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الملك يستمع لرد مجلس األمة 
على خطاب العرش اليوم

*عمان
يرفع جمل�ش الأمة، الأحد رده على خطاب العر�ش ال�سامي، 
بافتتاح  اإيذانا  به  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تف�سل  ال��ذي 

الدورة العادية الرابعة ملجل�ش الأمة الثامن ع�سر.
امللك  جاللة  ال���رزاز  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ش  وه��ن��اأ 
لعام  الباحث  الدولة  رجل  جائزة  منحه  على  الثاين  عبداهلل 

2019 من معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق الدنى.
وقال الرزاز يف تغريدة له عرب تويرت: “ نبارك جلاللتكم هذا 
التقدير الدويل الذي ي�ساف اإىل �سل�سلة طويلة من اإجنازاتكم«.
والهمة  العزمية  ن�ستمد  بامل�ستقبل،  “متفائلون  وا���س��اف، 
طموحات  حتقيق  نحو  بتوجيهاتكم،  و�سنم�سي  جاللتكم،  من 

الأردنيني واآمالهم بغد اأف�سل«.
وهناأ رئي�ش جمل�ش النواب املهند�ش عاطف الطراونة جاللة 
امللك عبداهلل الثاين بت�سلمه جائزة “رجل الدولة – الباحث” 

لعام 2019 يف نيويورك اجلمعة. 
وكتب الطراونة يف تغريدة له عرب �سفحته ال�سخ�سية على 
فرحني  كنا  حني  يف  قائال:  تويرت  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
كنت  نيويورك،  يف  الدولة  رج��ل  جلائزة  امللك  جاللة  بت�سلم 
وبرملانيني  م�سوؤولني  مع  لقاءات  يف  النيابي  الوفد  يف  وزمالئي 
مبليكنا  و�سعبا  قيادة  اليابان  تقدير  بحجم  ن�سعر  يابانيني 

و�سعبنا.
وقيادتنا،  لبلدنا  العامل  ينظر  كيف  بالفعل  مل�سنا  وتابع: 

ويثق بامللك وبحكمته ومواقفه.... فخورون بكم يا مولي.

وقفة احتجاجية على منهاجي 
الصفين االول والرابع

*عمان 
من  ال�سا�سية  املرحلة  طلبة  م��ن  ع��دد  نفذ 
ال�سبت،  امورهم  واولياء  باململكة  خمتلفة  مدار�ش 
اأمام وزارة الرتبية والتعليم احتجاجا على  وقفة 
منهاجي الريا�سيات والعلوم لل�سفني الول والرابع 

الأ�سا�سيني.
من  ع��دد  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  الوقفة  وج���اءت 
املعلمني واملعلمات، تعبريا عن رف�ش الطلبة واأولياء 
الأمور للمناهج اجلديدة التي بداأت وزارة الرتبية 
الدرا�سى  ال��ع��ام  م��ن  اعتبارا  تدري�سها  والتعليم 

احلايل.
اأولياء الأمور  واعترب متحدثون يف الوقفة من 
وخرباء تربويني ومتخ�س�سني، ان املناهج اجلديدة 
فيما  الطلبة  ل��دى  الرب��اك  من  حالة  يف  ت�سببت 
يتعلق با�ستخدام الرقام وطريقة كتابتها ولفظها 
الخ��رى  املناهج  وبقية  اجلديدين  املنهاجني  يف 

القدمية التي ما زال يدر�سها الطلبة.
ال��ق��درات  يفوق  املناهج  م�ستوى  اإن  وق��ال��وا: 
الطلبة،  ل��دى  وال�ستيعابية  واملعرفية  املهارية 
خا�سة  واملعرفية،  النمائية  خ�سائ�سهم  تراع  ومل 
اأنها مل تبداأ مبرحلة ريا�ش الطفال بحيث تكون 

مبنية ب�سكل تراكمي.
البيئة  يراعي  ل  املناهج  حمتوي  اإن  وقالوا: 
بع�ش  ا�ستخدام  حيث  من  وخ�سو�سيتها  الأردنية 
املدرجة  الفوتوغرافية  وال�سور  والأمثلة  املفاهيم 
�سغر  اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة،  املناهج  يف  بكرثة 

حجم اخلط فيها.
وزارة  يف  القدمية  للمناهج  بالعودة  وطالبوا 
اف�سل  م��ن  اع��ت��ربوه��ا  ال��ت��ي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
املناهج يف املنطقة والعامل، ومت و�سعها من خرباء 

وتربويني اردنيني متخ�س�سني.
تابع �ش2

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب
*عمان 

 – الأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�سوؤول  ع�سكري  م�سدر  �سرح 
ال�سبت، من احباط  ال�سمالية متكنت فجر  الع�سكرية  املنطقة  اأن  العربي،  اجلي�ش 

عملية تهريب كمية كبرية من املخدرات على واجهة احدى وحداتها.
ال�سخا�ش  من  عدد  م�ساهدة  بعد  ال�ستباك  قواعد  تطبيق  مت  اأن��ه  واو�سح 
الداخل  جتاه  تراجعهم  اإىل  اأدى  ما  الأردن��ي��ة،  احل��دود  من  الق��رتاب  يحاولون 

ال�سوري.

وتابع: بعد تفتي�ش املنطقة مت �سبط عدد من الكيا�ش حتوي 262 األف حبة 
نوع كبتاجون و 4509 حبات من نوع لرييكا و 3756 حبة جاليكا، و2660 حبة نوع 

ترامادول، مت حتويلها اإىل اجلهات املخت�سة.
واأكد امل�سدر اأن القوات امل�سلحة لن ترتدد با�ستخدام القوة مع اأي حماولة لكل 
حماية  وان  التهريب،  اأو  الت�سلل  بق�سد  �سواء  احلدود  اجتياز  نف�سه  له  ت�سول  من 
ليبقى  امل�سلحة  القوات  اأجلها  التي تعمل من  الركيزة الأ�سا�سية  الوطن هي  حدود 

الأردن اآمنًا م�ستقرًا يف ظل الراية الها�سمية.

*عمان 
متهم  على  القب�ش  ال�سبت،  العام،  الم��ن  القى 

بق�سية قتل يف �سحاب.
المن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  وق��ال 
�سرطة  ملديرية  ام�ش  �سباح  ورد  بالغًا  ان  العام 
�سرق عمان حول وجود جثة ل�سخ�ش داخل منزله 
للمكان،  التحرك  ج��رى  حيث  �سحاب،  منطقة  يف 

وبالك�سف على اجلثة تبني وجود �سبهة جنائية يف 
وفاته وبداأت التحقيقات.

واو�سح ان التحقيقات يف الق�سية قادت لال�ستباه 
وبالتحقيق  عليه،  القب�ش  والقي  ال�سخا�ش  باحد 
بينه  ح�سل  حلظي  خالف  نتيجة  انه  اع��رتف  معه 
وبني املغدور، قام ب�سربه بوا�سطة اداة را�سة وغادر 
عام  ملدعي  الق�سية  احالة  �سيتم  انه  مبينا  املكان، 

حمكمة اجلنايات الكربى.

*عمان 
تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��رر 
النعيمي اإجراء ت�سكيالت اإدارية وا�سعة يف الوزارة 

اعتبارا من اخلمي�ش املا�سي.
امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا  الت�سكيالت  وج���اءت 
 )82( رق��م  املدنية  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام  م��ن  91/ج/2 
ل�سنة 2013 وتعديالته. و�سملت الت�سكيالت تعيني 
يون�ش فالح �سالح ال�سوابكه مديرا لل�سوؤون الإدارية 
ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  وامل��ال��ي��ة 
ماأدبا، ومازن حممد ح�سن الهدير�ش مديرا لل�سوؤون 
الإدارية واملالية/ مديرية الرتبية للواء دير عال، 
لل�سوؤون  مديرا  الرحالة  الأحمد  حممد  وه��ارون 
والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  واملالية  الإداري���ة 

عبدالكرمي  ختام  وال��دك��ت��ورة  ال�سلط،  ق�سبة   /
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را  عبابنة  ط��ه 
الت�سكيالت  �سملت  كما  اإرب���د.  ق�سبة  مديرية  يف 
تكليفا بالوكالة، لكل من الدكتور حممد �سالح عبد 
الرحمن املحامي مديرا لل�سوؤون الدارية واملالية يف 
وعا�سم  عمان،  ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية 
التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  املومني  ابراهيم  ر�سمي 
ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية 
لل�سوؤون  مديرا  ح��داد  ابراهيم  �سالح  ومها  عمان، 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
ل���واء اجل��ام��ع��ة، وال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة ع��ب��د حممد 
يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را  حا�سري 
مديرية الرتبية والتعليم/ لواء �سحاب.  تابع �ش3

*عمان 
التعامل  م��ن  وخم��ت�����س��ون  خ����رباء  ح���ذر 
املواد  وبع�ش  الع�ساب  و�سفات  مع  الع�سوائي 
التي تعر�ش على �سفحات املواقع اللكرتونية 
من  للكثري  طبية  عالجات  بانها  تو�سف  والتي 
المرا�ش امل�ستع�سية التي مل يكت�سف عالج لها 
بعد، ما يجعلها م�سيدة يقع بها غالبية املر�سى 

وا�سحاب احلاجة .
والنباتات  بالع�ساب  التداوي  ان  وقالوا 
الطبية يحتاج لتخ�س�ش ومعرفة علمية متكن 
وحتقيق  بها  ال��ت��داوي  م��زاول��ة  م��ن  �ساحبها 
الفائدة املرجوة، م�سريين اىل ان ما ين�سر عرب 
مواقع “النرتنت” مبجمله خلطات وعالجات 
لدى  م�سجلة  وغ��ري  ال��رتك��ي��ب  م��ع��روف��ة  غ��ري 
عن  ناهيك  خطرة،  يجعلها  ما  املعنية  اجلهات 
ا�سترياد  يتم  والتي  املرتفعة  املادية  تكلفتها 

معظمها من اخلارج.
والدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  عام  مدير  وقال 
متابعة  مت  ان���ه  ع��ب��ي��دات،  ه��اي��ل  ال��دك��ت��ور 
من  امل�سللة  والعالنات  ال�سكاوى  من  العديد 
بالتعاون  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل 

�سمن  تدخل  انها  حيث  الأمنية،  الأجهزة  مع 
الطبيعية  وامل��ك��م��الت  اخل��ا���س��ة  الغ���ذي���ة 
والنباتات الطبية وعليها بطاقة بيان تعريف 
املادة ومينع ال�ستطباب بها . وا�ساف الدكتور 
عبيدات انه اذا كانت املادة العالنية، م�سللة 
املعرو�ش يتم  امل�ستح�سر  وتختلف عن طبيعة 
ومعرفة  معرو�ش  منتج  اي  وعن  عنها  الك�سف 
طبيعة  بح�سب  معها  للتعامل  امل�سجلة  امل��ادة 
الت�سنيف  جلنة  خ��الل  م��ن  امل���ادة  ت�سنيف 
الأويل، وا�سفا ان ما يعرف على انها عالجات 
غري  تكون  قد  ادع��اءات  هي  المرا�ش  لبع�ش 

وم��واد  ب��اأدوي��ة  خملوطة  تكون  وق��د  علمية 
الطبيعية  املواد  ا�ستعمالها يف  كيماوية ممنوع 
يتم  �سبطها  ح��ال  ويف  الغذائية،  واملكمالت 
وحتويل  ال���س��واق  من  و�سحبها  تداولها  منع 
لت��خ��اذ  الق�سائية  اجل��ه��ات  اىل  امل��خ��ال��ف 
اىل  وا�سار  املحل.  واغ��الق  القانوين  املقت�سى 
املواد ل جتاز كدواء، وامنا تدخل يف  ان تلك 
واملكمالت  والطبيعية  الطبية  الع�ساب  اطار 
ال��غ��ذائ��ي��ة وان����ه ي��ت��م اح��ي��ان��ا ال��ت��الع��ب يف 
ال�سترياد  ن�سبة  وان  العر�ش  عند  املفردات 
تابع �ش3 والتجارة لهذه املواد عالية. 

وزارة الصحة تنفي تعيين 
موظفين خارج ديوان الخدمة

*عمان 
نفت وزارة ال�سحة املعلومات املتداولة يف احدى و�سائل التوا�سل 

الجتماعي ب�ساأن تعيني طبيبات دون اإعالن اأو امتحانات تناف�سية.
هذه  اإن  اجلوارنة:  را�سي  الوزارة  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
يف  موظف  اأي  تعيني  يتم  فلم  الإطالق،  على  �سحيحة  غري  املعلومات 
الوزارة خارج اإطار ديوان اخلدمة املدنية ونظام التوظيف املعمول به 

ال�ساري املفعول.
وت�سو�ش  البلد  تخدم  ل  هّدامة  اإ�ساعات  جمرد  هذه  ان  وا�ساف 

املواطن والراأي العام.

اجواء باردة لثالثة أيام
*عمان 

تبقى الأجواء اليوم الحد باردة ن�سبيًا يف اأغلب املناطق ومعتدلة 
ارتفاعات  على  الغيوم  ظهور  مع  والعقبة،  والبحرامليت  الأغ��وار  يف 
عالية، وتكون الرياح جنوبية �سرقية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة.

غدا  الأج��واء  ت�ستمر  اجلوية  الأر�ساد  دائ��رة  تقرير  وبح�سب 
الثنني باردة ن�سبيًا يف اأغلب املناطق ومعتدلة يف الأغوار والبحرامليت 
والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية 

�سرقية معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحيانًا.

ديه: نشاط الجمعة السوداء 
ينصب عبر التجارة االلكترونية

*عمان 
ان  دي��ه،  منري  والح��ذي��ة  والقم�سة  اللب�سة  جت��ار  نقيب  ق��ال 
والبي�ساء  ال�سوداء”  “اجلمعة  ي�سمى  ما  مبنا�سبة  حمليا  الت�سوق 
النرتنت  ومواقع  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  عرب  ين�سب  عربيا، 
اإذ يعمد التجار الذين يديرون جتارتهم من خالل �سفحاتهم اخلا�سة 

اىل تقدمي تخفي�سات وتنزيالت لتن�سيط مبيعاتهم.
واجلمعة ال�سوداء هو اليوم الذي ياأتي مبا�سرة بعد عيد ال�سكر 
بالوليات املتحدة وعادة ما يكون نهاية ت�سرين الثاين من كل عام، 

ويعد هذا اليوم بداية مو�سم �سراء هدايا عيد امليالد.
وا�ساف ديه ان يوم “اجلمعة ال�سوداء” يعد حدثا ينتظره التجار 
الذين يعملون من خالل التجارة اللكرتونية، متوقعا ان ت�سهد ن�ساطا 
والتنزيالت  اخل�سومات  من  لال�ستفادة  املواطنني  من  واقبال  جتاريا 

التي يتم تقدميها �سواء من داخل او خارج اململكة.
املواطنني  ان  )برتا(،  الردنية  النباء  لوكالة  ت�سريح  يف  وا�سار 
ت�سرين  �سهر  نهاية  �سنويا  تكون  ال�سوداء” التي  “اجلمعة  ينتظرون 
الت�سوق وال�ستفادة من  الثاين، كونها ا�سبحت عرفا لديهم من اجل 
التخفي�سات غري امل�سبوقة. ويف هذا اليوم تقوم اأغلب املتاجر بتقدمي 
يف  ت�سرتى  امليالد  عيد  هدايا  اأغلب  ولأن  كبرية  وخ�سومات  عرو�ش 
ذلك اليوم، فاإن اأعداًدا كبرية من امل�ستهلكني يتجمهرون فجر اجلمعة 

خارج املتاجر الكبرية ينتظرون افتتاحها ل�سراء ما يحتاجون.

*ضانا 
الطبيعة  حل��م��اي��ة  امللكية  اجلمعية  اط��ل��ق��ت 
ال�سبت، طائر الن�سر البني يف حممية �سانا للمحيط 

احليوي الذي يعد من اأكرث الطيور ندرة يف اململكة.
احليوي  للمحيط  �سانا  حممية  م��دي��ر  وب��ني 
الن�سر يتواجد يف مرتفعات  اأن  املهند�ش عامر رفوع 
ل  وباأعداد  والبرتاء  وال�سوبك  �سانا  مثل  اجلنوب، 
تتجاوز 20 طائرًا معظمها له اع�سا�ش يف املحمية، يف 
حني اأن هذا الطائر املهدد بالنقرا�ش كان يتواجد 
املا�سي بعدد من مناطق اململكة وباأعداد كبرية.  يف 
وقال مدير وحدة اإدارة م�ساريع الطيور يف اجلمعية 
الطائر  اإن  قنعري:  طارق  الطبيعة  حلماية  امللكية 

توليد  م��راوح  اأهمها  املهددات،  من  جلملة  يتعر�ش 
اإىل  اإ�سافة  والت�سمم،  والتكهرب  بالرياح  الطاقة 

فقدان موائل الطبيعية ب�سبب الزحف العمراين.
املوؤ�س�سات  م��ع  بال�سراكة  اجلمعية،  وتعمل 
من  جمموعة  تنفيذ  على  الطيور  حلماية  العاملية 
ت�سمل  الأردن  يف  املحلقة  الطيور  حلماية  امل�ساريع 
اإيجاد حلول جذرية للمهددات على الطيور املحلقة 
الطاقة  قطاع  مثل  الإنتاجية  القطاعات  جميع  من 
النفايات  واإدارة  وال�سياحة  وال�سيد  وال��زراع��ة 
التعليمات  ا�سدار  خالل  من  الأرا�سي  وا�ستخدامات 
ال�سيا�سات  يف  الطيور  حماية  ب��اإدم��اج  اخلا�سة 

اخلا�سة بهذه القطاعات.

الدفاع المدني يخمد 
حريقا بمستودع 

لألغذية في سحاب

*عمان 
اأخ���م���دت ف����رق الإط����ف����اء يف 
عمان  �سرق  م��دين  دف��اع  مديرية 
ال�����س��ب��ت، ح��ري��ق��ا ���س��ب داخ���ل 
التمور  لتخزين  ي�ستخدم  م�ستودع 
وال��ب��ق��ول��ي��ات مب��ن��ط��ق��ة ���س��ح��اب، 

م�ساحته 1400 مرت مربع.
اأن  بيان  يف  الإدارة  واأ�سافت 
اأخ��م��دت احلريق  ف��رق الط��ف��اء 
انت�ساره  ومنع  عليه  وال�سيطرة 
ومل  امل��ج��اورة،  الأماكن  باقي  اإىل 
ب��الأرواح.  اإ�سابات  اأي  عنه  ينتج 
جلنة  ت�سكيل  �سيتم  انه  اإىل  ي�سار 
على  للوقوف  املخت�سة  اجلهات  من 

اأ�سباب احلريق.

القبض على قاتل احد 
االشخاص في سحاب

تشكيالت ادارية واسعة في 
وزارة التربية والتعليم

خبراء يحذرون من التداول االلكتروني لوصفات االعشاب 

إطالق طائر النسر البني في محمية ضانا

الطراونة يهنئ الملك بتسلم جائزة رجل الدولة

جاللتكم من  العزيمة  ونستمد  بالمستقبل  متفائلون  للملك:  الرزاز 

*عمان
ال��ن��زاه��ة  هيئة  يف  م�����س��وؤول  م�����س��در  ق���ال 
ومكافحة الف�ساد: اإن عدد ا�ستي�ساحات ديوان 
احلكومة  من  الهيئة  ت�سلمتها  التي  املحا�سبة 
 2018 الثاين  ت�سرين  �سهر  من  الفرتة  خ��الل 
ا�ستي�ساحًا   133 بلغت   2019 اآب  �سهر  ولغاية 
اأ�سدرها ديوان املحا�سبة يف مواجهة عدد كبري 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  والدوائر  ال��وزارات  من 

العامة.
التي  اإن هذه ال�ستي�ساحات  امل�سدر:  وقال 
ارتكاب  على  اأ�ّسرت  ر�سميًا  كتابًا   51 يف  جاءت 

اإدارية  خمالفات  رافقتها  الإنفاق  يف  جتاوزات 
مربر  غري  اإه��دار  اإىل  اأّدت  واإجرائية  وفنية 

للمال العام يف وحدات الإدارة العامة.
م�سامني  در���س��ت  الهيئة  اأن  امل�سدر  وب��نّي 
�سكل  على  و�سّنفتها  ك��اف��ة  ال�ستي�ساحات 
حتقيق  فرق  على  وزع��ت  تخ�س�سية  قطاعات 
القانونية  اجل��وان��ب  م��ن  ل��درا���س��ت��ه  م��ت��ع��ددة 

واملالية والفنية والهند�سية والإدارية.
واأ�ساف امل�سدر اأن نتائج اأعمال هذه الفرق 
و   2016 ال�سنوات  ا�ستي�ساحات  تناولت  التي 
احلايل  العام  من  اأ�سهر  و�سبعة   2018 و   2017

اأ�سفرت عن 204 ق�سايا اتخذ املجل�ش قرارات 
ب�ساأن 183 ق�سية منها فيما بقّي 21 ق�سية قيد 
التي  الق�سايا  الهيئة  التحقيق. و�سّنف جمل�ش 
بواقع  ق�سية   54 وعددها  ق��رارات  فيها  اتخذ 
21 ق�سية القيام بفعل اأو المتناع عن فعل اأدى 
اإىل هدر املال العام و14 ق�سية ا�ساءة ا�ستعمال 
الوظيفة  بواجبات  اإخالل  ق�سية  و14  �سلطة 
اأدت  منافع  عن  الإع���الن  ع��دم  ق�سايا  وث��الث 
اإىل ت�سارب م�سالح وق�سيتا تزوير وتالعب يف 

البيانات اأ�سفرت عن مكا�سب غري م�سروعة.
تابع �ش2

*عمان 
اأجمد  الإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأكد 
ال��رواف��ع  اه��م  م��ن  ال�سناعة  اأن  الع�سايلة 
فر�ش  لإيجاد  الرئي�ش  والعامل  القت�سادية 
وعن�سرا  النمو  ق��اط��رة  باعتبارها  العمل، 
الذي  القت�سادي  التحفيز  برامج  يف  ا�سا�سيا 

احلكومة. تبنته 
ال�سبت  رعايته  خالل  الع�سايلة  واأع��رب 
يف  “�سنع  م�����س��اب��ق��ة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل 
الردن” ال�سحفية، بح�سور مدير عام وكالة 
عن  حجازين،  فايق  )برتا(  الردنية  النباء 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  بني  لل�سراكة  تقديره 
الأردنية من خالل نقابة ال�سحفيني والقطاع 

الوطنية. ال�سناعة  يدعم  ومبا  اخلا�ش، 

الربنامج  ان  اإىل  ال�سدد،  هذا  يف  واأ�سار، 
اأط��ل��ق��ت منه  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي احل��ك��وم��ي 
يرتكز  الآن،  ح��ت��ى  تنفيذيتان  ح��زم��ت��ان 
اخلا�ش،  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة  على 
واع���ت���م���دت احل���ك���وم���ة م����ن خ���الل���ه ع��ل��ى 
العوامل  كاأحد  الوطني  واملنتج  ال�سناعيني 

الوطني. بالقت�ساد  للنهو�ش  الرئي�سة 
بال�سناعة  اعتزازه  عن  الع�سايلة  وعرب 
التي  م��ق��درا اجل��ه��ود  الردن���ي���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
املنتج  مكانة  لتعزيز  ال�سناعيون  يبذلها 
عمل  ف��ر���ش  ب��اإي��ج��اد  وم�ساهمتهم  الردين 
التي  ال�ستق�سائية  اجلهود  مثمنا  جديدة، 
والفائزون  ب�سكل عام  ال�سحفي  بذلها اجل�سم 
ال�سناعي  امل��ن��ت��ح  ل��رتوي��ج  اجل���ائ���زة  ب��ه��ذه 

الوطني.
حقيقية  �سراكة  بناء  �سرورة  اإىل  واأ�سار 
بني الإعالم وال�سناعيني لرتويج ودعم املنتج 
على  الوطنية  ال�سناعة  وتعزيز  الردين 

والعاملية. والعربية  املحلية  ال�ساحة 
�سناعة  غرفتي  رئي�ش  اأك��د  جهته،  م��ن 
ان  اجلغبري  فتحي  املهند�ش  والأردن  عمان 
رك��ائ��ز  اإح���دى  ت�سكل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سناعة 
بنحو  وت�سهم  وتقدمه  الردين  القت�ساد 
ميزان  وترفد  الجمايل  املحلي  الناجت  رب��ع 
كنتاج  دولر  مليارات   7 من  باأكرث  املدفوعات 
بتعزيز  مطالبا  وال���س��ت��ث��م��ار،  ل��ل�����س��ادرات 

واحليوي. املهم  القطاع  هذا  تناف�سية 
�ش2 تابع 

الفساد تتعامل مع 204 قضايا من استيضاحات المحاسبة

العضايلة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة صنع في األردن

الثالوث الخطير : المال 
والسلطة والفساد

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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*عمان 
من  اال�سا�سية  امل��رح��ل��ة  طلبة  م��ن  ع��دد  نفذ 
ال�سبت،  امورهم  واولياء  باململكة  خمتلفة  مدار�س 
على  احتجاجا  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأمام  وقفة 
منهاجي الريا�سيات والعلوم لل�سفني االول والرابع 

االأ�سا�سيني.
ال��ت��ي ���س��ارك فيها ع��دد من  ال��وق��ف��ة  وج���اءت 
املعلمني واملعلمات، تعبريا عن رف�س الطلبة واأولياء 
االأمور للمناهج اجلديدة التي بداأت وزارة الرتبية 
الدرا�سى  ال��ع��ام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  تدري�سها  والتعليم 

احلايل.
االأمور  اأولياء  من  الوقفة  يف  متحدثون  واعترب 
وخرباء تربويني ومتخ�س�سني، ان املناهج اجلديدة 
فيما  الطلبة  ل��دى  االرب���اك  من  حالة  يف  ت�سببت 
ولفظها  كتابتها  وطريقة  االرقام  با�ستخدام  يتعلق 
االخ��رى  املناهج  وبقية  اجلديدين  املنهاجني  يف 

القدمية التي ما زال يدر�سها الطلبة.
ال��ق��درات  ي��ف��وق  املناهج  م�ستوى  اإن  وق��ال��وا: 
ومل  الطلبة،  لدى  واال�ستيعابية  واملعرفية  املهارية 
اأنها  خا�سة  واملعرفية،  النمائية  خ�سائ�سهم  تراع 
مل تبداأ مبرحلة ريا�س االطفال بحيث تكون مبنية 

ب�سكل تراكمي.
البيئة  يراعي  ال  املناهج  حمتوي  اإن  وق��ال��وا: 
بع�س  ا�ستخدام  حيث  من  وخ�سو�سيتها  االأردنية 
املدرجة  الفوتوغرافية  وال�سور  واالأمثلة  املفاهيم 
�سغر  اإىل  باالإ�سافة  اجل��دي��دة،  املناهج  يف  بكرثة 

حجم اخلط فيها.
وزارة  يف  القدمية  للمناهج  بالعودة  وطالبوا 
املناهج  اف�سل  من  اعتربوها  التي  والتعليم  الرتبية 
يف املنطقة والعامل، ومت و�سعها من خرباء وتربويني 

اردنيني متخ�س�سني.
يف  عممت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر 
التعديالت  امليدان،  يف  مديرياتها  على  �سابق  وقت 
الفنية  اللجنة  اإليها  خل�ست  التي  واالإر����س���ادات 
امل�سكلة يف الوزارة حول كتابي الريا�سيات والعلوم 
العلمية  املادة  دقة  ل�سمان  والرابع،  االأول  لل�سفني 
عملية  �سري  وح�سن  العمرية  الفئة  ومنا�سبة 

التدري�س يف الغرفة ال�سفية.
حر�سا  التو�سيات  بهذه  للعمل  التعميم  وج��اء 
من الوزارة على حتديث مناهجها با�ستمرار، وعمال 
بالتغذية الراجعة من امليدان حول هذه الكتب، فيما 
اأكدت الوزارة يف ذات الوقت اأن التعديالت املذكورة 

�ستدرج يف الكتب يف مرحلة اإعادة الطباعة.
امل�سرفني  متابعة  ���س��رورة  ال���وزارة  اأك��دت  كما 
بالتعميم  للعمل  امل��دار���س  وم��دي��ري  ال��رتب��وي��ني 

والتعديالت التي ت�سمنها، وجاءت يف 12 �سفحة.
وت�سمنت اأبرز التعديالت حذف بع�س العبارات 
بع�سها  وتعديل  الكتابني،  الدرو�س  من  والفقرات 

االآخر وتغيري عناوين بع�س الدرو�س.
توجيهات  ك��ذل��ك،  ال��ت��ع��دي��الت  ت�سمنت  ك��م��ا 
الطلبة،  لتدري�س  لهم  كدليل  للمعلمني  واإر���س��ادات 
الكتاب  للتعامل مع وحدات  للمعلمني  وخطة زمنية 
امل�سرفني  وتوجيه  متت،  التي  التعديالت  �سوء  يف 

واملعلمني حول كيفية التعامل معها.
الوطني  للمركز  االأعلى  املجل�س  رئي�س  وك��ان 
يف  اكد  حمافظة،  عزمي  الدكتور  املناهج  لتطوير 
ت�سريحات �سابقة، ان عمل املركز يهدف اإىل تطوير 
االأ�ساليب  الف�سل  وفقا  املدر�سية  والكتب  املناهج 
احلديثة، ومبا يتما�سى واحتياجات اململكة وم�سرية 
التعليم االمثل وفل�سفة الرتبية والتعليم واهدافها 

وب�سكل تدريجي.
وتطوير  مراجعة  على  يعمل  املركز  اأن  واأك��د 
مرحلة  من  ابتداء  والتقومي  للمناهج  العام  االطار 
مبا  ع�سر،  الثاين  ال�سف  وحتى  املبكرة  الطفولة 
واخلا�سة  العامة  التعليمية  النتاجات  ذل��ك  يف 
التدري�س  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  جميعها،  باملباحث 
االأداء  م��وؤ���س��رات  وت��ط��وي��ر  وال��ت��ق��ومي  والتقييم 
النتاجات  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  للمناهج  الرئي�سة 
وتطوير  درا�سية،  مرحلة  لكل  للطلبة  التعليمية 
املعلمني،  وادلة  التعليمية  وامل��واد  املدر�سية  الكتب 
املعلمني  امل�سوؤولة عن تدريب  مع اجلهات  والتن�سيق 
امل��واد  ذل��ك  يف  مب��ا  املناهج  تطبيق  م��ن  لتمكينهم 

التعليمية.
و�سمل  اأخ���ريا  مت  ال��ذي  املناهج  تغيري  وح��ول 
والرابع،  االول  لل�سفني  والعلوم  الريا�سيات  مادتي 
جاءت  التطوير  عملية  اإن  حمافظة:  الدكتور  قال 
متخ�س�سني  خرباء  �سمت  للجان  اجتماعات  عقب 
بهذا  املتقدمة  العاملية  التجارب  على  واالط���الع 
االردنية،  للمناهج  العام  االط��ار  وح��ددت  املجال، 
له  تقدمت  عطاء  وط��رح  ذل��ك  بعد  مت  اأن  مبينا 

جمموعة �سركات عاملية متخ�س�سة.
وترجمة  ت�سميم  ت�سمن  ال��ع��ط��اء  اأن  وب���ني 
بحيث  االأردن��ي��ة،  البيئة  ح�سب  املناهج  وتكييف 

ي�سلم لوزارة الرتبية والتعليم جاهزا للطباعة.
كان  وماليا  فنيا  االف�سل  العر�س  ان  اإىل  وا�سار 
و�سلت  بكلفة  الربيطانية  كولنز  هاربر  �سركة  من 
اإىل 7ر3 ماليني دينار، وي�سمل 42 كتابا حتتوي 3 
مرة  الأول  متارين  وكتاب  للطالب  كتاب  منها  مناذج، 
 126 جمموعه  مبا  املعلم  ودليل  اإلكرتوين،  وم�سدر 

كتابا.
ورحب الدكتور حمافظة بتو�سيات ومالحظات 
اأي جهة، موؤكدا اأن الطبعة احلالية جتريبية ميكن 

اأن تعدل يف الطبعة املقبلة.
تدريجية،  ب�سور  يتم  املناهج  تغيري  اإن  وق��ال: 
الرتبية  م��واد  من  االخ��رى  املناهج  بعد  ي�سمل  ومل 
وان  العربية  واللغة  واالجتماعيات  اال�سالمية 
املناهج تتم ب�سور علمية وعلى ايدي  عملية تغيري 
تنمية  على  ح��ر���س  وكلهم  ومتخ�س�سني  خ���رباء 
والدينية  الوطنية  بالقيم  واالن��ت��م��اء  ال���والء 
الدكتور  ون��وه  واالب���داع.  التفكري  مهارات  وتنمية 
حمافظة بعملية تطوير املناهج التي تتم بالتن�سيق 
الوطني  للمركز  االأع��ل��ى  املجل�س  بني  والت�سارك 
وان  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  املناهج  لتطوير 
هو  تطويرها  بعد  باقرارها  ال�سالحية  �ساحب 
جمل�س الرتبية والتعليم الذي يراأ�سه وزير الرتبية 

والتعليم وي�سم 18 ع�سوا.

*املنامة 
اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  اأج��رى 
ال�سبت،  املنامة  حوار  منتدى  هام�س  على  ال�سفدي 
وامل�ستجدات  الثنائية  العالقات  ح��ول  حمادثات 
يف  امل�ساركني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  م��ع  االإقليمية 
ع�سرة  اخلام�سة  ن�سخته  يف  ينعقد  ال��ذي  املنتدى 
ال��دويل  وامل��ع��ه��د  البحرين  مملكة  ب��ني  ب�سراكة 

للدرا�سات اال�سرتاتيجية. 
ال��دف��اع  وزي���ر  م��ع  مباحثات  ال�سفدي  وع��ق��د 
ال��ي��اب��اين ت���ارو ك��ون��و ت��ن��اول��ت ال��ت��ع��اون يف اإط���ار 
العالقات  ت�سهده  ما  واأهمية  العقبة  اجتماعات 
جميع  يف  م�ستمر  تطور  م��ن  اليابانية  االأردن��ي��ة 
املجاالت. كما بحث الوزيران امل�ستجدات االإقليمية 
الفل�سطينية  بالق�سية  املرتبطة  تلك  مقدمتها  ويفيِ 
ال�سورية.  ل��الأزم��ة  �سيا�سي  حلل  التو�سل  وجهود 
التعاون  زيادة  على  احلر�س  وكونو  ال�سفدي  واأكد 
يف جميع املجاالت. كما التقى ال�سفدي وزير الدولة 
�سوزوكي،  كي�سوكي  اخلارجية  لل�سوؤون  الياباين 
وا�ستعر�س معه خطوات تعزيز التعاون بني اململكة 
من  وفد  مع  لقاء  خالل  ال�سفدي  وثمن  واليابان. 
من  كاًل  �سم  االأمريكيني،  والنواب  ال�سيوخ  جمل�سي 
العالقات  جلنة  ع�سو  مرييف  كري�ستوفر  ال�سيناتور 
اأع�ساء  كبري  ويل�سون  ج��و  وال��ن��ائ��ب  اخل��ارج��ي��ة، 
لل�سرق  الفرعية  اللجنة  يف  اجلمهورية  الكتلة 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا، والنائب تد دويت�س رئي�س 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  لل�سرق  الفرعية  اللجنة 

للمملكة.  املتحدة  الواليات  تقدمه  ال��ذي  الدعم 
الثنائية  العالقات  الوفد  واأع�ساء  ال�سفدي  وبحث 
وامل�ستجدات  البلدين  بني  ال�سراكة  تعزيز  و�سبل 
االإق��ل��ي��م��ي��ة.  ورك���زت امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي اأج��راه��ا 
ل�سوؤون  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  نائب  مع  ال�سفدي 
للرئي�س  اخلا�س  وامل�ساعد  رود  ج��ون  ال�سيا�سات 
االأمريكي وم�ساعد م�ست�سار االأمن الوطني االأمريكي 
الدكتورة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 
�سبل  على  منف�سلني،  لقاءين  يف  كوت�س  فيكتوريا 
جهود  يف  والتطورات  الثنائي  التعاون  اآفاق  تعزيز 
حل االأزمة ال�سورية واحلرب على االإرهاب. والتقى 
االأمن  وم�ست�سار  الوزراء  جمل�س  عام  اأمني  ال�سفدي 
ركز  اجتماع  يف  �سيدويل  مارك  الربيطاين  القومي 
وجرى  البلدين.  بني  اال�سرتاتيجية  العالقات  على 
الدفاع  وزي��ر  نائب  ح�سره  ال��ذي  االجتماع  خ��الل 
التعاون  بحث  فري�سر،  تيم  االدم��ريال  الربيطاين 
العملية  يف  وال��ت��ط��ورات  البلدين  ب��ني  ال��دف��اع��ي 
واحلرب  االإقليمية  االأزم��ات  حل  وجهود  ال�سلمية 
وزير  مع  اجتماعًا  ال�سفدي  وعقد  االإره��اب.  على 
اأن��ني،  نيل�س  اأملانيا  يف  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 
وبحث معه م�سرية تعزيز التعاون بني اململكة واأملانيا 
والوزير  ال�سفدي  وا�ستعر�س  ودفاعيًا.  اقت�ساديًا 
وزي��ر  بح�سور  مت  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  االأمل���اين 
الدولة يف وزارة الدفاع توما�س �سيلربون، التطورات 
يف جهود حل االأزمة ال�سورية، خ�سو�سا اجتماعات 

اللجنة الد�ستورية التي اأكدا اأهمية جناحها.

ان  *عمَّ
حافة  ال�سِّ و�سبكة  االأردين  االإعالم  معهد  اأطلق 
االأخالقية، قامو�ًسا ودلياًل اإر�سادًيا، موجها للعاملني 
املعهد،  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وق���ال  االإع����الم.  بو�سائل 
اإْن  التي  املفردات  اأبرز  القامو�س يت�سمن  ان  ال�سبت، 
ت  تغري �سياق ا�ستخدامها )بح�سب و�سف البيان(، اأدَّ

خلطاب كراهية وحتري�س كبريين.
ال��ع��ام��ل��ني يف  اإر����س���اد  ال��ق��ام��و���س اإىل  وي��ه��دف 
التوا�سل  و�سائل  على  والنا�سرين  االإع��الم  و�سائل 
يف  امل��ف��ردات  ا�ستخدام  م��راع��اة  اإىل  االجتماعي، 
�سياقها الطبيعي فقط، وعدم ا�ستخدامها كمفردات 

توؤدي اإىل االنتقا�س من �ساحبها اأو من ميثلها.
زي��اد  ال��دك��ت��ور  املعهد  عميد  ع��ن  البيان  ون��ق��ل 
الرفاعي قوله، اإّن الدليل ُي�سهم بتنبيه ال�سحافيني 
واالعالميني اإىل احلذر يف ا�ستخدام املفردات �سمن 
�سياقاتها ال�سحفية واالإعالمية ال�سليمة، الفتا اىل 
ان القامو�س يوؤكد جهود االأردن يف احلد من انت�سار 
�سبكة  رئي�سة  اأك��دت  ب��دوره��ا،  الكراهية.  خطاب 
ان  ح��رب،  زاه��رة  الدكتورة  االخالقية  ال�سحافة 
يف  االوىل  اط��الق  بعد  ثانية  كطبعة  ج��اء  الدليل 
اىل  الو�سول  بهدف  ج��اء  اجلهد  ان  مبينة  م�سر، 
واالنتقا�س  الكراهية  عن  بعيدة  اأخالقية  �سحافة 
مدير  قال  جانبه،  من  االآخرين.  �سد  والتحري�س 
العامل  )اكيد(  االأردين  االإع��الم  م�سداقية  مر�سد 

حتت مظلة املعهد، طه دروي�س، ان درا�سة متخ�س�سة، 
ال�سحافة  �سبكة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ر���س��د،  ن��ّف��ذه��ا 
يف  الكراهية  خطاب  “ر�سد  بعنوان  االأخ��الق��ّي��ة، 
اليوم  نتائجها  واعلنت  االأردنّية”،  االإع��الم  و�سائل 
يت�ساعد  الكراهية”  “خطاب  اأّن  اأظهرت  ال�سبت، 
على امل�ستوى املحلي، م�ستدركة انه ال ُي�سّكل ظاهرة 
يف االإعالم االأردين حتى االن. واأ�ساف ان الدرا�سة 
اأجريت وفق منطق البحث العلمي، ر�سد من خاللها 
12951 مادة، اختري منها 323 مادة كعينة ق�سدية، 
بني  توزعت  حملية،  اإع��الم  و�سائل  ت�سع  يف  ن�سرت 
اإ�سافة  ورادي��و،  الكرتونية  ومواقع  يومية،  �سحف 
“في�سبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع��ي  اإىل 
ببيان  عممت  ال��ت��ي  النتائج  وا���س��ارت  وتويرت”. 
االإعالمّية  التغطية  ر�سد  عملّية  ان  اىل  �سحايف، 
خلطاب الكراهية يف و�سائل االإعالم االأردنّية هدفت 
التي  واللغة  الكراهية،  تعبريات  عن  الك�سف  اإىل 
حتمل التحّيز والتحري�س، ا�سافة اىل انها تت�سمن 
لر�سد  االأردن��ّي��ة  االإع���الم  و�سائل  م�سمون  حتليل 
حجم خطاب الكراهية وتعبرياته، ومعرفة طبيعة 
امل�ستهدفة  واجلهات  مو�سوعاته،  واأه��ّم  اخلطاب، 
ال�سحايّف  القالب  ونوع  اخلطاب،  ماّدة  وم�سدر  منه، 
الكراهية  تعبريات  ر�سد  اإىل  باالإ�سافة  املُ�ستخدم، 
من  الكراهية  خطاب  معاين  من  معنى  حتمل  التي 

خالل ال�سياق.

*عمان 
والربملانية  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  ق��ال   
الثقافة  تعزيز  اإن  امل��ع��اي��ط��ة:  مو�سى  املهند�س 
االنخراط  قيم  واح��رتام  والدميقراطية،  املدنية 
يف العمل اجلماعي، ت�سكل اهم ركائز تطوير احلياة 
ال�سيا�سية يف االأردن، اإىل جانب تطوير الت�سريعات 

الناظمة للعمل ال�سيا�سي.
االنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  املعايطة  واأ���س��ار 
ال�سيا�سية  احلياة  تطوير  اأن  اإىل  )برتا(  االردنية 
لرت�سيخ  اجلميع  م�ساركة  تتطلب  وطنية،  م�سوؤولية 
وت��درج  بثبات  االردين  ال��دمي��ق��راط��ي  من��وذج��ن��ا 
بتطوير  احلكومة  التزام  موؤكدا  اآمنة،  بطريقة 
ال�سيا�سية  احلياة  لتطوير  الناظمة  الت�سريعات 
متوا�سل  ب�سكل  والعمل  لذلك،  احلاجة  دعت  كلما 
احلزبية  للحياة  واملحفزة  املنا�سبة  البيئة  لتوفري 
نظام  م�سروع  اأن  واو���س��ح  املجتمعية.  وامل�ساركة 
اأخ��ريا،  احلكومة  اق��رت��ه  ال��ذي  االح���زاب  متويل 
املقبلة  النيابية  االنتخابات  بعد  تطبيقه  �سيبداأ 
ربط  خ��الل  من  ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  ي�سّجع 
التمويل بالرت�سح لالنتخابات ون�سبة اال�سوات التي 

يح�سل عليها، اإ�سافة اإىل حجم التمثيل ال�سيا�سي.
اأن االحزاب االردنية وعددها 48 حزبا  وزاد: 
التاأ�سي�س،  قيد  اأخ��رى   16 اإىل  ا�سافة  مرخ�سا، 
االح���زاب  ق��ان��ون  على  اع��رتا���س��ات  اأي  ت���ورد  مل 
مناط  القانون  احكام  تطبيق  اأن  اإىل  الفتا  النافذ، 
ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  عام  امني  يراأ�سها  بلجنة 

والربملانية، مب�ساركة مرجعيات متعددة.
و�سدد على اأن تعزيز العمل احلزبي يعتمد ا�سا�سا 
على االحزاب نف�سها والقائمني عليها، وعلى االإميان 
املواطنني،  من  احلزبية  والثقافة  احلزبي  بالعمل 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عنه  حتدث  ما  وه��ذا 
املجتمعي  ال��دور  عن  ف�سال  النقا�سية،  االوراق  يف 
واالنتخابات،  احلزبي  العمل  يف  وامل�سارك  الفاعل 
للمجتمع،  املتناق�سة  امل�سالح  متثل  االأح��زاب  واأن 
لي�س  فاحلزب  احلزبي،  العمل  ت�سكيل  ياأتي  ومنها 
جمعية او منتدى ثقايف، وال يوجد اليوم ما مينع من 

االنخراط يف العمل احلزبي.
وك�سف املعايطة عن ار�سال قانون جديد خا�س 
النواب يف الدورة  اإىل جمل�س  باأمانة عمان الكربى 
قانون  م��ع  االرت��ب��اط  لف�سل  احل��ال��ي��ة،  ال��ع��ادي��ة 
الذي  املحلية  االإدارة  قانون  اإىل  اإ�سافة  البلديات، 
املحافظات، مبا  البلديات وجمال�س  يوحد مرجعية 

التي  “الالمركزية”  ويعزز  البلدي،  العمل  يطور 
جاءت لتحقيق التنمية من خالل م�ساركة املواطنني 
التي  املناطق  يف  وحاجاتهم  اولوياتهم  حتديد  يف 
الالمركزية  جتربة  اأن  وتابع  فيها.  يتواجدون 
كافية  وغ��ري  ق�سرية  م��دة  وه��ي  ع��ام��ان،  عليها  مر 
ا�ستفدنا  ولكننا  النجاح،  اأو  بالف�سل  عليها  للحكم 
الدولة كخيار  التي تبنتها  التجربة  كثريا من هذه 
ا�سرتاتيجي يف االدارة املحلية يتطور ب�سكل م�ستمر، 
مع  مت  ال��ذي  احل��وار  خالل  ومن  حاليا  نعمل  حيث 
خمتلف اجلهات ذات العالقة، على معاجلة مواطن 
رافقتها،  التي  التناق�سات  او  والتعار�سات  اخللل 
مبا  ال�سالحيات  ومنح  املرجعيات  توحيد  حيث  من 

يحقق هدفها اال�سا�سي وهو التنمية.
احلكومة  بني  العالقة  تكامل  املعايطة  واك��د 
فيما  احلايل  والت�ساور  والتعاون  النواب،  وجمل�س 
للدولة  العامة  امل��وازن��ة  قانون  بفر�سيات  يتعلق 
اإقرارها  قبل   ،2020 ل�سنة  احلكومية  والوحدات 
على  ال��ت��ف��اه��م  ي��ت��م  بحيث  ال�����وزراء،  جمل�س  م��ن 
ال�سلطات  العري�سة م�سبقا، والتعاون بني  اخلطوط 
ال يتناق�س مع اال�س�س الد�ستورية التي تن�س على 
�سابقة ت�ساركية مل  ال�سلطات يف  وا�ستقاللية  ف�سل 
اأو  دمج  حول  الت�ساور  اإىل  اإ�سافة  قبل،  من  حتدث 

الغاء بع�س الهيئات امل�ستقلة.
هذه  فبع�س  حولها،  عام  لغط  وجود  اإىل  وا�سار 
الهيئات تطور مع تطور الدولة وال ميكن دجمها مع 
املركزي  البنك  مثل  العامة،  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات 
االإذاع��ة  وموؤ�س�سة  الزراعي  االإق��را���س  و�سندوق 
والتلفزيون وغريها، يف حني اأن هناك هيئات تعمل 
هيئات  اأو  وزارات  مع  دجمها  على  حاليا  احلكومة 
باملئة  اأن احلكومة اجابت على 95  اأخرى. واو�سح 
النواب،  جمل�س  ار�سلها  التي  النيابية  االأ�سئلة  من 
مت  كما  تاريخه،  لغاية   2300 االإجمايل  وعددها 
يف  مذكرة   322 و  للحكومة،  ا�ستجوابا   90 توجيه 
اأو  تناق�س  مل  احلكومة  اإن  وق��ال:  ذاتها.  الفرتة 
النافذ  االنتخابات  قانون  تعديل  اإمكانية  تطرح 
االنتخابات  اجراء  موعد  حتديد  اأن  موؤكدا  حاليا، 
م�ساركة  اأهمية  واك��د  امللك.  جاللة  بيد  القادمة 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يوليهم  الذي  ال�سباب 
من  بذلك  ملتزمة  احلكومة  وان  كبريا،  اهتماما 
خالل اإتاحة الرت�سح النتخابات جمال�س املحافظات 
حيث  البلدية  للمجال�س  التابعة  املحلية  واملجال�س 

ان �سن الرت�سح 25 عاما.

اطالق مشروع حماية المناخ والموارد 
من خالل االقتصاد الدائري

*عمان 
من  واملوارد  املناخ  حماية  م�سروع  ال�سبت،  عمان  اأمانة  اأطلقت 
من  بتمويل  امل�سدر«  من  النفايات  »فرز  الدائري  االقت�ساد  خالل 

.GIZ الوكالة االأملانية للتعاون الدويل
للمواد  والفرز  واملعاجلة  اجلمع  حت�سني  اإىل  يهدف  وامل�سروع 
القابلة الإعادة التدوير داخل حدود اأمانة عمان يف ثالث مناطق 
جتريبية، وهي حي الر�سوان يف منطقة زهران، حي الرواق وحي 

اجلرن يف منطقة ب�سمان، ويف و�سط البلد كموقع جتاري.
وقال اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة: اإن االمانة با�سرت 
اجلانب  وراع��ت  الغباوي  مكب  يف  الطاقة  اإىل  النفايات  بتحويل 
تعزيز  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  واالجتماعي،  واالقت�سادي  البيئي 
منظومة النقل العام واالنارة املوفرة للطاقة لتخفيف االنبعاثات 

الكربونية.
ال�سفري  بح�سور  امل�سروع  اإط���الق  خ��الل  عمان  اأم��ني  واأع���رب 
الكويتي يف عمان عزيز الديحاين، عن اعتزازه بهذا امل�سروع الذي 
مع  التعامل  ثقافة  وتر�سيخ  االأ�سرة،  وم�سوؤولية  البيت  من  يبداأ 
دائرة  مدير  وبني  واخلدمية.  العامة  واملرافق  وال�سارع  النفايات 
الدرا�سات والتوعية البيئية املهند�س عمر عربيات اأن كلفة اإدارة 
النفايات يف مدينة عمان تبلغ تقريبا 65 مليون دينار، 70 باملئة 

منها تذهب لعملية جمع النفايات.
حي  يف  املقبل  ال�سهر   19 من  اعتبارا  �سيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
الكندي  ب�سارع  نزوال  اخلام�س  باجتاه  الثالث  الدوار  من  الر�سوان 
احلاويات،  توزيع  علي،  بن  احل�سني  ل�سارع  و�سوال  عرار  �سارع  ثم 
)اجلافة(  التدوير  الإع��ادة  القابلة  للنفايات  االول  نوعان  وهي 
والثاين للنفايات املتبقية وت�سمل النفايات الع�سوية وغري القابلة 

للتدوير.
جمع  عملية  املقبل  ال��ع��ام  مطلع  م��ن  اعتبارا  �سيتم  وت��اب��ع: 
مل�ستودع  نقلها  يتم  بحيث  ا�سبوعيا  واحدة  ملرة  املفروزة  النفايات 
املتبقية  االخ��رى  النفايات  جتميع  �سيتم  فيما  الغباوي،  مكب  يف 
بعملية  املقبل  العام  منت�سف  االأمانة  و�ستبا�سر  ا�سبوعيا.  مرتني 
اأحياء الرواق واجلرن التابع ملنطقة ب�سمان ويف  فرز النفايات يف 

و�سط البلد كموقع جتاري.
ويهدف امل�سروع اإىل حت�سني منظومة ادارة النفايات ال�سلبة يف 
مدينة عمان من خالل الت�سجيع على فرز النفايات من امل�سدر، كما 
يدعم االهداف اال�سرتاتيجية الوطنية الإدارة النفايات ال�سلبة، 
وي�سهم يف االلتزام باإخراج النفايات باأوقات حمددة وخف�س كلفة 

جمع النفايات مع اإطالة عمر مكب الغباوي.
العدوان واخلبري  املهند�سة هال  امل�سروع  م�سوؤول  وقالت �سابط 
ال��دويل  للتعاون  االأملانية  الوكالة  اإن  انغيلهاردت:  كري�ستوف 
االأْردن واأن املجاالت التي تعمل  يف  امل�ساريع  بتنفيذ  بداأت   GIZ
فيها حاليا، هي املياه، والتعليم والتدريب املهني، وجمال النفايات 

ال�سلبة.

*عمان
النزاهة  هيئة  يف  م�سوؤول  م�سدر  قال 
ا�ستي�ساحات  عدد  اإن  الف�ساد:  ومكافحة 
من  الهيئة  ت�سلمتها  التي  املحا�سبة  ديوان 
ت�سرين  �سهر  من  الفرتة  خ��الل  احلكومة 
الثاين 2018 ولغاية �سهر اآب 2019 بلغت 
املحا�سبة  ديوان  اأ�سدرها  ا�ستي�ساحًا   133
يف م��واج��ه��ة ع���دد ك��ب��ري م���ن ال������وزارات 

والدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات العامة.
اال�ستي�ساحات  هذه  اإن  امل�سدر:  وقال 
��رت  اأ���سّ ر�سميًا  كتابًا   51 يف  ج��اءت  التي 
رافقتها  االإنفاق  يف  جت��اوزات  ارتكاب  على 
اأّدت  واإجرائية  وفنية  اإداري��ة  خمالفات 
اإىل اإهدار غري مربر للمال العام يف وحدات 

االإدارة العامة.
م�سامني  در�ست  الهيئة  اأن  امل�سدر  وبنّي 

�سكل  على  و�سّنفتها  كافة  اال�ستي�ساحات 
ف��رق  ع��ل��ى  وزع���ت  تخ�س�سية  ق��ط��اع��ات 
اجل��وان��ب  م��ن  لدرا�سته  م��ت��ع��ددة  حتقيق 
والهند�سية  والفنية  واملالية  القانونية 

واالإدارية.
هذه  اأعمال  نتائج  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
ال�سنوات  ا�ستي�ساحات  الفرق التي تناولت 
من  اأ�سهر  و�سبعة   2018 و   2017 و   2016
العام احلايل اأ�سفرت عن 204 ق�سايا اتخذ 
منها  ق�سية   183 ب�ساأن  ق���رارات  املجل�س 

فيما بقّي 21 ق�سية قيد التحقيق.
التي  الق�سايا  الهيئة  جمل�س  و�سّنف 
ق�سية   54 وع��دده��ا  ق���رارات  فيها  اتخذ 
االمتناع  اأو  بفعل  القيام  ق�سية   21 بواقع 
و14  ال��ع��ام  امل���ال  ه��در  اإىل  اأدى  فعل  ع��ن 
ق�سية  و14  �سلطة  ا�ستعمال  ا�ساءة  ق�سية 

ق�سايا  وثالث  الوظيفة  بواجبات  اإخ��الل 
ت�سارب  اإىل  اأدت  منافع  عن  االإع��الن  عدم 
م�سالح وق�سيتا تزوير وتالعب يف البيانات 

اأ�سفرت عن مكا�سب غري م�سروعة.
حفظ  الهيئة  جمل�س  اأّن  امل�سدر  وب��نّي 
اإىل  �سابقًا  اأُحيلت  منها   21 ق�سية   129
منظورتان  وق�سيتان   ، ال��ع��ام  االإدع����اء 
اإىل  ترتقيِ  مل  خمالفة   28 و  الق�ساء،  اأمام 
ت�سويبها،  مت  اجلزائية  امل�ساءلة  م�ستوى 
 19 و  فيها،  ف�ساد  �سبهات  ال  ق�سية   55 و 
اإىل  ا�سافة  املتابعة،  قيد  زال��ت  ال  ق�سية 
حفظها  الهيئة  جمل�س  ك��ان  ق�سايا  ارب��ع 

اأ�ساًل.
ه��ذه  جميع  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ����س���ار 
اإىل  اأُح��ي��ل��ت  ال��ت��ي  تلك  ���س��واء  الق�سايا 
اأو  حفظها  ج��رى  التي  اأو  العام  االإدع���اء 

ت�سويبها بلغ 64 ق�سية وقعت يف 34 بلدية 
وزارة  يف  ق�سية   22 و  اململكة،  بلديات  من 
ال�سياحة،  وزارة  يف  ق�سية   13 و  ال�سحة 
 12 و  االأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  ق�سية   11 و 
واالأ�سغال  وال��ري  املياه  وزارت��ي  يف  ق�سية 
عدد  يف  فوقعت  الق�سايا  باقي  اأّما  العامة، 
اأن  امل�سدر  واأك���د  االأخ����رى.  ال��دوائ��ر  م��ن 
ف�ساد  �سبهات  اعرتتها  التي  املبالغ  جمموع 
ب��ل��غ ن��ح��و 61 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ن اإج��م��ايل 
حول  ال��دي��وان  تقارير  يف  ال���واردة  املبالغ 
هذه الق�سايا والبالغ نحو 66 مليون دينار، 
دينار  مليون   30 ب�  ق�سايا  اإحالة  مّت  حيث 
منها اإىل االإدعاء العام، فيما كانت ق�سايا ب� 
31 مليون دينار حمالة �سابقًا اإىل االإدعاء 
العام، وهي من الق�سايا التي كانت منظورة 

قبل ورود ا�ستي�ساحات ديوان املحا�سبة.

*عمان 
اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���الم 
اهم  م��ن  ال�سناعة  اأن  الع�سايلة  اأجم���د 
الرئي�س  والعامل  االقت�سادية  ال��رواف��ع 
قاطرة  باعتبارها  العمل،  فر�س  الإيجاد 
التحفيز  برامج  يف  ا�سا�سيا  وعن�سرا  النمو 

االقت�سادي الذي تبنته احلكومة.
واأع�����رب ال��ع�����س��اي��ل��ة خ���الل رع��اي��ت��ه 
م�سابقة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  ال�����س��ب��ت 
بح�سور  ال�سحفية،  االردن”  يف  “�سنع 
)برتا(  االردنية  االنباء  وكالة  عام  مدير 
بني  لل�سراكة  تقديره  عن  حجازين،  فايق 
خالل  من  االأردنية  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
ومبا  اخلا�س،  والقطاع  ال�سحفيني  نقابة 

يدعم ال�سناعة الوطنية.
واأ�سار، يف هذا ال�سدد، اإىل ان الربنامج 
منه  اأطلقت  ال��ذي  احلكومي  االقت�سادي 
يرتكز  االآن،  حتى  تنفيذيتان  حزمتان 
اخلا�س،  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة  على 
واع��ت��م��دت احل��ك��وم��ة م���ن خ��الل��ه على 
العوامل  كاأحد  الوطني  واملنتج  ال�سناعيني 

الرئي�سة للنهو�س باالقت�ساد الوطني.
وعرب الع�سايلة عن اعتزازه بال�سناعة 
التي  اجلهود  مقدرا  االردن��ي��ة،  الوطنية 
املنتج  مكانة  لتعزيز  ال�سناعيون  يبذلها 
عمل  فر�س  باإيجاد  وم�ساهمتهم  االردين 
اال�ستق�سائية  اجل��ه��ود  مثمنا  ج��دي��دة، 
عام  ب�سكل  ال�سحفي  اجل�سم  بذلها  التي 
املنتح  لرتويج  اجل��ائ��زة  بهذه  وال��ف��ائ��زون 

ال�سناعي الوطني.
واأ�سار اإىل �سرورة بناء �سراكة حقيقية 
ودعم  لرتويج  وال�سناعيني  االإع���الم  بني 
الوطنية  ال�سناعة  وتعزيز  االردين  املنتج 
والعاملية.  والعربية  املحلية  ال�ساحة  على 
�سناعة  غرفتي  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 
ان  اجلغبري  فتحي  املهند�س  واالأردن  عمان 
ركائز  اإح��دى  ت�سكل  الوطنية  ال�سناعة 
بنحو  وت�سهم  وتقدمه  االردين  االقت�ساد 
ميزان  املحلي االجمايل وترفد  الناجت  ربع 

املدفوعات باأكرث من 7 مليارات دوالر كنتاج 
بتعزيز  مطالبا  واال�ستثمار،  لل�سادرات 

تناف�سية هذا القطاع املهم واحليوي.
ال  الوطنية  ال�سناعة  دعم  اأن  وا�ساف 
معني،  منتج  اأو  امل�سانع  ا�سحاب  دعم  يعني 
اأجياله،  وم�ستقبل  للوطن  دع��م  ه��و  ب��ل 
اإيجاد  على  االأق��در  هو  ال�سناعي  فالقطاع 
ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة ل��الأردن��ي��ني يف ظل 

ارتفاع معدالت البطالة بني ال�سباب.
رئي�س غرفة �سناعة  نائب  بنّي  بدوره، 
حملة  على  امل�سرفة  اللجنة  رئي�س  عمان، 
االردن” املهند�س مو�سى ال�ساكت  يف  “�سنع 
اأن الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي متر 
خمتلف  جهود  ت�سافر  تتطلب  اململكة  بها 
وفعاليات  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات 
الوطني  اقت�سادنا  “لدعم  اخلا�س  القطاع 
والقطاعات االإنتاجية، وعلى راأ�سها القطاع 
ال�سناعي، ومبا ي�سب يف حتويل االأردن اإىل 
دولة االنتاج التي يدعو اليها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين.
قبل  انطلقت  احلملة  ان  اإىل  وا���س��ار 

�سناعة  غ��رف��ة  م��ن  بجهد  ���س��ن��وات  ع��دة 
عمان واملوؤ�س�سة االردنية لتطوير امل�ساريع 
االقت�سادية والغرف ال�سناعية يف اململكة 
الر�سمية،  والهيئات  ال���وزارات  من  وع��دد 
اجل��ودة  مب��دى  املحلي  امل�ستهلك  لتعريف 
وال��دور  الوطنية  ال�سناعة  و�سلتها  التي 
االقت�ساد  دع��م  يف  به  تقوم  ال��ذي  الكبري 
االردين وت�سغيل االأيدي العاملة الوطنية، 
املنتجات  ���س��راء  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  وحل���ث 
ال�سناعيني  دع��وة  مع  بالتزامن  الوطنية 
احتياجات  لتلبي  منتجاتهم  لتطوير 

واذواق املواطنني وباأ�سعار منا�سبة..
االردن��ي��ني  ال�سحفيني  ن��ق��ي��ب  وك����ان 
اب��راز  ان  ب���دوره  اأك���د  ال�سعايدة،  راك���ان 
ذلك  يتطلبه  ما  مع  الوطنية،  ال�سناعة 
االب��داع��ي  والت�سويق  االن��ت��اج  ج��ودة  م��ن 
قدرات  من  يعزز  ان  كفيل  املنا�سب  وال�سعر 
حتفيز  يف  وي�سهم  الوطنية،  ال�سناعة 
م�سيفا  واخل��ارج،  الداخل  من  امل�ستثمرين 
حتر�س  االأردن��ي��ني  ال�سحفيني  نقابة  ان 
على  وتركز  الوطنية  ال�سناعة  ابراز  على 

التطور الذي ت�سهده هذه ال�سناعات؛ اميانا 
واالمكانات  امل��ق��درات  على  االعتماد  ب��اأن 
النه�سة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  ال��وط��ن��ي��ة 

االقت�سادية.
على  اجلوائز  وزعت  احلفل،  نهاية  ويف 
الفائزين بهذه امل�سابقة، عن جائزة اف�سل 
الزميل  م��ن  ك��ل  م��ك��ت��وب  �سحفي  ت��ق��ري��ر 
تاال  والزميلة  )الغد(  من  الدعجة  طارق 
اف�سل  وج��ائ��زة  )ال����راأي(،  من  اي��وب  حنا 
مقالة �سحفية كل من الزميل عبداحلكيم 
الدكتور  والزميل  )ال���راي(  من  القرالة 
اف�سل  وجائزة  )ب��رتا(،  من  هيالت  خالد 
تقرير تلفزيوين الزميالن في�سل ب�سبو�س 
من  ن��ريوخ  وب�سرى  االردين  التلفزيون  من 
اإخباري  تقرير  اف�سل  وج��ائ��زة  )ب���رتا(، 
عبدالقادر  يا�سني  الزميل  اإذاع��ي  �سحفي 

يا�سني من االإذاعة االردنية.
من  الفائزين،  اختيار  جلنة  وت�سكلت 
حجازين،  فائق  الزبيدي،  خالد  الزمالء 
ع�����س��ام ق�����س��م��اين، حم��م��د ال�����س��الح��ات 

ومعت�سم اجلعربي.

وقفة أمام التربية احتجاجا على 
المناهج الجديدة للصفين االول والرابع

الصفدي يلتقي عددا من المسؤولين 
المشاركين بمنتدى حوار المنامة 

معهد اإلعالم األردني يطلق قاموسا 
ودراسة حول خطاب الكراهية

المعايطة: تطوير الحياة السياسية 
مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة الجميع

مكافحة الفساد: تعاملنا مع 204 قضايا 
من استيضاحات ديوان المحاسبة

العضايلة يرعى حفل توزيع 
جوائز مسابقة صنع في األردن
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اختتام برنامج تدريبي لـ 20 
مشاركًا من البلديات واألمانة

انطالق ملتقى شبكة “إعالميون من 
أجل صحافة استقصائية عربية«

خبراء يحذرون من التداول العشوائي 
لوصفات االعشاب الكترونيا

*عمان 
اختتم املنتدى العربي للمدن الذكية، الدورة التدريبية التقنية 
عن برنامج اأدوبي ال�سرتيتور الذي يتناول اأدوات وتقنيات الربنامج 
من  م�ساركًا   20 مب�ساركة  واللوغوهات،  االعالين  الت�سميم  وكيفية 
بلديات عني البا�سا والفحي�ص والر�سيفة، اإ�سافة مل�ساركني من وزارة 

االإدارة املحلية واأمانة عّمان.
وتعرف امل�ساركون خالل الدورة التي ا�ستمرت خم�سة ايام على 
املفاهيم االأ�سا�سية ومميزات برنامج اأدوبي ال�سرتيتور الذي يعد من 

اقوى برامج الر�سم يف العامل.
الذكية  للمدن  العربي  للمنتدى  التنفيذية  امل��دي��رة  وبينت 
املهند�سة �سمرية الدحيات اأن املنتدى ركز يف خططه التدريبية على 
تطوير مهارات الكوادر الب�سرية وتاأهيلها وتنميتها مبا يتما�سى مع 
اخلدمات  حتديات  مواكبة  على  قادرة  لتكون  احلكومية  التوجهات 
للو�سول  �سعيًا  املواطنني  على  للت�سهيل  املختلفة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

للحكومة االإلكرتونية واملدن الذكية.
ويف ختام الدورة، �سلمت الدحيات ال�سهادات اإىل امل�ساركني.

اأدوبي ال�سرتيتور من برامج الر�سم االأكرث  اأن برنامج  اإىل  ي�سار 
قوة يف العامل الن�ساء ر�سومات تو�سيحية جذابة و�سعارات ور�سوم 
متحركة وخرائط وت�سميمات من نوع الر�سوميات املوجهة واإعالنات 

بطريقة احرتافية لتوفري حلول ابداعية.

*عمان 
انطلقت م�ساء اجلمعة، فعاليات امللتقى ال�سنوي ل�سبكة اإعالميني 
 580 مب�ساركة  )اأري���ج(  عربية  ا�ستق�سائية  �سحافة  اأج��ل  م��ن 
من  اال�ستق�سائية  وال�سحافة  االإعالم  جمال  يف  وخبريا  متخ�س�سا 

دول عربية واأجنبية، وي�ستمر حتى م�ساء يوم االأحد املقبل .
زم��ن  يف  “االإعالم  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  امللتقى  وي��اأت��ي 
التطرف”، وُتعقد خالله 40 جل�سة وور�سة تدريبية يتعرف خاللها 
وال�سيا�سية  القانونية  للتحديات  الت�سدي  كيفية  على  ال�سحافيون 
واملهنية واالقت�سادية واملجتمعية التي تعرقل دور ال�سلطة الرابعة 

يف �سمان امل�ساءلة .

*عمان 
و�سفات  م��ع  الع�سوائي  التعامل  م��ن  وخمت�سون  خ��رباء  ح��ذر 
االع�ساب وبع�ص املواد التي تعر�ص على �سفحات املواقع االلكرتونية 
والتي تو�سف بانها عالجات طبية للكثري من االمرا�ص امل�ستع�سية 
غالبية  بها  يقع  م�سيدة  يجعلها  ما  بعد،  لها  عالج  يكت�سف  مل  التي 
املر�سى وا�سحاب احلاجة . وقالوا ان التداوي باالع�ساب والنباتات 
الطبية يحتاج لتخ�س�ص ومعرفة علمية متكن �ساحبها من مزاولة 
التداوي بها وحتقيق الفائدة املرجوة، م�سريين اىل ان ما ين�سر عرب 
مواقع “االنرتنت” مبجمله خلطات وعالجات غري معروفة الرتكيب 
عن  ناهيك  خطرة،  يجعلها  ما  املعنية  اجلهات  لدى  م�سجلة  وغري 

تكلفتها املادية املرتفعة والتي يتم ا�سترياد معظمها من اخلارج .
وقال مدير عام موؤ�س�سة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، 
خالل  من  امل�سللة  واالعالنات  ال�سكاوى  من  العديد  متابعة  مت  انه 
حيث  االأمنية،  االأجهزة  مع  بالتعاون  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
انها تدخل �سمن االغذية اخلا�سة واملكمالت الطبيعية والنباتات 

الطبية وعليها بطاقة بيان تعريف املادة ومينع اال�ستطباب بها .
وا�ساف الدكتور عبيدات انه اذا كانت املادة االعالنية، م�سللة 
وعن  عنها  الك�سف  يتم  املعرو�ص  امل�ستح�سر  طبيعة  عن  وتختلف 
بح�سب  معها  للتعامل  امل�سجلة  امل��ادة  ومعرفة  معرو�ص  منتج  اي 
وا�سفا  االأويل،  الت�سنيف  جلنة  خالل  من  امل��ادة  ت�سنيف  طبيعة 
قد  ادع��اءات  هي  االمرا�ص  لبع�ص  عالجات  انها  على  يعرف  ما  ان 
كيماوية  وم��واد  ب��اأدوي��ة  خملوطة  تكون  وق��د  علمية  غري  تكون 
الغذائية، ويف حال  الطبيعية واملكمالت  املواد  ا�ستعمالها يف  ممنوع 
�سبطها يتم منع تداولها و�سحبها من اال�سواق وحتويل املخالف اىل 
وا�سار  املحل.  واغالق  القانوين  املقت�سى  التخاذ  الق�سائية  اجلهات 
االع�ساب  اطار  وامنا تدخل يف  ك��دواء،  امل��واد ال جتاز  تلك  ان  اىل 
التالعب  احيانا  يتم  وانه  الغذائية  واملكمالت  والطبيعية  الطبية 
يف املفردات عند العر�ص وان ن�سبة اال�سترياد والتجارة لهذه املواد 
عالية، م�سريا اىل ان دور موؤ�س�سة الغذاء والدواء هو �سبط عملية 
مراقبة هذه املواد والتاأكد من �سحة االدعاءات ومطابقتها ب�سروط 
االجازة التي متنح من املوؤ�س�سة والتي قامت مبخاطبة هيئة املرئي 
الف�سائية  القنوات  يف  عنها  االعالن  ملنع  ذلك  بخ�سو�ص  وامل�سموع 
عبيدات  الدكتور  واك��د   . عليها  وامل�سموع  املرئي  قانون  وتطبيق 
املواطنني  املنتجات، داعيا  �سالمة تلك  املوؤ�س�سة على �سمان  حر�ص 
اىل عدم ال�سري وراء االعالنات يف القنوات الف�سائية بخ�سو�ص تلك 
املواد والتي يدعي ا�سحابها بانها تعالج او قد ت�سفي تلك االأمرا�ص، 
حيث ان العالج واالدوية تختلف يف مفعولها وا�ستطبابتها عن تلك 
االحنف  الدكتور  اال�سرة  طب  اخت�سا�سي  دعا  جهته،  من   . امل��واد 
وراء االع��الن��ات  ع��م��رية، اىل ع��دم االجن���رار  اب��و  عبد احل��اف��ظ 
م�سللة  تكون  مبعظمها  والتي  “االنرتنت”  �سفحات  عرب  املن�سورة 
خطورة  عمرية  ابو  الدكتور  واكد   . بال�سحة  بالغا  �سررا  وت�سبب 
للكثري من االمرا�ص  والتي تو�سف  الع�سوائي لالع�ساب  اال�ستخدام 
وبخا�سة عرب مواقع “االنرتنت”، م�سريا اىل ان هناك بع�ص املراجع 
الطبية والتي ت�سنف باأنها الرقم واحد من الدرجة االوىل ولكنها 
ت�سنف من خالل “االنرتنت” باأنها مراجع من الرقم ع�سرة واكرث، 
ما يدلل على حجم التخبط باملعلومات غري املوثوقة وبالتايل عدم 
امل�سداقية مما يندرج كذلك يف اطار التداول والتداوي بالو�سفات 
خالل  من  بالعالجات  االأخ��ذ  بعدم  نا�سحا  باالع�ساب،  العالجية 
املوؤ�س�سة  منها  متخ�س�سة  مرجعيات  هناك  اىل  م�سريا  “االنرتنت”، 
العامة للغذاء والدواء . بدوره حذر رئي�ص جلنة ال�سحة واال�سغال 
والبيئة يف حمافظة العا�سمة الدكتورال�سيدالين هيثم املح�سريي، 
من خطورة التعامل مع و�سفات االع�ساب االلكرتونية دون مراجعة 
ا�سحاب االخت�سا�ص، م�سريا اىل ان بع�سها ي�سبب م�ساعفات خطرية 
وقد تكون مميتة وبخا�سة مر�سى القلب وال�سغط وامرا�ص الكلى .

قبل  االطباء  ا�ست�سارة  اىل  املر�سى  املح�سريي  الدكتور  ودع��ا 
تناول االع�ساب وبخا�سة الغريبة منها وقراءة املعلومات والن�سرات 
وتاأثرياتها  واالع�ساب  اخللطات  تلك  تركيبات  حول  التو�سيحة 
بع�ص  م��ع  الكيمائي  ال��ع��الج  ت��ن��اول  ان  اىل  م�سريا  وم�ساعفاتها، 
ال�سحة،  على  خطورة  وت�سكل  ال�سمية  عالية  يجعلها  االع�ساب 
تداخل  اي�سا  هناك  االدوي��ة  لبع�ص  دوائي  تداخل  يحدث  فمثلما 
مراد  زيد  وقال  االع�ساب.  ومع  االدوية  بع�ص  مع  لالع�ساب  مماثل 
الذي يعاين من ال�سلع، انه توا�سل مع احدى ال�سركات التي تعر�ص 
منتجا لعالج ال�سلع من خلطة من املواد واملركبات الطبيعية بح�سب 
االعالن، م�سريا اىل انه قام بطلب تلك املادة ودفع تكلفتها املادية 
بانه  اليه  و�سلوها  بعد  ليتفاجاأ  دينارا  اخلم�سني  جت��اوزت  والتي 
وال  جدا  ب�سيطة  تكلفتها  وان  البان  غ�سن  عود  “خروع” معه  زيت 
العطار  وبح�سب   . با�ستخدامها  يقم  مل  وانه  واحدا  دينارا  تتجاوز 
املر�سى يراجعونه بو�سفات م�ستقاة  الكثري من  فاإن  اإبراهيم مقبل، 
لهم  الن�سح  تقدمي  يف  ي��رتدد  ال  وان��ه  “االأنرتنت”،  �سفحات  عرب 
جتنبا للم�ساعفات من تناول بع�سها، م�سريا اىل ان انت�سار الو�سفات 
“االنرتنت” �سكل حالة من التخوف وعدم  العالجية على �سفحات 
الثقة  ع��دم  من  حالة  واوج��د  املر�سى،  من  الكثريين  عند  الثقة 
واخلربة  املعرفة  تتطلب  العطارة  مهنة  باملح�سلة  ولكن  عندهم 

الطويلة حتى يتمكن �ساحبها من العمل بها.

*عمان 
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  عن  مندوبا 
رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  افتتح  ال���رزاز، 
الوزراء �سامي الداوود، ال�سبت، ور�سة بعنوان 
»قيادة التغيري«، بح�سور ال�سفري االإماراتي يف 

عمان احمد البلو�سي.
معهد  نظمها  التي  الور�سة  يف  وي�سارك 
االدارة العامة بالتعاون مع حكومة االمارات 
العربية املتحدة، عدد من االأمناء واملحافظني 
اإدارية من خمتلف  العامني وقيادات  واملدراء 

الوزارات والدوائر احلكومية.
خالل  ال��ق��اه��ا  كلمة  يف  ال����داوود،  واأك���د 
والتطور  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن  االفتتاح، 
الذي  التغيري  لقيادة  واعية  عملية  يتطلب 
م�سددا  االإ���س��الح،  لعمليات  متطلبًا  اأ�سبح 
القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  على 
اأكد  ال�سامل،  االإ�سالح  ولعملية  للتغيري  االأول 
اأجنز  االأردن  اأن  ال�سامي  العر�ص  خطاب  يف 

اإ�سالحات جريئة حتى يف اأ�سعب الظروف.
م�ستعد  اليوم  االأردن  اإن  ال��داوود:  وقال 
اأكرث من اأي وقت م�سى لقيادة التغيري، بف�سل 
دع��م ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين و�سمو 
االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
القيادات  ومنوذج  ال�سباب،  “عنوان  هو  الذي 
ال�سابة، الذي ي�سرج م�ساعل العطاء وي�ستثري 

يف ال�سباب روح القيادة«.
تقدمه  التي  والتعاون  باجلهود  واأ���س��اد 
وحر�ص  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ا�سكال  خمتلف  تقدمي  على  فيها  ال�سركاء 
الدعم لالأردن يف هذا املجال، الفتا اإىل روابط 
البلدين  قيادتي  جتمع  التي  واملحبة  االخوة 

واملواقف التاريخية امل�سرتكة بينهما.
عنوان  حتمل  التي  الور�سة  “اإن  وق��ال: 
الور�سات  اإىل  ا�سافة  تاأتي  التغيري  قيادة 
التي وجهت ل�ساغلي الفئة العليا حتت عنوان 
ا�ست�سراف  ان  مبينا  امل�ستقبل”  “ا�ست�سراف 
لقيادة  واعية  عملية  اإىل  يحتاج  امل�ستقبل 
املهمة  لهذه  يت�سدى  من  خري  واأنتم  التغيري 

ويعول عليكم الوطن ال�سيء الكثري يف احداث 
النه�سة املن�سودة«.

يف  ج���ادة  “احلكومة  ان  ال����داوود  واك���د 
عند  التوقف  دون  حتقق  م��ا  على  احل��ف��اظ 
ال���وق���وف ع��ن��د ح��د معني  ه���ذا احل����د، الن 
كانت  اذا  تراجعا  يعد  عليه  املحافظة  بدافع 
املراقبة  ن���زاول  بينما  تتفاقم  التحديات 
ال��ذي  االردن  ان  اإىل  م�����س��ريا  والرتقب”، 
الداخلية  والتحديات  االزم��ات  كل  من  خرج 
قيادة  على  ق��ادر  ع�سيا،  قويا  واخل��ارج��ي��ة 
التغيري. واأو�سح اأن احلكومة، يف هذا االجتاه، 
على  ادارية  ا�سالحات  حزمة  باطالق  بداأت 
التنظيمية،  والهيكلية  الت�سريعية  امل�ستويات 
ال�سالحيات  لنقل  ت�سريعا   175 عدلت  حيث 
اإىل  اإ�سافة  الالمركزية،  اإىل  املركزية  من 
والوحدات  الهيئات  بدمج  بداأت  احلكومة  ان 
االدارية يف اإطار ازالة الت�سوهات التنظيمية 
واالدارية واملالية مبا ي�سهم يف ايجاد ار�سية 

منا�سبة وبيئة داعمة لقيادة التغيري.
�سامل  تغيري  احداث  يجب  انه  اإىل  ولفت 
والهيكلية  اال�سرتاتيجية  امل��ج��االت  يطال 

والتكنولوجية واالإن�سانية يف بيئة ت�سريعية 
قوية  ق����رارات  ات��خ��اذ  يتطلب  م��ا  داع��م��ة، 
قادة ال  ياأخذها  بيانات حقيقية  مبنية على 
لبناء  مدراء موؤكدا �سرورة م�ساعفة اجلهود 
عملية  يدعم  واجتماعي  وثقايف  فكري  ن�سق 
التغيري. وتتناول الور�سة عدة حماور، اأبرزها 
اهمية التغيري يف الوقت احلايل، والنظريات 
قيادة  وم��راح��ل  ل��ذل��ك،  ال��الزم��ة  واالدوات 
ال��ق��ادة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  التغيري 
اإىل  باالإ�سافة  امل�ستفادة،  والعرب  والدرو�ص 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  جت��رب��ة  ع��ر���ص 

املتحدة بهذا اخل�سو�ص.
ي�سار اإىل اأن معهد االدارة العامة �سي�ستمر 
اأخ��رى  ور���س��ات  بعقد  املقبلة  اال�سهر  خ��الل 
بالتعاون مع مكتب  �سل�سة ور�سات تعقد  �سمن 
العربية  االم��ارات  يف  ال��وزراء  جمل�ص  رئا�سة 
خم�س�سة  ور�سة  كل  �ستكون  حيث  املتحدة، 
ملو�سوع حمدد من املو�سوعات املتعلقة بتطوير 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وال��ت��ي مت��ت��از ب��احل��داث��ة 
واملمار�سات  والتطورات  امل�ستجدات  ومواكبة 

العاملية.

*عمان 
افتتح وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم اأجمد 
يف  االجنبي  التحرير  قاعة  الع�سايلة  عودة 

وكالة االنباء االردنية )برتا(.
قاعة  العربية  البوتا�ص  �سركة  وجهزت 
اأع��م��ال  �سملت  ح��ي��ث  االج��ن��ب��ي،  ال��ت��ح��ري��ر 
القاعة،  وت��اأه��ي��ل  تهيئة  اإع����ادة  التجهيز 
وت��زوي��ده��ا ب���االأث���اث امل��ك��ت��ب��ي واالأج���ه���زة 

الالزمة.
االفتتاح  حفل  خ��الل  الع�سايلة  وع��رب 
�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  ح�سره،  ال��ذي 
عن  ال�����س��راي��رة  ج��م��ال  العربية  ال��ب��وت��ا���ص 
تقديره لل�سركة بتقدمي التجهيزات الالزمة 
قبل  من  الدعم  ه��ذا  ان  مو�سحا  )ب���رتا(،  ل� 
وال�����س��راك��ة  التكاملية  يج�سد  ال��ب��وت��ا���ص 
العام واخلا�ص وهو  القطاعني  احلقيقية بني 
الوطنية  املوؤ�س�سات  املثمر بني  للتعاون  منوذج 

يف خدمة الوطن يف خمتلف املجاالت.
اعتزازه  ال�سرايرة عن  من جانبه، اعرب 
بالتعاون مع وكالة االنباء االردنية كموؤ�س�سة 
الرئي�ص  ب��ال��دور  م�سيدا  ع��ري��ق��ة،  وطنية 
والريادي الذي تقوم به الوكالة يف التغطية 
االخبارية ونقل �سورة االردن امل�سرقة وطرح 
م�سداقية  بكل  وتناولها  ومعاجلتها  ق�ساياه 

و�سفافية وحيادية. 
الزميل  الوكالة  ع��ام  مدير  ثمن  ب��دوره، 

قدمته  الذي  املتميز  التعاون  حجازين  فايق 
�سركة البوتا�ص العربية للوكالة، م�سددا على 
بتطور  ت�سهم  وطنية  كموؤ�س�سة  ال�سركة  دور 

تنمية االقت�ساد الوطني.
للوكالة  البوتا�ص  �سركة  دعم  ان  واو�سح 
املوؤ�س�سات  بني  املثمر  التعاون  اهمية  يوؤكد 
الوطنية  التنمية  اىل  و���س��وال  ال��وط��ن��ي��ة 
اىل  الفتا  امللكية،  للروؤى  وحتقيقا  ال�ساملة 
ان ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه ال��ب��وت��ا���ص ال��ي��وم 

للم�سروعات  وتبنيها  الوطنية  للموؤ�س�سات 
االقت�سادية  التنمية  يف  �سي�سهم  واملبادرات 

واالجتماعية املن�سودة .
على  تعمل  الوكالة  ان  حجازين  واو�سح 
مواكبة كل جديد لت�سعه بني يدي �سحافييها 
واالح���داث  االن�سطة  لتغطية  ومرا�سليها 
�سرعة ممكنة،  وباأق�سى  باأول  اوال  الداخلية 
بكل  العام  وال���راي  ال��دول��ة  ر�سالة  وتقدمي 

�سفافية وحيادية.

*عمان 
تي�سري  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��رر 
الوزارة  وا�سعة يف  اإدارية  اإجراء ت�سكيالت  النعيمي 

اعتبارا من اخلمي�ص املا�سي.
امل��ادة  الأح��ك��ام  ا���س��ت��ن��ادا  الت�سكيالت  وج���اءت 
 )82( رق��م  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام  م��ن  91/ج/2 
تعيني  الت�سكيالت  و�سملت  وتعديالته.   2013 ل�سنة 
يون�ص فالح �سالح ال�سوابكه مديرا لل�سوؤون االإدارية 
ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  وامل��ال��ي��ة 
لل�سوؤون  الهدير�ص مديرا  ماأدبا، ومازن حممد ح�سن 
االإدارية واملالية/ مديرية الرتبية للواء دير عال، 
لل�سوؤون  مديرا  الرحالة  االأح��م��د  حممد  وه���ارون 
والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  واملالية  االإداري����ة 
عبدالكرمي  ختام  وال��دك��ت��ورة  ال�سلط،  ق�سبة   /
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را  عبابنة  ط��ه 
الت�سكيالت  �سملت  كما  اإرب���د.  ق�سبة  مديرية  يف 
تكليفا بالوكالة، لكل من الدكتور حممد �سالح عبد 
الرحمن املحامي مديرا لل�سوؤون االدارية واملالية يف 
وعا�سم  عمان،  ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية 
التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  املومني  ابراهيم  ر�سمي 
ق�سبة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية 
لل�سوؤون  مديرا  ح��داد  ابراهيم  �سالح  ومها  عمان، 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
ل���واء اجل��ام��ع��ة، وال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة ع��ب��د حممد 
يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را  حا�سري 

مديرية الرتبية والتعليم/ لواء �سحاب.
و�سملت اأي�سا تكليف اجمد ر�سوان اأحمد الن�سور 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را 
حممود  واأمال  القوي�سمة،  لواء  والتعليم/  الرتبية 
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  عيون  ال  فالح 
وفرا�ص  ماركا،  لواء  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف 
االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  املحادين  �سليمان  حممد 
ناعور،  لواء  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  واملالية 
لل�سوؤون  م��دي��را  البداينة  ع���ودة  مف�سي  وخ��ول��ة 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
الكرمي  عبد  ال��ن��ون  ذون  وحم��م��ود  ال�����س��ري،  وادي 

عبدالقادر ع�سفور مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية 
يف مديرية الرتبية والتعليم/ لواء املوقر.

ح�سني  اأحمد  �سمر   ، كذلك  التكليفات  و�سملت 
يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  الوريكات 
مديرية الرتبية والتعليم/ لواء املوقر، ونهار ذياب 
يف  واملالية  االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  الق�ساه  �سبح 
ولنا  اجل��ي��زة،  ل��واء  والتعليم/  الرتبية  مديرية 
�سعود عبد الكرمي البخيت مديرا لل�سوؤون التعليمية 
والفنية يف مديرية الرتبية والتعليم/ لواء اجليزة 
لل�سوؤون  مديرا  اأحمد  بني  عو�ص  حممد  واأحمد   ،
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  واملالية  االإداري���ة 
حممد  حممود  والدكتور  االأوىل،  الزرقاء  منطقة 
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  اجلدايه  عليان 
الزرقاء  منطقة   / والتعليم  الرتبية  مديرية  يف 
مديرا  الطويقات  نهار  فهد  اجمل  والدكتور  االوىل، 
الرتبية  مديرية  يف  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�سوؤون 
طلب  اأحمد  والدكتور  الر�سيفة،  ل��واء   / والتعليم 
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  ال�سرفات  فنيخر 
الر�سيفة،  ل��واء  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف 
ال�سوؤون  العايدي مدير  والدكتور جهاد حاكم خليل 
 / والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
حممد  جهاد  التكليفات  �سملت  كما  ال�سلط.  منطقة 
واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  مديرا  خليفات  بخيت 
ال�سونة  ل���واء  وال��ت��ع��ل��ي��م/  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ة  يف 
مديرا  الرحاحله  علي  حمد  وخ��ال��د  اجلنوبية، 
الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون 
ابراهيم  خليل  وع��ادل  ع��ال،  دي��ر  ل��واء  والتعليم/ 
مديرية  يف  واملالية  االإدارية  لل�سوؤون  مديرا  النعيم 
البا�سا، ونادية لطفي  الرتبية والتعليم / لواء عني 
ح�سن عربيات مديرا لل�سوؤون التعليمية والفنية يف 

مديرية الرتبية والتعليم/ لواء عني البا�سا.
اأحمد  حممد  الدكتور  اي�سا  التكليفات  و�سملت 
يف  واملالية  االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  العكام  حممود 
واأحمد  اإرب��د،  ق�سبة   / والتعليم  الرتبية  مديرية 
االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  عبدالرحمن  حممد  فايز 
وامل��ال��ي��ة يف م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م/ امل��زار 

غ��زالن  يحيي  ح�سن  حممد  وال��دك��ت��ور  ال�سمايل، 
مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية يف مديرية الرتبية 
والدكتور  والو�سطية،  الطيبة  ل��واءي  والتعليم/ 
لل�سوؤون  م��دي��را  ال��رب��اع��ي  الغني  عبد  علي  زه��ري 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
علي  عبداهلل  وحممد  والو�سطية،  الطيبة  ل��واءي 
مومني مديرا لل�سوؤون التعليمية والفنية يف مديرية 
في�سل  والدكتور  الكورة،  ل��واء  والتعليم/  الرتبية 
اأحمد �سايل هواري مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية 
كنانة،  بني  ل��واء  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف 
جنادات  اجلليل  عبد  الكرمي  عبد  حمزه  والدكتور 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را 

الرتبية والتعليم/ لواء بني كنانة.
فاطمة  ال��دك��ت��وره  اي�سا  التكليفات  و�سملت 
االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  طالفحة  علي  اهلل  �سيف 
وامل��ال��ي��ة يف م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م /ل���واء 
فالح  اهلل  عبد  �سريف  والدكتور  ال�سمالية،  االأغوار 
عماوي مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية يف مديرية 
اأحمد �سالح  الرمثا، وماهر  لواء  والتعليم/  الرتبية 
يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  اجل��ي��زاوي 

مديرية الرتبية والتعليم/ لواء الرمثا.
بني  احمد  حممود  �سامل  الدكتور  �سملت  كما 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  عطا 
اهلل  وعبد  عجلون،  حمافظة  والتعليم/  الرتبية 
االإداري���ة  لل�سوؤون  مديرا  ال�سبيحات  خليف  نهار 
ق�سبة   / والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  واملالية 
زبيد  فار�ص  ع��وده  عبدال�سالم  والدكتور  امل��ف��رق، 
مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية يف مديرية الرتبية 
ال�سرقية،  ال�سمالية  البادية  منطقة  والتعليم/ 
لل�سوؤون  مديرا  العي�سى  اأحمد  �سامل  ف�سل  والدكتور 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
وانت�سار حامد  ال�سرقية،  ال�سمالية  البادية  ملنطقة 
واملالية  االإداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  احلمايده  عبدون 

يف مديرية الرتبية والتعليم / منطقة الكرك.
ح�سمان  احمد  مي  من  كل  تكليف  اأي�سا  و�سملت 
يف  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�سوؤون  م��دي��را  الرهايفه 

الق�سر،  منطقة  وال��ت��ع��ل��ي��م/  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ة 
القراله  امل��ه��دي  عبد  �سالم  احل��ي  عبد  وال��دك��ت��ور 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را 
عبداهلل  ومعن  الق�سر،  منطقة  والتعليم/  الرتبية 
واملالية  االداري��ة  لل�سوؤون  مديرا  الذنيبات  �ستيان 
يف مديرية الرتبية والتعليم/ لواء املزار اجلنوبي، 
لل�سوؤون  مديرا  ال�سرابعة  عبداهلل  حممد  وع��وده 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
عبدالرحمن  با�سم  والدكتور  اجلنوبي،  املزار  لواء 
يف  واملالية  االإدارية  لل�سوؤون  مديرا  القرالة  حممد 
مديرية الرتبية والتعليم/ لواء االأغوار اجلنوبية، 
مديرا  الطراونه  حممد  عو�ص  نعمات  والدكتورة 
الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون 

والتعليم / لواء االأغوار اجلنوبية.
و�سملت كذلك جهاد فالح �سالح البدارين مديرا 
الرتبية  مديرية  يف  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�سوؤون 
والتعليم/ منطقة الطفيلة، والدكتورة فدوي خليل 
والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  مديرا  القطاط�سه  حمد 
الطفيلة،  منطقة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف 
لل�سوؤون  مديرا  الرفوع  �سالمه  عبدالرحيم  و�سامل 
والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  واملالية  االإداري���ة 
احلناقطه  امل��ه��دي  عبد  علي  ونبيل  ب�سريا،  ل��واء 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را 

الرتبية والتعليم/ لواء ب�سريا.
الرحمن  عبد  ع��م��اد  التكليفات،  �سملت  كما 
التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��رًا  ال�سفا�سفه  اب��راه��ي��م 
ملنطقة  والتعليم/  الرتبية  مديرية  يف  والفنية 
معان، ويا�سني يا�سني حممد ال�سقريات مديرا لل�سوؤون 
 / والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  والفنية  التعليمية 
البادية اجلنوبية، وعلي �سامل �سيف اهلل النعيمات 
مديرا لل�سوؤون االإدارية واملالية يف مديرية الرتبية 
والتعليم/ لواء البرتا، وحمد ثاين �سالمة احلجايا 
مديرية  يف  والفنية  التعليمية  لل�سوؤون  م��دي��را 
�سحر  والدكتورة  ال�سوبك،  لواء  والتعليم/  الرتبية 
واملالية  االإدارية  لل�سوؤون  مديرا  غنيم  �سلمان  ذياب 

يف مديرية الرتبية والتعليم/ حمافظة العقبة.

انطالق أعمال ورشة 
قيادة التغيير

العضايلة يفتتح قاعة التحرير 
االجنبي في بترا بدعم من البوتاس 

تشكيالت ادارية واسعة في وزارة التربية والتعليم

مقال رئيس التحرير

الرثوة  اجتمعت  ما  يقال 
البع�ص  وي��رى  ثالثهما،  الف�ساد  وك��ان  اإال  وال�سلطة 

االأرك��ان،  ومكتملة  كاملة  جرمية  وامل��ال  ال�سلطة  بني  العالقة  اأن 
وال�سرف  االأمانة  متلكه  ما  اأعز  عن  ال�سلطة  تتنازل  الرثوة  فمقابل 
اإال  عليك  فما  جمتمع،  اأي  اإف�ساد  اأردت  فاإذا  مكروهًا،  الوليد  ويكون 
اأن  االأعمال  لرجل  ت�سمح  اأي  وامل��ال،  ال�سلطة  بني  ال��زواج  باب  فتح 
اأو  وزراء،  رئي�ص  اأو  وزيرًا  اأو  الربملان،  �سيا�سة: ع�سوًا يف  يكون رجل 
حتى رئي�ص دولة، وهنا ي�سارك رجل االأعمال يف �سنع القرارات التي 

تخدم م�ساحله اأواًل واأخريًا .
من  وعلى  عليهم  نكبة  ي�سبح  ال�سفهاء  يد  يف  يقع  حينما  امل��ال 
حولهم، وال�سلطة حينما تقع يف اأيديهم يتحول الواحد منهم - كما 
ن�سرت �سحيفة الديلي ميل الربيطانية عن اأحد احلكام  - اإىل »ثور 
هائج« كل ما يعرفه وميلكه هو ا�ستخدام قرنيه وتدمري كل ما حوله. 
املال وال�سلطة هى  الزواج املحرم بني  اأن ظاهرة  الرغم من  على 
ظاهرة قدمية اإال اأنها عادت فى ال�سنوات االأخرية لتطفو اإىل �سطح 
االأحداث فى مناطق �ستى بالعامل ومنها دول �سرق اأو�سطية وعربية 
حولها  النقا�ص  جعل  مما  الزواج  هذا  �سهام  اأ�سابه  بالطبع  واالردن 
من  للتحذير  تعلو  االأ�سوات  وب��داأت  ظواهر  من  عداها  ما  كل  يفوق 
ا�ستباك وتزواج املال وال�سلطة باعتباره يوؤدى اإىل ف�ساد املجتمعات. 

وراحت ق�س�ص هذه الزيجات املحرمة بني املال وال�سلطة تخرج 
وتنفجر  االلكرتونية  املواقع  اخبار  ومن�سات  اجلرائد  �سفحات  على 
فى نقا�سات حامية على �سا�سات الف�سائيات فى كل مرة تنتهى زيجة 

من هذه الزيجات بف�سيحة مدوية. 
بها من ق�سايا  وما يحيط  ال�سائكة  الق�سية  ونظرا خلطورة هذه 
فرعية فقد بدا العامل فى اإزاحة ال�ستار عن ق�س�ص غريبة وف�سائح 
مثرية فى عملية تتبع الأ�سهر عمليات ارمتاء ال�سلطة فى اأح�سان اأهل 
وكيف  ال�سلطة،  الأهل  البيزن�ص  اأهل  مغازلة  عمليات  اأو  البيزن�ص، 
و�سراء  العام،  للمال  نهب  من  املجتمعات  اإف�ساد  وهى  النتيجة  كانت 
للذمم وال�سمائر، و�سرب للقيم واملبادئ، وخيانة لالأمانة التى و�سعها 

ال�سعب فى اأيدي حكامه . 
احل��رام  املتعة  زيجات  �سهدت  االردن  يف  �سهرية  ق�س�ص  هناك 
اىل  و�سلوا  م�سوؤولني  ي�ساهدون  املواطنون  ويكاد  وال�سلطة  املال  بني 
الرثاء ال�سريع  من خالل ال�سلطة، فى حماولة للتعرف على الطريقة 
مبتغاها،  اإىل  ت�سل  حتى  تقطعها  التى  واخلطوات  بها،  تبداأ  التى 
اأمر  انك�ساف  مبجرد  بينهما  الطالق  يقطع  اأن  قبل  تداعياتها،  ثم 

اأ�سحابها، وتفجر الف�سيحة!!
قبل  من  �سيطرة  نالحظ  اأ�سبحنا  املا�سية  �سنة  الع�سرين  يف 
االجهزة  ورمبا  التنفيذية  ال�سلطة  مفا�سل  بع�ص  عل  املال  اأ�سحاب 
ال�سيادية خا�سة و�سول بع�ص مر�سحني البزن�ص من ا�سحاب املال اىل 
قبة الربملان الذين ا�سرتوا اال�سوات باملال وو�سلوا للعبديل من خالل  
املال  عطاءات  عن  يبحثون  ال�سيادية   االجهزة  لبع�ص  دفع  ق��وات 
م�ساحلهم  لتخدم  هواهم  على  القوانني  وتف�سيل  واالمتيازات  العام  
الفقر  مذبح  على  االردين  املواطن  وت�سع  و�سركاتهم  وم�ساريعهم 

والبطالة والعوز .
 لال�سف يف بع�ص االحيان نرى ان املال فى االردن هو الذى يقود 
ا�سرتاتيجية  ذلك  فى  وال�سبب  املفا�سل..  بع�ص  يف  يتحكم  ال�سلطة 
  2000 عام  بعد  االردن   تبناها  التى  االقت�سادى  واالإ�سالح  التنمية 
وكذلك اخل�سخ�سة التي دمرت البالد واأفقرت العباد.. والتى اعتمدت 
وبداأت  وا�سرتوه..  العام  املال  باعوا  الذين  االأعمال  رجال  على  كليًا 
ال�سراعات  ظهرت  حتى  مربر،  غري  ب�سكل  �سيا�سيًا  ت�سعيدهم  عملية 
النفوذ  ا�ستخدام  اإىل  انتقلت  ثم  �سيا�سى،  باإطار  مغلفة  االقت�سادية 
ال�سيا�سى لتحقيق امل�سالح االقت�سادية، فيما يعرف ب�سيا�سات )تك�سري 
الذى  نف�سه،  ال�سيا�سى  ال�سراع  لقواعد  وا�سح  العظام(.. فى تناق�ص 
يعتمد على مبداأ امل�سلحة، التى تدفع بدورها اإىل عدم تدمري اخل�سم 
الذى  االأم��ر  م�ستقباًل..  منه  اال�ستفادة  اإمكانية  منطلق  من  نهائيًا، 
يقود اإىل ت�ساوؤل اآخر.. هل اجتاه البالد نحو احلرية االقت�سادية، 
وبناء نظام اقت�سادى قائم على اآلية ال�سوق، �سبب كاف لت�سعيد رجال 

االأعمال اإىل مركز �سنع واتخاذ القرارات ال�سيا�سية؟!
اإن الليربالية اجلديدة التى تعترب ركيزة فكر لليربايني املعدلون 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  جوانبها  ف��ى  احلكومات  وبع�ص  وراث��ي��ا 
لالأداء  منظم  مبثابة  تكون  اأن  الدولة  على  تفر�ص  واالجتماعية، 
االقت�سادى،  االإ�سالح  ل�سيا�سات  مراقب  اأي�سًا  وتكون  االقت�سادى، 
املتوقعة  ال�سيا�سة واالجتماعية  االآثار  ملواجهة  ا�سرتاتيجية  وت�سع 
جراءها، فيما يعرف نظريًا ب� “الدور االجتماعى للدولة”.. وهو اأمر 
يوؤكد اأن القرار ال�سيا�سى يجب اأن يتخذه ال�سا�سة لي�ص غريهم.. واأن 
الدولة  واإذا كانت  العك�ص.. حتى  املال ولي�ص  اأن تقود  ال�سلطة يجب 
فمن   ، لتنه�ص  واأ�سحابه  امل��ال  اإىل  حتتاج  املفرت�سة(  هيبتها  )بكل 
قبل  من  وال�سيا�سات  القوانني  تف�سيل  يتم  اأن  املنطقى  اأو  املفهوم  غري 

اأ�سحاب املال واالأعمال ونواب البزن�ص والعطاءات  .

خالد خازر الخريشا

الثالوث الخطير : المال 
والسلطة والفساد

khrishakhaled@yahoo.com
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العناني: الملك أسس عالقات ممتازة مع الصين

ميناآيتك تناقش خطتها للعامين الحالي والمقبل 
في خدمة العمالء وحلول الحوسبة السحابية

كابيتال بنك يرعى فعالية »إنديفور« حول فرص 
تطوير األعمال في قطاع المأكوالت والمشروبات

اورنج تقّدم منحًا دراسية ألبناء موظفيها المتفوقين

الضمان توّضح الفئات المسموح لها بالسحب 
من رصيد التعطل لغايات التعليم والعالج

مذكرة تفاهم بين تجارة 
عمان وتكنوبارك اسطنبول

  
*عمان 

جممع  مع  م�شرتكة  تفاهم  مذكرة  عمان،  جت��ارة  غرفة  وقعت 
نقل  مب��ج��االت  وال�شراكة  التعاون  بهدف  ا�شطنبول،  تكنوبارك 

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة والو�شول اإىل اأ�شواق جديدة.
زح�شب بيان �شحايف للغرفة، ال�شبت، تهدف مذكرة التفاهم التي 
تكنو  ومدير  توفيق  احل��اج  خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  وقعها 
الإيجاد  امل�شرتك  العمل  تعزيز  اىل  طوبجو،  بالل  ا�شطنبول  بارك 

وتطوير االإخرتاعات والهيكلية الريادية املوؤ�ش�شّية.
واملهند�شني  العلماء  زي��ارات  تبادل  اىل  كذلك  املذكرة  وتهدف 
اخلربات  من  لال�شتفادة  املُخّت�شني،  والفنينّي  التقنيني  واملوظفني 
والقدرات العلمية واملحلية، وعقد املوؤمترات العلمية وور�شات العمل 

املُتخ�ش�شة.
وتت�شمن املذكرة تبادل املعلومات واملعرفة حول املمار�شات الف�شلى 
والتكنولوجي،  العلمي  والتطوير  الفعال  بالتخطيط  يتعّلق  فيما 
واأن�شطة  احلا�شنات  واإدارة  االأعمال  بحا�شنات  يتعلق  فيما  وال�شيما 
تطوير االأعمال واحلوافز واالأفكار الت�شجيعّية لل�شركات التي تعمل 

�شمن هذه احلا�شنات.
م�شروعات  عمل  على  التفاهم  مذكرة  مبوجب  اجلانبان  واتفق 
علمية م�شرتكة م�شتقباًل مع مراعاة االلتزامات القانونية للجانبني، 

و�شيتم االإتفاق على تفا�شليها الحقا مبوجب اتفاقيات حمددة.
و”تكنوبارك اإ�شطنبول” هو جممع علمي وتكنولوجي مت تطويره 
فيه  وت�شهم  الرتكية  الدفاعية  لل�شناعات  العامة  االأمانة  قبل  من 
يف  امل�شاهمة  بهدف  لها  التابعة  واجلامعة  ا�شطنبول  جتارة  غرفة 
القدرات  ودعم  الريادية  امل�شروعات  الأ�شحاب  التكنولوجيا  تطوير 
 300 فيه  وتعمل  والتطوير،  البحث  ُمن�شاآت  يف  املحلية  الريادية 

�شركة.
زيارة  هام�س  على  اجلانبني  بني  وقعت  التفاهم  مذكرة  ان  يذكر 

جمل�س ادارة غرفة جتارة عمان االخرية اىل ا�شطنبول.

الطباع: جائزة رجل الدولة الباحث 
تقدير عالمي للملك واالردن

  
*عمان 

لت�شلم  تقديرها  عن  االأردن��ي��ني  االأع��م��ال  رج��ال  جمعية  ع��ربت 
لعام  – الباحث«  الدولة  »رجل  جائزة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
ال�شرق االأدنى  2019، والتي منحها جلاللته معهد وا�شنطن ل�شيا�شة 
واالإ�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  يف  وجهوده  احلكيمة  ل�شيا�شته  تقديرًا 

والوئام والت�شامح.
تعترب  اجلائزة  ه��ذه  اأن  الطباع  حمدي  اجلمعية  رئي�س  واأك��د 
تقديرا عامليا للدور املهم الذي يوؤديه جاللة امللك يف تر�شيخ ال�شالم 
واملدرو�شة  احلكيمة  جاللته  �شيا�شة  على  مثنيا  واالإ�شتقرار،  واالأمن 
ل��الأردن  �شورة  تقدمي  من  جاللته  متكن  ،حيث  تفا�شيلها  اأدق  يف 
تعك�س االإعتدال والت�شامح والو�شطية وحب االأديان جميعها ورف�س 

العدائية والعنف والكراهية.
امللك  جاللة  ح�شول  اأن  ال�شبت،  �شحايف،  بيان  يف  الطباع  وا�شار 
خمتلف  من  العامل  م�شتوى  على  التكرميية  اجلوائز  من  العديد  على 
املوؤ�ش�شات املرموقة يجعل ال�شعب االأردين فخورًا دائمًا مبا ميتلكه من 

قيادة ها�شمية حكيمة تر�شخ املبادىء العليا يف املجتمع.

ممثلو شركات اتصاالت يشاركون 
بورشة حول إدارة خدمات الزبائن

  
*البحر امليت

�شارك ممثلو 15 �شركة ات�شاالت يف االأردن واالإم��ارات والكويت 
وال�شعودية والبحرين وال�شودان والعراق وفل�شطني وم�شر بور�شة يف 

البحر امليت لتبادل املعرفة واخلربات عن اإدارة خدمة الزبائن.
حلول  توفري  يف  املتخ�ش�شة  االردنية  جلوبيتل  �شركة  وعر�شت 
االت�شاالت املتكاملة واإدارة الزبائن، لطرق تطوير جتربة الزبائن يف 
خمتلف نقاط التوا�شل مع ال�شركات واالأدوات واحللول االإلكرتونية 
حتليل  تكنولوجيا  جماالت  يف  مميزة  جتربة  اإيجاد  يف  ت�شهم  التي 
املكاملات واإدارة اجلودة ومتكني املوظفني يف مراكز االت�شال ومراكز 

خدمة الزبائن.
التثقيفية  الفيديوهات  من  متنوعة  فقرات  الور�شة  وت�شمنت 
اإدارة  وحلول  املكاملات  حتليل  حلول  عن  فعليا  و�شرحا  واخلطابات 

اجلودة يف مراكز خدمة الزبائن.
وقدم اخلبري يف جتربة الزبائن اأحمد حنفي عر�شا تقدمييا يف 
ديلزورث  �شيمون  اخلبري  قدم  كما  واأهميته،  الزبائن  جتربة  جمال 

الأف�شل اال�شرتاتيجيات يف توفري خدمة زبائن فعالة.
املجاالت  يف  اخل��رباء  اأب��رز  مع  نقا�شية  جل�شة  الور�شة  و�شملت 
م��دراء  م��ن  املنطقة  يف  االت�����ش��االت  ���ش��رك��ات  اأك���رب  ممثلي  وبع�س 
وحلول  املكاملات  حتليل  حلول  مع  جتربتهم  عن  للحديث  وم�شوؤولني 
متكني  على  تعمل  التي  الزبائن  خدمة  م��راك��ز  يف  اجل���ودة  اإدارة 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  وقال  اخلدمة.  مراكز  يف  املوظفني 
جلوبيتل فادي قطي�شات: اإن الور�شة جمعت اهم اخلرباء من جميع 
�شركات  ممثلي  امام  وروؤيتهم  اأفكارهم  لعر�س  العربي  الوطن  اأنحاء 

االت�شاالت يف املنطقة. 

أمنية تدعم مؤتمر نقابة المهندسين 
األردنيين حول الهندسة الصناعية

  
*عّمان 

الثاين  ال��دويل  للموؤمتر  رعايتها  تقدمي  اأمنية،  �شركة  اأعلنت 
�شعبة  الذي نظمته  النظم،  والت�شنيع وهند�شة  ال�شناعية  للهند�شة 

الهند�شة امليكانيكية يف جمعية املهند�شني ال�شناعيني .
�شراكتها  تعزيز  على  منها  حر�شًا  للموؤمتر،  اأمنية  رعاية  وتاأتي 
مع نقابة املهند�شني االأردنيني والعمل على تطوير هذه العالقة، من 
خالل توفري اأف�شل واأحدث حلول االت�شاالت املتكاملة؛ مثل خطوط 
واالألياف  النقال،  الهاتف  اإنرتنت  املنزيل،  االإن��رتن��ت  االت�شاالت، 
ال�شوئية “الفايرب”، التي ت�شهم يف دعم اأعمال هذا القطاع احليوي 
قاعدة  تو�شيع  اإىل  ال�شركة  �شعي  جانب  اإىل  بها،  والنهو�س  واملهم 

عمالئها من املهند�شني االأردنيني.
الذي  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  االأردنيني  املهند�شني  اأمنية،  واأطلعت 
وحلول  االت�شاالت  خدمات  جمال  يف  خرباتها  على  يومني،  ا�شتمر 
واآخر  خدماتها  اأبرز  من  جمموعة  عر�شت  حيث  املتكاملة،  االأعمال 
باأ�شعار  للمهند�شني  توفرها  التي  واال�شتثنائية  احل�شرية  العرو�س 
تناف�شية. واكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأمنية، زياد �شطارة حر�س 
ال�شركة على تقدمي الدعم والرعاية ملختلف الفعاليات والقطاعات، 
النمو االقت�شادي  املحلي، ويدفع عجلة  ال�شاأن  ومبا ي�شهم يف خدمة 

ويعزز من التنمية امل�شتدامة وال�شاملة.
تناق�س  التي  امل��وؤمت��ر  مو�شوعات  اأهمية  على  �شطارة،  و�شدد 
العمل،  اأ�شاليب  حت�شني  يف  لدورها  والت�شنيع  ال�شناعية  الهند�شة 
املُنتجات  ج��ودة  وحت�شني  االإن��ت��اج��ي��ة،  العملّيات  ك��ف��اءة  وزي���ادة 
اأمنية  تعمل  التي  االأهداف  ذات  وهي  تقدميها،  يتّم  التي  واخلدمات 
من  و�شركات  اأف��راد  من  االأردين،  املجتمع  فئات  لكافة  توفريها  على 

خالل خدماتها املميزة وذات القيمة امل�شافة العالية.
من جانبه، اأ�شاد نقيب املهند�شني االأردنيني، املهند�س اأحمد �شمارة 
الزعبي، بجهود �شركة اأمنية لدعم الندوات واملوؤمترات التي تنظمها 
ال�شراكة  “املهند�شني االأردنيني” الأع�شائها، معربًا عن تقديره لهذه 

التي ت�شب يف م�شلحة املهند�شني والقطاع ب�شكل عام.

*عمان 
جمل�س  رئي�س  اال�شبق  ال��وزراء  رئي�س  نائب  قال 
ج��واد  ال��دك��ت��ور  االردن��ي��ة  اال�شمنت  �شركة  ادارة 
اأ�ش�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ان ج��الل��ة  ال��ع��ن��اين، 
عالقات ممتازة مع ال�شني، م�شريا اإىل ان ال�شني تنظر 
للمملكة لتكون نقطة انطالق لالقت�شاد ال�شيني نحو 
»اإع��ادة  ي�شمى  ما  فرتة  يف  وال�شيما  العربي،  العامل 

البناء يف العامل العربي«.
م�شاركته  هام�س  على  �شحفي  ل��ق��اء  يف  وا���ش��ار 
االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  والتنمية  “االأمن  م��وؤمت��ر  يف 
ال�شينية  العالقات  وتاأثري ذلك على  اإفريقيا  و�شمال 
ال�شينية  العا�شمة  يف  �شيعقد  ال���ذي  العربية”، 
اخلارجية  وزارة  من  با�شراف  املقبل  االربعاء  بكني، 
اإىل  االأردين  االقت�شاد  حت��ول  ان  اإىل  ال�شينية، 
التنمية ي�شهم بحد كبري يف حل م�شكلة املوازنة، كما 
�شيجعل من ال�شني م�شدر بناء تنموي للمملكة، نظرا 
خربات  وج��ود  مقابل  فيها  الطبيعية  امل��وارد  لتوفر 
العديد من املجاالت بكلف قليلة وال�شيما  �شينية يف 

ال�شكك احلديدية والطاقة املتجددة. 
والتقدير  االح���رتام  تكن  ال�شني  ان  اىل  ولفت 
ل�����الأردن ال����ذي ح��اف��ظ ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��راره رغ���م كل 

ال��ذي  امل��وؤمت��ر  ان  وب��ني  واج��ه��ت��ه.  ال��ت��ي  التحديات 
الدول  ع�شرات  من  وخ��رباء  �شيا�شيون  فيه  ي�شارك 
تتعلق  هامة  مو�شوعات  �شيبحث  الدولية  واملنظمات 
بامن ال�شرق االو�شط وا�شتقراره وعوامل اخلطر التي 
توؤثر عليه، الفتا اىل ان العامل العربي يتمتع مبوقع 

بني  ط��رق  مفرتق  على  ويقع  ج��دًا  مهم  ا�شرتاتيجي 
واآ�شيا  اأوروبا  هي  قارات  ثالث  ويربط  والعامل،  اآ�شيا 
وجبل  االأطل�شي  املحيط  عرب  اإطاللة  وله  واإفريقيا، 
طارق على العامل اجلديد يف اأمريكا، ولذلك فاالأهمّية 
الكربى يف العامل العربي تبقى واردة بالن�شبة لل�شني، 

االأهمية  ه��ذه  على  يتناف�س  من  هناك  �شيبقى  كما 
الكثرية جدًا والتي  العربي  العامل  ا�شافة اىل موارد 
املوؤمتر  �شيتحدث يف  انه  مل ت�شتغل حتى االآن. وقال 

عن توقعات التنمية يف املنطقة العربية.
على  ال�شني  حر�س  اىل  العناين  الدكتور  وا�شار 
احلفاظ على عالقات جيدة مع العامل العربي، مبينا 
بنك  اأن�شاأت  حيث  كربى  م�شروعات  ال�شني  لدى  اأن 

التنمية االآ�شيوي واالأردن ع�شو فيه.
متتد  التي  والطريق  احل��زام  مبادرة  اإىل  واأ�شار 
عرب الدول ال�شديقة يف و�شط اآ�شيا، ونحن يف االأردن 
جتاوبنا مع هذه املبادرة ونعرف مدى قوة العالقات مع 
ال�شني، ولدينا جتار اأردنيون يف ال�شني يعرفون مدنها 
يذهبون  جتارًا  فقط  نريد  ال  اننا  اىل  م�شريا  جيدًا، 
االأردن  داخل  �شينية  ا�شتثمارات  نريد  بل  وياأتون، 
معر�س  ويف   . جديدة  وتكنولوجيا  جديدة  واأفكارا 
اكد  الفل�شطينية،  الق�شية  حول  �شوؤال  على  اجابته 
ان ال�شني ع�شو دائم يف جمل�س االأمن وال بد اأن يكون 
خ�شو�شًا  الق�شية،  هذه  ل�شالح  ق��رارات  يف  دور  لهم 
االأغوار،  �شم  اال�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  اإعالن  بعد 
وهو اإعالن خطري يجب مواجهته واحل�شد �شده على 

جميع اال�شعدة . 

*عمان 
الربجميات  خلدمات  املثلى  �شركة  اإدارة  اأكدت 
املقبل  للعام  اال�شرتاتيجية  خطتها  باأن  مينااآيتك 
منتجاتها  تطوير  على  العمل  موا�شلة  تت�شمن 
التقنية يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية مع الرتكيز 
ال�شحابية  احلو�شبة  على  املبنية  احل��ل��ول  على 
وخ�����ش��و���ش��ًا )ال���ربجم���ي���ات ك��خ��دم��ة(،وت��رك��ز 
بخدمة  االهتمام  على   2020 للعام  ا�شرتاتيجيتها 
اأي�شًا  ال�شعي  مع  املبيعات،  يف  والتخ�ش�شية  العمالء 
مبيعاتها  لتعزيز  لالأعمال  خمتلفة  خطوط  الإيجاد 

اأ�شواق املنطقة. يف 
ال�شركة  ومبيعات  اجن��ازات  االجتماع  وناق�س 

 2020 املقبلة  ال�شنة  وخطة   ،2019 العام  خالل 
تطوير  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  خطوطها  يف  ���ش��رتك��ز  ال��ت��ي 
جديدة،  منتجات  وا�شتحداث  احلالية  املنتجات 

اأ�شواق جديدة وزيادة املبيعات.  وال�شعي لدخول 
حبيب  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأك���د 
ال�شنوات  خالل  ال�شركة  اأجنزته  ما  اأهمية  غاوي 
التحديات  رغم  احلايل  العام  حققته  وما  املا�شية، 
فريق  على  معتمدة  املنطقة  اأ�شواق  يف  االقت�شادية 
وان  والت�شويق،  واملبيعات  التقنية  يف  متجان�س 
ملكية  حتمل  منتجات  تطوير  نهج  يف  اال�شتمرار 
ال  القطاع  يف  احلا�شلة  التطورات  وتواكب  فكرية 

ال�شحابية. احلو�شبة  تقنية  يف  �شيما 

الدكتور  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 
اإجنازات  ملناق�شة  ياأتي  االجتماع  اأن  حوامدة  ب�شار 
املقبل  العام  خطط  ومناق�شة  ودرا�شة   2019 العام 
موؤكدًا  ال�شحيح،  االجت��اه  يف  ال�شركة  �شري  ل�شمان 
اأهمية م�شاركة مدراء وموظفي ال�شركة يف مواجهة 

ال�شركة. م�شتقبل  و�شوغ  التحديات 
يف  للمبيعات  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  اأن  وق��ال 
واخلدمات  االأعمال  على  كثريًا  �شرتكز   2020 العام 
احللول  وب��ي��ع  تطوير  وع��ل��ى  املتكرر  العائد  ذات 
وال�شيما  ال�شحابية  احلو�شبة  على  املبنية  التقنية 
ال�شركة  اأن  اىل  م�شريا  كخدمة،  الربجميات  حلول 
املتاحة  االإمكانيات  ال�شتغالل  املقبل  العام  �شت�شعى 

من  م��زي��دا  ت�شهد  املنطقة  اأ���ش��واق  اأن  وخ�شو�شًا 
االنظمة  وتبني  الرقمي  التحول  نحو  التوجهات 
امل���وارد  كقطاع  ه��ام  ق��ط��اع  يف  �شيما  ال  الرقمية 

الب�شرية. 
على  �شمعتها  تبني  اأن  مينااآيتك  وا�شتطاعت 
حللول  ومزود  كرائد  املا�شية،  ال16  ال�شنوات  مدى 
احللول  هذه  تخدم  الب�شرية،  للموارد  تكنولوجية 
حو�شبة  عميل   500 و  ���ش��رك��ة   2000 م��ن  اأك���ر 
�شحابية يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
م�شتخدم  مليون   1.5 من  اأكر  حمفظتها  ت�شم  كما   ،
حقيقي  كمبتكر  مكانتها  ي��ع��زز  م��ا  دول���ة،   25 يف 

املنطقة. التكنولوجي يف  للتقدم  وحمرك 

*عّمان 
عقدتها  عمل  ور�شة  موؤخرًا  بنك  كابيتال  رعى 
منظمة »اإنديفور« االأردن بالتعاون مع غرفة �شناعة 
عمان حول فر�س تطوير االأعمال يف قطاع املاأكوالت 

وامل�شروبات.
وهدفت ور�شة العمل، اإىل توفري فر�س للرياديني 
اأعمالهم يف هذا القطاع عن طريق تعريفهم  لتطوير 
املجال،  ه��ذا  يف  عامليًا  املتبعة  االأ�شاليب  ب��اأح��دث 
كبار  على  م�شاريعهم  لعر�س  الفر�شة  واإعطائهم 
واخلربات  الن�شائح  وتبادل  القطاع  هذا  يف  العاملني 

التي تري جتربتهم.
ال�شناعيني  اأم��ام  املجال  اإتاحة  اىل  باالإ�شافة 
ريادة  عامل  على  لالطالع  القطاع،  هذا  يف  العاملني 
الريادية  املمار�شات  اأف�شل  تبني  وكيفية  االأعمال 

الكفاءة  ل��زي��ادة  وامل�����ش��روب��ات  امل��اأك��والت  قطاع  يف 
االنتاجية، واإدارة املوارد املختلفة، واخرتاق االأ�شواق 
ورواد  ال�شناعيني  العمل،  ور�شة  وعّرفت  اجلديدة. 
على  واأثرها  الريادية  باملفاهيم  امل�شاركني  االأعمال 
الفر�س  اإتاحة  وكيفية  االإنتاجية،  الكفاءة  زي��ادة 
وال��ك��ف��اءات  اخل���ربات  م��ن  لال�شتفادة  لل�شناعيني 
اأعمالهم  ط��وروا  الذين  الرياديون  بها  يتمتع  التي 
و�شركاتهم من اأفكار ب�شيطة بقيم �شوقية ال تتجاوز 
�شركات يفوق حجم  اإىل  تاأ�شي�شها،  اآالف عند  ِب�شعة 

بع�س منها ع�شرات املاليني من الدوالرات.
وياأتي عقد هذه الور�شة �شمن �شل�شلة من ور�شات 
“اإنديفور”  منظمة  تعقدها  التي  ال��دوري��ة  العمل 
لتطوير  امل�شتمرة  جهودها  اإط��ار  يف  وذل��ك  االأردن 

النظام البيئي لريادة االأعمال يف اململكة.

لور�شة  رعايته  خالل  من  بنك  كابيتال  وي�شعى 
احل��ل��ول  اأب����رز  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  ال��ع��م��ل، 
للقطاع  يقدمها  التي  املتطورة  امل�شرفية  واخلدمات 
ال�شناعي،اإذ يلعب البنك دورًا مميزًا يف دعم ومتويل 
ما يزيد  التي ت�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  اج��م��ايل  م��ن  باملئة   90 على 
حوايل  وت�شتوعب  االقت�شادية،  القطاعات  خمتلف 
60 باللمئة من القوى العاملة، وت�شهم ب��50 باملئة من 

الناجت املحلي االإجمايل.
امل�شاريع  لتو�شعة  التمويل  بنك  كابيتال  ويقّدم 
البنك  �شلف  خالل  من  القائمة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
طويلة  ���ش��داد  وف��رتة  تف�شيلية  وباأ�شعار  امل��رك��زي 
الطاقة  ال�شناعة،  ق��ط��اع��ات  ل��دع��م  واملخ�ش�شة 
اأو  ال��زراع��ي،  والقطاع  ال�شياحي  والقطاع  البديلة 

موؤ�ش�شات  خالل  من  للقرو�س  �شمان  على  احل�شول 
كابيتال  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در   . دولية  اأو  حملية 
تدريبي  لربنامج  رعايته  املا�شي  اآذار  يف  قدم  بنك 
وتطوير  لتعزيز  االأردن  “اإنديفور”  منظمة  اأقامته 
ت�شليط  خالل  من  اململكة،  يف  االأعمال  رواد  ق��درات 
منو  ف��ر���س  وحت��دي��د  االأع��م��ال  اإدارة  على  ال�����ش��وء 
املفاهيم  ومناق�شة  لال�شتثمار  واال�شتعداد  االأ�شواق، 
يف  االأع��م��ال  ومن��و  دع��م  اأج��ل  من  واال�شرتاتيجيات 

االقت�شاد املتغري.
مدينة  يف  مقرها  ربحية  غري  منظمة  واإنديفور 
لتحفيز  العاملية  احلركة  قيادة  اإىل  ت�شعى  نيويورك 
طريق  ع��ن  الطويل  امل��دى  على  االقت�شادي  النمو 
اأف�شل رواد االأعمال ذوي  اختيار، وتوجيه، وتعجيل 

االأثر االأعلى حول العامل.

*عمان 
الأبناء  درا�شية  منحة   30 تقدميها  االأردن  اورجن  اأعلنت 
للعام  العامة  الثانوية  �شهادة  امتحان  املتفوقني يف  موظفيها من 
الدرا�شي 2019-2020، االأمر الذي يعّد ا�شتمرارية لهذه البادرة 
�شابقًا  املوقعة  ال�شركة وفق االتفاقية  بها  التي تقوم  ال�شنوية 

مع النقابة العامة للعاملني باخلدمات العامة واملهن احلرة.
االأردن،  اورجن  يف  الب�شرية  للموارد  التنفيذي  املدير  وقالت 
الأبناء  اجلامعية  الدرا�شية  املنح  اختيار  اإن  فار�س  جمال  غادة 
وراتب  الطالب،  مقّدمتها معدل  معايري يف  لعدة  العاملني يخ�شع 
املُعالني،  املوظف  اأبناء  وعدد  اخلدمة  �شنوات  وعدد  املوظف، 
لت�شجيع روح التفوق والتميز واملثابرة وحب العلم بني الطاّلب 
ولدعم العملية التعليمية التي �شتمّكنهم من اإحداث التغيريات 
�شميم  يف  يقع  التعليم  اأّن  اإذ  املجتمع،  يف  والفاعلة  االإيجابية 
الوعي  رف��ع  يف  الرئي�شية  العوامل  كاأحد  ال�شركة  اهتمامات 
والتطّور املهني والعلمي وبالتايل النمو االقت�شادي واالجتماعي 

يف اململكة«.
للمالية  التنفيذي  التنفيذي/املدير  الرئي�س  نائب  واثنى 
يف اورجن االردن ر�شالن ديرانية على تفوق الطالب، م�شريًا اإىل 
اأّن متهيد الطريق اأمامهم نحو املزيد من االإجنازات العلمية اأمٌر 
يف غاية االأهمية، حيث تويل ال�شركة اهتمامًا كبريًا باملوظفني 
وعائالتهم لن�شر ثقافة العمل اجلاد والدوؤوب وتخّطي التوّقعات 

واالإ�شهام يف تطوير املجتمع.

*عمان 
العامة  املوؤ�ش�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأو�شح 
ال�شحب  اأن  ال�شبيحي  مو�شى  االجتماعي  لل�شمان 
التعليم والعالج  لغايات  العمل  التعطل عن  من ر�شيد 
متاح فقط للموؤّمن عليهم وملتقاعدي املبكر واالعتالل 
االأردنيني ممن عملوا يف ُمن�شاآت القطاع اخلا�س بدءًا 
من مطلع اأيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ �شريطة اأن 
ال يقل ر�شيد املوؤمن عليه يف ح�شابه االدخاري بتاأمني 

التعطل عن العمل عن 300 دينار.
اأن  ال�شبت،  �شحفي  ت�شريح  يف  ال�شبيحي  وب��ني 
اأو  العايل  التعليم  ر�شوم  متويل  لغايات  هو  ال�شحب 

دفع  لغايات  اأو  عليه  امل��وؤم��ن  الأب��ن��اء  املهني  التعليم 
اأو  م�شت�شفى  دخول  حالة  يف  طبية  معاجلة  تكاليف 
اأو  اإجراء عملية جراحية �شواء للموؤمن عليه نف�شه 
تثبت  وثيقة  اإرف��اق  �شريطة  اأ�شرته،  اأف��راد  من  الأي 
التعليم  يف  ال��درا���ش��ة  مقاعد  على  اأبنائه  اأح��د  اأن 
اأو  املهني،  التعليم  يف  اأو  العامة  الثانوية  بعد  العايل 
اأفراد  من  اأي  اأو  نف�شه  عليه  املوؤمن  اأن  تثبت  وثيقة 
اأ�شرته يحتاج اإىل دخول م�شت�شفى اأو الإجراء عملية 

جراحية.
�شمحت  ال�شحب،  واأ�ش�س  تعليمات  اأن  واو���ش��ح 
للموؤمن عليه اأن ي�شحب ب�شقف 75 باملئة من ر�شيده 

الراغب  عليه  املوؤمن  على  ان  اإىل  م�شريا  التعطل،  يف 
املوقع  اإىل  ال��دخ��ول  املنفعة  ه��ذه  م��ن  باال�شتفادة 
وتقدمي  والت�شجيل  ال�شمان  ملوؤ�ش�شة  االإل��ك��رتوين 
وثيقة  اأو  طالب  اإث��ب��ات  وثيقة  اإرف���اق  م��ع  الطلب 

.www.ssc.gov.jo التقرير الطبي ، على املوقع
على  االعتماد  اأو  االإ�شغاء  من  ال�شبيحي  وح��ّذر 
اأي جهة اأو اأفراد يّدعون اأنهم و�شطاء ما بني موؤ�ش�شة 
على  احل�شول  من  لتمكينهم  عليهم  واملوؤمن  ال�شمان 
على  اأن  مبينًا  معني،  مايل  مبلغ  مقابل  املنفعة  هذه 
من  اأح��د  مب�شاعدة  اأو  بنف�شه  يقدم  اأن  عليه  املوؤمن 

ذويه طلب ال�شحب من ر�شيده .

لل�شحب  طلبًا   18220 تلّقت  املوؤ�ش�شة  اأن  وك�شف 
منذ اأن مت اإطالق هذه اخلدمة يف مطلع ت�شرين الثاين 
عليه  موؤمنًا   10270 حل��وايل  ال�شرف  ومت  احل��ايل 

بقيمة اإجمالية بلغت 12 مليونًا و 550 األف دينار.
مبكر  متقاعد  اأو  عليه  موؤمن  اأي  ال�شبيحي  ودعا 
القطاع  من�شاآت  يف  عملوا  قد  كانوا  ممن  اعتالل  اأو 
ت�شوية  تتم  ومل  اإليها  امل�شار  الفرتة  خالل  اخلا�س 
اإىل  العمل  عن  التعطل  ح�شاب  يف  املالية  اأم��وره��م 
تقدمي طلباتهم وفقًا لل�شروط املحددة واأن باإمكانهم 
)  080022025( االت�����ش��ال  مركز  على  االت�����ش��ال 

.) 065008080(
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*عمان 

�أعرب �ملبعوث �خلا�ص ل�سوريا غري بيدر�سون عن بالغ �لقلق �إز�ء جتدد �لعنف يف �إدلب �سمال �سوريا. 
و��سار بيدر�سون يف �حاطة ملجل�ص �المن �لدويل �لليلة �ملا�سية، �إىل مقتل ما ال يقل عن ع�سرة مدنيني 
وجرح 50 �آخرين، من بينهم �أطفال ب�سبب ما قيل �إنه �ساروخ �أطلق من �الأر��سي �ل�سورية �أ�ساب خميما 

للنازحني وبالقرب من م�ست�سفى للوالدة قبل يومني.
�أخرى يف �سوريا،  �أماكن  �إىل  �إدلب ي�سكن بها 3 ماليني مدين، فّر �لكثريون منهم من �لقتال  �إن  وقال 

ح�سب �خبار �المم �ملتحدة.
�لعملية  هذه  من  ملمو�سة  باإجر�ء�ت  يطالبون  �جلو�نب،  كل  ومن  �ل�سوريني  �إن  بيدر�سون  و��ساف 
�إطالق �سر�ح �ملحتجزين /�ملختطفني وحتديد م�سري �الأ�سخا�ص  لتح�سني حياتهم، م�سدد� على �سرورة 

�ملفقودين.
�أن  �إىل  الفتا  �لدوليني،  و�لالعبني  �ل�سورية  �الأط��ر�ف  مع  �ملناق�سات  �إج��ر�ء  يو��سل  �إن��ه  و�و�سح 

�مل�سوؤولني �الأمريكيني و�لرو�ص يو��سلون �جتماعاتهم ملناق�سة �خلطو�ت �لتي ميكن �تخاذها.

االمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء 
تجدد العنف في إدلب السورية

*اخلليل
ه��اج��م م��ئ��ات �مل�����س��ت��وط��ن��ني م���ن���ازل م��و�ط��ن��ي��ني 
�خلليل،  مدينة  من  �لقدمية  �لبلدة  يف  فل�سطينيني 
وحتديد� يف مناطق �ل�سهلة وحاجز �أبو �لري�ص وحارة 
�أم�ص  م�ساء  �ملدينة،  من  �جلنوبية  و�ملنطقة  �جلعربي 
�جلمعة. وذكرت وكالة �الأنباء �لفلل�سطينية “وفا” �أن 
�سخ�سني من �سكان �لبلدة قد �أ�سيبا بر�سو�ص و�ختناق 
يف  �ملو�طنني  منازل  على  م�ستوطنني  �عتد�ء  نتيجة 
منطقة حاجز �أبو �لري�ص �الإ�سر�ئيلي، نقال على �إثرها 

�إىل م�ست�سفى �خلليل �حلكومي للعالج.

فل�سطينيني  ثمانية  باإ�سابة  �ل��وك��ال��ة  و�أف����ادت 
�أ�سيبو� “عقب �عتد�ء�ت قو�ت �الحتالل �الإ�سر�ئيلي 
�جلنوبية  �ملنطقة  �سكان  على  �مل�ستوطنني  وع�سر�ت 
ل��”وفا”،  طبية  م�سادر  وقالت  �خلليل«.  مدينة  من 
و�سلو�  وباالختناق  بر�سو�ص  �أ�سيبو�  “مو�طنني  �إن 
لل�سرب  تعر�سهم  نتيجة  �حلكومي،  �خلليل  م�ست�سفى 
ور�ص غاز �لفلفل  يف حارة �جلعربي  و�أجز�ء �أخرى من 
�لبلدة �لقدمية باخلليل«. ونقلت �لوكالة �لفل�سطينية 
�مل�ستوطنني  من  جمموعات  “�عتد�ء  عيان  �سهود  عن 
�لفلفل يف  ور�ص غاز  بال�سرب  �ملو�طنني  �مل�سلحني على 

�سو�رع )�حلارة �لتحتا( من مدينة �خلليل«.
وقالت �لوكالة: “�إن �أعد�د� كبرية من �مل�ستوطنني 
 5 حتتجز  �الإ�سر�ئيلي،  �جلي�ص  من  جنود  وبحماية 
�ل�سهلة  مبنطقة  �ملحكمة  قرب  جتاري  حمل  يف  �سبان 
جنوب �خلليل«. وت�سهد مدينة �خلليل ومنطقة �حلرم 
�جلمعة،  م�ساء  �ساعات  منذ  �ل�سريف  �الإبر�هيمي 
�مل�ستوطنني  مئات  قبل  م��ن  و��سعة  �قتحام  عملية 
�لغربية  �ل�سفة  م�ستوطنات  خمتلف  من  �لقادمني 
�الإبر�هيمي  �سعائر دينية باحلرم  �إقامة  حتت ذريعة 

وحميطه.

مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل

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

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي

وجميع منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .

العميد الركن املتقاعد

ثلجي �سامن ثلجي املجايل
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل  يوم اجلمعة املوافق 2019/11/22 ،

تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه  وا�سكنه ف�سيح جنانه 
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نائب الرئيس االميركي 
في زيارة مفاجئة لبغداد

السجن 19 عاما لعنصر سابق في السي 
آي ايه بتهمة التجسس لصالح الصين

تفكيك خلية إرهابية تستقطب 
المراهقين جنوب تونس

محكمة أميركية تقضي بدفع ايران 180 
مليون دوالر لصحافي كان مسجونا لديها

الجبير: إيران مسؤولة عن 
اعتداءات أرامكو.. وطلبنا خبراء

تواصل التظاهرات الرافضة إلجراء 
انتخابات رئاسية بالجزائر

*بغداد 
ذكرت م�سادر حكومية عر�قية، �ل�سبت، �ن نائب �لرئي�ص �الأمريكي 

مايك بن�ص و�سل �إىل �لعر�ق يف زيارة مفاجئة.
�إن نائب �لرئي�ص �الأمريكي بن�ص، و�سل �إىل  وقال م�سدر حكومي: 
بينهم  من  كبار،  م�سوؤولني  خاللها  يلتقي  معلنة،  غري  زي��ارة  يف  بغد�د 
�لتي  �ل�سعبي  �حلر�ك  �أزمة  لبحث  �ملهدي  عبد  عادل  �حلكومة  رئي�ص 

�نطلقت منذ مطلع ت�سرين �الأول �ملا�سي.
من جانب �آخر، ك�سفت م�سادر �سيا�سية و�إعالمية عر�قية ودولية، 

�أن زيارة بن�ص هدفها تفقد قو�ت بالده يف �لعر�ق.

*واشنطن 
�أمريكية  فيدر�لية  حمكمة  حكمت 
بوكالة  �سابق  عميل  على  �جلمعة،  م�ساء 
بال�سجن  �الأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت 

19 عاًما بتهمة �لتج�س�ص ل�سالح بكني.
و�عتقل جريي �سون �سينغ يل يف كانون 
�ل�سني  بتزويده  لال�ستباه   2018 �لثاين 
�أم��ريك��ي��ني  ع��م��الء  �سبكة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
متّكنت بكني من تفكيكها بني عامي 2010 

و2012. 
قا�سي  �أم��ام  يل  �أق��ّر  �سابق  وق��ت  ويف 
لفريجينيا  �ل�سرقية  �ملقاطعة  يف  حمكمة 
متعلقة  معلومات  �ل�سني  لتزويد  بالتاآمر 
بالدفاع �لوطني، وترك يل عمله ك�سابط 
عام  �مل��رك��زي��ة  �ال�ستخبار�ت  وك��ال��ة  يف 
2007 و�نتقل �إىل هونغ كونغ، ويف ني�سان 
�سابطي  وبني  بينه  �ت�سال  حدث   2010
ذكرت  ما  بح�سب  �سينيني،  ��ستخبار�ت 

وتابعت  ���س��اب��ق.  وق��ت  يف  �ل��ع��دل  وز�رة 
�لوز�رة �أّن �ال�ستخبار�ت �ل�سينية عر�ست 
عليه مبلغ 100 �ألف دوالر مقابل معلومات 
مقابل  �حلياة”  “مدى  ب��ه  و�الع��ت��ن��اء 
مكتب  من  �سالتر  تيموثي  وق��ال  تعاونه. 
�لتحقيقات �لفدر�لية م�ساء �جلمعة “لقد 
�ل�سابقني  زم��الءه  وو�سع  بلده،  يل  خ��ان 
مع  تتنا�سب  �ليوم  عقوبته  �إن  خطر،  يف 

خطورة خيانته وجرميته”.

*تونس 
م�ساء  �لتون�سية،  �الأم��ن  قو�ت  متكنت 
مبدينة  خ��ا���س��ة  عملية  يف  �م�����ص،  �ول 
�سليمان جنوب �لعا�سمة، من تفكيك خلية 
و�عتقال  �ملر�هقني،  ت�ستقطب  �إرهابية 

�ستة من عنا�سرها. و�أفادت م�سادر �أمنية 
�ملجموعة  ب��اأن  �ل�سبت،  �إع���الم،  لو�سائل 
كانت حمل مر�قبة �أمنية بعد �لتنبه �إىل 
قيام �أفر�دها با�ستقطاب مر�هقني و�سباب 
�ملدينة،  جامع  يف  �جتماعات  عقد  عرب 

�سفحات  عرب  �الإره��اب  متجيد  عن  ف�سال 
�ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي. و�أ���س��اف��ت ذ�ت 
�لعمومية  �لنيابة  با�ست�سارة  �إنه  �مل�سادر 
مت �عتقال �ستة �أ�سخا�ص ب�سبهة �النتماء 

لتنظيم �إرهابي وحجز حو��سيبهم.

*واشنطن 
بدفع  يق�سي  ق��ر�ر�  �أم�ص،  �ول  م�ساء  �أمريكية،  حمكمة  �أ�سدرت 
يف  بو�ست  و��سنطن  �سحيفة  ملر��سل  دوالر  مليون   180 مبلغ  �ي��ر�ن 
�ل�سجون  يف  ون�سف  �سنة  ق�سى  �ل��ذي  ر�سائيان  جي�سون  ط��ه��ر�ن 

�الإير�نية.
و�أ�سدرت حمكمة فدر�لّية �أمريكية يف و��سنطن هذ� �لقر�ر، حيث 
�ملحدد  �ملبلغ  بدفع  �الأير�نية  �حلكومة  ليون،  ريت�سارد  �لقا�سي  �أمر 
ا عن �الأمل و�ملعاناة و�خل�سارة �ملادية �لتي  لر�سائيان وعائلته تعوي�سً

تكبدها خالل 18 �سهًر� من �الحتجاز يف �سجون طهر�ن.
ويحمل هذ� �لقر�ر طابعا رمزيا �إىل حد كبري، �إذ �أن �إير�ن مل ترد 
على �ملالحقات كما ذكرت �سحيفة “و��سنطن بو�ست” �لتي يعمل فيها 

ر�سائيان، ومن غري �ملتوقع �أن تدفع �لتعوي�سات.
وقال �لقا�سي ليون يف حكمه “�عتقلت �إير�ن و�حتجزت جي�سون 
�ملتحدة”،  �لواليات  مع  �ملفاو�سات  يف  �ل�سغط  و�سائل  زيادة  �أجل  من 
يف  متكني  عامل  ل�سمان  وتعذيبه  كرهينة  رج��ل  �أخ��ذ  “�أن  م�سيفا 
�ملفاو�سات، هو �أمر خمز وي�ستحق �لعقاب”، و�عترب �نه يجب “ردع” 

�إير�ن عن �الإقد�م على ت�سّرف مماثل .
وكان ر�سائيان �حد �ربعة �سجناء �طلقت �ير�ن �سر�حهم يف 16 
كانون �لثاين 2016 قبل �ساعات من توقيع �لقوى �لعظمى مع �ير�ن 

�تفاقا يف متوز حول �لربنامج �لنووي �الير�ين.
وكان �ل�سحايف �عتقل يف متوز 2014 يف منزله بطهر�ن حيث كان 

يعمل مر��سال ل�سحيفة و��سنطن بو�ست هناك. 

*الرياض
�جلبري،  ع��ادل  �خلارجية،  لل�سوؤون  �ل�سعودي  �لدولة  وزي��ر  قال 
�ل�سبت، �إن �إير�ن هي �مل�سوؤولة عن �العتد�ء على من�ساآت �سركة �أر�مكو 

�لنفطية يف �ل�سعودية، يف �سبتمرب �ملا�سي.
يف  �ل�سنوي  �ملنامة  م��وؤمت��ر  يف  ل��ه  كلمة  خ��الل  �جل��ب��ري،  و�أ���س��اف 
�لعا�سمة �لبحرينية، �أن �ململكة طلبت من �الأمم �ملتحدة، توفري خرب�ء 

لالطالع على �لق�سية.
وقال “طلبنا من �ملجتمع �لدويل و�الأمم �ملتحدة �مل�ساركة من خالل 
مفت�سني يف �لتحقيق بهجمات بقيق وخري�ص، وكذلك من دول �سديقة، 

و�سيتم �لك�سف عن �لنتائج«.
وتابع “ما هو و��سح متاًما �أن �ل�سو�ريخ و�لطائر�ت دون طيار �لتي 
��ستخدمت يف �لهجمات �سنعت يف �إير�ن، و�أن �لهجوم حدث من �ل�سمال 

ولي�ص من �جلنوب«.
و�أردف “لذلك نحّمل �إير�ن �مل�سوؤولية، ونتوقع من �ملجتمع �لدويل 
�أن يتخذ خطو�ت ملحا�سبتها. �أو�سحنا مر�ر� �أننا ال نريد �حلرب، لكن يف 

�لوقت نف�سه ال ميكن �ل�سماح لالإير�نيني بالهروب من �حل�ساب«.
و�سو�ريخ  م�سرية  ط��ائ��ر�ت  ��ستهدفت  �ملا�سي،  �سبتمرب   14 ويف 
من�ساأتي �لنفط �لتابعتني ل�سركة �أر�مكو �ل�سعودية، يف بقيق وخري�ص.
عن  م�سوؤوليتهم  الإي���ر�ن،  �مل��و�ل��ون  �ليمن،  يف  �حلوثيون  و�أع��ل��ن 
�لهجوم، �إال �أن �ل�سعودية عر�ست �أدلة تثبت �سلوع �إير�ن يف �لهجوم، 

وهو ما �أكدته �لواليات �ملتحدة �أي�سا.
و�أكدت �لريا�ص �أن �العتد�ء على من�ساآت �لنفطية ت�سعيد خطري 
و�ال�ستقر�ر  �الأم��ن  يهدد  تخريبيا  عمال  لكونه  باأ�سره،  �لعامل  جتاه 

�لدوليني.

*اجلزائر
يف �جلمعة �الأربعني من �حلر�ك �ل�سعبي، خرج مئات �جلز�ئريني 
�إىل �سو�رع �لعا�سمة، رف�سا الإجر�ء �نتخابات رئا�سية يف �لثاين ع�سر 

من دي�سمرب.
�إعادة  �إىل  فقط  تهدف  �النتخابات  �أن  �ملتظاهرون  هوؤالء  ويرى 
منذ  �جل��ز�ئ��ر  يف  �سائد�  ظ��ل  �ل��ذي  نف�سه  �ل�سيا�سي  �لنظام  �ن��ت��اج 

�ال�ستقالل، وهو نظام يطالب �ملحتجون برحيل رموزه منذ �سهور.
وما يوؤجج غ�سب �ل�سارع �جلز�ئري ويزيد من زخم �الحتجاجات، 
م�سري�تهم  خالل  �ملتظاهرين  لع�سر�ت  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  �إيقاف 

�الحتجاجية.
�آخرون  حظي  حني  يف  �ملحتجزين،  بع�ص  �سر�ح  �إطالق  جرى  وقد 
باحلرية �ملوؤقتة فح�سب، �إذ متت متابعتهم ق�سائيا بتهمة �لتجمهر غري 
�مل�سرح به، و�أما �لبع�ص �الآخر فما ز�لو� خلف �لق�سبان بتهمة �مل�سا�ص 

بامل�سلحة �لوطنية.
مر�سحو  يو�جهه  مبا  ه��ذه،  �العتقاالت  حملة  �ل�سلطات  وت��ربر 
�النتخابات �خلم�سة من �سعوبات يف حتّركاتهم ، ب�سبب �الحتجاجات 

�لتي تالحقهم.
من جهتها، عربت منظمة �لعفو �لدولية عن قلقها �إز�ء ما و�سفته 
�أن  �ملر�قبني  بع�ص  يرى  حني  يف  �لتعبري،  حرية  على  �لت�سييق  مبناخ 
�نتخابات  �إجر�ء  يف  وما�سية  موقفها  على  م�سممة  ز�لت  ما  �ل�سلطات 

�لرئا�سة يف موعدها.

*بغداد
نيوز  ل���«���س��ك��اي  مطلع  ع��ر�ق��ي  م�����س��در  ك�سف 
�ستجتمع،  �ل�سيا�سية  �لقوى  من  عدد�  �أن  عربية«، 
�ل�سبت، ملناق�سة �أمور مهمة على ر�أ�سها م�سري رئي�ص 

�حلكومة عادل عبد �ملهدي.
�أي�سا  �سيناق�ص  �الجتماع  �أن  �مل�سدر  و�أ���س��اف 
�ملرجعية  وتاأكيد�ت  �ملبكرة،  �النتخابات  مقرتح 

�لدينية.
وت��اأت��ي ت��ل��ك �ل��ت��ط��ور�ت ب��ع��د دع���وة �مل��رج��ع 
�إ�سالح  يف  �الإ���س��ر�ع  �إىل  �ل�سي�ستاين  علي  �ل�سيعي 
هي  “�الإ�سالحات  �إن  قائال  �النتخابات،  قو�نني 
�ل�سبيل �لوحيد لتجاوز �ال�سطر�بات �مل�ستمرة منذ 

�أ�سابيع«.
و�أ�ساف يف خطبة �جلمعة �لتي �ألقاها ممثل له 
�سرورة  على  ت�سدد  “�ملرجعية  كربالء:  مدينة  يف 
�الإ����س���ر�ع يف �إجن���از ق��ان��ون �الن��ت��خ��اب��ات وق��ان��ون 
�لكبرية  �الأزمة  لتجاوز  ميهد�ن  الأنهما  مفو�سيتها. 

�لتي ميربها �لبلد«.
�ق��رتح  �سالح  برهم  �لعر�قي  �لرئي�ص  وك��ان 
فردية  دو�ئر  يف  �لنو�ب  �نتخاب  ت�سمل  �إ�سالحات 
بدال من حمافظات باأكملها، و�أن يخو�ص �ملر�سحون 
قو�ئم  على  خو�سها  من  بدال  كاأفر�د  �النتخابات 
بتقلي�ص  �ملتظاهرين  مطالب  لتلبية  �الأح����ز�ب، 

�سلطة �الأحز�ب و�لتمتع بتمثيل حملي �أكرب.
هذ�  �ملهدي  عبد  �قرتحه  قانون  م�سروع  لكن 

�الأ�سبوع حذف هذه �لتعديالت.
ومن جهة �أخرى، يخ�سع وزير �ل�سناعة و�ملعادن 
�ل�سبت،  �لربملان،  �أمام  ال�ستجو�ب  �جلبوري  �سالح 

بعد �سكوك بتورطه يف ق�سايا ف�ساد.
ع�سو  �إن  عربية”  نيوز  “�سكاي  مر��سل  وق��ال 
�لربملان عن كتلة �حلكمة �لنيابية �ملعار�سة حممود 
مال طالل، ي�ستجوب �جلبوري، �ل�سبت، ب�ساأن ملفات 

تتعلق باإهد�ر �ملال �لعام و��ستغالل �ملن�سب �لوظيفي 
وملفات تتعلق بف�ساد مايل و�إد�ري.

�لعر�قية  �ل�سرطة  يف  م�سادر  قالت  و�جلمعة، 
�إن قو�ت �الأمن قتلت 4 حمتجني يف بغد�د، وفرقت 
�لرئي�سي  ق�سر  �أم  ميناء  ي�سدون  ن�سطاء  عنوة 
بال�سرطة  م�سادر  وذك��رت  �لب�سرة.  من  �لقريب 
�مل�سيل  �لغاز  و�أطلقت  �لنار  فتحت  �الأم��ن  قو�ت  �أن 

و�سط  �الأح���ر�ر  ج�سر  عند  حمتجني  على  للدموع 
�إ���س��اب��ات  بعد  حتفهما  �سخ�سان  ول��ق��ي  ب��غ��د�د. 
بالر�سا�ص، فيما قتل �آخر�ن نتيجة ت�سويب قنابل 
�لغاز مبا�سرة على ر�أ�سيهما، كما �أ�سيب ما ال يقل عن 
رئي�ص  با�سم  �لع�سكري  �ملتحدث  لكن  �سخ�سا.   61

�لوزر�ء نفى مقتل �أي متظاهرين، �جلمعة.
بدء  منذ  �سخ�سا   330 ع��ن  يقل  ال  م��ا  وق��ت��ل 

مطلع  يف  �لعر�ق  وجنوبي  بغد�د  يف  �ال�سطر�بات 
�أكتوبر، يف �أكرب موجة �حتجاجات ت�سهدها �لبالد 

منذ �سقوط �سد�م ح�سني عام 2003.
�ل�سيا�سية  �لنخبة  باإطاحة  �ملحتجون  ويطالب 
�لتي يرون �أنها م�سوؤولة عن �لف�ساد وتخدم م�سالح 
�لعر�قيني يف فقر  �لكثري من  �أجنبية، بينما يعي�ص 

دون فر�ص عمل �أو رعاية �سحية �أو تعليم.

العراق.. »اجتماع مصيري« لرئيس 
الحكومة واستجواب »فساد« لوزير

*واشنطن 
�ل��دويل  �الأم���ن  جمل�ص  �أع�����س��اء  تبنى 
بحظر  يتعّلق  بيانا  �جلمعة،  �أم�ص   ،15 �ل� 

��ستخد�م �الأ�سلحة �لكيميائّية.
لطاملا  �ن��ه  �ل��ب��ي��ان  حيثيات  يف  وج���اء 
�سوريا وق�سّيتا �سكريبال  قّو�ست �حلرب يف 
ماليزيا،  يف  ن��ام  جونغ  وكيم  بريطانيا  يف 
�ت��ف��اق��ي��ة ح��ظ��ر ����س��ت��خ��د�م �الأ���س��ل��ح��ة 
يتبناها  �لتي  �ل�سعوب،  �سد  �لكيميائية 

جمل�ص �الأمن وباالإجماع منذ عام 1993.
تبّنيه  مّت  �ل����ذي  �ل��ب��ي��ان  يف  وج����اء 
بريطانيا،  من  مبادرة  على  بناًء  باالإجماع، 
��ستخد�م  �أّن  جم���ّدًد�  ي��وؤّك��د  “�ملجل�ص  �أّن 
للقانون  �نتهاك  هو  �لكيميائّية  �الأ�سلحة 
��ستخد�م  �لعبار�ت  باأ�سّد  مديًنا  �لدويل”، 
“�ن  �لبيان  وق��ال  �لكيميائّية.  �الأ�سلحة 
�أّي مكان  ��ستخد�م �الأ�سلحة �لكيميائّية يف 
�أّي  حتت  �سخ�ص،  �أّي  قبل  من  وق��ت،  و�أّي 
ّثل  �أمر مرفو�ص وميمُ ظرف من �لظروف، هو 
و�أّك��د  �ل��دول��ّي��ني«.  و�الأم���ن  لل�سلم  تهديًد� 
باأّن �الأ�سخا�ص  �لر��سخة  “قناعته  �ملجل�ص 

�الأ�سلحة  ه��ذه  ��ستخد�م  ع��ن  �مل�سوؤولني 
نام  جونغ  كيم  وتويف  حا�سبو�«.  يمُ �أن  يجب 
حمتماًل  وري��ًث��ا  �ملا�سي  يف  ��ع��ّد  يمُ ك��ان  �ل��ذي 
تعّر�سه  بعد  �ل�سمالية،  كوريا  يف  لل�سلطة 
�أثناء  �إك�ص”  “يف  �ملحظور  �الأع�ساب  لغاز 
�كرث من  �نتظاره يف مطار كو�الملبور. وبعد 
�لرو�سي  �جلا�سو�ص  ت�سّمم  ق�سّية  �دت  عام 

يوليا  و�بنته  �سكريبال  �سريغي  �ل�سابق 
 2018 �آذ�ر  يف  نوفيت�سوك  �الأع�ساب  بغاز 
بني  �زم��ة  �ىل  �لربيطانّية،  �سالزبوري  يف 
�لغربّيون يف  رو�سيا وبريطانيا، كما تو�جه 
يف  ا  خ�سو�سً رو�سيا،  مع  �الأخ��رية  �ل�سنو�ت 
جمل�ص �الأمن، على خلفّية ��ستخد�م �أ�سلحة 

كيميائّية يف �سوريا.

مجلس األمن يتبنى بيانا حول حظر 
استخدام األسلحة الكيميائية 



منوعات االحد )24( تشرين ثاني 2019
العدد )1385( 6

*وكاالت
بـ"�سياحة  ت�سميته  ميكن  ما  ن�ساأت  نادرة،  ظاهرة  يف 
تزور  حيث  اال�سكندنافية،  الــدول  منطقة  يف  احللوى" 
اأعداد متزايدة من الرنويجيني ال�سويد املجاورة، ل�سراء 

احللويات بكميات كبرية.
وبعد فر�ض �سرائب كبرية على منتجات ال�سكر، مثل 
الرنويج،  يف  الغازية،  وامل�سروبات  وال�سوكوالتة  احللوى 
اجلــارة  اإىل  التوجه  اإىل  البلد  هــذا  مواطني  ا�سطر 
ال�سويد، من اأجل �سراء احللويات باأقل من ن�سف ال�سعر.

اأرباح  تدر  الربيطانية،  "غارديان"  ل�سحيفة  ووفقا 
ال�سويد،  باينت" يف  "غوت  حمالت  من  احللويات  مبيعات 
االإقــبــال  بف�سل  �سنويا،  دوالر  مليون   200 مــن  اأكـــر 

الرنويجي الكبري عليها.
واأحد اأكر فروع "غوت باينت" جناحا، الذي يقع يف 
مدينة �سارلوتينبريغ على بعد 6 كيلومرتات من احلدود 

الرنويجية، حيث يتوافد اجلريان ل�سراء احللويات.
لثالثة  اأب  وهو  الرنويجيني،  املت�سوقني  اأحد  ويوؤكد 
يف  اأرخ�ض  ب�سعر  تباع  كثرية  مــوادا  "هناك  اأن  اأطفال، 
ال�سويد، مثل الكحول والتبغ، لكن احللويات وامل�سروبات 

امل�سكرة اأقل تكلفة بكثري جدا. اأنه اأمر ال ي�سدق".
الرنويجية  احلــكــومــة  رفــعــت  املــا�ــســي،  يناير  ويف 
ال�سريبة على ال�سوكوالتة واحللويات بن�سبة 83 باملئة، 
الوحد  للرت  دوالر  ن�سف  بقيمة  ال�سريبة  رفعت  بينما 

بالن�سبة للم�سروبات الغازية.
�سكان  ال�سكريات  على  الكبرية  ال�سرائب  ودفــعــت 
من  ال�سنوية  حاجياتهم  ل�سراء  ال�سويد  اإىل  الرنويج 
ال  اأو�سلو،  الرنويجية  العا�سمة  اأن  خا�سة  ال�سكريات، 

تبعد �سوى 90 دقيقة بال�سيارة عن احلدود ال�سويدية.
لتحمل  الــرنويــج،  يف  املرتفعة  ال�سرائب  وجـــاءت 
اأخبارا �سارة للتجار يف ال�سويد، حيث و�سل دخل التجارة 
مليار   1.7 اإىل  الرنويجيني  امل�ستهلكني  من  ال�سويدية 

دوالر العام املا�سي.
وانتقدت الرنويجية ماتيلدا نوردهومل، التي ابتاعت 
لها  ال�سويد،  اجلـــارة  مــن  دوالر   200 بقيمة  حلويات 
والأقربائها، الو�سع الذي يجربها على ال�سفر عدة مرات 
�سنويا. وقالت نوردهومل: "االأمر غري مقبول. اأ�سعار هذه 
املواد غري طبيعي يف الرنويج، ويبدو اأن االأ�سعار يف ارتفاع 
اإنفاق  عليهم  الأن  جدا  م�ستاوؤون  هنا  ال�سكان  عــام.  كل 

الكثري من اأجل متعة ب�سيطة".
ا�ستهالك  تقليل  يف  الرنويجية  احلكومة  وجنحت 
الرئي�سي  الــهــدف  وهــو  الــبــالد،  يف  كبري  ب�سكل  ال�سكر 
ال�سحية  الـــعـــادات  لتح�سني  ت�سعى  الــتــي  لل�سرائب 

للمواطنني.
وانخف�ض معدل تناول ال�سكر لل�سخ�ض ب�سكل قيا�سي 
الع�سرة  ـــوام  االأع عــن  باملئة،   27 بن�سبة  الــرنويــج،  يف 
الواحد  لل�سخ�ض  ال�سكر  ا�ستهالك  وانخف�ض  االأخــرية. 
اإىل 24 كيلوغرام �سنويا، وهو تقريبا ن�سف كمية ال�سكر 
التي كان ي�ستهلكها املواطن الرنويجي )43 كيلوغرام( يف 

عام 2000.

»سياحة الحلوى«.. رحالت عابرة 
للحدود من أجل السكر
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فلسطين ولبنان 
يفتتحان بطولة غرب 

آسيا للناشئات

طريد إنتر ميالن يتحول إلى وحش ليبرتادورس

ثعبان وأسد ومنصة الصواريخ.. 
أبرز أسلحة الهالل للفتك بأوراوا

حفل زفاف يحول قدوة رونالدو إلى قنبلة الكالسيكو

45 مدربا يشاركون في ورشة 
مدربي حراس المرمى في الجنوب

فلسطين ولبنان يفتتحان 
بطولة غرب آسيا للناشئات

فضية جديدة لألردن في 
مونديال الجوجيتسو

رفع كأس ليبرتادوريس 
يداعب أحالم قائد فالمنجو

الوحدات يهزم طولكرم 
الفلسطيني في اعتزال باسم فتحي

وكاالت

يف  واللبناين،  الفل�سطيني  املنتخبان  يلتقي 
افتتاح بطولة احتاد غرب اآ�سيا الثانية للنا�سئات 
ي�ست�سيفها  التي  القدم،  لكرة  عاما(   15 )دون 
مبدينة  ال��ب��ول��و  ملعب  ع��ل��ى  الأردين  الحت����اد 
احل�سني، اعتبارا من 12 وحتى 16 كانون الأول/

دي�سمرب املقبل.
غرب  احت��اد  مبقر  البطولة  قرعة  و�ُسحبت 
اآ�سيا، اليوم اجلمعة، حيث �سملت منتخبات لبنان 

والأردن وفل�سطني و�سوريا.

مرحلة  من  الدوري  بنظام  املباريات  و�ستقام 
احلا�سل  الفريق  باللقب،  يتّوج  اأن  على  واح��دة، 

على اأعلى عدد من النقاط.
ال���ق���رع���ة، ع��ر���س��ت عبري  وخ�����ال ح��ف��ل 
عروبة  ح�سور  يف  امل�سابقات،  مديرة  الرنتي�سي، 
كافة  الإداري�����ة،  ال�����س��وؤون  م��دي��رة  احل�سيني، 

التفا�سيل والتعليمات الفنية للبطولة.
وكان املنتخب الأردين قد تّوج بلقب الن�سخة 
الأوىل من بطولة النا�سئات، التي اأقيمت يف دبي، 
الرتجيح  بركات  اللبناين  نظريه  على  فوزه  بعد 

)4-3(، اإثر تعادلهما يف الوقت الأ�سلي )1-1(.

وكاالت
بت�سدير  الربازيلي  �سانتو�س  ن��ادي  ا�ستهر 
جواهر �سابة اإىل الأندية الأوروبية يف �سن 
الأخرية  ال�سنوات  يف  اأ�سهرها  لعل  �سغرية، 
جان�سو،  ورودريجو  جونيور  ونيمار  روبينيو 

اإيانو وكذلك جابرييل باربوزا.
�سانتو�س،  قلعة  عن  الرحال  ب��ارب��وزا  �سد 
�سنة   20 عمره  �ساب  وهو   ،2016 �سيف  يف 
فقط، لينتقل اإىل �سفوف اإنرت ميان مقابل 

30 مليون يورو.
جتربة فا�سلة

التوقعات  خذل  الواعد  الربازيلي  املهاجم 
واحد  مو�سم  بعد  �سريو  �سان  قلعة  داخ��ل 
فقط، لعب خاله 10 مباريات فقط، و�سجل 
�سواء  يقنع مدربيه  هدفا وحيدا، حيث مل 
�ستيفانو  ثم  اإقالته  قبل  ب��ور  دي  فرانك 

بيويل الذي اأكمل املو�سم.
لذا قررت اإدارة النرياتزوري، اإعارة باربوزا 
اإىل بنفيكا الربتغايل، يف جتربة فا�سلة مل 
يكتب لها النجاح، ومت قطع الإعارة بعد 6 
اأ�سهر فقط، ليعود جمددا اإىل �سفوف ناديه 
عام  طوال  ا�ستعاره  الذي  �سانتو�س  القدمي 
�سانتو�س  م�سوؤويل  باربوزا  يقنع  مل   .2018

اإنرت  اإىل  جم��ددا  ليعود  الإع���ارة  لتجديد 
يناير/ يف  جم��ددا  اإع��ارت��ه  ويتم  م��ي��ان، 
�سفوف  اإىل  عام  وملدة  املا�سي  الأول  كانون 

فامنجو. عودة للحياة

مرة  للحياة  ال�ساب  الربازيلي  املهاجم  عاد 
جنما  بات  حيث  فامنجو،  بقمي�س  اأخ��رى 
للفريق وهدافه الأول طوال العام اجلاري، 
املدير  جي�سو�س  جلورجي  الأب��رز  وال�ساح 

الفني للفريق. �ساهم باربوزا بقوة يف تاأهل 
الأرجنتيني  بليت  ريفر  ملواجهة  فامنجو 
لاأبطال  اجلنوبية  اأمريكا  كاأ�س  نهائي  يف 
قائمة  يت�سدر  حيث  ليربتادور�س(،  )كوبا 
�سجلها  اأه��داف   7 بر�سيد  البطولة  ه��دايف 

خال م�ساركته يف 11 مباراة.
يف  ال�����س��ب��اك  ميان”  اإن����رت  “طريد  ه���ز 
�سان  ه���دف يف  ب��واق��ع  ف��ق��ط،  م��ب��اري��ات   5
خو�سيه البوليفي واآخر يف ليجيا دي كويتو 
وثنائية  املجموعات،  مبرحلة  الإك��وادوري 
ال���16،  دور  باإياب  الإك���وادوري  اإميليك  يف 
باإياب  الربازيلي  اإنرتنا�سونال  يف  وه��دف 
جرمييو  يف  ثنائية  واأخ��ريا  الثمانية،  دور 

الربازيلي باإياب الدور قبل النهائي.
يطمع باربوزا )23 عاما( يف تعزيز �سدارته 
يف  وامل�ساهمة  ليربتادور�س،  كوبا  لهدايف 
تاريخه،  الثاين يف  باللقب  تتويج فامنجو 
اأيام قليلة من انتهاء  اأ�سهمه قبل  لريفع من 
مع  ميان  اإن��رت  ل�سفوف  وعودته  اإع��ارت��ه، 

بداية العام اجلديد 2020.
اأم  م�سعاه،  يف  فامنجو  مهاجم  ينجح  فهل 
اأ���س��وار ال��ن��ريات��زوري  يبقى ط��ري��دا خ��ارج 

حلني اإ�سعار اآخر؟

وكاالت
عقبة  عبور  اإىل  ال�سعودي  الهال  يتطلع 
احلا�سمة  املواجهة  يف  ال��ي��اب��اين،  اأوراوا 
حلم  وحتقيق  الأحد،  اليوم  جتمعهما  التي 

التتويج بلقب دوري اأبطال اآ�سيا.
من  متكنه  التي  امل��وؤه��ات  الهال  وميتلك 
فر�س اإيقاعه واإحباط خمططات مناف�سه 
�سفوفه  تعج  حيث  ال��ذه��اب،  يف  فعل  كما 
ب��اع��ب��ني ق��ادري��ن ع��ل��ى اإح����داث ال��ف��ارق 
التي  والبدنية  الفنية  لإمكاناتهم  ا�ستناًدا 

تفوق قدرات لعبي الفريق املناف�س.
ل��اإج��ه��از ع��ل��ى غرميه  ال��ه��ال  وي��خ��ط��ط 
عليها  يعول  اأ�سلحة   5 م�ستغًا  الياباين 
الحتاد  اختارها  منها   4 الفارق،  ل�سناعة 
الآ�سيوي كنجوم لذهاب نهائي دوري اأبطال 
 10 ب���  امل�سابقة  ه��داف  واخل��ام�����س  اآ���س��ي��ا، 
تقييم  اأعلى  الربيك  حممد  وهم  اأه��داف، 
كاريلو  اأن��دري��ه  وال��ب��ريويف  الاعبني،  بني 
يف  لعب  اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  ال��ذي 
الفرج،  �سلمان  والقائد  ال��ذه��اب،  م��ب��اراة 
لهداف  بالإ�سافة  جيوفينكو،  والإيطايل 

امل�سابقة الفرن�سي بافتيمبي جوميز.
حممد الربيك 

الهال،  حلول  اأهم  واأح��د  الطائر،  الظهري 
واأكرث الاعبني �سناعة لاأهداف يف الهال 
الأمين  والظهري  املا�سية،  ال�سنوات  خال 

الأف�سل يف ال�سعودية. 
الهجومية  ب��ان��ط��اق��ت��ه  ال��ربي��ك  يتميز 
اإر���س��ال  يف  مت��ي��زه  م��ع  ال��ع��ال��ي��ة،  وفنياته 
هدف  اإح��داه��ا  من  ج��اء  متقنة  عر�سيات 
ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د يف ذه���اب ال��ن��ه��ائ��ي، ما 

ميلكه  ملا  اجلناح،  يف  اللعب  يجيد  يجعله 
جنوم  اأهم  منه  جعلت  هجومية  نزعة  من 
كذلك  ع��ام��ني،  قبل  النهائي  يف  ال��ف��ري��ق 
متيزه يف اجلانب الدفاعي فهو جيد ب�سكل 

كبري يف قطع الكرات.
ال��ذه��اب على  ل��ق��اء  ال��ربي��ك يف  وح�����س��ل 
بن�سبة  61 متريرة  8.4، حيث قدم  تقييم 
و10  لفر�ستني،  �سناعته  م��ع   ،%89 دق��ة 
و4  للكرة،  ت�ستيات  و3  ناجحة،  التحامات 
جنح  مرتني  اللقاء  يف  وراوغ  افتكاكات، 

فيهما.
اأندريه كاريلو

واأف�سل لعب يف ذهاب  جنم منتخب بريو، 
هدف  و�ساحب  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  نهائي 
واخرتاقات  �سرعة  ذو  لعب  وهو  الفوز، 
قوية  جبهة  وي�سكل  الأط��راف،  من  عالية 
م��ع ال��ربي��ك ت��ع��ت��رب م��ن اأق����وى اجل��ب��ه��ات 
الاعب  وو���س��ل  الآ���س��ي��وي،  امل�ستوى  على 
اأمريكا  ك��اأ���س  لنهائي  ب���اده  منتخب  م��ع 

اجلنوبية.
مميزات كاريلو كثرية، فهو لعب مهاري من 
الطراز الأول، تركيزه كبري على اللعب من 
الأطراف، و�سنع الكرات العر�سية املتقنة.
من  ال��ذه��اب  مواجهة  يف  الثعبان  ومت��ك��ن 
يف  لعب  كاأكرث  للفريق  فر�س   4 �سناعة 
دقة  بن�سبة  مراوغات   4 ب�  وقام  املباراة، 

100%، ومتكن من ك�سب 8 التحامات.
وعلى امل�ستوى العام لعب كاريلو هذا املو�سم 
14 مباراة �سجل هدًفا وحيًدا يف نهائي اآ�سيا 
و�سنع 6، م�سددًا 13 كرة، مع 452 متريرة 
بدقة  طويلة  مت��ري��رة  و30   ،%80 بدقة 

77%، و46 عر�سية بدقة 35%، وقام ب�79 
�سانًعا   ،%45 التحاًما  و264   ،%56 مراوغة 

23 فر�سة و37 مل�سة داخل ال�سندوق.
�سلمان الفرج

الآ�سيويني  الاعبني  اأبرز  من  �سلمان  يعترب 
يف خ��ط ال��و���س��ط، ومي��ل��ك ���س��ف��ات ن���ادرة 
ومميزة، وهو دقيق جدًا يف اإخراج الكرات 
بح�سب  مميز  قائد  وهو  ال�سحيح،  بال�سكل 
بلعب  ويتميز  ال��ه��ال،  لع��ب��و  ذك���ره  م��ا 
يف  والتحكم  املتقنة،  الطويلة  ال��ك��رات 
مع  وال��دف��اع،  الهجوم  بني  والربط  اللقاء 

مهارة عالية.
التي  ال�سفات  من  العديد  �سلمان  وميلك 
جونيور  نيمار  الربازيلي  النجم  من  جعلت 
يف  به  ي�سيدون  الربازيلي  املنتخب  وجهاز 
لقاء ودي اأمام املنتخب الربازيلي، و�سيكون 
القائد  ك��ون��ه  ال��ف��رج  على  ك��ب��رًيا  احل��م��ل 

وحمرك اللعب يف الو�سط.
لقاء  يف  ك��رة   97 مترير  الفرج  وا�ستطاع 
 3 و�سنع   ،%88 بدقة  ال��ذه��اب،  يف  اأوراوا 
فر�س للت�سجيل، وقام ب� 8 متريرات طويلة 
ن�سبة  �سحيحة وت�سديدة وحيدة، وو�سلت 
 14 م��ع   ،%100 ال�سحيحة  م��راوغ��ات��ه 
افتكاكات  و4   ،%84 جناح  بن�سبة  التحاًما 

للكرة. 
الإيطايل جيوفينكو

والنقطة  ال�سواريخ  ومن�سة  الألعاب  �سانع 
وهو  ال��ه��ايل  الهجوم  عليها  يرتكز  التي 
البعيدة  والت�سديدات  ال�سناعة  يف  مميز 
يجيد  كما  الثابتة،  وال��ك��رات  بالقدمني 
كبرًيا  قلًقا  �سبب  م��ا  العمق،  يف  التحرك 

العديد  اأ�ساع  ولكنه  الذهاب،  لليابانيني يف 
كانت  كما  للت�سجيل،  ال�سانحة  الفر�س  من 

له ب�سمة يف الهدف الوحيد للفريق.
الكرات  حتويل  يف  عليه  اجلماهري  وتعول 
 3 املو�سم  هذا  �سجل  فقد  لأه��داف  الثابتة 

اأهداف من كرة ثابتة.
ولعب جيوفينكو امللقب ب� “النملة الذرية” 
 5 �سجل  مباراة   12 الهال  مع  املو�سم  هذا 
 15 منها  كرة   30 و�سدد   ،4 و�سنع  اأه��داف 
بدقة  متريرات  ب���303  وق��ام  املرمى،  على 
 ،%52 جن��اح  بدقة  م��راوغ��ة   42 م��ع   %80
وقام 173 التحاًما ن�سبة ال�سحة فيها %47، 

و�سنع 22 فر�سة و�ساهم يف 9 اأهداف.
بافيتيمبي جوميز

 10 ب�  الآ�سيوية  والبطولة  الهال  ه��داف 
من  هداف  ال�سندوق،  داخل  مميز  اأه��داف، 
قوية،  ج�سدية  بنية  ميلك  ع��ايل،  ط��راز 
بني  جارفة  ب�سعبية  ويتمتع  ف��ارع،  وط��ول 
يف  احلا�سمة  لأه��داف��ه  ال��ه��ايل  اجلمهور 

اللقاءات املهمة.
وتعول جماهري الهال على جوميز عليه يف 
اجلماهري  اأفرح  الذي  وهو  الأخري  النهائي 
من  اأكرث  يف  بالبطولة  وعدهم  كما  كثريًا، 
الذين  القائل  الاعبني  من  وهو  منا�سبة، 
كما  للمرمى،  وظهرهم  ال�ستام  يجيدون 
اإثرها  على  ا�ستحق  كبرية،  �سرا�سة  ميلك 
الفرن�سي،  الهداف  وميلك  “الأ�سد«.  لقب 
�سجل اأرقام قوي فقد �ساهم يف 61 هدًفا يف 
60 مباراة لعبها مع الهال يف كل امل�سابقات 
و�سنع  هدًفا،   49 �سجل  حيث  قدومه،  منذ 

12، وكان الهداف يف كل م�ساركات الهال.

وكاالت
مع  بالكا�سيكو  لاحتفال  بر�سلونة  تتزين 
اأن  اإل  مو�سم،  كل  يف  لنطاقه  املوعد  جتدد 
ل�سن  املدينة  با�ستعداد  اأ�سبه  الليلة كانت  هذه 
معركة �سيحكي عنها القا�سي والداين لع�سرات 
الآن،  حتى  بالفعل  حتقق  ما  وهو  ال�سنوات.. 

للرد على ما اأ�سموه باخليانة العظمى.
بداية اخليانة

عام  يف  ب��داأت  املتوا�سل  التاألق  من  �سنوات   5
للوي�س  للغاية  �سعيدة  ق�سة  ور�سمت   1995
قائد  اأ�سبح  اأن  اإىل  بر�سلونة  بقمي�س  فيجو 
رموز  مكانة  من  واق��رتب  الكتالوين،  الفريق 

البار�سا.
نقطة  ج��اءت   ،2000-1999 مو�سم  وخ��ال 
حني  بر�سلونة،  مع  فيجو  م�سرية  يف  التحول 
اأخربه وكيله جوزيه فيجا، باأن الإدارة رف�ست 

وعده براتب اأف�سل يف العقد اجلديد.
النادي  رئي�س  على  طلبه  فيجو،  وكيل  وك��رر 
اأن  اأخ��ربه  الأخ��ري  لكن  نونيز،  جو�سيب  وقتها 
يف  اأف�سل  رات��ب  ع��ن  البحث  ال��اع��ب  باإمكان 

اجلزائي  البند  قيمة  دفع  ب�سرط  اآخر  فريق 
)60 مليون يورو(.

اأي  لديه  اأنه مل يكن  بعد،  فيما  واأف�سح فيجو   
�سعر بغياب  اأزمة مع جماهري بر�سلونة، ولكنه 
التقدير من جانب الإدارة، لأنهم تاأكدوا باأنهم 
ميلكونه ول جمال اأمامه للرحيل عن كتالونيا.

حفل زفاف
كان يعي�س ريال مدريد، فرتة رائعة مع رئي�سه 
لورينزو �سانز، اإذ متكن الفريق من الفوز بلقبني 
يف دوري الأبطال من اآخر 3 ن�سخ، ولذلك عندما 
اقرتبت النتخابات، كان �سانز واثًقا من فوزه، 
لأن من امل�ستحيل اأن يقدم اأي مر�سح اآخر اأكرث 
برييز  فلورنتينو  ال��رثي  الرجل  لكن  ذل��ك،  من 
كان يجهز لقنبلة ت�سمع جماهري بر�سلونة دوي 

انفجارها اإىل يومنا هذا.
 وقبل انتخابات امللكي بفرتة قليلة يف 2000، 
كان برييز مدعًوا حلفل زفاف ابنة �سانز، واأراد 
الأع�ساء  من  عدد  اأك��رب  ا�ستقطاب  فلورنتينو 
الذين يحق لهم الت�سويت بالنتخابات، ولذلك 
تتمنون  الذي  الاعب  “من  �سوؤاًل  عليهم  األقى 

“لوي�س  الأغلبية  فاأجاب  للريال؟”،  انتقاله 
اأف�����س��ل لع���ب يف  ب��ال��ط��ب��ع، ه��و الآن  ف��ي��ج��و 
وثقة  بابت�سامة  جاءت  برييز  اإجابة  العامل«. 
اأعدكم  واح��دة:  جملة  ي��ردد  اأن  قبل  كبرية، 

بفيجو اإذا مت انتخابي رئي�ًسا.
اأطلقه  ال���ذي  ب��ال��وع��د  ���س��ان��ز  وع��ن��دم��ا ع��ل��م 
برييز  اإن  “تقولون  قائًا  منه  �سخر  فلورنتينو 
مع  يتعاقد  اأن  اأود  ح�سًنا  فيجو؟  مع  �سيتعاقد 

ا، لأين اأحبها. املمثلة كلوديا �سيفر اأي�سً
خطة ماكرة

اأجرى برييز ات�ساًل عن طريق و�سطاء بوكيل 
على  باحل�سول  مغرًيا  ا  عر�سً له  وقدم  فيجو، 
لكن  ت��رد،  ل  ي��ورو  مايني   3 بقيمة  “�سيك” 
ب�سرط واحد اأن ينتقل الاعب اإىل الريال يف 
حالة فوز فلورنتينو بالنتخابات، واإذا مل يوف 
جزائي  �سرط  ت�سديد  فعليه  بالوعد  الاعب 
اخليانة  رغبة  تكن  ي��ورو.مل  مليون   35 يبلغ 
قد �سيطرت على قلب لوي�س فيجو عندما وافق 
اأن بر�سلونة قد رف�س  على عر�س برييز، رغم 

الطلب الذي تقدم به لزيادة راتبه.

فر�سة  ا�ستغال  اأراد  الربتغايل  الاعب  لكن 
مع  جهد،  ب��دون  ج��اءت  اأم���وال  على  احل�سول 
تكاد  فلورنتينو  بفوز  املخاطرة  ن�سبة  اأن  العلم 
اأن  امل�ستحيل  م��ن  �سانز  لأن  معدومة،  تكون 

يخ�سر النتخابات.
ومع مرور الوقت، رفع برييز من �سغف جماهري 
اأنه  موؤكًدا  النتخابات،  قبل  الريال  واأع�ساء 
ومبجرد  فيجو،  مع  اتفاق  اإىل  بالفعل  تو�سل 
اإعان فوزه �سيكون الاعب متواجًدا يف النادي 
خال اليوم التايل. وفاز برييز يف النتخابات 
بر�سلونة  اإدارة  ورف�ست  كربى،  مفاجاأة  خال 
املبلغ عن فيجو، وجلاأ الاعب �سريًعا  دفع هذا 
احلل  اإي��ج��اد  ب�ساأن  وكيله  م��ع  الت�ساور  اإىل 

املنا�سب لهذه الورطة.
تهديدات  تلقى  فيجو  باأن  تدهوًرا،  الأمر  وزاد 
يف  بر�سلونة،  جماهري  من  ولبنته  له  بالقتل 

حالة انتقاله بالفعل اإىل ريال مدريد.
وجاء ن�س الت�سال الأخري بني فيجو ووكيله، 

قبل الذهاب اإىل مدريد، كالتايل:
فيجو: ما احلل الآن؟ لقد فاز برييز.

اإما  يا �سديقي.  الأمر مل يعد اختيارًيا  فيجا: 
اإىل  واأنت  اأنا  اأذهب  اأو  الريال،  اإىل  تنتقل  اأن 
اأهون  اخليانة  نريان  اأن  فيجو  ال�سجن.واأدرك 
كثرًيا من دخول ال�سجن، لأنه ل ميلك ت�سديد 
اأخرب  وهنا  لبرييز،  اجل��زائ��ي  ال�سرط  قيمة 
يف  حا�سًرا  �سيكون  باأنه  الفور،  على  فلورنتينو 

الغد لتقدميه يف “�سانتياجو برنابيو«.
جماهري  على  ال�سدمة  �سيطرت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب��ر���س��ل��ون��ة وزم����اء ف��ي��ج��و ال�����س��اب��ق��ني، وه��م 
اأن  حيث  مدريد،  من  ال��واردة  ال�سور  يطالعون 
الواقع كان اأ�سبه بالكابو�س، بعد اأن �سلب برييز 

جنمهم الأول.
بر�سلونة  م�سجعي  حترق  اخليانة  نريان  ظلت 
نو”  “كامب  يف  كا�سيكو  اأول  انتظروا  والذين 
خللع ثوب الت�سجيع وارتداء الدروع ل�ستقبال 
بات  والذي  بر�سلونة،  تاريخ  يف  الأكرب  اخلائن 
رونالدو  كري�ستيانو  ملواطنه  بعد  فيما  ق��دوة 
البار�سا، ولكن  اأخرى يف معاداة  �ساحب ف�سول 

داخل امل�ستطيل الأخ�سر.
عليه،  متفق  غري  تنظيم  يف  اجلماهري  حتركت 

املعتادة  جنته  اإىل  ع��اد  ب��اأن��ه  فيجو  لإ�سعار 
حترك  حيث  حلرقه،  ت�ستعد  ن��ريان  ليجدها 
بر�سلونة،  م��ط��ار  ���س��وب  امل�سجعني  م��ن  ج��زء 

ل�ستقبال طائرة ريال مدريد.
جانبي  ع��ل��ى  ا�سطفت  اجل��م��اه��ري  ب��اق��ي  اأم���ا 
جتهز  وه��ي  امللعب،  وحتى  املطار  من  الطريق 
الفارغة،  وال��زج��اج��ات  العدائية  الهتافات 

لإ�سعار فيجو بالرعب من خيانته العظمى.
قطع  كلما  ترتفع  ال�ستهجان  �سافرات  وكانت 
كادت  حتى  امللعب،  ع�سب  �سوب  خطوة  فيجو 
ال�سافرات اأن ت�سم اأذنه مبجرد اأن ظهر طيفه 
ريال  ح�سل  ال�سهرية،  املباراة  للعيان.وخال 
لتنفيذها،  فيجو  وتوجه  ركنية،  على  مدريد 
ا�ستعلت �سد الاعب، ومت قذف  لكن املدرجات 
الأهم،  ال�سورة  ولكن  اأيديهم،  له  ت�سل  ما  كل 
النجم  على  خنزير  راأ���س  دمية  اإل��ق��اء  كانت 
مرتبطة  باتت  التي  ال�سورة  وهي  الربتغايل، 
حتى  الإ�سبانية  الكرة  يع�سق  من  كل  باأذهان 
يومنا هذا، وخلدت واقعة اخليانة املريرة لدى 

جماهري بر�سلونة.

وكاالت

عمل  ور�سة  فعاليات  العقبة  مدينة  يف  انطلقت   
مدربي حرا�س املرمى لإقليم اجلنوب.

وي�سرف على الدورة املحا�سر الدويل ومدرب حرا�س 
وامل�ساعد  فين�سل،  األيك�س  الوطني  املنتخب  مرمى 

خلدون ار�سيدات، واملن�سق العام فادي ال�سناق.
وعملية  نظرية  حما�سرات  على  ال��دورة  وت�ستمل 
جانب  اىل  وامل��درب��ني،  املرمى  حرا�س  يخ�س  فيما 

عر�س فيديوهات حتليلية فنية.
خمتلق  من  ومدربة  مدربًا   45 بالور�سة  وي�سارك 

مناطق اإقليم اجلنوب.

وكاالت
افتتاح  يف  واللبناين،  الفل�سطيني  املنتخبان  يلتقي 
بطولة احتاد غرب اآ�سيا الثانية للنا�سئات )دون 15 
عاما( لكرة القدم، التي ي�ست�سيفها الحتاد الأردين 
 12 من  اعتبارا  احل�سني،  مبدينة  البولو  ملعب  على 

وحتى 16 كانون الأول/دي�سمرب املقبل.
اآ�سيا،  غرب  احت��اد  مبقر  البطولة  قرعة  و�ُسحبت 
والأردن  لبنان  منتخبات  �سملت  حيث  اجلمعة، 

وفل�سطني و�سوريا.
و�ستقام املباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، 

اأعلى  على  احلا�سل  الفريق  باللقب،  يتّوج  اأن  على 
عدد من النقاط.

الرنتي�سي،  عبري  عر�ست  القرعة،  حفل  وخ��ال 
احل�سيني،  عروبة  ح�سور  يف  امل�سابقات،  مديرة 
التفا�سيل  ك��اف��ة  الإداري�������ة،  ال�����س��وؤون  م��دي��رة 

والتعليمات الفنية للبطولة.
الن�سخة  بلقب  ت��ّوج  ق��د  الأردين  املنتخب  وك��ان 
دبي،  يف  اأقيمت  التي  النا�سئات،  بطولة  من  الأوىل 
بعد فوزه على نظريه اللبناين بركات الرتجيح )4-

3(، اإثر تعادلهما يف الوقت الأ�سلي )1-1(.

وكاالت
حمزة  للجوجيت�سو،  الأردين  املنتخب  لعب  ح�سد 
�سمن  الف�سية،  امليدالية  اجلمعة،  م�ساء  الر�سيد، 
مناف�سات بطولة العامل والتي ت�ست�سيفها العا�سمة 

الإماراتية اأبوظبي.
وا�ستهل حمزة الر�سيد م�سواره �سمن مناف�سات دور 
الاعب  على  بالفوز  كجم،   77 حتت  ل��وزن   32 ال��� 
املغربي ديان  الاعب  الروي، ثم جتاوز عقبة  اأمري 

فار�س.
ووا�سل الر�سيد تاألقه، وتغلب يف الدور ربع النهائي 
اأتبعه  اأدري��ان،  جوجينهيم  الفلبيني  الاعب  على 
قبل  ك��ريان،  كي�سوك  الكندي  على  جديد  انت�سار 
بامليدالية  ويكتفي  ري��در  نيمرود  اأم��ام  يخ�سر  اأن 
التي  الثانية  امليدالية  هي  هذه  وتعترب  الف�سية. 
يحققها الأردن يف البطولة، بعد ف�سية الاعبة يارا 

قاقي�س والتي توجت بها الأربعاء املا�سي.
بدوره، فاز با�سل فانو�س يف اأول نزالته بالدور ثمن 
الاعب  على  كجم   94 حتت  وزن  ملناف�سات  النهائي 
الكندي كارون لوي�س فيليب، قبل اأن يخ�سر يف الدور 

ربع النهائي اأمام الاعب البولندي زاود�سكي.

وانتقل فانو�س للعب على امليدالية الربونزية، حيث 
بوزيدي  �سامل  املغربي  من  كل  على  نزالني  يف  ف��از 
النزال  وخ�سر  هيدير�سرتوم،  ماك�س  وال�سويدي 

الثالث واحلا�سم اأمام الاعب داغان روي.
جرندوقة  زي��د  ف��از  ال��وزن،  ذات  مناف�سات  و�سمن 
الرو�سي  على  النهائي  ثمن  بالدور  الأول  نزاله  يف 
الثاين  نزاله  يخ�سر  اأن  قبل  �سبرييدونوف،  اأندريه 

اأمام الاعب داغان روي .
وانتقل فانو�س بعد ذلك اإىل دور ال�سحب، حيث فاز 
اأندريا  الروماين  على  ال��دور  بهذا  له  ن��زال  اأول  يف 

لكنه خ�سر النزال الثاين اأمام الكرواتي ماتكو.
جت��اوز  م��ن  اخل���زاع���ي  ب���در  ال��اع��ب  يتمكن  ومل 
كجم   85 حتت  وزن  مناف�سات  من   32 ال�  دور  عقبة 
بخ�سارته اأوىل نزالته لينتقل للعب على امليدالية 
الربونزية حيث فاز يف نزالني على كل من الإماراتي 
حمدان والهنجاري �سيك�سري�س، قبل اأن يخ�سر اأمام 

الرتكمان�ستاين جورايف مريغن يف النزال الثالث.
بطولة  يف  الأردنية  امل�ساركة  ال�سبت  غًدا  وتختتم 
العامل مب�ساركة الاعب عبدالكرمي الر�سيد والذي 

�سيخو�س مناف�سات وزن حتت 69 كجم.

وكاالت
اأقر اإيفرتون ريبريو قائد نادي فامنجو الربازيلي، 

اأنه تخيل نف�سه يرفع كاأ�س بطولة ليربتادوري�س.
اأن يلتقي ريفر بليت مع نظريه فامنجو  ومن املقرر 
الربازيلي، م�ساء ال�سبت، بالعا�سمة البريوفية ليما، 

يف نهائي كوبا ليربتادوري�س.
يف  فكرت  “لقد  �سحفي  موؤمتر  يف  اإيفرتون  وق��ال 
متكنا  واإذا  املباراة،  على  الآن  الرتكيز  لكن  الأم��ر، 

بعدها من رفع الكاأ�س �سيكون هذا رائعا«.
و�سدد على اأن الفريق الربازيلي يحلم بالفوز يف هذا 
النهائي، ليح�سد فامنجو ثاين كاأ�س ليربتادوري�س 
الأوىل  للمرة  اللقب  بهذا  توج  بعدما  تاريخه،  يف 

والوحيدة حتى الآن يف عام 1981.
املناف�سة  على  قادر  فريقه  اأن  فامنجو  قائد  واأكد 
اأمام حامل اللقب، رغم اأن الفريق الأرجنتيني لديه 

خربة اأكرب.

وكاالت
طولكرم  ثقايف  �سيفه  على  الفوز  الوحدات  حقق 
التي جمعتهما م�ساء  املباراة  الفل�سطيني »1-0«، يف 
اجلمعة على �ستاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة، 
با�سم  الدويل  النجم  اعتزال  مهرجان  هام�س  على 

فتحي.
مهاجمه  للوحدات  الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  واأح��رز 

اأن�س العو�سات.
م�سريته  ام��ت��داد  على  لعب  قد  فتحي  با�سم  وك��ان 
حيث  الأردين  واملنتخب  الوحدات  لفريق  الكروية 

كان اأحد الأعمدة الرئي�سة ب�سفوفهما.
جمعت  م��ب��اراة  باإقامة  الع��ت��زال  مرا�سم  وب���داأت 
وانتهت  الأردنية  الكرة  وقدامى  الوحدات  قدامى 

بالتعادل اليجابي “2-2«.
الوحدات  فريق  مع  فتحي  با�سم  �سارك  ذلك  وبعد 
اأمام ثقايف طولكرم ملدة 15 دقيقة ثم قام مب�سافحة 
رفاق الدرب الذين عا�سروه طوال ال�سنوات املا�سية 

يف ماعب كرة القدم.
 6 الرقم  يحمل  الذي  قمي�سه  بت�سليم  فتحي  وقام 

لاعب ال�ساب حممد اأبو طه.



القوات العراقية تقتل أربعة 
محتجين والسيستاني يحذر من أزمة

*وكاالت

�إن  �لعر�قية  �ل�شرطة  يف  م�شادر  قالت 
بغد�د  يف  حمتجني  �أربعة  قتلت  �لأم��ن  قو�ت 
ي�شدون  ن�شطاء  عنوة  وفرقت  �جلمعة  ي��وم 
�لب�شرة  من  �لقريب  �لرئي�شي  ق�شر  �أم  ميناء 
ل�شيعة  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  قال  حني  يف 
�لوحيد  �ل�شبيل  هي  �لإ�شالحات  �إن  �لعر�ق 

لتجاوز �ل�شطر�بات �مل�شتمرة منذ �أ�شابيع.
�لأمن  قو�ت  �أن  بال�شرطة  م�شادر  وذكرت 
فتحت �لنار و�أطلقت �لغاز �مل�شيل للدموع على 
ولقي  ب��غ��د�د.  بو�شط  ج�شر  عند  حمتجني 
بالر�شا�ص  �إ�شابات  بعد  حتفهما  �شخ�شان 
�لغاز  قنابل  ت�شويب  نتيجة  �آخ���ر�ن  وقتل 
عن  يقل  ل  ما  و�أ�شيب  ر�أ�شيهما.  على  مبا�شرة 

61 �شخ�شا.
رئي�ص  با�شم  �لع�شكري  �ملتحدث  ون��ف��ى 

�لوزر�ء مقتل �أي متظاهرين يوم �جلمعة.
ويف �جلنوب، �أعادت قو�ت �لأمن �لعر�قية 
بالقوة  ف��رق��ت  بعدما  ق�شر  �أم  ميناء  فتح 
م�شادر  وذك���رت  يغلقونه.  ك��ان��و�  حمتجني 
من  متكنو�  �لعاملني  �أن  ل��روي��رز  �مليناء  يف 
دخوله لأول مرة منذ �أن �أغلقه حمتجون يوم 
�لثنني، لكن �لعمليات مل ت�شتاأنف على �لنحو 

�ملعتاد بعد.
وقتل ما ل يقل عن 330 �شخ�شا منذ بدء 
يف  �ل��ع��ر�ق  وجنوب  بغد�د  يف  �ل�شطر�بات 
موجة  �أك��ر  يف  �لأول  ت�شرين  �أكتوبر  مطلع 
�حتجاجات ت�شهدها �لبالد منذ �شقوط �شد�م 
ح�شني عام 2003.                     تايع �ص11

*وكاالت
بنيامني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وزر�ء  رئي�ص  و�ج���ه 
بال�شتقالة  مطالبات  �جلمعة  ي��وم  نتنياهو 
وزر�ء  فيه  �أعلن  وقت  يف  ف�شاد  ف�شيحة  ب�شبب 
بارزون يف �حلكومة تاأييدهم له بعد �أن ظهرت 

بع�ص �ملوؤ�شر�ت على �شدوع يف �لولء �حلزبي.
وقال نتنياهو �إنه لن ي�شتقيل بعد �أن وجه 
�خلمي�ص  ي��وم  �لإ�شر�ئيلي  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  ل��ه 

�تهامات بالر�شوة و�لحتيال وخيانة �لأمانة.
�لذي  �ليميني  ليكود  ح��زب  زعيم  وينفي 

خمالفة  �أي  �رتكاب  عاما   70 �لعمر  من  يبلغ 
وي�شتنكر �تهامه، وهو �أول �تهام لرئي�ص وزر�ء 
”حماولة  باأنه  وي�شفه  �ملن�شب،  يف  �إ�شر�ئيلي 

�نقالب“.
با�شتطاعته  �أن يكون  �شكوكا يف  لكن هناك 
بعد  �شيا�شية  �أزم���ة  يف  موحلة  دول��ة  ق��ي��ادة 
�إىل  تف�ص  مل  ملرتني  حا�شمة  غري  �نتخابات 

ت�شكيل حكومة.
حزب  وه��و  �أب��ي�����ص،  �أزرق  ح��زب  و�أ���ش��در 
نتنياهو  مناف�ص  جانت�ص  بيني  يقوده  و�شطي، 

”بال�شتقالة فور� من جميع  بيانا يطالبه فيه 
�ملنا�شب �لوز�رية �لتي ي�شغلها يف �حلكومة“.

يف  مقعد�   33 ي�شغل  �ل��ذي  �حل��زب  وق��ال 
 32 مقابل  مقعد�   120 م��ن  �مل��ك��ون  �لكني�شت 
عنه  �ملوكلني  �ملحامني  �إن  ليكود  حلزب  مقعد� 
تقدمو� ر�شميا �إىل نتنياهو ومكتب �ملدعي �لعام 
”حتمي“ �أن يتنحى  بطلب قالو� فيه �إنه لأمر 
نتائجه  ن�شرت  ر�أي  ��شتطالع  نتنياهو.و�أظهر 
�لقناة 13 للتلفزيون �لإ�شر�ئيلي �أن 56 يف �ملئة 
ميكنه  ل  نتنياهو  �أن  ي��رون  �لإ�شر�ئيليني  من 

 35 وق��ال  �تهامه.  بعد  �حلكم  يف  �ل�شتمر�ر 
�أن ذلك  �إنهم يرون  باآر�ئهم  �أدلو�  �ملئة ممن  يف 

ممكن بينما مل يبد ت�شعة يف �ملئة �أي ر�أي.
نتنياهو  �لإ�شر�ئيلي  �ل��ق��ان��ون  ي��ل��زم  ول 
يف  لكن  �لوزر�ء.  رئي�ص  من�شب  من  بال�شتقالة 
�لوقت �لذي تتجه فيه �إ�شر�ئيل �إىل �نتخابات 
يجد  �أن  ميكن  عام  من  �أقل  يف  مرجحة  ثالثة 
بني  �شعب  موقف  يف  ب�شرعة  نف�شه  نتنياهو 
و�ل�شتعد�د  �لنتخابات  يك�شب  �أن  حماولة 

للمحاكمة �لتي تنتظره.

مطالبات لنتنياهو باالستقالة من رئاسة الحكومة بعد اتهامه بالفساد

الدولـــــي

مقتل 10 على األقل في انفجار سيارة  
ملغومة قرب حدود سوريا مع تركيا

المحافظون يريدون فرض ضرائب اكبر على 
االجانب الراغبين في شراء عقارات ببريطانيا

بريطانيا تتجاهل الموعد النهائي لتسليم 
أرخبيل شاجوس إلى موريشيوس

*وكاالت
قال �شهود و�أحد �لعاملني يف جمال �لإنقاذ �إن ع�شرة �أ�شخا�ص على �لأقل قتلو� 
و�أ�شيب 25 يف �نفجار �شيارة ملغومة يوم �ل�شبت يف مدينة تل �أبي�ص �ل�شورية على 

�حلدود مع تركيا و�لتي �شيطرت عليها قو�ت مدعومة من تركيا �ل�شهر �ملا�شي.
وكانت تل �أبي�ص �إحدى مدينتني �شهدتا �أعنف معارك عندما �شنت �أنقرة عملية 
وحد�ت  ل�شتهد�ف  �لأول  ت�شرين  �أكتوبر  من  �لتا�شع  يف  �حل��دود  عر  ع�شكرية 

حماية �ل�شعب �لكردية �ل�شورية يف �شمال �شرق �شوريا.
�لعمال  بحزب  �شلة  على  �إنها  قائلة  �إرهابية  جماعة  �لوحد�ت  �أنقرة  وتعتر 
�ملتحدة  للوليات  حليفة  �لوحد�ت  وظلت  �أر��شيها.  على  �ملحظور  �لكرد�شتاين 
ل�شنو�ت يف حربها على تنظيم �لدولة �لإ�شالمية. وبد�أت تركيا �لتوغل �لع�شكري 

بعدما �شحب �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب قو�ت بالده من �ملنطقة.
�لإنرنت  على  �لجتماعي  للتو��شل  مو�قع  على  ن�شرت  فيديو  لقطات  و�أظهرت 

�أ�شر�ر� ج�شيمة ب�شارع رئي�شي يف تل �أبي�ص ب�شبب �نفجار �ليوم.
من  و�حدة  عائلة  من  مدنيني  �أربعة  �إن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وقال 
وحد�ت  على  فيه  بامل�شوؤولية  و�شكان  �ملحلي  �ملجل�ص  �ألقى  �لذي  �لنفجار  قتلى  بني 
حماية �ل�شعب وحزب �لعمال �لكرد�شتاين.      تابع �ص10

*لندن 
باأنها تريد فر�ص �شريبة على �لأجانب  �ملحافظة  �أعلنت �حلكومة �لريطانية 
�لعامة  �لنتخابات  بعد  �ل�شلطة  يف  بقيت  �إذ�  �شكنية  عقار�ت  �شر�ء  يف  �لر�غبني 

�ملبكرة �ملقررة يف 12 كانون �لأول �ملقبل .
وقالت �حلكومة باأنها �شتطبق �شريبة ��شافية مقد�رها3% لدى �شر�ء �أجنبي ل 

يدفع �شر�ئب يف بريطانيا عقار� يف هذ� �لبلد .
تر�وح  �لعقار�ت  مبيعات  على   %2 مقد�رها  �شريبة  حاليا  بريطانيا  وتفر�ص 
قيمتها بني 125001 و250000 جنيه و5% على تلك �لتي ت�شل �إىل 925 �ألف جنيه 

و10% حتى 1،5 مليون و12% ما فوق .

*لندن 
بعد  وذلك  �شاجو�ص،  �أرخبيل  على  بال�شيادة  موري�شيو�ص  طلب  بريطانيا  رف�شت 
�إد�رتها  �إنهاء  �أجل  من  للندن  �ملتحدة  �لأمم  حددتها  �لتي  �أ�شهر  �ل�شتة  مهلة  �نتهاء 
لالأرخبيل �لذي يقع يف �ملحيط �لهندي. وقالت وز�رة �خلارجية �لريطانية يف بيان: 
لي�ص لدى �ململكة �ملتحدة �أدنى �شك فيما يتعلق ب�شيادتنا على �لإقليم �لريطاين يف 
�ملحيط �لهندي، و�لذي يخ�شع ل�شيادة بريطانية م�شتمرة منذ عام 1814”. م�شيفًا 
حق �ل�شيادة على �لإقليم ولن تعرف �ململكة �ملتحدة  �أبًد�  موري�شيو�ص  متتلك  “مل 
�ملا�شي  �أيار  �أجرت ت�شويتا يف  �ملتحدة قد  لالأمم  �لعامة  مبطلبها«. وكانت �جلمعية 

ل�شالح ت�شليم بريطانيا �لأرخبيل يف غ�شون �شتة �أ�شهر ملوري�شيو�ص.
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*باريس
ح�����ذرت وزي������رة ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 
من  ال�سبت،  ب���اريل،  فلورن�س  الفرن�سية، 
مبنطقة  الأمريكي  الرتباط  فك  خماطر 

ال�سرق الأو�سط.
يف  األقته  خطاب  يف  ب��اريل  وان��ت��ق��دت 
وا�سنطن  بالبحرين،  ال�سنوي  املنامة  حوار 
التي  الع��ت��داءات  على  رده��ا  عدم  ب�سبب 

ارتكبتها اإيران خالل الأ�سهر املا�سية.

وج����زرا  م����دا  ه���ن���اك  اأن  واع���ت���رت 
لالرتباط الأمريكي بالتزاماته يف املنطقة، 
اأن  اإل  معتادا،  ك��ان  الأم��ر  ه��ذا  اأن  ورغ��م 

وا�سنطن مل ترد بعد �سيف من التوترات.
من  �سفن  تفخيخ  مر  “عندما  وقالت: 
طيار.  دون  من  طائرة  اأ�سقطت  رد،  دون 
عندما ح�سل كل هذا بال اإجابة، مت ق�سف 
من�ساآت نفطية رئي�سية. اأين يتوقف الأمر؟ 
» واأ�سافت اأن باري�س �ستوا�سل التحدث اإىل 

اإىل  “�سنقف  اأي�سا  �سددت  لكنها  اإي���ران، 
جانب حلفائنا. ميكنكم العتماد علينا«.

وخالل الأ�سهر املا�سية، تورطت اإيران 
يف �سل�سلة اعتداءات طالت عددا من ال�سفن 

يف مياه خليج ُعمان وم�سيق هرمز.
وت����وزع����ت ه����ذه الع�����ت�����داءات بني 
التجارية  ال�سفن  على  ال�سواريخ  اإط��الق 
اإىل  ع��ن��وة  منها وج��ره��ا  واح��ت��ج��از ع��دد 
الع��ت��داءات  وبلغت  الإي��ران��ي��ة.  امل��وان��ئ 

الإيرانية اأوجها خالل الهجوم بال�سواريخ 
يف  النفطية  املن�ساآت  امل�سرية  والطائرات 
�سبتمر  يف  بال�سعودية  وخري�س  بقيق 
بني  الت�ساعد  يف  التوتر  امل��ا���س��ي. وب���داأ 
بعدما  املا�سي،  مايو  يف  ووا�سنطن  طهران 
اأعلنت الأخرية اإنهاء الإعفاءات املمنوحة 
لبيع النفط الإيراين، ثم ك�سفت معلومات 
عن نية طهران ا�ستهداف قوات اأمريكية يف 
املنطقة عر �سواريخ من�سوبة على زوارق.

فرنسا تنتقد الواليات المتحدة 
بسبب االعتداءات اإليرانية *واشنطن 

البنتاغون،  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
تابعة  ط��ّي��ار  ب��ال  ط��ائ��رة  ف��ق��دان  اجلمعة،  م�ساء 
مهمة  يف  ليبيا،  فوق  حتلق  كانت  الأمريكي  للجي�س 
ومراقبة  الأم��ن��ي  ال��و���س��ع  تقييم  ب��ه��دف  اأم��ن��ي��ة 

الن�ساطات املتطرفة فوق طرابل�س.
لفريقيا  الأمريكّية  الع�سكرّية  القيادة  وقالت 
)اأفريكوم( يف بيان، اإن الطائرة غري امل�سّلحة “فقدت 

هناك  اأن  م�سيفة  اخلمي�س،  منذ  طرابل�س”  ف��وق 
حتقيًقا جارًيا ب�ساأن هذه احلادثة التي مل يتّم تقدمي 
القيادة  بيان  واأ�ساف  حولها.  التفا�سيل  من  مزيد 
الأمريكية، ح�سب �سحيفة الوا�سنطن بو�ست، ان هذه 
يف  الإرهابية  الن�ساطات  ملواجهة  �سرورية  العملّيات 
خمتلف املناطق، ويف حالة �سبطها يتم التن�سيق التام 
مع امل�سوؤولني احلكومّيني املنا�سبني لتلك املهمة وح�سب 

املناطق التي يتواجد بها ذلك الن�ساط.

*عمان 
ا�ستعدادها  تاأكيد  اجلمعة،  الكويت  ج��ددت 
الأمم  رعاية  حتت  اليمنية  الأط��راف  ل�ست�سافة 
وال�سامل  النهائي  التفاق  اىل  للو�سول  املتحدة 
جل�سة  يف  الكويت  كلمة  خالل  ذلك  جاء  لالأزمة. 
املندوب  األقاها  والتي  اليمن  ح��ول  الأم��ن  جمل�س 

الدائم ال�سفري من�سور العتيبي .
عن  )ك��ون��ا(  الكويتية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
من  زخم  اأمام  ونحن  اليوم  “جنتمع  قوله  العتيبي 
الأزمة  م�سار  اإطار  البناءة يف  الإيجابية  املوؤ�سرات 

احلكومة  تو�سل  راأ�سها  على  ك��ان  والتي  اليمنية 
توقيع  اىل  اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  اليمنية 

اتفاق الريا�س يف اخلام�س من ال�سهر اجلاري«.
واع����رب ع��ن ام��ل��ه ب���اأن ي��ك��ون ه���ذا الت��ف��اق 
تنفيذ  نحو  رئي�سيا  وداع��م��ا  الثقة  لبناء  اأ�سا�سا 
الت�سوية  اأمام  الآفاق  يفتح  ومبا  �ستوكهومل  اتفاق 
ال�سيا�سية ال�ساملة لالأزمة وفقا للمرجعيات الثالث 
اليمن  ا�ستقالل  على  يحافظ  ومب��ا  عليها،  املتفق 
و�سيادته ووحدة اأرا�سيه وعدم التدخل يف �سوؤونه 

الداخلية.

*أوتاوا 
كوجن  اأوت��اوا  لدى  اجلديد  ال�سيني  ال�سفري  حذر 
على  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  م��ن  الكندية  احل��ك��وم��ة  بيو 
ي�سر  �سوف  ذل��ك  ان  م��وؤك��دا  ك��وجن،  ه��وجن  م�سوؤويل 
وقال   . وال�سني  كندا  بني  العالقات  يف  خطري  ب�سكل 
ال�سفري ال�سيني يف اأول مقابلة له مع و�سائل الإعالم 
لن�سخ  اأوت���اوا  جانب  من  حماولة  اأي  ان  الكندية، 
لفر�س  الطريق  متهد  التي  الأمريكية  الت�سريعات 
عقوبات على م�سوؤويل هوجن كوجن �ست�سر ب�سكل خطري 
بالعالقات بني كندا وال�سني، مبينا ان هذا ل ي�سب يف 
م�سلحة كندا، واأ�ساف نحن نعار�س ب�سدة اأي تدخل 
اأجنبي . واأكد بيو ان الت�سريع الأمريكي الذي ين�س 
مثل  حلفاء  مع  تعمل  اأن  يجب  وا�سنطن  ان  �سراحة 
كندا لتعزيز الدمقراطية وحقوق الإن�سان يف هوجن 
على  ال�سغب  مبثريي  و�سفهم  ما  ي�سجع  �سوف  كوجن 

كوجن  هوجن  احتجاجات  ان  مبينا  قتالهم،  موا�سلة 
ل عالقة لها بحقوق الإن�سان والدميقراطية . وكان 
الأ�سبوع ت�سريعا  اأقر هذا  الأمريكي قد  الكوجنر�س 
بفر�س  ال�سني  املحتجني يف هوجن كوجن وهدد  لدعم 
عن  كوجن  هوجن  يف  امل�سوؤولني  على  حمتملة  عقوبات 
انتهاكات حقوق الإن�سان مبا يف ذلك حظر التاأ�سريات 
منظمة  دعت  اأخ��رى  ناحية  من   . الأ�سول  وجتميد 
تدعم  جمموعة  وهي  الكندية  كوجن  هوجن  اأ�سدقاء 
مطالب اأهايل هوجن كوجن اىل مزيد من الدميقراطية 
اإىل  الكندية  املدنية، كما دعت احلكومة  واحلريات 
حقوق  انتهاكات  على  كوجن  هوجن  م�سوؤويل  معاقبة 
ناتايل  املنظمة  با�سم  املتحدثة  واأك��دت   . الإن�سان 
هوي ان املنظمة �ستدعم ت�سريعات كتلك التي اأقرها 
الكوجنر�س الأمريكي وقالت ل ينبغي تاأخري فر�س 

العقوبات على م�سوؤويل هوجن كوجن .

الواليات المتحدة تفقد طائرة 
مراقبة جوية بال طيار فوق ليبيا

الكويت.. مستعدون الستضافة االطراف 
اليمنية للتوصل الى اتفاق نهائي لالزمة

الصين تحذر كندا من فرض عقوبات 
على مسؤولي هونج كونج

*وكاالت
الإنقاذ  العاملني يف جمال  واأحد  �سهود  قال 
اإن ع�سرة اأ�سخا�س على الأقل قتلوا واأ�سيب 25 
يف انفجار �سيارة ملغومة يوم ال�سبت يف مدينة 
تركيا  م��ع  احل���دود  على  ال�سورية  اأبي�س  ت��ل 
�سيطرت عليها قوات مدعومة من تركيا  والتي 

ال�سهر املا�سي.
�سهدتا  مدينتني  اإح��دى  اأبي�س  تل  وكانت 
عملية  اأن��ق��رة  �سنت  ع��ن��دم��ا  م��ع��ارك  اأع��ن��ف 
اأكتوبر  من  التا�سع  يف  احل��دود  عر  ع�سكرية 
حماية  وح���دات  ل���س��ت��ه��داف  الأول  ت�سرين 
ال�سعب الكردية ال�سورية يف �سمال �سرق �سوريا.
اإرهابية  جماعة  الوحدات  اأنقرة  وتعتر 
قائلة اإنها على �سلة بحزب العمال الكرد�ستاين 
املحظور على اأرا�سيها. وظلت الوحدات حليفة 
للوليات املتحدة ل�سنوات يف حربها على تنظيم 
التوغل  تركيا  وب���داأت  الإ���س��الم��ي��ة.  ال��دول��ة 
الأمريكي  الرئي�س  �سحب  بعدما  الع�سكري 

دونالد ترامب قوات بالده من املنطقة.
مواقع  على  ن�سرت  فيديو  لقطات  واأظهرت 
اأ�سرارا  الإن��رن��ت  على  الجتماعي  للتوا�سل 
ب�سبب  اأبي�س  تل  يف  رئي�سي  ب�سارع  ج�سيمة 

انفجار اليوم.
اإن  الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وقال 
قتلى  بني  من  واحدة  عائلة  من  مدنيني  اأربعة 
و�سكان  املحلي  املجل�س  األقى  ال��ذي  النفجار 
ال�سعب  حماية  وح��دات  على  فيه  بامل�سوؤولية 

وحزب العمال الكرد�ستاين.
وحدات  الركية  الدفاع  وزارة  اتهمت  كما 
حماية ال�سعب اأي�سا بتنفيذ الهجوم الذي قالت 
وقال   .20 واأ���س��اب  اأ�سخا�س  ثالثة  قتل  اإن��ه 
الدميقراطية  �سوريا  قوات  با�سم  بارز  متحدث 
تنفيذ من  الهجوم من  اإن  الأكراد  يقودها  التي 

و�سفهم مبرتزقة مدعومني من تركيا.
الإعالمي  املركز  مدير  بايل  م�سطفى  وقال 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى توير  ���س��وري��ا  ل��ق��وات 
املتاجر  كل  ونهب  الأك��راد  اأغلب  طرد  ”بعد 
تل  من  الكردي  احلي  هذا  يف  تقريبا  واملنازل 
تركيا  من  مدعومون  مرتزقة  يحاول  اأبي�س 
خالل  من  الأك���راد  ال�سكان  باقي  تهجري  الآن 

تفجريات ع�سوائية يف املناطق املدنية“.
ووقعت مرارا تفجريات ب�سيارات ملغومة يف 
مناطق مدنية مزدحمة يف بلدات اأغلب �سكانها 
من العرب قرب احلدود مع تركيا والتي تخ�سع 

ل�سيطرة قوات مدعومة من تركيا.
اإن  الأك���راد  يقودها  التي  ال��ق��وات  وتقول 
القوات  مع  ع�سابات  حرب  يخو�سون  مقاتليها 

الركية لكنها تنفي ا�ستهداف مدنيني.

مقتل 10 على األقل في انفجار سيارة
 ملغومة قرب حدود سوريا مع تركيا
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*عمان 
لقي 70 �صخ�صا م�صرعهم يف والية بوما 
جنوب �صرقي دولة جنوب ال�صودان؛ ب�صبب 
الفي�صانات التي ت�صرب املنطقة منذ ال�صهر 

املا�صي .
والية  حاكم  نائب  اب��وال  ج��ون  وق��ال 
بوما يف ت�صريحات لوكالة االأنا�صول، اليوم 

جراء  الوفيات  ح��االت  “و�صلت  اجلمعة، 
وا�صعة من  اأجزاء  التي �صربت  الفي�صانات 
حالة   70 اإىل  اأول  ت�صرين  منذ  ال��والي��ة 

قابلة لالرتفاع« .
اأن هناك  اإىل  امل�صوؤول احلكومي  واأ�صار 
اأرج��اء  �صتى  يف  مواطن  األ��ف   500 ح��وايل 
الوالية بحاجة مل�صاعدات اإن�صانية عاجلة 

.
دول��ة  رئي�س  اأع��ل��ن  امل��ا���ص��ي،  وال�صهر 
حالة  ميارديت  �صلفاكري  ال�صودان  جنوب 

الطوارئ يف املناطق املتاأثرة بالفي�صانات .
وحدد مر�صوم رئا�صي 4 مناطق �صمايل 
البالد، و16 منطقة يف ال�صرق، اإ�صافة اإىل 
)جنوب(،  اال�صتوائية  باإقليم  مناطق   4

ت�صملها حالة الطوارئ .
وغمرت مياه الفي�صانات اأجزاء وا�صعة 
املا�صي؛  ال�صهر  منذ  ال�صودان  جنوب  من 
من  �صا�صعة  م�صاحات  غ��رق  ع��ن  اأ�صفرت 
االأرا���ص��ي ال��زراع��ي��ة واأع����داد ك��ب��رية من 
املنازل، ومازال 800 األف �صخ�س بال ماأوى 

وعر�صة للمجاعة واالأمرا�س.

مصرع 70 شخصا جراء 
*عمان الفيضانات في جنوب السودان

حذر بابا الفاتيكان فرن�صي�س �صباب تايالند من 
»التطورات التكنولوجية ال�صريعة« التي ميكنها »اأن 

توؤدي اإىل منو النزعة اال�صتهالكية«.
اأن نتاأثر  “ميكن  وقال خالل قدا�س يف بانكوك 
هذا  يف  انتباهنا  جل��ذب  تت�صابق  التي  باالأ�صوات 
العامل”، لكنها “يف نهاية املطاف توؤدي اإىل الفراغ”، 

وفق ما نقلت “اآر تي« .
وخ�ص�س البابا ق�صما كبريا من اليوم الثالث من 

درا�صات  ت�صري  الذين  لل�صباب،  تايلند  اىل  زيارته 
�صاعات يوميا  اأكرث من ت�صع  اأنهم مي�صون  اإىل  عدة 
على �صبكة االإنرتنت عرب هواتفهم الذكية، ما ي�صع 
ا�صتهالكا يف  االأكرث  الدول اخلم�س  نادي  بلدهم يف 

العامل.
با�صتغالل  اخلمي�س،  اأم�س  ن��دد،  البابا  وك��ان 
ب�صياحة  امل�صهورة  تايالند،  يف  واالأطفال  الن�صاء 
اجلن�س، قائال اإن العنف و�صوء املعاملة واال�صتعباد 

الذي يعانون منه �صر يجب اجتثاثه.

*عمان 
اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي  الرئي�س  م�صت�صار  اأك���د 
ماكرون، اأنه ال يوجد توافق داخل االأ�صرة الدولية 
الإيجاد حّل لالأزمة التي ي�صهدها لبنان منذ اأكرث من 
“العربية” و”احلدث”  ملرا�صل قناتي  . وقال  �صهر 
“هناك نوعا من الالمباالة الدولية  اإن  يف باري�س، 
فرن�صا  وقوف  على  امل�صت�صار  و�صدد  لبنان”.  حيال 

اإىل جانب لبنان “يف كل الظروف«.
يف  دويل  اجتماع  تنظيم  يف  فرن�صا  وت��رغ��ب 
تتعهد  اأن  �صرط  لبنان  مل�صاعدة  املقبلة  االأ�صابيع 

احلكومة املقبلة بتطبيق اإ�صالحات يف العمق .
املا�صي،  االأول  ت�صرين   17 منذ  لبنان  وي�صهد 
مطالب  خلفية  على  بداأت  م�صبوقة  غري  تظاهرات 

معي�صية . 

*عمان 
قال املبعوث االأممي اإىل اليمن مارتن غريفيث: 
اأعتقد اأننا �صرنى عودة اليمن اإىل و�صعه الطبيعي 

قريبًا جدًا.
وا�صاف غريفيث يف اإحاطة اإىل جمل�س االأمن: 
بن�صبة 80  اليمن  الغارات يف  الحظنا تراجع عدد 
ان  معتربا  االأخ��ريي��ن  االأ�صبوعني  خ��الل  باملائة 
لل�صالم  اأفق  وجود  على  دليل  احلرب  اإيقاع  تراجع 
ما  وفق  اليمن،  يف  بال�صراع  املعنية  االأط��راف  لدى 

نقلت قناة العامل .
وتابع املبعوث االأممي اإىل اليمن: طلبنا �صابقا 
من  النفط  �صحنات  اإدخ��ال  اأج��ل  من  مرنة  حلوال 
اإيراداتهاولفت  من  واال�صتفادة  احلديدة  ميناء 
اىل ان الو�صع يف احلديدة يقدم دليال على اأهمية 

التنازالت من اأجل التو�صل اإىل تهدئة.
اليمن  يف  ال�����ص��راع  اأط���راف  غريفيث  وط��ال��ب 
التو�صل لرتتيبات الإنهاء القتال والو�صع تغري طيلة 

اليمنية  امل��راأة  دور  على  موؤكدا  املا�صية،  ال�صنوات 
املهم من اأجل امل�صاركة يف �صنع ال�صالم.

بابا الفاتيكان يحذر من النزعة 
االستهالكية ومخاطر التكنولوجيا

مستشار ماكرون: ال توافق 
دوليًا إليجاد حل ألزمة لبنان

غريفيث: سنرى عودة اليمن إلى 
وضعه الطبيعي قريبًا جدًا

*وكاالت
قالت م�صادر يف ال�صرطة العراقية اإن قوات االأمن قتلت 
اأربعة حمتجني يف بغداد يوم اجلمعة وفرقت عنوة ن�صطاء 
ي�صدون ميناء اأم ق�صر الرئي�صي القريب من الب�صرة يف حني 
قال املرجعية الدينية العليا ل�صيعة العراق اإن االإ�صالحات 
منذ  امل�صتمرة  اال�صطرابات  لتجاوز  الوحيد  ال�صبيل  هي 

اأ�صابيع.
النار  فتحت  االأمن  قوات  اأن  بال�صرطة  م�صادر  وذكرت 
واأطلقت الغاز امل�صيل للدموع على حمتجني عند ج�صر بو�صط 
بالر�صا�س  اإ�صابات  بعد  حتفهما  �صخ�صان  ولقي  بغداد. 
على  مبا�صرة  الغاز  قنابل  ت�صويب  نتيجة  اآخ��ران  وقتل 

راأ�صيهما. واأ�صيب ما ال يقل عن 61 �صخ�صا.
اأي  مقتل  الوزراء  رئي�س  با�صم  الع�صكري  املتحدث  ونفى 

متظاهرين يوم اجلمعة.
ميناء  فتح  العراقية  االأمن  قوات  اأعادت  اجلنوب،  ويف 
يغلقونه.  كانوا  حمتجني  بالقوة  فرقت  بعدما  ق�صر  اأم 
من  متكنوا  العاملني  اأن  لرويرتز  امليناء  يف  م�صادر  وذك��رت 
دخوله الأول مرة منذ اأن اأغلقه حمتجون يوم االثنني، لكن 

العمليات مل ت�صتاأنف على النحو املعتاد بعد.
وقتل ما ال يقل عن 330 �صخ�صا منذ بدء اال�صطرابات 
اأكتوبر ت�صرين االأول يف  يف بغداد وجنوب العراق يف مطلع 
البالد منذ �صقوط �صدام  اأكرب موجة احتجاجات ت�صهدها 

ح�صني عام 2003.
التي  ال�صيا�صية  بالنخبة  باالإطاحة  املحتجون  ويطالب 
اأجنبية  م�صالح  وتخدم  الف�صاد  عن  م�صوؤولة  اأنها  ي��رون 
عمل  فر�س  دون  فقر  يف  العراقيني  من  الكثري  يعي�س  بينما 

اأو رعاية �صحية اأو تعليم.
ال�صي�صتاين  علي  العظمى  اهلل  اآية  دعا  اآخر  جانب  من 
يف  االإ�صراع  اإىل  العراق  ل�صيعة  العليا  الدينية  املرجعية 
اإ�صالح قوانني االنتخابات قائال اإن االإ�صالحات هي ال�صبيل 

الوحيد لتجاوز اال�صطرابات امل�صتمرة منذ اأ�صابيع.
يف  ل��ه  ممثل  األقاها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  واأ���ص��اف 
االإ�صراع  �صرورة  على  ُت�صدد  ”املرجعية...  كربالء  مدينة 
الأنهما  مفو�صيتها...  وقانون  االنتخابات  قانون  اإجناز  يف 

ميهدان لتجاوز االأزمة الكبرية التي مير بها البلد“.
انتخاب  ت�صمل  اإ�صالحات  �صالح  برهم  الرئي�س  واقرتح 
واأن  باأكملها  حمافظات  من  بدال  فردية  دوائ��ر  يف  النواب 
يخو�س املر�صحون االنتخابات كاأفراد بدال من خو�صها على 
قوائم االأحزاب، لتلبية مطالب املتظاهرين بتقلي�س �صلطة 
قانون  م�صروع  لكن  اأكرب.  حملي  بتمثيل  والتمتع  االأحزاب 
االأ�صبوع  ه��ذا  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�س  اقرتحه 

حذف هذه التعديالت.
* اإ�صالح انتخابي

قالت بعثة االأمم املتحدة مل�صاعدة العراق يوم االأربعاء 
الربملان  يف  مناق�صتها  جتري  التي  القوانني  م�صروعات  اإن 

حتتاج حت�صينات لتلبية مطالب اجلماهري.
يف  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�صة  املمثلة  وقالت 
على  الربملانيني  ”اأحث  بال�صخارت  هيني�س  جانني  العراق 

العمل بناء على مطالب ناخبيهم امل�صروعة من اأجل اإجراء 
انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة“.

يف  اإال  ال�صيا�صة  يف  براأيه  ال�صي�صتاين  يديل  ما  ون��ادرا 
العام  الراأي  على  كبري  بنفوذ  يحظى  وهو  االأزم��ات،  اأوقات 
هيني�س  م��ع  والتقى  ال�صيعية.  االأغلبية  ذي  ال��ع��راق  يف 
التي  االإ���ص��الح  تو�صيات  واأي��د  االأ�صبوع  ه��ذا  بال�صخارت 

قدمتها االأمم املتحدة.
وقال يوم اجلمعة اإن من املهم اأن ي�صلح ال�صا�صة قوانني 
االأ�صبوع  خطبة  يف  و�صفت  التي  بالطريقة  االنتخابات 
م�صروعة  مطالب  لديهم  املحتجني  اأن  جمددا  واأكد  املا�صي 

ينبغي اأال ُيرد عليها بالعنف.
باالإ�صالح   يرونها  وعود  من  املحتجني  ا�صتياء  ظل  ويف 

هزيلة، جلاأ الكثري منهم الأ�صاليب الع�صيان املدين.
و�صبق اأن اأغلق املحتجون ميناء اأم ق�صر من 29 اأكتوبر 
ت�صرين االأول اإىل التا�صع من نوفمرب ت�صرين الثاين با�صتثناء 
ا�صتئناف ق�صري للعمليات ملدة ثالثة اأيام. وي�صتقبل امليناء 
واردات احلبوب والزيوت النباتية و�صحنات ال�صكر اإىل بلد 

يعتمد ب�صدة على املواد الغذائية امل�صتوردة.
االإغالق  هذا  اإن  وقتئذ  احلكومة  با�صم  متحدث  وقال 
االأ�صبوع  خالل  دوالر  مليارات  �صتة  من  اأكرث  العراق  اأفقد 

االأول فقط.

* معارك يف ال�صوارع
يزالون  وال  امل��رور  حركة  بغداد  يف  املحتجون  يعرقل 
ي�صيطرون على اأجزاء من ثالثة ج�صور رئي�صية موؤدية اإىل 
مباين  ت�صم  التي  بالعا�صمة  احل�صينة  اخل�صراء  املنطقة 

حكومية و�صفارات اأجنبية.
وا�صتبكوا يوم اجلمعة مع قوات االأمن التي فتحت النار 
خر�صاين  حاجز  على  للدموع  امل�صيل  الغاز  قنابل  واألقت 
توك  التوك  عربات  وحملت  االأحرار.  ج�صر  على  يف�صلهم 
بها  يعمل  قريبة  خيام  اإىل  امل�صابني  ال�صباب  ع�صرات 

م�صعفون.
من  نارية  األعابا  واأطلقوا  احلجارة  املتظاهرون  واألقى 
قنابل  والتقطوا  قفازات  بع�صهم  وارت��دى  احلاجز  خلف 

الغاز امل�صيل للدموع الإلقائها مرة اأخرى.
العا�صمة  اأنحاء  يف  م�صتمرة  مماثلة  م�صاهد  وهناك 
والعديد من املحافظات اجلنوبية منذ اندالع االحتجاجات 
ثم  االأول  ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  �صهر  م��ن  االأول  االأ���ص��ب��وع  يف 

ا�صتئنافها يف 25 من ال�صهر ذاته.
نقابات  اإليه  تن�صم  اإ�صراب  هناك  ال�صوارع  عن  وبعيدا 
ومت  اخل�����ص��و���س.  وج���ه  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م��ون  ي��ق��وده��ا  عمالية 
املحافظات  من  عدد  يف  احلكومية  وامل�صالح  املدار�س  اإغالق 

اجلنوبية يوم االثنني.
تطبيقات  عن  احلجب  اخلمي�س  يوم  احلكومة  ورفعت 
الرتا�صل ومواقع التو�صل االجتماعي مثل تويرت وفي�صبوك 

واإن�صتجرام بعد 50 يوما من حجبها.
واأنهت اال�صطرابات الهدوء الن�صبي الذي اأعقب هزمية 

تنظيم الدولة االإ�صالمية يف 2017.

القوات العراقية تقتل أربعة محتجين 
والسيستاني يحذر من أزمة



* وكاالت
 اأ�صبحت م�صكالت الأمان واخل�صو�صية 
يف  الإنرتنت  م�صتخدمي  هواج�س  اأهم  من 
التي  اخل��ط��وات  فما  الأخ���رة،  ال�صنوات 
اآم��ن  ا�صتخدام  ل�صمانة  اتباعها  يجب 
مكافحة  ب��رام��ج  العنكبوتية؟  لل�صبكة 

الفرو�صات:
م��ن اأه���م الأ���ص��ي��اء ال��ت��ي ي��ج��ب على 
الهتمام  واحلوا�صب  الإنرتنت  م�صتخدمي 
الفرو�صات  مكافحة  برامج  وجود  هي  بها 
تلك  حتديث  على  واحلر�س  اأجهزتهم،  يف 
عرب  با�صتمرار  فعاليتها  واختبار  الربامج 
من  ال�صارة  غر   EICAR ملفات  حتميل 
تتعرف  والتي  الأجهزة،  يف  اآخر  اإىل  حني 

عليها برامج احلماية وكاأنها فرو�صات.
ال���ت���ح���ق���ق م�����ن ج�������دار احل���م���اي���ة 

:Firewall
 Firewall احل��م��اي��ة  ج���دار  يعترب 
الأدوات  اأه���م  م��ن  احل��وا���ص��ب  اأن��ظ��م��ة  يف 
ومتنع  الأج��ه��زة،  اأم��ان  على  حتافظ  التي 
الهاكرز اأو املتطفلني من الو�صول اإىل موقع 

امل�صتخدم وعنوان ال� IP اخلا�س بجهازه.
وللتحقق من فاعلية جدار احلماية يف 
ميكن  املثال  �صبيل  على  "ويندوز"  اأنظمة 
خدمات  مثل  معينة  بخدمات  ال�صتعانة 
بروتوكولت  من  التحقق   .ShieldUp
املواقع: عند حتميل موقع ويب ي�صتخدم 

باملوقع  ات�صالك  فاإن   HTTP بروتوكول 
على  �صخ�س  اأّي  اأن  اأي  م�صفرا،  يكون  ل 
معلوماتك،  على  الط��الع  ميكنه  ال�صبكة 
اأن  قبل  املوقع  حمتويات  تعديل  حتى  اأو 
ي�صتخدم  املوقع  اإذا كان  ولكن  اإليك،  ي�صل 
ات�صالك  �صيكون   HTTPS بروتوكول 

للبيانات  حماية  ي��وف��ر  م��ا  م�صفرا،  ب��ه 
بيانات  اأو  امل��رور،  كلمات  مثل  ال�صخ�صية 
VPN:تتيح  خ��دم��ات  البحث.اعتماد 
 VPN الف��رتا���ص��ي��ة  الت�����ص��ال  �صبكات 
اإم��ك��ان��ي��ة ت�����ص��ف��ر ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ص��ة 
ا�صتعمال  عند  وخ�صو�صا  بامل�صتخدم، 

�صبكات Wi-Fi العامة.وميكن ال�صتفادة 
من خدمات VPN عرب برامج وتطبيقات 
و�صفحات  مواقع  اإىل  الدخول  اأو  خا�صة، 
يف  امل��ي��زة  ه���ذه  تفعيل  ب��ع��د  الإن���رتن���ت 
كمت�صفح  توفرها  التي  املت�صفحات  بع�س 

ال�صهر.  Opera

كيف تضمن اتصاال آمنا 
باإلنترنت؟

* وكاالت
لر�صومات  مواقع   8 �صينيون،  اآثار  علماء  اكت�صف 
�صخرية يف حو�س نهر تونغتيان مبقاطعة ت�صينجهاي 
�صمال غربي ال�صني، يرجع تاريخها اإىل ما قبل نحو 

2600 �صنة.
والثقافة  ال��ت��اري��خ  ب��ح��وث  معهد  رئي�س  وق���ال 
اإن  الأرب���ع���اء:  ال��ي��وم  ن��ي��م��ا،  ج��ام��ي��ان��غ  باملقاطعة 

نهر  طول  على  مواقع  ثمانية  يف  تنت�صر  الر�صومات 
اليانغت�صي اأطول نهر يف ال�صني بولية يو�صو التبتية 
ت�صتمل على  الر�صومات  اأن  اإىل  وا�صار  ذاتية احلكم. 
و�صت�صاعد  ورم��وز،  وحيوانات  ومركبات  لب�صر  �صور 
الب�صري  ال��ت��اري��خ  درا���ص��ة  على  الكت�صافات  ه��ذه 
ت�صينجهاى  ه�صبة  يف  وال��دي��ن  والثقافة  والفنون 

القدمية". "التبت 

الصين: اكتشاف رسومات 
صخرية عمرها 2600 سنة
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إدمان التسوق عبر اإلنترنت هو »حالة 
صحية عقلية«

* وكاالت
يوجد خط رفيع بني حب الت�صوق عرب 
لالأخ�صائيني  ووفقا  واإدم��ان��ه،  الإن��رتن��ت 
اإدم���ان  ت�صنيف  يجب  ف��اإن��ه  النف�صيني، 
عقلية". �صحية  ك�"حالة  ال��ع��ادة  ه��ذه 
الطبية  هانوفر  كلية  من  باحثون  ويدعو 
نف�صية  كحالة  الإدمان  هذا  ت�صنيف  اإىل 
الت�صوق  "ا�صطراب  ب���  ت�صمى  منف�صلة 
 buying-shopping( وال�صراء" 
disorder( اأو كما يرمز لها اخت�صارا ب� 
BSD، ويجب اأن يكون لها ت�صنيف خا�س 
الت�صنيف  �صمن  اإدراج��ه��ا  م��ن  ب��دل  بها، 
"ا�صطراب  ب��ا���ص��م  امل����ع����روف  احل�����ايل 
الدكتور  الدوافع".وقال  على  ال�صيطرة 
"لقد  الدرا�صة:  قاد  الذي  مولر،  اأ�صرتيد 
با�صطراب  لالعرتاف  بالفعل  الوقت  حان 
لل�صحة  منف�صلة  كحالة  وال�صراء  الت�صوق 
ال��ع��ق��ل��ي��ة، وج��م��ع امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات 
على  وال�����ص��راء  الت�صوق  ا�صطراب  ح��ول 
بان�صغال  احل��ال��ة  الإنرتنت".وتتميز 
���ص��دي��د ب��ال��ت�����ص��وق، وك��ذل��ك ال��رغ��ب��ة يف 
اإىل  ي��دع��و  ومم��ا  معينة.  �صلع  ام��ت��الك 
بهذه  امل�صابني  الأ�صخا�س  ميل  هو  القلق، 

اإمكانياتهم. اأكرث  ال�صراء  اإىل  احلالة 
توؤدي  اأن  ميكن  الطويل،  امل��دى  وعلى 
���ص��دي��دة  م��ال��ي��ة  ���ص��ائ��ق��ة  اإىل  احل���ال���ة 
وق�����ص��اي��ا ع��ائ��ل��ي��ة وت��خ��زي��ن ال��ب�����ص��ائ��ع 
للباحثني.يف  وف��ق��ا  الخ��ت��ال���س،  وح��ت��ى 
البيانات  بتحليل  الباحثون  قام  الدرا�صة، 

مري�صا   122 ل�  ال�صابقة  ال��درا���ص��ات  من 
الت�صوق  ل���ص��ط��راب  ع��الج  ع��ن  يبحثون 
ت�صجع  اأن  الباحثون  وال�����ص��راء.وي��اأم��ل 
على  العقلية  ال�صحة  خ��رباء  نتائجهم 
اإىل  بالنظر  خا�صة  احل��ال��ة،  ا�صتك�صاف 

عرب  الت�صوق  �صناعة  يف  الزده���ار  �صبب 
"ناأمل  مولر:  الدكتور  الإنرتنت.واأ�صاف 
الت�صوق  انت�صار  اأن  نتائجنا  تظهر  اأن 
ع��رب الإن���رتن���ت، ل���ص��ي��م��ا ب��ني امل��دم��ن��ني 
من  ع���الج  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى 

ما  وال�����ص��راء،  الت�صوق  ا���ص��ط��راب  مر�س 
ل��ت��ن��اول  امل�صتقبلية  الأب���ح���اث  ي�صجع 
وال�صمات  املتميزة  الظواهر  خ�صائ�س 
بها  املرتبطة  امل�صرتك  والعتالل  الكامنة 

املحددة". العالج  ومفاهيم 

ما سبب غالء المياه في 
المطارات؟

* وكاالت
هناك اأ�صياء ومواقف نواجهها غالبًا ول نويل اأي 
اهتمام بها، واأحد هذه املواقف هو غالء اأ�صعار قوارير 
الأبرز  ال�صبب  فاإن  اخلرباء  بح�صب  املطار.  يف  املياه 
وراء غالء ثمن قوارير املياه هو اأن ال�صركات امل�صنعة 
للمطارات،  خ�صي�صًا  ال��ق��واري��ر  ه��ذه  باإنتاج  تقوم 
اجلودة  ناحية  من  عليها  جوهرية  تغيرات  وحتدث 
�صعرها  يجعل  مما  والت�صميم،  والتغليف  والتعبئة 

ُيعزى غالء ثمن قوارير  كما  ب�صكل ملحوظ.  يرتفع 
عدة  ب�صبب  تزداد  تكلفتها  اأن  اإىل  املطارات  يف  املياه 
يبيعها  الذي  املتجر  اإيجار  تكلفة  ازدياد  مثل  عوامل 
داخل املطار، وموقعه املميز. وب�صبب غالء ثمنها يف 
ما  ب�صراء  امل�صافرين  ال�صفر،  خرباء  ين�صح  املطارات 
يكفي من قوارير املياه من ال�صوق املحلية قبل التوجه 
اإنديا  اأوف  تاميز  �صحيفة  نقلت  ما  وفق  املطار،  اإىل 

)AE24( .اأونالين

»كنوز« في شوارع بريطانيا 
تحّير الشرطة!

* وكاالت
الربيطانية،  ال�صرطة  حّرت  غريبة  ظاهرة  يف 
اأموال نقدية  العثور على  اإن لغز  اإعالم  قالت و�صائل 
يزال  ما  الأر�صفة يف قرية بالكهول كولري،  على 
بريطانيا. يف  دوره��ام  مبقاطعة  التحريات  ي�صغل 

كما اأ�صافت اأن حزما من النقود كانت تظهر ب�صكل 
حيث  دوره��ام،  مبقاطعة  القرية  �صوارع  يف  غام�س 
يف   ،2014 عام  منذ  الكنوز  هذه  على  مرة   12 عرث 
ما  ع��ادة  املبالغ  اأن  اإىل  م�صرة  كولري،  بالكهول 
التفا�صيل،  اإ�صرتليني.يف  جنيه   2000 اإىل  ت�صل 
جميع  يف  ترتك  كانت  الأم��وال  اأن  ال�صرطة  اأك��دت 

املنا�صبات، يف اأماكن وا�صحة، ويف كثر من الأحيان 
اأن  مو�صحة  خمتلفة،  م��واق��ع  يف  الأر���ص��ف��ة  على 
م�صدر  حت��دي��د  م��ن  تتمكن  مل  دوره����ام  ���ص��رط��ة 
يف  �صدقهم  على  بال�صكان  اأ�صادت  لكنها  الأم���وال، 
العديد  مع  ال�صباط مقابالت  اأجرى  ت�صليمها.فيما 
عن  ف�صال  القرية،  يف  واملنظمات  الأ�صخا�س  من 
الأم��وال  فح�صوا  كما  املحلي،  البنك  مع  اإج��راءات 
املحقق  �صرح  ذل��ك  عليها.اإىل  ب�صمات  عن  بحثا 
جون فور�صرت، باأن الكت�صاف الأخر الذي مت يوم 
الرابع يف غ�صون  املال، هو  ملبلغ جديد من  الثنني 

العام اجلاري.

* وكاالت
حتذيرات  يثر  اخ��رتاع��ا  كندا  يف  علماء  ط��ور 
الأليفةوحدهم  احليوانات  اأو  الأطفال  ترك  عند 
يف ال�صيارة، وفق ما ذكر موقع "�صي اإن اإن"الأمركي. 
وذكر امل�صدر اأن اجلهاز يعتمد علىتكنولوجيا الرادار 
اأو  طفال  كان  اإذا  ما  لتحديد  ال�صطناعي  والذكاء 
ويقول  ال�صيارة.  داخ��ل  قابعالوحده  األيفا  حيوانا 
العلماء يف جامعة واترلو يف كندا اإن امل�صت�صعرال�صغر 
يتم تركيبه ب�صقف ال�صيارة اأو مراأة الروؤية اخللفية. 
ويقوم الذكاء ال�صطناعيبتحديد ما اإذا كان الو�صع 
بالن�صبة للطفل اأو احليوان "خطرا" داخالل�صيارة.

اجلهاز  ف��اإن  طبيعي"،  "غر  الو�صع  ك��ان  ح��ال  ويف 
اإن���ذارا  �صيطلق  كما  م��ن��الإغ��الق،  الأب���واب  �صيمنع 
املنطقة  يف  املوجودين  والأ�صخا�س  ال�صائق  لتنبيه 
ب�صرورةالتدخل العاجل. واأو�صح جورج �صاكر، اأ�صتاذ 
�صيعالج  "هذااجلهاز  بيان  يف  باجلامعة،  الهند�صة 
م�صكلة خطرة على م�صتوى العامل.. كما اأنه مي�صور 
الأ�صا�صية  املعدات  من  يجعلهواحدا  قد  مما  التكلفة 
يف كل ال�صيارات". ويعتزم الفريق املطور لهذا اجلهاز 

2020.ووفقا  عام  نهاية  بحلول  الأ�صواق  يف  طرحه 
ملنظمة�صالمة الأطفال وال�صيارات، فاإن 37 طفال )يف 
يف  داخالل�صيارات  �صنويا  حتفهم  يلقون  املتو�صط( 
الوليات املتحدة. ويف عام 2019 ، بلغ عددالوفيات 
52.وغالبا حتدث هذه الوفيات ب�صبب ن�صيان الطفل 
اأو  اخلطاأ،  طريق  عن  اإغالقالأبواب  اأو  ال�صيارة،  يف 

ارتفاع درجة احلرارة داخل املركبة .

اختراع جديد يقول وداعا لخطر 
نسيان الطفل او الحيوان في السيارة

عمره 9 سنوات وسيتخرج مهندس 
كهرباء الشهر المقبل

* وكاالت
ب�صدد  ���ص��ي��م��ون��ز،  ل����وران  ال��ط��ف��ل 
ال���ت���خ���رج م���ن ج��ام��ع��ة اي��ن��ده��وف��ن 
كانون  يف  للتكنولوجيا  الهولندية 
����ص���ه���ادة  ح���ام���ال  امل���ق���ب���ل،  الأول 
الكهربائية. الهند�صة  يف  بكالوريو�س 

ل������وران م���ن ب��ل��ج��ي��ك��ا وع���م���ره 9 
والعاملون  ا�صاتذته  ي�صفه  �صنوات 
"غر  وب��ب�����ص��اط��ة  ب��اأن��ه  اجل��ام��ع��ة  يف 
امتحان  بعد  امتحان  اأعطي  طبيعي"، 
ت�صل  مدى  اأي  اإىل  ملعرفة  حماولة  يف 
ب�"ال�صفنج"  و�صف  اأن��ه  اإل  موهبته 
ال��ه��ائ��ل��ة على  ق���درت���ه  ع���ن  ت��ع��ب��را 
احل�صول  دون  املعلومات،  امت�صا�س 
هذا  قدرة  �صبب  حول  تف�صر  اأي  على 
ال�صرعة. بهذه  التعلم  على  الطفل 

ل�صي  ت�صريح  يف  ق��ال  ل����وران،  وال���د 

لوران  ان  اجلمعة،  اليوم  بثته  ان  ان 
 9 عمره  كان  حني  باجلمل  ينطق  بداأ 
حيث  الأرق���ام  يف  بارعا  وك��ان  اأ�صهر، 
ون�صف  ع��ام  عمر  يف  اجلمع  من  متكن 

وال�صرب يف عمر عامني .
ي��خ��ط��ط  جن���ل���ه  ان  واأ�������ص������اف، 
�صهادة  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول  ل��الن��خ��راط 
الكهربائية  الهند�صة  يف  الدكتوراه 
يف  �صهادة  اإىل  التقدم  اإىل  بالإ�صافة 
اجلامعية،  اأ�صتاذته  قالت  الطب.فيما 
نال  وقد  املتابعة،  على  قادر  لوران  اأن 
التي  احل�ص�س  يف  متفوقة  ع��الم��ات 
متميز  من  اأكرث  فهو  �صفه،  يف  اأخذها 
هناك  اأن  يقول  .ل��وران  تخ�ص�صه  يف 
مفاهيم  ل��دي��ه  واأن  كلمة  لكل  رم���زا 
لكي  م�صتقبال  ويخطط  خا�صة،  كونية 

. الفلكية  الفيزياء  يف  عاملا  ي�صبح 

العلماء يحددون أي الكواكب قد 
تكون موطنا لحياة غريبة

* وكاالت
نظامنا  خ��ارج  كواكب  على  العلماء  عرث 
حلياة  موطنا  تكون  اأن  ميكن  التي  ال�صم�صي 
رائ��دة. جديدة  درا�صة  من  كجزء  غريبة، 
يف  امل�صاعدة  اإىل  اجلديدة  الدرا�صة  وتهدف 
ت�صييق العوامل التي يجب على علماء الفلك 
اأن يتدربوا عليها، وهم يحاولون اإيجاد حياة 
�صنوات،  م��دار  الأر���س.وع��ل��ى  كوكب  خ��ارج 
خ��ارج  الكواكب  مراقبة  م��ن  العلماء  متكن 
نظامنا ال�صم�صي، ولكن نظرا لطبيعة املراقبة 

املحدودة، وجدوا اأنه من ال�صعب جدا معرفة 
لأنها  ك��وك��ب،  ك��ل  على  ال��ف��ردي��ة  ال��ظ��روف 
خمتلفة عن بع�صها.ومن اأجل ت�صييق البحث، 
اجلديدة  الدرا�صة  قادوا  الذين  العلماء  قام 
لفهم  البيانات  من  متنوعة  جمموعة  بدمج 
كيف ميكن اأن تدور الكواكب ال�صاحلة للحياة 
حول النجوم القزمة )M dwarf(، والتي 
جمرتنا. يف  املوجودة  تلك  من   %70 ت�صكل 

بالنجوم  املحيطة  ال��ك��واك��ب  اأن  ويعتقد 
لإيجاد  احتمال  الأك��رث  املكان  هي  القزمة 

وبالتايل  للغاية،  �صائعة  لأنها  غريبة،  حياة 
ي�صهل العثور عليها.واأخذ العلماء يف العتبار 
عوامل مثل دوران الكواكب والإ�صعاع ال�صادر 
تنظيم  كيفية  فهم  اإىل  اأدى  م��ا  جن��م،  م��ن 
الإ�صعاع لدرجات احلرارة على هذه الكواكب 
ال�صخرية، وهو ما �صي�صاعد يف معرفة ما اإذا 
وبالتايل  املكت�صف،  العامل  يف  ماء  هناك  كان 
اأن تن�صاأ احلياة  اإذا كان من املمكن  معرفة ما 
اأن العوامل املحيطة  هناك.واكت�صف العلماء 
كميات  يفقدون  فقط،  الن�صطة  بالنجوم 

لكن  اإىل بخار.  اأثناء حتولها  املاء  كبرة من 
من  ه���دوءا  الأك���رث  النجوم  ح��ول  الكواكب 
املرجح اأن تتم�صك مبياهها، وبالتايل �صتكون 
الغريبة. منازل مواطن احلياة  الأرجح  على 

ذات  الكواكب  تلك  اأن  اأي�صا  العلماء  ووج��د 
على  حت�����ص��ل  ال��رف��ي��ع��ة  الأوزون  ط��ب��ق��ات 
جرعات عالية من الأ�صعة فوق البنف�صجية. 
ما يجعلها خطرة لأي حياة معقدة قد حتاول 
اأن تزدهر على �صطحها، حتى لو كانت تبدو 

مثالية ب�صبب درجة احلرارة.

"بط" يكسب دعوى قضائية 
ضد إنسان!

* وكاالت
املحاكم  اأروق����ة  �صهدتها  "غريبة"  ق�صية  يف 
البط  من  �صرب  ل�صالح  حمكمة،  ق�صت  الفرن�صية، 
جار  �صكوى  ورف�س  الأ���ص��وات،  باإ�صدار  ب�"احلرية" 
قد  الطيور،  هذه  عن  ال�صادرة  الأ���ص��وات  اأن  اعترب 
بلدة  حمكمة  جحيم.وق�صت  اإىل  حياته  اأح��ال��ت 
مربية  �صرب  من  املنطلقة  ال�صو�صاء  ب��اأن  داك�����س، 
الطيور املتقاعدة دومينيك دوت، والذي ي�صم حوايل 

بجنوب  البرينيه،  جبال  �صفح  عند  واأوزة  بطة   60
غرب فرن�صا، ل تتجاوز احلدود املقبولة. وقالت دوت 
جدا  �صعيدة  اأنا  البط...  "ك�صب  املحكمة  قرار  بعد 
لأين مل اأكن اأريد اأن اأذبح بطي".وجاءت ال�صكوى من 
اإىل  املدينة قبل نحو عام  انتقل من  الذي  جار دوت 
مكان يبعد حوايل 50 مرتا عن حظرة البط، واعترب 
ل��الإزع��اج،  م�صدرا  الطيور  عن  ال�صادرة  ال�صو�صاء 

وباأنها اأحالت حياته جلحيم.

اإلفتاء المصرية: ال يجوز للخاطب 
مسك يد خطيبته

* وكاالت
اأجرت دار الإفتاء امل�صرية، بثا مبا�صرا عرب �صفحتها 
ب��وك،  في�س  الجتماعى  التوا�صل  مبوقع  الر�صمية 
لالإجابة على اأ�صئلة املتابعني والتى جاء من بينها �صوؤال 
واأج��اب  ل؟".  اأم  اخلطيبة  يد  م�صك  يجوز  ن�صه:"هل 
اإدارة  مدير  ال�صميع،  عبد  حممد  الدكتور  ال�صوؤال  عن 
قائال:"ل  الإفتاء،  بدار  الفتوى  واأمني  الفقهية  الفروع 
يجوز لأنه لي�س هناك عالقة �صرعية بينهم جتيز ذلك، 

واإن كان البع�س يتجاوز عن ذلك وقت لب�س ال�صبكة باأن 
مي�صك يدها ليلب�صها الدبلة مثال".  وتابع اأمني الفتوى 
بدار الإفتاء امل�صرية: "ل يجوز للخاطب باأن مي�صك يد 
خطيبته لأنه اأجنبية عنه وهو غريب عنها، واخلطبة 
الإفتاء  دار  وجترى  زواج"  ولي�س  بالزواج  وعد  جمرد 
امل�صرية، ب�صكل دوري بثا مبا�صرا عرب �صفحتها الر�صمية 
على  لالإجابة  بوك  في�س  الجتماعي  التوا�صل  مبوقع 

اأ�صئلة املتابعني، من خالل اأمناء الفتوى بالدار.



توقعات بحركة نشطة في الـ 
BLACK FRIDAY محليا

* وكاالت
واالحذية  واالقم�شة  االلب�شة  جتار  نقيب  قال 
ي�شمى  ما  مبنا�شبة  حمليا  الت�شوق  ان  دي��ه،  منري 
عرب  ين�شب  عربيا،  والبي�شاء  ال�شوداء"  "اجلمعة 
االنرتنت  ومواقع  االجتماعي  التوا�شل  �شفحات 
من  جت��ارت��ه��م  ي��دي��رون  ال��ذي��ن  ال��ت��ج��ار  يعمد  اإذ 
تخفي�شات  تقدمي  اىل  اخلا�شة  �شفحاتهم  خالل 
ال�شوداء  مبيعاتهم.واجلمعة  لتن�شيط  وتنزيالت 
ال�شكر  عيد  بعد  مبا�شرة  ي��اأت��ي  ال��ذي  ال��ي��وم  ه��و 
ت�شرين  نهاية  يكون  ما  وعادة  املتحدة  بالواليات 
مو�شم  بداية  اليوم  هذا  ويعد  عام،  كل  من  الثاين 
يوم  ان  دي��ه  وا���ش��اف  امل��ي��الد.  عيد  ه��داي��ا  ���ش��راء 
التجار  ينتظره  حدثا  يعد  ال�شوداء"  "اجلمعة 

االلكرتونية،  التجارة  خ��الل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن 
من  واق��ب��اال  جت��اري��ا  ن�����ش��اط��ا  ت�شهد  ان  م��ت��وق��ع��ا 
والتنزيالت  اخل�شومات  من  لال�شتفادة  املواطنني 
التي يتم تقدميها �شواء من داخل او خارج اململكة.
"اجلمعة  ي��ن��ت��ظ��رون  امل��واط��ن��ني  ان  وا����ش���ار، 
ت�شرين  �شهر  نهاية  �شنويا  تكون  التي  ال�شوداء" 
الثاين، كونها ا�شبحت عرفا لديهم من اجل الت�شوق 
ويف  امل�شبوقة.  غري  التخفي�شات  من  واال�شتفادة 
عرو�ض  بتقدمي  املتاجر  اأغ��ل��ب  تقوم  ال��ي��وم  ه��ذا 
امليالد  عيد  هدايا  اأغلب  والأن  كبرية  وخ�شومات 
ت�����ش��رتى يف ذل��ك ال��ي��وم، ف���اإن اأع����داًدا ك��ب��رية من 
املتاجر  خارج  اجلمعة  فجر  يتجمهرون  امل�شتهلكني 

يحتاجون. ما  ل�شراء  افتتاحها  ينتظرون  الكبرية 

الحموري: إقبال على فتح الشركات 
وتحديات تواجه االقتصاد الوطني

 * وكاالت
قام وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
ميدانية  بزيارة  احلموري  طارق  الدكتور 
التقى  وع��ج��ل��ون  ج��ر���ض  حمافظتي  اىل 
خاللهما بالقطاع التجاري يف كل حمافظة 
على حده بح�شور املحافظني ورئي�ض غرفة 
جتارة االأردن العني نائل الكباريتي ونائبه 
جمال الرفاعي ونائب رئي�ض غرفة �شناعة 
احلموري  د.  طنط�ض.واأكد  م��ازن  االردن 
اهمية تعزيز الت�شاركية ما بني القطاعني 
االقت�شاد  تطوير  اجل  من  واخلا�ض  العام 
التناف�شية  ال���ق���درات  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي 
بالقطاع  وال��ن��ه��و���ض  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف 
لقائه  خالل  اململكة.وا�شاف  يف  التجاري 
القطاعات  ممثلي  جر�ض  جت��ارة  غرفة  يف 
عاطف  جر�ض  حمافظ  بح�شور  التجارية 
من  حر�شا  ياأتي  اللقاء  ه��ذا  ان  العبادي 
على  �شامية  ملكية  وبتوجيهات  احلكومة 
منها  يعاين  التي  امل�شاكل  ومعاجلة  دع��م 
هذا القطاع من خالل التوا�شل امل�شتمر مع 
التمثيلية. هيئاته  وكافة  التجارة  غرف 

التي  املنهجيات  من  العديد  هناك  ان  وبني 
تواجه  التي  املعيقات  حلل  ال��وزارة  تتبعها 
مع  عملت  ال���وزارة  وان  التجاري،  القطاع 
امل�شكالت  حل�شر  وامليدان  التجارية  الغرف 
القطاعات  من  قطاع  كل  منها  يعاين  التي 
على  ال��ع��م��ل  ليتم  ح���ده  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
العالقة  بالتعاون مع اجلهات ذات  درا�شتها 
اأخرى  م�شفوفات  اىل  اإ�شافة  ومعاجلتها 
على  املحافظة  مع  ال�شناعية  للقطاعات 
احلموري  املحافظات.وا�شار  خ�شو�شية 
اىل ان بع�ض املطالب حتتاج اىل تعديل يف 
االقرتاحات  اما  هيكلية  كونها  الت�شريعات 
املالية فتحتاج اىل درا�شات مبينا انه �شيتم 
برنامج  وفق  والهموم  املطالب  مع  التعامل 
زمني حمدد وعلى اأ�شا�ض التوا�شل امل�شتمر 
مع القطاعات التجارية مع اهمية التوازن 
الكبرية. القرارات  اتخاذ  عند  امل�شالح  يف 

االإيجابية  املوؤ�شرات  بع�ض  هناك  ان  وبني 
ارتفاع  وخا�شة  الوطني  االقت�شاد  الأداء 
الوطنية  وال�شادرات  ال�شياحي  الن�شاط 
وحجم روؤو�ض االأموال املحلية مع ال�شركات 
خ���الل ال��ع��ام احل����ايل وغ��ريه��ا.واو���ش��ح 
او  ال�شركات  فتح  على  اق��ب��اال  ه��ن��اك  ان 
املوؤ�ش�شات اأكرث من العام املا�شي م�شريا اىل 
ان مدينة جر�ض ال�شناعية بو�شعها احلايل 
من ال�شعب امل�شي قدما بها على هذا النحو 
لكن االهم ان حتقق الفائدة للمدينة عند 
احلموري  االخرى.وقال  بالبدائل  االخذ 
االإ�شكاليات  م��ن  العديد  معاجلة  مت  اإن��ه 
قبل  م��ن  طرحها  مت  ال��ت��ي  وامل��و���ش��وع��ات 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة خ���الل ال��ل��ق��اءات 
ال�شلع  معاينة  ح�شر  اىل  م�شريا  متت  التي 
لدى  واح��دة  تكون  ب��ان  الرقابية  للجهة 
هناك  اأ�شبحت  حيث  للمملكة  توريدها 
ال�شلع  فح�ض  بعمليات  تقوم  واح��دة  جهة 
اج���راء  مت  ان���ه  اىل  امل�����ش��ت��وردة.وا���ش��ار 
واملقايي�ض  املوا�شفات  تعديالت على قانون 
ب��ن��اء ع��ل��ى م��الح��ظ��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 
احل��ج��وزات  م�شكلة  معاجلة  اىل  ا�شافة 
املركبات  على  ال�شريبة  وتخفي�ض  العالية 

الر�شوم  احت�شاب  اآلية  وتغيري  الكهربائية 
وغري ذلك من االإجراءات التي مت اتخاذها 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع��ني  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
والتجاري.واكد رئي�ض غرفة جتارة االردن 
ملا  اللقاء  الكباريتي اهمية هذا  نائل  العني 
من  املحلية  التنمية  دف��ع  يف  اث��ر  م��ن  ل��ه 
ان  مبينا  لها  املنا�شبة  ايجاد احللول  خالل 
احلوافز االقت�شادية من اجلانب احلكومي 
االقت�شاد. وت��ق��وي  ت��ع��زز  ان  �شانها  م��ن 

الدكتور  جر�ض  جتارة  غرفة  رئي�ض  وثمن 
والفاعلة  احلقيقية  ال�شراكة  العتوم  علي 
والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  مع 
امل�شكالت  حل��ل  معها  امل�شتمر  والتوا�شل 
م�شريا  التجاري  القطاع  منها  يعاين  التي 
املدينة  وج��ود  من  اال�شتفادة  اهمية  اىل 
بهذا  تعنى  ا�شتثمارات  واق��ام��ة  االث��ري��ة 
القطاع ا�شافة اىل معاجلة قانون انتخاب 
جمل�ض  رئي�ض  ال��ت��ج��اري��ة.وا���ش��ار  ال��غ��رف 
اىل  اللقاء  خ��الل  العتوم  رائ��د  املحافظة 
يف  التجار  مل�شاعدة  البنكية  الت�شهيالت 
الر�شوم  ازماتهم من خالل تخفي�ض  جتاوز 
حديثا  تفتح  التي  املحالت  ان  مبينا  ن�شبيا 
اخرى. جن�شيات  ومن  االردنيني  لغري  هي 

القطاع  ممثلي  من  عدد  من  الوزير  وا�شتمع 
والتحديات  امل�شكالت  اب��رز  اىل  التجاري 
ال�شرائب  مو�شوع  ومنها  تواجههم  التي 
و�شولها  حني  باملائة   50 اىل  ت�شل  والتي 
اىل العقبة ا�شافة اىل 16 باملائة ك�شريبة 
ال�شريبي  التهرب  اىل  ادى  م��ا  ا�شافية 
االعباء  اىل  ا�شافة  امل�شتثمرين  وه��روب 
الدواجن  جتارة  يف  املنتجني  على  الكبرية 
الدواجن  با�شترياد  ال�شماح  بعدم  مطالبني 
التي  اخل��ا���ض  القطاع  وحماية  املجمدة 
عن  للتخلي  ا�شحابه  من  البع�ض  ا�شطر 
يف  لل�شركات  م��وظ��ف  وت��وف��ري  م�شاريعه 
ال�شناعية  املدينة  م�شروع  ومتابعة  جر�ض 
ر�شوم  رف��ع  ومعاجلة  اال���ش��واق  وحرا�شة 
االوتبارك  وتفعيل  التجار  على  النفايات 

مركبات  على  وال�شيطرة  املدينة  مركز  يف 
القطاع اخلا�ض التي تعمل مقابل االجر.

مديرية  احل��م��وري  ال��وزي��ر  زار  ك��م��ا 
وا�شتمع  املحافظة  يف  والتجارة  ال�شناعة 
اىل ���ش��رح م��ن م��دي��ره��ا ح��ك��م ال��دوي��ري 
وامل���وظ���ف���ني ع���ن واق����ع ال��ع��م��ل واع����داد 
ال�شناعة  وزي����ر  ال��ت��ق��ى  امل��راج��ع��ي��ن��ك��م��ا 
خالل  احلموري  ط��ارق  الدكتور  والتجارة 
قاعة  يف  عجلون  حمافظة  اىل  زي��ارت��ه��ا 
التابعة  البيئة  امللكية حلماية  االكادميية 
القطاع  ممثلي  ع��ج��ل��ون  غ��اب��ات  ملحمية 
اأبرز  لبحث  عجلون  حمافظة  يف  التجاري 
القطاع. هذا  ومطالب  وامل�شاكل  التحديات 
ال��ل��ق��اءات تاأتي  وق��ال احل��م��وري ان ه��ذه 
تعقدها  التي  اللقاءات  من  �شل�شلة  �شمن 
التجارة  غرفتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال����وزارة 
ال��ق��ط��اع  مبمثلي  ل��الل��ت��ق��اء  وال�����ش��ن��اع��ة 
التجاري وال�شناعي يف املحافظات والتعرف 
وامل�شاكل  الهموم  على  ال��واق��ع  ار���ض  على 
بالنفع  ليعودا  بهما  النهو�ض  ومتطلبات 
الوطني.وبني  االقت�شاد  على  وال��ف��ائ��دة 
وبتوجيهات  احلكومة  حر�ض  احل��م��وري 
التناف�شية  ال��ق��درات  تعزيز  على  ملكية 
التجارية  ال��غ��رف  عمل  طبيعة  وتنظيم 
لذلك  ما�شة  بحاجة  كونها  وال�شناعية 
واحل��وار  الفاعلة  ال�شراكة  اهمية  مبينا 
يعترب  ال��ذي  التجاري  القطاع  مع  الدائم 
�شريكا حقيقيا وفاعال يف تعزيز االقت�شاد 
تواجه  حتديات  هناك  ان  للمملكة.وا�شار 
جتاوزها  ميكن  والتي  الوطني  االقت�شاد 
القطاعني  ب��ني  م��ا  الت�شاركية  خ��الل  م��ن 
اىل  العبور  من  متكن  والتي  واخلا�ض  العام 
اأنه  احلموري  نريدها.وقال  التي  املرحلة 
وفق  والهموم  املطالب  مع  التعامل  �شيتم 
التوا�شل  اأ�شا�ض  زمني حمدد وعلى  برنامج 
داعيا  االقت�شادية  القطاعات  مع  امل�شتمر 
واحللول  املالحظات  وحت��دي��د  و�شع  اىل 
التجارة  غ��رف��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ق��رتح��ة 

ورفعها للوزارة لدرا�شتها.وبني ان احلكومة 
االقت�شادي  التحفيز  حزمتي  خالل  ومن 
ت�شتهدف  م��وؤخ��را  اط��الق��ه��م��ا  مت  ال��ل��ت��ني 
تناف�شية  وتعزيز  االعمال  بيئة  تن�شيط 
ومتكينها  االقت�شادية  القطاعات  كافة 
اىل  م�شريا  التحديات  خمتلف  مواجهة  من 
بع�ض املوؤ�شرات االإيجابية الأداء االقت�شاد 
الوطني وخا�شة ارتفاع الن�شاط ال�شياحي 
وال�������ش���ادرات ال��وط��ن��ي��ة وح��ج��م روؤو�����ض 
العام  خالل  ال�شركات  مع  املحلية  االأم��وال 
بدرا�شة  ال��وزي��ر  وغ��ريه��ا.ووع��د  احل���ايل 
لواء  يف  التجارة  لغرفة  ف��رع  فتح  مطلب 
ال���وزارة. قبل  من  درا�شتها  بعد  كفرجنه 

ان  النجادا  �شلمان  عجلون  حمافظ  واك��د 
من  تعترب  للم�شوؤولني  امليدانية  الزيارات 
من  متكن  التي  احلديثة  االدارة  ا�شاليب 
وت�شاهم  والهموم  امل�شاكل  على  االط���الع 
احللول  ايجاد  اليات  على  اكرث  التعرف  يف 
عجلون  جت��ارة  غرفة  رئي�ض  .وا���ش��ار  لها 
القطاع  ان  ال�شمادي  عرب  اال�شبق  النائب 
التجاري بكافة مكوناته ي�شعى اىل تعزيز 
يف  �شيبقى  الأن��ه  احلكومة  مع  الت�شاركية 
خدمة الوطن وامل�شلحة العامة داعيا اىل 
التفكري باليات تعمل على حتريك العجلة 
اخلا�ض  القطاع  وا���ش��راك  االقت�شادية 
التي  والتحديات  امل�شاكل  م�شتعر�شا  فيها 
عدد  من  الوزير  القطاع.وا�شتمع  يواجهها 
باملحافظة  ال��ت��ج��اري  القطاع  ممثلي  م��ن 
الغاء  عدم  اهمية  ومنها  املطالب  من  لعدد 
واعادة  باملحافظات  التجارية  الغرف  دور 
ال�شاأن  ذات  والتعليمات  بالقرارات  النظر 
امل�شاكل  ح��ل  على  وال��ع��م��ل  االق��ت�����ش��ادي 
والتحديات من خالل و�شع خارطة طريق 
اللقاء  ملعاجلتها.وح�شر  زم��ن��ي  وج���دول 
ال��ن��ائ��ب اح��م��د ف��ري��ح��ات ورئ��ي�����ض غرفة 
ورئي�ض  الكباريتي  ن��ائ��ل  االردن  جت���ارة 
العتوم  علي  الدكتور  جر�ض  جتارة  غرفة 

وعدد من روؤ�شاء البلديات واالعالميني.

دبي تستقبل أكثر من 12 مليون 
زائر خالل 9 أشهر
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* وكاالت
ا�شتقبلت اإمارة دبي خالل االأ�شهر الت�شعة االأوىل 
دويل  زائر  مليون   12،08 من  اأكرث  اجل��اري  العام  من 
من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  باملئة   4،3 ن�شبتها  بزيادة 
العام املا�شي، وذلك وفقًا الآخر االإح�شائيات ال�شادرة 
"دبي  التجاري بدبي  والت�شويق  ال�شياحة  عن دائرة 
من  ال���زّوار  اأع���داد  ارت��ف��اع  توا�شل  م��ع  لل�شياحة"، 
انعكا�ض  من  لذلك  مبا  والنا�شئة،  الرئي�شية  االأ�شواق 
دبي  الإم���ارة  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  على  اإي��ج��اب��ي 
الوجهات  اأبرز  بني  مكانتها  تر�شيخ  يف  مبا�شر  واإ�شهام 
�شهر  خالل  دبي  ا�شتقبلت  العاملية.وقد  ال�شياحية 
بزيادة  زائ��ر،  مليون   1،23 يفوق  ما  املا�شي  �شبتمرب 
بلغت 7،3 باملئة مقارنة بال�شهر ذاته من العام املا�شي، 
كما مت ت�شنيفها خالل ال�شهر ذاته يف املركز الرابع 
لل�شنة  العامل  م�شتوى  على  زيارة  االأكرث  املدن  �شمن 
ما�شرتكارد  موؤ�شر  بح�شب  التوايل  على  اخلام�شة 
ما   ،2019 لعام  بالزيارة  املق�شودة  العاملية  للمدن 
العاملية  الوجهات  اأه��م  ت�شّدر  دبي  موا�شلة  يوؤكد 
التناف�شية. مميزاتها  مب�شتوى  االرتقاء  خالل  من 

من  امل��زي��د  حتقيق  يف  لل�شياحة"  "دبي  وت�شتمر 
ا�شرتاتيجيتها  م��ع  يتما�شى  مب��ا  وذل���ك  ال��ن��ج��اح 
اأ�شواقها  احتياجات  مع  تتوافق  التي  الت�شويقية 
الرتويجية  حمالتها  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتهدفة، 
املزيد  ال�شتقطاب  ال��ع��ام  م���دار  على  ُتنظم  ال��ت��ي 
الهند  مثل  الرئي�شية  االأ�شواق  اأه��م  من  ال��زوار  من 
جانب  اإىل  ُعمان،  و�شلطنة  وبريطانيا  وال�شعودية 
العامل،  يف  ل��ل��زّوار  م�شّدر  اأك��رب  تعترب  التي  ال�شني 
اخلم�شة  ال��دول  هذه  من  ال��زوار  عدد  جت��اوز  حيث 
خالل االأ�شهر الت�شعة االأوىل من عام 2019 خم�شة 
املت�شدر  موقعها  على  الهند  زائر.وحافظت  ماليني 
جتاوز  زوار  بعدد  الرئي�شية  االأ�شواق  قائمة  �شمن 
ال�1،39 مليون زائر خالل االأ�شهر الت�شعة االأوىل من 
العام اجلاري، ما يوؤكد فاعلية االأن�شطة الرتويجية 
ومن  الهند،  يف  لل�شياحة  دبي  اأطلقتها  التي  املبتكرة 
مع  بالتعاون  #ُكن_�شيفي  الرتويجي  الفيلم  بينها 
النجم ال�شينما العاملي �شاروخان، وغريه من احلمالت 
والتلفزيونية  الرقمية  ات  املن�شّ على  االإعالنية 
ال��وزراء  جمل�ض  ق��رار  اإىل  باالإ�شافة  واالإذاع��ي��ة، 
ر�شوم  من  ال���18  �شن  دون  ال�شياح  مرافقي  اإع��ف��اء 
يف  اأ�شهم  ما  ال�شيف،  اأ�شهر  خالل  الدخول  تاأ�شرية 
ارتفاع ن�شبة فئة الزّوار من العائالت الهندية خالل 
االأ�شهر الت�شعة االأوىل من العام اجلاري بن�شبة 13 
باملئة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�شي، لرتتفع 
اإىل  باملئة   32 من  امل�شافرين  من  الفئة  تلك  ح�شة 
منوًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  باملئة.و�شّجلت   45
بن�شبة 2 باملئة مع ا�شتقبال دبي ل� 1،25 مليون زائر 
ير�شخ  ما  املا�شية،  الت�شعة  االأ�شهر  خالل  �شعودي 
جمل�ض  دول  من  للزوار  م�شدر  كاأكرب  اململكة  مكانة 
التعاون اخلليجي، وذلك بف�شل تزايد اأعداد الزوار 
الوطني  اليوم  اإج��ازة  خ��الل  دب��ي  اإىل  ال�شعوديني 
ال�شعودي يف 23 �شبتمرب املا�شي، حيث فاقت الزيادة 
املا�شي.  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  باملئة   36
العائالت  احتياجات  مواكبة  على  دبي  تركيز  ومع 
ال�شعودية، توا�شلت احلمالت الرتويجية ال�شياحية 
على املن�شات الرقمية واالإعالمية ومواقع التوا�شل 
على  لل�شياحة"  "دبي  حر�شت  حيث  االجتماعي، 
من  �شل�شلة  خالل  من  ال�شعوديني  االأ�شقاء  ا�شتقطاب 
املتوافقة  املميزة  الرتفيهية  واالأن�شطة  الفعاليات 
مع متطلباتهم.ومن جهتها احتفظت اململكة املتحدة 
مبركزها الثالث �شمن االأ�شواق الرئي�شية بعدد زوار 
التذبذب  من  الرغم  على  وذلك  زائر،  األف   851 بلغ 
االأوروب��ي  االحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  عن  الناجت 
وانخفا�ض قيمة اجلنيه اال�شرتليني مقابل الدوالر 
النتائج  ه��ذه  حتقيق  يف  �شاهم  ولقد  االأم��ري��ك��ي. 
حمالت  اإطالق  �شملت  املبتكرة  االأن�شطة  من  �شل�شلة 

جانب  اإىل  مبتكرة،  ترويجية  وعرو�ض  مو�شمية 
الزيارات  خالل  من  ال�شركاء  مع  الدائم  التوا�شل 
واإقامة  امل�شرتك  التعاون  �شبل  تعزيز  اإىل  الهادفة 
ودور  االإعالم  و�شائل  اأهم  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكات 
دبي  وا�شلت  كما  ال�شياحي.  القطاع  وخرباء  الن�شر 
اململكة  من  العائالت  من  كبرية  اأع���داد  ا�شتقطاب 
باملئة   25 ن�شبة  على  العائالت  وا�شتحوذت  املتحدة، 
الت�شعة  االأ�شهر  خالل  بريطانيا  زوار  اإجمايل  من 
باملئة   5 اإىل  و�شلت  بزيادة   2019 العام  من  االأوىل 
املا�شي.كما  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة 
�شمن  املت�شّدر  موقعها  على  ُعمان  �شلطنة  حافظت 
زيادة  حّققت  حيث  اأداًء،  االأف�شل  االأ�شواق  قائمة 
ا�شتقبال دبي  �شنوية ملحوظة بن�شبة 28 باملئة مع 
الأكرث من 778 األف زائر، وجاءت باملركز الرابع على 
درة للزوار اإىل دبي،  قائمة االأ�شواق الرئي�شية امل�شّ
العائالت  بفئة  لل�شياحة"  "دبي  اهتمام  مع  ال�شيما 
�شمن حمالتها الت�شويقية. ولقد اأكدت النتائج على 
املو�شمية  الفعاليات  وبرامج  احلمالت  فاعلية  مدى 
تنا�شب  �شيفية  عرو�شًا  تت�شمن  التي  املنطقة  يف 
تُن�شى.وتوا�شل  ال  جتارب  خو�ض  لهم  وتتيح  الزوار 
كبرية،  ب��اأع��داد  ال�شني  من  ال��زوار  ا�شتقطاب  دب��ي 
االأ�شواق  �شمن  اخلام�ض  باملركز  ال�شني  حّلت  حيث 
باملئة   14 بن�شبة  ارت��ف��اع��ًا  و�شّجلت  الرئي�شية، 
االأ�شهر  خ��الل  زائ��ر  األ��ف   729 ا�شتقبال  خ��الل  من 
االأ�شباب  بني  ومن   .2019 العام  من  االأوىل  الت�شعة 
الوزراء  جمل�ض  قرار  الزيادة  هذه  يف  �شاهمت  التي 
مبنح تاأ�شريات دخول من مطارات الدولة للزوار من 
ا�شرتاتيجيات  وكذلك  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية 
"دبي لل�شياحة" الهادفة اإىل احلفاظ على جاذبية 
التوعية  برامج  خ��الل  من  ال�شوق  ه��ذا  يف  االإم���ارة 
املن�شات  ع��رب  امل��ن�����ش��ورة  ل��ل��رح��الت  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
اإىل  باالإ�شافة  ال��رائ��دة،  واالجتماعية  الرقمية 
"جاهزية  ا�شرتاتيجية  خالل  من  املحلية  التجارب 
اإىل  تهدف  التي  ال�شينيني"  ال��زّوار  ال�شتقبال  دبي 
توفري جتارب �شياحية ا�شتثنائية للزوار من ال�شني.

زي��ادة  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  و�شّجلت 
بن�شبة 1 باملئة، لتحّل مع رو�شيا باملركزين ال�شاد�ض 
و433   481 التوايل  على  بلغ  زوار  عدد  مع  وال�شابع 
 .2019 العام  االأوىل من  الت�شعة  االأ�شهر  األفًا خالل 
العائلية  الوجهة  تكون  الأن  الدائم  �شعيها  اإطار  ويف 
االأوىل للم�شافرين من حول العامل، رّكزت دبي على 
 4 زيادة  ت�شجيل  مّت  حيث  رو�شيا،  يف  العائالت  فئة 
الت�شعة  االأ�شهر  يف  باملئة   34 اإىل  لت�شل  درج��ات 
باالأ�شواق  يتعلق  وفيما  اجل��اري.  العام  من  االأوىل 
دبي،  اإىل  للزوار  امل�شدرة  االأوىل  ال���10  الرئي�شية 
الثامن  املركزين  على  وباك�شتان  اأملانيا  حافظت 
 392 اإىل  ال��ت��وايل  على  و�شل  زوار  بعدد  والتا�شع 
ُتعترب  التي  الفلبني  عادت  جهتها  ومن  األفًا.  و378 
االأ���ش��واق  قائمة  �شمن  من��وًا  االأ���ش��رع  االأ���ش��واق  من 
عدد  يف  باملئة   29 بلغت  زي��ادة  مع  االأوىل  الع�شرة 
األ��ف��ًا.وم��ع   352 اإىل  ع��دده��م  و�شل  ال��ذي��ن  ال���زوار 
ا�شتمرار ارتفاع عدد الزوار من ال�شعودية، و�شلطنة 
ُعمان، ر�ّشخت منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
 20 اإىل  ال��زوار  من  تها  ح�شّ من��ّو  خ��الل  من  مكانتها 
هذا  ويف  الغربية.  اأوروب��ا  مع  بهذا  لتتعادل  باملئة 
ال�شياق، حقق ال�شوق الفرن�شي زيادة يف عدد الزوار 
بن�شبة 10 باملئة وتقّدم مركزين، بينما و�شلت ن�شبة 
اإىل 4 باملئة، وهو ما �شاهم يف  منو ال�شوق االإيطايل 
اأوروب��ا  منطقة  من  للزوار  االإج��م��ايل  العدد  زي��ادة 
من  القادمني  الزوار  عدد  بارتفاع  مدعومة  الغربية 
بريطانيا واأملانيا. وظهرت كذلك منطقة دول جنوب 
اآ�شيا بني االأ�شواق الكربى امل�شدرة الأعداد متزايدة 
باملئة،   16 م�شاهمتها  بلغت  حيث  لدبي،  ال��زوار  من 
اآ�شيا  �شرق  وج��ن��وب  �شمال  دول  منطقة  وتبعتها 

بن�شبة 12 باملئة وت�شّدرتها ال�شني.

827 مليون دينار إنفاق األردنيين 
على السفر في 9 أشهر

* وكاالت
ال�شفر  على  االأردن��ي��ني  اإن��ف��اق  ارت��ف��ع 
من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خالل  للخارج 
مقداره  ما  اأو   %4.9 بن�شبة  احل��ايل  العام 
38.5 مليون دينار لي�شل اإىل 827.3 مليون 
العام  من  نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة  دينار 
املركزي.وكان  البنك  اأرقام  بح�شب  املا�شي 
يف  بلغ  للخارج  ال�شفر  على  االأردنيني  اإنفاق 
نحو 788.8  )�شبتمرب( 2018  اأيلول  نهاية 
ال�شهرية  الن�شرة  دي��ن��ار.وت��ع��رف  مليون 
مبيزان  ال�شفر  مدفوعات  املركزي  للبنك 
امل��دف��وع��ات، على اأن��ه اإن��ف��اق االأردن��ي��ني يف 
لغايات  ي�شافرون  والذين  للخارج،  ال�شفر 
من  وغريها  العالج  اأو  ال�شياحة  اأو  التعليم 
فقد  ال�شهري  امل�شتوى  على  االأ�شباب.واأما 
يف  للخارج  ال�شفر  على  االأردنيني  انفاق  زاد 
 5.3 بن�شبة  املا�شي  )�شبتمرب(  اأيلول  �شهر 
نحو  اإىل  لي�شل  مليون   3.8 مقداره  ما  اأو   %
ال�شهر من  75 مليون دينار مقارنة مع نف�ض 

العام املا�شي.
وجاء االرتفاع يف بند مدفوعات ال�شفر 
يف ظل ارتفاع اأعداد االأردنيني املغادرين اإىل 
من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خالل  اخل��ارج 
العام احلايل لت�شل اىل 2.67 مليون اأردين 
الفرتة  خالل  اأردين  مليون   2.3 مع  مقارنة 
ارتفاع  بن�شبة  اأي   ،2018 العام  من  نف�شها 
اأظهرت  املقابل؛  %.ويف   16 نحو  اإىل  و�شلت 
مقبو�شات  ارت��ف��اع  امل��رك��زي  البنك  ن�شرة 

للمملكة  ال�شياحي(  )ال��دخ��ل  اأو  ال�شفر 
العام  م��ن  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خ��الل 
احلايل 9 % اإىل 3.14 مليار دينار مقارنة مع 
نف�ض الفرتة من العام 2018.يف حني زادت 
يف �شهر اأيلول )�شبتمرب( املا�شي بن�شبة 7.7 
اأن  اإىل  دينار.ي�شار  مليون   345.2 اإىل   %
عدد �شركات الطريان املنتظمة واملحلية يف 
�شركة،   45 تبلغ  الدويل  علياء  امللكة  مطار 

كال  االأردن��ي��ة  امل�شغلة  ال�شركات  وتت�شمن 
البالد،  يف  الر�شمي  الناقل  االأردنية  امللكية 
للطريان.ويدفع  االأردن��ي��ة  ج���وردن،  ف��الي 
 20 قيمتها  خا�شة  �شريبة  املغادر  امل�شافر 
للحكومة،  تعود  ال�شفر  تذاكر  على  دينارا 
كر�شوم  دي��ن��ار   10.006 اإىل  ب��اال���ش��اف��ة 
دينارا  و2.032  امل�شافرين،  مبنى  ا�شتخدام 
مبنى  ملرافق  امل�شرتك  اال�شتخدام  كر�شوم 

االإجمايل  املبلغ  يكون  امل�شافرين.وبذلك 
الذي يدفعه امل�شافر 32.038 دينار مق�شما 
بني احلكومة وجمموعة املطار.وكان اإنفاق 
االأردنيني على ال�شفر للخارج قد بلغ خالل 
 983.9 مع  مقارنة   984.6 املا�شي  العام 
مليون يف العام الذي �شبقه ، اي بنمو مقداره 
0.7 مليون دينار اأو ما ن�شبته 0.1 % مقارنة 

مع العام ال�شابق.

ارتفاع أسعار النحاس
 *وكاالت

تعليقات  بعد  النحا�ض  اأ�شعار  تعافت 
وال�شني  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  رئي�شي  م��ن 
اأث����ارت اآم����اال ب���اأن اأك���رب اق��ت�����ش��ادي��ن يف 
ال��ع��امل ���ش��ي��ربم��ان ات��ف��اق جت��اري��ا.وق��ال 
اإن  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ض 
املحتمل  ”من  ال�شني  مع  للتجارة  اتفاقا 

الرئي�ض  قال  بينما  جدا“،  قريبا  يكون  اأن 
تريد  ب��الده  اإن  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني 
املتحدة  الواليات  مع  مبدئي  اتفاق  اإبرام 
وحت���اول ت��ف��ادي ح���رب جت��اري��ة.واأن��ه��ت 
لندن  بور�شة  يف  القيا�شية  النحا�ض  عقود 
يف   0.5 مرتفعة  التداول  جل�شة  للمعادن 
املئة اإىل 5855 دوالرا للطن بعد ما هبطت 

ال�شابقة.واأظهرت  اجلل�شة  يف  باملئة   0.8
بور�شة  يف  النحا�ض  خمزونات  اأن  بيانات 
طنا،   218925 اإىل  هبطت  للمعادن  لندن 
يونيو  من  العا�شر  منذ  م�شتوى  اأدن��ى  وهو 
ال�شناعية  امل��ع��ادن  ب��ني  ح��زي��ران.وم��ن 
االأخرى، اأغلقت عقود االألومنيوم مرتفعة 
بينما  للطن  دوالرا   1739 اإىل  باملئة   0.3

�شعدت عقود الزنك 0.5 باملئة اىل 2305 
دوالرات للطن بعد اأن الم�شت اأدنى م�شتوى 
عقود  دوالرا.و�شعدت   2283 عند  �شهر  يف 
عند  اجلل�شة  لتنهي  باملئة   0.4 الر�شا�ض 
عقود  تراجعت  بينما  للطن،  دوالرا   1966
 16350 عند  لتغلق  باملئة   0.5 الق�شدير 

دوالرا للطن.

إنخفاض أسعار الذهب محليا 
30 قرشا

*وكاالت
انخفا�شا  املحلي  ال�شوق  يف  الذهب  اأ�شعار  �شجلت 
الت�شعرية  بح�شب  الواحد  للغرام  قر�شا   30 مبقدار 
العامة  النقابة  قبل  م��ن  ال�شبت،  ال��ي��وم  املعلنة 
�شعر  وال�شياغة.وانخف�ض  الذهب  حمالت  الأ�شحاب 

غرام الذهب 21 قرياط الذي يعترب االكرث طلبا يف 
الواحد. للغرام  دينارا   30.00 اىل  االردين  ال�شوق 

 35 اإىل  ق��رياط،   24 عيار  الذهب  اأ�شعار  وانخف�شت 
دينار للجرام الواحد، كما انخف�ض �شعر غرام الذهب 

عيار 18 قرياط اىل 26.8 دينار.



»الصق طبي« يكشف سرطان 
الجلد في دقائق

أسباب آالم الظهر وطرق 
عالجها

* وكاالت
امل��ت��اع��ب  ���ض��م��ن  ال��ظ��ه��ر  اآالم  ت���ن���درج 
للإجابة  اأ�ضبابها؟  فما  ال�ضائعة.  ال�ضحية 
ع��ن ه���ذا ال�������ض����ؤال، ق���ال ج����راح ال��ع��ظ��ام 
لها  الظهر  اآالم  اإن  كلين  اأك�ضيل  االأمل��اين 
باأ�ضل�ب احلياة  يتعلق  ما  منها  اأ�ضباب عدة، 
واأو�ضح  باالأمرا�ض.  يتعلق  وما  اخلاطيء 
كلين، اأن االأ�ضباب املتعلقة باأ�ضل�ب احلياة 
اخلاطيء تتمثل يف قلة احلركة واجلل��ض 
اجل�ضم  وو�ضعيات  وال��ب��دان��ة  ط�يلة  مل��دة 
خاطيء.  ب�ضكل  احلم�الت  ورفع  اخلاطئة، 
فتتمثل  الظهر  الآالم  املر�ضية  االأ�ضباب  اأما 
العظام،  وه�ضا�ضة  الغ�ضرويف  االن��زالق  يف 
كالت�تر  نف�ضيا  االآالم  �ضبب  يك�ن  قد  كما 
كلين  و�ضدد  واالكتئاب.  ال�ضديد  النف�ضي 
حال  يف  الطبيب  ا�ضت�ضارة  ���ض��رورة  على 
ا�ضتمرار اآالم الظهر ملدة ط�يلة اأو اإذا كانت 
حركية.  قي�د  وج���د  مع  للغاية  �ضديدة 
الذي  ال�ضبب،  على  بناء  االآالم  علج  ويتم 
يحدده الطبيب.  وميكن جتنب اآالم الظهر 
الريا�ضة  ممار�ضة  على  امل�اظبة  خلل  من 
اتخاذ  على  واحلر�ض  احلركية  واالأن�ضطة 

و�ضعيات ج�ضم �ضليمة والبعد عن الت�تر.

صحة و جمال االحد  )24( تشرين ثاني 2019
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السجائر االلكترونية .. غموض 
يتزايد ومخاطر جديدة تتكشف

* وكاالت
بعد  رئتيه  يفقد  اأن  كندي  �ضاب  ك��اد 
املكثف  ا���ض��ت��خ��دام��ه  م��ن  اأ���ض��ه��ر  خم�ضة 
امل�ضتبه  املك�ن  لكن  االإلكرتونية  لل�ضجائر 
يف قيامه بال�ضرر ه� ثنائي االأ�ضيتيل، وه� 
ال�ضلطات  ح��ددت  التي  امل��ادة  عن  يختلف 
ع�ضرات  ع��ن  م�����ض���ؤول��ة  اأن��ه��ا  االأم��رك��ي��ة 
ال�فيات.وت�ضاهم هذه احلالة التي و�ضفتها 
اخلمي�ض  الكندية  الطبية  اجلمعية  جملة 
بال�ضجائر  يحيط  الذي  الغم��ض  زيادة  يف 
لدرجة  �ضعبية  اأ�ضبحت  التي  االإلكرتونية 
وقت  يف  تراجع  ترامب  دونالد  الرئي�ض  اأن 
املقرتح  احلظر  عن  االأ�ضب�ع  هذا  من  �ضابق 
على بع�ض النكهات خ�فا من اأن تكلفه هذه 
اخلط�ة خ�ضارة اأ�ض�ات. وقد ربط التدخني 
ال�اليات  يف  وفاة  حالة   42 ب�  االإلكرتوين 
كندا،  ويف  املا�ضي.  ال�ضيف  منذ  املتحدة 
متعلقة  باأمرا�ض  اأ�ضخا�ض  ثمانية  اأ�ضيب 
ت�ضجل  مل  اأنه  اإال  ال�ضجائر  من  الن�ع  بهذا 
اأي حالة وفاة.وتتمح�ر الدرا�ضة املن�ض�رة 
يف املجلة ح�ل �ضاب يبلغ من العمر 17 عاما 
ال�ضجائر  وي�ضتخدم  جيدة  ب�ضحة  وك��ان 
االإلكرتونية ي�ميا خ�ض��ضا بنهكتي التفاح 
االأخ�ضر وغزل البنات اإ�ضافة اإىل النكهات 
التي حتت�ي على مادة “تي اإت�ض �ضي”، وه� 
العن�ضر الفاعل يف املاريج�انا الذي �ضادقت 
العام  االأول/اأكت�بر  ت�ضرين  يف  كندا  عليه 
امل��ا���ض��ي.ل��ك��ن االإ���ض��اب��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف 
يف  ل�حظت  التي  تلك  عن  خمتلفة  رئتيه 

ال�اليات املتحدة حيث مر�ض اأكرث من األفي 
االإلكرتونية.ففي  ال�ضيجارة  ب�ضبب  �ضخ�ض 
امل�ضابني  رئ��ات  اأظهرت  املتحدة  ال���الي��ات 
رئي�ضي  ب�ضكل  وه���ي  خمتلفة  اإ���ض��اب��ات 
ال�ضعب  نهاية  يف  اله�ائية  االأك��ي��ا���ض  يف 
ح��روق  م��ن  بع�ضها  عانت  وق��د  اله�ائية. 
الكيميائية.وت��ضل  امل����اد  ت��اأث��ر  ت�ضبه 
اأن امل�ضبب  املحقق�ن االأمركي�ن اأخرا اإىل 
ه� زيت فيتامني اإي الذي ي�ضاف اإىل عب�ات 

خ�ض��ضا  ال�ضائلة  االإلكرتونية  ال�ضجائر 
اإت�ض  “تي  م���ادة  على  حت��ت���ي  ال��ت��ي  تلك 
رئة  اأن  االأطباء  حدد  كندا،  يف  �ضي”.لكن 
ال�ضاب م�ضابة مبتلزمة ان�ضداد الق�ضيبات 
اله�ائية  ال�ضعب  يف  التهاب  وهي  ال�ضعرية، 
اإ�ضاباته  الرئتني.وكانت  قبالة  ال�ضغرة 
مماثلة لتلك التي ل�حظت لدى االأ�ضخا�ض 
الذين يعان�ن من “رئة الف�ضار” وهي حالة 
الف�ضار  م�ضانع  يف  ال��ع��م��ال  ل���دى  وج���دت 

طريق  عن  ا�ضتن�ضق�ا  الذين  باملايكروويف 
اخلطاأ ثنائي االأ�ضيتيل، وه� منتج ي�ضتخدم 
الف�ضار  ويعطي  الغذائية  امل�اد  �ضناعة  يف 
اآمنا  االأ�ضيتيل  ثنائي  زبدية.ويعترب  نكهة 
اإذا مت تناوله لكنه ي�ضبح خطرا اإذا دخل 
اإىل الرئتني.وخل�ض االأطباء الكندي�ن اإىل 
اإي لي�ض ه� م�ضدر اخلطر  اأن زيت فيتامني 
ال�حيد الذي ت�ضكله ال�ضجائر االإلكرتونية 

على م�ضتخدميها. )اأ ف ب(

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 
أوراق الجوافة؟

* وكاالت
ال��ع��دي��دة  ال�ضحية  ال��ف���ائ��د  البع�ض  يجهل 
وتعالج  تقي  اأن  �ضاأنها  من  فهي  اجل���اف��ة،  الأوراق 
 health " الكثر من االأمرا�ض، لذلك ك�ضف م�قع 
اأوراق اجل�افة العديدة. - يقي  " عن ف�ائد   line
اأوراق  ت�ضاعد  حيث  ال�ضكري،  مبر�ض  االإ�ضابة  من 
ال�ضكر  ن�ضبة  على  ال�ضيطرة  حت�ضني  يف  اجل�افة 
املعر�ضني  ووقاية  ال�ضكري،  مر�ضى  لدى  ال��دم  يف 

فاأوراق  القلب،  �ضحة  تعزز   - به.  االإ�ضابة  خلطر 
من  القلب  �ضحة  على  اإيجابي  تاأثر  لها  اجل�افة 
الك�لي�ضرتول  وخف�ض   ، الدم  �ضغط  خف�ض  خلل 
مما  باجل�ضم  اجليد  الك�لي�ضرتول  وزيادة   ، ال�ضيئ 
يعزز �ضحة القلب . - ت�ضكني اأمل الدورة ال�ضهرية، 
على  ي�مًيا  اجل���اف��ة  اأوراق  ت��ن��اول  ي�ضاعد  فقد 
تقليل اأعرا�ض الدورة ال�ضهرية امل�ؤملة ، مبا يف ذلك 

الت�ضنجات.

6 خرافات شائعة عن السكري
* وكاالت

يعد مر�ض ال�ضكري اأحد اأكرث االأمرا�ض �ضي�ًعا، 
كبر،  ب�ضكل  املري�ض  �ضحة  على  �ضلًبا  ت�ؤثر  والتي 
وو�ضل عدد امل�ضابني بال�ضكر يف م�ضر اإىل 39 ملي�ن 
ي�ضبح  عندما  ال�ضكري  مر�ض  يحدث  اإذ  �ضخ�ض، 
ب�"�ضكر  ا  اأي�ضً حمت�ى اجلل�ك�ز يف ج�ضمك واملعروف 
بع�ض   ، لكم  ن�ضتعر�ض  بن�ضبة كبرة.  الدم" مرتفًعا 
اخلرافات واملعل�مات املغل�طة ح�ل مر�ض ال�ضكري، 
-جتنب  اإك�ضرب�ض":  "اإنديا  م�قع  ذك��ره  ما  بح�ضب 
اخل��راف��ات  م��ن  ال��ف��ك��رة  ه��ذه  تعترب  االأرز   ت��ن��اول 
اأ�ضحاب  ويعتقد  ال�ضكري،  مر�ض  عن  �ضي�ًعا  االأكرث 
االأرز.  يتناول  اأن  يجب  ال  امل�ضاب  اأن  اخلرافة  هذه 
مك�ن  اأي  مثل  االأرز  ف��اإن  الهندي،  امل�قع  وبح�ضب 
ال�جبات  مع  مت�ازن  ب�ضكل  تناوله  يجب  غذائي، 
معتدلة  كميات  على  للح�ض�ل  االأخ��رى،  واملك�نات 
الن�ع  م��ن  ال�ضكري  -م��ر���ض  ال��ك��رب���ه��ي��درات.  م��ن 
اأن  املعتقد  من  الذائد  ال�زن  اأ�ضحاب  ي�ضيب  الثاين 
االأ�ضخا�ض الذين يعان�ن من زيادة ال�زن هم وحدهم 
غر  هذا  ولكن  ال�ضكري،  مبر�ض  للإ�ضابة  املعر�ض�ن 
عدد  اأن  ر�ضمية،  غر  اإح�ضائية  وك�ضفت  �ضحيح. 
بل  طبيعي،  وزنهم  ال�ضكري،  بداء  امل�ضابني  من  كبر 

اأن بع�ضهم حتى يعاين من النحافة. - مر�ض ال�ضكري 
يحدث ب�ضبب �ضغ�ط احلياة بالرغم من اأن ال�ضغط 
ال�ضكر،  املتهم االأول يف االإ�ضابة مبر�ض  الع�ضبي ه� 
املر�ض.  لهذا  واملبا�ضر  الرئي�ضي  ال�ضبب  لي�ض  لكنه 
االإ�ضابة  اإىل  ي���ؤدي  الغذائي  النظام  �ض�ء  اأن  كما 
اأطعمة  يتناول  البع�ض  واأن  خا�ضة  ال�ضكر،  مبر�ض 
ذات �ضعرات حرارية عالية، دون ممار�ضة للريا�ضة. 
الكلى  اأن  البع�ض  يعتقد  الكلى  تدمر  ال�ضكر  -اأدوية 
فهم  �ض�ء  وه�  ال�ضكري،  دواء  بتناول  كثًرا  تتاأثر 
�ضائع يجعل البع�ض يرف�ض�ن تناول الدواء املطل�ب. 
ولكن على مري�ض ال�ضكري اختيار دوائه بعناية من 
الغذائي  املعالج.-النظام  الطبيب  ا�ضت�ضارة  خلل 
اأن  البع�ض  يعتقد  ال�ضكر  على  ي�ضيطران  والريا�ضة 
على  ق��ادرون  وحدهم  الغذائي  والنظام  الريا�ضة 
حاجة  هناك  ولكن  ال�ضكر،  مر�ض  على  ال�ضيطرة 

دائمة اإىل العلج.
- الن�ع الثاين غر �ضار مييل البع�ض للعتقاد اأن 
الن�ع الثاين من ال�ضكر غر �ضار، وكثًرا ما يتجاهل�ن 
ال  احلقيقة  ب��ه.ويف  اخلا�ضة  واالأدوي���ة  اأعرا�ضه 
الأن  املر�ض،  لهذا  اأخر  ن�ع  من  �ضرر  اأقل  ن�ع  ي�جد 
االإهمال يف كل احلاالت قد ي�ؤدي اإىل نتائج خطرة.

10 محاذير تجنب الوقوع بها 
في »الجيم«

* وكاالت
ج�ضد  على  احل�ض�ل  فيه  يظل  ال��ذي  ال�قت  يف 
من  الكثر  ي��راود  حلًما  �ضليمة  بدنية  وبنية  ق���ي 
"اجليم"  اإىل  للت�جه  يدفعهم  م��ا  وه��ذا  ال�ضباب، 
اأ�ضبح  "اجليم"  لكن  املن�ض�د،  احللم  اإىل  لل��ض�ل 
ال�فاة  حل��االت  املعلن  ال�ضبب  االأخ���رة  االآون���ة  يف 
واجليم  الريا�ضية  التمارين  ممار�ضة  فهل  املفاجئة، 
اجليم  من  جتعل  قد  اأ�ضباب  خطرة؟ئناك  تك�ن  قد 
الذي ه� باالأ�ضا�ض مكان للحفاظ على ال�ضحة مكاًنا 
االأ�ضباب  وهذه  لل�فاة،  ت�ؤدي  وقد  ال�ضحة  لتده�ر 
مثل  الق�ية  التمارين  ممار�ضة   -1 االآت��ي:  يف  تكمن 
متارين املقاومة باأوزان على معدة فارغة، وه� ما قد 
ي�ؤدي اإىل حدوث هب�ط حاد يف الدورة الدم�ية.2- 
عدم تناول الطعام بعد ممار�ضة التمارين الريا�ضية 
ال�ضاقة ملدة ط�يلة والن�م عقب التمرين، وه� ما قد 

اإهمال  الدم�ية.3-  الدورة  يف  حاًدا  هب�ًطا  ُيحدث 
اإ�ضابة  وج���د  م��ع  التمرين  وم�ا�ضلة  االإ���ض��اب��ات 
وامل�ضروبات  ال��ت��دخ��ني  معاجلتها.4-  دون  بالغة 
الكح�لية.5- زيادة �ضدة التمرين مرة واحدة بدون 
بالكان�ضر  االإ�ضابة  اإىل  ت�ؤدي  الهرم�نات  تدريج.6- 

وت�ؤدي اإىل ال�فاة.
اإىل  ت�ؤدي  الغذائية  املكملت  جرعات  زيادة   -7
هب�ط حاد يف الدورة الدم�ية. 8- التمرن باأ�ضل�ب 
املفا�ضل  على  التحميل  على  يعمل  وال��ذي  خاطئ، 
بداًل من الع�ضلت والذي قد ي�ؤدي اإىل االإ�ضابة.9- 
الكافيني  على  حتت�ي  التي  الده�ن  ح���ارق  تناول 
مثل  �ضحية،  اأ���ض��رار  اإىل  ي���ؤدي  قد  عالية  بن�ضب 
 -10 الدم.  �ضغط  وارتفاع  القلب  باأمرا�ض  االإ�ضابة 
اتباع اأنظمة غذائية قا�ضية وغر منا�ضبة للمجه�د 

احلركي املبذول يف اجليم.

أغذية ومشروبات غنية بالسكر 
تجنبها فورًا

* وكاالت
�ضلبا  ال�ضكر  م��ن  الكثر  ت��ن��اول  ي���ؤث��ر 
خطر  بزيادة  مرتبط  فه�  ال�ضحة،  على 
ذلك  يف  مبا  ع��دي��دة،  باأمرا�ض  االإ�ضابة 
من  وال�ضكري  القلب  واأم��را���ض  ال�ضمنة 
العديد  وال�ضرطان.ويحاول  الثاين  الن�ع 
لل�ضكر  تناولهم  تقليل  االأ���ض��خ��ا���ض  م��ن 
يقع�ن  ولكنهم  �ضحتهم،  على  للحفاظ 
اأنها  على  ت�ض�يقها  يتم  "�ضحية" منتجات 
ولكنها  الد�ضم"،  "قليلة  ال�ضكر" اأو  "قليلة 
من  مرتفعة  ن�ضبا  حت��ت���ي  احلقيقة  يف 
وفق  العادية،  باملنتجات  مقارنة  ال�ضكر 
املتخ�ض�ض  الين"  "هيلث  م���ق��ع  ذك��ر  م��ا 
القلب  جمعية  وت��ضي  الطبية.  باالأخبار 
تناولهن  من  الن�ضاء  حتد  ب��اأن  االأمركية 
ي�ميا  �ضغرة  ملعق   6 اإىل  امل�ضاف  لل�ضكر 
الرجال  على  يجب  حني  يف  غراما(،   24(
ملعق  ب��9  ال�ضكر  من  يتناولنه  ما  حتديد 
قائمة  يلي  غراما(.وفيما   36( �ضغرة 
التي  وامل�ضروبات  االأطعمة  من  اأن���اع  ب�8 
كميات  على  حتت�ي  ال  اأنها  كثرون  يعتقد 
الد�ضم  قليل  ال�ضكر:الزبادي  من  كبرة 
قليلة  االأخ��رى  املنتجات  من  العديد  مثل 
قليل  الزبادي  اإىل  ال�ضكر  ي�ضاف  الد�ضم، 
ك�ب  ويحت�ي  النكهة.  لتعزيز  الد�ضم 
بحجم  الد�ضم  قليل  ال��زب��ادي  من  واح��د 
اإىل 47 غراما  )245 غرام( على ما ي�ضل 
الي�مي  احل��د  من  اأك��رث  وه��ذا  ال�ضكر،  من 
والن�ضاء.�ضل�ضة  ل��ل��رج��ال  ب��ه  امل������ض��ى 
من  املئة  يف   40 ال�ضكر  ي�ضكل  الباربيكي� 
مك�نات �ضل�ضة الباربكي�. وللتاأكد من اأنك 
حتقق  ال�ضكر،  من  الكثر  على  حت�ضل  ال 
ال�ضل�ضة،  بعب�ات  اخلا�ضة  املل�ضقات  من 
من  كمية  اأقل  حت�ي  التي  االأن���اع  واخرت 
ال�ضكر امل�ضاف. الكات�ضب على غرار �ضل�ضة 

الباربيكي�، غالبا ما يحت�ي الكات�ضب على 
كمية  اعتبارك  يف  ت�ضع  اأن  ح��اول  �ضكر. 
اإ�ضافة  عند  بتناولها  لك  امل�ضم�ح  ال�ضكر 
من  واح��دة  ملعقة  اأن  وتذكر  الكات�ضب، 
من  �ضغرة  ملعقة  على  حتت�ي  الكات�ضب 
اأن  من  الرغم  على  الفاكهة  ال�ضكر.ع�ضر 
فاإن  �ضحيا،  خيارا  يبدو  الفاكهة  ع�ضر 
الفيتامينات واملعادن امل�ج�دة فيها تدخل 
ال�ضكر،  من  كبرة  جرعة  مع  ج�ضمك  اإىل 
بتناول  مقارنة  االألياف،  من  جدا  وقليلة 
ما  غالبا  الطماطم  نف�ضها.�ضل�ضة  الفاكهة 
يتم اإخفاء ال�ضكريات امل�ضافة يف االأطعمة 

التي ال نعتربها حل�ة، مثل �ضل�ضة  املعلبة 
حتت�ي  ال�ضل�ضات  جميع  اأن  اإال  الطماطم، 
النظر  بغ�ض  الطبيعي  ال�ضكر  بع�ض  على 
عن اأنها م�ضن�عة من الطماطم. م�ضروبات 
مهمة  ال��ط��اق��ة  م�ضروبات  تعد  ال��ط��اق��ة 
الأولئك الذين ميار�ض�ن الريا�ضة، وت�ضّ�ق 
الريا�ضيني  ج�ضم  لرتطيب  معدة  اأنها  على 
واملكثفة،  الط�يلة  التمرين  فرتات  خلل 
من  ك��ب��رة  كميات  على  حت��ت���ي  اأن��ه��ا  اإال 
ال�����ض��ك��ري��ات امل�����ض��اف��ة.ح��ب���ب االإف��ط��ار  
من  كثر  يف  االإف��ط��ار  حب�ب  ت�ض�يق  يتم 
ال��د���ض��م،  قليل  �ضحي  ك��غ��ذاء  االأح���ي���ان 

من  الكثر  على  احت�ائه  من  الرغم  على 
وال�����ض��ك��ر. وجتمع  ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة 
واملك�ضرات  ال�ض�فان  بني  االإفطار  حب�ب 
االأخ���رى،  امل�ضافة  املحليات  اأو  والع�ضل 
وال�ضعرات  ال�ضكر  كمية  م��ن  ي��زي��د  مم��ا 
القه�ة  تعترب  املحلة  احلرارية.القه�ة 
كمية  لكن  اال���ض��ت��خ��دام،  �ضائعة  امل��ح��لة 
قد  امل�ضروب  ه��ذا  يف  اخلفية  ال�ضكريات 
تك�ن كبرة جدا، اإذ ميكن اأن يحت�ي هذا 
املقاهي  �ضل�ضل  بع�ض  يف  القه�ة  من  الن�ع 
من  �ضغرة  ملعقة   25 اإىل  ي�ضل  ما  على 

ال�ضكر.

* وكاالت
يعكف علماء يف ال�ض�يد على تط�ير ال�ضق طبي 
يف  التهابات  اأو  �ضامات  اأي  على  ي��ضع  )بل�ضرت( 
اجللد، وميكنه اأن يك�ضف، يف وقت ق�ضر، ما اإذا كانت 
جزءا من خليا �ضرطانية اأم ال.وياأمل العلماء الذين 
يعلم�ن يف جامعة مامل� ال�ض�يدية يف اأن تك�ن االأداة 
وت�ضخي�ض  ال�ضامات،  حتليل  على  ق��ادرة  اجلديدة 
�ضحيفة  اأوردت  ح�ضبما  دق��ائ��ق،  خ��لل  ال�ضرطان 
الل�ا�ضق  "ديلي ميل" الربيطانية. وتق�م فكرة هذه 
االأورام  ت�ضدرها  التي  اجلزيئات  عن  البحث  على 
ال�ضرطانية، ويق�ل العلماء ال�ض�يدي�ن اإنهم يركزون 
"�ضظايا �ضغرة" يرتكها �ضرطان  جهدهم حاليا على 
على  ويعتني  التقاطها.  ميكن  اأنه  ويعتقدون  اجللد، 
اجلزيئات  التقاط  ميكنها  الل�ضقة  اأن  اإثبات  العلماء 
النهائية  النتائج  اإنه  ويق�ل�ن  االأورام،  ت�ضببها  التي 

ويعكف   .2021 حتى  اأي  ع��ام��ني،  نح�  �ضت�ضتغرق 
اأويل لل�ضقة، م�ضرين  ابتكار من�ذج  الباحث�ن على 
اجلزيئات.  لتحليل  طريقة  اإيجاد  اإىل  احلاجة  اإىل 
االأداة  الخ��ت��ب��ار  ال��ب��اح��ث���ن  يخطط  ذل���ك،  وب��ع��د 
�ضرطان  ومر�ضى  اأ�ضحاء  متط�عني  على  اجلديدة 
اجللدية  االأورام  اكت�ضاف  ميكن  اأنه  الإثبات  اجللد، 
يف  الل�ضق  ا�ضتخدام  اإقرار  حال  ويف  مبكر.  وقت  يف 
نهاية  يعني  فذلك  اجللد،  �ضرطان  اأمرا�ض  ت�ضخي�ض 
التي  احلالية  الطريقة  وه��ي  باخلزعة،  الفح�ض 
عينة  �ضحب  على  وتعتمد  االأط��ب��اء،  عليها  يعتمد 
ويعد  حتليلها.  اأجل  من  جراحيا  اجللد  اأن�ضجة  من 
�ضي�عا،  االأورام  اأن�اع  اأكرث  �ضرطان اجللد واحدا من 
ويع�د يف االأ�ضا�ض اإىل التعر�ض املفرط للأ�ضعة ف�ق 
ارتفعت  به  االإ�ضابة  معدالت  اأن  علما  البنف�ضجية، 

بن�ضبة 45 يف املئة خلل العقد املا�ضي.

فوائد مذهلة للحمص
* وكاالت

بالعديد  الغنية  البق�ليات  م��ن  يعد  احلم�ض 
هذا  وخلل  جل�ضمك،  املهمة  الغذائية  العنا�ضر  من 
اأبرز واأهم الف�ائد ال�ضحية  التقرير �ضنتعرف على 
لتناول احلم�ض، وذلك وفقا مل�قع "healthline و 
باأ�ضكال عديدة  تناول احلم�ض  webmed".ويتم 
منها �ضلطة، اأو فى طبق الف�ل اأو طهي بطرق ميعنه 
فاحلم�ض  العالية،  الغذائية  قيمته  على  للح�ض�ل 
يحت�ى على حم�ض الف�ليك، وفيتامني ب، احلديد، 
االأك�ضدة،  وم�ضادات  واالألياف  والف��ضف�ر  الف�الت 
ف�ائد  االأ�ضخا�ض.وعن  جلميع  مفيد  يجعله  وهذا 
احلم�ض التي يح�ضل عليها اجل�ضم، فمنها التايل:- 
اله�ضمي  اجل��ه��از  �ضحة  ع��ل��ى  احل��م�����ض  ي��ح��اف��ظ 
من  تعد  التى  االألياف  على  الحت�ائه  نظرا  وذل��ك 
اله�ضمى،  اجل��ه��از  ل�ضحة  الغذائية  امل�ضادر  اأه��م 
واالإ�ضهال  باالإم�ضاك  االإ�ضابة  فر�ض  من  ويقلل 

املهامة  االأطعمة  من  فه�  ول��ذا  اله�ضمى،  والع�ضر 
اجليدة  االأطعمة  من  احلم�ض  يعد  ول�ضحتك.-  لك 
بع�ض  على  يحت�ى  الأن��ه  ال�ضكر،  مري�ض  ل�ضحة 
اخل�ضائ�ض التي ت�ضاهم ب�ضكل كبر يف تنظيم ن�ضبته 
يف الدم، ويحد من تعر�ضه للرتفاع.- احلم�ض يعد 
التي  االلتهابات  تكافح  التي  اجليدة  االأطعمة  من 
واأي�ضا يكافح االلتهابات  ال�ضخ�ض،  تطرق فى حياة 
فر�ض  ويقلل  ال��دم،  �ضحة  على  يحافظ  املزمنة.- 
خيارا  يعد  ال��دم.-  اأمرا�ض  اأو  لللتهابات  تعر�ضه 
اأو  ال��دم  فقر  من  يعان�ن  الذين  للأ�ضخا�ض  جيدا 
من  جيدة  ن�ضبة  على  الحت�ائه  نظرا  االأنيميا، 
كنت  اإذا  جيدا  خرا  يعد  له  تناولك  ولذا  احلديد، 
ال�ضحية:-  احلم�ض  االأنيميا.ف�ائد  م��ن  تعاين 
االإ�ضابة  فر�ض  تقلل  التى  االأطعمة  من  احلم�ض 
باجللطات  االإ�ضابة  فر�ض  ويقلل  القلب،  باأمرا�ض 

القلبية وان�ضداد ال�ضرايني.



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

�سدق اهلل العظيم

نعي  �ساب فا�سل

ينعى الدكتور ح�سن علي املبي�سني وعائلته 

مبزيد من احلزن واال�سى 

املرحوم باذن اهلل تعاىل ال�ساب 

علي مو�سى العبو�سي 
�سقيق االخ والزميل يحيى العبو�سي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وان ي�سكنه ف�سيح جناته

انا هلل وانا اليه راجعون

نعي حاج فا�سل 

ينعى حممود كامل ابو �سريعة 

وابناوؤه

العم املرحوم باذن اهلل تعاىل

احلاج 

�سليمان عبدالرحمن ابو �سريعة

ابو عودة
سائلني العلي القدير ان يتغمده بواسع 

رمحته ويسكنه فسيح جنانه

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ال���������������زرق���������������اء  - ال���������������������س����������اي����������غ  ه��������������������ال  ق���������ط���������ن���������ه 

احل�������������س������ني ج���������ب���������ل   - ح�������������������س���������وه  خ�������م�������ي���������������س  ن��������ب��������ي��������ل 

ال�����رح�����م�����ن خ�����ل�����ي�����ل  ج�����م�����ع�����ي�����ة   - احل�����������م�����������وري  ي������و�������س������ف  ق������ا�������س������م 

داب������������������������وق  - ع��������������م��������������اري��������������ن  ����������س���������ل���������ي���������م  مل������������ع������������ه 

ال���������س����وي����ف����ي����ة  - احل��������ج��������ازي��������ن  اب��������راه��������ي��������م  ج�������رائ�������ي�������ل  الأب 
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وف���������������������ي���������������������ات ال��������������ي��������������وم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

�سدق اهلل العظيم

نعي فا�سل
ينعى مدير االمن العام 

وجميع منت�سبي االمن العام 

مبزيد من احلزن واال�سى 

م�ساعد مدير االمن العام اال�سبق اللواء املتقاعد 

حممد �سعيد عيد الطرزي
والذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل 

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وان ي�سكنه ف�سيح جناته

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

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

عبادي، وادخلي جنتي ((
نعي

مبزيد من احلزن واال�سى ينعى املدير العام للدفاع املدين 
اللواء م�سطفى عبدربه البزايعة 

وجميع منت�سبي املديرية العامة للدفاع املدين املرحوم باذن اهلل 

الوكيل عبيده عطا علي الروا�سده
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وان ي�سكنه ف�سيح جناته

انا هلل وانا اليه راجعون

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

نعي فا�سلة
رئي�س جامعة فيادلفيا واع�ساء الهيئتني االكادميية واالدارية 

ينعون ببالغ احلزن واال�سى وفاة والدة الزميلة

فائدة ها�سم م�سطفى
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جناته 

والهم اهله وذويه ال�سرب وح�سن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نعي فا�سل

رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة 

واع�ساء الهيئة العامة وموظفو 

جمعية املحا�سبني القانونيني 

االردنيني 

ينعون مبزيد من احلزن واال�سى 

املغفور له باذن اهلل

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

رمحته ويسكنه فسيح جنانه

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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