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الملك يفتتح حدائق الملك عبداهلل 
الثاني في منطقة المقابلين

*عمان 
ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  افتتح 
يف  الثاين  عبداهلل  امللك  حدائق  الأربعاء، 
بتوجيهات  اأن�شئت  التي  املقابلني  منطقة 
�شرق  يف  للمواطنني  متنف�شا  لتكون  ملكية، 
وجنوب عمان واملناطق املجاورة، وتخدم ما 

يقارب 2ر1 مليون مواطن.
واط��ل��ع ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ج��ول��ة يف 
عن  تزيد  م�شاحة  على  املقامة  احل��دائ��ق 
م��راف��ق  م��ن  حت��ت��وي��ه  م��ا  ع��ل��ى  دومن،   500
الهند�شية  املوا�شفات  باأعلى  ونفذت  �شممت 
من  ال��زوار  احتياجات  يلبي  ومبا  والفنية، 

خمتلف الفئات والأعمار.
و���ش��م��ل��ت اجل���ول���ة ع����ددا م���ن م��راف��ق 
خالها  امللك  جالة  تبادل  حيث  احلدائق، 
احلديث مع عدد من املواطنني الذين ثمنوا 
احلدائق  هذه  مثل  بتوفري  جالته  اهتمام 

النموذجية.
اجلولة،  خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  وا�شتمع 
يو�شف  الدكتور  اأمني عمان  �شرح قدمه  اإىل 
اإن�شاء احلدائق  اأ�شار فيه اإىل اأن  ال�شواربة، 
جاء تنفيذا للتوجيهات امللكية بهدف توفري 

متنزه عام خلدمة املواطنني يف �شرق وجنوب 
عمان وخمتلف مناطق العا�شمة.

ريا�شية،  ماعب  على  احلدائق  وت�شتمل 
وم��ن��اط��ق األ���ع���اب من��وذج��ي��ة ل��اأط��ف��ال، 
وح���دي���ق���ة م����روري����ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة جم��ه��زة 

ومناطق  املرورية،  وال�شواخ�ص  بال�شيارات 
وممرات  العائات،  وتنزه  لل�شواء  خم�ش�شة 
الهوائية،  وال��دراج��ات  امل�شي  ريا�شة  لهواة 
ريا�شية  ومنطقة  خ�����ش��راء  وم�����ش��ط��ح��ات 
لل�شيدات، اإ�شافة اإىل جمموعة من احلدائق 
احلدائق  هذه  اأن  ال�شواربة  وبني  املنمقة. 

احلدائق  م�شاريع  واأك��ر  اأه��م  من  تعد  التي 
التابعة لأمانة عمان، تتميز بعنا�شر جديدة 
خلدمة املواطن و�شممت لتكون خالية متاما 
ذوي  لاأ�شخا�ص  و�شديقة  ال�شيارات  م��ن 

الإعاقة، ومنا�شبة جلميع اأفراد العائلة.
ال�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اإن�شاء  يف  التو�شع  تت�شمن  ع��م��ان  لأم��ان��ة 
احتياجات  تلبي  التي  واملتنزهات  احلدائق 
ذلك  �شمن  وم��ن  املجتمع،  م��ك��ون��ات  جميع 
اإىل  الرتويحية  اجلبيهة  مدينة  حت��وي��ل 

حديقة عامة خلدمة مناطق �شمال عمان.
تابع �ص2

الحكومة تقر مشروع قانون 
الموازنة العاّمة والوحدات 

الحكومّية للسنة المالّية 2020

والتي تخدم ما يقارب 2ر1 مليون مواطن

*عمان
عقدها  التي  جل�شته  يف  ال���وزراء  جمل�ص  اق��ر 
عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  برئا�شة  الأرب��ع��اء، 
وم�شروع  العاّمة  امل��وازن��ة  قانون  م�شروع  ال���رّزاز، 
املالّية  لل�شنة  احلكومّية  الوحدات  موازنات  قانون 
الأّم���ة  جمل�ص  اإىل  لإحالتهما  مت��ه��ي��دًا   ،2020

ل�شتكمال الإجراءات الد�شتورّية لإقرارهما.
الع�شع�ص،  حمّمد  الدكتور  املالّية  وزيرا  ويعقد 
الع�شايلة،  عودة  اأجمد  الإع��ام  ل�شوؤون  والّدولة 
رئا�شة  دار  يف  اخلمي�ص،  ال��ي��وم  �شحفّيًا  اإي��ج��ازًا 
املزيد من تفا�شيل م�شروعّي  الوزراء، لاإعان عن 

القانونني.

تكفيل 2 من المتهمين في قضية الدخان 
*عمان 

قرر رئي�ص حمكمة اأمن الدولة العقيد القا�شي الع�شكري الدكتور علي املبي�شني، 
يف نهاية جل�شة علنية، الربعاء، رفع جل�شة ق�شية الدخان اإىل يوم الثاثاء املقبل 

ل�شتكمال �شماع عدد من �شهود اإثبات النيابة العامة.
نا�شر  الدكتور  املدين  القا�شي  وع�شوية  املبي�شني  برئا�شة  املحكمة  وا�شتمعت 
ال�شامات، والقا�شي الع�شكري الرائد �شفوان الزعبي، وح�شور مدعي عام املحكمة 

القا�شي الع�شكري الرائد اأجمد تادر�ص، ام�ص اإىل 3 �شهود اإثبات نيابة عامة.

والآخ��ر  احل��رة  املناطق  يف  يعمل  احدهما  املوظفني،  من   2 تكفيل  ق��ررت  كما 
بق�شية  املتهمني  مبحاكمة  بداأت  الدولة،  اأمن  حمكمة  وكانت  اجلمارك.  دائرة  يف 
 141 اأ�شل  من  �شاهدًا   88 اإىل  ام�ص  حتى  وا�شتمعت  املا�شي،  اآذار   12 يف  الدخان 

�شاهدًا، ويف الق�شية 29 متهمًا، منهم �شتة فارون من وجه العدالة.
ويف الق�شية اأي�شًا 24 �شركة متهمة، منها 22 �شركة ميلكها اأو م�شجلة با�شم اأو 
ميثلها 22 من املتهمني يف الق�شية، و�شركتان م�شجلتان با�شم اثنني من �شهود اإثبات 
النيابة العامة، وحتتوي الق�شية على 136 بينة خطية تثبت التهم ال�21 امل�شندة 

للمتهمني، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

*عمان 
و�شائل  تتداوله  م��ا  �شحة  العمل  وزارة  نفت 
اللكرتونية  املواقع  وبع�ص  الجتماعي  التوا�شل 
عام  بني  ما  الفرتة  خ��ال  للعاملني  دعوتها  ح��ول 
1990 وعام 2019 للح�شول على مبلغ بقيمة 1499 
دينارًا، حيث يتم الدعوة للت�شجيل من خال رابط 

الكرتوين مزعوم بهدف احل�شول على هذا املبلغ.

من  الربعاء،  �شحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وح��ذرت 
واخلادعة  لِّلة  املُ�شَ املعلومات  هذه  مثل  مع  التعامل 
التي تهدف اىل اإثارة البلبلة، داعية املواطنني اإىل 
http:// ا�شتقاء املعلومات من موقعها الر�شمي وهو
الخبار  خال  من  او   ،/www.mol.gov.jo
عر  تن�شر  التي  ال���وزارة  عن  ال�شادرة  الر�شمية 

و�شائل العام كافة.

*عمان 
اأغلب  لطيفة احل��رارة يف  اليوم  الأج��واء  تكون 
املناطق ومعتدلة يف الأغوار والبحر امليت والعقبة، 
وتكون  منخف�شة،  ارتفاعات  على  الغيوم  ظهور  مع 

الرياح �شمالية غربية معتدلة ال�شرعة.

تبقى  اجلوية  الأر�شاد  دائ��رة  تقرير  ح�شب  و 
املناطق  اأغلب  يف  احلرارة  لطيفة  اجلمعة  الأجواء 
مع  والعقبة،  امليت  والبحر  الأغ���وار  يف  ومعتدلة 
ظهور بع�ص الغيوم على ارتفاعات منخف�شة، وتكون 

الرياح جنوبية �شرقية معتدلة ال�شرعة.

*عمان 
الوزراء  رئي�ص  التا�شعة والربعون ل�شت�شهاد  الذكرى  اليوم اخلمي�ص،  ت�شادف 
موؤمتر  يف  م�شاركته  اثناء  القاهرة  يف  اغتيل  الذي  التل  و�شفي  املرحوم  ال�شبق 
وزراء الدفاع والركان العرب، حيث كان يحمل م�شروعا نه�شويا عربيا للن�شال �شد 

الحتال ال�شرائيلي وم�شروعه ال�شتعماري.
و1970،  و1965   1962 الع��وام  يف  ال��وزراء  رئي�ص  من�شب  التل  و�شفي  توىل 
العربية  وامته  لوطنه  وع�شقه  الها�شمية  لقيادته  وولئ��ه  باإخا�شه  وع��رف 

ووحدتها.
اآمن التل بدولة النتاج وكر�ص كل اأدوات وموؤ�ش�شات الدولة يف خدمة املواطن 
وبناء الدولة، وو�شع اأ�ش�ص نه�شة وطنية اأردنية فاأ�شبح رمزا من رموز بناء الدولة. 
وكان تركيزه اثناء رئا�شته لثاث حكومات على تطوير اجلي�ص، وتقوية قدراته 
لاإ�شهام يف حترير فل�شطني، وبناء منظومة اعامية فعالة وموؤثرة، واجناز قطاع 
زراعي يغري اهله بالبقاء فيه وي�شد البعيدين عنه لانخراط فيه بو�شفه قطاعا 

مهما يف القت�شاد الوطني، ويف اإيجاد بيئة نظيفة.
م�شطفى  املعروف  الردين  ال�شاعر  ابن  وهو   1920 عام  يف  التل  املرحوم  ولد 
وهبي التل، وتلقى درا�شته البتدائية يف اململكة ثم انتقل اإىل الدرا�شة يف اجلامعة 
المريكية ببريوت، وتقلد العديد من الوظائف واملنا�شب الر�شمية يف عمان والقد�ص 
واريحا ولندن، وعمل دبلوما�شيا يف ال�شفارات الردنية يف مو�شكو وطهران وبغداد.

القبض على شخص متورط 
بسرقة مكتب احوال بصيرا

المركز االول لصندوق 
االستثمار بجائزة التميز البيئي

*عمان 
املتورطني  ال�شخا�ص  اح��د  على  القب�ص  الأمنية  الأج��ه��زة  القت 
ب�شرقة مكتب احوال ب�شريا مبحافظة الطفيلة. وقال الناطق العامي 
با�شم مديرية المن العام يف بيان، ان باغا ورد ملديرية �شرطة حمافظة 
الطفيلة بتاريخ 24 ت�شرين الثاين احلايل، بتعر�ص مكتب احوال ب�شريا 
يف املحافظة لل�شرقة بعد دخول جمهولني داخله وخلع قا�شة حديدية 
وو�شولت  واوراق  اختام  جمموعة  عن  عبارة  وهي  حمتوياتها  و�شرقة 
وجوازات �شفر ومبلغ مايل ب�شيط، ومت ت�شكيل فريق حتقيقي خا�ص من 
مديرية ال�شرطة والبحث اجلنائي واملختر اجلنائي ملتابعة التحقيق يف 
احلادثة. وافاد الناطق العامي، بان فريق التحقيق ومن خال جمع 
املتورطني  ال�شخا�ص  احد  هوية  حتديد  من  متكن  ومتابعتها  املعلومات 
املنزل  وبتفتي�ص  عليه،  القب�ص  والقى  ملنزله  التحرك  وجرى  بال�شرقة 
الحوال  مكتب  داخل  من  امل�شروقات  لبع�ص  بقايا  على  داخله  يف  عرث 
وقد جرى حرقها، وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بالدخول اىل مكتب 
داخله  حديدية  قا�شة  وخلع  اخ��ر  �شخ�ص  مع  بال�شرتاك  الح��وال 

و�شرقة حمتوياتها، وما زال التحقيق والبحث جاريًا عن �شريكه.

*عمان 
اأموال ال�شمان الجتماعي على املركز  ح�شل �شندوق ا�شتثمار 
الأول يف جائزة التميز البيئي على م�شتوى القطاع احلكومي للعام 

2019 التي نظمتها جمعية البيئة الردنية.
ت�شريح  يف  ال�شقاف  خلود  ال�شتثمار  �شندوق  رئي�شة  وقالت 
�شحفي الربعاء: اإن ح�شول ال�شندوق على اجلائزة ياأتي ترجمة 
كافة  يف  ال�شاملة  امل�شتدامة  التنمية  مبعايري  ال�شندوق  للتزام 
البيئية  باملتطلبات  التنمية  م�شاريع  ربط  طريق  عن  ن�شاطاته 
اإط��ار  يف  ومتوازنة  �شليمة  عنا�شرها  لبقاء  وال�شعي  وحمايتها 

ال�شرتاتيجية الوطنية العامة للبيئة.
باإيجاد  ال�شندوق  موظفي  والتزام  جهود  على  ال�شقاف  واأثنت 
بيئة عمل �شحية و�شليمة، مبينة ان ح�شول ال�شندوق على اجلائزة 
يعد دافعًا مهمًا ل�شتكمال اجلهود واحلر�ص على ال�شتغال الأمثل 

للموارد وتر�شيد النفقات.

*عمان 
العامة  املوؤ�ش�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق  ح��ذر 
التعامل  من  ال�شبيحي،  مو�شى  الجتماعي  لل�شمان 
ال�شحب من  اأو و�شطاء لتقدمي طلبات  اأي جهات  مع 
�شهلة  اخلدمة  اأن  مبينا  العمل،  عن  التعطل  اأر�شدة 
اأو  بنف�شه  الطلب  يقدم  ان  عليه  املوؤمن  وي�شتطيع 
اأي  اإىل  الأم��ر  يحتاج  ول  ذوي��ه  من  اأي  مب�شاعدة 
الت�شجيل  خل�شو�شية  �شمانًا  ن��وع  اأي  من  و�شاطة 

والبيانات والطلبات اخلا�شة باملوؤمن عليهم.
ان  الرب��ع��اء،  �شحفي  بيان  يف  ال�شبيحي  وق��ال 
خدمة ال�شحب من ر�شيد التعطل عن العمل لغايات 
وملتقاعدي  عليهم  للموؤمن  املتاحة  والعاج  التعليم 

ُمن�شاآت  يف  عملوا  ممن  الأردنيني  والعتال  املبكر 
وما   2011 اأيلول  مطلع  من  ب��دءًا  اخلا�ص  القطاع 
عليهم  باملوؤمن  خا�شة  خدمة  هي  التاريخ  هذا  بعد 
املوقع  خ��ال  م��ن  ال�شخ�شي  الت�شجيل  وتتطلب 
اللكرتوين للموؤ�ش�شة ليتمكن املوؤمن عليه من تقدمي 
اخلدمات  بقية  من  لا�شتفادة  واأي�شًا  ال�شحب  طلب 

اللكرتونية التي اأطلقتها املوؤ�ش�شة.
املوؤمن  يتمكن  الت�شجيل  مبوجب  ان��ه  وا���ش��اف، 
ا�شرتاكه  ب��ي��ان��ات  جميع  على  الط���اع  م��ن  عليه 
اىل  اإ�شافة  �شخ�شية  بيانات  من  وغريها  ورواتبه 
متكينه من ال�شحب من ر�شيده الدخاري يف ح�شاب 
الر�شيد  اأن ل يقل هذا  العمل �شريطة  التعطل عن 
عن 300 دينار.               تابع �ص3

*عمان 
القا�شي  العقيد  الدولة  اأمن  قرر رئي�ص حمكمة 
الع�شكري الدكتور علي املبي�شني، الربعاء، وع�شوية 
والقا�شي  ال�شامات،  نا�شر  الدكتور  املدين  القا�شي 
مدعي  وح�شور  الزعبي،  �شفوان  الرائد  الع�شكري 
عام املحكمة القا�شي الع�شكري الرائد اجمد تادر�ص 

البدء مبحاكمة 4 متهمني اطلقوا عبارات م�شيئة يف 
مبارات الأردن والكويت.

�شاأنها  من  باأعمال  القيام  تهمة  القا�شي  ووجه 
وتعري�ص  اأخ��رى  دول��ة  مع  العاقات  �شفو  تعكري 
الأردنيني لأعمال ثاأرية، ورفعها ليوم الأحد املقبل 

ل�شماع عدد من �شهود اإثبات النيابة العامة.

محطة الفحص الفني في 
الحملة الشتوية تباشر أعمالها

*عمان 
اإدارة الدوريات اخلارجية  با�شرت 
مبحطة  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة  الأرب�����ع�����اء، 
مع  بالتعاون  املتنقلة  الفني  الفح�ص 
واملركبات،  ال�شواقني  ترخي�ص  ادارة 
بداأت  التي  ال�شتوية  للحملة  ا�شتمرارا 
الم��ن  مب��دي��ري��ة  امل��روري��ة  الدارات 
احلايل.  ال�شهر  مطلع  بها  العمل  العام 
الطرق  على  املحطة  ا�شتخدام  وياأتي 
عملية  يف  ال��دق��ة  ل�شمان  اخلارجية 
�شاحية  فح�ص  ول�شيما  الفح�ص 
على  الرتكيز  مع  واملحرك  الإط���ارات 
التي تعد  �شاحية املركبات العمومية 

الأكرث ا�شتخداما من املواطنني.
لتفقد  املواطنني  الدارة  ودع��ت 
ظروف  ملواجهة  مركباتهم  �شاحية 
اأعمال  واإجراء  املختلفة  ال�شتاء  ف�شل 
على  ح��ف��اظ��ا  ل��ه��ا  ال��ازم��ة  ال�شيانة 
اأث��ن��اء  الآخ��ري��ن  و���ش��ام��ة  �شامتهم 
حركة  لعاقة  وجتنبا  ا�شتخدامها، 
الظروف  ب�شبب  تعطلها  حال  يف  ال�شري 

اجلوية.

العمل تنفي دعوة عاملين 
للحصول على مبلغ مالي

اجواء لطيفة اليوم وغدا 

اليوم الذكرى 49 الستشهاد وصفي التل 

التحذير من وسطاء للسحب من 
رصيد التعطل للتعليم والعالج

محاكمة 4 متهمين اطلقوا عبارات 
مسيئة في مباراة األردن والكويت

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  اأوع��ز 
لديوان اخلدمة املدنية بدرا�شة واقع العاوات 
واملكافاآت جلميع العاملني باجلهاز احلكومي على 
الفروقات،  وحتديد  الثالثة،  الفئة  وظائف 

ورفع التو�شيات املنا�شبة بهذا اخل�شو�ص.
بني  الفجوة  ت�شييق  �شرورة  ال��رزاز  واأك��د 
يف  املختلفة  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف 
اخل�شو�شية  مراعاة  مع  اأمكن،  ما  املجال  هذا 
كل  يف  التخ�ش�شي  العمل  لطبيعة  الوظيفية 

منها.
ورفعها  الدرا�شة  اإعداد  �شرعة  على  و�شدد 
قبل نهاية ال�شبوع املقبل، لغايات اتخاذ القرار 
العام  نهاية  قبل  ال��وزراء  جمل�ص  من  املنا�شب 

اجلاري.
وتاأتي هذه اخلطوة �شمن برنامج احلكومة 
الختالت  ملعاجلة  واإجراءاتها  الإ�شاحي، 
نظام  يف  والأج����ور  ال��روات��ب  يف  والت�شوهات 
العدالة  حتقيق  منطلق  من  املدنية،  اخلدمة 
وتنفيذا  املت�شابهة،  الوظائف  �شمن  وامل�شاواة 
امل�شتوى  بتح�شني  امل��ل��ك  ج��ال��ة  لتوجيهات 
وحت�شني  ورف��ع  جهة،  من  للموظفني  املعي�شي 

م�شتوى اداء املوظف العام من جهة اأخرى.
و�شارك رئي�ص الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
يف جل�شة تفاعلية مع عدد من طلبة اجلامعات 
الردنية احلكومية واخلا�شة، بدعوة من مركز 
الدرا�شات ال�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية، 
ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  ح���ول  ل��ل��ح��دي��ث  خ�ش�شت 

واولويات احلكومة.
التي  الفعالية  خال  ال��وزراء،  رئي�ص  واكد 
وزير  وبح�شور  امللكي  الثقايف  املركز  يف  عقدت 
الداوود  �شامي  ال��وزراء  رئا�شة  ل�شوؤون  الدولة 
عودة  اأجم��د  الإع���ام  ل�شوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر 
هذا  الطلبة  م�شاركة  على  حر�شه  الع�شايلة، 
باأهمية  احلكومة  من  اميانا  التفاعلي  احل��وار 
ا�شراك ال�شباب يف عملية التخطيط للم�شتقبل 

الذين ي�شكلون قادته.
ال������وزراء لأب����رز مامح  وع��ر���ص رئ��ي�����ص 
 2020 للعام  للدولة  العامة  املوازنة  واولويات 
يف  جديدة  �شرائب  ل  ان  على  التاأكيد  جمددا 

موازنة العام القادم.
تابع �ص2

*عمان 
 - الأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت�شلمت 
اآل��ي��ة   )20( الأرب���ع���اء،  ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����ص 
اجلانب  من  ممنوحة  الدفع  رباعية  ع�شكرية 

. الفرن�شي 
ج���اء ذل���ك خ���ال اح��ت��ف��ال يف ال��ق��ي��ادة 
الأركان  هيئة  رئي�ص  م�شاعد  بح�شور  العامة 
الركن  اللواء  والتنظيم  للتخطيط  امل�شرتكة 
ه���ال ع��ب��د احل��ل��ي��م اخل���وال���دة وال�����ش��ف��رية 

الفرن�شية يف عمان فريونيك فولند.

املنحة  اإن  اخلوالدة:  الركن  اللواء  وقال 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ت��ع��ك�����ص م���دى ع��م��ق ال��ع��اق��ات 
الثنائي  التعاون  وتعزز  الفرن�شية،  الأردنية 
وتقديره  �شكره  عن  وعر  بينهما،  الع�شكري 
املتوا�شل  بدعمه  ال�شديق،  الفرن�شي  للجانب 
جميع  يف  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  الأردن���ي���ة  للمملكة 

الع�شكرية. وخا�شة  املجالت 
الدولية  ال��ع��اق��ات  دائ���رة  رئي�ص  واأك���د 
باأن  كولكومبت،  ريجي�ص  العميد  الفرن�شية 
اململكة  بدعم  ملتزمة  الفرن�شية  احلكومة 

التي  الأمنية  التحديات  خمتلف  مع  للتعامل 
يف  الأردن  ج��ه��ود  ودع��م  املنطقة،  ت�شهدها 
اجلهود  دع��م  يف  ب��اده  وال��ت��زام  مواجهتها، 
يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  يبذلها  التي 
ب�شكل  اململكة  وا�شتقرار  اأمن  على  املحافظة 

ب�شكل عام. واملنطقة  خا�ص 
الع�شكرية  املركبات  من  النوع  هذا  ويعد 
لحتياجات  مائمة  ال�شتخدامات  متعددة 
ب�شهولة  ومت��ت��از  الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 

الوحدات. عمل  لطبيعة  وماءمتها  ال�شيانة 

الرزاز يوعز بدراسة واقع العاملين 
على وظائف الفئة الثالثة

القوات المسلحة تستلم عددا من اآلليات الفرنسية

القمح  وال  أرضنا  تعد  لم  أألرض 
قمحنا .. لك اهلل يا أبا مصطفى !!

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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*عمان 
عاطف  املهند�س  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ت�سلم 
املجل�س  بدار  مكتبه  يف  ا�ستقباله  خالل  الطراونة 
حداد،  عا�سم  املحا�سبة  ديوان  رئي�س  من  الأربعاء 

تقرير الديوان لعام 2018.
يقوم  الذي  الكبري  الدور  عاليا  الطراونة  وقدر 
على  للمجل�س  رقابيا  ذراع��ا  باعتباره  الديوان  به 
العام  امل���ال  على  املحافظة  يف  احل��ك��وم��ة  اأع��م��ال 
والإداري،  امل��ايل  الف�ساد  اأ�سكال  جميع  ومكافحة 
الدعم  بتقدمي  ال��ن��واب  جمل�س  ا�ستمرار  م��وؤك��دا 
مبهامه  ال��ق��ي��ام  م��ن  لتمكينه  ل��ل��دي��وان  املتوا�سل 

الرقابية.
النوع  على  الرتكيز  اأهمية  ال��ط��راون��ة  واأك���د 
والرتكيز  ال��دي��وان  تقارير  يف  الكم  ح�ساب  على 
ما  ومتابعة  عمله،  يف  التكنولوجي  اجلانب  على 

بالتقارير  يتعلق  فيما  ق��رارات  من  املجل�س  اتخذه 
جمل�س  اأن  اإىل  م�سريًا  املجل�س،  على  عر�ست  التي 
التقارير بكل اهتمام وعناية، ويقوم  ياأخذ  النواب 
املالحظات  ويتابع  املخت�سة  جلانه  عرب  بدرا�ستها 

الواردة فيها.
من جهته، اأكد حداد دور جمل�س النواب الريادي 
الت�سريعات  وحتديث  الوطني،  القت�ساد  خدمة  يف 
الناظمة مل�سرية التنمية ال�ساملة على طريق تعزيز 
املال  على  واحلفاظ  وال�سفافية  امل�ساءلة  مبادئ 
تقديره  عن  حداد  واأعرب  القانون.  و�سيادة  العام 
ملجل�س النواب على دعمه املو�سول للديوان، موؤكدا 
ا�ستعداده املطلق للتعاون والتن�سيق مع جلان املجل�س 
الالزمة  واملعززات  بالتقارير  وتزويدهم  املختلفة 
ملناق�سة ما ورد يف التقرير وا�ستمرار الديوان بنهج 

التطوير ورفع الأداء.

*عمان 
على  القب�س  امل��خ��درات  مكافحة  ادارة  القت 
ترويج  بق�سايا  املتورطني  ال�سخا�س  من  جمموعة 
ق�سايا  ثالث  مع  تعاملها  خالل  من  املخدرة،  امل��واد 
م��ادة  م��ن  ك��غ��م  ن��ح��و  ب��ح��وزت��ه��م  ن��وع��ي��ة و�سبطت 
احل�سي�س  م��ادة  من  كفًا  و16  املخدرة،  الكري�ستال 
مديرية  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال  امل��خ��درة. 
وردت  معلومات  اإن  الأربعاء:  بيان  يف  العام  المن 
قيام  ح��ول  امل��خ��درات  مكافحة  ادارة  يف  للعاملني 
جم��م��وع��ة م��ن ال���س��خ��ا���س ب��رتوي��ج وب��ي��ع م��ادة 
حيث  العا�سمة،  حمافظة  يف  املخدرة  الكري�ستال 
القاء  من  املعلومات  تلك  متابعة  خالل  من  متكنوا 
بط بحوزته  القب�س على احد ال�سخا�س والذي �سُ
كذلك  التحقيق  وق��اد  امل���ادة،  تلك  من  غ��رام��ًا   65
والقاء  متابعته  جرت  اآخر  �سخ�س  هوية  لتحديد 
بط بحوزته 250 غرامًا من مادة  القب�س عليه و�سُ
يف  التحقيقات  ان  وا���س��اف  امل��خ��درة.  الكري�ستال 
الق�سية ا�ستمرت حلني حتديد هوية املروج الرئي�س 
داخل  تواجده  مكان  حتديد  وج��رى  امل��ادة،  لتلك 
احدى ال�سقق يف العا�سمة ومداهمته والقاء القب�س 
المنية،  للقوة  �سديدة  مقاومة  ابدى  ان  بعد  عليه 
ال�سقة  وبتفتي�س  برفقته،  كان  اآخر  �سخ�س  وعلى 
الكري�ستال  م��ادة  من  غ��رام   700 على  داخلها  عرث 

املخدرة، وجرى حتويل الق�سية ملدعي عام حمكمة 
اأمن الدولة. ويف ق�سية اخرى تعاملت معها الدارة 
يقومان  اثنني  مروجني  حول  ملعلومات  جمعهم  بعد 
يف  امل��خ��درة  امل��واد  لرتويج  مركباتهما  با�ستخدام 
فريق  �سكل  فقد  بالعا�سمة،  ال�سري  وادي  منطقة 

حتقيق ملتابعة ال�سخ�سني والقاء القب�س عليهما.
مركبته  داخل  الول  ال�سخ�س  الفريق  وداه��م 
ت�سعة  بحوزته  و�سبط  تواجده،  مكان  حتديد  بعد 
حبة   400 و  امل��خ��درة  احل�سي�س  م��ادة  م��ن  كفوف 
املخدرة  احل�سي�س  قطع  من  كبرية  وكمية  خم��درة 
القب�س  القي  فيما  للبيع،  املعدة  الحجام  خمتلفة 
و�سبط  ذات��ه��ا،  املنطقة  يف  الثاين  ال�سخ�س  على 
داخل مركبته بعد تفتي�سها على 7 كفوف من مادة 
ذاتها  امل��ادة  من  مقطعة  وكمية  املخدرة  احل�سي�س 

معدة للبيع وكمية من احلبوب املخدرة.
حملة  ك��ذل��ك،  ال��ي��وم  �سباح  الدارة  ون��ف��ذت 
عدد  مداهمة  خاللها  ج��رى  ناعور  ل��واء  يف  امنية 
وم�سبوهني  مطلوبني  ا�سخا�س  تواجد  اماكن  من 
بق�سايا خمدرات، والقي القب�س خالل احلملة على 
�سالحان  احدهم  بحوزة  بط  �سُ ا�سخا�س  ثالثة 
القب�س  القي  كما  اوتوماتيكي،  احدهما  ن��اري��ان 
من  كمية  بحوزتهما  بط  و�سُ اآخرين،  �سخ�سني  على 

احلبوب املخدرة.

*عمان 
الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اع��ت��رب 
�سر  ان  فار�س  ابو  زهري  الدكتور  لالنتخاب  امل�ستقلة 
�سيا�سية  كظاهرة  املتميز  الردين  النموذج  جن��اح 
لفل�سفة  ي��ع��ود  املنطقة  يف  ف��ري��دة  واج��ت��م��اع��ي��ة 
واح��رتام  احلكم  باأن�سنة  املتمثلة  ال�سيا�سي  النظام 
قوتها  يف  تفوق  اإن�سانية  قيم  كونها  الن�سان،  حقوق 
ويف  كانت.  مهما  اأمنية  اج���راءات  او  ترتيبات  اي 
غالب  ق��اع��ة  يف  ال��ث��الث��اء  م�ساء  القاها  حما�سرة 
بعنوان  عمان  يف  الردنيني  الكتاب  برابطة  هل�سة 
امل�ستقلة  الهيئة  الردن،  يف  ال�سيا�سي  “ال�سالح 
اب��رز  م��ن  ب��اأن  ف��ار���س  اب��و  امنوذجا” ن��وه  لالنتخاب 
كذلك،  الردين  النموذج  لنجاح  ال�سا�سية  القواعد 
احرتام  مع  مكوناته  بتنوع  املجتمع  بوحدة  يتمثل 
اخل�سو�سيات الفرعية لهذه املكونات يف اإطار الدولة 
العامل  ي�سكل  ال��ذي  ال�سيا�سي  ونظامها  الردن��ي��ة 
الهم يف توحيد النا�س بغ�س النظر عن انتماءاتهم 
والوطنية  وال��دي��ن��ي��ة،  وال��ف��ك��ري��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اىل  جنبا  تطورت  والتي  عنا�سرها  بكامل  الردنية 
م�سارها  عرب  نف�سها  الردنية  الدولة  تطور  مع  جنب 
الرا�سخة.  احلالية  ل�سريورتها  و�سول  التاريخي 
تت�سم  يوما  الردنية مل تكن  الوطنية  ان  وا�سار اىل 
بالع�سبية او الفئوية او النعزالية بل كانت الهوية 
العنوان  وا�سبحت  مكوناتها  لكل  اجلامعة  الوطنية 

واملحرك واملوجه لبو�سلة املجتمع الردين يف ا�سعب 
التي  املحا�سرة  يف  ولفت  ق�ساوة.  واكرثها  الظروف 
اإرادة  التقاء  اأن  اىل  ما�سي،  احمد  الدكتور  اأداره��ا 
وال�سعب  ال�سيا�سي  النظام  لدى  ال�سيا�سي  ال�سالح 
يعد عامال مهما وحا�سما يف تر�سيخ النموذج الردين 
يف  فريدة  ت��زال  ل  حالة  �سكل  ما  وه��و  ال�سالحي 
ال�سيا�سية  احلياة  تنمية  اإن  وقال  العربية.  املنطقة 
من  ال  تتحقق  ان  ميكن  ل  ال�ساملة  وال���س��الح��ات 
على  حت��وز  و�سفافة  ونزيهة  ح��رة  انتخابات  خ��الل 
ثقة ال�سعب وتديرها وت�سرف عليها هيئات د�ستورية 
م�ستقلة بعيدا عن اي جهة كانت، م�سريا اىل انه �سمن 
هذا التوجه مت يف الردن تاأ�سي�س الهيئة ون�س عليها 
و�سدر   )67/2( للمادة  وفقا   2011 ع��ام  الد�ستور 
 6 تاريخ  يف  لها  مفو�سني  جمل�س  اول  و�سكل  قانونها 
ول  متاما  م�ستقلة  هيئة  انها  موؤكدا   ،2012 عام  اأيار 
�سلطان عليها ال القانون. وا�ستعر�س ابرز التعديالت 
الد�ستورية التي جرت عام 2014 ومبوجبها تو�سع دور 
وم�سوؤوليات الهيئة لت�سمل ادارة النتخابات البلدية 
ما تكلفها احلكومة  ا�سافة اىل  انتخابات عامة  واي 
ومبا  اخ��رى  انتخابات  اي  على  واإ���س��راف  اإدارة  من 
واحلياد،  والنزاهة  ال�سفافية  م�ستويات  اعلى  ي�سمن 
م�سريا اىل العديد من النتخابات التي ا�سرفت عليها 
الهيئة ومنها النتخابات النيابية والبلدية وجمال�س 

املحافظات وغرف ال�سناعة والتجارة.

*عمان 
عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ���س��ارك 
الرزاز يف جل�سة تفاعلية مع عدد من طلبة 
واخلا�سة،  احلكومية  الردنية  اجلامعات 
بدعوة من مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 
للحديث  خ�س�ست  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  يف 

حول املوازنة العامة واولويات احلكومة.
الفعالية  خالل  ال���وزراء،  رئي�س  واك��د 
امللكي  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
رئا�سة  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  وبح�سور 
ال��دول��ة  ووزي���ر  ال����داوود  �سامي  ال����وزراء 
الع�سايلة،  ع��ودة  اأجم��د  الإع��الم  ل�سوؤون 
احلوار  هذا  الطلبة  م�ساركة  على  حر�سه 
باأهمية  احل��ك��وم��ة  م��ن  امي��ان��ا  التفاعلي 
التخطيط  عملية  يف  ال�سباب  ا���س��راك 

للم�ستقبل الذين ي�سكلون قادته.
مالمح  لأب��رز  ال���وزراء  رئي�س  وعر�س 
للعام  للدولة  العامة  امل��وازن��ة  واول��وي��ات 
�سرائب  ل  ان  على  التاأكيد  جمددا   2020

جديدة يف موازنة العام القادم.
ترتكز  امل��وازن��ة  ان  اإىل  ال��رزاز  وا�سار 
على منطلقات ا�سا�سية ت�ستهدف املحافظة 
على ال�ستقرار القت�سادي واملايل وحتفيز 
النمو القت�سادي، الذي يف�سي اإىل توفري 
وزي���ادة  الأردين،  لل�سباب  العمل  ف��ر���س 
ال�ستثمار الراأ�سمايل بال�سراكة مع القطاع 
اخلا�س، وحت�سني م�ستوى اخلدمات العامة 
قطاعات  يف  خا�سة  للمواطنني،  املقدمة 

ال�سحة والتعليم والنقل العام.
من  �سيتم  ان��ه  ال���وزراء  رئي�س  واأع��ل��ن 
بالرواتب  النظر  اإع���ادة  امل��وازن��ة  خ��الل 
يطراأ  مل  التي  العام  القطاع  يف  والأج���ور 
عليها اي زيادة منذ نحو 10 �سنوات وربطها 
املوظف  اداء  لتقييم  وا���س��ح��ة  مبعايري 

العام.
وق���ال: ان ال��ه��دف ال��ع��ام ال���ذي يجب 
املقبلة  ال�سنوات  خالل  املوازنة  ت�سعى  ان 
تغطي  معادلة  اإىل  الو�سول  هو  لتحقيقه 
ال�سا�سية  النفقات  املحلية  ايراداتنا  فيها 
ن�ستطيع  ل  ق��د  ه���دف  “وهذا  ل��ل��دول��ة 
حت��ق��ي��ق��ه خ���الل ���س��ن��ة او ���س��ن��ت��ني ول��ك��ن 
للو�سول  وا�سح  وب�سكل  خطة  و�سع  علينا 
بقرارنا  م�ستقلني  فيها  نكون  مرحلة  اإىل 
الذات  على  والعتماد  واملايل  القت�سادي 
عبداهلل  امللك  جاللة  به  يوجهنا  ما  وهو 

الثاين«.
بحاجة  “نحن  ال�سدد،  ه��ذا  يف  وزاد، 

وعدم  املوازنة  عجز  لتقلي�س  خطة  لو�سع 
على  ل�سرفها  قرو�س  اأو  منح  اي  ا�ستخدام 

مزيد من النفقات اجلارية«.
النفقات  ان  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  وا�سار 
يف املوازنة تت�سمن 65 باملئة نفقات جارية 
من رواتب واجور و 15 باملئة فوائد خدمة 
الدين العام و10 باملئة نفقات ت�سغيلية، يف 
حني ان النفقات الراأ�سمالية التي ت�سهم يف 
باملئة،   14 فقط  تبلغ  والت�سغيل  التنمية 

وهي التي يجب زيادتها.
املحلية يف  انخفا�س اليرادات  وب�ساأن 
موازنة العام احلايل 2019 عما هو مقدر، 
اأكد رئي�س الوزراء ان مرد هذا النخفا�س 
على  اجل��م��ارك  من  الكبري  التهريب  يعود 
اكت�سافه  مت  كبري  تهريب  نتيجة  الدخان 
ف�سال عن التهرب ال�سريبي التي ا�سهمت يف 

عدم حتقيق اليرادات املقدرة.
ت�سمنت   2019 موازنة  ان  اإىل  وا�سار 
حتملت  احلكومة  ه��ذه  واأن  �سعبا،  بندا 
قانون  اقرار  بعد  ال�سلبي  الراأي  من  الكثري 
التنفيذ  حيز  دخل  الذي  الدخل  �سريبة 
ق��رار  اأ�سعب  وه��ذا  اجل���اري،  ال��ع��ام  مطلع 
كان  ولكنه  حكومة،  اي  تتخذه  ان  ميكن 
�سروريا لإعادة التوازن يف النظام الهيكلي 
ت��وازي  نفقات  ملرحلة  وال�سعي  ال�سريبي 
ت�ساعدية  �سريبة  على  بناء  الي���رادات 

كما حددها الد�ستور.
�ستبداأ   2020 ع��ام  يف  ان��ه  اإىل  ولفت 
بتح�سيل  اوؤكلها  ت��وؤت��ي  ال��دخ��ل  �سريبة 

ال�سريبة من ال�سركات والفراد القادرين، 
 2020 م��وازن��ة  فر�سيات  ان  على  م�سددا 
على  ب��ال���س��ت��ن��اد  واق��ع��ي��ة  اأك���رث  �ستكون 
ت��وج��ه��ن��ا اجل���اد واحل��ق��ي��ق��ي يف حم��ارب��ة 

التهرب ال�سريبي واجلمركي.
والتزامها  احلكومة  جدية  اأك��د  كما 
بتح�سني ادارة املال العام وحماربة الرتهل 
اإىل  م�����س��ريا  والداري،  امل���ايل  وال��ف�����س��اد 
النزاهة  لهيئة  حتويلها  مت  التي  الق�سايا 

ومكافحة الف�ساد والق�ساء.
وقدرتنا  مب�ستقبلنا  نوؤمن  نحن  وقال: 
امل�ستقبل  وحتويل  ال�سعوبات  تذليل  على 
التفاعل  �سبابنا  من  ونريد  الف�سل  نحو 
والتوا�سل ب�سكل اأكرب موؤكدا اننا يف مرحلة 
ا�ستثنائية تتطلب منا التحاور مع اجلميع، 
ال�ستماع  عليها  يحتم  احلكومة  وواج��ب 
املواطنني حول جودة اخلدمة يف  ل�سكاوى 

خمتلف القطاعات.
ايجاد  على  واأثرها  الإ�ساعات  وب�ساأن 
جو عام �سلبي، اكد رئي�س الوزراء م�سوؤولية 
يف  ال�سحيحة  املعلومة  بتوفري  احلكومة 
يف  تنمو  ال�ساعة  لن  املنا�سب  توقيتها 

غياب املعلومة.
ال���وزراء ع��ن اع��ت��زازه  واأع���رب رئي�س 
مب��رك��ز ال���درا����س���ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
اهم  من  يعد  بات  الذي  الردنية  اجلامعة 
يف  ول�سيما  املنطقة  م�ستوى  على  املراكز 
ال�ستئنا�س  ويتم  يجريها  التي  الدرا�سات 
بها يف عملية �سنع القرار ومعرفة توجهات 

اجلمهور.
رئي�س  اج����اب خ��الل��ه  وج����رى ح����وار 
طالبات  وا�ستف�سارات  ا�سئلة  على  ال��وزراء 
الق�سايا  من  عدد  ب�ساأن  اجلامعات  وطلبة 
تواجه  التي  للتحديات  وروؤيتهم  املحلية 

قطاع ال�سباب.
وك������ان م���دي���ر م���رك���ز ال����درا�����س����ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة الردن��ي��ة 
الدكتور زيد عيادات رحب مب�ساركة رئي�س 
الوزراء يف هذه احللقة النقا�سية املفتوحة 
من  طلبة  مع  للدولة  العامة  املوازنة  عن 
مت  الذين  واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات 
اختيارهم بناء على ا�س�س ومعايري �سفافة 
وجمال�س  لحت��ادات  ممثلون  وهم  ومعلنة 
الكليات  اوائ���ل  م��ن  وجم��م��وع��ة  الطلبة 
والق�سام واملتميزين يف العمال الريادية 

والن�ساطات الالمنهجية.
يف  امل�سبوقة  غري  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وثمن 
طور  يف  املوازنة  م�سروع  ملناق�سة  التوا�سل 
ان  م��وؤك��دا  الع���داد وحتديد الول��وي��ات، 
الرقام  عن  حديث  جمرد  لي�ست  املوازنة 
للدولة  توجهات  وامن��ا  ح�ساب  ك�سف  او 
هذا  يكون  باأن  اأمله  عن  معرب   ،“ الردنية 
الق�سايا  جت��اه  احل���وار  يف  ثابتا  منهجا 

املحلية«.
ولفت اإىل ان املركز �سيفتح ملفا ملنتدى 
ال�سيا�سات العامة ملناق�سة واإن�ساج خيارات 
وتو�سيات ت�ساعد �سانع القرار على اتخاذ 

القرارات وال�سيا�سات.

*عمان 
اكد وزير املياه والري املهند�س رائد ابو 
ال�سعود ان كوادر الوزارة الفنية وال�سلطة 
و�سركة ديواكو توا�سل جهودها على مدار 
الوقائية  ال�سيانة  اعمال  لجناز  ال�ساعة 
عمان  اإىل  ال��دي�����س��ي  م��ي��اه  ج��ر  ملنظومة 

وحمافظات اململكة الأخرى.
ت�سريحات  يف  ال�����س��ع��ود  اب���و  وق����ال 
مرافق  يف  العمل  اإن  الأرب��ع��اء:  �سحفية 
م�����س��ت��م��رة ح��ت��ى م�ساء  زال����ت  م��ا  اخل���ط 
اليوم  بحلول  اجنازها  متوقعا  الرب��ع��اء، 
ملناطق  املياه  �سخ  ا�ستئناف  ليتم  اخلمي�س 
وال��زرق��اء  العا�سمة  حمافظات  يف  ال��دور 
وال��ر���س��ي��ف��ة وحم��اف��ظ��ات ال�����س��م��ال ح��ال 

ا�ستكمال العمل بها فورا.
منذ  ب��داأت  ال�سيانة  اعمال  ان  واأ�ساف 

يف  وا�ستمرت  املا�سي  الثنني  يوم  �سبيحة 
جميع مرافق امل�سروع ال�سرتاتيجي با�سراف 
م�سروع  ومدير  ال��وزارة  م�سوؤويل  من  مبا�سر 
املتخ�س�سني  واملهند�سني  الدي�سي  مياه  جر 
من الوزارة و�سلطة املياه و�سركة مياه الردن 
مياهنا مب�ساركة 25 مهند�سا متخ�س�سا و75 
العمليات  ان  واو�سح  وعامال.  وتقنيا  فنيا 
ا�ستبدال  اعمال  �سملت  والهند�سية  الفنية 
اخ��رى،  م��راف��ق  و�سيانة  امل��راف��ق  لبع�س 
امل�سخات  وفعالية  جاهزية  م��ن  وال��ت��اأك��د 
املحاب�س  بع�س  وا�ستبدال  ال�سكادا  وانظمة 
الرئي�سة والفرعية والنظمة الإلكرتونية 
الوزير جهود طواقم  امل�سغلة للخط. وثمن 
باملواعيد  للتزامها  ديواكو  و�سركة  املياه 
الربنامج  �سمن  الع��م��ال  واجن��از  امل��ح��ددة 
م�سروع  مدير  وبني  ق�سري.  وقت  يف  املحدد 

البطاينة  ب�سار  املهند�س  الدي�سي  مياه  جر 
اأن اعمال ال�سيانة مل�سار اخلط البالغ طوله 
انظمة  �سيانة  واملت�سمنة  ك��م   320 نحو 
امل��دورة  منطقة  يف   55 ال���  لالآبار  الت�سغيل 
امل�سار  ط��ول  على  التجميعية  واخل��زان��ات 
م�سخات  )خم�س  املدورة  مياه  �سخ  وحمطة 
م�سخة،  ل��ك��ل  3300م3/����س���اع���ة  ب��ط��اق��ة 
م�سخات،   10( م��ادب��ا  م��ي��اه  �سخ  وحم��ط��ة 
2000م3/�ساعة  بطاقة  م�سخات  خم�س 
وكذلك  1500م3/�ساعة(  بطاقة  وخم�س 
خزانات دابوق )250 الف م3( وخزان ابو 
الخرى  واخلزانات  م3(  الف   150( علندا 
ك�سر  خزانات  اإىل  ا�سافة  امل�سار  طول  على 
اإن  ال�سغط )7 خزانات(. وقال البطاينة: 
خزانات  حماب�س  �سيانة  ت�سمنت  العمال 
للتبديل  الكهربائية  وال��ل��واح��ات  امل���دورة 

انظمة  وت��ف��ق��د   )ATS( الإل����ك����رتوين 
املولدات وامل�سخات الهيدرولويكية و�سيانة 
اخلا�سة  التحكم  وحماب�س  العزل  حماب�س 
التحكم  ول��وح��ات  الناقل  للخط  بعد  ع��ن 
�سيانة  واع��ادة   )PLC( املربمج  املنطقي 
املولدات يف جميع املواقع الرئي�سة، والتاأكد 
املخربية  الفحو�سات  عينات  �سالمة  م��ن 
وامل�سخات  وامل���ح���ولت  امل���ول���دات  ل��زي��وت 
وكذلك �سيانة املفاتيح الكهربائية اخلا�سة 
واملنخف�سة  واملتو�سطة  العالية  بالفولتية 
لوحات  وكذلك  الرتدد  متغريات  وحمولت 
الكهربائية  باملحولت  اخلا�سة  التزامن 
برجمة  واإع��ادة  التو�سيل  انظمة  وفح�س 
وت�سغيل �سريفرات انظمة ا�سكادا )املراقبة 
كافة  عن  احتياطية  ن�سخ  وعمل  بعد(  عن 

برامج ا�سكادا.

*عمان 
اف��ت��ت��ح ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 
الأرب��ع��اء، ح��دائ��ق امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 
منطقة املقابلني التي اأن�سئت بتوجيهات ملكية، 
وجنوب  �سرق  يف  للمواطنني  متنف�سا  لتكون 
عمان واملناطق املجاورة، وتخدم ما يقارب 2ر1 

مليون مواطن.
واط���ل���ع ج��الل��ة امل���ل���ك، خ���الل ج��ول��ة يف 
 500 عن  تزيد  م�ساحة  على  املقامة  احلدائق 
�سممت  م��راف��ق  م��ن  حت��ت��وي��ه  م��ا  ع��ل��ى  دومن، 
والفنية،  الهند�سية  املوا�سفات  باأعلى  ونفذت 
ومبا يلبي احتياجات الزوار من خمتلف الفئات 

والأعمار.
و�سملت اجلولة عددا من مرافق احلدائق، 
مع  احلديث  خاللها  امللك  جاللة  تبادل  حيث 
عدد من املواطنني الذين ثمنوا اهتمام جاللته 

بتوفري مثل هذه احلدائق النموذجية.
وا���س��ت��م��ع ج��الل��ة امل��ل��ك، خ���الل اجل��ول��ة، 
يو�سف  الدكتور  عمان  اأم��ني  قدمه  �سرح  اإىل 
احلدائق  اإن�ساء  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  ال�سواربة، 
توفري  بهدف  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  جاء 
وجنوب  �سرق  يف  املواطنني  خلدمة  عام  متنزه 

عمان وخمتلف مناطق العا�سمة.
ريا�سية،  مالعب  على  احلدائق  وت�ستمل 
وحديقة  لالأطفال،  منوذجية  األعاب  ومناطق 
م����روري����ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة جم���ه���زة ب��ال�����س��ي��ارات 
خم�س�سة  وم��ن��اط��ق  امل��روري��ة،  وال�سواخ�س 
لل�سواء وتنزه العائالت، وممرات لهواة ريا�سة 
وم�سطحات  ال��ه��وائ��ي��ة،  وال���دراج���ات  امل�����س��ي 
اإ�سافة  لل�سيدات،  ريا�سية  ومنطقة  خ�سراء 

اإىل جمموعة من احلدائق املنمقة.
التي تعد  اأن هذه احلدائق  ال�سواربة  وبني 

من اأهم واأكرب م�ساريع احلدائق التابعة لأمانة 
املواطن  بعنا�سر جديدة خلدمة  عمان، تتميز 
ال�سيارات  م��ن  متاما  خالية  لتكون  و�سممت 

ومنا�سبة  الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  و�سديقة 
جلميع اأفراد العائلة.

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

لأمانة عمان تت�سمن التو�سع يف اإن�ساء احلدائق 
جميع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  وامل��ت��ن��زه��ات 
مكونات املجتمع، ومن �سمن ذلك حتويل مدينة 

اجلبيهة الرتويحية اإىل حديقة عامة خلدمة 
مناطق �سمال عمان.

وح�سب ال�سواربة، فاإن عدد احلدائق التي 

اأن�ساأتها اأمانة عمان الكربى تبلغ 143 حديقة، 
ومتو�سطة.  ك��ربى  متنزهات  �ستة  بينها  م��ن 
وح�سر الفتتاح رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، 
والتن�سيق،  لالت�سال  امللك  جاللة  وم�ست�سار 

وم�ست�سار جاللة امللك لل�سيا�سات والإعالم.
م�سروع  مدير  ق��ال  �سحفية،  مقابلة  ويف 
علي  املهند�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  حدائق 
حدائق  �سبع  م��ن  يتكون  امل�سروع  اإن  م�سلم: 
دومن���ا،   128 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  م��ق��ام��ة  منمقة 
الرئي�سة،  الأ����س���رار  ح��دي��ق��ة  ع��ل��ى  ت�ستمل 
اأطفال  وحديقتي  رئي�سة،  اأط��ف��ال  وحديقة 
اأطفال  وحديقة  الواحة،  وحديقة  ثانويتني، 
مرورية، وحديقة املغامرات، وملعب لل�سيدات، 
ومقهى  ومكتبة  الإطاللة  ومنطقة  ومتنزهات 

وعدد من ال�ساحات.
احلدائق  على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  ولفت 
عمان  وجنوب  �سرق  لأهايل  متنف�سا  تعد  التي 
الدخول  اأن  مو�سحا  ع��ام،  ب�سكل  والعا�سمة 
مواطنون  واأعرب  باملجان.  احلدائق  هذه  اإىل 
على  امل��ل��ك  جل��الل��ة  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن 
توجيهاته باإقامة مثل هذه امل�ساريع التنموية 
وتعد  املنطقة،  لأه���ايل  متنف�سا  توفر  التي 
عن  عبداهلل  كرم  اأم  وع��ربت  نوعية.  اإ�سافة 
حتتاج  التي  احل��دائ��ق  ه��ذه  لوجود  �سعادتها 
بني  فيما  عليها،  احلفاظ  جميعا  املواطنني  من 
اأحمد الزين اأن وجود حديقة يف هذه املنطقة 
مبثابة حلم حتقق، حيث اأنها الوحيدة وتتميز 
العائلة  ت��خ��دم  وم��الع��ب  وا���س��ع��ة  مب�ساحات 
معتز  الطفل  اأم��ا  العمرية،  الفئات  بجميع 
اأحمد، فعرب عن فرحته باإن�ساء هذه احلدائق 
مبا  هواياته  ممار�سة  فر�سة  ل��ه  تتيح  التي 

توفره من و�سائل ترفيهية متعددة. 

الطراونة يتسلم تقرير ديوان 
المحاسبة لعام 2018

القبض على مجموعة من 
المتورطين بقضايا مخدرات

أبو فارس: نجاح النموذج االردني يعود 
لفلسفة النظام السياسي بانسنة الحكم

الرزاز يشارك في جلسة تفاعلية مع طلبة 
الجامعات حول أبرز مالمح الموازنة العامة

وزير المياه: مواصلة العمل الستكمال 
اعمال الصيانة الوقائية للديسي

 في منطقة المقابلين

الملك يفتتح حدائق الملك عبداهلل الثاني
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من املفارقات العجيبة التي كتبت عن منزل 
يكلف  مل  رمبا  انه  �ستجد  التل  و�سفي  ال�سهيد 
يف  املنزل  ذل��ك  وم��ع  الدنانري  من  االالف  مئات 
يومنا ه��ذا جت��د ب��ه ال��دف��اأ واحل��ي��اة وال��راح��ه 
و�سفي  منزل  يف  جتوالك  واأث��ن��اء  واالطمئنان 
واملزروعات  االأ�سجار  لري  مياه  قنوات  �ست�ساهد 
اأو  فاأ�ساأ  اأي�سا  و�ست�ساهد  بنف�سه،  و�سفي  �سنعها 
التي كان  الزراعية  العدد  اأو غريها من  جمرفة 
يفلح بها دولة رئي�س الوزراء اأر�سه بيده وتكفل 
تويف  اأنه  ذلك  على  يوؤكد  وما  �سخ�سيًا،  ببنائه 
مبلغ  الزراعي  االإقرا�س  موؤ�س�سة  من  م�ستدينا 

)90 األف دينار( . 
منزل  ع��ن  مهند�سني  ي��ت��ح��دث  امل��ق��اب��ل  يف 

بلغت  املنا�سب  جميع  تقريبا  تبواأت  �سخ�سية 
مليون   29( ال�سخ�سية   هذه  منزل  بناء  تكلفة 
دينار اأردين( وما يحويه هذا الق�سر رمبا يفوق 
ما كتب يف كتاب األف ليله وليلة وطبعًا ق�سر هذه 

ال�سخ�سية حمرم بتاتٌا على دخول االردنيني، 
يتحدث املهند�س امل�سرف على الق�سر ال�ساهق 
البناء  ج��ان��ب  اإىل  ت�سمن  االأخ���ري  م��ن��زل  ب���اأن 
اأردين(،  دينار  ماليني   7( كلف  الذي  الرئي�سي 
وملعب  ال�سباحة  وب��رك��ة  اال�ستقبال  مبنى 
التن�س ومواقف ال�سيارات واالأعمال امليكانيكية 
امل�سطحات  واأع��م��ال  اخلارجية  والكهربائية 
ماليني  ثالثة  بحدود  بلغت  والتي  اخل�سراء، 
بكلفة  الق�سر  داخ��ل  وج��اك��وزي  اأردين،  دينار 

350  األف دينار،  قائمة البذخ والرفاهية تطول 
وتذكرون جيدًا االإعالن عن بيع اأحد منازل 
مليون   12 مببلغ  �سنوات   قبل  فا�سدة  �سخ�سية 
اأن منزل و�سفي وهب لكل  دينار اأردين، يف حني 
اأن  يذكر  ال  فيه  ويجل�سوا  لريتادوه  االأردنيني 
حتى  به  عا�س  حيث  اخ��ر؛  بيتًا  التل  لو�سفي 
بالتربع  زوجته  قامت  ثم  ومن  ا�ست�سهاده  وقت 
به ليكون متحفا لكل االأردنيني، يف حني احليتان 
ويف  بيوت  عدة  لهم  بلدنا  يف  ال�سمان  والقطط 
لك  يوحي  البيوت  تعداد  وك��اأن   ... دول  ع��دة 
باأن و�سفي التل كان له وطنًا واحدًا يف حني اأن 

لهوؤالء الل�سو�س اأوطان عدة. 
وكتابا  ر�سالة  بيننا  و�سفي   يا  و�ستظل 

وان  تذكرناك  كلما  �سمحه  واطالله  خالدا 
وحبك  وافكارك  اخلالدة  العظيمة  مبادئك 
النب�س  ب��ق��اء  ب��اق��ي��ة  وع��روب��ت��ك  ل��وط��ن��ك 
االردن��ي��ات  و�ستبقى  ودم��اءن��ا  ع��روق��ن��ا  يف 
يا  عليك  ي��غ��ن  ال�سمغ  ن��ا���س��ج��ات  احل��رائ��ر 
نعم   ، و���س��ف��ي  ع��ل��ى  غ��ن  ال�����س��م��غ  م��ه��دب��ات 
حبيب  امل��رح��وم  ال�����س��اع��ر  ك��ل��م��ات  �ستبقى 
عرب  ت�سدح  �سلوى  اأغنية  و�ستبقى  الزيودي 

املمات اىل  قلوبنا  نب�سات 
رفن رفوف احلجل رفن ورا ريف

خيل اأ�سايل لفت �سف ورا �سف 
اقول يا �سويحبي يكفي عتب يكفي

يا مهدبات الهدب غن على و�سفي 

أألرض لم تعد أرضنا وال القمح قمحنا 
.. لك اهلل يا أبا مصطفى !!

ل�سعبه  ووفائه  ل�سدقة  اأحببناه   ، االن�سان  النه  االردنيون  اأحبة 
، اأحببناه النه رجل املواقف ال�سعبة يف ليايل الدجى  واأمته وجي�سه 
احلالكة ، اأحببناه النه اأراد لنا ان نعي�س حياه كرميه عزيزة ال يريدنا 
ان ن�سطف كمت�سولني على ابواب �سناديق املعونات واجلمعيات املحلية 
على  احلرب  واعلن  الفقراء  م�سابيح  ا�ساء  النه  احببناه   ، والعاملية 
لن  النه  وم�سافاتنا  دواوينا  جداريات  على  �سوره  نق�سنا   ، االغنياء 

ينهب املال العام ومل يتكر�س بطنه على ح�ساب االكرثية . 
نعم بكته حرائر االردن وتغن به باغنية املجد ) يا مهدبات ال�سمغ 

غن على و�سفي( ، ولعفته وطهارة ايادية البي�ساء كان اأغنية الع�سكر 
يف طابورهم ال�سباحي ) فوق التل حتت التل اأ�ساأل عنا و�سفي التل ( .

عن  تكلم  عام   44 قبل  ردن  االأ وزراء  رئي�س  التل  و�سفي  �سادة   يا 
التل  و�سفي  لل�سهيد  �سورة  وهناك  العرب  املمانعجية  و  القوجمية 
مكتوب عليها عبارة م�سهودة له وهي: ان ق�سية فل�سطني ا�سبحت مثل 
قمي�س عثمان يلوح به كل راغب بالكر�سي او مدافع عن كر�سي وعندما 
الذين  جميع  العربي  ال�سعب  �سيكت�سف  واخللق  للعقل  ال�سيطرة  تعود 

خالد خازر الخريشا�سللوا وظلموا وكذبوا با�سم فل�سطني .

الدراسات االستراتيجية يعقد ندوة 
نقاشية حول أبعاد إعالن بومبيو

وفد نيابي يزور
 البرلمان الفرنسي

*عمان 
عقد مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية – اجلامعة االأردنية ندوة 
مايكل  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  “اإعالن  بعنوان  مغلقة  نقا�سية 
بومبيو حول امل�ستوطنات االإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية: ال�سياق، 

االأبعاد، والتداعيات«.
ال�سياقات  هي  “ما  ت�ساوؤالت  ح��ول  الندوة  نقا�سات  وتركزت 
مفاو�سات  م�سار  على  االإعالن  يوؤثر  وهل  الت�سريح؟،  هذا  وراء  من 
املطلوب  هو  وما  ال�ساأن؟  هذا  يف  االأردن  خيارات  هي  وما  ال�سالم؟، 

اأردنًيا وعربًيا ودولًيا؟«.
تعد  مل  املتحدة  “الواليات  اأن  عن  موؤخًرا،  اأعلن  بومبيو،  وكان 
الدويل”،  القانون  مع  مت�سقة  غري  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  تعترب 
بعناية،  القانوين  النقا�س  جوانب  جميع  درا�سة  بعد  “اإنه  قائاًل 
توافق هذه االإدارة على اأن اإقامة م�ستوطنات مدنية اإ�سرائيلية يف 

ال�سفة الغربية ال يتعار�س يف حد ذاته مع القانون الدويل«.
و�سارك يف الندوة، عدد من امل�سوؤولني ال�سابقني واأكادمييون.

وكان مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدكتور زيد عيادات 
نقا�س  اإدارة  اإىل  ال��ن��دوات  ه��ذه  مثل  من  “يهدف  املركز  اإن  ق��ال، 
اإىل  متطرقا  العامة”،  لل�سيا�سات  ومو�سوعي،  علمي  ب�سكل  ع��ام، 
ثالثة  تت�سمن  والتي  موؤخًرا،  اأعلنها  التي  اجلديدة  املركز  خطة 
“التحليل  ومن�سة  العامة،  ال�سيا�سات  منتدى  اإن�ساء  اأولها:  حماور، 

اال�سرتاتيجي”، و “نب�س ال�سارع االأردين”.

*عمان 
النواب  وع�سوية  البكار  خالد  النائب  برئا�سة  برملاين  وفد  زار 
ح�سن العجارمة وخالد اأبو ح�سان، االأربعاء، الربملان الفرن�سي تلبية 
الفرن�سية  الربملانية  ال�سداقة  جمعية  رئي�سة  من  ر�سمية  لدعوة 

االأردنية، فالريي بواييه.
وقالت جمعية ال�سداقة الربملانية االأردنية الفرن�سية يف بيان 
اليوم االأربعاء: اإن الوفد التقى اليوم نائب رئي�س اجلمعية الوطنية 
املالية يف اجلمعية  للجنة  العام  واملقرر  الدولية  باالأن�سطة  املكلفة 
ال�سناعية  املن�ساآت  اإقامة  الوطنية وم�سوؤول ملف تن�سيط وت�سريع 
ال�سلوك  مدونة  وم�سوؤولة  كا�سباريان  النائب  للحكومة  املوجه 
امليزانية  ودرا�سات  الرقابة  وحدة  ورئي�س  الوطنية  اجلمعية  يف 
ورئي�س  العلمي  والتقييم  االقت�ساد  وم�سوؤول  واملالية  وال�سرائب 
منظمة “�سم�س” غري احلكومية بح�سور ال�سفري االأردين لدى باري�س 

مكرم القي�سي.
جتاه  بالتزاماته  الوفاء  ال��دويل  املجتمع  اجلمعية،  وطالبت 
ا�ست�ساف  ال��ذي  االأردن  وخ�سو�سا  لالجئني،  امل�ست�سيفة  ال��دول 
من  جملة  عن  متخ�ست  التي  االإن�ساين  اللجوء  موجات  من  العديد 
وال�سيما  االأو�سط  ال�سرق  مبنطقة  اأمل��ت  التي  ال�سيا�سية  االأزم��ات 

اللجوء ال�سوري.
وقال البكار: اإن العالقات التي جتمع البلدين ال�سديقني مميزة، 
اأن التعاون والتن�سيق الذي يجمع  اإياها بالثابتة، الفتا اإىل  وا�سفا 
قيادتي البلدين يف اأعلى درجاتها، ما يتطلب ترجمتها اإىل اإجراءات 
لكال  املتبادلة  امل�سالح  التي ت�سب جتاه  املن�سودة  االأهداف  لتحقيق 

البلدين ال�سديقني.
دعمها  على  لفرن�سا  و�سعبا  قيادة  االأردن  تقدير  عن  واأع��رب 
املو�سول لالأردن يف جميع املجاالت، خ�سو�سا يف حربه على االإرهاب، 
قائال اإن االأردن يقود بالنيابة عن املجتمع الدويل حربا ال هوادة 
من  للعديد  ا�ستقباله  اإىل  باالإ�سافة  واالإره��اب،  التطرف  �سد  فيها 
خم�س  االأردنية  االأر���س  على  بوجودهم  ي�سكلون  الذين  الالجئني 

�سكان اململكة.
والتطرف  االإرهاب  على  حربنا  يف  م�ستمرون  “نحن  البكار  وزاد 
ظل  ويف  اململكة،  تاريخ  يف  امل�سبوقة  غري  التحديات  من  بالرغم 
تراجع االإيفاء بوعود املجتمع الدويل فتحمل االأردن اأعباء اإ�سافية 

و�سغوطات �سعبية متوا�سلة اأوجدت حتديات اقت�سادية �سعبة«.
ب�سبب  االأردن  ت��واج��ه  التي  املالية  التحديات  اإىل  وت��ط��رق 
النمو  وتباطوؤ  العام  الدين  كلفة  وارتفاع  املتوا�سل  املوازنة  عجز 
امل�ساعدات  زيادة  عرب  الفرن�سي  الدور  اأهمية  موؤكدا  االقت�سادي، 
املبا�سرة واال�ستثمار ومتويل امل�ساريع ودعم وحت�سني قطاع الطاقة 
ودعم  والع�سكري  االأم��ن��ي  التعاون  ل��زي��ادة  البكار  ودع��ا  وامل��ي��اه. 
القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي، للمحافظة على دميومة 
اأن  اإىل  م�سريا  املنطقة،  يف  والتطرف  واالإره��اب  ال�سر  قوى  حماربة 
ال�سلمي يف  والتعاي�س  والت�سامح  اأمنوذجا يف االعتدال  االأردن ميثل 
العاملية  واجلهود  اأوروب��ا  قيادة  يف  فرن�سا  دور  على  و�سدد  املنطقة. 
يف حماربة التطرف واالإرهاب وحماية حقوق املهجرين والالجئني 
وحفظ االأمن وال�سلم الدويل وتعزيز قيم التعاي�س والقبول باالآخر 
وحماية حقوق االإن�سان وتعزيز دور املراأة وال�سباب يف بناء املجتمع.

على  الالجئني  عدد  زيادة  تاأثري  اإىل  ح�سان  اأبو  النائب  وا�سار 
البنية التحتية وارتفاع ن�سب البطالة عند االأردنيني.

واأكد اجلانب الفرن�سي �سرورة اأن يوا�سل املجتمع الدويل حتمل 
م�سوؤولياته بدعم االأردن.

الربملاين  التعاون  وتطوير  تعزيز  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 
برملانية  ل�سراكة  قدما  للدفع  والفرن�سي،  االأردين  الربملانني  بني 
فاعلة يف جميع املجاالت، حيث ركز اجلانبان على ا�ستمرار التوا�سل 

والتن�سيق املتبادل حيال الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

اقرار المجاالت المعرفية 
لتخصصي الصيدلة ودكتور صيدلة

*عمان 
و�سمان  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  جمل�س  اق��ر 
الرئي�سة  والكفايات  التعلم  ونتاجات  املعرفية  املجاالت  جودتها 
جل�سة  خالل  املجل�س  واجل  �سيدلة.  ودكتور  ال�سيدلة  لتخ�س�سات 
عقدها االربعاء برئا�سة الدكتور ب�سري الزعبي، البت برفع الطاقة 
تثبيت  املجل�س  وقرر  االأهلية.  عمان  جلامعة  العامة  اال�ستيعابية 
التغذية  بكالوريو�س  لتخ�س�س  اخلا�سة  اال�ستيعابية  الطاقة 
ال�سريرية واحلميات يف جامعة البرتا. ووافق على فتح باب قبول 
طلبة جدد يف تخ�س�س ماج�ستري املوهبة واالإبداع يف كلية االأمرية 
وا�ستمرارية  التطبيقية،  البلقاء  جلامعة  التابعة  اجلامعية  عالية 
ال�سبكات  احلا�سوب/  علم  بكالوريو�س  لتخ�س�س  اخلا�س  االعتماد 

احلا�سوبية يف جامعة اال�سراء.

الشراونة رئيسا لجمعية 
اطباء األنف واالذن والحنجرة

*عمان 
االأن��ف  اطباء  جمعية  برئا�سة  ال�سراونة  ب�سام  الدكتور  ف��از 
واالذن واحلنجرة وجراحة الراأ�س والعنق يف نقابة االأطباء، وذلك 
العلمي  امللتقى  يف  االربعاء،  جرت  التي  اجلمعية  انتخابات  خالل 

واالجتماعي لالأطباء.
وفاز بع�سوية الهيئة االإدارية للجمعية كل من الدكتور �سفيان 
لل�سندوق،  اأمينا  اخلتوم  منر  والدكتور  للرئي�س،  نائبا  النواي�سة 
رئي�سا  اجللخ  وليد  والدكتور  لل�سر،  اأمينا  العمري  اأحمد  والدكتور 
للجنة االجتماعية، والدكتور اأ�سامة حمارنة رئي�سا للجنة العلمية، 

والدكتور مروان احلالملة رئي�سا للجنة ال�سباب.
و�سادقت الهيئة العامة للجمعية خالل اجتماعها الذي عقدته 
على  اجل��الم��دة،  مظفر  الدكتور  النقابة  جمل�س  مندوب  بح�سور 

التقرير ال�سنوي للجمعية.

*عمان 
بحث وزير املياه والري املهند�س رائد ابو ال�سعود، 
�سيبريي،  �سابا  اململكة  ل��دى  الهنغاري  ال�سفري  م��ع 
ونقل  التدريب  جمال  يف  وخا�سة  امل�سرتك  التعاون 

اخلربات املائية خلدمة قطاع املياه يف اململكة.
ال�سفري  ا�ستقباله  خ��الل  ال�سعود  اب��و  وع��ر���س 
الهنغاري االربعاء يف مكتبه، للتحديات التي يواجهها 
االردن يف ظل الواقع املائي الذي يعاين من �سعوبات 
متزايدة، مبينا ان االردن من اأوىل الدول يف املنطقة 
امل��وارد  لتعزيز  تهدف  ب��رام��ج  تبنت  التي  وال��ع��امل 
والربامج  الكبرية  التحديات  رغ��م  املتاحة  املائية 

لتحقيق عدالة توزيع املياه.
املياه  ادارة  يف  االردن  جتربة  اإىل  تطرق  كما 
ويف  حمدوديتها،  من  بالرغم  املياه  مل�سادر  املتكاملة 
جمال اعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة كم�سدر جديد 
لتوفري  ال��زراع��ة  ولغايات  االقت�سادية  لالأغرا�س 

وكذلك  ال�سرب  لغايات  العذبة  املياه  كميات  نف�س 
البديلة  الطاقة  م�سادر  ادخ��ال  يف  االردن  خطط 

لت�سغيل مرافق املياه.

الهنغاري  اجلانب  باهتمام  ال�سعود  اب��و  وا�ساد 
يف  االردن  مع  وناجح  فاعل  تعاون  بناء  يف  الدائم 
اجناح  يف  الهنغارية  اجلهود  مثمنا  املياه،  جم��االت 

قمة املياه يف بوداب�ست 2019 والتي �سارك فيها اكرث 
من 2400 �سخ�س ميثلون 118 دولة.

على  املحافظة  قيمة  على  الرتكيز  �سرورة  واأكد 
م�سادر املياه وتعزيز التن�سيق بني خمتلف دول العامل 
ملواجهة حتديات املياه واتاحة الفر�سة للدول كافة 
احلديثة  التكنولوجية  التقنيات  اإىل  بالو�سول 
اجراءات  الهنغاري  ال�سفري  وثمن  اخلربات.  وتبادل 
وزارة املياه والري وعمليات التطوير والبناء واجلهود 
االإن�سانية الفاعلة جتاه الالجئني، موؤكدا ان االردن 
الواقع  مع  التعامل  ا�ستطاعت  التي  الدول  احد  يعد 

املائي بنجاح برغم حمدودية م�سادره املائية.
قطاع  مع  التعاون  بتعزيز  هنغاريا  اهتمام  واأكد 
املياه لتمكينه من جتاوز الظروف احلرجة خا�سة يف 
اخلربات،  وتبادل  والتدريب  املناخية  التغريات  ظل 
يف  املقبل  العام  للمياه  عاملية  قمة  عقد  اإىل  م�سريا 

بوداب�ست ملوا�سلة اجلهود املائية يف هذا املجال.

*عمان 
االأردنية  امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  يف  ُعقدت 
يف  العالجية  »ال�سيا�سة  بعنوان  ن��دوة  ال��ث��الث��اء، 
ال�سحة  وزاره  عام  اأمني  الندوة  يف  و�سارك  االأردن«. 
عام  مدير  وم�ساعد  ال��ف��ول،  اأب��و  حكمت  ال��دك��ت��ور 
واالأقاليم  الطبية  لل�سوؤون  امللكية  الطبية  اخلدمات 
جمعية  ورئ��ي�����س  ط��ل��ف��اح،  اأح��م��د  الطبيب  العميد 
احل��م��وري،  ف���وزي  ال��دك��ت��ور  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

بح�سور اآمر كلية الدفاع الوطني العميد الركن علي 
والدار�سني  التوجيه  هيئة  واأع�ساء  ورئي�س  املقابلة 
الفول،  اأب��و  الدكتور  وق��ال   .)17( الدفاع  دورة  يف 
معافى  جمتمع  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  ال�سحة  وزارة  اإن 
من خالل نظام �سحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة 
وجودة عالية، اإ�سافة اإىل تقدمي اخلدمات ال�سحية 
التنظيمي  ب��ال��دور  والقيام  والعالجية  الوقائية 
و�سالمة  ب�سحة  املرتبطة  اخلدمات  على  والرقابي 

الدور  اإىل  طلفاح،  العميد  اأ�سار  جهته،  من  املواطن. 
الكبري الذي اأخذته مديرية اخلدمات الطبية امللكية 
اخلدمة  مب�ستوى  االرت��ق��اء  اأج��ل  م��ن  عاتقها  على 
امل�ست�سفيات  جميع  يف  للمراجعني  املقدمة  العالجية 
اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  لها  التابعة  واملراكز 
من  عدد  مع  عالجية  اتفاقيات  عدة  اأبرمت  حيث 
املختلفة  وموؤ�س�ساتها  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 

لعالج مر�ساها.

االأردن  اأن  احل��م��وري  الدكتور  ب��ني  جانبه،  م��ن 
رغم  ومميزة  متكاملة  �سحية  منظومة  ببناء  جنح 
حمدودية املوارد وتفوق على كثري من دول العامل يف 
طبية  جناحات  حقق  كما  ال�سحية  الرعاية  تقدمي 
مميزة اإذ ي�ستقبل االأردن ما يقارب 250 األف مري�س 

�سنويًا من دول االإقليم واملنطقة.
خالله  اأجاب  مو�سع  نقا�س  دار  الندوة  ختام  ويف 

امل�ساركون على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور.

*عمان 
بحث وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة مع ممثلة منظمة 
االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سف« يف االأردن تانيا �سابو�سات، �سبل التعاون امل�سرتك 
فيما يتعلق بحقوق الطفل واالأحداث ودور املنظمة يف م�ساندة حقوق الطفل مبجاالت 

ال�سحة والطفولة والتعليم.
حممد  الدكتور  االأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  عام  اأمني  بح�سور  املعايطة  واأكد 
تدعم  احلكومة  اأن  احلم�سي،  مها  الدكتورة  الطفولة  حماية  برامج  ومديرة  مقدادي 
وتبذل كافة اجلهود لتوفري حقوق الطفل يف املجاالت كافة، وتعترب حمايته ركنا مهما 

يف ال�سيا�سات احلكومية.
لتهيئة  ال��دول  م�ساعدة  على  “اليوني�سف”  حر�س  �سابو�سات  اأك��دت  جهتها،  من 
البيئة التعليمية وال�سحية واالجتماعية املنا�سبة للطفل وتن�سئته ب�سكل �سوي و�سليم 
ومعاجلة التحديات التي حتول دون تقدمي خمتلف ا�سكال الرعاية واالهتمام باالأطفال 

حتى يتمكنوا من اأخذ دورهم الطبيعي م�ستقبال يف قيادة املجتمعات وخدمتها.
واأ�سادت بدور االأردن باعتباره من اأبرز الدول الداعمة حلقوق الطفل.

*عمان 
العامة  املوؤ�س�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  حذر 
التعامل  من  ال�سبيحي،  مو�سى  االجتماعي  لل�سمان 
اأو و�سطاء لتقدمي طلبات ال�سحب من  اأي جهات  مع 
�سهلة  اخلدمة  اأن  مبينا  العمل،  عن  التعطل  اأر�سدة 
اأو  بنف�سه  الطلب  يقدم  ان  عليه  املوؤمن  وي�ستطيع 
اأي  اإىل  االأم��ر  يحتاج  وال  ذوي��ه  من  اأي  مب�ساعدة 
الت�سجيل  خل�سو�سية  �سمانًا  نوع  اأي  من  و�ساطة 

عليهم. باملوؤمن  اخلا�سة  والطلبات  والبيانات 
ان  االربعاء،  �سحفي  بيان  يف  ال�سبيحي  وقال 
خدمة ال�سحب من ر�سيد التعطل عن العمل لغايات 
وملتقاعدي  عليهم  للموؤمن  املتاحة  والعالج  التعليم 
ُمن�ساآت  يف  عملوا  ممن  االأردنيني  واالعتالل  املبكر 
وما   2011 اأيلول  مطلع  من  ب��دءًا  اخلا�س  القطاع 

عليهم  باملوؤمن  خا�سة  خدمة  هي  التاريخ  هذا  بعد 
املوقع  خ��الل  م��ن  ال�سخ�سي  الت�سجيل  وتتطلب 
من  عليه  امل��وؤم��ن  ليتمكن  للموؤ�س�سة  االل��ك��رتوين 
بقية  من  لال�ستفادة  واأي�سًا  ال�سحب  طلب  تقدمي 

املوؤ�س�سة. اأطلقتها  التي  االلكرتونية  اخلدمات 
املوؤمن  يتمكن  الت�سجيل  مبوجب  انه  وا�ساف، 
ا�سرتاكه  بيانات  جميع  على  االط���الع  م��ن  عليه 
اىل  اإ�سافة  �سخ�سية  بيانات  من  وغريها  ورواتبه 
متكينه من ال�سحب من ر�سيده االدخاري يف ح�ساب 
الر�سيد  اأن ال يقل هذا  العمل �سريطة  التعطل عن 
عن 300 دينار، مبينًا اأن ال�سحب هو لغايات متويل 
ر�سوم التعليم العايل اأو التعليم املهني الأبناء املوؤمن 
يف  طبية  معاجلة  تكاليف  دف��ع  لغايات  اأو  عليه 
جراحية  عملية  اإجراء  اأو  م�ست�سفى  دخول  حالة 

اأ�سرته،  اأفراد  اأو الأي من  �سواء للموؤمن عليه نف�سه 
على  اأبنائه  من  اأي  اأن  تثبت  وثيقة  اإرفاق  �سريطة 
الثانوية  بعد  العايل  التعليم  يف  الدرا�سة  مقاعد 
اأن  تثبت  وثيقة  اأو  املهني،  التعليم  يف  اأو  العامة 
يحتاج  اأ�سرته  اأفراد  من  اأي  اأو  نف�سه  عليه  املوؤمن 

اأو الإجراء عملية جراحية. اإىل دخول م�ست�سفى 
الر�سيد،  م��ن  ال�سحب  بقيمة  يتعلق  وفيما 
ال�سحب  واأ�س�س  تعليمات  اأن  ال�سبيحي،  اأو���س��ح 
75باملئة  ب�سقف  ي�سحب  اأن  عليه  للموؤمن  �سمحت 
يقوم  التي  املبالغ  باأن  علمًا  التعطل،  يف  ر�سيده  من 
على  توؤثر  وال  م�سرتّدة  غري  ب�سحبها  عليها  املوؤمن 
عليه  املوؤمن  على  وما  اإطالقًا،  التقاعدية  حقوقه 
الراغب باال�ستفادة من هذه املنفعة �سوى الدخول 
www. ال�سمان  ملوؤ�س�سة  االإلكرتوين  املوقع  اإىل 

مع  الطلب  وت��ق��دمي  والت�سجيل   ssc.gov.jo
التقرير  وثيقة  اأو  طالب  اإث��ب��ات  وثيقة  اإرف���اق 

الطبي.
وقال ال�سبيحي اإن املوؤ�س�سة تلّقت 35 األف طلب 
مطلع  يف  اخلدمة  هذه  اإط��الق  مت  اأن  منذ  لل�سحب 
ت�سرين الثاين احلايل ومت ال�سرف حلوايل 20 األف 
دينار،  مليون  بلغت21  اإجمالية  بقيمة  عليه  موؤمن 
اعتالل  اأو  مبكر  متقاعد  اأو  عليه  موؤمن  اأي  داعيا 
اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  عملوا  قد  كانوا  ممن 
اأمورهم  ت�سوية  تتم  ومل  اإليها  امل�سار  الفرتة  خالل 
تقدمي  اىل  العمل،  عن  التعطل  ح�ساب  يف  املالية 
باإمكانهم  واأن  امل��ح��ددة  لل�سروط  وفقًا  طلباتهم 
االت�������س���ال:080022025  م��رك��ز  على  االت�����س��ال 

املو�سوع. ا�ستف�سار حول  065008080 الأي 

وزير المياه والري يبحث والسفير
 الهنغاري التعاون المشترك

ندوة في كلية الدفاع الوطني 
عن السياسة العالجية في األردن

المعايطة يلتقي ممثلة اليونيسف في األردن

الضمان تحّذر من التعامل مع وسطاء للسحب 
من رصيد التعطل لغايات التعليم والعالج
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1- مدير عام
 امل�س�ؤوليات 

- امل�س�ؤولية عن ربحية ال�سركة مقارنة مع امليزانية والنظر يف ظروف ال�س�ق وا�سرتاتيجية ال�سركة .
- امل�س�ؤولية عن النتاج وم�ا�سلة حت�سني الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة فيما يتعلق يف امل�ارد الب�سرية .

- ترجمة اخلطط ال�سرتاتيجية اىل خطط ت�سغيلية حمددة ووا�سحة.
- الدفع بتنفيذ امل�ساريع الت�سغيلية من خالل امل�ساركة الفعالة يف و�سع وان�ساء ال�سرتاتيجية والتحليل املايل.

- القدرة على قيادة وت�جيه املديرين يف مرافق الت�سنيع اىل جانب امل�سرتيات ل�سمان اجل�دة وال�سالمة 
والإنتاج يف ال�قت املنا�سب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة واجل�دة .

- قيادة جميع الإدارات يف ال�سركة لتحقيق الأهداف واخلطط ال�سرتاتيجية مبا يف ذلك التنفيذ الي�مي 
ملقايي�س ال�سالمة واجل�دة والنتاجية والكلفة      .

- القدرة على حتليل ال�س�ق لتحديد احتياجات العمالء والفر�س اجلديدة ودعم تط�ر املنتجات .
- العمل والتن�سيق مع الإدارات الأخرى يف ال�سركة لتح�سني الأعمال ورفع الكفاءة .

- القدرة على و�سع ال�سرتاتيجيات العامة واإدارة الأفراد وتاأ�سي�س ال�سيا�سات ال�سرورية واملالئمة لطبيعة 
عمل ال�سركة ويك�ن �سادقًا بالق�ل والفعل والعمل واثق من مقدرته على اتخاذ القرارات ال�سليمة ويعمل 
على تط�ير كفاءة العاملني يف العطاء ورفع ن�سبة الأرباح وتخفي�س النفقات والعمل على تط�ير ال�سركة 

من�ًا وفعالية .
- اأن يق�م بالإطالع ي�ميًا على جميع العمليات النتاجية والبيعية .

- تقدمي التقارير ب�سكل م�ستمر لالإدارة العليا من كافة ادارات ال�سركة .
اخلربة املطل�بة ل�ظيفة املدير العام

 - ان ل تقل اخلربة عن 10 �سن�ات يف جمال ادارة ال�سركات الكربى لل�سناعات الغذائية .
- له املقدرة على مهارة الت�ا�سل والت�سالت فيما يخ�س عمل ال�سركة .

- خربة يف اإدارة الأ�سخا�س والتغيري يف بيئة ت�سنيع ال�سلع الغذائية .
 - امل�ؤهالت املطل�بة :-

 - درجة البكال�ري��س او املاج�ستري يف تخ�س�س اإدارة الأعمال او احدى تخ�س�سات الهند�سة .

2- مدير مبيعات
امل�س�ؤوليات 

 -القدرة على و�سع املخطط ال�سليم للعاملني يف اإدارة املبيعات لتحقيق الأهداف املرج�ة .
-املقدرة على تط�ير العاملني يف اإدارته وتدريبهم ب�سكل ي�ؤدي اىل حتقيق الأهداف .

-العمل على درا�سة الأ�س�اق املحلية واخلارجية وايجاد ال�سبل لأي�سال منتجات ال�سركة اىل جميع املحالت التجارية .
-ان ي�سغل معظم وقته يف الأ�س�اق والتعرف على احتياجات املحالت التجارية من منتجات ال�سركة .

-و�سع �سيا�سة ترويجية للمنتجات اخلا�سة بال�سركة والعمل على زيادة حجم املبيعات.
-املقدرة على حتليل املنتجات املت�فرة يف الأ�س�اق ومقارنتها مبنتجات ال�سركة والعمل على و�سع القرتاحات 

اخلا�سة لتط�يرها وعلى اأن تك�ن مناف�سة للمنتجات الأخرى .
املبيعات يف الأ�س�اق املحلية  لتنعك�س على حجم  بناء الثقة بني ال�سركة والعمالء التجاريني  -املقدرة على 

واخلارجية .
-القدرة على ادارة املبيعات ب�سكل فعال وفتح اأ�س�اق جديدة حمليًا وخارجيًا.

قدرة  مع  يت�افق  ومبا  واخلارجية  املحلية  والأ�س�اق  املبيعات  حجم  حيث  من  حتقيقها  ميكن  اأهداف  -و�سع 
ال�سركة النتاجية وربحيتها .

اأ�سحاب  باأن  اقناعهم  على  واملقدرة  الأ�س�اق  يف  ال�سركة  عمالء  مع  اجليدة  العالقات  بناء  على  -القدرة 
املحالت التجارية وال�سركة �سركاء يف تقدمي ال�سلعة للم�ستهلك ب�سكل ذو ج�دة عالية و�سعر تناف�سي .

-تط�ير خطة املبيعات بني فرتة واأخرى مبا يتالءم مع الأ�س�اق التجارية ب�سكل فعال و�سريع .
-�سرعة ت��سيل املنتجات اىل العمالء وتقدمي اخلدمة ال�سليمة لهم .

 -امل�ؤهالت املطل�بة :-
 -بكال�ري��س يف الإدارة اأو  بكال�ري��س يف الت�س�يق

 اخلربة العملية
 - ان ل تقل اخلربة عن 7- 8 �سن�ات يف جمال املبيعات يف الأ�س�اق املحلية واخلارجية 

) يف جمال امل�اد الغذائية ( .
 - ان ل تقل اخلربة عن 3 �سن�ات مدير مبيعات يف جمال امل�اد الغذائية .

تر�سل ال�سرية الذاتية اىل الربيد اللكرتوين
jobvacancy5555@yahoo.com 

قضائّية النواب األميركي تدعو ترمب 
لحضور جلسة استماع تمهيدا لعزله

االحتالل يعتقل 16 فلسطينيا 
بالضفة الغربية

هيومن رايتس ووتش تدعو تركيا لوقف 
انتهاكات حلفائها من المعارضين السوريين

هيومن رايتس ووتش تدعو تركيا لوقف 
انتهاكات حلفائها من المعارضين السوريين

*واشنطن
النّواب  ملجل�س  التابعة  الق�ضائّية  اللجنة  دعت 
اإىل  حماميه  اأو  ترمب  دونالد  الرئي�س  الأم��رك��ي 
امل�ضاركة يف الرابع من كانون الول املقبل، يف جل�ضة 
من  جديدة  ملرحلة  افتتاح  مبثابة  �ضتكون  ا�ضتماٍع 

الّتحقيق يف ق�ضّية عزل الرئي�س الأمركي.
الذي  ال��ن��ّواب  جمل�س  يف  امل�ضّرعون  وا�ضتجوب 
خالل  علنّي  ب�ضكل  الدميوقراطّيون،  عليه  ُي�ضيطر 
بينهم  ال�ضهود،  من  ع��دًدا  الأخ��ري��ن،  الأ�ضبوعني 
ب�ضاأن  ودبلوما�ضّيون،  الأبي�س  بالبيت  م�ضوؤولون 
عرب  �ضلطته  ا�ضتغالل  اأ���ض��اء  ت��رم��ب  ب���اأّن  م��زاع��م 
اأن  �ضاأنها  من  حتقيقات  لبدء  اأوكرانيا  على  غط  ال�ضّ

ت�ضّب يف م�ضلحته �ضيا�ضّيًا.
ن��ادل��ر يف  ال��دمي��وق��راط��ي ج��ري  النائب  وق��ال 
ر�ضالة وّجهها اإىل ترمب “اأكتب اإليُكم ملعرفة ما اإذا 
اجلل�ضة”،  ح�ضور  تنوون  حماموكم،  اأو  اأنتم،  كنتم 

يتّم  �ضاهد  اأّي  ا�ضتجواب  الرئي�س  ملحامي  ويجوز 
ا�ضتدعاوؤه.

واأ�ضاف نادلر الذي يراأ�س اللجنة امل�ضوؤولة عن 
اإىل  ُت��َوّج��ه  قد  التي  املحتملة  الّتهامات  �ضياغة 
اجلل�ضة،  يف  امل�ضاركة  تنوون  كنتم  “اإذا  الرئي�س 
نرجوكم اأن ُتعلمونا بذلك يف اأ�ضرع وقٍت ممكن، وقبل 

الأّول من كانون الول«.
�ضفحته  على  اأّي���ام  ثمانية  قبل  ترمب  واأك���د 
اخلا�ضة يف تويرت، اأنه يعتزم جّدًيا الإدلء ب�ضهادته 

يف الكونغر�س، مرّجًحا اأن تكون �ضهادة مكتوبة.
بربط  اّت��ه��ام��ات  الم��رك��ي  الرئي�س  وُي��واج��ه 
امل�ضاعدات الع�ضكرّية الأمركّية لأوكرانيا مبوافقة 
فتح  على  زيلين�ضكي  فولودمير  الأوك���راين  نظره 
حتقيق يف ملّف نائب الرئي�س الأمركي ال�ضابق جو 
جمل�س  يف  من�ضًبا  �ضغل  ال��ذي  هانرت  وابنه  بايدن 

اإدارة �ضركة بوري�ضما للطاقة ملّدة خم�س �ضنوات. 

*رام اهلل 
�ضباح  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  اعتقلت 
خمتلفة  اأنحاء  من  فل�ضطينيا  ع�ضر  �ضتة  الأربعاء، 
ال�ضر  ن���ادي  وق���ال  املحتلة.  الغربية  بال�ضفة 

الفل�ضطيني يف بيان، ان قوات الحتالل ال�ضرائيلي 
وطولكرم  نابل�س  مدن  يف  متفرقة  مناطق  اقتحمت 
املواطنني  واعتقلت  واخلليل،  حل��م  وبيت  وجنني 

ال�ضتة ع�ضر بزعم اأنهم مطلوبون.

*وكاالت
تقرير  يف  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت 
يوم الأربعاء اإن حلفاء تركيا من املعار�ضة ال�ضورية   
  امل�ضلحة اأعدموا مدنيني     دون حماكمة اأثناء   الهجوم 
الرتكي يف �ضمال �ضرق �ضوريا ونهبوا ممتلكات تخ�س 

اأ�ضر الأكراد الذين �ضردهم القتال.
فيما  للتحقيق  اأنقرة  احلقوقية  املنظمة  ودعت 
جرائم  و“رمبا  الإن�ضان  حلقوق  انتهاكات  اإنها  قالت 
التي  الأرا�ضي  حرب يف بع�س احلالت“ ارُتكبت يف 
وحما�ضبة  الرتكية  ال��ق��وات  حاليا  عليها  ت�ضيطر 

امل�ضوؤولني عنها.
مليون  من  اأكرث  توطني  تنوي  اإنها  تركيا  وتقول 
”منطقة اآمنة“ تقول اإنها �ضتقيمها  لجئ �ضوري يف 

ما  اإن  قالت  املنظمة  لكن  الع�ضكرية  العملية  بعد 
خل�ضت اإليه يظهر اأن املنطقة لي�ضت اآمنة.

 وقالت �ضارة يل ويت�ضون مديرة ال�ضرق الأو�ضط 
يف هيومن رايت�س ووت�س يف بيان ”اإعدام الأ�ضخا�س 
اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  ال��ن��ازح��ني  ومنع  املمتلكات  ونهب 
التي  الآمنة  املنطقة  اأن  على  دام��غ  دليل  ديارهم 

اقرتحها تركيا لن تكون اآمنة“.
رايت�س  هيومن  تقرير  ح��ول  ���ض��وؤال  على  وردا 
ووت�س اأ�ضار متحدث با�ضم وزارة اخلارجية الرتكية 
املعار�ضة  قيام  عن  �ضابقة  اإعالمية  تقارير  اإىل 
يف  للتحقيق  جلنة  بت�ضكيل  ال�����ض��وري��ة  امل�ضلحة 
ع�ضكرية  حماكم  عن  ف�ضال  اإليها  امل�ضار  النتهاكات 

ملحاكمة املتهمني.

*وكاالت
تقرير  يف  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت 
يوم الأربعاء اإن حلفاء تركيا من املعار�ضة ال�ضورية   

  امل�ضلحة اأعدموا مدنيني     دون حماكمة اأثناء   الهجوم 
الرتكي يف �ضمال �ضرق �ضوريا ونهبوا ممتلكات تخ�س 

اأ�ضر الأكراد الذين �ضردهم القتال.

مصر تطلق القمر الصناعي طيبة 1

�سركة �سناعات غذائية كربى تعلن عن حاجتها لل�ظائف التالية :-

*القاهرة  
القمر  امل�ضرية،  الف�ضاء  وكالة  اأطلقت 
“طيبة  ال�ضناعي الأول لالت�ضالت مب�ضر 
قاعدة  من  املا�ضية،  الليلة  منت�ضف   ،”1
جويانا  باإقليم  ك��ورو  مدينة  يف  الإط��الق 
�ضاروخ  عرب  اجلنوبية،  باأمريكا  الفرن�ضي 
يحمل القمر اإىل املدار اخلا�س به، والذي 
الكرة  �ضطح  األف كم من  يقع على بعد 36 

الأر�ضية.
الوزراء  جمل�س  عن  �ضادر  لبيان  ووفًقا 
الت�����ض��الت  ق��م��ر  ت�ضنيع  مت  امل�����ض��ري، 
)طيبة -1( خالل حتالف �ضركتي “تالي�س 
الفرن�ضيتني،  اإيربا�س”   – �ضبي�س  اإلينيا 
�ضركة  بوا�ضطة  لالإطالق  ال�ضتعداد  ومت 
الرائدة  ال�ضركات  �ضبي�س” اإحدى  “اآريان 
ال�ضناعية،  الأق���م���ار  اإط����الق  جم���ال  يف 
جلمهورية  التغطية  )طيبة-1(  و�ضيوفر 
اإفريقيا  �ضمال  دول  وبع�س  العربية  م�ضر 

ودول حو�س النيل.
التنمية  عجلة  دفع  يف  القمر  وي�ضاهم 
لالت�ضالت  حتتية  بنية  توفر  خالل  من 
للمناطق  ال��ن��ط��اق  ع��ري�����س  والإن���رتن���ت 
امل�ضروعات  ل��دع��م  وامل��ن��ع��زل��ة،  النائية 
�ضد  وك��ذل��ك  امل��ن��اط��ق،  ب��ه��ذه  التنموية 
احل�ضرية  املناطق  بني  الرقمية  الفجوة 

والريفية.
كما ي�ضاهم يف النهو�س بقطاع البرتول 

والتعليم  امل��ع��دن��ي��ة  وال����رثوة  وال��ط��اق��ة 
احلكومية  القطاعات  وجميع  وال�ضحة 
الدولة  اأج��ه��زة  جميع  ويدعم  الأخ���رى، 
الذي بات  يف مكافحة اجلرمية والإره��اب 

ظاهرة تهدد اأمن وا�ضتقرار ال�ضعوب.
ال�ضناعي  القمر  يعمل  اأن  املقرر  ومن 

امل�����ض��ري اجل��دي��د، ع��ل��ى ت��وف��ر خ��دم��ات 
حو�س  دول  لبع�س  والت�ضالت  الإنرتنت 
للتعاون  م�ضر  جهود  من  انطالًقا  النيل، 
يف  خا�ضة  الإف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة  دول  م��ع 
لعام  الإفريقى  رئا�ضة م�ضر لالحتاد  �ضوء 
الف�ضاء  لوكالة  م�ضر  وا�ضت�ضافة   2019

الأفريقية.
 ،”1 “طيبة  م���ن  م�����ض��ر  وت�����ض��ت��ف��ي��د 
الرقمي،  التحول  حتقيق  يف  بامل�ضاهمة 
اخلا�ضة  الأمنية  ال�ضتخدامات  عن  ف�ضاًل 
بتتبع الإرهابيني ومرتكبي اجلرمية ب�ضكل 

عام.
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*القاهرة 
�ضارك ممثلو الدول العربية واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بالتنمية امل�ضتدامة والق�ضاء على 
اجلوع الأربعاء، يف الجتماع الثالث مبقر الأمانة العامة للجامعة العربية للجنة الفرعية للق�ضاء على 

اجلوع باملنطقة العربية.
وناق�ش الجتماع الذي عقد برئا�ضة ال�ضودان، امل�ضفوفة املوحدة التي ناق�ضها اجتماع عمان ال�ضهر 

املا�ضي بهدف اإعداد مبادرة �ضاملة للق�ضاء على اجلوع يف املنطقة العربية خالل عام 2020.
ندى  الدكتورة  العربية  الدول  الدويل بجامعة  والتعاون  امل�ضتدامة  التنمية  اإدارة  وعر�ضت مديرة 
العجيزي، جلهود اللجنة الفرعية للق�ضاء على اجلوع يف املنطقة العربية، بالتعاون مع عدد من ال�ضركاء 
الإقليميني والدوليني، مثل منظمة الزراعة والأغذية )الفاو( وبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة ال�ضحة 

العاملية، وموؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك.

الجامعة العربية تبحث مبادرة 
*بريوت للقضاء على الجوع

�ضل�ضلة  ام�ش  اول  ليل  لبنانية  مناطق  عدة  �ضهدت 
حوايل  اوقعت  ال�ضارع،  يف  حزبية  ومواجهات  توترات 
باحلجارة  وال�ضرب  التدافع  نتيجة  ا�ضابة  اربييعييني 
اطلقه  الييذي  للدموع  امل�ضيل  الييغيياز  وتن�ضق  والع�ضي 
امني  م�ضدر  وقال  ال�ضتباكات.  لف�ش  اللبناين  اجلي�ش 
التي  التوترات  “ان  بييروت،  يف  )بييرتا(  ملرا�ضل  لبناين 
للرئي�ش  ملوؤيدين  متزامنتني  بتظاهرتني  ع�ضرا  بييداأت 
اللبناين مي�ضال عون ومعار�ضني له عند الطريق املوؤدية 
اىل الق�ضر اجلمهوري اللبناين، انتقلت ليال اىل مدينة 

على  املحتجني  من  جمموعة  اقدمت  حيث  طرابل�ش، 
ادى  ما  للحر”  الوطني  “التيار  مكاتب  احد  مهاجمة 
اىل وقوع جرحى، عولج معظمهم ميدانيا من قبل فرق 
ال�ضعاف وال�ضليب الحمر، ونقل اربعة اىل امل�ضت�ضفى، 
وتدخل اجلي�ش لوقف املناو�ضات واطلق النار يف الهواء. 
اإثر  “انه  اليوم  فجر  بيان  يف  اللبناين  اجلي�ش  واأعلن 
املكاتب  اأحد  على  بالعتداء  الأ�ضخا�ش  من  عدد  قيام 
احلزبية واأحد فروع امل�ضارف، اأوقفت دورية من اجلي�ش 
وقد  اأ�ضخا�ش،  اأربعة  بطرابل�ش  اجلميزات  منطقة  يف 
عمد اأحد ال�ضّبان اإىل اإلقاء قنبلة يدوية على عنا�ضر 

اجلي�ش دون اأن تنفجر، كما اأ�ضيب جندي جراء ر�ضقه 
باحلجارة من قبل اأحد املتظاهرين ومّت �ضبط دراجتني 
ناريتني، وبو�ضر التحقيق مع املوقوفني باإ�ضراف الق�ضاء 
تابعة  عنا�ضر  بني  اإ�ضكال  “ح�ضل  وا�ضاف  املخت�ش«. 
“القوات  ومنا�ضري  جهة  من  امل  وحركة  اهلل  حلزب 
عند  ثانية  جهة  من  الكتائب”  و”حزب  اللبنانية” 
يف  الرمانة  وعني  ال�ضياح  منطقتي  بني  الفا�ضل  اخلط 
ر�ضق  تبادل  اإىل  تطّور  لبروت،  اجلنوبية  ال�ضاحية 
اللبناين  النارية، فتدخل اجلي�ش  احلجارة واملفرقعات 

ملنع اي احتكاك مبا�ضر، و�ضر دوريات يف املنطقة«.

مواجهات حزبية ليلية وسقوط جرحى في لبنان

موسكو ترفض اتهامات واشنطن 
لها بزعزعة استقرار ليبيا

الصين: الدولة الفلسطينية المستقلة 
حق مشروع غير قابل للتصرف

الصين: السالم الدولي وهم دون 
توفير األمن للشرق األوسط

اشتعال حرائق كبيرة في 
كاليفورنيا واخالء 2400 منزل

قطر تبدأ بتصنيع منصات إنتاج 
الغاز لتوسعة حقل الشمال

اصابة 26 فلسطينيا خالل اقتحام 
المستوطنين قبر يوسف في نابلس

*موسكو 
قالت مو�ضكو اإن اتهامات وا�ضنطن لها بزعزعة ال�ضتقرار يف ليبيا 

عرب ن�ضر �ضركات ع�ضكرية خا�ضة، »اتهامات زائفة وغر �ضحيحة«.
وقال املتحدث با�ضم الكرملني دميرتي بي�ضكوف يف ت�ضريح �ضحفي 
اأن �ضركات ع�ضكرية تعمل يف جميع  “تتواىل حتذيرات من  الأربعاء، 
اأنحاء العامل، وتزعم هذه الت�ضريحات الأمركية اأن بع�ش ال�ضركات 
القول  “ميكن  اأنييه  مو�ضحا  ليبيا”،  يف  ال�ضتقرار  تزعزع  الع�ضكرية 
بكل ب�ضاطة ان العديد من الدول لي�ش لها حق معنوي يف احلديث عن 
زعزعة ا�ضتقرار ليبيا بعد اأن دمروا هذه الدولة عمليا عرب ممار�ضاتهم 

املخالفة للقانون الدويل«.
الأو�ضط،  ال�ضرق  ل�ضوؤون  الأمركي  اخلارجية  وزير  م�ضاعد  وكان 
ديفيد �ضينكر اتهم رو�ضيا بالتدخل الع�ضكري وتهديد ال�ضالم والأمن 

وال�ضتقرار يف ليبيا. 

*بكني 
ال�ضيني  اخلارجية  وزير  م�ضاعد  اأكد 
فل�ضطني  ق�ضية  اأن  دونيييغ  �ييضييييياو  ت�ضن 
جذرية بالن�ضبة لل�ضالم يف منطقة ال�ضرق 
ومبداأ  الدولتني”  “حل  واأن  الأو�ييضييط، 
اأحمر،  خط  ال�ضالم”  مقابل  “الأر�ش 
حق  م�ضتقلة  فل�ضطينية  دوليية  واإقيياميية 
قابل  وغيير  الفل�ضطيني  لل�ضعب  م�ضروع 
منتدى  افتتاح  يف  دونييغ  وقييال  للت�ضرف. 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأميين  حول 
يف  الأو�ييضييط  ال�ضرق  “اأمن  عيينييوان  حتييت 
التحديات  اجليييدييييدة..  الأو�يييضييياع  ظييل 
ال�ضني  معهد  ينظمه  والذي  والتطلعات”، 
 200 نحو  بح�ضور  الدولية  للدرا�ضات 
وي�ضتمر  وعربي  �ضيني  وخبر  م�ضوؤول 
يومني يف ق�ضر �ضيافة الدولة بالعا�ضمة 
�ضي  الرئي�ش  اإن  الأربييعيياء،  اليييييوم  بكني 
اجلل�ضة  يف  كلمته  يف  اأكيييد  بييييينييغ،  جييني 
لالجتماع  الثامنة  لييلييدورة  الفتتاحية 
العربي  ال�ضيني  التعاون  ملنتدى  الييوزاري 
حر�ش بالده على تعزيز احلوار والت�ضاور 
الأمن،  جمال  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  مع 
ملا  تنفيذا  ياأتي  املنتدى  اأن  اىل  م�ضرا 
تناوله الرئي�ش ال�ضيني، حيث �ضيتباحث 
وعربي  �ضيني  وخبر  م�ضوؤول   200 نحو 
الق�ضايا  حل  حول  املنتدى  يف  ي�ضاركون 
ال�ضاخنة والتعاون يف جمال الأمن و�ضبل 
ان  واأ�ضاف،  والتنمية.  ال�ضتقرار  حتقيق 

للتوا�ضل  حيوي  جييزء  الأو�ييضييط  ال�ضرق 
م�ضرا  والييعييامل،  ال�ضني  بييني  والتفاعل 
باملنطقة،  كثرا  تهتم  ظلت  بالده  اأن  اىل 
على  وتعمل  �ضوؤونها  يف  بن�ضاط  وت�ضارك 
تعميق عالقاتها مع دول املنطقة، وتو�ضيع 
املتبادلة  املنفعة  على  القائم  التعاون 
على  باخلر  يعود  ومبا  امل�ضرتك  والك�ضب 
حتقيق  اإىل  وتتطلع  اجلييانييبييني،  �ضعوب 
يف  والتنمية  وال�ضتقرار  والأميين  ال�ضلم 
لأن  اأ�ضفه  عن  واأعييرب  الأو�ضط.  ال�ضرق 
تعي�ش  زالييت  ما  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
الق�ضايا  تتعاقب  حيث  م�ضطربا،  و�ضعا 
يف  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  ويتقلب  ال�ضاخنة، 
الو�ضع  اأن  اإىل  لفتا  باملنطقة،  دول  عدة 
م�ضتمرا  توترا  ي�ضهد  اخلليج  منطقة  يف 
تتعر�ش  كما  اليينييزاعييات،  خطر  وييييزداد 
ق�ضية فل�ضطني خلطر النحراف عن م�ضار 
بني  اخلالفات  وت�ضتد  الدولتني”  “حل 
�ضوريا  يف  الأزمات  ت�ضتمر  فيما  اجلانبني، 
قوى  وترتب�ش  حل،  بدون  واليمن  وليبيا 

الإرهاب والتطرف للعودة اإىل املنطقة.
املاأزق الأمني احلايل  اأن  واعترب دونغ 
اخلالفات  تطور  اإىل  يرجع  املنطقة  يف 
داخل املنطقة على ال�ضعيد اجليو�ضيا�ضي 
الوليات  حتمل  مع  والطائفي  والعرقي 
يف  العظمى  الييقييوة  باعتبارها  املتحدة، 
يف  الو�ضع  على  املييوؤثييرة  والييدوليية  العامل 
الأحادية،  و�ضيا�ضاتها  الأو�ضط  ال�ضرق 

غاب  اإذا  اأنه  موؤكدا  املاأزق،  هذا  م�ضوؤولية 
ال�ضعب  فمن  الأو�ضط،  ال�ضرق  عن  الأمن 
اإىل  وللو�ضول  بال�ضالم،  العامل  ينعم  اأن 
ال�ضرق  يف  الأميينييي  امليييياأزق  حلييل  املييفييتيياح 
مبتكرة  اأفيييكيييار  طيييرح  يييجييب  الأو�يييضيييط 
امل�ضوؤولية  لتحمل  بال�ضجاعة  والتحلي 
واإجنييياز  ال�ضعوبات  لتذليل  والييعييزمييية 

املهام.
لتعزيز  ال�ضني  روؤييية  اأن  اإىل  واأ�ييضييار 
على  قائمة  الأو�ييضييط  ال�ضرق  يف  الأمييين 
والتم�ضك  والن�ضاف،  بالعدالة  اللتزام 
خا�ضة  الأحييادييية  ورفيي�ييش  بالتعددية 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأمييور  واأن 
بالت�ضاور  معها  التعامل  ويجب  مت�ضابكة 
واحييد  طييرف  انييفييراد  دون  اجلميع  بييني 
اإييييران  ملف  دفييع  اإىل  داعيييييا  بييالييقييرار، 
يف  ال�ضامل  التييفيياق  م�ضار  اإىل  اليينييووي 
ب�ضكل  تنفيذه  من  بدل  ممكن  وقت  اأ�ضرع 

انتقائي.
روؤية  اأن  اإىل  ال�ضيني  امل�ضوؤول  ونييوه 
امل�ضرتكة  التنمية  اأي�ضا  تت�ضمن  بييالده 
املنفعة  مييفييهييوم  تييكييرييي�ييش  يييجييب  حيييييث 
وتعزيز  امليي�ييضييرتك،  والك�ضب  املييتييبييادليية 
تييراخ  دون  الإرهيييييياب  مييكييافييحيية  جييهييود 
نهائيا،  ا�ضتئ�ضاله  حتى  التوقف  وعييدم 
وتوخي احلذر من ا�ضتغالل قوى الإرهاب 
والتطرف لال�ضطراب يف املنطقة لتعظيم 

قوتها.

*بكني 
انتقدت ال�ضني على ل�ضان م�ضاعد وزير اخلارجية ت�ضن �ضياو دونغ 

�ضيا�ضة الوليات املتحدة يف ال�ضرق الأو�ضط.
بكني  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  اأميين  حول  موؤمتر  افتتاح  يف  دونييغ  وقييال 
الأربعاء، اإن ال�ضرق الأو�ضط يبقى بعيدا عن ال�ضالم طاملا يظل يعاين 
ال�ضرق  يف  الو�ضع  حالة  عازيا  والأزمة،  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  عدم  من 

الأو�ضط اىل عدد كامل من العوامل منها ال�ضيا�ضة الأمركية.
“وهي  املتحدة،  الوليات  تنتهجها  التي  ال�ضيا�ضة  اأن  دونغ  واأو�ضح 
�ضيا�ضة اأنانية، جتلب اخلرات لالأقوياء على ح�ضاب ال�ضعفاء، وتبقى 
بالتايل ال�ضبب الرئي�ضي للو�ضع الأمني املتدهور يف املنطقة”، م�ضددا 
لل�ضرق  الأميين  توفر  دون  وهم  جمرد  يبقى  الييدويل  ال�ضالم  اأن  على 

الأو�ضط.

*واشنطن 
من  بالقرب  واملدمرة  باخلطرة  و�ضفت  كبرة،  حرائق  ا�ضتعلت   
مدينة �ضانتا باربرا يف كاليفورنيا، وعلى بعد 100 كيلومرت تقريبا من 

لو�ش اأجنلو�ش.
الإطفاء  رجال  من  مئات  ان  تاميز  اجنلو�ش  لو�ش  �ضحيفة  وقالت 
بالقرب  الأ�ضخا�ش  اآلف  هييّدد  جديًدا  حريًقا  ام�ش،  اول  كافحوا، 
بادري�ش  لو�ش  غابة  يف  الثنني  ظهر  بعد  فاير”  “كايف  حريق  من 
الوطنّية، وامتّد �ضباح ام�ش، على م�ضاحة 1537 هكتاًرا، حيث مّت ن�ضر 
اأوامر  �ضدرت  وقٍت  يف  مبروحّيات،  مدعومني  اإطفاء  رجل   600 زهاء 

باإخالء 2400 منزل ونحو 5500 �ضخ�ش.

*الدوحة 
اأول  قوائم  ت�ضنيع  من  النتهاء  الربييعيياء،  للبرتول  قطر  اأعلنت 
من�ضتني بحريتني يف م�ضروع تو�ضعة حقل ال�ضمال الذي يعد اأكرب حقل 
منفرد لإنتاج الغاز يف العامل، وذلك يف اإطار اإعالنها موؤخرا ت�ضميمها 
اإنتاج الغاز الطبيعي امل�ضال من امل�ضتوى احلايل البالغ  على رفع طاقة 
 ،2027 عام  بحلول  �ضنويا  طن  مليون   126 اإىل  �ضنويا  طن  مليون   77

وبن�ضبة زيادة قدرها 64 باملئة.
والرئي�ش  املنتدب  الع�ضو  الطاقة،  ل�ضوؤون  الدولة  وزييير  وقييال 
بن  �ضعد  غاز  قطر  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  للبرتول،  لقطر  التنفيذي 
من�ضتي  اأول  قوائم  ت�ضنيع  اكمال  اإن  اليوم،  بيان  يف  الكعبي  �ضريده 
“قطر  التزام  على  هامًا  دلياًل  ي�ضكل  املحدد  املوعد  ويف  بنجاح  اإنتاج 
غاز” بتنفيذ جميع عنا�ضر م�ضروع تو�ضعة حقل ال�ضمال يف مكانها، ويف 

الوقت املحدد، ومراعاة اأعلى م�ضتويات اجلودة وال�ضالمة.
وكان مت منح عقد الهند�ضة والتوريدات والبناء والرتكيب لقوائم 
عقد  منحها  مت  كما  املا�ضي،  ني�ضان  يف  مكديرموت  ل�ضركة  املن�ضات 
الت�ضاميم الهند�ضية الأ�ضا�ضية للمن�ضاآت ال�ضطحية للمن�ضات وخطوط 

الأنابيب البحرية اخلا�ضة بامل�ضروع.
وتعترب “قطر غاز” �ضركة رائدة يف جمال �ضناعة الغاز الطبيعي 
امل�ضاريع  هذه  مثل  تنفيذ  يف  حافل  بتاريخ  وتتمتع  العامل،  يف  امل�ضال 
الُكربى، وت�ضغيل العديد من املن�ضاآت الربية والبحرية يف حقل ال�ضمال 

ز الت�ضغيلي. وبدرجة عالية من املوثوقية والتمُيّ

*رام اهلل 
ال�ضبان  بييني  انييدلييعييت  مييواجييهييات  خييالل  فل�ضطينيا   26 اأ�ييضيييييب 
خالل  الربعاء،  �ضباح  الإ�ضرائيلي،  الحتالل  وجي�ش  الفل�ضطينيني 
�ضرق مدينة  يو�ضف  مقام  اليهود  املتطرفني  امل�ضتوطنني  مئات  اقتحام 

نابل�ش �ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة.
طواقمها  ان  بيان،  يف  الفل�ضطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  وقالت 
 15 ا�ضيب  حيث  املقام،  حميط  يف  وقعت  التي  ال�ضابات  مع  تعاملت 
بالغاز  بالختناق  و11  باملطاط،  املغلف  املعدين  بالر�ضا�ش  مواطنا 
املنطقة  اقتحمت  الحييتييالل  قييوات  وكييانييت  للدموع،  امل�ضيل  ال�ضام 
متهيدا  يو�ضف،  قرب  حميط  يف  وانت�ضرت  نابل�ش،  مدينة  من  ال�ضرقية 

لقتحام امل�ضتوطنني للقرب وتاأمني احلماية لهم.
اليهود،  املتطرفني  امل�ضتوطنني  ع�ضرات  هاجم  اخييرى،  جهة  من 
مركبات املواطنني الفل�ضطينيني على �ضارع جنني- نابل�ش �ضمال ال�ضفة 
اأعمال  ومار�ضوا  الفارغة  والزجاجات  باحلجارة  املحتلة،  الغربية 
ا�ضتفزازية،  خطوة  يف  جنني  اجلدار  مقاومة  هيئة  واأفادت  العربدة. 

وهاجموا املركبات املارة على �ضارع جنني 
 – امل�ضتوطنني جتمهروا جنوب  باأن ع�ضرات  وال�ضتيطان يف بيان، 
نابل�ش ما اأدى اىل حتطيم زجاج عدد من املركبات، كما مار�ضوا اأعمال 
الحتالل  جي�ش  حماية  حتت  املارة  على  ال�ضتائم  وتوجيه  العربدة 

ال�ضرائيلي .

*بغداد 
الطرق  الأربعاء،  عراقيون  متظاهرون  قطع 
الب�ضرة والنا�ضرية وبابل  الرئي�ضة يف حمافظات 
والديوانية وال�ضماوه، فيما قاطع طلبة اجلامعات 
تطالب  الييتييي  بيياملييظيياهييرات  والييتييحييقييوا  كلياتهم 
باإقالة احلكومة والربملان واخلال�ش من الأحزاب 

ال�ضيا�ضية.
واأغييلييق املييتييظيياهييرون، الييطييرق الييرابييطيية بني 
وال�ضوارع  الطرق  من  وعييدد  والنجف  الديوانية 
وقعت  فيما  الإطييارات،  اإحراق  بوا�ضطة  الفرعية 
وقوات  املتظاهرين  بني  لآخر  وقت  من  ا�ضتباكات 
 300 نحو  اإ�ضابة  عيين  اأ�ضفرت  بابل  يف  ال�ضغب 
اغلب  اإن  قالت:  طبية  م�ضادر  بح�ضب  �ضخ�ش، 
القنابل  ا�ضتخدام  جراء  اختناقات  هي  الإ�ضابات 

اإ�ضابات بليغة. امل�ضيلة للدموع وبع�ضها 
املتظاهرين  اإن  عييراقييي:  اأميينييي  م�ضدر  وقييال 
ويرف�ضون  علينا،  كبرا  زخما  ي�ضكلون  “اأ�ضبحوا 
التعامل مع احلكومة لذلك نعاين من مواجهات مع 
اأبناء  جميعا  لأننا  حتدث  اأن  لها  نريد  ل  ال�ضباب 
حمافظات  يف  الت�ضعيد  اأن  اإىل  م�ضرا  العراق”، 

اجلنوب العراقية تزداد وترته.
ويف النجف اأفادت م�ضادر اأمنية بت�ضاعد حدة 
جامعة  يف  املعت�ضمون  الطلبة  واأغلق  التظاهرات، 
فيما  الكليات،  جممع  بييوابييات  بالنجف  الكوفة 

تعطل الدوام الر�ضمي يف جميع املوؤ�ض�ضات.
وو�ييضييف مييراقييبييون الييو�ييضييع يف بييغييداد بيياأنييه 
عييدد  ارتيييفييياع  جييييراء  خييطيير  ت�ضعيد  حيياليية  يف 
الر�ضيد،  و�ضارع  التحرير  �ضاحة  يف  املتظاهرين 
ال�ضعبي ارتفعت ح�ضيلة قتلى  وعلى وقع احلراك 
وقت  يف  ببغداد  البياع  حي  يف  وقع  الذي  التفجر 
متاأخر من م�ضاء الثالثاء اإىل ثمانية قتلى واأربعة 

جرحى.
وقيييال املييحييلييل الأميينييي اأحييمييد الييربيييييعييي: اإن 
واأن  ال�ضيا�ضي،  العنف  ب�ضمة  حتمل  التفجرات 
اأحزاب �ضيا�ضية لت�ضويه �ضورة  هو  بها  يقوم  “من 
بالعراق  “الو�ضع  اأن  م�ضيفا  ال�ضعبي”،  احلييراك 
الأوراق يف  مل يعد يقبل مبا كان يح�ضل من خلط 

�ضنوات العنف الطائفي«.
واأ�ضار اإىل ان عدد القتلى منذ بدء التظاهرات 

مطلع ت�ضرين الول املا�ضي حتى اليوم بلغ حوايل 
400 قتيل واأكرث من 16 الف جريح.

امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  اأعلنت  ذلييك،  اإىل 
القتلى  اأعيييداد  عيين  الييعييراق،  يف  الإنيي�ييضييان  حلقوق 
بدء  منذ  العراقية  القوات  �ضفوف  يف  واجلرحى 

ال�ضعبي. احلراك 
البياتي  اأكييرم  الدكتور  املفو�ضية  ع�ضو  وقال 
واجلرحى  القتلى  عدد  “بلغ  �ضحفي،  ت�ضريح  يف 

مطلع  منذ  العراقية  الأمنية  القوات  �ضفوف  يف 
الثاين  ت�ضرين   10 ولغاية  املا�ضي  الأول  ت�ضرين 
عدد  اأن  اإىل  م�ضرا  عن�ضرا”،   2540 احليييايل 
البالد  يف  املت�ضررة  واخلا�ضة  العامة  املمتلكات 

جراء احلراك ال�ضعبي بلغ 254.
تقريبا  اأ�ضبوع  منذ  توقفت  املفو�ضية  وكانت 
عن اإعطاء بيانات حول عدد القتلى واجلرحى يف 

املتظاهرين. �ضفوف 

العراق: تظاهرات وقطع طرق رئيسة

*رام اهلل 
اأوعز وزير اجلي�ش الإ�ضرائيلي اجلديد 
واملوؤقت، نفتايل بينيت، للجي�ش الإ�ضرائيلي 
وجييهيياز الأمييين الييعييام بييال�ييضييتييعييداد لوقف 

حترير جثامني ال�ضهداء الفل�ضطينيني.
ليييوزارة  بيييييان  بح�ضب  بينيت  وادعييييى 
اجلي�ش ال�ضرائيلي الأربعاء اأن قراره بهذا 
اخل�ضو�ش جاء يف اأعقاب مداولت اأجراها 
مع م�ضوؤولني يف جهاز الأمن حول ما و�ضفه 
�ضيا�ضي  تاأييد  ك�ضب  حميياول  “الردع”،  بي 
للكني�ضت،  ثالثة  انتخابات  اقيييرتاب  مييع 
الإ�ضرائيلية.  ال�ضيا�ضية  الأزمييية  ب�ضبب 
واأ�ضاف البيان ان هذا القرار يعني اأن كافة 
جثامني ال�ضهداء “التي حتتجزها اإ�ضرائيل 
من  حتييرر  ليين  امل�ضتقبل،  يف  و�ضتحتجزها 
و�ضكل  التنظيمية  لالنتماءات  عالقة  دون 
املييحيياوليية  متييت  اأو  ُنييفييذت  الييتييي  العملية 
“حالت  اأن  اىل  ميي�ييضييرا  لتنفيذها”، 
الأمن  وزير  لعتبارات  �ضتخ�ضع  ا�ضتثنائية 

ووفقا للظروف«.
ال�ضيا�ضة  “هذه  اأن  اإىل  البيان  واأ�ضار 

الكابينيت  يف  قريبا  �ضُتعر�ش  اجلييديييدة 
خطوة  ميين  كييجييزء  الأميينييي،   – ال�ضيا�ضي 
بعد  التنفيذ  حّيز  و�ضتدخل  اأو�ضع،  رادعة 

امل�ضادقة عليها”.
بينيت،  ان  نيوز  �ضكاي  مرا�ضل  واأفييياد 
املتطرف،  اجلييديييد  اليمني  حلييزب  املنتمي 

املخت�ضة  الأمنية  للجهات  بييالأميير  اأوعيييز 
امل�ضوؤولني  كبار  مييع  اأمنية  ميي�ييضيياورات  بعد 

الأمنيني..
وبح�ضب هذا القرار، فاإنه لن يتم ت�ضليم 
التي  اأو  اإ�ضرائيل  لدى  املحتجزة  اجلثامني 

�ضيتم احتجازها يف امل�ضتقبل.

*القاهرة 
اأعييمييال  يف  الربيييعييياء،  الأردن  �ييضييارك 
الدورة احلادية واخلم�ضني لحتاد املجال�ش 
النوعية املتخ�ض�ضة، مب�ضاركة 16 ع�ضوا من 
7 دول عربية من بينها الكويت وال�ضعودية 
من  الأردن  م�ضاركة  وتاأتي  وم�ضر.  ولبنان 
العرب  والعلماء  الكادمييني  احتاد  خالل 
وللمعار�ش،  للموؤمترات  العربي  والحتيياد 
وبدعوة من الأمانة العامة ملجل�ش الوحدة 

القت�ضادية احد اأذرع اجلامعة العربية.
جمل�ش  رئي�ش  الأردين،  الييوفييد  وي�ضم 
الوزير  العرب  والعلماء  الأكادمييني  احتاد 
العام احمد  ال�ضابق مفلح الرحيمي والأمني 
رائد  الدكتور  املوؤمترات  بكر،  ومدير  كامل 
اأبو  احمد  الدكتور  املييايل  واملدير  زيييد،  اأبييو 
الدكتورة  العامة  الأمانة  واأع�ضاء  الهيجاء، 
اميييييان �ييضييالييح، اليييدكيييتيييورة حيينييان جييابيير، 
والييدكييتييورة و�ييضييال حييمييدان. وقيييدم اأمييني 
العرب  والعلماء  الأكييادمييييييني  احتيياد  عييام 
باجلهود  تعنى  عمل  ورقة  الجتماع،  خالل 
الباحثني  تخدم  التي  والإبداعية  البحثية 

الييعييرب داخيييل الييوطيين الييعييربييي وخييارجييه 
وربيييط اجليي�ييضييور بييجييهييود اجلييميييييع، مييوؤكييدًا 
اإىل  تييهييدف  الييتييي  الردن  م�ضاركة  اأهمية 
تنمية املجتمعات املحلية العربية يف الوقت 
الوطن  يف  املت�ضررة  الدول  واإعمار  احلا�ضر 
باقت�ضاد  للنه�ضة  ت�ضاركية  بجهود  العربي 
ان  اىل  م�ضرا  عييام،  ب�ضكل  العربي  الوطن 
جمل�ش الوحدة القت�ضادية اجلهة الداعمة 
القانونية وهي تقوم بت�ضهيل جميع  واملظلة 
الأمور. وحول دور املراأة او�ضحت الدكتورة 
متكني  على  العمل  يجب  انييه  �ضالح،  اإمييييان 
التنمية  حتقيق  يف  دورهيييا  وتعزيز  امليييراأة 
ال�ضيا�ضية  النواحي  يف  ومتكينها  امل�ضتدامة، 
هناك  وان  والجتماعية  والقت�ضادية 
يجب  بها  يقتدى  الأردين  املجتمع  يف  مناذج 
الهيئة  ميين  باملئة   40 اأن  مبينة  اإبييرازهييا، 
فاعل  دور  ولهن  الن�ضاء  من  لالحتاد  العامة 
حتقيق  يف  والعمل  الحتيياد  روؤى  حتقيق  يف 
ذاتييه،  الطييار  ويف  امل�ضتقبلية.  النجاحات 
الأكادمييني  احتاد  يف  املوؤمترات  مدير  قال 
ان  زيد،  اأبو  رائد  الدكتور  العرب  والعلماء 

فاعلة وناجحة ومن  الأردن جاءت  م�ضاركة 
خاللها مت التفاق على العديد من مذكرات 
التفاهم التي �ضتكون مو�ضع التطبيق خلدمة 
العربي،  امل�ضتوى  على  والعلماء  الأكادمييني 
يف  مييوؤمتيير  عقد  ترتيب  مت  انييه  اىل  م�ضرا 
مطلع العام املقبل يف الردن وموؤمتر اآخر يف 
التعاون  خالل  من  امل�ضرية  الأق�ضر  مدينة 
مع جامعة الأق�ضر. وتاأتي م�ضاركة الحتاد 
خطة  �ضمن  واملييوؤمتييرات  للمعار�ش  العربي 
الييروؤى  وطييرح  للتن�ضيق  ال�ضنوية  الحتيياد 
والأفكار التي تن�ضجم مع عمل الحتاد، حيث 
يطرح  اجلراح  حممود  الحتاد  اأمني  �ضيقوم 
ال�ضناعات  معر�ش  بتنظيم  خا�ضة  مذكرة 
يذكر   .2020 لعام  كينيا  يف  الأول  العربية 
نوعية  احتييادات  بثالثة  ي�ضارك  الأردن  اأن 
جمل�ش  رحم  من  منبثقا  احتييادا   73 بني  من 
للجامعة  التابعة  القت�ضادية  الييوحييدة 
امل�ضتمر  الجتماع  يف  تبحث  حيث  العربية، 
واخلدمات  البينية  التجارة  غد  يوم  حتى 
ال�ضناعي  ال�ييضييتييثييمييار  وكييذلييك  الييعييربييييية 

وتن�ضيق وتخطيط التجارة البينية.

وزير الجيش االسرائيلي يقرر حجز 
جثامين الفلسطينيين

االردن يشارك في الدورة 51 التحاد 
المجالس النوعية المتخصصة بالقاهرة
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اتحاد الكرة يطالب األندية باستكمال 
متطلبات المشاركة بالبطوالت

غضب هاللي من القحطاني 
ودعوة لمقاطعة اعتزاله

إبراهيموفيتش يكشف غموض 
عالقته بهاماربي السويدي

سالم الدوسري نجم
 األسبوع في دوري األبطال

إنريكي: مورينو لم يكن وفًيا

العدوان يطمئن جماهير الكرة 
األردنية على العوضات

منتخبا الناشئات والشابات يكثفان 
تدريباتهما استعدادا لبطولة غرب آسيا

الفيصلي يلتقي الكرمل ببطولة 
العدوان الكروية اليوم

الحافي يمثل الفيفا في 
بطولة كأس الخليج

منتخب الكاراتيه يختتم 
معسكر اسبانيا

اشادة عربية بتفوق األردن بتنظيم دورة 
االعداد البدني لضباط القوات المسلحة

انطالق بطولة العالم للكيك بوكسينغ 
في تركيا بمشاركة المنتخب الوطني

الرمثا يختلف مع جيجا 
ويبحث عن مدرب آخر

*وكاالت
كرة  احت��اد  يف  الرتاخي�ص  دائ��رة  دع��ت   
والثانية  الأوىل  الدرجات  اأندية  القدم، 
ل�ستكمال  امل�ستجدة،  والفرق  والثالثة 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��رتخ��ي�����ص ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
البطولت التي تقام حتت مظلة الحتاد.
التي  العمل  ور�سة  �سوء  على  ذل��ك  ج��اء 
مندوبي  بح�سور  الحتاد،  مقر  يف  اقيمت 
مدير  وباإ�سراف  والثانية  الأوىل  اأندية 

ما�سة. اأحمد  الدائرة 
متطلبات  ا�ستكمال  �سرورة  ما�سة،  واكد 
املقبل،  الول  كانون   12 قبل  الرتاخي�ص 
بامل�ساركة  الراغبة  الأندية  بقية  داعيا 
وثائق  ت�ستلم  مل  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  يف 
ا�ستالمها  ب�سرورة  الرتخي�ص  ومتطلبات 
لغايات  الحت��اد  يف  املعنية  ال��دائ��رة  من 
لتطبيق  ت��الف��ي��ًا  الإج����راءات  ا�ستكمال 
مبا  الرتخي�ص  نظام  يف  العقوبات  نظام 

والثانية. الأوىل  الدرجة  باأندية  يتعلق 
“الآ�سيوية  ب�سقيها  الرخ�سة  اأن  واو�سح 
ن��اٍد  لأي  الآن  حتى  متنح  مل  واملحلية” 
اأندية  اأن  اإىل  م�سريًا  “املحرتفني”،  عدا 
التي  اجل��ه��ات  وجميع  الثالثة  ال��درج��ة 
يجب  بطولة  اأي  يف  بامل�ساركة  ت��رغ��ب 
ي�سمح  ولن  الرخ�سة،  على  احل�سول  عليها 
الحتاد  وبطولت  باأن�سطة  بامل�ساركة  لها 
دون   2020 للمو�سم  القدم  لكرة  الأردين 

عليها. احل�سول 
وم��ت��ط��ل��ب��ات  وث���ائ���ق  ت�����س��ل��ي��م  ك��م��ا مت 
الرتخي�ص ل� 56 ناديا من الدرجة الثالثة 
�سركة  �سمنها  من  و4  جديدا  ناديا  و16 
تعاونية  واأخ���رى  خ��ريي��ت��ان  وجمعيتان 
كاملة  الوثائق  ت�سليم  اإع���ادة  بانتظار 
الإجراءات  ل�ستكمال  الرتخي�ص  لدائرة 
الأول  كانون   12 يف  النهائي  املوعد  قبل 

املقبل.

*وكاالت
ال�سعودي،  ال��ه��الل  جماهري  بع�ص  دع��ت 
الفريق  ق��ائ��د  اع��ت��زال  م��ب��اراة  ملقاطعة 
اإقامتها  املقرر  القحطاين،  يا�سر  الأ�سبق 
الهالل  ود�سنت جماهري  املقبل.  الأحد  يوم 
)مقاطعة  �سعار  حتت  “ها�ستاج”  الغا�سبة 
حفل اعتزال القحطاين(، معربين فيه عن 
ا�ستيائهم من توجيه الالعب دعوة خا�سة 
لبع�ص الإعالميني الذين يرون اأنهم اأ�ساوؤوا 

للهالل، وقللوا من �ساأنه ح�سب و�سفهم.
امل��ري�����س��ل، الإع��الم��ي  ال��ع��زي��ز  وك���ان عبد 
الن�سر  لنادي  وت�سجيعه  بدعمه  املعروف 
التي  الدعوة  من  �سورة  ن�سر  قد  ال�سعودي، 

تلقاها حل�سور حفل اعتزال القحطاين.
“�سكًرا  ت���وي���رت:  ع���رب  امل��ري�����س��ل  وع��ل��ق 
توجيه  على  القحطاين  يا�سر  لل�سديق 
اعتزاله،  حفل  حل�سور  يل  �سخ�سية  دعوة 

العزيز  عبد  اأب��و  بالتوفيق  ل��ك  متنياتي 
تنويه:  والعملية،  ال�سخ�سية  حياتك  يف 

الدعوة و�سلتني من يوم اجلمعة املا�سي«.
الليبي  م�ساركة  عن  اأعلن  القحطاين  وكان 
وال�سويدي  رادوي  التايب والروماين  طارق 
كري�ستيان ويلهام�سون والكوري يل يوجن بيو 
ال�سورى  اإىل  بالإ�سافة  اعتزاله،  مباراة  يف 

عمر ال�سومة مهاجم فريق اأهلي جدة.
القحطاين  بيا�سر  خا�ص  فريق  و�سيخو�ص 
العامليني  النجوم  من  بعدد  معزًزا  املباراة، 
ومواطنه  ب��ريل��و  اأن��دري��ا  الإي��ط��ايل  مثل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت���وت���ي،  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
روبن  والهولندي  اإيتو  �سامويل  الكامريوين 

فان بري�سي، وذلك يف مواجهة الهالل.
الهالل  �سفوف  يف  القحطاين  يا�سر  ولعب 
اأعلن  منذ 2005 حتى �سيف 2018 عندما 

اعتزاله كرة القدم.

*وكاالت
اأجنيلي�ص  لو�ص  لنادي  املالكة  »اإي��ه.اإي.ج��ي«  جمموعة  ك�سفت 
جالك�سي، حقيقة ال�سورة الغام�سة التي ن�سرها النجم ال�سويدي 
زلتان اإبراهيموفيت�ص عرب ح�سابه يف اإن�ستجرام، اول اأم�ص، والتي 

دفعت كثريين لالعتقاد يف توقيعه لنادي هاماربي ال�سويدي.
مهاجم  زلت��ان  اأن  الأمريكي  للنادي  املالكة  املجموعة  واأعلنت 
ملكية  يف  �سريكا  ب��ات  ال�سابق  الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت 

هاماربي ال�سويدي.
واأو�سحت اأنها باعت ن�سف ح�ستها يف هاماربي، اإىل قائد املنتخب 

ال�سويدي ال�سابق.
ان�سمامه  اإمكانية  حول  التكهنات  اأثار  قد  اإبراهيموفيت�ص  وكان 
�سورة  خالل  من  جالك�سي،  مع  عقده  نهاية  عقب  هاماربي  اإىل 

قمي�ص هاماربي الذي يحمل ا�سمه، التي ن�سرها اأم�ص.
هاماربي:  ن��ادي  ملوقع  ت�سريحات  يف  اإبراهيموفيت�ص  وق��ال 
ناد رائع له جماهري متحم�سة، ويحظى باحرتام كبري  “هاماربي 

يف �ستوكهومل وال�سويد ب�سكل عام«.
اأنني  كما  وجماهريه،  النادي  هذا  اأحب  كنت  ما  “دائما  واأ�ساف: 
اأو  املالعب  على  �سواء  الأخ���رية،  الأع���وام  يف  قدمه  مبا  معجب 

خارجها”.

*وكاالت
���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم،  ت��وج الحت���اد الآ
جناح  الدو�سري  �سامل  ال�سعودي  النجم 
يف  الأ�سبوع  لعب  بجائزة  الهالل،  فريق 

.2019 اآ�سيا  اأبطال  دوري 
ال��ه��الل  ت��ت��وي��ج  ال��دو���س��ري يف  و���س��اه��م 
الهدف  �سجل  حني  اآ�سيا،  اأبطال  بدوري 
الياباين،  اأوراوا  مرمى  يف  لفريقه  الأول 
الأحد  القارية،  البطولة  نهائي  باإياب 

املا�سي.

النهائي  ال��دور  اإي��اب  يف  ال��ه��الل  وتغلب 
يف  ت��ف��وق��ه  م��ع��ززا   ،0-2 اأوراوا  ع��ل��ى 
بلقب  ل��ي��ت��وج  رد،  دون  ب��ه��دف  ال��ذه��اب 
يف  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة  ب����ط����ال  الأ دوري 

تاريخه.
اأبطال  لدوري  الر�سمي  للح�ساب  ووفقا 
على  الدو�سري  وق��ع  تويرت،  على  اآ�سيا 
فر�سة  و�سنع  املرمى،  على  حم��اولت   4
ناجحة،  متريرة   25 مرر  بينما  لزمالئه، 
احتل   ،10 اأ�سل  من  نقطة   9.4 ليجمع 

التي  الأف�سل  قائمة  يف  الأول  املركز  بها 
الهالل. لعبي  عليها  �سيطر 

اأندريه  البريويف  الثاين  املركز  يف  وجاء 
بينما  نقاط،   8 على  ح�سل  الذي  كاريلو، 
املعيوف  اهلل  عبد  الأزرق  حار�ص  احتل 

نقطة.  7.4 بر�سيد  الثالث  املركز 
على  الكاملة  �سيطرته  كاريلو  وفر�ص 
وح�سل  فر�ص،   4 و�سنع  الأمين،  اجلناح 
الثاين  الهدف  و�سنع  خمالفات   3 على 
جوميز،  بافيتيمبي  الفرن�سي  للمهاجم 

للزعيم. اللقب  ح�سم  الذي  الهدف  وهو 
املركز  يف  جوميز  اأي�سا  القائمة  و�سمت 
حممد  ثم  نقطة(،   7.3( بر�سيد  الرابع 
الربيك )6.9 نقطة(، ثم جاء عبد اهلل 
نقطة(،   6.6( ال�سابع  املركز  يف  عطيف 
 6.3( الثامن  امل��رك��ز  يف  البليهي  وعلي 

. ) نقطة
اأوراوا  من  واحدا  لعبا  القائمة  و�سمت 
احتل  ال���ذي  ن��ي�����س��ي��ك��اوا،  �سو�ساكو  ه��و 

نقطة.  6.7 بر�سيد  ال�ساد�ص  املركز 

*وكاالت
اإنريكي الأربعاء، خالل  اتهم املدرب لوي�ص 
ال�سابق  م�ساعده  ملنتخب،  كمدرب  تقدميه 
مورينو  روب��رت  ال�سابق،  »لروخ��ا«  وم��درب 
باأنه »مل يكن وفيا« معه حني اأراد ال�ستمرار 

يف من�سبه.
واأع����رب م���درب ب��ر���س��ل��ون��ة ال�����س��اب��ق، عن 
قيادة  ل��ت��ويل  ب��ال��ع��ودة  الكبرية  �سعادته 

منتخب بالده جمدًدا.
من  عقده  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مبقر  الريا�سية  املدينة  من�ساآت  داخ���ل 
ل��ك��رة ال��ق��دم رفقة  الحت����اد الإ���س��ب��اين 
رئي�سه، لوي�ص روبيالي�ص، واملدير الريا�سي 

لالحتاد، خو�سيه فران�سي�سكو مولينا.
من�سبه  ملغادرة  ا�سطر  الذي  اإنريكي  وقال   
ال��راح��ل��ة  اب��ن��ت��ه  م��ر���ص  ب�سبب  ك��م��درب 
غامرة”  ب�”�سعادة  ي�سعر  اإن��ه  بال�سرطان 
اأمم  نهائيات  خلو�ص  للغاية”  و”مت�سوق 
اأوروبا العام املقبل، والتي تاأهلت لها اإ�سبانيا 

على يد مورينو.
 12 ي��وم  بيننا  ح��دث  “اخلالف  واأو���س��ح   
�سبتمرب/اأيلول املا�سي. اليوم الوحيد الذي 
اأنه  اأخ��ربين  منزيل،  يف  وك��ان  فيه  التقينا 

يود ال�ستمرار يف من�سبه حتى نهاية الأمم 
الأوروبية وكان طموًحا«.

فاأنا مل  وفاء،  “اعتربت ذلك عدم  ووا�سل   
عودته  وا�ستبعدت  مطلًقا،  مثله  لأفعل  اأكن 
ق��راره  اأتفهم  يل.  م�ساعًدا  م��درًب��ا  ليكون 
ل  اإن��ن��ي  ل��ه  قلت  معه،  اأتقا�سمه  ل  لكني 
اأحتلى  واأنني  م�ستقبال  يل  م�ساعًدا  اأعتربه 

بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم«.
ودي،  ب�سكل  بيننا  اللقاء  “انتهى  وتابع   
وقمت بالت�سال بعدها بباقي اجلهاز الفني 
للمنتخب واأخربتهم مبا حدث لكي ل ي�سوه 
نف�سي  اأعر�ص  مل  ذلك  وبعد  كالمي،  اأح��د 
روبيالي�ص  اأن  رغ��م  الحت���اد،  على  مطلًقا 
ومولينا اأكدا يل اأن باب املنتخب مفتوح يل. 
ثالثة  اأطراف  مع  بالتوا�سل  مطلقا  اأقم  مل 

ليتحدثوا با�سمي«.
يف  واجتمعنا  بي  ات�سلوا  “بعدها  واأ�ساف 
يعود  ال��ق��رار  اأن  واأخربتهما  �ساراجو�سا، 
اإليهما واأنهما معفيان من اأي التزام جتاهي، 
اإليه الأمور يف  اآلت  ملا  رغم �سعوري بالفخر 
اأحدا  اأرى  اأن  اأحب  ل  اأي�سا  لكني  النهاية، 

يعاين اأو ي�سطر لإعطاء تف�سريات«.
واملدير  الحت��اد  رئي�ص  اإنريكي  وام��ت��دح   

اأثناء  للغاية  �سرورية  “القيم  الريا�سي 
ومولينا  روبيالي�ص  اإن  اأقول  لكني  املنا�سب، 
معي،  و�سريحني  خمل�سني  كانا  م��ا  دائ��م��ا 
وكنت اأقول ذلك حتى واأنا بعيد عن من�سبي 

كمدرب للمنتخب«.
متنحك  امل��واق��ف  احلياة  “يف  وا�سرت�سل:   
هو  م��ن  وت��رى  اأ�سخا�ص  ملقابلة  الفر�سة 
�سديقك ومن ل، ومن الناحية املهنية لي�ص 
مدرب  فهو  مورينو  لأنتقد  �سيء  اأي  ل��دي 
اأ�سياء  وفعل  كلمات  لكنه قال  للغاية،  جيد 
اجليد  ال�سخ�ص  ل�ست  واأنا  خمتلفة،  اأخرى 
والتحمل  ال�سيء،  ل�ست  لكنني  الق�سة  يف 
فو�سى  ارتكاب  لعدم  عادل  غري  �سخ�ص  مع 

�سيكون خاطًئا للغاية«.
“مل اأحتدث مع الالعبني، ومنفتح  واأو�سح: 
الت�سال  وحاولت  الت�سالت،  ل�ستقبال 
ات�سلت  لكنني  كا�سا�ص  خي�سو�ص  مب�ساعدي 
املوقف  تخيلوا  باخلطاأ،  نافا�ص  بخي�سو�ص 

لقد اعتذرت له«.
كما  �سيظل  الفني  “اجلهاز  حديثه  ووا�سل 
التغيريات،  من  الكثري  ولن تكون هناك  هو، 
امل���درب  ك���ان  )ال����ذي  ك��ا���س��ا���ص  خي�سو�ص 
ه��ذا  ال��ث��اين.  امل����درب  �سي�سبح  ال��ث��ال��ث( 

اأن  اأري��د  يل.  بالن�سبة  جيدا  يكن  مل  العام 
اأظهر  اأن  اأريد  للم�ستقبل،  اأنظر  واأن  اأن�ساه 
للم�سوؤولني اأن الثقة التي و�سعوها يف هي يف 

حملها من خالل العمل«.
 ومت تعيني املدرب ال�سابق لرب�سلونة كمدرب 
يوليو/  9 يف  الأوىل  وليته  يف  للمنتخب 
من  ه��ريو  فرناندو  رحيل  بعد   2018 مت��وز 
رو�سيا، حيث  من�سبه عقب توديع مونديال 
مبا�سرة،  ال��ت��ايل  الأ���س��ب��وع  يف  تقدميه  مت 
وبداأ مهمته بالنت�سار )1-2( على اإجنلرتا 

يف دوري الأمم.
ملغادرة  اإنريكي  ا�سطر  تقريبا  عام  وبعد   
مع�سكر اإ�سبانيا على وجه ال�سرعة “لأ�سباب 
يف  مالطا  مواجهة  قبل  قهرية”  عائلية 

ت�سفيات اليورو يف مار�ص/اآذار 2019.
مورينو  ت��ويل  ع��ن  الإع����الن  مت  وب��ع��ده��ا   
يونيو/ ُيعَلن يف 19  اأن  موؤقتا، قبل  للمهمة 
عن  اإن��ري��ك��ي  رح��ي��ل  ع��ن  املا�سي  ح��زي��ران 
من�سبه وتويل مورينو للمهمة ب�سكل ر�سمي، 
اأن  ع��ن  وقتها  ���س��دد  الحت���اد  رئي�ص  لكن 
“لقد  �ساء  وقتما  العودة  باإمكانه  اإنريكي 
اأبلغته اأن باب املنتخب �سيظل مفتوحا دائما 

اأمامه، و�سنوا�سل الوقوف اإىل جانبه”.

*وكاالت
اأكد بكر �سلطان العدوان رئي�ص الفي�سلي، اأن املدير 

الفني راتب العو�سات، بحالة جيدة.
الر�سمي  املوقع  على  ت�سريحات  يف  العدوان  ون��وه 
للنادي الفي�سلي الثالثاء، اأن العو�سات ل يعاين من 
اأي مر�ص مزمن، والأمر ل يعدو كونه جمرد التهاب 

ومت اإجراء العالج الالزم له.
مع  وقفتها  عن  الأردن��ي��ة  الكرة  جماهري  وع��ربت 

اأنه  اإىل  اأ���س��ارت  التي  الت�سريبات  بعد  العو�سات، 
اليوم  يخ�سع  اأن  قبل  م��زم��ن،  م��ر���ص  م��ن  ي��ع��اين 
اأ�سيع  ما  كل  اأن  ك�سفت  التي  الطبية  للفحو�سات 

طيلة ال�ساعات املا�سية مل يكن دقيقًا.
موؤخرًا  العو�سات  عقد  الفي�سلي  اإدارة  وج��ددت 
ليوا�سل م�سواره مع الفريق، باملرحلة املقبلة بعدما 
جنح  املو�سم املا�سي يف قيادته لحراز لقبي الدوري 

وكاأ�ص الأردن.

 * وكاالت
كثف منتخبا النا�سئات حتت �سن 15 وال�سابات حتت 
�سن 18 لكرة القدم تدريباتهما، بقيادة املدرب عز 
الدين �سيح؛ ا�ستعدادًا لبطولة غرب اآ�سيا يف كانون 
الأول املقبل. ويجري املنتخبان تدريباتهما اليومية 
لل�سباب، حيث  البولو يف مدينة احل�سني  على ملعب 

يركز اجلهاز الفني على متارين اللياقة.
اآ�سيا الثانية للنا�سئات بالفرتة  وتقام بطولة غرب 
مب�ساركة  الردن  يف  الأول  كانون   16 لغاية   12 من 

منتخبات، الأردن، لبنان، �سوريا، فل�سطني.

غرب  بطولة  يف  للظهور  ال�سابات  منتخب  وي�ستعد 
كانون   6 حتى  الأول  كانون   29 من  بالفرتة  اآ�سيا 
مب�ساركة  املنامة،  البحرينية  بالعا�سمة  الثاين، 
ال��ع��راق،  ل��ب��ن��ان،  الإم������ارات،  ال��ب��ح��ري��ن،  امل�سيف 

فل�سطني، الكويت.
يف  م�����س��واره  يفتتح  النا�سئات  منتخب  اأن  ي��ذك��ر 
ال�ساد�سة  عند  ال�سوري  نظريه  مبواجهة  البطولة 
ويواجه  املقبل،  الأول  كانون   12 اخلمي�ص  م�ساء 
م�سواره  ويختتم  ذاته،  ال�سهر  من   14 ال�سبت  لبنان 
يف البطولة بلقاء فل�سطني الثنني 16 ال�سهر املقبل.

*وكاالت
نظريه  القدم  لكرة  الفي�سلي  النادي  فريق  يلتقي 
ال�ساد�سة والن�سف من م�ساء  ال�ساعة  الكرمل، عند 
اطار  يف  ال��دويل،  عمان  �ستاد  على  اخلمي�ص  اليوم 
الكروية  العدوان  �سلطان  ال�سيخ  بطولة  مناف�سات 

التي ينظمها الفي�سلي.

املجموعة  مناف�سات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وتاأتي 
الوىل يف البطولة التي ي�سارك بها 12 فريقا.

وكان الفي�سلي فاز يف مباراته الوىل بالبطولة على 
الكرمل  خ�سر  فيما   ،1-2 بنتيجة  القطني  ام  فريق 
بنتيجة  الردن  �سباب  فريق  امام  الوىل  مباراته 

.3-1

*وكاالت
با�سر املدرب الوطني ا�سماعيل احلايف، عمله م�سوؤول 
حتكيميا يف بطولة كاأ�ص اخلليج الرابعة والع�سرين 
اول  الدوحة  القطرية  العا�سمة  يف  انطلقت  التي 

اأم�ص.
بتكليف  امل��ه��م��ة  ه���ذه  يف  احل����ايف  ت��واج��د  وج����اء 
يف  “الفيفا”،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  م��ن 
�سابق  كحكم  ميتلكها  التي  الطويلة  اخل��ربة  ظ��ل 
حكام  وم��راق��ب��ة  التحكيم  جم��ال  يف  وكمحا�سر 

املباريات الدولية والآ�سيوية والعربية.
وي�سارك يف ادارة مباريات البطولة حكام خليجيون 
يف  بدنية  لياقة  لختبارات  خ�سعوا  واوروب��ي��ون 
مالعب نادي قطر الذي ي�ست�سيف تدريبات احلكام 

من بداية البطولة وحتى نهايتها با�سراف احلايف.
على  ا�ستملت  مكثفة  دورة  يف  احل��ك��ام  ودخ����ل 
تقنية  يف  خم�س�سة  وعملية  نظرية  حما�سرات 
الفيديو التي �ستكون حا�سرة لول مرة يف بطولت 

كاأ�ص اخلليج العربي.

 * وكاالت
مع�سكره  الرب���ع���اء،  ال��ك��ارات��ي��ه  منتخب  يختتم 
مدريد،  ال�سبانية  العا�سمة  يف  املقام  التدريبي 
الذي  للكبار  العاملي  الدوري  للم�ساركة يف  ا�ستعدادا 
تنطلق مناف�ساته يف ا�سبانيا اعتبارا من يوم بعد غد 

اجلمعة.
اإىل  مكثفة،  تدريبات  اجراء  على  املع�سكر  وا�ستمل 
يف  امل�ساركة  املنتخبات  من  عدد  مع  تدريبات  جانب 

البطولة، بحثا عن مزيد من الفائدة.
وعمليتي  البطولة  قرعة  اجراء  املنتخب  وينتظر 
الت�سجيل والوزن غدا، ا�ستعدادا لنطالق املناف�سات 

اجلمعة.
من  كال  ا�سبانيا  يف  املتواجد  املنتخب  وف��د  وي�سم 
ابو  �سائد  وامل��ع��ال��ج  عثمان،  حممد  الفني  امل��دي��ر 
وعبدالرحمن  فهد  حممد  وال��الع��ب��ني  �ساوي�ص 

امل�ساطفة وب�سار النجار وحممود ال�سجان.

*وكاالت
تنظيم  يف  الردن  بتفوق  العربية،  الوفود  ا�سادت 
فعاليات دورة الإعداد البدين الع�سكرية ال�ساد�سة 
العربية  امل�سلحة  القوات  ل�سباط  البدين  لالإعداد 
التي اختتمت يف عمان. وا�ست�سافت القوات امل�سلحة 
ب��الحت��اد  ممثلة  العربي”  “اجلي�ص  الأردن���ي���ة 
�سارك  التي  ال��دورة  فعاليات  الع�سكري،  الريا�سي 
بها �سباط ميثلون 12 دولة.  وا�ستملت الدورة على 
حما�سرات يف ف�سيولوجيا التدريب واإدارة الطابور 
اليوم  يف  امل�ساركون  وثمن   . والتقومي  والقيا�ص 
كما  ال�ستقبال،  وحفاوة  التنظيم  ح�سن  اخلتامي، 
ا�سادوا بعظم الفائدة واملعلومات التي ح�سلوا عليها 
حفل  و�سهد  مثالية.  ج��اءت  التي  املحا�سرات  من 

اخلتام توزيع ال�سهادات على امل�ساركني، حيث توىل 
الع�سكري  الريا�سي  الحتاد  مدير  التوزيع  عملية 
والوزير  قطي�سات،  عي�سى  جهاد  العميد  الأردين 
املفو�ص طارق عبدال�سالم اأمني عام الحتاد العربي 
للريا�سة الع�سكرية مدير اإدارة ال�سوؤون الع�سكرية 

وجمل�ص ال�سلم والأمن بجامعة الدول العربية.
عربية  دول��ة   12 م��ن  �سباط  ال���دورة  يف  و���س��ارك 
الم��ارات،  البحرين،  املغرب،  م�سر،  الأردن،  ه��ي: 
لبنان،  موريتانيا،  ال�����س��ودان،  قطر،  ال�سعودية، 
فل�سطني، ليبيا، علما اأن ممثلني عن املكتب التنفيذي 
واللجنتني  الع�سكرية  للريا�سة  العربي  لالحتاد 
العربي  بالحتاد  والإعالمية  الرئي�سية  الفنية 

ا�سرفوا على الدورة.

*وكاالت
للكيك  العامل  بطولة  مناف�سات  تركيا  يف  انطلقت   

بوك�سينغ مب�ساركة املنتخب الوطني.
بوك�سينغ،  للكيك  العامل  بطولة  يف  الأردن  وميثل 
حميي  كونتاكت”:  “فول  اأ�سلوب  �سمن  الالعبون 

الدين اأ�سامة وعدي اأبو ح�سوة ومو�سى حممد علي 
فرحان  وحممود  غ�سان  ومهند  غلو�ص  اأب��و  وخالد 
واأحمد  ال�سطناوي  وابراهيم  خلف  اأحمد  وعلي 
“ليت  ا�سلوب  �سمن  املنتخب  وميثل   . احل�سنات 

كونتاكت” مهند عفانة وحممد و�سفي.

*وكاالت
بداأت اإدارة نادي الرمثا الأردين، البحث عن مدرب 

جديد يقود فريق كرة القدم يف املو�سم املقبل.
ح�سابات  جيجا  الك�سندر  الألباين  امل��درب  واأرب��ك 
معه  ق��د دخ��ل��ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��رم��ث��ا  ن���ادي  اإدارة 
التفاق  ليتم  املا�سيني  ال�سهرين  طيلة  مبفاو�سات 

على كافة التفا�سيل.
الإدارة  اجتمعت  الأردن،  اإىل  جيجا  و�سول  وعند 
معه لكن مت الختالف فيما بينهما، ليعود املدرب من 

حيث اأتى.
ويعترب اخلالف مع جيجا ال�سبب الرئي�سي يف تاأجيل 
عقده  ينوي  ك��ان  ال��ذي  ال�سحفي  للموؤمتر  الرمثا 

الثنني.
بدل  الرمثا  معها  يتعاقد  قد  اأ�سماء  عدة  وت�سربت 
�سني�سل  را�سي  العراقي  يتقدمها  جيجا،  لالألباين 
من  مدرب  عن  البحث  اأو  الليلي،  �سهاب  التون�سي  اأو 
اأوروب��ا، فيما كان عدد من اجلماهري يطالب بعودة 

املدرب املحلي اأ�سامة قا�سم.



�شمال  من  املجتمعية  املبادرات  تنت�شر 
يف  اخلري  حاملة  جنوبها  اإىل  اململكة 
معظم اأهدافها ، وتاأتي اأحيانا يف موا�شم 
الأعمال  على  ترتكز  نراها   ، معينة 
اأو  املحتاجني  م�شاعدة  يف  التطوعية 
الفقراء ، لكن الالفت هنا اأن هذه املبادرة 
جاءت ب�شكل ا�شتثنائي لأنها متخ�ش�شة 
الثقافة  اإطار  �شمن  حمدد  جمال  يف 
الرواية  كتابة  يف  وخا�شة  الأدبية 

العربية .
الرجبي  فروة  اأبو  حممود  الدكتور 
ال�شاب  العربي  الروائي  مبادرة  موؤ�ش�شة 
اإطالق  بداية  عن  يقول   ) راوينا   (
من  الفكرة   جاءت   : املبادرة  فكرة 
حتدي  م�شابقات  يفيِ  حتكيمي  الل  خيِ
قلة  األحظ  ُكْنت   ، العربي  َراَءة  القيِ
يفيِ  والفتيات  ْل�شبابيِ  ليِ املتاحة  الروايات 
اإىل  يوؤدي  ا  َّ ميِ  ، َراَءةيِ ْلقيِ ليِ الـَمَداريِ�س  �شن 
ْنَدَما ُكْنت  الرتكيز َعَلى روايات قليلة، َوعيِ
كاَنت  التنويع  عدم  يفيِ  َبب  ال�شَّ َعن  ا�شاأل 
الروايات  ندرة  �َشَبب  بيِ تاأتي  الإجابات 
هيِ الفئة ليَِذليَِك فكرت يفيِ حل  املوجهة ليَِهذيِ
ُمباَدَرة  َفَجاءت  َلة،  الـُم�ْشكيِ هيِ  ليَِهذيِ َعَملي 
اّب )راوينا ( لتدريب  الروائي العربي ال�شَّ
 ، ْل�شبابيِ تابةيِ الروايات ليِ ال�شباب من اأجل كيِ

ْل�شبابيِ . َتُكوَن من ال�شباب ليِ َوليِ
ُن حتقيقه من  كيِ وعند �شوؤاله عن الذي ُيْ
ن  كيِ الل املبادرة ، قال : اأ�شياء َكثيِرية ُمْ خيِ
العربي  املحتوى  اإثراء  َواأهمها  حتقيقها 
َبة للفئة العمرية  الروائي بروايات ُمنا�شيِ
ة  من 15 ف�شاعًدا، َوَكذليَِك اإعطاء الُفْر�شَ
واَية  الرِّ عامل  لدخول  وفتيات  ل�شباب 
وتقليل  تدريبهم،  يق  َطريِ َعن  ًرا،  ُمَبكِّ
ي يحتاجونه للبدء بالكتابة  الَوْقت الَّذيِ
ر اأن  وَّ الروائية الحرتافية، وَلك اأن َتَت�شَ
َواَية اأوىل، �شتقوم  اأي �شاب اأْو فتاة تكتب ريِ
ًقا بالكتابة، واإ�شدار روايات،  تلقائًيا لحيِ
املوهوبني  َهوؤلء  جنعل  اأننا  مبعنى 
الإبداع  ة  كَّ �شيِ َعَلى  اأقدامهم  ي�شعون 
املبادرة  قامت   : الرجبي  وي�شيف   ،
ا�شتجابة  كانت  وقد  التطوع  مبداأ  على 
يفيِ  ا�شتطعنا  حيث  جيدة،  املتطوعني 
ال�شنة الأوىل توفري عدد من املتطوعني 
َوَمع  اأكرب،  عدد  َلَدْينا  َوالآَن  املتميزين، 
ُمرور الَوْقت �َشيكوُن الأمر اأف�شل واأف�شل .
التنفيذ  واآلية  ويو�شح الرجبي طريقة 
من  ُموَعة  جَمْ باختيار  َنُقوم   : قائال 
حتكيم  َعَلى  َناء  بيِ والفتيات  ال�شباب 
اإمكانية  لرَن   ، كتبوها  ق�شرية  �س  َق�شَ
َيُقُوُموَن  وبعدها  امل�شروع،  يفيِ  الـُم�َشاَرَكة 
من  لَتاأُكديِ  ليِ متخ�ش�شة،  جلنة  مبقابلة 
امل�شروع، وبعدها  ة يفيِ  ْلُم�َشاَركيِ ليِ حما�شهم 
تاَبة  كيِ نبداأ التدريب، ليَِيقوَم كل متدرب بيِ
واَية، َوبْعد حتكيمها ي�شتمر  ف�شل من الرِّ
َوَهَكَذا َحْتى ن�شل اإىل مرحلة  بالكتابة 

الن�شر. 
وعن املحاذير التي انتهجتها املبادرة اأكد 
املحاذير،  من  عدد  ُهَناَك  اأن   : الرجبي 
َرَجةيِ  الدَّ بيِ وثقافية  اجتماعية  َي  َوهيِ
بالرف�س  امل�شروع  جوبه  َحْيُث  الأوىل، 

عديدة،  وموؤ�ش�شات  اأ�شخا�س  قبل  من 
ُتدر�س،  ل  واَية  الرِّ اأن  مثاًل  اأ�شا�س  َعَلى 
ُهم  واأن ال�شباب الأردين غري جدي، َوَبْع�شَ
َواَية،  ُن  اأن يكتبوا ريِ كيِ َقاَل اإن ال�شباب ل ُيْ
هيِ املحاذير، واملعتقدات  َلة اأن َهذيِ َوالـُم�ْشكيِ
قبل  من  الغالب  يفيِ  جاَءت  اخلاطئة 
خمت�شني ، وعند حديثه عن ال�شعوبات 
ال�شنة  يف  واجهتهم  التي  والتحديات 
واجهتني  �شعوبة  اأكرب   : قال  الأوىل 
�َشخ�شًيا قبل البدء بامل�شروع ُهَو ال�شباب 
اأنف�شهم، لدي خربة يفيِ َمْو�شوع التدريب 
�ُشْرَعة،  بيِ يلون  ال�شباب  اأن  واأعرف 
املتدربني  ال�شباب  اخرتنا  ْنَدَما  عيِ ليَِذليَِك 
نعرف  لأننا  ْنُهم  ميِ كبري  َعدد  اأخذ  قررنا 
ْنُهم �شيكملون امل�شوار وَهَذا ما  اأن قلياًل ميِ
ا ت�شورنا ، و  َّ �ْشَبة اأف�شل ميِ نيِ ن بيِ َل، َوَلكيِ َح�شَ
َي عدم  انية الَّتيِي وجدناها هيِ ال�شعوبة الثَّ
كثرًيا  نعاين  وكنا  للتدريب،  قاعة  توفر 
الَكثيِري  َمَعَنا  تتعاون  َومَلْ  الأمر،  َهَذا  من 
ة يفيِ َهَذا  ا�شَ من املوؤ�ش�شات الر�شمية َواخلَّ
هاَية متكنا من التعاون  ن يفيِ النِّ الأمر، َوَلكيِ
ا ال�شعوبة  َمع زين من توفري القاعة ، اأمَّ
َبْع�س  من  َعلينا  الهجوم  َفهيِي  اليَِثة  الثَّ
املتخ�ش�شني من يرون اأن تدريب ال�شباب 
هيِ  َوَهذيِ يناف�شونهم،  بروائيني  ي  َياأتيِ َقْد 
احَلديثيِ  بيِ اأرغب  ل  ديِ  التَّْحدييِ بيِ ْقَطة  النُّ

َعْنَها كثرًيا . 
املبادرة  حققتها  الَّتيِي  النتائج  عن  اأما 
َتَّ   : الرجبي  يقول  اللحظة  هذه  حتى 
قيد  ثمانية  َوُهَناَك  َواَية  ريِ  11 َباَعة  طيِ
ي�شل  َوَقْد  النهائية  للطباعة  الإعداد 
يب،  َقريِ َوْقت  يفيِ  ريَِواَية   22 اإىل  العدد 
َوُهَناَك َبْع�س ال�شباب والفتيات َيُقُوُموَن 
بعمل  وقمنا  انية،  الثَّ واَيةيِ  ْلريِ ليِ بالإعداد 
و�شاركنا  الُكُتب،  لتوقيع  حفالت  عدة 
 ، للكتابيِ ْويل  الدَّ ان  َعمَّ معر�س  يفيِ  ٍة  ُقوَّ بيِ
الل  َق كتابان من كتبنا اإجْنازًا من خيِ َوَحقَّ
يفيِ  �َشاًرا  اْنتيِ الأكرث  الُكُتب  يفيِ  ظهورهما 
كتاب  َوُهما  املعر�س  يفيِ  جملون  َمْوقع 
معابرة،  ت�شنيم  للكاتبة  كورتيزون 
اأن  علًما  ال�شي�شاين  مليمونة  ذئب  ودمعة 
جزًءا كبرًيا من رواياتنا مَلْ َيُكْن مدرجا 
ا َلْو كاَن  َ �شمن املوقع يفيِ ذليَِك الَوْقت، َورمبَّ

َكذليَِك لدخلت كتب اأكرث يفيِ املناف�شة 
عن  حديثه  معر�س  يف  الرجبي  واأكد 
املو�شم  يف  وحما�شهم  امل�شاركني  اإقبال 
ازداد  الإقبال  قائال:  للمبادرة  الثاين 
هيِ ال�شنة، َواحَلَما�س اأكرب، لأنَّ  كثرًيا يفيِ َهذيِ
الأوىل  ال�شنة  يفيِ  �شابًقا،  اإجْنازًا  ُهَناَك 
اإىل  ت�شل  َكثيِرية  اأقاويل  ُهَناَك  كاَنت 
َوَلْن  ن�شتمر،  َلْن  اأننا  الـُم�َشاريِكنَي  م�شامع 
َباَعة الروايات، واأن امل�شروع  نتمكن من طيِ
َيَتَمَكن  َومَلْ  َحاول  غرينا  واأن  فا�شل، 
ال�شنة  هذه  ن  َوَلكيِ �َشيء،  اأي  حتقيق  من 
خمتلفة فاملعنويات اأعلى، َواحَلَما�س اأكرب 
، علما اأن اأعداد امل�شاركني َتقريًبا نف�شها 
�شتني  من  اأكرث  يع تدريب  َن�ْشَتطيِ لأننا ل 

�شاًبا َوَفَتاة .
ال�شنة  هيِ  َهذيِ نتوقع يفيِ   : الرجبي  ويكمل 
يدًا من الإجنازات، َعَلى �شبيل الـَماَدة  َمزيِ

الهاج�س  َعَلى  قائم  منهاج  َي  َوهيِ املُْعطاة 
َلَدى �َشْخ�شيات الروايات وُهَو من تاأليفي 
َيُكوَن  ليِ ال�شنة  هيِ  َهذيِ ن�شره  ّم  َيتيِ اأن  اأتوقع 
، و ن�شعى لإنتاج ما َيقرب  ُمتاًحا ليِلَجميعيِ
متميزة  َواَية  ريِ يَن  �ْشريِ َوعيِ َخْم�س  من 
يفيِ  الـُم�َشاَرَكة  اإىل  اإ�شافة   ، املو�شم  هذا 

َتليَِفة من قبل ادبائنا . م�شابقات خُمْ
م�شروع  يف  املبدعني  م�شاركة  وعن 
حتدثت   ، الأول  مو�شمه  يف  )راوينا( 
ي�شاين عن روايتها التي جاءت  ميمونة ال�شِّ
بعنوان )دمعة ذئب ( قائلة : روايتي هي 
ي�شان  ال�شِّ ث عن هجرة  ل رواية تتحدَّ اأوَّ
القرن  اأوائل  يف  ا  وتركيَّ ام  ال�شَّ بالد  اإىل 
اأحداثها  يف  واية  الرِّ تعتمد  الع�شرين، 
عا�س  ر  ُمعمِّ �شي�شاينٍّ  رجٍل  ذاكرة  على 
مدينة  يف  املا�شي  القرن  ت�شعينيَّات  يف 
اكرة  الذَّ به  تعود  الأردنيَّة،  رقاء  الزَّ
اإىل عمر الع�شر �شنوات حيث هاجر من 
تارًكا  القوقاز  جبال  يف  الواقعة  قريته 
واية  روحه وطفولته وراءه.وتتاأرجح الرِّ
مان بني املا�شي واحلا�شر و تنتقل  يف الزَّ
لذلك  تبًعا  فتختلف  املكان،  يف  ا  اأي�شً
واية  ز الرِّ الثَّقافات املذكورة فيها ، و تركِّ
زاعات على  على انعكا�شات احلروب والنِّ
عوب، وُتربز اجلانب الإن�شاين واملعاناة  ال�شُّ
ي�شاينِّ خالل تلك  عب ال�شِّ التي عا�شها ال�شَّ
عبة و ُتربز عنا�شر الثَّقافة  روف ال�شَّ الظُّ
لبا�س،  املعي�شة،  طرق  من  ي�شانيَّة  ال�شِّ
ماأكولت،  اأ�شاطري،  وتقاليد،  عادات 
اأمثال.. مو�شيقى،األغاز،  غناء،  رق�س، 
ي�شان  ال�شِّ الأبطال  ذكر  ُتخلِّد  و   ، الخ 
اأر�شهم  عن  فاع  الدِّ يف  ا�شتماتوا  الذين 
اتهم يف حقباٍت زمنيٍَّة خمتلفة ، و  وحريَّ
العفيف  واحُلبِّ  داقة  ال�شَّ رابط  �س  ُتقدِّ
ومكارم الأخالق، وتدعو للتَّ�شامح وترك 
ة اأ�شكالها ، و  ارات، وتنبذ اخليانة بكافَّ الثَّ
تقاطعت يف ف�شٍل من الف�شول مع الق�شيَّة 
الفل�شطينيَّة وبيَّنت اأنَّ هاتنْي الق�شيَّتنْي 
و   ، النَّواحي  من  كثرٍي  يف  مت�شابهتنْي 
ي�شان واأحفادهم  بيَّنت اأنَّ املهاجرين ال�شِّ
وهم  الها�شميَّة  للقيادة  الولء  �شديدو 
الوطن.   ف�شيف�شاء  من  اأ  يتجزَّ ل  جزٌء 
اهتمامها  �شبب  عن  ال�شي�شاين  وتكمل 
طويلٌة  ق�شٌة  هي  الرواية   : بالرواية 
ت�ُشدُّ  جميٍل  ب�شكٍل  حيكت  اإْن  قة،  ُم�شوِّ
ا  القارئ حتى نهايتها، قلُت يف نف�شي رمبَّ
اأحداث  ُيوؤرِّخ  تاريخًيا  كتاًبا  األَّفُت  لو 
م الفائدة بال �شك، ولكن  الهجرة ف�شُيقدِّ
واية يف حماولة تاأريخ  اإن ا�شتخدمُت الرِّ
اأكرب  �شريحًة  ف�شتجذب  املا�شي  اأحداث 
الفائدة  خاللها  من  م  و�شاأقدِّ اء  القرَّ من 
ن�شبة  اأن  كما  املتعة،  اإىل  بالإ�شافة 
التَّعاطف مع الق�شيَّة �شتكون عالية؛ لأنَّ 
خمزوٍن  ذات  تكون  بطبيعتها  واية  الرِّ
التي  والأحا�شي�س  امل�شاعر  من  كبرٍي 
تنتقل ب�شكٍل �شل�س وبطريق غري مبا�شٍر 
 ، املرجّو  النطباع  القارئ  لدى  ن  لتكوِّ
وت�شيف ال�شي�شاين : لكتابة هذه الرواية 
اريخ  ثالثة اأ�شباب، وذلك حلفظ هذا التَّ
والإرث، خا�شة يف غياب التوثيق من قبل 

اريخ  التَّ هذا  فكان  الأوائل،  املهاجرين 
ثم  ياع.  لل�شَّ �شه  ُيعرِّ ما  فقط،  ا  كيًّ حَمْ
ي�شان على امل�شتوى املحليِّ  للتَّعريف بال�شِّ
ق�شيَّة  واأنَّ  ة  خا�شَّ والعاملي  والعربي 
يا�شي  ال�شِّ التَّعتيم  بعد  ُمبهمة  ي�شان  ال�شِّ
يف  له  �ُس  تتعرَّ الذي  و�شيِّ  الرُّ الإعالمي 
واية �شيدرك  كلِّ زمان ، والقارئ لهذه الرِّ
ا  ي�شاينِّ لي�س �شعًبا اإرهابيًّ عب ال�شِّ اأنَّ ال�شَّ
ًبا بل هو �شعٌب ُم�شامٌل ل ُي�شاوم على  خمرِّ

يته وعر�شه. اأر�شه وحرِّ
عوبات التي واجهت ال�شي�شاين  وعن ال�شُّ
يف كتابتها تقول : يف البداية كان اأمامي 
حتديِّ كبري وهو جمع املعلومات، فامل�شادر 
قليلة  قة  املوثَّ والبيانات  �شئيلة،  كانت 
وكلُّ  عليه،  احل�شول  اأردُت  مبا  مقارنًة 
املهاجرين الذين يلكون الأحاديث التي 
فلجاأت  احلياة.  فارقوا  قد  عنها  اأبحث 
اإىل جمع التَّفا�شيل من خالل الأحاديث 
الأحفاد،  واأحفاد  لالأحفاد  ة  املرويَّ
واملنطق  العلمي  البحث  منهج  واعتمدُت 
م�شاعدتي  ْت  ومتَّ املوا�شع.  بع�س  يف 
مني  )الأكرب  ني  املهتمِّ بع�س  خالل  من 
والذين  ال�شي�شانيِّة  الق�شيَّة  يف  ا(  �شنًّ
مع  اللقاءات  بع�س  اأجروا  قد  كانوا 
املهاجرين الأوائل قبل وفاتهم ، و كوين 
ا  رئي�شيًّ ا  حتديًّ كان  اأطفال  خلم�شة  اأم 
والوقت  اأ�شرتي  جتاه  وواجباتي  ا،  اأي�شً
ا  حتديًّ كان  طلباتهم  لتلبية  امل�شتهلك 
بت�شخري  عوبة  ال�شُّ هذه  جتاوزت  �شعًبا، 
الليل للكتابة على ح�شاب �شاعات نومي، 
بعد  يوًما  ق  اأحقِّ واأنا  �شعيدًة  كنُت  ي  لكنِّ
يوم اإجناًزا فيها دون التَّق�شري يف مهامي 
ود التي ظهرْت  البيتيَّة رغم الهالت ال�شُّ
فكان  الأكرب  التَّحدي  ا  اأمَّ  ، عيني  حتت 
كنُت  فقد  وطباعتها،  واية  الرِّ ن�شر  يف 
حقوقي  ت�شمن  ن�شٍر  دار  عن  اأبحُث 
خم�س  خالل  املبذول  ُجهدي  ر  وتقدِّ
خالل  من  الأمر  جتاوز  تَّ  وقد  �شنوات، 
من  عليه  تعرفت  الذي  راوينا  م�شروع 
اإعالًنا  قراأُت  فقد  الفي�شبوك،  خالل 
غري  املخطوطات  اأ�شحاب  الكتَّاب  يدعو 
املن�شورة اأو من يطمحون لكتابة رواية 
الذي  بامل�شروع  واللتحاق  التَّ�شجيل 
تعلَّمُت من خالل ور�شاته املكثفة العديد 
من الأ�شاليب اجلديدة لكتابة الرواية، 
فُت على طرٍق ُمبتكرة لبدء الف�شول  تعرَّ
املختلفة، واأمور تقنيَّة اأخرى �شاأ�شتفيد 
الثَّاين  اجلزء  كتابة  خالل  لحًقا  منها 
اأخرى  روايات  يف  اأو  واية  الرِّ هذه  من 
اأنني  اأخفيكم  ول   ، اهلل  �شاء  اإن  قادمة 
اأنتظر هذه الفر�شة وهي وجود مثل هذا 
الرواية  فمخطوط  عام،  منذ  امل�شروع 
كان جاهًزا ينتظر فر�شة ن�شٍر حقيقيَّة، 
اإمكانيَّاته  رغم  تاأكيد  وبكلِّ  وامل�شروع 
مع  الفر�شة  هذه  يل  م  قدَّ املتوا�شعة 
حقوقي  حفظت  التي  اأكيول  الن�شر  دار 
مع  بل ومتا�شْت  رت جهدي،  ككاتبة وقدَّ
واإي�شالها  واية  الرِّ ترجمة  يف  طموحي 
على  ا  حاليًّ ار  الدَّ وتعمل  العامليَّة،  اإىل 
اإن  و�شيَّة  والرُّ كيَّة  الرتُّ اإىل  ترجمتها 

اإىل  جمة  الرتَّ و�شتلحقها  اهلل،  �شاء 
اجلزء  الآن  منذ  وتبنَّت  الإجنليزية، 

الثَّاين الذي بداأُت بكتابته. 
وتقول ال�شي�شاين : )راوينا( يف مو�شمه 
املحدودة  اته  اإمكانيَّ ورغم  ل،  الأوَّ
الكتابة  �شعلة  اإبقاء  ا�شتطاع  اأنَّه  اإلَّ 
ا فريًقا واحًدا  جة يف �شدورنا، وكنَّ متاأجِّ
الور�شات  عرب  نتوا�شل  غف،  ال�شَّ يجمعنا 
التَّوا�شل  و�شائل  وعرب  التَّدريبيَّة، 
الجتماعيِّ املختلفة، ونت�شاعد ونبتكر. 
تكون  اأن  لبدَّ  زة  املحفِّ البيئة  وهذه 
خارج  والتَّفكري  لالإبداع  و�شيلة  خري 
ر  وفَّ امل�شروع  اأنَّ  نن�شى  ول  ندوق.  ال�شُّ
اأو  مقروءة  �شواء  ة  اإعالميِّ تغطيًة  لنا 
وايات  الرِّ ن�شر  بعد  اأومرئيَّة  م�شموعة 
و�شلَّط  للقارئ،  اإي�شالها  يف  �شهَّل  ما 
وء عليها، واأ�شبح بع�شنا مركز اهتمام  ال�شُّ
و�شائل الإعالم املحليَّة والعربيَّة وحتى 
اقتناء  على  الإقبال  واأ�شبح  الأجنبيَّة، 
ًدا  وايات يف معار�س الكتب جيِّ ن�شٍخ من الرِّ
ا ومتاًزا يف كثرٍي من الأحيان، فح�شب  جدًّ
دمعة   " رواية  كانت  جملون  اإح�شائية 
اأكرث الكتب مبيًعا يف معر�س  " من  ذئب 
كما   ،  2019 عام  للكتاب  ويل  الدَّ ان  عمَّ
قْت ن�شبة مبيٍع عالية يف معر�س  اأنَّها حقَّ
ويل للكتاب يف نف�س العام ،  ارقة الدَّ ال�شَّ
و طموحي اأْن اأُكمل ما قد بداأْت، فقد قال 
خلقُت  اأينِّ  الأردنيِّني  الأدباء  اأحد  يل 
بالأدب  اه  �شمَّ الأدب  من  جديًدا  نوًعا 
اأكتب  اأْن  اأطمح   . الأردينِّ ي�شاينِّ  ال�شِّ
واية، واأن اأكون مثاًل  اجلزء الثَّاين من الرِّ
ُيحتذى به يف كتابة روايٍة اآمنٍة تتَّفق مع 

منظومة الأخالق والقيم ول تتعداها.
عدد الذكور امل�شاركني يف الن�شخة الأوىل 
باملقارنة  جدا  قليل  راوينا  م�شروع  من 
التميز  بدا  هذا  ومع   ، الفتيات  عدد  مع 
وا�شحا يف م�شمون هذه الروايات وهذا ما 
عرب عنه �شالح الدين فاحت �شاحب رواية 
يقول  حيث   ) اأيلول  من  ع�شر  )الثالث 
عن روايته : روايتي درامية اجتماعية 
، مبنية على ق�شة حقيقية من املجتمع 
الأردين ، تدق جدران البيوت العربية ، 
وتعالج م�شكلة الفتاة العربية بني طالق 
وجتربة  امل�شوؤوليات  وحتمل  الأهل 
مبنية  فالرواية   ، الرنج�شية   احلب 
على منطلقات اإن�شانية متقدمة ، وتطرح 
جتربة  وعن   . ذلك  على  بناء  املو�شوع 
امل�شاركة تقول �شاجدة يحيى الطو�س : 
اأن الفكرة �شتبقى يتيمة  طاملا اعتقدت 
تلك  حتتويها،  رواية  ثّمة  يكن  مل  اإن 
عامل  خميلتي،  يف  تقفز  التي  ال�شذرات 
حتى  و  فراغي  يداهم  من  ال�شخ�شيات 
جتمعها،  اأم  حتتاج  ان�شغايل،  �شاعات 
ترتب لتلك ال�شخ�شيات م�شاحة لتلتقي 
اخليال،  عامل  يف  بالوهن  ت�شعر  فال 
و  اأكرث  ذواتنا  لنواجه  ي�شفعنا  واقعنا 
 ، فينا  ذلك  كل  لرنتب  م�شاحة  للرواية 
وتكمل الطو�س حديثها : قبل م�شاركتي  
قد  وكنت  روايات   )٣ كتبت)  بامل�شروع 
رواية  اأق�شر   ، الرابعة  بالرواية  بداأت 

كتابة  انهاء  ففكرة  �شنتني،  معي  اخذت 
الرواية ب�شنة كما ت اخبارنا يف بداية 
امل�شروع كانت �شبه م�شتحيلة يف خميلتي، 
بالإ�شافة لفكرة كيف اأبدا بكتابة رواية 
بالفعل،،،  واأنا قد �شرعت بكتابة رواية 
الذي  الرجبي  الدكتور  اأ�شلوب  لكن 
�شاعدنا،، باأن جنعل دماغنا حتت مثريات 
كثرية، فال حتتاج "رحمة الإلهام لينزل 
الإلهام.  هذا  ت�شتحدث  اأنت  بل  لك" 
جديدة  رواية  بكتابة  بداأت  وكيف 
وخروجي من جو الرواية ال�شابقة ذهبت 
جميع  اأن  واأخربته  الرجبي  للدكتور 
الفريق معي بداأ بالفعل مبناق�شة امل�شرف 
وهو اأ�شتاذ فادي له كل ال�شكر والتقدير، 
حلظتها اأخربين الدكتور اكتبي عن بنت 
اأنا  فاأخربته  جمتمعها،  من  تغري  بدها 
بفكرة  اأوؤمن  انا  التغيري  بفكرة  اأوؤمن  ل 
الإ�شافة، قال : متام بنت بدها ت�شيف 
اأنها  مبا  طيب  له:  قلت  ملجتمعها،  �شي 
اأ�شافت �شيئا ملجتمعها ملاذا مل تغري �شيئا 
هنا  ومن  خر�شاء،  اأجعلها  فقلت:  فيه 
بداأت بق�شة الفتاة اخلر�شاء التي تريد 

اأن ت�شيف ملجتمعها �شيئا ليبداأ التغيري.
كاتبة  كنت  بالبداية   : الطو�س  وتقول 
هاوية وقارئة نهم،، مع امل�شروع اأ�شبحت 
كاتبة نا�شجة قارئة واعية  ، مع راوينا 
�شرنا اأكرث ن�شجا ، وفهمنا حاجة املجتمع 
، فهمنا طريقة الكتابة ب�شكل اأكرث وعيا 
ب�شكل  اأدبيا  عمال  ننهي  كيف  تعلمنا   ،
توؤمن  �شخ�س  وجود  وفكرة   ، احرتايف 
اأمن  وم�شدر  ثقة  م�شدر  وهو  براأيه 
اإىل  للو�شول  �شاعدنا  فكرتك  لت�شاركه 

الإبداع وبطريقة اآمنة . 
 : الطو�س  تقول  روايتها  عنوان  وعن 
روايتي جاءت بعنوان )�شجيج اأخر�س( 
تتحدث عن فتاة خر�شاء تناولت حياتها 
خر�شها  واجهت  هي  كيف  مراحل  بعدة 
مثل  وكانت  املجتمع،  معها  تعامل  وكيف 
للمجتمع  البداية  يف  ال�شامت  ال�شاهد 
من حولها �شواء من عالقات اجتماعية 
كق�شية  اأكرب  جلانب  اأو  حولها  اإن�شانية 
على م�شتوى مدينة اأو قرية، حتدثت عن 
بدمج  دورنا  عن  املجتمعات  يف  الطبقية 
�شوت  عن  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
وغمو�س  دراما  روايتي  تعترب  ال�شمري، 
جتد  عندما  الفنتازيا.  من  القليل  فيها 
الهم  هذا  يحملون  اأ�شخا�شا  الوطن  يف 
ويحققون   ، ب�شمت  ويعملون  الثقايف، 
ما  اإىل  ال�شباب  وير�شدون   ، الإجنازات 
يتقنون �شنعه ، عندما ترى هذه الفئة 
الفتية تنه�س من خالل م�شروع تطوعي 
جمتمع  يف  اأننا  حلظتها  تدرك   ، اأدبي 
متكافل قادر على �شنع التغيري ، وتعديل 
امل�شار ، بنهج اأخالقي اإحرتايف ، للنهو�س 
مبجتمع يواكب التطور وير�شم اخلري يف 
اإىل  امل�شروع يدعونها  ، هذا  كل الأنحاء 
م�شروع   ، الأف�شل  لنكون  يكن  ما  بذل 
)راوينا ( اأخل�س النية يف املحافظة على 
القادرين  ال�شباب  املبدعني  فاأنتج  القيم 

على حتمل امل�شوؤوليات يف الغد القادم .

محمد حافظ جبر

م�شروع الروائي العربي )راوينا ( 
منارة لل�شباب املبدع يف فــن الرواية العربية

الرجبي : َتَّ ِطَباَعة 11 ِرَواَية 
الإعداد  قيد  ثمانية  َوُهَناَك 
ي�شل  َوَقْد  النهائية  للطباعة 

العدد اإىل 22 ِرَواَية
اأ�شخا�ص  قبل  من  بالرف�ص  امل�شروع  جوبه   :

وموؤ�ش�شات عديدة
: َلْ تتعاون َمَعَنا الَكِثري من املوؤ�ش�شات الر�شمية 

ة يِف َهَذا الأمر ا�شَ َواخلَّ
َوِع�ْشِريَن  َخْم�ص  من  َيقرب  ما  لإنتاج  ن�شعى   :

ِرَواَية متميزة هذا املو�شم

ر  وفَّ امل�شروع   : ال�شي�شاين 
�شواء  ة  اإعالميِّ تغطيًة  لنا 
مقروءة اأو م�شموعة اأومرئيَّة 

وايات بعد ن�شر الرِّ
هجرة  عن  ث  تتحدَّ رواية  ل  اأوَّ هي  روايتي   :

ا ام وتركيَّ ي�شان اإىل بالد ال�شَّ ال�شِّ
: رواية » دمعة ذئب » من اأكرث الكتب مبيًعا يف 

ويل للكتاب عام 2019 ان الدَّ معر�ص عمَّ

الطو�ص : مع راوينا �شرنا 
اأكرث ن�شجا ، وفهمنا حاجة 
طريقة  فهمنا   ، املجتمع 

الكتابة ب�شكل اأكرث وعيا

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

العنوان :
 عمان / شارع الملكه رانية 

)الصحافه سابقا(

الموقع األلكتروني
www.omamjo.com

صفحة الفيسبوك
www.facebook.com/omamjo

هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الخميس )28( تشرين ثاني 2019
العدد )1389( 8



الطاقة تصدر دليال لالستفادة من برنامج 
الخاليا والسخانات الشمسية المدعومة

*عمان 
التابع  الطاقة  وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  ا�شدر �شندوق 
ار�شاديا لربنامج دعم  لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية دليال 
املنزيل،  للقطاع  �شم�شية  و�شخانات  خاليا  اأنظمة  تركيب 
مدعوم من احلكومة بن�شبة 30 باملئة على ان يتحمل امل�شتفيد 

باقي الكلفة بالتق�شيط من خالل البنوك.
املواطنني  اطللالع  اىل  الدليل  خالل  من  الللوزارة  وت�شعى 
مبا�شرا  دعما  يقدم  الذي  الربنامج  من  اال�شتفادة  الية  على 
تركيب  على  مل�شاعدتها  االردنية  لالأ�شر  باملئة   30 بن�شبة 
�شخانات �شم�شية وخاليا �شم�شية لتوليد الكهرباء باال�شافة 
اىل ت�شهيالت يف دفع باقي املبلغ من خالل البنوك ما ي�شهم يف 

تخفي�ض فاتورة الكهرباء ال�شهرية لتلك االأ�شر.
اآلية  على  اللللوزارة،  موقع  على  املن�شور  الدليل  وي�شتمل 
برنامج  خللالل  من  املقدم  الدعم  من  واال�شتفادة  التقدمي 
اخلاليا  نظام  ال�شم�شية،  ال�شخانات  )نظام  املنزيل  القطاع 

ال�شم�شية( من خالل البنك االإ�شالمي االردين.
الدليل  مللن  ن�شخة  بتقدمي  البنك  يقوم  االللليللة  ووفللق 
االر�شادي للمواطن وال�شركة املنفذة لاللتزام به عند اإعداد 
باختيار  املواطن  يقوم  فيما  للنظام،  والفني  املللايل  العر�ض 
و/اأو  �شم�شية  خاليا  النظام  برتكيب  �شتقوم  التي  ال�شركة 

للنظام  ومايل  فني  عر�ض  واأخذ  ال�شم�شية  ال�شخانات  نظام 
املراد تركيبه.

اال�شالمي  للبنك  وامللللايل  الفني  العر�ض  تقدمي  ويتم 
لدى  املعتمدة  التمويلية  اجلهات  من  يعترب  والللذي  االردين 
وزارة  الطاقة/  وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  ت�شجيع  �شندوق 
املقدم  العر�ض  املوافقة على  املعدنية، وبعد  الطاقة والرثوة 
النظام  باملئة من اجمايل كلفة  يتم تقدمي دعم مقداره 30 
يقوم  فيما  املتجددة،  الطاقة  ت�شجيع  �شندوق  خللالل  من 
هذه  كلفة  من  باملئة   70 وهو  املبلغ  باقي  بتق�شيط  املواطن 
النحو  على  االردين  اال�شالمي  البنك  خللالل  من  االنظمة 
�شهرا  و24  ال�شم�شية  اخلاليا  الأنظمة  �شهرا   48 الللتللايل: 
و12  امل�شطحة  املرايا  نوع  من  ال�شم�شية  ال�شخانات  النظمة 
�شهرا الأنظمة ال�شخانات ال�شم�شية من نوع االنابيب املفرغة.

االعلى  واحلللد  املدعوم  النظام  �شروط  الدليل  ويو�شح 
ل�شعة و�شعر النظام ون�شبة الدعم احلكومي مع مدة تق�شيط 
املبلغ املرتتب بعد الدعم احلكومي مبا يف ذلك �شروط  باقي 
تكون  ان  يجب  والللتللي  للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  اختيار 
وان  واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  من  مرخ�شة 
يكون احلد االعلى ل�شعة نظام اخلاليا ال�شم�شية املدعوم 6ر3 

كيلو واط وبحد اعلى لل�شعر 550 دينارا للكيلو واط.
 تابع �ض10

*عمان 
الطاقة  جمللايل  يف  مطلعون  خللرباء  اأكللد 
الكهربائية  املركبات  اقتناء  اأهمية  والبيئة، 
الطاقة  اأمن  لتحقيقها  )هايربد(،  والهجينة 
البيئي،  والللتلللللوث  االنللبللعللاثللات  مللن  والتقليل 

وبالتايل حت�شني حياة املواطنني.

وقالوا يف ندوة عقدها منتدى عبد احلميد 
�شومان الثقايف م�شاء اول اأم�ض االإثنني بعنوان 
والكهربائية يف االأردن”،  الهجينة  “ال�شيارات 
والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مع  بالتعاون 
يف  الكهربائية  ال�شيارات  عدد  اأن  اإىل  )اأفللد(، 
األف   16 اإىل  املا�شي  العام  نهاية  و�شل  اململكة 

مركبة. وبينوا اأن تذبذب القرارات احلكومية 
وعللدم  والللر�للشللوم  ال�شرائب  بفر�ض  املتعلقة 
ا�شتقرارها اأدى اإىل عزوف املواطنني عن �شراء 
والطلب  االإقبال  و�شعف  الكهربائية  املركبات 
عليها، وبالتايل اأدى اإىل تباطوؤ عملية التحول 
جمعية  رئي�ض  وا�شتعر�ض  النقل.  منظومة  يف 

ال�شيارات الكهربائية التعاونية املهند�ض اأحمد 
ال�شلبي  واأثللره  احلللراري،  االحتبا�ض  رداد  اأبو 
ثاين  تلوث  من   %60 اأن  مبينا  املواطنني،  على 
اأك�شيد الكربون يف اململكة م�شدره قطاع النقل، 
يف حني اأن املركبات الكهربائية لها دور كبري يف 
تقليل التلوث.                       تابع �ض11

خبراء: تذبذب القرار الحكومي يعطل انتشار المركبات الكهربائية 

االقتصادي

معرض المنتجات الصينية

 يبدأ 10 الشهر المقبل

*عمان 
بدورته  ال�شينية  املنتجات  معر�ض  املقبل  ال�شهر  من  العا�شر  يف  عمان  يف  تبداأ 
قاعات  يف  واملوؤمترات  املعار�ض  لتنظيم  برتا  �شركة  �شنويا  تنظمه  ع�شرة  ال�شاد�شة 

زارة اك�شبو بفندق حياة عمان.
وح�شب ال�شريك التنفيذي ملجموعة �شركات برتا لل�شياحة وال�شفر وبرتا لتنظيم 
املعار�ض واملوؤمترات وائل قعوار، ي�شارك باملعر�ض الذي ي�شتمر ثالثة ايام ما يقارب 
400 �شركة عار�شة من ال�شني اإىل بع�ض موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ض وال�شفارة 

ال�شينية يف عمان.
التجارة  لقطاع  التقاء  نقطة  بات  املعر�ض  ان   ، �شحفي  لقاء  خالل  قعوار  واكد 
وال�شناعة االأردنيني ورجال االأعمال وال�شناعة من البلدان العربية ويوفر ملختلف 
�شرائح املجتمع ال�شناعي والتجاري باململكة وفل�شطني واملحيط العربي فر�شة ثمينة 
باأعلى  والت�شاميم  واالإبتكارات  ال�شينية  ال�شركات  اأنتجته  ما  اأحدث  على  لالإطالع 
على  يقام  الذي  املعر�ض  ان  اإىل  قعوار  وا�شار  العامة.  وال�شالمة  اجلودة  موا�شفات 
م�شاحة 3 اآالف مرت مربع، يعد واجهة لكربيات ال�شركات العار�شة يف ال�شني وفر�شة 
من  والعديد  م�شنعية  ومنللاذج  واآالت  معدات  من  املنتجات  على  الزائرين  الطللالع 
متطلبات قطاع ال�شناعة والبناء واالإ�شاءة والزراعة والطاقة املتجددة والتعليب 

واالحتياجات املنزلية والعديد من احتياجات االأ�شواق االأردنية والعربية.
للتاجر  وبني ان املعر�ض يوفر اعلى معايري اجلودة و�شمان املنتج الذي �شيتوفر 
ال�شركات  اأف�شل  ميثلون  الذين  العار�شني  مع  املبا�شر  االت�شال  خالل  من  وامل�شتورد 

ال�شينية املنتجة ملتطلبات ال�شوق مبنطقة ال�شرق االأو�شط.
 تابع �ض10
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*وكاالت
ارتفع اإنفاق امل�شتهلكني يف الواليات املتحدة ارتفاعا مطردا يف اأكتوبر ت�شرين االأول، 
مما ينبئ باأن االقت�شاد �شيحافظ على االأرجح على وترية منو معتدلة يف الربع االأخري من 
العام.وقالت وزارة التجارة االأمريكية يوم االأربعاء اإن اإنفاق امل�شتهلكني، الذي ي�شكل اأكرث 
من ثلثي الن�شاط االقت�شادي، ارتفع 0.3 باملئة ال�شهر املا�شي مع زيادة اإنفاق االأ�شر على 

الكهرباء والغاز، وهو ما طغى على انخفا�ض م�شرتيات ال�شيارات اجلديدة.
وارتفع اإنفاق امل�شتهلكني 0.2 باملئة غري معدلة يف �شبتمرب اأيلول. وجاءت زيادة ال�شهر 
وعالمات  امل�شتهلكني  اإنفاق  يف  املكا�شب  االقت�شاديني.وتعزز  توقعات  مع  متوافقة  املا�شي 
على ا�شتقرار ا�شتثمارات ال�شركات، توقعات االقت�شاديني باأن يوا�شل االقت�شاد النمو بني 

1.7 واثنني باملئة. ومنا االقت�شاد 2.1 باملئة على اأ�شا�ض �شنوي يف الربع الثالث.

*وكاالت
ا�شتقر النفط فوق 64 دوالرا للربميل يوم االأربعاء، اإذ عو�ض تفاوؤل حيال التو�شل 
قريبا التفاق جتارة بني الواليات املتحدة وال�شني اأثر تقرير اأظهر زيادة مفاجئة يف 

خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة.
وقال معهد البرتول االأمريكي يوم الثالثاء اإن خمزونات اخلام االأمريكية ارتفعت 
بواقع 3.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات املحللني بهبوطها. ومن املقرر �شدور تقرير 

احلكومة االأمريكية عن االإمدادات يف وقت الحق يوم االأربعاء.
وبحلول ال�شاعة 1118 بتوقيت جرينت�ض، كان خام برنت مرتفعا 20 �شنتا عند 
64.47 دوالر للربميل، بينما زاد خام غرب تك�شا�ض الو�شيط االأمريكي �شبعة �شنتات 

عند 58.48 دوالر للربميل.

إنفاق المستهلكين األمريكيين يزيد 
باطراد في أكتوبر مع تضخم ضعيف

النفط فوق 64 دوالرا بفضل 
آمال اتفاق تجاري
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*عمان 
ال�شهر  م��ن  العا�شر  يف  عمان  يف  ت��ب��داأ 
بدورته  ال�شينية  املنتجات  معر�ض  املقبل 
ال�شاد�شة ع�شرة تنظمه �شنويا �شركة برتا 
لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات يف قاعات زارة 

اك�شبو بفندق حياة عمان.
ملجموعة  التنفيذي  ال�شريك  وح�شب 
وب��رتا  وال�شفر  لل�شياحة  ب��رتا  ���ش��رك��ات 
قعوار،  وائل  واملوؤمترات  املعار�ض  لتنظيم 
ايام  ي�شتمر ثالثة  الذي  باملعر�ض  ي�شارك 
ال�شني  من  عار�شة  �شركة   400 يقارب  ما 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ش�����ش��ات  بع�ض  اإىل 
واخلا�ض وال�شفارة ال�شينية يف عمان.

ان   ، �شحفي  لقاء  خ��الل  قعوار  واك��د 
التجارة  لقطاع  التقاء  نقطة  بات  املعر�ض 
الأع��م��ال  ورج���ال  الأردن��ي��ني  وال�شناعة 
ويوفر  العربية  البلدان  م��ن  وال�شناعة 
ملختلف �شرائح املجتمع ال�شناعي والتجاري 
باململكة وفل�شطني واملحيط العربي فر�شة 
اأنتجته  م��ا  اأح���دث  على  ل��الإط��الع  ثمينة 
ال�شركات ال�شينية والإبتكارات والت�شاميم 
ب��اأع��ل��ى م��وا���ش��ف��ات اجل����ودة وال�����ش��الم��ة 

العامة. وا�شار قعوار اإىل ان املعر�ض الذي 
يعد  مربع،  مرت  اآلف   3 م�شاحة  على  يقام 
يف  العار�شة  ال�شركات  لكربيات  واج��ه��ة 
على  ال��زائ��ري��ن  لط���الع  وف��ر���ش��ة  ال�شني 
املنتجات من معدات واآلت ومناذج م�شنعية 
ال�شناعة  قطاع  متطلبات  م��ن  وال��ع��دي��د 
والطاقة  وال��زراع��ة  والإ���ش��اءة  والبناء 
املنزلية  والتعليب والحتياجات  املتجددة 
الأردنية  الأ�شواق  والعديد من احتياجات 

والعربية.
معايري  اعلى  يوفر  املعر�ض  ان  وب��ني 

اجلودة و�شمان املنتج الذي �شيتوفر للتاجر 
مع  املبا�شر  الت�شال  خالل  من  وامل�شتورد 
ال�شركات  اأف�شل  ميثلون  الذين  العار�شني 
ال�شينية املنتجة ملتطلبات ال�شوق مبنطقة 

ال�شرق الأو�شط.
وا����ش���اد ق���ع���وار ب��ج��ه��ود الأ���ش��دق��اء 
لتعزيز  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  يف 
والعامل  الأردن  مع  القت�شادية  العالقات 
ال�شناعيني  اأم��ام  املهمة  وت�شهيل  العربي 
اخلربات  من  لال�شتفادة  التجاري  والقطاع 

ال�شينية مبختلف املجالت.

معرض المنتجات الصينية
*عمان  يبدأ 10 الشهر المقبل

 - “نيوزو  ���ش��رك��ة  اأع���دت���ه  ت��ق��ري��ر  ك�����ش��ف 
Newzoo« بال�شرتاك مع “تن�شنت” حول اأبحاث 
والإلكرتونية،  العاملية  الألعاب  وحتليالت  ال�شوق 
�شُيحقق  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  األعاب  �شوق  اأّن 
 2019 عام  يف  دولر  مليار  8ر4  اإي��رادات  اإجمايل 
ومن املتوقع اأن ي�شل اإىل 6 مليار دولر بحلول عام 

.2021
وقال التقرير اإن اإجمايل ال�شوق العاملية والتي 
ت�شمل اإيرادات الألعاب من جميع املن�شات مبا فيها 
الكمبيوتر،  واأل��ع��اب  والكون�شول  املوبايل  األ��ع��اب 
عام  يف  اأمريكي  دولر  مليار  8ر148  يبلغ  اأن  يتوقع 
2019. ويتناول التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء 
�شناعة  م�شتقبل  منه،  ن�شخة  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
وجاء  الالعبني،  بني  التفاعلّي  ونظامها  الأل��ع��اب 
املهرجان  �شمن  جرت  نقا�ض  حلقة  خالل  اإطالقه 
واملو�شيقى  والفيديو  والألعاب  لالأفالم  الإقليمي 

الذي اأقيم يف دبي.
لقطاع  امل�شتقبلية  الآف���اق  التقرير  وي��در���ض 
انت�شار  تو�شع  ذل��ك  يف  مبا  الإلكرتونية،  الأل��ع��اب 
املن�شات  الإلكرتونية عرب  والألعاب  املوبايل  األعاب 
الأخرى، وانت�شار الألعاب الإلكرتونية يف املنطقة، 
يف  اإيجابية  اآث���ار  حتقيق  يف  الأل��ع��اب  واإم��ك��ان��ات 

التنمية القت�شادية والجتماعية.
وي��ب��ح��ث ال��ت��ق��ري��ر ب��اإم��ك��ان��ات ���ش��وق الأل��ع��اب 
الإي�����رادات،  ح��ي��ث  م��ن  باملنطقة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ب�شكل  الألعاب  فيها  توؤثر  التي  الأخرى  واملجالت 
الإلكرتونية  الألعاب  اأ�شبحت  اإذ  ومفيد،  اإيجابي 
بالتنمية  امل�شاهمة  الرئي�شية  امل�����ش��ادر  اأح���د 
كما  الرقمي؛  القت�شاد  جم��ال  يف  القت�شادية 
من  للعديد  اأ���ش��ا���ش��ي��ًا  ترفيهيًا  خ��ي��ارًا  اأ�شبحت 
الأ�شخا�ض، واأثرت يف جمالت جديدة مثل التعليم 
ومكان العمل، وحققت زيادة يف امل�شاركة والتفاعل 
ووفرت طرق جديدة وم�شوقة للتوا�شل مع العامل.

*عمان 
البا�ض  م�شروع  من  املت�شررون  التجار  فو�ض 
للمطالبة  عمان  جتارة  غرفة  طرببور  يف  ال�شريع 
حلقت  التي  واخل�شائر  ال���ش��رار  عن  بتعوي�شهم 
والتحويالت  التحتية  البنية  اعمال  ج��راء  بهم 

والتح�شينات املرورية التي طالت املنطقة.
كمت�شررين  الغرفة  لدى  امل�شجلني  عدد  ويبلغ 
مبنطقة طرببور حتى اليوم 116 تاجرا، فيما بلغ 
عدد التفاوي�ض الر�شمية التي مّت جمعها وتعبئتها 

وت�شليمها للغرفة 87 تفوي�شا.
خالل  املت�شررين  من  املنتخبة  اللجنة  واكدت 
لقاء مع جمل�ض ادارة الغرفة، �شرورة ح�شاب قيمة 
جميع  اأع��داد  حل�شر  اآلية  واإيجاد  املبدئي  ال�شرر 
املت�شررين باملنطقة لتكون الأرقام واقعية وثابتة.

وطالبت اللجنة غرفة جتارة عمان بال�شتعانة 
املهنية  والنقابات  القانونيني  من  اخت�شا�ض  بذوي 
واخلرباء لبيان قيمة ال�شرر الكلي احلا�شل واثبات 

واقعة ال�شرر .
كونها  الكربى  عمان  اأمانة  ان  اللجنة  واك��دت 
املعنية بامل�شروع ملزمة بتعوي�ض التجار املت�شررين 
منطقة  تعترب  طرببور  منطقة  اأن  اإثبات  حال  يف 
للم�شروع،  التحتية  البنية  اعمال  بفعل  منكوبة 

مطالبة بتعيني جلنة خرباء متلك اخلربة الفعلية 
لإجناز مهمة تقدير واقع احلال باملنطقة.

وا�شارت اللجنة اىل اإعداد ملف للق�شية وجلنة 
املحكمة  م��ن  وم��وث��وق��ة  ر�شميا  معتمدة  خ���رباء 

لتقدير ال�شرر باملنطقة وتثبيت واقع احلال.
اإن  توفيق:  احل��اج  خليل  الغرفة  رئي�ض  وق��ال 
جل�شته  يف  امللف  ه��ذا  �شيناق�ض  الدارة  جمل�ض 
التي �شيعقدها ال�شبوع املقبل لو�شع خطة لكيفية 
ال�شري بالق�شية واملطالبة بحقوق املت�شررين، مبينا 
تعوي�شات  جتربة  من  ا�شتفادت  عمان  جت��ارة  ان 
�شيول و�شط البلد و�شتبذل ق�شارى جهدها لإن�شاف 

املت�شررين مبختلف ال�شبل املتاحة.
التجار  �شف  اإىل  تقف  الغرفة  اأن  اإىل  وا�شار 
م�شروع  من  املت�شررة  املناطق  جميع  يف  املت�شررين 
ط��ربب��ور  منطقة  ان  مو�شحا  ال�����ش��ري��ع،  ال��ب��ا���ض 
جراء  كثريا  ت�شررت  لأنها  خا�شة  اأهمية  اكت�شبت 
املت�شررين  التجار  وع��دد  والتحويالت  الغ���الق 

وطول مدة امل�شروع.
البا�ض  م�شروع  من  املت�شررين  ملف  ان  واك��د 
املناطق  كافة  يف  امل��روري��ة  والتح�شينات  ال�شريع 
الغرفة  ادارة  جمل�ض  م��ن  كبري  باهتمام  يحظى 

ويعترب من اولويات عمله.

تقرير: توقع ازدهار سوق األلعاب 
اإللكترونية في الشرق األوسط

تجار طبربور يفوضون تجارة 
عمان للمطالبة بتعويضهم 

عن اضرار الباص السريع

*عمان 
الطاقة  وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  �شندوق  ا�شدر 
ار�شاديا  دليال  املعدنية  والرثوة  الطاقة  لوزارة  التابع 
�شم�شية  و�شخانات  خاليا  اأنظمة  تركيب  دعم  لربنامج 
باملئة  املنزيل، مدعوم من احلكومة بن�شبة 30  للقطاع 
من  بالتق�شيط  الكلفة  باقي  امل�شتفيد  يتحمل  ان  على 

خالل البنوك.
اط��الع  اىل  ال��دل��ي��ل  خ���الل  م��ن  ال�����وزارة  وت�شعى 
ال��ذي  الربنامج  م��ن  ال�شتفادة  الية  على  املواطنني 
الردنية  لالأ�شر  باملئة   30 بن�شبة  مبا�شرا  دعما  يقدم 
وخاليا  �شم�شية  �شخانات  تركيب  على  مل�شاعدتها 
يف  ت�شهيالت  اىل  بال�شافة  الكهرباء  لتوليد  �شم�شية 
دفع باقي املبلغ من خالل البنوك ما ي�شهم يف تخفي�ض 

فاتورة الكهرباء ال�شهرية لتلك الأ�شر.
على  ال��وزارة،  موقع  على  املن�شور  الدليل  وي�شتمل 
خالل  من  املقدم  الدعم  من  وال�شتفادة  التقدمي  اآلية 
ال�شم�شية،  ال�شخانات  )نظام  املنزيل  القطاع  برنامج 
الإ�شالمي  البنك  خالل  من  ال�شم�شية(  اخلاليا  نظام 

الردين.
ووفق اللية يقوم البنك بتقدمي ن�شخة من الدليل 
الر�شادي للمواطن وال�شركة املنفذة لاللتزام به عند 
اإعداد العر�ض املايل والفني للنظام، فيما يقوم املواطن 
خاليا  النظام  برتكيب  �شتقوم  التي  ال�شركة  باختيار 
عر�ض  واأخذ  ال�شم�شية  ال�شخانات  نظام  و/اأو  �شم�شية 

فني ومايل للنظام املراد تركيبه.
ويتم تقدمي العر�ض الفني واملايل للبنك ال�شالمي 
املعتمدة  التمويلية  اجلهات  من  يعترب  والذي  الردين 
وتر�شيد  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ت�شجيع  ���ش��ن��دوق  ل��دى 
وبعد  امل��ع��دن��ي��ة،  وال����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ال��ط��اق��ة/ 
مقداره  دعم  تقدمي  يتم  املقدم  العر�ض  على  املوافقة 
�شندوق  خالل  من  النظام  كلفة  اجمايل  من  باملئة   30
ت�شجيع الطاقة املتجددة، فيما يقوم املواطن بتق�شيط 
من  النظمة  هذه  كلفة  من  باملئة   70 وهو  املبلغ  باقي 
التايل:  النحو  على  الردين  ال�شالمي  البنك  خ��الل 
48 �شهرا لأنظمة اخلاليا ال�شم�شية و24 �شهرا لنظمة 
ال�شخانات ال�شم�شية من نوع املرايا امل�شطحة و12 �شهرا 
لأنظمة ال�شخانات ال�شم�شية من نوع النابيب املفرغة.

واحل��د  امل��دع��وم  النظام  ���ش��روط  الدليل  ويو�شح 
العلى ل�شعة و�شعر النظام ون�شبة الدعم احلكومي مع 
الدعم احلكومي  بعد  املرتتب  املبلغ  باقي  تق�شيط  مدة 
للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  اختيار  �شروط  ذلك  يف  مبا 
تنظيم  هيئة  قبل  من  مرخ�شة  تكون  ان  يجب  والتي 
ل�شعة  العلى  احلد  يكون  وان  واملعادن  الطاقة  قطاع 
وبحد  واط  كيلو  6ر3  املدعوم  ال�شم�شية  اخلاليا  نظام 

اعلى لل�شعر 550 دينارا للكيلو واط.
وفيما يتعلق بال�شخانات ال�شم�شية، ن�شت التعليمات 
ال�شم�شية  ال�شخانات  �شعر  ي��ك��ون  ان  ���ش��رورة  على 
امل�شطحة 450 دينارا بحد اعلى و300 دينار لل�شخانات 

من نوع النابيب املفرغة.
واكد الدليل، يف حال رغبة امل�شتفيد برتكيب نظام 
للنظام  امل�شموح  ال�شقف  من  اأعلى  �شعر  و/اأو  ب�شعة 
املدعوم، يف هذه احلالة �شيتحمل امل�شتفيد وحده الفرق 

يف  اي�شاحه  مت  عما  تزيد  التي  وال�شعار  ال�شعات  بني 
الدليل، ولن يتحمل �شندوق ت�شجيع الطاقة املتجددة 
وتر�شيد الطاقة عبء الدعم على تلك الفروقات باأي 

حال من الحوال.
لنظام  الفنية  وال�شروط  املوا�شفات  الدليل  وحدد 
ثالث  ملدة  �شيانة  كفالة  وت�شمل،  ال�شم�شي،  ال�شخان 
�شنوات  ع�شر  ملدة  ت�شغيل  وكفالة  الت�شليم  بعد  �شنوات 
ثالث  ومدتها  للمنتج  م�شنعية  وكفالة  الت�شليم  بعد 

�شنوات من الت�شليم.
التزام  الدليل  ا�شرتط  الفنية،  املوا�شفة  باب  ويف 
موؤ�ش�شة  لدى  املعتمدة  القيا�شية  باملوا�شفات  املناق�ض 
يقوم  وان  ال�شم�شية  لل�شخانات  واملقايي�ض  املوا�شفات 
باإرفاق �شهادة حتقق من موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�ض 
�شمن العر�ض الفني �شارية املفعول ولن يقبل اي عر�ض 

فني ل يت�شمن هذه ال�شهادة.
كما ا�شرتط الدليل ان يتم ت�شميم ال�شخان ال�شم�شي 
بحيث ينتج ماء �شاخنا بدرجة 50 مئوية يوميا مبعدل 
50 لرتا على القل لكل مرت مربع من الالقط ال�شم�شي 
بحيث  ال�شاخن  املاء  خزان  ال�شلندر  ت�شميم  يكون  وان 
الالقط  لكل مرت مربع من  ل يقل حجمه عن 45 لرتا 

ال�شم�شي.
كما ا�شرتط الدليل اأن يفي الالقط ال�شم�شي الواحد 
على القل حاجة خم�شة افراد من املاء ال�شاخن، وان 
يتم تركيبه وفقا لكودة الطاقة ال�شم�شية، وان يتكون 
البارد بحيث ل  املاء  ال�شم�شي من خزان  ال�شخان  نظام 
وبارتفاع  لرت   1000 مكعب  مرت  واحد  عن  حجمه  يقل 
ال�شاخن وب�شماكة  املاء  �شم فوق خزان  ل يقل عن 40 

ل تقل عن 2 ملم.
لنظام  الفنية  وال�شروط  باملوا�شفات  يتعلق  وفيما 
اخلاليا ال�شم�شية، ا�شرتط الدليل وجود كفالة �شيانة 
وت�شغيل ملدة ثالث �شنوات بعد الت�شليم وكفالة م�شنعية 
وكفالة  الت�شليم  من  �شنوات  خم�ض  ومدتها  للعواك�ض 
�شنوات  ع�شر  ومدتها  ال�شم�شية  اللواح  على  م�شنعية 
والقواطع  الكوابل  على  م�شنعية  وكفالة  الت�شليم  من 
م�شنعية  وكفالة  الت�شليم  من  �شنوات  خم�ض  مدتها 
للهيكل املعدين للنظام مدتها ع�شر �شنوات من الت�شليم.

رئي�ض  املعدنية/  وال��رثوة  الطاقة  وزي��رة  وكانت 
جمل�ض ادارة �شندوق الطاقة املتجددة، املهند�شة هالة 
زواتي، قد وقعت مع البنك ال�شالمي الردين يوم 13 
للمواطنني  تتيح  اتفاقية  اول  احلايل  الثاين  ت�شرين 
التق�شيط  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  امل�شروع  م��ن  ال�شتفادة 

املعتمدة يف البنوك وموؤ�ش�شات التمويل ال�شغرية.
اتفاقيات  �شيتبعها  التفاقية  ان  زوات��ي،  وقالت 
اجل  من  اخرى  متويلية  وموؤ�ش�شات  بنوك  مع  مماثلة 
ت�شجيع القطاع املنزيل على ال�شتثمار يف جمال الطاقة 
القت�شادي  الثر  موؤكدة  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 
حتفيز  يف  واهميته  للم�شروع  والبيئي  والجتماعي 
)�شخان  جم��الت  يف  املحافظات  يف  العاملة  ال�شركات 
فر�ض  خلق  يف  وامل�شاهمة  متجددة(  وطاقة  �شم�شي، 
يف  وامل�شانع  ال�شركات  دع��م  وك��ذل��ك  ا�شافية،  عمل 
حمليا  تنمويا  اث��را  �شيحدث  ال��ذي  الم��ر  املحافظات، 

مبا�شرا.

الطاقة تصدر دليال لالستفادة من برنامج 
الخاليا والسخانات الشمسية المدعومة
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*عمان 
قّدمت اورجن الأردن 33 منحة درا�سية 
للطلبة املتفوقني على م�ستوى البكالوريو�س 
�سمية  الأم����رة  ج��ام��ع��ة  يف  وامل��اج�����س��ت��ر 

للتكنولوجيا للعام احلايل.
وبح�سب بيان �سحفي عن ال�سركة، �سهد 
العام 2019 زيادة يف عدد املنح املقّدمة من 
ال�سركة لطلبة اجلامعة يف اإطار التفاقية 
ال�سرتاتيجية املوقعة بني الطرفني والتي 
درا�سية  منحًا  ال�سركة  مبوجبها  ت��ق��ّدم 

للطلبة املتميزين يف كليات حمددة.
لل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

اإطار  يف  تاأتي  املنح  هذه  اإّن  ماريني:  تري 
القطاع  ل��دع��م  ال�����س��رك��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب�سكل  ال��ع��ايل  والتعليم  ككل  التعليمي 
وت�سّهل  املتفوق  ال�سباب  تدعم  كما  خا�س، 
رفيعة  تعليمية  ف��ر���س  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه 
فر�س  على  احل�سول  م��ن  متكنه  امل�ستوى 
اجلامعة  اأن  اإىل  لفتًا  التخرج،  بعد  عمل 
املطلوبة  التخ�س�سات  من  بالعديد  تتميز 
املتطورة  الأ�ساليب  بف�سل  العمل  �سوق  يف 
هذه  اأن  واأ�ساف  تتبعها.  التي  واحلديثة 
املنح تعد اأحد جمالت التعاون التي جتمع 
اإىل  م�سرًا  �سنوات،  لعدة  واجلامعة  اورجن 

وتعزيز  دعم  يف  يكمن  امل�سرتك  الهدف  اأّن 
من  املزيد  نحو  املتفّوقني  الطالب  م�سرة 
الرقمية  التخ�س�سات  يف  خا�سًة  التقدم، 
اأم��ن  هند�سة  الت�����س��الت،  هند�سة  مثل 
امل��ع��ل��وم��ات وال�����س��ب��ك��ات، ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات 
ازدي���اد  امل��ت��وق��ع  الأخ����رى  والتخ�س�سات 
اأّن  ماريني  وب��نّي  م�ستقباًل.  عليها  الطلب 
حمددة  ل�سروط  وفقًا  مت  الطلبة  اختيار 
كال  من  متخ�س�سة  حتكيم  جلنة  قبل  من 
الدرا�سية  املنح  بذلك  لتوفر  الطرفني، 
يف  واملاج�ستر  البكالوريو�س  ب��درج��ت��ي 
الطالب  فر�س  تعزز  نوعية  تخ�س�سات 

ال�سركات  خمتلف  يف  بالعمل  اللتحاق  يف 
واأ�سار  الأردن.  اورجن  �سركة  وخ�سو�سًا 
الرفاعي،  م�سهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 
تخ�س�سات  لعدة  املنح  تخ�سي�س  مت  اأن��ه 
م�ستوى  على  ت�سمل  العمل،  �سوق  يحتاجها 
الإل��ك��رتون��ي��ة،  الهند�سة  البكالوريو�س 
الت�سالت،  هند�سة  احلا�سوب،  هند�سة 
هند�سة اأمن ال�سبكات واملعلومات والت�سويق 
وعلى  الجتماعي،  والتوا�سل  الإلكرتوين 
البيانات،  علم  تخ�س�س  املاج�ستر  م�ستوى 
وريادة  الرقمية  واجلرائم  املعلومات  اأمن 

الأعمال.

33 منحة دراسية قدمتها اورنج األردن 
*عمان لجامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

املدنية  ال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  قرر 
 29 املقبل  اجلمعة  الدوام  ا�ستمرار  الق�ساة  �سلمان 
ومراكز  الرئي�سة  ال���س��واق  يف  احل��ايل  ال�سهر  من 
�سباحًا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  من  املحافظات 

وحتى ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرًا.
ان  الربعاء  �سحفي  ت�سريح  يف  الق�ساة  واأك��د 
ا�ستمرار الدوام ياأتي لف�ساح املجال امام املواطنني 
املوؤ�س�سة،  من  وم�ستلزماتهم  احتياجاتهم  ل�سراء 
على  ترويجية  وع��رو���س  تخفي�سات  اإىل  م�سرا 
داعيًا  غذائية،  وغر  غذائية  �سلعة   116 من  اأكرث 

الر�سمية  املوؤ�س�سة  �سفحة  اإىل  للرجوع  املواطنني 
العرو�س  اأ���س��ع��ار  ملتابعة   Face Book على 

والتخفي�سات.
ترويجية  عرو�سا  جت��ري  املوؤ�س�سة  ان  وب��ني 
باأ�سواقها  م�ستمر  ب�سكل  موادها  على  وتخفي�سات 
واألوية  مبحافظات  واملنت�سرة  �سوقًا   67 البالغة 

اململكة كافة.
ي�سار اإىل ان املوؤ�س�سة توؤمن املواد الغذائية وغر 
وا�سعار  عالية  بجودة  كافة  ا�سواقها  يف  الغذائية 
تنفيذًا  املجتمع،  �سرائح  خمتلف  تنا�سب  معتدلة 

لروؤيتها يف حماية املواطن من ارتفاع ال�سعار.

*عمان 
الأك��رث   21 عيار  ال��ذه��ب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من املواطنني يف ال�سوق املحلية الربعاء عند 
ال�ساغة،  حم��الت  من  ال�سراء  لغايات  دينارا   30
و�سط طلب �سعيف. ووفقا لأمني �سر نقابة اأ�سحاب 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 
عالن، بلغ �سعر بيع الغرام من املعدن ال�سفر عياري 
عند  ال�ساغة  حمالت  من  ال�سراء  لغايات  و18   24

35 دينارا و80ر 26 دينار على التوايل.
وبني عالن يف ت�سريح ل�� )برتا( ان �سعر اللرة 
الر�سادي وزن 7 غرامات، بلغ 216 دينارا، فيما بلغ 
�سعر اللرة الجنليزي وزن 8 غرامات 246 دينارا.

وا�سار اإىل ان �سعر املعدن ال�سفر بلغ اليوم يف 
ال�سوق العاملية 1460 دولرا لالأون�سة الواحدة.

اململكة  بعموم  ال�ساغة  حمالت  عدد  ان  يذكر 
يبلغ اإىل 800 حمل.

*عّمان 
 722792 ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  ا�ستقبل 
حمققًا  املا�سي،  الأول  ت�سرين  �سهر  خالل  م�سافرا 
بال�سهر  مقارنة  باملئة  4ر10  ن�سبته  ارتفاعًا  بذلك 
الإح�سائيات  وبح�سب   .2018 ال��ع��ام  م��ن  نف�سه 
�سهدت  ال����دويل،   امل��ط��ار  جمموعة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
باملئة،  1ر6  بن�سبة  ارت��ف��اع��ًا  ال��ط��ائ��رات  حركة 
ال�سحن  ارتفعت حركة  م�سجلة 6547 حركة، كما 

اجلوي بن�سبة 9ر1 باملئة، حيث بلغت 9335 طنًا.

املطار  اأن  اإىل  بيانها،  يف  املجموعة  واأ���س��ارت 
ا�ستقبل منذ بداية العام احلايل وحتى نهاية �سهر 
الفا  و636  ماليني   7 جمموعه  ما  الأول،  ت�سرين 
بالفرتة  مقارنة  باملئة  1ر6  بزيادة  م�سافرًا  و388 

نف�سها من العام املا�سي.
منوًا  الفرتة  ل��ذات  الطائرات  حركة  و�سهدت 
بن�سبة 9ر3 باملئة لت�سل اإىل 67813 حركة، فيما 
لت�سجل  طنًا   85515 اجلوي  ال�سحن  حركة  بلغت 

انخفا�سًا بن�سبة 3ر1 باملئة.

دوام اسواق االستهالكية 
المدنية الجمعة المقبل

30 دينارا سعر غرام الذهب 
بالسوق المحلية

مطار الملكة علياء يستقبل 
722 ألف مسافر الشهر الماضي

*عمان 
الطاقة  جمايل  يف  مطلعون  خ��راء  اأك��د 
اأهمية اقتناء املركبات الكهربائية  والبيئة، 
الطاقة  اأمن  لتحقيقها  )هايرد(،  والهجينة 
البيئي،  والتلوث  النبعاثات  من  والتقليل 

وبالتايل حت�سني حياة املواطنني.
وق��ال��وا يف ن���دوة ع��ق��ده��ا م��ن��ت��دى عبد 
اأم�س  اول  م�ساء  ال��ث��ق��ايف  ���س��وم��ان  احلميد 
الهجينة  “ال�سيارات  ب��ع��ن��وان  الإث���ن���ني 
والكهربائية يف الأردن”، بالتعاون مع املنتدى 
العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، اإىل اأن عدد 
نهاية  و�سل  اململكة  يف  الكهربائية  ال�سيارات 

العام املا�سي اإىل 16 األف مركبة.
احلكومية  ال��ق��رارات  تذبذب  اأن  وبينوا 
وعدم  والر�سوم  ال�سرائب  بفر�س  املتعلقة 
عن  املواطنني  ع��زوف  اإىل  اأدى  ا�ستقرارها 
الإقبال  و�سعف  الكهربائية  املركبات  �سراء 
تباطوؤ  اإىل  اأدى  وبالتايل  عليها،  والطلب 

عملية التحول يف منظومة النقل.
ال�سيارات  جمعية  رئي�س  وا�ستعر�س 
اأبو  اأحمد  املهند�س  التعاونية  الكهربائية 
ال�سلبي  واأث���ره  احل���راري،  الحتبا�س  رداد 
على املواطنني، مبينا اأن 60% من تلوث ثاين 
قطاع  م�سدره  اململكة  يف  الكربون  اأك�سيد 
لها  الكهربائية  املركبات  اأن  حني  يف  النقل، 

دور كبر يف تقليل التلوث.
وبني اأن املركبات الكهربائية اأكرث كفاءة 
كفاءة  واأن  ح��رك��ة،  اإىل  الطاقة  بتحويل 
حمرك البنزين حوايل 18%، مقارنة بكفاءة 

املحرك الكهرباء الذي ي�سل اإىل %90.
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  اأن  اإىل  وذه���ب 
لتبديل  حتتاج  ل  فهي  ج��دًا،  قليلة  �سيانتها 
املتحركة  القطع  اأن  كما  )بواجي(،  اأو  زيوت 
فيها اأقل عند مقارنتها بال�سيارات التقليدية.
الهجينة  ال�سيارات  اأن  رداد  اأبو  واأو�سح 
تعتمد على نظام حركي موؤلف من حمركني، 
حمرك  والثاين  كهربائية،  بطارية  الأول 
ويحولها  ال��ط��اق��ة  ي��خ��زن  داخ��ل��ي  اح���رتاق 
بينما  الوقود،  ا�ستهالك  لتقليل  حركية  اإىل 
الطاقة  على  الكهربائية،  ال�سيارات  تعتمد 

الكهربائية التي يتم �سحنها باملركبة.
القانونية  اخل��ب��رة  ك�سفت  جهتها،  م��ن 
اأن  ال��ه��ن��داوي،  ران��ي��ا  املحامية،  الطاقة  يف 
ال�سيارات الكهربائية ل تتعدى 2% من جممل 
عدد ال�سيارات خفيفة ال�ستخدام يف العامل، 
من  متزايد  باهتمام  حتظى  ب��داأت  اأنها  اإّل 
منافعها  ب�سبب  واحلكومات  امل�ستخدمني  قبل 

القت�سادية والبيئية.
اأن الأردن، حمدود  اإىل  الهنداوي  ولفتت 
يف  ال�سريع  النمو  و�سكل  الطاقة،  م�سادر  يف 
وامل��وج��ات  القت�سادية،  ان�سطته  خمتلف 
الأخر،  العقد  خالل  الالجئني  من  املتتابعة 
تزايدًا يف الطلب على م�سادر الطاقة، ما دفع 

احلكومة اإىل اتخاذ جمموعة من الإجراءات 
واإنتاج الطاقة  ا�ستخدام  الت�سجيعية لتوفر 
الطاقة  م�سادر  خ�سو�سًا  حملية،  م�سادر  من 
توفر  اإ�سكالية  اإن  واو���س��ح��ت  امل��ت��ج��ددة. 
حمطات لتزويد الكهرباء، من اأهم التحديات 
التي تواجه م�ستخدمي ال�سيارات الكهربائية 
ووكالء،  موزعني  اأو  كتجار  فيها؛  واملتعاملني 
كهربائية  �سحن  حمطات  واإن�ساء  فتاأ�سي�س 
الطاقة  م��ن  امل��رك��ب��ة  تنقطع  األ  ت�سمن 

اأه��م  م��ن  يعد  الق�سوى  امل�سافة  تعدي  بعد 
اإىل  التحول  عملية  يف  ت�ساعد  التي  العوامل 
الهنداوي  واعترت  الكهربائية.  ال�سيارات 
لهذا  خا�سة  �سحن  حمطات  بناء  ت�سريع  اأن 
لنت�سارها  الأ�سا�س  ُيعّد  ال�سيارات  من  النوع 
الأول  الأردن  اأن  اإىل  لفتة  املواطنني،  بني 
نظامني  بو�سع  قيامه  حيث  من  املنطقة  يف 
ت�سريعي وقانوين يحددان املتطلبات الفنية 

والقانونية لإن�ساء حمطات ال�سحن.

الطاقة  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  ومنحت 
رخ�س  ع��دة  ال��ه��ن��داوي،  بح�سب  وامل��ع��ادن، 
الكهربائية  لل�سيارات  عامة  �سحن  ملحطات 
خلدمات  احلديثة  الردنية  لل�سركة  تابعة 
وامل��ح��روق��ات )امل��ن��ا���س��ر( وكذلك  ال��زي��وت 
حمطات  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  جولف،  ل�سركة 
ال�سحن يف عدد من اأماكن ا�سطفاف ال�سيارات 

ويف املولت الكرى، وغرها.
قانوين  اإطار  وجود  اأن  الهنداوي  واأكدت 

حيث  من  الن�ساط  لهذا  م�ستقر  وتنظيمي؛ 
املتطلبات الفنية والقانونية لإن�ساء حمطات 
ت��ع��رف��ة خا�سة  وك��ذل��ك حت��دي��د  ال�����س��ح��ن 
املركبات  ل�سحن  الالزمة  الكهربائية  للطاقة 
ال�ستثمار  يحفز  اأن  �ساأنه  من  الكهربائية، 
البيئة  وزير  م�ست�سار  وكان  القطاع.  هذا  يف 
القت�ساد  وح���دة  م��دي��ر  الفنية  ل��ل�����س��وؤون 
الأخ�����س��ر، د. ج��ه��اد ال�����س��واع��ر، ب��ني خالل 
الكهربائية  ال�سيارات  اأن  للمحا�سرة  اإدارته 

تعمل  التي  باملركبات  مقارنة  كفاءة  اأك��رث 
بالوقود، فهي تقلل من م�ساريف ال�سائقني.

و���س��ي�����س��ه��م ارت���ف���اع ع����دد ال�����س��ي��ارات 
حتقيق  يف  ال�سواعر،  بح�سب  الكهربائية، 
الطاقة  مبجايل  يتعلق  فيما  اململكة  اأه��داف 
وال���س��ت��ق��الل الق��ت�����س��ادي م��ن خ���الل دم��ج 
معاجلة  �ساأنها  من  التي  املبتكرة  التقنيات 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  احل�سرية  التحديات 

الطموحات الوطنية يف جمال البيئة.

خبراء: تذبذب القرار الحكومي يعطل 
انتشار المركبات الكهربائية 
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