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الرزاز : موازنة العام 
القادم بال ضرائب جديدة

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
وزارة  يف  اجتماعا  الثالثاء  تروؤ�سه  خالل 
املالية، اأن اأهم ما مييز املوازنة العامة للعام 
�سرائب  اأي  فر�س  تت�سمن  لن  اأنها   2020

جديدة على املواطنني.
واأك���د ال����رزاز، خ��الل االج��ت��م��اع ال��ذي 
ح�سره وزير املالية الدكتور حممد الع�سع�س 
عودة  اأجمد  االإعالم  ل�سوؤون  الدولة  ووزير 
الع�سايلة ووزير التخطيط والتعاون الدويل 
م��دراء  مب�ساركة  الرب�سي  و���س��ام  الدكتور 
اأن املوازنة  الدوائر املعنية يف وزارة املالية، 
اأهداف  لها  اقت�سادية  خارطة  متثل  العامة 
املايل  اال�ستقرار  بتعزيز  تتمثل  وا�سحة، 
وعدم  االقت�سادي  النمو  وحتفيز  والنقدي، 

زيادة ال�سرائب. 
عر�سا  �سهد  ال��ذي  اللقاء  خالل  و�سدد، 
امل��وازن��ة  م�����س��روع  لبنية  تف�سيليا  مرئيا 
واملالمح الرئي�سة لها واملنطلقات التي بنيت 
التعامل  اآليات  تعزيز  �سرورة  على  عليها، 
تكاملي  جهد  �سمن  ال�سريبي،  التهرب  مع 
ومبا  كافة،  واالإداري���ة  القانونية  بال�سبل 
ينعك�س على املالية العامة، ويحمي املواطن 

امللتزم �سريبيًا.
للعام  املوازنة  م�سروع  اإع��داد  اإن  وق��ال: 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  ب��ع��د  ج���اء   2020
منطلق  م��ن  احل���وار  وجل�سات  ال��ت�����س��اوري��ة 

االأم���ة،  جمل�س  م��ع  واالنفتاحية  ال��ت��ع��اون 
وال������وزارات  وال���ن���واب،  االأع���ي���ان  ب�سقيه 
واجلهات احلكومية، واال�ستناد على اأولويات 
العام  لتحقيقها  احلكومة  تع�سى  اقت�سادية 

املقبل.

من  ت�ستهدف  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
براجمها لتح�سني وحتفيز النمو االقت�سادي 
اأن  خ�سو�سا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ  رغ���م 
االقت�ساد  تعايف  على  تدلل  املوؤ�سرات  جميع 
اإىل حديث  ال�سدد،  االأردين، م�سريا، يف هذا 

ال�سامي  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
ملجل�س  الرابعة  العادية  ال���دورة  الفتتاح 
جاللته  ق��ال  عندما  ع�سر،  الثامن  االأم���ة 

خلفنا«. االأ�سعب  االإ�سالحات  “باتت 
تابع �س2

السماح لطلبة األعوام
 2005-2017 التقدم للتوجيهي

خالل ترؤسه اجتماعا في وزارة المالية

*عمان 
الرتبية  وزارة  يف  العام  االمتحان  جمل�س  قرر 
وزير  برئا�سة  الثالثاء،  جل�سته  خ��الل  والتعليم 
الرتبية والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي، ال�سماح 
لطلبة االأعوام من 2005 اإىل 2017 �سمن اخلطة 
يف  وطالبة  طالًبا   7413 عددهم  البالغ  القدمية 
ل�سهادة  العام  لالمتحان  التقدم  ال��ف��روع،  جميع 

الدرا�سة الثانوية لعام 2020.
حقهم  ا�ستنفدوا  الذين  الطلبة  القرار  وي�سمل 
فما  مباحث  خم�سة  يف  فقط  امل�ستكملني  غري  من 
الطلبة  ه��وؤالء  منح  على  ال��وزارة  من  حر�سا  دون، 
مباحث  يف  يتقدموا  اأن  �سريطة  اأخ���رى،  فر�سة 
الف�سلني(،  )نظام   2018 لعام  الدرا�سية  اخلطة 
املعتمدة لطبعتي عام 2018  الكتب واملناهج  ووفق 

و2019.

البنك المركزي يحذر من تداول وترويج العمالت المشفرة
*عمان 

مواقع  خالل  من  م�سفرة  لعمالت  الرتويج  اأو  ت��داول  من  املركزي  البنك  حذر 
التوا�سل االجتماعي.

ظاهرة  االأخ��رية  االآون��ة  يف  لوحظ  الثالثاء:  بيان  يف  املركزي  البنك  وق��ال 
الرتويج للتداول بالعمالت امل�سّفرة مثل داج كوين )Dagcoin( من خالل مواقع 

التوا�سل االجتماعي.

تكتنفه  ملا  العمالت  هذه  اأن��واع  بجميع  التعامل  عدم  باملواطنني  البنك  واأه��اب 
ب�سكل كبري  املثال ال احل�سر بتذبذب قيمتها  �سبيل  من خماطر عالية تتمثل على 
اإىل  باالإ�سافة  قيمتها،  خ�سارة  وخطر  االإلكرتونية  والقر�سنة  املالية  واجلرائم 

املخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العمالت.
وا�ساف اأنها ال ت�سنف كنقود وال حتى اأموال وممتلكات خا�سة طبقًا للت�سريعات 
والقوانني واالأنظمة النافذة يف اململكة، ب�سبب افتقارها لغطاء مادي وعدم �سدورها 

من جهات مرخ�سة اأو معتمدة تكون ملزمة قانونًا بها.

*عمان 
وال��دوائ��ر  ال���وزارات  على  ال���وزراء  رئي�س  عمم 
طلبات  ل��وق��ف  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات  الر�سمية 
االعفاء من ر�سوم الدخول اىل موقع البرتا االثري.

على  ال�سلبية  االآث��ار  على  بناء  التعميم  وج��اء 
ال�سياحي  التنموي  ال��ب��رتا  اقليم  �سلطة  م��وازن��ة 
والتي نتجت جراء ازدياد طلبات االعفاء من ر�سوم 

الدخول اىل موقع البرتا.

*عمان 
ب��ج��روح ور���س��و���س يف  ا���س��خ��ا���س  اأ���س��ي��ب �ستة 
ت�سادم  حادث  اثر  الثالثاء،  اجل�سم  انحاء  خمتلف 
قرب   / ال�سحراوي  طريق  على  مركبتني  بني  وقع 
ج�سر الطفيلة، بح�سب الدفاع املدين. وذكرت اإدارة 

اأن  �سحفي،  بيان  بح�سب  املدين،  الدفاع  يف  االإع��الم 
واإ�سناد  اإنقاذ  مديرية  يف  واالإ�سعاف  االإنقاذ  كوادر 
اجلنوب، قدمت االإ�سعافات االأولية الالزمة للم�سابني 
ونقلتهم اإىل م�ست�سفى االأمري زيد الع�سكري، وو�سفت 

حالة امل�سابني العامة باملتو�سطة.

*الدوحة 
والعمل  االإداري���ة  التنمية  وزي��ر  ا�ستقبل 
بن  يو�سف  القطري  االجتماعية  وال�����س��وؤون 
اأردن��ي��ا  وف���دا  ام�����س  ف��خ��رو،  العثمان  حممد 
برئا�سة امني عام وزارة العمل فاروق احلديدي 

الذي بداأ اأم�س زيارة اىل دولة قطر.
العمل  وزي����ر  حت��ي��ات  احل���دي���دي  ون��ق��ل 
الطرفان  وبحث  البطاينة،  ن�سال  االأردين 
اإ�ستكمال  واآليات  امل�سرتك  التعاون  جم��االت 
ت�سغيل االأردنيني فيدولة قطر، �سمن املبادرة 

القطرية لت�سغيل 10االف اردين.
جاهزية  اللقاء  خ��الل  احل��دي��دي  واأك���د 
اجلانب  قبل  من  للت�سغيل  الوطنية  املن�سة 
القطري �سواء القطاع العام او من قبل اأ�سحاب 
فر�س  ون�سر  طرح  وامكانية  القطريني  العمل 
واختيار  املن�سة  على  لديهم  املتوفرة  العمل 
الكفاءات االأردنية �سمن قاعدة  امل�سجلني من 

بيانات املن�سة الوطنية للت�سغيل.

االإداري��ة  التنمية  وزي��ر  اأ�سار  جانبه،  من 
القطري  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����س��وؤون  وال��ع��م��ل 
للكفاءات  القطري  العمل  �سوق  حاجة  اإىل 
والهند�سية  ال�سحية  القطاعات  يف  االأردنية 
واملحا�سبة  والتعليم  املعلومات  وتكنولوجيا 

ومدربني يف خمتلف التخ�س�سات.
تبادل  امكانية  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
جمال  يف  التن�سيق  م�ستوى  ورف���ع  اخل���رات 

امل�ساريع ال�سغرية والريادية.
رئي�س  بنائب  االأردين  الوفد  اجتمع  كما 
غرفة قطر را�سد العذبه، واأكد اأهمية ت�سريع 
تقدمي  ومت  قطر  يف  االأردنيني  ت�سغيل  وترية 
وكيفية  واهميتها  املن�سة  عن  تف�سيلي  عر�س 
بح�سور  قطر  غ��رف��ة  مبنى  يف  ا�ستخدامها 
ممثلني عن القطاع اخلا�س القطري ومت الرد 
واخذ  اخلا�س  القطاع  ا�ستف�سارات  جميع  عن 
ت�سهم  التي  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  جميع 
يف تطوير عمل املن�سة مبا ينا�سب زيادة ن�سب 

ت�سغيل االأردنيني.

اىل ذلك التقى الوفد االأردين بوكيل وزارة 
الرتبية الدكتور اإبراهيم النعيمي لبحث الية 
القطري  التعليم  القطاع  يف  االأردنيني  ت�سغيل 
الرتبية  وزارة  ان  اإىل  النعيمي  اأ���س��ار  حيث 
للعام  الب�سرية  املوارد  من  احتياجاتها  ر�سدت 
التخ�س�سات  من  للعديد  بحاجة  وهي  القادم 
والريا�سيات  العلوم  مثل  واالأدب��ي��ة  العلمية 
النف�س  وعلم  اخلا�سة  والرتبية  والفيزياء 
من  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  واالج��ت��م��اع اىل ج��ان��ب 
ومت  اخلرة،  اأ�سحاب  من  واملن�سقني  االداريني 
االتفاق على ار�سال قوائم بهذه االحتياجات 
العمل  وزارة  �ستقوم  حيث  االأردين  للجانب 
واتخاذ  املنا�سبني  االأ�سخا�س  االأردنية بح�سر 
عملية  لت�سهيل  ال��الزم��ة  االج����راءات  كافة 
ت�سغيل االأردنيني. واأكد اأمني عام وزارة العمل 
منظومة  �ستطور  ال��وزارة  ان  احلديدي  فاروق 
املعلمني  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  ل��غ��اي��ات  متكاملة 
قبل  القطرية  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

ار�سالهم اإىل قطر.

انخفاض الحرارة والتحذير من 
تدني مدى الرؤية واالنزالقات 

التربية تعتمد المقابلة الشخصية 
لشواغر رؤساء األقسام 

*عمان 
االأجواء  وتكون  احل��رارة،  درجات  على  انخفا�س  اليوم  يطراأ 
غائمة جزئيًا، وت�سقط زخات متفرقة من املطر على فرتات خا�سة 
يف �سمال اململكة واأجزاء من املناطق ال�سرقية واجلنوبية، وتكون 
اىل  الظهر  بعد  تتحول  ال�سرعة  معتدلة  غربية  جنوبية  الرياح 
مناطق  يف  خا�سة  للغبار  مثرية  وتكون  فرتات  على  تن�سط  غربية 
غدا  يطرا  اجل��وي��ة  االأر���س��اد  دائ���رة  تقرير  وبح�سب  ال��ب��ادي��ة. 
اخلمي�س انخفا�س قليل اآخر على درجات احلرارة، وتكون االأجواء 
لطيفة بوجه عام، مع ظهور بع�س الغيوم املختلفة، وتبقى الفر�سة 
مهياأة خالل �ساعات ال�سباح الباكر لهطول زخات خفيفة من املطر 

يف �سمال اململكة، والرياح �سمالية غربية معتدلة ال�سرعة.
وحذرت دائرة االأر�ساد اجلوية من تدين مدى الروؤية االأفقية 

ب�سبب الغبار خا�سة يف مناطق البادية اليوم االربعاء.
لها من خطر االنزالق على الطرقات يف  كما حذرت يف تقرير 
مناطق هطول االأمطار وخطر احتمال تدين مدى الروؤية االأفقية 
يف  العالية  اجلبلية  املرتفعات  فوق  املتاأخرة  الليل  �ساعات  خالل 

�سمال وو�سط اململكة ب�سبب الغيوم املالم�سة ل�سطح االأر�س.

*عمان 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مدير  قال 
�سواغر  تعبئة  على  �ستعمل  ال��وزارة  اإن  ال�سرايدة:  �سامل  الدكتور 
روؤ�ساء االأق�سام يف مديريات الرتبية والتعليم ومركز الوزارة قبل 
االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  وا�ساف  احلايل.  العام  نهاية 
نتائج  على  بناء  �ستتم  ال�سواغر  هذه  تعبئة  اأن  الثالثاء،  )برتا( 
من  الوظيفية  ملفاتهم  ودرا�سة  للمتقدمني  ال�سخ�سية  املقابلة 
اأن قررت  العلمي والدرجة واخلرات والدورات، بعد  املوؤهل  حيث 
الوزارة اخريا اإلغاء اإجراء االمتحانات ل�سغل وظيفة رئي�س ق�سم. 
وتوقع الدكتور ال�سرايدة اأن تبداأ جلنة مكونة من ثالثة مديري 
ادارات بالوزارة اإجراء مقابالت �سخ�سية لتعبئة هذه ال�سواغر يف 
اأقاليم اململكة الثالثة: الو�سط وال�سمال واجلنوب ب�سكل منف�سل، 
بحيث �سيعلن عن مواعيد هذه املقابالت اال�سبوع املقبل. ويبلغ عدد 
�سواغر روؤ�ساء االأق�سام يف وزارة الرتبية والتعليم، بح�سب الدكتور 
ال�سرايدة، 195 �ساغرا يف املديريات، و 41 �ساغرا يف مركز الوزارة، 
مبينا اأن الوزارة ب�سدد تعبئة 31 �ساغرا ملديري مديريات يف مركز 

الوزارة خالل االأيام القليلة املقبلة.

*عمان 
االأم��ريك��ي  االع����رتاف  ال��ن��واب  جمل�س  اع��ت��ر 
االأرا�سي  على  امل�ستوطنات  وجود  ب�سرعنة  االأخري 
الت�سوية  مل�سارات  �سربة  املحتلة،  الفل�سطينية 
كمرجعية  بها  نطالب  مازلنا  التي  العادلة  ال�سلمية 
باإعالن  االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  الإنهاء  ثابتة 
الوطني  ترابها  على  الفل�سطينية  ال��دول��ة  قيام 

وعا�سمتها القد�س.
عاطف  املهند�س  رئي�سه  تاله  للمجل�س  بيان  ويف 
ودعا  الثالثاء،  النواب  جل�سة  م�ستهل  يف  الطراونة 
اىل تعميمه على الرملانات العربية والدولية، ا�سار 
املفدى،  الها�سمي  مليكه  بقيادة  االأردن  مت�سك  اىل 
ق��رارات  وتنفيذ  لرعاية  االأمم��ي��ة  وباملرجعيات 
القانون الدويل، قائال ان على اجلانب االآخر، “دولُة 
االحتالل” تنفرد يف القرارات باإعالنها العزم ب�سم 
اأرا�سي غور االأردن، و�سمال البحر امليت، وهو القرار 
نحو  جميعا  بنا  وي��ذه��ب  اخل��ط��ر،  ي�ساعف  ال��ذي 
اآفاق لل�سالم وال نهايَة لهذا الظلم  املجهول حيث ال 
الكبري الذي حلق بفل�سطني على مدى �سنوات وعقود 

ما�سية.
والنوايا  االمريكي،  القرار  اإن  الطراونة،  وقال 
لدعوات  م��زدوج��ًة  �سربًة  ميثالن  االإ�سرائيلية، 
ال�سالم واال�ستقرار يف منطقتنا، وهما خطر حمدق 
الإنهاء  الداعية  اجلهود  لكل  موؤ�سفًة  نهايًة  ي�سكل 
اأجيال  عاي�سته  ملا  حد  وو�سِع  الفل�سطينيني  معاناة 
واأجيال، من م�سادرة احلقوق، وم�ساهداتهم لن�سرة 
الظامل على ح�ساب حقهم امل�سروع بالدولة واالأمان.
كل  ير�سد  وه��و  ال��ن��واب،  جمل�س  ان  اىل  ولفت 
انتهاكات االإ�سرائيليني بحق اأهلنا يف فل�سطني، فانه 
بالواقع  امل�سا�س  من  والتحذير،  احلذر  بعني  ينظر 
على  وح��دوده��ا  الفل�سطينية  للخارطة  القانوين 
االأردن  غور  ف�سم   ،1967 العام  حزيران  من  الرابع 
امل�ستوطنات،  ب�سرعية  واالعرتاف  ا�سرائيل  لدولة 
بلفور  اأ�سدرت وعد  التي  ال�سر  ينبع من ذات عقلية 
جديدة  اأرا�سي  اإ�سرائيل  منح  بعد  بيكو،  و�سايك�س 
الحتاللها، وكاأن الواليات املتحدة متنح االمتيازات 
ل�سعب  وت�سريده  وقتله  ظلمه  على  كمكافاأة  للظامل 

باأكمله.
تابع �س2

*عمان 
�سخ�سني،  على  القب�س  االأمنية  االأجهزة  القت 
اإحدى  داخل  بالهواء  نارية  عيارات  اأحدهما  اطلق 

اجلامعات مبحافظة اربد.
االمن  مديرية  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
�سرطة  ملديرية  الثالثاء  ظهر  ورد  بالغا  اإن  العام: 
حمافظة اربد حول قيام ثالثة ا�سخا�س وعلى اثر 

نارية  عيارات  باطالق  اآخرين  مع  �سابقة  خالفات 
اجلامعات  اح��دى  داخ��ل  احدهم  قبل  من  بالهواء 
باملحافظة والفرار من املكان دون وقوع اية ا�سابات 

تذكر وبو�سرت التحقيق.
وا�ساف انه جرى وفور حتديد هوية اال�سخا�س، 
ال�سالح  و�سبط  منهم  اث��ن��ني  على  القب�س  ال��ق��اء 
الناري، وبو�سر التحقيق معهما، فيما البحث ما زال 

جاريا عن ال�سخ�س الثالث.
خارجية النواب تستنكر التصريحات 

األميركية حول المستوطنات
*عمان 

ا����س���ت���ن���ك���رت جل���ن���ة ال�������س���وؤون 
الت�سريحات  النيابية،  اخل��ارج��ي��ة 
االأم���ريك���ي���ة ح���ول ���س��رع��ن��ة وج���ود 
على  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ات 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
الثالثاء  بيان  يف  ا�ستنكرت  كما 
ع��ل��ى ل�����س��ان رئ��ي�����س��ه��ا ال��ن��ائ��ب رائ��د 
االإ�سرائيلية  الت�سريحات  اخلزاعلة، 
و�سمال  االأردن  غور  اأرا�سي  �سم  حول 
تلك  مثل  اإن  وق��ال��ت:  امل��ي��ت.  البحر 
الت�سريحات واالعرتافات هي مبثابة 
ال�سالم،  لعملية  �سارخ  وخرق  عرقلة 

وتاأجيج لل�سراع العربي االإ�سرائيلي.
ال��ل��ج��ن��ة ج��ه��ود جاللة  واأك�����دت 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف امل��ح��اف��ل 
االعتداءات  بوقف  املطالبة  الدولية 
االإ�سرائيلية على ال�سعب الفل�سطيني، 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ع��روب��ة ال��ق��د���س، 
القائم  والتاريخي  القانوين  والو�سع 
فيها، م�سددة يف الوقت ذاته على حق 
دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س.

وقف طلبات االعفاء من 
رسوم الدخول إلى البترا 

6 إصابات بحادث تصادم
 على الطريق الصحراوي

وزير العمل القطري: سوق قطر يحتاج إلى الكفاءات األردنية

النواب: شرعنة االستيطان ضربة 
لمسارات التسوية السلمية

ضبط مطلق عيارات نارية 
داخل إحدى الجامعات

*عمان 
اللواء  امل�سرتكة  االأركان  هيئة  رئي�س  رعى 
ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، ال��ث��الث��اء 
حفل  م��وؤت��ة،  جامعة  يف  الع�سكري  باجلناح 
املهنيني/20  اجلامعيني  ال�سباط  دورة  تخريج 
والهند�سة  وال�����س��ي��دل��ة  ال��ط��ب  لتخ�س�سات 

مب�ساركة من دولة قطر ال�سقيقة.
اخلريجني،  ط��اب��ور  احل��ف��ل  راع���ي  وتفقد 
امل�سري  بنظام  املن�سة  اأمام  من  ا�ستعر�س  الذي 

البطيء والعادي.
العميد  الع�سكرية  العلوم  كلية  اآمر  واألقى 
فيها:  ق��ال  كلمة  ال��ع��دوان  ف��واز  ط��الل  الركن 
“ن�سعد اليوم با�ستقبالكم يف جامعة موؤتة التي 
اجل�سر  لتكون  موؤتة،  مبعركة  ا�سمها  ارتبط 
امل�سرق،  بامل�ستقبل  رف  امل�سَّ املا�سي  الذي يربط 

القيادات  من  جديدة  كوكبة  فيه  ُنخرج  يومًا 
م�سقولة  ب�سخ�سية  تتمتع  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ة 
بعطاء  ��ة  احل��قَّ اجلندية  روح  فيها  امتزجت 
واالإمي��ان  العمل  يف  باالإخال�س  م�سّلحني  العلم 

تذليل  على  اهلل  بعون  قادرين  ليكونوا  باهلل، 
يف  الوطن  تواجه  التي  والتحديات  ال�سعوبات 

احلا�سر وامل�ستقبل”.
تابع �س2

*عمان 
اأك���د م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع امل���دين ال��ل��واء 
ال�سالمة  �سروط  توفري  اأن  البزايعة  م�سطفى 
ال��ع��ام��ة داخ���ل امل�����س��ج��د االأق�����س��ى امل��ب��ارك 
ينفذها  التي  امل�سروعات  خ��الل  من  م�ستمر 

املدين. الدفاع 
اإطفاء  اأنظمة  امل�سروعات  هذه  وت�سمل 
وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  واإنذار 

لو�ساية  تنفيذًا  االإ���س��الم��ي��ة،  وامل��ق��د���س��ات 
على  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ورع��اي��ة 

االإ�سالمية. املقد�سات 
بيان  بح�سب  البزايعة  ال��ل��واء  ���س��ار  واأ
ث��الث  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ال���ث���الث���اء،  ���س��ح��ف��ي 
االإطفاء  اأق�سام  ملوظفي  متتالية  دورات 
ه��ي��ل  ل��ت��اأ امل���ب���ارك،  ق�����س��ى  االأ امل�����س��ج��د  يف 
وت��ع��زي��ز  ق�����س��ى  االأ امل�����س��ج��د  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
خ��رات��ه��م ورف���ع م�����س��ت��واه��م امل���ي���داين يف 

وعلى  واحل��رائ��ق،  احل���وادث  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
حرم  داخ��ل  تقع  قد  التي  التحديد  وجه 
البزايعة  وا�ساد  املبارك.  االأق�سى  امل�سجد 
القد�س  اأوق��اف  دائرة  تبذلها  التي  باجلهود 
يف امل�سجد االأق�سى ووزارة االأوقاف وال�سوؤون 
يف  لدورهما  االأردنية  االإ�سالمية  واملقد�سات 
لرتكيب  امل��دين  ال��دف��اع  جهاز  مهمة  ت�سهيل 
موظفي  وتدريب  واالإن��ذار  االإطفاء  اأنظمة 

االأنظمة. االإطفاء على هذه  اأق�سام 

الحنيطي يرعى تخريج دورة 
الضباط الجامعيين المهنيين

الدفاع المدني يوفر متطلبات السالمة في األقصى

االردنيين  ابتسامة 
!!.. الـــمـــســـروقـــة 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة

3



محلي االربعاء )27( تشرين ثاني 2019
العدد )1388( 2

*عمان 
الأم��رك��ي  الع����راف  ال��ن��واب  اع��ت��ر جمل�س 
الأرا�ضي  على  امل�ضتوطنات  وجود  ب�ضرعنة  الأخر 
الت�ضوية  مل�ضارات  �ضربة  املحتلة،  الفل�ضطينية 
كمرجعية  بها  نطالب  مازلنا  التي  العادلة  ال�ضلمية 
باإعالن  الإ�ضرائيلي  العربي  ال�ضراع  لإنهاء  ثابتة 
الوطني  ترابها  على  الفل�ضطينية  ال��دول��ة  قيام 

وعا�ضمتها القد�س.
املهند�س عاطف  رئي�ضه  للمجل�س تاله  بيان  ويف 
ودعا  الثالثاء،  النواب  جل�ضة  م�ضتهل  يف  الطراونة 
اىل تعميمه على الرملانات العربية والدولية، ا�ضار 
املفدى،  الها�ضمي  مليكه  بقيادة  الأردن  مت�ضك  اىل 
ق��رارات  وتنفيذ  لرعاية  الأمم��ي��ة  وباملرجعيات 
الآخ��ر،  اجل��ان��ب  على  ان  قائال  ال���دويل،  القانون 
باإعالنها  القرارات  يف  تنفرد  الحتالل”  “دولُة 
البحر  و�ضمال  الأردن،  غ��ور  اأرا���ض��ي  ب�ضم  العزم 
امليت، وهو القرار الذي ي�ضاعف اخلطر، ويذهب بنا 
جميعا نحو املجهول حيث ل اآفاق لل�ضالم ول نهايَة 
مدى  على  بفل�ضطني  حلق  الذي  الكبر  الظلم  لهذا 

�ضنوات وعقود ما�ضية.
والنوايا  المركي،  القرار  اإن  الطراونة،  وقال 
لدعوات  م��زدوج��ًة  �ضربًة  ميثالن  الإ�ضرائيلية، 
ال�ضالم وال�ضتقرار يف منطقتنا، وهما خطر حمدق 
لإنهاء  الداعية  اجلهود  لكل  موؤ�ضفًة  نهايًة  ي�ضكل 
اأجيال  عاي�ضته  ملا  حد  وو�ضِع  الفل�ضطينيني  معاناة 
واأجيال، من م�ضادرة احلقوق، وم�ضاهداتهم لن�ضرة 
الظامل على ح�ضاب حقهم امل�ضروع بالدولة والأمان.

كل  ير�ضد  وه��و  ال��ن��واب،  جمل�س  ان  اىل  ولفت 
انتهاكات الإ�ضرائيليني بحق اأهلنا يف فل�ضطني، فانه 
بالواقع  امل�ضا�س  من  والتحذير،  احلذر  بعني  ينظر 
على  وح��دوده��ا  الفل�ضطينية  للخارطة  القانوين 
العام 1967، ف�ضم غور الأردن  الرابع من حزيران 
امل�ضتوطنات،  ب�ضرعية  والعراف  ا�ضرائيل  لدولة 
اأ�ضدرت وعد بلفور  ينبع من ذات عقلية ال�ضر التي 
جديدة  اأرا�ضي  اإ�ضرائيل  منح  بعد  بيكو،  و�ضايك�س 
لحتاللها، وكاأن الوليات املتحدة متنح المتيازات 
ل�ضعب  للظامل كمكافاأة على ظلمه وقتله وت�ضريده 
باأكمله. واو�ضح الطراونة يف البيان الذي تاله، ان 

حتدياتها،  باأخطر  اليوم  متر  الفل�ضطينيُة  الق�ضيُة 
وهي ق�ضيُة الأردن الأوىل، وق�ضيُة العرب املركزية، 
وهي عقدة ال�ضراع مع اإ�ضرائيل التي ما زالت ترمي 
وتتجاوز  الدولية  ال�ضرعية  بقرارات  ظهرها  وراء 
يف احتاللها القانون كما تتجاوز يف ممار�ضاتها القيم 

الإن�ضانية.
وا�ضاف، نقف اليوم اأمام منعطف خطر يف هذا 
يف  الوطنية  امل�ضوؤولية  بروح  التحلي  وعلينا  امللف، 
التعامل مع هذا التحدي اخلطر، والتاريخ اجلديد 
اأن  وعلينا  الفل�ضطيني،  ال�ضقيق  ومعاناة  مظلمة  من 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  املفدى  قائدنا  بنهِج  نقتدي 
الثاين الذي يرفع �ضعار العدل الدويل على م�ضاحات 
على  احتالل  اأق��دم  باإنهاء  وي��ن��ادي  ك��اف��ًة،  الأمم 
املنطقة  وا�ضتقرار  لأمن  كمدخل  العربية  الأرا�ضي 
باأ�ضرها، وحتقيق اآمال الأجيال واأحالمهم يف واقع 

اآمن وم�ضتقبل م�ضرق.
وال�ضدارة  ال��روؤي��ة  �ضاحب  اأ�ضاب  لقد  وق��ال، 
على  احل��رب  جهود  م�ضارات  ربط  يف  امللك،  جاللُة 
الإرهاب، مب�ضتقبل حل الق�ضية الفل�ضطينية، حيث 
التطرف،  لإنهاء  جمال  ول  املنطقة  يف  ا�ضتقرار  ل 
اليومي  وقتلها  الإ�ضرائيلية  اإل بوقف العتداءات 

لأحالم وتطلعات �ضعب اأعزل خذله العامل.
امل�ضوؤولية  بروح  النواب  جمل�س  تعامل  ان  واأكد 
من  ينطلق  ال��ت��ح��دي،  حلجم  واإدراك����ه  الوطنية، 
خارطة  ور�ضم  العليا،  اململكة  مل�ضالح  دقيق،  تقدير 
الأخرة،  اخلطرة  التطورات  مواجهة  يف  مواقفنا 
له  عونا  ولنكون  امللك  جاللة  جهود  على  ا�ضتنادًا 

وللعدالة و�ضندًا لالأ�ضقاء الفل�ضطينيني.
الدوليْة،  القوى  م��وازي��ن  معادلَة  ان  وا���ض��اف، 
اإ�ضناد  عن  البحث  يف  جيدًا  الإم��ع��ان  علينا  حتتم 
مع  للتعامل  ع��رب��ي،  بتح�ضيد  الأردين  امل��وق��ف 
بع�ضه،  يدعم  الذي  التطرف  مواجهة  يف  املتغرات 
دعم  يف  ومق�ضدًا  ه��دف��ًا  اجل��ه��ود  بتوحيد  وذل���ك 
دولتهم  قيام  لإعالن  و�ضوًل  الفل�ضطينيني  الأ�ضقاء 
الوطني  ترابهم  على  وال��ك��رام��ة  ال�ضيادة  كاملة 
ال�ضراع  ينهي  ومب��ا  املحتلة،  القد�س  وعا�ضمتها 
العادل  ال�ضالم  اأُ�ض�س  على  الإ�ضرائيلي  العربي 

وال�ضامل.

*عمان 
ال��ث��الث��اء  رق��اب��ي��ة  جل�ضة  يف  ال��ن��واب  ن��اق�����س 
رئي�س  وح�ضور  الطراونة  عاطف  املهند�س  برئا�ضة 
 13 ال���وزارة،  وهيئة  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء 

�ضوؤال نيابيا.
واأثار 12 متحدثًا يف بند ما ي�ضتجد من اعمال 
احل��ري��ات  ب��راج��ع  املتعلقة  الق�ضايا  م��ن  ع���ددا 
الراأي، وبذل اجلهود  العامة، والفراج عن معتقلي 
لالإفراج عن املعتقلني الردنيني يف اخلارج، ف�ضال عن 
املطالبة باإلغاء اتفاقية الغاز ردًا على الجراءات 
النتخاب،  قانون  وتعديل  الخ��رة،  الإ�ضرائيلية 
اإىل  اإ�ضافة  الثالثة،  ال��درج��ة  موظفي  وان�ضاف 
خدمية.  ومطالب  الإلكرونية،  التجارة  تطوير 
حول  فيما  احلكومة،  ب��اإج��اب��ات  ن��واب   9 واكتفى 
ا�ضتجواب،  اإىل  �ضوؤاله  العرموطي  �ضالح  النائب 

عي�ضى  ي��اغ��ي،  م�ضطفى  ال��ن��واب  ارج����اأ  ح��ني  يف 
حيال  بقرارهم  البت   ، الزبن  و�ضليمان  اخل�ضا�ضنة، 

اجوبة احلكومة حلني ورود تفا�ضيل ا�ضافية.
وطالب العرموطي خالل مناق�ضة �ضوؤاله املتعلق 
بق�ضية “بنك البراء”، عقد جل�ضة خا�ضة للنواب 
لبحث امللف واإحالته اىل النائب العام للتحقيق يف 
حت�ضيل  يف  املق�ضرين  وحما�ضبة  الواردة  املخالفات 
حقوق ال�ضعب الردين. وثمن نواب املواقف امل�ضرفة 
حتويل  واآخ��ره��ا  ال�ضعودية،  العربية  للمملكة 
لل�ضوؤون  الدولة  وزير  وا�ضار  منحة.  اىل  الوديعة 
ونزاهة  �ضحة  اىل  يامني  اب��و  م��ب��ارك  القانونية 
اجراءات اللجنة املكلفة بتعيينات القيادات العليا، 
للمقابالت توؤكد  لفتا اىل وجود ت�ضجيالت فيديو 
مداخلة  على  رده  يف  وذلك  اللجنة،  عمل  �ضفافية 

للنائب ان�ضاف اخلوالدة.

*عمان 
حممد  النيابية  الداري���ة  اللجنة  رئي�س  ق��ال 
الوزراء  برئي�س  �ضتلتقي  اللجنة  اإن  احلجاحجة: 
لبحث  الع�ضع�س،  حممد  املالية  ووزي��ر  ال��رزاز  عمر 
الربية  وزارة  يف  الثالثة  الفئة  موظفي  مطلب 
 100 مبقدار  رواتبهم  زي��ادة  واملت�ضمة  والتعليم، 
هذه  كل  اأو���ض��اع  معاجلة  عن  ف�ضال  �ضهريا،  دينار 

الفئة بالوزارات والدوائر احلكومية كافة.
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  احل��ج��اح��ج��ة  وب���ني 
تي�ضر  والتعليم  الربية  وزي��ري  بح�ضور  الثالثاء 
يا�ضرة  املوؤ�ض�ضي  الأداء  لتطوير  والدولة  النعيمي 
غو�ضة ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية �ضامح النا�ضر 
ال�ضتعدادا  ابديا  والنا�ضر  النعيمي  الوزير  “اأن 

لدرا�ضة تلك املطالب«.
عدد  ا  اأي�ضً ح�ضره  الذي  الجتماع  خالل  واأكد 
من املعنيني واملوظفني، �ضرورة اإجراء م�ضح لرواتب 

ال��دول��ة  وموؤ�ض�ضات  ال����وزارات  يف  الثالثة  الفئة 
املختلفة وتوحيدها.

ايام  قبل  التقى  اإن��ه  النعيمي:  ال��وزي��ر  وق��ال 
ب�”الربية” ومتت  الثالثة  الفئة  بعدد من موظفي 
ال���وزراء  جمل�س  اإىل  ورف��ع��ه��ا  مطالبهم  مناق�ضة 
لدرا�ضتها واتخاذ الالزم ب�ضاأنها، واأبرزها زيادة 100 
املعلمني،  لأبناء  امللكية  باملكرمة  و�ضمولهم  دينار، 
كتحديد  ب���ال���وزارة  خمت�ضة  ق����رارات  ع��ن  ف�ضال 
والإج����ازات  للحرا�س  الر�ضمي  ال����دوام  ���ض��اع��ات 

ال�ضنوية وغرها.
مراجعة  هناك  اإن  غو�ضة:  قالت  جهتها،  من 

�ضاملة لنظام اخلدمة املدنية.
الفئة  موظفي  م��ن   %  20 اأن  النا�ضر  واأو���ض��ح 
اإىل  م�ضرا  الربية،  وزارة  يف  متواجدون  الثالثة 
احلوافز  �ضببه  الفئة،  هذه  روات��ب  بني  الفرق  ان 

املقدمة من بع�س الوزارات والدوائر احلكومية.

*عمان 
احل�ضن،  بنت  �ضمية  الأم��رة  �ضمو  رعاية  حتت 
اأم���ن���اء ج��ام��ع��ة الأم�����رة �ضمية  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
العاملي  الأ�ضبوع  فعاليات  اختتمت  للتكنولوجيا، 
احل��ادي��ة  لل�ضنة  ينظمه  ال���ذي   ،2019 ل��ل��ري��ادة 
للريادة  رانيا  امللكة  مركز  ال��ت��وايل،  على  ع�ضرة 
من  موؤ�ض�ضة   30 م��ن  اأك��ر  مب�ضاركة  اجلامعة،  يف 
احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  القطاعات  خمتلف 
واجلمعيات  الربحية  غر  واملوؤ�ض�ضات  واجلامعات 

والهيئات الدبلوما�ضية.
تعزيز  اإىل  للريادة  العاملي  الأ�ضبوع  ويهدف 
القت�ضاد،  دعم  يف  ودوره��ا  الأعمال  ري��ادة  ثقافة 
ال�ضابة،  الريادية  التجارب  على  ال�ضوء  وت�ضليط 

وق�ض�س جناح اأردنية.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور م�ضهور الرفاعي: 
اإن املركز �ضعى منذ ن�ضاأته اإىل تعزيز ثقافة ريادة 
فئة  لدى  �ضيما  ول  الأردين،  املجتمع  يف  الأعمال 
ال�ضباب، وعمل على دفع الّنمو القت�ضادي؛ لزيادة 
اإليه  ي�ضار  اإقليميًا  مركزًا  فكان  املجتمعات،  رفاهية 

بالبنان، حمققًا روؤى �ضمو الأمرة �ضمية، بالنهو�س 
الذين  للرياديني  الّدعم  وتوفر  الريادة،  قطاع  يف 

هم قادة التقدم واأ�ضا�س البناء.
واأ����ض���ار م��دي��ر امل���رك���ز حم��م��د ع��ب��ي��دات اإىل 
ت��ك��ات��ف ج��ه��ود اجل���ه���ات امل�����ض��ارك��ة وال��داع��م��ة 
امل�ضتوى  ورفع  ال�ضباب  ومتكني  الفعاليات،  لإجن��اح 
اأنه مت  للمواطن، مو�ضحًا  القت�ضادي والجتماعي 
اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  فعالية   264 عقد 

وبن�ضبة جتاوزت 50 باملئة خارج عمان.
�ضركة  يف  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  مديرة  واأ���ض��ارت 
تنبع  الفعالية  رعاية  اأن  اإىل  �ضاهني،  نيكول  اأمنية 
الأعمال  ري��ادة  بيئة  تعزيز  باأهمية  القناعة  من 
الريادية  والتجارب  الأفكار  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
امللهمة، والأن�ضطة التي وّفرت فر�ضة ثمينة لطلبة 
بال�ضركات  لاللتقاء  الأع��م��ال  ول��رواد  اجلامعات، 
الداعمة واملمولة للم�ضاريع. ويف ختام احلفل الذي 
ال�ضداقة يف احلرم اجلامعي، كرم  اأقيم على مدرج 
رئي�س اجلامعة الراعي الر�ضمي وموؤ�ض�ضات الإعالم 

الأردنية، وال�ضركاء ال�ضراتيجيني.

*عمان 
النيابية  وال�ضباب  التعليم  جلنة  رئي�س  ق��ال 
والطلبة  املناهج  ق�ضيتي  اإن  ال��ط��راون��ة:  م�ضلح 
�ضمن  من  �ضتكون  اخل��ارج،  يف  الدرا�ضني  الأردن��ي��ني 
اأولويات عمل اللجنة خالل الدورة العادية الرابعة 

احلالية.
اأن  ال��ث��الث��اء،  اللجنة  اجتماع  خ��الل  واأ���ض��اف 
تتعلق  التي  الق�ضايا  بكل  معنية  ا�ضبحت  اللجنة 
جلنة  لت�ضبح  دجم��ه��ا  بعد  وال��ري��ا���ض��ة  بال�ضباب 
التعليم وال�ضباب، موؤكًدا اأنها �ضتقوم بعملها على مبداأ 
الت�ضاركية واملكا�ضفة مع جميع اجلهات، ول�ضيما اأن 
اأمام  املعرو�ضة  املهمة  الق�ضايا  من  العديد  هناك 
اأ�ضحاب  مع  وبحثها  درا�ضتها  تنتظر  والتي  اللجنة 

العالقة والخت�ضا�س.
التي  املو�ضوعات  اهم  من  ان  الطراونة  وتابع 
�ضيكون  الدرا�ضية، حيث  املناهج  �ضيتم بحثها تغير 
واأ�ضحاب  املعنيني  مع  اللقاءات  من  العديد  هناك 
الخ��ت�����ض��ا���س، ف�����ض��اًل ع��ن ب��ح��ث ك��ل امل��و���ض��وع��ات 

العامة  الثانوية  الدرا�ضة  �ضهادة  بامتحان  اخلا�ضة 
)التوجيهي(، والعمل على معاجلة م�ضاكل القبولت 

يف اجلامعات مبا يخدم امل�ضلحة العامة.
اللجنة  �ضتقوم  التي  الق�ضايا  اأبرز  من  اأن  واأكد 
اخل��ارج،  يف  ال��دار���ض��ني  الطلبة  ق�ضية  مبتابعتها 
ول�ضيما الدرا�ضني يف اوكرانيا، م�ضرا اإىل ان هناك 

�ضعفا وا�ضحا يف التعاطي مع هذه الق�ضية املهمة.
على  اللجنة  و�ضعتها  التي  الق�ضايا  �ضمن  ومن 
الثانوية  وقاعات  اخلا�س،  التعليم  اأولوياتها،  �ضلم 
العامة واملباين املدر�ضية، بالإ�ضافة لق�ضايا املعلمني 
النواب  اللجنة  اأع�ضاء  واف��ق  ذل��ك،  اإىل  العالقة. 
ح�ضن ال�ضعود وفوزي الطعيمة وهيا ال�ضبلي و�ضباح 
على  ال�ضرفات  و���ض��وان  اجل���راح  ويو�ضف  ال�ضعار 
وع�ضوية  ال�ضعود،  برئا�ضة  م�ضغرة  جلنة  ت�ضكيل 
ال�ضعار وال�ضرفات لو�ضع برنامج عمل للجنة يتناول 
ال�ضباب  قطاع  تواجه  التي  وامل�ضاكل  الق�ضايا  اأبرز 
اللجنة  من  واعتمادها  مناق�ضتها  ليتم  اململكة  يف 

للمبا�ضرة ببحثها مع اجلهات ذات العالقة.

*عمان 
الهوام�س  م�ضكلة  حل  اإىل  الزراعة  وزارة  ت�ضعى 
و�ضع  خ��الل  م��ن  امل��رك��زي  عمان  �ضوق  يف  ال�ضعرية 
واجلهات  ال���وزارة  يف  فنية  جلنة  اعدتها  م�ضفوفة 
مدير  وح�ضب  الزراعية.  املنتجات  بت�ضويق  املعنية 
امين  الدكتور  اخلارجية  والتجارة  الزراعي  الت�ضويق 
بنود  اه��م  اإن  )ب���را(:  ل�  ت�ضريح  يف  ق��ال  ال�ضلطي، 
امل�ضفوفة هو تفعيل نظام البيع يف ا�ضواق اجلملة من 
خالل اإعداد تعليمات تنظم عملية البيع يف املزادات 
املحالت  ا�ضحاب  م��ن  ال�ضعار  ع��ن  الع���الن  وك��ذل��ك 
الو�ضطاء. كما ت�ضمل امل�ضفوفة اآليات للحد من ادخال 

املوجهة  ال�ضع  ادخ��ال  من  واحل��د  )املو�ضبة(  ال�ضلع 
ما  العبوة  داخ��ل  حجم  من  اك��ر  على  حتتوي  التي 
ان هذه  اإىل  م�ضرا  بالوزن،  البيع  ي�ضاعد على عملية 
البيع  مع  مقارنة  ع��ادل  �ضعرا  �ضتحقق  الج���راءات 
باجلملة. وا�ضار اإىل ان امل�ضفوفة توحد العمل بحجم 
من  بدل  احلقل  عبوات  ا�ضتخدام  خالل  من  العبوات 
عبوات التجزئة، ما يقلل الكلفة نظرا لأن 32 باملئة 
من كلف الت�ضويق تذهب للعبوات غر امل�ضردة، موؤكدا 
طن   3000 نحو  دخول  ي�ضهد  املركزي  عمان  �ضوق  ان 
خ�ضار وفواكه وورقيات يوميا ما ي�ضكل 82 باملئة من 

جممل الب�ضائع الزراعية التي تباع يف اململكة.

فلسطين النيابية تلتقي 
ائتالف الجمعيات المقدسية

*عمان 
اإن  ال�ضعود:  يحيى  النيابية  فل�ضطني  جلنة  رئي�س  ق��ال 
الفل�ضطينية  الق�ضية  عن  الدفاع  يف  م�ضتمرون  جميًعا  الأردنيني 
الحتالل  قوات  مواجهة  يف  املقد�ضيني  ب�ضمود  م�ضيًدا  والقد�س، 

الإ�ضرائيلي.
اجلمعيات  ائتالف  الثالثاء  اللجنة  ا�ضتقبال  خالل  واأ�ضاف، 
املقد�ضية، اأن اللجنة ب�ضدد اإطالق فعاليات “اأيام مقد�ضية”، يوم 
اجلمعة املقبل وت�ضلط ال�ضوء على القد�س واملقد�ضات، بالإ�ضافة 
التي تقوم بها قوات الحتالل  املمار�ضات والنتهاكات  اإىل ك�ضف 
الأمركية  املتحدة  الوليات  اأن  ال�ضعود،  وتابع  املقد�ضيني.  بحق 
وعدم  الأح��ادي��ة،  بقراراتها  الظالم  ملع�ضكر  منحازة  اأ�ضبحت 

احرامها لل�ضرعية الدولية.
حملة  كذلك  �ضتطلق  النيابية  فل�ضطني  جلنة  اأن  اإىل  ولفت 
العودة  نادي  مع  بالتعاون  وقراري”،  “حقي  توقيع  مليون  جلمع 
العودة  بحق  �ضرف  وثيقة  مبثابة  وه��ي  لندن،  يف  الفل�ضطيني 

لالجئني الفل�ضطينيني.

وزير الشباب :تمكين الشباب وبناء 
قدراته يعد من أولويات المرحلة

*عمان 
قال وزير ال�ضباب الدكتور فار�س الريزات اأن متكني ال�ضباب 
حتولت  �ضهدت  التي  املرحلة،  اأولويات  من  يعد  قدراته  وبناء 
ال�ضباب  على  بظاللها  األ��ق��ت  وثقافية،  و�ضيا�ضة  اقت�ضادية 
ت�ضتوجب  وال��ت��ي  اأب��رزه��ا  م��ن  البطالة  تعد  ع��دي��دة  بتحديات 
الريزات  واأ���ض��اف  ملعاجلتها.  البدائل  لو�ضع  اجلهود  تكاتف 
الركية  اجلمهورية  �ضفر  الثالثاء،  مكتبه  يف  ا�ضتقباله  خالل 
النفتاح  على  حتر�س  ال�ضباب  وزارة  اأن  كاراغوز،  مراد  عمان  يف 
واإقامة ال�ضراكات مع خمتلف اجلهات يف اإطار دعم قطاع ال�ضباب 
امليدانية  اجل��ولت  من  العديد  اأج��رى  اأن��ه  لفتا  به،  والرت��ق��اء 
اخلدمة  لتقدمي  مواءمتها  ومدى  التحتية  البنية  على  لالإطالع 
الأف�ضل لل�ضباب الأردين، مرحبا بالت�ضاركية يف الرامج ال�ضبابية 

التي تتنا�ضب وتطلعات ال�ضباب واحتياجاتهم.

*عمان 
جمد  والآث���ار  ال�ضياحة  وزي��رة  دع��ت 
اليرلندية  ال�ضياحة  ل�ضتقطاب  �ضويكة 
تعاون  بعالقات  اململكة  ارت��ب��اط  ظ��ل  يف 
امل��ج��الت كافة،  اي��رل��ن��دا يف  م��ع  وط��ي��دة 
بني  امل��ت�����ض��اب��ه��ة  ال�ضيا�ضية  وال���ظ���روف 

البلدين.
حفل  رعايتها  خ��الل  �ضويكة  وق��ال��ت 
التجربة  من  ال�ضتفادة   “ بعنوان  اإفطار 
ال�ضفر  بح�ضور   “ اليرلندية  ال�ضياحية 
فن�ضنت  الدكتور  الأردن  لدى  اليرلندي 
اأونييل، اإن دولة ايرلندا متكنت من جتاوز 

ال�ضعاب والتحديات.

النمو  ا�ضتطاع  الأردن  ان  اإىل  واأ�ضارت 
واملجالت  وال�ضناعي  ال�ضياحي  بالقطاع 
يوم  واحتفل  م�ضبوق،  غر  ب�ضكل  الأخ��رى 
رقم  ال�ضائح  با�ضتقبال  املا�ضي  اخلمي�س 
تن�ضيط  هيئة  بجهود  ال��ب��راء  يف  مليون 
ال�ضياحة  ووك���الء  الأردن���ي���ة  ال�ضياحة 
خالل  م��ن  ال��واف��دة،  وال�ضياحة  وال�ضفر 
ال��واف��دة،  لل�ضياحة  الأردن��ي��ة  اجلمعية 
فن�ضنت  واأع����رب  الأخ����رى.  واجل��م��ع��ي��ات 
اأون��ي��ي��ل ع��ن ان��ب��ه��اره ب������الأردن وامل��ن��ت��ج 
اأن  موؤكدا  عام،  ب�ضكل  والثقايف  ال�ضياحي 
هذا املنتج يتمتع ب�ضورة اإيجابية جدا مع 
�ضماله  من  والأردن  اليرلنديني،  ال�ضياح 

اإىل جنوبه يزخر باملواقع ال�ضياحية التي 
ميكن اأن يراها ال�ضائح خالل ايام معدودة.

يتناف�س  الردن  اإن  اأون��ي��ي��ل:  وق���ال 
منه  القريبة  ال��دول  من  عدد  مع  �ضياحيا 
على  �ضخمة  م��ي��زان��ي��ات  ت�����ض��رف  وال��ت��ي 
ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال  ال��ت�����ض��وي��ق. 
ال�ضياح  ع��دد  اإن  ق��ع��وار:  ع��وين  اجلمعية 
�ضهر  حتى  ل��الأردن  الوا�ضلني  اليرلنديني 
الآف  ثالثة  نحو  احل��ايل  الول  ت�ضرين 
وخم�ضمئة زائر، بزيادة نحو 30% عن العام 
عمر  اجلمعية  ع��ام  مدير  و�ضلط  املا�ضي. 
حزينة ال�ضوء على واقع ال�ضياحة الوافدة 
القت�ضاديات  من  تعد  والتي  ايرلندا  من 

اأه��م  لعر�س  ب��الإ���ض��اف��ة  عامليا،  ال��رائ��دة 
حجز  وطرق  اليرلندي  ال�ضائح  خ�ضائ�س 
لل�ضوق  امل�ضتهدفة  �ضفره، والفئات العمرية 
نظمته  ال��ذي  احلفل  يف  و�ضارك  الأردين. 
ال��واف��دة،  لل�ضياحة  الردن��ي��ة  اجلمعية 
يف  وامل��وؤازري��ن  العاملني  الأع�ضاء  من  عدد 
وال�ضفر  ال�ضياحة  و���ض��رك��ات  اجلمعية، 
وال��ف��ن��ادق و���ض��رك��ات ال��ن��ق��ل، و���ض��رك��ات 
من  عدد  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضياحي،  ال�ضتثمار 
تن�ضيط  وهيئة  ال�ضياحي،  القطاع  ممثلي 
ال�ضياحة وجلنة موقع املغط�س، واجلمعيات 
ال��ط��ران  و���ض��رك��ات  امل��ت��ع��ددة  ال�ضياحية 

وجمعية رجال الأعمال الأردنيني.

*عمان 
اأك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 
اجتماعا  الثالثاء  تروؤ�ضه  خالل  ال��رزاز، 
املوازنة  مييز  ما  اأهم  اأن  املالية،  وزارة  يف 
فر�س  تت�ضمن  لن  اأنها   2020 للعام  العامة 

اأي �ضرائب جديدة على املواطنني.
ال��ذي  الجتماع  خ��الل  ال���رزاز،  واأك���د 
ح�����ض��ره وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
الإع��الم  ل�ضوؤون  الدولة  ووزي��ر  الع�ضع�س 
التخطيط  ووزي��ر  الع�ضايلة  ع��ودة  اأجم��د 
الرب�ضي  و�ضام  الدكتور  الدويل  والتعاون 
وزارة  يف  املعنية  الدوائر  مدراء  مب�ضاركة 
خارطة  متثل  العامة  املوازنة  اأن  املالية، 
تتمثل  وا�ضحة،  اأه���داف  لها  اقت�ضادية 
ب��ت��ع��زي��ز ال���ض��ت��ق��رار امل����ايل وال��ن��ق��دي، 
زي��ادة  وع��دم  القت�ضادي  النمو  وحتفيز 

ال�ضرائب. 
عر�ضا  �ضهد  الذي  اللقاء  خالل  و�ضدد، 
امل��وازن��ة  م�ضروع  لبنية  تف�ضيليا  مرئيا 
التي  واملنطلقات  لها  الرئي�ضة  وامل��الم��ح 
اآليات  تعزيز  ���ض��رورة  على  عليها،  بنيت 
جهد  �ضمن  ال�ضريبي،  التهرب  مع  التعامل 
تكاملي بال�ضبل القانونية والإدارية كافة، 
ويحمي  العامة،  املالية  على  ينعك�س  ومبا 

املواطن امللتزم �ضريبيًا.
للعام  املوازنة  اإعداد م�ضروع  اإن  وقال: 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  �ضل�ضلة  بعد  ج��اء   2020
منطلق  من  احل��وار  وجل�ضات  الت�ضاورية 
الأم��ة،  جمل�س  مع  والنفتاحية  التعاون 
وال����وزارات  وال���ن���واب،  الأع��ي��ان  ب�ضقيه 
واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وال���ض��ت��ن��اد على 
احلكومة  تع�ضى  اق��ت�����ض��ادي��ة  اأول���وي���ات 

لتحقيقها العام املقبل.
ت�ضتهدف  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
النمو  وحت��ف��ي��ز  لتح�ضني  ب��راجم��ه��ا  م��ن 
املنطقة،  يف  التباطوؤ  رغ��م  الق��ت�����ض��ادي 
على  تدلل  املوؤ�ضرات  جميع  اأن  خ�ضو�ضا 
هذا  يف  م�ضرا،  الأردين،  القت�ضاد  تعايف 
ال�ضدد، اإىل حديث جاللة امللك يف خطاب 
العادية  ال��دورة  لفتتاح  ال�ضامي  العر�س 
الرابعة ملجل�س الأمة الثامن ع�ضر، عندما 
الأ�ضعب  الإ�ضالحات  “باتت  جاللته  قال 

خلفنا«.
“علينا  ال�ضدد،  هذا  يف  ال��رزاز،  واأك��د 
وكما وجهنا جاللة امللك الرتقاء بالو�ضع 
حت�ضني  من  يتاأتى  وهذا  للمواطن،  املعي�ضي 
العمل  وزي��ادة فر�س  والأج���ور،  ال��روات��ب 
للمواطنني،  املقدمة  اخل��دم��ات  وم�ضتوى 
ال��ذي  الأم����ر  ون��ق��ل،  و���ض��ح��ة  تعليم  م��ن 
يتطلب النهو�س مبنظومة الأداء والهيكلة 
وال��ت��خ��ل�����س م��ن ال���ره���ل، وو���ض��ع اآل��ي��ات 
القطاع  العاملني يف  لربط حوافز  وا�ضحة 

العام مع اأدائهم«.
واأ�ضار اإىل اأن نتائج ملمو�ضة للحزمتني 
�ضمن  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  التنفيذيتني 
ب��داأت  للحكومة،  القت�ضادي  ال��رن��ام��ج 
تطالب  القطاعات  من  العديد  واأن  تظهر، 
الذي  التح�ّضن  نتيجة  فيها،  بال�ضتمرار 
طال قطاعات العقار واملركبات وال�ضياحة 
التي  وال����ق����رارات  الإج������راءات  نتيجة 
ع��دد  وتن�ضيط  حتفيز  ب��ه��دف  ات��خ��ذت 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  م��ن 
8ر7  بن�ضبة  الآن  لغاية  زادت  ال�ضادرات 
املا�ضي  العام  من  ذاتها  الفرة  عن  باملئة 

رغم الظروف القليمية ال�ضعبة.
الراأ�ضمايل،  بال�ضتثمار  يتعلق  وفيما 
اأ�ضا�ضي  كمحرك  اأهميته  اإىل  ال��رزاز  لفت 
الإن��ف��اق  زي���ادة  ك��ون  الق��ت�����ض��اد،  لعجلة 
على  اإي��ج��اب��ي��ا  �ضينعك�س  ال��راأ���ض��م��ايل 
اخلا�س،  القطاع  مع  احلكومية  ال�ضراكة 
للم�ضاريع  املخ�ض�س  الإنفاق  �ضيزيد  حيث 
الراأ�ضمالية عن 100 مليون دينار مر�ضودة 
لذلك، و�ضيكون له انعكا�ضات ايجابية على 

قطاع البلديات والتنمية املحلية.
التي حتققت يف عدد  اأن الأرق��ام  وبنّي 
من القطاعات اإيجابية ومب�ضرة، واأن اأرقام 
قد  احلكومة  بها  التزمت  التي  الت�ضغيل 
حتققت، واأن العام القادم �ضي�ضهد برناجما 
متكامال للت�ضغيل، كما اأن احلكومة �ضت�ضعى 
لتحقيق نقلة نوعية يف قطاعات خدماتية 
ذات اأولوية للمواطن، ويف مقدمتها ال�ضحة 
وزير  ا�ضتعر�س  بدوره،  والنقل.  والتعليم 
املالمح  الع�ضع�س  حممد  الدكتور  املالية 
ال�ضا�ضية  واملنطلقات  للموازنة  الرئي�ضة 
النفاق  رفع  �ضيتم  انه  موؤكدا  لإعدادها، 
اعلى  وهي  باملئة   28 بن�ضبة  الراأ�ضمايل 
ا�ضتثمار حقيقي  “وهذا  ن�ضبة منذ �ضنوات 

يف حتفيز القت�ضاد والنمو القت�ضادي ».
اخ��ذت   2020 م��وازن��ة  ان  اإىل  ولفت 
التي  التحفيزية  احل��زم  العتبار  بعني 
قاعدة  وعك�ضت  اخرا  احلكومة  اأطلقتها 
زيادة يف  اي  يكون هناك  لن  بانه  ا�ضا�ضية 
على  �ضريبية  اعباء  فر�س  او  ال�ضرائب 
احلكومة  ح��ر���س  يعك�س  م��ا  امل��واط��ن��ني، 
خم�ض�ضة  القادمة  املرحلة  تكون  ان  على 
للتحفيز والتخفيف عن املواطنني وحت�ضني 

اخلدمات املقدمة لهم.
 118 تخ�ضي�س  عن  الع�ضع�س  وك�ضف 
ال�ضراكة  مل�ضاريع  املوازنة  يف  دينار  مليون 
امل�ضاريع  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
توجه  يعك�س  م��ا  “وهو  ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة 
الراأ�ضمالية  امل�ضاريع  تكون  بان  احلكومة 
تعظيم  يف  ي�ضهم  ما  �ضراكة  م�ضاريع  هي 

كفاءة النفاق على هذه امل�ضاريع«.
من  �ضتقوم  احلكومة  ان  اإىل  وا���ض��ار 
خالل املوازنة بت�ضديد جزء من املتاأخرات 
كما  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  خالل  ن�ضاأت  التي 
النفقات  تكون  ان  بالعتبار  الخذ  �ضيتم 
وجود  ع��دم  ل�ضمان  واقعية  والي���رادات 

متاأخرات يف ال�ضنة القادمة.
واكد وزير املالية ان ال�ضتثمار يف منو 
ال�ضادرات هو ا�ضتثمار ا�ضراتيجي عك�ضته 
املوازنة التي يجب ان تعمل على املحافظة 
ع��ل��ى الرق�����ام الي��ج��اب��ي��ة ل��ل�����ض��ادرات 

وزيادتها.
واقعية  تعك�س  املوازنة  ان  اإىل  ولفت 
التي  القرارات  تعك�س  مثلما  التقدير،  يف 
ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة احل���د م��ن ال��ره��ل 
التي  احلزم  عر  والبروقراطي  الداري 
املوؤ�ض�ضات،  بع�س  والغاء  لدمج  اطالقها  مت 
الراأ�ضمايل  النفاق  بان  الأم��ل  عن  معربا 
ن�ضبة  على  احلفاظ  على  ايجابا  �ضينعك�س 

النمو القت�ضادي وزيادة زخمه.
اأب���رز  اأن  الع�ضع�س  ال��دك��ت��ور  واك���د 
هي  امل��وازن��ة  ه��ذه  يف  احلكومة  اول��وي��ات 
وامل��ايل  الق��ت�����ض��ادي  ال���ض��ت��ق��رار  �ضمان 
وت��ع��زي��ز اج������راءات م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب 
حق  على  حفاظا  واجلمركي،  ال�ضريبي 
امللتزم �ضريبيا، لفتا اإىل ان نظام الفوترة 
يف  �ضي�ضهم  احلايل،  العام  اقراره  مت  الذي 
تنظيم ال�ضوق ورفع اليرادات ال�ضريبية.

�ضرفع  املوازنة  م�ضروع  ان  اإىل  وا�ضار 
و�ضيتم  ال�ضياحة  ت�ضجيع  خم�ض�ضات  من 
الداخلية  ال�ضياحة  بت�ضجيع  ال�ضتثمار 
وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��واق��ع 

ال�ضياحية.
تو�ضيع  على  �ضتعمل  املوازنة  ان  واك��د 
ل��الأ���ض��ر  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  �ضبكة 
برنامج  خ��الل  م��ن  وامل��ح��ت��اج��ة  ال��ف��ق��رة 
ب��ن��اًء على م��وؤ���ض��رات  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ع��ون��ة 
حقيقية متّكن احلكومة من اي�ضال الدعم 

مل�ضتحقيه.
اوج��ه  ان  اإىل  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  ول��ف��ت 
موجهة  الرئي�ضة  ال��راأ���ض��م��ايل  الن��ف��اق 
يحتاجها  التي  العامة  اخلدمات  لتح�ضني 
و�ضحة  وتعليم  وا�ضكان  طرق  من  املواطن 
ومياه ونقل، بالإ�ضافة اإىل المن والدفاع. 
هي  النفقات  من  باملئة   86 ان  اإىل  وا�ضار 
والج��ور  ال��روات��ب  ت�ضكل  جارية  نفقات 
العام  الدين  فوائد  يتلوها  باملئة   65 منها 
م�ضادر  ايجاد  على  احلكومة  تعمل  ال��ذي 
“يف  م�ضددا  ن�ضبتها،  من  تخف�س  متويلية 
حفاظا  بخدمتها  �ضنقوم  ال��وق��ت  نف�س 
بال�ضكل  والنقدي  امل��ايل  ال�ضتقرار  على 
املطلوب”، يف وقت تبلغ فيه ن�ضبة النفقات 
املاأمل  الت�ضغيلية تبلغ 14 باملئة والتي من 

ال�ضتثمار يف زيادتها.
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اختتام مؤتمر عن التطبيقات 
الحديثة بالطب النووي

اإلفتاء تجدد الدعوة للتقدم 
لمسابقة اختيار عدد من المفتين

*عمان 
م�ؤمترها  �أع��م��ال  �ل��ن���وي  للطب  �الردن��ي��ة  �جلمعية  �ختتمت 
�ململكة  يف  �لطبية  �لقطاعات  من  عدد  مب�شاركة  �لثاين  �ل�شن�ي 

و�لدول �ملجاورة.
ما  �أحدث  ي�مني،  مدى  على  و�قليمي�ن  دولي�ن  خرب�ء  وناق�ش 
ت��شلت �ليه �لعل�م �لطبية يف �لتطبيقات �حلديثة و�ملت��شعة للطب 

�لن�وي. 
للطب  و�لعربية  �الردنية  �جلمعية  ورئي�ش  �مل�ؤمتر  رئي�ش  وقال 
للطب  �حلديثة  �لتطبيقات  �إن  �البر�هيم:  �كرم  �لدكت�ر  �لن�وي 
�لن�وي متكن �الأطباء من �لت�شخي�ش �لدقيق للأمر��ش على �مل�شت�ى 
قفزة  متثل  �لتي  �لدقيقة  �مل�جهة  �لعلجات  وت�جيه  �جلزيئي 

وتغري� ن�عيا يف كيفية �لتعامل مع �الأمر��ش.
و��شاف �ن �مل�شاركني يف �مل�ؤمتر ناق�ش�� �لطرق �حلديثة يف علج 
خلل  من  و�اللتهابية  �لقلبية  �الأم��ر����ش  وكذلك  �الأور�م  بع�ش 

تطبيقات �لطب �لن�وي.
من جهته، بني رئي�ش �للجنة �لعلمية �لدكت�ر خالد �خل��لدة �أن 
�مل�ؤمتر �ثرى �خلرب�ت �ملحلية للت��شع يف هذه �لتطبيقات �حلديثة 
�لعمل  بدء  �إىل  م�شري�  �لن�وي،  للطب  �مل�جهة  �لدقيقة  للعلجات 
لل�شرطان  و�لعلجية يف مركز �حل�شني  �لت�شخي�شية  �لتطبيقات  يف 

و�خلدمات �لطبية �مللكية.

*عمان 
�ملفتي  �شماحة  ل�شان  على  للمملكة  �لعام  �الإفتاء  د�ئرة  جددت 
بالتقدم  للر�غبني  �لدع�ة  �خل�شاونة،  عبد�لكرمي  �ل�شيخ  �لعام 
مل�شابقة �ختيار عدد من �ملفتني، �ملن�ي عقدها ي�م �ل�شبت 21 �ذ�ر 
�لق�شاة  قا�شي  د�ئرة  يف  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة  �ملقبل  �لعام  من 

بعمان.
د�ئرة  �إن  )ب��ر�(،  �الأردن��ي��ة  �الأنباء  ل�كالة  �خل�شاونة  وق��ال 
�جتيازهم  �شريطة  �ملفتني  من  ع��دد  تعيني  ب�شدد  �لعام  �الإف��ت��اء 
هناك  �أن  �إىل  الفتا  �ل�شخ�شية،  و�ملقابلة  �لتحريري  �المتحان 
�شروطا يجب �أن تت�فر باملتقدم للم�شابقة �أبرزها �أن يك�ن حا�شل 
�ل�شرعية  �لعل�م  يف  �لبكال�ري��ش  �الأوىل،  �جلامعية  �ل�شهادة  على 
عليها  ح�ش�له  على  م�شى  قد  يك�ن  و�أن  جيد،  عن  يقل  ال  بتقدير 
مدة ال تقل عن خم�ش �شن��ت، باالإ�شافة �إىل �أن تك�ن �ل�شهادة من 
جامعة معرف بها و�لدر��شة باالنتظام، ويحمل �جلن�شية �الأردنية، 

وح�شن �ل�شرية و�ل�شل�ك.
�إىل ورقتني �الأوىل يف  �شيق�شم  �أن �المتحان  و�أ�شاف �خل�شاونة 
متعلقة  �لثانية  �شتك�ن  فيما  �ل�شخ�شية،  و�الأح��ل  و�أ�ش�له  �لفقه 
بالتف�شري، و�حلديث، و�لت�حيد، و�لنح�، و�الإملام باملعرفة و�لثقافة 

�لعامة.
من  �الم��ت��ح��ان  يجتاز  فيمن  ��شرطت  �ل��د�ئ��رة  �أن  و����ش��اف، 
�إياهم ب�شرورة �الإملام  �ملتقدمني �جتياز �ملقابلة �ل�شخ�شية، مطالبا 
�لتج�يد،  �أحكام  مر�عاة  مع  �لكرمي  �لقر�آن  من  �جليدة  بالقر�ءة 

و�لثقافة �لعامة، و�لفقه، �لعقيدة.
ودعا �ملفتي �لعام، �لر�غبني بالتقدمي للم�شابقة مر�جعة �ملركز 
�لرئي�شي لد�ئرة �الإفتاء �لعام يف �لعا�شمة عمان، لتقدمي �لطلبات، 
مرفقني معهم �ل�ثائق �ملطل�بة، د�عيا �لر�غبني بالتقدم للم�شابقة 

مر�جعة م�قع �لد�ئرة على �ل�شبكة �لعنكب�تية.

*عمان 
رعى رئي�ش هيئة �الأركان �مل�شركة �لل��ء 
�لثلثاء  �حلنيطي،  �أح��م��د  ي��شف  �ل��رك��ن 
حفل  م���ؤت��ة،  جامعة  يف  �لع�شكري  باجلناح 
تخريج دورة �ل�شباط �جلامعيني �ملهنيني/20 
و�لهند�شة  و�ل�شيدلة  �ل��ط��ب  لتخ�ش�شات 

مب�شاركة من دولة قطر �ل�شقيقة.
�خلريجني،  طاب�ر  �حلفل  ر�ع��ي  وتفقد 
�أمام �ملن�شة بنظام �مل�شري  �لذي ��شتعر�ش من 

�لبطيء و�لعادي.
�آمر كلية �لعل�م �لع�شكرية �لعميد  و�ألقى 
فيها:  قال  كلمة  �لعدو�ن  ف����ز  طلل  �لركن 
م�ؤتة  جامعة  يف  با�شتقبالكم  �لي�م  “ن�شعد 
لتك�ن  م���ؤت��ة،  مبعركة  ��شمها  �رت��ب��ط  �لتي 

رف بامل�شتقبل  �جل�شر �لذي يربط �ملا�شي �مل�شَّ
من  جديدة  ك�كبة  فيه  ُنخرج  ي�مًا  �مل�شرق، 
ب�شخ�شية  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل�شابة  �ل��ق��ي��اد�ت 
ة  �حلقَّ �جلندية  روح  فيها  �متزجت  م�شق�لة 
�لعمل  يف  باالإخل�ش  م�شّلحني  �لعلم  بعطاء 
�هلل  بع�ن  قادرين  ليك�ن��  ب��اهلل،  و�الإمي���ان 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�شع�بات  تذليل  على 

ت��جه �ل�طن يف �حلا�شر و�مل�شتقبل«.
�مل�شلحة  �ل��ق����ت  مفتي  م��ن��دوب  وق���ال 
يف  مل�ؤتة  “�إن  خطايبة  و�شفي  �الإم��ام  �لعميد 
ذ�كرة �الأردنيني مكانة ال تكاد تعدلها مكانة 
من  �مل�شلمني  على  تهب  �الإميانية  و�لنفحات 
ثرى هذ� �ملكان �لطيب �ملبارك، وتعانق ريحها 
�إن  �خلريج�ن  �أيها  �خلالد،  تاريخها  �أ�شالة 

�أن�شاره  من  تك�ن��  �أن  منكم  ينتظر  دينكم 
و�إن وطنكم ينتظر منكم �أن تك�ن�� من بناته 
فيكم  ياأمل  �الأع��ل��ى  قائدكم  و�إن  وحماته، 
�أهلكم  و�إن  وحمبته،  لثقته  �أه��ًل  تك�ن��  �أن 
لهم،  خري  �شفر�ء  تك�ن��  �أن  فيكم  يعهدون 
بكم، وفقكم �هلل يف  �لظن  فك�ن�� عند ح�شن 
�لقائد  جللة  ظل  يف  �مل�شلحة  ق��تنا  خدمة 
طريق  على  و�شدد  ورعاه  �هلل  حفظه  �الأعلى 
�ل��ذي  �الحتفال  نهاية  ويف  خ��ط��اه«.  �خل��ري 
ح�شره، عدد من كبار �شباط �لق��ت �مل�شلحة 
�لع�شكريني  و�ملتقاعدين  �الأمنية  و�الأجهزة 
غفري  وجمٌع  �جلن�بي  �مل��ز�ر  ل����ء  ومت�شرف 
من ذوي �خلريجني، وزع ر�عي �حلفل �جل��ئز 
على م�شتحقيها وردد �خلريج�ن ن�شيد �لق�شم.

*الدوحة 
بحث وفد �أردين برئا�شة �أمني �لعام وز�رة 
�لثلثاء،  �لدوحة  �لعمل فاروق �حلديدي يف 
من  �لعمالة  جم��ال  يف  �لتعاون  تعزيز  �شبل 
ع�شرة  لت�شغيل  �لقطرية  �مل��ب��ادرة  خ��لل 
�لبحث  وتطرق  قطر،  يف  �أردين  �شاب  �آالف 
بعملية  �خلا�شة  �اللكرونية  �ملن�شة  �ىل 

�لت�شغيل.
و����ش��ت�����ش��اف��ت �مل��ب��اح��ث��ات، غ��رف��ة قطر 
بن  ر��شد  فيها،  �لقطري  �جلانب  تر�أ�ش  حيث 
غرفة  لرئي�ش  �لثاين  �لنائب  �لعذبة  حمد 
�إد�رة  جمل�ش  �أع�شاء  من  عدد  بح�ش�ر  قطر، 
وكيل  مبكتب  �خلبري  �مل��ري  وحممد  �لغرفة، 
و�ل�ش�ؤون  و�لعمل  �الإد�ري���ة  �لتنمية  وز�رة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة يف ق��ط��ر، وع����دد م��ن رج��ال 

�العمال.
و�أ����ش���اد �ل��ع��ذب��ة ب��ال��ع��لق��ات �الخ���ي��ة 
�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��رب��ط ك��ل م��ن دول���ة قطر 
و�أن  خا�شة  �لها�شمية،  �الردن��ي��ة  و�ململكة 
ه��ن��اك �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� ورغ��ب��ة �ك��ي��دة من 
�جلانبني لتمتني هذه �لعلقات وترقيتها �إىل 

�أبعد �مل�شت�يات، م�شري� �ىل �لزيار�ت �ملتبادلة 
على �مل�شت�ي �حلك�مي و�خلا�ش و�لتي تعك�ش 
�لعلقات  بتعزيز  �الردنيني  �ال�شقاء  �هتمام 
خلل  �ل��غ��رف��ة  ��شت�شافت  حيث  ق��ط��ر،  م��ع 
برئا�شة  �حدهما  وفدين  �ملا�شيني  �ل�شهرين 
و�الخر  �لبطاينة،  ن�شال  �لعمل  وزير  معايل 
غرفة  رئي�ش  �لكباريتي  نائل  �لعني  برئا�شة 

جتارة �الأردن.
و�أ�شار �ىل �ن �لفر�شة مهياأة �مام �أ�شحاب 
من  م��زي��د  لتنفيذ  �ل��ب��ل��دي��ن  م��ن  �الأع���م���ال 
�ل�شر�كات و�لتحالفات �لتجارية و�لدخ�ل يف 
قطر  يف  �ش��ء  و��شتثمار�ت  م�شركة  م�شاريع 
يف  �ال�شتثمار  مناخ  و�أن  خا�شة  �الردن،  يف  �أو 

�جلانبني م�شجع ويرحب بهذه �لتط�ر�ت.
لت�ظيف  قطر  مبادرة  �ن  �لعذبة  و�و�شح 
�لقطري  �ل�����ش���ق  يف  �ردين  ���ش��اب  �الف   10
تربط  �لتي  �ملتميزة  للعلقات  �لكثري  ت�شيف 
قطر  دول��ة  ب��اأن  وت�ؤكد  �ل�شقيقني،  �لبلدين 
�ل�شباب  ق����در�ت  م��ن  ب��اال���ش��ت��ف��ادة  مهتمة 
ت�شهدها،  �لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  يف  ومهار�ته 
ال �شيما و�أن �جلالية �الردنية يف قطر تتمتع 

بج�دة �الأد�ء و�التقان و�الحر�م.
مز�يا  �حل��دي��دي،  ��شتعر�ش  جانبه  م��ن 
للت�شغيل  �ل�طنية  �ملن�شة  عمل  وطريقة 
للمن�شة  مط�ر�  بديل  تعد  و�لتي  “�شّجل” 
�ل�شابقة، حيث مت �الخذ بعني �العتبار جميع 
�مللحظات و�ال�شتف�شار�ت �لتي �ثارها �لقطاع 
�ل�طنية  �ملن�شة  بناء  يف  �لقطري  �خلا�ش 
�ل�طنية  �ملنظ�مة  �أ�شبحت  و�لتي  للت�شغيل 
�لت�ظيف  مع  للتعامل  �الأردن  يف  �ل�حيدة 
حمليا  �خل��ا���ش  �لقطاع  �حتياجات  وتلبية 
�نه  �ىل  م�شري�  �الأردنية،  بالعمالة  وخارجيا 
للت�شغيل منت�شف  �ل�طنية  �ملن�شة  مت �طلق 
حتى  فيها  �مل�شجلني  عدد  �ملا�شي،وبلغ  �يل�ل 
بزيادة  ت�قعات  و�شط  �شخ�ش،  �لف   29 �الآن 
خلل  �شهريا  �شخ�ش  �الف   10 ب��قع  �لعدد 

�لفرة �ملقبلة.
و�أ�شاد �حلديدي بالتعاون بني وز�رة �لعمل 
و�لعمل  �الإد�ري���ة  �لتنمية  ووز�رة  �الأردن��ي��ة 
�ىل  ��شافة  قطر،  يف  �الجتماعية  و�ل�ش�ؤون 
�لتعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع �خلا�ش 

و�لذي يعترب من�ذجا يحتذى به.

*عمان 
الإجن��اح  �مل��طنني  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  دع��ت 
فعاليات مهرجان زيت �لزيت�ن �ل�طني �لذي 
�رتفاع  �شهد  ��شتثنائي  م��شم  يف  غد�،  ينطلق 
كميات ثمار �لزيت�ن لنح� 200 �لف طن و 25 

�لف طن زيت.
تنطلق  �لثلثاء،  لل�ز�رة  بيان  وبح�شب 
فعاليات �ملهرجان غد� يف حد�ئق �مللك ح�شني 
للم��طنني  فر�شة  يعد  و�ل��ذي  عمان  غ��رب 
لعر�ش  و�ملز�رعني  �لزيت�ن،  منتجات  ل�شر�ء 
حتقيق  �إىل  �مل��ه��رج��ان  وي��ه��دف  منتجاتهم. 
خلل  من  �الردنية  للأ�شر  �لريفية  �لتنمية 
تعريف  يف  ي�شهم  زر�ع����ي  م��ع��ر���ش  ت���ف��ري 
�ملجتمع بهذه �ال�شر �ملنتجة وفر�شة لت�ش�يق 

�مل��طنني،  مع  مبا�شرة  و�لت���شل  منتجاتها 
وي�شم �جنحة تت�زع على �ملعا�شر، ��شافة �إىل 
�ملنتجات  لعر�ش  حمافظة  بكل  خا�ش  جناح 
للجمعيات  ومثلها  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �ل��ري��ف��ي��ة 

�لزر�عية للتعريف بها وعر�ش منتجاتها.
مع  بالتعاون  �ملهرجان  �ل����ز�رة  وتنظم 
جمتمع  وم�ؤ�ش�شات  و�شفار�ت  دولية  منظمات 
�لعاملي  �ل��غ��ذ�ء  برنامج  �إىل  ��شافة  حملي، 
�ملتحدة  �المم  ومنظمة  �له�لندية  و�ل�شفارة 
�لكندية  و�ل�����ش��ف��ارة  و�ل���زر�ع���ة  ل��لأغ��ذي��ة 
ومنظمة )meda( �لعاملية وم�ؤ�ش�شة �جلمان 
لل�شت�شار�ت للأعمال �لريادية ومركز تعزيز 
للغذ�ء  �لعامة  و�مل�ؤ�ش�شة  �إر�دة  �النتاجية 
�ملنال  ودرة  �لكربى  عمان  و�م��ان��ة  و�ل���دو�ء 

�الردن��ي��ة  و�جلمعية  و�ل��ت��دري��ب،  للتنمية 
�ل���ز�رة  وكانت  �لزيت�ن.  منتجات  مل�شدري 
للمنتج  دعما  �لزيت�ن  زي��ت  ��شتري�د  منعت 
�ملحلي، �إ�شافة �إىل منع ت�شدير ثمار �لزيت�ن 
�لتي تبلغ 35 مع�شرة.  دعما ملعا�شر �لزيت�ن 
�ن  �شابق  وقت  يف  �علن  �لزر�عة،  وزير  وكان 
�ل�ز�رة لن ت�شمح با�شتري�د زيت �لزيت�ن الأن 
�النتاج �ملحلي حقق �كتفاء ذ�تيا، م�شري� �إىل 
�لدقيقة  �لفح��شات  خلل  ومن  �ل���ز�رة  �أن 
�شلمة  ت�شمن  �لزيت�ن  لزيت  جتريها  �لتي 
�مل��ن��ت��ج م��ن �ل��غ�����ش، م��ن خ���لل و���ش��ع �ملل�شق 
�لزيت�ن،  بزيت  �حل���ر�ري  و�خل��ت��م  �خل��ا���ش 
�ل��ذي  �ملعر�ش  زي���ارة  �إىل  �مل����ط��ن��ني  د�ع��ي��ا 

يت�فر فيه �ج�د �ن��ع زيت �لزيت�ن.

43594  طالبا وطالبة استفادوا من 
المكرمة الملكية ألبناء المعلمين منذ 2010

*عمان 
�لثقافية و�لبعثات  �لعلقات  �د�رة  �ل�شادرة عن  �أظهرت �الرقام 
�ل���ز�رة  �نفاق  حجم  يف  كبري�  �رتفاعا  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  يف 
�الأردنية  �جلامعات  يف  �ملعلمني  الأبناء  در��شية  منح  ت�فري  جمال  يف 
�لر�شمية على ح�شاب �ملكرمة �مللكية �ل�شامية، بح�شب مدير �الإد�رة 
حممد �لدعجة. وقال �لدعجة يف ت�شريح ل�كالة �الأنباء �الردنية 
)بر�( �لثلثاء، �ن حجم �الإنفاق على �ملنح �لدر��شية �شمن �ملكرمة 
�لفا و817 دينار� منذ  ملي�نا و260  بلغ 170  �ملعلمني  �مللكية الأبناء 
عام 2010، حيث وفرت �لتعليم �جلامعي ل� 43594 طالبا وطالبة منذ 

ذلك �لتاريخ وحتى �لعام �لدر��شي �جلامعي �حلايل 2019/2020.
و�و�شح �لدعجة، �ن هناك زيادة كبرية وم�شتمرة يف �عد�د �لطلبة 
من �بناء �ملعلمني �ملقب�لني يف �جلامعات �لر�شمية على ح�شاب �ملكرمة 
�لتخ�ش�شات  ومنها  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف   2010 �لعام  منذ  �مللكية 
للعام  �لن�عية  �لتخ�ش�شات  يف  �ملقب�لني  ع��دد  �أن  مبينا  �لن�عية، 
�لدر��شي �حلايل بلغ 1804 طلب، ما يعك�ش م�شت�ى �لتميز و�البد�ع 
لدى �بناء �ملعلمني وحر�ش وز�رة �لربية و�لتعليم على دعم هذ� �لتميز 
�لتخ�ش�شات  يف  �ملقب�لني  �عد�د  ت�زيع  مت  �نه  وبني  فيه.  و�ال�شتثمار 
�لن�عية لهذ� �لعام، ب��قع 658 طالبا وطالبة يف �لطب �لب�شري، و83 
يف طب �ال�شنان، و36 يف تخ�ش�ش دكت�ر �شيديل، و120 يف �ل�شيدلة، 
و907 يف �لهند�شة. و��شاف، �أن �ملكرمة �مللكية �ل�شامية الأبناء �ملعلمني 
�لكبري يف  باملعلمني و�بنائهم وتقدير� لدورهم  �مللكي  تعك�ش �الهتمام 
خدمة م�شرية �لبناء و�لتنمية يف �الردن و�عد�د جيل �مل�شتقبل، كما 
�نها تهدف �ىل تخفيف �العباء �ملادية �لتي يتحملها �ملعلم�ن يف تعليم 
ن�شبته 5  ما  �لتي ي�شكل طلبتها  �ملكرمة  بان  �لدعجة،  �بنائهم. و�فاد 
باملئة من �إجمايل �أعد�د �لطلبة �ملقب�لني باجلامعات �لر�شمية، ت�شهم 
يف ت�فري فر�ش تعليمية جمانية الأبناء �ملعلمني يف �جلامعات �الردنية 
�لر�شمية يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لدر��شية، من خلل �عفاء �بنائهم 
�لدر��شية  �مل�شتلزمات  وبع�ش  �جلامعية  �لر�ش�م  من  منها  �مل�شتفيدين 
�الخرى. وح�ل معدالت �لقب�ل �جلامعي على ح�شاب �ملكرمة �مللكية 
�إىل  �لدعجة،  ��شار  �حلايل،  �جلامعي  �لدر��شي  للعام  �ملعلمني  الأبناء 
�شهدت  �أنها  غري  الأخرى،  حمافظة  من  للمعدالت  �الدنى  �حلد  تفاوت 
�المتحان  نتائج  يف  �ملعدالت  �رتفاع  ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  عن  �رتفاعا 
�الأدنى  �حلد  �ن  وقال،   .2019 للعام  �لثان�ية  �لدر��شة  ل�شهادة  �لعام 
�لطفيلة،  حمافظة  يف  باملئة  بلغ،1ر80  �حلايل  للعام  �لقب�ل  ملعدالت 
3ر81 باملئة يف �لكرك، 7ر79 باملئة يف جر�ش، 83 باملئة يف �ربد، 7ر83 
يف  باملئة  1ر82  ماأدبا،  يف  باملئة  3ر77  �لعا�شمة،  حمافظة  يف  باملئة 
باملئة   81 �لعقبة،  يف  باملئة  8ر76  �لزرقاء،  يف  باملئة   83 3ر  �لبلقاء، 
�ملفرق،  يف  باملئة  3ر74  عجل�ن،  يف  باملئة  3ر77  معان،  حمافظة  يف 
باال�شافة �ىل 5ر86 باملئة للطلبة �الأردنيني من خارج �ململكة. )بر� 

- م��شى خليفات(

الضمان االجتماعي تنظم 
لقاء حواريا في الطفيلة

*الطفيلة 
�إىل  �الجتماعي  �ل�شمان  يف  �لفعالني  عليهم  �مل�ؤمن  عدد  �رتفع 
�مل�شتغلني  من  باملئة   73 نح�  ميثل�ن  عليه  م�ؤمن  �ألف  و328  ملي�ن 
فيما  ومتعطل�ن(،  )م�شتغل�ن  �لعمل  ق�ة  من  باملئة   64 و  باململكة 
�شخ�ش،  ملي�ن  4ر3  على  يزيد  ما  تر�كميًا  �ل�شمان  مظلة  غطت 
بح�شب �لناطق �لر�شمي با�شم �مل�ؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي 

م��شى �ل�شبيحي.
وبني �ل�شبيحي خلل لقاء ح��ري يف جامعة �لطفيلة �لتقنّية 
ن�شبة  تديّن  �مل�ؤ�ش�شة  ت��جه  �لتي  �لتحديات  �أهم  من  �أن  �لثلثاء 
من  ج��دً�  متاأخرة  مرتبة  يف  �الأردن  ويقع  �الأردن��ي��ني،  �مل�شتغلني 
�مل�شاركة  معدل  ويبلغ  �لعاملة،  �لق�ى  يف  �مل�شاركة  م�شت�ى  حيث 
ومتعطلني”  “م�شتغلني  �لعمل  ق�ة  ن�شبة  �أي  �ملنقحة،  �القت�شادية 
�إىل �إجمايل �ل�شكان يف �شن �لعمل ح��يل 37 باملئة، ويزد�د �ل��شع 
�القت�شادية  �مل�شاركة  معّدل  يزيد  ال  حيث  للن�شاء  بالن�شبة  �ش�ءً� 
�ملنقح للمر�أة �الأردنية على 14 باملئة، �إ�شافة �إىل ت��ّشع �لت�ظيف يف 
�لقطاع غري �ملنظم �لذي ال تقل ن�شبة �لعاملني فيه عن 35 باملئة من 
�مل�شتغلني �لذين ال يز�ل�ن خارج مظلة �حلماية للت�شريعات �ل�طنية 

ومنها �ل�شمان.
يف  من��ت  �لفعالني  عليهم  �مل���ؤم��ن  �أع���د�د  �إن  �ل�شبيحي:  وق��ال 
�ألف   835 من  لرتفع  باملئة   58 بن�شبة  �الأخ��رية  �لع�شر  �ل�شن��ت 
حتى  عليه  م�ؤمن  �أل��ف  و328  ملي�ن  �إىل   2009 ع��ام  عليه  م�ؤمن 
�ل�شمان  تغطية  ن�شبة  رفع  ما   ،2019 �لثاين  ت�شرين  �شهر  منت�شف 
�مل�شتغلني  �إجمايل  من  باملئة  2ر50  من  �لفرة  هذه  خلل  للعاملني 
ق�ة  من  باملئة  6ر44  ومن  �مل�شتغلني،  من  باملئة   73 �إىل  �ململكة  يف 
و�أ�شار  �لعمل.  باملئة من ق�ة  �إىل 64  �لعمل )م�شتغل�ن ومتعطل�ن( 
�إىل �أن �الإير�د�ت �لتاأمينية للم�ؤ�ش�شة خلل �ل�شه�ر �لع�شرة �الأوىل 
�لنفقات  وبلغت  دينار،  ملي�ن   473 و  مليارً�  بلغت  �حلايل  �لعام  من 
�إي��ر�د�ت  لت�شل  دينار  ملي�ن  و18  مليار�  نف�شها  للفرة  �لتاأمينية 
�مل�ؤ�ش�شة �لتاأمينية �لر�كمية منذ ن�شاأتها وحتى نهاية �شهر ت�شرين 
نفقاتها  باملقابل  ولت�شل  دينار،  مليار  25ر17  �إىل  �ملا�شي  �الأول 
ونفقات  تقاعدية  رو�ت��ب  من  ذ�تها  للفرة  �لر�كمية  �لتاأمينية 
�إ�شابات عمل وتع�ي�شات وبدالت �إجازة �أم�مة �إىل 9ر9 مليار دينار، 

حيث بلغ �لفائ�ش �لتاأميني �لر�كمي 65ر6 مليار دينار.

الصرايرة يضع حجر األساس 
لمشروعي شركة البوتاس العربية

*األغوار اجلنوبية 
جمال  �لعربية  �لب�تا�ش  �شركة  �د�رة  جمل�ش  رئي�ش  و�شع 
�جلديد  �الد�رة  مبنى  مل�شروعي  �الأ�شا�ش  حجر  �لثلثاء  �ل�شر�يرة 
لل�شركة ومركز �لتدريب و�لبحث و�لتط�ير، و�إد�رة تخزين ومناولة 
�إن  �ملنا�شبة:  بهذه  حفل  خلل  �ل�شر�يرة  وقال  �لب�تا�ش.  وتعبئة 
�لعام و�شل  �لثالث من هذ�  �أرباح حتى �لربع  �ل�شركة حققت �شايف 
�إىل 121 ملي�ن دينار مقارنة مع 89 ملي�ن دينار خلل �لفرة نف�شها 

من �لعام �ملا�شي، وهي ت�شري يف جمال �لت��شع باالنتاج.
من  ط��ن  �ل��ف   140 مب��ق��د�ر  �ل�شركة  �ن��ت��اج  يرتفع  �أن  وت���ق��ع 
كذلك  وتدر�ش   ،19 رقم  �ل�شد  على  �لعمل  ��شتكمال  عند  �لب�تا�ش 
�لت��شع يف مناطق �أخرى د�خل منطقة �المتياز وخارجها مثل غ�ر 
م�شروع  هما  تد�شينهما،  جرى  �للذين  �مل�شروعني  �أن  و��شاف  فيفا. 
مبنى �الد�رة �جلديد ومركز �لتدريب و�لبحث و�لتط�ير، وم�شروع 
�إد�رة تخزين ومناولة وتعبئة �لب�تا�ش بهدف زيادة �النتاجية يف 
�ل�شركة و�الرتقاء بتناف�شيتها، �الأول منهما ياأتي �شمن �شعي �الإد�رة 
لديها  �لعاملة  �لق�ى  جميع  ت��جد  ل�شمان  لل�شركة  �لتنفيذية 
قرب عمليات �الإنتاج، و�لثاين �إىل بناء م�شت�دعات و�أنظمة تعبئة 
�لعاملية،  للأ�ش��ق  عميقة  حتاليل  نتاج  على  بناء  جديدة  وتغليف 
�لتناف�شية  �مليزة  رفع  وج���ب  خمرجاتها  من  �الإد�رة  و��شتطلعت 

لل�شركة مقارنة مع �ملنتجني �لكبار للب�تا�ش على م�شت�ى �لعامل.

*عمان 
وق��ع��ت م���ؤ���ش�����ش��ة �حل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان 
�لعربية  �ل�شركة  �لثلثاء، مذكرة تفاهم مع 
الإن�شاء  )�أي��ب��ك(  لل�شتثمار  �لفل�شطينية 
مر�شى  ت��ك��ال��ي��ف  ل��ت��غ��ط��ي��ة  خ���ري  ���ش��ن��دوق 
وز�رة  من  �ملح�لني  �لفل�شطينيني  �ل�شرطان 
�ل�شحة �لفل�شطينية للعلج يف مركز �حل�شني 
م�ؤ�ش�شة  عام  مدير  �ملذكرة،  ووقع  لل�شرطان. 

وعن  قطام�ش  ن�شرين  لل�شرطان  �حل�شني 
لل�شتثمار  �لفل�شطينية  �لعربية  �ل�شركة 

)�أيبك( رئي�ش جمل�ش �د�رتها طارق �لعقاد.
�ل�����ش��ر�ك��ة  �ىل  ق���ط���ام�������ش،  و�������ش�����ارت 
�ال�شر�تيجية مع �ل�شركة �لعربية �لفل�شطينية 
�ملر�شى  م�شاندة  عن  �شتثمر  �لتي  لل�شتثمار 
�لط�يل  علجهم  يتطلب  �لذين  �لفل�شطينيني 
�لعقاد،  وق��ال  ووطنهم.  بي�تهم  عن  �البتعاد 

و�جب  �ل�شرطان  مر�شى  جانب  �إىل  �ل�ق�ف  �إن 
�ل�شرطان  مر�شى  �أن  وندرك  �إن�شاين،  جمتمعي 
نخاع  زر�ع���ة  �إىل  بحاجة  ه��م  َم��ن  وخ�ش��شًا 
مركز  من  بالقرب  للإقامة  يحتاج�ن  �لعظم 
لل�شرطان لفر�ت ط�يلة، لذ� خ�ش�شنا  �حل�شني 
منا�شب،  �إق��ام��ة  مكان  لتاأمني  �ل�شندوق  ه��ذ� 
�مل��ادي��ة  و�ل��ت��ح��دي��ات  �الأع��ب��اء  م��ن  للتخفيف 

و�لنف�شية �لتي ي��جهها مري�ش �ل�شرطان.

*عمان 
دعا م�شاعد �المني �لعام الحتاد �جلامعات 
�حلنيطي  �لرحيم  عبد  �ل��دك��ت���ر  �لعربية 
مل��جهة  �الردن  دع��م  �ىل  �ل���دويل  �ملجتمع 
عن  �لناجم  �ل��ع��ايل،  خا�شة  �لتعليم  �عباء 

�للج�ء �ل�ش�ري.
مبقر  ل��ق��ائ��ه  خ���لل  �حلنيطي  و����ش��اف 
جامعة  م��ن  وف��د�  �ل��ث��لث��اء  بعمان  �الحت���اد 
�لدول �لعربية برئا�شة مديرة �ش�ؤون �لتعليم 
دعاء  �لدكت�رة  �لعربية  �ل��دول  جامعة  يف 

خليفة، �إن �الأردن خ�ش�ش مبالغ مالية كبرية 
�ل�ش�ريني  �لطلبة  على  للإنفاق  م��زنته  من 
�ش��ء يف م�شار �لتعليم �لعايل �و �لتعليم �لعام، 
نفذ  �لعربية  �جلامعات  �حتاد  �أن  �ىل  م�شري� 
�للجئني  طلبة  تعليم  لدعم  خا�شا  م�شروعا 
�ل�ش�ريني يف لبنان وكرد�شتان �لعر�ق و�الردن 
مع  وبالتعاون  �الوروبية  �ملف��شية  من  بدعم 
تركيا و�ملانيا و�حتاد جامعات �لبحر �البي�ش 

�ملت��شط.
م�شاعدة  �ىل  ه���دف  �مل�����ش��روع  �أن  وب���ني 

�لطلبة  ال�شتقبال  �ل�شريكة  �ل��دول  جامعات 
يف  در��شية  مقاعد  على  وح�ش�لهم  �ل�ش�ريني 
خلل  من  �الكادميية  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
وت�شغيل  لدعم  متخ�ش�شة  وح���د�ت  �ن�شاء 

�لطلبة �ل�ش�ريني.
خليفة  دع��اء  �لدكت�رة  ��شادت  بدورها 
بالدور �لكبري �لذي لعبه �الردن يف ��شت�شافة 
�للجئني �ل�ش�ريني وتقدميه خدمات متعددة 
لهم خ�ش��شا يف جمال �لتعليم �لعايل و�لتعليم 

�لعام .

الحنيطي يرعى تخريج دورة 
الضباط الجامعيين المهنيين

الحديدي: منصة تشغيل األردنيين 
في قطر تستقبل 10 آالف طلب شهريا

انطالق مهرجان زيت الزيتون الوطني اليوم

صندوق لدعم عالج المرضى 
الفلسطينيين في الحسين للسرطان

... و يدعو المجتمع الدولي لدعم 
تعليم السوريين في االردن

مقال رئيس التحرير

حلظة  �الن�شان  على  مت��ر 
ي�شيع فيها �المل .. ويت�ه بني دروب ��حلياة وم�شاكلها 

فيه..  حياة  ال  قامت  و�حد  ل�ن  �ىل  ح�له  من  �الل��ن  وتتح�ل   ..
وَيقفل ��لعقل كل مد�خل � لتعقل .. وَيق�ش� �لقلب .. وتتح�ل كلمات 
�المل و�لتفاوؤل �ىل م��عظ يرف�شها وي�شبح على �شفا جرف �النهيار 
ال يرى �مل فى حياته ، يتمنى �مل�ت �حيانا وي�شعى �ليه �حيانا �خرى 

.. يتح�شر على ما ر�ح ويفقد ما ميلك . 
�إن وج�د �المل د�خل �لنف��ش يق�شى على خ�ف �لقل�ب ، م�ج�د 
فره  معه  وت�شتمر  بازمة  �الن�شان  مير  عندما  ولكن  جميعًا  بد�خلنا 
طعم  حلياته  في�شبح  �لد�خلى  �ل�مي�ش  هذ�  على  يركز  ين�شى  �ن 
�لعلقم �ملر .. بالطبع ي�ج�د ن�شب متفاوته من �لتفاوؤل بني �ال�شخا�ش 
كل ح�شب طبيعته �ل�شخ�شية وق�ة �ميانه وثقته فى �هلل .. فقد جند 
من مر بظروف قا�شية و�شظف عي�ش يحمل �المل و�لتفاوؤل فى غٍد 

�كرث ��شرقًا �كرث من �خر كان له ن�شيب من �لرف ور�حة �لعي�ش .
مبا�شرة  �شتعميه  حمال  ال  وغد�  و�لي�م  �أم�ش  �الردين  �مل��طن 
�شنني عدد�  �ملمتد  �ملا�شي  ، ظلمات  بع�شا  بع�شها  يتبع  �لتي  �لظلمات 
و�ملعي�شية  و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  �الأزمات  فيها  وتعددت  تن�عت   ،
�لتي تنتهجها �حلك�مات �لفا�شلة، ، وظلمات �حلا�شر ل�طن ، وم�شتقبل 

تبعا لذلك قامت بل �أمل .
 كل ذلك يجربنا على �لنظر بتمعن وتدقيق على �حلالة �الردنية 
، حالة �الأزمة �ملزمنة �لتي تاأبى �أن تغادر ج�شد �الردن ، والأن الجمال 
و�لتف�شيل  �ل���شح  �لتعريف  بدون   ، كانت  م�شكلة  �أي  �مل�شكلة  حلل 
�لدقيق لها تك�ن �ملهمة �الأوىل و�الأ�شا�شية لكل من يبحث عن �أو�شاع 

�أف�شل وتغيري لل��قع �حلايل ه� و�شف وحتليل هذه �مل�شكلة .
�أن  نق�ل  �أن  �الأح����ل  من  حال  ب��اأي  ميكن  ال  �الأم��ر  حقيقة  ويف 
م�شكلة و�حدة هي �لتي ت�شبب �الأزمة بل هي جمم�عة من �لق�شايا 
�ملت�شابكة و�ملرتبطة رباطا وثيقا و�لتي ت�شكل يف جمملها �أزمة  �الردن 
، وبطبيعة �حلال هذه �لق�شايا ي�جد منها ما ه� قدمي بقدم ت�شكل 
�لذين  �ل�طن ومنها ماه� حديث مت�شاعد بد�أ ) بزمل �خل�شخ�شة( 
و�لفا�شدين  �لف�شاد  متاهات  ثم  بخ�ش  بثمن  �ل�طن  مقدر�ت  باع�� 
�النقر��ش  تاأبى  �لتي  و�لدينا�ش�ر�ت   ، و�لعباد  �لبلد  نهب��  �لذين 
ويعتربون   و�مل�شلحة  �الرث  بند  على  �لبلد  بزمام  مي�شك�ن  و�لذين 
�لقر�ش  و��شماك  �ل�شمان  و�لقطط  �حليتان  عن  عد�ك  كعكة  �ل�طن 

�لتي  ترف�ش �ل�ق�ع يف �مل�شيدة .
�الردن  يف  �لفا�شلة  �حلك�مات  تعاقب  من  ط�يلة  �شن��ت  بعد   
على  تعاقب��  �لذين  م�ش�ؤولينا،  عنه  يتحدث  �لذي  �ل�طن  �أن  عرفنا 
دفة �مل�ش�ؤولية، لي�ش ه� �لذي نعرفه، ولي�ش ه� ذلك �لذي يف �أرو�حنا 
يقنع�نا  �أن  �ملت�شلط�ن  ه�ؤالء  ��شتطاع  �لزمن  من  غفلة  ويف  ودمائنا، 
وتنتهي  �لعرجاء،  كر��شيهم  يف  ببقائهم  �ملحك�م  ذلك  ه�  �ل�طن  باأن 
باأوطاٍن  خدع�نا  كيف  حاله،  ي�ش�ء  �أو  �لكر�شي  ذلك  ي�شقط  حينما 
يتحدث  علينا؟!  �لُكربى  �خلديعة  هذه  م��ّررو�  وكيف  نحن؟!  لي�شت 
حتى  �أحد،  ي�شدقه  وال  و�ل�طن  �ل�طنية  عن  و�أيام  �شاعات  �مل�شتبد 
�لع�شافري، يق�ل�ن كلًما كثرًي� ال �أ�شا�ش له وال حمل له من �الإعر�ب، 
ا، هم يعي�ش�ن  ما يتحدث�ن عنه لي�ش ه� �لنا�ش، ولي�ش ه� �لر�ب �أي�شً
لهم  ليق�د  �ملت�شّلط  �لنا�ش  ينتخب  كيف  ولكن،  �آخ��ر،  ن�ع  من  خياال 
�لنقي�ش متاًما  �الإط��لق؟! وعلى  بهم على  له  �لذي ال علقة  �ل�طن 
مما يف دو�خلهم! كنا جمرد �أدو�ت ل�طن عا�ش فيه �له��مري و�أ�شحاب 
�لنف�ذ و�لفا�شدين و�جلاحدين �لذين �أكل�ه حلما  ويريدون �لي�م �ن 

يرم�ه عظما، مل نعرف �ل�طن �لذي حدث�نا عنه.
�أو  �لرفيه  �أو  لل�شعادة  وز�رة  �إىل  �حلاجة  �أم�ش  يف  �أ�شبحنا  حقا 
�إز�لة �لهم�م و�لنكد من حياة �الردنيني، و�لذي �أ�شبح �شمة رئي�شية يف 
حياتنا، فتح�لنا �إىل �آلة ال تعرف �ش�ى �لبحث عن م�شدر رزق وزيادة 
�لدخل �ش��ء عن طريق م�شروع �أو غري م�شروع من �أجل �شد متطلبات 
�الردنيني،  حياة  على  و�ل�شيق  �لنكد  وظهر  �لب�شمة،  فغابت  �حلياة، 

وهنا البد من وقفة حقيقية �أمتنى �أن تنتبه لها �حلك�مة.
�لعمل  ب�شرعة  �لبحثية  �ملر�كز  �حلك�مة  تطالب  �أن  �أمتنى  كما 
�الردين  فال�شعب  �الردنيني،  فرحة  �شارق  عن  و�لبحث  �مللف  هذ�  يف 
�جلميع  �أن  يقني  على  وكلنا  �لنكد،  ي�شتحق  وال  �ل�شعادة  ي�شتحق 
من  يع�دون  ما  د�ئما  ولكن  �لرزق،  عن  كبحثهم  �ل�شعادة  عن  يبحث�ن 

رحلة �لبحث بل فائدة.

خالد خازر الخريشا

ابتسامة االردنيين 
المسروقة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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بومبيو وبن علوي يبحثان بنود االتفاق الموقع 
بين الحكومة اليمنية واالنتقالي الجنوبي

*واشنطن 
بومبيو  مايكل  الأمريكي  اخلارجية  وزير  ناق�ش 
وا�شنطن  يف  علوي  بن  يو�شف  العماين  نظريه  مع 
م�شاء اول ام�ش، بنود التفاق الذي وقعته احلكومة 
مب�شاعدة  اجلنوبي،  النتقايل  واملجل�ش  اليمنية 
بح�شب  ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  وت�شهيل 

وا�شنطن بو�شت.
بيان  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأ���ش��ارت 
اأ�شدرته، اإىل اأن الوزيرين اتفقا خالل لقائهما على 
ال�شيا�شي هو احلل الوحيد الذي من �شاأنه  اأن احلل 
ال�شالم والزدهار والأمن  و�شع حد لل�شراع و�شمان 

يف اليمن.

تقرير عزل ترمب يصدر بعد أيام 
ويضم كما هائال من األدلة

*واشنطن 
ت�شم  ال��ت��ي  التحقيق  جل���ان  اأع��ل��ن��ت 
حم��ق��ق��ن م���ن ال��ك��ون��غ��ر���ش الأم���ري���ك���ي، 
يف  حتقق  وال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة،  واحلكومة 
ترمب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  ع��زل 
الث��ن��ن، اأن��ه��ا ق��د ت��ق��ّدم الأ���ش��ب��وع املقبل 
دون  من  ترمب،  خمالفات  ب�شاأن  تقريرها 
ال�شهود،  م��ن  م��زي��د  ا���ش��ت��دع��اء  ا�شتبعاد 

بح�شب وا�شنطن بو�شت.
للجنة  لت�شليمه  ملفا  املحققون  ويعد 
التي �شتنظر يف �شياغة الفقرات التهامية 

للرئي�ش من عدمه.

واأب���ل���غ رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 
لال�شتخبارات، اآدم �شيف، النواب يف ر�شالة 
الق�شائية  اللجنة  اإىل  �شل  �شريرُ امللف  باأن 
بعيد عودة الكونغر�ش الأمريكي من عطلة 
الثالثاء  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�شكر،  عيد 
“الأدلة  اأن  �شيف  ر�شالة  يف  وجاء  املقبل. 
مّت  التي  خمالفات،  الرئي�ش  ارتكاب  على 
تكون  وتكاد  وا�شحة  الآن،  حتى  جمعها 

دامغة«.
ما  ن��ق��رر  اأن  فعله  يتبقى  “ما  وت��اب��ع 
من�شب  مع  يتوافق  ال�شلوك  ه��ذا  ك��ان  اإذا 
امل�شار  باإطالق  �شي�شمح  اإذا  وما  الرئا�شة، 

الد�شتوري للعزل«.
علنية  ا�شتماع  جل�شات  �شيف  وتراأ�ش 
“يف  ك�شفت  اإنها  قال  اأ�شبوعن،  مدى  على 
على  الأدلة”،  من  هائال  كّما  ق�شري  وق��ت 
الرغم من حماولة ترامب واإدارته اإعاقة 
التحقيق. وقال �شيف اإن التحقيق “يك�شف 
ب�شكل قاطع” اأن ترمب ربط زيارة الرئي�ش 
اجلديد لأوكرانيا فولودميري زيلن�شكي اإىل 
البيت الأبي�ش وتقدمي م�شاعدة ع�شكرية 
ل��ك��ي��ي��ف، ب��ف��ت��ح ال�����ش��ل��ط��ات الأوك��ران��ي��ة 
اأن  �شاأنها  من  م�شّي�شة  �شورية  “حتقيقات 
للفوز  حملته  يف  ترمب  الرئي�ش  ت�شاعد 

بولية رئا�شية ثانية يف عام 2020«.
ت�شتبعد  “ل  اللجان  اأن  �شيف  واأ�شاف 
جل�شات  م���ن  م��زي��د  اإج������راء  اإم��ك��ان��ي��ة 
قد  اللجنة  اأن  اىل  م�شريًا  ال�شتماع”، 

ت�شتدعي مزيدا من ال�شهود.
ان��ت��ه��اء اجل��ل�����ش��ات، ق��د ينتقل  وب��ع��د 
ي�����ش��ي��ط��ر عليه  ال����ذي  ال���ن���واب  جم��ل�����ش 
على  الت�شويت  اإىل  �شريعًا  الدميقراطيون 

توجيه التهام اإىل الرئي�ش لعزله.
ال�شيوخ  جمل�ش  ي��ت��وىل  ذل���ك  وب��ع��د 
حم��اك��م��ت��ه وف���ق الأ����ش���ول ال��د���ش��ت��وري��ة 

للوليات املتحدة الأمريكية.

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون 
يعتدون على امالك الفلسطينيين

*رام اهلل 
 اعتقلت قوات الحتالل ال�شرائيلي الثالثاء، 
اأربعة ع�شر فل�شطينيا من مناطق خمتلفة بال�شفة 
بالعتداء  م�شتوطنون  قام  كما  املحتلة،  الغربية 
ال�����ش��ع��ارات  وخ���ط  الفل�شطينين  ام����الك  ع��ل��ى 

العن�شرية عليها يف بيت حلم ونابل�ش.
ان  بيان،  يف  الفل�شطيني  ال�شري  ن��ادي  وق��ال 
مناطق  اقتحمت  ال�شرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات 
ونابل�ش  حل��م  وب��ي��ت  اخل��ل��ي��ل  م���دن  يف  م��ت��ف��رق��ة 
الربعة  املواطنن  واعتقلت  وج��ن��ن،  وقلقيلية 
اخ��رى،  جهة  م��ن  م��ط��ل��وب��ون.  اأن��ه��م  ب��زع��م  ع�شر 
�شعارات  اليوم،  �شباح  متطرفون  م�شتوطنون  خط 
قرية  يف  مركبات  اإط���ارات  واأع��ط��ب��وا  عن�شرية 

وق��ال  حل��م.  بيت  مدينة  غ��رب  ج��ن��وب  اجلبعة 
م�شتوطنن  ان  ب��ي��ان،  يف  اجلبعة  ق��روي  جمل�ش 
ومعادية  عن�شرية  ���ش��ع��ارات  خ��ط��وا  متطرفن 
يف  ال�شيارات  من  ع��دد  اإط���ارات  واأعطبوا  للعرب 
�شبه  لع��ت��داءات  تتعر�ش  التي  اجلبعة،  قرية 

امل�شتوطنن،. قبل  من  م�شتمرة 
يف  اليوم  �شباح  النار  م�شتوطنون  اأ�شرم  كما 
اأ�شجار زيتون باملنطقة الأثرية يف بلدة �شب�شطية 
الغربية  ال�شفة  �شمال  نابل�ش  مدينة  غرب  �شمال 
حممد  �شب�شطية  بلدية  رئي�ش  واأف���اد   . املحتلة 
احلرا�شة  وجلان  البلدة  اأه��ايل  يقظة  باأن  ع��ازم، 
اأن  بعد  احلريق،  من  الزيتون  اأ�شجار  مئات  اأنقذت 

اأ�شرم م�شتوطنون النار ب�� 25 دومنا.
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*رام اهلل 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  للأ�سرى  البطيء  القتل  م�سل�سل  ا�ستمرار  من  الفل�سطينية  الرئا�سة  حذرت 
الحتلل الإ�سرائيلي، حمملة حكومة الحتلل ال�سرائيلي م�سوؤولية ا�ست�سهاد الأ�سري �سامي اأبو دياك، 

الذي تعر�ض اإىل اإهمال طبي متعمد متار�سه �سلطات الحتلل ال�سرائيلي بحق جميع الأ�سرى.
وتقدمت الرئا�سة الفل�سطينية من عائلة ال�سهيد واأبناء ال�سعب الفل�سطيني باأحر التعازي واملوا�ساة، 
داعية اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتغمده بوا�سع رحمته وان يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان. وطالبت 
الرئا�سة الفل�سطينية يف بيان، اليوم الثلثاء، املجتمع الدويل وجمل�ض المن الدويل ومنظمات حقوق 
الن�سان بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ال�سرى املر�سى القابعني يف �سجون الحتلل ال�سرائيلي حتى 
ل يكون م�سريهم كم�سري الأ�سري ابو دياك الذي ا�ست�سهد يف �سجون الحتلل ب�سبب املر�ض الذي ا�سابه 

ومل تفرج عنه �سلطات الحتلل . 

الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي 
*رام اهلل إلنقاذ االسرى المرضى بسجون االحتالل

ان��ط��ل��ق��ت يف خم��ت��ل��ف م���دن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، 
اإ�سراب  مع  تزامنت  �سعبي،  غ�سب  م�سريات  الثلثاء، 
ال�سرائيلي  الحتلل  قوات  مع  ومواجهات  جزئي، 
الع�سرات  ا�سابة  ع��ن  ا�سفرت  التما�ض  مناطق  يف 

للدموع. امل�سيل  ال�سام  “املطاطية” والغاز  بالأعرية 
وك���ان���ت ق����وى وف�����س��ائ��ل م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الغ�سب  وف��ع��ال��ي��ات  مل�����س��ريات  دع��ت  الفل�سطينية، 
اعتبار  “عدم  الأمريكية  الإدارة  اإع��لن  على  ردا 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

ا�ست�سهاد  جرمية  على  وردا  قانونية”،  غري  املحتلة، 
الأ�سري �سامي اأبو دياك يف �سجون الحتلل. و�سارك 
راأ�سها  على  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  من  الآلف 
اجلماهريية  امل�سريات  يف  ووطنية،  ر�سمية  قيادات 
امل���دن، ح��م��ل��وا خ��لل��ه��ا العلم  ���س��وارع  ال��ت��ي ج��اب��ت 
بالنحياز  املنددة  واللفتات  وال�سعارات  الفل�سطيني، 
املوؤ�س�سات  علقت  فيما  للحتلل،  املطلق  الأمريكي 
احلكومية واجلامعات واملدار�ض الدوام تلبية لدعوة 
الأمريكي  بالتاآمر  امل��ن��ددة  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
و�سرقة  وق�سيته  فل�سطني  �سعب  على  الإ�سرائيلي 

اأر�سه.
بحالت  الفل�سطينيني  ع�سرات  ا�سيب  ذلك،  اىل 
اختناق اثر قمع جي�ض الحتلل ال�سرائيلي مل�سرية 
حا�سدة انطلقت من منطقة باب الزقاق و�سط مدينة 
وقالت  للمدينة.  ال�سمايل  املدخل  باجتاه  حلم  بيت 
الفل�سطيني يف بيان ان قوات  الهلل الحمر  جمعية 
امل�سيل  ال�سام  والغاز  ال�سوت  قنابل  اطلقت  الحتلل 
امل�ساركني  املواطنني  املطاطية جتاه  للدموع والعرية 
بني  مواجهات  اندلعت  حيث  الغا�سبة  امل�سرية  يف 

املواطنني وجنود الحتلل.

مسيرات غاضبة بالمدن الفلسطينية تنديدا بالموقف األميركي

مستوطنون يقتحمون باحات االقصى 
ومتطرفون يغلقون شارع جنين- نابلس

222 شهيدًا فلسطينيا في 
سجون االحتالل منذ 1967

جرافات االحتالل تهدم 
منزال شمال القدس

موسكو: هيئة تحرير الشام والخوذ البيض 
تعدان الستفزازات كيميائية في ادلب

إطالق نار باتجاه منزل ميقاتي.. 
والجيش اللبناني »يسيطر«

مقتل 13 عسكريًا فرنسيًا بحادث 
تصادم مروحيتين في مالي

*رام اهلل 
الثلثاء،  �سباح  اليهود،  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم   
مبدينة  ال�سريف  القد�سي  احلرم   - املبارك  الق�سى  امل�سجد  باحات 
جنني-  �سارع  باإغلق  متطرفون  م�ستوطنون  قام  كما  املحتلة،  القد�ض 

نابل�ض.
وقال مدير عام دائرة الوقاف ال�سلمية العامة و�سوؤون امل�سجد 
الق�سى بالقد�ض ال�سيخ عزام اخلطيب ملرا�سل )برتا( يف رام اهلل، ان 
ال�سرائيلي  �سرطة الحتلل  م�سددة من  نفذت بحماية  القتحامات 
باحات  اقتحموا  امل�ستوطنني  قطعان  ان  اخلطيب  واو�سح  اخلا�سة. 
الق�سى املبارك من جهة باب املغاربة، ونفذوا جولت ا�ستفزازية يف 
باحات امل�سجد الق�سى، بحرا�سة من �سرطة الحتلل التي انت�سرت 
عرب  الق�سى  دخ��ول  من  امل�سلمني  امل�سلني  ومنعت  امل�سجد  ارج��اء  يف 

بواباته املختلفة اأثناء فرتة القتحامات .
من جهة اخرى، اأغلق م�ستوطنون متطرفون يهود اليوم �سارع جنني 
الغربية  ال�سفة  �سمال  جنني  جنوب  الظهر  �سيلة  بلدة  قرب  نابل�ض   -
وجنود  الغا�سبني  ال�سبان  بني  مواجهات  واندلعت  باحلجارة،  املحتلة 
ال�سهيد  اإعدام  الغ�سب اجلماهريي تنديدا بجرمية  الحتلل يف يوم 
الق�سية  جتاه  الأمريكية  لل�سيا�سة  ورف�سا  دي��اك،  اأبو  �سامي  ال�سري 
بيان  فتح يف  ال�ستيطان. وقالت حركة  ت�سريع  واآخرها  الفل�سطينية 
بني  الوا�سل  الرئي�سي  ال�سارع  قطعوا  امل�ستوطنني  ع�سرات  اإن  لها، 
حمافظتي جنني ونابل�ض جنوب البلدة، ت�ساندهم عدة اآليات ع�سكرية 
ن�سبت حاجًزا ع�سكرًيا لتاأمني احلماية لهم، واأطلق اجلنود قنابل الغاز 

جتاه املواطنني الفل�سطينيني.

*رام اهلل 
ارت����ف����ع ع�����دد ����س���ه���داء احل���رك���ة 
الفل�سطينية الأ�سرية يف �سجون الحتلل 
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عن  الثلثاء،  �سباح  الإعلن  بعد  �سهيدًا، 
ا�ست�سهاد الأ�سري �سامي اأبو دياك من بلدة 
ال�سفة  �سمال  جنني  جنوب  الظهر  �سيلة 
الغربية املحتلة، واملحكوم بال�سجن املوؤبد 

ثلث مرات، و30 عامًا.
والتوثيق  ال��درا���س��ات  وح���دة  ووف���ق 
يف ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن 
الفل�سطينيني التي ن�سرت تقريرا لها اليوم 
من   71 فان  دياك،  اأبو  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة 
نتيجة  ارتقوا  الأ���س��رية  احلركة  �سهداء 
و7  العمد،  القتل  نتيجة  و74  التعذيب، 
و58  مبا�سرة،  عليهم  النار  اإط��لق  جراء 
ارت��ق��ى  فيما  ال��ط��ب��ي،  الإه���م���ال  نتيجة 
ب�سبب  ال�سجون  من  حتررهم  بعد  اآخرون 
الطبي  للإهمال  نتيجة  اأو  التعذيب،  اآثار 
لتفاقم  اأدى  م��ا  ال�سجن،  داخ��ل  املتعمد 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وا�ستفحالها،  الأم���را����ض 
جمموعة من الأ�سرى قد مت الإفراج عنهم 
قبل انتهاء مدة حمكومياتهم نتيجة ل�سوء 
اأو�ساعهم ال�سحية ليتنقلوا بعدها للعلج 
يف امل�ست�سفيات الفل�سطينية والعربية اإىل 

اأو �سهور قليلة من  اأيام  اأن ا�ست�سهدوا بعد 
كانوا  وجميعهم  ال�سجن،  م��ن  خروجهم 
بها  اأ�سيبوا  خطرة  اأم��را���ض  من  يعانون 

داخل ال�سجون.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ح��م��ل��ت دائ�����رة ح��ق��وق 
منظمة  يف  امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع  الإن�����س��ان 
�سلطات  ال��ي��وم،  الفل�سطينية  التحرير 
القتل  م�سوؤولية  الإ�سرائيلي  الحتلل 
ا�ست�سهد  الذي  دياك،  اأبو  للأ�سري  املتعمد 
الحتلل  �سجون  يف  الثلثاء  اليوم  فجر 
�سلطات  اإن  ب��ي��ان،  يف  ال��دائ��رة  وق��ال��ت   .
الحتلل، قتلت الأ�سري اأبو دياك يف اإطار 
�سيا�سة القتل البطيء، التي متار�سها بحق 
و�سائل،  عدة  عرب  الفل�سطينيني  الأ�سرى 
كان  والذي  املتعمد،  الطبي  الإهمال  منها 
الأ�سري اأبو دياك اأحد �سحاياه. واأو�سحت 
اأن الأ�سري اأبو دياك تعر�ض لأخطاء طبية 
متعمدة يف �سجون الحتلل، خلل اإجراء 
عملية جراحية له عام 2015 وا�ستئ�سال 
بت�سمم  اأ�سيب  حيث  اأم��ع��ائ��ه،  م��ن  ج��زء 
ورئ��وي،  كلوي  ف�سل  اإىل  اأدى  ج�سمه  يف 
املتوا�سل  والنقل  املعاملة  ���س��وء  ج���راء 
بال�سرطان،  م�ساب  اأنه  لحقًا  وتبني  له، 
مكبل  ا�ست�سهاده  حلظة  اإىل  يعاين  وبقي 
ال��دائ��رة،  واأ���س��اف��ت  وال��ق��دم��ني.  اليدين 

يف  ا�ست�سهد  احل��ايل،  العام  بداية  “منذ 
اآخ��رون  اأ���س��رى  اأرب��ع��ة  �سجون الح��ت��لل 
يون�ض،  ع��وين  عمر  ب���ارود،  فار�ض  وه��م: 
الأم��ر  ال�سايح،  وب�سام  طقاطقة،  ن�سار 
متار�ض  الحتلل  �سلطات  اأن  يوؤكد  الذي 
ع��م��ل��ي��ات اإع������دام غ���ري م��ع��ل��ن��ة وخ����ارج 
والقوانني  الأع��راف  كل  وتنتهك  القانون 
بحقوق  املتعلقة  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ات 
بالأ�سرى  يتعلق  فيما  وخا�سة  الإن�سان، 
الحتلل”.  حت��ت  امل��دن��ي��ني  وح��م��اي��ة 
الدويل  الأم��ن  جمل�ض  الدائرة،  وطالبت 
حقوق  موؤ�س�سات  وك��ل  املتحدة  والأمم 
يف  الطبيعي  دوره����ا  “باأخذ  الإن�����س��ان 
تطبيق القوانني والتفاقيات ذات ال�سلة 
الفل�سطينيني،  على  تطبيقها  اأج���ل  م��ن 
دولية  حماية  وتوفري  الأ���س��رى،  خا�سة 
عليها  املن�سو�ض  الإجراءات  واتخاذ  لهم، 
جرائمه  على  الح��ت��لل  كيان  مبعاقبة 
ان  اىل  لفتة  املتوا�سلة”،  وانتهاكاته 
القيادة الفل�سطينية يف حالة عمل م�ستمر 
من  امل�ستويات  خمتلف  على  دائم  وحترك 
قادته  وحماكمة  الحتلل  جترمي  اأجل 
من  الفل�سطينيني،  بحق  جرائمهم  على 
اجلنائية  للمحكمة  ال�سكاوى  رفع  خلل 

الدولية.

*رام اهلل 
الثلثاء،  الإ�سرائيلي  الحتلل  لبلدية  تابعة  جرافات  هدمت 
مدينة  �سمال  قلنديا  بلدة  من  بالقرب  ال�سناعية  املنطقة  يف  منزل 
القد�ض املحتلة. واأفادت اللجنة ال�سعبية ملقاومة اجلدار وال�ستيطان 
القد�ض  يف  الإ�سرائيلي  الحتلل  لبلدية  تابعة  طواقم  باأن  بيان،  يف 
يف  البازيان  لعائلة  يعود  منزل  حا�سرت  الحتلل،  اآليات  ترافقها 
املنطقة ال�سناعية و�سرعت اجلرافات بهدمه بحجة عدم الرتخي�ض. 
واأ�سافت اللجنة ال�سعبية اأن قوات الحتلل اأخلت املنزل من قاطنيه 
الإ�سرائيلي  املعلومات  مركز  وبح�سب  املكان.  يف  التواجد  من  ومنعتهم 
حلقوق الإن�سان “بت�سيلم” فاإن �سلطات الحتلل هدمت 140 من�ساأة يف 

حمافظة القد�ض منذ مطلع العام اجلاري وحتى اأيلول املا�سي.

*موسكو 
عليها  يطلق  مما  م�سلحني  اأن  عن  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  ك�سفت 
هيئة حترير ال�سام، بال�سرتاك مع منظمة اخلوذ البي�ض، يخططون 

للقيام با�ستفزازات كيميائية يف منطقة خف�ض الت�سعيد يف اإدلب.
�سرمدا  منطقة  “�سكان  الثلثاء:  �سحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
احلايل  الثاين  ت�سرين  اأوائل  يف  البلدة  اإىل  ي�سلون  م�سلحني  �ساهدوا 
كيميائية،  م��واد  على  حتتوي  بحاويات  حمملة  �ساحنات  ثلث  عرب 

وكذلك معدات ت�سوير فيديو احرتافية”

*بريوت
اأعلن اجلي�ض اللبناين، الثلثاء، توقيف م�سلح اأطلق النار باجتاه 

منزل رئي�ض الوزراء الأ�سبق جنيب مقاتي.
اأن  اللبناين،  اجلي�ض  لقيادة  التابعة  التوجيه  ملديرية  بيان  واأكد 
مبدينة  البحري  الكورني�ض  حملة  يف  توقيفه  جرى  ح(  )ي.  املدعو 
“بومب  ط��راز  من  بندقية  من  النار  اإط��لق  على  لإقدامه  طرابل�ض، 

اأك�سن” باجتاه منزل ميقاتي، من دون وقوع اإ�سابات.
يف  �سعبية  واعت�سامات  تظاهرات  لبنان  ي�سهد  اأكتوبر،   17 ومنذ 
والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الأو�ساع  على  احتجاجا  املدن  من  العديد 
احلريري  �سعد  احلكومة  رئي�ض  تقدمي  عن  الآن  حد  اإىل  متخ�ست 

ا�ستقالته.
اإل اأن ا�ستقالة احلريري مل حتل الأزمة ال�سيا�سية، حيث ل تزال 
املباحثات حيال اإمكانية ت�سكيل حكومة متعرثة نتيجة اخللفات بني 

الأحزاب والطوائف.
وكان ميقاتي قد اأعلن يف وقت �سابق، تاأييده لإعادة تكليف �سعد 

احلريري بقيادة حكومة جديدة.

*عمان 
اأعلنت الرئا�سة الفرن�سية الثلثاء عن مقتل 13 ع�سكريًا فرن�سيًا 
اأثناء  مروحيتني  بني  ت�سادم  ح��ادث  ج��راء  مايل  يف  برخان  قوة  من 

عملية قتالية.
الرئي�ض  اأن  للرئا�سة  بيان  عن  الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  ونقلت 
ذكرى  الح��رتام  درج��ات  “باأق�سى  اأحيا  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
�ستة �سباط و�ستة م�ساعدين  الربية، وهم  القوات  هوؤلء اجلنود من 
يف  فرن�سا  اأجل  من  وُقتلوا  ع�سكرية  عملية  خلل  �سقطوا  وكابورال 

املعركة ال�سعبة �سد الإرهاب يف منطقة ال�ساحل«.
برخان  لقوة  عملية  اإط��ار  يف  الثنني  اأم�ض  م�ساء  احل��ادث  ووق��ع 
التي ي�سارك فيها 4500 ع�سكري يف منطقة ال�ساحل، حيث ا�سطدمت 
م�سادر  بح�سب  هجومية،  “كوغار”  مبروحية  “تيغر”  مروحية 
الذين  الفرن�سيني  اجلنود  عدد   38 اإىل  احلادث  هذا  ويرفع  دفاعية. 
يف  الواقع  البلد  هذا  يف  الفرن�سي  التدخل  بداية  منذ  مايل  يف  ُقتلوا 

منطقة ال�ساحل عام 2013 .

*بغداد
قتل متظاهر متاأثرا باإ�سابته يف الحتجاجات 
به  اأعلنت  وقت  يف  الثلثاء،  بغداد،  �سهدتها  التي 
و�سفتهم  من  اعتقال  العراقية  الداخلية  وزارة 

ب�”املخربني” يف العا�سمة.
اإثر  ت��ويف  املتظاهر  طبية،اإن  م�سادر  وقالت 
ب�سارع  ا�ستباكات وقعت  اإ�سابته بطلق مطاطي، يف 

الر�سيد قرب ج�سر الأحرار و�سط بغداد.
�سخ�سا   21 اإن  ع��راق��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
وقوات  متظاهرين  بني  ا�ستباكات  خلل  اأ�سيبوا 

الأمن.
 3 من  اأج��زاء  يف  وجودهم  املحتجون  ويفر�ض 
ج�سور رئي�سية يف بغداد، هي اجلمهورية والأحرار 

وال�سنك، مع ا�ستمرار املواجهات مع قوات الأمن.
ويف �سياق اآخر، قالت وزارة الداخلية العراقية 
حمال  اح��راق  حاولوا  خمربني  اعتقال  جرى  اإن 

جتارية و�سط بغداد.
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  واأو����س���ح 
العراقية  الأنباء  لوكالة  املحنا،  خالد  العراقية 
اأوامر ق�سائية بحقهم يف  اإ�سدار  اأنه �سيتم  )واع(، 

وقت قريب.
على  ت�سدد  املركزية  “احلكومة  اأن  واأ���س��اف 
املمتلكات  على  واحلفاظ  احلماية  توفري  �سرورة 
يحاولون  الذين  املخربني  ومنع  املواطنني،  واأرواح 
العتداء على اأموال املواطنني والبنايات اخلا�سة 

والعامة«.
جهودا  ت��ب��ذل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة   “ اإن  وق���ال 
يف  ال�سلمية  التظاهرات  تاأمني  �سبيل  يف  حثيثة 

التي  امل��ح��اولت  بع�ض  رغ��م  واملحافظات،  بغداد 
قوات  على  للعتداء  املجموعات  بع�ض  بها  تقوم 
حلقوق  العليا  املفو�سية  لكن   .«  )...( ال�سرطة 
لها،  بيانات  �سل�سلة  يف  اأك��دت  العراق  يف  الإن�سان 
يف  املفرطة”  “القوة  ا�ستخدمت  الأم��ن  ق��وات  اأن 

منذ  ال��ع��راق  ي�سهدها  التي  الحتجاجات  قمع 
تعي�ض  ال��ب��لد  ت��زال  ول  املا�سي.  اأكتوبر  مطلع 
اأك���رب م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ ���س��ق��وط ���س��دام 
 330 عن  يقل  ل  ما  فيها  قتل   ،2003 عام  ح�سني 
وجنوبي  بغداد  يف  ال�سطرابات  بدء  منذ  �سخ�سا 

املحتجون  ويطالب  املا�سي.  اأكتوبر  اأوائل  البلد، 
اإنها  يقولون  التي  ال�سيا�سية  النخبة  باإطاحة 
الكثري  يعي�ض  بينما  اأجنبية،  قوى  وتخدم  فا�سدة 
رعاية  اأو  عمل  فر�ض  دون  فقر  يف  العراقيني  من 

�سحية اأو تعليم على م�ستوى جيد.

مقتل متظاهر في بغداد.. والداخلية 
تتحدث عن اعتقال »مخربين«

*رام اهلل 
اأ�سيب ع�سرات الفل�سطينيني بالختناق 
الثلثاء، خلل مواجهات اندلعت مع قوات 
ال�سرائيلي يف حمافظة اخلليل،  الحتلل 
اأمر،  بيت  وبلدة  العروب،  خميم  يف  ل�سيما 
ا  رف�سً الفل�سطيني  الغ�سب  ي��وم  يف  وذل��ك 
ت�سرع  التي  الأخ��رية  الأمريكية  للقرارات 
ال�ستيطان ال�سرائيلي، وتنديًدا با�ست�سهاد 
الأ�سري �سامي اأبو دياك يف �سجون الحتلل 
ال�سرائيلي. وقالت جمعية الهلل الحمر 
الفل�سطيني يف بيان، ان مواجهات وقعت يف 
خللها  ا�سعل  اأمر،  بيت  يف  ع�سيدة  منطقة 
جنود  ور�سقوا  ال�سيارات  اإط��ارات  ال�سبان 
رف�سهم  عن  تعبريا  باحلجارة،  الح��ت��لل 
مبمار�سات  وتنديدا  المريكية،  للقرارات 

الحتلل يف �سجون الحتلل.
والأعرية  النار  الحتلل  جي�ض  واطلق 
اىل  ادى  ما  ال�سام،  الغاز  وقنابل  املطاطية 
بالختناق  الفل�سطينيني  ع�سرات  ا�سابة 
اندلعت  كما  ال�سام.  الغاز  ا�ستن�ساق  جراء 
�سمال  العروب  خميم  يف  مماثلة  مواجهات 

اخل��ل��ي��ل ر���س��ق خ��لل��ه��ا ال�����س��ب��ان دوري����ات 
الحتلل باحلجارة، قبيل انطلق م�سريات 

الغربية  ال�سفة  حم��اف��ظ��ات  يف  الغ�سب 
املحتلة كافة.

*لندن 
لهجوم  اأ���س��رت��ه  تعر�ست  ي��ه��ودي  ق��ال 
اأحد قطارات مرتو  لل�سامية يف  معاد  لفظي 
اأنفاق لندن، اإنه يريد مقابلة املراأة امل�سلمة، 

اأ�سماء �سويخ التي ت�سدت للدفاع عنهم.
الربيطانية  الإذاع����ة  هيئة  وح�سب 
هذه  رب  ق��ال  الثلثاء،  �سي”  ب��ي.  “بي. 
الأ�سرة الذي مل يك�سف عن ا�سمه بعد، اإنه 
م�سيفا  �سويخ،  اأ�سماء  جدا” لتدخل  “ممنت 
اأنه بدون هذا التدخل كان ميكن للعتداء 
اإىل  ويتحول  يت�ساعد  اأن   - يعتقد  كما   -

عنف ج�سدي.
اليهودية  الأ���س��رة  اإن  الهيئة:  وقالت 
�سمال  م��ن  اجلمعة  �سباح  متوجهة  كانت 
يف  ال��واق��ع  غ���اردن  كوفنت  ح��ي  اإىل  لندن 
العا�سمة،  و���س��ط  م��ن  ال�سرقية  املنطقة 

حينما واجهت ما حدث.
للرجل  ت�سديها  نال  التي  اأ�سماء  وكانت 
ترتدد  “لن  اإنها  قالت:  الثناء،  الفيديو  يف 
اأنها  م�سيفة  اأخرى”،  مرة  فعلته  ما  فعل  يف 

كانت تود تدخل عدد اآخر من الركاب.

اأك���ون  ح��ت��ى   - “اعتقدت  واأ���س��اف��ت، 
اأمينة يف القول - اأن واجبي كاأم، وكم�سلمة 
يحتم  البلد،  ه��ذا  يف  وكمواطنة  ملتزمة، 

علي اأن اأقول �سيئا«.
ممتنون  “اإننا  الطفلني:  وال���د  وق���ال 

كانت  التي  امل�سلمة  ال�سيدة  لتدخل  ج��دا 
اأنها  الآن  ن��ع��رف  وال��ت��ي  حجابا،  ت��رت��دي 
تدعى اأ�سماء«. وو�سف كري�ض اأتكينز، وهو 
باأنها  اأ�سماء  احلادثة،  �سجل  الذي  الراكب 

كانت “حازمة وم�سرة”.

عشرات اإلصابات باالختناق خالل 
مواجهات مع االحتالل في الخليل

يهودي يطلب مقابلة مسلمة 
دافعت عن أسرته في مترو أنفاق
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ظروف ايجابية تسبق لقاء المنتخب 
الوطني أمام الكويت بتصفيات المونديال

هارون بطال لسباقات الدرفت 
والفقهاء ثانيا وأبو حسين ثالثا

فراس شلباية : ما أحلى الرجوع إلى الوحدات

منتخب المصارعة يحصد 8 
ميداليات بالبطولة العربية

منتخب الكراتيه يشارك ببطولة 
الدوري العالمي في اسبانيا

اختتام فعاليات دورة المدربين اآلسيوية

انتصاران للجبيهة 
والوحدات بدوري كرة السلة

انتخاب الشاعر نائبا لرئيس 
االتحاد الدولي للكيك بوكسينغ

مدرب الهالل: دولة كاملة وقفت 
ورائي من أجل اللقب اآلسيوي

انطالق بطولة العالم للكيك بوكسينغ 
في تركيا بمشاركة المنتخب الوطني

وكاالت
القدم،  ك��رة  يف  وخمت�صون  خ��راء  ي��رى   
ت�صبق  االفق،  يف  تلوح  ايجابية  ظروفا  اأن 
اأم����ام نظريه  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  م���ب���اراة 
 31 ي��وم  الكويت  يف  جت��ري  التي  الكويتي 
بالت�صفيات  م��ه��م  ل��ق��اء  يف  امل��ق��ب��ل،  اذار 
 2022 ال��ع��امل  لكا�س  املوؤهلة  االآ�صيوية 

وكا�س اآ�صيا 2023.
على  ملمو�صا  حت�صنا  اأن  اخل���راء  وي��رى 
بعد  احلا�صم،  اللقاء  قبل  املنتخب  ظروف 
عا�صها  قا�صية  وظ��روف��ا  �صعبة  مرحلة 
املا�صية،  ال��ف��رة  يف  الن�صامى  منتخب 
ت�صببت يف خ�صارته اأمام ا�صراليا وتعادله 
املركز  يف  و�صعه  ما  عمان،  يف  الكويت  مع 

الثالث يف املجموعة الثانية.
ت�صريحات  يف  وخمت�صون  خ��راء  واأك���د 
اأن  “برا”،  االردن���ي���ة  االن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
املنتخب  عا�صها  التي  ال�صعبة  ال��ظ��روف 
للتح�صن،  طريقها  يف  املا�صية،  الفرة  يف 

وبالتايل احل�صول على جرعة من التفاوؤل 
قطر  م��ون��دي��ال  اىل  للو�صول  للمناف�صة 

.2022
االآ�صيوي  واملحا�صر  ال�صابق  النجم  ويرى 
عا�س  املنتخب  اأن  �صالح  ديان  القدم  بكرة 
نتيجة  املا�صية،  ال��ف��رة  يف  �صعبة  ف��رة 
من  �صعب  م��ا  املحلية،  املناف�صات  اي��ق��اف 
مهمة مدرب املنتخب يف ايجاد العب جاهز 

قادر على املناف�صة.
وقال �صالح: الفرة املقبلة �صت�صهد حت�صنا 
ع��ل��ى ظ���روف امل��ن��ت��خ��ب، وم���ن اب���رز ه��ذه 
الظروف عودة الالعبني الجواء املناف�صات 
املحلية، من خالل انطالق بطوالت الدوري 
النادي  بطولة  تنظيم  ان  كما  وال���درع، 
�صلطان  ال�صيخ  الراحل  )بطولة  الفي�صلي 
املا�صي  اخلمي�س  انطلقت  التي  العدوان( 
املقبل،  الثاين  كانون  �صهر  حتى  وت�صتمر 
فنيا  الالعببني  جتهيز  يف  اي�صا  ت�صاهم 
وبدنيا، وهو ما ي�صب يف م�صلحة املنتخب.

الوطني  للمنتخب  ال�صابق  النجم  اأم���ا 
ون��ادي ال��وح��دات وامل���درب احل��ايل ه�صام 
يف  م��ر  املنتخب  اأن  اأك��د  فقد  عبداملنعم، 
ت�صببت  املا�صية،  اال�صهر  يف  �صعبة  فرة 
ان  اىل  الفتا  والنتائج،  االداء  توا�صع  يف 
غياب املناف�صات املحلية اثر �صلبا على اداء 
للمناف�صات  افتقدوا  الذين  املنتخب  العبي 
ودية  دولية  املحلية،وملباريات  واملباريات 
بالت�صفيات  املهمة  املباريات  قبل  قوية 

اال�صيوية ما اثر على م�صتواهم.
املناف�صات  ع��ودة  ان  عبداملنعم،  واعتر 
جاهزية  درج��ة  رف��ع  يف  ت�صاهم  املحلية 
املنتخب  م�صاركة  اأن  كما  املنتخب،  العبي 
االوملبي يف نهائيات ا�صيا خالل �صهر كانون 
العبيه  من  ع��ددا  �صيمنح  املقبل،  الثاين 
امكانية  وب��ال��ت��ايل  اخل���رات  م��ن  م��زي��دا 
املتبقية  امل��ب��اري��ات  يف  منها  اال���ص��ت��ف��ادة 
ام��ام  خ��ا���ص��ة  ال���ع���امل،  ك��ا���س  بت�صفيات 

الكويت. منتخب 

ظروف  اأن  االردنية،  الكرة  متابعو  ويرى 
مواجهة  قبيل  م�صتمر  حت�صن  يف  املنتخب 
ي�صتثمره  ان  ي��ج��ب  م��ا  وه���ذا  ال��ك��وي��ت، 
لتحقيق  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز 
ال�صعود  على  باملناف�صة  االردن��ي��ني  حلم 

للمونديال.
تنتظره  الوطني  املنتخب  ان  اىل  ي�صار 
منتخبات  ام��ام  الت�صفيات  يف  مباريات   3
تعتر  حيث  وا�صراليا،  ونيبال  الكويت 
مباراة الكويت هي االهم، علما اأن ا�صراليا 
 12 بر�صيد  الثانية  املجموعة  تت�صدر 
نقاط،   10 بر�صيد  ال��ك��وي��ت  ث��م  نقطة، 
الوطني  املنتخب  ع��ن  االه���داف  وب��ف��ارق 
 3 نيبال  ث��م  اي�صا،  نقاط  ال����10  �صاحب 

نقاط وال�صني تايبية بدون نقاط.
الت�صفيات  من  احلا�صم  الدور  اىل  ويتاأهل 
اىل  جم��م��وع��ات��ه��ا،  تت�صدر  ال��ت��ي  ال��ف��رق 
جانب اف�صل 4 فرق حتتل املركز الثاين يف 

الثمانية. املجموعات 

  وكاالت
االول  املركز  يف  ه��ارون  راف��ت  االردين  حل 
ل�صباقات  االأردن  لبطولة  العام  بالرتيب 
موزعة  �صباقات   5 �صملت  والتي  ال��درف��ت 
بني عمان ومادبا والبحر امليت، وبدعم من 

اإطارات �صلفر�صتون.
حمبي  مبتابعة  البطولة  �صباقات  وحظيت 
العرو�س  ال�صيارات من خالل  �صباق  ريا�صة 
ال�صيقة التي قدمها اأبطال �صباقات الدرفت 
على منت �صيارات مدججة مبحركات قوية.

لقب  نيل  ه��ارون  راأف��ت  املت�صابق  وا�صتطاع 
البطولة لعام 2019، وجاء املت�صابق حممد 
املت�صابق  وح��ل  الثاين  املركز  يف  الفقهاء 
عبد اهلل اأبو ح�صني يف املركز الثالث، وذلك 
خالل  من  املت�صابقني  بني  قوي  �صراع  بعد 
كانت  التي  للدرفت  االأردن  بطولة  جوالت 
اأ�صدها، كما كان لتقارب  املناف�صة فيها على 
النقاط بني املت�صابقني اأثرا بالغا يف ا�صتعال 

مناف�صات البطولة.
االأردن  ب��ط��ول��ة  ج����والت  يف  ال���ف���ائ���زون 
ل�صباقات الدرفت لعام 2019النتائج الفنية 
 - ال�صيانة  – �صاحة  االأول  الدرفت  ل�صباق 
االأول:  في�صتاملركز  موتور   – امليت  البحر 

راأفت هارون - تويوتا جي تي 86 .
املركز الثاين: حممد الفقهاء - بي ام دبليو 

ايه 30.
دبليو  ام  بي   - نوفل  حممد  الثالث:  املركز 

ايه 90 ام 3.

 – الثاين  الدرفت  ل�صباق  الفنية  النتائج 
�صاحة ال�صيانة - البحر امليتاملركز االأول : 

راأفت هارون - تويوتا جي تي 86.
املركز الثاين : حممد الفقهاء - بي ام دبليو 

ايه 30.
ام  ب��ي   - حت�صني  جريل   : الثالث  امل��رك��ز 

دبليو ايه 30..
 – الثالث  الدرفت  ل�صباق  الفنية  النتائج 
حممد  م����ارك����ااالأول:   – �صوفك�س  حلبة 

الفقهاء - بي ام دبليو ايه 30..
الثاين: راأفت هارون - تويوتا جي تي 86..

الثالث: عبداهلل اأبو ح�صني - ني�صان �صيلفيا 
ا�س 13.

 – الرابع  الدرفت  ل�صباق  الفنية  النتائج 
مادبااالأول: عمر الكخن - بي ام دبليو ايه 

.30
ايه  دبليو  ام  بي   - اجلمل  ع�صام  الثاين: 

.30
الثالث: اأحمد اجلبايل - ني�صان �صيلفيا ا�س 

.13
 – اخلام�س  الدرفت  ل�صباق  الفنية  النتائج 
عبد  امليتاالأول:  البحر   – ال�صيانة  �صاحة 

اهلل اأبو ح�صني - ني�صان �صيلفيا ا�س13.
الثاين: يا�صر احللو - بي ام دبليو ايه 30.

ايه  دبليو  ام  بي   - الفقهاء  حممد  الثالث: 
.30

ل�صباقات  االأردن  لبطولة  العام  الرتيب 
راأف��ت  االأول:  2019امل��رك��ز  لعام  ال��درف��ت 

هارون بر�صيد 110 نقاط.
 92 بر�صيد  الفقهاء  حممد  الثاين:  املركز 

نقطة.
املركز الثالث: عبد اهلل اأبو ح�صني بر�صيد 

64 نقطة.

وكاالت
الكلمات  بهذه  اإليه”..  الرجوع  اأحلى  »ما 
حديثه  �صلباية،  فرا�س  الدويل  النجم  بداأ 
عن عودته املرتقبة لفريق الوحدات الذي 
ليلعب  حينها  وانتقل  م�صطرًا  عنه  ابتعد 

لثالثة موا�صم ب�صفوف اجلزيرة.
ي�صغل  وال���ذي  عامًا”   25“ �صلباية  واأك���د 
للوحدات  عودته  اأن  االأمين،  الظهري  مركز 
الكروية،  م�صريته  ت�صكل حتديًا جديدًا يف 
اأحقيته  الإث��ب��ات  ل��دي��ه  م��ا  ك��ل  و�صيقدم 

بالعودة لفريقه “االأم«.
اإىل   ، مع  خا�س  ح��وار  يف  �صلباية  وتطرق 
واحل��ظ��وظ  االأردن،  منتخب  م��ع  م�����ص��واره 

القائمة بالتاأهل ملونديال قطر “2022«.
فاإىل ن�س احلوار:

كيف تخطيت مرحلة انتقالك من الوحدات 
اإىل اجلزيرة؟

فهذا  االإط���الق،  على  �صهاًل  االأم���ر  يكن  مل 
النادي يعني يل كل �صيء جميل يف حياتي، 
وترعرعت،  ول��دُت  ال��وح��دات  خميم  ففي 
واأم�صيت طفولتي مع فرق الفئات العمرية، 
الع��ب��ًا  اأ���ص��ب��ح  اأن  ال��وح��ي��د  حلمي  وك���ان 

بالفريق االأول.
قرار مغادرتي للوحدات كان اأ�صعب قرار يف 
التي  الع�صيبة  اللحظات  اأن�صى  وال  حياتي، 
االأوىل  ال�صهور  خالل  وحتديدًا  بها  مررت 
اأجل�ُس  كنت  اجلزيرة،  مع  تدريب  كل  فبعد 
بحرقة،  واأبكي  نف�صي  مع  يوم  كل  م�صاء  يف 
األعب لغري  اأن  اأتخيل نف�صي للحظة  فاأنا مل 

الوحدات.
مني  تطلبت  واملرحلة  نف�صي،  على  حتاملُت 
هلل  واحلمد  نف�صي،  الأثبت  التحدي  قبول 
نادي  اإدارة  بجهود  املرحلة  تخطيُت  فقد 
اجل��زي��رة وم��درب��ي��ه والع��ب��ي��ه ال��ذي��ن مل 
ولهم  حمبة،  بكل  و�صاندوين  معي  يق�صروا 
الف�صل بعد اهلل ونادي الوحدات، يف تطوير 

م�صتواي.
مدة  تبلغ  وكم  العودة..  قرار  اتخذت  هل 

العقد؟
فهو  للتفكري،  حتتاج  ال  للوحدات  ال��ع��ودة 
مو�صمني،  مل��دة  ���ص��اأوق��ع  االأب����دي،  ع�صقي 
وع���ودت���ي ���ص��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة حم��ط��ة حتد 
جديدة يف م�صريتي الكروية، وهنا ال بد من 
توجيه ال�صكر لرئي�س النادي ب�صار حوامدة 

واأع�صاء جمل�س االدارة.

مباذا تعد جماهري الوحدات؟
والتقدير،  احل��ب  كل  ال��وح��دات  جلماهري 
�صاأعود وكلي اأمل بتحقيق االإ�صافة املرجوة 
م��ع ال��ف��ري��ق، ���ص��اأب��ذل ق�����ص��ارى ج��ه��دي مع 
زمالئي الالعبني لن�صعدهم يف ح�صد جميع 

البطوالت واأنا متفائل بذلك.
ما راأيك بتعاقدات الوحدات االأخرية التي 

ارتكزت على ا�صتقطاب العبي اجلزيرة؟
يف  الالعبني  اأف�صل  ا�صتقطب  ال��وح��دات 
االأردن، وتواجد اأحمد عبد ال�صتار واأحمد 
ا�صافة  ال��وح��دات  مع  العرب  وي��زن  �صمري 
�صتكون  بالفريق  االن�صجام  وحالة  مهمة 
معًا  لعبوا  قد  الالعبني  ه��وؤالء  كون  اأ�صرع 
كبريًا  ع���ددًا  واك��ب��وا  كذلك  اجل��زي��رة،  يف 
منتخب  مع  احلاليني  ال��وح��دات  جن��وم  من 

الن�صامى.
تلك  ك��ل  ب��ع��د  ال���وح���دات  ينق�س  وم����اذا 

التعاقدات؟
الفريق �صبه مكتمل، وكل ما ينق�صه التعاقد 

مع مهاجم حمرف.
مدعوم  كالعب  اأنك  دائمُا  يردد  من  هناك 

من والدك ع�صو جمل�س اإدارة الوحدات؟
ذلك،  واأح���رم  ينتقد  اأن  اجلميع  حق  من 
على  اإ�صرارًا  اإال  تزيدين  ال  انتقادات  وهي 
اال�صتمرار بقبول التحدي، واإثبات قدراتي 
وقدوتي  احلياة  يف  �صندي  وال��دي  كالعب، 

ومنه ورثُت حب الوحدات.
ك���رة ق���دم يف دوري  اأن����ا الع���ب  وح��ال��ي��ًا 
والر�صد  املتابعة  يجد  ال���ذي  املحرفني 
م���ن اخل�����راء وامل��ح��ل��ل��ي��ني واالع��الم��ي��ني 
“للوا�صطة” يف  واجلماهري، لذلك ال جمال 
ظل هذه املعطيات، ومن ال ميتلك املوهبة لن 

يكمل امل�صوار .
كيف تقييم م�صوارك مع منتخب الن�صامى؟

احلمد هلل را�س كل الر�صا عن م�صواري مع 
�صمن  اأت��واج��د  واأن��ا  عامني  منذ  الن�صامى، 
الت�صكيلة الرئي�صة، نهلُت الكثري من اخلرة، 
كبرية،  منتخبات  اأم���ام  مباريات  وخ�صُت 

وهذا �صيء رائع ومهم باعتقادي.
املنتخب  اأداء  موؤ�صر  يرتفع  اأن  تتوقع  هل 

االأردين يف املرحلة املقبلة؟
من  املا�صية  الفرة  طيلة  عانى  املنتخب 
�صلبي  تاأثري  لذلك  وكان  امل�صابقات،  توقف 
املقبلة  املرحلة  اأن  بيد  العام،  االأداء  على 
الالعبني  ووجود  امل�صابقات،  عودة  �صت�صهد 
االرتقاء  يف  �صي�صهم  تناف�صية  اأج���واء  يف 
اثبات  اأجل  من  �صيقاتلون  مب�صتواهم الأنهم 

اأنف�صهم ليكونوا �صمن قائمة املنتخب.
كاأ�صا�صي،  املنتخب  مباريات  جميع  خ�صَت 
لكن فوجىء اجلميع بعدم الزج بك يف اآخر 
مباراتني اأمام ا�صراليا وال�صني تايبية، فما 

�صبب ذلك؟
ه��ذا ق���رار م���درب اأح��رم��ه واأق����دره، لكل 
النهاية  يف  يهمني  م��ا  ح�صاباتها،  م��ب��اراة 
وننجح  بانت�صاراته،  املنتخب  مي�صي  اأن 
لكاأ�س  بالتاأهل  االأردين  ال�صعب  ا�صعاد  يف 
فر�صة  اأن  جت��د  اأال  اآ�صيا.  وك��اأ���س  ال��ع��امل 
رمبا  ال�صعوبة  �صعبة؟  اأ�صبحت  التاأهل 
خارج  �صتقام  املتبقية  املباريات  جميع  الأن 
اأر�صنا، لكن املهمة لي�صت م�صتحيلة، وبدعم 
ويل العهد االأمري ح�صني بن عبداهلل الثاين 
االأردين  واالإعالم  احل�صني  بن  علي  واالأمري 
واجلماهري، قادرون على حتويل احللم اإىل 

حقيقة والتاأهل ملونديال قطر 2022.
ل�صقيقك  توجهها  ال��ت��ي  الن�صائح  ه��ي  م��ا 

املهاجم �صاهر �صلباية؟
امللعب،  وخ��ارج  داخ��ل  ملتزم  الع��ب  �صاهر 
ال�صريح  اأم��ام  كبرية  م��ب��اراة  ق��دم  وال��ي��وم 

وا�صتطاع ت�صجيل هدفني.
ب�صرورة  تتعلق  بن�صائح  له  اأ�صدى  ما  دائمًا 
وكيفية  للت�صجيل،  املنا�صب  املوقف  اتخاذ 
واأهمية التحرك بدون كرة، وقبل كل �صيء 

�صرورة االلتزام باالأخالق والتوا�صع.
الوحدات  لنادي  اأب��ارك  اأن  هنا  يل  وا�صمح 
ب��ال��ف��ري��ق ال��ردي��ف ال���ذي اأحت��ف��ن��ا ال��ي��وم 
بف�صل  قدمه  الذي  الباهر  الفني  بامل�صتوى 
حقيقيًا  مك�صبًا  ت�صكل  التي  املميزة  املواهب 
الكابنت  بقيادة  االأول  للفريق  امل�صتقبل  يف 

عبداهلل اأبو زمع.
من هو الالعب الذي تاأثرت به عندما كنت 

العبًا بفرق الفئات العمرية؟
ه��م��ا الع��ب��ان: ع��ام��ر ذي���ب وراأف����ت علي، 

واأفتخر باأنني لعبُت بجانبهما.)كوورة(

  وكاالت
ح�����ص��د امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��م�����ص��ارع��ة احل���رة 
م�صاركته  خ��الل  ملونة  ميداليات   8 والرومانية 
لفئة  للم�صارعة  العربية  البطولة  مناف�صات  يف 
الرجال التي اأقيمت يف العا�صمة امل�صرية القاهرة .

م�صر  مي��ث��ل��ون  الع���ب   200 ال��ب��ط��ول��ة  يف  و����ص���ارك 
وال�����ص��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت وال�������ص���ودان وال��ب��ح��ري��ن 
منتخب  وتوج  االأردن.  جانب  اإىل  واليمن  وفل�صطني 

امل��رايف  رم��زي  امل��درب  قيادة  حتت  احل��رة  امل�صارعة 
ال�صي�صاين  زيد  الالعب  فاز  حيث  ميداليات،  بثالث 
خالل  من  حتققتا  ف�صيتني  اإىل  اإ�صافة  بالذهبية، 
ونال  ادع��ي��ج.  وعبدالكرمي  �صاميل  اأرزو  الالعبني 
منتخب امل�صارعة الرومانية حتت قيادة املدرب يحيى 
�صلطان علي ف�صية  اأبوطبيخ 5 ميداليات، عن طريق 
واأحمد ده�صان ف�صية واأحمد املرايف ف�صية وم�صطفى 

القا�صي برونزية وبا�صل القا�صي برونزية.

وكاالت
للكراتيه عمان متوجها اىل  الوطني  املنتخب  غادر 
بطولة  يف  للم�صاركة  مدريد،  اال�صبانية  العا�صمة 
الدوري العاملي للكبار والتي �صتقام خالل الفرة من 

29 احلايل لغاية االول من ال�صهر املقبل.
وف�صل املنتخب املغادرة مبكرا اىل ا�صبانيا، للدخول 

مع  م�صركه  تدريبات  واج��راء  تدريبي،  مع�صكر  يف 
عدد من املنتخبات ا�صتعدادا للبطولة القوية.

عقمان  حممد  الفني  املدير  املنتخب  وف��د  وي�صم 
الالعبني  جانب  اىل  �صاوي�س  اب��و  �صائد  واملعالج 
النجار  وب�صار  امل�صاطفة  وعبدالرحمن  فهد  حممد 

وحممود ال�صجان.

وكاالت
اختتمت فعاليات دورة املدربني االآ�صيوية للم�صتوى 
الثاين B باجلنوب، باإ�صراف املحا�صر االآ�صيوي ديان 

�صالح، وامل�صاعد مر�صد فطافطة.
على  مدربا،   18 فيها  �صارك  التي  ال��دورة  وا�صتملت 
العقبة،  خليج  ن��ادي  بقاعات  نظرية  حما�صرات 
املنهاج  �صمن  التطوير،  �صركة  مالعب  على  وعملية 
التدريبي اجلديد الحتاد كرة القدم االردين، الذي 

مت اعتماده اأخريًا من االحتاد االآ�صيوي.

عبد  م��وف��ق  العقبة  خليج  ن���ادي  رئ��ي�����س  وا���ص��اد 
بن احل�صني يف دعم  االأمري علي  �صمو  بدور  اليا�صني 
مفتوحة  النادي  اأبواب  اأن  موؤكدًا  االردنية،  الكرة 
ال��ق��دم  ك���رة  ن�����ص��اط��ات احت���اد  ال���ص��ت��ق��ب��ال جميع 
نادي  ال�صرة  �صكره  ديان  املحا�صر  وقدم  باجلنوب. 
وللم�صاركني  اال�صتقبال،  حفاوة  على  العقبة  خليج 
على التزامهم بالدورة، م�صريًا اإىل اأن انعقادها جاء 
دعمًا من احتاد كرة القدم ملدربي اجلنوب، لتطوير 

خراتهم التدريبية وتنميتها.

وكاالت
حقق فريقا اجلبيهة والوحدات االثنني انت�صارين 
حمزة  االم��ري  �صالة  يف  جرتا  اللتني  املباراتني  يف 
دوري  مناف�صات  اإط��ار  يف  لل�صباب  احل�صنب  مبدينة 

بنك اال�صكان املمتاز لكرة ال�صلة.

كفريوبا  فريق  على  الفوز  يف  اجلبيهة  فريق  وجنح 
بنتيجة 84 - 63 فيما حقق فريق الوحدات الفوز 

على فريق اجلزيرة بنتيجة 65-110.
بلقاء  ام�س  ال��دوري  من  الثامنة  اجلولة  وختتمت 

االأهلي مع االرثوذك�صي يف �صالة االأمري حمزة.

وكاالت
با�صل  الدكتور  بوك�صينغ  الكيك  احت��اد  رئي�س  فاز 
عن  للعبة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  نائب  مبن�صب 
قارة اآ�صيا. وجاء انتخاب ال�صاعر خالل اجتماعات 
جرت  التي  ال��دويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
اليوم االثنني يف انطاليا بركيا، على هام�س بطولة 

العامل للكيك بوك�صينغ التي جتري هناك مب�صاركة 
املنتخب الوطني.

اللعبة  او�صاط  وتقدير  باحرام  ال�صاعر  ويحظى 
يف العامل، لدوره الكبري يف تطويرها اردنيا وعربيا 
نائبا  النتخابه  العامة  الهيئة  دف��ع  ما  واآ�صيويا، 

لرئي�س االحتاد الدويل عن قارة اآ�صيا.

وكاالت
اأكد رازفان لو�صي�صكو املدير الفني للهالل ال�صعودي 
ق��راره  اتخذ  بعدما  كبرية  ل�صغوط  تعر�س  اأن��ه 

مبغادرة باوك اليوناين، لتدريب الزعيم.
GSP.« وقال رازفان يف حوار اأجرته معه �صحيفة

دوري  بلقب  الهالل  تتويج  عقب  الرومانية   »RO
هذه  يف  خمتلطة  م�صاعر  يعي�س  اإن��ه  اآ�صيا،  اأبطال 
اللحظة معترًا اأن الفوز بالكاأ�س القارية حلم الأي 

مدرب.
واأو�صح اأنه منذ اللحظة االأوىل بعد توليه تدريب 
هذا  اأج��ل  من  كبرية  م�صوؤولية  يحمل  وهو  الهالل، 

اللقب.
ورائ���ي،  تقف  باأكملها  دول���ة  ل��دي  “كانت  وزاد: 
بهذا  ال��ف��وز  اأج��ل  م��ن  علي  ال�صغط  ه��ذا  وو�صعت 

اللقب«.
املباراة  �صبق  ال��ذي  االأ�صبوع  ع�صت  “لقد  وتابع: 
وكاأين يف قف�س و�صباح املباراة عندما ا�صتيقظت من 
النوم قلت لنف�صي اإنه اليوم االأخري، لقد حان اإطالق 

�صراحي بغ�س النظر عن النتيجة النهائية«.
القرار ال�صحيح

انتقاله  منذ  عا�صها  التي  ال�صغوط  اأن  رازفان  وبني 
لتدريب الهالل يف ال�صيف املا�صي كانت �صديدة.

لرك  اليونان  يف  لالنتقادات  “تعر�صت  وت��اب��ع: 
اأقل،  م�صابقة  اإىل  واالنتقال  االأوروبية  الدوريات 
وانتقدوين يف رومانيا واتهموين باأنني رك�صت خلف 

االأموال«.
نف�صي،  يف  كبريًا  اأذى  ترك  احلديث  “هذا  واأكمل: 
على  كنت  باأنني  والقناعة  الر�صا  ياأتي  االآن  لكن 

�صواب واتخذت القرار ال�صحيح«. 
واأ�صار اإىل اأنه خا�س املباراة النهائية من اأجل اأبيه، 

ولعب للفوز بهذه الكاأ�س من اأجله اأي�صا.
 .%100 بن�صبة  )وال���ده(  ل��ه  مدين  “اأنا  وخ��ت��م: 
بف�صله تولد هذا ال�صغف الذي مل اأكن اأعرف كيف 
اأنقله اإىل ابني ماثيو. كل ما راأيته يف املنزل علمني 

وجعلني ما اأنا عليه اليوم”.

  وكاالت
انطلقت الثالثاء، يف تركيا مناف�صات بطولة العامل 

للكيك بوك�صينغ مب�صاركة املنتخب الوطني.
بوك�صينغ،  للكيك  العامل  بطولة  يف  االأردن  وميثل 
حميي  كونتاكت”:  “فول  اأ�صلوب  �صمن  الالعبون 

الدين اأ�صامة وعدي اأبو ح�صوة ومو�صى حممد علي 
فرحان  وحممود  غ�صان  ومهند  غلو�س  اأب��و  وخالد 
واأحمد  ال�صطناوي  وابراهيم  خلف  اأحمد  وعلي 
“اليت  ا�صلوب  �صمن  املنتخب  وميثل   . احل�صنات 

كونتاكت” مهند عفانة وحممد و�صفي.



صندوق النقد: الحكومة األردنية 
عازمة على مواصلة االصالح

*عمان 
اأن احلكومة  الدويل  النقد  اأكد �صندوق 
م��وا���ص��ل��ة عملية  الأردن���ي���ة ع��ازم��ة ع��ل��ى 
الإ�صالح والتغلب على العقبات احلالية اأمام 

النمو.
ملتزمًا  زال  م��ا  اأن���ه  ال�صندوق  و���ص��دد 
منو  لتحقيق  �صعيها  يف  احل��ك��وم��ة  ب��دع��م 
عدم  من  والتقليل  ا�صتدامة  واأك��ر  اأق��وى 
املالية العامة وتعزيز بيئة الأعمال  توازن 
وزيادة ال�صفافية وحت�صني م�صتويات املعي�صة 

و�صمان حماية الفئات الأ�صعف باملجتمع.
اإن  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال�صندوق  وق���ال 
م�صوؤولني  مع  مثمرة  مناق�صات  اأجرت  بعثته 
اأردنيني تناولت اآخر امل�صتجدات والتوقعات 
القت�صادية واملخاطر املحيطة بالقت�صاد.
الأولويات  اأن  التفاق  مت  اأن��ه  واأ�صاف 
على  احلفاظ  يف  تتمثل  املقبلة  ال�صنوات  يف 
وخلق  النمو  ودعم  القت�صادي  ال�صتقرار 

الوظائف وتعزيز احلماية الجتماعية.
اإمكانية  لعدم  “ونظرا  ال�صندوق  وتابع 

خ��الل  ب��ال��ك��ام��ل  الأول���وي���ات  ه���ذه  حتقيق 
ال��رن��ام��ج  م��ن  املتبقية  القليلة  ال�����ص��ه��ور 
القت�صادي احلايل الذي يدعمه ال�صندوق، 
برنامج  اعتماد  حول  املناق�صات  بداأنا  فقد 
ميكن  �صنوات  ثالث  مدته  جديد  اقت�صادي 

اأن يدعمه ال�صندوق«.
مباحثات  اأج��رت  التي  البعثة  اإن  وقال 
حققت  املا�صيني  ال�صبوعني  خالل  بالردن 
الأه��داف  على  الت��ف��اق  نحو  جيدا  تقدما 
العامة ملثل هذا الرنامج، و�صيتم يف الفرتة 
والتفاق  املناق�صات  هذه  ا�صتكمال  املقبلة 
متوقعًا  الالزمة،  املحددة  ال�صيا�صات  على 
كانون  �صهر  اأواخ��ر  عمان  اىل  بعثته  عودة 

الثاين املقبل ل�صتكمال املناق�صات.
اأحرز  الردن  ان  اىل  ال�صندوق  واأ�صار 
يف  ملحوظا  تقدما  الأخ���رة  ال�صنوات  يف 
احلفاظ على ال�صتقرار القت�صادي واملايل 
وحت�صن  الت�صخم  بانخفا�ض  ذل��ك  وب���رز 
الحتياطيات  �صجلت  كما  املدفوعات  ميزان 
الآون��ة  يف  تعافيا  الجنبية  العمالت  م��ن 
الأخرة.                   تابع �ض10

*الزرقاء - سراج الالذقاين 
الزرقاء  جتارة  غرفة  عام  مدير  ا�صتقبل 
ح�صن الغويري وفدا ع�صكريا من مديرية �صالح 
ال�صيانة امللكي ي�صم طالب كلية الأمر احل�صني 
الغرفة  زار  الع�صكرية،  الفنية  اهلل  عبد  بن 
�صمن الرنامج التدريبي لدورة التزويد الفني 

التاأ�صي�صية لل�صباط يف الكلية، والذي يت�صمن 
لالطالع  املوؤ�ص�صات  من  لعدد  ميدانية  زي��ارات 

على مهامها واخلدمات التي تقوم بها.
جتارة  غرفة  اعتزاز  الغرفة  مدير  واأك��د 
العربي،  اجلي�ض   - امل�صلحة  بالقوات  الزرقاء 
لتحقيق  ال�صاهرة  الأمنية  الأج��ه��زة  وكافة 

مما  الأردن،  ب��ه  ينعم  ال��ذي  والأم����ان  الأم���ن 
جعل منه وجهة مثالية لال�صتثمار وال�صياحة، 
عن  وحتدث  ملهوف.   كل  لإغاثة  اآمنا  وم��الذا 
الزرقاء  جت��ارة  لغرفة  املجتمعية  امل�صوؤولية 
نفع  فيه  ما  بكل  تعنى  فاعلة  موؤ�ص�صة  بو�صفها 
يف  الرئي�ض  دوره��ا  جانب  اإىل  املحلي  املجتمع 

خدمة القطاعات التجارية يف الزرقاء.
ح�صن  الغرفة  عام  املدير  قدم  جانبه  من 
غرفة  اأع��م��ال  عن  تف�صيليا  عر�صا  الغويري 
تقدمي  يف  تطورها  وم��راح��ل  ال��زرق��اء  جت��ارة 
منذ  املحلي  وللمجتمع  ملنت�صبيها  اخل��دم��ات 
تاأ�صي�صها.                           تابع �ض11

» تجارة الزرقاء« تستقبل وفد كلية األمير الحسين الفنية العسكرية

االقتصادي

الحموري: الصادرات الكلية 
تحقق نموا ايجابيا خالل 9 اشهر

*عمان 
ال�صادرات  ان  احلموري،  طارق  الدكتور  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزير  قال 
العام احلايل،  الت�صعة الأوىل من  الأ�صهر  اإيجابية خالل  ن�صب منو  الوطنية �صهدت 

بلغت 8ر7 باملئة، مقارنة مع نف�ض الفرتة من العام 2018.
ارتفعت  ال�صهري،  ال�صعيد  على  اأنه  الثالثاء،  �صحفي  ت�صريح  يف  احلموري  واكد 
ال�صادرات ل�صهر ايلول املا�صي بن�صبة 7ر21 باملئة، مقارنة مع ال�صهر ذاته من 2018، 
وهي ن�صب غر م�صبوقة ومل ت�صهدها ال�صادرات منذ العام 2014 التي بلغت يف ذلك 
الوقت 4ر7 باملئة.                             تابع �ض10
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*وكاالت
ارتفعت الأ�صهم الأوروبية للجل�صة الثالثة على التوايل يوم الثالثاء، مدعومة باآمال 
التجارة  وال�صني عن هدنة يف حرب  املتحدة  الوليات  املفاو�صات اجلارية بني  ت�صفر  اأن 
الدائرة بينهما. وت�صدر �صهم فيفور فارما ال�صوي�صرية للدواء الأداء على املوؤ�صر �صتوك�ض 
600 الأوروبي بعد اأن اأعلنت ال�صركة جناح جتربة على العقار اأفاكوبان يف عالج مر�ض 
املناعة الذاتية. و�صعدت اأ�صهم �صي.اآر.ات�ض الأيرلندية نحو ثالثة باملئة بعد اأن اأعلنت 
�صركة مواد البناء عن زيادة يف الأرباح الف�صلية بف�صل طلب وت�صعر قويني وهو ما توقعت 

ا�صتمراره يف 2020.

*وكاالت
املتحدة  الوليات  اإن  الثالثاء  البيت الأبي�ض يوم  قالت كيليان كونواي م�صت�صارة 
وال�صني تقرتبان من اتفاق جتارة، لكن ثالثا من اأكر النقاط العالقة ما   زالت قائمة.
نقل  لكن  التفاو�ض.  نوا�صل  بالفعل..  ”نقرتب  نيوز  فوك�ض  مع  مقابلة  يف  وقالت 
التجاري  والختالل  الفكرية  امللكية  حقوق  و�صرقة  هذا  الإجباري  التكنولوجيا 
البالغ ن�صف تريليون دولر �صنويا مع ثاين اأكر اقت�صاد يف العامل، ال�صني - هذا لي�ض 

منطقيا“.

معنويات إيجابية حيال التجارة 
ترفع األسهم األوروبية

مستشارة للبيت األبيض: اتفاق التجارة مع 
الصين وشيك لكن توجد نقاط عالقة
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*عمان 
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  ق��ال 
الدكتور طارق احلموري، ان ال�صادرات الوطنية 
�صهدت ن�صب منو اإيجابية خالل الأ�صهر الت�صعة 
باملئة،  8ر7  بلغت  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 

مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 2018.
واكد احلموري يف ت�صريح �صحفي الثالثاء، 
ال�صادرات  ارتفعت  ال�صهري،  ال�صعيد  على  اأنه 
ل�صهر ايلول املا�صي بن�صبة 7ر21 باملئة، مقارنة 
غري  ن�صب  وه��ي   ،2018 م��ن  ذات���ه  ال�صهر  م��ع 
العام  منذ  ال�����ص��ادرات  ت�صهدها  ومل  م�صبوقة 

2014 التي بلغت يف ذلك الوقت 4ر7 باملئة.
وا�صاف، ان من اأهم ال�صركاء التجاريني التي 
ارتفعت ال�صادرات اإليهم، دول الحتاد الأوروبي 
الدول  وبع�س  وال�صعودية  املتحدة  والوليات 
امل�صتوردات  اأن  مو�صحا  ال�صني،  مثل  الآ�صيوية 
3ر5  بن�صبة  ال��ف��رتة  نف�س  خ��الل  انخف�صت 
من  امل�صتوردات  انخفا�س  ب�صبب  وك��ان  باملئة، 
النفط نظرا لأ�صباب تتعلق با�صتخدام الطاقة 
امليزان  يف  العجز  بذلك  انخف�س  كما  البديلة، 

التجاري بن�صبة 4ر13 باملئة لنف�س الفرتة.
التي  ال��ت��دخ��الت  اإىل  احل���م���وري،  واأ����ص���ار 
القطاع  لتحفيز  الأردنية  احلكومة  بها  قامت 
على  الوا�صح  التاأثري  لها  كان  والتي  ال�صناعي 
قيام  التدخالت  ه��ذه  وم��ن  ال�����ص��ادرات،  حجم 
واخللفية  المامية  الروابط  بتعزيز  ال��وزارة 
وكذلك  بينها  فيما  املحلية  ت�صبيك  خالل  من 
ت�صبيك امل�صانع مع املوردين لكربى ال�صركات يف 

الأ�صواق الدولية.
ال�صناعية  ال�صركات  بدعم  ال��وزارة  وتقوم 
توقيع  مت  حيث  الت�صدير  بهدف  واخلدمية 
الأ���ص��واق  يف  تناف�صيتها  لتعزيز  اتفاقية   97

الدولية.
والب�صائع  ال�صلع  ارتفاع  اأن  الوزير،  واأو�صح 
لنف�س  باملئة  4ر9  بن�صبة  ت�صديرها  امل��ع��اد 
الرتانزيت  جتارة  اأهمية  مدى  يعك�س  الفرتة، 
مهمة  عبور  حمطة  تعد  اململكة  اأن  خ�صو�صًا 
الهامة  التجارية  ال��ط��رق  مفرتق  على  وتقع 
واجلوية  البحرية  الربية  بالطرق  واملتمثلة 
وبني  بينها  فيما  العربية  ال��دول  تربط  التي 
اإىل  و�صرقا  اأوروب��ا،  اإىل  وعربها  �صمال  تركيا 
اإيران وعربها اإىل دول رو�صيا امل�صتقلة، وجنوب 
اأفريقيا عرب خليج العقبة وال�صوي�س وغربا اإىل 

دول اأوروبا عرب البحر املتو�صط.

الحموري: الصادرات الكلية 
تحقق نموا ايجابيا خالل 9 اشهر *عّمان 

ة زين لالإبداع، عن تاأهل 78 فكرة  اأعلنت من�صّ
»زي��ن  برنامج  م��ن  النهائية  للمراحل  اإب��داع��ي��ة 
من  مراحل  اأربع  اجتيازهم  بعد  وذلك   ،»4 املبادرة 

املراحل ال�صبع الرئي�صية للربنامج.
وقام اأ�صحاب 154 فكرة اإبداعية تندرج حتت 
جلنة  اأمام  اأفكارهم  وطرح  بعر�س  م�صاقات  ثالثة 
م�صاق  �صمن  فكرة   48 تاأهيل  مت  حيث  التحكيم، 
فكرة  و18  فكرة،   97 اأ�صل  من  الريادية  الأفكار 
فكرة،   35 اأ�صل  من  النا�صئة  ال�صركات  م�صار  �صمن 
و12 فكرة �صمن م�صاق الريادة املجتمعية من اأ�صل 

22 فكرة.
املتاأهلة  الأف���ك���ار  اأ���ص��ح��اب  ح��ال��ي��ًا  وي�صتعد 
لالنتقال اإىل املرحلة اخلام�صة من الربنامج، والتي 
وامل�صاعدة  والتوجيه  الإر�صاد  تقدمي  على  ت�صتمل 
الت�صويقّية  واخل��ط��ط  الأع��م��ال  من���اذج  ب��ن��اء  يف 
اأ�صحاب  رب��ط  خ��الل  من  للم�صاريع،  والرتويجية 
املحلي،  ال�����ص��وق  يف  وم��ر���ص��دي��ن  ب��خ��رباء  الأف��ك��ار 
اأعمالهم  مناذج  تطوير  يف  خرباتهم  من  لال�صتفادة 
واملالية،  والت�صويقية  الفردية  مهاراتهم  وتطوير 
وذلك لغاية حتويل الفكرة اإىل م�صروع عمل ناجح 
يوفر فر�س عمل ل�صاحب الفكرة واملجتمع املحلي.

الربنامج  من  ال�صاد�صة  املرحلة  و�صتت�صمّن 
ال��ع��ر���س ال��ن��ه��ائ��ي واخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن وت��ق��دمي 
األ��ف   126 اإىل  مبجموعها  ت�صل  التي  اجل��وائ��ز، 

بدورها،  لالإبداع  زين  ة  من�صّ و�صتقوم  اأردين،  دينار 
خالله  �صتقدم  كامل،  عام  ملّدة  الفائزين  مبتابعة 
على  الأفكار  تطبيق  ل�صمان   ، وعينيًا  ماديًا  دعمًا 
ال�صابعة والأخرية من  املرحلة  الواقع خالل  اأر�س 

الربنامج.
ا�صتقبل   ،”4 املبادرة  “زين  برنامج  اأن  يذكر   
اإبداعية،  فكرة   600 ح��وايل  احلالية  ن�صخته  يف 
جلنة  ِقبل  من  الثانية  املرحلة  خالل  ت�صفيتها  مت 
خمت�صة بامل�صاريع والأفكار الريادية، لتتاأهل 214 
تدريبية  بفر�س  مقّدموها  وحظي  اإبداعية،  فكرة 
خالل  ل��الإب��داع  زي��ن  من�صة  اأع��ّدت��ه��ا  عمل  وور����س 
املرحلة الثالثة؛ ل�صمان جاهزيتهم لعر�س اأفكارهم 

خالل املراحل القادمة والنهائية من الربنامج. 

*عمان 
اأكد رئي�س هيئة ال�صتثمار الدكتور خالد الوزين 
�صرورة تقدمي ملف ا�صتثماري موحد يت�صمن فر�س 
لفتا  للم�صتثمرين،  وجمدية  وا�صحة  ا�صتثمارية 
من  اهتمام  ر�صائل  بتلقي  ب���داأت  الهيئة  اأن  اإىل 

م�صتثمرين اأردنيني مغرتبني وعرب.
جاء ذلك خالل اجتماع رئي�س هيئة ال�صتثمار، 
اجلولة  يف  �صارك  الذي  الأردين  الوفد  اأع�صاء  مع 
ودولة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الرتويجية 
الرتويجية  “اجلولة  اإن  ال��وزين،  وق��ال  الكويت. 
بتلقي  وبداأنا  ناجحة،  كانت  الهيئة  نظمتها  التي 
مغرتبني  اأردن��ي��ني  م�صتثمرين  من  اهتمام  ر�صائل 
وعرب يرغبون بالتعرف على الفر�س ال�صتثمارية 
يف اململكة وذلك لتوجيه وجهتهم ال�صتثمارية اإىل 

الأردن«.
واأ�صاف “�صنعمل يف هيئة ال�صتثمار خالل العام 
واخلا�س  العام  القطاعني  مع  وبالت�صارك  القادم 

الهادفة  ال��رتوي��ج��ي��ة  اجل���ولت  م��ن  امل��زي��د  على 
حيث  اململكة،  اإىل  نوعية  ا�صتثمارات  ل�صتقطاب 
دولتي  من  اأعمال  رج��ال  من  اهتمامات  هناك  كان 
الإمارات وقطر ب�صرورة تنظيم حمالت ترويجية 

يف تلك الدول«.
وبني الوزين اأن هيئة ال�صتثمار �صتتبنى العمل 
لديها فر�س  ال��ت��ي  الأردن��ي��ة  ك��اف��ة اجل��ه��ات  وم��ع 
الفر�س  تلك  بتجميع  وجمدية  واعدة  ا�صتثمارية 
الت�صويق له يف كافة  ا�صتثماري واحد يتم  يف ملف 
وبكافة  الهيئة  بها  تقوم  التي  الرتويجية  املحافل 

الو�صائل الرتويجية والإعالمية املتاحة.
اجلولة  خالل  قامت  ال�صتثمار  هيئة  اأن  يذكر 
التي نظمتها يف الفرتة بني 10 – 14 ت�صرين الثاين 
يف الكويت وال�صعودية بعقد لقاءات مع م�صتثمرين 
لقاء  اإىل  اإ�صافة  مغرتبني،  اأردنيني  اأعمال  ورجال 
وم�صتثمرين  ال��دول  تلك  يف  ال�صتثمارية  اجلهات 

�صعوديني وكويتيني.
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الوزني: هيئة االستثمار ستتبنى إعداد 
ملف للفرص االستثمارية الواعدة

*عمان 
الأردن��ي��ة  احلكومة  اأن  ال��دويل  النقد  �صندوق  اأك��د 
عازمة على موا�صلة عملية الإ�صالح والتغلب على العقبات 

احلالية اأمام النمو.
احلكومة  بدعم  ملتزمًا  زال  ما  اأنه  ال�صندوق  و�صدد 
اأقوى واأكرث ا�صتدامة والتقليل من  يف �صعيها لتحقيق منو 
وزيادة  الأعمال  بيئة  وتعزيز  العامة  املالية  توازن  عدم 
حماية  و�صمان  املعي�صة  م�صتويات  وحت�صني  ال�صفافية 

الفئات الأ�صعف باملجتمع.
اأج��رت  بعثته  اإن  �صحفي،  بيان  يف  ال�صندوق  وق��ال 
اآخ��ر  تناولت  اأردن��ي��ني  م�صوؤولني  م��ع  مثمرة  مناق�صات 
املحيطة  واملخاطر  القت�صادية  والتوقعات  امل�صتجدات 

بالقت�صاد.
ال�صنوات  يف  الأول��وي��ات  اأن  التفاق  مت  اأن��ه  واأ���ص��اف 
القت�صادي  ال�صتقرار  على  احلفاظ  يف  تتمثل  املقبلة 
ودع����م ال��ن��م��و وخ��ل��ق ال���وظ���ائ���ف وت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة 

الجتماعية.
هذه  حتقيق  اإمكانية  لعدم  “ونظرا  ال�صندوق  وتابع 
من  املتبقية  القليلة  ال�صهور  خ��الل  بالكامل  الأول��وي��ات 
الربنامج القت�صادي احلايل الذي يدعمه ال�صندوق، فقد 
جديد  اقت�صادي  برنامج  اعتماد  حول  املناق�صات  بداأنا 

مدته ثالث �صنوات ميكن اأن يدعمه ال�صندوق«.
اأجرت مباحثات بالردن خالل  التي  البعثة  اإن  وقال 
التفاق  نحو  جيدا  تقدما  حققت  املا�صيني  ال�صبوعني 
على الأهداف العامة ملثل هذا الربنامج، و�صيتم يف الفرتة 
املقبلة ا�صتكمال هذه املناق�صات والتفاق على ال�صيا�صات 
اأواخر  عمان  اىل  بعثته  عودة  متوقعًا  الالزمة،  املحددة 

�صهر كانون الثاين املقبل ل�صتكمال املناق�صات.
ال�صنوات  يف  اأح��رز  الردن  ان  اىل  ال�صندوق  واأ���ص��ار 
ال�صتقرار  على  احل��ف��اظ  يف  ملحوظا  تقدما  الأخ���رية 
القت�صادي واملايل وبرز ذلك بانخفا�س الت�صخم وحت�صن 
العمالت  من  الحتياطيات  �صجلت  كما  املدفوعات  ميزان 

الجنبية تعافيا يف الآونة الأخرية.
زال  م��ا  باململكة  امل��ايل  القطاع  ان  ال�صندوق  وق��ال 
لتح�صني  اإجراءات مهمة  م�صتقرا، فيما اتخذت احلكومة 
مناخ الأعمال مما و�صع الأردن �صمن قائمة اأف�صل ثالثة 
يف  ورد  ملا  وفقا  الأع��م��ال،  ملناخ  حت�صينا  العامل  يف  بلدان 
البنك  ع��ن  ال�����ص��ادر  الأع��م��ال  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير 

الدويل.
وا�صاف ال�صندوق يف بيانه “ول يزال موقف ال�صيا�صة 
وم�صتويات  مالئما،  ال�صرف  �صعر  و�صيا�صة  النقدية 
اهمية  اىل  لفتا  مريحة”،  الأجنبي  النقد  احتياطي 
ال�صتمرار يف تعديل اأ�صعار الفائدة ح�صب احلاجة ل�صمان 

ا�صتقرار العملة واحلفاظ على الثقة فيها.
قائمة  زالت  ما  حتديات  وجود  اىل  ال�صندوق  وا�صار 
ان متو�صط منو  لتجاوزها، ومنها  التي تبذل  رغم اجلهود 
اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي ل يزال يف حدود 2 و5ر2 
والبطالة ل تزال مرتفعة،  منذ عام 2010،  باملئة فقط 
وترية  تزال  ل  كذلك  والن�صاء  ال�صباب  فئتي  بني  خا�صة 

الإ�صالح املايل اأبطاأ مما كان متوقعا.
زيادة  املتوقعة من جهود  العائدات  ان  وزاد على ذلك 
اليرادات وتو�صيع القاعدة ال�صريبية فاإنها مل ترق اإىل 

ل��الأردن  املالية  الحتياجات  لدعم  املن�صودة  امل�صتويات 
طريق  عن  النفقات  خلف�س  احلكومة  جلوء  اإىل  اأدى  ما 
الدين  لرتفاع  بال�صافة  العامة  ال�صتثمارات  تخفي�س 
ملوا�صلة  الدولية  امل�صاعدات  زيادة  �صرورة  يعني  ما  العام 

الإ�صالح الداعم للنمو.
تتطلب  املقبلة  املرحلة  ان  اىل  ال�صندوق  وا���ص��ار 
منعة  وزي��ادة  ال�صعف  مواطن  من  للحد  اجلهود  موا�صلة 

القت�صاد والدفع اإىل حتقيق منو اأقوى.
وبهذا ال�صدد، اأو�صى ال�صندوق مبزيد من الإ�صالحات 
الهيكلية العميقة مع ال�صتمرار بال�صالح املايل تدريجيا 
موثوقة  ب�صورة  العام  الدين  لت�صع  منتظمة  وبعملية 
اإجراءات  على م�صار تنازيل يف املدى املتو�صط مع حت�صني 

احلماية الجتماعية.
العامة  املالية  ال�صرتاتيجية  دع��م  اهمية  واك���د 
واجلمركية،  ال�صريبية  الإدارة  لتقوية  متوا�صلة  بجهود 
العامة،  املالية  اإدارة  لتعزيز  اإج��راءات  اإىل  بالإ�صافة 

و�صفافيتها، وحت�صني احلوكمة.
الوطنية  الكهرباء  �صركة  و�صع  �صرورة  اىل  ولفت 
)NEPCO( على م�صار اأكرث ثباتا لإكمال هذه اخلطوة 
مبزيد من اجلهود للحد من اخل�صائر مع تخفي�س التعرفات 
تناف�صية  على  يوؤثر  مبا  املنتجة  القطاعات  على  املطبقة 

موؤ�ص�صات الأعمال يف الأردن.
منو  تعزيز  موا�صلة  على  احلكومة  ال�صندوق  و�صجع 
القطاع اخلا�س على نطاق اأو�صع، م�صريا اىل امل�صفوفة التي 
و�صعتها احلكومة مب�صاعدة البنك الدويل و�صركاء اآخرين 
�صريعا  تنفيذها  ح��ال  يف  متوقعا  لالإ�صالحات،  حم��ددة 
وتعزيز  الأعمال  مناخ  حت�صني  جمال  يف  الكثري  حتقق  اأن 
الإ�صالحات  �صتكون  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  التناف�صية. 
ال�صامل  النمو  لتحقيق  حا�صما  عامال  للتوظيف  املوؤدية 

وتعزيز ال�صتقرار القت�صادي.
قانون  يف  الأخ���رية  بالتعديالت  ال�صندوق  ورح���ب 

ال�صمان الجتماعي، وا�صفا اياها باملتطورة.
النقدية  احلوافز  من  اجلديدة  للحزمة  وبالن�صبة 
لزيادة  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  التوظيف،  على  القائمة 
اأن  �صرورة  ال�صندوق  اكد  النمو،  وتعزيز  الوظائف  خلق 
ُتراعى ال�صفافية يف تنفيذ هذه الإجراءات، واأن تاأخذ يف 

العتبار قيود املالية العامة ال�صاغطة يف الأردن.
فهي  املايل  القطاع  تنمية  دعم  اإج��راءات  ان  واو�صح 
و�صي�صاعد  ال�صامل  النمو  دع��م  يف  اأي�صا  اأ�صا�صي  عامل 
ال�صتمرار يف تنفيذ ا�صرتاتيجية ال�صلطات لل�صمول املايل 
للن�صاء  وخا�صة  املالية  اخلدمات  اإتاحة  يف  التو�صع  على 

والطبقات الفقرية وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.
احلفاظ  موا�صلة  ي�صتطيع  الردن  ان  ال�صندوق  واكد 
اإىل  ا�صتنادا  النمو  وتعزيز  القت�صادي  ال�صتقرار  على 
يدعمها  بالثقة،  وجديرة  الت�صميم  جيدة  ا�صرتاتيجية 
ال�صندوق  بعثة  ان  اىل  البيان  وا�صار  ال��دويل.  املجتمع 
الخرية  زيارتها  خالل  اج��رت  جارفي�س  كري�س  بقيادة 
لالردن والتي امتدت من 11 اىل 21 ت�صرين الثاين احلايل، 
لقاءات مع رئي�س الورزاء الدكتور عمر الرزاز ووزير املالية 
الدكتور حممد الع�صع�س وحمافظ البنك املركزي الدكتور 
زياد فريز، وعدد اآخر من الوزراء، واأع�صاء جمل�س الأمة، 
وممثلني للقطاع اخلا�س واملجتمع املدين واملجتمع الدويل.

صندوق النقد: الحكومة األردنية
 عازمة على مواصلة االصالح
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*الزرقاء - سراج الالذقاين 
ا���س��ت��ق��ب��ل م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت���ارة 
من  ع�سكريا  وفدا  الغويري  ح�سن  الزرقاء 
طالب  ي�سم  امللكي  ال�سيانة  �سالح  مديرية 
الفنية  اهلل  عبد  بن  احل�سني  الأم��ر  كلية 
الربنامج  �سمن  الغرفة  زار  الع�سكرية، 
التدريبي لدورة التزويد الفني التاأ�سي�سية 
زيارات  الكلية، والذي يت�سمن  لل�سباط يف 
على  لالطالع  املوؤ�س�سات  من  لعدد  ميدانية 

مهامها واخلدمات التي تقوم بها.
واأك���د م��دي��ر ال��غ��رف��ة اع��ت��زاز غرفة 

جت����ارة ال���زرق���اء ب��ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة - 
الأمنية  الأجهزة  وكافة  العربي،  اجلي�ش 
ال��ذي  والأم���ان  الأم���ن  لتحقيق  ال�ساهرة 
وجهة  منه  جعل  مم��ا  الأردن،  ب��ه  ينعم 
اآمنا  ومالذا  وال�سياحة،  لال�ستثمار  مثالية 
لإغاثة كل ملهوف.  وحتدث عن امل�سوؤولية 
بو�سفها  الزرقاء  جتارة  لغرفة  املجتمعية 
نفع  فيه  م��ا  بكل  تعنى  فاعلة  موؤ�س�سة 
الرئي�ش  دورها  جانب  اإىل  املحلي  املجتمع 
يف خدمة القطاعات التجارية يف الزرقاء.

الغرفة  ع��ام  امل��دي��ر  ق��دم  جانبه  م��ن 

ح�سن الغويري عر�سا تف�سيليا عن اأعمال 
تطورها  ومراحل  ال��زرق��اء  جت��ارة  غرفة 
وللمجتمع  ملنت�سبيها  اخلدمات  تقدمي  يف 
املنجزات  اإىل  م�سرا  تاأ�سي�سها،  منذ  املحلي 
التي حققتها الغرفة وجعلت منها موؤ�س�سة 
حتدث  كما  املحافظة،  م�ستوى  على  رائ��دة 
مبوجب  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  ت�سكيل  ع��ن 
قانون غرف التجارة الأردنية ، وعن حجم 
ال��زرق��اء  ملحافظة  التجارية  ال�����س��ادرات 
املنطقة  يف  الزرقاء  جتارة  غرفة  ومكتب 
الغرفة  عالقات  اإىل  بالإ�سافة  احل��رة، 

والأجنبية  العربية  التجارية  بالغرف 
وعالقاتها مع املجتمع املحلي.

اأق�سام  على  ال�سيف  الوفد  اطلع  كما 
العمل  �سر  اإجراءات  على  وتعرف  الغرفة 
فيها واخلدمات التي يقدمها كل ق�سم منها. 
ويف ختام اللقاء قدم م�سرف الدورة النقيب 
عبداهلل احلنيطي ال�سكر اإىل غرفة جتارة 
واملعلومات  ال�ستقبال  حل�سن  ال��زرق��اء 
املفيدة، مثمنا دور الغرفة يف تعزيز العمل 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  والتعاون  الجتماعي 

خلدمة اأبناء الوطن.

» تجارة الزرقاء« تستقبل وفد كلية 
*عمان األمير الحسين الفنية العسكرية

اجل��ودة  ل�سمان  العربية  املنظمة  رئي�ش  دع��ا 
اإىل  اأبوغزالة،  طالل  الدكتور  »اأروق��ا«  التعليم  يف 
اإ�سافة معيار »الذكاء ال�سطناعي« ملعاير العتماد 

اخلا�سة باملنظمة مبا يتما�سى مع املعاير العاملية.
واأ�سار اإىل اأهمية هذا املعيار ان�سجاما مع اأهداف 
املنظمة لتح�سني نوعية التعليم والنهو�ش باجلودة 
املعريف  التعلم  اإىل  وال��ت��ح��ول  العربي  ال��ع��امل  يف 

والرقمي.
اخلدمات  خمتلف  “اأروقا” لتطوير  �سعي  واكد 
لتواكب التطورات املت�سارعة، م�سرا اىل اأن اإ�سافة 
�ستكون  الذكاء ال�سطناعي ملعاير العتماد  معيار 

�سمن اأف�سل الو�سائل والأ�ساليب التي حتفز اجلهات 
التعليمية.  خدماتها  تطوير  على  واملهتمة  املعنية 
وي��ت�����س��م��ن امل��ع��ي��ار اجل���دي���د اخل���ا����ش ب��ال��ذك��اء 
بيئة  توفر  حول  تتمحور  موؤ�سرات  ال�سطناعي 
املبادرة  للطلبة واملعلمني وحتفيز  البتكار ودعمها 
الآيل  والتعلم  التقانة  دمج  خالل  من  والخ��راع، 

والروبوت يف التعليم.
غر  دولية  جمعية  هي  )اأروق��ا(  اأن  اإىل  ي�سار 
ربحية م�ستقلة غايتها الأ�سا�سية النهو�ش مب�ستوى 
على  الركيز  مع  عام  ب�سكل  العايل  التعليم  جودة 
مظلة  حتت  وتعمل  خا�ش،  ب�سكل  العربي  العامل 

جامعة الدول العربية.

*عمان 
وعمان  الردن  �سناعة  غرفتي  رئي�ش  افتتح 
التي  التقنية  الور�سة  اجلغبر  فتحي  املهند�ش 
نظمتها غرفة �سناعة الردن بالتعاون مع املوؤ�س�سة 
العامة للغذاء والدواء، ا�ستعدادا لزيارة من هيئة 
الغذائية  امل�سانع  اىل  المركية  وال��دواء  الغذاء 
يف  المريكية  املتحدة  للوليات  امل�سدرة  الردنية 

الربع الول من العام املقبل 2020 .
واكد اجلغبر خالل افتتاحه الور�سة ان اهداف 
للم�سانع  المريكية  وال��دواء  الغذاء  هيئة  زي��ارة 
امل�سدرة  منتجاتها  �سالمة  من  التاأكد  هي  الغذائية 
الغذائية  امل�سانع  ان  مبينا  المريكية،  لالأ�سواق 
املحلية من خالل تطبيقها احدث الطرق واملمار�سات 
اجتياز  على  ق���ادرة  اجليد  الت�سنيع  عمليات  يف 
الت�سنيعية  للممار�سات  المثل  النجاح  وحتقيق 

املطبقة يف الوليات املتحدة المركية.
وقال اجلغبر: اإن هذه الزيارة لي�ست مق�سورة 
ال��دول  كافة  ت�سمل  وامن��ا  الردن��ي��ة  امل�سانع  على 
باملواد  المركية  ال���س��واق  بتزويد  تقوم  والتي 

الغذائية .
الغذائية  ال�سناعات  بدوره، او�سح ممثل قطاع 
والرثوة احليوانية يف غرفة �سناعة اْلردن حممد 
تتميز  املحلية  الغذائية  امل�سانع  ان  اجليطان، 
واخلارجية  الداخلية  لالأ�سواق  منتجاتها  ب�سالمة 
الدولية  للممار�سات  تطبيقها  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

واملتمثلة  الغذائية  منتجاتها  و�سحة  ل�سالمة 
وممار�سات  الها�سب  واأنظمة   22000 الي���زو  يف 

الت�سنيع اجليد.
مع  امل�سرك  العمل  �سيتم  ان��ه  اجليطان  وب��ني 
جميع  لتطبيق  عمل  خطة  �سمن  اجل��ه��ات  كافة 
املتطلبات مع امل�سانع املخت�سة والعمل على تطبيق 
م�سيدا  لل�سالمة،  الدولية  واملمار�سات  الأنظمة 
العامة  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  احلثيثة  باجلهود 
املنتجات  وتناف�سية  �سوية  لرفع  وال��دواء  للغذاء 
ومنها  اخلارجية  ال�سواق  يف  الردنية  الغذائية 

ال�سواق المركية .
العامة  باملوؤ�س�سة  الغذاء  اكد مدير  من جانبه، 
اأهمية  الر�سايدة،  اأجمد  الدكتور  وال��دواء  للغذاء 
التعاون بني املوؤ�س�سة وغرفة �سناعة اْلردن، م�سرا 
اىل تر�سيخ كافة الدعم للم�سانع الردنية للو�سول 
اىل اأعلى متطلبات ال�سالمة الغذائية وهو ما تتمتع 
به م�سانع اْلردن بتطبيقها اأعلى م�ستويات اجلودة.
من  متخ�س�ش  فني  فريق  قدم  الور�سة  وخالل 
للم�سانع  عر�سا  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة 
الفنية والتقنية  الغذائية املحلية حول املتطلبات 
على  الم��رك��ي��ة  وال����دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  ح�سب 
تتطلبها  والتي  امل�سانع  يف  النتاجية  العمليات 
لإنتاج  المريكية  الفيدرالية  والنظمة  القوانني 
يف  لال�ستهالك  و�سالحيتها  ب�سالمتها  متتاز  اغذية 

ال�سواق المركية.

ابو غزالة يدرج الذكاء االصطناعي 
ضمن معايير اعتماد أروقا

ورشة للمصانع الغذائية حول 
متطلبات التصدير للواليات المتحدة

*عمان
با�ستحداث  عمان  �سرق  �سناعيو  طالب 
امل�سانع  خمالفات  لت�سوية  اجرائية  غرفة 
منحها  م���ع  ال���ك���ربى  ع���م���ان  اأم���ان���ة  ل����دى 

ال�سالحيات لإجراء اأية ت�سويات.
امانة  م��ع  مفتوح  لقاء  خ��الل  وطالبوا 
�سرق  م�ستثمري  جمعية  نظمته  ع��م��ان، 
مت�سرفية  مع  بالتن�سيق  ال�سناعية  عمان 
الإجرائية  التحديات  مبعاجلة  ماركا،  لواء 
وال�سماح  ال�سناعي  القطاع  ت��واج��ه  التي 
الجهزة  و�سع  لغايات  الرتداد  با�ستخدام 
ي�سكل  ل  طاملا  الن��ت��اج  لعمليات  امل�ساندة 
خ���ط���ورة، وال�����س��م��اح ب��ال��ت��خ��زي��ن امل��رح��ل��ي 

بال�ساحات لفرات متباعدة وق�سرة.
مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  خالل  و�سددوا 
�سالحية  تكون  ان  ���س��رورة  على  اجلمعية 
ال�سناعية  املناطق  مبختلف  املهن  رخ�سة 
باملناطق  اأ���س��وة  ي��رغ��ب  مل��ن  ���س��ن��وات  ث��الث 

التنموية.
اعالم  يف  التدرج  �سرورة  اىل  وا���س��اروا 
ت�سويب  ب�����س��رورة  ال�سناعية  ال�����س��رك��ة 
املخالفات من تو�سية اىل ا�سعار قبل اتخاذ 
القطاع  ممثلي  ا�سراك  �سرورة  مع  العقوبة 
وا�سراك جمعية  ال�سناعي يف هذا الجراء 
م�ستثمري �سرق عمان للم�ساعدة يف ت�سويب 
لتلك  الت�سحيحي  والج�����راء  الو����س���اع 

املخالفات.
وا�سحة  تعليمات  ب��اإ���س��دار  وط��ال��ب��وا 
النفايات  طمر  ر�سوم  احت�ساب  كيفية  تبني 
قبل  من  النقا�ش  واإزال���ة  قطاعي  وب�سكل 
فرق الأمانة والت�سديد على املخالفني لعدم 

تكرار هذه املمار�سات.
الج��راءات  اتخاذ  اأهمية  اىل  ولفتوا 
ال�سوارع  لإ���س��اءة  وال�سريعة  ال�سرورية 
الهامة وعمل �سيانة دورية للطرق الواقعة 

�سمن املنطقة ال�سناعية.
واق����رح ال�����س��ن��اع��ي��ون ع��م��ل ع��ب��ارات 
املناهل  وا���س��الح  الم��ط��ار  م��ي��اه  لت�سريف 
ال�سناعية  ال�سركات  كافة  ل��دى  املتعطلة 
امل��ت�����س��ررة جت��ن��ب��ا حل���دوث غ���رق ���س��اح��ات 
ال�سناعية  املنطقة  يف  امل�سانع  وم�ستودعات 

ب�سبب اختالف منا�سيب الر�ش.
الرئي�سي  ال�سبب  يعد  النقل  اأن  واك��دوا 
ل�����دوران امل��وظ��ف��ني وع����دم ان��ت��ظ��ام��ه��م يف 
اأعمالهم واأن عدم وجود بدائل للنقل ي�سكل 
لبع�ش  حت��دي��دا  الت�سغيل  يف  كبرا  عائقا 
وال�سباب  الن�ساء  مثل  ت�سررا  الكرث  الفئات 

والالجئني.
موا�سالت  و�سيلة  ا�ستحداث  واقرحوا 
اىل  املتجهني  الركاب  نقل  عملية  لت�سهيل 
ال�سمالية  ماركا  يف  ال�سناعية  التجمعات 
و�سول  �سعوبة  جراء  الزرقاء  حمافظة  من 
ال�سمايل  والها�سمي  الزرقاء  منطقة  �سكان 

اىل التجمعات ال�سناعية يف منطقة ماركا.
واأح��د  )ماركا  مناطق  اجلمعية  وت�سم 
وطارق واأبوعلندا واحلزام الدائري والن�سر 
ال�سناعية  املن�ساآت  ع��دد  ويبلغ  وب�سمان( 
فيها 1800 من�ساأة �سغرة ومتو�سطة، وفرت 
العمالة  من  غالبيتها  عمل  فر�سة  األف   26

املحلية.
عمر  الدكتور  ماركا  لواء  مت�سرف  وقال 
احد  يعترب  ال�سناعي  القطاع  اإن  النمرات: 
ت�سهيل  يتطلب  ما  الوطني  القت�ساد  اعمدة 
مع  يتوافق  مبا  ا�ستثماراته  ودع��م  اأعماله 

احكام القانون.
وا�سار اإىل اأن اليوم املفتوح ياأتي يف اطار 
والتوا�سل  بامليدان  والعمل  النفتاح  �سيا�سة 
والجتماعية  القت�سادية  القطاعات  مع 
وبخا�سة  تواجههم  التي  التحديات  ملناق�سة 
باملنطقة. العاملني وامل�ستثمرين  ال�سناعيني 

مت�سرفية  اأن  النمرات  الدكتور  وب��ني 

املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  تن�سق  م��ارك��ا 
اأية مالحظات ترد اليها من القطاع  ملعاجلة 
ابرزها يركز يف ق�سايا  اأن  ال�سناعي، مبينا 

التنظيم والرقابة البيئية والنقل.
م�ستثمري  جمعية  رئي�ش  اك��د  ب���دوره، 
زكي”  “حممد  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ع��م��ان  ���س��رق 
يواجه  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  ال�����س��ع��ودي 
على  توؤثر  وعقبات  وم�ساكل  كبرة  حتديات 
الت�سغيل،  على  وق��درت��ه  وتناف�سيته  من��وه 
املوؤ�س�سات  مع  الت�ساركية  تعزيز  يتطلب  ما 
لالقت�ساد  خ��دم��ة  مل��ع��اجل��ت��ه��ا  ال��ر���س��م��ي��ة 

الوطني.
ماركا  لواء  ملت�سرفية  تقديره  عن  وعرب 
لال�ستماع  املفتوح  اليوم  تنظيم  يف  جلهودها 
اىل ق�سايا ال�سناعيني وهمومهم وحل املمكن 
البواب  تكون  ان  �سرورة  على  م�سددا  منها، 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اأم���ام  مفتوحة  دائ��م��ا 
وامل�سغل  القت�سادي  النمو  حمرك  باعتباره 

لالأيدي العاملة.
كبرة  ج��ه��ودا  تقود  اجلمعية  ان  وب��ني 
لإي���ج���اد ب���رام���ج ل��رف��ع ق�����درات امل�����س��ان��ع 
التناف�سية وزيادة كفاءة الكوادر العاملة يف 
اجلهات  مع  والتوا�سل  ال�سناعية  القطاعات 
العقبات  لتذليل  املعنية  الر�سمية احلكومية 
بالتعاون  م�سيدا  ال�سناعيني،  تواجه  التي 
املوؤ�س�سات  من  العديد  تبديه  ال��ذي  الكبر 

الر�سمية املعنية بذلك.
�سرق  جمعية  اأن  اإىل  ال�سعودي  ولفت 
 2010 عام  تاأ�س�ست  التي  ال�سناعية  عمان 
�سرق  يف  ال�سناعي  للقطاع  خدماتها  تقدم 
�سناعة  غ��رف��ة  مظلة  حت��ت  تعمل  ع��م��ان، 

عمان.
املدينة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ا���س��ار  جانبه،  م��ن 
عمان  ام��ان��ة  يف  والبيئة  املناطق  ل�����س��وؤون 
اأمانة  اأن  اإىل  النجداوي،  ح�سام  املهند�ش 
عمان حري�سة على خدمة القطاع ال�سناعي 

خططها  �سمن  تواجهه  ق�سايا  اأية  ومعاجلة 
ال�سراتيجية.

غرفة  ادارة  جمل�ش  ع�سو  لفت  ب��دوره، 
عمان  اأمانة  مبجل�ش  وممثلها  عمان  �سناعة 
الكربى �سعد يا�سني، اىل وجود اهتمام ر�سمي 
امل�ستثمرين  وحماية  ال�ستثمار  بق�سية 
لأب��رز  م�سرا  الوطنية،  ال�سناعة  ودع��م 
مبنطقة  ال�سناعيني  تواجه  التي  التحديات 
والنقل  التنظيمي  بالواقع  واملتمثلة  ماركا 
البا�ش  م�سروع  تنفيذ  مرحلة  يف  وبخا�سة 

ال�سريع.
عمان  �سناعة  غ��رف��ة  اأن  اإىل  وا���س��ار 
وامل�ساكل  الق�سايا  متابعة  على  حري�سة 
والتن�سيق  ال�سناعي  القطاع  تواجه  التي 
على  م�سددا  ملعاجلتها،  الر�سمية  اجلهات  مع 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  تعزيز  ���س��رورة 

خلدمة القت�ساد الوطني.
رئي�ش  عمان  اأمانة  جمل�ش  ع�سو  واك��د 

عي�سى  م���ارك���ا  مل��ن��ط��ق��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
تذليل  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ش  ح��ر���ش  ال��دع��ج��ة، 
وتوفر  ال�سناعيني  تواجه  التي  التحديات 
اخلدمات  خمتلف  وتقدمي  التحتية  البنية 

لت�سهيل ممار�سة الأعمال.
عدم  مع  املجل�ش  اأن  اإىل  الدعجة  وا�سار 
ت�سويب  �سريطة  خمالف  م�سنع  اأي  اإغ��الق 
�سرورة  اإىل  لفتا  ومعاجلتها،  املخالفات 
الت�سغيل  يف  املنطقة  لأبناء  الولوية  منح 
ومهرجانات  ب���ازارات  واإق��ام��ة  والتوظيف 
باأ�سعار  املنطقة  لأه��ايل  خم�س�سة  ت�سوق 

مقبولة.
وروؤ�ساء  امنية  قيادات  اللقاء  وح�سر 
وروؤ���س��اء  املناطق  وم���دراء  املحلية  اللجان 
ال�سمالية  ماركا  مبناطق  املعنية  الق�سام 
وم��دراء  واملقابلني  واأبوعلندا  والقوي�سمة 
اأمانة  يف  النقل  وعمليات  امل���رور  هند�سة 

عمان الكربى.

صناعيون يطالبون باستحداث غرفة اجرائية 
بأمانة عمان لتسوية مخالفاتهم



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االخيرة االربعاء )27( تشرين ثاني 2019
العدد )1388( 12

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

 هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة


