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الرزاز:انفاذ توصيات المركز 
الوطني لحقوق اإلنسان

*عمان 
انفاذ  على  العمل  ب�ضرورة  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  عمم 
املركز  عن  ال�ضادر  ع�ضر  اخلام�س  ال�ضنوي  التقرير  يف  الواردة  التو�ضيات 
الوطني حلقوق الإن�ضان حول او�ضاع حقوق الإن�ضان يف الأردن للعام 2018. 
واكد رئي�س الوزراء على جميع الوزارات واملوؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية 
حقوق  منظومة  لتعزيز  ي�ضتحقها  التي  الأهمية  المر  هذا  ايالء  �ضرورة 

الإن�ضان يف اململكة.
 وكان رئي�س الوزراء ت�ضلم ال�ضبوع املا�ضي ن�ضخة من التقرير ال�ضنوي 
ابرز  والذي ت�ضمن  اململكة  الإن�ضان يف  او�ضاع حقوق  اخلام�س ع�ضر حول 
احلكومية  والإج��راءات  الإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  واملو�ضوعات  الق�ضايا 

املطلوبة ملتابعة التو�ضيات التي يت�ضمنها التقرير . 
واأوعز رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الأربعاء، اإىل وزير ال�ضحة 
الرعاية  تقدمي  ب�ضرعة  امللكية  الطبية  واخلدمات  جابر  �ضعد  الدكتور 
ال�ضحية الالزمة وكل ما تتطلبه حالة امل�ضور الفل�ضطيني معاذ العمارنة 

يف امل�ضت�ضفيات الأردنية.
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  احلكومي  التحرك  وياأتي 
للعمارنة، الذي  اأم�س الثالثاء، للحكومة مبتابعة احلالة ال�ضحية  الثاين 
فقد عينه الي�ضرى عقب تعر�ضه لالإ�ضابة بر�ضا�س مطاطي من قبل جي�س 

الحتالل الإ�ضرائيلي اأثناء تغطيته ال�ضحفية اجلمعة املا�ضية .
موؤقتا  اأردنيا  �ضفر  جواز  واجلوازات  املدنية  الحوال  دائرة  وا�ضدرت 
ال�ضامية،  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  العمارنة  معاذ  الفل�ضطيني  لل�ضحفي 
تتطلبه  ما  وكل  الالزمة  ال�ضحية  الرعايا  تقدمي  لإج���راءات  وت�ضهيال 

حالته ال�ضحية.
وثمن ابن عم امل�ضور اأ�ضيد العمارنة نيابة عن اهله واأقاربه للحكومة 
للتوجيهات  ال�ضتجابة  �ضرعة  الأردنيني  ال�ضحفيني  ونقابة  وامل�ضوؤولني 

امللكية ال�ضامية با�ضدار اجلواز املوؤقت لل�ضحفي العمارنة.

الحكومة:دمج الخط 
الحجازي بالنقل دستوري

*عمان 
عودة  اأجمد  الإعالم  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  اأكد 
اأعلنتها  التي  والإج��راءات  القرارات  اأن  الع�ضايلة 
الهيئات  بع�س  واإل��غ��اء  دم��ج  بخ�ضو�س  احلكومة 
التنفيذية  احلزمة  �ضمن  امل�ضتقلة،  واملوؤ�ض�ضات 
مرتبطة  احلكومي،  القت�ضادي  للربنامج  الثانية 
لبع�س  ت��ع��دي��اًل  تتطلب  ق��ان��ون��ي��ة  ب����اإج����راءات 

الت�ضريعات الناظمة لعمل هذه املوؤ�ض�ضات.
الدمج  عملية  اأن  الأربعاء،  الع�ضايلة،  واأو�ضح 
القانونية  الإج��راءات  ا�ضتكمال  تتطلب  والإلغاء 
والد�ضتورية الالزمة لدخولها حيز التنفيذ، �ضمن 
منذ  بها  لل�ضري  احلكومة  �ضرعت  متكاملة  عملية 
واإلغاء  بدمج  املتعلق  ال��وزراء  جمل�س  ق��رار  �ضدور 

بع�س املوؤ�ض�ضات والهيئات امل�ضتقلة.
الت�ضريع  ال�ضياق ذاته، قالت رئي�س ديوان  ويف 
اخلط  موؤ�ض�ضة  دم��ج  اإن  احل��م��ود:  ف��داء  وال���راأي 

مع  يتعار�س  ل  النقل  ب��وزارة  الأردين  احلجازي 
اأحكام الد�ضتور الأردين، ول مي�س بطبيعة الوقف 
والأحكام ال�ضرعية، التي تنظم اأموره على الوجه 

املبني يف اأحكام القانون املدين.
الد�ضتور  من   107 امل��ادة  اأن  احلمود  واأو�ضحت 
ا�ضرتطت تنظيم اأمور الأوقاف الإ�ضالمية بقانون، 
وحيث اأن الدمج ل يتم اإل مبوجب قانون، فاإن اآلية 
هذا الدمج ت�ضتدعي بال�ضرورة تعديل قانون النقل 
�ضندوق  اأو  ح�ضاب  باإن�ضاء  خا�س  ن�س  باإ�ضافة 
احلجازي  اخل��ط  ا�ضتثمار  ���ض��وؤون  ينظم  م�ضتقل 
اإنفاذ  ذلك  ويف  لها،  املخ�ض�ضة  بالوجوه  واإنفاقها 
�ضكلية  حيث  م��ن  الد�ضتوري  الن�س  م��ع  وات�ضاق 
كينونة  على  واحلفاظ  قانون(  )مبوجب  التنظيم 
كافة،  به  املتعلقة  املالية  الأم���ور  بف�ضل  الوقف 
قانون  مبوجب  الغاية  لهذه  ين�ضاأ  خا�س  ب�ضندوق 
النقل.             تابع �س2

مندوبا عن الملك، العيسوي يعزي في السفارة 
اإلماراتية في عمان بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

*عمان 
الها�ضمي  امللكي  الديوان  رئي�س  قدم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبا 
يو�ضف ح�ضن العي�ضوي يف �ضفارة دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة يف عمان، 
الأربعاء، واجب العزاء بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل 

نهيان.

البلو�ضي،  علي  اأحمد  عمان  يف  الإماراتي  ال�ضفري  لقائه  خالل  العي�ضوي،  ونقل 
رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  �ضمو  لأخيه  امللك  جاللة  وموا�ضاة  تعازي 
جلت  اهلل  �ضائال  الأليم،  امل�ضاب  بهذا  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
قدرته اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وغفرانه، وي�ضكنه ف�ضيح جنانه، واأن يلهم 
ال�ضرب  جميل  ال�ضقيق  الإماراتي  وال�ضعب  احلاكمة  والأ�ضرة  خليفة  ال�ضيخ  �ضمو 

وح�ضن العزاء.

*عمان 
والإج��راءات  القرارات  اأن  املالية  وزارة  اأك��دت 
التي اأعلنت عنها احلكومة، �ضمن احلزمة التنفيذية 
بتخفي�س  واملتعلقة  القت�ضادي،  للربنامج  الثانية 
�ضريبة  واإلغاء  الكهرباء،  مركبات  على  ال�ضريبة 
ب�ضريبة  عنها  وال�ضتعا�ضة  املركبات  على  ال��وزن 
خالل  نافذة  �ضت�ضبح  ال�ضيارة،  قيمة  من  باملائة   4

الأ�ضبوع القادم.
ن�ضب  بتغري  يتعلق  فيما  اأن���ه  ال����وزارة  وبينت 

ال�ضريبة  تخفي�س  اىل  ي���وؤدي  ومب��ا  ال�ضتهالك 
يتطلب  جمركيًا،  ال�ضيارات  تخلي�س  على  امل�ضتحقة 
قرارًا من جمل�س الوزراء وتعديل النظام املعمول به 

يف دائرة اجلمارك وفقًا لذلك.
اأن هذه  ال��وزارة، يف بيان �ضادر عنها،  واأو�ضحت 
واجبة  د�ضتورية  مبراحل  متر  اأن  حتتاج  القرارات 
ال��وزراء،  جمل�س  قبل  من  اإق��راره��ا  ليتم  التنفيذ، 
ن�ضرها  اىل  لي�ضار  ال�ضامية،  امللكية  الإرادة  و�ضدور 

يف اجلريدة الر�ضمية وت�ضبح �ضارية املفعول.
تابع �س4

*عمان 
اآلف  التنمية الجتماعية خم�ضة  وفرت وزارة 
الربنامج  بدء  منذ  والفقرية  العفيفة  لالأ�ضر  م�ضكن 

الذي اطلق كمبادرة ملكية �ضامية عام 2003.
واأ���ض��ار م��دي��ر م��دي��ري��ة الب��ن��ي��ة وامل�����ض��اك��ن يف 
تن�ضئ  ال��وزارة  اأن  اإىل  احلافظ  عبد  علي  ال��وزارة 
وت�ضرتي وتنفذ اعمال �ضيانة بيوت ال�ضر الفقرية 
مبا يرتاوح بني 120 اإىل 200 ا�ضرة �ضنويا، وح�ضب 

املخ�ض�ضات املر�ضودة لهذا الربنامج يف موازنتها.

من  امل�ضاكن  من  الأ���ض��ر  انتفاع  ال���وزارة  وتتابع 
خالل م�ضح دوري، فيما ت�ضحب امل�ضاكن التي تخالف 
�ضروط النتفاع منها، موؤكدا انها �ضحبت 300 م�ضكن 
اأ�ضر  على  توزيعها  واإعادة  النتفاع  �ضروط  لنتفاء 
منح  يف  الولوية  اأن  اإىل  وا�ضار  اأخ��رى.  م�ضتحقة 
املعاقني  واأ�ضر  امل��راأة  ترتاأ�ضها  التي  لالأ�ضر  ال�ضكن 
من  النتفاع  �ضروط  �ضمن  والعجزة،  ال�ضن  وكبار 
الربنامج، وهذا يفاجئ بع�س املنتفعني احيانا حال 

تغري دوره يف النتفاع.
تابع �س3

*عمان 
جابر  �ضعد  الدكتور  ال�ضحة  وزي��ر  نفى 
ن�ضيان  اىل  ي�ضري  مفربك  وخرب  فيديو  �ضحة 
وقال   . مري�ضة  بطن  يف  هاتفه  الطباء  احد 
ومت   2015 عام  تداوله  مت  الفيديو  ان  جابر 

نفيه اأنذاك لعدم �ضحته. 
وقال: ان وزارة ال�ضحة نفت احلادثة عام 
كانت  املق�ضودة  املري�ضة  ان  واو�ضحت   2015
قد اجري لها عملية قي�ضرية بني�ضان 2015، 

يف احد امل�ضت�ضفيات العامة وبعد ا�ضبوعني من 
كانت  الم  نتيجة  امل�ضت�ضفى  راجعت  العملية 
انه  بتو�ضيحها  ال��وزارة  وا�ضارت   . منها  تعاين 
اللم  ان  تبني  املري�ضة  وت�ضوير  بفح�س 
التي كانت تعاين منها ناجتة عن التهاب جرح 
العملية وقد مت ادخالها امل�ضت�ضفى على الفور 
امل�ضت�ضفى  من  وخرجت  عالجها  يف  واملبا�ضرة 
بعد امت���ام ال��ع��الج م��ع��اف��اة ل ت��ع��اين م��ن اي 

م�ضاعفات .

هذه  مثل  ت���داول  اع���ادة  ان  جابر  اك��د  و 
واملفربكة  �ضحيحة  والغري  القدمية  الخبار 
الطبي  القطاع  ب�ضمعة  ال���ض��رار  �ضانها  م��ن 
بالغة  وا���ض��اءة  مكوناته  مبختلف  الردين 
والطباء  الوطني  القت�ضاد  على  �ضلبا  توؤثر 
يف  والتميز  بالكفاءة  لهم  امل�ضهود  الردنيني 
الجتماعي  التوا�ضل  مبواقع  واهاب  عملهم. 
والتاأكد  ال�ضحيحة  غري  الخبار  تداول  عدم 

من دقة ما يتداولون قبل الن�ضر .

*عمان

ارتفاع طفيف على درجات احلرارة  يطراأ 
اليوم اخلمي�س، مع بقاء الأجواء باردة ن�ضبيًا 
يف اأغلب املناطق، ومعتدلة يف الأغوار والبحر 
على  الغيوم  من  كميات  وتظهر  والعقبة،  امليت 

جنوبية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  عالية،  ارت��ف��اع��ات 
�ضرقية معتدلة ال�ضرعة تن�ضط اأحيانًا.

اجلوية  الأر���ض��اد  دائ��رة  تقرير  وبح�ضب 
يف  ن�ضبيًا  باردة  اجلمعة  نهار  الأجواء  ت�ضتمر 
والبحر  الأغ��وار  يف  ومعتدلة  املناطق،  اأغلب 
على  الغيوم  بع�س  ظهور  مع  والعقبة،  امليت 

جنوبية  الرياح  وتكون  خمتلفة،  ارتفاعات 
درج��ات  وت���رتاوح  ال�ضرعة  معتدلة  �ضرقية 
 17 بني  عمان  يف  وال�ضغرى  الكربى  احل��رارة 
 ،6 اىل   19 ال�ضمالية  املناطق  درج��ات،   4 اىل 
املناطق اجلنوبية 16 اىل 2، ويف خليج العقبة 

بني 29 اىل 17درجة.

موقع جديد لمكتب البنك 
اإلسالمي داخل مجمع عمان مول 

*عمان
تاون(   ال�ضي   ( مكتبه  اإنتقال  عن  الردين  الإ�ضالمي  البنك  اأعلن   
الكائن  املجمع  يف  التجاري  ال�ضوق  داخ��ل  اىل  م��ول  عمان  جممع  يف 
من  اعتبارًا  وذل��ك  م�ضائية  خدمة  وتقدمي  العلي  ت��الع  منطقة  يف 
 / التنفيذي  الرئي�س  �ضعيد  ح�ضني  الدكتور  وقال    .  2019/11/17
ال�ضي  امل�ضريف)  مكتبنا  نقل  ان  الأردين   الإ�ضالمي  للبنك  العام  املدير 
تاون(  والذي مت افتتاحه منذ عام 2010 اىل داخل جممع عمان مول 
املوؤ�ض�ضية  الهوية  مع  ين�ضجم  مميز  وت�ضميم  اف�ضل  وم�ضاحه  مبوقع 
متديد  جانب  اىل   ، املميزة  امل�ضرفية  اخلدمات  وتقدمي   ، مل�ضرفنا 
طيلة  العطل  وايام  امل�ضائية  الفرتة  لت�ضمل  املكتب   يف  الدوام  �ضاعات 
�ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة  من  اخلمي�س  اىل  ال�ضبت  من  الأ�ضبوع  اأي��ام 
التا�ضعة  حتى  والن�ضف   الرابعة  ال�ضاعة  ومن  ع�ضرًا  الثالثة  وحتى 
والن�ضف م�ضاءًا ويوم اجلمعة من ال�ضاعة الثانية والن�ضف  بعد الظهر 
اىل ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف م�ضاءًا ، وذلك ليتمكن متعاملو البنك من 
اجناز معامالتهم يف الوقات التي تنا�ضبهم وبكل �ضهولة وراحة ، وذلك 
انطالقًا من  �ضعي م�ضرفنا لتطبيق ا�ضرتاتيجية التواجد القريب من 
متعامليه وتلبية احتياجاتهم  امل�ضرفية واملتوافقة مع احكام ومبادئ 
الكربى  الت�ضوق  اأماكن  يف  التواجد  خالل  من  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 
يف  واملكاتب  الفروع  بافتتاح  اجلغرايف  والنت�ضار  والتو�ضع  احليوية 
خمتلف انحاء اململكة حتى و�ضلت اىل 107فروع ومكاتب .   تابع �س4

القبض على 24 شخصا 
بحوزتهم 25 سالحا مخالفا

*عمان 
وحداتها  جميع  اأن   ، ب��ي��ان  يف  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  اأعلنت 
ظاهرة  على  اخلا�ضة  الأمنية  احلملة  بتنفيذ  املعنية  ال�ضرطية 
والتي   ، املرخ�ضة  غري  الأ�ضلحة  وحيازة  النارية  العيارات  اإطالق 
الواحد  الأ�ضبوع  خالل  متكنت   ، املا�ضي  حزيران   27 بتاريخ  بداأت 
24 �ضخ�ضًا يف خمتلف  القب�س على  اإلقاء  والع�ضرين من احلملة من 
�ضمنهم  ومن  ناريًا  �ضالحًا   25 بحوزتهم  و�ضبط  اململكة  حمافظات 
�ضخ�س واحد من جن�ضية عربية ،واتخذ بحقهم جميع الجراءات 
منذ  المنية  احلملة  ح�ضيلة  ،ليكون  الالزمة  والدارية  القانونية 
 1623 بحوزتهم  �ضبط  �ضخ�ضًا   1393 على  القب�س  القاء  بدايتها 

ناريًا. �ضالحًا 
الأ�ضلحة  ل�ضبط  احلملة  ا�ضتمرار  العام  الأمن  مديرية  واأكدت 
غري املرخ�ضة وكل من يقوم با�ضتخدام تلك الأ�ضلحة لإطالق النار، 
يف  املجتمعي  بدورهم  قاموا  ممن  املواطنني  جلميع  �ضكرها  جمددة 
مطلقي  ومالحقة  ل�ضبط  معها  تعاونوا  ممن  او  الظاهرة  تلك  نبذ 
النارية وحائزي ال�ضلحة غري املرخ�ضة، مهيبة باجلميع  العيارات 

اللتزام بالقانون والتعبري احل�ضاري عن الفرح .
ب�ضكل  والإب��الغ  احلملة  بهذه  امل�ضاهمة  اإىل  املواطنني  ودع��ت 
الظاهرة  بتلك  ترتبط  معلومات  او  م�ضاهدات  اأي��ة  ع��ن  مبا�ضر 

اخلطرة عرب الت�ضال على مركز القيادة وال�ضيطرة 911.

*عمان 

اح�ضان  القا�ضي  الكربى  اجلنايات  مدعي  قرر 
رقم  التحقيقية  بالق�ضية  الن�ضر  حظر  ال�ضالمات 
يف  الزوجة  عيني  اقتالع  ق�ضية   2019 لعام   1408

جر�س.

معلومات  اأي  ن�ضر  بعدم  التقيد  القرار  وت�ضمن 
جمريات  اأو  اأع���اله،  اليها  امل�ضار  بالق�ضية  تتعلق 
اأية  ت��داول  اأو  ن�ضر  واإع��ادة  ن�ضر  اأو  فيها  التحقيق 
�ضلبا  يوؤثر  ما  بالق�ضية،  تتعلق  فيديوهات  او  �ضور 
امل�ضاءلة  طائلة  حتت  فيها  التحقيق  جمريات  على 

اجلزائية.

مطلوب بـ 9 ماليين 
دينار في قبضة األمن

*عمان 
القى العاملون يف اإدارة التنفيذ 
�ضخ�س  ع��ل��ى  القب�س  الق�ضائي 
ق�ضائية  طلبات   7 بحقه  مطلوب 
 9 ب��ح��وايل  ق���درت  مالية  مببالغ 

ماليني دينار.
با�ضم  العالمي  الناطق  وقال 
العاملني  ان  العام،  المن  مديرية 
متكنوا  الق�ضائي  التنفيذ  اإدارة  يف 
من  العا�ضمة  مناطق  اح���دى  يف 
مطلوب  �ضخ�س  على  القب�س  اإلقاء 
ق�ضائية  طلبات  �ضبعة  وبحقه 
ماليني  بت�ضعة  تقدر  مالية  مببالغ 
ومئة و�ضبعة وخم�ضني الف دينار، 

و�ضيتم ار�ضاله مل�ضادر طلباته.

الضريبة على المركبات تدخل 
حيز التنفيذ األسبوع المقبل

التنمية تقدم 5 آالف مسكن 
منذ 2003 لألسر العفيفة

الصحة: فيديو نسيان خلوي
 ببطن مريضة قديم وغير صحيح

اجواء باردة لثالثة أيام

حظر النشر بقضية اقتالع
 عيني الزوجة في جرش

دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات تتطلب 
تعديال لتشريعات ناظمة لعملها

اوعز بتنفيذ التوجيهات الملكية بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة

*عمان 

الأربعاء،  جل�ضته  يف  الأعيان  جمل�س  اأقر 
�ضيغة  الفايز،  في�ضل  املجل�س  رئي�س  برئا�ضة 
الرد على خطاب العر�س الذي افتتح به جاللة 

الأم��ة  جمل�س  اأع��م��ال  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
الثامن ع�ضر يف دورته العادية الرابعة.

ويرفع جمل�ضا الأعيان والنواب اىل جاللة 
امللك الأحد املقبل، رديهما على خطاب العر�س 

ال�ضامي.

�ضابقة  جل�ضة  يف  انتخب  املجل�س  وك���ان 
�ضمري  الأع���ي���ان:  ه��م  اأع�����ض��ائ��ه  م��ن  خم�ضة 
حيدر  ال��ل��وزي،  نا�ضر  نا�ضر،  كمال  الرفاعي، 
حممود، وهيفاء النجار، لو�ضع �ضيغة الرد على 

خطاب العر�س.

*عمان 

اأطلقت اأمانة عمان الكربى اأم�س 8 م�ضارات 
للمواطنني  خ��دم��ة  ع��م��ان  ل��ب��ا���س  ج��دي��دة 
خلدمة  وحت�ضينا  التنقل  يف  عليهم  وت�ضهيال 
النقل العام والتي ت�ضتخدم نظام التتبع والدفع 

الإلكرتوين.

الناطق  اأع��ل��ن  كما  اجل��دي��دة،  وامل�����ض��ارات 
هي:  الرحامنة  نا�ضر  الأمانة  با�ضم  الإعالمي 
احلاج  �ضاحية  املحطة-  جممع  من   26 م�ضار 
املحطة-  جممع   27 م�ضار  حطني،  وكلية  ح�ضن 
والتعليم  الأردنية  اجلامعة  الر�ضيد-  �ضاحية 
امل�ضتندة،  املحطة-  جممع   28 م�ضار  ال��ع��ايل، 
الأم��ري  م�ضت�ضفى  اجل��ن��وب-  جممع   30 م�ضار 

حمزة، م�ضار 31 �ضقف ال�ضيل- الزهور ال�ضرقي، 
م�ضار  �ضحاب،  نزهة  املحطة-  جممع   32 م�ضار 
ابو علندا، وم�ضار 34 مرج  33 جممع املحطة- 

احلمام- جممع ال�ضمال.
قيمة  ت��دع��م  ع��م��ان  ام��ان��ة  ان  اىل  ي�ضار 
خدمة  ع��م��ان  ب��ا���س  م�����ض��ارات  على  التعرفة 

ملرتاديها من املواطنني.

*عمان 
ابراهيم  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  التقى 
رفيع  م�ضريا  فنيا  وفدا  الأربعاء،  ال�ضحاحدة 
الهجينة  ال��ب��ذور  ا���ض��ت��رياد  ب��ه��دف  امل�����ض��ت��وى 
للخ�ضار من الردن. واأكد ال�ضحاحدة ان قطاع 
انتاج البذور من �ضمن القطاعات الواعدة التي 
ارتفع النمو فيها اإىل 150 باملئة حتى منت�ضف 

العام، متوقعا ان يبلغ ال�ضعف نهاية هذا العام .
ي�ضكل  الإن��ت��اج  م�ضتلزمات  قطاع  اأن  وب��ني 
اهمية كبرية لدى الوزارة من خالل الت�ضاركية 
البذور  قطاع  ويف  القطاع،  مكونات  مع  دائما 
الأوروب��ي  الحت��اد  دول  ح�ضور  ا�ضبح  بالذات 
والوليات املتحدة دائما �ضمن ايام احلقل التي 

ترعاها الوزارة وت�ضل اإىل20 دولة.

الفني  ال��وف��د  اب���دى  ال��زي��ارة،  نهاية  ويف 
امل�����ض��ري ال����ذي ي��راف��ق��ه ال�����ض��ف��ري امل�����ض��ري 
احلديثة  بالتقنيات  اعجابه  الردن،  ل��دى 
ادوات  وفعالية  البذور  انتاج  يف  امل�ضتخدمة 
على  عزمه  موؤكدا  والنتاج،  واجلودة  املراقبة 
ا�ضترياد البذور الهجينة للخ�ضار من ال�ضركات 
الردنية.     تابع �س3

االعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

االمانة تطلق 8 مسارات جديدة لباص عمان

وفد مصري الستيراد البذور الهجينة األردنية

 استمالك اراضي وادي 
؟؟؟ من  لمصلحة  رم 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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*عمان 
بحث وزير الداخلية �سالمة حماد لدى لقائه يف 
مكتبه بالوزارة االربعاء، ال�سفري القطري يف عمان 
ال�سيخ �سعود بن نا�سر اآل ثاين، �سبل تعزيز اوا�سر 
التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف املجاالت االمنية 

وتبادل املعلومات والزيارات واخلربات.
وقال وزير الداخلية خالل اللقاء، الذي ح�سره 
العميد  لل�سرطة  القطري  الريا�سي  االحتاد  رئي�س 
خالد بن حمد العطية، ان رعاية واهتمام قيادتي 
البلدين  بني  القائمة  للعالقات  ال�سقيقني  البلدين 
اجلانبني  مهام  ت�سهيل  يف  كبري  ح��د  اىل  �ساهمت 
ال��ع��الق��ات  ه���ذه  يف  للتو�سع  وال��ق��ط��ري  االردين 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  خمتلف  ويف 

واالجتماعية واالمنية.
على  االردن��ي��ة  احلكومة  حر�س  حماد،  واك��د 
باالأ�سقاء  واالهتمام  الرعاية  �سبل  جميع  تقدمي 

اململكة  ار�س  على  املقيمني  واخلليجيني  القطريني 
ان  اىل  م�سريا  االردن،  يف  وا�سقائهم  اخوانهم  بني 
اال�سقاء  او�ساع  با�ستمرار  تتابع  الداخلية  وزارة 
وب�سورة  اململكة  ارا�سي  على  املوجودين  القطريني 
ت�����س��م��ن ح���ل ج��م��ي��ع امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م 
من  قدموا  التي  االهداف  حتقيق  على  وم�ساعدتهم 

اجلها اىل اململكة.
لالأردن  الداعم  القطري  باملوقف  حماد  وا�ساد 
جانب  اىل  الدائم  ووقوفه  املجاالت  من  العديد  يف 
العربية  امل��ح��اف��ل  جميع  يف  االردن��ي��ني  ا�سقائه 

واالقليمية والدولية.
الفخر  عن  القطري،  ال�سفري  عرب  جانبه،  من 
قيادتي  بني  القائمة  العالقة  مب�ستوى  واالعتزاز 
على  ترجمت  والتي  ال�سقيقني  و�سعبيهما  البلدين 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ب��امل��زي��د  ال��واق��ع  ار����س 

وال�سيا�سي واالجتماعي بني البلدين ال�سقيقني.

*عمان 
انتهاء  الربي  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  اعلنت 
االعمال االن�سائية لثمانية مراكز و�سول وانطالق 

يف حمافظات اململكة، بن�سبة اجناز 80 باملئة.
الهيئة  االإع���الم واالت�����س��ال يف  م��دي��ر  وق��ال��ت 
مت  انه  االرب��ع��اء:  ل�)برتا(  و�ساح  عبلة  الدكتورة 
االنتهاء من مراكز االنطالق والو�سول يف حمافظات 
ومادبا  والطفيلة  وارب��د  وعجلون  ومعان  املفرق 

وجر�س والكرك، وت�سليمها للبلديات املخت�سة.
واو���س��ح��ت ان���ه مت ان��ت��ه��اء ك��اف��ة االع��م��ال 
مت  ال���ذي  الطفيلة  ان��ط��الق  م��رك��ز  يف  االن�سائية 
اإعادة تاأهيله خلطوط النقل الرئي�سة التي تربط 
والعمل  امل��ح��اف��ظ��ات،  بباقي  الطفيلة  حمافظة 

جديد  انطالق  مركز  وت�سميم  لدرا�سة  حاليا  جار 
للخطوط الداخلية يف املحافظة.

انه  اإىل  ا�سارت  ارب��د،  مبحافظة  يتعلق  وفيما 
نهاية  للبلدية  اجلديد  عمان  جممع  ت�سليم  �سيتم 
العام احلايل، على ان يبدا الت�سغيل الفعلي للمركز 
حاليا  العمل  يجري  انه  وبينت  املقبل.  العام  مطلع 
مراكز  من  لعدد  والت�ساميم  الدرا�سات  اعداد  على 
على  وال��داخ��ل��ي��ة  الرئي�سة  للخطوط  االن��ط��الق 
التايل:  النحو  على  املحافظات  يف  االلوية  م�ستوى 
اخلطوط  وو���س��ول  ان��ط��الق  مركز  ال��ب��رتاء،  ل��واء 
االأغ��وار  ول��واء  الرمثا  لواء  والداخلية،  الرئي�سة 
ول��واء  امل��زرع��ة(  وغ��ور  ال�سايف  )غ��ور  اجلنوبية 

ق�سبة اربد)جممع اربد ال�سمايل( ولواء اجليزة.

*عّمان 
وافقت جلنة الزراعة واملياه يف جمل�س االأعيان، 
على تعديالت جمل�س النواب ب�ساأن م�سروع القانون 

املُعّدل لقانون الزراعة ل�سنة 2019.
االأرب��ع��اء،  اللجنة،  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ني م����روان احل��م��ود، وح�����س��ور وزي��ر 
واأع�ساء  ال�سحاحدة،  اإبراهيم  املهند�س  الزراعة 
على  االإبقاء  اأهمية  احلمود  العني  واأك��د  اللجنة. 
“عدم  ومفاده  االأ�سلي،  القانون  يف  ال��وارد  الن�س 
�سخ�س  اأي  اإىل  احلرجية  االأرا�سي  تفوي�س  جواز 
مهما  مبادلتها  اأو  بيعها  اأو  تخ�سي�سها  اأو  جهة  اأو 
اأن  ال�سحاحدة  الوزير  بني  بدوره  االأ�سباب«.  كانت 
التعديل الذي جاء عام 2017، يتيح مبادلة اأرا�س 
باأرا�س حرجية جرداء  ملواطنني  حرجية مملوكة 

على  بها  تت�سل  اأو  احلرجية  االأرا�سي  داخ��ل  تقع 
احلو�س ذاته وببدل املثل. واأ�سار اإىل اأن هناك 400 
للمواطنني،  اململوكة  احلراج  اأرا�سي  من  دومن  األف 
مقابل 400 األف دومن اخرى جرداء، منها 127 األف 
دومن غري �ساحلة للزراعة، يف حني اأن 80 باملئة من 

املقالع مقامة على اأرا�س م�سجلة كاأحراج.
ب�ساأن  االأعيان خالف قرار جلنته  وكان جمل�س 
تعديل القانون الذي توافق عليه مع جمل�س النواب 
النواب  اأن  اإال  املا�سية،  اال�ستثنائية  الدورة  خالل 
من  موقفه  على  املا�سي  االأحد  جل�سته  خالل  اأ�سر 
االأعيان،  من  املُعاد  الزراعة  لقانون  املُعّدل  القانون 
باأرا�س  راف�سًا مبادلة االأرا�سي احلرجية اجلرداء 
اأو  االأرا�سي احلرجية  حرجية مملوكة تقع داخل 

تت�سل بها على احلو�س ذاته وببدل املثل.

*عمان 
الدكتور  العلوم اال�سالمية  رئي�س جامعة  افتتح 
وائل عربيات االربعاء اأعمال املوؤمتر العلمي الدويل 
الثالث بعنون » املنظمات الذكية : بوابة االإنتقال 
اىل العاملية واالإ�ستدامة يف الع�سر الرقمي« والذي 
عربيا  علمية  من�سة  يكون  اأن  يف  فكرته  ترت�سخ 
العليا  الدرا�سات  للباحثني واخلرباء وطلبة  ودوليا 

لطرح اأفكارهم ونتاجاتهم البحثية والفكرية.
اأهمية املوؤمتر ملا له من دور كبري  واأكد عربيات 
يف حتفيز االإبداع والتفكري اخلالق الذي به ت�سحذ 
امل�ساركني  بني  التنوع  واأهمية  التميز  نحو  الهمم 
خمتلفة  عربية  دول  من  قدموا  الذين  والباحثني 
اأن ت�سهم يف حتقيق  للم�ساركة باأوراق علمية �ساأنها 
م�سرية  وت��ري  التكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  التميز 
اإيجاد  تطبيق  اأن  عربيات  وب��ني  العلمي.  البحث 
اإدارة  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  الذكية  املنظمات 
املوؤ�س�سات؛ النها ت�ساعد على تطورها باالعتماد على 
االأفراد الذين يلتحقون بها، وي�ساعد على اكت�ساف 
منها  واال�ستفادة  املتميزة  الب�سرية  امل��وارد  واب��راز 

بتطوير اآليات عمل املنظمات ب�سكل م�ستمر.

اإن  ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  عمان  امني  وقال 
االلكرتوين  التحول  م�سروع  اهتماماتنا  مقدمة 
والرقمي واإعداد خطة وا�سحة تهدف اىل الت�سهيل 
وتن�سيط االجراءات، وحتقيق العدالة وال�سفافية 
باملئة   70 ان  ،مو�سحا  الف�ساد  وحماربة  والنزاهة 
اىل  ا�سارة  يف  الكرتونيا  تقدم  االمانة  خدمات  من 

جتربة االمانة يف التحول االلكرتوين.
تنفيذ  من  �ستنتهي  االمانة  ان  ال�سواربة  واكد 
م�سروع املدينة الذكية مع نهاية العام املقبل ،موؤكدا 
�ستتحول  االمانة  تقدمها  خدمة   140 من  اكر  ان 
���س��رورة  دون   2021 ال��ع��ام  مطلع  منذ  الكرتونيا 
ملراجعة املواطنني اىل مركز او مناطق االمانة،مما 

ينعك�س اأثرة على املواطن.
بها  تقدم  التي  العلمية  االب��ح��اث  ع��دد  وبلغ 
امل�ساركون يف املوؤمتر من 9 دول عربية هي ال�سعودية 

،العراق،م�سر،فل�سطني،اجلزائر،عمان،قطر،الكو
تتوزع  بحثا   57 ماليزيا  اىل  ا�سافة  يت،االمارات، 
على مدى يومني تناق�س عددا من املحاور يف جمال 
املنظمات الذكية واال�ستدامة الرقمية ومبا يخدم 

املنظمات احلكومية واخلا�سة.

*عمان 
احلمود  فا�سل  اللواء  العام  االأم��ن  مدير  بحث 
�سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  االرب��ع��اء  لقائه  خ��الل 
�سبل  ال�سويدي،  غامن  غيث  الدكتور  العميد  دبي 
اخلربات  وتبادل  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  واأوج��ه 
اإن   : احلمود  اللواء  وقال  ال�سرطية.   املجاالت  يف 
مديرية االأمن العام تفتح اأبواب التعاون اأمام جميع 
املعاهد التدريبية املعنية بتدريب ال�سرطة من كافة 
مب�ستوى  يرتقي  مبا  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 
اجلرمية  مكافحة  يف  وي�سهم  ال�سرطي  االأداء 
لكال  االأمني  العمل  منظومة  ويخدم  اأنواعها  ب�ستى 

جاهزة  العام  االأم��ن  مديرية  اأن  مبينًا  الطرفني، 
جديدة  اأف��ق  وفتح  ال��دع��م  اأ�سكال  كافة  لتقدمي 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  اأ�سقائنا  مع  للتعاون 
ال�سويدي  ال��دك��ت��ور  اأ���س��اد  م��ن ج��ان��ب��ه،  امل��ت��ح��دة. 
االأمن  مديرية  اإليه  و�سلت  الذي  املتطور  بامل�ستوى 
املدربة  الب�سرية  كوادرها  تاأهيل  خالل  من  العام 
العمل  متطلبات  وك��اف��ة  اجل��رمي��ة  م��ع  للتعامل 
مل�سه  ما  وهو  احلديثة  التقيات  واإدخ��ال  ال�سرطي 
خالل زيارته لعدد من الوحدات ال�سرطية، مرحبًا 
العام وتبادل اخلربات  االأمن  بالتعاون مع مديرية 

يف كافة املجاالت ال�سرطية واالأمنية.

*عمان 
اأكد وزير ال�سباب الدكتور فار�س بريزات اأهمية 
العمل  ثقافة  تعزيز  يف  االأردن��ي��ة«،  التطوع  »اأي��ام 
اأوا�سر  زيادة  يف  وامل�ساهمة  ال�سباب  لدى  التطوعي 
التعاون، والت�سبيك بني خمتلف املبادرات التطوعية 
على امل�ستويني الفردي واجلماعي يف اململكة. وبني 
ال�سباب  ل��دى  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  اأن 
اأحد  الفاعلة،  ال�سباب واملواطنة  ياأتي �سمن حمور 
لل�سباب. جاء ذلك  حماور اال�سرتاتيجية الوطنية 
خالل تروؤ�سه االجتماع االأول للجنة املنظمة العليا 
مل�سابقة التطوع االردنية �سمن فعالية »اأيام التطوع 
االردنية« التي تنظمها وزارة ال�سباب بال�سراكة مع 
-احدى  »ن��وى«  ومن�سة  التطوعية،  ب��ادر  موؤ�س�سة 
االمم  ومنظمة  ال��ع��ه��د-  ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات 
برنامج  مع  وبالتعاون  يوني�سيف  للطفولة  املتحدة 

االأمم املتحدة للمتطوعني.
وعر�س مدير وموؤ�س�س موؤ�س�سة بادر التطوعية 
االأي���ام  ل��ف��ع��ال��ي��ات  غنيمة  اأب���و  م��ال��ك  امل��ه��ن��د���س 
احتفاالت  م��ع  تزامنا  �ستنطلق  التي  التطوعية 
كانون  من  اخلام�س  يف  العاملي  التطوع  بيوم  العامل 

وم�سابقة  التطوع  ملتقى  فيها  مب��ا  املقبل،  االأول 
التقييم  ومعايري  االردنية  التطوع  وقمة  التطوع 
التطوع،  تقرير  اإ���س��دار  يف  الفعاليات  وخمرجات 
ووثيقة ودليل التطوع االردنية وخارطة م�سفوفة 

التطوع.
يف  الفي�سلي  نادي  بدور  الوزير  ا�ساد  ذلك،  اإىل 
العريقة  واالجن���ازات  االأردن��ي��ة  الريا�سة  خدمة 

التي �سطرها خالل العقود املا�سية.
رئي�س  االأرب��ع��اء  اليوم  ا�ستقباله  خ��الل  وق��ال 
اأع�ساء  من  وع��ددا  العدوان  بكر  الفي�سلي  النادي 
االإدارة: اإن الوزارة �ستبقى داعما لالأندية االأردنية 
للريا�سة  توفرها  التي  واملرافق  املن�ساآت  خالل  من 
التي  الكروية  للبطولة  النجاح  متمنيا  االأردنية، 

ي�سارك فيها عدد من االأندية االأردنية.
للمرحلة  النادي  ال�ستعدادات  العدوان  وعر�س 
املقبلة، ويف مقدمتها البطولة الكروية التي ينظمها 
�سلطان  ال�سيخ  املرحوم  الراحل  لرئي�سه  تكرميا 
اأ�سرة  با�سم  ل��ربي��زات  التهنئة  مقدما  ال��ع��دوان، 
ت�سهد  اأن  ومتمنيا  ال�سامية،  امللكية  بالثقة  النادي 

الفرتة املقبلة املزيد من النجاح.

إطالق حملة حصالة الخير 
لصالح مؤسسة الحسين 

للسرطان في المدارس
  

*عمان 
االأرب��ع��اء،  باململكة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  انطلقت 
حملة ح�سالة اخلري للعام الدرا�سي 2019/2020 ل�سالح موؤ�س�سة 

احل�سني لل�سرطان.
االأ�سرة  من  كم�ساهمة  التربعات  جمع  اإىل  احلملة  وتهدف 
الدعم  بتوفري  املتمثلة  املوؤ�س�سة،  ر�سالة  حتقيق  يف  الرتبوية 
يف  العالج  يتلقون  الذين  ال�سرطان  ملر�سى  واالجتماعي  العملي 
والبذل  العطاء  قيم  وغر�س  واأ�سرهم،  لل�سرطان  احل�سني  مركز 
والتطوع لدى الطلبة واأبناء املجتمع املحلي.وجاء اإطالق احلملة 
العامني  خالل  حققته  الذي  النجاح  بعد  احلايل،  الدرا�سي  للعام 
الدرا�سيني املا�سيني، ومتثل يف جمع نحو 110 اآالف دينار للموؤ�س�سة.
وكانت وزارة الرتبية والتعليم عممت على مديرياتها يف امليدان 
يف وقت �سابق، الإطالق احلملة التي تت�سمن توزيع 1000 ح�سالة 

على املدار�س يف خمتلف مناطق اململكة.
للحملة  االرتباط  �سباط  ا�سماء  التعميم  يف  الوزارة  وحددت 
على  االطالع  �سرورة  اأكدت  فيما  والتعليم،  الرتبية  مديريات  يف 
لكل  املخ�س�سة  احل�ساالت  وا�ستالم  باحلملة  اخلا�سة  التعليمات 

مديرية من املوؤ�س�سة.

*عمان 
باالإنابة  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
االأردن  مواقف  ان  القي�سي  ن�سار  الدكتور 
جتاه الق�سية الفل�سطينية والقد�س ثابتة 
القابعة  والعقبات  التحديات  تعاظم  رغم 

اأمامه.
وقال خالل لقائه بدار املجل�س االأربعاء 
بح�سور  امل��ق��د���س��ي��ني،  الطلبة  م��ن  وف���دا 
هاين  بني  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  النائبني 
جمل�س  عام  واأمني  رم�سان  خالد  واملهند�س 
النواب بالوكالة عواد الغويري: اإن االأردن 
والرا�سخ  الثابت  مبوقفه  متم�سكا  �سيبقى 
ثابتا  باعتبارها  الفل�سطينية  الق�سية  من 
مع  و�سوال  املركزية  الوطنية  ثوابته  من 
ال�سعب الفل�سطيني االأبي اإىل حقه املطلق 
باقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س.
يفخر  االأردين  ال�سعب  اأن  اإىل  ولفت 
ب��ح��م��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 
املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  الأمانة 
االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، وان دور 
ومقد�ساتها  القد�س  عن  الدفاع  يف  االأردن 
والرا�سخة  الثابتة  امل��واق��ف  عرب  وا�سح 
املنابر  من  العديد  يف  جاللته  اأعلنها  التي 

االإقليمية والدولية.
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  ان  وت���اب���ع 
الن�ساط  ث��واب��ت  م��ن  ث��اب��ت��ان  وال��ق��د���س 

منذ  امللك  جلاللة  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي 
اعتزاز  موؤكدًا  الد�ستورية،  �سلطاته  توليه 
كل االأردنيني بالقيادة الها�سمية احلكيمة 
لكل  اأمكن  ما  وتاأييدها  خلفها  ووقوفها 
القد�س،  ع��روب��ة  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال��ق��رارات 
التهويد،  مواجهة  يف  اأهلها  ن�سال  ودع��م 
واملعماري  الثقايف  االإرث  على  واملحافظة 

للم�سجد االأق�سى املبارك.
فل�سطني  ق�سية  اإن  القي�سي:  وق���ال 
خطابات  يف  مهمًا  حم��ورًا  كانت  والقد�س 
العر�س املتعددة عند افتتاح جاللته دورات 
خطبته  واآخرها  العادية،  االأم��ة  جمل�س 
العادية  ال����دورة  اف��ت��ت��اح  ل��دى  ال�سامية 

الرابعة ملجل�س االأمة الثامن ع�سر.
هي  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  واأك���د 
الدبلوما�سية  اأجندة  على  االأوىل  الق�سية 
والأن��ه��ا  وع��دال��ت��ه��ا،  ملركزيتها  االأردن���ي���ة 
م�سلحة وطنية عليا فاإن القد�س �ستبقى يف 
�سمن  عليها  واحلفاظ  ووجداننا  �سمائرنا 

حل امل�سكلة الفل�سطينية.
ال��ن��واب  جمل�س  ان  القي�سي  واأو���س��ح 
ر�سد التجاوزات االإ�سرائيلية والت�سريعات 
ال��ع��ن�����س��ري��ة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
بلغت  اأنها  مبينا  االإ�سرائيلي،  “الكني�ست” 
تلك  اأن  م��وؤك��دا  وم�سروعا،  قانونا   156
لالحتالل  الداعمة  وامل�سروعات  القوانني 

جملة  مرفو�سة  وامل�ستوطنات  االإ�سرائيلي 
واالأ�سرى  املواطنني  ال�ستهدافها  وتف�سيال 
واملت�سامنني  وال��ق��د���س  الفل�سطينيني 

االأجانب واملنظمات احلقوقية.
زود  ال���ن���واب  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال���ربمل���ان���ات واالحت��������ادات واجل��م��ع��ي��ات 
والدولية  واالإقليمية  العربية  الربملانية 
التمييزية  العن�سرية  امل�سروعات  بهذه 
بني  ال�سالم  الإحالل  م�سعى  كل  تدمر  التي 

الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني.
كما ا�سدر املجل�س العديد من البيانات 
والت�سريحات واآخرها البيان الذي اأ�سدره 
ا�ستنكر  ال���ذي  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  املجل�س 
ت�����س��ري��ح��ات وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��والي��ات 
التي  بومبيو  م��اي��ك  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
القناع  كا�سفا  ال���دويل،  املجتمع  ف��اج��اأت 
اخلارجية  لل�سيا�سة  احلقيقي  الوجه  عن 
تعترب  بالَدُه  “اإّن  قال:  حينما  االأمريكية، 
مع  ُمّت�سقة  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

القانون الدويل«.
االأمريكي  ال��ق��رار  اإن  القي�سي:  وق��ال 
االإ�سرائيلي،  العربي  لل�سراع  تاأجيج  املعلن 
اإ�سعاٌل  هو  بل  ال�سالم،  م�ساعي  لكل  ون�سف 
الويالت  اأتون  العامل يف  الفتنة ليظل  لنار 

واحلروب والّدمار.
لن ندخر  النواب  “اأننا يف جمل�س  وزاد 

االح��ت��الل  مم��ار���س��ات  لتعرية  ج��ه��د  اأي 
بوجه  والوقوف  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق 
االنحياز  اأن  ال��ع��امل  ل��ي��درك  داع��م��ي��ه��م، 
واحلق  االأر���س  اأه��ل  �ساحب  على  للمحتل 
التي  وال�سلم  االأمن  مبادئ  عن  تخليًا  يعد 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  لها  ت��داع��ت  ط��امل��ا 
اخليال  يف  �سربًا  منها  ويجعل  الدولية، 

وجمرد �سعارات وخطابات«.
عن  الطالبي  الوفد  اأع��رب  جهته،  من 
االأردن  به  ي�سطلع  ال��ذي  للدور  تقديره 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  و�سعبا  قيادة 
الها�سمية  الو�ساية  ان  موؤكدين  والقد�س، 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على 
من  املقد�سة  املدينة  على  حافظت  القد�س 

�ستى �سنوف االإجراءات االإ�سرائيلية.
جاءت  ل��الأردن  زيارتهم  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�س�سها  ال��ن�����س��اأة  حديثة  م��ب��ادرة  خ��الل 
ال�سورة  اإي�سال  هدفها  املقد�سيون  الطلبة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة مل��ع��ان��اة امل��ق��د���س��ي��ني ج���راء 
امل��م��ار���س��ات واالن��ت��ه��اك��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
من  رئي�سا  راف��دا  يعد  االأردن  اأن  موؤكدين 

روافد ا�ستمرارهم يف الن�سال والبقاء.
�ساأنها  من  مبادرتهم  ان  الوفد  واأو�سح 
بها  ي�سرتك  التي  امل��واق��ف  تعزيز  اأي�سا 
جتاه  واالأردن��ي��ون  الفل�سطينيون  الطلبة 

الق�سية الفل�سطينية والقد�س.

*عمان 
قطاع  اإن  �سيف  خالد  النقل  وزير  قال 
احليوية  القطاعات  اأهم  من  يعترب  النقل 
العقدين  وخالل  االأردن  ان  اال  العامل،  يف 
يف  املفاجئة  الزيادة  من  عانى  االأخريين 
من  الق�سرية  للهجرة  نتيجة  ال�سكان  عدد 
قطاع  على  اأث��رت  والتي  املجاورة  البلدان 
بع�س  تنفيذ  من  احلكومة  ومنعت  النقل 

امل�ساريع احليوية يف قطاع النقل .
وا�ساف يف كلمته خالل افتتاحه ور�سة 
العمل بعنوان “ االثر البيئي لقطاع النقل 
امل�ستدام  النقل  وحتديات امل�سي قدما نحو 
“ يف مبنى الوزارة ان هذه العوامل ادت اىل 
تباطوؤ يف منو قطاع النقل العام والذي زاد 
و�سائل  ا�ستخدام  عن  املواطنني  عزوف  من 
على  االعتماد  نحو  والتوجه  العام  النقل 

عدد  ان  اإىل  م�سريا  اخلا�سة،  مركباتهم 
اكر  بلغت  االأردن  يف  اخل�سو�سي  املركبات 
مليون   1.2 منها  مركبة  مليون  5ر1  م��ن 
وب�سكل  �ساهم  مما  العا�سمة  داخل  مركبة 
كبري يف جعل قطاع النقل ثاين اأكرب ملوث 

للبيئة يف االأردن.
بع�س  اتخذت  النقل  وزارة  ان  واو�سح 
احليوية  وامل�ساريع  االإيجابية  اخلطوات 
حافالت  م�سروع  مثل  الو�سع  هذا  ملعاجلة 
ان  يتوقع  وال��ذي   BRT ال�سريع  ال��رتدد 
يف  العام  للنقل  التقليدي  النمط  من  يغري 
االردن من خالل توظيف االدوات الذكية 
امل�سبق  واحل���ج���ز  االل���ك���رتوين  ك��ال��دف��ع 
الدقيقة،  واالن��ط��الق  الو�سول  ومواقيت 
ا�سافة اىل ذلك قيام احلكومة يف ال�سنوات 
من  الكهربائي  النقل  بت�سجيع  ال�سابقة 

خالل تقدمي اإعفاءات �سريبية وجمركية 
للمركبات الكهربائية اال ان هذا االجراء 
االخري قد اأثر �سلبا على اإيرادات احلكومة 
ما  وهو  �سعبة،  اقت�سادية  او�ساع  ظل  يف 
ال��رتاج��ع ع��ن هذه  اج��رب احل��ك��وم��ة على 

الت�سهيالت واالعفاءات موؤخرا.
لقطاع  احل��ايل  الو�سع  اإن  �سيف  وق��ال 
النقل  ملفهوم  اأو���س��ع  فهمًا  يتطلب  النقل 
امل�����س��ت��دام ل�����س��ان��ع��ي ال���ق���رار واخل����رباء 
جنب  اإىل  جنبا  الوطنيني  اال�سرتاتيجيني 
�ستنتج  التي  االإيجابية  االآث���ار  فهم  اىل 
هذا  وتاأثري  االأردن  يف  امل�ستدام  النقل  عن 
والعامة  االقت�سادية  احلالة  على  التحول 
التي  التحديات  فهم  اىل  اإ�سافة  للمملكة، 
يف  امل�ستدام  النقل  نحو  التحول  ت��واج��ه 

االأردن.

النقل  مفهوم  لتعزيز  الور�سة  وتهدف 
التاأثري  على  والرتكيز  االأردن  يف  امل�ستدام 
التحديات  فهم  مع  النقل  لقطاع  البيئي 
املالية والت�سريعية التي تواجه االردن يف 
اعتمدت  والتي  امل�ستدام  النقل  نحو  التغري 
االول  املحور  التالية  الرئي�سية  امل��ح��اور 
االردن  يف  ال��ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع  البيئي  االث���ر 
للقطاع  احلايل  الو�سع  على  يركز  والثاين 
النقل  يف  امل��ت��وف��رة  اخل��دم��ة  وم�����س��ت��وى 

ال�سخ�سي والنقل العام.
التي  التحديات  الثالث  املحور  ويبحث 
تواجه احلكومة للم�سي قدما نحو حتقيق 
الرابع  امل��ح��ور  واخ���ريا   ، امل�ستدام  النقل 
التوجه  يف  واب��داع��ات  حلول  على  ويركز 
نحو النقل امل�ستدام وتعزيز دور القطاع يف 

التنمية املحلية.

*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم اأجمد 
واالإجراءات  القرارات  اأن  الع�سايلة  عودة 
دمج  بخ�سو�س  احلكومة  اأعلنتها  ال��ت��ي 
واإلغاء بع�س الهيئات واملوؤ�س�سات امل�ستقلة، 
الثانية للربنامج  التنفيذية  �سمن احلزمة 
االقت�سادي احلكومي، مرتبطة باإجراءات 
قانونية تتطلب تعدياًل لبع�س الت�سريعات 

الناظمة لعمل هذه املوؤ�س�سات.
واأو����س���ح ال��ع�����س��اي��ل��ة، االأرب����ع����اء، اأن 
ا�ستكمال  تتطلب  واالإل��غ��اء  الدمج  عملية 
االإجراءات القانونية والد�ستورية الالزمة 
عملية  �سمن  التنفيذ،  ح��ي��ز  ل��دخ��ول��ه��ا 
منذ  بها  لل�سري  احلكومة  �سرعت  متكاملة 
بدمج  املتعلق  ال��وزراء  جمل�س  قرار  �سدور 
واإلغاء بع�س املوؤ�س�سات والهيئات امل�ستقلة.

ديوان  رئي�س  قالت  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
دمج  اإن  احلمود:  ف��داء  وال��راأي  الت�سريع 
بوزارة  االأردين  احلجازي  اخلط  موؤ�س�سة 
الد�ستور  اأح��ك��ام  م��ع  يتعار�س  ال  النقل 
ال��وق��ف  ب��ط��ب��ي��ع��ة  مي�����س  وال  االأردين، 
واالأحكام ال�سرعية، التي تنظم اأموره على 

الوجه املبني يف اأحكام القانون املدين.

من   107 امل��ادة  اأن  احلمود  واأو�سحت 
االأوق��اف  اأم��ور  تنظيم  ا�سرتطت  الد�ستور 
ال  الدمج  اأن  وحيث  بقانون،  االإ�سالمية 
هذا  اآل��ي��ة  ف���اإن  ق��ان��ون،  مب��وج��ب  اإال  يتم 
قانون  تعديل  بال�سرورة  ت�ستدعي  الدمج 
ح�ساب  باإن�ساء  خا�س  ن�س  باإ�سافة  النقل 
ا�ستثمار  �سوؤون  ينظم  م�ستقل  �سندوق  اأو 
اخل���ط احل���ج���ازي واإن��ف��اق��ه��ا ب��ال��وج��وه 
مع  وات�ساق  اإنفاذ  ذلك  ويف  لها،  املخ�س�سة 
الن�س الد�ستوري من حيث �سكلية التنظيم 
كينونة  على  واحلفاظ  قانون(  )مبوجب 
به  املتعلقة  املالية  االأم��ور  بف�سل  الوقف 
الغاية  لهذه  ين�ساأ  خا�س  ب�سندوق  كافة، 

مبوجب قانون النقل.
خط  موؤ�س�سة  دم��ج  اإج��راء  اأن  واأك��دت 
يغري  ال  النقل  ب��وزارة  احلجازي  احلديدي 
حيث  م��ن  للموؤ�س�سة،  القانونية  ال�سفة 
�سيتم  االج���راء  ه��ذا  ان  طاملا  وق��ف،  اأنها 
مع  يتوافق  وبذلك  بالقانون،  عليه  الن�س 

الد�ستور.
وقالت احلمود: اإنه ت�سري على الوقف 
بالوقف  اخل��ا���س��ة  ال�سرعية  االأح���ك���ام 
والواردة يف اأحكام القانون املدين االأردين 

دون اأحكام اإدارته وتنظيم �سوؤونه.
اأن هذا االإجراء ال يغري من  كما اكدت 
طبيعة املال الوقفي اإذا ما مت تنظيم اأموره 
مبوجب �سندوق ين�ساأ بالوزارة لهذه الغاية 
اأحكام  حتكمه تعليمات خا�سة تتوافق مع 

اإدارة الوقف.
منح  حيث  من  “اأما  احلمود،  واأ�سافت 
فاملق�سود  االعتبارية  ال�سخ�سية  الوقف 
ال��ت�����س��ري��ع��ي، وح�����س��ب م��ا ج���اء ب��امل��ذك��رة 
الغاية  ف��اإن  امل��دين،  للقانون  االإي�ساحية 
عن  الوقف  ملكية  ا�ستقالل  منها  واجلوهر 
واإحلاق  ملنفعته،  امل�ستحقني  وعن  الواقف 
ال  النقل  ب���وزارة  احل��ج��ازي  اخل��ط  اإدارة 
الفقهي  مبعناه  اال�ستقالل  هذا  قطعًا  مي�س 
وال�سرعي املق�سود، وال�ساهد القانوين على 
ذلك اأن وزارة ال�سوؤون واملقد�سات اال�سالمية 
مبوجب  االإ�سالمية  االأوق��اف  اإدارة  تتوىل 
قانونها، وذلك اأن غايتها تتوافق مع طبيعة 
اإدارتها،  تتوىل  التي  االإ�سالمية  االأوق��اف 
وب��ال��ت��ن��اوب، وح��ي��ث ان اخل��ط احل��ج��ازي 
ويلحق  النقل  خ��دم��ات  ق��ط��اع  يف  ي��دخ��ل 
وي��ت��وىل  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  مب��رف��ق  بطبيعته 

جمل�س ادارته وزير النقل، وفق القانون«.

قانون اخلط  املادة )4( من  ن�س  فوفق 
احلجازي االردين رقم )23( ل�سنة 1952 
احلديدي  اخل��ط  ا�ستثمار  على  “ي�سرف 
احلجازي االأردين وادارة امالكه وم�ساحله 
جمل�س ادارة يتاألف من وزير النقل رئي�سا، 
االردين  احل��ج��ازي  للخط  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
للرئي�س، وممثل عن وزارة االوقاف  ونائبا 
ع�سوا،  اال�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون 
الوزارات  وثالثة اع�ساء حكوميني ميثلون 
وممثل  ع�����س��وا،  ال��ع��الق��ة  ذات  وال���دوائ���ر 
االردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة  ع��ن 

امل�ساهمة املحدودة اع�ساء.
اإدارة  اإحل��اق  اأن  اإىل  احلمود  واأ���س��ارت 
النقل  ب���وزارة  االردين  احل��ج��ازي  اخل��ط 
يتوافق مع غايات الوزارة الواردة يف املادة 
)3( من قانون النقل، ويتفق مع حكم املادة 
التي  االأردين  املدين  القانون  من   )1237(
“اأجازت تغيري متويل الوقف” وهذا جوهر 

اجراء الدمج.
املادة )1237(  الفقرة )4( من  ون�ست 
من القانون املدين االأردين رقم )43( ل�سنة 
مل  ولو  املتويل  تغيري  “للواقف  اأنه   1976

ي�سرط لنف�سه ذلك حني الوقف”.

وزير الداخلية يلتقي
 السفير القطري في عمان

النقل البري: انتهاء االعمال االنشائية 
لثمانية مراكز وصول وانطالق

دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات تتطلب تعديال لتشريعات ناظمة لعملها

زراعة األعيان توافق على تعديالت 
النواب بشأن قانون الزراعة

انطالق اعمال المؤتمر
 العلمي الدولي الثالث

اللواء الحمود يلتقي مدير 
أكاديمية شرطة دبي

وزير الشباب يترأس اجتماع اللجنة 
العليا لمسابقة أيام التطوع االردنية

القيسي: مواقف األردن تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس ثابتة

سيف : الظروف االقتصادية منعت الحكومة من 
تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في قطاع النقل

الحكومة:دمج الخط 
الحجازي بالنقل دستوري
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انطالق المؤتمر الدولي 
الخامس لدائرة الباطنية

البزايعة يزور مؤسسة 
المتقاعدين العسكريين

التنمية االجتماعية تقدم 5 آالف 
مسكن منذ عام 2003 لألسر العفيفة

الدفاع المدني يحتفل 
بتخريج دورة إنعاش الغوص

وكالء السياحة تشيد بقرار تسهيل 
دخول الجنسيات المقّيدة

*عمان 
الباطنية  لدائرة  اخلام�س  ال��دويل  امل�ؤمتر  فعاليات  انطلقت 
احل�سني  مدينة  يف  الربيطانية  امللكية  الكلية  مع  امل�سرتك  والثالث 
الطبية الأربعاء، بح�س�ر مدير عام اخلدمات الطبية امللكية الل�اء 

الطبيب �س�كت التميمي.
وبني رئي�س دائرة الباطنية العميد الطبيب ماجد الهباهبة اأن 
امل�ؤمتر يت�سمن 40 حما�سرة يف خمتلف تخ�س�سات الباطنية العامة 
متحدثا  و11  بريطانيا  من  متحدثني   10 مب�ساركة  وتفرعاتها، 

اأردنيا.
واأ�ساف اأن ال�ر�سات املنعقدة يف امل�ؤمتر �ستمكن الك�ادر الطبية 
من تقدمي الت�سخي�س والعالج لعدد من احلالت املر�سية امل�ستع�سية 

يف م�ست�سفيات اخلدمات الطبية امللكية.
علي  الدكت�ر  لندن  يف  امللكية  الأطباء  كلية  رئي�س  نائب  وقال 
العالج  ن�عية  حت�سني  على  ت�ساعد  امل�ؤمترات  هذه  مثل  اإن  ج���اد: 
للمر�سى وتبادل اخلربات وتدريب الأطباء على الطرق العالجية 
ت�ؤدي  دائمًا  امللكية  الطبية  اخلدمات  مع  الت�ساركية  واأن  احلديثه 

لالطالع على كافة امل�ستجدات العلمية.
وعلى هام�س امل�ؤمتر، افتتح مدير عام اخلدمات الطبية امللكية، 
الأطباء  من  عددًا  وكرم  الداعمة،  لل�سركات  املقام  الطبي  املعر�س 

امل�ساركني من متقاعدي اخلدمات الطبية امللكية.

*عمان 
البزايعة،  م�سطفى  الركن  الل�اء  املدين  الدفاع  عام  مدير  زار 
للمتقاعدين  والجتماعية  القت�سادية  امل�ؤ�س�سة  الرب��ع��اء، 

الع�سكريني واملحاربني القدماء.
وعر�س مدير عام امل�ؤ�س�سة الل�اء الركن املتقاعد ثالج الذيابات 
ملراحل تط�ر امل�ؤ�س�سة، ولأهم م�ساريع امل�ؤ�س�سة ون�ساطاتها املختلفة 

يف املجالت كافة.
للمتقاعدين  املقدمة  واخلدمات  بالإجنازات  البزايعة  واأ�ساد 

الع�سكريني من كافة الأجهزة الأمنية املختلفة.
الع�سكريني  املتقاعدين  م�ؤ�س�سة  ع��ام  مدير  البزايعة،  وهناأ 
وللم�ؤ�س�سة  الت�فيق  له  متمنيا  اجلديدة،  ملهامه  ت�سلمه  مبنا�سبة 

مزيدا من التقدم والزدهار .

*عمان 
لالأ�سر  م�سكن  اآلف  خم�سة  الجتماعية  التنمية  وزارة  وفرت 
ملكية  كمبادرة  اطلق  الذي  الربنامج  بدء  منذ  والفقرية  العفيفة 

�سامية عام 2003.
عبد  علي  ال���زارة  يف  وامل�ساكن  البنية  مديرية  مدير  واأ�سار 
احلافظ اإىل اأن ال�زارة تن�سئ وت�سرتي وتنفذ اعمال �سيانة بي�ت 
ال�سر الفقرية مبا يرتاوح بني 120 اإىل 200 ا�سرة �سن�يا، وح�سب 

املخ�س�سات املر�س�دة لهذا الربنامج يف م�ازنتها.
دوري،  م�سح  خالل  من  امل�ساكن  من  الأ�سر  انتفاع  ال�زارة  وتتابع 
فيما ت�سحب امل�ساكن التي تخالف �سروط النتفاع منها، م�ؤكدا انها 
على  ت�زيعها  واإع��ادة  النتفاع  �سروط  لنتفاء  م�سكن   300 �سحبت 
اأن الول�ية يف منح ال�سكن لالأ�سر  اأ�سر م�ستحقة اأخرى. وا�سار اإىل 
�سمن  والعجزة،  ال�سن  وكبار  املعاقني  واأ�سر  امل��راأة  ترتاأ�سها  التي 
احيانا  املنتفعني  بع�س  يفاجئ  وهذا  الربنامج،  من  النتفاع  �سروط 

حال تغري دوره يف النتفاع.
و�ستبا�سر ال�زارة قبل نهاية هذا العام بطرح واحالة عطاءات 
ذيبان،  اجلفر،  هي  مناطق،  اربع  يف  ال�سامية  امللكية  املكارم  تنفيذ 
ال�زارة  اأن  اإىل  ا�سافة  كنانة،  بني  لل�اء  التابعة  واملخيبة  الرمثا 
تق�م حاليا بتنفيذ عدد من امل�ساكن يف مناطق املدورة وغ�ر ال�سايف، 
وبا�سرت باإن�ساء و�سراء و�سيانة نح� 200 م�سكن يف خمتلف مناطق 
اململكة، �سمن م�سروع م�ساكن ال�سر الفقرية املدرج على م�ازنتها لعام 

.2019
اإن  خري�س:  ا�سرف  لل�زارة  الإعالمي  الناطق  قال  ال�سياق،  ويف 
لالأ�سر  ت�سليمها  يتم  التي  امل�ساكن  جميع  مبلكية  حتتفظ  ال���زارة 
الذي  الفقرية  لالأ�سر  امل�ساكن  و�سيانة  �سراء  برنامج  �سمن  الفقرية 
تت�له ال�زارة، فيما متنح للمنتفع حق النتفاع منه مدى احلياة ما 
مل يحدث اي تغيري على و�سعه القت�سادي يف اطار برنامج تكافلي.

التل يتسلم التقرير السنوي 
لحالة حقوق اإلنسان بالمملكة

*عمان 
من  الرب��ع��اء،  التل  ه�سام  الد�ست�رية  املحكمة  رئي�س  ت�سلم 
الدكت�ر رحيل  الإن�سان  ال�طني حلق�ق  املركز  اأمناء  رئي�س جمل�س 
يف  الإن�سان  حق�ق  حلالة  ال�سن�ي  التقرير  من  ن�سخة  الغرايبة، 

الأردن لعام 2018.
حلق�ق  العام  املف��س  ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  التل  وق��ال   
الإن�سان الدكت�ر م��سى بريزات، والأمني العام للمحكمة الد�ست�رية 
وت�ساند  تدعم  الد�ست�رية  املحكمة  ان  النجداوي:  عبداللطيف 
للتقارير  كبرية  اأهمية  وتعطي  الإن�سان،  حلق�ق  ال�طني  املركز 
اأنه يتم عر�س تقرير املركز  الدورية ال�سادرة عن املركز، م��سحا 
على الهيئة العامة يف املحكمة، لل�ق�ف على اأبرز امل�ؤ�سرات والنتائج 

التي يت�سمنها بهدف درا�ستها وال�ستفاده منها.
حملتها  التي  امل�سامني  خمتلف  على  لل�ق�ف  املركز  التل  ودعا 
ب�سيادة  املتعلقة  الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  النقا�سية  الأوراق 
مفاهيم  تعزيز  اأهمية  ب��س�ح  فيها  جاللته  اأك��د  والتي  القان�ن 
العدالة وامل�ساواة والنزاهة وحق�ق الإن�سان، وال�ق�ف على احلالة 
كافة  بالعتبارات  الخ��ذ  مع  باململكة،  الإن�سان  حلق�ق  الفعلية 

التط�رات التي �سهدها املجتمع خالل ال�سن�ات املا�سية.
للنه��س  الدوام  على  يعمل  يزال  وما  كان  الأردن  ان  اإىل  واأ�سار 
عبداهلل  امللك  جاللة  واأن  كرامته،  و�س�ن  الإن�سان  حق�ق  بحالة 

الثاين ي�يل هذا امللف جل الهتمام.
وعر�س الدكت�ر الغرايبة للدور الذي ي�سطلع به املركز يف جمال 

حق�ق الإن�سان وفق اأ�س�س م��س�عية ومهنية عالية.

جيدكو توقع اتفاقيات لدعم 21 
شركة محلية بكلفة مليوني دينار

*عمان 
وقعت امل�ؤ�س�سة الأردنية لتط�ير امل�ساريع القت�سادية »جيدك�« 
العا�سمة  حمافظات  من  حملية  �سركة   21 مع  اتفاقيات  الأربعاء، 

عمان والبلقاء والزرقاء واإربد.
وجاءت التفاقيات �سمن برنامج دعم ال�سركات ال�سناعية من 
اأجل الت�سدير الذي اأطلقته امل�ؤ�س�سة خالل �سهر اآب املا�سي لتقدمي 
والنتاجية،  الدارية  قدراتها  رفع  بهدف  لها  واملايل  الفني  الدعم 
منها  امل�ؤ�س�سة  م�ساهمة  قيمة  دينار  ملي�ين  بلغت  اإجمالية  وبكلفة 
ملي�ن دينار. وا�ستهدفت املرحلة الثانية من برنامج دعم ال�سركات 
ال�سغرية  ال�سناعية  ال�سركات  الت�سدير،  اأج��ل  م��ن  ال�سناعية 
اعطاء  مت  حيث  الت�سديرية،  اجلاهزية  ذات  احلجم  ومت��سطة 
)الأ�س�اق  تقليدية  غري  اأ�س�اقًا  ت�ستهدف  التي  لل�سركات  الأول�ية 
غري املجاورة والأ�س�اق اجلديدة( وللمنتجات ذات امليزة التناف�سية 
والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  واأك��د  دينار.  ملي�ن  بقيمة  الإبداعية 
والتم�ين الدكت�ر طارق احلم�ري يف كلمة له خالل حفل الت�قيع، 
اأن الربنامج يعترب جزءًا من �سل�سلة الربامج التي مت اطالقها بداية 
ال�سابقة  الربامج  نتائج  اأن  اإىل  لفتًا   ، م�ستمر  ب�سكل  العام  هذا 
فاقت الأرقام امل�ستهدفة من حيث زيادة ال�سادرات. وبني احلم�ري 
جديدة  برامج  ثالثة  اإط��الق  احل��ايل  العام  نهاية  قبل  �سيتم  اأن��ه 
فر�س  وت�فري  �سادراتها  زيادة  بهدف  ومن�ساأة  �سركة   80 ت�ستهدف 
التي مل ت�سدر  لل�سركات  اأنه �سيك�ن هناك ح�سة  اإىل  عمل، م�سريًا 
الربنامج  اأن  واأ�ساف  م�سدرة.  اإىل  م�سدرة  غري  �سركات  من  ونقلها 
ال�سناعية،  ال�سركات  �سادرات  لدعم  رياديا  حك�ميًا  م�سروعًا  يعد 
داعيا اإىل الرتكيز على املنتجات ذات القيمة امل�سافة العالية يف ظل 
�سع�بة املناف�سة. وقال: اإن الأثر املت�قع يف من� ال�سادرات بالن�سبة 
لكل دينار من قيمة م�ساهمة امل�ؤ�س�سة يع�د ب� 4ر4 دينار كعائد على 
ال�سادرات خالل  ال�سابق يف من�  الأثر  بلغ  ال�طني، فيما  القت�ساد 

املرحلة الأوىل من الربنامج 9ر3 دينار.
ان  الزعبي  ب�سار  الدكت�ر  للم�ؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  وق��ال 
القطاع ال�سناعي ي�سهم بن�سبة 40 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل 
من  باملئة   60 يقارب  ما  على  وي�ستح�ذ  مبا�سر،  وغري  مبا�سر  ب�سكل 
اإجمايل حجم ال�ستثمارات امل�ستفيدة من قان�ن ال�ستثمار، وت�ساهم 
�سادرات هذا القطاع مبا ل يقل عن 90 باملئة من ال�سادرات الكلية 

لالأردن.

*عمان 
احتفلت املديرية العامة للدفاع املدين، الأربعاء، بتخريج دورة 
�سد  يف  اربد  دفاع مدين غرب  نظمتها مديرية  التي  الغ��س  اإنعا�س 

وادي العرب مبنطقة ال�س�نة ال�سمالية.
وتلقى امل�سارك�ن يف الدورة التي ا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع، معل�مات 
نظرية وتطبيقات عملية ح�ل اإجراءات التعامل مع ح�ادث الغرق 
يف التجمعات املائية مثل ال�سدود والربك الزراعية وامل�سابح واملياه 
الالزمة  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي  وكيفية  والأودي���ة،  اجلارية 

للغريق.
تنظمها  التي  الدورات  من  �سل�سلة  �سمن  الدورات  انعقاد  وياأتي 
املديرية بهدف اإك�ساب غطا�سي الدفاع املدين اخلربة يف التعامل مع 
اإىل  لهم  امليداين  بالأداء  لالرتقاء  مهاراتهم  و�سقل  الغرق  ح�ادث 

اأف�سل امل�ست�يات املمكنة واملتاحة.

*عمان 
وزير  بقرار  الأردنية  وال�سفر  ال�سياحة  وكالء  جمعية  اأ�سادت 
الداخلية القا�سي بت�سهيل دخ�ل رعايا الدول الجنبية والعربية 
البعثات  خالل  من  تاأ�سريات  منح  عرب  اململكة،  اأرا�سي  اإىل  املقّيدة 

الدبل�ما�سية الأردنية يف اخلارج اأو املراكز احلدودية مبا�سرة.
الأربعاء،  �سحفي  بيان  يف  �سميح،  حممد  اجلمعية  رئي�س  واأكد 
على  كبري  ب�سكل  �سينعك�س  ما  ال�سياحي  للقطاع  القرار  هذا  اأهمية 
مزيد  ا�ستقطاب  اإىل  بالإ�سافة  الأردن،  اإىل  القادمني  اأعداد  زيادة 
من ال�سياح من اخلارج دون اأية معيقات، معتربا القرار مبثابة رافعة 
النجاح  على  والبناء  ال�سياحي،  القطاع  يف  النم�  من  ملزيد  رئي�سية 
املتحقق خالل العام احلايل، وزيادة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي، 
القت�سادية  الأن�سطة  ويحّرك  العمل  فر�س  من  املزيد  يخلق  ما 
الخرى املرتبطة يف القطاع ال�سياحي. واأ�سار �سميح اإىل اأن القطاع 
امل�ؤ�س�سات  جميع  من  تتطلب  النتعا�س  من  بحالة  مير  ال�سياحي 
من  ال�سياح  ا�ستقطاب  على  معًا  العمل  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 
جهة، وت�سهيل دخ�لهم، وحت�سني البنية التحتية ال�سياحية، داعيا 
اىل رفع م�ست�ى الت�ساركية يف العمل بني القطاعني العام واخلا�س 

لل�ق�ف على التحديات التي ت�اجه القطاع والعمل على حلها.

*عمان 
ا�ست�سافت جامعة احل�سني التقنية، اإحدى 
مبادرات م�ؤ�س�سة ويل العهد، وفدًا من الق�ات 
مقر  يف  الأمنية  والأجهزة  الأردنية  امل�سلحة 
احل�سني  امللك  جممع  داخ��ل  بعمان  اجلامعة 

لالأعمال.
لبيب  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  وا�ستقبل 
الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن  وجم��م���ع��ة  اخل�����س��را 
وقدم  الزائر  ال�فد  والإداري���ة،  الأكادميية 
واأهم  اجلامعة  روؤية  عن  ب�سيطا  ملخ�سا  لهم 

اأهدافها.
ال�سناعة  مع  الت�سال  مديرة  وعر�ست   
املهند�سة  اجلامعة  يف  املجتمعي  والت�ا�سل 
وخططها  اجلامعة  ل��ربام��ج  حبج�قة  زي��ن 
املجانية  التدريبة  وال��ربام��ج  الأك��ادمي��ي��ة، 
التي تعقدها خدمة لل�سباب الأردين الباحث 
وتكن�ل�جيا  الت�سالت  جمال  يف  عمل  عن 
القت�ساد  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ع��ل���م��ات، 
الرقمي والريادة وبرنامج خدمة وطن التابع 

ل�زارة العمل.
ويف ال�سياق، عر�س مدير مركز الت�سالت 
املهند�س  اجلامعة  يف  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 

زيد عري�سة للربامج الإثرائية يف جمال علم 
احلا�س�ب والتي تقدم جمانا لطلبة اجلامعة؛ 
ال�سبكات  واأمن  احلديثة  الربجمة  لغات  مثل 
ال���دورات  ه��ذه  ت��زود  حيث  البيانات،  وعلم 
التكن�ل�جية  امل�ستجدات  ب��اأح��دث  الطلبة 

وت�ؤهلهم ملتطلبات �س�ق العمل.
التعاون  اآف���اق  بحث  ال��زي��ارة  وت�سمنت 
جميع  ب��ني  امل�����س��رتك  والأك���ادمي���ي  العلمي 
الأط��راف، ول�سيما يف جمال عل�م احلا�س�ب 

التدريبية  وال��دورات  احلا�س�بية  واملعل�مات 
مت  كما  ال�سيرباين،  الأمن  جمال  يف  املتقدمة 
م�سرتك  تدريب  اتفاقيات  بعقد  التباحث 

و�سبل التعاون والت�سبيك.
واأطلع�ا  ال�فد يف مرافق اجلامعة،  وجال 
خمترب  مثل  املت�فرة،  املختربات  اأحدث  على 
ال�اقع  وخمترب  الرقمي،  اجلنائية  التحاليل 
ه�اوي  وخمترب  املعززن  وال�اقع  الفرتا�سي 

لالت�سالت.

*عمان 
ابراهيم  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  التقى 
رفيع  فنيا م�سريا  الأربعاء، وفدا  ال�سحاحدة 
الهجينة  ال��ب��ذور  ا���س��ت��رياد  ب��ه��دف  امل�ست�ى 

للخ�سار من الردن.
واأكد ال�سحاحدة ان قطاع انتاج البذور من 
النم�  ارتفع  التي  ال�اعدة  القطاعات  �سمن 
العام،  منت�سف  حتى  باملئة   150 اإىل  فيها 

مت�قعا ان يبلغ ال�سعف نهاية هذا العام .

ي�سكل  الإنتاج  م�ستلزمات  قطاع  اأن  وبني 
اهمية كبرية لدى ال�زارة من خالل الت�ساركية 
البذور  قطاع  ويف  القطاع،  مك�نات  مع  دائما 
الأوروبي  الحتاد  دول  ح�س�ر  ا�سبح  بالذات 
احلقل  اي��ام  �سمن  دائما  املتحدة  وال���لي��ات 

التي ترعاها ال�زارة وت�سل اإىل20 دولة.
الفني  ال�فد  اب��دى  ال��زي��ارة،  نهاية  ويف 
امل�����س��ري ال����ذي ي��راف��ق��ه ال�����س��ف��ري امل�����س��ري 
احلديثة  بالتقنيات  اعجابه  الردن،  ل��دى 

ادوات  وفعالية  البذور  انتاج  يف  امل�ستخدمة 
املراقبة واجل�دة والنتاج، م�ؤكدا عزمه على 
ا�سترياد البذور الهجينة للخ�سار من ال�سركات 

الردنية.
وكان ال�فد التقى خالل زيارته للمملكة، 
ونقابة  للبذور  املنتجة  الردن��ي��ة  ال�سركات 
اجل�لت  اثناء  واطلع  الزراعية،  امل�اد  جتار 
امليدانية على التط�ر امللم��س يف قطاع انتاج 

البذور.

*عّمان 
وق���ع���ت امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��م��ان 
الأملانية  اجلامعة  مع  الربعاء،  الجتماعي 
الأردنية مذكرة تفاهم يف جمال التدريب.

حازم  الدكت�ر  امل�ؤ�س�سة  عام  مدير  وقال 
ل�سنة  مت��ت��د  ال��ت��ي  امل��ذك��رة  اإن  رح��اح��ل��ة: 
ا�ستكماًل  تاأتي  للتجديد،  قابلة  واح��دة 
خطة  و�سع  بعد  اجلامعة  مع  �سابقة  ملذكرة 
تدريبي  برنامج  تنفيذ  يف  للمبا�سرة  عمل 
مع  واملتعاملني  الأف����راد  ي�ستهدف  خ��ا���س 

وامل�ؤ�س�سات. ال�سركات  يف  ال�سمان  م�ؤ�س�سة 
اإىل  للرحاحلة،  وفًقا  التدريب،  ويهدف 
الجتماعي  بال�سمان  واملعرفة  ال�عي  ن�سر 
ال�سمان  بقان�ن  والتعريف  املجتمعي،  ودوره 
وم���ؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه يف 
على  املتدرب�ن  يح�سل  اأن  قبل  الأع��م��ال، 
معتمد  ���س��م��ان  ارت���ب���اط  ���س��اب��ط  ���س��ه��ادة 

اجلامعة. ت�سدرها 
منار  الدكت�رة  اجلامعة  رئي�سة  وقالت 
ال�سمان  م�ؤ�س�سة  مع  ال�سراكة  اإن  فيا�س: 
اخل��ربات  لتبادل  حقيقية  فر�سة  �ست�فر 
املتخ�س�سة  التدريبية  الربامج  تقدمي  يف 
كما  وامل�ؤ�س�سات،  ال�سركات  ارتباط  ل�سباط 

اجلانبني. بني  و�سل  حلقة  �ست�سكل 
وبني عميد كلية الدار�سات العليا لإدارة 
الفنية  اللجنة  رئي�س  اجلامعة،  يف  الأعمال 
اجلامعة  اأن  ع��ك��رو���س،  م��اأم���ن  ال��دك��ت���ر 
الل�ج�ستية  اخل��دم��ات  ب��دوره��ا  ���س��ت��ق��دم 
وا�سدار  التدريبية  الدورات  يف  للم�ساركني 
ملتطلبات  املحققني  للم�سرتكني  ال�سهادات 
املمكنة  الت�سهيالت  لت�فري  اإ�سافة  النجاح، 
والعلمية  املهنية  العالقات  تط�ير  لغاية 

وال���س��ت�����س��اري��ة امل�����س��رتك��ة. ب����دوره، اأك��د 
والتعاون  للتخطيط  العام  املدير  م�ست�سار 
من  امل�سكلة  اللجنة  على  وامل�سرف  ال��دويل 
�سامر  الدكت�ر  الجتماعي  ال�سمان  م�ؤ�س�سة 
املفلح، اأن امل�ؤ�س�سة �ست�فر فريقا من املدربني 
للقيام مبهام  العملية  الكفاءة واخلربة  ذوي 
العلمية  امل��ادة  وت�فري  ال��الزم��ة،  التدريب 
وال���س��راف  والع���داد  ب��ال��دورات،  املتعلقة 

الدورة. نهاية  امل�ساركني يف  على امتحان 

*عمان 
الأ�سخا�س  حلق�ق  الأعلى  املجل�س  وقع 
ذوي الإعاقة ومعهد العناية ب�سحة الأ�سرة، 
ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  احل�����س��ني،  امل��ل��ك  م�ؤ�س�سة 
املتخ�س�سة  املعرفة  ون�سر  البيانات  لتبادل 
والإر�سادية،  والنف�سية،  ال�سحية،  بالق�سايا 
حلق�ق  العلى  املجل�س  وق��ال  والتاأهيلية. 
ان  ام�س،  بيان  يف  العاقة  ذوي  ال�سخا�س 
الدعم  جل�سات  تقدمي  اإىل  تهدف  التفاقية 
النف�سي والنطقي والعالج الطبيعي وال�ظيفي 
رمزية،  بر�س�م  الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�سخا�س 
جمالت  يف  والتدريب  التنمية  اإىل  اإ�سافة 
على  املبني  العنف  ل�سحايا  التاأهيل  اإع��ادة 

الن�ع الجتماعي وحماية الطفل.
اإىل  اي�سا  ت�سعى  التفاقية  ان  وا�ساف، 
ذوي  الأ�سخا�س  حالة  درا�سة  يف  امل�ساهمة 

اأجل  من  املحدود،  الدخل  ذوي  من  الإعاقة 
اإعفائهم من ر�س�م تقدمي اخلدمة، مبينا انه 
للمعهد  املجل�س  �سيقدم  التفاقية  ومب�جب 
ال�سيا�سات  لت�سمني  ال���الزم  الفني  ال��دع��م 
وال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج اخلا�سة 
الفني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل  باملعهد؛ 
اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  وم���اق��ع  امل��ب��اين  لتجهيز 
الأ�سخا�س  و�س�ل  مبتطلبات  للمعهد  التابعة 
باملتطلبات  املعهد  وت��زوي��د  الإع��اق��ة،  ذوي 
املدار�س،  يف  امل�سادر  غ��رف  لتجهيز  الالزمة 
ورف���ع ك��ف��اءة ال���ك����ادر ال��ع��ام��ل��ة يف امل��راك��ز 
ذوي  الأ���س��خ��ا���س  بحق�ق  للمعهد  التابعة 

الإعاقة واآليات الت�ا�سل معهم.
�سيتيح  املعهد  ان  اىل  املجل�س،  وا���س��ار 
لكادر املجل�س امل�ساركة يف الربامج التدريبية 
الن�ع  على  املبني  العنف  معاجلة  عن  لديه 

كما  وغريها،  الطفل،  وحماية  الجتماعي، 
وي�سعى املعهد من خالل التفاقية اإىل ت��سيع 
املختلفة يف جمال  التدريبية  دائرة براجمه 
يقدمها  التي  والدقيقة  املتخ�س�سة  اخلدمات 

يف مراكزه املنت�سرة يف عمان واملحافظات.
الأ���س��رة  ب�سحة  العناية  معهد  وح�سل 
امل�ؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س  اعتماد  �سهادة  على 
�ساملة  �سحية  رع��اي��ة  وي��ق��دم  ال�سحية، 
الرعاية  يف  للمتخ�س�سني  وتدريًبا  لالأ�سرة، 
الأط��ف��ال،  وح��م��اي��ة  الأ���س��ري��ة،  ال�سحية 
تاأهيل  واإع���ادة  التعذيب  ل�سحايا  وخدمات 
الناجني من العنف، كما يقدم خدمات وم�س�رة 
تبداأ من �سن املراهقة وما قبل الزواج، ومتتد 
بعد  وم��ا  احلمل  ملتابعة  ال���زواج  بعد  ما  اإىل 
اإ�سافة اإىل خدمات تنظيم الأ�سرة،  ال�لدة، 

وخدمات الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي.

*ديب 
قال اأمني عام وزارة ال�سباب الدكت�ر ثابت 
النابل�سي ان فريق املعرفة الأردين ي�سارك يف 
قمة املعرفة التي بدات اعمالها يف دبي �سمن 
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  م��ب��ادرة 
وكالة  مل�فد  ت�سريحات  يف  وب��ني  للمعرفة. 
املعرفة  اإن فريق  القمة  النباء الردنية اىل 
مع  بال�سراكة  ت�سكيله  مت  �سبابيًا  مك�نًا  يعد 
وبرنامج  مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة 
املعرفة  ن�سر  بهدف  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 

وتعزيز  لل�زارة،  التابعة  ال�سبابية  املراكز  يف 
اجلامعي  قبل  التعليم  جمال  يف  ال�سباب  دور 
ال�سباب  ومت��ك��ني  امل��ع��ل���م��ات،  وتكن�ل�جيا 
الأع��م��ال  ب��ري��ادة  املتعلق  امل��ع��ريف  امل��ج��ال  يف 
يف  ال�سباب  وت�عية  القت�سادي،  والتط�ير 
جمالت البحث والبداع والبتكار وامل�ساهمة 
قيا�س  مب�ؤ�سر  عامليًا  الأردن  مرتبة  رف��ع  يف 
كانت  ال�سباب  وزارة  ان  اىل  وا�سار  املعرفة. 
حري�سة جدا على ان تك�ن م�اكبة للن�ساطات 
ال�سبابية على م�ست�ى املنطقة العربية وبداأنا 

يف عام 2018 اول م�ساركة مع م�ؤ�س�سة حممد 
بن را�سد وبرنامج المم املتحدة المنائي من 
والذي  عمان  يف  املعرفة  ا�سب�ع  تنظيم  خالل 
تكررت   2019 عام  ويف   ، لل�سراكة  ن���اة  كان 
الربامج مع امل�ؤ�س�سة وال�زارة وم�ؤ�س�سة �س�مان 
وهذه   2019 عمان  يف  املعرفة  ا�سب�ع  لعقد 
كانت ن�اة م�ساركة ال�زارة من خالل عدد من 
بقدرات  يتمتع�ن  الذين  وال�سابات  ال�سباب 
املعريف  للح�س�ر  اهتمامات  وعندهم  معرفية 

والتطلع للم�ساركة يف قمة املعرفة يف دبي .

الحسين التقنية تستضيف وفدا من 
القوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية

وفد مصري الستيراد البذور 
الهجينة األردنية

مذكرة تفاهم بين الضمان 
االجتماعي والجامعة األلمانية

اتفاقية تعاون بين األعلى لحقوق ذوي 
اإلعاقة ومعهد العناية بصحة األسرة

شباب أردنيون يشاركون في 
قمة المعرفة في دبي

مقال رئيس التحرير

تفر�س  الدولة  اأم��الك  دائ��رة 
معامالت  على  ال�سرية  ف�ق  وما  ال�سرية  من  منيعة  �سدودًا 

ت�ستجيب  وبالكاد  “الأرا�سي”  ال��دول��ة  اأم��الك  وت��اأج��ري  تف�ي�س 
حيث  وال���ث��ائ��ق،  املعل�مات  على  باحل�س�ل  الق�سائية  للطلبات 
تف�ي�س  اأن  مب�ستندات”  امل�ثقة  “غري  الأول��ي��ة  املعل�مات  ت�سري 
حمافظات  خمتلف  يف  الدومنات  اآلف  بع�سرات  مت  الدولة  اأرا�سي 
واملتنفذين  الق�م  لعلية  بالتاأجري  للت�سّرف  بالن�سبة  وكذلك  اململكة 

وامل�س�ؤولني واأ�سحاب روؤو�س الأم�ال واأجانب غري اأردنيني .
خالفًا ملقت�سيات الد�ست�ر والقان�ن مت اجراء تعديل على قان�ن 
عام  يف  ال���زراء  جمل�س  اأ�سدره  م�ؤقت  بقان�ن  الدولة  اأم��الك  اإدارة 
يف  والأحكام  ال�سروط  جميع  ن�سف  مت  التعديل  هذا  مب�جب   2005
اأر�س  قطعة  اأي  تف�ي�س  عند  ال���زراء  جمل�س  تقّيد  والتي  القان�ن 
وفقًا ملعايري تتعلق بحاجة املفّ��س اليه الن�سانية وتتعلق مبحدودية 
ال�سالحية  القان�ن تعطي  من   ”6“ املادة  لت�سبح  املف��سة  امل�ساحات 
اأر�س لأي  اأي  بتف�ي�س  �سروط  ال�زراء تف�ي�سًا مطلقًا ودون  ملجل�س 

جهة كانت .
مت مترير القان�ن امل�ؤقت من خالل جمل�س الن�اب واإقراره بهدوء 
اجل�سيمة  التجاوزات  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  بهدف   2008 عام  تام 

ملجل�س ال�زراء يف تف�ي�س الأرا�سي دون ح�سيب اأو رقيب .
على  دولة امل�ؤ�س�سات والقان�ن واحلكم الر�سيد والنزاهة  اأن تبادر 
اأي�سًا اىل ت�سكيل جلنة م�سرتكة من اجلهاز الق�سائي ونقابة املحامني 
مب�جب  الدولة  اأرا�سي  وتاأجري  تف�ي�س  معامالت  كل  يف  للتحقيق 
ي�سمن  مبا  الدولة  اأمالك  ودائرة  وامل�ساحة  الرا�سي  دائرة  �سجالت 
وت�سجيلها  فيها  الت�سرف  مت  والتي  للخزينة  الدولة  اأرا�سي  اإع��ادة 

با�سماء متنفذين وم�س�ؤولني واأجانب وغريهم .
الأردنية  امللكية  الهيئة  ال��زواي��دة  ع���اد  النائب  اتهم  بالم�س 
لالأفالم مبحاولة ا�ستمالك 96 األف دومن من اأرا�سي وادي رم، وذلك 
بعد ا�ستمالكها 300 دومن يف املنطقة، قائال اإن هذه امل�ساحة �سا�سعة 

وتتجاوز م�ساحة بع�س الدول .
وعرّب الزوايدة خالل مناق�سة م�سروع قان�ن معدل لقان�ن الهيئة 
عدم  اإىل  داعيا  املحاولت،  تلك  رف�سه  عن  لالأفالم  الأردنية  امللكية 
تف�ي�س �سالحيات رئي�س ال�زراء اإىل وزير املالية وقال الزوايدة: ل 
يج�ز اأن ُتعامل هيئة الأفالم على اأنها هيئة ملكية ومننحها امتيازات 
فنحن  املالية،  وزي��ر  اإىل  ال�سالحيات  تف�ي�س  نقبل  ول  خا�سة، 
ل�زير  فّ��سناها  اإذا  فكيف  نعاين،  ال���زراء  رئي�س  بيد  وال�سالحيات 

مدلل ل يعرف الأردن .

خالد خازر الخريشا

استمالك اراضي وادي 
رم لمصلحة من ؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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العطارات للطاقة تحصل على 
جائزة مشروع الطاقة لعام 2019

الطباع: حوافز قطاع السيارات خطوة باالتجاه الصحيح

المجلس االقتصادي واالجتماعي يناقش 
تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المالية: تخفيض الضريبة على المركبات 
تدخل حيز التنفيذ األسبوع المقبل

*عمان 
عنها  �أعلنت  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  �لقر�ر�ت  �أن  �ملالية  وز�رة  �أكدت 
�لقت�صادي،  للربنامج  �لثانية  �لتنفيذية  �حلزمة  �صمن  �حلكومة، 
و�ملتعلقة بتخفي�ض �ل�صريبة على مركبات �لكهرباء، و�إلغاء �صريبة 
باملائة من قيمة   4 ب�صريبة  و�ل�صتعا�صة عنها  �ملركبات  �لوزن على 

�ل�صيارة، �صت�صبح نافذة خالل �لأ�صبوع �لقادم.
وبينت �لوز�رة �أنه فيما يتعلق بتغري ن�صب �ل�صتهالك ومبا يوؤدي 
جمركيًا،  �ل�صيار�ت  تخلي�ض  على  �مل�صتحقة  �ل�صريبة  تخفي�ض  �ىل 
يتطلب قر�رً� من جمل�ض �لوزر�ء وتعديل �لنظام �ملعمول به يف د�ئرة 

�جلمارك وفقًا لذلك.
�لقر�ر�ت حتتاج  �أن هذه  بيان �صادر عنها،  �لوز�رة، يف  و�أو�صحت 
قبل  من  �إقر�رها  ليتم  �لتنفيذ،  و�جبة  د�صتورية  مبر�حل  متر  �أن 
ن�صرها  �ىل  لي�صار  �ل�صامية،  �مللكية  �لإر�دة  و�صدور  �لوزر�ء،  جمل�ض 

يف �جلريدة �لر�صمية وت�صبح �صارية �ملفعول.
�صوف  �ملركبات  قطاع  تن�صيط  �أهمية  منطلق  ومن  �أنه  و�أ�صافت 
نظام  على  �لتعديل  �ج��ر�ء�ت  ��صتكمال  �صرعة  على  �حلكومة  تعمل 
�لقطاع  هذ�  يف  و�مل�صتثمر  للمو�طن  يت�صنى  حتى  �خلا�صة  �ل�صريبة 
�ل�صري باإجر�ء�ت �لتخلي�ض على �ملركبات وفق �لتخفي�صات �ل�صريبية 

�ملعدلة يف �أ�صرع وقت.

األوراق المالية: هيكلة مركز اإليداع لن 
يمس حقوق المساهمين والمتعاملين

*عمان 
�حلكومة  �أعلنته  �ل��ذي  �لقر�ر  �أن  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �أّك��دت 
مبركز  و�ملتعلق  �لقت�صادي،  للربنامج  �لثانية  �حلزمة  �صمن  �أم�ض، 
�إيد�ع �لأور�ق �ملالية، لن مي�ض حقوق وملكية و��صتثمار�ت �ملتعاملني 

يف �لأور�ق �ملالية.
هيكلة  �إعادة  ميثل  �لقر�ر  �أن  ر�صمي،  بيان  يف  �لهيئة،  و�أو�صحت 
ملركز �إيد�ع �لأور�ق �ملالية “كوحدة حكومية م�صتقلة” مع ��صتمر�ر 
�ملخت�صة  �لفنية  �للجنة  عن  �صت�صدر  �لتي  للتو�صيات  وفقا  مهامه 
باملعايري  �للتز�م  على  �صتحر�ض  و�لتي  �لغاية،  لهذه  �صت�صكل  �لتي 

و�ملمار�صات �لدولية �ملعتمدة.

3ر30 دينار سعر غرام 
الذهب بالسوق المحلية

  
*عمان 

�ملو�طنني  من  رغبة  �لأكرث   21 عيار  �لذهب  غر�م  بيع  �صعر  بلغ 
�ل�صر�ء من حمالت  �ل�صوق �ملحلية �لربعاء 30ر30 دينار لغايات  يف 

�ل�صاغة، و�صط طلب وعر�ض �صعيفني.
�حللي  و�صياغة  جتارة  حمالت  �أ�صحاب  نقابة  �صر  �مني  وح�صب 
�ل�صفر  �ملعدن  من  �لغر�م  بيع  �صعر  بلغ  ع��الن،  ربحي  و�ملجوهر�ت 
عياري 24 و18 لغايات �ل�صر�ء من حمالت �ل�صاغة 30ر35 و10ر27 

دينار على �لتو�يل.
�لر�صادي وزن 7  �للرية  �صعر  �ن  ل�� )برت�(  وبني عالن يف ت�صريح 
 8 وزن  �لجنليزي  �للرية  �صعر  بلغ  فيما  دينار�،   216 بلغ  غر�مات، 
�صباح  بلغ  �ل�صفر  �ملعدن  �صعر  �ن  �ىل  م�صري�  دينار�،   246 غر�مات 

�ليوم �لربعاء بال�صوق �لعاملية 1476 دولر� لالأون�صة �لو�حدة.
يذكر �ن عدد حمالت �ل�صاغة يف �ململكة ي�صل �ىل 800 حمل.

موقع جديد لمكتب البنك 
اإلسالمي األردني داخل مجمع 

عمان مول وتقديم خدمة مسائية
 

*عمان
�ل�صي   ( مكتبه  �إنتقال  عن  �لردين  �لإ�صالمي  �لبنك  �أعلن 
تاون(  يف جممع عمان مول �ىل د�خل �ل�صوق �لتجاري يف �ملجمع 
وذلك  م�صائية  خدمة  وتقدمي  �لعلي  ت��الع  منطقة  يف  �لكائن 

.  2019/11/17 �عتبارً� من 
 وقال �لدكتور ح�صني �صعيد �لرئي�ض �لتنفيذي / �ملدير �لعام 
تاون(   �ل�صي  �مل�صريف)  مكتبنا  نقل  �ن  �لأردين   �لإ�صالمي  للبنك 
عمان  جممع  د�خ��ل  �ىل   2010 ع��ام  منذ  �فتتاحه  مت  و�ل���ذي 
�لهوية  مع  ين�صجم  مميز  وت�صميم  �ف�صل  وم�صاحه  مبوقع  مول 
�ىل   ، �ملميزة  �مل�صرفية  �خلدمات  وتقدمي   ، مل�صرفنا  �ملوؤ�ص�صية 
�مل�صائية  �لفرتة  لت�صمل  �ملكتب   يف  �لدو�م  �صاعات  متديد  جانب 
من  �خلمي�ض  �ىل  �ل�صبت  من  �لأ�صبوع  �أي��ام  طيلة  �لعطل  و�ي��ام 
�ل�صاعة  ومن  ع�صرً�  �لثالثة  وحتى  �صباحًا  �لعا�صرة  �ل�صاعة 
�جلمعة  ويوم  م�صاءً�  و�لن�صف  �لتا�صعة  حتى  و�لن�صف   �لر�بعة 
�لتا�صعة  �ل�صاعة  �ىل  �لظهر  بعد  و�لن�صف   �لثانية  �ل�صاعة  من 
�جن��از  م��ن  �لبنك  متعاملو  ليتمكن  وذل���ك   ، م�����ص��اءً�  و�لن�صف 
 ، ور�ح��ة  �صهولة  وبكل  تنا�صبهم  �لتي  �لوق��ات  يف  معامالتهم 
�لتو�جد  ��صرت�تيجية  لتطبيق  م�صرفنا  �صعي  من   �نطالقًا  وذلك 
و�ملتو�فقة  �مل�صرفية  �حتياجاتهم   وتلبية  متعامليه  من  �لقريب 
يف  �لتو�جد  خالل  من  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  ومبادئ  �حكام  مع 
�جلغر�يف  و�لنت�صار  و�لتو�صع  �حليوية  �لكربى  �لت�صوق  �أماكن 
و�صلت  حتى  �ململكة  �نحاء  خمتلف  يف  و�ملكاتب  �لفروع  بافتتاح 

. 107فروع ومكاتب  �ىل 
�خلدمات  ملتعامليه  يقدم  �لبنك  �ن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن 
فرع  يف   �لر�صمية  �لعطل  و�يام  �مل�صائية  �لفرتة  خالل  �مل�صرفية 
�ل�صتقالل  ومكتب  /طرببور  مول  �صامح  ومكتب  غو�صة  �هلل  عبد 
يف  �رب��د  �صنرت  �صيتي  وف��رع  عمان  �لعا�صمة  حمافظة  يف  م��ول 
كما  �لزرقاء  حمافظة   / �جلديدة  �لزرقاء  وفرع  �ربد   حمافظة 
�لنرتنت  عرب  �حلديثة  �للكرتونية  �مل�صرفية  �خلدمات  يوفر 
يبقى  حتى   ، �آيل  �صر�ف  جهاز   241 خالل  ومن  �مل�صريف  و�ملوبايل 
كما  با�صتمر�ر  �مل�صرفية  ح�صاباتهم  مع  تو��صل  على  متعاملوه 
وعلى  �لت�صال  مركز  خالل  من  �لتو��صل  �لبنك  ملتعاملي  ميكن 

.5680001 �لرقم  على  �صاعة   24 مد�ر 

*عمان 
ح�صلت �صركة �لعطار�ت للطاقة »�أبكو« على جائزة عاملية عن م�صروع �لطاقة �لأف�صل لعام 

2019 من جملة »بيرتوليوم �يكونومي�صت«.
 وت�صلم �جلائزة نيابة عن �ل�صركة خالل �حلفل �ل�صنوي �لذي نظمته �ملجلة يف لندن �لربعاء 

ع�صو جمل�ض �د�رتها �ملهند�ض حممد �ملعايطة و�ملدير �لتنفيذي لل�صركة �ملهند�ض جي�صون بوك.
وبح�صب بيان لل�صركة قال �ملعايطة خالل �حلفل، �ن م�صروع �لعطار�ت يعد �إجناًز� ل�صناعة 

�ل�صخر �لزيتي يف �لأردن، م�صري� �ىل �مل�صروع خطوة �أوىل مهمة نحو ��صتقالل �أمن للطاقة.
و��صار، �ىل �ن �ل�صركة ح�صلت على �لعديد من �جلو�ئز يف جمال �ل�صناعة منها جائزة �صفقة 
مو�رد �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا لعام 2017 و�جلائزة �لف�صية مل�صروع طاقة �لفحم لعام 2017 

بالإ�صافة جلائزة تقنية �لطاقة �ملبتكرة- ماليزيا لعام 2017.
و�أ�صار �ىل �ن �صركة �لعطار�ت تعكف على بناء �أول حمطة لتوليد �لطاقة من �ل�صخر �لزيتي 
و�كرب منجم مفتوح يف �لأردن، و�لعمل جار �لآن على �إن�صاء حمطة توليد طاقة تعمل بال�صخر 
�لزيتي تبلغ طاقتها 470 ميجاو�ت “�صايف” على �ن يبد�أ �لت�صغيل �لتجاري يف منت�صف عام 2020.
ويعد م�صروع �لعطار�ت �أكرب ��صتثمار �أجنبي د�خلي يف �ململكة بكلفة تقدر 2 مليار دولر ويوفر 
�أكرث من 1000 فر�صة عمل طويلة �لمد لالأردنيني و�أول م�صروع يحقق �ملنفعة من مو�رد �ل�صخر 

�لزيتي �ملحلية.
وتكمن �أهمية م�صروع �لعطار�ت كونه م�صروعا ��صرت�تيجيا يتعلق باأمن �لطاقة حيث �صي�صهم 

يف تقليل �عتماد �لأردن على �لغاز �مل�صتورد.
من  �لطاقة  قطاعات  يف  �لقياديني  و�برز  �لر�ئدة  �لعاملية  �ل�صركات  من  عدد  �حلفل  وح�صر 
لإجناز�تهم  و�مل�صاريع  و�مل�صوؤولني  �لطاقة  �صركات  من  عدد  تكرمي  ومت  �لعامل،  �نحاء  جميع 

و�بتكار�تهم يف جمال �لطاقة.

*عمان 
�ل�صيار�ت  لوكالء  �لعامة  �لنقابة  رئي�ض  و�صف 
�لتي  �حلو�فز  حزمة  �لطباع  ط��ارق  �لغيار  وقطع 
ب��الجت��اه  »خ��ط��وة  بانها  �ل�����ص��ي��ار�ت  ق��ط��اع  ط��ال��ت 
متوقعا   ، للقطاع  �لن�صاط  �صتعيد  كونها  �ل�صحيح«، 

�ن يظهر ذلك بد�ية �لعام �ملقبل.
وح����ول �ل��ت��خ��ف��ي�����ص��ات �ل��ت��ي ���ص��ت��ط��ال ق��ط��اع 
ب�صيارة  ذل��ك  على  مثال  �لطباع  �صرب  �ل�صيار�ت 
�جلمركي  �لبيان  على  قيمتها  �لبنزين  على  تعمل 
تدفع  كانت  ون�صف  طن  فوق  ووزنها  دينار  �لف   11
بالإ�صافة  دينار   1500 قيمتها  وزن  �صريبة  �صابقا 
 1720 يعادل  ما  �ي  مبيعات  �صريبة  باملئة   16 �ىل 

دينار�.

وقال �لطباع يف ت�صريح لوكالة �لنباء �لردنية 
�لوزن  ل�صريبة  بدل  باملئة   4 فر�ض  )برت�(” وبعد 
 16 �ىل  ��صافة  دينار�،   440 �صتدفع  �ل�صيارة  فان 
دنانري”،   510 �لبالغة  مبيعات  ك�صريبة  باملئة 
من  دينار   1200 �صيوفر  �جلديد  �لقر�ر  �ن  موؤكد� 
�لتي  �ل�صيارة  نف�ض  �خذنا  “لو  و����ص��اف  قيمتها. 
 ،  2018 م��ودي��ل  كانت  �ذ�  دي��ن��ار  �ل��ف   11 قيمتها 
ما قيمته  �ي  باملئة   7 �ل�صتهالك عليها  ن�صبة  كانت 
ن�صبة  فان  �لقر�ر  بعد  �ليوم  مو�صحا  دينار�”،   770
وهذ�  11�ل��ف��ا  من  باملئة   15 ��صبحت  �ل�صتهالك 

بحد ذ�ته توفري على �ملو�طن بن�صب �ل�صتهالك.
وحتمي  ج��د�  ج��ي��دة  �حل��و�ف��ز  �أن  �إىل  و����ص��ار 
مرتفعة  تلك  م��ن  �ك��رث  �ل�صعر  قليلة  �ل�����ص��ي��ار�ت 

�ل�صريبة  تطبيق  يعني  ذلك  �ن  �ىل  لفتا  �ل�صعر، 
دخله  ح�صب  �مل��و�ط��ن  ي��دف��ع  حيث  �لت�صاعدية 

و�صر�ئب. جمركية  ر�صوما  �صيدفع  �ل�صيارة  وقيمة 
�لطباع  �لكهربائية، �صرب  �ل�صيار�ت  وبخ�صو�ض 
دينار   5800 حو�يل  تدفع  كانت  �صيارة  على  مثال 
فيما  باملئة،   25 مفرو�صة  كانت  �لتي  �لر�صوم  على 
دينار،  �ىل2500   2400 �صتدفع  �لقر�ر  بعد  �ليوم 
وربطها  باملئة   15 �ىل  �لن�صبة  تخفي�ض  �ن  مبينا 

بالكليو و�ط مياثل ما هو عامليا.
وفيما يتعلق بال�صيار�ت �لهجينة، بني �لطباع �ن 

بخ�صو�صها. �حلكومة  مع  �صتتو��صل  �لنقابة 
�أعلن  �لرز�ز  عمر  �لدكتور  �لوزر�ء  رئي�ض  وكان 
�لثانية  �لتنفيذية  �حل��زم��ة  ع��ن  �لث��ن��ني  �م�����ض 

لقطاع  كان  و�لتي  �حلكومي  �لقت�صادي  للربنامج 
�لنظر  �أع����ادت  ح��ي��ث  ك��ب��رية،  ح�صة  �ل�����ص��ي��ار�ت 
�لهجينة  �مل��رك��ب��ات  على  و�ل��ر���ص��وم  �ل�صر�ئب  يف 

�لكهرباء. ومركبات  )هايربد( 
مركبات  على  �خلا�صة  �ل�صريبة  تخفي�ض  ومت 
ذ�ت  �ملركبات  على  باملئة   10 �إىل   25 من  �لكهرباء، 
 25 كيلو و�ط، ومن   250 �لكهربائي بقدرة  �ملحرك 
�إىل 15 باملئة على مركبات مبحرك كهربائي بقدرة 

251 كيلو و�ط فما فوق.
�ل�صتهالك  �صريبة  �إرجاع  �حلكومة  قررت  كما 
7ب��امل��ئ��ة،  ع��ن  ع��و���ص��ًا  ب��امل��ئ��ة   15 �إىل  ل��ل��م��رك��ب��ات 
عنها  و�ل�صتعا�صة  للمركبات  �لوزن  �صريبة  و�إلغاء 

�لتخمينية. �ملركبة  باملئة من قيمة   4 ب�صريبة 

*عمان 
عقد �ملجل�ض �لقت�صادي و�لجتماعي على مدى 
ثالثة �أيام �صل�صلة من ور�صات �لعمل حت�صرًي� للموؤمتر 
�صيعقد  و�لذي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  للم�صاريع  �لثاين 

قبل نهاية �لعام.
�حلمارنة  م�صطفى  �لدكتور  �ملجل�ض  رئي�ض  وقال 
�إن �ل��ه��دف م��ن ع��ق��د �ل��ور���ص��ات ه��و �ل��ت�����ص��ارك مع 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  ��صحاب  من  جمموعة 
�لقطاعات  خمتلف  من  �لخت�صا�ض  ذ�ت  و�جلهات 
ومناطق �ململكة للتو�فق على جمموعة من �لتو�صيات 

لت�صمينها يف �ملوؤمتر �لقادم.
و��صاف يف بيان  �صحفي �لربعاء �ن �مل�صاركني يف 
�لور�صات ناق�صو� مو�صوعات �لتمويل وطرق �لو�صول 
و�لت�صريعات  �لقو�نني  جانب  �ىل  �لأ���ص��و�ق،  �ىل 
و�ل��ري��ادة  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  و�ل��ت��دري��ب  و�لت�صويق 

و�لرقمنة.
�لت�صريعات  ب��ت��ح��دي��ث  �مل�����ص��ارك��ون  و�أو����ص���ى   
و�لتعليمات ملو�كبة �لتطور�ت �لع�صرية وت�صهيل منح 
�لتمويل وحت�صني �صروطه وتخفي�ض ن�صبة �لفائدة، 
مطالبني  بزيادة م�صتوى �لدعم لأ�صحاب �مل�صاريع يف 
بالإ�صافة  منتجاتهم،  لت�صويق  جديدة  �أ�صو�ق  فتح 
كلفة  يف  و�لتخفيف  �صريبية  حو�فز  تقدمي  �ىل 

و�لتاأهيل  و�لتوعية  �لتدريب  م�صتوى  ورفع  �لطاقة 
�لتقليدي  ب�صقيها  �لإع����الم  و���ص��ائ��ل  ل���ص��ت��خ��د�م 

و�لرقمي، ومو�قع �لتو��صل �لجتماعي. 
�مللكية  حلماية  ب��اإج��ر�ء�ت  �مل�صاركون  وطالب   

�لفكرية و�لبتكار و�صبط �جلودة .
تناولت  �لثالث  �لور�صات  بيانه  يف  �ملجل�ض  و��صار 
و�لزر�عة،  و�ل�صياحة  �لطاقة  قطاعات  يف  �مل�صاريع 
منوها �ىل عقد ور�صتني لقطاعات �ل�صناعة و�حلرف 

�ليدوية �ل�صبوع �ملقبل.
و�صارك يف �لور�صات مها �خلطيب وزير �ل�صياحة 
�ل�صبق  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر  �لزعبي  وع��اك��ف  �ل�صبق 
نز�ر  و  �لطاقة  دع��م  �صندوق  مدير  حمزه  ور�صمي 
حد�د مدير مركز �لبحوث �لزر�عية و �صليم كر�د�صه 

وحممد �لفرجني. 
�إىل  �لنابل�صي  حممد  للمجل�ض  �لعام  �لأمني  ونوه 
قطاعات  خم�ض  �ىل  �لعمل  ور�صات  تق�صيم  مت  �نه 
و�ل�صناعة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل��زر�ع��ة  �ل�صياحة  وه��ي 
على  ور�صة  كل  تناق�ض  بحيث   ، �ليدوية  و�حل��رف 
�لتي  �ملتاحة  و�لفر�ض  و�لتحديات  �ملعوقات  حدى 

تو�جه �مل�صاريع.
من  ك��ب��رية  جمموعة  �ل��ور���ص��ات  يف  ���ص��ارك  كما 
خمتلف  من  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  �أ�صحاب 
�لقطاعات و�ل�صناعات ومن جميع حمافظات �ململكة.
و�لجتماعي  �لق��ت�����ص��ادي  �ملجل�ض  �أن  ي��ذك��ر   
و�ملتو�صطة يف  �ل�صغرية  للم�صاريع  �لأول  �ملوؤمتر  عقد 
كانون �لول من �لعام �ملا�صي حتت عنو�ن نحو منوذج 
�لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ض  ،بح�صور  جديد  �قت�صادي 
�مل�صاريع  �أ�صحاب  من  ح�صد  وم�صاركة  �ل��رز�ز  عمر 
،و�أقيم على هام�ض �ملوؤمتر معر�ض ملنتوجات �مل�صاريع 

من خمتلف حمافظات �ململكة.
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*رام اهلل 
املتحدة الأمريكية  الوليات  اإن  اأبو ردينة:  نبيل  الفل�سطينية  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  قال 
ترتكب خطاأ تاريخيًا مبوقفها من القد�س وامل�ستوطنات. واأ�ساف اأبو ردينة يف بيان الأربعاء، اأن ا�ستمرار 
هذه الأخطاء �سيوؤدي اإىل ا�ستمرار احرتاق املنطقة باأ�سرها، واإن املعركة الأ�سا�سية التي يخو�سها ال�سعب 
الفل�سطيني وقيادته، هي احلفاظ على الوجود الفل�سطيني، وهوية مدينة القد�س كمدينة فل�سطينية 
عربية على الأر�س. واأكد اأن احلل الذي ير�سي ال�سعب الفل�سطيني هو الكفيل بانهاء احلرائق املدمرة 
املوجودة، داعيا الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها اخلاطئة لن ال�سعب الفل�سطيني �سيبقى �سامدًا على 
اأر�سه مهما كانت ال�سعاب. اإىل ذلك، اأغلقت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي اليوم، موؤ�س�سات فل�سطينية يف 
مديرية  مكتب  اأغلقت  الحتالل  قوات  اإن  فتح:  حركة  وقالت  اأ�سهر.  �ستة  ملدة  املحتلة  القد�س  مدينة 
ُيزّود تلفزيون فل�سطني باخلدمات الإعالمية، واعتقلت مدير املركز ال�سحي  الرتبية والتعليم، ومكتبا 
العربي يف البلدة القدمية من مدينة القد�س املحتلة، واعتقلت مدير الرتبية والتعليم يف القد�س �سمري 
موظفي  واحتجزت  مفاتيحه،  على  وا�ستولت  القدمية  البلدة  يف  الر�سا�سي  امل�سجد  واأغلقت  جربيل، 

مدر�سة اليتام ال�سالمية لعدة �ساعات داخل امل�سجد.

سلطات االحتالل تغلق مؤسسات 
فلسطينية في القدس

*رام اهلل 
نتنياهو  بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�س  �سادق 
�ساأنه  من  للكن�سيت  قانون  م�سروع  تقدمي  على  اأم�س 
ال�سمالية،  الأغ��وار  على  اإ�سرائيل  �سيادة  يطبق  اأن 
يف  هيوم”  “اي�سرائيل  �سحيفة  ذك��رت  م��ا  بح�سب 
بعد  نتنياهو  قرار  وياأتي  الربعاء.  ال�سادر  عددها 
موقفها  تغيري  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  اع��الن 
يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  قانونية  ع��دم  ح��ول 
زي��ارت��ه  خ��الل  نتنياهو  وو���س��ف  الغربية.  ال�سفة 
التجمع ال�ستيطاين غو�س عت�سيون القرار الأمريكي 

حزب  عن  الكني�ست  ع�سو  وكانت  “التاريخي”.  ب� 
�سم  قانون  م�سروع  اقرتحت  ها�سكل،  �سارين  الليكود 
يف  به  الإ���س��راع  ق��ررت  لكنها  اأ�سابيع،  قبل  الغ��وار 
الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  التغيري  �سوء 
الوزراء  القانون يحظى بدعم رئي�س  “م�سروع  وقالت 
ال�سرائيلي الكامل”. ودعت ها�سكل اأحزاب: “اأزرق- 
اأبي�س”، و “اإ�سرائيل بيتنا”، و “العمل- غي�سر”، اإىل 
الليكود ل�سم غور الأردن،  اإىل جهود حزب  الن�سمام 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وج��ود  فر�سة  وا�ستغالل 
“ل  اأنه  اىل  م�سرية  الأبي�س،  البيت  يف  ترمب  دونالد 

القانون املهم يف  يوجد �سبب لعدم مترير م�سروع هذا 
املكتملة«. اجلل�سة 

وقدمت ها�سكل طلًبا لإعفاء م�سروع قانونها ب�سم 
مدتها  التي  الإلزامية  النتظار  فرتة  من  الأردن  غور 
املكتملة  اجلل�سة  يف  للت�سويت  وعر�سه  اأ�سابيع،  �ستة 
يف الكني�ست الأ�سبوع املقبل. وكان نتنياهو اأعلن قبيل 
“يف  اأنه  املا�سي،  اأيلول  يف  الإ�سرائيلية  النتخابات 
و�سوتت  الأردن”،  غور  �سي�سم  انتخابه،  اإعادة  حال 
“ميفوت  الع�سوائية  امل�ستوطنة  حتويل  على  حكومته 

يريحو” يف الغوار اإىل م�ستوطنة ر�سمية.

نتنياهو يصادق على مشروع قانون ضم األغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون االقصى

تونس توقع اتفاقية السماء 
المفتوحة شباط المقبل

إطالق سراح كوريين محتجزين 
لدى جماعة الحوثي

العراق.. هدوء ببغداد والمحتجون 
يقطعون الطرق الحيوية في الجنوب

متظاهرو البصرة يحاصرون 
مواقع نفطية »استراتيجية«

مترو الدوحة يدخل مرحلة جديدة 
بتشغيل الخط الذهبي اليوم

*رام اهلل 
اقتحمت جمموعة من امل�ستوطنني املتطرفني اليهود منذ ال�ساعات 
احلرم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات  الأربعاء،  �سباح  من  الأوىل 

القد�سي ال�سريف. 
امل�سجد  و�سوؤون  العامة  ال�سالمية  الوق��اف  دائ��رة  مدير  وق��ال 
اهلل،  رام  يف  )ب��رتا(  ملرا�سل  اخلطيب  عزام  ال�سيخ  بالقد�س  الق�سى 
من  م�سددة  بحرا�سة  الق�سى  اقتحموا  امل�ستوطنني  من  جمموعة  ان 
�سرطة الحتالل الإ�سرائيلي من جهة باب املغاربة، حيث اأدوا �سلوات 

تلمودية يف املكان.
 ويوا�سل امل�ستوطنون، اقتحامهم ل�ساحات امل�سجد الأق�سى ب�سكل 
يومي، يف خطوة ا�ستفزازية مل�ساعر املواطنني املقد�سيني وامل�سلمني. اىل 
ذلك، هدمت قوات الحتالل ال�سرائيلي �سباح اليوم الربعاء منزلني 

غرب مدينة رام اهلل و�سط ال�سفة الغربية املحتلة.
ق��وات  اأن  بيان  يف  وال�ستيطان  اجل���دار  مقاومة  هيئة  واأك���دت 
الحتالل اقتحمت بلدة �سقبا غرب رام اهلل، برفقة جرافات ع�سكرية 
قبل  من  الرتخي�س  عدم  بحجة  البلدة  من  ملواطنني  منزلني  وهدمت 

�سلطات الحتالل .

*تونس 
روين  التون�سي  ال�سياحة  وزي��ر  ق��ال 
اتفاقية  �ستوقع  ب��الده  ان  الطرابل�سي، 
�سباط  �سهر  اأواخ���ر  املفتوحة  ال�سماء 
الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  م��و���س��ح��ا  امل��ق��ب��ل، 

يف  التون�سية  اخلطوط  �سركة  �ست�ساعد 
حت�سني خدماتها.

وتوقع الطرابل�سي يف ت�سريح لإذاعة 
ي�سل  اأن  الأرب��ع��اء  التون�سية  موزاييك 
العام  نهاية  مع  تون�س  اىل  ال�سياح  ع��دد 

‘’العدد  اأن  اىل  م�سريا  م��الي��ني،   9 اإىل 
اأهميته، لكن  الهدف بحّد ذاته رغم  لي�س 
اخلدمات  جودة  هو  عليه  العمل  يجب  ما 
مبا�سرة  املرتبط  البيئي  الو�سع  وحت�سني 

بال�سياحة’’.

*عمان 
ك��وري��ا  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
انه مت اطالق �سراح  اجلنوبية الربعاء، 
لدى  حمتجزين  كانا  مواطنيها  من  اثنني 
الثنني  منذ  اليمن  يف  احلوثي  جماعة 

الكورية. لوكالة يونهاب  املا�سي، وفقا 
ال�������وزارة، ان���ه مت اط���الق  وذك�����رت 

من  اجلن�سية  متعددي  بحارا   16 �سراح 
بالإ�سافة  ال��ك��وري��ان  امل��واط��ن��ان  بينهم 
قبل  من  احتجازها  مت  كان  �سفن  لثالث 
واقتيادها  املا�سي  الثنني  ليل  احلوثيني 
اىل ميناء ال�سليف يف حمافظة احلديدة 
ان  من  التاأكد  مت  انه  وا�سافت،  باليمن. 
ابالغ  ومت  ام��ان  يف  اجلنوبيني  الكوريني 

�سراحهم. باإطالق  ا�سرهم 
وك���ان احل��وث��ي��ون اح��ت��ج��زوا ث��الث 
كوريا  علم  حتمل  �سفينة  بينها  من  �سفن 
ميناء  م��ن  م��ت��وج��ه��ة  ك��ان��ت  اجل��ن��وب��ي��ة 
يف  بربرة  ميناء  اىل  بال�سعودية  جازان 
ال�سليف  ميناء  اىل  واقتادوها  ال�سومال 

يف اليمن.

*بغداد 
ت�سهد �ساحة التحرير و�سط بغداد هدوءا منذ 24 �ساعة، يف وقت 
وحقول  جتارية  ملوانئ  املوؤدية  الطريق  بالب�سرة  متظاهرون  اأغلق 
النفط، و�سط دعوات دولية تقودها ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة 
القتل  اأعمال  لوقف  الأمريكية  وال�سفارة  بال�سخارت،  جينني  بالعراق 

والت�سعيد، وتلبية مطالب املحتجني بالإ�سالح ال�سيا�سي والد�ستوري.
“هناك  اإن  ببغداد،  )ب��رتا(  لوكالة  عراقي  اأمني  م�سدر  وق��ال 
توجيهات حكومية بتغيري طبيعة التعامل الأمني مع احلراك ال�سعبي، 
وحتذر من عمليات القتل يف �سفوف املحتجني كما ح�سل يف الأ�سابيع 
العنف  اأعمال  املتحدة  والوليات  املتحدة  الأمم  وانتقدت  املا�سية«. 

والقتل التي رافقت الحتجاجات ال�سعبية بالعراق.
وبلغ عدد القتلى جراء املواجهات بني القوات الأمنية واملحتجني 
قتيال   340 على  يزيد  ما  املحافظات  من  وع��دد  بغداد  يف  العراقيني 
وزارة  يف  ر�سمي  م�سدر  ق��ال  ذل��ك،  اىل  ج��ري��ح.  األ��ف   16 م��ن  واأك���ر 
من  وع��دد  الب�سرة  يف  املحتجني  اإن  الأرب��ع��اء،  العراقية  التجارة 
النفط  حقول  اىل  املوؤدية  الطريق  “اأغلقوا  اجلنوبية  املحافظات 
الذي جتري من خالله  الزبري  واآخرها ميناء خور  التجارية  واملوانئ 
عمليات نقل وت�سدير النفط والب�سائع، كما اأغلقوا املدار�س والدوائر 
اعت�سام  اأو�سع  لتنفيذ  املحتجون  وي�ستعد  اخلدمية«.  عدى  احلكومية 
للدوائر  التوجه  عدم  ي�سمل  العراقية،  املدن  جميع  يف  اخلمي�س  غدا 
حماولة  يف  التجارية  وامل��ح��ال  الأ���س��واق  اإغ��الق  وكذلك  والأع��م��ال 

لل�سغط على احلكومة العراقية بالن�سياع ملطالبها .

*البصرة
الطرق  كافة  قطع  الأربعاء،  يوم  العراقيون،  املتظاهرون  وا�سل 
املوؤدية اإىل احلقول واملواقع النفطية، يف ق�ساء الزبري، غربي مدينة 
رغم  البالد  يف  القت�سادي  الو�سع  ت��ردي  على  احتجاجا  الب�سرة، 

موارده النفطية الهائلة.
منعوا  املتظاهرين  ف��اإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  مرا�سل  وبح�سب 
املوظفني من الو�سول اإىل املواقع النفطية التي متثل �سادراتها 70 يف 

املئة من نفط العراق.
على  وال�سيطرة  والفر  الكر  عمليات  ت�ستمر  ذل��ك،  غ�سون  ويف 
اجل�سور وال�ساحات وفقدانها بني املتظاهرين العراقيني وقوات الأمن 

ومكافحة ال�سغب العراقية يف العديد من مناطق العراق.
الأربعاء،  ال�سيطرة،  العراقية  ال�سغب  مكافحة  قوات  وا�ستعادت 
على ج�سر الأحرار، الذي يعد ثالث اأكرب ج�سور العا�سمة بغداد التي 
�سيطر عليها املتظاهرون �سد الف�ساد والنخبة احلاكمة التي يتهمونها 

ب�”العمالة” لإيران.
م�سحوبة  مباغته  حملة  القوات  هذه  �سنت  اأن  بعد  ذلك  وج��اء 
املتظاهرين  ب��اجت��اه  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  لقنابل  كثيف  ب��اإط��الق 

لإجبارهم على الن�سحاب من و�سط اجل�سر.
اأوائل  منذ  مظاهراتهم  العراق،  يف  الغا�سبون  املحتجون  ويوا�سل 
اأكتوبر املا�سي، رغم الوعود اجلديدة التي اأعلنتها كتل �سيا�سية كبرية 

الثالثاء.
يف  رئي�سية  اأط��راف��ا  متثل  عراقية،  �سيا�سية  كتل  ع��دة  وك��ان��ت 
اإ�سالحية  خلطوات  مقرتحات  واأ�سدرت  الثالثاء،  اجتمعت  احلكومة، 

حتى نهاية العام احلايل.

*الدوحة 
اخلمي�س  ال��ي��وم  ج��دي��دة  مرحلة  ال��دوح��ة  م��رتو  م�سروع  يدخل 
املوا�سالت والت�سالت  ملا اعلنته وزارة  الذهبي، وفقا  بت�سغيل اخلط 
القطرية اليوم. واعلنت الوزارة عن بدء ت�سغيل اخلط الذهبي للمرتو 
حمطة   11 ويت�سمن  ال��دوح��ة  مدينة  وغ��رب  �سرق  بني  ميتّد  ال��ذي 
توقف،حيث �سيكون باإمكان الركاب التبديل بني اخلط الأحمر الذي 
املركزية  املحطة  يف  الذهبي  واخلط  اأ�سهر،  �ستة  من  اأكر  منذ  يعمل 
التي تدعى “م�سريب«. ونّوهت الوزارة اإىل اأنه �سيتم تخ�سي�س م�سارات 
لنقل  املخ�س�سة  احلافالت  خدمة  وهي  لينك  مرتو  خلدمة  جديدة 

الركاب من واإىل حمطات املرتو من املناطق والأحياء املجاورة.
اأ�سهر على   6 بعد مرور  الذهبي  ت�سغيل اخلط  الإعالن عن  وياأتي 

الت�سغيل املبدئي للخط الأحمر من مرتو الدوحة للجمهور.
وتعول قطر كثريا على م�سروع مرتو الدوحة يف نقل م�سجعي كاأ�س 
العامل 2022، حيث �سريبط امل�سروع بني خم�سة مالعب رئي�سية يجري 

ت�سييدها حاليا يف خمتلف مناطق الدوحة.

*دمشق 
يف  اخ��رون  وا�سيب  م�سرعهما  �سخ�سان  لقي   
الأربعاء  فجر  بال�سواريخ  كثيف  ا�سرائيلي  هجوم 
على حميط مدينة دم�سق، بح�سب ما اأعلنت وكالة 

النباء ال�سورية الر�سمية )�سانا( اليوم.
�سوري  ع�سكري  م�سدر  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
اجلي�س  يف  اجلوي  الدفاع  و�سائط  “ت�سدت  قوله، 
العربي ال�سوري فجر اليوم لعدوان اإ�سرائيلي كثيف 
بال�سواريخ على حميط مدينة دم�سق ودمرت معظم 
اىل  ادى  ما  اأهدافها  اإىل  الو�سول  قبل  ال�سواريخ 

ا�ست�سهاد اثنني وا�سابة اآخرين جراء العدوان«.
والدقيقة  الواحدة  ال�ساعة  متام  “يف  واأ�ساف، 
احلربي  ال��ط��ريان  ق��ام  ال��ي��وم  فجر  م��ن  الع�سرين 
وم��رج  املحتل  اجل���ولن  اجت��اه��ي  م��ن  الإ�سرائيلي 
دم�سق  مدينة  حميط  با�ستهداف  اللبنانية  عيون 
منظومات  ت�سدت  الفور  وعلى  ال�سواريخ،  من  بعدد 
دفاعنا اجلوي للهجوم الكثيف ومتكنت من اعرتا�س 
الو�سول  قبل  معظمها  وتدمري  املعادية  ال�سواريخ 
اإىل اأهدافها”، م�سريا اىل اأن “�سظايا اأحد �سواريخ 
�سع�سع  بلدة  يف  منزًل  اأ�سابت  الإ�سرائيلي  العدوان 
املنزل  تدمري  ع��ن  اأ�سفر  م��ا  دم�سق  غ��رب  جنوب 
اإ�سعافهم  وا�ست�سهاد �سخ�سني واإ�سابة عدد اآخر مت 
العالج  لتلقي  ودم�سق  القنيطرة  يف  امل�سايف  اإىل 

املنا�سب«.
العدوان  �سواريخ  اأح��د  �سظايا  اأن  اىل  واأ���س��ار 
ال�سكنية  الأبنية  اأحد  اأي�سا  اأ�سابت  الإ�سرائيلي 
يف �ساحية قد�سيا غرب دم�سق ما اأ�سفر عن اإ�سابة 

فتاة واإحلاق اأ�سرار كبرية يف البناء.
قطنا  م�سفى  يف  طبي  م�سدر  ذك��ر  جانبه  م��ن 
الوطني اأن رجاًل وامراأة ا�ست�سهدا فيما اأ�سيب عدد 
مبنطقة  �سابر  بيت  بلدة  يف  ال��ع��دوان  ج��راء  اآخ��ر 

�سع�سع جنوب غرب دم�سق.
�سن �سربات على  انه  ال�سرائيلي  واكد اجلي�س 
على  ردا  الأربعاء  اليوم  دم�سق  يف  ع�سكرية  مواقع 

اإطالق �سواريخ من �سوريا باجتاه ا�سرائيل قبل يوم، 
وقال يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت �سباح اليوم 

مواقع  ا�ستهدفت  وا�سع  نطاق  “�سن �سربة على  اإنه 
للنظام ال�سوري”.

قصف صاروخي اسرائيلي 
كثيف على محيط دمشق

*بريوت
اأطلقت قوات الأمن اللبنانية �سراح 12 
يف  اندلعت  ا�ستباكات  خالل  اعتقلتهم  �سابا 
ليلة  العا�سمة،  و�سط  ال�سلح  ريا�س  �ساحة 
متظاهرين  اإ�سابة  اإىل  واأدت  ال��ث��الث��اء، 

بجروح.
وكانت ال�ستباك قد وقع ب�سكل مفاجئ 
متظاهرين  بني  ال�سلح،  ريا�س  �ساحة  يف 
وقوات مكافحة ال�سغب، حيث مت ا�ستخدمت 

القوى الأمنية القوة �سدهم.
 12 توقيف  اإىل  ال���س��ت��ب��اك��ات  واأدت 
�سخ�سا، واإ�سابة �سخ�سني بجروح ا�ستدعت 
نقلهما اإىل امل�ست�سفى، بالإ�سافة اإىل اإ�سابة 

اآخرين بجروح طفيفة.
وبعد اإيقاف ال�12 �سابا ونقلهم اإىل ثكنة 
احللو، توجه نقيب املحامني ملحم خلف اإىل 
املتظاهرين  من  عدد  اعت�سم  فيما  الثكنة، 

اأمامها، مطالبني بالإفراج الفوري عنهم.
ريا�س  �ساحة  يف  الأج����واء  وت��وت��رت 
متظاهرون  قال  اإذ  مفاجئ،  ب�سكل  ال�سلح 
عدد  “األقى  عندما  ب���داأت  الأح����داث  اإن 

على  بال�ستيكية  زج��اج��ات  ال�����س��ب��ان  م��ن 
لذوا  ثم  امل�سارف،  �سارع  يف  الأمنية  القوى 

بالفرار«.
ال�سغب  مكافحة  ق���وات  اأن  واأ���س��اف��وا 
متظاهرين  �سد  القوة  وا�ستخدمت  حتركت 

�سلميني اآخرين، مما اأدى اإىل توتر الأجواء 
وتدمري عدد من اخليم.

وت�سري لقطات م�سورة، اإىل الإفراط يف 
ا�ستخدام القوة من قوى الأمن، التي �سربت 

املتظاهرين ب�سكل ع�سوائي.

*تونس 
اخلطرية«  »التبعات  من  تون�س  ح��ّذرت   
املحتلة،  العربية  الأرا�سي  يف  لال�ستيطان 
اأو يف  اأّي ذريعة  اأن »ت�سريعه« حتت  موؤكدة 
اأّي ظرف يعترب »لغيا قانونا وُيعّد انتهاكا 
ومن  الدولية  والأع��راف  للمواثيق  �سافرا 

�ساأنه اأن يهدم الأ�س�س القانونية لأّي ت�سوية 
عادلة للق�سية الفل�سطينية«.

اخل��ارج��ي��ة يف  ال�����س��وؤون  وزارة  وق��ال��ت 
اإذ حُتّذر  بيان لها م�ساء الثالثاء، اإن تون�س 
الحتقان  من  مزيد  نحو  املنطقة  دفع  من 
كّل  وتقوي�س  ال�ستقرار  وع��دم  والعنف 

اأمل يف حتقيق �سالم عادل و�سامل وحقيقي 
موقفها  تاأكيد  جتّدد  الفل�سطينية  للق�سية 
الثابت واملبدئي امل�ساند لل�سعب الفل�سطيني 
حقوقه  كافة  ا�سرتداد  اأجل  من  ن�ساله  يف 
اإقامة  مقّدمتها  ويف  نق�سان  دون  امل�سروعة 
دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

األمن اللبناني يفرج عن متظاهرين 
اعتقلهم بعد اشتباكات

تونس تحّذر من التبعات الخطيرة 
لالستيطان األراضي العربية
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سحب قرعة بطولتي غرب 
آسيا للناشئات والشابات اليوم

رابطة الليجا تحيي يوم الطفل 
وسط الالجئين السوريين

23 العًبا في قائمة السعودية لخليجي 24

4 وجهات محتملة لبوكيتينو
 بعد الرحيل عن توتنهام

محترفان تونسي واكوادوري 
يلتحقان بفريق السلط

شباب االردن يجدد عقدي 
رفيد وبني هاني

االرثوذكسي يحرز لقب درع 
كرة السلة للسيدات

المنتخب األولمبي يفوز على 
العراق ويحل ثالثًا ببطولة دبي

اختتام فعاليات دورة 
المدربين الدولية لكرة اليد

اندفاع أبيدال يورط برشلونة

رسمًيا.. مورينيو مدرًبا لتوتنهام

بطولة الفيصلي تنطلق
 اليوم بإقامة مباراتين

*وكاالت
العا�صمة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  ُت�صحب 
الأردنية عمان، قرعة بطولتي احتاد غرب 

اآ�صيا للنا�صئات وال�صابات لكرة القدم.
النا�صئات  بطولة  الأردن،  وي�صت�صيف 
 16 وحتى   12 من  عاًما" اعتباًرا   15 "دون 
ملعب  على  املقبل  الأول/دي�صمرب  كانون 
مب�صاركة  لل�صباب،  احل�صني  مبدينة  البولو 
ولبنان،  و���ص��وري��ا،  الأردن،  منتخبات:   4

وفل�صطني.
بطولة  ال��ب��ح��ري��ن  ت�صت�صيف  بينما 
الفرتة  خ��ال  عاًما"   18 "دون  ال�صابات 
ولغاية   ،2019 دي�صمرب  الأول/  كانون   29
 7 مب�صاركة   ،2020 ثان/يناير  كانون   6
والإمارات،  والأردن،  البحرين،  منتخبات: 

ولبنان، والعراق، وفل�صطني، والكويت.
يف  امل�����ص��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات،  وتتناف�س 
واح��دة؛  جمموعة  يف  النا�صئات  بطولة 
بنظام  بينها  فيما  املباريات  �صتقام  حيث 
ال�����دوري م��ن م��رح��ل��ة واح�����دة، وب��واق��ع 
باللقب  ويتّوج  الواحد،  اليوم  يف  مباراتني 
يف  نقاط  عدد  اأعلى  على  احلا�صل  الفريق 

الرتتيب النهائي.
توزيع  �صيتم  ال�����ص��اب��ات،  بطولة  ويف 
جمموعتني:  على  بها  امل�صاركة  املنتخبات 
)4( يف املجموعة الأوىل، و)3( يف الثانية؛ 
تروؤ�صها  البحريني  املنتخب  اختار  التي 

امل�صت�صيف. ب�صفته 
وتقام جميع املباريات على ملعب ال�صيخ 
علي بن حممد بن عي�صى اآل خليفة يف نادي 
يف  مباريات   3 بواقع  البحريني،  املحرق 

اليوم الواحد.
فيما  جمموعة  ك��ل  منتخبات  وتلعب 
بينها وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة 

ن�صف  للدور  والثاين  الأول  يتاأهل  بحيث 
املجموعة  اأول  يلعب  وخ��ال��ه  النهائي، 
مع  الثانية  واأول  الثانية،  ثاين  مع  الأوىل 
هاتني  من  الفائزان  ويلتقي  الأوىل.  ثاين 
للبطولة،  النهائي  امل�صهد  يف  امل��ب��ارات��ني 
املركزين  لتحديد  يلعبان  اخلا�صران  فيما 
اللذان  املنتخبان  ويتقابل  والرابع،  الثالث 

احتا املركز الثالث بكل جمموعة لتحديد 
�صاحبي املركزين اخلام�س، وال�صاد�س.

ويف حال انتهاء الوقت الأ�صلي ملباريات 
حت��دي��د امل��رك��زي��ن اخل��ام�����س وال�����ص��اد���س 
يتم  بالتعادل،  والرابع،  الثالث  واملركزين 
اللجوء مبا�صرة اإىل ركات الرتجيح حل�صم 

الفائز.

*وكاالت
ان�����ص��م��ت راب��ط��ة ال�����دوري الإ���ص��ب��اين 
)لليجا(، اإىل امل�صاركني يف الحتفال باليوم 
العاملي للطفل، اأم�س الأربعاء. واأبرزت ق�صية 
حياة  لتح�صني  ك��اأداة  القدم،  كرة  ا�صتغال 
الرابطة  تفعل  مثلما  وال�صباب،  الأط��ف��ال 
ال�صوريني،  لاجئني  'ال��زع��رتي'  خميم  يف 
الزعرتي  م�صروع  ويتمثل  الأردن.  �صمال  يف 
الجتماعي، يف هذا الإطار، يف تاأهيل اأطفال 
ال��دوري  لأندية  قم�صانا  يرتدون  و�صباب، 

ويلعبون  وي��ت��درب��ون  )الليجا(،  الإ���ص��ب��اين 
بهدف رئي�صي، هو اأن تكون كرة القدم مبثابة 
اأداة، تنقل القيم الإيجابية لهذه الريا�صة. 
امل��ب��ادرة،  يف  امل�صاركون  الأط��ف��ال  ويو�صح 
الدوري  رابطة  اأعدته  فيديو  مقطع  خال 
يف  القدم  ك��رة  �صاعدتهم  كيف  الإ���ص��ب��اين، 
اإقامة عاقات مع اآخرين، واحرتام اأقرانهم 
كيف  وك��ذل��ك  ال�����ص��داق��ة،  قيمة  وم��ع��رف��ة 
اأن  بينها  من  اأفكارا،  بداخلهم  اللعبة  اأثارت 

ي�صبحوا مدربني اأو اأطباء ريا�صيني.

وكاالت
الفني  امل��دي��ر  ري���ن���ارد،  ه���ريف  اأع��ل��ن 
 23 اختيار  الأربعاء،  ال�صعودي،  للمنتخب 
للم�صاركة  النهائية،  القائمة  يف  لع��ب��ا 

ببطولة خليجي 24 املقررة يف قطر.
للمنتخب  ال��ر���ص��م��ي  للح�صاب  ووف��ق��ا 

القائمة  ج��اءت  “تويرت”،  على  ال�صعودي 
العوي�س،  حممد  املرمى:  حرا�صة  كالتايل: 

فواز القرين، اأمني بخاري.
الدفاع: عبد اهلل مادو، زياد ال�صحفي، 
�صلطان  متبكتي،  ح�صان  خ���رباين،  حممد 
الغنام، �صعود عبد احلميد، حممد الربيك، 

ي��ا���ص��ر ال�����ص��ه��راين. ال��و���ص��ط: ع��ب��د اهلل 
املالكي،  الإله  عبد  الفرج،  �صلمان  عطيف، 
ال�صهري،  يحيى  كنو،  حممد  العمار،  تركي 
�صامل  العابد،  ن��واف  البي�صي،  العزيز  عبد 

الدو�صري، هتان باهربي.
اهلل  عبد  ال��ربي��ك��ان،  ف��را���س  الهجوم: 

احلمدان.
اأ�صفرت  ق��د  البطولة،  قرعة  وك��ان��ت 
املجموعة  يف  ال�صعودي  املنتخب  وقوع  عن 
وع��م��ان  ال��ك��وي��ت  ج����وار  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة، 
والبحرين، علما باأن البطولة �صتنطلق يوم 

26 نوفمرب/ت�صرين ثان اجلاري.

*وكاالت
يف  بوكيتينو  ماروي�صيو  حقبة  انتهت 
توتنهام، بعدما متت اإقالته اأم�س الثاثاء، 
بدًل  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  وتعيني 

منه على مقاعد الفريق اللندين.
توتنهام،  ع��ن  بوكيتينو  رح��ي��ل  وم���ع 
من  العديد  بتدريب  مبا�صرة  ا�صمه  ارتبط 

اأندية النخبة يف اأوروبا.
مان�ص�صرت يونايتد

طرحها  يتم  ال��ت��ي  الأ���ص��م��اء  اأول  ه��و 
بوكيتينو  اإق��ال��ة  خ��رب  و�صي�صع  مبا�صرة، 
ال�صياطني  م��درب  على  كبًرا  �صغًطا  اأم�س، 

احلمر اأويل جونار �صول�صكاير.
مت�صكه  عن  مان�ص�صرت  اأعرب  واأن  و�صبق 
الفريق  اإدارة  اأنَّ  اإل  الرنويجي،  مبدربه 
ترغب يف ا�صتعادة اأيام املجد يف اأ�صرع وقت 
ممكن. ويحظى بوكيتينو باإعجاب كبر من 
قبل اإدارة اليونايتد، ومع مان�ص�صرت، �صيكون 
اأف�صل  مع  بالتعاقد  اأمنيته  باإمكانه حتقيق 

الاعبني يف العامل.
ريال مدريد

ل يجد ريال مدريد اأي م�صكلة يف اإقالة 
امللكي  ال��ف��ري��ق  و�صعى  امل��درب��ني،  وتعيني 
هذا  �صابق  وق��ت  يف  بوكيتينو  مع  للتعاقد 
الدين  بزين  ال�صتعانة  يتم  اأن  قبل  العام، 

زيدان، مرة اأخرى.
الكبرة  ال��ط��ف��رة  زي����دان،  يحقق  ومل 
للفريق وحقق الفريق نتائج متذبذبة، قبل 

اأن تتح�صن العرو�س بالفرتة الأخرة.
يحب  باأنه  بوكيتينو  �صرح  واأن  و�صبق 
كثًرا فكرة العودة اإىل اإ�صبانيا، بعد اأن درب 

اإ�صبانيول من قبل. باري�س �صان جرمان
يف  مميزة  نتائج  ج��رم��ان،  �صان  يقدم 
اأوروب��ا،  اأبطال  ودوري  الفرن�صي،  ال��دوري 
اإل اأنَّ �صيطرة الفريق على فرن�صا اأمر �صبه 
حم�صوم منذ �صنوات، ويبقى الهدف هو نقل 

النجاحات لل�صعيد الأوروبي.
توتنهام،  بوكيتينو  ح���ول  اأن  وب��ع��د 
لواحد من اأقوى الفرق اأوروبًيا، وو�صل معه 
�صان  يفكر  فقد  الأبطال،  دوري  نهائي  اإىل 

جرمان، يف التعاقد معه.
ال��ف��ري��ق  اإدارة  م��ن  ���ص��ك��وك  وه��ن��اك 
توما�س  ال��ف��ري��ق  م���درب  جت��اه  الفرن�صي 
الأبطال  دوري  من  الإق�صاء  بعد  توخيل، 

املو�صم املا�صي اأمام مان�ص�صرت يونايتد.

بايرن ميونيخ
هانز  تويل  كوفات�س،  نيكو  اإقالة  بعد 
ال��ب��اف��اري  للعماق  الفنية  املهمة  فليك 
ب�صكل موؤقت، ويبحث البايرن عن ا�صم كبر 
توقيت  ويعد  معه،  جديد  م�صروع  لبداية 

لبايرن  بالن�صبة  مثايل  بوكيتينو  اإق��ال��ة 
ميونيخ.

جمموعة  قائمته  يف  البايرن،  وميتلك 
بوكيتينو  ب��اإم��ك��ان  ال�صابة،  امل��واه��ب  م��ن 

حتقيق النجاحات معها.

*وكاالت
نادي  بفريق  واكوادوري  تون�صي  لعبان  التحق 
الفريق  يف  لاحرتاف  متهيدا  القدم،  لكرة  ال�صلط 

خال مناف�صات دوري املحرتفني يف املو�صم املقبل.
عثمان  الدين  بهاء  التون�صي  املحرتفان  وو�صل 
اأم�س، متهيدا  اإىل عمان  والكوادوري جورج كو�صتا 

ال�صلط،  ادارة  مع  مبا�صرة  مفاو�صات  يف  للدخول 
حل�صم بع�س التفا�صيل املتعلقة العقد قبل التوقيع 

على ك�صوفات الفريق.
ال�صلط،  فريق  تدريبات  عابد  ابو  جمال  ويقود 
الكروي  املو�صم  يف  جيدة  نتائج  حتقيق  عن  بحثا 

املقبل، ول�صيما يف مناف�صات دوري املحرتفني.

*وكاالت
مرمى  حار�س  عقدي  الردن  �صباب  نادي  جدد 
بني  رزق  واملهاجم  رفيد،  ر�صيد  القدم  ك��رة  فريق 
خال  الفريق  �صفوف  يف  اللعب  ملوا�صلة  ه���اين، 

املوا�صم الكروية املقبلة. ووقع رفيد وبني هاين على 
ك�صوفات فريق �صباب الردن، بح�صور رئي�س النادي 
والاعب  باحلار�س  اعتزازه  اأك��د  ال��ذي  خر  �صليم 

وقدرتهما على موا�صلة العطاء مع الفريق.

*وكاالت
درع  بلقب  الأرث��وذك�����ص��ي  ال��ن��ادي  ف��ري��ق  ظفر 
الفوز  بعد  الوىل،  بن�صخته  لل�صيدات  ال�صلة  كرة 
املباراة  يف   40-56 بنتيجة  الفحي�س  فريق  على 
التي جرت يف �صالة المر حمزة مبدينة احل�صني 
اول  م�صاء  ج��رت  التي  امل��ب��اراة  وجمعت  لل�صباب. 

الفحي�س  املا�صي  املو�صم  ال��دوري  بطل  بني  اأم�س، 
للبطولة.  ن�صخة  اأول  يف  الأرثوذك�صي  وو�صيفه 
ودانت الف�صلية يف املباراة لاأرثوذك�صي الذي انهى 
الربع الأول ل�صاحله بنتيجة 10-6 والربع الثاين 
46-26لينهي  الثالث  وال�صوط   17-22 بنتيجة 

املباراة ل�صاحله بنتيجة 40-56.

* وكاالت
على  ف��وزًا  القدم  لكرة  الأوملبي  املنتخب  حقق 
اللقاء الذي جمع  نظره العراقي بنتيجة 1-0، يف 
الأهلي  �صباب  نادي  ملعب  على  الثاثاء،  املنتخبني 

الإماراتي، يف ختام مناف�صات بطولة دبي الدولية.
و�صجل هدف اللقاء الوحيد يزن النعيمات.

املركز  يف  الأومل��ب��ي  املنتخب  ح��ل  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 
الثالث خلف الإمارات وكوريا اجلنوبية.

*وكاالت
اعلن احتاد كرة اليد يف عمان، اختتام فعاليات 
باإ�صراف  امل��دار���س(  يف  اليد  )ك��رة  امل��درب��ني  دورة 

الحتاد الدويل لكرة اليد .

فعالياتها  اقيمت  التي  الدورة  اأن  الحتاد  واكد 
مدربا   175 بها  ���ص��ارك  وال��ك��رك  وارب���د  عمان  يف 
يف  م�صاركا   145 جنح  حيث  �صابقا،  ولعبا  ومدر�صا 
احل�صول على رخ�صة التدريب م�صتوى D الدولية.

*وكاالت
الفني  ال�صكرتر  اأب���ي���دال،  اإي��ري��ك  ت��ع��ر���س 
املربر«  اندفاعه »غر  ب�صبب  لانتقادات  لرب�صلونة، 
يف  خاله  تورط  الذي  الأخر،  ال�صحفي  حواره  يف 
تتعلق  موؤكدة  غر  عدة  داخلية  اأمور  عن  احلديث 

بالنادي الكتالوين.
ووفًقا ل�صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�صبانية، 
باأن  �صرح  عندما  مزدوًجا  خطاأ  ارتكب  اأبيدال  فاإن 
الربازيلي  مع  بالتعاقد  يتم�صك  ي��زال  ل  البار�صا 
الاعب  اأن  رغم  جرمان،  �صان  باري�س  جنم  نيمار، 

لي�س �صمن اأولويات النادي الكتالوين.
اأن  جيدا  يعلم  “اأبيدال  ال�صحيفة:  وت�صاءلت 
ل�صتعادة  الأم��وال  توفر  على  قادر  غر  بر�صلونة 
جمددا؟  الأم��ر  هذا  عن  اإذا  احلديث  فلماذا  نيمار، 
هذه  ح��ول  اجل���دل  اإب��ق��اء  الفرن�صي  ي��ري��د  ومل���اذا 

ال�صفقة م�صتعا«. 

ناحية  من  اأبيدال  ت�صريحات  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الأندية  اأنها حتث  بر�صلونة، خا�صة  �صت�صر  اأخرى، 
عرو�صها  قيمة  تخفي�س  على  اأوروب��ا  يف  املناف�صة 
لاعبي البار�صا، الذين قد ي�صعى النادي الكتالوين 
وفيليب  دميبلي  عثمان  غ��رار  على  عنهم،  للتخلي 

كوتينيو “وحتى اأنطوان جريزمان«.
اأمور  تعقد  رمبا  الت�صريحات  “هذه  واأو�صحت: 
بر�صلونة يف �صوق النتقالت اإذا ما اأراد التخلي عن 
ولكن  الفني،  م�صتواهم  لقلة  لي�س  الثاثي(،  )هذا 

ب�صبب زحمة الاعبني يف القائمة«.
واأكدت اأن اإحاطة بر�صلونة باأنباء غر حقيقة 
�صوق  اق��رتاب  مع  �صيئا،  عما  تعد  النوع  ه��ذا  من 

النتقالت ال�صيفية �صيئا ف�صيئا.
يذكر اأن تقارير اإ�صبانية اأكدت اأن بر�صلونة لن 
يراهن باإنفاق 200 مليون يورو، حل�صم �صفقة نيمار 

خال املو�صم املقبل.

*وكاالت
الربتغايل  اأن  الأربعاء،  ر�صمًيا،  توتنهام  اأعلن 
ملان�ص�صرت  ال�صابق  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه 
يونايتد، بات مدربه اجلديد، بعقد ميتد حتى عام 
اأن  الر�صمي،  موقعه  عرب  توتنهام،  واأب��رز   .2023
فاز  حيث  العامل،  يف  املدربني  اأجنح  “اأحد  مورينيو 
امل�صتوى  لقًبا كبًرا، كما ي�صتهر برباعته على  ب�25 
ال�صبرز:  رئي�س  ليفي،  دانييل  وق��ال  التكتيكي«. 
التاأثر  يف  وينجح  كبرة،  خ��ربات  لديه  “جوزيه 
امل�صتوى  على  رائع  ب�صكل  متميز  وهو  الفرق،  على 
“لقد ح�صل على تقدير كبر يف  واأ�صاف:  الفني«. 
كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد اأنه �صيمنح توتنهام 

طاقة اإيجابية وحما�صا يف غرفة املاب�س«.
املدرب  اإقالة  اأعلن  قد  اللندين  النادي  وك��ان 
الثاثاء،  اأم�س  بوكيتينو،  ماوري�صيو  الأرجنتيني، 

ب�صبب تراجع النتائج.
واأ�صارت �صحيفة “ذا �صن” الربيطانية، اإىل اأنه 
موقفه  ملعرفة  اأم�س،  م�صاء  مبورينيو،  الت�صال  مت 

من خافة بوكيتينو.

*وكاالت
تنطلق اليوم اخلمي�س، مناف�صات بطولة النادي 
الفي�صلي الودية لكرة القدم »بطولة الراحل ال�صيخ 

�صلطان العدوان«، مب�صاركة 12 فريقا.
مع  الردن  �صباب  يلتقي  البطولة،  جدول  ووفق 
الكرمل عند الرابعة م�صاء على �صتاد امللك عبداهلل 
الثاين بالقوي�صمة، فيما يلعب فريق دار الدواء مع 
على  م�صاء  والن�صف  ال�صاد�صة  عند  �صحاب  فريق 

ملعب المر حممد بالزرقاء.
امل�صاركة  الفرق  البطولة، و�صعت  وكانت قرعة 

الوىل  امل��ج��م��وع��ة  �صمت  ح��ي��ث  جم��م��وع��ت��ني،  يف 
وال�صلط  الردن  و�صباب  واجلزيرة  الفي�صلي  فرق 
فرق  الثانية  املجموعة  �صمت  فيما  وال��ك��رم��ل، 
و�صحاب  وم��ع��ان  واله��ل��ي  ال���دواء  ودار  ال��وح��دات 

وال�صريح .
لاأندية  ذهبية  فر�صة  البطولة  ه��ذه  وتعد 
الطويلة  التوقف  فرتة  ظل  يف  املناف�صات،  لدخول 
تاأجيل  القدم  كرة  احت��اد  ق��رار  بعد  تعي�صها  التي 
انطاقة املو�صم الكروي اجلديد من �صهر اب املا�صي 

اىل �صهر �صباط املقبل.



ترمب: جلسات مساءلة الكونغرس 
لي »عار وإحراج« للشعب

*واشنطن 
ترمب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�س  و���ص��ف 
والتحقيقات،  العلنية  امل�صاءلة  جل�صات  ان 
قد  والتي  حاليا،  النواب  جمل�س  يعقدها  التي 
باأنها  اوكرانيا  ق�صية  ب�صاأن  عزله،  اإىل  ت��وؤدي 
الأم��ر  ان  م�صيفا  لل�صعب،  و”اإحراج”  “عار” 
اإفادات  اإ�صدار حكمهم على  يعود للأمركيني يف 
ال�صهود. وقال ترمب خلل لقائه جمموعة من 
الثلثاء،  م�صاء  الأبي�س،  البيت  يف  ال�صحفيني 
الرئي�صيني  ال�صهود  م��ن  اأح���دا  ي��ع��رف  ل  اإن���ه 
قبل  من  و�صفهم  والذين  باأقوالهم،  اأدلوا  الذين 
الإطلق”،  على  ترمب  معارف  من  “لي�صوا  اأنهم 
اأمريكية  اخ��ب��اري��ة  ق��ن��وات  ذك��رت  م��ا  بح�صب 
“الهجومية”  وتاأتي ت�صريحات ترمب  ودولية. 
ب�صاأن ال�صهود من املوظفني احلكوميني، ا�صتكمال 
ل�صل�صلة هجمات �صنها، عرب ح�صابه على تويرت، 

ا�صتهدف خللها العديد من املوظفني احلكوميني 
الأمركيني الذين اأدلوا ب�صهاداتهم يف التحقيق. 
الك�صندر  كولونيل  اللفتنانت  م��ن  ك��ل  واأدىل 
القومي  الأم��ن  جمل�س  خ��رباء  كبر   ( فيندمان 
وليامز  وجنيفر   ، اوكرانيا(  �صوؤون  يف  الأمركي 
بني  من  بن�س(  مايك  الرئي�س  نائب  )م�صاعدة 
النواب،  جمل�س  اأم��ام  باأقوالهم  اأدل��وا  �صهود   4
يقوده  ال��ذي  املتوا�صل  التحقيق  يف  الثلثاء، 
اوكرانيا  من  ترمب  طلب  ب�صاأن  الدميقراطيون، 
معلومات عن جو بايدن، نائب الرئي�س الأمريكي 

�صابقا واأبنه هنرت بايدن.
“اإنها عملية احتيال كبرة.  واأ�صاف قائل: 
اأن��ه  الآن  واأع���رف  ال��رج��ل،  ه��ذا  مطلقا  اأر  مل 
اأعرف  ل  يذهب.  عندما  الع�صكري  زيه  يرتدي 
�صاهد  اأنه  اإىل  واأ�صار  الإطلق”،  على  فيندمان 
جزءا من �صهادته.    تابع �س10

*لندن
بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  تواجه 
املعار�صة  زعيم  مع  الثلثاء  م�صاء  جون�صون 
العمالية جرميي كوربن، يف مناظرة تلفزيونية 
هي الأوىل بينهما، اآملني حت�صني موقعيهما قبل 

النتخابات الربملانية املقررة يف 12 دي�صمرب.
املحافظ:  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  وقال 
وامل��اأزق  واملماطلت،  للمراوغات  حدا  “لن�صع 

والنق�صامات«.
ال�صلطة  اإىل  و�صل  الذي  جون�صون،  ويعّول 
املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  ي��ول��ي��و،  اأواخ�����ر 
اأف�صل  بعدما  برملانية  غالبية  على  للح�صول 
الربملان وعوده يف تنفيذ  اخلروج من الحتاد 
اأواخ���ر يناير.  اأرج��ئ حتى  ال��ذي  الأوروب����ي، 
هذا  مترير  من  نتمكن  اأن  “ما  جون�صون:  وقال 
الأ�صابيع  الربملان، وميكننا ذلك يف  التفاق يف 
ال�صعب«.  لأول��وي��ات  الت�صدي  ميكننا  املقبلة، 

جت��اري  ات��ف��اق  اإب���رام  اإىل  جون�صون  وي�صعى 
بعد خروج بلده  الأوروبي  مع الحتاد  جديد 
يف  النتقالية  الفرتة  انتهاء  وقبل  التكتل  من 
دي�صمرب 2020، وهي مهلة اعتربها خ�صمه غر 
ذلك  يف  تنجحوا  “لن  كوربن:  وقال  واقعية. 
متاما“،  الأم��ر  هذا  وتدركون  اأ�صهر  ب�صعة  يف 
“على الأرجح �صبع  معتربا اأن الأمر �صي�صتغرق 
جتاري«.  اتفاق  لإجن��از  التفاو�س  من  �صنوات 
“اجتماعات  واتهم كوربن رئي�س الوزراء بعقد 

�صرية” مع الوليات املتحدة لفتح قطاع ال�صحة 
العامة جزئيا اأمام �صركات الأدوية الأمركية. 
ورد جون�صون معتربا الأمر “خمتلقا بالكامل«. 
على  العمال  ح��زب  زع��ي��م  جون�صون  وه��اج��م 
كوربن  ورد  بريك�صت،  ملف  يف  ت��ردده  خلفية 
اأ�صهر  “ثلثة  م�صيفا:  جدا”،  وا�صح  “الأمر 
للتفاو�س على اتفاق بريك�صت جديد” و”�صتة 
اأ�صهر )لإجراء( ا�صتفتاء” يتيح للربيطانيني .
تابع �س10

جونسون وكوربين في أول مناظرة.. مشادات واتهامات متبادلة

الدولـــــي

بعد تهديد من كوريا الجنوبية.. 
الحوثيون يطلقون سفنا محتجزة

الشيوخ األميركي يقّر قانونا 
يدعم متظاهري هونغ كونغ

بكين تستدعي دبلوماسيا أميركيا 
وتهدد بـ »إجراءات انتقامية«

*سول
اأعلنت �صول، الأربعاء، عن اإفراج ميلي�صيات احلوثي الإيرانية عن 16 بحارا، من 
بينهم كوريان جنوبيان، كانوا قد احتجزوا مع �صفنهم الثلث على يد املتمردين قبل 

اأيام.
الطاقم  واأفراد  “ال�صفن  اإن  بيان  يف  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

الذين احتجزوا واعتقلوا يف اليمن اأطلق �صراحهم جميعا«.
وحفارا  و�صفينة  �صعودية  قاطرة  احتجاز  الثلثاء،  احلوثيون،  املتمردون  واأكد 
الأحد  منذ  الحمر  البحر  �صاحل  عند  احلديدة  مدينة  �صمايل  جنوبيني  كوريني 

املا�صي.
له  تعر�صت  ملا  ا�صتنكارها  عن  بيان  يف  قداأعربت  ال�صعودية  احلكومة  وكانت 
تتبع  عنا�صر  قبل  من  م�صلح  و�صطو  خطف  عملية  القاطرة البحرية “رابغ 3” من 

للميلي�صيات احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران.
واأر�صلت �صول ال�صفينة “�صيونغي” التي تنت�صر يف مهمة مكافحة القر�صنة، وكانت 

تر�صو قبالة �صواحل عمان، اإىل املياه القريبة من مكان احلادث.
بحري  ع�صكري  حتالف  مهمة  بدء  من  اأ�صبوعني  نحو  بعد  الأح��د  حادث  ووقع 
من  الأحمر  والبحر  اخلليج  منطقة  يف  امللحة  حلماية  املتحدة  الوليات  بقيادة 
اعتداءات تعّر�صت لها �صفن، واُتهمت اإيران بالوقوف خلفها.     تابع �س10

*واشنطن 
يدعم  قانون  م�صروع  بالإجماع  الثلثاء  م�صاء  الأمركي  ال�صيوخ  جمل�س  اأق��ر 
اخلا�صة  الو�صعية  باإلغاء  ويهدد  كونغ  هونغ  يف  والدميوقراطية«  الإن�صان  »حقوق 
التي منحتها وا�صنطن للمدينة، ما ي�صر اىل غ�صب اأمركي من بكني ازاء حملة قمع 

املتظاهرين هناك.
امل�صيل  الغاز  كونغ  هونغ  بيع  حظر  على  اي�صا  الأمركيون  امل�صّرعون  وواف��ق 
لقمع  الأمن  قوات  ت�صتخدمها  التي  املعدات  من  وغرها  املطاطي  والر�صا�س  للدموع 
روبيو  ماركو  اجلمهوري  ال�صيناتور  وقال  ا�صهر.  منذ  هناك  امل�صتمرة  الحتجاجات 

تابع �س10 اأمام جمل�س ال�صيوخ .      

*بكني
ا�صتدعت وزارة اخلارجية ال�صينية، الأربعاء، دبلوما�صيا اأمركيا رفيع امل�صتوى، 
وهددت الوليات املتحدة ب�”اإجراءات انتقامية”، بعد تبني جمل�س ال�صيوخ الأمركي 

ن�صا يدعم املتظاهرين يف هونغ كونغ، التي ت�صهد احتجاجات منذ يونيو املا�صي.
وقالت اخلارجية ال�صينية يف بيان، اإن نائب وزير اخلارجية ال�صيني ما جاوت�صو، 
لتقدمي  كلني،  وليام  بالنيابة  املتحدة  الوليات  �صفارة  باأعمال  القائم  ا�صتدعى 

الن�س. هذا  ر�صمي” و”العرتا�س” على  “احتجاج 
اإن هدف  �صوانغ،  ال�صينية غينغ  وزارة اخلارجية  با�صم  الناطق  من جانبه، قال 
الوليات املتحدة .        تابع �س11
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*واشنطن 
و�صف الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب 
والتحقيقات،  العلنية  امل�صاءلة  جل�صات  ان 
والتي  حاليا،  النواب  جمل�س  يعقدها  التي 
قد توؤدي اإىل عزله، ب�صاأن ق�صية اوكرانيا 
“عار” و”اإحراج” لل�صعب، م�صيفا ان  باأنها 
حكمهم  اإ�صدار  يف  للأمريكيني  يعود  الأمر 
خلل  ترمب  وق��ال  ال�صهود.  اإف��ادات  على 
البيت  يف  ال�صحفيني  من  جمموعة  لقائه 
يعرف  ل  اإن��ه  ال��ث��لث��اء،  م�صاء  الأب��ي�����س، 

اأدلوا  الذين  الرئي�صيني  ال�صهود  من  اأحدا 
اأنهم  قبل  من  و�صفهم  والذين  باأقوالهم، 
الإطلق”،  على  ترمب  معارف  من  “لي�صوا 
بح�صب ما ذكرت قنوات اخبارية اأمريكية 
ودول����ي����ة. وت���اأت���ي ت�����ص��ري��ح��ات ت��رم��ب 
املوظفني  من  ال�صهود  ب�صاأن  “الهجومية” 
هجمات  ل�صل�صلة  ا�صتكمال  احلكوميني، 
ا�صتهدف  تويرت،  على  ح�صابه  عرب  �صنها، 
احلكوميني  املوظفني  من  العديد  خللها 
يف  ب�صهاداتهم  اأدل���وا  ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ني 

التحقيق. واأدىل كل من اللفتنانت كولونيل 
جمل�س  خ��رباء  كبري   ( فيندمان  الك�صندر 
الأمن القومي الأمريكي يف �صوؤون اوكرانيا( 
، وجنيفر وليامز )م�صاعدة نائب الرئي�س 
مايك بن�س( من بني 4 �صهود اأدلوا باأقوالهم 
اأمام جمل�س النواب، الثلثاء، يف التحقيق 
الدميقراطيون،  ي��ق��وده  ال��ذي  املتوا�صل 
ب�صاأن طلب ترمب من اوكرانيا معلومات عن 
جو بايدن، نائب الرئي�س الأمريكي �صابقا 

واأبنه هنرت بايدن.

احتيال  عملية  “اإنها  قائل:  واأ�صاف 
واأعرف  الرجل،  هذا  مطلقا  اأر  مل  كبرية. 
عندما  الع�صكري  زي��ه  ي��رت��دي  اأن��ه  الآن 
يذهب. ل اأعرف فيندمان على الإطلق”، 

واأ�صار اإىل اأنه �صاهد جزءا من �صهادته.
“�صاأترك  الأم��ريك��ي:  الرئي�س  وق��ال 
اأبدا،  اأ�صمع  مل  موقفهم..  يقررون  النا�س 
عن اأي من هوؤلء الأ�صخا�س اأكرث من اأنني 
اثنتني،  اأو  واحدة  مرة  منهم  واحدا  راأيت 

فهم �صفراء«.

*لندن
ت��واج��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين 
زعيم  مع  الثلثاء  م�صاء  جون�صون  بوري�س 
يف  ك��ورب��ن،  ج��ريمي��ي  العمالية  املعار�صة 
بينهما،  الأوىل  هي  تلفزيونية  مناظرة 
النتخابات  قبل  موقعيهما  حت�صني  اآملني 

الربملانية املقررة يف 12 دي�صمرب.
وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ربي��ط��اين 
ل��ل��م��راوغ��ات  ح���دا  “لن�صع  امل��ح��اف��ظ: 

واملماطلت، واملاأزق والنق�صامات«.
وي��ع��ّول ج��ون�����ص��ون، ال���ذي و���ص��ل اإىل 
النتخابات  على  يوليو،  اأواخ��ر  ال�صلطة 

املقبلة للح�صول على غالبية برملانية بعدما 
اأف�صل الربملان وعوده يف تنفيذ  اخلروج من 
الحتاد الأوروبي، الذي اأرجئ حتى اأواخر 
من  نتمكن  اأن  “ما  جون�صون:  وقال  يناير. 
وميكننا  ال��ربمل��ان،  يف  التفاق  ه��ذا  مترير 
الت�صدي  ميكننا  املقبلة،  الأ�صابيع  يف  ذلك 
اإىل  جون�صون  وي�صعى  ال�صعب«.  لأولويات 
اإب���رام ات��ف��اق جت��اري جديد م��ع الحت��اد 
الأوروبي بعد خروج بلده من التكتل وقبل 
انتهاء الفرتة النتقالية يف دي�صمرب 2020، 
واقعية.  غري  خ�صمه  اعتربها  مهلة  وهي 
يف  ذل��ك  يف  تنجحوا  “لن  ك��ورب��ن:  وق���ال 

متاما“،  الأمر  هذا  وتدركون  اأ�صهر  ب�صعة 
الأرجح  “على  �صي�صتغرق  الأمر  اأن  معتربا 
اتفاق  لإجن��از  التفاو�س  من  �صنوات  �صبع 
جتاري«. واتهم كوربن رئي�س الوزراء بعقد 
املتحدة  الوليات  �صرية” مع  “اجتماعات 
اأم��ام  جزئيا  العامة  ال�صحة  قطاع  لفتح 
�صركات الأدوية الأمريكية. ورد جون�صون 
وهاجم  بالكامل«.  “خمتلقا  الأمر  معتربا 
خلفية  على  العمال  حزب  زعيم  جون�صون 
تردده يف ملف بريك�صت، ورد كوربن “الأمر 
اأ�صهر  “ثلثة  م�صيفا:  جدا”،  وا���ص��ح 
جديد”  بريك�صت  اتفاق  على  للتفاو�س 

يتيح  ا�صتفتاء”  )لإج��راء(  اأ�صهر  و”�صتة 
يف  البقاء  اأو  عليه  املوافقة  للربيطانيني 
الحتاد الأوروبي. ومل يك�صف زعيم حزب 
البقاء  اأو  بريك�صت  �صيوؤيد  اإذا  ما  العمال 
يف الحت��اد الأوروب��ي يف حال اأج��ري هذا 
ال�صتفتاء، مكتفيا بتاأكيد ر�صوخه لإرادة 
اأحد  �صنه  الأعنف  الهجوم  اأن  اإل  ال�صعب. 
احلا�صرين للمناظرة، حيث اتهم الرجلني 
باأنهما مل يرتقيا مل�صتوى النقا�س، مت�صائل 
وا�صتهزاأ  بهما.  يثق  اأن  لأح��د  ميكن  كيف 
احلا�صرون، وهم من اأن�صار احلزبني، مرارا 

بت�صريحات كل من الرجلني.

*واشنطن 
الدفاع  وزارة  عن  �صادر  تقرير  اأف��اد 
الثلثاء  م�صاء  )البنتاغون(  الأمريكية 
�صوريا  يف  الإره��اب��ي  )داع�����س(  تنظيم  اأن 
ا�صتغل فرتة الن�صحاب الأمريكي من �صمال 
الرتكي  الع�صكري  والتوغل  �صوريا  �صرق 
اإعادة ر�س �صفوفه  اأجل  “من  الذي تبعه، 
هناك”، م�صريا اإىل اأن الن�صحاب المريكي 
“اأعطى فر�صة للدواع�س من اأجل الإعداد 

لهجمات جديدة �صد الغرب«.
اأع��ل��ن  امل��ا���ص��ي  الأول  ت�صرين   6 ويف 
ان�صحاب  ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
حوايل األف جندي اأمريكي من �صمال �صرق 
�صوريا، ما �صمح لرتكيا ب�صن عملية ع�صكرية 
القتال  قادوا  الذين  الأكراد  املقاتلني  �صد 
ويديرون  الإ�صلمية،  الدولة  تنظيم  �صد 
يف  للتنظيم  تابعني  مقاتلني  ت�صم  �صجونا 

منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي.

العام  املفت�س  مكتب  اأعلن  والثلثاء 
جهاز  وه��و  الأم��ريك��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  يف 
اأ�صدره  تقرير  يف  لل�صتق�صاءات  م�صتقل 
ب�صاأن الأو�صاع يف �صمال �صوريا، اأن “تنظيم 
الرتكي  التوغل  ا�صتغل  الإ�صلمية  الدولة 
واخل��ف�����س ال��لح��ق ل��ل��ق��وات الأم��ريك��ي��ة 
لإعادة بناء قدراته وموارده داخل �صوريا 
لهجمات  التخطيط  على  قدرته  وتعزيز 
ا�صتند  الذي  التقرير  واأ�صاف  اخلارج«.  يف 

ا�صتخبارات  وكالة  وّفرتها  معلومات  اىل 
اأن  املرجح”  “من  اإن  الأم��ريك��ي��ة،  ال��دف��اع 
“الوقت  )داع�������س(  تنظيم  ل���دى  ي��ك��ون 
الدعم  وتقدمي  الغرب  ل�صتهداف  واحلّيز 
م�صريا   ،”19 ال�  العاملية  و�صبكاته  لفروعه 
امل��دى  على  ي�صعى  رمب��ا  التنظيم  اأن  اىل 
البعيد “اىل ا�صتعادة ال�صيطرة على بع�س 
املراكز ال�صكانية ال�صورية وتو�صيع وجوده 

العاملي”. 

ترمب: جلسات مساءلة الكونغرس 
لي »عار وإحراج« للشعب

جونسون وكوربين في أول مناظرة.. 
مشادات واتهامات متبادلة

البنتاغون: داعش استغل االنسحاب 
األميركي من سوريا لرص صفوفه

*واشنطن 
الثلثاء  م�صاء  الأمريكي  ال�صيوخ  جمل�س  اأقر 
الإن�صان  »حقوق  يدعم  قانون  م�صروع  بالإجماع 
باإلغاء  وي��ه��دد  كونغ  هونغ  يف  والدميوقراطية« 
التي منحتها وا�صنطن للمدينة،  الو�صعية اخلا�صة 
ما ي�صري اىل غ�صب اأمريكي من بكني ازاء حملة قمع 

املتظاهرين هناك.
حظر  على  اي�صا  الأمريكيون  امل�صّرعون  ووافق 
والر�صا�س  للدموع  امل�صيل  الغاز  كونغ  هونغ  بيع 
املطاطي وغريها من املعدات التي ت�صتخدمها قوات 
منذ  هناك  امل�صتمرة  الحتجاجات  لقمع  الأم��ن 

روبيو  ماركو  اجلمهوري  ال�صيناتور  وق��ال  ا�صهر. 
ال�صيوخ  جمل�س  بعث  “اليوم  ال�صيوخ  جمل�س  اأم��ام 
الأمريكي بر�صالة وا�صحة اإىل مواطني هونغ كونغ 
“الذين يقاتلون من اأجل حرياتهم العزيزة: نحن 
مكتويف  نقف  ولن  معكم  الوقوف  ونوا�صل  ن�صمعكم 
الأيدي بينما بكني تقّو�س ا�صتقلليتكم”، فيما قال 
اخلارجية  العلقات  جلنة  يف  الدميقراطيني  كبري 
الت�صريع  ان  مينينديز  روب��رت  ال�صيوخ  مبجل�س 
بحزم  �صتقف  املتحدة  الوليات  اأن  بو�صوح  “يعلن 
هونغ  ل�صعب  امل�صروعة  التطلعات  مع  لب�س  وب��دون 

كونغ”.

*أوتاوا 
بداأ الثلثاء، نحو ثلثة اآلف عامل يف �صركة 
م�صغل  اأكرب  الكندية  الوطنية  احلديدية  ال�صكك 

لل�صكك احلديدية يف البلد الإ�صراب عن العمل.
وقال املتحدث با�صم ال�صركة كري�صتوفر مونيت 
يف بيان اإن الإ�صراب جاء بعد اأن و�صلت املحادثات 
بني ال�صركة واحتاد عمال كندا اإىل طريق م�صدود، 
تتعلق  ق�صايا  ب�صبب  ي�صربون  العمال  اأن  مبينا 

بال�صحة وال�صلمة.
اأ�صدر  اأن  بعد  مت  الإ�صراب  اأن  مونيت  واأو�صح 
ال�صبت  يوم  �صاعة   72 ملدة  لل�صركة  مهلة  الحت��اد 

املا�صي لإ�صعار الإ�صراب.
اأكرب  اأحد  بو�صفها  كندا  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
على  تعتمد  العامل  يف  الزراعية  املنتجات  م�صدري 
والزيت  والقمح  الكانول  لنقل  احلديدية  ال�صكك 
اإىل  الغربية  امل���زارع  م��ن  �صا�صعة  م�صافات  ع��رب 
اخلام  النفط  �صحن  �صركات  ت�صتخدم  كما  املوانئ 
يف مقاطعة األربتا ال�صكك احلديدية ب�صكل متزايد 
الأنابيب  خلطوط  التكرير  م�صايف  اإىل  للو�صول 
اإن  �صي  �صركة  عمال  من  املئات  وحمل  املزدحمة. 
�صا�صكات�صوان  مبقاطعة  �صا�صكاتون  مبدينة  للنقل 

لفتات اليوم ب�صوارع املدينة لدعم الإ�صراب.

*وكاالت
ال�صومالية  ال�صباب  حركة  يف  بارز  قيادي  قتل 
املت�صددة، يف غارة اأمريكية بوا�صطة طائرة من دون 

طيار، وفق ما ذكر م�صوؤول باملخابرات ال�صومالية.
عن  الك�صف  يتم  مل  الذي  القيادي  اأن  واأ�صاف 
جماعات  م��ع  وثيقة  ع��لق��ات  لديه  ك��ان  هويته، 
متطرفة اأجنبية، بهدف تن�صيق هجمات م�صتقبلية.

واأ�صار اإىل اأن �صيارة القيادي ُق�صفت، الثلثاء، 
عليها  ت�صيطر  التي  بارو”،  “كونيا  قرية  خ��ارج 

جنوبي  ال�����ص��ف��ل��ى،  ���ص��اب��ي��ل  منطقة  يف  احل��رك��ة 
الأم��ريك��ي  اأك���د اجلي�س  م��ن ج��ان��ي��ه،  ال�����ص��وم��ال. 
بالتن�صيق  ُنفذت  اأنها  اإىل  م�صريا  بيان،  يف  الغارة 
حركة  ع�صو  اأن  مو�صحا  ال�صومالية،  احلكومة  مع 
مبا�صرة” بتنظيم  “علقات  تربطه  كانت  ال�صباب 
تقريرا  املتحدة  ب��الأمم  خرباء  واأ�صدر  القاعدة. 
هذا ال�صهر، يقول اإن حركة ال�صباب “ل تزال متثل 
تهديدا اإقليميا كبريا، وت�صنع متفجرات بنف�صها يف 

الوقت احلايل”.

*سول
ميلي�صيات  اإف��راج  عن  الأرب��ع��اء،  �صول،  اأعلنت 
احلوثي الإيرانية عن 16 بحارا، من بينهم كوريان 
الثلث  �صفنهم  مع  احتجزوا  قد  كانوا  جنوبيان، 

على يد املتمردين قبل اأيام.
يف  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
احتجزوا  الذين  الطاقم  واأف��راد  “ال�صفن  اإن  بيان 

واعتقلوا يف اليمن اأطلق �صراحهم جميعا«.
احتجاز  الثلثاء،  احلوثيون،  املتمردون  واأكد 
قاطرة �صعودية و�صفينة وحفارا كوريني جنوبيني 
�صمايل مدينة احلديدة عند �صاحل البحر الحمر 

منذ الأحد املا�صي.
بيان  يف  قداأعربت  ال�صعودية  احلكومة  وكانت 
البحرية  القاطرة  له  تعر�صت  ملا  ا�صتنكارها  عن 
قبل  من  م�صلح  و�صطو  خطف  عملية  3” من  “رابغ 

الإرهابية  احلوثية  للميلي�صيات  تتبع  عنا�صر 
املدعومة من اإيران.

“�صيونغي” التي تنت�صر  واأر�صلت �صول ال�صفينة 
قبالة  تر�صو  وكانت  القر�صنة،  مكافحة  مهمة  يف 
�صواحل عمان، اإىل املياه القريبة من مكان احلادث.

ووقع حادث الأحد بعد نحو اأ�صبوعني من بدء 
الوليات  بقيادة  بحري  ع�صكري  حتالف  مهمة 
املتحدة حلماية امللحة يف منطقة اخلليج والبحر 
واُتهمت  �صفن،  لها  تعّر�صت  اعتداءات  من  الأحمر 

اإيران بالوقوف خلفها.
اإي��ران  غربية  ودول  املتحدة  الوليات  وتتهم 
بالوقوف خلف هجمات �صد ناقلت نفط و�صفن يف 
منذ  ال�صرتاتيجي  هرمز  م�صيق  قرب  اخلليج  مياه 
على  عقوباتها  وا�صنطن  �صددت  حني  املا�صي،  مايو 

قطاع النفط الإيراين احليوي.

*لندن
اهتماما  يولون  ل  النوم،  اإىل  النا�س  يخلد  ين 
كبريا يف العادة للمكونات املوجودة داخل الو�صادة 
عواقب  له  تكون  قد  الأم��ر  ه��ذا  لكن  الغطاء،  اأو 

�صحية خطرية.
“غارديان”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م���ا  وب��ح�����ص��ب 
الفرا�س  فاإن  ال�صحة،  يف  خرباء  عن  الربيطانية، 
امل�صنوع من الري�س قد ي�صيب النائم بالتهاب خطري 
النائم ي�صتن�صق  اأن  الرئة، وال�صبب يف ذلك، هو  يف 
ت�صتوطن  التي  الغبار  جزيئات  م��ن  كبريا  ع��ددا 
الفرا�س. وتوؤدي هذه العادة اإىل ح�صا�صية مفرطة 
قبيل  م��ن  مزعجة  اأع��را���س  وتظهر  ال��رئ��ة،  يف 
�صعوبة  جانب  اإىل  اجلاف،  وال�صعال  ليل،  التعرق 

يف التنف�س.
هذا  ع��ن  النائم  ال�صخ�س  يقلع  مل  ح��ال  ويف 
ميكن  ل  ب�صرر  ت�صاب  ق��د  ال��رئ��ة  ف��اإن  ال��ف��را���س، 

التخل�س منه، حتى واإن خ�صعت لعلج طبي.
اأن   ،»BMJ« جملة  يف  من�صور  تقرير  واأورد 
اإذا  ما  ح��ول  الغالب  يف  املر�صى  ي�صاألون  الأط��ب��اء 
ل  قد  لكنهم  البيت،  داخل  حيوانات  يربون  كانوا 
اأو  الو�صادة  املوجود يف  الري�س  م�صاألة  اإىل  ينتبهوا 

الغطاء.
الثالثة  يف  بريطانيا  رجل  اأن  التقرير  وك�صف 
عانى  بعدما  امل�صت�صفى  ق�صد  عمره  من  والأربعني 
تعبا و�صيقا يف التنف�س، طيلة اأ�صهر، علما باأنه لي�س 

من املدخنني.
مكثفة،  وف��ح��و���ص��ات  حتاليل  اإج����راء  وع��ق��ب 
ب�صبب  الرئة  يف  �صارة  جزيئات  الأطباء  اكت�صف 
فرا�س الري�س، وحينما تخل�س ال�صخ�س املري�س من 
الغطاء والو�صادة القدميتني �صعر بتح�صن ملحوظ، 
اإل  يقف  اأن  على  �صابق  وقت  يف  يقوى  ل  كان  فيما 

لدقائق قليلة.

الشيوخ األميركي يقّر قانونا 
يدعم متظاهري هونغ كونغ

اآلالف من عمال السكك الحديدية 
في كندا يبدأون إضرابًا عن العمل

غارة أميركية تقتل قياديا بارزا 
في حركة الشباب الصومالية

بعد تهديد من كوريا الجنوبية.. 
الحوثيون يطلقون سفنا محتجزة

تحذير طبي من مخاطر 
»مقلقة« لـ »فراش الريش«
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موسكو : قصف اسرائيل 
لدمشق يخالف القانون الدولي

*موسكو
ال�سورية  الأرا���س��ي  على  الإ�سرائيلي  الق�سف  مو�سكو  و�سفت 

بالأمر اخلاطئ والذي من �ساأنه زيادة حدة الت�سعيد. 
بوغدانوف  ميخائيل  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
جميع  مع  ات�سال  على  نحن  متاما،  خاطئ  اأم��ر  “هذا  الأرب��ع��اء: 
اأرا�سي دولة ذات  اأن ق�سف  ال�سركاء، ونتحقق مما حدث”،مو�سحا 

�سيادة يتعار�ض متاما مع مبادئ القانون الدويل.

االحتالل يعتقل 14 
فلسطينيا بالضفة الغربية

*رام اهلل 
اعتقلت قّوات الحتالل الإ�سرائيلي فجر الأربعاء، اربعة ع�سر 

فة الغربية املحتلة. فل�سطينيا من اأنحاء خمتلفة بال�سّ
الحتالل  ق��وات  ان  بيان،  يف  الفل�سطيني  ال�سري  ن��ادي  وق��ال 
ال�سرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن جنني وطولكرم ورام 
ع�سر  الربعة  املواطنني  واعتقلت  واخلليل  ونابل�ض  و�سلفيت  اهلل 
بزعم اأنهم مطلوبون. وخالل اقتحام قوات الحتالل لقرية رمانة 
غرب مدينة جنني �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، اندلعت مواجهات 
اأ�سفرت عن وقوع عدد من ال�سابات  بني ال�سبان وقوات الحتالل 

غالبيتها بالختناق.

مقتل جنديين اميركيين في تحطم 
طائرة هليكوبتر بأفغانستان

  
*واشنطن 

يف  جنوده  من  اثنني  مقتل  الأرب��ع��اء،  الأمريكي،  اجلي�ض  اأعلن 
حتطم طائرة هليكوبرت يف اأفغان�ستان.

الطائرة،  حتطم  �سبب  ملعرفة  حتقيًقا  الأمريكي  اجلي�ض  وفتح 
نريان  ب�سبب  كان  اأن��ه  اإىل  ت�سري  “ل  الأولية  التقارير  اأن  موؤكدا 

معادية”، بح�سب وا�سنطن بو�ست.
وياأتي �سقوط الطائرة الأمريكية بعد �ساعات قليلة من ت�سريح 
للرئي�ض الأفغاين اأ�سرف غني، اكد فيه الق�ساء على م�سلحي داع�ض 

يف اأفغان�ستان.

حاملة الطائرات أبراهام 
لينكولن تعبر مضيق هرمز

  
*واشنطن

 عربت حاملة الطائرات الأمريكية اأبراهام لينكولن واملجموعة 
اأعلنت وزارة  املرافقة املنطقة الدولية يف م�سيق هرمز، بح�سب ما 

الدفاع الأمريكية )البنتاغون( ليلة اول اأم�ض.
واأو�سحت البحرية الأمريكية يف بيان اأن عبور جمموعة حاملة 
والإمارات  اإيران  الذي يف�سل بني  امل�سيق ال�سرتاتيجي  الطائرات 
بني  “ات�سالت  اىل  اأ�سار  لكنه  م�سبقا،  مقررا  كان  اخلليج  باجتاه 
القوات الأمريكية وخفر ال�سواحل اليراين مبهنية ودون وقوع اأي 

حوادث«.
حاملة  جمموعة  فيها  تعرب  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعترب 
النفطي  الإنتاج  الذي يعرب منه ثلث  امل�سيق  اأمريكية هذا  طائرات 
اأمريكية  طائرة  املا�سي  حزيران  يف  اإيران  اأ�سقطت  اأن  منذ  العاملي 

م�سرّية.

مقتل نجل رئيس ألماني 
سابق في عملية طعن

*برلني
اإلقاء  اأثناء  املوت  للطعن حتى  �سابق  اأملاين  رئي�ض  تعر�ض جنل 
طبيبا  يعمل  كان  حيث  برلني،  بالعا�سمة  م�ست�سفى  يف  حما�سرة 

هناك.
فون  فريتز  الطبيب  ع��ام��ا،   57 العمر  م��ن  يبلغ  رج��ل  وطعن 
اأكرث  اأحد  فايت�سكر،  ريت�سارد فون  ال�سابق  الرئي�ض  فايت�سكر، جنل 

روؤ�ساء اأملانيا املحبوبني لدى ال�سعب.
عملية  عقب  القاتل  على  القب�ض  األقت  اأنها  ال�سرطة  وذك��رت 
 - ب��ارك  “�سلو�ض  م�ست�سفى  يف  الثالثاء  م�ساء  وقعت  التي  الطعن 

القتيل. وهاجم  احلا�سرين  بني  من  اجلاين  قفز  اإذ  كلينيك”، 
زمالئه  حماولة  من  الرغم  على  احلادث  مكان  يف  فريتز  وتويف 
الأطباء اإنقاذه. واأ�سيب رجل اآخر بجروح خطرية اأثناء حماولته 

وقف الهجوم.
ال�سابق فايت�سكر، الذي  اأن الرئي�ض الأملاين  اإىل  جتدر الإ�سارة 

توىل املن�سب من عام 1984 اإىل 1994، وتويف يف عام 2015.

إسرائيل تتجه النتخابات ثالثة.. 
و »فرصة أخيرة« أمام الكنيست

*االراضي املحتلة
انتهت منت�سف ليلة الأربعاء، املهلة املمنوحة لزعيم حزب اأزرق 
التي  الإ�سرائيلية  احلكومة  ت�سكيل  اأجل  من  غانت�ض،  بيني  اأبي�ض 

ت�سهد املفاو�سات ب�ساأن ت�سكيلها عقبات عدة.
وكان غانت�ض قد اجتمع مع رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني 
نتانياهو يف �ساعة متاأخرة من ليلة الثالثاء، يف حماولة قد تكون 
املهلة  انق�ساء  حال  ويف  وطنية.  وحدة  حكومة  لت�سكيل  الأخ��رية 
اأ�سابيع  ثالثة  مهلة  ف�ستعطي  حكومة،  ت�سكيل  دون  من  الليلة 
رئي�ض  على  اأغلبيتهم  يتوافق  لكي  “الكني�ست”،  الربملان  لأع�ساء 
احلكومة، واإن مل ينجحوا ف�ستذهب اإ�سرائيل اإىل جولة ثالثة من 
الالزمة  الأغلبية  وغانت�ض  نتانياهو  من  اأي  ميلك  ول  النتخابات. 
حزب  زعيم  يرف�ض  ال��ذي  الوقت  يف  ائتالفية،  حكومة  لت�سكيل 
ملنحه  منهما  اأي  اإىل  الن�سمام  ليربمان  اأفيغدور  بيتنا  اإ�سرائيل 

الأغلبية املطلوبة يف الربملان الإ�سرائيلي املوؤلف من 120 مقعدا.
وطنية  وحدة  حكومة  يف  امل�ساركة  وغانت�ض  نتنياهو  ويرف�ض 

كو�سيلة للخروج من اجلمود الراهن.

خلل أمني خطير في »واتساب«.. 
وطريقة سهلة لتجنبه

*وكاالت
يتيح  »وات�����س��اب«،  يف  جديد  اأم��ن��ي  خلل  م��ن  »في�سبوك«  ح��ذر 
الأو�سع  الرتا�سل  تطبيق  م�ستخدمي  اأجهزة  اخ��رتاق  للمت�سللني 

انت�سارا يف العامل، بل و�سرقة معلومات مهمة منها.
فيديو  ملفات  اإر���س��ال  املهاجمني  باإمكان  اخللل،  طريق  وع��ن 
قد  باأ�سرار  اأجهزتهم  ت�سيب  فتحها  حال  ويف  لل�سحايا،   »MP4«
الثغرة  ا�ستغالل  ميكن  كما  ب��الإن��رتن��ت.  ات�سالها  منع  اإىل  ت�سل 
�سرقة  اأو  املهاجمني،  ل�سالح  ال�سحايا  اأجهزة  ت�سخري  يف  اجلديدة 

معلومات واأ�سرار مهمة مثل تفا�سيل احل�ساب امل�سريف.

*بكني 
ومعار�ستها  ال�سديدة  اإدانتها  عن  ال�سني  اأعربت 
قانون  الأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�ض  لتمرير  احلازمة 
“هونغ كونغ حلقوق الإن�سان والدميقراطية 2019«.
جينغ  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  واعترب 
“يعك�ض  �سوانغ يف بيان اليوم الأربعاء، القانون باأنه 
�سوؤون  يف  �سارخ  ب�سكل  ويتدخل  املزدوجة  املعايري 
هونغ كونغ وال�سوؤون الداخلية لل�سني، وي�سكل انتهاكا 
التي  الأ�سا�سية  والقواعد  ال��دويل  للقانون  �سارخا 

حتكم العالقات الدولية«.
اإىل الوطن  اأنه منذ عودة هونغ كونغ  اإىل  واأ�سار 
ونظامان”  واحدة  “دولة  مبداأ  تطبيق  حظي  الأم، 
بنجاح معرتف به عامليا، حيث يتمتع املواطنون الآن 
م�سبوق  غري  م�ستوى  على  الدميقراطية  باحلقوق 

وميار�سون حرياتهم يف اإطار يكفله القانون.
تتعلق  ل  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  الأو����س���اع  اأن  واأك����د 
العنف  بوقف  بل  الدميقراطية،  اأو  الإن�سان  بحقوق 
وا�ستعادة  القانون،  ب�سيادة  والتم�سك  والفو�سى، 
النظام يف اأقرب وقت ممكن، م�سددا على اأن احلكومة 
حلكومة  القوي  دعمها  �ستوا�سل  ال�سينية  املركزية 
ودع��م  كونغ  هونغ  يف  اخلا�سة  الإداري����ة  املنطقة 
يف  الق�سائية  والأجهزة  القانون،  اإنفاذ  يف  ال�سرطة 
معاقبة املجرمني العنيفني، وحماية اأرواح وممتلكات 

املواطنني والرخاء وال�ستقرار هناك.
اأقر  الأمريكي  ال�سيوخ  اأن جمل�ض  �سوانغ،  واعترب 
“تعزيز  راأ�سها  على  خفية،  �سيا�سية  لدوافع  القانون 
معاداة ال�سني ودعم املتطرفني والراديكاليني الذين 
كونغ  هونغ  وا�ستقرار  ب��ازده��ار  الإ���س��رار  يحاولون 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  موؤكدا  ال�سني”،  احتواء  ثم  وم��ن 

م�سالح  اأي�سا  بل  فح�سب،  ال�سني  م�سالح  تقو�ض  لن 
اأي�سا،  كونغ  هونغ  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
واأن الواقع ي�سري اإىل اأن جميع حماولت التدخل يف 

تنمية ال�سني اأو عرقلتها ل طائل منها«.

و�سدد �سوانغ على اأن هونغ كونغ جزء من ال�سني، 
وهي �ساأن �سيني داخلي، داعيا الوليات املتحدة اإىل 
فهم هذا الو�سع ووقف ت�سرفاتها اخلاطئة، واتخاذ 
نافذا،  ي�سبح  اأن  من  القانون  هذا  ملنع  فورية  تدابري 

واإل فاإن ال�سني �ستتخذ تدابري م�سادة قوية للدفاع 
عن �سيادتها الوطنية وم�ساحلها الأمنية والتنموية 
اأ�سرت الوليات املتحدة على اتخاذ ما و�سفه ب�  اإذا 

اخلاطئة”. “القرارات 

*موسكو
نقلت وكالة »تا�ض« الرو�سية عن وزير اخلارجية 
اأنقرة  اإن  الأربعاء،  قوله  لفروف،  �سريغي  الرو�سي، 
اأبلغت مو�سكو اأنها ل تخطط لعملية جديدة ب�سوريا، 

رغم ت�سريحات �سابقة عن عزمها القيام بذلك.
وا�ستنكرت مو�سكو، الثالثاء، التهديدات الرتكية 
ب�سن عملية ع�سكرية جديدة �سد امل�سلحني الأكراد 

�سمال �سرقي �سوريا.
واأكدت وزارة الدفاع الرو�سية عزمها اإر�سال مزيد 
من عنا�سر ال�سرطة الع�سكرية لن�سرهم على احلدود 

ال�سورية مع تركيا.
الر�سمية  الرتكية  الأنا�سول  اأنباء  وكالة  وكانت 
ق��د نقلت الث��ن��ني ع��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي 
�ست�سن عملية  اأنقرة  اإن  اأوغلو قوله،  مولود جاوي�ض 
يتم  مل  اإذا  �سوريا  �سرق  �سمال  يف  جديدة  ع�سكرية 

تطهري املنطقة ممن و�سفهم بالإرهابيني.
املتحدة،  وال��ولي��ات  رو�سيا  مع  اتفاق  ومبوجب 
ال�سورية  الأرا�سي  اآمنة داخل  اأقامت تركيا منطقة 
مبا�سرة  وتقع  اأبي�ض  تل  ت�سمل  كيلومرت  بطول 120 

حتت ال�سيطرة الرتكية.
كما مت التفاق على اإقامة �سريط حدودي بعمق 
خاليا  يكون  املنطقة  هذه  وغرب  �سرق  كيلومرتا   30
دوري��ات  ت�سيري  يتم  اأن  على  الأك���راد،  امل�سلحني  من 

تركية ورو�سية فيه بعمق ع�سرة كيلومرتات.
اأن تعيد اإىل هذه املناطق نحو 3،6  اأنقرة  وتاأمل 

ماليني لجئ �سوري يتواجدون حاليا على اأرا�سيها.

*بكني
ال�سينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ا�ستدعت 
امل�ستوى،  رفيع  اأمريكيا  دبلوما�سيا  الأربعاء، 
ب�”اإجراءات  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وه����ددت 
انتقامية”، بعد تبني جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي 
التي  كونغ،  هونغ  يف  املتظاهرين  يدعم  ن�سا 

ت�سهد احتجاجات منذ يونيو املا�سي.
اإن  بيان،  يف  ال�سينية  اخلارجية  وقالت 
جاوت�سو،  ما  ال�سيني  اخلارجية  وزي��ر  نائب 
الوليات  �سفارة  باأعمال  القائم  ا�ستدعى 
لتقدمي  ك��ل��ني،  ول��ي��ام  ب��ال��ن��ي��اب��ة  امل��ت��ح��دة 
هذا  على  و”العرتا�ض”  ر�سمي”  “احتجاج 

الن�ض.
وزارة  با�سم  ال��ن��اط��ق  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
هدف  اإن  �سوانغ،  غينغ  ال�سينية  اخلارجية 
الوليات املتحدة “لي�ض �سوى دعم املتطرفني 
الذين  لل�سني،  املعادين  العنيفني  والعنا�سر 

يحاولون زرع الفو�سى يف هونغ كونغ«.
اخلطوة  من  الهدف  اأن  ال�سني  واعتربت 
الأمريكية هو “حتقيق هدفها امل�سوؤوم بعرقلة 
هونغ  ق�سية  ا�ستغالل  ع��رب  ال�سني  تنمية 

كونغ”.
اأقر،  قد  الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ض  وك��ان 
يدعم  ق��ان��ون  م�سروع  ب��الإج��م��اع  ال��ث��الث��اء، 
هونغ  يف  والدميقراطية”  الإن�سان  “حقوق 
الذي  اخلا�ض  الو�سع  باإلغاء  ويهدد  كونغ، 

متنحه وا�سنطن للمدينة.
على  اأي�سا  الأمريكيون  امل�سّرعون  وواف��ق 
الغاز  كونغ  هونغ  �سلطات  بيع  يحظر  اإج��راء 
وغريها  املطاطي،  والر�سا�ض  للدموع  امل�سيل 
من املعدات التي ت�ستخدمها قوات الأمن لقمع 

الحتجاجات امل�ستمرة هناك منذ اأ�سهر.
ال�سهر  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�ض  وتبنى 
اأن  ويفرت�ض  مماثل.  قانون  م�سروع  املا�سي 
ي�سعى املجل�سان الآن اإىل التوفيق بني الن�سني 
الكونغر�ض،  يقره  واح��د  اإج��راء  يف  جلمعهما 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض  اإىل  اإر���س��ال��ه  قبل 

لتوقيعه.

الصين تدين تمرير الشيوخ األميركي 
قانونا بشأن هونغ كونغ

الفروف: أنقرة ال تخطط لعملية
 عسكرية جديدة في سوريا

بكين تستدعي دبلوماسيا أميركيا 
وتهدد بـ »إجراءات انتقامية«



اعالنات الخميس )21( تشرين ثاني 2019
العدد )1382( 12



الخميس )21( تشرين ثاني 2019اعالنات
13العدد )1382(



صحة الخميس )21( تشرين ثاني 2019
العدد )1382( 14



الخميس )21( تشرين ثاني 2019اقتصاد
15العدد )1382(



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االخيرة الخميس )21( تشرين ثاني 2019
العدد )1382( 16

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

 هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

حفــل استقبـال مبناسبــة العيــد
  التاســـع واألربعــني لسلطنــة عمـــان

األمم - خاص
اأقام �سفري �سلطنة عمان يف االردن خمي�س بن حممد بن عبداهلل الفار�سي 
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة العيد الوطني التا�سع واالربعني  لل�سلطنة م�ساء 

اأم�س يف فندق االردن كونتيننتال.
وح�سر حفل اال�ستقبال عدد كبري  من الوزراء والنواب وال�سفراء العرب 
ال�سخ�سيات  من  العديد  اىل  اململكة،ا�سافة  يف  املعتمدين  واالجانب 

الر�سمية واالأهلية .
كما ح�سر احلفل عدد من الع�سكريني واالكادمييني والطلبة العمانيني 

الدار�سني يف اململكة
وعمل ال�سلطان قابو�س منذ اأن ت�سلم احلكم على ار�ساء االأمن واال�ستقرار 

لدى ال�سلطنة،وبناء عالقات متوازنة من الدول العربية واالإ�سالمية .


