقق  املنطقة  وا�ضتقرار  الأم��ن  �ضامن 

حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني امل�ضروعة.
تابع �ض2

*عمان 
اأ�ضدرت حمكمة �ضلح جزاء الر�ضيفة حكما 
واحدة  �ضنة  مدة  عليه  ُم�ضتكى  بحب�ض  يق�ضي 
والر�ضوم بعد اإدانته بجرم حمل وحيازة �ضالح 
باإ�ضهار  التهديد  وج��رم  ترخي�ض  ب��دون  ن��اري 

ال�ضالح وجرم اقالق الراحة العامة .
قيام  واأثناء  اأنه  الق�ضية،  وقائع  وتتلخ�ض 
منظمي ال�ضبط بالوظيفة الر�ضمية بالتفتي�ض 
على عداد الكهرباء العائد ملنزل املُ�ضتكى عليه 
قام االأخر باإح�ضار �ضالح ناري غر مرخ�ض من 

ب�ضحب  وقام  منزله  داخل  من  )مببك�ضن(  نوع 
الكهرباء، وعلى  االأق�ضام وهّدد موظفي �ضركة 
اإثر ذلك مت القب�ض على امل�ضتكى عليه واإحالته 

اإىل املحكمة.
اجلرائم  ثبوت  وبعد  املحاكمة،  وبنتيجة 
اإدانته  املحكمة  للُم�ضتكى عليه، قررت  امل�ضندة 
بجرم حمل وحيازة �ضالح ناري بدون ترخي�ض 
واح���دة  �ضنة  م���دة  باحلب�ض  عليه  واحل��ك��م 
باإ�ضهار  التهديد  بجرم  واإدان��ت��ه  وال��ر���ض��وم، 
اأ�ضهر   6 م��دة  باحلب�ض  عليه  واحلكم  ال�ضالح 
العامة  واإدانته بجرم اقالق الراحة  والر�ضوم 

واح��د  ا���ض��ب��وع  م��دة  باحلب�ض  عليه  واحل��ك��م 
والر�ضوم.

قانون  م��ن   )72( امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  وع��م��ال 
العقوبة  تنفيذ  املحكمة  ق���ررت  ال��ع��ق��وب��ات، 
واحدة  �ضنة  مدة  احلب�ض  وهي  بحقه  االأ�ضد 
التوقيف وم�ضادرة  والر�ضوم حم�ضوبة له مدة 
اأ���ض��درت  ال�ضياق،  ذات  ويف  ال��ن��اري.  ال�ضالح 
حمكمة �ضلح جزاء عمان حكما يق�ضي بحب�ض 
بجرم  اإدانته  بعد  اأ�ضهر   4 مدة  عليه  ُم�ضتكى 
حمل وحيازة �ضالح ناري بدون ترخي�ض وجرم 

اإطالق عيارات نارية بدون داع.

اليابان تؤكد التزامها بالدفعة 
الثانية من قرض التنمية

الحبس عام لشخص اشهر سالحا 
بوجه موظفي الكهرباء

تريد   .. لهط  أبــو  عشيرة 
الحرجية االراضــي  شفط 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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*عمان 
من  ع��ددًا  الثالثاء  نيابية  جل��ان  اأرب��ع  ناق�شت 
واآلية  اأعمالها  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات 

عملها للدورة الربملانية العادية الرابعة.
االجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  وبحثت 
اأبو ح�شان القوانني  وال�شكان برئا�شة النائب خالد 
العمل  ب�شوؤون  تتعلق  التي  واالق��راح��ات  واالأم��ور 
والتنمية  وال�����ش��ك��ان  املهني  وال��ت��دري��ب  وال��ع��م��ال 

وال�شناديق الوطنية.
اإط��الق  على  االتفاق  مت  ان��ه  ح�شان  اأب��و  وق��ال 
املقبلة  املرحلة  يف  اللجنة  لعمل  ا�شراتيجية 
عنوانها “ البطالة والت�شغيل “ فيما �شيتم مراجعة 
بالعمل،  املتعلقة  والت�شريعات  ال�شيا�شات  جميع 
ال�شكاوى  ملو�شوع  ناجعة  اآلية  و�شع  اإىل  باالإ�شافة 
مفتوح  اللجنة  باب  ان  اإىل  م�شريا  للجنة،  ال��واردة 
دائما جلميع املواطنني ال�شتقبال اي �شكوى و�شتبذل 

كافة جهودها حللها.
وو�شعت جلنة احلريات العامة وحقوق االإن�شان 
عواد  الدكتور  املحامي  النائب  برئا�شة  النيابية 

الزوايدة خالل اجتماع، اآلية عملها.
حتديد  على  اتفقت  اللجنة  ان  الزوايدة  وبني 
اإىل  اللجنة  ل��زي��ارات  اأ�شبوع  كل  من  االثنني  ي��وم 
مراكز االإ�شالح والتاأهيل ومراكز االإدمان وحماية 

االأ�شرة واملركز الوطني حلقوق االإن�شان فيما �شيتم 
بحث مو�شوع معتقلي الراأي العام مع املعنيني.

واخل��دم��ات  واالآث���ار  ال�شياحة  جلنة  وع��ق��دت 
ح�شن  املهند�س  النائب  برئا�شة  اجتماعا  العامة 
الدورة  خالل  عملها  اآلية  خالله  بحثت  العجارمة 

احلالية.
عملها  يف  ت�شتند  اللجنة  ان  العجارمة  واو�شح 
مناق�شة  خ��الل  والرقابة  الت�شريع  حم��وري  على 
ودرا���ش��ة واق����رار ال��ق��وان��ني امل��ح��ال��ة على ج��دول 
اعمالها عرب اجتماعات دورية، م�شتعر�شًا القوانني 
واالق��راح��ات  واالأم����ور  اللجنة  على  املعرو�شة 
على  وال�شري  والنقل  العامة  باالأ�شغال  تتعلق  التي 
الطرق والربيد واالت�شاالت وال�شياحة واالآثار اىل 
جانب درا�شة ومراجعة �شيا�شات قطاع النقل العام 

وال�شياحة و�شبل تطويرها.
فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا برئا�شة 
خالله  بحثت  العودات  املنعم  عبد  املحامي  النائب 
اآلية عملها يف املرحلة املقبلة. وا�شتعر�س العودات 
اللجنة،  اعمال  ج��دول  على  املعرو�شة  القوانني 
املحوري  اللجنة على موا�شلة دورها  موؤكدًا حر�س 
واإقرارها  املعنيني  جميع  مع  القوانني  مناق�شة  يف 
باآراء  اال�شتئنا�س  بعد  العامة  امل�شلحة  يحقق  مبا 

اخلرباء واملخت�شني بكل قانون. 

*عّمان 
رئي�س  البطاينة،  في�شل  ن�شال  العمل  وزير  دعا 
اإن�شاء  اإىل  املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
التدريب  ي�شمل  ال�شيارات،  ل�شيانة  منوذجي  مركز 

لغايات الت�شغيل يف �شوق العمل.
جاء ذلك �شمن جمموعة من املقرحات قدمها 
ال��وزارة  مبنى  يف  اجتماع  خالل  البطاينة  الوزير 
يف  ال�����ش��ي��ارات  وك���االت  ممثلي  بح�شور  ال��ث��الث��اء، 

اململكة.
ميكن  اآخ��ر  مقرًحا  البطانية  ال��وزي��ر  وط��رح 
القطاع اخلا�س من اإدارة وتدريب وت�شغيل و�شيانة 
املهني،  ال��ت��دري��ب  موؤ�ش�شة  م�شاغل  يف  ال�شيارات 
مبا  املوؤ�ش�شة  م�شاغل  لتطوير  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 

يتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل.
موؤ�ش�شة  بني  فاعلة  �شراكة  اإيجاد  اأهمية  واأكد 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي واأ���ش��ح��اب ال���وك���االت ال��دول��ي��ة 
لل�شيارات للنهو�س مب�شتوى التدريب املهني يف جمال 

�شيانة املركبات.
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  زي��ارة  اإىل  ولفت 
املا�شي، وتوجيهات  ال�شهر  ماركا  مهني  ملعهد تدريب 
مبا  ق��درات��ه��م،  وتطوير  ال�شباب  بتمكني  جاللته 

يوؤهلهم لدخول �شوق العمل حمليا وخارجيا.
وقال: اإن جاللة امللك يوؤكد على الدوام اأهمية 
القطاعني  بني  اجلهود  وتوحيد  والتن�شيق  التعاون 
والتدريب  التعليم  تطوير  جلهة  واخل��ا���س،  العام 

املهني والتقني.
للت�شغيل  العامة  ال�شيا�شة  اإىل  البطاينة  واأ�شار 
مع  العمل  �شوق  احتياجات  رب��ط  على  امل�شتندة 
والتقني  وامل��ه��ن��ي  االأك��ادمي��ي  التعليم  خم��رج��ات 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  ملبداأ  وفًقا 
ومتابعة  الوطني،  امل�شتوى  على  واخلطط  والربامج 
ثقافة  وتعزيز  للت�شغيل،  الوطني  امليثاق  تنفيذ 
وبرامج  نظم  وتطوير  والتقني،  املهني  التعليم 
والتقني،  واملهني  االأك��ادمي��ي  والتعليم  الت�شغيل 
وحتديد  العمل  ���ش��وق  درا���ش��ات  تنفيذ  ومتابعة 

الفجوات بني العر�س والطلب.
حتواًل  ت�شهد  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  اأن  وبني 
تطوير  حيث  من  التدريب  جمال  يف  و�شاماًل  جذرًيا 
م�شتوى  ورفع  واالأدوات  واملناهج  الدرا�شية  اخلطط 
تدريبية  برامج  وط��رح  امل��درب��ني،  وم��ه��ارات  كفاءة 
االح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  مبنية  ل��ل��م��ت��درب��ني  ن��وع��ي��ة 

احلقيقية ل�شوق العمل حملًيا واقليمًيا.
اململكة  يف  ال�شيارات  وك��الء  البطاينة  ودع��ا 
للتعاون مع الوزارة لغايات تدريب وتاأهيل منت�شبي 
التدريب  انهائهم  بعد  وطن”  “خدمة  ب��رن��ام��ج 
الحتياجات  وفًقا  ت�شغيلهم  ثم  والنظري  الوطني 
العاملية  ال�شركات  مع  التن�شيق  وكذلك  ال�شركات، 
امل�شنعة لل�شيارات وعر�س املقرحات واالفكار التي 
توافقية  �شيغة  اإىل  للو�شول  االجتماع  يف  طرحها 
اخلا�س  القطاع  وم�شالح  الوطنية  امل�شلحة  حتقق 
النهو�س  يف  امللكية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  ين�شجم  مب��ا 

بالتدريب املهني لل�شباب االردين.
املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  مدير  قدم  جهته،  من 
املهند�س زياد عبيدات ايجازا حول املوؤ�ش�شة ت�شمن 
اعداد املعاهد وامل�شاغل وتوزيعها اجلغرايف واعداد 
وامللتحقني  عليها  التدريب  يتم  التي  التخ�ش�شات 

بهذه املعاهد ون�شب امل�شتغلني من اخلريجني.
االفكار  من  العديد  طرح  اللقاء  خالل  وج��رى 
اململكة  يف  ال�شيارات  وكالء  ممثلي  من  واملقرحات 
الربامج،  الأح��دث  وفًقا  املتخ�ش�س،  التدريب  حول 
م��وؤك��دي��ن اأن ل��ك��ل وك��ي��ل م��ن وك����الء ال�����ش��ي��ارات 
املركبات،  �شيانة  مع  التعامل  يف  معينة  خ�شو�شية 
العمل  وزارة  م��ع  للم�شاركة  ا�شتعداهم  واأب����دوا 
وموؤ�ش�شة التدريب املهني. واتفق الطرفان يف نهاية 
فاروق  العمل  وزارة  عام  امني  ح�شره  الذي  اللقاء 
لو�شع  الفريقني  من  جلنة  ت�شكيل  على  احلديدي، 
قابلة  ومقرحات  ت�شورات  تت�شمن  عمل  خطة 
املهني  التدريب  مب�شتوى  النهو�س  بهدف  للتطبيق 
ت�شهم  الغيار  املركبات وقطع  بيع و�شيانة  يف جمال 

ا بت�شغيل االأردنيني. اأي�شً

*عمان 
اأحال جمل�س النواب يف جل�شته الثالثاء برئا�شة 
القي�شي  ن�شار  الدكتور  ب��االإن��اب��ة  املجل�س  رئي�س 
وقانون  قانون  م�شروع   56 ال���وزارة  هيئة  وح�شور 
معدل اىل جلانه الدائمة. وحّول املجل�س اىل جلنة 
قانون  م�شروع  واالداري��ة( 51  )القانونية  م�شركة 
من  ال�شالحيات،  بتفوي�س  تتعلق  مواد  تعالج  معدل 
بينها اجلمارك، �شكوك التمويل االإ�شالمي، الزراعة، 
املدن،  التطوعية الإعمار  املوؤ�ش�شات  ال�شفر،  جوازات 
اجلن�شية االأردنية، �شندوق توفري الربيد يف اململكة، 

االإعالم املرئي وامل�شموع، اخلدمات الربيدية.
امل�شركة  للجنة  املحالة  امل�شروعات  وت�شمنت 
اأ�شول املحاكمات املدنية، ال�شريبة العامة  قوانني: 
الطاقة،  وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  املبيعات،  على 
والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  املجل�س  املفرقعات، 
الهيئة امللكية االردنية لالأفالم، مقاويل االن�شاءات، 
الوعظ  الزراعي،  االإقرا�س  موؤ�ش�شة  املياه،  �شلطة 
اإدارة  امل�شاجد،  يف  والتدري�س  واخلطابة  واالإر�شاد 
امل�شلحة  القوات  ال�شباط يف  الدولة، خدمة  ق�شايا 
واحل�شري،  العمراين  ال���راث  حماية  االأردن��ي��ة، 
املدن  تنمية  بنك  امل��دين،  الثقافة،الطريان  رعاية 

والقرى، �شندوق املعونة الوطنية. 

ال��ع��ام،  ق��وان��ني : االم���ن  ال��ق��ائ��م��ة  ك��م��ا �شمت 
العقبة  منطقة  االقت�شادية،  امل�شروعات  تطوير 
املخدرات  اال�شتثمار،  ال�شري،  اخلا�شة،  االقت�شادية 
اقليم  �شلطة  التخطيط،  العقلية،  وامل���وؤث���رات 
املعامالت  االت�شاالت،  ال�شياحي،  التنموي  البرا 
مهنة  تنظيم  بالب�شر،  االجت��ار  منع  االلكرونية، 
املحا�شبة القانونية، ال�شركات، تطوير وادي االردن، 
الدواء  اجلمعيات،  املدنية،  اال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة 
البيطريني  نقابة  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  وال�شيدلة، 
التقاعد املدين،  البناء الوطني االردين،  االردنيني، 
�شمان حق احل�شول على املعلومة، الطرق، ا�شتقالل 
اإحالة  النواب  وقرر  الع�شكري.  والتقاعد  الق�شاء، 
ال�شرعيني،  املحامني  لقوانني:  املعدلة  القوانني 
اط��ب��اء اال���ش��ن��ان اىل  ال��ع��ام��ة، ونقابة  امل��خ��اب��رات 
املالية،  جلنته  اىل  اح��ال  فيما  القانونية،  اللجنة 
املالية، واىل جلنة م�شركة  الفوائ�س  معدل قانون 
رخ�س  قانون  م�شروع  وا�شتثمار(  واقت�شاد  )مالية، 
اع�شاء  ووق��ف  ال��ك��ربى.  عمان  امانة  داخ��ل  املهن 
مع  ت�شامنا  اجلل�شة،  بداية  يف  واحلكومة  املجل�س 
تعر�س  ال��ذي  عمارنة،  معاذ  الفل�شطيني  ال�شحفي 
االإ�شرائيلي  اجلي�س  بر�شا�س  خ��ط��رية  الإ���ش��اب��ة 

اأفقدته عينه الي�شرى.

*عمان 
النيابية خالل  ال�شحة والبيئة  ا�شتمعت جلنة 
العتايقة  حممد  النائب  برئا�شة  الثالثاء  اجتماع 
حول  االأردن  �شناعة  غرفة  مالحظات  اأب��رز  اإىل 

م�شروع قانون اإدارة النفايات ل�شنة 2017.
ح�شره  ال��ذي  االجتماع  خالل  العتايقة  وق��ال 
املحروق  حممد  االأردن  �شناعة  غرفة  عام  مدير 
م�شروع  اإن  االإدارة:  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد 
القانون جاء لتنظيم عملية اإدارة النفايات وتقليل 
لال�شتفادة  ومعاجلتها  تدويرها  واإع���ادة  انتاجها 
منها والتخل�س االآمن منها، اإ�شافة اإىل حتديد مهام 

اجلهات املعنية يف اإدارة النفايات.

واأ�شاف اأن اللجنة اجرت خالل الدورة ال�شابقة 
من  الكثري  اإىل  وا�شتمعت  ال��ل��ق��اءات،  م��ن  العديد 
ما  انتقاء  بهدف  القانون  م�شروع  حول  املالحظات 

يتنا�شب والهدف الرئي�س من امل�شروع.
وقال رئي�س واأع�شاء غرفة �شناعة االأردن: اإن 
املو�شوعات  وادارتها من  النفايات  ا�شتقالل  مو�شوع 
ق�شايا  مع  التعاطي  يف  املا�شة  للحاجة  نظرا  املهمة 

التلوث والنفايات بطريقة �شحيحة.
بو�شوح  ين�س  “مل  القانون  م�شروع  اأن  واأ�شافوا 
اأي  يف  جت���اوزات  ح�شلت  ح��ال  يف  العقوبات  على 
على  الرقابية  اجلهات  تعدد  اإىل  م�شريين  من�شاأة”، 

املن�شاآت ال�شناعية.

*طوكيو 
املهند�س  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
عاطف الطراونة عمق العالقات االأردنية 
ع��الق��ات  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ش��ريًا  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
عبد  امللك  جاللة  يحر�س  ا�شراتيجية 
اهلل الثاين دومًا على تطويرها يف املجاالت 

كافة.
ل���دى لقائه  ال��ط��راون��ة ج���اء  ح��دي��ث 
�شينزو  الياباين  ال��وزراء  برئي�س  الثالثاء 
بالعا�شمة  ال����وزراء  رئ��ا���ش��ة  دار  يف  اآب���ي 
مباحثات  يجري  حيث  طوكيو،  اليابانية 
نظريه  م��ن  ب��دع��وة  نيابي  وف��د  راأ����س  على 
ال��ي��اب��اين اأو���ش��ي��م��ا ت���ادام���وري، يف زي��ارة 
ر�شمية ت�شم رئي�س كتلة احلداثة النيابية 
النائب مازن القا�شي ورئي�س جلنة الطاقة 
ورئي�س  القي�شي،  ح�شني  النائب  النيابية 
خري  النائب  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة 
النواب  جمل�س  ع��ام  واأم��ني  �شعيليك،  اأب��و 

عبد الرحيم الواكد.
ال�شفرية  ح�شرته  الذي  اللقاء  وخالل 
عرب  ع��ن��اب،  لينا  ال��ي��اب��ان  يف  االأردن���ي���ة 
والتربيك  ال��ت��ه��اين  اأح���ر  ع��ن  ال��ط��راون��ة 
مبنا�شبة  ناروهيتو،  االإم��رباط��ور  جلاللة 
اعتالئه العر�س، م�شريًا اإىل تقدير االأردن 
�شارك  حيث  اليابان،  يف  لالأ�شدقاء  عاليًا 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 
الق�شر  يف  االإمرباطور  تن�شيب  مرا�شم  يف 
االأم��ري  العهد  ويل  �شمو  االإم���رباط���وري، 

احل�شني بن عبداهلل .

االأردن  تقدير  ع��ن  ال��ط��روان��ة  وع��رب 
دعم  م��ن  قدمته  م��ا  على  لليابان  ع��ال��ي��ًا 
التنمية  جم��االت  يف  للمملكة  وم�شاعدات 
ورع��اي��ة ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني، وك��ذل��ك 
وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة  دع��م  م��ن  موقفها 
الالجئني الفل�شطينيني “االأونروا” ودفعها 
امل�شتمر باجتاه حل الدولتني كخيار �شامن 
معه  وتتحقق  املنطقة  وا���ش��ت��ق��رار  الأم���ن 

حقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة.
و�شول  ت�شريع  اإىل  ال��ط��راون��ة  ودع��ا 
مليون   )100( البالغة  الثانية  الدفعة 
)بيئة  التنمية  �شيا�شة  قر�س  من  دوالر، 
املالية  واالإ�شالحات  والت�شغيل،  االأعمال، 
امل�شتدامة(، م�شريًا اإىل حجم االأعباء التي 

يواجهها االقت�شاد االأردين جراء الظروف 
املحيطة واأزمات اللجوء املتعاقبة واآخرها 

اللجوء ال�شوري.
واأ�شاف الطراونة اإن ما قدمته اليابان 
التقدير  يلقى  االإطار  هذا  يف  م�شاعدة  من 
عالقات  عمق  وي��وؤك��د  االأردن،  يف  الكبري 
الرغبة يف اال�شتفادة  اإىل  البلدين، م�شريًا 
الهجرة  قانون  يف  اجلديدة  التغيريات  من 
الياباين واإمكانية فتح الباب اأمام الكفاءات 
االأردنية املوؤهلة للعمل يف اليابان، والعمل 
على جلب املزيد من اال�شتثمارات اليابانية 
متميز  موقع  من  به  تتمتع  ملا  اململكة  اإىل 
ا�شتثمارية  وبيئة  كفوؤة،  عاملة  واأي���ادي 

حمفزة.

الياباين  الوزراء  رئي�س  عرب  جهته  من 
�شينزو اآبي، عن تقدير بالده للدور االأردين 
يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة 
يف  واال���ش��ت��ق��رار  ال�شالم  الإح���الل  ال�شعي 
جاللة  وجلهود  االأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 

امللك امل�شتمرة يف احلرب على االإرهاب.
به  تعهدت  مبا  بالده  التزام  اآبي  واأكد 
خالل موؤمتر لندن، بحيث تلتزم با�شتكمال 
التنمية  ق��ر���س  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة 
من  دوالر،  مليون   100 والبالغ  وال�شيا�شة 
و�شل  قد  كان  دوالر،  مليون   )300( اأ�شل 

منها الدفعة االأوىل يف اأيار املا�شي.
ياأتي  ب��الده  ال��ت��زام  اإن  اآب���ي،  واأ���ش��اف 
ال��ت��ي تربط  ال��ع��الق��ات  ل��ع��م��ق  ت��ق��دي��رًا 
املالية  ولالإ�شالحات  ال�شديقني،  البلدين 

التي خطاها االأردن.
اليابانية  باال�شتثمارات  يتعلق  وفيما 
�شركة   19 هنالك  اأن  اأو���ش��ح  االأردن  يف 
يابانية تعمل حاليًا يف االأردن، م�شريًا اإىل 
رغبة بالده بزيادة حجم اال�شتثمارات يف 
والبيئة  الفر�س  �شرح  اىل  داعيًا  االأردن، 
منتدى  خ��الل  من  االأردن��ي��ة  اال�شتثمارية 

يقام لرجال االأعمال يقام يف طوكيو.
على  امللفات  من  جملة  اللقاء  وتناول 
وت�شارك  الفل�شطينية  الق�شية  راأ���ش��ه��ا 
وكذلك  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  دع��م  يف  البلدين 
االأو�شاع يف منطقة ال�شرق االأو�شط، وملف 
بني  التعاون  واآليات  االإره��اب  على  احلرب 

البلدين يف هذا االإطار.

*عمان 
ان��ط��ل��ق��ت ال��ث��الث��اء يف ع��م��ان، ن��دوة 
النزاعات  متخ�ش�شة عن حقوق الطفل يف 
حملت  ال���دويل  امل�شتوى  على  االأ���ش��ري��ة 
الف�شلى  الطفل  م�شلحة  »حماية  عنوان: 
يف ال��ن��زاع��ات االأ���ش��ري��ة ع��رب احل����دود«، 
بتنظيم من دائرة قا�شي الق�شاة وبالتعاون 
مع دائرة ال�شوؤون الدولية الكندية وموؤمتر 

الهاي للقانون الدويل اخلا�س.
وافتتح الندوة، �شماحة قا�شي الق�شاة 
عن  مندوبا  الربطة  احلافظ  عبد  ال�شيخ 
رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بح�شور 
الدويل  للقانون  الهاي  ملوؤمتر  العام  االأمني 
واملدير  برينا�شكوين،  كري�شتوف  اخلا�س 
يف  القن�شلية  ال�شيا�شات  مكتب  يف  العام 
وزارة اخلارجية الكندية الرئي�س امل�شارك 
ورئي�س  بريمان،  م��ارك  بالو�شاطة  املعني 
امل�شارك  الرئي�س  العليا  ال�شرعية  املحكمة 
املعني بالو�شاطة الدكتور كمال ال�شمادي.

يومني،  مدار  على  الندوة،  يف  وي�شارك 
كبار رجال الق�شاء وامل�شوؤولني احلكوميني، 
فريق  واأع�شاء  وحملية،  دولية  ومنظمات 
عرب  االأ���ش��ري��ة  بالو�شاطة  املعني  العمل 
من  ع��ددا  ميثلون  ودبلوما�شيون  احل��دود، 
وممثلني  ع��م��ان،  يف  االأج��ن��ب��ة  ال�����ش��ف��ارات 
واالأجنبية،  العربية  ال��دول  من  عدد  عن 

واأكادمييون، ومنظمات جمتمع مدين.
االأردن  ت��ويّل  �شياق  يف  الندوة  وتاأتي 
ال�شرعية  املحكمة  رئي�س  ب�شماحة  ممثال 
ال�شرعي  الق�شائي  املجل�س  رئي�س  العليا، 
مع  باال�شراك  ال�شمادي  كمال  الدكتور 
املعني  العمل  فريق  رئا�شة  ك��ن��دا،  دول��ة 
املنبثق  احل��دود  عرب  االأ�شرية  بالو�شاطة 
للقانون الدويل اخلا�س،  عن موؤمتر الهاي 
ومبنا�شبة مرور 30 عاما على ميثاق االأمم 
اأعمال  �شياق  ويف  الطفل،  حلقوق  املتحدة 
وتهدف  بالو�شاطة.  املعني  العمل  فريق 
ال��ن��دوة اإىل ت��ع��زي��ز احل����وار ب��ني رج��ال 

وخرباء  احلكوميني  وامل�شوؤولني  الق�شاء، 
الإي��ج��اد  واالأك��ادمي��ي��ني؛  امل���دين  املجتمع 
للنزاعات  بالن�شبة  امل�����ش��رك��ة  احل��ل��ول 
خ�شو�شا  ال��دويل  امل�شتوى  على  االأ�شرية 
الو�شاطة  وتعزيز  االأط��ف��ال،  وج��ود  عند 
وغريها  ال���دويل  امل�شتوى  على  االأ���ش��ري��ة 
حلل  البديلة  امل��ن��ازع��ات  ح��ل  اآل��ي��ات  م��ن 
عرب  وح�شانتهم  االأطفال  حول  النزاعات 
اتفاقية  التي ال تطبق  ال��دول  احل��دود يف 
ل�شنة  االأطفال  باختطاف  املعنية  اله��اي 
ك��م��ال  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��اح��ة  وق����ال   .1980
للندوة:  ال�شمادي يف اجلل�شة االفتتاحية 
مناطق  ويف  ما�شة  حاجة  يف  اليوم  “اإننا 
قانونية  نظم  وجود  اإىل  العامل  من  كثرية 
ي��رك��ز على  وت��ع��اون دويل  احل����دود  ع��رب 
م��وؤك��دا  احل����دود،  ع��رب  االأط��ف��ال  حماية 
والق�شاء  واالإ�شالمية  العربية  ال��دول  اأن 
االإ�شالمية  ال�شريعة  من  امل�شتمد  ال�شرعي 
ال�شغار  كفالة  الكفالة،  نظام  ع��رف  ق��د 
معه  ميكن  للتبني  وقانوين  �شرعي  كبديل 
الطفل،  حقوق  على  ويحافظ  يحمي  اأن 

جتاوز  يتم  بحيث  م�شاحله  على  والقيام 
تكون  رمب��ا  التي  والتحفظات  اخل��الف��ات 
وبالنهاية  ت��واف��ق،  اإىل  للو�شول  معيقة 
االتفاقيات  على  الت�شديق  اإىل  الو�شول 
الدولية لتحقيق اأهداف احلماية الدولية 

للطفل«.
االت�شال  تاأمني  اأهمية  ال�شمادي  واأّكد 
ع���رب احل������دود ل���ت���اأم���ني ح���ق االأط���ف���ال 
بكال  ال�شخ�شية  بالعالقات  االح��ت��ف��اظ 
الف�شلى  امل�شلحة  يحقق  دام  ما  والديهم، 
بني  االت���ف���اق  ع��ل��ى  والت�شجيع  ل��ل��ط��ف��ل، 
القانونية  ال��رت��ي��ب��ات  وع��م��ل  ال��وال��دي��ن 
واالإداري�������ة ل��دع��م مم��ار���ش��ة االت�����ش��ال 
حر�س  اإىل  م�شريا  اتفاق،  اإىل  والو�شول 
االإط��ار  تاأمني  على  الق�شاة  قا�شي  دائ��رة 
واالإن�شاف  العدل  ي�شمن  ال��ذي  القانوين 
املنازعات  يف  ال�شرية  و�شمان  والنزاهة 
االإ���ش��الح  مديريتي  خ��الل  م��ن  االأ���ش��ري��ة، 
ال���دويل.  وال��ت��ع��اون  االأ���ش��ري،  والتوفيق 
اإن احل���وار  ب�����دوره، ق���ال م���ارك ب��ريم��ان 
النزاعات  يف  الطفل  حقوق  ح��ول  ال��ي��وم 

التعاون  ُيظهر  احل����دود،  ع��رب  االأ���ش��ري��ة 
الق�شايا  ب�شان  وكندا  االأردن  بني  القوي 
مو�شحا  االإقليمية؛  واالإهتمامات  الثنائية 
هي  الندوة  �شتناق�شها  التي  املوا�شيع  اأن 
ا�شتمرارية حلوار فريق العمل الفني املعني 
بالو�شاطة يف اكت�شاف التحديات املتنوعة، 
وم��ن��اق�����ش��ة احل��ل��ول امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ن��زاع��ات 
االأ�شرية حول االأطفال عرب احلدود، التي 

حتفظ امل�شلحة الف�شلى لالأطفال.
فقدم  ب��رين��ا���ش��ك��وين،  كري�شتوف  اأّم���ا 
للقانون  اله��اي  موؤمتر  منظمة  عن  عر�شا 
ال���دويل اخل��ا���س وال���دول االأع�����ش��اء فيه، 
حتديد  اإىل  تهدف  التي  مالطا  وعملية 
عرب  اال�شرية  النزاعات  مل�شكلة  احللول 
بحماية  املتعلقة  واملو�شوعات  احل���دود، 
واالأطفال  االأب��وي��ن  بني  التوا�شل  حقوق 
االأطفال،  باختطاف  املتعلقة  واملو�شوعات 
املوؤمتر  لع�شوية  ان�شم  االأردن  اأن  م�شيفا 
اإن  برينا�شكوين،  واأ���ش��اف   .2001 ال��ع��ام 
منظمة موؤمتر الهاي تعمل على مد اجل�شور 
من  والق�شائية،  القانونية  االأنظمة  بني 
اأج��ل  م��ن  خ��الل احل���وار وال��ت��ع��اون بينها 
التغلب على التحديات التي يواجهها النا�س 

نتيجة االإختالفات بني هذه االأنظمة.
يومني،  م��دار  على  ال��ن��دوة  و�شتناق�س 
الهاي  باتفاقية  تتعلق  املوا�شع  من  عددا 
 ،1980 ل�شنة  الطفال  باختطاف  املعنية 
ل�شنة  الطفل  حماية  ب�شاأن  الهاي  وميثاق 
عرب  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف   1996
تطبيق  يف  االإقليمية  والتجربة  احل��دود، 
ا�شتخدام  وم��دى   ،1980 اله��اي  اتفاقية 
االأ�شرية  النزاعات  يف  الو�شاطة  واأهمية 

على امل�شتوى الدويل.
جمموعة  تاأ�شي�س  مت  ان��ه  اإىل  ُي�شار 
عرب  االأ�شرية  بالو�شاطة  املعنية  العمل 
املجل�س  قبل  م��ن   2009 ع��ام  يف  احل���دود 
مبوؤمتر  وال�شيا�شة  العامة  بال�شوؤون  املعني 
الهاي، وي�شرك يف رئا�شته كندا واالأردن.

*عمان 
عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  رع��ى 
دائرة  اطالق  حفل  الثالثاء  �شباح  الرزاز 
امل�شريات احلكومية والتي جاءت يف اطار 
االقت�شادي  الربنامج  من  الثانية  احلزمة 

احلكومي التي اعلنتها احلكومة ام�س.
واكد مدير دائرة امل�شريات احلكومية 
الذي  احلفل  خالل  مهيدات  نزار  الدكتور 
ح�����ش��ره وزي����را امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
اجمد  االإع��الم  ل�شوؤون  والدولة  الع�شع�س 
وامناء  وم��دراء  ون��واب  واعيان  الع�شايلة 
انه  احلكومية،  والدوائر  للوزارات  عامون 
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  وتنفيذا 
فقد  احلقيقي،  لال�شالح  الداعية  الثاين 
االج���راءات  م��ن  ح��زم��ة  احلكومة  تبنت 
وتوحيد  ملاأ�ش�شة  ت�شعى  التي  اال�شالحية 
اجلهاز  كفاءة  تفعيل  بهدف  االج���راءات 
املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  ورفع  احلكومي 

للمواطنني.
وا�شار اإىل ان من بني هذه االجراءات 
اقرار نظام امل�شريات رقم 28 ل�شنة 2019 
ال�شراء  انظمة  جلميع  موحدا  جاء  الذي 
يف اململكة وداجما لدائرتي ال�شراء املوحد 
بدائرة  العامة  اللوازم  ودائ��رة  لالدوية 

امل�شريات احلكومية.
احلكومية  امل�شريات  دائ��رة  ان  واك��د 
ا���ش��ا���ش��ي��ة يف م�����ش��ف��وف��ة  ت��ع��د رك���ي���زة 
اال���ش��الح��ات امل��ال��ي��ة واالداري������ة، وق��د 
جلهة  االإل��ك��روين  ال�شراء  نظام  امتلكت 
املتعلقة  االج��راءات  يف  ال�شفافية  تعزيز 

كفاءة  وحت�شني  احلكومية  بالعطاءات 
واأ�شار مهيدات  ال�شرائية كافة.   العمليات 
اإىل ان نظام امل�شريات احلكومية اجلديد 
عليها  املن�شو�س  االج��راءات  اأح��د  ي�شكل 
يف خ��ط��ة حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي 
اال���ش��الح  حم���ور  حت��ت   ،  2022  -2018
ال�شفافية  ملبداأ  تعزيزا  واالداري،  امل��ايل 
و�شبط  ل��الج��راءات  وت�شهيال  والنزاهة 

االنفاق.
االإلكروين  ال�شراء  نظام  ان  واأو�شح   

يعالج مراحل العملية ال�شرائية من حلظة 
املطلوب  ال��ل��وازم  كميات  وجتميع  تعبئة 
�شرائها للجهات امل�شتفيدة مرورا بدرا�شتها 
املناق�شني  ع��رو���س  وا�شتقبال  واإع��الن��ه��ا 
وت�شديد  وا�شتالمها  ع��ق��وده��ا  وت��وق��ي��ع 
اإىل  يتطلع  ال��ن��ظ��ام  اأن  وب���ني  اأث��م��ان��ه��ا. 
ايجاد م�شفوفة مقايي�س لوازم موحدة يف 
القطاع احلكومي من خالل تو�شيع توحيد 
املوا�شفات للوازم ذات اال�شتخدام امل�شرك 
لت�شمل اأي�شا امل�شتلزمات واالأجهزة الطبية 

يعزز  ما  احلا�شوب  واأجهزة  والربجميات 
مبداأ �شبط االنفاق، وتو�شيع نطاق تطبيق 
االإل��ك��روين  ال��ع��ام  امل��خ��زون  اإدارة  نظام 
احلكومية  وال���وح���دات  اجل��ه��ات  لي�شمل 
ال�شركات  ت��ع��ري��ف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ك��اف��ة، 
احلجم  وك��ب��رية  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

بالتعاون مع وزارة ال�شناعة والتجارة.
ال�شفري  احلفل  خالل  الدائرة  وكرمت 
الكوري واملدير العام لوكالة كويكا وعددا 

من ال�شركات وم�شتودعات االدوية.

أربع لجان نيابية تبحث آليات عملها

وزير العمل يدعو إلنشاء مركز 
نموذجي لصيانة السيارات

النواب يحيل مشاريع قوانين 
الى لجانه المختصة

الصحة النيابية تبحث مشروع 
قانون إدارة النفايات

رئيس وزراء اليابان يلتقي الطراونة ويؤكد 
التزام بالده بالدفعة الثانية من قرض التنمية

قاضي القضاة يرعى ندوة عن حقوق الطفل 
في النزاعات األسرية على المستوى الدولي

الرزاز يرعى حفل اطالق دائرة 
المشتريات الحكومية
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االردن  يف  تعديل  اأو  ت�شريع  او  قانون  اأي 
طبخة  هناك  اليوم  كبري  ح��وت  خلفه  يجل�س 
املعدلة  الثالثة  مت��ري��رامل��ادة  خ��ال  م��ن  ق��ذرة 
االأعيان  جمل�س  من  واملعاده  الزراعة  قانون  من 
منح  ع��ل��ى  تن�س  وال��ت��ي   ال��ن��واب  جمل�س  اىل 
مبادلة  على  املوافقة  �شاحية  ال��وزراء  جمل�س 
االأرا�شي  داخل  مملوكة  باأرا�س  جرداء  اأرا���س 
ذات��ه،  احلو�س  على  بها  تت�شل  او  احلرجية، 
على  بناء  ال���وزراء  جمل�س  ومنح  املثل،  وببدل 
مبادلة  على  املوافقة  ال��زراع��ة  وزي��ر  تن�شيب 
تنمو  مملوكة  باأرا�س  ج��رداء  حرجية  اأرا���س 
اأ�شجار حرجية ال تقل كثافتها عن 30 %  عليها 
�شريطة اأن تكون يف املحافظة نف�شها وببدل املثل 
والقطط  احليتان  مل�شلحة  ج��اءت  امل��ادة  هذه   ،
ال��وزراء  من  بالدولة  املتنفذين  وبع�س  ال�شمان 

او  حاليني  وزراء  او  �شابقني  نواب  اأو  ال�شابقني 
طيبة  عاقات  لهم  ا�شخا�س  او  حاليني  ن��واب 

باحلكومة.
نحو  وج���ود  اإىل  حكومية  ب��ي��ان��ات  ت�شري 
من  ك��ب��رية  م�شاحات  على  تعد  ح��ال��ة  اآالف   9
املا�شية  ال���13  االأع���وام  خ��ال  الدولة  اأرا���ش��ي 
قانون  �شدور  بعد  وقعت  تعديا  وه��ن��اك1982  
الزراعة عام 2002، ق�شما من هذه االعتداءات 
اأبطالها م�شوؤولني كبار من �شلك الدولة اأو بع�س 
ق�شايا  من اأكرب  تعد  الق�شايا  هذه  اأن  النواب، 
الف�شاد التي يجب جترميها وحما�شبة املتورطني 
جهات  م��ن  ج��اء  اال���ش��ت��ي��اء  اأن  خا�شة  فيها، 
وحتافظ  ال��ع��ام  ال�شالح  ت��راع��ي  اأن��ه��ا  يفرت�س 
هناك  الكربى  الطامة  ال��دول��ة،  ممتلكات  على 
اال�شتياء  مت  الهكتارات  واالف  املياة  ابار  مئات 

عليها بطرق ملتوية وطرق غري قانونية من قبل 
كان  وطنية  �شخ�شيات  اأنف�شهم  ي�شمون  رجاالت 
همهم  ا�شباع بطونهم وا�شباع جيوبهم من خال  

احتال �شافر للمال العام  .
فيما اأظهرت وثائق ر�شمية، موافقة جمال�س 
على  كليهما،  اأو  الزراعة،  وزير  اأو  �شابقة  وزراء 
واالأرا�شي،  املواقع  ببع�س  اعتداء  حاالت  بقاء 
كانت  ر�شمية،  اأو  ق�شائية  ق��رارات  وج��ود  رغم 
�شدرت باإزالة »تعديات«، من قبل متنفذين، على 
للخزينة  ملكيتها  تعود  ودول��ة،  ح��راج  اأرا�شي 
العامة ، وامل�شوؤولني الر�شميني �شابقني والحقني 
بازالة  الر�شمية  املطالبات  االن  حتى  يرفظون 

االعتداء .
بات من ال�شروري فتح �شجات ووثائق دائرة 
اأماك الدولة فيما يتعلق بكل معامات تفوي�س 

وتاأجري اأرا�شي الدولة ون�شرها ليتاح للمواطنني 
على  االط��اع  الرقابية  واملوؤ�ش�شات  واالع��ام 
كيفية ت�شرف احلكومات بهذه االأرا�شي التي هي 
ملك كل مواطن واالأجيال القادمة من االأردنيني.

االأر���س  باطن  ي�شرقون  الكبار  الل�شو�س 
ال�شغار  وال��ل�����ش��و���س   ، وامل�شتقبل  وظ��اه��ره��ا 
وال��ه��وات��ف  امل�شاجد  م��ن  االأح��ذي��ة  ي�شرقون 
اخللوية من الكادحني ، الل�س الكبري حمرتم الأنه 
»الف�شيلة«  وحرا�س  املدين  املجتمع  جيوب  مياأ 
ي�شرق  الأن��ه  منبوذ  ال�شغري  والل�س   ، بالر�شوة 
يختبئ  عندما  بالذنب  وي�شعر  رخي�شة  اأ�شياء 
بفعلته فيم�شكه قانون الكبار ، والتمرد يف وطن 
ه�س ي�شنع الفتنة وميزق اجلغرافيا،والل�شو�س 
والطيبون  ل��ل��ط��ريان،  ت��ذك��رة  ميلكون  ال��ك��ب��ار 

وحدهم من �شيدفع الثمن .

عشيرة أبو لهط .. 
تريد شفط االراضي الحرجية

اخلزينة  ارا�شي  على  وا�شتولت  ونهبت  �شفطت  لهط  اب��و  ع�شرية 
االرا�شي  اىل  ترنو  اليوم  وعيونها   ، وامل�شاع  واالم��ريي��ة  ال�شحراوية 
احلرجية والغابات ، يا �شامعني ال�شوت ن�شبة م�شاحة الغابات احلرجية 
عامليًا  االفقر  وهي  اململكة  م�شاحة  جممل  من   %1 من  اأق��ل  اململكة  يف 
والدينا�شورات  ال�شمان  والقطط  احليتان  ي�شمم  ذلك  ومع   ، بالغابات 
املبارك  البلد  ه��ذا  يف  �شجرة  اخ��ر  اع��دام  على  االنقرا�س  تاأبى  التي 
وتتذكرون جيدُا انهم حاولوا وما زالوا ) يحو�شون ويلو�شون( العدام 
هذه  تعلمون  وكما  عليها  ع�شكرية  كلية  اقامة  بحجة  برق�س  غابات 
اهم  احد  ار�شنا  بها  تتنف�س  ايل  احلقيقية  االر���س  رئة  هي  الغابات 

امل�شادر الطبيعية املتجددة ايل تقوم بدورها احليوي على اكمل وجه يف 
امت�شا�س غاز ثاين اك�شيد الكربون والغازات ال�شارة االخرى من اجلو 
واطاق االك�شجني النقي وفلرتة الهواء . ارا�شي خزينة الدولة ا�شتوىل 
عليها كبار امل�شوؤولني  يف الدولة وارا�شي الواجهات الع�شائرية ا�شتوىل 
عليها بع�س املتنفذين لا�شف من �شيوخ الع�شائر  واهلل يا نا�س املواطن 
قوات  له  حلركنا  ار���س  مرت  على  اعتدى  لو  الفقري  امل��زارع  او  الب�شيط 
الدرك والتدخل ال�شريع اما املتنفذين فهم يلهطون مئات االف الدومنات 
من ارا�شي الدولة دون ح�شيب او رقيب البل ان اليات الدولة ت�شاعدهم 

خالد خازر الخريشاعلى فتح الطرق وتركيب اعمدة الكهرباء وحفر االبار االرتوازية  .

بحث تعزيز التعاون 
الصحي بين األردن وقطر

جمعيات سياحية :اإلجراءات 
الحكومية التحفيزية للسياحة 
ستسهم في رفع أعداد السياح

*الدوحة 
القطرية  ونظريته  جابر  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  بحث 
الدكتورة حنان حممد الكواري، تعزيز التعاون ال�شحي بني البلدين.
االأول  لقاء على هام�س موؤمتر قطر  الوزيران خال  وا�شتعر�س 
لل�شحة العامة الذي بداأ اأعماله يف الدوحة اأم�س واختتم الثاثاء، 
و�شبل تعزيزها وتطويرها  ال�شقيقني  البلدين  التعاون بني  عاقات 
خ�شو�شا يف املجاالت ال�شحية، اإ�شافة اإىل عدد من املو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك.
ع�شر  م��دى  على  العامة  “ال�شحة  �شعار  حتت  امل��وؤمت��ر  واأق��ي��م 
من  عدد  بح�شور  االأمام”،  اإىل  وامل�شي  املا�شي  اإىل  النظر  �شنوات: 
ال��دول  من  م�شارك  و500  متحدثا   50 ونحو  وامل�شوؤولني  ال���وزراء 

العربية واالأجنبية.
ذلك  يف  مبا  العامة،  ال�شحة  قطاع  خدمات  امل��وؤمت��ر،  وناق�س 
االنتقالية،  واالأم��را���س  ال�شحة،  وتعزيز  واحلماية،  الوقاية، 
البيئية،  وال�شحة  االغذية،  و�شامة  االنتقالية،  غري  واالأمرا�س 
ا بحثيًا من خمتلف ال�شركاء  وا�شتعر�س امل�شاركون حوايل 60 ملّخ�شً
يف قطاع ال�شحة يف دولة قطر من اأجل بناء �شراكات ا�شرتاتيجية 

فّعالة وطويلة املدى.
وقالت وزيرة ال�شحة القطرية يف ت�شريحات �شحفية يف ختام 
اأعمال املوؤمتر، اإن املوؤمتر �شكل منا�شبة هامة لتعظيم اال�شتفادة من 
والدولية يف جمال  واالإقليمية  املحلية  املميزة  والتجارب  اخلربات 
ال�شحة العامة وا�شتقراء م�شرياتنا خال الع�شر �شنوات املقبلة وفق 
وتعزيز  تقوية  اإىل  الهادفة  الوطنية  واخلطط  اال�شرتاتيجيات 

وا�شتدامة النظام ال�شحي.
االإقليمية  التوجهات  غ��رار  على  قطر  اأن  ال��وزي��رة،  واأك���دت 
بال�شحة  املتعلقة  التحديات  من  العديد  تواجه  فاإّنها  والعاملية، 

العامة، وال �شيما العبء املتزايد لاأمرا�س غري االنتقالية.

*عمان 
الوافدة  لل�شياحة  االأردنية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال   
اأطلقتها  التي  لل�شياحة  التحفيزية  االإج��راءات  اإن  قعوار،  عوين 
احلكومة �شمن احلزمة التنفيذية الثانية من الربنامج االإقت�شادي، 
و�شتوؤدي  اململكة،  يق�شدون  الذين  الزوار  اأعداد  يف  بقفزة  �شت�شهم 

اىل اإنتعا�س القطاع ال�شياحي .
الثانية  التنفيذية  احلزمة  اإطاقها  خال  احلكومة  واتخذت 
حتفيزية  اإج��راءات  االأثنني،  احلكومي  االقت�شادي  الربنامج  من 
اجلن�شيات  من  اململكة  زائري  منح  خال  من  واال�شتثمار،  لل�شياحة 
املقيدة، ممن يحملون اإقامات اأو تاأ�شريات دخول اأمريكية، اأو لدول 
اأو  لكندا،  اأو  )بريطانيا(،  املتحدة  للمملكة  اأو  االأوروب��ي،  االحتاد 
الأ�شرتاليا، اأو نيوزلندا، اأو �شنغافورة؛ اإىل جانب املقيمني يف جمل�س 
دول التعاون اخلليجي، تاأ�شريات الدخول لدى و�شولهم اإىل اململكة، 

كما احل�شول اأي�شا على التاأ�شريات اإلكرتونيا ب�شكل م�شبق.
واأكد قعوار يف حديث لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( اأن العمل 
ال�شحيح،  ب��االجت��اه  خطوة  هي  االإلكرتونية  التاأ�شريات  بنظام 
اىل  م�شريا  والدينية،  العاجية  ال�شياحة  اأم��ام  االأب��واب  و�شيفتح 
متت  التي  احلجوزات  وبح�شب  املقبل  العام  يف  ال�شياحي  املو�شم  اأن 

�شيكون مزدهرا.
حممد  االأردنية  وال�شفر  ال�شياحة  وكاء  جمعية  رئي�س  واأ�شار 
على  احل�شول  مو�شوع  على  ط��راأ  ال��ذي  التح�شن  اأن  اىل  �شميح، 
يف  �شي�شاعد  الداخلية،  وزارة  موقع  خال  من  اإلكرتونيا  التاأ�شرية 
اململكة  يق�شدون  الذين  االأجانب  اأع��داد  ورفع  ال�شياحة  تن�شيط 
من اأجل ق�شاء اإجازاتهم، اإ�شافة اىل اإ�شتقطاب املزيد من االأ�شواق 
اآ�شيا، ودول جمل�س  �شرق  اأوروبا،  اأمريكا،  مثل  الرئي�شية  ال�شياحية 

التعاون اخلليجي.
و�شول  حني  عليها  واحل�شول  االإلكرتونية  التاأ�شرية  اأن  وبني 
تطور  يف  االإيجابية  اخلطوات  من  خطوة  تعترب  للمملكة  ال�شائح 
ال�شياح  دخ��ول  ت�شهيل  يف  وت�شاعد  وتن�شيطه،  ال�شياحي  القطاع 

وتوفري وقتهم وجهدهم.
االإج�����راءات  م��ن  خ��ا���ش��ة  ح��زم��ة  ق��ري��ب��ا  احل��ك��وم��ة  و�شتعلن 
الأهمية  االقت�شادي،  برناجمها  �شمن  ال�شياحي  للقطاع  التحفيزية 
وت�شغيل  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  يف  امل�شاهمة  يف  القطاع  ه��ذا 
على  وللمحافظة  ال�شعبة(،  )العملة  املدفوعات  وميزان  االأردنيني، 
)برتا-  القطاع.  هذا  يحققه  الذي  املهم  االإيجابي  والزخم  التعايف 

من حاكم اخل�شري(

مدير تنشيط السياحة يلتقي 
وفدا من جمعية البيئة

  
*عمان 

عبدالرزاق  الدكتور  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  عام  مدير  التقى 
عربيات الثاثاء، وفدا من جمعية البيئة االردنية وجلنة تن�شيق 
التطوعي واالجتماعي مبحافظة عجلون. واكد عربيات ان  العمل 
الدوام  على  وت�شعى  والبيئية  ال�شياحية  املبادرات  تدعم  الهيئة 
لتوحيد هذه اجلهود الوطنية والعمل اجلماعي الذي يدعم الرتويج 
اجلميلة  ال�شورة  ونقل  البيئة  على  احلفاظ  واأهمية  لل�شياحة 

ملختلف املواقع ال�شياحية واالأثرية يف املحافظات.
وخ�شو�شا  املحافظات  على  ين�شب  الهيئة  تركيز  ان  اىل  وا�شار 
عجلون التي تتمتع مبيزات ومقومات جتعلها م�شدر جذب وا�شتقطاب 
لكافة ال�شياح والزوار. وبني ان برنامج “اردننا جنة” الذي اطلقته 
يف  كبرية  فوائد  حقق  ال�شياحة  تن�شيط  وهيئة  ال�شياحة  وزارة 
وت�شغيل  والتاريخية  واالثرية  ال�شياحية  للمواقع  الرتويج  جمال 

االيدي العاملة يف املن�شاآت ال�شياحية املعتمدة من قبل الزوار.
جلمعية  وامل�شاندة  الدعم  لتقدمي  الهيئة  ا�شتعداد  عن  واعرب 
البيئة االردنية الذي ياأتي من باب امل�شوؤولية املجتمعية امللقاة على 
عاتق الهيئة يف دعم ان�شطة وبرامج اجلمعيات والهيئات واملوؤ�ش�شات 
ا�شرتاتيجيات  وتوظيف  البيئية  ال�شياحة  مفهوم  لتعزيز  املختلفة 
الت�شويق لرتويج االأردن لعك�س �شورة االأردن كمنتج �شياحي يتمتع 
اإىل  باالإ�شافة  والبيئية  والدينية  الطبيعية  احل�شارية  باالأبعاد 

تقدميه روح املغامرة و املتعة لزواره من خمتلف اأنحاء العامل.
بدوره، اكد النائب و�شفي حداد اهمية تفعيل اخلطط والربامج 
مع  والتن�شيق  الت�شبيك  خ��ال  من  االردن  يف  ال�شياحة  لتطوير 
وزارة  ان  مبينا  ال�شياحة،  لرتويج  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
ال�شاحة وهيئة تن�شيط ال�شياحة تويل اهمية للرتكيز على امل�شاريع 
املتو�شطة وال�شغرية وافادة ا�شحاب املن�شاآت ال�شياحية واملتنزهات 
والزراعة  ال�شياحة  جمال  يف  خ�شو�شا  تنفذها  التي  الربامج  من 
:ان  فريحات  علي  االردنية  البيئة  جمعية  رئي�س  وقال  والبيئة. 
االلتقاء  يف  اجلمعية  ور�شالة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  اللقاء  هذا 
باملوؤ�ش�شات واجلهات التي تعنى بال�شياحة والبيئة وتبادل اخلربات 

والتجارب .
وا�شار اىل ان اجلمعية اأ�شبحت واجهة العمل البيئي والتطوعي 
وحازت على ثقة العديد من املوؤ�ش�شات والوزارات ملوا�شلة جهدها يف 
تنفيذ الفعاليات واالن�شطة والربامج يف خمتلف حمافظات اململكة.

ان  اىل  املومني  عمر  عجلون  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وا���ش��ار 
العام  القطاع  ب��ني  ال��ت��وازن  على  تعمل  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة 
التطوعية  الهيئات  به  تقوم  الذي  ال��دور  اهمية  واخلا�س،موؤكدا 
بالواقع  بالنهو�س  تعنى  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  واجلمعيات 

ال�شياحي.

*عمان 
قدمت وكالة الغذاء والدواء االندوني�شية با�شا 
دعما  الفل�شطيني،  الطبي  ال��ع��ون  جمعية  ل�شالح 

للعمليات اللوج�شتية يف خميم الطالبية.
وياأتي هذا التربع الذي �شلمته الوكالة عن طريق 
الهيئة اخلريية االأردنية الها�شمية، بح�شور ال�شفري 
من  واأع�شاء  رحمانيتو  اندي  عمان  يف  االندوني�شي 
الفل�شطيني  الطبي  ال��ع��ون  جمعية  اأم��ن��اء  جمل�س 
الطبي  العون  لعيادات  املر�شى  املراجعني  خلدمة 
االأردنيني  واملر�شى  الطالبية  خميم  يف  الفل�شطيني 

القاطنني بالقرب منه.
اخلريية  الهيئة  يف  باالإنابة  العام  االأم��ني  وقال 
االأردنية الها�شمية رجب زبيدة “ ن�شعى دائما لربط 

املتربع  من  التربع  عمليات  وت�شهيل  اجلهات  جميع 
واي�شالها اإىل اجلهات املعنية والتي ن�شمن من خالها 
االأكرث  امل�شتفيدين  اإىل  والو�شول  االأكرب  اال�شتفادة 

حاجة من الاجئني واالأ�شر االأردنية العفيفة.
ي��ذك��ر ب����اأن ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ه��ي��ئ��ة واجل��ه��ات 
االندوني�شية من خال �شفارتها يف االأردن يهدف اىل 
م�شرتكة  وغذائية  و�شحية  تعليمية  م�شاريع  تنفيذ 
يف  الفل�شطينيني  الاجئني  خلدمة  الطرفني  ب��ني 
ار�شال  اإىل  ا�شافة  االأردن،  داخل  اللجوء  خميمات 
الفل�شطينيني يف غزة. وتعمل  اإىل  قوافل م�شاعدات 
منذ  للفل�شطينيني  الطبي  للعون  االأردنية  اجلمعية 
االأول��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لتقدمي   1990 ع��ام 

ملخيمات الاجئني الفل�شطينيني يف االأردن.

*عمان 
يف  امل�شجلني  االأمريكيني  ال��ط��اب  ع��دد  ارت��ف��ع 
منذ  كبري  ب�شكل  االأردنية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
عن  باملائة   38.4 بن�شبة  ارتفع  حيث   ،2018 عام 
اأ�شدره معهد  عدد العام املا�شي، وفًقا لتقرير �شنوي 
التعليمية  ال�شوؤون  الدويل، بدعم من مكتب  التعليم 

والثقافية التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية. 
وي��ب��ني ت��ق��ري��ر »االأب�������واب امل��ف��ت��وح��ة« ل��ع��ام 
اأمريكيًا   1،017 ه��ن��اك  ك��ان  اأن���ه   2018/2017

يدر�شون يف اجلامعات االأردنية خال العام الدرا�شي 
.

ال�شوؤون  م�شوؤول  م�شاعد   ، ح�شمة  جون  واأو�شح 
ب��اأن  االأردن  يف  االأمريكية  ال�شفارة  يف  الثقافية 
امل�شجلني  االأم��ريك��ي��ني  م��ن  امل��ت��زاي��د  ال��ع��دد  “هذا 
العايل  امل�شتوى  يعك�س  االأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ات  يف 
االهتمام  وزيادة  االأردن،  يف  االأكادميية  للموؤ�ش�شات 
العربية  اللغة  وتعلم  االأو���ش��ط،  ال�شرق  بدرا�شات 
عدد  االأمريكيني.”وارتفع  الطاب  بني  االأردن  يف 

والكليات  اجلامعات  يف  امل�شجلني  االأردنيني  الطاب 
اإىل 2،435  االأمريكية ب�شكل طفيف )0.6 باملائة( 
اجلن�شية  على  احلا�شلني  الطاب  ي�شمل  ال  وه��ذا 
ال�شفارة  وقالت  االأمريكية.   / االأردنية  املزدوجة 
تطور  ويف  ان��ه  �شحايف  بيان  يف  بعمان  االمريكية 
يف  ال�شاد�شة  املرتبة  االأردن  احتل   ، اآخ��ر  اإيجابي 
بالن�شبة  اإفريقيا  �شمال   / االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
ذهبوا  الذين  االأردن��ي��ني  للطاب  االإج��م��ايل  للعدد 
املرتبة  من  حت�شنًا  ميثل  مما  املتحدة،  الواليات  اإىل 

املا�شي. وا�شافت :مع تزايد عدد  العام  ال�شابعة يف 
حت�شنت  االأردن،  اإىل  القادمني  االأمريكيني  الطاب 
ن�شبة االأردنيني الذين يدر�شون يف الواليات املتحدة 
ما يقرب  اإىل  ب�شكل كبري  االأردن  االأمريكيني يف  اإىل 

من 2 اإىل 1 ، على التوايل.
الطاب  عدد  يبلغ   ، عام  ب�شكل  انه  اىل  وا�شارت 
ال��دول��ي��ني يف ال��ك��ل��ي��ات واجل��ام��ع��ات االأم��ري��ك��ي��ة 
1،095،299 للعام الدرا�شي 2018-1919 ، متجاوزا 

املليون طالب لل�شنة الرابعة على التوايل.

*عمان 
النائب  النيابية  املالية  اللجنة  رئي�س  اأع��ل��ن 
الدكتور خالد البكار عن حتويل 54 ق�شية نظرت بها 
كانت  الق�شاء  اإىل  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

قد وردت بتقارير ديوان املحا�شبة.
املالية  اللجنة  تو�شيات  تبنى  املجل�س  وك��ان 
املحا�شبة  ديوان  بتقارير  وردت  خمالفات  بخ�شو�س 
اإ�شافة  الدولة،  خزينة  على  مالية  خ�شائر  واأحلقت 
اإىل خمالفات اأو�شت اللجنة بت�شويبها، واأخرى جرى 

حتويلها للمدعي العام مبا�شرة من خال احلكومة.
الثاثاء  اللجنة  اجتماع  خ��ال  البكار  وق��ال 
ت�شلمت  اللجنة  اإن  املحا�شبة:  ديوان  رئي�س  بح�شور 
الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  من  متابعة  تقرير 
جمل�س  تبني  بعد  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  االإج�����راءات  ح��ول 
ال���دورة  خ��ال  امل��ال��ي��ة  اللجنة  لتو�شيات  ال��ن��واب 
العادية املا�شية، حيث تبني اأن جمموع االأموال التي 
فاقت   2019 العام  خال  الدولة  خزينة  ح�شلتها 

املواطنني،  مع  م�شاحلات  نتيجة  دينار  مليون   185
ال��وزارة  جمل�س  عن  �شادرة  ق��رارات  عن  ناجت  وه��ذا 
�شاهمت يف التخفيف على املواطن، ويف الوقت نف�شه 

حت�شيل مبالغ مالية ل�شالح اخلزينة.

واأ�شار البكار اإىل اأن هناك ق�شايا حولت للهيئة، 
التي  الت�شويب  اإجراءات  على  بناء  حفظت  وق�شايا 
اأي خمالفة ال ميكن حفظها  اأن  موؤكدا  اتخاذها،  مت 
اإال اإذا رافقها قرار متعلق بت�شويب املخالفة او اتخاذ 

قرار بها.
ذراع��ا  ي�شكل  ال��ذي  ال��دي��وان  دور  البكار  واأك���د 
اليوم  اللجنة  اأن  مو�شحا  ال��ن��واب،  ملجل�س  رقابيا 
املحا�شبة  دي��وان  تقرير  مناق�شة  ا�شتكمال  توا�شل 
ال��دي��وان  اإر���ش��ال  م�شارف  على  ونحن   ،2017 لعام 
اإن  الديوان:  رئي�س  وقال  للمجل�س.   2018 لتقرير 
املال  على  للمحافظة  ا�شا�شي  رقابي  ال��دي��وان  دور 
العمل  بتطور  �شي�شعر  اجلميع  اأن  اإىل  م�شريا  العام، 
اأي  اأن  واأك��د  عنه.  ت�شدر  التي  والتقارير  بالديوان 
تقرير ي�شدر عن الديوان وال ي�شهد متابعة ال فائدة 
اأو  الق�شايا  على  يبقي  الديوان  اأن  اإىل  م�شريا  منه، 
املخالفات مفتوحة ما مل يتم متابعتها واتخاذ القرار 
النزاهة ومكافحة  لهيئة  اإر�شالها  فيها حتى يف حال 
الف�شاد يتم االإبقاء عليها مفتوحة حلني �شدور قرار 
مناق�شة  اليوم  وا�شلت  اللجنة  وكانت  بها.  نهائي 
تقرير ديوان املحا�شبة لعام 2017، واأو�شت بتحويل 

بع�س الق�شايا لهيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد.

وكالة الغذاء والدواء االندونيسية تتبرع 
بباص للعون الطبي الفلسطيني

ازدياد عدد الطالب االمريكيين في
 الجامعات األردنية بنسبة 38 بالمائة

رئيس اللجنة المالية النيابية: 
تحويل 54 قضية فساد للقضاء 

*عمان 
الثاثاء،  االأردين،  االإع���ام  معهد  يف  ب���داأت 
ال��ذي  امل��ن��اخ«  وت��غ��ري  »االإع����ام  ملتقى  فعاليات 
بال�شراكة  اأي��ام  ثاثة  م��دار  على  املعهد  ينظمه 
والب�شرية  ال�شمعية  للو�شائل  الدائم  املوؤمتر  مع 
مع  وبالتعاون  املتو�شط  االأبي�س  البحر  حو�س  يف 
االأوروب���ي،  اال�شتثمار  وبنك  االأوروب���ي  االحت��اد 
ال��ع��رب  امل��خ��ت�����ش��ني  م���ن  م�����ش��ارك��ا   21 ب��ح�����ش��ور 

واالأجانب.
االأردن  لدى  االأوروب��ي  االحتاد  �شفرية  وبينت 
تطوير  يف  االحت��اد  دور  دو�شيو  هادجيثيو  ماريا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي حت��م��ي م���ن خم��اط��ر ال��ت��غ��ري 
دول  ب��ني  وال��ت��ج��ارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  املناخي، 
تطوير  بهدف  املتو�شط  االأب��ي�����س  احل��و���س  بحر 
االإعام  اأهمية  موؤكدة  القطاع،  هذا  يف  اال�شتثمار 

احل��راري،  باالحتبا�س  العامة  توعية  يف  ودوره 
وت��غ��ري امل��ن��اخ وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال�����ش��ادرة 
م�شكلة  ي��واج��ه  االأردن  ان  اىل  وا���ش��ارت  ع��ن��ه. 
الإي��ج��اد  االحت���اد؛  ي�شعى  ل��ذل��ك  ال��ط��اق��ة،  نق�س 
الطاقة  ا�شتغال  خ��ال  م��ن  ا�شتثمارية  ف��ر���س 
االإعام  مع  والعمل  الكهرباء،  لتوليد  ال�شم�شية 
واإدارة  اخل�شراء  الطاقة  ت�شجع  �شيا�شات  لتبني 
االأردين  االإع��ام  معهد  عميد  ال�شلبة.  ال��ع��وادم 
دور  اأهمية  الرفاعي،اأكد  زياد  الدكتور  باالإنابة 
التغري  عن  الناجمة  امل�شاكل  مواجهة  يف  االإعام 
للدعم  دائ��م��ة  احل��اج��ة  اأن  اإىل  م�شريا  املناخي، 
مواجهة  يف  القوي  ال�شوت  يعد  ال��ذي  االأوروب���ي 
االإع���ام  اأن  واأو����ش���ح  امل��ن��اخ��ي.  ال��ت��غ��ري  اأخ��ط��ار 
اأن���ه جم��ال  ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى  م��ا زال ي�����ش��ور 
العمل  هو  املطلوب  واأن  واحل��وار،  للجدال  مفتوح 

تتناول  التي  االإعامية  ال��ربام��ج  تكون  اأن  على 
وم�شوقة  ل��اأم��وال  م��درة  املناخي  التغري  ق�شايا 
اجلميع،  على  ب��ال��ف��وائ��د  ي��ع��ود  مب��ا  للم�شاهدين 
واقليميا  حمليا  القدرات  بناء  اأهمية  على  م�شددا 
وق��دم  املناخي.  التغري  جم��االت  يف  ال��وع��ي  ورف��ع 
كوتني  �شاندير  االأوروب���ي  اال�شتثمار  بنك  ممثل 
امل�����ش��روع��ات  دع���م  يف  ال��ب��ن��ك  دور  ح���ول  ع��ر���ش��ا 
خا�شة  االأردن،  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  التنموية 
اأهم  اإىل  م�شريا  والطاقة،  باملياه  ترتبط  التي 
بينها  من  والتي  البنك،  اتخذها  التي  االإجراءات 
دعم  اإىل  تهدف  التي  االقت�شادية  املرونة  مبادرة 
الناجمة  االأخطار  مكافحة  يف  املخت�شة  املجاالت 
يقدم  البنك  اإن  كوتني  واأ�شار  املناخي.  التغري  عن 
اإىل  ا�شافة  االأردن،  يف  لل�شناعة  ب�شيطة  متويات 
وتقدمي  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  متويات 

امل�شاريع  ان  مبينا  فنية،  وم�شاعدات  ا�شت�شارات 
م�شروع  هي:  البنك،  عليها  ي�شرف  التي  الكبرية 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  لتوليد  ال��ري��اح  ا�شتغال 
وادي  م��ي��اه  ج��ر  وم�����ش��روع  الطفيلة  حمافظة  يف 
تغيري  اإىل  باالإ�شافة  ارب��د،  حمافظة  يف  العرب 
الطاقة  من  باملئة   50 توفري  بهدف  ال�شوارع  اإنارة 
�شيتناولون  امل�شاركني  اأن  اإىل  ي�شار  امل�شتخدمة. 
تخ�س  عديدة  مو�شوعات  اأيام،  ثاثة  مدار  على 
القانوين  واالإطار  التغري  بينها  من  املناخي،  التغري 
وما  لق�شاياه  االإع���ام  ت��ن��اول  وكيفية  ال���دويل، 
التغري  تغطية  واأ�شول  حتديات،  من  عنها  ينجم 
نقا�شية  جل�شات  جانب  اإىل  االإع��ام،  يف  املناخي 
ميدانية  وزيارة  املجال،  هذا  يف  خرباتهم  تعك�س 
على  ل��اط��اع  ارب���د،  حمافظة  يف  ال��ع��رب  ل���وادي 

هناك. املقام  امل�شروع 
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الحموري يدعو رجال األعمال األردنيين 
والكويتيين إلقامة شراكات اقتصادية متعددة

األردن يتقدم 6 درجات في مؤشر 
المعرفة العالمي لعام 2019

  
*ديب 

تقدم الأردن يف م�ؤ�شر املعرفة العاملي لعام 2019 اإىل املرتبة 70، 
مقارنة مع املرتبة 76 عام 2018 مبقدار 6 مرتبات، واملرتبة التا�شعة 

بني الدول العربية.
واأعلن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وم�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
دبي  يف   ”2019 املعرفة  “قمة  افتتاح  خللال  للمعرفة،  مكت�م  اآل 
بن�شختها ال�شاد�شة حتت عن�ان “املعرفة لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
اإطاق  مع  تزامًنا  العاملي،  املعرفة  م�ؤ�شر  من   2019 ن�شخة  عن   “
العامل،  يف  املعرفة  م�شتقبل  ا�شت�شراف  تقرير  من  الثانية  الن�شخة 
كدرا�شة ح�ل املجالت امل�شتقبلية للمعرفة والتي �شت�شّكل التح�ل يف 

جمتمعات املعرفة.
جاء  الذي  اجلامعي  قبل  التعليم  القطاعية  امل�ؤ�شرات  اأبرز  ومن 
بالن�شبة   93 باملرتبة  الأردن  حل  بينما   ،104 باملرتبة  فيه  الأردن 
للتعليم  بالن�شبة   41 واملرتبة  املهني،  والتدريب  التقني  للتعليم 
واملرتبة  والبتكار،  والتط�ير  للبحث  بالن�شبة   74 واملرتبة  العايل، 
69 يف تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت، واملرتبة 44 يف القت�شاد، 

واملرتبة 88 يف البيئات التمكينية.
وحافظت �ش�ي�شرا وفنلندا على مركزهما الأول والثاين، تليهما 
حافظت  كما  ولك�شمربغ،  و�شنغاف�رة  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
الإمارات العربية املتحدة على مركزها �شمن اأف�شل 20 دولة عاملًيا، 
على  والأوىل   ،18 باملرتبة  عامني  غ�ش�ن  يف  مراتب  �شبع  متقدمة 
على  عاملًيا  الثاين  باملركز  احتفاظها  مع  العربية،  الللدول  م�شت�ى 

م�شت�ى القت�شاد للعام الثالث.
وغطى التقرير هذا العام نتائج 136 دولة، واظهر اأن 75 ملي�ن 
ملي�ن   133 حملها  لتحل  امل�شتقبل  يف  �شتختفي  العامل  ح�ل  وظيفة 

وظيفة جديدة يف جمالت امل�شتقبل.
واأ�شدر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وم�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  تقرير  من   2019 ن�شخة  للمعرفة  مكت�م  اآل 
�شل�شلة  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  اأحللدث  يقدم  والللذي  املعرفة، 
تعتمد  املعرفة  لقيا�س  مبتكرة  اأداة  املعرفة،” وت�شتخدم  “م�شتقبل 
على حتليل البيانات ال�شخمة وتقييم ال�عي باملهارات والتكن�ل�جيا 

يف 40 دولة.
غياب  ح�ل  ال�شيا�شات  ّناع  �شُ تنبيه  اإىل  الدرا�شة  هذه  وتهدف 
القت�شادات  يجعل  ما  املللهللارات  وتط�ير  للتدريب  �شاملة  برامج 

معر�شة خلطر الرك�د ورمبا النهيار يف امل�شتقبل القريب.
وي�شاعد التقرير قادة الدول يف اإعداد م�اطنيهم للم�شهد املعريف 
ال�شتباقية  القيادة  وت�شجيع  كافية،  مبهارات  وتزويدهم  امل�شتقبلي 
مهارات  وتط�ير  حتديد  اإعللادة  ا�شتمرار  ل�شمان  الللدول  جميع  بني 

الق�ى العاملة.)برتا-زياد امل�مني(

اشادة كويتية بخدمات 
هيئة االستثمار االردنية

  
*عمان 

عبدالكرمي  الك�يتية  لل�شناعة  العامة  الهيئة  عام  مدير  ا�شاد 
الذي  والدعم  ال�شتثمار  هيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  بج�دة  تقي 
يحظى به امل�شتثمر الك�يتي، والعاقات الخ�ية التي تربط البلدين 

ال�شقيقني.
بزيادة  الثاثاء  للهيئة  املرافق  وال�فد  زيارته  خال  تقي  ودعا 
م�قع  من  به  يتمتع  ملا  نظرًا  الأردن  يف  الك�يتي  ال�شتثمار  حجم 
العمال  رجللال  تنا�شب  واعللدة  ا�شتثمارية  ومللزايللا  اإ�شرتاتيجية 

وامل�شتثمرين الك�يتيني.
حرت�قه  فريدون  ال�شتثمار  هيئة  عام  امني  ا�شتعر�س  بللدوره 
للتنفيذ  القابلة  ال�شتثمارية  امل�شاريع  من  حزمة  الك�يتي  لل�فد 
اجلهات  مللن  العديد  مللع  بالتعاون  اإعللدادهللا  مت  قطاعات  عللدة  يف 
التي  املزايا ال�شتثمارية  واأهم  احلك�مية والقطاع اخلا�س الأردين، 
حرت�قه  وقال  والأجنبي.  العربي  لا�شتثمار  مق�شدًا  الأردن  جعلت 
ال�شتثمارات  بني  الوىل  املرتبة  حتتل  الك�يتية  ال�شتثمارات  اإن 
املزيد  اأمللام  الأبلل�اب  فتح  على  احلر�س  م�ؤكدًا  الأردن،  يف  العربية 
اجلهات  مع  بالتعاون  الهيئة  وا�شتعداد  الك�يتية،  ال�شتثمارات  من 

احلك�مية لتقدمي الت�شهيات الازمة لها.
وا�شار اإىل ان�شاء مكتب يف الهيئة ملتابعة ال�شتثمارات اخلليجية، 
بيتا و�ش�تا  الهيئة  باعتبار  امل�شتثمر اخلليجي،  الت�شهيل على  بهدف 
للم�شتثمر واجلهة املعنية مبتابعة امل�شاريع ال�شتثمارية يف مراحلها 

كافة.

تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا 
الرفيقة بالبيئة بمصانع جديدة

  
*عمان 

�شناعة  غرفتي  مع  بالتعاون  امللكية  العلمية  اجلمعية  بللداأت 
الردن وعمان بعقد �شل�شلة من ال�ر�شات الت�ع�ية لل�شناعات كجزء 
من املرحلة الثانية من م�شروع “نقل التكن�ل�جيا الرفيقة بالبيئة” 
املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  الأوروبلللي  الحتللاد  من  املم�ل 
للتنمية ال�شناعية )الي�نيدو( لتط�ير فر�س من� جديدة لل�شناعة 

الأردنية.
اأوىل هذه  اإن  امللكية يف بيان الثاثاء:  العلمية  وقالت اجلمعية 
والثانية  الزرقاء،  �شناعة  غرفة  يف  الثاثاء  الي�م  بداأت  ال�ر�شات 
الثالثة  �شتعقد  فيما  اإربللد،  �شناعة  غرفة  يف  الأربعاء  غدا  �شتبداأ 
الثاثاء املقبل يف غرفة �شناعة عمان، لتزويد ال�شناعات بالتفا�شيل 

ح�ل اآلية تنفيذ امل�شروع وكيفية امل�شاركة به.
التكن�ل�جيا  “نقل  منهجية  تنفيذ  �شيتم  اأنه  اجلمعية  واأكللدت 
الرفيقة بالبيئة”، التي مت تطبيقها يف 12 م�شنعا يف املرحلة الأوىل 
يف  منها  خم�شة  جديدة،  اإ�شافية  اأردنية  م�شانع   10 يف  امل�شروع،  من 

القطاع الغذائي وخم�شة يف القطاع الكيميائي.
تنفيذ  من  ال�شناعية  ال�شركات  متكن  املنهجية  هذه  ان  وبينت 
الأنظف  الإنتاج  وتقييم  متكامل  ب�شكل  التقييم  درا�شات  من  العديد 
ونظام  والطاقة،  واملياه  اخلللام،  امللل�اد  ملل�ارد  ا�شتخدام  يف  والكف�ؤ 
اأكرث  اإنتاج  لتحقيق  امل�اد  تدفق  تكاليف  وح�شاب  البيئية،  الإدارة 
ا�شتدامة واأداء بيئيا اأف�شل لل�شركات، ومبا ي�ؤدي اإىل وف�رات مالية 

ميكن اأن ت�شتخدمها ال�شركات لا�شتثمار والنم� ب�شكل م�شتدام.

*عمان 
وقعت جمم�عة طال اب� غزالة العاملية مذكرة 
تفاهم مع نقابة املهند�شني امل�شرية للتعاون يف جمال 
ونظم  الربجميات  وحل�ل  القدرات  وبناء  التدريب 
امللكية  حق�ق  حماية  باأهمية  ال�عي  ون�شر   ،ERP
الخللرتاع  وبللراءات  التجارية  والعامات  الفكرية 

واأمتتة  الإلكرتونية،  بالأر�شفة  املتعلقة  واخلدمات 
جمل�س  رئي�س  نائب  املذكرة  وقع  العمل.  اإجللراءات 
ورئي�س  اللباد  �شمر  العاملية  اأب�غزالة  طال  ادارة 

النقابة الدكت�ر ه�شام �شع�دي.
واختارت النقابة “اأب�غزاله العاملية” لا�شتعانة 
يف  خربات  من  للمجم�عة  ملا  نظرا  املهنية  بخدماتها 

العديد من املجالت واخلدمات التي تاأتي على راأ�شها 
والتدريب  وال�شت�شارات  والتدقيق  الفكرية  امللكية 
املذكرة،  لبن�د  ووفقا  املهنية.  اخلدمات  من  وغريها 
حمطة  وجتهيز  العاملية” باإن�شاء  “اأب�غزاله  �شتق�م 
طال اأب�غزالة للمعرفة، داخل اأحد مقرات النقابة 
والمتحانات  للتدريب  مقرًا  ليك�ن  بال�شكندرية، 

املحلي  املجتمع  وخلدمة  واأ�شرهم،  النقابة  لأع�شاء 
نقابة  وتعمل  هناك.  و�شركاته  وهيئاته  بللاأفللراده 
بامل�شت�ى  الرتللقللاء  على  بال�شكندرية  املهند�شني 
العلمي واملهني واخلدمي للمهند�شني واأ�شرهم، وو�شع 
ممار�شة  اأ�ش�ل  بتنظيم  الكفيلة  الأ�ش�س  وتطبيق 

املهنة، وت�فري اخلدمات الازمة.

*عمان 
م�شاء  القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  يف  اختتمت 
الأردين  الأعللمللال  جمل�س  اجتماعات  املل�للس،  اول 
الأعللمللال  رجلللال  جمعيتي  بللني  امللل�للشللرتك  امللل�للشللري 
�شبل  لبحث  امل�شريني  الأعللمللال  ورجللال  الأردنلليللني 

تعزيز عاقات البلدين التجارية وال�شتثمارية.
وناق�س املجل�س يف دورته 21 العديد من الق�شايا 
باجلمارك  املتعلقة  وبخا�شة  البلدين  تهم  التي 
اخلا�شة  املراجعات  تخ�س  التي  العالقة  والأملل�ر 
التفاهم  مذكرات  وتفعيل  واملقايي�س  بامل�ا�شفات 
وتب�شيط  الللتللجللاري  الللتللبللادل  بت�شهيل  املتعلقة 
ال�شادرات  على  املفرو�شة  اجلمركية  غري  ال�شروط 

الأردنية اإىل م�شر.
العمال  رجللال  جلمعية  �شحفي  بيان  وبح�شب 
على  الردنللني  ال�فد  زار  الثاثاء،  الي�م  الردنيني 
الب�ر�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعات،  هام�س 
بني  التعاون  �شبل  لبحث  �شالح،  حممد  امل�شرية 

البلدين بخ�ش��س ال�ش�اق املالية.
الردنيني  الأعمال  رجللال  جمعية  رئي�س  وبني 
ال�شتثمارات  اأن  الللزيللارة  خللال  الطباع  حللمللدي 
ملي�ن   41 يقارب  ما  تبلغ  عمان  ب�ر�شة  يف  امل�شرية 
ال�شتثمارات  تلك  حجم  زيللادة  اإىل  داعيا  دينار، 
لل��ش�ل  البلدين  بني  املتبادلة  الزيارات  وتكثيف 
والقاهرة  عمان  ب�ر�شتي  بني  امل�شرتك  الإدراج  اإىل 

لتك�ن بداية للب�ر�شة العربية.
الأ�شعار  �شريط  عر�س  على  اجلانبان  واتفق 
لللبلل�ر�للشللات عللمللان والللقللاهللرة وال�للشللكللنللدريللة على 
امل�شري  الأردين  الأعمال  ملجل�س  الإلكرتوين  امل�قع 

ال�شدارات  ذلك  يف  مبا   www.jor-egy.net
يف  وامل�شري  الأردين  امل�شتثمر  تهم  التي  الأوللليللة 
الازمة  ال�شتثمارية  البيئة  لتجهيز  البلدين  كا 
رجال  من  اجلانبني  لللدى  اخلا�س  القطاع  وخدمة 

الأعمال.

الهيئة  رئي�س  اللل�فللد  التقى  اأخلللرى،  جهة  مللن 
حممد  امل�شرية  احلرة  واملناطق  لا�شتثمار  العامة 
احلك�مية  الإجلللراءات  عر�س  الللذي  ال�هاب  عبد 
ال�طني  القللتلل�للشللاد  حتفيز  بخ�ش��س  الخللللرية 
وتللبلل�للشلليللط الإجلللللللراءات والللتلل�للشللريللعللات الللازمللة 

للتخفيف من اإجراءات ال�شتثمار.
على  العمل  �شرورة  اللقاء  خال  الطباع  واأكللد 
تفعيل املجل�س ال�شتثماري بني الأردن وم�شر والذي 
الأردنلليللة  العليا  اللجنة  لللقللرارات  كمتطلب  جللاء 

امل�شرية امل�شرتكة يف العام 2016.

*عمان 
القرو�س  ل�شمان  الردنلليللة  ال�شركة  اأعلمت 
لبنان  اإىل  �شادراتهم  ب�شم�ل  الردنيني  امل�شدرين 
ب�شمان  املفع�ل  �شارية  التاأمني  بب�ال�س  املغطاة 

ال�شركة.
وح�شب بيان �شحفي عن ال�شركة، فاإنها �شتق�م 
ال�شحنات  بللهللذه  ترتبط  تع�ي�شات  ايللة  بللدفللع 
يف  بها  تع�ي�س  مطالبات  تقدمي  حال  للم�شدرين 
معيدي  بع�س  قيام  �ش�ء  يف  دفعاتهم،  تعرث  حال 
املمن�حة  التاأمينية  ال�شق�ف  بللاإلللغللاء  الللتللاأمللني 

للم�شت�ردين يف لبنان.
القرو�س  ل�شمان  الردنلليللة  ال�شركة  ودعللت 

التغطية  ت�فري  اإىل  كافة  الردنلليللني  امل�شدرين 
للمخاطر  جتنبًا  ل�شادراتهم  الازمة  التاأمينية 
التجارية وال�شيا�شية، م�ؤكدة ا�شتعدادها مل�شاعدة 
ال�شادرات  ائتمان  �شمان  ت�فري  على  امل�شدرين 
العماء  عللن  املطل�بة  الئتمانية  واملللعللللل�مللات 

القائمني واملحتملني يف اخلارج.
مبخ�ش�شات  ال�شركة  حتتفظ  البيان،  وبح�شب 
كافية مل�اجهة هذه املخاطر والتي مت رفدها اأخريًا 
ب�شلفة قدرها 100 ملي�ن دينار من البنك املركزي 
ال�شمانات  حجم  يف  الت��شع  من  ال�شركة  مكنت 
لع�ائد  حمايًة  الردنلليللني  للم�شدرين  املقدمة 

�شادراتهم.

*عمان 
 اأكلللد وزيلللر اللل�للشللنللاعللة والللتللجللارة والللتللملل�يللن 
الدكت�ر طارق احلم�ري خال لقائه الثاثاء، وفدا 
العمل  اأهمية  حاليا،  اململكة  يزور  ك�يتيا  اقت�شاديا 
البلدين  بني  القت�شادي  التكامل  لتحقيق  امل�شرتك 
القت�شادية  املللجللالت  مللن  العديد  يف  ال�شقيقني 
البلدين  يف  املتاحة  الفر�س  من  ال�شتفادة  وتعظيم 

ال�شقيقني مبختلف املجالت. 
ودعا احلم�ري خال اللقاء الذي ح�شره الأمني 
امل�ش�ؤولني  من  وعدد  ال�شمايل  ي��شف  لل�زارة  العام 
القطاع  بني  فاعلة  اقت�شادية  �شراكات  اإىل  فيها، 
املجالت؛  من  العديد  يف  والك�يتي  الأردين  اخلا�س 
والربجميات  والتجارة  واخلللدمللات  ال�شناعة  مثل 
وغريها ما ي�شتدعي حتديد الفر�س املتاحة وحتفيز 
منها  ال�شتفادة  على  البلدين  كا  يف  الأعمال  رجال 
م�شت�ى  على  للقاءات  التقليدية  الأطللر  عن  بعيدا 

القطاعني العام واخلا�س.
والك�يتية  الأردنللليلللة  احلللكلل�مللتللني  اإن  وقلللال: 
معنيتان بت�فري كافة الت�شهيات اأمام القطاع اخلا�س 
وخا�شة  اقت�شادية  �شراكات  لإقامة  البلدين  كا  يف 
يخدم  مبللا  والتجارية  ال�شتثمارية  املللجللالت  يف 
التفاقيات  من  ال�شتفادة  ويعزز  الثنائية  امل�شالح 

ا�شتعداد  م�ؤكدا  بينهما  امل�قعة  التفاهم  ومذكرات 
نظريتها  مع  اتفاقيات  اي  لإبرام  الردنية  احلك�مة 

الك�يتية من �شاأنها حتفيز القطاع اخلا�س.
مع  الأخ�ية  بعاقاته  يعتز  الأردن  اأن  واأ�شاف 
والتي ت�شهد تط�را م�شتمرا  ال�شقيقة  الك�يت  دولة  

بروؤى وجه�د قيادتي البلدين.
وامل�شتثمرين  الأعللمللال  رجللال  احلللملل�ري  ودعللا 

التي  الكبرية  الفر�س  مللن  لا�شتفادة  الك�يتيني 
تلل�فللرهللا اتللفللاقلليللات الللتللجللارة احللللرة الللتللي وقعها 
ال�ليات  وخا�شة  البلدان  من  العديد  مع  الأردن 
املللتللحللدة وكللنللدا والحتلللللاد الوروبللللللي مللن خللال 
اهم  اإىل  والت�شدير  اململكة  يف  ا�شتثماراتهم  اقامة 
التفاقيات،  تلك  بحكم  العاملية  ال�للشلل�اق  واأكللرب 
وال�شتفادة اأي�شا من القرار امل�قع اأخريًا بني الأردن 

يتيح  ما  املن�شاأ  ق�اعد  لتب�شيط  الأوروبللي  والحتللاد 
اإمكانية الت�شدير وفقًا للت�شهيات اجلديدة. وقال: 
اجلانب  مع  للتعاون  ال�شتعداد  اأمت  على  الأردن  اإن 
البينية  الللتللجللارة  مللعللدلت  زيلللادة  جلهة  الك�يتي 
لإقامة  البلدين  كللا  يف  اخلللا�للس  القطاع  وحتفيز 

م�شاريع ا�شتثمارية م�شرتكة.
واكلللد اللل�للشللمللايل اأهللملليللة تللبللادل اخلللللربات بني 
امل�ا�شفات  اجلانبني يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك 
املرتبطة  الجللللراءات  كافة  وت�شهيل  واملقايي�س 
مدير  الك�يتي  ال�فد  رئي�س  ودعا  البلدين.  بني  بها 
اإىل  تقي،  الكرمي  عبد  لل�شناعة  العامة  الهيئة  عام 
تفعيل كافة التفاقيات امل�قعة بني البلدين وربطها 
اأثرها  وحتللديللد  والقيا�س  للتقييم  زمني  بللجللدول 
وعدم تركها دون معرفة نتائجها على اأر�س ال�اقع. 
وممثلني  وم�شتثمرين  اأعمال  رجللال  بح�ش�ر  واأثنى 
وزير  مقرتح  على  الك�يتية،  ال�شناعة  احتادات  عن 
ايجاد  على  بالعمل  والتم�ين  والتجارة  ال�شناعة 
الأردن  بني  �شناعية  �شراكات  ايجاد  تت�ىل  من�شة 
والك�يت. وحتدث اأع�شاء ال�فد عن روؤيتهم لتط�ير 
اقامة  و�للشللرورة  الأردن  مللع  القت�شادي  التعاون 
القطاع  �شراكات اقت�شادية متعددة مع نظرائهم من 

اخلا�س الأردين.
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*الكويت
احلمد  خالد  �صباح  ال�صيخ  الثالثاء،  ال�صباح،  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  الكويت  اأمري  عني 

ال�صباح، رئي�صا ملجل�س الوزراء، وتكليفه برت�صيح اأع�صاء الوزارة اجلديدة.
وقالت وكالة النباء الر�صمية )كونا( اأن اأمري الكويت اأ�صدر اأمرا باإعفاء وزيري الدفاع ال�صيخ 
�صوؤون  ت�صريف  مهام  من  ال�صباح،  اجلراح  خالد  ال�صيخ  والداخلية  ال�صباح،  الأحمد  �صباح  نا�صر 

وزارتيهما، بعد قبول ا�صتقالة احلكومة الأ�صبوع املا�صي.
وزارة  �صوؤون  بت�صريف  ال�صباح  احلمد  خالد  �صباح  ال�صيخ  اخلارجية  وزير  الكويت  اأمري  وكلف 
�صوؤون وزارة  الوزراء بت�صريف  ل�صوؤون جمل�س  الدولة  ال�صالح وزير  اأن�س خالد  بينما كلف  الدفاع، 

الداخلية، وذلك اإىل حني ت�صكيل حكومة جديدة.

تعيين صباح خالد الصباح رئيسا 
*القدس املحتلة لمجلس الوزراء الكويتي

ال��ل��ي��ك��ود ورئ��ي�����س احلكومة  اأع��ل��ن زع��ي��م ح���زب 
الإ�صرائيلية املنتهية وليته، بنيامني نتنياهو، ورئي�س 
ختام  يف  ليربمان،  اأفيغدور  بيتنا«،  »اإ�صرائيل  حزب 
لت�صكيل  اجلهود  �صيوا�صالن  اأنهما  الثالثاء،  اجتماع 

حكومة وحدة.
وذكرت الإذاعة العامة الإ�صرائيلية “كان”، �صباح 
ليربمان  بني  الو�صاطة  يف  �صالعة  جهات  اأن  ال��ي��وم، 
على  ج��دي��دًا  مقرتحًا  طرحت  الدينية  والأح����زاب 
و”يهدوت  “�صا�س”  حزبي  باإبعاد  يق�صي  اجلانبني، 
هتوراة” الدينيني عن مراكز القوة التي تتواجد فيها، 

للكني�صت  التابعة  املالية  وجلنة  الداخلية  وزارة  مثل 
ووزارة ال�صحة.

عن  ي��دور  احلديث  اأن  نف�صها  اجلهات  واأو�صحت 
يف  ظهرت  التي  املنا�صب  من  الدينية  الأحزاب  اإخراج 
وتطرق  بيتنا”  “اإ�صرائيل  حلزب  النتخابية  احلملة 
اأي�صًا  املقرتح  ويق�صي  مبا�صر.  ب�صكل  ليربمان  اإليها 
اجلي�س  يف  املتدينيني  جتنيد  قانون  على  بامل�صادقة 
الإ�صرائيلي وفقًا ملطالب ليربمان، وتعترب تلك اجلهات 
التي  ال��ق��وة  م��راك��ز  كافة  م��ن  املتدينيني  اإخ���راج  اأن 
جتنيدهم،  قانون  �صن  جانب  اإىل  فيها،  يتواجدون 
وميهد  بيتنا”،  “اإ�صرائيل  ح��زب  ملطالب  �صي�صتجيب 

نتنياهو،  ي�صكلها  حكومة  اإىل  احل��زب  ه��ذا  لن�صمام 
وحتظى بدعم اأغلبية 63 ع�صو كني�صت.

ي�صار اإىل اأن مهلة التفوي�س بت�صكيل حكومة التي 
بيني  اأبي�س”،  “اأزرق-  حتالف  رئي�س  عليها  ح�صل 
حكومة  ت�صكيل  دون  الأربعاء،  غدًا  �صتنتهي  غانت�س، 
اإىل الآن ب�صبب �صعف مع�صكر الو�صط – ي�صار، الذي ل 

يتعدى عدد اأع�صائه يف الكني�صت 44 ع�صوًا.
ق��ادة  م��ع  الث��ن��ني  اأم�����س  اجتمع  نتنياهو  وك���ان 
الأحزاب الدينية، وطالبهم بالتنازل مبا يتعلق بقانون 
التجنيد من اأجل ت�صهيل ان�صمام “اإ�صرائيل بيتنا” اإىل 

كتلة اليمني وت�صكيل حكومة.

ضغوطات على ليبرمان لالنضمام لحكومة برئاسة نتنياهو

قطع الطرق المؤدية لحقوق 
النفط جنوب العراق

وكالة األنباء السورية: إنزال أميركي 
بالحسكة واختطاف شابين

الصين: إقامة مستوطنات على أراض 
فلسطينية محتلة مخالف للقانون الدولي

عون: تسمية رئيس الحكومة فور 
انتهاء االستشارات النيابية

مستوطنون يقتحمون االقصى 
بحراسة شرطة االحتالل

الصين تؤكد ضرورة الحل 
السياسي للقضية الليبية

الحوثيون يخطفون 3 
سفن بينها كوريتان

موسكو: المستوطنات 
االسرائيلية غير شرعية

*بغداد 
املوؤدية  الطرق  الثالثاء،  الب�صرة،  يف  عراقيون  حمتجون  اأغلق 

حلقول النفط يف حماولة لإجبار احلكومة على تنفيذ مطالبهم.
الثاين  لليوم  قطعوا  املتظاهرين  اإن  عراقي:  اأمني  م�صدر  وق��ال 
منقطتي  يف  الواقعة  النفطية  للحقول  املوؤدية  الطرق  التوايل،  على 
اأغلب  ت�صمان  اللتني  الب�صرة  حمافظة  غربي  والرميلة،  الربج�صية، 

حقول املحافظة النفطية.
العا�صمة بغداد وت�صع حمافظات  �صعبيا يف  العراق حراكا  وت�صهد 
اإ�صالحات  باإجراء  للمطالبة  املا�صي  الأول  ت�صرين  مطلع  منذ  اأخرى 
والك�صف  املحا�ص�صة،  واإلغاء  عمل،  فر�س  وتوفري  ووزاري��ة،  د�صتورية 

عن املت�صبب بقتل املتظاهرين.

*دمشق
ذك����رت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����ص��وري��ة، 
اإن��زال  نفذت  اأمريكية  قوة  اأن  الثالثاء، 
جويا يف حمافظة احل�صكة، �صمال �صرقي 

�صوريا، واعتقل �صخ�صني.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع���ن م��را���ص��ل��ه��ا يف 
الحتالل  “قوات  قوله:  احل�صكة  مدينة 
الأم���ريك���ي���ة ت��ن��ف��ذ اإن������زال ج��وي��ا عرب 
تل  قرية  يف  املنازل  اأح��د  على  مروحية 
اأحمر بريف احل�صكة اجلنوبي، وتختطف 

�صابني �صقيقني«.
عن  تفا�صيل  اأي  الوكالة  تن�صر  ومل 
كما  العملية،  توقيت  اأو  ال�صابني،  هوية 
مل يعلق اأي م�صدر اأمريكي حتى الآن على 

احلادثة.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د ���ص��اع��ات 
دم�صق  مطار  ق��رب  ان��ف��ج��ارات  وق��وع  م��ن 
التلفزيون احلكومي  اأفاد  ما  الدويل، وفق 
بعد  تتوفر  ومل  الثالثاء.  فجر  ال�صوري، 
ب�صاأن طبيعة النفجارات  اأخرى  تفا�صيل 

وم�صدرها.
مع  دم�صق  يف  الن��ف��ج��ارات  وتزامنت 
 4 اإ�صقاط  عن  الإ�صرائيلي  اجلي�س  اإعالن 
ه�صبة  باجتاه  �صوريا  من  اأطلقت  �صواريخ 

اجلولن املحتلة.
وق������ال ال���ن���اط���ق ب���ا����ص���م اجل��ي�����س 
القبة  اإن  اأدرع��ي،  اأفيخاي  الإ�صرائيلي، 
احل��دي��دي��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اع��رت���ص��ت 

فوق  اإ�صقاطها  ومت  الأرب��ع��ة،  ال�صواريخ 
اجلولن  يف  ال�صورية  القنيطرة  منطقة 
منها  اأي  ي�صل  اأنه مل  اإىل  م�صريا  ال�صوري، 

اإىل الأرا�صي الإ�صرائيلية.
اجل��ي�����س  اأع���ل���ن  ����ص���اب���ق،  وق����ت  ويف 
الإنذار  �صافرات  اأن  بيان  يف  الإ�صرائيلي 
دوت للتحذير من �صواريخ انطلقت باجتاه 
حتتل  ال��ت��ي  اجل����ولن  ه�صبة  منطقة 

اإ�صرائيل جزءا منها منذ العام 1967.
على  ال��غ��ارات  مئات  اإ�صرائيل  و�صنت 
�صوريا منذ بدء احلرب هناك عام 2011، 
معظمها �صد اأهداف اإيرانية واأخرى تابعة 
مليلي�صيات حزب اهلل اللبناين الذي يدعم 

الرئي�س ب�صار الأ�صد، على حد قولها.

*بكني 
م�صتوطنات  اإقامة  اأن  ال�صني،  اأك��دت 
حمتلة  فل�صطينية  اأرا�س  على  اإ�صرائيلية 
داعية  الدويل”،  القانون  مع  تتوافق  “ل 
الوليات املتحدة اإىل “التوقف عن اإ�صافة 
بالق�صية  املتعلقة  ل��الأو���ص��اع  تعقيدات 
ت�صريح  يف  ذل���ك،  ج��اء  الفل�صطينية«. 
للمتحدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية 

جينغ �صوانغ اليوم خالل املوؤمتر ال�صحفي 
اإعالن  على  تعليقا  ال��وزارة،  مبقر  اليومي 
بومبيو  مايك  الأمريكى  اخلارجية  وزي��ر 
تنظر  لن  الأمريكية  “احلكومة  اأن  اأم�س، 
الإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  اإىل  الآن  بعد 
خمالفة  اأن��ه��ا  على  الغربية  ال�صفة  يف 
اإن ق�صية  للقانون الدويل«. وقال �صوانغ: 
يف  الرئي�صة  الق�صايا  م��ن  امل�صتوطنات 

والفل�صطينيني،  اإ�صرائيل  بني  املباحثات 
على  م�����ص��ت��وط��ن��ات  اإق���ام���ة  اأن  م���وؤك���دا 
ذل��ك  يف  مب��ا  حمتلة  فل�صطينية  اأرا�����س 
القانون  مع  تتوافق  “ل  الغربية  ال�صفة 
الوليات  “تدعو  ال�صني  واأن  الدويل”، 
دور  ولعب  بامل�صوؤولية،  للتحلي  املتحدة 
اإىل  تعقيدات  اإ�صافة  عن  والتوقف  بناء، 
الأو�صاع املتعلقة بالق�صية الفل�صطينية”. 

*بريوت 
لال�صت�صارات  موعد  بتحديد  عون  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  وعد 
النيابية امللزمة بت�صمية رئي�س احلكومة اجلديد فور انتهاء امل�صاورات 

التي يجريها مع القيادات ال�صيا�صية املعنية بت�صكيل احلكومة.
املتحدة  لالأمم  املن�صق اخلا�س  مع  الثالثاء   وقال خالل اجتماعه 
يف لبنان يان كوبيت�س: انه يوا�صل جهوده وات�صالته لت�صكيل حكومة 
جديدة يتوفر لها الغطاء ال�صيا�صي الالزم، وت�صم ممثلني عن خمتلف 
املكونات ال�صيا�صية يف البالد ووزراء تكنوقراط من ذوي الخت�صا�س 
والكفاءة وال�صمعة الطيبة، ا�صافة اإىل ممثلني عن “احلراك ال�صعبي«.

وتتم  املراقبة  “قيد  واملالية  القت�صادية  الو�صاع  ان  اإىل  ولفت 
معاجلتها تدريجيا، واآخر ما حتقق يف هذا الطار هو اإعادة العمل يف 
الالزم  المن  توفري  وبعد  لبنان  م�صرف  مع  بالتن�صيق  امل�صارف  قطاع 

للعاملني فيها”.

*رام اهلل 
ال��زراع��ة  وزي���ر  ب��رف��ق��ة  ال��ي��ه��ود  امل�صتوطنني  ع�����ص��رات  اق��ت��ح��م 
غليك  يهودا  املتطرف  واحل��اخ��ام  اأرئيل  اأوري  الأ�صبق  الإ�صرائيلي 

الثالثاء، باحات امل�صجد الأق�صى املبارك/ احلرم القد�صي ال�صريف.
وقال مدير عام دائرة الوقاف ال�صالمية العامة و�صوؤون امل�صجد 
الق�صى بالقد�س ال�صيخ عزام اخلطيب ملرا�صل )برتا( يف رام اهلل، ان 
ا�صرائيلية  اأمنية  بحرا�صة  املغاربة  باب  جهة  من  نفذت  القتحامات 
م�صددة. واو�صح اخلطيب، ان �صرطة الحتالل وفرت احلماية الكاملة 
يف  وجتولهم  املغاربة  باب  عرب  دخولهم  من  ب��دًءا  املتطرفني  لهوؤلء 
اأنحاء متفرقة من �صاحات امل�صجد الأق�صى وانتهاء بخروجهم من باب 
ال�صل�صلة، لفتا اىل اأن امل�صتوطنني املقتحمني اأدوا طقو�ًصا تلمودية يف 
�صرطة  موا�صلة  و�صط  الرحمة،  باب  منطقة  يف  وحتديًدا  الأق�صى، 
دخولهم  اأثناء  الفل�صطينيني  امل�صلني  هويات  بع�س  احتجاز  الحتالل 

للم�صجد الأق�صى، وخا�صة الن�صاء وال�صبان.

*بكني 
هاي  وو  املتحدة  الأمم  ل��دى  الدائم  ال�صيني  املبعوث  نائب  ق��ال 
ودعم  باحلوار،  التم�صك  الليبي  ال�صراع  اأطراف  على  “يتعني  اإنه  تاو، 
الق�صية  حل  من  بد  ل  اأنه  على  م�صددا  الليبية”،  ال�صيا�صية  العملية 

الليبية على نحو �صيا�صي.
واأ�صاف تاو يف كلمة خالل اجتماع ملجل�س الأمن ب�صاأن ليبيا، نقلتها 
اأطراف  جميع  حتث  ال�صني  ان  الثالثاء،  اليوم  �صينية  اإعالم  و�صائل 
حدة  وتخفيف  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  النار  اإطالق  وقف  على  ال�صراع 
بهدف  ال�صلمية؛  وامل�صاورات  احل��وارات  م�صار  اإىل  والعودة  التوتر، 
حتقيق ال�صالم وال�صتقرار الدائمني يف البالد، وعلى “املجتمع الدويل 
بعملية  والتم�صك  اأرا�صيها،  ووحدة  وا�صتقاللها  ليبيا  �صيادة  احرتام 

�صيا�صية يقودها وميتلكها الليبيون اأنف�صهم«.
ن�صط  دور  لعب  على  التاأثري  ذات  ال��دول  ال�صيني  املبعوث  وح��ث 
لإزال��ة  ليبيا  يف  الأط��راف  جميع  ق��درة  تي�صري  يف  تاأثريها  وممار�صة 
الدول  اأنه يتعني على تلك  املتبادلة، مو�صحا  الثقة  اخلالفات وزيادة 
النار، وا�صتئناف احلوارات  اإطالق  توفري م�صاعدة بناءة لإقرار وقف 

ال�صيا�صية.

*عمان 
جماعة  ان  الثالثاء،  اجلنوبية  كوريا  يف  اخلارجية  وزارة  اأكدت 
على  كوريتان  �صفينتان  بينها  �صفن،  ثالث  احتجزت  اليمنية  احلوثي 
الوزارة يف بيان  اليمن. وقالت  متنها كوريون، قرب جزيرة كمران يف 
لها، انه مت احتجاز ال�صفن عند توجهها اىل ميناء بربرة يف ال�صومال 
من ميناء جازان يف ال�صعودية وكان على متنها 16 �صخ�صا، م�صرية اىل 

اأنه مت ابالغ ال�صركة املالكة با�صتيالء احلوثيني عليها.
وتر�صو ال�صفن الثالث الآن يف ميناء ال�صليف يف حمافظة احلديدة 

يف اليمن، بح�صب وكالة يونهاب الكورية.

*موسكو 
امل�صتوطنات  ق�صية  م��ن  موقفها  تغري  مل  اأن��ه��ا  مو�صكو  اأك���دت 
»غري  ب�  �صنفتها  اأن  �صبق  والتي  الغربية،  ال�صفة  يف  الإ�صرائيلية 

�صرعية«.
ونقلت وكالة الأنباء الرو�صية “تا�س” عن املكتب الإعالمي لوزارة 
مل  الق�صية  ه��ذه  م��ن  رو�صيا  “موقف  ق��ول��ه:  الرو�صية،  اخلارجية 

يتغري«.
الوليات  اإع��الن  من  �صاعات  بعد  الرو�صية  الت�صريحات  وتاأتي 
الغربية  ال�صفة  يف  الإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  باأن  الأمريكية،  املتحدة 

الدويل”.  للقانون  انتهاكا  تعد  “ل 

*باكو 
اإلهام  اذربيجان  جمهورية  رئي�س  تقبل 
علييف اأوراق اعتماد ال�صفري الأردين اجلديد 

لدى اأذربيجان �صامي غو�صة.
اوراق  تقبل  خ��الل  غو�صة  ال�صفري  ونقل 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  حتيات  اعتماده 
ال�صحة  بدوام  له  ومتنياته  علييف،  للرئي�س 
ال�صديق  الأذرب��ي��ج��اين  ولل�صعب  والعافية، 
اىل  م�صريا  والزده�����ار،  ال��ت��ق��دم  م��ن  امل��زي��د 
العالقات  لتطوير  امل��ل��ك  ج��الل��ة  توجيهات 
الأخوية بني البلدين ال�صديقني على خمتلف 
�صيما  اأرح����ب، ل  لآف����اق  واأخ���ذه���ا  ال�����ص��ع��د، 

القت�صادية وال�صتثمارية وال�صياحية.
الأذربيجاين  الرئي�س  حمل  جانبه،  من 
ال�صفري غو�صة حتياته وتقديره جلاللة امللك 
الأردين  لل�صعب  ومتنياته  ال��ث��اين،  عبداهلل 
بعمق  م�صيدًا  والزده���ار،  التقدم  من  مبزيد 

العالقات بني البلدين على امل�صتويات كافة.
بال�صفري  الأذرب��ي��ج��اين  الرئي�س  ورح��ب 
�صيحظى  اأن��ه  مو�صحا  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  غو�صة 
وجناحها،  مهمته  ت�صهيل  �صاأنه  م��ن  م��ا  بكل 
البلدين  و�صعبي  قيادتي  تطلعات  يحقق  ومبا 

ال�صديقني. 

الرئيس االذربيجاني يتقبل 
اوراق اعتماد السفير غوشة

*اجلزائر
اجلزائري  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  اأك��د 
اأنه ل  اأحمد قايد �صالح، الثالثاء،  الفريق 
طموحات �صيا�صية لدى اجلي�س، ول اأهداف 

اأخرى غري وطنية.
اأحمد قايد �صالح، رئي�س  الفريق  وقال 
اأركان اجلي�س اجلزائري، اإن “الع�صابة ومن 
ال�صعب  تاريخ  مع  عالقة  كل  فقدوا  والهم 

ومبادئه الوطنية«.
اأن  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  واأو�صح 
احلاقدة  الأط��راف  خلفية  ي��درك  ال�صعب 

املنزعجة من حلمة اجلي�س ب�صعبه.
اللحمة  اأن  اإىل  الأرك��ان،  رئي�س  واأ�صار   
ل  الأرك���ان  “كاملة  واجلي�س  ال�صعب  ب��ني 
اأن  اأدرك  “ال�صعب  م�صيفا:  لها”،  انف�صام 

جي�صه متم�صك ببقائه يف ح�صنه«.
وذكر قايد �صالح، اأنهم �صجلوا باإعجاب 
رب��وع  ك��اف��ة  ع��رب  ال�صعبية  الهبة  �صديد 
خرجت  الفئات  خمتلف  اأن  م�صيفا  الوطن، 

يف اأروع �صور التفاف ال�صعب حول جي�صه.
خرج  ال�صعب  اأن  �صالح،  قايد  واأ���ص��اف 

بقوة  تدعو  و�صعارات  بهتافات  ال�صارع  اإىل 
للتوجه اإىل �صناديق القرتاع.

حمالت  الأح����د،  انطلقت  ق��د  وك��ان��ت 

الرئا�صة  انتخابات  يف  اخلم�صة  املر�صحني 
اجلزائرية، املقرر اإجراوؤها يف الثاين ع�صر 

من دي�صمرب املقبل.

*موسكو
نددت وزارة الدفاع الرو�صية، الثالثاء، 
مبقرتح تركي ب�صاأن القيام بعملية ع�صكرية 
من  لتطهريها  �صوريا  �صرقي  �صمال  جديد 
تركيا  ت�صفهم  الذين  الأك���راد،  امل�صلحني 

باأنهم »اإرهابيني«.
وقالت مو�صكو، الثالثاء، اإن تعهد تركيا 
�صوريا،  �صمال  يف  جديدة  بعملية  بالقيام 
اإذا مل يجر تطهريها من امل�صلحني الأكراد، 
هذه  مثل  اأن  م��ن  وح���ذرت  ده�صتها،  اأث���ار 
ال�صتقرار  حتقيق  بجهود  �صت�صر  اخلطوة 

يف املنطقة.
ال��رو���ص��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  واأو���ص��ح��ت 
ب��ال��ك��ام��ل  ن��ف��ذت  م��و���ص��ك��و  اأن  ال���ث���الث���اء، 
الرئي�س  اأبرمه  اتفاق  مبوجب  التزاماتها 
فالدميري بوتن مع نظريه الرتكي رجب طيب 

اأردوغان، وفق ما ذكرت رويرتز.
ال��دف��اع  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
بيان:  يف  كونا�صينكوف  اإي��غ��ور  الرو�صية 
نفذتها  التي  الإجراءات  جمموعة  “بف�صل 
درج��ة  حتقيق  اأم��ك��ن  الحت��ادي��ة،  رو�صيا 

كبرية من ال�صتقرار يف الو�صع«.
اخلارجية  وزي���ر  “دعوة  اأن  واأ���ص��اف 
�صاأنها  من  يكون  لن  ع�صكري  لعمل  الرتكي 
بدل  �صوريا  �صمال  يف  الو�صع  ت�صعيد  �صوى 
يف  عليه  املن�صو�س  بال�صكل  الأم��ور  حل  من 
الرئي�صان  وقعها  م�صرتكة  تفاهم  مذكرة 

الرو�صي والرتكي«.

ال��دف��اع  وزارة  ت�����ص��ري��ح��ات  وت���اأت���ي 
اأدىل  ت�صريحات  على  ردا  ه��ذه  الرو�صية 
الرتكي مولود جاوي�س  وزير اخلارجية  بها 
�صت�صن  بالده  اإن  فيها  قال  الثنني،  اأوغلو، 
�صرق  �صمال  يف  جديدة  ع�صكرية  عملية 
ال�صعب  �صوريا ما مل تخرج وحدات حماية 

الكردية ال�صورية من املنطقة.

قايد صالح: ال طموحات سياسية 
للجيش في الجزائر

موسكو تندد باعتزام أنقرة شن 
عملية عسكرية جديدة في سوريا
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منتخبنا يكتفي بخماسية
في الشباك التايوانية

اللجنة البارالمبية تستعد الستقبال األبطال

3 ميداليات ملونة حصيلة منتخب 
بوتشيا بملتقى البحرين الدولي

كلويفرت: دي ليخت نادم على
 عدم االنضمام لبرشلونة

نادي شباب العقبة يستعد 
لدوري المحترفين

سلة الوحدات تتفق
 مع المدرب تراخ

فوز صعب لمنتخب الكويت على 
نيبال بتصفيات كأس العالم

فريق معان يفوز على السلط 
استعدادا لمنافسات المحترفين

فوز الجزيرة على 
كفريوبا بدوري السلة

تيتي: ميسي ال يقارن 
بأسطورة البرازيل

اللجنة األولمبية األردنية تستقبل 
عددا من اللجان األولمبية العربية

*وكاالت
اكت�ضح منتخب الأردن �ضيفه التايواين 
بخما�ضية دون رد، اليوم الثالثاء، يف املباراة 
التي اأقيمت على �ضتاد امللك عبد اهلل الثاين 
امل�ضرتكة  الت�ضفيات  اإط��ار  يف  بالقوي�ضمة، 

املوؤهلة ملونديال 2022 وكاأ�س اآ�ضيا 2023.
بهاء  توقيع  حملت  الن�ضامى  خما�ضية 
وي��زن  ع��ر���ض��ان  واأح��م��د  "هدفني"  في�ضل 
الدقائق 4 و25  الدردور يف  العرب وحمزة 

و43 و61 و75 على الرتتيب. 
وا�ضتقر منتخب الأردن يف املركز الثالث 
الكويت  ع��ن  م��ت��اأخ��را  ن��ق��اط   10 بر�ضيد 
بفارق الأه��داف، فيما ظلت تايوان يف ذيل 

الرتتيب بدون نقاط. 

حسم مبكر
ت�ضجيل  يف  الأردن  منتخب  يتاأخر  مل 
الفنية  ال��ف��وارق  خ�ضم  يف  الأول،  الهدف 
هدف  الرابعة  الدقيقة  لت�ضهد  الوا�ضحة، 
من  الكرة  في�ضل،  بهاء  ت�ضلم  بعدما  ال�ضبق 
التعمري و�ضدد بثقة على ي�ضار بان حار�س 

تايوان.
وكان منتخب الأردن قد اأعلن عن بداية 
كرة  العر�ضان  و���ض��دد  متوقعة،  هجومية 

قوية حولها بان اإىل ركلة ركنية.
ب��ن��اء  يف  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  واع��ت��م��د 
واأحمد �ضمري يف  هجماته، على بني عطية 
والتعمري  عر�ضان  و�ضغل  امللعب،  منت�ضف 
الدردور  الأم��ام حمزة  الأط��راف، ولعب يف 

وبهاء في�ضل.
يف  رغبته  ت��اي��وان،  منتخب  يخف  ومل 
هجماته  متيزت  حيث  النتيجة،  تعديل 
امل��رت��دة ب��ال�����ض��رع��ة، واأر����ض���ل ول��ي��ام ك��رة 
فيما  متابعتها،  يف  مات�ضي  تاأخر  عر�ضية 
ا�ضتقرت ت�ضديدة ون ت�ضي من موقف ثابت 

يف اأح�ضان احلار�س عامر �ضفيع.
عر�ضان  اأحمد  ت�ضلم   25 الدقيقة  ويف 
و�ضدد  اجلزاء،  منطقة  م�ضارف  على  الكرة 
كرة قوية ا�ضتقرت على ميني حار�س تايوان 

معلًنا تقدم الأردن بهدفني دون رد.
ورغم تقدم الأردن بهدفني، اإل اأنه وجد 
�ضعوبات كبرية يف عملية الخرتاق يف ظل 

انعدام الأفكار التكتيكية عن الأداء.
الت�ضويب  اإىل  الأردن  لع��ب��و  وجل���اأ 
البعيد، فاأطلق عر�ضان كرة قوية من �ضربة 
لركلة  امل��ت��األ��ق  ب��ان  حولها  مبا�ضرة  ح��رة 

ركنية.

ت�ضجيل  يف  الأردين  املنتخب  وجن��ح 
نفذها  ركنية  �ضربة  م��ن  ال��ث��ال��ث  ه��دف��ه 
براأ�ضه  ال��ع��رب  ي��زن  لها  ارت��ق��ى  ع��ر���ض��ان 
يف  املرمى  خط  وجتتاز  بالعار�ضة،  لرتتطم 

الدقيقة 43.

تبديالت بال فائدة
ح�ضل بهاء في�ضل، على فر�ضة خطرية 
و�ضعته  عندما  الثاين،  ال�ضوط  انطالق  مع 
الكرة املر�ضلة من �ضفيع يف مواجهة املرمى، 
الت�ضدي  يف  ت��األ��ق  ت��اي��وان  ح��ار���س  ل��ك��ن 

للموقف.
منتخب  اأف�ضلية  ال��دردور،  حمزة  وتوج 

�ضددها  مبا�ضرة  ح��رة  �ضربة  من  الأردن 
بان  ميني  على  ا�ضتقرت  اأر�ضية  كرة  بذكاء 

حار�س تايوان.
من  لتايوان  هدًفا  يحرز  اأن  وليام  وكاد 
ت�ضديدة خارج منطقة اجلزاء، لتمر بجوار 
القائم الأمين لأحمد عبد ال�ضتار الذي مت 

الدفع به بدًل من عامر �ضفيع.
هدفه  ت�ضجيل  يف  في�ضل  بهاء  وجن��ح 
يف  للن�ضامى  واخلام�س  ال��ث��اين  ال�ضخ�ضي 
منطقة  خ��ارج  ت�ضديدة  من   ،75 الدقيقة 
الي�ضرى،  ال��زاوي��ة  يف  ا�ضتقرت  اجل���زاء 
الهدف  اإحراز  بعد  با�ضتبداله  فيتال  ليقوم 

مبا�ضرة ب�ضعيد مرجان.

ينجح  اأن  دون  الأردن  اأداء  وت��راج��ع 
احليوية  تعيد  تبديالت  اإج��راء  يف  فيتال 
يحرز  اأن  مات�ضي  وكاد  الهجومية،  للقدرات 
هدفا لتايوان بعدما تالعب بالدفاع و�ضدد 

لكن الكرة حتولت لركنية.
الأردن  م��درب  دف��ع   ،88 الدقيقة  ويف 
بورقة يا�ضني البخيت بدًل من التعمري يف 
تبديل غري مفهوم، ورمبا لإر�ضاء الالعبني 

فقط.
منتخب  اأداء  على  الع�ضوائية  وطغت 
املزيد  ت�ضجيل  يف  ينجح  اأن  دون  الأردن، 
فائزا  النهاية  يف  ليخرج  الأه����داف،  م��ن 

بخما�ضية دون رد.

*عمان
الأردنية  الباراملبية  اللجنة  ت�ضتعد 
الوطني  املنتخب  منتخب  وفد  ل�ضتقبال 
الأربعاء  غد  م�ضاء  عودته  عند  للبوت�ضيا 
ميداليات  بثالث  متوجا  املنامة  من  قادما 
البحرين  مبلتقى  م�ضاركته  عقب  تاريخية 
اإ�ضراف  وحت��ت  دول   8 مب�ضاركة  ال��دويل 

الحتاد الدويل للعبة.
 ،bc5 فئة  بذهبية  ه�ضام  عمرو  وتوج 
بينما   ،Bc3 وحنني جمذوبة بف�ضية فئة
ح�����ض��ل��ت جل���ني م���ه���ريات ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة 

.cp5 الربونزية يف فئة
عمر  ذهبية  ج���اءت  التفا�ضيل  ويف 
على  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  ف��وزه  بعد  ه�ضام 
زميلته جلني مهريات وثم الفوز على لعب 
على  النهائية  املباراة  يف  والفوز  عمان  من 
ف�ضية  وج���اءت  جمعان،  ف��واز  ال�ضعودي 
متتاليني  فوزين  حققت  بعدما  جمذوبة 
لعب  اأم��ام  النهائية  املواجهة  وخ�ضارتها 
الربونزية  مهريات  جلني  وحققت  �ضعودي، 

بعد الفوز على ال�ضعودي ماجد العطيوي.
اأبو الرز رئي�س اللجنة  وثمن د. ح�ضني 
الباراملبية الأردنية اأن اإدارة اللجنة ت�ضتعد 
ل�ضتقبال حافل لالأبطال فور و�ضولهم اإىل 
معربا  الأرب��ع��اء،  م�ضاء  علياء  امللكة  مطار 
الباراملبية  اللجنة  واأ���ض��رة  �ضعادته  ع��ن 
البعثة  ويرتاأ�س  التاريخية.  الجناز  بهذا 

خارجية  ببطولة  ت�ضارك  التي  الأردن��ي��ة 
الأم��ني  الربغوثي  مها  الأن�ضة  م��رة  لأول 
وت�ضم  الأردن��ي��ة،  الباراملبية  للجنة  العام 
كال من ال�ضيد طه زياد مدربا، و�ضعد جودة 
باهلل  املعت�ضم  واملعالج  للمدرب  م�ضاعدا 
مهريات  جلني  هم:  لعبني  وثالثة  عي�ضى، 

وعمرو ه�ضام وحنني جمذوبة.

الكبري  ب��الإجن��از  الربغوثي  واأ���ض��ادت 
خارجية  م�ضاركة  اأول  م��ن  حتقق  ال���ذي 
باهتمام  الربغوثي  وثمنت  بوت�ضيا،  للعبة 
ال�ضفارة الأردنية يف البحرين من  ومتابعة 
الأردين  للقن�ضل  ال��دائ��م  التواجد  خ��الل 

معت�ضم املبي�ضني مع البعثة الأردنية.
وتاأتي امل�ضاركة الأردنية بدعوة خا�ضة 

اأعلنت  التي  للبطولة  املنظمة  اللجنة  من 
حتملها كافة تكاليف الوفد من �ضفر واإقامة 
يف مملكة البحرين. وتعد ريا�ضة البوت�ضيا 
احلادة  الإعاقات  ذوي  للريا�ضيني  موجهة 
الكرة  بريا�ضة  �ضبيهة  وه��ي  والعميقة، 
م�ضنوعة  بكرات  جلو�ضا  وتلعب  احلديدية 

من اجللد.

*وكاالت
رئي�س  ك��ل��وي��ف��رت،  ب��ات��ري��ك  يعتقد 
ليخت  دي  ماتيا�س  اأنَّ  لما�ضيا،  اأكادميية 
عدم  على  قلياًل  ن��ادم  يوفنتو�س،  مدافع 

النتقال اإىل بر�ضلونة هذا املو�ضم.
ك���ان ال��ب��ار���ض��ا ي��ن��اف�����س ي��وف��ن��ت��و���س، 
دي  �ضفقة  على  ج��ريم��ان،  �ضان  وباري�س 
تواجد  اأث��ن��اء  املا�ضي  بال�ضيف  ليخت، 
اأن  قبل  اأي��اك�����س،  �ضفوف  �ضمن  امل��داف��ع 
قمي�س  ارت��داء  الهولندي  ال�ضاب  يف�ضل 

العجوز. ال�ضيدة 
ت�����ض��ري��ح��ات  يف  ك���ل���وي���ف���رت،  وق�����ال 
ل�ضحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�ضبانية: 
يف  �ضي�ضبح  ك��ان  ليخت  دي  اأنَّ  “اأعتقد 
حالة اأف�ضل اإذا قرر النتقال اإىل الليجا«.
اإقناعه  �ضخ�ضًيا  اأحاول  “مل  واأ�ضاف: 
فقط  اأخربته  ني  لكنَّ للبار�ضا،  بالن�ضمام 

كناٍد  لرب�ضلونة  الإيجابية  اجلوانب  عن 
ومدينة«.

نتحدث عن  اأننا  الوا�ضح  “من  ووا�ضل: 
مدافع عظيم، لكنه يف النهاية اتخذ قراًرا 
قلياًل  يندم  اأن��ه  اأعتقد  م�ضتقبله.  ب�ضاأن 

على ذلك الآن، ولكن هذا ما حدث«.
واأمت: “يف احلياة يجب عليك املفا�ضلة 
دائ��ًم��ا ب��ني ع��دة اخ��ت��ي��ارات، وال��ق��رارات 
�ضيئة. علينا  واأحياًنا  اأحياًنا تكون جيدة، 

اأن نتعلم من قراراتنا«.
اإنه  كلويفرت،  قال  اأخ��رى،  ناحية  من 
اقرتح على اإدارة النادي رحيل اأحد جنوم 
كرة القدم ال�ضاعدين يف الفريق الرديف، 
الإع��ارة،  �ضبيل  على  بويج،  ريكي  ال�ضاب 
وذلك  وخمتلف،  مرتفع  مب�ضتوى  ليتناف�س 
قمي�س  لرت����داء  جم���ددا  ي��ع��ود  اأن  على 

البلوجرانا.

خط  ل��ن��ج��وم  ن��ظ��رت  “اإذا  واأ����ض���اف 
الو�ضط يف بر�ضلونة، مثل فرينكي واأرتورو، 
كل  مع  ريكي؟  �ضت�ضع  اأي��ن  اإذن  وغ��ريه��م، 
الحرتام، لكن هذا اأمر �ضعب. من الأف�ضل 
ب�ضكل  ليناف�س  ك��اإع��ارة  الرحيل  لريكي 

خمتلف واأن يكون قادرا على العودة«.
واأكد اأن نادي اأياك�س اأم�ضرتدام �ضيكون 
عاًما:  ال�20  �ضاحب  لالعب  جيدة  وجهة 
لأياك�س«. لعبني  انتقال  فكرة  اأوؤيد  “اأنا 

اأن�ضو  ال�ضاعد  امل��ه��اج��م  وبخ�ضو�س 
املو�ضم على  فاتي الذي يح�ضل منذ بداية 
والذي  الأول  الفريق  مع  للم�ضاركة  دقائق 
اأكمل للتو عامه ال�17، قال “اإذا كان لعبو 
الفريق الأول جاهزين بن�ضبة 100% لدي 
الفريق  يف  اللعب  عليه  �ضيتعني  باأنه  �ضعور 
الرديف ليحظى بدقائق للعب، مثلما نفعل 

الآن مع كارلي�س برييز”.

*وكاالت
خطواته  وت��رية  من  العقبة  �ضباب  ن��ادي  �ضرع 
لتطوير كرة القدم يف النادي ول�ضيما فريق الكرة 

الول الذي ي�ضتعد ملناف�ضات دوري املحرتفني.
الأخ��رية يف جتديد  الأي��ام  الإدارة يف  وجنحت 
اجلهاز  عقد  وجت��دي��د  لعبني  ع�ضرة  نحو  عقود 

الفني بقيادة املدرب رائد الداود.
اأمثال  العقبة لعبني جدد  ا�ضتقطب فريق  كما 
لعبي الوحدات احمد الطريفي وزيد ابو الري�س، 
كما تعاقد مع مدافع فريق الهلي احمد ابو حالوة.

حامت  احل��ايل  وامل���درب  ال�ضابق  النجم  واأع��ل��ن 
مع  تعاقده  عن  الثالثاء  ل��)برتا(  ت�ضريح  يف  عقل 
تدريب  على  ال�ضراف  ليتوىل  العقبة  �ضباب  نادي 
نادي  اإدارة  ان  اإىل  م�ضريا  العمرية،  الفئات  فرق 
القدم  كرة  تطوير  بخطوات  �ضرعت  العقبة  �ضباب 
كرة  م�ضتقبل  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  النادي  يف 
القدم يف النادي. واعترب ان الهتمام بفرق الفئات 
يعد اأمرا اأ�ضا�ضيا لتطوير الفريق الأول، مو�ضحا اأن 
النادي ي�ضري يف الطريق ال�ضحيح لالرتقاء بفريقه 

الريا�ضي.

*وكاالت
مازا  امل��درب  مع  اتفاقه  ال��وح��دات  ن��ادي  اأعلن 
ال�ضلة  لفريق كرة  الفني  املدير  مهمة  لت�ضلم  تراخ، 

خلًفا ملنت�ضر اأبو الطيب.
يف  الإع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  ال�ضعودي  ول��ي��د  وق���ال 
اإن  الوحدات،  لنادي  الر�ضمي  للموقع  ت�ضريحات 
الرغبة يف التعاقد مع تراخ جاءت بعد تقدمي اأبو 

الطيب ا�ضتقالته من من�ضبه.
وي���ع���ت���ربالأردين ت���راخ وامل��ق��ي��م يف ال��ولي��ات 

املتحدة الأمريكية من املدربني املميزين حيث �ضبق 
له قيادة نادي زين الأردين عام 2006 لإحراز لقب 

الأندية الآ�ضيوية.
الفنية  بالإدارة  الوحدات  اإدارة  اهتمام  وياأتي 
م�ضتلزمات  كافة  توفري  يف  اأم��اًل  ال�ضلة  كرة  لفريق 
اأمام الالعبني واإحراز اأول لقب تاريخي يف  النجاح 

م�ضرية النادي.
ال��دوري  ذه��اب  مرحلة  الوحدات  فريق  واأنهى 

املمتاز مت�ضدًرا بر�ضيد “10” نقاط.

*وكاالت
�ضعبا  ف��وزا  القدم  لكرة  الكويت  منتخب  حقق 
التي  املباراة  يف   0-1 بنتيجة  نيبال  منتخب  على 
جرت يف بوتان يف اطار مناف�ضات املجموعة الثانية 
لكاأ�س  املوؤهلة  امل��زدوج��ة  الآ�ضيوية  بالت�ضفيات 

العامل 2022 وكاأ�س اآ�ضيا 2023.

املجموعة  يف  ونيبال  الكويت  منتخبا  ويلعب 
الثانية التي ت�ضم اي�ضا املنتخب الوطني وا�ضرتاليا 
وال�ضني تايبيه. ورفع الكويت ر�ضيده اإىل 10 نقاط 
يف املركز الثاين خلف ا�ضرتاليا �ضاحبة 12 نقطة، 
فيما يحتل املنتخب الوطني املركز الثالث بر�ضيد 7 
نقاط، بانتظار مباراته امام منتخب ال�ضني تايبيه.

*وكاالت
نادي  فريق  على  ف��وزا  معان  ن��ادي  فريق  حقق 
ال�ضلط بنتيجة 3-1 يف املباراة الودية التي اقيمت 

الثنني على ملعب المري ح�ضني بال�ضلط.
وتاأتي هذه املباراة يف اطار حت�ضريات الفريقني 
ال��ودي��ة  الفي�ضلي  ال��ن��ادي  بطولة  يف  للم�ضاركة 

ومن   ) ال��ع��دوان  �ضلطان  ال�ضيخ  ال��راح��ل  )بطولة 
املو�ضم  يف  املحرتفني  دوري  مبناف�ضات  امل�ضاركة  ثم 

املقبل.
موايف  حممود  الالعبون  معان  لفريق  و�ضجل 
واأحمد ابو كبري وفار�س غطا�ضة، فيما �ضجل هدف 

ال�ضلط الوحيد الالعب عبداهلل ذيب.

*وكاالت
حقق فريق اجلزيرة لكرة ال�ضلة فوزًا على فريق 
كفريوبا بنتيجة 66-59 يف املباراة التي اأقيمت ، يف 
�ضالة الأمري حمزة مبدينة احل�ضني لل�ضباب. وتاأتي 
هذه املباراة يف افتتاح مرحلة الإياب من دوري بنك 
فريق  لعبو  وجنح  ال�ضلة.  لكرة  املمتاز  الإ�ضكان 

تقدم  اأن  بعد  ل�ضاحلهم  النتيجة  قلب  يف  اجلزيرة 
كفريوبا يف الربعني الأول والثاين قبل اأن ينتف�س 
لعبو اجلزيرة يف نهاية الربع الثالث والربع الرابع 
فريق  حاليًا  ويت�ضدر  مهم.  فوز  حتقيق  وبالتايل 
بانتظار  نقاط   10 بر�ضيد  ال�ضلة  دوري  الوحدات 

مباراته اليوم اأي�ضًا اأمام فريق الأرثوذك�ضي.

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  »تيتي«،  بات�ضي  اأدي��ن��ور  حت��دث 
ملنتخب الربازيل، عن ليونيل مي�ضي جنم الأرجنتني، 
يف  تيتي،  وق���ال  ال�ضامبا.  ب��اأ���ض��ط��ورة  وم��ق��ارن��ت��ه 
الإ�ضبانية:  “ماركا”  �ضحيفة  اأبرزتها  ت�ضريحات 
من بيليه؟ بيليه ل ي�ضاهى، وكل من  اأف�ضل  “مي�ضي 
يريد عقد مقارنة بينه وبني ريا�ضي اآخر ل يعرف 
“مي�ضي غري عادي، ولكن تاألقه يف  �ضيًئا«. واأ�ضاف: 

وتاألقه  اآخر،  كوكب  من  فهو  بيليه  اأما  الب�ضر،  اإطار 
تخطى املعايري الطبيعية«. 

ولكني  برازيلي،  لأنني  هذا  اأق��ول  “ل  وتابع: 
تاألقه  وحجم  بيليه،  ق�ضة  راأي��ت  لأنني  اأحت��دث 
والعرو�س التي كان يقدمها، بالإ�ضافة اإىل جودته 
بالراأ�س  اللعب  يف  ومتيزه  ال��ف��ردي  امل�ضتوى  على 
ومدى قوته، اأنت ك�ضحفي اإذا كنت تريد البحث عن 

عيب لديه، فلن جتد«.

*وكاالت
وف��ود  الأردن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ا�ضتقبلت 
والفل�ضطينية  اجل��زائ��ري��ة  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
اللجنة  عقدتها  ت�ضاركية  زيارة  �ضمن  والكويتية، 
من  بدعم  املعرفة«  »تبادل  عنوان  حتت  الأوملبية 
الأوملبية  للجنة  التابع  الأوملبي  الت�ضامن  برنامج 

الدولية.
اللجنة  م��ن  ب��دع��وة  ال���زي���ارة  ه���ذه  وج����اءت 
اللجان  م��ع  اخل���ربات  لتبادل  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 
يف  ي�ضهم  ت�ضاركي  اإط��ار  �ضمن  الوطنية  الأوملبية 
يخدم  مبا  الريا�ضية  الإدارة  اأ�ض�س  وتطوير  دعم 
البلدان  كل  يف  للريا�ضة  ال�ضرتاتيجية  والأهداف 

العربية.
نا�ضر  الأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  ع��ام  اأم���ني  واف��ت��ت��ح 
املجايل، الور�ضة مرحبًا بال�ضيوف ناقال لهم حتيات 
اللجنة،  رئي�س  احل�ضني،  ب��ن  في�ضل  الأم���ري  �ضمو 
عن  �ضرحًا  اللجنة  م��ن  دي��اب  م��ازن  ق��دم  ح��ني  يف 
ال�ضرتاتيجية الوطنية للريا�ضة الأردنية – التي 
اأطلقتها اللجنة يف عام 2017 واأبرز املخرجات التي 
حتى  انطالقها  منذ  ال�ضرتاتيجية  هذه  عن  نتجت 
اإ�ضافة للخطط امل�ضتقبلية للريا�ضة  العام احلايل، 
تفاعاًل  الزيارة  يف  امل�ضاركون  اأبدى  حيث  الأردنية 
و�ضعت  والتي  ال�ضرتاتيجية  خمرجات  مع  قويًا 
لتخدم الريا�ضة الأردنية �ضمن ثالث مراحل زمنية 

و�ضوًل لعام 2032.
الأوملبية  اللجنة  يف  الأق�ضام  م��دراء  قدم  كما 
���ض��رح��ًا ع���ن الأه�������داف ال���ت���ي و���ض��ع��ت خل��دم��ة 
مع  الأردن��ي��ة  للريا�ضة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 
اخلطط والربامج امل�ضتقبلية التي تكفل دفع عجلة 

التطور �ضمن منظومة الريا�ضة الأردنية.
جل�ضات  على  الثاين  بيومها  الزيارة  وا�ضتملت 
الأوملبية  باللجنة  الأق�ضام  م��دراء  بني  تفاعلية 
والكويت  اجلزائر  من  ال�ضبيهة  الأق�ضام  وم��دراء 
اللجنة الأوملبية ومركز الإعداد  وفل�ضطني يف مقر 
الأوملبي، حيث متت مناق�ضة الربامج والأهداف لكل 

ق�ضم ب�ضكل مكثف و�ضط تفاعل كبري بني ال�ضيوف.
نا�ضر  الأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  ع��ام  اأم���ني  واأع����رب 
قائاًل:  وحتدث  الزيارة  بهذه  �ضعادته  عن  املجايل، 
بن  في�ضل  الأم���ري  �ضمو  م��ن  وبتوجيهات  “نعمل 
مع  املعرفة  تبادل  على  اللجنة،  رئي�س  احل�ضني، 
�ضبل  لتوطيد  الوطنية  الأوملبية  اللجان  من  عدد 
من  وال�ضتفادة  جهة  من  بيننا  امل�ضرتك  التعاون 
من  وال�ضرتاتيجي  الإداري  العمل  يف  اخل���ربات 
اأن هذه الزيارة حققت  جهة اأخرى.”واأكد املجايل 
اللجان  م��ع  الكبري  التفاعل  خ��الل  م��ن  اأه��داف��ه��ا 
الأوملبية التي اأبدت اإعجابها باآلية العمل املوؤ�ض�ضي 
يف اللجنة الأوملبية الأردنية والنتائج التي حتققت 

على مدار ال�ضنوات املا�ضية.
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الداخلية العراقية تعلن 
إنهاء حالة »اإلنذار القصوى«

*بغداد
يا�سني  ال��ع��راق��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ال��ط��اه��ري ال��ي��ا���س��ري، ال��ث��اث��اء، اإن��ه��اء حالة 
ال���دوام  ع���ودة  م��وؤك��دا  الق�سوى”،  “الإنذار 

العتيادي ملوظفي الوزارة، بدءا من ام�س.
هذا  اأن  العراقية،  الداخلية  وزارة  واأوردت 
جهودا  الوزارة  موظفو  بذل  بعدما  ياأتي  القرار 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  املا�سية،  الأي���ام  خ��ال  ك��ب��رة، 
الباد  تعم  التي  الحتجاجات  ملواكبة  عملهم 

منذ �سهرين.
ال��وزراء  رئا�سة  مكتب  اأك��د  ذل��ك،  غ�سون  يف 
امل��ه��دي،  عبد  ع���ادل  اأن  ال��ث��اث��اء،  ال��ع��راق،  يف 
اإخماد  اإىل  م�سعى  يف  وزاري��ة،  تعديات  �سيقدم 
املظاهرات الأكرب منذ �سقوط نظام �سدام ح�سني 
مكتب  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وذكر   .2003 عام 
عبد  اأن  احلديثي،  �سعد  العراقي،  الوزراء  رئي�س 
النواب  جمل�س  اإىل  قريب  عما  �سيتوجه  املهدي 
واأو�سح  وزاري.  تعديل  يف  رغبته  يطرح  حتى 
احلديثي، اأن عبد املهدي �سيقدم قائمة بعدد من 
الوزراء حتى ي�سغلوا حقائب مرتبطة باخلدمات 
املتظاهرين.  ملطالب  ي�ستجيب  مبا  والقت�ساد، 
عراقية  �سيا�سية  كتل  ق��ررت  �سابق،  وق��ت  ويف 
فقط  يوما   45 مهلة  امل��ه��دي  عبد  حكومة  منح 

التوجه  اأو  بها  وعدت  التي  الإ�ساحات  لتنفيذ 
من  الثقة  �سحب  بهدف  العراقي  ال��ربمل��ان  اإىل 
 12 ودعا  مبكرة.  انتخابات  اإجراء  اأو  احلكومة 
الفتح”،  “حتالف  اأبرزها  �سيا�سيا،  وحتالفا  كيانا 

اإىل �سرورة ت�سريع قوانني  الكرد�ستانية  والكتل 
توفر  اأولوياتها  �سلم  يف  ت�سع  مهمة  وم��ق��ررات 
فر�س عمل وت�سجيع املنتج املحلي وال�سيطرة على 
قتلى  ع��دد  وارتفع  احل��دودي��ة.  املنافذ  واردات 

وو�سط  جنوب  مدن  جتتاح  التي  الحتجاجات، 
 315 اإىل  العا�سمة،  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��راق، 

�سخ�سا على الأقل منذ بدء الحتجاجات . 
تابع �س10

*وكاالت
اليمينية  اإ���س��رائ��ي��ل  ح��ك��وم��ة  ���س��ارع��ت 
وا�سنطن  دعم  من  لا�ستفادة  الثاثاء  يوم 
تنديد  رغ��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  للم�ستوطنات 

اخلطوة  بهذه  العرب  والزعماء  الفل�سطينيني 
الدويل. القانون  ل�سيادة  تهديدا  بو�سفها 

ل�سان  ع��ل��ى  ج���اء  ال���ذي  الإع����ان  وم��ث��ل 
بومبيو  م��اي��ك  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

ال��ولي��ات  م��وق��ف  ع��ن  تخليا  الث��ن��ني  ي��وم 
يف  م�ستوطنات  وجود  اإن  يقول  الذي  املتحدة 
يتما�سى  ”ل  اإ�سرائيل  حتتلها  التي  الأرا�سي 
مع القانون الدويل“، وهو ما يعد تراجعا عن 

الوليات  به  التزمت  الذي  القانوين  الو�سع 
عام  ك��ارت��ر  جيمي  رئ��ا���س��ة  ظ��ل  يف  امل��ت��ح��دة 

 .1978
�س11 تابع 

الدعم األمريكي للمستوطنات اإلسرائيلية يسلط الضوء مجددا على مشكلة رئيسية في صراع الشرق األوسط

الدولـــــي

لعدم »كفاية األدلة«.. بريطانيا 
تسقط تهمة »االغتصاب« عن أسانج

مبعوث أممي ينتقد التدخالت 
أميركا توقف العمل بإعفاء األجنبية في الشأن الليبي

منشأة فوردو النووية االيرانية

*وكاالت
»ويكيليك�س«،  موؤ�س�س  عن  الغت�ساب  تهمة  الثاثاء،  ال�سويد،  اأ�سقطت 

بربيطانيا. ال�سجن  يف  حاليا  املوقوف  اأ�ساجن،  جوليان 
بتهمة  املتعلق  املزعوم  التحقيق  اإن  ال�سويد،  يف  العامة  النيابة  وقالت 
بعد  اأغلقت  قد   ،2010 العام  اإىل  وتعود  اأ�ساجن،  فيها  تورط  التي  الغت�ساب 

الأدلة. مراجعة 
“اأعترب  ال�سحفيني:  اأمام  بر�سون،  ماري  اإيفا  العام،  املدعي  نائبة  وذكرت 
الأدلة  لكن  اتخاذها،  ميكن  التي  التحقيق  اإجراءات  جميع  ا�ستنفاد  مت  اأنه 

بر�س«. ”فران�س  ل� وفقا  اتهام”،  لئحة  لتقدمي  يكفي  مبا  قوية  لي�ست 
ومعتمدة،  موثوقة  اعتربت  ال�سكوى  �ساحب  اأدلة  اأن  بر�سون  واأو�سحت 

ال�سهود. ذكريات  تا�ست  الزمن،  من  عقد  من  يقرب  ما  بعد  لكن 
الأويل  التحقيق  خال  ظهر  ملا  �سامل  تقييم  اإج��راء  “بعد  نه  اأ واأ�سافت 
لئحة  لتقدمي  اأ�سا�س  لت�سكيل  يكفي  مبا  قوية  لي�ست  الأدلة  اأن  تبني  الأول، 

ويكيليك�س«. موؤ�س�س  بحق  اتهام 
التهام  م��رارا  نفى  عاما،   48 العمر  من  البالغ  ���س��رايل  الأ اأ�ساجن،  وك��ان 

�سده. املوجه 
للمحاكم  مع�سلة  يف  تت�سبب  اأن  ال�سويدية  النيابة  خطوة  ���س��اأن  وم��ن 
ت�سليمه  طلب  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  عليها  يكون  اأن  املحتمل  من  التي  الربيطانية، 
11 املتحدة.                      تابع �س الوليات  اإىل 

*واشنطن 
مبفاقمة  ي�سمها  مل  بلدانا  �سامة  غ�سان  ليبيا  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  اتهم 
العنف يف ليبيا، داعيا يف كلمة له اأمام جمل�س الأمن الدويل اأم�س اىل »احرام حظر 

الأ�سلحة املفرو�س على هذا البلد الفريقي الذي متزقه النزاعات«.
ة ما يزيد من اخل�سائر  وقال، اإن “اأطرافا خارجية” ت�سن هجمات بطائرات م�سررّ
اخلربات  ذوي  من  للمرتزقة  املتزايد  ال�ستخدام  اأن  م�سيفا  املدنيني،  �سفوف  يف 
القتالية يوؤجج النزاع هناك . وفيما اأ�سار �سامة اىل اأن “الأخطار والنتائج املبا�سرة 
للتدخل الأجنبي تزداد و�سوحا”، اعترب اأن الهجوم على م�سنع يف طرابل�س الثنني 
قد يرقى اإىل اأن يكون جرمية حرب، م�سددا يف الوقت نف�سه على اأننا يف “�سباق مع 

الزمن ل�سمان حل �سلمي”.

*واشنطن 
“�ستوقف  املتحدة  الوليات  اإن  بومبيو  مايك  الأمركي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
العقوبات اعتبارا من 15 كانون  الإيرانية من  النووية  باإعفاء من�ساأة فوردو  العمل 
الأول املقبل”، لت�سع بذلك حدا ملكون رئي�سي من التفاق النووي بعد اإعان طهران 

ا�ستئناف اأن�سطة تخ�سيب اليورانيوم يف تلك املن�ساأة.
املن�ساأة،  هذه  يف  اإي��ران  مع  والأوروب��ي  الرو�سي  التعاون  الإج��راء  هذا  �ساأن  ومن 
التي كانت �سرية يف ال�سابق، وكان من املفر�س اأن تتحول اإىل مركز للبحوث املدنية 

مبوجب اتفاق عام 2015 النووي بني اإيران والدول ال�ست الكربى.
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*بغداد
يا�سني  العراقي  الداخلية  وزير  اأعلن 
حالة  اإنهاء  الثالثاء،  اليا�سري،  الطاهري 
الدوام  عودة  موؤكدا  الق�سوى”،  “الإنذار 
العتيادي ملوظفي الوزارة، بدءا من ام�س.

اأن  العراقية،  الداخلية  وزارة  واأوردت 
هذا القرار ياأتي بعدما بذل موظفو الوزارة 
يف  املا�سية،  الأي���ام  خ��الل  كبرية،  جهودا 
الحتجاجات  ملواكبة  عملهم  اإىل  اإ�سارة 

التي تعم البالد منذ �سهرين.
رئا�سة  مكتب  اأك���د  ذل���ك،  غ�����س��ون  يف 

اأن ع��ادل  ال��ث��الث��اء،  ال��ع��راق،  ال����وزراء يف 
يف  وزاري��ة،  تعديالت  �سيقدم  املهدي،  عبد 
منذ  الأك��ر  املظاهرات  اإخماد  اإىل  م�سعى 
 .2003 ع��ام  ح�سني  ���س��دام  نظام  �سقوط 
رئي�س  مكتب  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وذكر 
عبد  اأن  احلديثي،  �سعد  العراقي،  ال��وزراء 
جمل�س  اإىل  قريب  عما  �سيتوجه  امل��ه��دي 
النواب حتى يطرح رغبته يف تعديل وزاري. 
�سيقدم  املهدي  عبد  اأن  احلديثي،  واأو�سح 
ي�سغلوا  حتى  ال����وزراء  م��ن  ب��ع��دد  قائمة 
والقت�ساد،  باخلدمات  مرتبطة  حقائب 

ويف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن.  مل��ط��ال��ب  ي�ستجيب  مب��ا 
عراقية  �سيا�سية  كتل  ق��ررت  �سابق،  وقت 
يوما   45 مهلة  امل��ه��دي  عبد  حكومة  منح 
بها  وعدت  التي  الإ�سالحات  لتنفيذ  فقط 
بهدف  العراقي  ال��رمل��ان  اإىل  التوجه  اأو 
اإج����راء  اأو  ال��ث��ق��ة م��ن احل��ك��وم��ة  ���س��ح��ب 
وحتالفا  كيانا   12 ودعا  مبكرة.  انتخابات 
والكتل  الفتح”،  “حتالف  اأبرزها  �سيا�سيا، 
قوانني  ت�سريع  �سرورة  اإىل  الكرد�ستانية 
ومقررات مهمة ت�سع يف �سلم اأولوياتها توفري 
فر�س عمل وت�سجيع املنتج املحلي وال�سيطرة 

وارتفع  احل��دودي��ة.  املنافذ  واردات  على 
جتتاح  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات،  قتلى  ع���دد 
اإىل  بالإ�سافة  العراق،  وو�سط  جنوب  مدن 
العا�سمة، اإىل 315 �سخ�سا على الأقل منذ 
ب�سبب  تفجرت  التي  الحتجاجات  ب��دء 
التي  احلاكمة  النخبة  من  املواطنني  غ�سب 
مدخل  املحتجون  واأغلق  فا�سدة.  يعترونها 
الثنني،  العراق،  يف  الرئي�سي  ال�سلع  ميناء 
احلكومية  واملقرات  املدار�س  اأغلقت  بينما 
اأبوابها يف كثري من املدن اجلنوبية ا�ستجابة 

لدعوات الإ�سراب العام.

*واشنطن
ع���ر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي 
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، الث���ن���ني، ع��ن »ف��خ��ره« 
بدبلوما�سييه، غري اأنه مل يرد بو�سوح على 
الرئي�س  مبهاجمة  تتعلق  �سحفية  اأ�سئلة 
الأمريكي للدبلوما�سيني، ورف�س الدفاع عن 
ال�سفرية الأمريكية ال�سابقة لدى اأوكرانيا.
ترك  باأنه  املتهم  بومبيو،  مايك  واأك��د 
موظفيه يتورطون يف الق�سية الأوكرانية، 
الثنني، اأنه يدافع دائما عن موظفي وزارة 
“اأف�سل  باأنهم  و�سفهم  الذين  اخلارجية، 
�سلك دبلوما�سي يف تاريخ العامل”، وقال اإنه 

الدبلوما�سي. “فخور” بفريقه 
وي��واج��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 
مواز  دبلوما�سي  لعمل  �سمح  لأنه  انتقادات 
برعاية  اأوك��ران��ي��ا،  مع  العالقات  ب���اإدارة 
الأم��ريك��ي  للرئي�س  ال�سخ�سي  امل��ح��ام��ي 

ملا  وفقا  جولياين،  رودي  ترامب،  دونالد 
ذكرته فران�س بر�س.

الدفاع  لرف�سه  انتقادات  يواجه  كما 

عن ال�سفرية الأمريكية يف كييف  اأو دعمها، 
باإقالتها  الت�سبب  يف  جولياين  جنح  عندما 
ترامب  هاجمها  عندما  ثم  املا�سي،  الربيع 

�سهادتها  اأداء  اأثناء  حتى  وعلنا،  �سخ�سيا 
اأمام الكونغر�س.

لعمل  حمدود  تاأييد  عن  بومبيو  وعر 
على  “قامت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  يوفانوفيت�س، 
الأوكرانية  ال�سيا�سة  بتطبيق  ح��ال  كل 

املالئمة«.
الأمريكية  التلفزيون  �سبكة  وذك��رت 
يف  عر  ترامب  دون��ال��د  اأن  �سي”  بي  “اإن 
بع�س  عن  الأوىل  وللمرة  الأخ��رية  الفرتة 
الق�سية  اإط���ار  يف  بومبيو  م��ن  ال�ستياء 
الأوك���ران���ي���ة، م��ع��ت��را اأن���ه م�����س��وؤول عن 
حاليا  يدلون  الذين  الدبلوما�سيني  تعيني 
باإفادتهم يف اإطار اإجراءات اتهامه وعزله.
ومل ي�ستهدف ترامب بهجماته بومبيو 
اإج���راءات  اأن  الوا�سح  م��ن  لكن  قبل،  م��ن 
�سد  الدميقراطيون  اأطلقها  التي  العزل 

ترامب، اأ�سعفت مركزه.

*طهران
م��ك��ت��ب الأمم  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  اأف�����اد 
باأن  الثالثاء،  الإن�سان،  حلقوق  املتحدة 
يف  القتلى  ع��دد  اأن  ت��وؤك��د  تقارير  لديه 

مظاهرات اإيران »بالع�سرات«.
وو���س��ف امل��ت��ح��دث ال��و���س��ع يف اإي���ران 
الإيرانية  ال�سلطات  داع��ي��ا  ب�”املقلق”، 
لإع��������ادة الإن�����رتن�����ت، واح��������رتام ح��ق 
ما  وف��ق  التعبري،  ح��ري��ة  يف  املتظاهرين 

نقلت “رويرتز«.
ا�ستخدام  من  قلقه  املتحدث  واأب���دى 
احلية،  للذخرية  الإيرانية  الأم��ن  ق��وات 
ومن اأنباء عن “انتهاكات للقانون الدويل«.
ودع����ت زع��ي��م��ة م��ن��ظ��م��ة جم��اه��دي 
رج��وي،  م��رمي  املعار�سة،  الإيرانية  خلق 
الن�سمام  اإىل  ال�سباب  جميع  ر�سالة  يف 
هذا  اأن  م��وؤك��دة  املحتجني،  �سفوف  اإىل 
الغالء  من  للخال�س  الوحيد  الطريق  هو 
جلبها  التي  وال��ك��وارث  والت�سخم  والفقر 

املاليل«. “نظام 
خمتلف  يف  الحتجاجات  وانت�سرت 
�سيا�سيا  منحى  وات��خ��ذت  اإي���ران،  اأن��ح��اء 
رجال  كبار  بتنحي  املحتجني  مطالبة  مع 

الدين، الذين يقودون البالد.
بت�سعيد  البالد  يف  ال�سلطات  وتوعدت 
عقوبة  وتنفيذ  الأم��ن��ي��ة،  اإج��راءات��ه��ا 
ال��وق��ت  امل��ح��ت��ج��ني، ويف  الإع�����دام ب��ح��ق 
ال�سيا�سات  املتحدة  الوليات  دان��ت  ذات��ه 

الإيرانية وقمع املحتجني.
الإيرانية  الإع���الم  و�سائل  واأ���س��ارت 

الر�سمية اإىل اإحراق 100 بنك على الأقل 
وع�سرات املباين وال�سيارات.

وق���ال احل��ر���س ال���ث���وري، وه���و ال��ق��وة 
بال�سالح  املدججة  الرئي�سية  الأم��ن��ي��ة 
الإع��الم  و�سائل  نقلته  بيان  يف  اإي��ران،  يف 

ف�سنتخذ  الأم���ر  تطلب  “اإذا  الر�سمية 
حتركات  اأي  �سد  وثوريا  حا�سما  اإج��راء 

م�ستمرة لزعزعة ال�سالم والأمن«.
التي  الحتجاجات،  نطاق  ي��زال  ول 
البنزين  ت��وزي��ع  ع��ن  الإع�����الن  اأ���س��ع��ل��ه��ا 

باملئة   50 بن�سبة  �سعره  وزيادة  باحل�س�س 
ع��ل��ى الأق����ل غ��ري وا���س��ح، ح��ي��ث تفر�س 
ال�����س��ل��ط��ات ق���ي���ودا ع��ل��ى الإن���رتن���ت ملنع 
يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام 

تنظيم املظاهرات ون�سر مقاطع الفيديو.

الداخلية العراقية تعلن 
إنهاء حالة »اإلنذار القصوى«

بومبيو »فخور« بدبلوماسييه
 وال يدافع عن يوفانوفيتش

قتلى مظاهرات إيران بالعشرات.. 
وانتهاكات للقانون الدولي

*رام اهلل 
فجر  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق���ّوات  اعتقلت 
مناطق  م��ن  فل�سطينيا  ع�سر  خم�سة  ال��ث��الث��اء، 
خمتلفة بال�سفة الغربية، فيما هدمت ثالثة منازل 

يف القد�س واخلليل.
له،  بيان  يف  الفل�سطيني  ال���س��ري  ن��ادي  وق��ال 
مناطق  اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  ان 
متفرقة يف مدن اخلليل ونابل�س وبيت حلم واأحياء 
عدة بالقد�س ال�سرقية املحتلة واعتقلت املواطنني 
جهة  م��ن  مطلوبون.  اأن��ه��م  بزعم  ع�سر  اخلم�سة 
�سباح  الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات  هدمت  اخرى، 
مدينة  �سرق  جنوب  املكر  جبل  يف  منزل  اليوم، 

القد�س املحتلة.
اجل���دار  مل��ق��اوم��ة  ال�سعبية  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 

وال�ستيطان يف جبل املكر يف بيان لها، ان جرافات 
قوات  ترافقها  القد�س  يف  الحتالل  لبلدية  تابعة 
دير  منطقة  داهمت  الحتالل،  جي�س  من  معززة 
ملواطن  يعود  منزل  وهدمت  املكر،  جبل  يف  ال�سنة 
الحتالل  قوات  هدمت  كما  اأريحا.  من  فل�سطيني 
اخلليل  مدينة  �سمال  ال��ع��روب  خميم  يف  منزلني 
ع��دم  بحجة  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ج��ن��وب 
مقاومة  هيئة  مكتب  رئي�س  وق���ال  ال��رتخ��ي�����س. 
اإن  ع��رار،  يون�س  اخلليل  يف  وال�ستيطان  اجل��دار 
بهدم  و�سرعت  املخيم  اقتحمت  الح��ت��الل  ق��وات 
اط��راف  على  الب�س  منطقة  يف  واق��ع��ني  منزلني 
املخيم، م�سريا اىل اأن قرار الهدم �سدر منذ اكرث من 
عام، ومت ال�ستئناف لدى املحكمة ال�سرائيلية لكن 

دون جدوى.

*بريوت 
الحتجاجات  حدة  الثالثاء،  �سباح  ت�ساعدت 
ال�سعبية يف لبنان، بالتزامن مع جل�سة عامة ملجل�س 
الظهر  قبل  ع�سرة  احلادية  عند  �ستعقد  النواب 
ال�ساحات  يف  ال�سباح  منذ  املتظاهرون  جتمع  حيث 
جمل�س  اىل  املوؤدية  �سيما  ل  الطرق،  وعلى  العامة 

النواب يف و�سط بريوت ملنع انعقاد اجلل�سة. 
الداخلي  الم��ن  وق��وى  اجلي�س  اتخذ  وفيما 
تقدم  ملنع  وا�ستثنائية  م�����س��ددة  امنية  ت��داب��ري 
طوق  ت�سكيل  اىل  امل��ت��ظ��اه��رون  عمد  املحتجني، 

حول  كيلومرتات  ث��الث��ة  ح���وايل  مل�سافة  ب�سري 
جمل�س النواب ملنع النواب من ح�سور اجلل�سة، ومل 
يتمكن �سوى عدد قليل من النواب من الو�سول اىل 
النيابية  الكتل  من  ع��ددا  ان  يذكر  الرملان.  مقر 
جمل�س  جلل�سة  مقاطعتها  ام�س  ليل  اعلنت  كانت 
يف  �ست�سارك  انها  اخرى  كتل  اعلنت  فيما  النواب، 
النيابية  اللجان  اع�ساء  بانتخاب  املتعلق  الق�سم 
خ�سو�سا  اجلل�سة،  من  الت�سريعي  الق�سم  و�ستقاطع 
يتعلق  قانون  اقرتاح  على  وا�سع  اعرتا�س  �سوء  يف 

بالعفو العام عن اجلرائم.

*عمان 
ال��ولي��ات  الثالثاء  ال�سمالية  ك��وري��ا  طالبت 
مع  امل�سرتكة  الع�سكرية  مناوراتها  بوقف  املتحدة 
كوريا اجلنوبية ب�سكل نهائي من اأجل ت�سهيل عودة 

احلوار معها.
اأون  جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا  رئي�س  وق��ال 
ال�سمالية  الكورية  املركزية  النباء  لوكالة  كيم 
املتحدة من هذه  الوليات  بان�سحاب  نطالب  “نحن 
م�سيفا  واأخرية”،  واحدة  ملرة  توقفها  اأو  املناورات 
اأن “تعليق التدريبات ل يعني �سمان ال�سالم والأمن 

اجلهود  ي�ساعد  ول  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة  �سبه  يف 
الدبلوما�سية«.

“اأي  يانغ  بيونغ  ل��دى  يكن  مل  ان��ه  اىل  وا���س��ار 
اإىل  تعود  ولن  املتحدة  الوليات  مع  للجلو�س  نية 
املحادثات قبل تخلي وا�سنطن الكامل والنهائي عن 
�سيا�ستها العدائية”، موؤكدا اأنه “من الآن ف�ساعدا، 
ال�سعبية  الدميقراطية  كوريا  جمهورية  �ستح�سل 
حتدث  اداري  اجن��از  لكل  امل�ستحق  التعوي�س  على 
من  اأك��رث  منذ  جدا  كثريا  الأمريكي  الرئي�س  عنه 

عام”.

*بكني 
احلكم  اإزاء  البالغ  قلقها  عن  ال�سني  اأع��رب��ت 
كونغ  ه��ون��غ  ملنطقة  العليا  املحكمة  م��ن  ال�����س��ادر 
الق�سائية  امل��راج��ع��ة  ب�ساأن  اخلا�سة  الإداري����ة 
ل��الئ��ح��ة ح��ظ��ر الأق��ن��ع��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وت��اأث��ريه 
القانون  الجتماعي ال�سلبى، كونه “ل يتوافق” مع 

الأ�سا�سي.
الت�سريعية  ال�سوؤون  با�سم جلنة  املتحدث  وقال 
ال�سعب  لنواب  الوطني  للمجل�س  الدائمة  للجنة 
ال�سيني زانغ تيواي يف ت�سريح الثالثاء، اإن اللجنة 
الدائمة للمجل�س هي “اجلهة الت�سريعية الوحيدة 
ب�ساأن  وق���رارات  اأحكام  اإ���س��دار  يف  احل��ق  لها  التي 
كونغ  هونغ  مبنطقة  خا�س  قانون  اأي  ك��ان  اإذا  ما 
الإدارية اخلا�سة يتوافق مع القانون الأ�سا�سي من 
باإ�سدار مثل  اأخرى احلق  عدمه، ولي�س لأية جهة 

هذه الأحكام والقرارات«.
�سوؤون  مكتب  با�سم  املتحدث  اأعرب   ، جهته  من 
)جمل�س  الدولة  ملجل�س  التابع  وماكاو  كونغ  هونغ 
التاأثري  اإزاء  “قلقه  ع��ن  ق��وان��غ،  يانغ  ال����وزراء( 

من  ال�سادر  للحكم  اخلطري  ال�سلبي  الجتماعي 
املحكمة العليا ملنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�سة 
ب�ساأن املراجعة الق�سائية لالئحة حظر الأقنعة يف 

املنطقة«.
وكان قانون منع ارتداء الأقنعة الذي و�سعته 
اخلا�سة،  الإداري����ة  كونغ  هونغ  منطقة  حكومة 
لإنهاء  التنفيذ،  حيز  املا�سي  ال�سهر  اأوائ��ل  دخ��ل 
العنف وا�ستعادة النظام يف املنطقة، فيما اأو�سحت 
اأن  لم  ك���اري  للمنطقة  التنفيذية  الرئي�سة 
احلكومة جلاأت اإىل �سلطة قانون الطوارئ وو�سعت 
“خللق تاأثري رادع �سد  لئحة ملنع ارتداء الأقنعة 

ارتداء الأقنعة واملحتجني وامل�ساغبني العنيفني«.
ويف �سياق منف�سل، عني جمل�س الدولة ال�سيني 
الإداري��ة  كونغ  هونغ  منطقة  يف  لل�سرطة  مفو�سا 
اىل  م�سريا  ت�سيونغ،  واي-  لو  حمل  ليحل  اخلا�سة 
اأنه مت اتخاذ القرار وفقا للقانون الأ�سا�سي ملنطقة 
هونغ كونغ الإدارية اخلا�سة، وعلى اأ�سا�س الرت�سيح 
كاري  للمنطقة  التنفيذية  الرئي�سة  من  والتو�سية 

لم.

*بريوت
الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على  انت�سرت 
متظاهرين  بني  ملواجهات  الفيديوهات  من  العديد 
جمل�س  جلل�سة  طريقهم  يف  كانوا  ون��واب،  لبنانيني 

النواب، الثالثاء.
بقطع  الثالثاء،  اللبنانيون،  املتظاهرون  وجنح 
و�سط  يف  ال��ن��واب  جمل�س  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق  كل 

العا�سمة اللبنانية ملنع انعقاد جل�سة ام�س.
واأفادت مرا�سلة “�سكاي نيوز عربية” اأن قوات 
اإىل  املتظاهرين  اللبنانية حالت دون توجه  الأمن 

�ساحة الرملان يف و�سط بريوت.
املتظاهرين  التفاف  الفيدوهات  اأح��د  واأظهر 
عطااهلل،  جورج  اللبناين  النائب  حول  اللبنانيني 
وخو�سهم نقا�سا حمتدما معه، قبل اأن يغادر التجمع 

و�سط �سافرات ا�ستهجان من املحتجني.
“حزب  عن  النائب  اآخ��ر  فيديو  اأظهر  كذلك 
اهلل”، علي عمار، وهو ي�ستقل دراجة نارية �سغرية، 
ملجل�س  املوؤدية  الطرق  قطع  بعد  للرملان،  للتوجه 
النواب. وعر�ست فيديوهات اأخرى حماولت بع�س 
مبركباتهم،  الطرق  ب�ستى  للرملان  الو�سول  النواب 
يف  النار  واإطالق  املتظاهرين،  ده�س  حماولة  ومنها 

الهواء لتفريقهم من اأمام الطرق.
جمل�س  اأم���ام  املتظاهرين  م��ن  امل��ئ��ات  وجت��م��ع 

هتافات  ومطلقني  جل�سته  بانعقاد  منددين  النواب، 
�سد النواب.

على  قليلة  �ساعات  بعد  التطورات  هذه  وتاأتي 
�ساحة  اإىل  اللبنانيني  املتظاهرين  ت��دف��ق  ب��دء 
الطرق  لقطع  اللبنانية،  العا�سمة  و�سط  ال�سهداء 
انعقاد  ملنع  حماولة  يف  الرملان،  مقر  اإىل  املوؤدية 
اجلل�سة التي كانت قد تاأجلت الأ�سبوع املا�سي اإىل 

الثالثاء.
وكان رئي�س جمل�س النواب اللبناين، نبيه بري، 
قد اأعلن الأ�سبوع املا�سي، وحتديدا يف احلادي ع�سر 
يوم  من  املجل�س  انعقاد  تاأجيل  اجل��اري،  ال�سهر  من 
12 نوفمر اإىل الثالثاء )19 نوفمر(، وذلك لدواع 

اأمنية.
حمتجون،  قطع  لبنان،  من  اأخ��رى  مناطق  ويف 
الثالثاء، طرقا عدة �سمايل لبنان والبقاع ومناطق 
عام،  اإ�سراب  لإعالن  دعوات  و�سط  لبنان  جبل  يف 

وفق ما اأفادت مرا�سلة “�سكاي نيوز عربية«.
دخلت  ق��د  اللبنانية  الح��ت��ج��اج��ات  وك��ان��ت 
الأحد املا�سي �سهرها الثاين، و�سط ا�ستمرار الأزمة 
امللزمة  النيابية  ال�ست�سارات  تاأخر  مع  ال�سيا�سية 
لت�سمية رئي�س احلكومة اجلديد بعد ا�ستقالة �سعد 
ملطالب  ا�ستجابة  املا�سي  اأكتوبر   29 يف  احلريري 

املحتجني.

االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا 
ويهدم 3 منازل

لبنان: احتجاجات لعرقلة 
مجلس النواب من االنعقاد

بيونغ يانغ تطالب واشنطن بوقف 
مناورات عسكرية مع سيول

الصين: انتقادات لمراجعة الئحة 
حظر األقنعة بهونغ كونغ

نواب لبنانيون يواجهون المتظاهرين 
بـ »الدهس« و »ركوب الدراجات«
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كندا: دعوى قضائية ضد 
قانون حظر الرموز الدينية

  
*اوتاوا 

�ألف   45 ي�ضم  و�ل��ذي  كيبيك  مقاطعة  يف  �ملدر�ضني  �حتاد  رفع 
مدر�س دعوى ق�ضائية �ضد حكومة كيبيك ب�ضبب قانون �لعلمانية 
�لدينية  �لرموز  �رتد�ء  �لعام  بالقطاع  �لعاملني  على  يحظر  �لذي 
يف  للمعلمني  �لأ�ضا�ضية  �حلقوق  بانتهاك  �إياها  متهما  �لعمل،  �أثناء 

جميع �أنحاء �ملقاطعة.
وقال رئي�س �لحتاد �ضيلفان ماليت يف بيان �لثالثاء �إن “�لقانون 
ظروف  ويهدد  �لعامة  �ملد�ر�س  معلمي  و�ضمري  �لدين  حرية  ينتهك 
من  باملئة   75“ �أن  مبينا  �مل�ضلمات”،  �ملعلمات  وي�ضتهدف  عملهم 
�أع�ضاء �لحتاد من �لن�ضاء، وقد تاأثرن ب�ضكل غري متنا�ضب بقانون 
�لعلمانية لأن �لن�ضاء �مل�ضلمات من بني �أبرز �أع�ضاء جمتمع كيبيك 

�للو�تي يرتدين �لرموز �لدينية«.
يف  �لعليا  �ملحكمة  من  يطلب  �ملدر�ضني  �حت��اد  �أن  ماليت  و�أك��د 
كيبيك �إعالن �أن �لعديد من مو�د هذ� �لقانون غري د�ضتورية وغري 
�لرئي�ضية يف  �أن �حلجة  مبينا  للعمل،  للتنفيذ وغري �ضاحلة  قابلة 
�أع�ضائه  حرية  ينتهك  �لقانون  �أن  لالحتاد هي  �لق�ضائية  �لدعوى 
�حلقوق  ميثاق  من  �ل�ضاد�ضة  �ملادة  ينتهك  كما  و�مل�ضاو�ة،  �لدين  يف 

و�حلريات �لكندي و�ملعاهد�ت �لدولية حلقوق �لإن�ضان .

الخارجية األميركية تدعو مواطنيها 
لتقليل تحركاتهم في فلسطين

  
*واشنطن 

حذرت وز�رة �خلارجية �لأمريكية رعاياها يف �لقد�س و�ل�ضفة 
وقت  بعد  وذلك  وتنقالتهم  حتركهم  من  �حلد  �ىل  وغزة  �لغربية 
و��ضنطن  بومبيو، تخفيف  مايك  وزير �خلارجية،  �إعالن  من  ق�ضري 

موقفها جتاه �مل�ضتوطنات �لإ�ضر�ئيلية.
“تن�ضح  لها  بيان  يف  �إ�ضر�ئيل  يف  �لأمريكية  �ل�ضفارة  وقالت 
�لذين  �أو  �ل��د�خ��ل  يف  �ملوجودين  �ملو�طنني  �لأمريكية  �ل�ضفارة 
يدر�ضون �ل�ضفر �إىل �أو عرب �لقد�س و�ل�ضفة �لغربية وغزة �لتحلي 

بدرجة كبرية من �ليقظة و�تخاذ �خلطو�ت �ملالئمة«.
�لإ�ضر�ئيلية  �مل�ضتوطنات  �أن  �ضابق  وقت  يف  �أعلن  بومبيو  وكان 
�ملقامة على �لأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة “ل تتعار�س مع �لقانون 
خالل  لإ�ضر�ئيل  �مل�ضاندة  �ملو�قف  من  ل�ضل�ضلة  تتويج  يف  �لدويل”، 

�ل�ضنو�ت �لأخرية.
و�أو�ضح �أن �إد�رة �لرئي�س دونالد ترمب “تر�جعت عن �ملو�قف، 
من  باملوقف  يتعلق  فيما  �أوباما،  بار�ك  �ضلفه  �إد�رة  �تخذتها  �لتي 

�مل�ضتوطنات«.

الدعم األمريكي للمستوطنات 
اإلسرائيلية يسلط الضوء مجددا على 

مشكلة رئيسية في صراع الشرق األوسط
*وكاالت

لال�ضتفادة  �لثالثاء  يوم  �ليمينية  �إ�ضر�ئيل  حكومة  �ضارعت 
تنديد  رغ��م  �لإ�ضر�ئيلية  للم�ضتوطنات  و��ضنطن  دع��م  م��ن 
تهديد�  بو�ضفها  �خلطوة  بهذه  �لعرب  و�لزعماء  �لفل�ضطينيني 

�لدويل. �لقانون  ل�ضيادة 
وم��ث��ل �لإع����الن �ل���ذي ج���اء ع��ل��ى ل�����ض��ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�لوليات  موقف  عن  تخليا  �لثنني  يوم  بومبيو  مايك  �لأمريكي 
�لتي  �لأر����ض��ي  يف  م�ضتوطنات  وج��ود  �إن  يقول  �ل��ذي  �ملتحدة 
يعد  ما  وهو  �لدويل“،  �لقانون  مع  يتما�ضى  ”ل  �إ�ضر�ئيل  حتتلها 
�ملتحدة  �لوليات  به  �لتزمت  �لذي  �لقانوين  �لو�ضع  عن  تر�جعا 

يف ظل رئا�ضة جيمي كارتر عام 1978.
وقتا  نتنياهو  بنيامني  �لإ�ضر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  ُي�ضع  ومل 
�ضعوبة  فيه  يو�جه  وقت  يف  �لإعالن  هذ�  من  �ضيا�ضيا  لال�ضتفادة 
ويف  حا�ضمتني  غري  �نتخابات  جولتي  بعد  �ل�ضلطة  يف  للبقاء 
ف�ضاد  �تهامات  ب�ضاأن  جنائيا  حماكمته  باحتمال  تهديد  مو�جهة 

ينكرها.
�ل�ضتيطاين  عت�ضيون  لتجمع  زيارته  �أثناء  نتنياهو  وقال 
تاأثرت  باأنني  ”�أعرتف  �لثالثاء  يوم  �ملحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  يف 

للغاية“.
رفعت  تر�مب  دونالد(  �لأمريكي  )�لرئي�س  ”�إد�رة  و�أ�ضاف 
�إ�ضر�ئيل  لدولة  جد�  عظيم  يوم  هذ�  تاريخيا...  ظلما  )عنا( 

لأجيال“. �ضيظل  و�إجناز 
له  لي�س  �لإعالن  هذ�  �إن  �لإ�ضر�ئيليني  �ملحللني  بع�س  وقال 
�مل�ضتوطنات  بناء  �إن  �إذ  فعلي  ب�ضكل  �لأر���س  على  يذكر  تاأثري 
كان  مثلما  نتنياهو  يقودها  �لتي  �حلكومة  ظل  يف  بالفعل  قائم 
�حتالل  منذ  �ل�ضابقة  �لإ�ضر�ئيلية  �حلكومات  ظل  يف  �حل��ال 

�ملنطقة يف حرب عام 1967.
�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �لإن�ضان  حقوق  مكتب  قال  جنيف  ويف 
نف�س  وهو  �لدويل،  للقانون  خرقا  متثل  ز�لت  ما  �مل�ضتوطنات  �إن 
��ضت�ضاري  ر�أي  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �تخذته  �لذي  �ملوقف 

عام 2004.
رو�ب��ط  �إىل  نتنياهو  وي�ضري  ذل��ك  على  �إ�ضر�ئيل  وتعرت�س 
�ليهودي  �ل�ضتيطان  دعم  يف  �لغربية  بال�ضفة  ودينية  تاريخية 

هناك.
هدفهم  للخطر  تعر�س  �مل�ضتوطنات  �إن  �لفل�ضطينيون  ويقول 
غزة  وق��ط��اع  �لغربية  �ل�ضفة  يف  فل�ضطينية  دول���ة  ب��اإن�����ض��اء 

�ل�ضرقية. �لقد�س  عا�ضمتها 
ح�ضابه  على  ��ضتية  حممد  �لفل�ضطيني  �لوزر�ء  رئي�س  وقال 
�حل��دود  �أبعد  لإ�ضر�ئيل           �إىل  تر�مب  �إد�رة  ”�نحياز  تويرت  يف 

و�لإجماع“. �لدويل  للقانون  �لأ�ضا�ضية  �ملبادئ  روؤية  عن  يعميها 
�ملتحدة  �لأمم  لدى  �لفل�ضطيني  �ل�ضفري  من�ضور  ريا�س  وقال 
موقف  حل�ضد  �لأمن  جمل�س  يف  �أخرى  دول  مع  �لت�ضاور  بد�أ  �إنه 
ب�ضاأن  �لقانوين  غري  �لأمريكي  �لإعالن  مو�جهة  يف  موحد  دويل 

�مل�ضتوطنات.
على  فريدمان  ديفيد  �إ�ضر�ئيل  لدى  �لأمريكي  �ل�ضفري  وقال 
”و�ضع  بخلق  �ل�ضالم“  ق�ضية  ”�ضيعزز  بومبيو  �إعالن  �إن  تويرت 

�مل�ضتقبل. يف  جترى  متكافئ“ ملحادثات 
�لأمريكي. بالإعالن  و�لإ�ضالمية  �لعربية  �لدول  ونددت 

�لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �لأمني  �لغيط  �أبو  �أحمد  وقال 
يجلب  ”لن  �لأم��ري��ك��ي  �مل��وق��ف  يف  �ملوؤ�ضف“  ”�لتغري  ه��ذ�  �إن 
�لعربية  �لدول  مع  طبيعية  عالقات  �أو  �ضالما  �أو  �أمنا  لإ�ضر�ئيل 

�لزمن“. طال  مهما 
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �أن��ب��اء �ل�����ض��رق �لأو���ض��ط �مل�����ض��ري��ة ع��ن �أب��و 
جحافل  يدفع  �أن  �ضاأنه  ”من  �لأمريكي  �لإعالن  �إن  قوله  �لغيط 
�لعنف  م��ن  �مل��زي��د  مم��ار���ض��ة  �إىل  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �مل�ضتوطنني 

�لفل�ضطينيني“. �ل�ضكان  �ضد  و�لوح�ضية 
على  �أوغلو  جاوي�س  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
�ل����دويل... و�لإع��الن��ات  �ل��ق��ان��ون  ف��وق  بلد  ي��وج��د  ”ل  ت��وي��رت 

لها. �لو�قع“ ل �ضالحية  باأ�ضلوب فر�س �لأمر 
وقال وزير �خلارجية �لأردين �أمين �ل�ضفدي �إن تغري �ملوقف 
خطرية،  تد�عيات  له  يكون  قد  �مل�ضتوطنات  ب�ضاأن  �لأمريكي 
حل  فر�س  على  ق�ضت  �ل�ضرعية  غري  �مل�ضتوطنات  �أن  م�ضيفا 

�لدولتني.
�لأمريكي  �لإع��الن  �إىل  �ل�ضعودية  �لأنباء  وكالة  ت�ضر  ومل 
�نتقاد  على  بالرتكيز  و�كتفت  �ل���وزر�ء،  ملجل�س  �جتماع  بعد 

غزة. على  �لإ�ضر�ئيلية  �جلوية  �لغار�ت 

*وكاالت
�لغت�ضاب  تهمة  �لثالثاء،  �ل�ضويد،  �أ�ضقطت 
���ض��اجن،  ���ض�����س »وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س«، ج��ول��ي��ان �أ ع��ن م��وؤ

بربيطانيا. �ل�ضجن  يف  حاليا  �ملوقوف 
�إن  �ل�����ض��وي��د،  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  وق��ال��ت 
�لتي  �لغت�ضاب  بتهمة  �ملتعلق  �ملزعوم  �لتحقيق 
قد   ،2010 �لعام  �إىل  وتعود  �أ�ضاجن،  فيها  تورط 

�لأدلة. مر�جعة  بعد  �أغلقت 
ي��ف��ا م��اري  وذك���رت ن��ائ��ب��ة �مل��دع��ي �ل��ع��ام، �إ
مت  ن���ه  �أ “�أعترب  �ل�����ض��ح��ف��ي��ني:  م���ام  �أ ب��ري���ض��ون، 
ميكن  �لتي  �لتحقيق  �إج��ر�ء�ت  جميع  ��ضتنفاد 
يكفي  مب��ا  قوية  لي�ضت  �لأدل���ة  لكن  �ت��خ��اذه��ا، 
بر�س«. ”فر�ن�س  ل� وفقا  �تهام”،  لئحة  لتقدمي 

�ل�ضكوى  �ضاحب  �أدلة  �أن  بري�ضون  و�أو�ضحت 
يقرب  ما  بعد  لكن  ومعتمدة،  موثوقة  �عتربت 

�ل�ضهود. ذكريات  تال�ضت  �لزمن،  من  عقد  من 
ملا  �ضامل  تقييم  �إج��ر�ء  “بعد  ن��ه  �أ و�أ�ضافت 
�أن  تبني  �لأول،  �لأويل  �لتحقيق  خ��الل  ظهر 
�أ�ضا�س  لت�ضكيل  يكفي  مبا  قوية  لي�ضت  �لأدل��ة 
ويكيليك�س«. موؤ�ض�س  بحق  �تهام  لئحة  لتقدمي 

 48 �لعمر  من  �لبالغ  �لأ�ضرت�يل  �أ�ضاجن،  وكان 
�ضده. �ملوجه  �لتهام  مر�ر�  نفى  عاما، 

�أن  �ل�����ض��وي��دي��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  ���ض��اأن خ��ط��وة  وم��ن 
�لتي  �لربيطانية،  للمحاكم  مع�ضلة  يف  تت�ضبب 
ب�ضاأن  ق��ر�ر  �تخاذ  عليها  يكون  �أن  �ملحتمل  من 

�ملتحدة. �لوليات  �إىل  ت�ضليمه  طلب 
�ضجونها  �أح��د  يف  �أ�ضاجن  بريطانيا  وحتتجز 
ت�ضليمه  ب�ضاأن  �ملقبل  فرب�ير  يف  جل�ضة  بانتظار 

من  �أك��ر  ي��و�ج��ه  حيث  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �إىل 
لخ��رت�ق  م��ر  �ل��ت��اآ فيها  مب��ا  جنائية،  تهمة   18
قانون  و�نتهاك  �حلكومية  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة 

. لتج�ض�س �
����ض���اجن م���ن ���ض��ف��ارة  وق��ب��ل ���ض��ه��ري��ن، ط���رد �أ
عام  منذ  حمتجز�  كان  حيث  لندن  يف  �لإكو�دور 

�لربيطانية  �ل�ضلطات  قامت  �لفور  وعلى   ،2012
ملدة  بال�ضجن  عقوبة  حاليا  ويق�ضي  باعتقاله 

.2012 عام  �لكفالة  تخطي  بتهمة  �أ�ضبوعا   50

*واشنطن
�إعالمية  تقارير  �لأمريكي  �لرئي�س  طبيب  نفى 
�إىل  م�ضري�  �ل�ضدر،  �أمل يف  من  �أنه عانى  حتدثت عن 
تر�مب  دون��ال��د  بها  ق��ام  �لتي  �لطبية  �ل��زي��ارة  �أن 

»�عتيادية وكانت مقررة م�ضبقا«.
كونلي  �ضون  �لأمريكي  �لرئي�س  طبيب  نفي  وجاء 
ملا ذكرته و�ضائل �لإعالم �لأمريكية، يف تقرير ن�ضره 

�لبيت �لأبي�س �لثنني.
ووفقا لكونلي، فقد �أم�ضى تر�مب، �لبالغ من �لعمر 
73 عاما، �أكر من �ضاعة �ل�ضبت يف م�ضت�ضفى “و�لرت 
�إج��ر�ء  �أج��ل  م��ن  و��ضنطن،  ق��رب  �لع�ضكري  ريد” 
�لطبية  �لهيئة  ونقا�ضات” مع  “�ختبار�ت وحتليالت 

يف �مل�ضت�ضفى.
فاإن  �لتكهنات،  لبع�س  خالفا  �أنه  كونلي  و�أ�ضاف 
�لرئي�س “مل ي�ضعر باأمل يف �ل�ضدر، ومل يتم ت�ضخي�ضه 

ومعاجلته من م�ضاكل �ضحية طارئة �أو حادة«.
و�أو�ضح �لطبيب �أن تر�مب مل يخ�ضع “على وجه 
تقييم  لأي  ول  للقلب  طبي  فح�س  لأي  �خل�ضو�س 

ع�ضبي”، وفقا ملا ذكرته “فر�ن�س بر�س«.
�لذي  �لطبي  �لفح�س  �أن  ذكرت  �ضائعات  وكانت 
بعد  وجاء  مفاجئا  “كان  �لأمريكي  �لرئي�س  �أج��ر�ه 
“قد تكون  �أنها  �إىل  �ضعوره باآلم يف �ل�ضدر”، م�ضرية 

دليال على معاناته من م�ضاكل يف �لقلب«.
�لبيت  ع��ن  �ل�����ض��ادر  �ل��ب��ي��ان  يف  �لطبيب  وذك���ر 
م�ضتوى  ع��ن  تفا�ضيل  ت�ضمن  و�ل����ذي  �لأب��ي�����س، 
�ليقني  “ب�ضبب عدم  �إنه  �لرئي�س  �لكولي�ضرتول عند 
�ملتعلقة  �ملعلومة  �أبقيت  عمله،  بربنامج  �ملحيط 

بزيارته �لطبية �ضرية«.
وعلى �ل�ضعيد ذ�ته، �أكدت �ملتحدثة با�ضم �لبيت 
�لأبي�س �ضتيفاين غري�ضام �ل�ضبت، �أن �لرئي�س ��ضتغل 
ليقوم  �لأعمال  من  �خلالية  �لأ�ضبوع  نهاية  عطلة 
باجلزء �لأول من زيارته �لطبية �لر�ضمية، ��ضتباقا 

“لعام 2020 �لذي �ضيكون فيه �ضديد �لن�ضغال«.
�لعام  خ��الل  ي�ضعى  �ضوف  تر�مب  �أن  �إىل  ي�ضار 
�أجل  من  �لرئا�ضية  �لنتخابات  غمار  خلو�س   2020

�إعادة �نتخابه رئي�ضا للوليات �ملتحدة.

*وكاالت
 24 �ن  م����ايل  ج��ي�����س  ق����ال 
�أح��دث  يف  حتفهم  لقو�  جنديا 
فيما  ل��ل��م��ت�����ض��ددي��ن،  ه���ج���وم 
كون  حول  �خلطر  نذر  تت�ضاعد 
�آم��ن��ا  م���الذ�  �ل�����ض��اح��ل  منطقة 
بتنظيمي  �ملت�ضلني  للم�ضلحني 

د�ع�س و�لقاعدة.
و�ضط  �لثنني  هجوم  وياأتي 
ر�ح  �لتي  �لهجمات  يف  ت�ضاعد 
جندي   100 من  �أك��ر  �ضحيتها 
�لأخرية.  �لأ�ضابيع  خالل  مايل 
�لليل  خ��الل  ���ض��ادر  بيان  وق��ال 
بجروح،  �أ�ضيبو�  جنديا   29 �إن 
وقتل 17 متطرفا يف تبنكورت يف 

�إقليم غاو �ضمال �ضرقي �لبالد.
كان  فيما  �لهجوم  وقع  وقد 
جنود من مايل و�لنيجر يقومون 
ب��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى ط����ول �حل����دود 
ملطاردة �ملتطرفني. وذكر �لبيان 
�عتقلت  �لنيجريية  �لقو�ت  �أن 

نحو 100 م�ضتبه.
بامل�ضوؤولية  �لبيان  يلق  ومل 
حمددة.  مت�ضددة  جماعة  على 
وت�ضعى قو�ت �إقليمية وفرن�ضية 
�لأممية  �ل�ضالم  حفظ  وق��و�ت 
�إىل �حتو�ء تهديد �ملتطرفني يف 

منطقة �ل�ضاحل.

لعدم »كفاية األدلة«.. بريطانيا تسقط 
تهمة »االغتصاب« عن أسانج

طبيب الرئيس ترامب ينفي شائعات مرضه.. 
ويكشف سبب زيارته الطبية

مقتل 24 جنديا في مالي مع تزايد خطر 
القاعدة وداعش بالساحل



* وكاالت
خدمات  توفري  ال���دول  م��ن  ع��دد  با�شر 
املعروفة  اخلام�س  اجليل  اّت�شاالت  �شبكة 
ب�«جي5« و�شط مناف�شة عاملية على ن�شرها. 
�شحّية  حتذيرات  مع  التطور  هذا  ويرتافق 
املو�شوع  ه��ذا  يتناولها  وخم����اوف،  ك��ث��رية 
الوهم.ت�شكل  م��ن  احلقيقة  لك�شف  �شعيا 
ث��ورة  اخلام�س  اجليل  �شبكة  تكنولوجيا 
�شتوفر  فهي  االت�����ش��االت.  ع��امل  يف  هائلة 
مع  باملقارنة  البيانات  نقل  فائقة يف  �شرعة 
تكنولوجيا اجليل الرابع احلالية، ما �شيتيح 
نقل  اإمكان  مع  املحتويات  اإىل  اأ�شرع  و�شواًل 
مليارات البيانات من دون عرقلة. و�شت�شمح 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل اخل��ام�����س ب��ال��رب��ط 
اأنواعها،  على  االإلكرتونية  االأج��ه��زة  بني 
امل�شتقبل  تقنّيات  انت�شار  يف  ي�شاهم  م��ا 
ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ش���ع، ك��ال�����ش��ي��ارات ذات��ي��ة 
والعمليات  اآليًا،  لة  املُ�َشغَّ وامل�شانع  القيادة، 
»الذكية«  والروبوتات  ُبعد،  من  اجلراحية 
البيانات  حجم  زي���ادة  وب��ه��دف  وغ��ريه��ا. 
اخلام�س  اجليل  �شبكة  ت�شتخدم  املتداولة، 
نطاق ترددات اأعلى من تلك امل�شتخدمة يف 
تنطلق  احلالية،  اخلليوية  الهواتف  �شبكة 
من 3.4 غيغاهرتز لتتخطى 26 غيغاهرتز 
كانت  ال��رتددات  علت  كلما  ولكن  م�شتقبال. 
�شبكة  ن�شر  يتطلب  لذلك،  اأق�شر.  املوجات 
الهوائيات،  ع��دد  زي���ادة  اخلام�س  اجل��ي��ل 
م���ا ي��ث��ري خم����اوف ب��ع�����س امل��ن��ظ��م��ات غري 

احلكومية.
�شبكة  ن�شر  املتحدة  ال��والي��ات  وب��داأت 
اأعلنت  كما  املدن،  بع�س  يف  اخلام�س  اجليل 
تغطية  اأبريل/ني�شان  يف  اجلنوبية  كوريا 

باتت  اأوروب������ا،  ويف  الأرا���ش��ي��ه��ا.  ���ش��ام��ل��ة 
اأول  وموناكو  واإ�شتونيا  وفنلندا  �شوي�شرا 
يف  اخلام�س،  اجليل  �شبكة  بن�شر  ب��داأ  من 
ال���رتددات  لني  للُم�شغِّ اأمل��ان��ي��ا  ق��دم��ت  ح��ني 
ال�����ش��روري��ة ل��ذل��ك، و���ش��ت��ح��ذو ح��ذوه��ا.

اجليل  خدمات  توفري  فبداأت  ال�شني،  اأم��ا 
اجل��اري  ال�شهر  م��ن  االأول  منذ  اخل��ام�����س 
و�شنغهاي.  بكني  بينها  مدينة  خم�شني  يف 
ال��رادي��وي��ة  ال���رتددات  م�شادر  ه��ي  كثرية 
)االإ���ش��ع��اع��ي��ة( م���ن ح��ول��ن��ا: ال��ه��وات��ف 
اخل��ل��ي��وي��ة وح��ت��ى اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��زي��ون 
والراديو و�شبكات االإنرتنت الال�شلكي)واي 
اأن  ف���اي(. وك��ل ذل��ك يثري خم���اوف، رغ��م 
التعر�س  اأن  االآن  حتى  تثبت  مل  االأبحاث 
منخف�شة  الكهرومغناطي�شية  احلقول  اإىل 
ذلك،  ال�شحة.مع  على  خطرًا  ي�شكل  القوة 
زيادة  »اإمكان  اإىل  الدرا�شات  بع�س  ت�شري 
الطويل،  املدى  على  الدماغي،  الورم  خطر 
ب�شكل  اخلليوية  الهواتف  م�شتخدمي  لدى 
الفرن�شية  الوطنية  الوكالة  ح�شب  كثيف« 
 . والعمل  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  حمل  م��ا  وه��ذا 
على   2011 ع��ام  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة 
ب��اأن��ه��ا  ال��ال���ش��ل��ك��ي��ة  ال������رتددات  ت�شنيف 
مو�شية  لالإن�شان«،  م�شرطنة  تكون  »ق��د 
بعيدا  الهاتف  ا�شتخدام  و�شائل  باعتماد 
 ،2016 ع��ام  ُن�شر  بحث  يف  و  ال��راأ���س.  م��ن 
الفرن�شية  ال��وط��ن��ي��ة  »ال��وك��ال��ة  رت  َق����دَّ
والعمل«  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
واالأجهزة  اخلليوية  االأجهزة  موجات  ان 
لها  يكون  قد  املت�شلة  واالأل��ع��اب  اللوحية 
ل��الأوالد،  االإدراك��ي��ة  الوظائف  على  تاأثري 

الرتكيز  على  وق��درت��ه��م  ذاك��رت��ه��م  وع��ل��ى 
تعري�س  م��ن  باحلد  واأو���ش��ت  والتن�شيق. 
العاملية  ال�شحة  منظمة  تقول  لها.  االأوالد 
للحقول  الرئي�شي  البيولوجي  »االأث��ر  ان 
الرتددات  عن  الناجمة  الكهرومغناطي�شية 
يعني  م��ا  ح�����راري«،  اث���ر  ه��و  الال�شلكية 
لهذه  املعر�شة  املناطق  يف  احل��رارة  ارتفاع 
احلقول. اإىل ذلك، اأو�شح اأوليفييه مريكل، 
الفرن�شية  الوطنّية  »الوكالة  يف  اخلبري 
ان  والعمل«  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
»بع�س الدرا�شات اأ�شارت اإىل وجود مفاعيل 
كالنوم  حمددة  جماالت  تطاول  بيولوجية 
اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در  ال�شغط«.لكن  اأو 
بال�شرورة  تعني  ال  البيولوجية  املفاعيل 
غري  على  ي�شعب  الذي  االأمر  �شحية،  اآثارا 
البيولوجية  فاالآثار  متييزه.  املتخ�ش�شني 
هي اإ�شارة اإىل اأن اجل�شم يتاأقلم مع تغريات 
�شلماوي،  اإبراهيم  الباحث  وي�شرح  بيئته. 
ال�شناعية  للبيئة  الفرن�شي  »املعهد  م��ن 
ن�شبة  يرفع  مثال  »االإجهاد  ان  واملخاطر«، 
االأدرينالني، واجلهد اجل�شدي يرفع حرارة 
اجل�شم، وهذا رد فعل فيزيولوجي طبيعي«.

وتنح�شر امل�شاألة تاليًا يف معرفة ما اإذا كان 
ق��درة  ي��ف��وق  البيولوجية  االآث���ار  ت��راك��م 
الذي  االأم��ر  التاأقلم،  على  االإن�شان  ج�شم 
�شحة  على  ع��واق��ب  حينها  ل��ه  ت��ك��ون  ق��د 
نطاق  ان  مريكل  اأوليفييه  االإن�شان.ويقول 
اجليل  �شبكة  ن�شر  لبدء  املعتمدة  الرتددات 
»قريب  غيغاهرتز،   3.5 نحو  اأي  اخلام�س، 
ل�شبكة  حاليا  امل�شتخدمة  تلك  م��ن  ج��دا 
اجليل الرابع اأو �شبكة االإنرتنت الال�شلكية 
يغري  ال  ذلك  فاإن  وبالتايل،  ف��اي(«.  )واي 

املطروحة  العلمية  االأ�شئلة  جذري  ب�شكل 
تغري  م��ع  �شيختلف  االأم���ر  اأن  ح��ول��ه��ا.اإال 
غيغاهرتز   26 اإىل  لي�شل  الحقا  النطاق 
اجليل  �شبكة  ا�شم  عليه  يطلق  ما  )وه��ذا 
يف  مريكل  امليليمرتية(.ويقول  اخلام�س 
هذا ال�شدد اإنه »اعتبارا من 10 غيغاهرتز، 
الكهرومغناطي�شية  ال��ط��اق��ة  ت��دخ��ل  ال 
م�شتوى  على  ترتكز  بل  اجل�شم  اإىل  عمليا 
خمتلفة  اأ�شئلة  ذل��ك  وي��ط��رح  ال��ب�����ش��رة: 
ال�شحة«. على  املحتملة  االآث���ار  لناحية 

ال�70  عتبة  »عند  اأنه  �شلماوي  يو�شح  كما 
البتة،  معر�شا  الدماغ  يكون  ال  غيغاهرتز، 
ويكون الرتكز �شطحيًا على م�شتوى الب�شرة 
عن  الدقيقة  املعلومات  ان  واالأذن��ني«.غ��ري 
احلا�شر  الوقت  يف  وافية  غري  امل�شائل  هذه 
»الوكالة الوطنية  .ففي عام 2012، قامت 
والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن  الفرن�شية 
االإلكرتونية  املا�شحات  بتقييم  والعمل« 
التي  )�شكانرز(  امل��ط��ارات  يف  امل�شتخدمة 
ت��ع��م��ل ب��امل��وج��ات امل��ي��ل��ي��م��رتي��ة، ف��ك��ان��ت 
ال  املا�شحات  من  النوع  »ه��ذا  اأن  اخلال�شة 
االإن�شان«.ولكن  �شّحة  على  خطرا  ي�شكل 
فهي  النوع،  حيث  من  ت�شابهت  واإن  املوجات 
االنتقال  فمع  ا�شتخدامها.  لناحية  تختلف 
اإىل اجليل اخلام�س، �شيكون تعر�س النا�س 
بكثري.وح�شب  اأو�شع  نطاق  على  للموجات 
اأوليفييه مريكل، ت�شتعد »الوكالة الوطنية 
والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن  الفرن�شية 
حول  حتليلية  بدرا�شة  البدء  اإىل  والعمل« 
اإ�شارات  من  تتاأتى  قد  التي  املحددة  االآثار 
تاأمل  االإن�شان،  على  اخلام�س  اجليل  �شبكة 

يف اإمتامها بحلول نهاية العام املقبل«.

هل تطرح شبكة اتصاالت الجيل 
الخامس مخاطر صحية؟

هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ 
فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك!

* وكاالت
حتّولت كلبة �شالة اإىل جنمة �شهرية عرب مواقع 
ت�شبه  التي  حاجبيها  ب�شبب  االإجتماعي،  التوا�شل 
الب�شر، وذلك بعد ان وجدت منزاًل جديًدا بعد رف�شها 
من قبل ملكيها لكون �شكلها غريبًا.وبح�شب �سحيفة 
بيتي  الكلبة  على  العثور  مت  الربيطانية،  "مريور" 
البالغة من العمر خم�شة اأ�شهر وهي تتجول يف �شوارع 
نقلها  مت  الكلبة  على  العثور  وبعد  �شيبرييا.  مدينة 
بتنظيفها  قاموا  حيث  االليفة  للحيوانات  ماأوى  اإىل 
الب�شر  ي�شبهان  اللذان  حاجبيها  اأن  لظنهم  جيًدا، 
هو عبارة عن عالمات مت ر�شمها على وجهها من قبل 

ا�شخا�س كانوا ميزحون معها بطريقة قا�شية.وتبني 
ر�شومات،  جمرد  ولي�شت  حقيقية  احلواجب  تلك  اأن 
منزل  لها  واأ�شبح  الكلبة  ا�شتهرت  احلني  ذلك  منذ 
الكالب  �شمن  من  كانت  اأن  بعد  فيه  تعي�س  جديد 
ناديزدا  بال�شوارع.واأكد  وحدها  ت�شري  التي  ال�شالة 
غروزيت�شكايا وهو طبيب بيطري يف مدينة برات�شك 
املالكة  مزيفة.وقامت  تكن  مل  الكلبة  حواجب  اأن 
عرب  لها  �شخ�شي  ح�شاب  باإن�شاء  للكلبة  اجلديدة 
و�شائل التوا�شل االإجتماعي، حيث �شتظهر الكلبة يف 
اأ�شهر برنامج توك �شو يف رو�شيا وذلك بعد ا�شتهارها 

يف االآونة االأخرية.

كلبة ضالة تتحول لنجمة على 
مواقع التواصل االجتماعي 

منوعات االربعاء  )20( تشرين ثاني 2019
العدد )1381( 12

موظفون يهدون زميلهم سيارة 
جديدة بعد تعرضه لحادث

األمن السيبراني يحذر من ثغرة 
أمنية في "واتسآب"

* وكاالت
وج���ه امل���رك���ز ال��وط��ن��ي االإر�����ش����ادي ل��الأم��ن 
لالمن  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ي��رباين 
"عايل  حتذيرًا  ال�شبت،  اأم�س  م�شاء  ال�شيرباين، 
اآب"،  "وات�س  تطبيق  يف  اأمنية  ثغره  من  جدًا" 
عن  الثغرة  ا�شتغالل  من  بعد  عن  املهاجم  متكن 
لل�شحية،   "MP4" ب�شيغة  ملف  اإر���ش��ال  طريق 
امللفات  و���ش��رق��ة  جت�ش�س  ب��رام��ج  زرع  ث��م  وم���ن 

�شحيفة  بالتطبيق.وبح�شب  اخلا�شة  واملحادثات 
لالأمن  االإر�شادي  الوطني  املركز  اأو�شى  "عاجل"، 
ن�شخة  اآخ��ر  اإىل  التطبيق  بتحديث  ال�شيرباين 
املركز  اأن  ويذكر  الر�شمية.  املتاجر  يف  متوفرة 
الوطني االإر�شادي، يهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي 
االأمن  باأخطار  املعرفه  التحذيرات وتعزيز  ون�شر 
�شعودي  �شيرباين  للو�شول اىل ف�شاء  ال�شيرباين؛ 

اآمن وموثوق ميكن النمو واالزدهار.

بيل جيتس يتربع على قائمة 
أغنياء العالم

 * وكاالت
مت��ك��ن ب��ي��ل ج��ي��ت�����س م��وؤ���ش�����س ���ش��رك��ة 
مايكرو�شوفت من اإزاحة مناف�شه القوي "جيف 
بيزو�س" موؤ�ش�س �شركة اأمازون، من املركز االأول 
فى قائمة اأغنياء العامل، ليحتل مركزال�شدارة 
دوالر  مليارات   110 ل�  و�شلت  ث��روة  باإجمايل 
 businessinsider موقع  اأمريكي.وبح�شب 
يتمكن  التى  االأوىل  املرة  هي  هذه  االأمريكى، 
االأول  باملركز  االحتفاظ  من  "جيت�س"  فيها 
عامني،  من  اأك��ر  منذ  العامل  يف  رج��ل  كاأغنى 
لوقت  االأول  املركز  اإىل  و�شل  قد  ك��ان  حيث 
ق�شري ال�شهر املا�شي، وذلك عقب اإعالن اأمازون 
الف�شلية بن�شبة 28 % مقارنة  اأرباحها  هبوط 
وخ�شر  عاد  "جيت�س"  اأن  اإال  ال�شابق،  بالعام 
مركزه �شريعا ل�شالح بيزو�س فى ذلك الوقت. 

"جيت�س"  ع��ودة  التقرير  واأرج��ع 
ل�شفقة  نتيجة  االأول  املركز  اإىل 
فازت  دوالر  مليارات   10 قيمتها 
بيانات  لتخزين  مايكرو�شوفت  بها 
والتي  االأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
وذلك  اأ�شهمها،  زي��ادة  يف  �شاهمت 
يف الوقت الذى تراجعت فيه اأ�شهم 
على  تناف�س  كانت  التي  اأم���ازون، 
ارتفعت  بن�شبة 2%، كما  ال�شفقة، 
العام  ه��ذا  مايكرو�شوفت  اأ�شهم 
بقيمة 48 %، مما زاد قيمة االأ�شهم 
�شركة  يف  جيت�س  ميتلكها  ال��ت��ي 
اأ�شبح  فيما  العمالقة،  الربجميات 
الثاين  املركز  يف  بيزو�س"  "جيف 
دوالر  مليار   108.7 ث��روة  ب�شايف 

اأمريكي.

* وكاالت
�شورًا  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  رّواد  تداول 
ال�شمال  ب��رج  يف  العاملني  م��ن  ع��دد  اإه���داء  ُتظهر 
الطبي بعرعر، �شيارة جديدة اإىل زميلهم يف العمل.
تلف  عنه  نتج  حل��ادث  تعر�شه  بعد  ذل��ك  وك��ان 

���ش��ي��ارت��ه، ف��ق��رروا اإ���ش��ع��اده ب���اأن ي�����ش��رتوا ل��ه هذه 
ال�شيارة اجلديدة عو�شًا عما حدث معه، حيث كانت 
�شيء  اأي  ب�شالمته قبل  منهم  احتفاءًا  ال�شيارة  هذه 
اللفته  هذه  عرب  له  حبهم  مدى  عن  معرّبين  اآخ��ر، 

اجلميلة.

خالد الجندي: ال يوجد ملك 
للموت اسمه عزرائيل

 * وكاالت
خالد  امل�شهور  امل�شري  االإ�شالمي  الداعية  ق��ال 
اجلندي اإنه ال يوجد ملك للموت ا�شمه "عزرائيل" ال 
يف الكتاب وال يف ال�شنة.واأ�شار الداعية االإ�شالمي يف 
برناجمه "لعلهم يفقهون"، اإىل اأنه: "ال يوجد م�شند 
ا�شمه  امل��وت  ملك  اأن  عن  وال�شنة  الكتاب  يف  ثابت 
عزرائيل، وعندما تقول هذه املعلومة الأي اأحد هيتم 
موجة  هذا  تفتكر  النا�س  وبع�س  دينك،  يف  اتهامك 

لتغيري الدين.. ال دي موجة لت�شحيح الدين".
حل�شارة  �شببا  كانت  "الغيبيات  اأن:  واأ���ش��اف 
الب�شرية، فاملالئكة غيبيات ولكن حدث انحراف يف 

فهمها ليتم اخرتاع مالئكة جدد مثل عزرائيل، حتى 
الفزع  اأيقونة  ليكون  امل��وت  ملك  ا�شتخدام  يتم  اأن��ه 
اأوامر اهلل تعاىل، وال يجب ا�شتغالل  اأنه ينفذ  رغم 
الغيبيات بل تركها للم�شار االإمياين اخلا�س بها، مثل 
مو�شوع )احلور العني(، الذي ي�شتغله البع�س لتغييب 
وين�شر  ال�شباب  ي�شيع  ه��ذا  اأن  مو�شحا  ال��ع��ق��ول، 
اخلاطئ  الفهم  هو  وال�شبب  الدول  ويفكك  االإره��اب 
اأ�شبحت  ال�شرعية  الرقية  ب��اأن  للغيبيات".ونوه 
"�شبوبة" للبع�س حيث يتعاملون وكاأن معهم مفاتيح 
اجلنة واملالئكة، م�شددا على اأن التنوير مهمة ثقيلة 

جدا.

* وكاالت
لي�س من ال�شروري اأن تكون جمرما لكي 
ق�شاء  يف  ترغب  كنت  فاإذا  ال�شجن،  تدخل 
فيمكنك  �شجن،  داخ��ل  ليال  ع��دة  اأو  ليلة 
على  ال��ق��ائ��م��ون  وي�شعى  اأمل��ان��ي��ا.  يف  ذل��ك 
"ال�شجن" اإىل تطوير اخلدمة بحيث ت�شمل 
التعذيب  عمود  ون�شب  باالأغالل  التقييد 
فيه.الذين يرغبون يف ق�شاء ليلتهم داخل 
الكائنة  فور�شتناو  مدينة  يف  �شابق  �شجن 
ذلك  حتقيق  ميكنهم  اأمل��ان��ي��ا،  غ��رب  �شمال 
الليلة  يف  دوالرا(   50( ي���ورو   45 مقابل 
املبلغ  ه��ذا  تخفي�س  ميكن  ب��ل  ال��واح��دة، 
لي�شبح 37 يورو يف حالة مد فرتة االإقامة.

ولكن  فاخرة،  ال�شغرية  الزنازين  تبدو  وال 
ومنذ  احل�����ش��ور،  ع��ن  ال���زوار  يثني  ذل��ك ال 
افتتاح الفندق يف اأيار/مايو 2019، ت�شمنت 
املرتفعات  بني  التجول  هواة  الزوار  نوعية 
زوجني  وحتى  البولينج،  ن��وادي  واأع�شاء 
به.وا�شت�شاف  الزفاف  ليلة  ق�شاء  ف�شال 
الفندق 140 نزيال منذ بداية �شهر ت�شرين 
برايز،  فرينر  ويقول   .2019 اأول/اأكتوبر 
لرعاية  حملية  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س 

والتي  للمدينة،  التاريخية  ال�شوؤون  االآثار 
منذ  ال�شابق  ال�شجن  جتديد  يف  تعمل  كانت 
الفندق  على  االإقبال  "هذا  اإن   ،2015 عام 
الدعاية".ويح�شل  من  ن��وع  اأي  ب��دون  مت 
على  الفندق  دخولهم  عند  ال���زوار  جميع 
باللونني  املخططة  ال�شهرية  ال�شجن  �شرتات 
جونرت  يقول  ذلك  ويف  واالأبي�س.  االأ�شود 
باملجموعة  اآخ���ر  ع�شو  وه���و  ���ش��وب��ن��ه��اور 
هذه  ي��رت��دون  ال���زوار  "معظم  اإن  املحلية 
اإتاحة  تعتزم  املجموعة  اإن  ال�شرتات".بل 
اأمام الزوار لنقلهم من حمطة القطار  خيار 
فوق  باالأغالل  مقيدون  وهم  الفندق،  اإىل 
كما  اخل��ي��ول،  جت��ره��ا  مك�شوفة  ع��رب��ة 
التعذيب  عمود  اإق��ام��ة  اإمكانية  ت��در���س 
الو�شطى،  الع�شور  يف  موجودا  كان  الذي 
املجرمني  رب��ط  بغر�س  ال��ف��ن��دق،  داخ���ل 
�شجن  بناء  بهم.ومت  العقاب  واإن��زال  فيه 
بني  م��ن  وك���ان   ،1720 ع���ام  ف��ور���ش��ت��ن��او 
املحكوم  املجرمني  عتاة  من  كثري  نزالئه 
و���ش��ارق  ق��ات��ل  وبينهم  بال�شجن،  عليهم 
ف��ور���ش��ت��ن��او ع��ام  اإع��دام��ه يف  ح�����ش��ان مت 
���ش��وب��ن��ه��اور.ومت  ي��ق��ول��ه  مل��ا  وف��ق��ا   1883

ال�شت�شافة  غرف  اإىل  زنازين  �شت  حتويل 
بحالتهما  زن��زان��ت��ني  ت��رك  ومت  ال����زوار، 
عليهما  يتفرج  اأن  ميكن  حتى  االأ�شلية 
معامل  م�شاهدة  ج���والت  اأث��ن��اء  ال�شياح 
كانت  واأحدهما  برايز،  املدينة، كما يقول 
اإع��دام��ه،  قبل  القاتل  ال�شجني  زن��زان��ة 
وتتيح  لال�شتحمام.  مكانا  كانت  واالأخرى 
 90 الواحد منها  التي يبلغ عر�س  رة  االأ�شِّ
اأعلى  �شنتيميرت،   200 وطوله  �شنتيمرتا 
قليلة  الزنازين  داخ��ل  ال��راح��ة  درج��ات 
التي  الزنازين  يف  حتى  اأن��ه  غري  ال��ع��دد. 
مت جتديدها، من ال�شهل اإدراك اأن احلياة 
خلوية  رحلة  متثل  تكن  مل  �شجن  داخ��ل 
فقد   19. وال�   ،18 ال�  القرنني  يف  لنزالئه 
 90 ب�شمك  قوية  بجدران  حماطة  كانت 
النذر  اإال  يدخلها  يكن  ومل  �شنتيمرتا، 
تفتقر  وكانت  النهار،  �شوء  من  ال�شئيل 
خ�شبية  اأبواب  لها  كان  كما  التدفئة،  اإىل 
ويو�شح  الهرب.  من  ال�شجناء  ملنع  �شميكة 
برايز اأنه يوجد بال�شجن 27 بابا، ويقول 
ال�شجناء". من  اأحد  يهرب  "مل  اإنه  بفخر 

ا�شت�شافة  لرف�س  مرة  ذات  برايز  وا�شطر 

اأملانيا  جنوب  من  رج��ل  ج��اء  حيث  زائ��ر، 
فقط  له  ي�شمح  كم�شجون  يعامل  اأن  وطلب 
اأوقات معينة. ويو�شح  مبغادرة ال�شجن يف 
برايز: "ال ميكن اأن نذهب اإىل هذا احلد، 

الأن ذلك �شيعد حرمانا من احلرية".
اأملانيا  يف  امل�شتحدثة  الظواهر  وم��ن 
خ��الل االأع����وام االأخ����رية اإق��ام��ةف��ن��ادق 
كامل  ع��امل  وه��ن��اك  وغ��ري��ب��ة،  متنوعة 
وبينها  ال��ع��ج��ي��ب��ة،  اخل���ي���ارات  ت��ل��ك  م��ن 
احلظائر  ي�شبه  م��ا  داخ��ل  غ��رف��ه  ف��ن��دق 
على  ��رة  اأ���شِّ به  واآخ��ر  بالق�س،  املفرو�شة 
اأطباق  عدة  يف  تقدم  التي  النقانق  �شكل 
قرية  يف  وذل���ك  االإف���ط���ار،  يف  خمتلفة 
مدينة  من  بالقرب  ال�شغرية  ريرت�شبا�س 
النوعية  ه��ذه  ال���زوار  نورمبريغ.ويحب 
الفر�شة  ل��ه��م  تتيح  الأن��ه��ا  ال��ف��ن��ادق  م��ن 
ل��ت��ع��ل��م ���ش��يء ج���دي���د، ك��م��ا ي��ق��ول ري��ر 
للفنادق  االأملانية  الرابطة  مدير  بالكه، 
النوعية  "هذه  ي�شيف:  والذي  واملطاعم، 
يف  التجارية  االأن�شطة  تدعم  الفنادق  من 
اأوقات تكون  كثري من االأحوال، خا�شة يف 

م�شبعة". ال�شوق  من  كبرية  قطاعات  فيها 

رجل يقتل زوجته طعنا بسبب 
رسائل »واتساب«

 * وكاالت
م��غ��رب��ي   ” رج�����ل   ” ق�����ام 
اتهمها  بعدما  زوجته؛  بقتل 
ب��ت��وا���ش��ل��ه��ا م��ع رج���ل غ��ري��ب 
.وتف�شيالآ،   ” وات�شاب   ” عرب 
الزوجني  بني  اخلالف  احتدم 
عدة  لتوجيه  ال��زوج  دفع  مما 
طعنات غادرة لزوجته، وذلك 

ج�شدها  من  خمتلفة  انحاء  يف 
مما ت�شبب يف مقتلها .

وت��ل��ق��ت اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة 
ب����الغ ب��ال��واق��ع��ة وب��ا���ش��رت 
املعلومات  ُت�شري  حيث  احلادث، 
هو   ” ال����زوج   ” اأن  االول��ي��ة 
بارتكاب  االول  ب��ه  امل�شتبه 

اجلرمية.

بنى بيت االحالم من حاويات 
الشحن !

* وكاالت
 ال يبدو تكدي�س 11 حاوية �شحن معدنية 
مكون  منزل  لبناء  جيدة  فكرة  بع�شها  فوق 
امل�شمم ويل برو فعل  لكن  من ثالثة طوابق، 
مذهلة<ويت�شاءل  النتيجة  وك��ان��ت  ذل��ك، 
اخلرب:  نقل  الذي   odditycentral موقع 
من  م��ن��زل  ببناء  �شخ�س  اأي  ي��ق��وم  "ملاذا 
حاويات �شحن كبرية جدا وموجودة يف �شارع 
االأمريكية؟". هيو�شنت  مدينة  يف  مكغوين 
ويجيب املالك ويل برو: "مل ال؟" فقد كان 
برو يفكر يف االأمر لفرتة من الوقت، وبعد 
جلعل  االأب��ع��اد  ثالثي  برنامج  ا�شتخدام 

اإ���ش��دار  على  العمل  ب��داأ  حقيقة،  حلمه 
���ش��ارع  ح��اف��ة  ع��ل��ى  م��ن��ه  واق��ع��ي��ة  ن�شخة 
بناء  برو  هيو�شتنون.بداأ  مدينة  بو�شط 
عندما   2007 العام  منذ  اخلا�س  منزله 
البالغ  املعدنية،  احل��اوي��ات  جميع  جمع 
ا�شتخدم  ثم  واح��د،  مكان  يف   ،11 عددها 
حتريك  على  لت�شاعده  عمالقة  راف��ع��ة 
اإن  ب��رو  و�شعها.يقول  واإع���ادة  احل��اوي��ات 
عدم  �شبب  ه��ي  املطلوبة  االأم���وال  نق�س 
االآن، حيث ال  منزله احللم حتى  ا�شتكمال 
بناء  من  االنتهاء  بعد  جاريا  العمل  يزال 

املكون من ثالثة طوابق. املنزل  ثلثي 

* وكاالت
 11 مقتل  يف  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  ت�شبب 
التكيف على درجات  األف خفا�س، بعد ف�شلها يف 
احلرارة التي بلغت 42 درجة.وُن�شر قطع فيديو 
على  ميتة  وهي  الطائرة  الكائنات  خالله  يظهر 
اأر�س الغابة يف اأ�شرتاليا، بينما عر امل�شتك�شفون 
اأم��ه.واأرج��ع  جثة  يف  عالق  ر�شيع  خفا�س  على 

الذي  حلراري"  "االحتبا�س  اإىل  ال�شبب  لعلماء 
درجات  الرتفاع  واأدى  االأر�س  كوكب  منه  يعاين 
احلرارة مع جفاف ينابيع املياه والبحريات التي 

كانت تعني اخلفافي�س على تربيد اأج�شامها.
واأو�شح الباحثون اأنهم متكنوا من اإنقاذ 350 
الربية  يف  اإطالقهم  اإع���ادة  اأم��ل  على  خفا�س، 

جمددا.

االحتباس الحراري يقتل 
11 ألف خفاش



مصالحات بقضايا فساد 
تعيد 185 مليون دينار للخزينة

* وكاالت
 قال رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س النواب خالد 
البكار اإن الق�ضايا التحقيقية لدى مدعي عام النزاهة 
العام ٢٠١٨ بلغت ٦ ق�ضايا، م�ضري اإىل حفظ واإغالق 
امللف ٩ ق�ضايا، واأحيلت للمدعي العام ق�ضيتني فقط.
وا�ضار البكار اىل اأن عدد الق�ضايا التي احالها ديوان 
بلغت ٢٧  الف�ضاد  النزاهة ومكافحة  لهيئة  املحا�ضبة 

ق�ضية خالل العام املا�ضي ٢٠١٨.
دي��وان  برئي�س  اجتماعه  خ��الل  البكار  واأو���ض��ح 
املحا�ضبة عا�ضم حداد يف دار جمل�س النواب اليوم اأن 
اإ�ضاءة  ما بني  معها تنوعت  التعامل  التي مت  الق�ضايا 
ق�ضيتني،  بواقع  وظيفي  واإخ��الل  �ضلطة  ا�ضتخدام 
امل�ضالح ١٤  لت�ضارب  توؤدي  الإعالن عن منافع  وعدم 
مل  فيما   ،٢٠١٨ عام  ولغاية   ٢٠١٦ العام  من  ق�ضية 
يتم ت�ضجيل اأي ق�ضية تزوير يف العام املا�ضي ٢٠١٨.

ديوان  من  ق�ضية   ٥٤ حتويل  مت  اأنه  اإىل  وا�ضار 
منذ  للق�ضاء  ومنها  الف�ضاد  ملكافحة  املحا�ضبة 
جزءا  ان  البكار  واكد   .٢٠١٨ ولغاية   ٢٠١٦ العام 
كافة  و�ضتبقى  للخزينة  اأعيدت  الأم��وال  من  كبريا 
ال��ن��واب  جمل�س  ي��واف��ق  م��امل  م�ضجلة  امل��الح��ظ��ات 
مت  ما  جمموع  اأن  املتخذةوا�ضاف  الإج��راءات  على 
 ١٨٥ عن  زاد  املواطنني  مع  امل�ضاحلات  من  حت�ضيله 
قال  اخ��رى  جهة  م��ن   .  ٢٠١٩ ال��ع��ام  خ��الل  مليون 
قررت  النواب  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  ان  البكار 
اجلامعة  ملوظفي  احلياة  على  التاأمني  ملف  اإحالة 
وجاء  الف�ضاد.  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  الأردنية 
القرار النيابي اثر اجتماع اللجنة مع رئي�س ديوان 
الديوان  حتفظ  اأن  بعد  ح��داد،  عا�ضم  املحا�ضبة 
ب�  املبلغ  يقدر  حيث  قانوين  �ضند  وجود  لعدم  عليه 

٩٨٧٠٠ دينار .

البستنجي: 1500 دينار الحد األدنى 
النخفاض أسعار مركبات الكهرباء

* وكاالت
م�ضتثمري  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  اك����د 
ان  الب�ضتنجي  حممد  احل��رة  املناطق 
بحد  تنخف�س  �ضوف  املركبات  اأ�ضعار 
ال��ق��رارات  نتيجة  دينار  ادن���ى١٥٠٠ 
رئي�س  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  احلكومية 
قرار  اإن  الب�ضتنجي،  وق��ال  ال���وزراء 
مركبات  ع��ل��ى  ال�����ض��ري��ب��ة  تخفي�س 
�ضي�ضمل  ب��امل��ئ��ة   ١٠ اىل  ال��ك��ه��رب��اء 
غالبيتها  لن  وذل��ك  املركبات  معظم 
واط.و����ض���دد  كيلو   ٢٥٠ �ضعة  ذات 
الأ�ضعار  ف��رق  �ضيلم�س  امل��واط��ن  على 
ال�ضريبة  تخفي�س  عن  الإع��الن  بعد 
�ضريبة  واإلغاء  الهايربد  �ضيارات  على 
ال�ضتهالك.و�ضدد  ن�ضبة  ورفع  الوزن 
ب�ضكل  تنعك�س  �ضوف  احلزمة  ان  على 
اإيجابي على انخفا�س اأ�ضعار املركبات 
ذو  الأردين  امل��واط��ن  يقتنيها  ال��ت��ي 
���ض��وف  ح���ني  يف   ، امل���ح���دود  ال���دخ���ل 
املركبات. قطاع  تن�ضيط  على  تعمل 

ه��ذه  ت��ت��خ��ذ  مل  احل��ك��وم��ة  ان  وزاد 
�ضل�ضلة  بعد  ولكن  لوحدها  القرارات 
م��ن الج��ت��م��اع��ات والق��راح��ات مع 
�ضريبة  اإل��غ��اء  ان  اىل  الهيئة.ونوه 
القيمة  بتخفي�س  �ضت�ضاهم  ال���وزن 
ينعك�س  مب��ا  للمركبة  الإج��م��ال��ي��ة 
ال�ضوق  يف  املركبة  �ضعر  على  ايجابيًا 
وزير  بدور  الب�ضتنجي  املحلي.واأ�ضاد 
الذي  الع�ضع�س  حممد  الدكتور  املالية 
م�ضتثمري  م��ع  ك��ب��ريا  ت��ع��اون��ا  اأب���دى 
اىل  ال���و����ض���ول  يف  احل����رة  امل��ن��اط��ق 
ال��ق��رارات.وق��ال  م��ن  ال�ضيغة  ه��ذه 

الع�ضع�س  ال���وزي���ر  ان  الب�ضتنجي 
منو  يف  ي�ضاهم  اقت�ضادًيا  فكًرا  ميتلك 
يخلف  جبائيا  فكًرا  ولي�س  القطاعات 
اأزم���ات ك��ب��رية يف الأ���ض��واق. ب��دوره، 
ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اجل��م��ارك 
املجيد  عبد  الدكتور  ال��ل��واء  العامة 
الرحامنة، اإن جملة الإجراءات التي 
�ضت�ضاهم  الثنني،  احلكومة،  اأطلقتها 
عجلة  وت�ضيري  القطاع  منو  حتفيز  يف 
هذه  اأن  .واأ���ض��اف  ال�ضيارات  جت��ارة 
الإج��������راءات ج����اءت ب��ع��د درا���ض��ة 
اجلمارك  دائ��رة  اأجرتها  م�ضتفي�ضة 

ذات  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
هيئة  م��ع  وب��ال��ت�����ض��ارك��ي��ة  ال��ع��الق��ة 
وجت��ار  احل���رة  امل��ن��اط��ق  م�ضتثمري 
اأعدت  الدائرة  اأن  ال�ضيارات.واأو�ضح 
اللوج�ضتية  التجهيزات  كافة  م�ضبقًا 
املتوقع  امل��ت��زاي��د  الطلب  ل�ضتيعاب 
اإق��رار  عقب  ال�ضالون  �ضيارات  على 
احلكومة،  قبل  من  التحفيز  حزمة 
واأن الأنظمة الإلكرونية يف الدائرة 
جم��ه��زة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع الإع���ف���اءات 
امل��ح��ددة. الن�ضب  و�ضمن  اجل��دي��دة 

والتي  ال�ضتهالك  ن�ضبة  عن  وب�ضوؤاله 

العام  ال����راأي  قبل  م��ن  مطلبًا  ك��ان��ت 
اأن  الرحامنة  اأو�ضح  القطاع،  وجت��ار 
ال�ضتهالك  لن�ضب  التخفي�س  ن�ضبة 
اإىل  ت�ضل  �ضنوات   ٥ خالل  الراكمي 
التقديرية  القيمة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   3٢
كانت  ح��ني  يف  ال�����ض��ال��ون  للمركبة 
باملئة،   ١٤ اإىل  ت�ضل  �ضابقًا  الن�ضبة 
على  ب���دوره  �ضينعك�س  ال���ذي  الأم���ر 
ال�ضالون  �ضيارات  على  الطلب  حركة 
بهذه  التقديرية  القيمة  لنخفا�س 
الكلفة  انخفا�س  وبالتايل  الن�ضب، 

على املواطن امل�ضتهلك.

إتفاقية بين الملكية وHawker Pacific لتقديم 
الدعم الفني لمعدات الهبوط بطائرات اإلمبرير

االربعاء  )20( تشرين ثاني 2019اقتصاد
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ارتفاع صادرات الجلدية والمحيكات
* وكاالت

اجللدية  ال�ضناعات  ق��ط��اع  ���ض��ادرات  ارتفعت 
الثمانية  ال�ضهر  خالل  باملئة   ٨ بن�ضبة  واملحيكات 
من  نف�ضها  بالفرة  مقارنة  احلايل  العام  من  املا�ضية 

للعام املا�ضي.
الثمانية  ال�ضهر  خالل  القطاع  �ضادرات  وبلغت 
املا�ضية من العام احلايل نحو ٩١3 مليون دينار مقابل 
املا�ضي،  العام  من  الفرة  لنف�س  دينار  مليون   ٨٦٤
للدول  والباقي  المريكية  لل�ضوق  باملئة   ٩٠ ذه��ب 
املحيطة ودول الحتاد الوروبي.وتوقع ممثل قطاع 
�ضناعة  غرفة  يف  واملحيكات  اجللدية  ال�ضناعات 
لوكالة  ت�ضريح  يف  ق��ادري  ايهاب  املهند�س  الردن 
النباء الردنية )برا( ان ت�ضل �ضادرات القطاع مع 
نهاية العام احلايل اىل اكرث من مليار دينار، م�ضتندا 
خالل  حتققت  التي  املميزة  النتائج  على  ذل��ك  يف 
الوطني  القت�ضاد  على  وانعك�ضت  املا�ضية  ال�ضنوات 
ال�ضناعات  قطاع  ي�ضهم  ق��ادري  وح�ضب  والت�ضغيل. 
اإجمايل  من  باملئة   ٢٦ بحوايل  واملحيكات  اجللدية 
من  باملئة   ٧ بنحو  وي�ضاهم  الوطنية،  ال�����ض��ادرات 
اإجمايل النتاج القائم للقطاع ال�ضناعي فيما يوظف 
٧٤ الف عامل وعاملة، م�ضريا اىل ان القطاع م�ضتمر 
عدم  جلهة  يواجهها  التي  ال�ضعوبات  رغ��م  بالنمو 
املتزايدة.و�ضدد  النتاج  وكلف  الت�ضريعات  ا�ضتقرار 
تو�ضيع  من  امل�ضتثمرين  متكني  �ضرورة  على  ق��ادري 
اعمالهم او ا�ضتقطاب اخرين لتوفري مزيد من فر�س 
غرفة  ان  مو�ضحا  املحلية،  العاملة  لالأيدي  العمل 
المد  طويلة  برامج  باإعداد  ب��داأت  الردن  �ضناعة 
للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة لزيادة وبناء قدراتهم 
خالل  م��ن  الت�ضديرية  فر�ضهم  ورف��ع  الت�ضويقية 
بال�ضوق  ال�ضعيفة  ح�ضتهم  لتعوي�س  جديدة  ا�ضواق 
التجارة  مركز  اع��ده��ا  درا���ض��ة  اإىل  املحلية.ولفت 

العاملي، بينت ان القطاع ميتلك فر�ضا ت�ضديرية غري 
م�ضتغلة تقدر �ضنويا بنحو ٥٥٠ مليون دولر، مو�ضحا 
العمل. وفر�س  ال�ضادرات  من  �ضيزيد  ا�ضتغاللها  ان 
ال�ضناعات  بقطاع  الردن��ي��ة  العمالة  ع��دد  ان  وب��ني 
اجللدية واملحيكات ارتفع اىل ١١٩ باملئة بني اعوام 
املمنوحة  الرواتب  انعك�س على  ما  اإىل ٢٠١٨   ٢٠١٠
دينار  مليون   ٦٤ اإىل  حاليًا  ت�ضل  والتي  لالأردنيني 

�ضنويًا مقارنة بنحو ٢٦ مليون دينار عام ٢٠١٠.
عامني  اآخ��ر  خ��الل  فتح  القطاع  ان  اإىل  وا���ض��ار 
حمافظات  مبختلف  منت�ضرة  انتاجيا  فرعا  ع�ضرين 
اململكة خا�ضة يف املناطق الأقل منوًا، وظفت اكرث من 
املناطق،  تلك  الأردنيني يف  اآلف عامل وعاملة من   ٦
التي  احل��واف��ز  بحزمة  القطاع  �ضمول  اىل  داع��ي��ا 
ال�ضناعي،  القطاع  وطالت  اخ��ريا  احلكومة  اعلنتها 
اجللدية  بينها  م��ن  ق��ط��اع��ات  ث��الث��ة  با�ضتثناء 
القليل من احلوافز  القطاع  ان منح  واملحيكات.وقال، 
�ضينعك�س حتمًا على تو�ضعة اعماله ب�ضورة ت�ضهم يف 

ت�ضغيل الردنيني ودعم النمو القت�ضادي.

مجلس األعمال االردني المصري المشترك يصدر 
توصياته حول تعزيز التعاون في المجال الجمركي

* وكاالت
امل�ضري  الردين  الأعمال  جمل�س  ا�ضدر 
يف  التعاون  تعزيز  حول  تو�ضياته  امل�ضرك 
وم�ضر.واكد  الردن  بني  اجلمركي  املجال 
الردنيني  الأع��م��ال  رج��ال  جمعية  رئي�س 
يعترب  اجلمركي  اجلانب  ان  الطباع  حمدي 
حلقة هامة واأ�ضا�ضية يف الن�ضاط التجاري 
حجم  من  كل  كبري  حد  اإىل  عليه  ويعتمد 
ال�ضتثمار  وت�ضجيع  التجارية،  الت�ضهيالت 
وبالتايل حتريك عجلة النمو القت�ضادي، 
اجلمركي  املجال  يف  التعاون  ي�ضاهم  حيث 
ع��ل��ى احل���د م��ن ال�����ض��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
حركة ال�ضادرات بني البلدين.وبنب الطباع 
يكون  �ضوف  اجلمركي  التعاون  تعزيز  اأن 
على  العمل  منها  الفوائد  م��ن  العديد  ل��ه 
تقليل  عرب  القت�ضادية  الكفاءة  حت�ضني 
بالإجراءات  املرتبطة  والتكاليف  الوقت 
توؤكد  اجلمعية  ان  الطباع  اجلمركية.واكد 
على اأهمية التعاون اجلمركي ودوره الفعال 
مو�ضوعات  اأب��رز  ومناق�ضة  بحث  خالل  من 
اجلانبني. كال  تهم  التي  اجلمركي  التعاون 

تعزيز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  املجل�س  او���ض��ى  ك��م��ا 
جمارك  بني  الإلكرونية  املعلومات  تبادل 

ك��ال ال��ب��ل��دي��ن م��ن خ���الل  ت��ع��زي��ز عملية 
اأي  ح��ل  على  والعمل  الإل��ك��روين  ال��رب��ط 
تبادل  بهدف  وذلك  الربط  تعيق  م�ضكالت 
لت�ضهيل  اإل��ك��رون��ي��ًا  والبيانات  املعلومات 
اجلمركية  الإج��راءات  وتب�ضيط  التجارة 
الوقت  تقليل  خ��الل  م��ن  املتعاملني  على 
املعلومات.والعمل  على  احل�ضول  يف  واجلهد 
على  م�ضتمر  وب�ضكل  الطرفني  اإط��الع  على 
وقواعد  والت�ضدير  الإ�ضترياد  اإج���راءات 
على  للت�ضهيل  ت�ضتخدم  كمرجعية  املن�ضاأ 
امليزات  تت�ضمن  بحيث  الأعمال،  قطاعات 
التي  التجارية  الإتفاقيات  توفرها  التي 
وتو�ضيح  وم�ضر،  الأردن  من  كل  بني  تربط 

مف�ضل حول كافة الإجراءات واملتطلبات.
اأب���رز  اإىل ج��ان��ب دل��ي��ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 
القطاعات  وامل�ضتوردين يف جميع  امل�ضدرين 
بالإ�ضترياد  املعنية  واجلهات  القت�ضادية 
اي�ضا  البلدين.واو�ضى  كال  لدى  والت�ضدير 
التاأكيد على اأهمية متابعة تنفيذ مذكرات 
التجاري  التبادل  بت�ضهيل  املتعلقة  التفاهم 
توقيعها  مت  وال���ت���ي  ال��ت��ج��ارة  وحت���ري���ر 
املا�ضية  ال�����ض��ن��وات  خ���الل  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
ون��خ�����س ب��ال��ذك��ر جم���ال حت��ري��ر خ��دم��ات 

وتطوير  والبحري(  والربي  النقل)اجلوي 
الربية  وامل���واينء  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات 
املفرو�ضة  وال�ضرائب  الر�ضوم  وتوحيد 
على ال�ضاحنات كال البلدين، والتاأكيد على 
يتعلق  فيما  خا�ضة  باملثل  املعاملة  م��ب��داأ 
ب��امل��واينء  املتعلقة  الإج����راءات  بتوحيد 
يتقا�ضاها  التي  الر�ضوم  البحرية، وتوحيد 
على  البلدين  ك��ال  يف  اجل��م��رك��ي  املخل�س 
العمل  كذلك  الرانزيت.واو�ضى  بيانات 
ال�����ض��روط  تب�ضيط  اإم��ك��ان��ي��ة  ب��ح��ث  ع��ل��ى 
ال�ضادرات  على  املفرو�ضة  اجلمركية  غري 
الأردنية اإىل م�ضر واملتمثلة بفر�س اجلانب 
توفرها  الواجب  القواعد  من  عدد  امل�ضري 
منتجاتها  ت�ضدير  يف  الراغبة  امل�ضانع  يف 
على  احل�ضول  ب�ضروط  واملتمثلة  م�ضر  اإىل 
املهنية  وال�ضحة  وال�ضالمة  اجلودة  �ضهادة 
والإ�ضراط باأن تكون هذه ال�ضهادات �ضادرة 
دوليا،  بها  ومعرف  معتمدة  جهات  قبل  من 
بجانب فر�س تقدمي اإقرار بقبول التفتي�س 
من فريق فني م�ضري للتاأكد من توفر معايري 
بحث  كذلك  العمل.واو�ضى  و�ضالمة  البيئة 
املتعلقة  اجلمركية  القيود  ت�ضهيل  اإمكانية 
لالأ�ضمدة  اجلمركي  التخلي�س  ب��اإج��راءات 

الأردنية امل�ضدرة اإىل م�ضر وت�ضهيل دخول 
الأردن.وتعزيز  اإىل  احليوانية  املنتجات 
واملقايي�س  املوا�ضفات  جم��ال  يف  التعاون 
ت�ضهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
الإعراف املتبادل ب�ضهادات املطابقة لل�ضلع 
كذلك  الغذائية.واو�ضى  غري  ال�ضناعية 
دوره��ا  وتفعيل  متابعة  جل��ان  ت�ضكيل  اىل 
التفاهم  مذكرات  بنود  تنفيذ  متابعة  يف 
بالتبادل  املتعلقة  والإتفاقيات  والتعاون 
املزايا  واإ�ضتغالل  الطرفني  بني  التجاري 
لتعزيز  التجارية  لالإتفاقيات  املرافقة 
بحث  والق��ت�����ض��ادي.و  التجاري  التكامل 
اإمكانية تقدمي ت�ضهيالت للب�ضائع الأردنية 
ترانزيت  متر  والتي  اأوروب���ا  اإىل  امل�ضدرة 
امل�ضرية. وامل����واينء  الأرا����ض���ي  ع��رب  ب���رًا 

اعلن مدير عام جمعية  رجال  ومن جانبه 
الأعمال الردنيني طارق حجازي عن اإقرار 
www. املوقع الإلكروين ملجل�س الأعمال

املوقع  ان  حجازي  jor-egy.net.وبني 
يعر�س كافة الت�ضريعات الناظمة لال�ضتمار 
اإ�ضافة  ال�ضتثمارية  والفر�س  البلدين  يف 
كال  يف  العمال  لرجال  بيانات  قاعدة  اإىل 

البلدين.

االنتهاء من حفر البئر 49 
في حقل الريشة

* وكاالت
اأعلن رئي�س جمل�س ادارة �ضركة البرول الوطنية 
حقل  يف   ٤٩ البئر  بحفر  العمل  انتهاء  القا�ضم،  ليث 
البئر  ت�ضوير  ومت  اململكة  �ضرق  ال��غ��ازي  الري�ضة 
جار  العمل  ان  القا�ضم  الكهربائية.واأو�ضح  باملج�ضات 

على تقييم البئر واإعداد التقرير النهائي ب�ضاأنها.
قدم  مليون   3٠ �ضابقا  الري�ضة  حقل  انتاج  وبلغ 
رفعها  ومت  ماليني   ٩ اىل  تراجع  لكنه  يوميا،  مكعب 
بف�ضل البئر ٤٨ التي اكت�ضفت موؤخرا اىل ١٦ مليونا، 
اليومي  اململكة  ا�ضتهالك  معدل  من  باملئة   ٥ ت�ضكل 

مكعب.وا�ضاف،  ق��دم  مليون   33٠ البالغ  ال��غ��از  م��ن 
حقل  من  الغاز  انتاج  امتياز  متتلك  التي  ال�ضركة  ان 
بالعتماد  بالبئر٤٩  احلفر  ب��داأت  كانت  الري�ضة 
لفهم  ال�ضركة  اجنزتها  التي  الفنية  الدرا�ضات  على 
)املوديل اجليولوجي واملكمني( حلقل الري�ضة، لفتا 
حفر  ت�ضمل   ٢٠١٩ لعام  خطة  ال�ضركة  لدى  ان  اىل 
وال��رثوة  الطاقة  وزارة  م�ضاعي  اط��ار  يف  اب��ار  ث��الث 
الري�ضة  حقل  يف  الغاز  من  املزيد  لكت�ضاف  املعدنية 
من  الطاقة  م��ن  املحلية  امل�ضادر  م�ضاهمة  ل��زي��ادة 

اإجمايل الطاقة امل�ضتهلكة.

* وكالت
امللكية  اجل��وية  اخلط��وط  �ضرك����ة  وقع����ْت 
الأردني������ة و�ض�رك�����ة Hawker Pacific التابعة 
ملجموعة "لوفتهانزا تكنيك" اإتفاقية دعم فني تقوم 
ال�ضيانة  اأعمال  بتنفيذ  با�ضيفيك" مبوجبها  "هوكر 
لطائرات   )Landing Gear( الهبوط  مل��ع��دات 
امللكية الأردنية العاملة يف الأ�ضطول من طراز اإمربير 
والتي تخدم �ضبكة اخلطوط ق�ضرية املدى.وتت�ضمن 
الإتفاقية التي متتد ثالث �ضنوات قيام �ضركة "هوكر 
اأعمال  واإج���راء  الفني  الدعم  بتقدمي  با�ضيفيك" 
ال�ضيانة ال�ضاملة )Overhaul( ملعدات الهبوط يف 
 ١٩٥-E اإح��داه��ا من ط��راز  اإم��ربي��ر،  ث��الث طائرات 
توفري  اإىل  بالإ�ضافة   ١٧٥-E ط��راز  من  وطائرتني 
ال�ضيانة  متطلبات  وخمتلف  املعدات  هذه  غيار  قطع 
لها .واأعرَب املدير العام / الرئي�س التنفيذي للملكية 
مع  بالعمل  �ضعادته  عن  بي�ضلر  �ضتيفان  الأردن��ي��ة 
جمال  يف  ال��رائ��دة   Hawker Pacific �ضركة 
موؤكدًا  للطائرات،  الفني  والدعم  ال�ضيانة  خدمات 
اأعمال  لتوفري  اجل��ودة  عالية  تقنيات  متتلك  اأنها 
والدقة  الكفاءة  معايري  اأف�ضل  و�ضمن  �ضاملة  �ضيانة 
العاملية املعروفة، وهو ما ياأتي يف اإطار حر�س امللكية 
للحفاظ على م�ضتوى متقدم من اجلاهزية  الأردنية 
الفنية لأ�ضطول طائراتها من خمتلف الطرازات مبا 

يف ذلك طائرات الإمربير.

ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ع���ربرّ  جهته  م��ن 
اإعتزاز  عن  فركمان  بريند   Hawker Pacific
وتقدمي  الأردن��ي��ة  امللكية  م��ع  بالتعاون  ال�ضركة 
يف  الهبوط  ملعدات  الفني  والدعم  ال�ضيانة  خدمات 
ال�ضركة  كفاءة  موؤكدًا  اإمربير،  طراز  من  طائراتها 
املتميزة  خرباتها  اإىل  اإ�ضتنادًا  املهمة  بهذه  للقيام 
العمل  ج��ودة  من  ج��زء  تعترب  والتي  املجال  ه��ذا  يف 
" والتي طاملا  "لوفتهانزا تكنيك  املعروفة عن �ضركة 

قدمت خدماتها الفنية لطائرات امللكية الأردنية .
"لوفتهانزا  وجمموعة  الأردنية  امللكية  وترتبط 
ب�ضراكة  با�ضيفيك"  "هوكر  ل�ضركة  املالكة  تكنيك" 
اتفاقية  خالل  من  طويلة  �ضنوات  منذ  املدى  طويلة 
قطع  لتزويد  الطرفني  بني  القائمة  الفني  التعاون 
الغيار لطائرات امللكية الأردنية من عائلة الأيربا�س 
با�ضيفيك" والتي مقرها  "هوكر  �ضركة  3٢٠.وتعترب 
رائدة  �ضركة هند�ضية  الأمريكية،  كاليفورنيا  ولية 
يف  مبتكرة  وح��ل��وًل  �ضاملة  �ضيانة  خ��دم��ات  تقدم 
على  قدرتها  اإىل  بالإ�ضافة  الفني  الإ�ضالح  عمليات 
هذا  على  املتنوع  وال��ت��دري��ب  الفني  ال��دع��م  تقدمي 
لتوفري  دوليًا  مرخ�ضة  �ضركة  كذلك  وهي  ال�ضعيد، 
وُتغطي  والت�ضميم،  ال�ضيانة  وخدمات  الغيار  قطع 
اأعمالها نطاقًا متكاماًل من اخلدمات الفنية للطائرات 
التجارية واخلا�ضة واملحركات وقطع الغيار ومعدات 

الهبوط وخدمات ال�ضيانة املختلفة للطائرات .

غرفة تجارة عمان تدشن مرحلة جديدة من 
التعاون االقتصادي مع تركيا

* وكاالت
مرحلة  عمان  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س  د�ضن 
ا�ضطنبول  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 
البلدين  ع��الق��ات  وتطوير  تنمية  على  ينعك�س  مب��ا 
الغرفة  ادارة  جمل�س  واأجنز  وال�ضتثمارية.  التجارية 
جتارة  غرفة  ادارة  جمل�س  مع  التفاهمات  من  العديد 
تركيا  يف  اردين  ا���ض��ب��وع  ب��اق��ام��ة  تتعلق  ا�ضطنبول 
وتكثيف  ا�ضتثمارايا  اململكة  ل��روي��ج  املقبل  ال��ع��ام 
الكرونية  من�ضة  وان�ضاء  القت�ضادية  الوفود  زيارات 
الريادة  مبجال  للتعاون  بال�ضافة  املعلومات  لتبادل 
منح  على  واحل�ضول  العربية  اللغة  وتعليم  والتدريب 
خالل  عقدها  لقاءات  خالل  املجل�س  واأك��د  جامعية.   ٍ
ادارة  جمل�س  م��ع  ا�ضطنبول  اىل  الر�ضمية  زي��ارت��ه 
غرفة  اكرب  ثاين  تعترب  التي  ا�ضطنبول  جتارة  غرفة 
التفاهم  مذكرة  بنود  تفعيل  �ضرورة  بالعامل  جتارية 
العام  من  مت��وز  �ضهر  خ��الل  الطرفني  بني  وقعت  التي 
احلايل خا�ضة فيما يتعلق بتبادل املعلومات واخلربات 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  املوظفني.ودعا  وتدريب 
ا�ضتثماراتهم  لزيادة  التراك  العمال  اأ�ضحاب  عمان 
اخلدمية  بالقطاعات  وبخا�ضة  الأردن  يف  املختلفة 
املتاحة  الإلكرونية  التجارة  و�ضائل  من  وال�ضتفادة 
احلكومي  اجلانب  ومتابعة  البلدين  اإقت�ضاد  خدمة  يف 
للنقل  خطوط  ا�ضتحداث  مو�ضوع  لت�ضهيل  ال��رك��ي 
للغرفةاتفق  �ضحفي  بيان  املبا�ضر.وح�ضب  البحري 
خليل  ب��رئ��ا���ض��ة  ع��م��ان  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س 
ا�ضطنبول  جت��ارة  غرفة  ادارة  وجمل�س  توفيق  احل��اج 
الطرفني  ا�ضتمرار  على  اأفيديت�س  �ضكيب  برئا�ضة 
اتفاقية جتارة حرة جديدة تخدم  بتوقيع  باملطالبة 

وال�ضناعية  التجارية  القطاعات  خمتلف  يف  البلدين 
التفاق  مت  ان��ه  اىل  توفيق  احل��اج  واخلدمية.وا�ضار 
النرنت  �ضبكة  على  الكرونية  من�ضة  اإن�ضاء  على 
باللغات العربية والإجنليزية والركية لتكون مبثابة 
التي تهم  املعلومات  ” لتبادل  دائم  اإلكروين  ” معر�س 
وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال  ورج��ال  وال�ضناعيني  ار  التجرّ
اأ�ضماء  بن�ضر  يتعلق  فيما  خا�ضة  والأت��راك،  الأردنيني 
منتجاتها  وع��ر���س  بالت�ضدير  ال��راغ��ب��ة  ال�ضركات 
واجلمارك  واملوا�ضفات  ال�ضتثمار  قوانني  ون�ضو�س 
الدينية  املحلية  لل�ضياحة  وال��روي��ج  وال�����ض��رائ��ب، 
اأن  اىل  توفيق  احل��اج  والرفيهية.وا�ضار  والتعليمية 
الأ�ضبوع  باإقامة  املتعلقة  الرتيبات  اىل  تطرق  اللقاء 
املقبل  العام  من  الأول  الربع  خالل  تركيا  يف  الأردين 
٢٠٢٠ مبدينة ا�ضطنبول بالتعاون ما بني غرفتي جتارة 
القطاعات  من  العديد  ومب�ضاركة  وا�ضطنبول  عمان 
يف  املناف�ضة  ميزة  متلك  التي  الردن��ي��ة  القت�ضادية 
ال�ضوق الركي.وح�ضب احلاج توفيق مت توجيه الدعوة 
لغرفة جتارة اإ�ضطنبول لإر�ضال وفد من جمل�س ادارتها 
ورجال الأعمال وال�ضناعيني والتجار الأتراك لزيارة 
املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�س  على  والتعرف  اململكة 
عمان  جت��ارة  غرفة  م��ع  املبا�ضر  بالتن�ضيق  ب���الردن 
اأن  الأردن.وب���نيرّ  يف  ال�ضياحية  املناطق  على  والتعرف 
غرفة جتارة عمان وجهت الدعوة اإىل مدير عام جممع 
لال�ضتفادة من  الردن  لزيارة   )btm(الأعمال تطوير 
التجربة الركية بتطوير العمال الريادية من خالل 
وحت�ضينه  وتطويره  بالغرفة  الأع��م��ال  ري��ادة  ق�ضم 
غرفة  مع  بالتن�ضيق  العاملية  املمار�ضات  لأف�ضل  وفقًا 
املجل�س  اأن  توفيق  احل��اج  ا�ضطنبول.واو�ضح  جت��ارة 

الغرفتني  بني  والدائم  املبا�ضر  التن�ضيق  �ضرورة  اكد 
الركية  اخل��ربات  ونقل  املعلومات  بتبادل  يتعلق  فيما 
ال�ضياحية يف تركيا  واملنتجعات  ال�ضتثمارات  اإدارة  يف 
التوا�ضل  يف  املميرّزة  الركية  التجربة  من  وال�ضتفادة 
املتميزة  اخلدمات  وتقدمي  العامة  هيئتها  اأع�ضاء  مع 
القطاعية  واملجال�س  الو�ضيطة  الهيئة  خالل  من  لهم 
ادارة  جمل�س  مع  التفاق  مت  اأن��ه  اإىل  للغرفة.وا�ضار 
التوا�ضل  اآليات  تطوير  على  ا�ضطنبول  جت��ارة  غرفة 
اإىل  ال��و���ض��ول  بهدف  الغرفتني  اإدارت����ي  ب��ني  املبا�ضر 
يف  مبا  الغرفتني،  بني  الثنائية  للعالقة  ز  مميرّ من��وذج 
التي  املعلومات  وتبادل  املوظفني  زي��ارات  تبادل  ذلك 
اللقاء  اأن  امل�ضتويات.وبنيرّ  خمتلف  على  اجلانبني  تهم 
يف  الركية  والتجربة  اخل��ربة  من  ال�ضتفادة  ناق�س 
الركي  النموذج  املعار�س والطالع على  اإدارة وجتهيز 
ق لتجديد الع�ضوية بالغرفة الكرونيا بال�ضافة  املطبرّ
القادمني  الأتراك  ال�ضياح  اأعداد  زيادة  اليات  لدرا�ضة 
والأثرية  والتاريخية  الدينية  الأماكن  وزيارة  لالردن 
جامعة  مقر  كذلك  ال��وف��د  ال�����ض��ح��اب��ةوزار  وم��ق��ام��ات 
جتارة ا�ضطنبول التي تاأ�ض�ضت عام ٢٠٠١ وتتبع غرفة 
البكالوريو�س  برامج  بتدري�س  وتقوم  ا�ضطنبول  جتارة 
والعلوم  الآداب  بتخ�ض�ضات  والدكتوراه  واملاج�ضتري 
املعمارية  والهند�ضة  التجارية  وال��ع��ل��وم  واحل��ق��وق 
خالل  ومت  التطبيقية.  والعلوم  والت�ضال  والت�ضميم 
للطلبة  �ضنوية  خ�ضومات  منح  على  الإتفاق  الزيارة 
الأردنيني من اأبناء اأع�ضاء الهيئة العامة لغرفة جتارة 
ان الراغبني باإكمال درا�ضتهم اجلامعية اأو الدرا�ضات  عمرّ
العليا بذات ن�ضبة اخل�ضم املمنوح لأبناء اأع�ضاء غرفة 
جلنة  ت�ضكيل  على  التفاق  مت  اإ�ضطنبول.كما  جت��ارة 

واجلامعة  ان  عمرّ جتارة  غرفة  عن  ممثلني  من  متابعة 
اجلانبني،  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  ل��درا���ض��ة 
خمتلف  يف  للغرفة  جمانية  منح  تقدمي  ذل��ك  يف  مب��ا 
اعتمادية  مو�ضوع  ومتابعة  م�ضتقباًل  ات  التخ�ض�ضرّ
التعليم  املختلفة من قبل وزارة  ات اجلامعية  التخ�ض�ضرّ
للجامعة  ارتباط  مكتب  وا�ضتحداث  ب��الردن  العايل 
اإمكانية  درا�ضة  مت  عمان.كما  جت��ارة  غرفة  مبنى  يف 
ة لتعليم اللغة العربية  عقد دورات تدريبيرّة متخ�ض�ضرّ
جتارة  غرفة  اأكادميية  خ��الل  من  الأت���راك  للطلبة 
اأردنية  ة  حمليرّ جهات  مع  بالتعاون  اأو  للتدريب  ان  عمرّ
على  للتفاهم  بال�ضافة   ، الأكادميية  مع  بالتن�ضيق 
اجلانبني.  بني  العالقة  م  ُتنظرّ تعاون  اإتفاقية  �ضياغة 
الريادية  الأع��م��ال  تطوير  مركز  كذلك  الوفد  وزار 
على  لالطالع  ا�ضطنبول  جتارة  لغرفة  التابع   )btm(
الرياديني  له ودوره يف دعم  التابعة  الأعمال  حا�ضنة 
�ضيتم  حيث  املحت�ضنني،  والأفراد  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات 
وغرفة  امل��رك��ز  ب��ني  م�ضرك  ت��ع��اون  اإتفاقية  توفيع 
بالغرفة.كما  العمال  ريادة  ق�ضم  لدعم  عمان  جتارة 
زار الوفد زيارة جممع تكنوبارك اإ�ضطنبول وهو جممع 
التابع  ترك  مينا  ملعر�س  بال�ضافة  وتكنولوجي  علمي 
لبلدية ا�ضطنبول الكربى واأطلع على تفا�ضيل العمل يف 
الإ�ضتفادة من جتربتهما مبا  املوؤ�ض�ضتني وكيفية  هاتني 
العامة  الهيئة  اأع�ضاء  على  والنفع  بالفائدة  ينعك�س 
ان.و�ضارك يف الوفد اإىل جانب رئي�س  لغرفة جتارة عمرّ
واأع�ضاء  الطباع  وطارق  اخلطيب  نبيل  نائباه  الغرفة 
،�ضلطان  ا  البنرّ خطاب   ، حمدان  بهجت  الإدارة  جمل�س 
عام  ملدير  اإ�ضافًة  ديرانية  وعالء  بدران  جمال  عالن، 

الغرفة ه�ضام الدويك



عالمة تحذيرية بأن قلبك ال 
يعمل بشكل صحيح

* وكاالت
القلب  باأمرا�ض  والن�ساء  الرجال  من  كل  ي�ساب 
الأ�سباب خمتلفة ترتبط بنمط حياة معني. ومع ذلك 
، هناك العديد من العالمات والتحذيرات التي تبلغنا 

عن م�سكلة يف القلب يجب اأن نكون اأكرث من علم بها.
حتذير  عالمات   5 يجمع   Bright Side موقع 
�سائعة جًدا الأمرا�ض القلب يجب عليك االنتباه اإليها 

اإذا الحظت ذلك.1. االأمل الذي ينت�سر اإىل الذراع
يعاين الكثري من الرجال من اأمل يف الذراع االأي�سر 
، بينما تعاين الن�ساء من االأمل نف�سه يف اأحد الذراعني 
اأو كليهما.يحدث هذا الأن االأمل من قلبك ينتقل اإىل 
النخاع ال�سوكي اخلا�ض بك حيث ترتبط العديد من 
ويعتقد  باالرتباك  دماغك  وي�ساب  ج�سمك  اأع�ساب 
اأمل فعلي عندما ال يكون االأمر  اأن ذراعك تعاين من 
االأعرا�ض  اأحد  هو  املتكررال�سعال  ال�سعال  كذلك.2. 
الفرعية الأعرا�ض اأكرث خطورة ، وهي �سيق التنف�ض 
وفقدان التنف�ض ب�سكل مفاجئ.3. م�ستويات �سديدة 
وغري عادية من القلقاأظهرت العديد من الدرا�سات اأن 
االأ�سخا�ض الذين يعانون من القلق ال�سديد منذ وقت 
القلب.  الأمرا�ض  معر�سون  حياتهم  يف  للغاية  مبكر 
مرهق  حياة  منط  اإم��ا  القلق  �سبب  يكون  اأن  ميكن 
ال�ساقني  ت��ورم  خمتلفة4.  ا�سطرابات  اأو  للغاية 
 ، جيًدا  قلبك  ي�سخ  ال  والقدمينعندما  والكاحلني 

تت�سرب ال�سوائل من االأوعية الدموية اإىل االأن�سجة 
فى  وخا�سة  ال�ساقني  ف��ى  ت��ورم  وي��ح��دث  املحيطة 
بني  ال�سائعة  االأع��را���ض  اأح��د  هو  الكاحل  منطقة 
ال�سهية  قلة  اإليها5.  االنتباه  وعليك  القلب  مر�سى 
الذين  املر�سى  من  الكثري  يعاين  بالغثيان  وال�سعور 
اأو  ال�سهية  يف  نق�ض  من  القلب  اأم��را���ض  من  يعانون 
الطعام.  من  قليل  عدد  لديهم  كان  لو  حتى  الغثيان 
الكبد  ح��ول  ال�سوائل  ت��راك��م  ه��و  ذل��ك  يف  ال�سبب 

واالأمعاء التي تتداخل مع اله�سم ال�سليم . 

طريقة جديدة لتشخيص 
العقم عند الرجال

* وكاالت
تطوير  من  اأمريكيون  باحثون  متكن 
عند  العقم  لت�سخي�ض  م��وث��وق��ة  اآل��ي��ة 
ال���رج���ال وف��ح�����ض وحت���دي���د خ��ي��ارات 
ال���ع���الج ال��ت��ى ���س��ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل 
�سكيرن،  مايكل  الدكتور  للمر�سى.وقال 
جامعة  فى  االإجنابية  ال�سحة  اأ�ستاذ 
ف��ري��ق  م���ع  ت���ع���اون  اإن����ه  "وا�سنطن"، 
الرجال  اأن  اإىل  وتو�سلوا  دويل،  بحثي 
حمددة  اأمن��اط  لديهم  بالعقم  امل�سابني 
العالمات  اأو  الالجينات  ج��زي��ئ��ات  م��ن 
النووي  بحم�سهم  املرتبطة  احليوية 
الذين  الرجال  فى  املوجود  غري  املنوي 
العلماء  حدد  كما  باخل�سوبة،  يتمتعون 
بني  اجلينية  احليوية  املوؤ�سرات  ا  اأي�سً
للعالج  ا�ستجابوا  الذين  العقم  مر�سى 
اأولئك  مقابل  حاالتهم  لعالج  الهرموين 
ال��وق��ت  ويف  ذل����ك.  ي��ف��ع��ل��وا  مل  ال��ذي��ن 
الرئي�سية  الطريقة  تتمثل  احل���ايل، 
تقييم  يف  الرجال  عند  العقم  لت�سخي�ض 
وحركتها،  امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات  كمية 
ذات  التاريخية  الناحية  من  كانت  والتي 
عن  اخل�سوبة  ف�سل  يف  حم���دود  جن��اح 

. بالعقم  امل�سابني  الذكور 
وقااللدكتور"�سكيرن":"يتزايد 

اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��رج��ال  عند  العقم 
دوًرا  يلعب  اأن��ه  به  املعرتف  وم��ن  العامل 
واملر�ض". االإجنابية  ال�سحة  يف  رئي�سًيا 

واأ�ساف اأن الت�سخي�ض الذي يخربك على 
وهنا  العقم،  من  يعاين  الرجل  الفوراأن 

�ستنجح  ال��ت��ي  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  �ستكون 
اأن  اإىل  البيانات  للغاية".وت�سري  مفيدة 
يحتاجون  الذين  الرجال  من   %  20 نحو 
االأطفال  الإجناب  اخللقي  االإخ�ساب  اإىل 
حيث  العقم  م�ساكل  م��ن  يعانون  �سوف 
يتم  م��ا  وع���ادًة   .. م��ع��روف  غ��ري  ال�سبب 
ملحاولة  نظام  على  الرجال  هوؤالء  و�سع 
اأو  ع��ام  مل��دة  �سريكهم  م��ع  طفل  اإجن���اب 
باإخ�ساب  التو�سية  يتم  اأن  قبل  اأك��رث 
العلماء  اأراد  وق��د   .. االأنابيب  اأط��ف��ال 

باإمكانهم  كان  اإذا  ما  معرفة  باأبحاثهم 
من  للتخل�ض  ت�سخي�ض  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
ه���ذه ال���ف���رتة م���ن ع���دم ال��ي��ق��ني.وك��ان 
ال�سابقة  االأبحاث  من  يعلمون  العلماء 
عند  العقم  بني  حمتملة  �سلة  هناك  اأن 
جمموعات  على  وال��ت��ع��دي��الت  ال��رج��ال 
بعزل  مت�سك  التي  امليثيل  جزيئات  من 
النووي الذي ينظم كيفية عمل  احلم�ض 
تقنيات  ا�ستخدموا  وقد  معينة..  جينات 
اإذا  ما  املتقدمة ملعرفة  التحليل اجلزيئي 

 ، التعديالت  ه��ذه  حتديد  ميكنهم  ك��ان 
يف  موثوق  ب�سكل  املوؤ�سراتاحليوية،  اأو 
بحم�ض  املرتبطة  امليثيل  جم��م��وع��ات 
ذوي  الرجال  من  لكل  املنوية  احليوانات 
الذين  العقم  من  يعانون  اأو  اخل�سوبة 
بحثية  درا�سة  يف  امل�ساركة  على  وافقوا 
امل�سابني  الرجال  جميع  اأن  ووج��دوا   ..
ل��دي��ه��م ع��الم��ة  ال���درا����س���ة  ب��ال��ع��ق��م يف 
ب��ي��ول��وج��ي��ة حم���ددة ب��خ��الف ال��رج��ال 

. باخل�سوبة  يتمتعون  الذين 
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هل القهوة مفيدة للصحة؟
* وكاالت

يومهم  ي�ستهلون  العامل  ح��ول  كثريون 
وتزيد  امل���زاج  حت�سن  فهي  ق��ه��وة.  ب��ك��وب 
ب�سرط  كثرية،  �سحية  فوائد  ولها  الن�ساط 
هي  ما  لكن  ا�ستهالكها.  يف  االإف���راط  ع��دم 
عدم  يجب  ال��ذي  واحل��د  املنا�سبة  الكمية 
جتيب  حديثة  اأ�سرتالية  درا�سة  جت��اوزه؟ 
امل�سروبات  م��ن  القهوة  ذلك.تعترب  على 
العامل.  ح��ول  وا�ستهالكا  �سعبية  االأك���رث 
على  ت��اأت��ي  امل��ث��ال  �سبيل  على  اأمل��ان��ي��ا  ويف 
ا�ستهالكا  االأك��رث  امل�سروبات  قائمة  راأ���ض 
ال��واح��د.  ل��ل��ف��رد  ���س��ن��وي��ا  ل��ي��رتا  ب��� 162 
كثرية،  وط��رق  اأن���واع  واإع��داده��ا  وللقهوة 
فوائد  اأوىل  واأ�سرارها.من  فوائدها  ولها 
املوت  خماطر  وتقلل  من�سطة  اأنها  القهوة، 

امل��ب��ك��ر واالإ���س��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب كما 
وت�سفي  االكتئاب  تقاوم  اأن  للقهوة  ميكن 
وت�ساعد  ي�سربها.  م��ن  على  اأك��رب  �سعادة 
حتتوي  اإذ  اجل�سم،  يف  الدهون  حرق  على 
ال��ك��اف��ي��ني، وحت��م��ي ك��ذل��ك من  على م���ادة 
رغم  والزهامير.لكن  الباركن�سون  اأمرا�ض 
اأي�سا،  خماطرها  للقهوة  فاإن  الفوائد،  تلك 
خا�سة عند ا�ستهالك كميات كبرية منها، اإذ 
احتمال  وتزيد  الدم  �سغط  ترفع  اأن  ميكن 
اإذن  هي  فما  القلبية.  بالنوبات  االإ�سابة 
التي يجب  املنا�سبة وعدد االأكواب  الكمية 
ال�سوؤال  ه��ذا  يوميا؟�سغل  جت��اوزه��ا  ع��دم 
الكثري من الباحثني اأي�سا، واأجروا درا�سات 
درا���س��ة  ومنها  عليها،  ل��الإج��اب��ة  ع��دي��دة 
تو�سل  اأ�سرتالية،  جامعة  اأجرتها  حديثة 

الكمية  معرفة  اإىل  بنتيجتها  الباحثون 
وب��ال��ت��ايل  ال��ق��ه��وة  ال���س��ت��ه��الك  املنا�سبة 
الدار�سة  وخالل  باجل�سم.  اإ�سرارها  عدم 
 347077 بيانات  بتحليل  الباحثون  قام 
�سخ�سا ترتاوح اأعمارهم بني 37 و73 �سنة، 
“البنك احليوي الربيطاين”  خمزنة لدى 
“انفرانكن” االأملاين. وح�سب  ح�سب موقع 
من  اأكواب   6 من  اأكرث  �سرب  فاإن  الدرا�سة، 
االإ�سابة  خطر  م��ن  يزيد  يوميا  القهوة 
املئة.  يف   22 بن�سبة  القلبية  باالأمرا�ض 
التي  هيوبنن،  اإلينا  الربوف�سورة  وتقول 
�ساركت يف الدرا�سة: “يتم ا�ستهالك حوايل 
حول  يوميا  القهوة  م��ن  ك��وب  مليارات   3
مفيد  هو  وما  احلدود  معرفة  واإن  العامل. 
االأمر  “اإن  وت�سيف  �سروري”.  اأمر  و�سار، 

احلياتية،  االأم��ور  من  الكثري  وكما  يتعلق، 
مبعرفة الكمية املنا�سبة التي اإذا جتاوزها 
بج�سمه”.وت�سري  ال�سرر  يلحق  فاإنه  املرء، 
زائ��دة  كمية  ا�ستهالك  اأن  اإىل  الدرا�سة 
من الكافيني تزيد خطر االإ�سابة بارتفاع 
�سغط ال��دم، ال��ذي قد ي��وؤدي ب��دوره اإىل 
االإ�سابة باأمرا�ض القلب االأخرى. وجتدر 
مليغرام   400 ا�ستهالك  اأن  اإىل  االإ���س��ارة 
ل�سخ�ض  �سحيا  ���س��ار  غ��ري  الكافيني  م��ن 
املوقع  ح�سب  جيدة،  ب�سحة  يتمتع  بالغ 
االلكرتوين ملجلة “�سترين” االأملانية والتي 
ت�سري اإىل اأن ن�سبة الكافيني تتعلق بنوعية 
وطريقة  وتركيزها  وحتمي�سها  القهوة 
اإعدادها، باالإ�سافة اإىل طول ووزن اجل�سم 

واحلالة ال�سحية لل�سخ�ض.

لماذا يحتاج اإلنسان للنوم؟
* وكاالت

ال�سبب  اإىل  ب��ع��د  ال��ع��ل��م  ي��ت��و���س��ل  مل 
يبقى  لكنه  للنوم،  يدفعنا  ال��ذي  الرئي�سي 
�سلبية”  “راحة  لي�ض  فهو  للغاية،  مهما 
عملية  واإمن���ا  ك�سل،  يف  اجل�سم  يق�سيها 
�ساعات  طوال  و�سيانة” متوا�سلة  “جتديد 
اأخرى  فوائد  اإىل  اإ�سافة  الدماغ،  يف  الليل 
حياتنا  ثلث  نحو  دواء.نق�سي  خري  جتعله 
م�ستغرقني يف النوم الذي يبقى مهمًا كتناول 
لي�ض  فهو  والتنف�ض،  وال�����س��راب  ال��ط��ع��ام 
امل�سطلح  يقول  كما  فقط،  �سلبية”  “راحة 
العلمي، بل اأكرث من ذلك بكثري، هو اأي�سًا نوع 
فحني  البيولوجي.  الطاقة  توفري  و�سع  من 
اجل�سم  طاقة  من  اأقل  مقدارًا  ن�ستهلك  ننام 
بعد  العلماء  يتو�سل  ومل  باليقظة.  مقارنة 
للنوم،  احلاجة  وراء  الكاملة  احلقيقة  اإىل 
على الرغم من اأن الكثري من الدرا�سات ت�سري 
اإىل اأن الدماغ هو امل�سوؤول عن حاجتنا اإىل 
النوم. فما الذي يحدث بال�سبط يف روؤو�سنا 
يف  الباحث  يقول  ذل��ك  ال��ن��وم؟ع��ن  اأث��ن��اء 
توبنغن  جامعة  يف  االأع�����س��اب  بيولوجيا 
تبداأ  “لياًل  فور�سرت:  األربي�ست  االأملانية 
اأثناء  وه��ي  ال��دم��اغ،  داخ��ل  كثرية  عمليات 
حياتنا”.  يف  اآخر  وقت  اأي  من  اأكرث  النوم 
ات�ساالت  بناء  يتم  م�ستيقظني،  نكون  حني 
ننام  وحني  الع�سبية.  اخلاليا  بني  جديدة 

والرتتيب.  البناء  اإع���ادة  عمليات  ت��ب��داأ 
“�سبيكرتوم”  مل��وق��ع  ف��ور���س��رت  وي�����س��ي��ف 
“النوم �سيء ي�سبه الغ�سل  االأملاين بالقول: 
والقطع والرتتيب يف الدماغ”ويو�سح العامل 
“يتم اختبار ال�سالت بني اخلاليا  االأملاين: 
الع�سبية يف اأدمغتنا واإعادة تعديلها بحيث 
ومعاجلة  الطاقة  م��ن  الكثري  ت�ستهلك  ال 
املعلومات من دون معوقات. كل ما مت بناوؤه 
اليقظة  ال����الزم خ���الل  م��ن  اأك���رث  ورب��ط��ه 
اأخرى.  مرة  تقلي�سه  يتم  اليومي،  والعمل 
يف الوقت نف�سه يجري كن�ض ف�ساء عقولنا: 
الربوتينات  بقايا  من  هناك  تبقى  ما  كل 
منه”. التخل�ض  �سيتم  الع�سبية  والعمليات 

دورًا  اأي�سًا  النوم  الذكرياتيلعب  ترتيب 
وتثبيت  ذاك��رت��ن��ا  ت��وزي��ع  اإع���ادة  يف  مهمًا 
ي��ع��ي��د تنظيم  ف��ال��ن��وم  ف��ي��ه��ا.  امل��ع��ل��وم��ات 
ويحولها  معلومات  م��ن  ذاك��رت��ن��ا  حم��ت��وى 
يقول  ذلك  عن  اجلودة.  عالية  معرفة  اإىل 
معظم  تكون  اأن  املفرت�ض  “من  فور�سرت: 
النوم”.  اأثناء  اليد  متناول  يف  الذكريات 
ن�سط  تبادل  النوم يوجد  اأثناء  كيف هذا؟ 
وهو  احُل�سني،  املختلفة:  امل��خ  مناطق  بني 
اأي  يالحظ  دماغنا،  يف  املفكرة  ما  حد  اإىل 
التجارب مهمة ويعطي خالل النوم الق�سرة 
مرارًا  جديد  من  لعر�سها  نب�سات  الدماغية 
وتكرارًا وتثبيتها وربطها ببع�سها البع�ض”.

واأثناء عملية التخزين هذه تكون ذاكرتنا 
�سعيفة للغاية، وعليه فمن غري امل�سموح اأن 
تعرت�سها جتارب جديدة قد تتداخل معها. 
“لهذا ال�سبب فاإننا نفقد القدرة على الوعي 
م�سيفًا  فور�سرت  يقول  نومنا”  يف  واالإدراك 
اإال  يعمل  ال  ال�سلب  القر�ض  “تن�سيق  اأن 
جديدة”. اإيعازات  اإعطاء  عن  توقفت  اإذا 
ي�سطلع  ال��ن��وم  اأن  الوا�سح  مهممن  ت���وازن 
اأن  ي�سمن  اإذ  ال��دم��اغ،  لعمل  اأ�سا�سي  ب��دور 
يعمل النظام على النحو االأمثل واأن املخ ال 
يخرج عن توازنه. عن ذلك يقول فور�سرت: 
ب�سكل  اجل�سم  ت�سع  ال�سحوة  اأن  “يبدو 
بدون  املادي”.  التوازن  اختالل  يف  متزايد 
االأع�ساب  خاليا  ب��ني  العالقة  تكون  ن��وم 
لدينا غري متوازنة، وكذلك مقدار الناقالت 
لنقل  اإطالقها  يتم  التي  وه��ي  الع�سبية، 
يوؤثر  الع�سبية.وال  اخلاليا  بني  االإ�سارات 
عدم التوازن على تفكرينا فقط، واإمنا على 
التوازن  باختالل  ن�ساب  اإذ  اأي�سًا،  مزاجنا 
الدقيق  ال�سبط  اإىل  نفتقر  الأننا  عاطفيًا، 
وت�سبح  النوم.  خالل  من  اإال  يتم  ال  ال��ذي 
النوم  اأثناء  حتدث  التي  العمليات  اأهمية 
ال�سحيح.  بال�سكل  تعمل  ال  عندما  وا�سحة 
اإذا مل يتخل�ض املخ من روا�سب الربوتينات، 
اخلاليا  ويقتل  ويتداخل  يرتاكم  ف�سوف 
هذه  مثل  العلماء  وج��د  وق��د  الع�سبية. 

امل�سابني  اأدمغة  يف  الربوتينية  الرتاكمات 
مر�ض  مثل  الع�سبية  التنك�سية  باالأمرا�ض 
“بارك�سون”. الرعا�ض  وال�سلل  الزهامير 
اأي�سًا  اجل�سم  يحتاج  دواءك��م��ا  خري  النوم 
فيه،  �سيء  كل  جتديد  اأج��ل  من  النوم  اإىل 
لياًل.  ي��زداد  ومنوها  اخلاليا  اإ�سالح  فمثاًل 
النوم املريح يحافظ اأي�سًا على توازن ال�سكر 
ويقيد  لدينا  ال��ده��ون  وا�ستقالب  ال��دم  يف 
يعملون  الذي  االأ�سخا�ض  واأولئك  �سهيتنا. 
اأكرث  هم  منتظم  ب�سكل  ليلية  وردي���ات  يف 
من  الثاين  بالنوع  االإ�سابة  خلطر  عر�سة 
القلب  واأمرا�ض  وال�سمنة  ال�سكري  مر�ض 
النوم  ف��اإن  الدموية.باملنا�سبة  واالأوع��ي��ة 
املناعي، فحني  اأي�سًا على قوة جهازنا  يوؤثر 
التايل  لليوم  املناعية  اخلاليا  ت�ستعد  ننام، 
وتتبادل املعلومات عن الفريو�سات الدخيلة 
لت�سّكل بذلك عماد الذاكرة املناعية. حني 
نف�سه  الدخيل  الفريو�ض  اجل�سم  ي�سيب 
ا�ستجابة  تكون  الثانية  امل��رة  ففي  ملرتني، 
اخلاليا املناعية اأ�سرع واأكرث كفاءة من املرة 
“�سرًا ال بد منه”  االأوىل.وق��د يكون النوم 
يوا�سلون  الذي  االأ�سخا�ض  لبع�ض  بالن�سبة 
تقول  احلقيقة  اأن  اإال  عماًل،  والنهار  الليل 
اإنه يبقى جزءا �سروريًا من حياتنا. وحني 
ورمبا  حياتنا،  ن�سف  نخ�سر  فاإننا  ننام  ال 

حياتنا باأ�سرها.

أسرع الطرق للتخلص من "الكرش"
* وكاالت

الكر�ض من امل�ساكل التي يواجهها الكثري 
احلياة  يف  كثرية  اأم��ور  على  بال�سلب  وتوؤثر 
كميات  لرتاكم  نتيجة  البطن  يف  بروز  وهو 
زائدة من الدهون مع زيادة وت�سخم يف حجم 
اخلاليا الدهنية يف هذه املنطقة وغالبا ما 
ال��وزن  يف  ب��زي��ادة  م�سحوبا  الكر�ض  يكون 
ب�سكل عام، وفًقا ل�"البيان".واأ�سارت درا�سة 
طريقة  اإىل   ،Obesity جملة  يف  ُن�سرت 
البطن  حميط  ده��ون  من  للتخل�ض  �سريعة 
االأكادميية  موقع  بح�سب  الدرا�سة  وقالت 
دفاع  اأف�سل  اإن  االأ�سرة،  الأطباء  االأمريكية 
هو  البطن  حميط  اأو  االأح�ساء  ده��ون  �سد 
للذوبان  القابلة  االألياف  من  املزيد  تناول 
والفا�سوليا،  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات  م��ن 
واأكد  معتدلة.  ريا�سية  متارين  وممار�سة 
كل  مقابل  اأنه  على  درا�ستهم  يف  الباحثون 
القابلة  االألياف  كمية  يف  زي��ادة  جرام   10
ده��ون  ت��ق��ل  ي��وم��ي��ا،  امل�ستهلكة  ل��ل��ذوب��ان 

االأح�ساء بن�سبة 3.7% على مدار 5 �سنوات.
الن�ساط  زي��ادة  "اأدت  الدرا�سة:  وتابعت 
يف   %7.4 بن�سبة  انخفا�ض  اإىل  املعتدل 
الفرتة  معدل تراكم دهون االأح�ساء خالل 
"هارفارد  نف�سها".وذكرت �سحيفة  الزمنية 
الريا�سية  التمارين  ممار�سة  اأن  "ال�سحية 
ملدة 30 دقيقة على االأقل يوميا، قد ت�ساعد 
ال�سارة.وك�سفت  ال��ده��ون  ا���س��ت��ه��داف  يف 
منخف�ض  غذائي  نظام  اتباع  اأن  الطبية 
الوزن،  اإنقا�ض  يف  ي�ساعد  الكربوهيدرات 
على  املعتمد  الغذائي  النظام  اأن  تبني  كما 
"الكيتوين"،  اأو  "كيتو"  وي�سمى  الدهون 
خا�سة  ال�سارة،  االأح�ساء  ده��ون  يكافح 
واأنه نظام عايل الدهون ومعتدل الربوتني 
وبح�سب  ال��ك��رب��وه��ي��درات.  ومنخف�ض 
الدرا�سة التي �سملت 28 �سخ�سا يعانون من 
اتبعوا  الذين  فاإن  وال�سمنة،  الوزن  زيادة 
النظام الغذائي الكيتوين، فقدوا املزيد من 
دهون االأح�ساء، مقارنة باالأ�سخا�ض الذين 

الدهون.وهناك  منخف�سة  حمية  يتبعون 
طرق اأخرى ت�ساعد يف التخل�ض من الكر�ض 
منها.. 1- تقليل كميات امللح فاملعروف عن 
امللح اأو مركب كلوريد ال�سوديوم اأنه ي�ساعد 
اجللد،  حتت  ال�سوائل  احتبا�ض  على  كثريا 
مما يزيد من ال�سمنة املو�سعية يف البطن، 
اإذ ينبغي التقليل من تناول امللح يف الطعام، 
ومن ناحية اأخرى فاإن امللح له اأ�سرار كثرية 
العامة فهو ي�ساعد على  جدا على ال�سحة 
ارتفاع �سغط الدم.  2- �سفط البطن فلي�ض 
طريق  عن  �سفطها  هو  البطن  �سفط  معنى 
املو�سعية،  وال�سمنة  التجميل  جراحات 
ولكن املق�سود بها هو �سد البطن عن طريق 
على  التعود  فيمكن  البطن،  ع�سالت  �سد 
وحتى  وامل�سي  اجللو�ض  اأثناء  البطن  �سد 
يف  ج��دا  كبرية  بدرجة  ي�ساهم  اإذ  النوم، 
وخالية  م�سطحة  ب��ط��ن  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
التمارين  ممار�سة   -3 ت��ره��الت.   اأي  م��ن 
للر�ساقة،  الوحيد  ال�سر  هي  فالريا�سة 

الأنها ت�ساعد على �سد اجل�سم وحمايته من 
الرتهالت، وهناك متارين ريا�سية معروفة 
البطن حيث ت�ساعد يف حرق حوايل  ل�سد 
يف  املوجودة  احلرارية  ال�سعرات  من   %67
املعروفة  ال�سغط  كتمارين  البطن،  منطقة 
�سرب   -4 البطن.   �سد  متارين  من  وغريها 
على  ي�ساعد  اأن��ه  امل��اء  عن  فاملعروف  امل��اء  
اجل�سم  على  يحافظ  مما  اجللد  ترطيب 
عن�سر  املياه  اأن  كما  واخل��ارج،  الداخل  من 
للبطن  وميكن  الغذائي،  للتمثيل  �سروري 
اأن تتخل�ض من الكثري من الدهون املرتاكمة 
الأنها  بكرثة  امل��ي��اه  ت��ن��اول  طريق  ع��ن  بها 
ت��ط��رد ال�����س��م��وم م��ن داخ���ل اجل�����س��م. 5- 
االألياف  م�سادر  الطبيعية  االألياف  تناول 
اخل�سروات  وهي  جدا  معروفة  الطبيعية 
اإذ  الكاملة،  واحلبوب  الطازجة  والفاكهة 
عملية  ت�سهيل  على  ت�ساعد  االأل��ي��اف  اإن 
بالتمثيل  القيام  على  ي�ساعد  مما  اله�سم، 

الغذائي . 

تصرف خاطئ تفعله األمهات 
يصيب الرضيع بـ 3 أمراض

* وكاالت
خ��الل  خ��اط��ئ��ة  بت�سرفات  االآب����اء  بع�ض  ق���وم 
على  يوؤثر  رمبا  بع�سها  الر�سع،  االأطفال  مع  تعاملهم 
�سحتهم ب�سورة �سلبية، وخا�سة هز االأطفال ب�سورة 
لهز  االأمهات  بع�ض  مداعبتهم.وتلجاأ  اأثناء  عنيفة 
عن  التوقف  اأجل  من  اأو  تنوميهم،  اأجل  من  الر�سع 
اإىل  الر�سع  برمي  االآباء  بع�ض  يقوم  بينما  البكاء، 
اأعلى والتقاطهم على اأيديهم، اأثناء مداعبتهم، لكن 
ذلك يوؤثر على مخ االأطفال واأن�سطتهم احلياتية يف 
فاإن  الرو�سية  �سبوتنيك  وكالة  امل�ستقبل.وبح�سب 

الرقبة  ع�سالت  الأن  الدماغ،  على  يوؤثر  الر�سع  هز 
كامل،  ب�سكل  راأ�سهم  ثقل  تدعم  وال  �سعيفة،  تكون 
م�سرية اإىل اأن تعر�سهم للهز بقوة يجعل املخ يتحرك 
داخل اجلمجمة، ب�سورة قد توؤثر عليهم �سلبا. هز 
الر�سع ينتج عنه 3 خماطر، ت�سمل العمى اجلزئي 
اأو الكلي، كما يت�سبب يف م�سكالت يف التعلم، ويوؤدي 
اإىل تاأخر النمو. وتظهر اأعرا�ض تاأثر الر�سع �سلبا 
اإىل  ت��وؤدي  كما  �سديد،  هياج  اأو  ع�سبية  �سكل  على 
مظاهر �سوء التغذية، اإ�سافة اإىل �سعوبة يف البقاء 

م�ستيقظا.

كيف تحرق السعرات الحرارية 
دون حركة؟

* وكاالت
العبي  اأن  �ساين�ض"،  "اليف  ملوقع  تقرير  ك�سف 
�سعرة   6000 اإىل  ي�سل  ما  حرق  ميكنهم  ال�سطرجن 
ال��ت��ح��رك من  م��ن دون  ي���وم واح����د،  ح��راري��ة يف 
مقاعدهم.وبح�سب التقرير الذي ن�سره املوقع، فاإن 
 %20 اإىل  ي�سل  ما  ال�ستهالك  الدماع  يدفع  التفكري 
�سكل  للج�سم، يف  الكلية  الطاقة  اإجمايل  و25% من 
يف  ح��راري  �سعر   450 اأو   350 يعادل  ما  جلوكوز، 
اليوم، على الرغم من اأن الدماغ ال ميثل �سوى 2% من 
وزن اجل�سم ب�سكل عام.واأو�سح التقرير اأن االأطفال 
الأنهم  نظرا  الطاقة،  من  اأك��رب  معدال  ي�ستهلكون 
علم  اأ�ستاذ  بوير،  دوج  يقول  حيث  النمو،  طور  يف 
املتو�سط،  "يف  ديوك:  جامعة  يف  التطوري  االإن�سان 
من عمر 5 اإىل 6 �سنوات، ميكن للدماغ ا�ستخدام ما 
عمل  زاد  اجل�سم".وكلما  طاقة  من   %60 اإىل  ي�سل 
تعلم  مثل  �سعبة،  االإدراك��ي��ة  املهام  وكانت  الدماغ 
حلركات  التخطيط  اأو  مو�سيقية  اآل��ة  على  العزف 

من  املزيد  ي�ستهلك  �سطرجن،  لعبة  اأثناء  مبتكرة 
احل��راري��ة. ال�سعرات  من  املزيد  ويحرق  الطاقة 

واأ�سار العلماء اإىل اأن اأية تغريات يف ن�ساط الدماغ 
ا�ستهالك  م��ن  يزيد  �سعبة،  عقلية  مهمة  خ��الل 
العلماء  فقط.ويف�سر   %5 بنحو  العادية  الطاقة 
الرو�سي  الالعب  حالة  يف  حدث  كما  الوزن،  فقدان 
االإجهاد  عن  ناجمة  اأنها  ال�سطرجن،  مناف�سة  يف 

وتخفي�ض ا�ستهالك الغذاء ولي�ض االإرهاق العقلي.

استبدال رئتي مراهق بسبب 
السجائر اإللكترونية

* وكاالت
مراهق  �سدر  يف  رئتني  اأمريكيون،  اأطباء  زرع 
الأول مرة، ب�سبب االأ�سرار اخلطرية التي تعر�ست 
ال�سجائر  تدخينه  نتيجة  ال�سابقتان  رئتاه  لها 
اأّن  اأمريكية  اإعالم  و�سائل  واأف��ادت  االإلكرتونية. 
ال�سحي  فورد  هرني  مركز  يف  اأُجريت  "العملية 
املا�سي،  ال�سهر  م��ن   15 ال���  يف  دي��رتوي��ت  مبدينة 
يعاين  وهو  للم�ست�سفى  مراهق  اإدخ��ال  مت  اأن  بعد 
ال  اإّن��ه  االأطباء  قال  برئتيه،  ح��ادة  التهابات  من 
ميكن عالجهما". واأ�سارت اإىل اأّن"املراهق الذي مل 

جُترى  العامل  يف  �سخ�ض  اأول  هو  ا�سمه  عن  تف�سح 
ناجمة  اإ�سابة  نتيجة  رئتني  ا�ستبدال  عملية  له 
اأّن  م�سيفة  االإلكرتونية"،  ال�سجائر  تدخني  عن 
لل�سفاء  ويتماثل  امل�ست�سفى  يف  يزال  ال  "املري�ض 
نعمة،  ح�سن  الدكتور  وقال  ببطء".  لك  كان  واإن 
"هذه االإ�سابة هي �سر  اإّن  اأجرى اجلراحة،  الذي 
اأن عالج  اأواجهه من قبل.. واحلقيقة  حقيقي مل 
لي�ض  للرئتني  ال�سجائر  تلك  حتدثه  الذي  ال�سرر 
ب�ساأن  اأطفالهم  يحّذروا  باأن  اجلميع  واأن�سح  �سهاًل، 

هذه ال�سجائر".

أطعمة ضارة بالكبد
* وكاالت

توخي احلذر يف االأطعمة التي نتناولها، �سرورٌة 
ُمِلحة؛ كون بع�ض منها ي�سر بالكبد؛ مما قد يرتتب 
االإن�����س��ان.وذك��رت  �سحة  ت��ه��دد  م�ساعفات  عليه 
اأن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  نقلتها  طبية،  درا���س��ات 
هناك  بينما  كبرًيا،  �سرًرا  ُت�سبب  االأطعمة  بع�ض 
والتي  بالكبد  ال�سارة  مفيدة.واالأطعمة  اأخ��رى 
احل��م��راءرغ��م  ه��ي:ال��ل��ح��وم  عنها  االب��ت��ع��اد  يجب 
الدهون،  من  عالية  ن�سبة  تت�سمن  اأنها  اإال  منافعها 

من  نقلل  اأن  يجب  ل��ذا  ا؛  دهنيًّ الكبد  جتعل  التي 
وتعوي�ض  االإم���ك���ان،  ق���در  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ك��م��ي��ة 
واالأ�سماك. البي�ساء  اللحوم  من  املطلوب  الربوتني 
اأب��رز  م��ن  املقلية  االأطعمة  املقليةُتعد  االأطعمة 
االأغذية امل�سرة ب�سحة الكبد؛ كونها تت�سمن ن�سبة 
ت��وّرم  ح��دوث  يف  تت�سبب  التي  ال��ده��ون  من  كبرية 
الع�سوي  الهند  جوز  زيت  ا�ستخدام  وميكن  للكبد، 
ال  حتى  ال��ف��رن؛  يف  و�سعها  اأو  االأط��ع��م��ة  لتقليب 

حتتاج لكمية كبرية من الدهون.



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((
�سدق اهلل العظيم

م�ساركة عزاء
بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره 
ينعى عبدالكرمي امل��سى اب� م�سر

حماته وجدة ابناءه املرح�مة باذن اهلل
احلاجة �سارة عبدالغني امل��سى ام ح�سني

تغمد اهلل الفقيدة ب�ا�سع رحمته ور�س�انه وا�سكنها ف�سيح جناته 

والهم اهلها وذويها ال�سرب وح�سن العزاء
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

نعي حاج فا�سل 

ينعى حمم�د كامل اب� �سريعة 

وابناوؤه

العم املرح�م باذن اهلل تعاىل

احلاج 

�سليمان عبدالرحمن اب� �سريعة

اب� ع�دة
سائلني العلي القدير ان يتغمده بواسع 

رمحته ويسكنه فسيح جنانه

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((
�سدق اهلل العظيم

نعي فا�سلة
بقل�ب م�ؤمنة وم�سلمة ورا�سية بق�ساء اهلل وقدره 

ينعى 
ابناء املرح�م مروان دودين 

�سخر و�سمر و�سهل ودعد وم�سر
ووالدتهم احلاجة فاطمة عيد البلتاجي

ابن خالتهم الغالية واختها احلبيبة 
املرح�م احلاج  

احمد عي�سى خليل البلتاجي
اب� رعد

تغمد اهلل الفقيد ب�ا�سع رحمته ور�س�انه وا�سكنه ف�سيح جناته 
والهم اهله وذويه ال�سرب وح�سن العزاء 

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي طالبة
تنعى ا�سرة كلية غرناطة ممثلة بعميد الكلية والهيئة التدري�سية واالدارية وجميع 

الطلبة  مبزيد من احلزن واال�سى 

روؤى خلدون ع�سف�ر 
تغمد اهلل الفقيد ب�ا�سع رحمته ور�س�انه وا�سكنه ف�سيح جناته 

والهم اهله وذويه ال�سرب وح�سن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
تنعى ا�سرة �سركة اب� �سريخ للطرق واحلفريات ممثلة مبجل�س االدارة  واملدير 

العام نبيل ف�زي اب� �سريخ وجميع العاملني فيها 
مبزيد من احلزن واال�سى املرح�م باذن اهلل تعاىل

رفيق احمد ح�سني اب� �سريخ
تغمد اهلل الفقيد ب�ا�سع رحمته ور�س�انه وا�سكنه ف�سيح جناته 

والهم اهله وذويه ال�سرب وح�سن العزاء
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

نعي فا�سل

رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة 

واع�ساء الهيئة العامة وم�ظف� 

جمعية املحا�سبني القان�نيني 

االردنيني 

ينع�ن مبزيد من احلزن واال�سى 

املغف�ر له باذن اهلل

احلاج �سعبان عبداهلل قا�سم
سائلني العلي القدير ان يتغمده بواسع 

رمحته ويسكنه فسيح جنانه

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن
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