
 9ر65 بالمئة نسبة النجاح في الشامل
*السلط 

رئي�س  التطبيقية؛  البلقاء  جامعة  رئي�س  اأعلن 
املتو�سطة  اجلامعية  ال�سهادة  المتحان  العليا  اللجنة 
ال�سهادة  امتحان  نتائج  العجلوين،  اأحمد  الدكتور 
ال�سيفية  ل��ل��دورة  “ال�سامل”  املتو�سطة  اجلامعية 
�سحفي  موؤمتر  يف  العجلوين  الدكتور  وق��ال   .2022
وهي  باملئة،   65.9 بلغت  النجاح  ن�سبة  اإن  االأرب��ع��اء، 
�سمن ن�سبة النجاح العامة يف االمتحان ال�سامل، واأعلى 

بقليل من ن�سبة النجاح يف الدورة ال�سابقة.
طالبا   7281 اأك��ر  اأو  ب��ورق��ة  لالمتحان  وت��ق��دم 
وجامعية  جامعية  كلية   50 على  ت��وزع��وا  وطالبة، 
اخلطط  �سمن  درا���س��ي��ا  برناجما   143 يف  متو�سطة 
اجلديدة، من بينها 11 برناجما تقدم الطلبة بها الأول 
مرة، و51 برناجما �سمن اخلطط الدرا�سية القدمية، 
جنح منهم 4799 طالبا وطالبة، وتغيب عن االمتحان 
بجميع اأوراقه 23 طالبا وطالبة.                    تابع �س2
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دعوة 3166 طالبا لتسديد 
رسوم طلبات القبول الموحد

22.6  % معدل البطالة 
خالل الربع الثاني  

نصائح للتعامل مع حافظات 
الطعام ومطرات الماء المدرسية

ضبط اعتداءات 
على مصادر المياه في جرش

منع تصوير المنتفعين من 
مساعدات الحقائب والقرطاسية

الطاقة: ال عالقة بين األحمال 
الكهربائية وارتفاع فواتير الكهرباء

*عمان 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  دع��ت 
القبول  طلبات  ر�سوم  ت�سديد  اإىل  طالبا   3166

املوحد.
با�سم  االإع��الم��ي  وامل�ست�سار  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
مهند  ال��ق��ب��ول،  تن�سيق  وح���دة  م��دي��ر  ال�����وزارة 
املقدمة  االإج��م��ايل  الطلبات  ع��دد  اإن  اخلطيب، 

انتهاء  بعد  طلبا   74915 بلغت  املوحد  للقبول 
التقدمي. عملية 

طلب  ر���س��م  ����س���ددوا   71749 اأن  واأ�����س����اف، 
طلب  ر�سم  بت�سديد  يقوموا  مل   3166 و  االلتحاق، 
نهاية  حتى  فر�سة  لديهم  اأن  اإىل  الفتا  االلتحاق، 
دوام اليوم اخلمي�س لت�سديد الر�سم وبخالف ذلك 

�سيتم ا�ستبعادهم من املناف�سة.

*عمان 
من  الثاين  الربع  خالل  اململكة  يف  البطالة  معدل  انخف�س   
العام احلايل 2022، مبقدار 2.2 باملئة، عن الربع الثاين من العام 
من  االأول  بالربع  مقارنة  باملئة   0.2 مقداره  وبانخفا�س  املا�سي، 

العام احلايل، لي�سجل 22.6 باملئة.
واأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة يف تقريرها الربعي حول 
خالل  للذكور  البطالة  معدل  اأن  اإىل  االأربعاء،  البطالة،  معدل 
 29.4 مقابل  باملئة،   20.7 بلغ  احل��ايل،  العام  من  الثاين  الربع 
انخف�س  قد  للذكور  البطالة  معدل  اأن  ويت�سح  ل��الإن��اث،  باملئة 
نقطة   3.7 مبقدار  لالإناث  وانخف�س  مئوية،  نقطة   2.0 مبقدار 
معدل  وارتفع  املا�سي.  العام  من  الثاين  بالربع  مقارنة  مئوية 
مع  مقارنة  احل��ايل،  العام  من  الثاين  الربع  يف  للذكور  البطالة 
وانخف�س  مئوية،  نقطة   0.2 مبقدار  العام  هذا  من  االأول  الربع 
لالإناث مبقدار 2.1 نقطة مئوية. و�سجل معدل البطالة ارتفاعًا 
بني حملة ال�سهادات اجلامعية )االأفراد املتعطلون ممن يحملون 
املوؤهل  لنف�س  العمل  قوة  على  مق�سومًا  فاأعلى  بكالوريو�س  موؤهل 
التعليمية  بامل�ستويات  مقارنة  باملئة   26.2 بلغ  حيث  العلمي(، 
االأخرى. وبح�سب التقرير فاإن 53.5 باملئة، من اإجمايل املتعطلني 
هم من حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، و46.2 باملئة، من اإجمايل 

املتعطلني كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.
تابع �س6

*عمان 
ن�سرت املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، تزامنا مع بدء العام 
الدرا�سي، ن�سائح واإر�سادات عن اختيار حافظات الطعام ومطرات 

املاء والتعامل معها لتجنب اأي اأ�سرار �سحية.
ودعت املوؤ�س�سة عند �سراء احلافظات واملطرات اإىل التاأكد اأنها 
من �سنف غذائي، ويف�سل اأن تكون حافظة الطعام البال�ستيكية 
حافظات  �سراء  حال  ويف  بروبلني”،  “البويل  مادة  من  م�سنوعة 
وجود  من  كاربونات” التاأكد  “البويل  مادة  من  م�سنعة  ومطرات 
اأ”، وعدم  “البا�سفينول  مادة  من  اإىل خلوها  ت�سري  التي  االإ�سارة 

وجود رائحة كريهة اأو غري مرغوبة عند فتح مطرة املاء.
املاء  ملطرات  اليومي  اال�ستخدام  عند  املوؤ�س�سة،  ون�سحت 
طويلة  لفرتات  الطعام  اأو  املاء  ترك  بعدم  الطعام:  وحافظات 
واملاء  بال�سابون  وغ�سلها  بقايا،  اأي  من  يوميا  وتفريغها  داخلها، 
ترك  عدم  جانب  اإىل  اجليدة،  للتهوية  وتعري�سها  جيد،  ب�سكل 
واالنتباه  مبا�سرة،  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  واملطرات  احلافظات 
تنظيفها  اإمكانية  تبني  اأ�سفلها  ع��ادة  املثبتة  االإ���س��ارة  اإىل 
“اجلالية”، وت�سخني حمتوياتها  اآلة غ�سيل االأواين  با�ستخدام 

“امليكرويف«. يف 

*عمان 
�سبطت وزارة املياه والري خالل حملة نفذتها 
بئرا خمالفا يف  العام،  االأمن  بالتعاون مع مديرية 
واع��ت��داءات  كهربائية،  حفارة  خ��الل  من  جر�س 
على خطوط املياه يف جر�س ت�سحب املياه بطريقة 

وبيعها  �سهاريج  لتعبئة  م�سروعة  غري  خمالفة 
اإنه  االأربعاء،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت  للمواطنني. 
ال�سبوطات  واإع����داد  االع���ت���داءات،  ف�سل  ج��رى 
اخلا�سة بالواقعة ال�ستكمال االإجراءات القانونية 

الإحالة املعتدين اإىل الق�ساء.

*عمان 
على  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية  وزارة  ���س��ددت 
اجلمعيات اخلريية، االلتزام بالتعميمات ال�سابقة 
امل�ساعدات  م��ن  املنتفعني  ت�سوير  مبنع  املتعلقة 
الدرا�سي  العام  بداية  مع  اجلمعيات  تقدمها  التي 

اجلديد.
وقالت الوزارة لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
االأربعاء: “مع بدء الف�سل الدرا�سي، واأثناء توزيع 
املدر�سية  باحلقائب  تتمثل  مل�ساعدات  اجلمعيات 
خالل  من  امل�ساعدات  من  وغريها  والقرطا�سية، 
التعاون مع القطاع  اأو عن طريق  مواردها الذاتية 
املتربعة،  اأو اجلهات  االأهلي، يجب على اجلمعيات 

ت�سوير املنتفعني املتلقني للم�ساعدات ون�سرها على 
موقعها اأو من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي«.

االأن�سطة،  هذه  تنفيذ  عند  ال��وزارة  وطالبت 
امل�سا�س  وعدم  املنتفعني  خ�سو�سية  على  املحافظة 
للمتابعة  الكوادر  جميع  على  والتعميم  بكرامتهم، 
حتت طائلة امل�ساءلة القانونية حال خمالفة ذلك.

اجلمعيات  على  عممت  ق��د  ال����وزارة  وك��ان��ت 
اخلريية، يف 18 اآب 2020، مبنع ت�سوير املنتفعني 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  عرب  اخلري  مبادرات  من 
ال�سخ�سية،  وامل���ب���ادرات  اخل��ريي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
من  امل�ستفيدين  وكرامة  خ�سو�سية  على  حفاظا 

امل�ساعدات.

*عمان 
واملعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  اأك��دت 
االأحمال  معدالت  ارتفاع  بني  عالقة  وج��ود  عدم 
قيمة  وبني  ال�سبكة،  على  ت�سجل  التي  الكهربائية 

فواتري الكهرباء للقطاع املنزيل.
وق��ال��ت ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ورة 
ت�سهد  التي  اجلوية  االأحوال  يف  اإنه  القاق  حترير 
ارتفاعا اأو انخفا�سًا على درجات احلرارة، يتطلب 
اأو  للتدفئة  الكهربائية  االأجهزة  بع�س  ا�ستخدام 
كمية  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  اأطول،  لفرتات  التربيد 
اال�ستهالك. واأ�سافت يف ت�سريح �سحفي االأربعاء، 
“على املواطنني اتباع الطرق ال�سحيحة التي ُتقّلل 
ذات  االأج��ه��زة  ا�ستخدام  ويجب  اال�ستهالك،  من 

اجلودة العالية«.
ودعت الهيئة املواطنني اإىل اال�ستهالك االأمثل 
للكهرباء لغايات التوفري، خا�سة خالل موجة احلر 
املُكيف  �سبط  اأن  واأو�سحت  اململكة.  ت�سهدها  التي 
االأب��واب  واإغ��الق  مئوية،  على درج��ة ح��رارة 24 
فلرت  وتنظيف  املكيف،  ت�سغيل  اأث��ن��اء  والنوافذ 
الهواء من الغبار كل اأ�سبوعني، وعدم ت�سغيل جميع 
كلها طرق وخطوات  التكييف مرة واحدة،  اأجهزة 
ت�سهم يف تقليل اال�ستهالك. وبلغ احلمل الكهربائي 
امل�سجل م�ساء اأم�س الثالثاء، 3850 ميجا واط فيما 
بلغ احلمل ال�سباحي 3770 ميجا واط وهو احلمل 
احل��ايل،  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  امل�سجل  االأق�����س��ى 

بح�سب بيانات �سركة الكهرباء الوطنية.

*عمان 
اهلل  عبد  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  اأك��د 
منظومة  تطوير  اأهمية  العهد،  ويل  الثاين، 
املوؤ�س�سات  حماية  لتعزيز  ال�سيرباين  االأمن 

الر�سمية واخلا�سة يف اململكة.
خ��الل  ال���ع���ه���د،  ويل  ���س��م��و  �����س����ار  واأ
احل�����س��ي��ن��ي��ة  ق�����س��ر  يف  ُع���ق���د  اج���ت���م���اع 
ت��ط��ورات  اآخ��ر  على  ل��الط��الع  رب��ع��اء،  االأ
م��ن ال�����س��ي��رباين،  ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��الأ
العامل  يف  االإلكرتونية  الهجمات  ن  اأ اإىل 

بالتزايد. اآخذة  ردن  االأ ومنه 
ال���وزراء  رئي�س  بح�سور  �سموه،  و���س��دد 

املخابرات  ومدير  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 
العامة اللواء اأحمد ح�سني، على اأهمية دور 
حماية  يف  ال�سيرباين  لالأمن  الوطني  املركز 

القطاعات احليوية.
االأمن  تعزيز  اأن  العهد  ويل  �سمو  واأك��د 
اآمنة  بيئة  ت��وف��ري  يف  ي�ساهم  ال�سيرباين 
ل��الأع��م��ال،  وداع��م��ة  لال�ستثمار  وج��اذب��ة 
م�سددا على �سرورة اال�ستفادة من التجارب 
هذا  يف  اململكة  �سركاء  مع  والتعاون  العاملية 

املجال.
اإىل  االج��ت��م��اع،  خ��الل  �سموه،  وا�ستمع 
لالأمن  الوطني  املركز  رئي�س  قدمه  اإي��ج��از 

اخلطة  ح��ول  امل��ح��ارم��ة  ب�سام  ال�����س��ي��رباين 
اال�سرتاتيجية لالأعوام 2022 – 2025، التي 
تهدف اإىل تطوير البنية التحتية والتوعية 
وبناء القدرات وتوحيد اال�ستجابة الوطنية 
احل��وادث  مع  للتعامل  كافة  املوؤ�س�سات  بني 

ال�سيربانية.
ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  امل��ح��ارم��ة  واأ���س��ار 
احلوكمة،  هي  حم��اور  خم�سة  ت�سمل  املركز 

وال�سمود، واالأمن، والبناء، والتعاون.
وح�سر االجتماع وزير االقت�ساد الرقمي 
�سمو  الهناندة، ومدير مكتب  اأحمد  والريادة 

ويل العهد الدكتور زيد البقاعني. 

ولي العهد: أهمية تطوير 
منظومة األمن السيبراني

*عمان 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  املطلق  وقوفه  النواب  جمل�س  اأكد 
الثاين اإىل جانب العراق ال�سقيق لينعم باال�ستقرار، ولتتجه اجلهود 

للتنمية والبناء.
تطورات  تابع  اإن��ه  االأرب��ع��اء،  عنه  �سادر  بيان  يف  املجل�س  وق��ال 
ي�ستذكر  وهو  املجل�س  واأن  ال�سقيق،  العراق  يف  وتداعياتها  االأحداث 
الدور الريادي الكبري الذي قام به العراق، من مواقف قومية يف دعم 
ق�سايا االأمة، ليتطلع اإىل عودة العراق مهد احل�سارات ليوا�سل دوره.

يعاين  يزال  ما  التي  ال�سعوبات  بتجاوز  املجل�س عن ثقته  واأعرب 
احلكمة  بتغليب  اأمله  وعن  عقود،  ثالثة  من  اأكر  منذ  العراق  منها 
وبتجاوز  كافة،  االأط��راف  من  والعراقيني  للعراق  العامة  وامل�سلحة 

االأزمة ال�سيا�سية باحلوار ومبا يحقق للعراقيني االأمن واال�ستقرار.

*عمان 
والروة  الطاقة  وزارة  يف  النفطية  امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  قررت 
املعدنية، االأربعاء، تخفي�س اأ�سعار البنزين بنوعيه اأوكتان 90 مبقدار 

5 فل�سات واأوكتان 95 مبقدار 70 فل�سا.
وبذلك ي�سبح �سعر بيع البنزين اأوكتان 90 يف �سهر اأيلول 985 فل�سا 
للرت بداًل من 990 فل�سا للرت، وي�سبح �سعر البنزين )اأوكتان 95( 1230 
فل�سا للرت بدال من 1300 فل�س للرت، وي�سبح �سعر الديزل و�سعر الكاز 

790 فل�سا للرت بداًل من 755 فل�سا للرت.
اليوم،  عقد،  ال��ذي  ال�سهري  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
لتحديد اأ�سعار بيع امل�ستقات النفطية حمليا للفرتة من 1 اإىل 30 اأيلول 
املقبل، حيت جرى ا�ستعرا�س االأ�سعار العاملية للنفط اخلام وامل�ستقات 

النفطية خالل �سهر اآب ومقارنتها مبثيالتها ل�سهر متوز املا�سي.
اعتبارا  والكاز  الديزل  مادتي  اأ�سعار  ثبتت  قد  احلكومة  وكانت 
الثاين 2021 ولنهاية �سهر ني�سان 2022، كما ثبتت  من �سهر ت�سرين 
اأ�سعار مادتي البنزين بنوعية 90 و95 اعتبارا من �سهر �سباط وحتى 
نهاية �سهر ني�سان 2022، وبداأت اعتبارا من مطلع اأيار 2022 بتعديل 

االأ�سعار تدريجيا ملواكبة االأ�سعار يف االأ�سواق العاملية.
يذكر اأنه جرى االإبقاء على �سعر اأ�سطوانة الغاز عند �سعر 7 دنانري 
احلكومة  تعهدات  باالعتبار  االأخ��ذ  جرى  اإىل  وي�سار  لال�سطوانة. 
�سابقًا باأن يكون رفع اأ�سعار امل�ستقات النفطية تدريجيًا حلني الو�سول 

اإىل كلفتها الفعلية بح�سب اأ�سعارها العاملية.

*  عمان 
للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  م�����س��وؤول  ع�سكري  م�سدر  ���س��رح 
�سالح  طائرات  اإحدى  باأن  العربي،  اجلي�س   – االأردنية  امل�سلحة 
االأرب��ع��اء،  ظهر  بعد  قيامها  اأثناء  �سقطت  املقاتلة  امللكي  اجل��و 
اجل��وي  التدريب  ميادين  اأح��د  يف  اعتيادية  تدريبية  برحلة 

اململكة. جنوب 
خ�سائر  اأي��ة  وق��وع  عن  ي�سفر  مل  احل��ادث  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
غري  منطقة  يف  ال��ط��ائ��رة  م��ن  بالقفز  ال��ط��ي��ار  ق��ام  اذ  ب�سرية، 
مدينة  اإىل  اخالوؤه  ومت  النجاة  مظلة  م�ستخدمًا  بال�سكان  ماأهولة 
العامة  وحالته  له  الالزمة  الفحو�سات  الإجراء  الطبية  احل�سني 

. ة م�ستقر

*عمان 
كل  االأردن  ت�سخري  عزايزة  وجيه  املهند�س  النقل  وزي��ر  اأك��د 
يف  راحتهم  و�سمان  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  �سفر  لت�سهيل  اإمكاناته 

حلهم وترحالهم.
وزير  بح�سور  االأرب��ع��اء،  عقد  وزاري  اجتماع  خ��الل  وق��ال 
الفل�سطيني  واملوا�سالت  النقل  ووزير  الفراية  مازن  الداخلية 
عرب  الفل�سطينيني  �سفر  اإجراءات  ت�سهيل  لبحث  �سامل،  عا�سم 
اإج��راءات  ت�سهيل  على  حري�س  االأردن  اإن  املختلفة،  املعابر 
علياء  امللكة  ومطار  ح�سني  امللك  ج�سر  عرب  الفل�سطينيني  �سفر 

الدويل.
بطرح  ���س��راع  ل��الإ حكومية  م�����س��اع  ع��ن  ع��زاي��زة  وك�����س��ف 
ح�سني  امل��ل��ك  جل�سر  ال��دائ��م  امل��ق��ر  لتطوير  ق��ري��ب  ع��ط��اء 
ال�سفر  ح��رك��ة  ت�سهيل  ب��ه��دف  دي��ن��ار،  مليون   150 بقيمة 

املعيقات. وتبديد 
“متناع”،  مطار  م��ن  وال��وا���س��ح  الثابت  االأردن  موقف  واأك���د 
مو�سحا اأن اململكة قدمت اعرتا�سا ر�سميا على ت�سغيله لدى منظمة 
الرحالت  اإلغاء  عن  وا�سفر   ،2019 عام  االإيكاو  الدولية  الطريان 

اجلوية الدولية من املطار.
تابع �س2

خالل اطالع سموه على تطورات البرنامج الوطني لألمن السيبراني

لالستثمار جاذبة  بيئة  يوفر  السيبراني  األمن  تعزيز  العهد:  ولي 

مجلس النواب يؤكد دعمه 
المطلق للعراق الشقيق

تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 
90 و95 لشهر  أيلول المقبل

سقوط إحدى طائرات سالح 
الجو المقاتلة ونجاة قائدها

عطاء بقيمة 150 مليون دينار 
لتطوير جسر الملك حسين

 شخصية العام 

الشخصية القيادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 

 واضواء العربية 

 تكرم وتختار 

 سعادة الشيخ 

بطي بن عبدالحكيم 

 ال مكتوم 
ابو سهيل 

حفظه اهلل ورعاه

نجمة العام  االعالمية

 سعادة الدكتورة المثالية 

رانيا يوسف ابوجميزة
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
رئي�س  ط��الل  بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  اأك��د 
اأهمية  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  املجل�س 

تكامل ال�سناعات.
ولفت �سموه اإىل �سرورة الت�سبيك والتكامل 
على  لالعتماد  جديدة  واآفاق  باأبعاد  والتفكري 

النف�س واإدراك امل�ستقبل.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة �سموه، االأرب��ع��اء، 

ملدينة الق�سطل ال�سناعية وم�سانع يف املنطقة، 
واملختربات  االإنتاج  خطوط  على  خاللها  اطلع 

واالآليات املتبعة يف الت�سنيع.
عرو�س  اإىل  الزيارة  خالل  �سموه  وا�ستمع 
تعريفية قدمها م�سوؤولون يف امل�سانع عن اآليات 

واأهداف العمل.
واأثنى �سموه، خالل اجتماع ح�سره عدد من 
دور  على  وامل�ستثمرين،  وال�سناعيني  امل�سوؤولني 

التمكني  يف  املحلية  واال�ستثمارات  ال�سناعات 
والتفوي�س للمواطنني.

االأهداف  على  الرتكيز  اأهمية  �سموه  واأكد 
اال�سرتاتيجية لتحقيق العمل املُنِتج.

كما نوه �سموه اإىل اأهمية ترتيب االأولويات 
وان�سجام الروؤى الت�سريعية بالتنموية، وو�سع 
للو�سول  اأردنية  بروؤيا  املدى  طويلة  �سيا�سات 

اإىل م�سار �سناعي.

*عمان 
عزايزة  وجيه  املهند�س  النقل  وزي��ر  اأك��د 
�سفر  لت�سهيل  اإمكاناته  ك��ل  االأردن  ت�سخري 
االأ�سقاء الفل�سطينيني و�سمان راحتهم يف حلهم 

وترحالهم.
االأربعاء،  عقد  وزاري  اجتماع  خالل  وقال 
ووزير  الفراية  مازن  الداخلية  وزير  بح�سور 
�سامل،  عا�سم  الفل�سطيني  واملوا�سالت  النقل 
الفل�سطينيني  �سفر  اإج���راءات  ت�سهيل  لبحث 
على  حري�س  االأردن  اإن  املختلفة،  املعابر  عرب 
ت�سهيل اإجراءات �سفر الفل�سطينيني عرب ج�سر 

امللك ح�سني ومطار امللكة علياء الدويل.
وك�سف عزايزة عن م�ساع حكومية لالإ�سراع 
بطرح عطاء قريب لتطوير املقر الدائم جل�سر 
بهدف  دينار،  مليون   150 بقيمة  ح�سني  امللك 

ت�سهيل حركة ال�سفر وتبديد املعيقات.
من  والوا�سح  الثابت  االأردن  موقف  واأك��د 

قدمت  اململكة  اأن  مو�سحا  “متناع”،  م��ط��ار 
منظمة  ل��دى  ت�سغيله  على  ر�سميا  اعرتا�سا 
وا�سفر   ،2019 عام  االإيكاو  الدولية  الطريان 
عن اإلغاء الرحالت اجلوية الدولية من املطار.

بداأت  احلكومة  اإن  الفراية،  قال  ب��دوره، 
قبل اأيام باإجراء حت�سينات على عملية ال�سفر 
من خالل ج�سر امللك ح�سني مثل زيادة الكوادر 
العاملة على اجل�سر وت�سهيل بع�س االإجراءات 

االإدارية داخل املعرب.
ع���ددا من  ب��ح��ث  اأن االج��ت��م��اع  واأو����س���ح 
امللك  ج�سر  عرب  بال�سفر  املتعلقة  االإج��راءات 
االأمتعة  اإج�����راءات  م��ن  يتبعها  وم��ا  ح�سني 
امل�سافرين  ومغادرة  اجل�سر،  داخل  وامل�سافرين 
يف  اململكة  ا�ستمرار  موؤكدا  عمان،  اإىل  املعرب 
تطوير اإجراءات البنية التحتية على اجل�سر.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ال��وزي��ر ���س��امل، اإن هذه 
الرئي�س  م��ن  طلب  على  بناء  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة 

ال��وزراء  ورئي�س  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني 
للتباحث مع االأ�سقاء االأردنيني  ا�ستية،  حممد 
تواجه  ال��ت��ي  للم�ساكل  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  ح��ول 

الفل�سطينيني خالل تنقلهم بني ال�سفتني.
واأ�ساف اأن املباحثات ركزت على الت�سهيالت 
اإىل  �سفرهم  اأث��ن��اء  للفل�سطينيني  امل��ق��دم��ة 
مع  االأردين  ال��ت��ج��اوب  ب���اأن  منوها  االأردن، 
اململكة  م�سي  يعك�س  لهم  املقدمة  املالحظات 

لتح�سني حركة ال�سفر عرب اجل�سور واملعابر.
يعنى  لل�سكاوى  �سندوق  تاأ�سي�س  اإىل  ولفت 
با�ستقبال ال�سكاوى يف حال حدوث اأية معيقات 
املعابر  على  ال�سفر  خ��الل  امل�سافرين  تواجه 

الفل�سطينية االأردنية.
امل��ط��ار  “اأن  الفل�سطيني  ال��وزي��ر  واأك����د 
الفل�سطينيني  يعني  ال  اجلديد  االإ�سرائيلي 
حكومة و�سعبا وما يعنيهم هو عمقهم االأردين 

والعربي فقط«.

*عمان 
اأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور وجيه 
النظام  يف  التميز  ثقافة  اأه��م��ي��ة  ع��وي�����س، 
التعليمي، واال�ستفادة من جتارب املتميزين يف 
على  ينعك�س  ومبا  التعليمية،  العملية  تطوير 
املدر�سية  واالإدارة  املدر�سة  عمليات  تطوير 

وجمتمعات املمار�سة املهنية.
من  املاأ�س�سة  جلنة  اجتماع  خ��الل  وق��ال 
وزارة الرتبية والتعليم وجمعية جائزة امللكة 
ال��وزارة  اإن  الرتبوي،  للتميز  العبداهلل  رانيا 
بني  القائمة  ال�سراكة  توثيق  على  حري�سة 
الدعم  تقدمي  وا�ستمرار  واجلمعية،  ال��وزارة 
بهدف  دوره���ا  اأداء  م��ن  لتمكينها  للجمعية 

جتويد العملية الرتبوية والتعليمية.
اأثر  تعميق  اأهمية  عوي�س  الدكتور  وب��ني 
خمرجات جمعية اجلائزة �سمن برامج الوزارة 
االأك��رب  االأث��ر  وحتقيق  التميز،  ثقافة  لن�سر 

واالأعمق يف امليدان الرتبوي.
لل�سوؤون  ال��وزارة  عام  اأمني  قال  جهته،  من 
التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اإن الوزارة 
ت�سعى لرفع م�ستوى االهتمام بجمعية اجلائزة 
ملا حتققه خمرجاتها من اآثار اإيجابية تنعك�س 

الغرفة  يف  للطلبة  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ة  ع��ل��ى 
ال�سفية، م�سريا اإىل اأهمية املتابعة لرفع ن�سبة 
واأهمية  الرتبوي،  امليدان  يف  املتميزين  تفعيل 
ملا  مدار�سنا  يف  االأجمل  بيئتي  م�سروع  تطبيق 
له من نتائج اإيجابية يف تعزيز انتماء الطلبة 

ملدار�سهم.
بيئة  توفري  يف  �سركاء  اجلميع  اأن  واأو�سح 
ي�ستمر  الذي  املاأ�س�سة  مل�سروع  والتميز  االإبداع 
املتميزين  اإمكانات  وا�ستثمار  ال��راب��ع،  للعام 
رئي�س  اأع��رب  ب��دوره،  التعليمية.  العملية  يف 

عز  الدكتور  اجل��ائ��زة  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الدين كتخدا عن �سكره للوزارة على ما تقدمه 
رئي�سا،  �سريكا  باعتبارها  للجمعية  دع��م  من 
يف  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  على  مثنيا 
ثقافة  تر�سيخ  اأجل  من  كافة  الفر�س  ا�ستثمار 

التميز الرتبوي �سمن اأنظمتها وتعليماتها.
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ر���س��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
للجمعية لبنى طوقان وفريق جمعية اجلائزة، 
مل�سرية اجلمعية يف ن�سر وتعميق ثقافة التميز 

يف امليدان الرتبوي.

*عمان 31 آب )بترا(- 
وا���س��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����س��رتك��ة 
االأربعاء،  االأ�سرة(،  )القانونية واملراأة و�سوؤون 

ُمناق�سة م�سروع قانون الطفل ل�سنة 2022.
املنعم  عبد  املحامي  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
اأمني  ح�سره  الذي  االجتماع  خالل  العودات، 
حممد  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  ع��ام 
مواد  اإق��رار  على  �ستعمل  اللجنة  اإن  مقدادي، 
يتوافق  ل�سنة 2022 مبا  الطفل  م�سروع قانون 
وال�سريعة  االأردين  ال��د���س��ت��ور  اأح���ك���ام  م��ع 

االإ�سالمية واالتفاقيات الدولية.
احل�سور  اآراء  اإىل  ا�ستمعت  اأنها  اإىل  واأ�سار 
م�سروع  م���واد  م��ن  ع��دد  ح��ول  ومالحظاتهم 
اللجنة منفتحة على جميع  اأن  القانون، مبينا 
امل�سرتكة  اللجنة  اأن  العودات  وتابع  االآراء. 
لال�ستماع  اجتماعاتها  عقد  �ستوا�سل  النيابية 

اإىل اقرتاحات ومالحظات املعنيني.
االأ�سرة  و�سوؤون  املراأة  جلنة  رئي�سة  وقالت 
م�سروع  اإن   ، اجلبور  عبري  املهند�سة  النيابية 
بني  واجل��دل  اللغط  من  العديد  اآث��ار  القانون 
حترتم  اللجنة  اأن  م�سيفة  وم��وؤي��د،  معار�س 
وت���ق���در ج��م��ي��ع امل��الح��ظ��ات واالق���رتاح���ات 
م�سروع  اأن  واأك���دت  ال��ط��ف��ل«.  “حقوق  ح��ول 
االأردين  الد�ستور  اأحكام  مع  �سيتوافق  القانون 
ما  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  االإ�سالمية.  وال�سريعة 
يف  الطفل  حلق  �سمانه  القانون  م�سروع  مييز 
االأول��ي��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات  على  احل�سول 
من  واحلماية  مالئم  معي�سي  وم�ستوى  املجانية 
الفقر واحلق يف التعليم، باالإ�سافة اإىل �سرورة 
وجماين  ال��زام��ي  االأ�سا�سي  التعليم  يكون  اأن 
والتمتع  وال��ن��وادي،  بالتجمعات  وامل�ساركة 
ببيئة مرورية اآمنة، وحق ح�سول الطفل على 

امل�ساعدة القانونية.
وق��ال وزي��ر ال��ع��دل اأح��م��د ال��زي��ادات، من 
م�سروع  يف  “الطفل” الوارد  تعريف  اإن  جهته، 
الواردة فيه،  التعاريف  اأف�سل  يعد من  القانون 
النواب  اأن احلكومة �سريكة مع جمل�س  م�سيفا 

مبناق�سة م�ساريع القوانني.
وبني وزيرة الدولة لل�سوؤون القانونية وفاء 
مع  ين�سجم  القانون  م�سروع  اإن  م�سطفى  بني 
مبعزل  قراءته  ميكن  وال  النافذة  الت�سريعات 

عنها.
العمري  اأ�سرف  ال�سرعيان  القا�سيان  واأ�سار 
جملة  اإىل  ناحيتهما،  من  الطوالبة،  ومن�سور 
م��ن امل��الح��ظ��ات واالق��رتاح��ات ح��ول م�سروع 
القانون، موؤكدين حر�س دائرة قا�سي الق�ساة 
على خروج بقانون يتوافق مع اأحكام ال�سريعة 

االإ�سالمية.

األمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

عطاء بقيمة 150 مليون دينار 
لتطوير جسر الملك حسين

التربية وجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل 
تطلقان مشروع المأسسة في عامه الرابع

مشتركة نيابية تواصل ُمناقشة 
مشروع قانون حقوق الطفل

األوقاف تشارك بأسبوع 
المياه العالمي

*عمان
االأوق��اف  ل���وزارة  التابعة  الن�سائية  ال�سوؤون  مديرية  �ساركت 
يف  يعقد  الذي  العاملي  املياه  اأ�سبوع  يف  االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون 
من  بدعم   ) مرئيا  املرئي  غري  )جعل  �سعار  حتت  ال�سويدية  العا�سمة 
منظمة التعاون الدويل االأملاين و�سمن م�سروع حت�سني كفاءة ا�ستخدام 

املياه املجتمعي.
املياه  ق�سايا  ومناق�سة  تناول  يف  رائدا  العاملي  املياه  اأ�سبوع  ويعد 
من  وا�سعة  دولية  مب�ساركة   1991 عام  منذ  �سنويا  ويعقد  العاملية، 
فيه  وي�سارك  التمويلية،  اجلهات  وممثلي  اخلا�س  والقطاع  احلكومات 
خمتلف  ومن  والر�سمية  والبحثية  املهنية  اخللفيات  من  متنوع  مزيج 
التغري  اآثار  ومواجهة  باملياه  يتعلق  فيما  جتاربهم  لعر�س  العامل  دول 

املناخي وفقدان التنوع احليوي.
بح�سب  الهزمي،  ملي�س  الدكتورة  الن�سائية  ال�سوؤون  مديرة  وقالت 
بيان �سادر عن االأوقاف ااالأربعاء، اإن م�ساركة املديرية يف هذا التجمع 
املياه  ا�ستخدام  باأهمية  التوعية  يف  الواعظة  ل��دور  نظرا  العاملي 

وتر�سيدها.
بدورها، اكدت رئي�سة ق�سم الوعظ واالإر�ساد �سباح املحاورة اأهمية 
دور الواعظة يف تر�سيخ املفاهيم االإيجابية عن طريق االأم و�سوال اىل 

جميع �سرائح املجتمع.
وا�ستعر�ست الواعظة منى الزيود الفائزه باملركز االول مب�سابقة 
االأملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  االأوقاف  وزارة  اطلقتها  التي  املبادرات 
و�سائل  ا�ستخدام  خالل  من  املاء”،  هدر  لوقف  معا  “لنت�سارك  بعنوان 

الرت�سيد ا�ستهدفت ن�ساء واأطفاال بالتعاون مع بلدية �سحاب.
ي�سار اىل اأن مديرية ال�سوؤون الن�سائية تعمل على تنفيذ حما�سرات 
حول ملف املياه، وتركيب قطع توفري وور�سات �سباكة ل�سيانة مرافق 

املياه املنزلية وزراعة ا�سجار موفرة للمياه وح�ساد املياه.

رئيس البلقاء التطبيقية: 9ر65 
بالمئة نسبة النجاح في الشامل

*السلط 
العليا  اللجنة  رئي�س  التطبيقية؛  البلقاء  جامعة  رئي�س  اأعلن 
العجلوين،  اأحمد  الدكتور  املتو�سطة  اجلامعية  ال�سهادة  المتحان 
نتائج امتحان ال�سهادة اجلامعية املتو�سطة »ال�سامل« للدورة ال�سيفية 

.2022
ن�سبة  اإن  االأرب��ع��اء،  �سحفي  موؤمتر  يف  العجلوين  الدكتور  وق��ال 
النجاح بلغت 65.9 باملئة، وهي �سمن ن�سبة النجاح العامة يف االمتحان 

ال�سامل، واأعلى بقليل من ن�سبة النجاح يف الدورة ال�سابقة.
وتقدم لالمتحان بورقة اأو اأكر 7281 طالبا وطالبة، توزعوا على 
�سمن  درا�سيا  برناجما   143 يف  متو�سطة  وجامعية  جامعية  كلية   50
اخلطط اجلديدة، من بينها 11 برناجما تقدم الطلبة بها الأول مرة، 
 4799 منهم  جنح  القدمية،  الدرا�سية  اخلطط  �سمن  برناجما  و51 
طالبا وطالبة، وتغيب عن االمتحان بجميع اأوراقه 23 طالبا وطالبة.

باملئة، ويف  الربامج 100  من  بلغت يف عدد  النجاح  ن�سبة  اأن  وبني 
عدد من الكليات 100 باملئة، وبلغ عدد الطلبة املوؤهلني للقبول تناف�سيا 
“�سمن  للعام اجلامعي 2023/2022  الر�سمية  االأردنية  يف اجلامعات 
اأعلى 5% من الطلبة الناجحني املوؤهلني للتج�سري”، 569 طالبا وطالبة 
 2022  /2021 اجلامعي  العام  خالل  االمتحان  دورات  نتائج  بح�سب 
اإعالن  و�سيتم  التج�سري،  لهم  يحق  وطالبة  طالبا   11266 اأ�سل  من 

قوائم التج�سري على موقع وحدة التقييم واالمتحانات العامة .
من�سجمة  جاءت  التي  ا�سرتاتيجيتها  و�سعت  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 
امللكية  والروؤى  الب�سرية،  املوارد  لتنمية  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع 
خمرجاته  وجتويد  التقني  التعليم  منظومة  اإ�سالح  بهدف  ال�سامية 

وتوفري فر�س عمل للخريجني.
تقنيا  برناجما   35 نحو  وا�ستحدثت  ط��ورت،  اجلامعة  اأن  وتابع 
املحلي  ال��ع��م��ل  ���س��وق  ومتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات  ت�ستجيب  جميعها 
واالإقليمي والدويل، وتتعلق بتطبيقات التكنولوجيا املعا�سرة والذكاء 
الطلبة  قبول  متوقعا  امل�ستقبل،  ومهن  الرقمي  والتحول  اال�سطناعي 
نوعية  تقنية  تخ�س�سات  ت�سعة  يف   2023/2022 اجلامعي  العام  يف 

جديدة ملرحلة الدرجة اجلامعية املتو�سطة.
التج�سري  جمال  يف  متقدما  منوذجا  طورت  اجلامعة  اأن  اإىل  ولفت 
الوطني  االإط��ار  مع  يتنا�سب  مبا  املهنية،  ال�سهادات  ومنح  والنفاذية 
املتو�سطة  اجلامعية  الكليات  لطلبة  االآف��اق  فتح  اأجل  من  للموؤهالت 
االلتحاق  ميكنهم  بحيث  املهني  التدريب  ومراكز  املهنية  وامل��دار���س 

باجلامعات يف امل�سار االأكادميي.
اجلامعي  للعام  الطلبة  قبول  عن  اجلامعة  اأعلنت  ال�سياق،  ويف 
وهي  التقني،  البكالوريو�س  ملرحلة  برامج  اأربعة  يف   2023/2022
تكنولوجيا التكييف والتربيد يف كلية احل�سن اجلامعية، وتكنولوجيا 
خدمة املركبات الكهربائية الهجينة يف كلية الهند�سة التكنولوجية، 
التكنولوجية،  الهند�سة  كلية  يف  الهيدروليكية  االأنظمة  وتكنولوجيا 
وتكنولوجيا الزراعة الع�سوية الذكية يف كلية الزراعة التكنولوجية.

األردنية ومكافحة الفساد تطلقان 
برنامجين أكاديميين في الحوكمة

 
* عمان 

اأبرمت اجلامعة االأردنية االربعاء مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة 
ومكافحة الف�ساد الإن�ساء برناجمني اأكادميية م�سرتكة، يف خطوة غري 

م�سبوقة ترتجم اأهمية الت�ساركية يف منظومة احلوكمة الر�سيدة.
نذير  الدكتور  رئي�سها  اجلامعة  عن  وقعها  التي  املذكرة  وتهدف 
اىل  ح��ج��ازي،  مهند  الدكتور  جمل�سها  رئي�س  الهيئة  وع��ن  عبيدات 
واحلاكمية  النزاهة  منظومة  لتعزيز  اجل��ه��ود  وتوحيد  التعاون 
و�سوال  الف�ساد؛  مكافحة  يف  ورئي�سيا  وطنيا  مطلبا  بو�سفها  الر�سيدة 

اإىل اإحداث نه�سة تنموية م�ستدامة يف خمتلف القطاعات.
وتن�س املذكرة على توطني برناجمي “الدبلوم العايل يف احلوكمة 
يف  الف�ساد”،  ومكافحة  احلوكمة  يف  “ماج�ستري  الف�ساد” و  ومكافحة 
كلية احلقوق باجلامعة على اأن تتوىل الكلية مهام اإدارتهما اأكادمييا 
ال�ستحداثهما  اخلا�سة  باالإجراءات  وال�سري  �سريهما،  على  واالإ�سراف 
وفقا للقوانني واالأنظمة والتعليمات النافذة، ووفقا لل�سروط واملعايري 
واملتطلبات الالزمة العتماد الربامج لدى وزارة التعليم العايل والبحث 
اإخ�ساع  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  تتوىل  فيما  العلمي. 
الربناجمني لتعليمات �سهادة الدبلوم ودرجة املاج�ستري ال�سادرتني عن 

جمل�س العمداء كال على حدة.
الربناجمني  جن��اح  على  اجلامعة  حر�س  عبيدات  اك��د  ب���دوره، 
لتعزيز قيم النزاهة واحلاكمية الر�سيدة ومكافحة الف�ساد، من خالل 
توظيف ودمج اخلربات االأكادميية بالعملية؛ االأمر الذي يوؤ�س�س لنهج 
بتعزيز  املعنية  القطاعات  الب�سرية يف  للقدرات  وتنمية  معريف قومي 
هذه القيم، وبناء مفاهيم حديثة وممار�سات ُف�سلى تن�سجم واملعايري 

الدولية.
من جهته، اعترب حجازي توقيع هذه املذكرة ثمرة لتكامل اجلهود 
�سمن  الربناجمني  هذين  ا�ستحداث  خالل  من  والهيئة  اجلامعة  بني 
البنى  تطوير  على  اإيجابا  ينعك�س  ومبا  وال�سامل؛  الر�سالة  م�ساري 
النزاهة  ملنظومة  واالأخالقية  واالجتماعية  وال�سيا�سية  الت�سريعية 

ومكافحة الف�ساد.

أكيد: 43 إشاعة في شهر آب 
95 % منها داخلية المصدر 

*عمان 
اإ�ساعة،   43 )اأك��ي��د(  االأردين  االإع��الم  م�سداقية  مر�سد  �سجل 
وو�سلت  املا�سي،  اآب  �سهر  خالل  املتلقني  جمهور  بني  وانت�سرت  �سدرت 

اإليهم عن طريق و�سائل اإعالم حملية، ومواقع التَّوا�سل االجتماعي.
وقال املر�سد يف تقريره ال�سهري لل�سائعات، الذي �سدر االأربعاء، اإنَّ 
لت خالل �سهر  �سائعات �سهر اآب �سهدت ارتفاعا مقارنة بتلك التي �ُسجِّ

متوز املا�سي والتي بلغت 28 اإ�ساعة.
واأ�ساف التَّقرير اأن ثالث اإ�ساعات ن�سرت اإعالميا نقال عن من�سات 
التوا�سل  من�سات  نقلتها  واح���دة  واإ���س��اع��ة  االجتماعي،  التوا�سل 

االجتماعي عن م�سادر خارجية.
وت�سدرت الرتتيب �سائعات ال�ساأن العام بواقع 15 اإ�ساعة من اأ�سل 
االقت�سادية،  ال�سائعات  الثانية  املرتبة  ويف  باملئة،   35 وبن�سبة   ،43
املرتبة  يف  جاءت  فيما  باملئة،   26 وبن�سبة  اإ�ساعة   11 �سجلت  حيث 

الثة االإ�ساعات االأمنية ب�سبع اإ�ساعات وبن�سبة 16 باملئة. الثَّ
ة امل�سادر الداخلّية، �سواء كانت توا�ساًل  واأ�سار التَّقرير اإىل اأنَّ ح�سّ
ائعات بلغت 41 اإ�ساعة من جممل  اجتماعًيا اأو مواقع اإخبارّية من ال�سَّ
�ُسجلت  بينما  باملئة،   95 بلغت  وبن�سبة  اآب،  ل�سهر  االإ�ساعات  حجم 

اإ�ساعتان من م�سادر خارجية وبن�سبة 5 باملئة.
وتبنّي من خالل ر�سد اأكيد، اأّن 35 اإ�ساعة، وبن�سبة 81 باملئة، كان 
فيما  حمليا،  جميعها  و�سدرت  االجتماعّي،  التوا�سل  و�سائل  م�سدرها 
من  اثنتان  باملئة؛   19 بلغت  وبن�سبة  اإ�ساعات،  لثماين  االإع��الم  روج 
م�سادر خارجية وبن�سبة 25 باملئة، و�ست اإ�ساعات داخلية بن�سبة 75 

باملئة.
�سمي وح�سابه  ُي�سار اإىل اأن مر�سد اأكيد ين�سر يوميا على موقعه الرَّ
�سة و�سهرية  �سات التَّوا�سل االجتماعي تقارير يومية ومتخ�سِّ على مًنّ
و�سائل  يف  تنت�سر  والتي  واخلاطئة  امل�سلِّلة  املعلومات  من  للتحقق 
االإعالم، رغبة منه يف رفع الوعي بخطورة انت�سار هذه املعلومات غري 

حيحة وبتاأثريها ال�سلبي على املجتمع. ال�سَّ

قرارات هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم العالي

  
*عمان 

اأقر جمل�س هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها، 
يف  للتكنولوجيا  الوطنية  اجلامعية  الكلية  اإدراج  االأرب��ع��اء،  اليوم 

االإطار الوطني االأردين للموؤهالت.
اخلا�س  االع��ت��م��اد  ا�ستمرارية  جل�سته،  يف  املجل�س  اأق���ر  كما 
لتخ�س�سات بكالوريو�س العلوم املالية وامل�سرفية، وماج�ستري التمويل 
التاريخ،  وماج�ستري  وبكالوريو�س  م��وؤت��ة،  جامعة  يف  واال�ستثمار، 
فرن�سية  اللغة/لغة  علوم  وماج�ستري  الفرن�سية،  اللغة  وبكالوريو�س 
نظم  وبكالوريو�س  احلا�سوب،  علم  وماج�ستري  الريموك،  جامعة  يف 
يف  ال�سيرباين،  واالأم��ن  الربجميات،  وهند�سة  احلا�سوبية،  املعلومات 
جامعة عمان العربية، وبكالوريو�س تكنولوجيا الو�سائط املتعددة يف 

جامعة الزيتونة االأردنية.

ورشة حول األرشفة 
والتوثيق في األردن وفلسطين

*عمان 
ور�سة  االأرب��ع��اء،  الها�سمي،  االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  نظم 
»ال��واق��ع  وفل�سطني  االأردن  يف  والتوثيق  االأر���س��ف��ة  ح��ول  نقا�سية 

والتحديات«، بالتعاون مع املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة التنمية.
وقال ع�سو جمل�س االأعيان رئي�س جلنة اخلدمات الدكتور م�سطفى 
االأثر  يلحق  اأن  هي  املوؤرخ  مهام  اإن  الور�سة،  رعايته  خالل  احلمارنة، 
التاريخي للو�سول اإىل النتائج، وحماكاة ما ي�سل اإليه من حقائق على 

اأر�س الواقع، باالإ�سافة اإىل عر�س التاريخ من اأجل احلا�سر.
له  نظريا  اإط��ارا  كونه  يف  تكمن  التاريخ  درا�سة  اأهمية  اأن  وبني 
اأدواته التحليلية، موؤكدا اأن االأر�سيف ي�ساعد يف الو�سول اإىل حقائق 
يف  الوقوع  وع��دم  املا�سي  فهم  يف  ت�ساعد  ا�ستنتاجات  لبناء  الواقع؛ 

اأخطائه من اأجل م�ستقبل اأف�سل.
من  مبي�سني،  مهند  الدكتور  امللكي  التوثيق  مركز  عام  مدير  وقال 
املخ�س�س  االأر�سيف  حالة  تقرير  هي  احلالية  اهتماماتهم  اإن  جهته، 
اأنهم يف املركز معنيون بالذاكرة ب�سكل كبري، حيث  للبلديات، مو�سحا 
يوجد برنامج اأر�سفة متخ�س�س على الرغم من وجود �سعف باالأبحاث 

املقدمة، اإال اأنهم مطالبون بتعميق الن�سر العلمي الوثائقي.
والقرى،  امل��دن  تنمية  بنك  الأر�سيف  م�سروعا  هناك  اأن  واأ�ساف 
لرتميمه وحفظه الأنه يتعلق بفرتة الوحدة االأردنية، مبينا اأن هناك 
وثائق وجتارب وموازنات وم�ساريع �ساركت بها الدولة من خالل جمل�س 

االإعمار وم�سروع االإ�سالح الريفي.
واأ�سار مبي�سني اإىل اأنهم اأر�سفوا 4235 وثيقة من خالل 22 م�سروعا 
بيت  وق�ساء  اهلل،  رام  ق�ساء  القد�س،  بلواء   ،1972_1957 عام  من 
تلك  من  النماذج  بع�س  م�ستعر�سا  اخلليل،  ولواء  ريحا،  وبلدية  حلم، 

الوثائق.
ولفت اإىل اأن املركز اهتم بتاريخ ومو�سيقى النا�س باالأردن، وذاكرة 
ال�سجون، واأنهم ب�سدد اإعداد وحدة من اأجل العمل بالتاريخ ال�سفوي 
مبا يتعلق باالأحداث اليومية االأردنية والتاريخ االجتماعي وال�سبابي، 
موا�سيع  ح��ول  هارفرد  جامعة  مع  بالتعاون  العمل  اإىل  باالإ�سافة 

الت�سوية واالأرا�سي والتملك.
الفل�سطينية يف املركز  الق�سية  وقال من�سق م�سروع بحث وتوثيق 
ويقوم  هي،  كما  تعر�س  حمايدة  الوثيقة  اإن  الطاهر  معني  العربي 
الباحثون بتحليلها ونقدها ومقارنتها مع وثائق اأخرى، الفتا اإىل اأنهم 

ب�سدد اإعداد موقع خا�س بالوثائق با�سم ذاكرة فل�سطني.
االأر�سيف  جمع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوبات  اأه���م  م��ن  اأن  واأو���س��ح 
الفل�سطيني، هي �سرقته ونهبه من قبل ا�سرائيل عام 1948 كاأر�سيف 
جي�س  واأر�سيف  الحقا،  ا�سرتجاعه  جرى  والذي  الهادي،  عبد  عوين 
 ،1967 عام  واحلزبي  واالأمني  ال�سيا�سي  االأردين  واالأر�سيف  االإنقاذ، 
ن�سره  منع  جرى  لكن  حوله،  كتابا  اإ�سرائيليان  باحثان  كتب  وال��ذي 

الحقا.
واأ�سار الطاهر اإىل اأن من ال�سعوبات كذلك، مالحقة النظام العربي 
رقمنة  �سعف  اإىل  باالإ�سافة  الوقت،  ذلك  يف  وم�سادرته  لالأر�سيف 
موازنات  وجود  عدم  ب�سبب  االأكادميية  املوؤ�س�سات  قبل  من  االأر�سيف 

كافية.
وحتدث الدكتور عبد اهلل الع�ساف، بدوره، عن املراكز واملوؤ�س�سات 
باالإ�سافة  كبرية،  اأهمية  من  لها  ملا  االأر�سفة،  يف  املتخ�س�سة  الوطنية 
اإىل دور هذه املوؤ�س�سات البارز يف دميومة االأر�سيف، ومن اأبرزها: مركز 
الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة االأردنية، ودائرة املكتبة الوطنية، 
العامة،  االآث���ار  ودائ���رة  الها�سمي،  االأردين  امللكي  التوثيق  ومركز 

وموؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون.
كما قدم عددا من التو�سيات، منها العمل على اإن�ساء مركز اأر�سيف 
على  اأ�سكالها،  بجميع  االأر�سيفية  امل��واد  جميع  ي�سم  موحد  وطني 
والرتميم  التعقيم  يف  الدولية  املعايري  تطبيق  املركز  هذا  يراعي  اأن 
على  للت�سهيل  احللول  اإيجاد  و�سرورة  الرقمي،  والتحول  واالأر�سفة 

الباحثني االطالع على ما حتويه هذه املراكز دون تعقيدات.
وحتدثت مديرة م�سروع االأر�سيف الرقمي يف املتحف الفل�سطيني 
املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف االأر�سيف يف فل�سطني،  ليلى عبا�س عن بع�س 

كجامعة بري زيت، ومتحف جامعة بري زيت وموؤ�س�سة خزائن.
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*عمان 
القانونية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  قالت 
امليكروية  امل�ساريع  اإن  م�سطفى،  بني  وفاء 
واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر(  )متناهية 
القطاع  موؤ�س�سات  من  باملئة   99.5 ت�سكل 

اخلا�س يف االقت�ساد االأردين.
اجلل�سة  يف  ل��ه��ا  كلمة  يف  واأو���س��ح��ت 
جل�سات  خم�س  �سل�سلة  �سمن  ال��ث��ال��ث��ة 
امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  ما  اأ�سبوعيا  تعقد 
)فريق  عن  املنبثق  امل���راأة  متكني  وفريق 
وثيقة  خم��رج��ات  لتنفيذ  برنامج  و�سع 
م�ساء  االق��ت�����س��ادي(،  ال��ت��ح��دي��ث  روؤي����ة 
وعدد  الفريق  اأع�ساء  بح�سور  الثالثاء، 
املتو�سطة  النا�سطني يف قطاع االأعمال  من 
امليكروية  ال�سركات  ن�سبة  اأن  وال�سغرية، 
ال�سركات  بلغت  فيما  باملئة،  بلغت89.7 
املتو�سطة  ال�سغرية 8.1 باملئة، وال�سركات 

فتبلغ  الكبرية  ال�سركات  اأم��ا  باملئة،   1.7
ن�سبتها 0.5 باملئة فقط.

فريق  تراأ�س  التي  م�سطفى  ين  وبينت 
امل�ساريع  هذه  ف��ي  يعم��ل  اأنه  امل��راأة،  متكني 
 57.6 نحو  اأي  عام��ل،  األ��ف   560 ح��وايل 
و71  العاملة،  القوى  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة 
القط��اع  ف��ي  العامل��ة  الق��وى  م��ن  باملئة 
هذه  اأهمية  على  موؤ�سر  وه��ذا  اخل���ا�س، 
من  واحل��د  عمل  فر�س  توفري  يف  ال�سركات 

البطالة.
ترتكز  ال�سركات  هذه  اأن  اإىل  واأ�سارت 
باملئة،   68 بن�س���بة  الو�س���ط  اإقل���يم  ف���ي 
و9  ال�س��مال،  اإقل��يم  ف��ي  باملئة   23 مقاب��ل 
اإجم��ايل  م��ن  اجلن��وب  اإقل��يم  ف��ي  باملئة 

ال�س��ركات اخلا�سعة مل�سح املن�ساآت.
ال�����س�����������رك��ات  م��ع��ظ�����م  اأن  واأ����س���اف���ت 
االأردني���ة ال�س���غرية واملتو�س���طة م�س���جلة 
وم��ع  الق��انون،  ف��ي  املح���دد  النح���و  عل���ى 
تعم��ل  ال�س��ركات  م��ن  ع��ددا  ف��اإن  ذل��ك 
غي��ر  القط��اع  ف��ي  اخل��ا�س  حل�س��ابها 

امل�س����جل )غي����ر الر�س����مي(.
الر�س���مي  غي���ر  االقت�س���اد  ويق���در 
مم���ا  باملئة   15.2 بح���وايل  االأردن  ف���ي 
اأكث���ر  ه���و  املن�س���اآت  ع���دد  اأن  يعن���ي 

بواق���ع 15.2 باملئة عما ه���و م�سجل.
درا���س��ة  اإىل  م�سطفى  ب��ن��ي  واأ����س���ارت 
اآثار �سلبية  اأن وباء كورونا كان له  اأظهرت 
ع��ل��ى االأف������راد وال�����س��رك��ات وال��ع��م��ال يف 
ا  انخفا�سً �سهدت  ال�سركات  فمعظم  االأردن، 
مالية؛  �سعوبات  وواج��ه��ت  االإي����رادات  يف 
منذ  املوظفني  من  عدد  بت�سريح  قامت  كما 
االإج��راءات  من  الرغم  على  الوباء  تف�سي 
العمال، مبينة  للحد من ت�سريح  احلكومية 
اأنه نظرا الفتقار معظم املوؤ�س�سات ال�سغرية 
فاإن  الر�سمي،  للت�سجيل  ال�سغر  ومتناهية 
الدعم  ح��زم  خ���ارج  ��ا  اأي�����سً يقع  معظمها 

للتخفيف من االآثار ال�سلبية لكورونا.

وم�ساهمة  من��و  رغ���م  اأن���ه  واأ���س��اف��ت، 
هناك  فاإن  الن�ساء،  من  اململوكة  ال�سركات 
التمويل،  على  احل�سول  يف  هائلة  فجوة 
اأن التمويل  اأ�سارت عدة درا�سات اإىل  حيث 
ال�سركات  تواجه  التي  التحديات  اأهم  هو 
ال�سغرية واملتو�سطة، وهذا التحدي يتفاقم 
الن�ساء،  م��ن  اململوكة  ال�سركات  ح��ال  يف 
التي  ال�سمانات  �سعف  ب�سبب  وخ�سو�سًا 
امللكية،  ح��ق��وق  و�سعف  الن�ساء،  متلكها 
والقوانني  الت�سريعات  املوجود يف  والتمييز 
واالأنظمة. من جانبه، قال املدير التنفيذي 
امل�ساريع  لتطوير  االأردن���ي���ة  للموؤ�س�سة 
الكايد،  االقت�سادية )جيدكو( عبدالفتاح 
ال�سغرية  املن�ساآت  اإن  اجلل�سة،  اأدار  ال��ذي 
التنمية  يف  اأ�سا�سيا  دورا  متلك  واملتو�سطة 
االقت�سادية وحتريك الن�ساط االقت�سادي 
االأعلى  الن�سبة  على  ت�ستحوذ  اأنها  حيث 
اأنواع امل�ساريع االقت�سادية على  بني جميع 
اختالف اأحجامها، فهي ت�سكل 90 باملئة من 
املن�ساآت يف العامل وتوظف 50 اإىل 60 باملئة 
من القوى العاملة وبالتايل تعمل على زيادة 
وزيادة  البطالة  م�سكلة  وحل  العمل  فر�س 
يف  العجز  ع��الج  على  والعمل  ال�����س��ادرات 

ميزان املدفوعات.
تقدمها  ال��ت��ي  الفر�س  الأه���م  وع��ر���س 
)ج��ي��دك��و( م���ن دع���م االب��ت��ك��ار وري����ادة 
االأعمال، و�سغر حجم راأ�س املال وانخفا�س 
�سهولة  اإىل  اإ�سافة  الت�سغيلية،  التكاليف 
العملية  ومراقبة  االأعمال  اإدارة  عملية 
االإنتاجية واإمكانية تطوير املنتج لتتنا�سب 
ال�سريبي  وال��ع��بء  االأ���س��واق  م��ع ح��اج��ات 

املنخف�س والت�سغيل الذاتي.
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ال��ك��اي��د  واأ���س��ار 
ت��واج��ه امل�����س��اري��ع م��ن ح��ي��ث ع���دم توفر 
ال�سغرية  امل�ساريع  الإن�ساء  حتفيزي  قانون 
الكافية  احلوافز  توفر  وع��دم  واملتو�سطة 
ق��درات��ه��ا  ل��ت��دع��ي��م  امل��ح��ل��ي��ة  للمنتجات 
التناف�سية مقارنة باملنتج االأجنبي، اإ�سافة 

والت�سويق  والتغليف  والتعبئة  اإىل اجلودة 
والرتوي�ج واإدارة االأعمال والتمويل.

اأهم االإجنازات التي قدمتها  اإىل  ولفت 
 1972 عام  ن�ساأتها  منذ  االأردنية  املوؤ�س�سة 
حيث قدمت ما يزيد عن 180 مليون دينار، 
ا�ستفاد منها ما يقارب 10 اآالف من�ساأة، وقد 
التي  ال�سركات  وخدمات  منتجات  و�سلت 
ا�ستفادت من برامج املوؤ�س�سة اإىل 112 دولة 
ومت دعم 72 م�سروعا للن�ساء االأردنيات يف 
جميع القطاعات خالل العامني املا�سيني من 
جمموع 251 م�سروعا، اإ�سافة اإىل اأن العمل 
جار على دعم �سركات قائمة ونا�سئة خالل 
م�سروع   100 عن  يقل  ال  مبا   2023-2022
 10 بن�سبة  تف�سيلية  مبيزة  امل��راأة  حتظى 

باملئة يف حال ملكيتها اأو اإدارتها للم�سروع.
لل�سمان  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأك����د  ب�����دوره، 
الدور  رحاحلة  حازم  الدكتور  االجتماعي 
كورنا  جائحة  اأثناء  املوؤ�س�سة  لعبته  الذي 
الربامج  خ��الل  من  املن�ساآت  على  للحفاظ 
�ساحب  على  للتخفيف  طرحها  مت  التي 
عجلة  على  ينعك�س  مب��ا  وال��ع��ام��ل  العمل 

االقت�ساد الوطني وا�ستمراريته .
ال�سمان  ف��اإن  للمراأة  بالن�سبة  وق��ال 
الذي  االأمومة”  “تاأمني  طبق  االجتماعي 
امل��راأة  م�ساركة  وزي���ادة  تعزيز  يف  �ساهم 
العمل  �سوق  يف  وا�ستمرارها  االقت�سادية 

واالإبقاء عليها �سمن القوى العاملة.
جاء  ال��ذي  رعاية  برنامج  اإىل  واأ���س��ار 
وهذا  احل�سانات  قطاع  ودع��م  االأم  لدعم 
�ساهم يف تخفيف االأعباء املالية على االأم.
وبني رحاحلة اأنه �سيكون هناك اجتماع 
تعديالت  لعر�س  االإدارة  ملجل�س  ال��ي��وم 

مقرتحة على قانون ال�سمان االجتماعي.
االقرتاحات  من  عددا  احل�سور  وناق�س 
من  اقت�ساديا  امل����راأة  متكني  اآل��ي��ة  ح��ول 
وال�سغرية  ال�سغري  متناهية  امل�ساريع  خالل 
واملتو�سطة، اإ�سافة اإىل الفر�س والتحديات 

التي تواجهها املراأة.

*عمان 
اأكدت القائم باأعمال ال�سفارة املاليزية 
ا�سمايتيم،  افزان  فايزاتول  وان  عمان  يف 
املاليزية بتوفري برامج  ا�ستمرار احلكومة 
الفنية  الب�سرية وامل�ساعدة  القدرات  بناء 
والتزامها  املقبلة  ال�سنوات  خالل  ل��الأردن 
مب��وا���س��ل��ة ت��ب��ادل اخل����ربات م��ع اجل��ان��ب 

االأردين.
اأقامته ال�سفارة  جاء ذلك خالل حفل 
، يف عمان خلريجي برنامج التعاون الفني 
وبلدان  االأردن  م��ع  ينفذ  ال��ذي  املاليزي 
اأن�سئ  ال��ذي  الربنامج  اإن  وقالت  اأخ��رى. 
عام 1980 اأ�سهم بتدريب 482 م�ساركا من 
االأردن، م�سرية اإىل م�ساركة 54 اأردنيا العام 

احلايل يف خمتلف الدورات التدريبية، من 
جماالت  يف  ال��ق��درات  بناء  برامج  اأب��رزه��ا 
واإدارة  الطاقة  واإدارة  البحرية  املالحة 
خم��اط��ر امل���الح���ة اجل���وي���ة وامل��م��ار���س��ات 
احلالل اجليدة يف ت�سنيع منتجات الرعاية 
واحلوكمة  الريفية  واالإدارة  ال�سحية 

الر�سيدة.
على  يركز  الربنامج  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
توفري  خ��الل  من  الب�سرية  امل���وارد  تنمية 
تعترب  التي  املجاالت  خمتلف  يف  التدريب 

االإدارة  مثل  ال��دول��ة  لتنمية  ���س��روري��ة 
الفقر  ح��دة  وتخفيف  وال��زراع��ة  العامة 
املعلومات  وتكنولوجيا  اال�ستثمار  وت�سجيع 
واللغة  امل�سرفية  واخلدمات  واالت�ساالت 
“نخطط  اإن���ن���ا  وق���ال���ت  االإجن���ل���ي���زي���ة. 
التدريبية  ال���دورات  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي 
مثل  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف  ل������الأردن 
والطاقة  والزراعة  واالأدوي��ة  ال�سياحة 
واخلدمات  وامل�سروبات  املاأكوالت  واأعمال 
املن�سوجات  و�سناعة  االإ�سالمية  امل�سرفية 
ال�سرائب  واإدارة  املدين  الطريان  واإدارة 

واجلمارك والتخطيط االقت�سادي واالأمن 
االأ�سغر وتكنولوجيا  والتمويل  ال�سيرباين 

املعلومات«.
وع�����رب اخل����ري����ج����ون ع����ن ���س��ك��ره��م 
وتقديرهم للحكومة املاليزية على تنظيم 
اإطار  �سمن  املختلفة  التدريبية  ال��دورات 
وتبادل  التعلم  يف  اأ�سهم  ال��ذي  الربنامج 
وبناء  اأخ��رى  ودول  ماليزيا  مع  اخل��ربات 
القدرات ونقل املعرفة بني الدول، م�سريين 
على  اإيجابا  ال���دورات  ه��ذه  انعكا�س  اإىل 

عملهم.

*عمان 
الفل�سطينية،  ال�����س��وؤون  دائ���رة  اأن��ه��ت 
املكرمة  من  اال�ستفادة  طلبات  ا�ستقبال 
املخيمات  باأبناء  اخلا�سة  ال�سامية  امللكية 
الثانوية  امتحان  اجتازوا  الذين  للطلبة 
التقدم  �سروط  عليهم  تنطبق  ممن  العامة 

للمكرمة.

وق����ال م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ال�����س��وؤون 
اإن  خرفان،  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية، 
بلغ  لل�سروط  امل�ستوفية  الطلبات  ع��دد 
مقعدا،   350 على  يتناف�سون  طلبا   1035
هذه  من  خميم  كل  ح�سة  اختيار  و�سيتم 

املقاعد.
وب��ني خ��رف��ان اأن ه��ذه ال��ل��ج��ان ب��داأت 

اآب   23 منذ  اع��ت��ب��ارا  الطلبات  ا�ستقبال 
بالتزامن  الثالثاء  اأم�س  دوام  نهاية  وحتى 

مع طلبات جلنة تن�سيق القبول املوحد.
اإحدى  هي  املكرمة  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 
ال��ث��اين  م��ك��ارم ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
ظروفهم  حت�سني  بهدف  املخيمات،  الأبناء 

املعي�سية.

بني مصطفى: المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة 
تشكل 99.5 % من مؤسسات القطاع الخاص

اسمايتيم: ماليزيا مستمرة ببرامج بناء 
القدرات البشرية والمساعدة الفنية لالردن

الشؤون الفلسطينية تنهي استقبال 
طلبات مكرمة أبناء المخيمات

مقال رئيس التحرير

ت����ع����ددت م���ظ���اه���ر ال��غ�����س 
تعد  فلم  بلدنا،  يف  والغذائي  واالإداري  امل��ايل  والف�ساد 

بل  والر�سوة،  ال�سيطانية   الغ�س  وا�ساليب  التجارة  علي  مق�سورة 
عن  املوظفني  تقاع�س  منها  كثرية  و�سائل  يف  الف�ساد  اأ�ساليب  تعددت 
اأو  الر�سمية،  العمل  مواعيد  قبل  مبكرًا  والتزويغ  بعملهم ،   القيام 
التوقيع يف ك�سوف احل�سور واالن�سراف ثم اخلروج من الباب اخللفي، 
اأن  دون  ذلك ،  مقابل  يذكر  عمل  اأي  تقدمي  دون  الرواتب  وتقا�سي 
يتحرى احلالل يف دخله، ومن هذه االأ�ساليب اأي�سا ا�ستخدام �سيارات 

ومهمات العمل يف غري حملها .
حياتنا  يف  نراها  التي  الغ�س  مظاهر  اأن  الدين  علماء  ويوؤكد 
اليومية كلها من عظائم االأمور ومتثل ذنبا عظيما عند اهلل يف الدنيا 

واالآخرة، وان �سيوع وتعدد اأوجه الف�ساد هو اآفة املجتمع االردين .
وال���دواء  ال��غ��ذاء  موؤ�س�سة  يف  الرقابية  اجل��ه��ات  تتلف   يوميا 
�ساحلة  ال��غ��ري  الفا�سدة  االغ��ذي��ة  م��ن  هائلة  كميات  وال��ب��ل��دي��ات 
ال�سموم   تبيع  التي  امل��ح��الت  ه��ذه  ولال�سف   الب�سري  لال�ستهالك 
للم�ستهلكني ال يتم اغالقها او اال�سارة اليها بل يكتفي حتويل املخالف 
الغ�سا�سني  وهوؤالء   ، القا�سي  يحددها  التي  املخالفة  لدفع  للمحكمة 
يدفعون مطمئني ويعودون مرة اخرى للغ�س والف�ساد اأكر من ال�سابق 

الن الغ�س التجاري ا�سبح ي�سري بدمائهم .
تف�سدوا  )وال  ت��ع��ايل:  فقال  الف�ساد،  ع��ن  نهى  تعاىل  اهلل  اأن 
والو�ساطة  الغ�س  الف�ساد،  اأن��واع  ومن  اإ�سالحها(،  بعد  االأر���س  فى 
عنه  ونهى  االإ�سالم،  �سريعة  حرمته  فالغ�س  واملحاباة،  واملح�سوبية 
منا(،  فلي�س  غ�سنا  )م��ن  قوله:  فى  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي، 
املجتمع،  فى  املنت�سرة  ال�سلبية  الظواهر  من  واملحاباة  والو�ساطة 
ي�ستفيدون  من  بها  يقوم  التى  واملمار�سات  االأعمال  فى  تتمثل  وهى 
الأقاربهم  االمتيازات  منح  فى  �سلطاتهم  اأو  وظائفهم  اأو  مواقعهم  من 
ومعارفهم اأو من تربطهم بهم م�سلحة على ح�ساب غريهم من اأ�سحاب 
احلقوق بغ�س النظر عن اأحقيتهم وقدراتهم وموؤهالتهم وكفاءاتهم، 
واأي�سا التوقيع فى دفاتر احل�سور ثم االن�سراف من العمل، وا�ستعمال 
حتت  تقع  ظواهر  كلها  �سخ�سية،  الأغرا�س  و�سيارته  العمل  تليفون 
املجتمع،  فى  �سيئة  �سمعة  الظواهر  هذه  اكت�سبت  وقد  الغ�س،  طائلة 
اإمنا  غريهم،  ح�ساب  على  م�ساحلهم  حتقيق  لطلب  ي�سعون  من  الأن 
يرتكبون ذنبا عظيما الأنه بهذا العمل يكون �سببا فى حرمان من هو 
اأحق باحلق منه، كما اأنه يلحق ال�سرر باالآخرين، وهذا ف�ساد حمقق .
جميع االأخالق املذمومة  اأ�سبحنا نلم�سها يف املجتمع ويف موؤ�س�سات 
والتدلي�س،  والغ�س،  والتحايل،  والكذب،  )اخل��داع،  مثل:  الدولة، 
حقوق  و�سياع  والتزوير،  واخليانة،  وللغري،  للنف�س  البني  والظلم 
النا�س بالباطل، والطمع، والك�سب غري امل�سروع( كلها �سفات مذمومة 
و�سيئة، وقد نهى اهلل عنها وحذر منها فى اآيات كثرية، فقال تعاىل: 
ِلَتاأُْكُلوْا  اِم  كَّ احْلُ اإِىَل  ِبَها  َوُتْدُلوْا  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكم  اأَْمَواَلُكم  َتاأُْكُلوْا  )َواَل 
ا�ِس ِباالإِْثِم َواأَنُتْم َتْعَلُموَن(، فاإذا علم اجلميع اأننا  ْن اأَْمَواِل النَّ َفِريقًا مِّ
الغ�س فى  اأمام اهلل وم�سئولون ما ارتكب االإن�سان هذا  كلنا موقوفون 
حياته اأبدا، فليعلم االإن�سان اأن اهلل رقيب عليه، وكما قال النبي، �سلى 
اهلل عليه و�سلم: )اعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك 

(، وعد نف�سك فى املوتى، واتق دعوة املظلوم فاإنها م�ستجابة .

خالد خازر الخريشا

المجتمع ايضا مسؤول 
عن تفشي الفساد ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

البدء بأعمال إعادة تأهيل طريق 
العارضة السبت المقبل

*عمان 
اإنه  قال وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان، املهند�س يحيى الك�سبي، 

�سيتم البدء باأعمال اإعادة تاأهيل طريق العار�سة يوم ال�سبت املقبل.
امل�سروع  اأن االأعمال يف  الك�سبي يف بيان �سحفي االأربعاء،  واأ�ساف 
ال�سبيحي  تقاطع  من  الطريق  وتاأهيل  اإن�ساء  واإعادة  حت�سني  تت�سمن 
واإن�ساء  اأكتاف  مع  مف�سولة  م�سارب   4 لي�سبح  العار�سة،  تقاطع  لغاية 

تقاطع حمرة ال�سحن.
تقاطع  يف  الو�سطية  اجل��زر  ترتيب  اإع���ادة  العمل  يت�سمن  كما 
وحت�سني  اإن�ساء  على  والعمل  التح�سني،  اأعمال  مع  لتتنا�سب  العار�سة 
واأعمال  الالزمة  احلماية  واأع��م��ال  االأم��ط��ار  مياه  ت�سريف  عبارات 
االإ�سارات  من  العامة  ال�سالمة  الأعمال  باالإ�سافة  ا�ستنادية،  جدران 
املعايري  اأعلى  وف��ق  االإن���ارة،  واأع��م��ال  امل��روري��ة  ال�سالمة  ومتطلبات 

الهند�سية املتبعة عامليا.
ل�سمان  املرورية،  التحويالت  لتجهيز  حاليا  العمل  يتم  اأنه  واأكد 
دميومة احلركة املرورية على الطريق و�سيتم االإعالن عنها قبل بدء 

االأعمال يف امل�سروع. 
ي�سار اإىل اأن م�سروع تنفيذ طريق ال�سلط - العار�سة ممول مبنحة 
و�سيتم  اخلزينة،  من  جزئي  وبتمويل  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  من 
ال�سركات  من  تعترب  �سينية  �سركة  بني  ائتالف  خ��الل  من  تنفيذه 
الرائدة وامل�سنفة عامليًا يف تنفيذ مثل هذا النوع من امل�ساريع و�سركة 
الطرق  م�ساريع  تنفيذ  يف  اأوىل  درجة  امل�سنفة  ال�سركات  من  اأردنية 

والتي قامت بتنفيذ العديد من الطرق الرئي�سية يف اململكة.

دمى الكروشيه األردنية 
الجميلة تجوب العالم 

*عمان 
�سناء  ال�سيدالنية  ت�سنعها  التي  االأردنية  الكرو�سيه  دمى  تطوف 
اأبو مطاوع، اأرجاء املعمورة، فتحط رحالها يف قارات العامل، م�ستلهمة 
الذي تتباين االآراء  الفن  اإىل اجرتاح هذا  جتارب بلدان عدة �سبقت 
اأم  اأوروبيا  اأو  جنديا  عربيا  كونه  بني  القومي،  وجذره  منحدره  حول 
تاأبه  ال  التي  للطفولة  خم�س�س  اإن�ساين  فن  اأنه  الثابت  فيما  يابانيا، 

بالفوارق واالنتماءات.
ال�سيدلية،  يف  �سنوات  ع�سر  مرور  بعد  عملها  �سناء  تركت  اإن  فما 
وكان ذلك يف العام 2019، اإال وجدت نف�سها قد اأم�ست عاما كامال يف 
يدر  اإبداعي  م�سروع  �سمن  ال�سندوق،  خارج  للتفكري  دفعها  ما  البيت، 
اإىل  األهمتها  تفا�سيل  العنكبوتية  ال�سبكة  عرب  فبحثت  دخال،  عليها 

ت�سنيع الدمى.
الدمى، قالت  الفنية يف �سناعة  وهي تتحدث ب�سغف عن هوايتها 
قبل  قادها  ال�سغف  هذا  اإن  )ب��رتا(:  االأردنية  االأنباء  لوكالة  �سناء 
جائحة  مع  تزامن  ما  وهو  الدمى،  �سناعة  احرتاف  اإىل  ونيف  عامني 
كورونا التي وفرت فر�سة ال�ستفزاز القدرات يف ظل التعطل عن العمل، 
فانتجت 120 دمية جابت العامل، اإذ ن�سجتها بيدي بناء على تفا�سيل 
ال�سغار،  اأحبائهم  اإىل  لتهدى  توقيعهن  من  واأطفال  �سيدات  اختارتها 

فيما اأهديت اإىل فتيات �سابات يف منا�سبات خمتلفة اأفرحت قلوبهن.
الفي�سبوك )هديتنا لك  اأن�ساأت �سفحتها على  اأمنيتها حني  وكانت 
فن واإبداع ( اأن ت�سل اإىل قلوب االأطفال، ل�سنع كل ما يفرح قلوبهم من 
)االأميجرومي(  اليابانية  الطريقة  با�ستخدام  الدمى  �سناعة  خالل 
من خيوط القطن، ف��)االأمي( باليابانية تعني حياكة، اأما )جرومي( 
يخت�س  ال��ذي  الفنون  من  الفن  ه��ذا  اأن  حيث  حم�سوة،  دم��ى  فتعني 
تكون  بحيث  الكرو�سيه،  من  والعرائ�س  الدمى  و�سناعة  بحياكة 

حم�سوة لتعطي ال�سكل املج�سم.
وقالت: لقد اأ�سعفتني املواهب الدفينة وامتالك مهارات بالكرو�سيه 
اأيام  منذ  للدمى  حبي  عن  ف�سال  والر�سم،  باالألوان  الوا�سع  واالإمل��ام 
الطفولة؛ لالإنطالق بفن واإتقان يف �سناعة الدمى بالكرو�سيه، ذلك اأن 
هذا الفن يعطي احلما�س والتفاوؤل وميد بالطاقة االإيجابية واالإبداع 
احلالة  حت�سني  اإىل  وي���وؤدي  جميلة،  ب��روح  احل��ي��اة  على  واالإق��ب��ال 
النف�سية وتخفيف االكتئاب والتوتر كما هو متعارف عليه يف العديد 

من االأبحاث والدرا�سات.
ج�سم  بن�سج  قطنية،  خيوط  ال�ستخدام  ت�سعى  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
الدمية  راأ�س  �سعر  وحياكة  و�سنع  العينني  وتطريز  وثيابها  الدمية 
ال�سعر احلراري اال�سطناعي،  ا�ستخدام  اإياها على  بال�سنارة، مف�سلة 
بحيث تبقى الدمية اأمد الدهر بخاماتها الطبيعية اآمنة �سحية بعيدة 

عن كل ما ي�سبب احل�سا�سية.
التي  االإمكان  قدر  االأل��وان  ا�ستخدم  اإىل  �سعت  العمل،  اآليات  وعن 
الدمية  اأن تبقى  األ��وان، يف حماولة  الدمى عن ع�سرة  اأغلب  تزيد يف 
ذات بهجة، واإن راأتها غري ذلك عاودت التعديل عليها لتبقى االأجمل 
واالأقرب لنف�س الطفل، مبينة اأنها ال تبيع لعبها اإال بعد اأن يتاأكد كل 
من  املختارة  الت�ساميم  بنف�س  اأراده��ا،  كما  اللعبة  موا�سفات  من  زبون 
قبل، م�سرية يف هذا ال�سدد اإىل اأن كل واحدة منها تختلف يف ال�سكل 

والت�سميم، بحيث تكون مميزة قدر االإمكان.
وقالت: اأقدم م�سورتي لزبائني فاأ�ساعدهم على اختيارات االألوان 
واللب�س املالئم للدمية حتى تكون يف اأبهى واأجمل �سورة، لرتى الطفلة 

دميتها ب�سعور عارم بالفرح، بحيث ال ترى ذلك يف اأية دمية اأخرى.
وا�ستكملت حديثها، اأن ما مييز اللعب اليدوية عن االألعاب اجلاهزة 
اأنها تبقى لفرتات اأطول نوعا ما لدى الطفل عن االألعاب اجلاهزة، وقد 
تقوم باإعداد فيديو ب�سكل مميز لل�سخ�س املهداة اإليه ب�سكل ت�سويقي 
ال�سم  وفقا  للدمية  ا�سما  ت�سع  اأن  تلبث  ما  عادة  التي  اللعبة،  لروؤية 
مقتنيها. وتتباين اأ�سعار الدمى وتختلف لديها وفقا لتفا�سيل الدمية 
خم�سة  اإىل  ي�سل  وقتا  ي�ستغرق  الدمى  بع�س  اأن  خ�سو�سا  الواحدة، 
اأيام اأو اأ�سبوع ، ف�سال عن اأ�سعار اخليوط واخلامات، وعدد االألوان التي 

حتتويها الدمية، وت�سميم �سعرها بح�سب الطول وطريقة الن�سج.
ذكريات  حيث  املا�سي،  اإىل  الكبار  بع�س  حنني  نظرها  يلفت  وما 
الر�سوم الكرتونية املتحركة اآنذاك، فاأ�سنع تلك االألعاب بكامل الدقة 
والتفا�سيل، بيد اأنه يطلب مني اإعداد و�سناعة دمية �سبيهة بال�سخ�س 
معنوية عميقة وجميلة، حيث يجد  اآثارا  للهدية  اأن  املهداة، معتربة 

ال�سخ�س املهداة نف�سه بالدمية فيالزمها لكثري من الوقت.
الزبائن  منها  ي�سرتي  اأن  يلبث  وما  الدمى،  ت�سنع  و�سغف  وبحب 
اأخرى، وقد مكنها من  لها بطلب عرائ�س ودمى  يعودوا جمددا  اأن  اإال 
ذلك مهارات البيع التي اكت�سبتها يف جمال اخت�سا�سها، وتعمقت لديها 
اآليات واأ�ساليب متنوعة للتعامل مع الفئات العمرية املختلفة، واإر�ساء 
الزبون واإقناعه باملنتج، مبا يتمكن من الرجوع اإليها مرة اأخرى، فتكون 
اأن يجد كل واحد �سالته من املنتجات  م�سدر الفائدة له وللجميع يف 

التي تبيعها، وفقا ل�سناء.
الدمية االأردنية جتوب العاملاملهند�سة ر�سا الدربا�سي راأت اأن دمى 
من  الرغم  وقالت: على  التفا�سيل،  باأدق  للطلب  وفقا  �سناء م�سنوعة 
معنوية  قيمة  لها  منها  واح��دة  لكل  اأن  اإال  دمى،  ثماين  منها  �سرائي 

عالية، كونها م�سنوعة يدويا باهتمام واإتقان الأدق التفا�سيل.
فوجدت  حكومية،  مدر�سة  مديرة  م�ساعدة  وهي  فا�سل،  اآمنة  اأما 
كاملفا�سل  التفا�سيل  من  العديد  يف  واالبتكار  االإب��داع  �سناء،  دمى  يف 
والرمو�س والعيون واالأ�سابع اأي�سا، باالإ�سافة اإىل مل�سة الروح اجلميلة 
التي ت�سعها فيها. وبينت اأن دمى �سناء تختلف كثريا عن الدمى االأخرى 
التي �ساهدتها يف حياتها، فطلبت منها �سنع دمية م�ستوحاة من اإحدى 
كلما  جمددا  الطفولية  الذكريات  بها  لتعود  الكرتونية  ال�سخ�سيات 
لالآخرين  مثلها  باإهداء  التجربة  �ستكرر  اأنها  مبينة  بدميتها،  اأم�سكت 

يف منا�سبات خمتلفة.

الصليب األحمر ينظم معرضا للصور 
بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

*عمان 
لل�سليب االأحمر يف االأردن معر�س �سوٍر  الدولية  اللجنة  افتتحت 
اإطار فعاليات  امللكي، يف  ال�سيارات  ل�ست هنا« يف متحف  بعنوان »الأنك 

اليوم العاملي للمفقودين الذي ي�سادف يف 30 اآب من كل عام.
خالل  اأف��ري��ل��ود،  �سارة  الدولية،  اللجنة  بعثة  رئي�سة  وقالت 
الدولية  اللجنة  افتتحت   ،1870 ع��ام  “منذ  املعر�س  افتتاحها 
النزاعات  اأطراف  مل�ساعدة  املفقودين  عن  للبحث  املركزية  الوكالة 
امل�سلحة، ومنع تفكك االأ�سرة من خالل جمع املعلومات ونقلها كو�سيط 
حمايد، وهي اإحدى اأقدم موؤ�س�سات اللجنة الدولية املن�سو�س عليها 

يف اتفاقيات جنيف.”
وج��ود  وم��ك��ان  م�سري  معرفة  يف  ال��ع��ائ��الت  ح��ق  “اأن  واأ���س��اف��ت، 
الدويل  االإن�ساين  القانون  يف  عليه  من�سو�س  املفقودين  اأقربائها 
والقانون الدويل حلقوق االإن�سان، وتعمل اللجنة الدولية واجلمعيات 
الوطنية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر يف جميع اأنحاء العامل مًعا 
عن  والبحث  عليها  واحلفاظ  واالت�سال  االأ�سرة  وح��دة  ال�ستعادة 
لعائالتهم.”واأ�سارت  اإجابات  تقدمي  وحماولة  املفقودين  االأ�سخا�س 
ال�سليب  الدولية وجمعيات  اللجنة  “نقف يف  املفقودين  اإىل عائالت 
لدعمكم  جهد  اأي  ندخر  ولن  جانبكم  اإىل  االأحمر  والهالل  االأحمر 
الذي  املعر�س  امل�سنية”،ويحتوي  الرحلة  هذه  طوال  ومرافقتكم 
ي�ستمر ل� 15 اأيلول على 20 �سورة متّثل اأن�سطة اللجنة الدولية فيما 
تعرّب  فنية  لوحٍة  عر�س  جانب  اإىل  العامل،  حوَل  املفقودين  يخ�س 
لعائالت  الدولية  اللجنة  تقّدمه  الذي  النف�سي  الدعم  برنامج  عن 

املفقودين يف االأردن.
باليوم  االحتفاء  من  كجزء  ج��داري��ة  الدولية  اللجنة  ونفذت 
الها�سمي  اإحدى جدران حي �سكنّي يف منطقة  العاملي للمفقودين على 
ال�سمايل ، واختارت اللجنة موقعها ليكون قريًبا من الالجئني ال�سورين 
متّيزت  التي  للمنطقة  جمالًيا  ا  ح�سًّ ولي�سفي  امل�سيفة،  وجمتمعاتهم 

بفن ال�سارع.
ق�سية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  للمفقودين  العاملي  اليوم  ويهدف 
جتهل  وال��ذي��ن  ال��ك��وارث،  اأو  امل�سلحة  ال��ن��زاع��ات  خ��الل  املفقودين 
عائالتهم اأية معلومات عنهم وال يعرف م�سريهم اأو اأماكن تواجدهم، 

اإذ تعمل اللجنة على دعمهم مالًيا ونف�سًيا وقانونًيا.
حالة   25،000 يقارب  ما  الوطنية  واجلمعيات  اللجنة  و�سجلت 
الأ�سخا�س ُفقدوا اأو انف�سلوا عن عائالتهم ب�سبب النزاع يف �سوريا منذ 

عام 2011.
االأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  جمعت  االأردن،  ويف 
باختفاء  تتعلق  مفقودين،  عن  بحث  طلب   3،400 ح��وايل  االأردين 
اأقاربهم يف �سوريا، حيث تعمل يف االأردن على دعم عائالت املفقودين 

عرب عدة م�ستويات.
 ،1967 عام  االأردن  يف  بعثتها  افتتحت  اللجنة  اأن  اإىل  ي�سار 
جتريها  التي  والتدريبات  اللوج�ستية  لالأعمال  مهًما  مركًزا  وتعّد 
واليمن،  وفل�سطني  و�سوريا  ولبنان  العراق  يف  الدولية  اللجنة 
ال�سرق  يف  اللجنة  لبعثات  رئي�سيا  تدريبيا  مركزا  عمان  وتعترب 

واالأدنى. االأو�سط 
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*بغداد
م�سطفى  العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  قال 
�سهدتها  ال��ت��ي  االأح����داث  اإن  ال��ك��اظ��م��ي،  
بغداد واأوقعت قتلى وجرحى »حتتم علينا 
ح�سر ال�سالم بيد الدولة«، ملوحا بتقدمي 

ا�ستقالته اإذا تعقدت االأمور.
واعترب الكاظمي يف كلمة وجهها لل�سعب 
العراقي اأن ال�سالح املنفلت هو �سبب االأزمة 
“اأحداث  اأن  م�سيفا  البالد،  تعي�سها  التي 
بيد  ال�����س��الح  ح�سر  علينا  حتتم  ب��غ��داد 

الدولة العراقية«.
بتقدمي  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  ولوح 
اإذا ا�ستمرت االأزمة التي يعي�سها  ا�ستقالته 
يف  من�سبي  خلو  “�ساأعلن  قائال  ال��ع��راق، 
واأحمل  االأمور  تعقدت  اإذا  املنا�سب  الوقت 

امل�سوؤولية للمتورطني«.
فتحت  ال�سلطات  ب��اأن  الكاظمي  واأف��اد 

حتقيقا ب�ساأن قتل املتظاهرين.
الثالثاء  �سباح  طبية  م�سادر  وك�سفت 
يف  اال�ستباكات  �سحايا  ح�سيلة  ارتفاع  عن 
 500 على  يزيد  وما  قتيال   23 اإىل  بغداد 

جريح.

�سرورة  على  العراقي  امل�سوؤول  واأك��د 
ال�سواريخ  اإطالق  يف  املتورطني  عن  الك�سف 

والنار يف املنطقة اخل�سراء يف بغداد.
ال�سيا�سيني،  للفرقاء  حديثه  موجها 
بحاجة  الوطني  احل���وار  اإن  املالكي  ق��ال 
يتخلى  لن  اأنه  موؤكد  اجلميع،  من  لتنازالت 

عن م�سوؤوليته اأمام ال�سعب.
ق�سري  وقت  بعد  جاءت  الكاظمي  كلمة 
خلطاب األقاه الرئي�س العراقي برهم �سالح، 
اأثني فيه على دعوة زعيم التيار ال�سدري، 
من  االن�سحاب  اإىل  اأن�ساره  ال�سدر،  مقتدى 
وا�سفا  الفو�سى،  جماح  كبح  الأجل  ال�سارع، 

املوقف ب�”ال�سجاعة«.
 وذكر برهم �سالح، يف كلمة اإىل ال�سعب 
ال��راه��ن  ال��و���س��ع  ا���س��ت��م��رار  اإن  ال��ع��راق��ي، 
�سيمكن الف�ساد اأكر ويهدد الدولة، م�سيفا 
اأن اإجراء انتخابات مبكرة وفقا لتفاهمات 

وطنية يعد خمرجا من االأزمة.
“نحن  ال��ع��راق��ي  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���اف 
بحاجة اإىل اإ�سالحات جذرية تعالج اخللل 
“االأزمة  اإن  اإىل  الفتا  احلكم،  منظومة  يف 
احلكم  مبنظومة  مرتبطة  ال�سيا�سية 

وعجزها«.
اإطالق  �سرورة  اإىل  �سالح  برهم  واأ�سار 
ال��ق��وى،  جميع  ي�سم  �سامل  وط��ن��ي  ح���وار 
يركز  اأن  يجب  الوطني  احلوار  اأن  مو�سحا 
املبكرة  االنتخابات  اإج���راء  كيفية  على 

وت�سكيل احلكومة.
 ورحبت بعثة االأمم املتحدة يف العراق، 
يوم الثالثاء، بدعوة زعيم التيار ال�سدري، 
االن�سحاب  اإىل  اأن�����س��اره  ال�سدر،  مقتدى 
بعدما  ال��دم��اء،  الأج��ل حقن  ال�����س��ارع،  م��ن 
قتلى  وقوع  اإىل  ال�سارع  يف  مواجهات  اأودت 

وجرحى.
يوم  ع��ق��ده،  �سحفي  م��وؤمت��ر  وخ��الل 
م��ق��ت��دى  ل��ف��ت  ال��ن��ج��ف،  ال���ث���الث���اء، يف 
هو  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ع��ب  اأن  اإىل  ال�����س��در 
ال��ع��راق،  يف  يحدث”  مم��ا  “املت�سرر 
ت��ك��ون  اأن  م������ل  اآ “كنت  م�������س���ي���ف���ا: 

وطنية«. �سلمية  االحتجاجات 
وا�ستجاب اأن�سار التيار ال�سدري لدعوة 
ال�سارع  من  الفوري  االن�سحاب  اإىل  ال�سدر 
مناطق  عمت  التي  االحتجاجات  واإن��ه��اء 

وا�سعة من البالد، يوم االثنني.

*وكاالت
الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال 
للطاقة الذرية رافاييل غرو�سي، االأربعاء، 
الدولية  للوكالة  تابعا  تفتي�س  فريق  اإن 
حمطة  اإىل  طريقه  يف  ال��ذري��ة  للطاقة 
اأوكرانيا  جنوب  يف  النووية  زابوريجيا 
االأ�سابيع  يف  ق�سف  لعمليات  تعر�ست  التي 

االأخرية.
كييف  يف  لل�سحفيني  غرو�سي  واأو�سح 
اأخ��ريا  نتحرك  “نحن  ان��ط��الق��ه:  قبيل 
الوكالة  عدة.  الأ�سهر  ا�ستمرت  جهود  بعد 
داخل  اإىل  تتجه  الذرية  للطاقة  الدولية 
حمطة زابوريجيا النووية” وهي االأكرب يف 
اأوروبا وي�سيطر عليها اجلي�س الرو�سي منذ 

مطلع مار�س.
الدولية  ال��وك��ال��ة  وف��د  زي���ارة  وت��اأت��ي 
املحطة  لتفقد  املرتقبة  ال��ذري��ة  للطاقة 
احلكومية  ال�سركة  اإع��الن  بعد  النووية، 
زابوريجيا،  ملحطة  امل�سغلة  االأوك��ران��ي��ة 
اخلمي�س املا�سي، اأّنه مت ف�سل هذه املحطة، 

“بالكامل” عن �سبكة الكهرباء االأوكرانية 
بعد انقطاع اخلطوط التي ت�سلها بال�سبكة، 

وذلك للمرة االأوىل يف تاريخها.
اأعلنوا  اأوك��ران��ي��ون  م�سوؤولون  وك��ان 
عن  وج��ي��زة  لفرتة  انف�سلت  املحطة  اأن 
منذ  مرة  الأول  الوطنية  الطاقة  �سبكة 

40 عاما.
فولودميري  االأوك��راين  الرئي�س  واعترب 
الدولية  الوكالة  فعل  “رّد  اأّن  زيلين�سكي 
اأ�سرع بكثري  اأن يكون  للطاقة الذرية يجب 

مّما هو عليه«.
تّتهم رو�سيا بدورها القوات االأوكرانية 
طائرات  ت�سّنها  بغارات  املحطة  با�ستهداف 
م�سرّية، فيما تّتهم اأوكرانيا رو�سيا بتخزين 
اأ���س��ل��ح��ة ث��ق��ي��ل��ة يف حم��ط��ة زاب��وري��ج��ي��ا 
على  �سربات  ل�سّن  قاعدة  وبا�ستخدامها 

مواقع اأوكرانية.
تنفي مو�سكو من جهتها تخزين اأ�سلحة 
�سوى  فيها  تن�سر  مل  اأّنها  وتوؤّكد  املحّطة  يف 

قوات ل�سمان �سالمتها.

اإن�ساء منطقة  اإىل  املتحدة  دعت االأمم 
اأمن  ل�سمان  املحطة  حول  ال�سالح  منزوعة 

املوقع وال�سماح بعمليات تفتي�س.
النووية  زابوريجيا  حمطة  ت�سميم  مت 
وبداأ  ال�سابق  ال�سوفيتي  االحتاد  زمن  منذ 

العمل يف ت�سييدها عام 1980.
للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا  حم��ط��ة  حت��ت��وي 
ت�����س��م��ى  م���ف���اع���الت  ال���ن���ووي���ة ع���ل���ى 6 
يف.يف. املائية-املائية  “القدرة  مفاعالت 

اإي.اآر-1000 يف-320«.
وتهدئة  ب��امل��اء  املفاعالت  تربيد  يتم 
نيوتروناتها اأي�سا باملاء، وتعمل باليورانيوم 
235 الذي يقدر ن�سف عمره باأكر من 700 

مليون �سنة.
متتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا 
ميغاواط   950 تبلغ  �سافية  �سعة  ال�ست 
غيغاواط   5.7 جمموعه  ما  اأو  كهربائية، 

كهربائية.
اأوكرانيا  تغطي 20 باملئة من ا�ستهالك 

للكهرباء.

الكاظمي يلوح بترك 
المنصب إذا تعقدت األمور

زيارة زابوريجيا.. 
»قافلة الطاقة الذرية« تتحرك أخيرا

*رام اهلل 
اأعلنت جلنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الفل�سطينية 
االأ�سرية يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي عن بدء اإ�سراب مفتوح 
عن الطعام ب�األف اأ�سري كدفعة اأوىل اخلمي�س املقبل يف خمتلف 

�سجون ومعتقالت االحتالل.
التنظيمية،  الهيئات  حل  حالة  يف  االأ�سرى  بقية  وي�ستمر 
واإبقاء حالة التمرد على قوانني ال�سجان، كجزء من اخلطوات 
اإدارة  ملحاولة  رف�سا  اأخ��ريا،  االأ�سرى،  ا�ستاأنفها  التي  الن�سالية 
ال�سجون االإ�سرائيلية التن�سل من التفاهمات التي متت يف �سهر 

اآذار املا�سي.
معركتها  تخو�س  اأنها  عنها،  �سدر  بيان  يف  اللجنة  واأك��دت 
موحدة يف مواجهة ال�سجان بقيادة وطنية متثل ف�سائل ال�سعب 
الفل�سطيني، مت�سلحة بوحدة حقيقية يف خندق مقاومة �سلف 
داخل  االأ���س��رى  دها  ج�سَّ التي  الوحدة  واأن  وحقده،  ال�سجان 

ال�سجون يجب اأن تنتقل وتوؤ�س�س لوحدة خارج قالع االأ�سر.
عليها  ُفر�ست  التي  املعركة  “هذه  اأن  على  اللجنة،  و�سدّدت 
لن تقبل اإال بتتويجها بالن�سر املبني، م�سرية اإىل اأن �سور االأ�سري 
�سعبة؛  �سحية  حالة  يف  فيها  ظهر  التي  ع��واودة  خليل  البطل 
امل�سرب عن الطعام لليوم 171، هي اأكرب دليل على عنجهية هذا 
العدو اللئيم، وهي يف ذات الوقت اأكرب دليل على ثبات وعزمية 

االأ�سري الفل�سطيني وعناده يف مواجهة ال�سجان لنيل حقوقه.
التنظيمية  الهيئات  يومني  قبل  حّلوا  قد  االأ���س��رى  وك��ان 
التي  الن�سالية  اخلطوات  اإط��ار  يف  كافة،  االحتالل  �سجون  يف 

ا�ستاأنفوها اأخريا .
�سجون  اإدارة  �ستكون  لالأ�سرى،  التنظيمية  الهيئات  وبحل 
االحتالل منذ اليوم جمربة على مواجهة االأ�سرى كاأفراد، ولي�س 

كتنظيمات.

*الدوحة 
اأفالم  دعم  عن  القطرية،  لالأفالم  الدوحة  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ال�سينمائي  البندقية  مهرجان  يف  م�ساركة  اأردنية  �سينمائية 
االإيطالية  البندقية  مدينة  يف  افتتح  وال���ذي   ،79 ال���دويل 

وي�ستمر حتى العا�سر من ال�سهر املقبل.
لدعمها  فيلما   13 اختارت  اإنها  بيان،  يف  املوؤ�س�سة،  وقالت 
املغرب،  م�سر،  فل�سطني،  من  كل  من  االأردنية  االأفالم  جانب  اإىل 
�سوريا، تون�س، اجلزائر، اإندوني�سيا، وفرن�سا، مو�سحة اأن االأفالم 
الدوحة  موؤ�س�سة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  تنوع  تعك�س  امل�ساركة 

لالأفالم لالأ�سوات ال�سينمائية امل�ستقلة.
اأه��م  اأح��د  ال���دويل  ال�سينمائي  البندقية  مهرجان  ويعد 
االأن�سطة  من  العديد  وي�سم  العامل،  يف  ال�سينمائية  املهرجانات 
العاملية  املنا�سبات  من  واحدا  ي�سكل  كما  اجلانبية،  والفعاليات 
املرموقة، التي تهدف اإىل رفع الوعي والرتويج لل�سينما الدولية 

مبختلف اأمناطها الفنية والرتفيهية والتجارية.
لالأفالم”،  “الدوحة  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة  وقالت 
فاطمة ح�سن الرميحي وفقا للبيان، اإن اختيار االأفالم امل�ساركة 
املواهب  بدعم  املوؤ�س�سة  التزام  يوؤكد  البندقية،  مهرجان  يف 

العربية الواعدة، و�سناع االأفالم من خمتلف اأرجاء العامل.
تت�سمن  اختيارها،  مت  التي  االأف��الم  قائمة  اأن  واأو�سحت 
عامليا،  و�سائدة  جريئة  مو�سوعات  تتناول  م�ستقلة  اأف��الم��ا 
وتعك�س التنوع يف النهج واملقاربة التي يتبعها �سناع االأفالم من 
االأفالم  �سناعة  حدود  تتخطى  مبتكرة  تقنيات  اعتماد  خالل 

التقليدية.
يف  االأوىل  للمرة  االأفالم  م�ساركة  اأن  اإىل  الرميحي  واأ�سارت 
رحلتها،  يف  مهمة  حمطة  تعد  ال�سينمائي،  البندقية  مهرجان 
هذه  م�ساركة  ب�سمان  ا�سهموا  الذين  العاملني  جميع  مهنئة 

االأفالم يف هذا احلدث املرموق.
اإنتاج  من  ولد”  اهلل  �ساء  “اإن  امل�ساركة،  االأف��الم  بني  وم��ن 
االأردن، م�سر، فرن�سا، وقطر، للمخرج اأجمد الر�سيد، و “ال�سوء 
بن  كرمي  للمخرج  وقطر،  فرن�سا،  اجلزائر،  اإنتاج  من  االأ�سود” 
بلجيكا،  فرن�سا،  تون�س،  املغرب،  اإنتاج  من  و”كوالي�س”  �سالح، 
بنكريان،  وخليل  حممود  بن  عفاف  للمخرج  وقطر،  الرنويج، 
كمال  للمخرج  وقطر،  اأملانيا،  فل�سطني،  اإنتاج  من  و”فدائي” 
اجلعفري، و”على �سفري” من اإنتاج لبنان، وقطر، للمخرج مريمي 
الدمنارك،  فرن�سا،  م�سر،  اإنتاج  من  الن�ساء”  و”اأر�س  احل��اج، 

وقطر، للمخرج ندى ريا�س.
ح�سلت  اأف��الم  �ستة  اإن  ل��الأف��الم  ال��دوح��ة  موؤ�س�سة  وقالت 
لتقدمي  تهدف  ور�سة  خالل  من  باملهرجان  ت�سارك  دعمها،  على 
لبنان،  العراق،  االأردن،  من  االأف��الم  الإجن��از  القوية  امل�ساعدة 

فل�سطني، و�سوريا، اإ�سافة اإىل بع�س االأفالم من اإفريقيا.

الخارجية الفلسطينية تحذر 
من عمليات تهويد القدس

*رام اهلل 
حمّلت وزارة اخلارجية الفل�سطينية احلكومة االإ�سرائيلية 
القد�س  مدينة  يف  التهويدية  حمالتها  عن  املبا�سرة  امل�سوؤولية 
�ساحة  يف  ا�ستقرار  وال  اأم��ن  وال  �سالم  ال  اأن��ه  موؤكدة  املحتلة، 

ال�سراع واملنطقة دون القد�س كعا�سمة لدولة فل�سطني.
وحذرت اخلارجية الفل�سطينية، يف بيان، املجتمع الدويل من 
ال�سيادة  فر�س  وحماوالت  القد�س  اختطاف  على  ال�سمت  مغبة 
ال�سراع  �ساحة  على  وخماطره  ذلك  ونتائج  عليها  االإ�سرائيلية 

وفر�س حتقيق ال�سالم.
اال�ستيطانية  الوحدات  من  املزيد  لبناء  التوجه  اإن  وقالت 
على  جديد  اآخر  دليل  االأمريكية  االإدارة  معار�سة  من  بالرغم 
للقانون  االن�سياع  رف�س  على  واإ���س��راره  االح��ت��الل  عنجهية 
الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية، وعلى اإمعانه يف التمرد على 

االتفاقيات املوقعة، و اإنكار وجودها.
ودانت الوزارة م�سروعات االحتالل التو�سعية اال�ستعمارية 
مواقف  اإط��الق  من  يرافقها  وما  املحتلة،  القد�س  يف  املتوا�سلة 
باعتبارها جزءًا  امل�سروعات  بتلك  تتفاخر  اإ�سرائيلية  �سيا�سية 
ال يتجزاأ من عمليات �سم القد�س وتكري�س توحيدها كعا�سمة 
االإ�سرائيلي  الوزير  به  �سرح  ما  اآخرها  كان  االحتالل،  لدولة 
التوراتية”  “احلديقة  ت�سمى  ما  اإن��ارة  مل�سروع  تد�سينه  اأثناء 

جنوب امل�سجد االأق�سى املبارك.
كما دانت الوزارة اإعالن ما ت�سمى بلجنة التخطيط والبناء 
الوحدات  مئات  بناء  على  املقبل  االأ�سبوع  املوافقة  نيتها  عن 
جنوب  �سفافا  بيت  بلدة  من  بالقرب  اجلديدة  اال�ستيطانية 
�ساكيد،  االإ�سرائيلية” ايليت  “الداخلية  وزيرة  بدعم  القد�س، 
املقد�سة  املدينة  على  املفتوحة  االحتالل  حرب  اإطار  يف  وذلك 
واإغ��راق  وتهويدها،  وهويتها،  ومعاملها،  واقعها،  تغيري  بهدف 
اأحيائها وبلداتها يف حميط ا�ستيطاين �سخم، يوؤدي اإىل عزلها 

عن حميطها الفل�سطيني، وربطها بالعمق االإ�سرائيلي.
متوا�سل  ي��وم��ي  ا���س��ت��ه��داف  م��ع  ذل���ك  “يرتافق  وت��اب��ع��ت 
للمقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية ويف مقدمتها امل�سجد االأق�سى، 
يف  الفل�سطيني  للوجود  الطاردة  الت�سييقات  من  املزيد  وفر�س 
هو  كما  للفل�سطينيني  العرقي  التطهري  عمليات  وتعميق  القد�س 
التعليمية  املوؤ�س�سات  املتوا�سل على  حا�سل يف عدوان االحتالل 

الفل�سطينية واملنهاج الفل�سطيني«.

المعارك تشتد جنوبي أوكرانيا.. 
تفاصيل ما يحدث في خيرسون

*وكاالت 
من  تعليقات  و�سط  اأوك��ران��ي��ا،  جنوب  يف  امل��ع��ارك  ا�ستدت 
على  مكا�سب  حتقيق  اإىل  ت�سري  واالأوك��راين  الرو�سي  اجلانبني 
الذي  خري�سون،  اإقليم  يف  عنيفة  ا�ستباكات  واندلعت  االأر���س. 

�سيطرت عليه القوات الرو�سية يف وقت مبكر من احلرب.
ذخرية  وم�ستودعات  ج�سورا  دم��رت  اأنها  اأعلنت  اأوكرانيا 
اأثار  مما  اجلنوب،  يف  للقتال  ت�سعيد  يف  قيادة  مواقع  وق�سفت 
تكهنات باأن هجومها امل�ساد الذي طال انتظاره يف حماولة لتغيري 

جمرى احلرب، قد بداأ.
يف املقابل، قالت رو�سيا اإنها كبدت اأوكرانيا خ�سائر فادحة، 

�سواء على م�ستوى اجلنود اأو االآليات الع�سكرية.
مع �سعوبة التحقق من م�سادر م�ستقلة مما يجري يف �ساحة 
ا�ستخباراتي  تقرير  الربيطانية يف  الدفاع  وزارة  قالت  احلرب، 
يف  مدفعيتها  ن��ريان  كثفت  االأوكرانية  االألوية  من  العديد  اإن 

قطاعات اخلطوط االأمامية، يف اأنحاء جنوب اأوكرانيا.
وتعد مدينة خري�سون ال�ساحلية، التي يبلغ عدد �سكانها قبل 
احلرب نحو 300 األف ن�سمة، مركزا اقت�ساديا مهما قرب البحر 
االأ�سود، كما اأنها كانت اأول مدينة رئي�سية تقع يف اأيدي الرو�س 

يف احلرب التي بداأت قبل 6 اأ�سهر.
وكانت القوات الرو�سية حتدثت عن خطط الإجراء ا�ستفتاء 
�سغوطا  ومار�ست  رو�سيا،  من  جزءا  خري�سون  اإقليم  جعل  حول 
على ال�سكان كي يح�سلوا على اجلن�سية الرو�سية ويتوقفوا عن 
ا�ستخدام العملة االأوكرانية. وذكر املكتب الرئا�سي االأوكراين 
اإن  وقال  تقريبا،  املنطقة  اأنحاء  يف  �سر�سة” تدور  “معارك  اأن 
اجل�سور  وجميع  ذخرية  م�ستودعات  دمرت  االأوكرانية  القوات 
القوات  الإم��دادات  حيوية  تعترب  التي  دنيرب،  نهر  على  الكبرية 
الرو�س  اإن  الثالثاء،  م�ساء  االأوك��راين  اجلي�س  وقال  الرو�سية. 
يق�سفون ما يزيد على 15 بلدة يف اإقليم خري�سون، ويلجاأون اإىل 
معظم  اإن  الربيطانية  الدفاع  وزارة  وقالت  اجلوية.  ال�سربات 
قليلة  تكون  اأن  “يحتمل  خري�سون  ح��ول  الرو�سية  ال��وح��دات 
قواتها  تخ�سع  فيما  ه�سة”،  اإمداد  خطوط  على  وتعتمد  العدد 

هناك لعملية اإعادة تنظيم كبرية.

هل يستغل داعش األزمة 
العراقية لتصعيد هجماته؟

*بغداد
العراقية  ال�ساحة  يف  االأخرية  املت�سارعة  التطورات  اأثارت 
وت�سعيد  االأزم��ة،  لهذه  »داع�س«  تنظيم  ا�ستغالل  من  املخاوف 
رفع  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  وق��ررت  االإره��اب��ي��ة.  هجماته 
دعا  اأن  بعد  الثالثاء،  يوم  العراق،  يف  املفرو�س  التجول  حظر 
االن�سحاب  اإىل  موؤيديه  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري،  التيار  زعيم 
ارتفاع  عن  الثالثاء  �سباح  طبية  م�سادر  وك�سفت  ال�سوارع.   من 
يزيد  وما  قتيال   23 اإىل  بغداد  يف  اال�ستباكات  �سحايا  ح�سيلة 

على 500 جريح، بعد ا�ستباكات يف املنطقة اخل�سراء.
 وتداولت و�سائل االإعالم املحلية العراقية نقال عن م�سادر 
للطريق  االثنني،  يوم  “داع�س”،  من  عنا�سر  ت�سلل  خرب  اأمنية، 
�سمايل  وال�سليمانية  كركوك  مدينتي  بني  ما  ال��راب��ط  العام 
عرت  حيث  ليالن،  ناحية  اأهايل  من  ل�سابني  وخطفه  العراق، 

اجلهات االأمنية فيما بعد على اأحدهما منحورا.
جناح  ف��اإن  االإره��اب��ي��ة،  اجلماعات  �سوؤون  يف  خ��رباء  ووف��ق 
الذي  مثل  وحيوي  رئي�سي  لطريق  الو�سول  يف  “الدواع�س” 
يربط بني حمافظتي كركوك وال�سليمانية، موؤ�سر مقلق ي�ستدعي 
ببغداد  االحتادية  احلكومتني  يف  املعنية  االأمنية  اجلهات  من 
االأمني  اخل��رق  هذا  لتدارك  امل�سارعة  اأربيل،  يف  واالإقليمية 
الكبري. وتعليقا على فر�س “داع�س” لال�ستفادة من تاأزم الو�سع 
اجلماعات  �سوؤون  يف  الباحث  جوهر  �سرتيب  يقول  العراقي، 
“علينا  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريح  يف  االإرهابية، 
التناق�سات  من  اال�ستفادة  على  داع�س  بقدرة  اال�ستهانة  عدم 
ول�سالح  ل�ساحله  وتوظيفها  العراق،  يف  االآن  احلادة  ال�سيا�سية 
عملياته  وت��رية  بت�سعيد  وامل��ب��ادرة  �سفوفه،  تنظيم  اإع���ادة 

االإرهابية يف خمتلف املناطق العراقية«.
“ت�سلل  االإره��اب��ي��ة:  اجلماعات  ب�سوؤون  اخلبري  واأ���س��اف 
كركوك  مدينتي  بني  ما  الرابط  العام  للطريق  داع�س  عنا�سر 
وال�سليمانية، هو تطور خطري جدا كون هذه الطريق مزدحمة 
التي  واحلافالت  وال�ساحنات  ال�سيارات  بحركة  متوا�سل  ب�سكل 
اأن ما حدث ميثل  ما يعني  اأمنيا،  اأنها مغطاة  ال تهداأ، ويفرت�س 
خرقا بالغ اخلطورة، وما يزيد من خطورته تزامنه مع االأزمة 

املحتدمة بالبالد وخا�سة يف العا�سمة بغداد«.
وعن �سبل منع توظيف “داع�س” لالأزمة العراقية احلالية، 
قال جوهر: “اخلطوة االأهم قبل كل �سيء هي معاجلة االحتقان 
ال�سيا�سي احلاد يف البلد بالطرق ال�سلمية والد�ستورية، ومن ثم 
تعزيز التن�سيق االأمني واال�ستخباراتي بني احلكومة العراقية 
وكرد�ستان، وخا�سة يف املناطق املتنازع عليها مثل كركوك والتي 
ين�سط فيها الدواع�س عادة م�ستفيدين من الرخاوة االأمنية يف 
تلك املناطق، وحتديدا يف امل�ساحات الفارغة التي تف�سل ما بني 

القوات العراقية االحتادية وقوات البي�سمركة الكردية«.
وبدوره توقع الكاتب والباحث يف ال�ساأن العراقي علي البيدر، 
“داع�س” من  ي�سّعد  عربية” اأن  نيوز  “�سكاي  موقع  مع  حديث  يف 
ي�ستطيع  “لن  م�سيفا:  امل�سطربة،  االأو�ساع  هذه  م�ستغال  عملياته 
املا�سية  االأع���وام  خ��الل  احل��ال  ك��ان  كما  بقوة  ال��ع��ودة  التنظيم 
وخا�سة من 2014 ولغاية 2017، فالتنظيم ال ميلك االآن كما يجب 
املال وال ال�سالح وال احلا�سنة االجتماعية وهو بذلك مل يعد قادرا 
على جتنيد العنا�سر اجلديدة وا�ستقطابهم وال اإدخالهم من خارج 
البالد، وتراجعت بالتايل قدرته على زرع اخلاليا«. ويو�سح البيدر 
مبقدوره  لي�س  اأنه  يعني  ال  وهذا  متاما،  املعادلة  خارج  “داع�س  اأن 
مهاجمة نقاط اأمنية نائية، اأو خطف مواطنني من طرق عامة، لكن 
يف املح�سلة فاإن التنظيم االإرهابي بات بال تاأثري ملمو�س على امل�سهد 
اأعلن  العراقي املاأزوم وجمرياته وماآالته«.  ويف نهاية عام 2017، 
العراق الق�ساء على تنظيم “داع�س” بعد تقوي�س قدرات التنظيم 
االإرهابي، الذي احتل يف 2014 نحو ثلث اأرا�سي البالد ومن �سمنها 
بني  ينفذ  التنظيم  لكن  العراقية،  املدن  اأكرب  ثاين  املو�سل  مدينة 
هجومية  عمليات  املا�سية  ال�سهور  خالل  وخا�سة  واالأخرى  الفينة 
املحافظات  من  العديد  يف  عراقيني،  ومدنيني  ع�سكريني  ت�ستهدف 

مثل كركوك ونينوى ودياىل و�سالح الدين . �سكاي نيوز عربية

ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابا 
مفتوحا عن الطعام الخميس

الدوحة لألفالم تدعم أفالما أردنية 
مشاركة بمهرجان البندقية 

*عمان 
امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ف��و���س��ة  ا���س��ت��ن��ك��رت 
ما  با�سيليت،  مي�سيل  االإن�����س��ان،  حل��ق��وق 
منح  يف  اإ�سرائيل”  “اإخفاق  ب���  و�سفته 
املتحدة  االأمم  موظفي  لدخول  تاأ�سريات 
الفل�سطينية  االأر���س  اإىل  االإن�سان  حلقوق 

املحتلة.
املتحدة،  لالأمم  الر�سمي  للموقع  ووفقًا 
اأنه ملدة  اإىل  اأ�سارت با�سيليت يف بيان �سدر 

عامني، مل يتم الرّد على الطلبات املتتابعة 
للح�سول على تاأ�سريات وجتديدها.

حاولُت  ال��وق��ت،  ه��ذا  “خالل  وق��ال��ت: 
اإ�سرائيل  لكّن  الو�سع،”  لهذا  حل  اإيجاد 
 ،2020 عام  و”يف  امل�ساركة،  رف�س  توا�سل 
اأمام 15 موظفا دوليا يف مكتبي يف  مل يكن 
 26 منذ  البالد  يف  يعمل  ال��ذي   – فل�سطني 

عاما – خيار اآخر �سوى املغادرة«.
املوظفني  منع  اأن  با�سيليت  واأك���دت 

التابع  االإن�سان  حقوق  ملكتب  الدوليني 
تعمل  ���س��ي��اق  يف  ح���دث  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
ب�سكل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ف��ي��ه 
حقوق  واآذان  “عيون  تقييد  على  متزايد 
واأ���س��اف��ت:  االأر�س”.  ع��ل��ى  ن�����س��ان  االإ
جزءا  ملوظفينا  اإ�سرائيل  معاملة  “ُتعترب 
و�سول  ملنع  للقلق  ومثري  اأو�سع  اجتاه  من 
الفل�سطينية  االأر�س  اإىل  االإن�سان  حقوق 

املحتلة”.

باشيليت تستنكر رفض إسرائيل إصدار 
تأشيرات دخول لموظفي حقوق اإلنسان

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
مفاجئة  ه��زمي��ة  ت�سيل�سي  تلقى 
م�ساء   2-1 �ساوثهامبتون  �سيفه  اأم��ام 
من  اخلام�سة  اجلولة  �سمن  الثالثاء، 

الدوري االإجنليزي املمتاز.
روميو  �ساوثهامبتون  هديف  و�سجل 
الفيا )28( واآدم اأرم�سرتوجن )1+45(، 
ف��ي��م��ا اأح����رز رح��ي��م ���س��رتل��ي��ن��ج ه��دف 

ت�سيل�سي الوحيد )23(.
لت�سيل�سي  الثانية  اخل�سارة  وه��ي 
واحد  تعادل  مقابل  املو�سم  بداية  منذ 
نقاط   7 عند  ر�سيده  ليتجمد  وفوزين، 
ذاته  الر�سيد  وه��و  التا�سع،  املركز  يف 
يف  ليحل  �ساوثهامبتون،  يحمله  ال��ذي 

املركز الثامن.
توما�س  ت�سيل�سي  م��درب  واعتمد 
 ،2-4-4 اللعب  طريقة  على  توخيل، 
جانب  اإىل  �سيلفا  تياجو  وق��ف  حيث 
كاليدو كوليبايل يف عمق اخلط اخللفي، 
باإ�سناد من الظهريين �سيزار اأزبيليكويتا 
جورجينيو  واأدى  ك��وك��وري��ا،  وم���ارك 
اأمامه  وحت��رك  االإرت��ك��از،  الع��ب  دور 

ماي�سون مونت، فيما �سغل اجلناحني كل 
من حكيم زيا�س وروبن لوفتو�س ت�سيك، 
رحيم  م��ع  ه��اف��رت��ز  ك���اي  ت��ع��اون  فيما 

�سرتلينج يف خط املقدمة.
يف اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة، جل����اأ م���درب 
اإىل  ه��ازن��ه��وت��ل،  رال���ف  �ساوثهامبتون 
تكون  حيث   ،1-3-2-4 اللعب  طريقة 
بيرتز  ووك���ر  ك��اي��ل  م��ن  اخللفي  اخل��ط 
�سالي�سو  وحممد  كوت�ساب  بيال  واأرميل 
وارد  جيم�س  وتبادل  ب��رياود،  وروماين 
يف  الف��ي��ا  روم��ي��و  م��ع  االأدوار  ب��رو���س 
اآدم  الثالثي  حترك  بينما  امللعب،  و�سط 
وحممد  ديالو  واإبراهيما  اأرم�����س��رتوجن 

اليون�سي، خلف املهاجم ت�سي اأدامز.  
جاءت  املرميني  على  ت�سديدة  اأول 
يف الدقيقة الرابعة عرب �ساوثهامبتون، 
على  ال��ك��رة  اأرم�����س��رتوجن  اأ�سكن  عندما 
اأن ميرر اإىل اليون�سي الذي  �سدره، قبل 
احلار�س  يجد  مل  مركزة  غري  كرة  �سدد 
ال�سيطرة  يف  �سعوبة  ميندي  اإدوارد 

عليها.      
واخ���������رتق ج���ورج���ي���ن���ي���و دف�����اع 
تابعها  بينية،  بتمريرة  �ساوثهامبتون 
فتخل�س  �سرتلينج،  اإىل  بالتمرير  مونت 
االأخ�����ري م���ن ب��ي��ال ك��وت�����س��اب ق��ب��ل اأن 
بازونو  احلار�س  وق��وف  مكان  يف  ي�سدد 

بالدقيقة 14.
و�سيطر بازونو ب�سهولة عل ت�سديدة 
زيا�س ال�سعيفة اإثر متريرة من مونت يف 
ت�سيك  لوفتو�س  وانطلق   ،16 الدقيقة 
بهجمة مرتدة ليمرر اإىل �سرتلينج الذي 
متريها  من  ب��دال  بالكرة  التقدم  اختار 
من  الدفاع  ليقطعها  مونت،  املتحفز  اإىل 

اأمامه يف الدقيقة 22.
يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ت�سيل�سي  واف��ت��ت��ح 
الدقيقة 23، عندما تبادل مونت الكرة 
داخ��ل  ير�سلها  اأن  ق��ب��ل  ه��اف��رت��ز،  م��ع 
قطعها  ب���رياود  لكن  اجل����زاء،  منطقة 
عليها  �سيطر  الذي  �سرتلينج  اإىل  لت�سل 

و�سدد يف ال�سباك.
و�سدد برياود كرة ارتدت من تياجو 
يتمكن  اأن  قبل   ،25 الدقيقة  يف  �سيلفا 
 ،28 التعادل  حتقيق  من  �ساوثهامبتون 
ركنية،  رك��ل��ة  هافرتيز  قطع  عندما 
اإىل الفيا الذي �سدد بقوة  الكرة  لت�سل 
ي�سار  على  اجل���زاء،  منطقة  خ��ارج  م��ن 

احلار�س ميندي.
يف  الكرة  على  اأرم�����س��رتوجن  وح�سل 
كرة  ي�سدد  اأن  قبل  الي�سرى،  الناحية 
يف  �سعوبة  م��ي��ن��دي  ي��ج��د  مل  �سعيفة 

اإيقافها بالدقيقة 36.
ال�سوط  من  ال�سائع  بدل  الوقت  ويف 
نحو  عر�سية  كرة  ب��رياود  اأر�سل  االأول، 

منطقة اجلزاء، �سيطر عليها اأرم�سرتوجن 
من  ل��رتت��د  ي�����س��دده��ا  اأن  ق��ب��ل  بلم�سة 

كوليبايل اإىل داخل املرمى.
عن  عو�سا  كوفا�سيت�س  ماتيو  ودخل 
ووا�سل  ال�سوطني،  بني  ت�سيك  لوفتو�س 
�ساوثهامبتون �سغطه يف ال�سوط الثاين، 
الو�سول  عن  برو�س  وارد  عجز  عندما 
عليها  لي�سيطر  ب����راود،  مت��ري��رة  اإىل 
اليون�سي وي�سدد يف الظهري وكوريا الذي 
اأن ترتد الكرة اإليه لي�سددها �سهلة على 

احلار�س ميندي يف الدقيقة 52.
وم�����رت راأ����س���ي���ة ه��اف��رت��ي��ز ف��وق 
عر�سية  اإث���ر  ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون،  م��رم��ى 
 ،66 ال��دق��ي��ق��ة  يف  اأزب��ي��ل��ي��ك��وي��ت��ا  م���ن 
ل��ي��دخ��ل ب��ع��ده��م��ا ك���ل م���ن اأرم���ان���دو 
وبن  بولي�سيت�س  وكري�ستيان  ب��روخ��ا 
وهافرتيز  اأزبيليكويتا  مكان  ت�سيلويل، 

وجورجينيو.
فر�سة  على  �ساوثهامبتون  وح�سل 
الدقيقة  يف  ثالث  بهدف  تقدمه  تعزيز 
74، لكن تياجو �سيلفا اأبعد الكرة مبهارة 
راأ�سية  اإثر  املرمى،  خط  جتتاز  اأن  قبل 

�سالي�سو.
من  عر�سية  ك��رة  �سرتلينج  ورف���ع 
البديل  لها  ارتقى  الي�سرى،  الناحية 
احلار�س  لكن  براأ�سها،  وتابعها  بروخا 
بازونو كان لها باملر�ساد يف الدقيقة 82.

*وكاالت
اأك����د م����درب م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي بيب 
مهاجمه  يف  الكاملة  ثقته  ج���واردي���وال، 
مل  ال��ذي  األ��ف��اري��ز،  جوليان  االأرجنتيني 
االأوىل  االأرب���ع  امل��ب��اري��ات  يف  كثريا  يلعب 

بالدوري االإجنليزي املمتاز هذا املو�سم.
من  قادما  ال�سيتي  اإىل  األفاريز  وانتقل 
مهاجما  جوارديوال  ويعتربه  بليت،  ريفر 
هاالند  اإيرلينج  الرنويجي  للهداف  بديال 
اإىل جنم  ال���ربق  ب�����س��رع��ة  ال���ذي حت���ول 

الفريق.
ال�سحفي  املوؤمتر  يف  جوارديوال  وقال   
نوتنجهام  اأم���ام  فريقه  مب��ب��اراة  اخل��ا���س 
متوا�سع  “اإنه  االأرب��ع��اء:  م�ساء  فور�ست 
يقدم  تدريبية  جل�سة  كل  واإيجابي.  جدا 
التاأثري يف مرحلة  لديه  كان  ما عنده،  كل 

و�سارك  االآن دقائق،  يلعب  املو�سم،  ما قبل 
يف �سناعة هدفني باملباراة االأخرية، لديه 
ال�سحيحة،  امل��واق��ف  يف  امل�ساركة  ح�س 
اإي��رل��ي��ن��ج، لكنه  ي��ت��ح��دث ع���ن  اجل��م��ي��ع 

ا�ستثنائي«.
الذي  التاأثري  عن  ج��واردي��وال  و�سئل 
جوندوجان،  اإلكاي  الفريق  قائد  يرتكه 
“�سنوات عديدة مًعا، يكون التاأثري  قائال: 
دائًما هو ال�سلوك. خا�سة هذا املو�سم بداأ 
كانت  االأخ��رية  املباراة  حًقا.  جيد  ب�سكل 
كان  نخاطر.  ومل  �ساقه  يف  اآالم  ه��ن��اك 
االأهداف  يف  جدا  مهم  اإنه  يلعب.  اأن  ميكن 

والتمريرات احلا�سمة«.
هاالند.. ودي بروين

ه��االن��د  بنجمه  ج���واردي���وال  واأ����س���اد 
االأخ��رية:  املباراة  يف  ثالثية  �سجل  ال��ذي 

“اجلميع يتحدث عنه كثريا، نحن �سعداء. 
مل  هنا،  لوجوده  باالرتياح  ي�سعر  اأن  اآمل 
لديه  زال  ما  ب�ساأنه،  �سكوك  لدينا  تكن 
اأف�سل،  العبا  ليكون  للتح�سن،  هوام�س 

ونعمل على ذلك«.
ما  على  التاأكيد  ج��واردي��وال  ورف�����س 
نوتنجهام  اأم��ام  هاالند  �سي�سرك  كان  اإذا 

فور�ست اأم األفاريز، جميبا: “غدا �سرتى«.
الفريق  لنجم  املديح  جوارديوال  وكال 
اأعوام على   7 الذي مرت  كيفن دي بروين 
ان�سمامه اإىل مان�س�سرت �سيتي، وقال: “لقد 
كان �سفقة جيًدا حًقا لل�سيتي، اأدى برباعة 

يف �سنوات عديدة منذ ذلك احلني«.
يف  منه  عانيت  اأمل��ان��ي��ا  “يف  ووا���س��ل: 
اأن��ا  وفولف�سبورج.  ميونخ  ب��اي��رن  م��ب��اراة 

م�سرور بكيفية اأدائه يف هذا الوقت«.

*وكاالت
وال�سباب  ال�سابق  جدة  احتاد  فريق  جنم  املولد  فهد  اأكد 

احلايل، حزنه الكبري على طريقة خروجه من قلعة العميد.
وك�سف قائد االحتاد ال�سابق عن حقيقة عرو�س التجديد 
املو�سم  منت�سف  يف  االأهلي  اإىل  نقله  حم��اوالت  وكوالي�س  له، 

املا�سي.
وقال فهد املولد يف ت�سريحات لربنامج يف املرمى عرب قناة 
وحزين  االحت��اد،  اأحب  �ساأظل  “نعم  الثالثاء  م�ساء  العربية 

جًدا خلروجي منه. اأتاأ�سف جلماهري العميد على اأي تق�سري«.
اأن  تثبت  ووالدي  ل�سقيقي  طبية  تقارير  “قدمت  واأ�ساف 
ال��دواء،  هذا  تناول  ت�ستوجب  بالعائلة  وراثية  حالة  لدينا 
وكانت جتربة )االإيقاف ب�سبب املن�سطات( �سعبة خ�سو�سا اأنها 

املرة الثانية«.
واأ�سدقائي  االأوىل،  امل��رة  من  بكثري  اأ�سعب  “كانت  وتابع 
املقربني ووكيل اأعمايل جراح الظفريي هم اأكر من وقفوا معي 

يف الفرتة املا�سية، بعدما عانيت كثريا«.

مكاملة الظفريي
ووا�سل “اأول من حتدثت معه بعد الرباءة من املن�سطات هو 
جراح الظفريي، وكنت �سعيد جدا بذلك، ومن �سدة فرحتي مل 
اأح�سل على التفا�سيل اخلا�سة بالقرار، وكنت واثقا من نف�سي 

ومن �سالمة موقفي واحلمد هلل«.
العقد  لتجديد  عر�سا  يل  قدمت  االحت��اد  “اإدارة  واأردف 
لالأ�سف  يتوا�سلوا معي.  االإيقاف، وبعدها مل  قبل �سدور قرار 

مل اأتلق منهم اأي ات�سال منذ اإيقايف«.
مل  املن�سطات  من  ال��رباءة  على  مربوك  كلمة  “حتى  واأك��د 

يقولوها يل. ما حدث اأحزنني كثريا«.

عرض خمجل!
“بعد الرباءة قدم نادي االحتاد عر�سا �سفهيا  وزاد قائال 
االحت��اد  بنادي  االح��رتاف  مدير  به  تقدم  عقدي،  لتجديد 

لوكيل اأعمايل«.
“لقد كان )عر�سا( خمجال جًدا، ومل يكن ر�سميا،  واأو�سح 
وعندما اأخربين وكيل اأعمايل بهذا العر�س، متنيت لو اأين مل 

اأعرف به«.
لكن  اإيقايف،  ال�سباب قدم يل عر�سا قبل  “نادي  وا�سرت�سل 
كانت االأمور حم�سومة حينها تقريبا ب�ساأن التجديد لالحتاد، 

ثم تغري كل �سيء متاما بعد االإيقاف«.
وف�سر “بعد الرباءة قدم نادي ال�سباب عر�سا اآخر، وانتهت 
الذي  ال�سباب  رئي�س  البلطان  خالد  اأ�سكر  بنجاح.  مفاو�ساتنا 
االإ�سافة  اأق��دم  اهلل  وب��اإذن  ن�سرتيه،  ي�سرتينا  اللي  يل:  قال 

املنتظرة، واأتوقع مو�سما مميزا«.

االنتقال لألهلي؟

وحتدث عن كوالي�س مفاجئة ب�ساأن مفاو�سات مل يعلم بها 
حول انتقاله لنادي االأهلي.

وبنّي “تفاجاأت يف منت�سف املو�سم املا�سي اأن اإدارة االحتاد 
اتفقت مع ناد اآخر ب�ساأن رحيلي دون علمي، علمت حينها اأنني 

�ساأغادر اأ�سوار )العميد(«.
وب�سوؤال عن النادي الذي اتفقت اإدارة االحتاد معه ك�سف 

اأنه “االأهلي«.

دعم رينارد 
رينارد  “هرييف  فقال  حمنته،  يف  املنتخب  مدرب  دور  وعن 
وقف بجانبي منذ �سدور قرار اإيقايف وطلب مني عدم التوقف، 
و�ساأبداأ غدا برنامج اإعدادي مع مدرب خا�س على م�ستوى عال 

يف مان�س�سرت، وباإذن اهلل اأعود اأف�سل من ال�سابق«.
“اأ�ستغرب جدا مما حدث ومل اأتخيل نف�سي  ووا�سل املولد 
اأن اأ�سل اإىل هذه املرحلة يوما ما، اأنا حزين جدا على طريقة 

خروجي من االحتاد«.
نادي االحتاد منذ  “لقد ع�ست معظم عمري يف  وا�سرت�سل 

اأن كان عمري 11 عاما، وال اأ�ستطيع التعبري عما حدث يل«.
للعميد،  التوفيق  واأمتنى  القدم  كرة  هذه  “لكن  واختتم 
تق�سري  اأي  على  االحت��اد  وجماهري  م�سوؤويل  جلميع  واأعتذر 

حدث مني”.

األردن يستضيف اجتماعات الجمعية 
العمومية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة

*وكاالت
يف  االأول  تدريبه  الثالثاء،  للتايكواندو  الوطني  املنتخب  خا�س 
من  الثانية  اجلولة  ملناف�سات  ا�ستعدادا  باري�س،  الفرن�سية  العا�سمة 
�سل�سلة بطوالت اجلائزة الكربى التي تنطلق يف فرن�سا اعتبارا من يوم 

اجلمعة املقبل.
وا�سرف املدير الفني للمنتخب فار�س الع�ساف على تدريب الفريق 
م�سطفى،  زي��د  ال�سرباتي،  �سالح  والالعبات  الالعبني  ي�سم  ال��ذي 

جوليانا ال�سادق، راما اأبو الرب، زيد احللواين، وحممود الطرايرة.
واأجرى املنتخب الوطني الذي و�سل اإىل باري�س يف �ساعة متاأخرة 
اجلوانب  على  ارتكز  والذي  اليوم،  ال�سباحي  تدريبه  اأم�س  ليلة  من 

الفنية، ا�ستعدادا للمناف�سات.
اأن  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  الع�ساف  واأك��د 
املنتخب بداأ اليوم تدريباته يف باري�س، ا�ستعدادا للبطولة التي تنطلق 

ر�سميا يوم اجلمعة املقبل.
االأردنية  امل�ساركة  �سيبداأ  الطرايرة  حممود  الالعب  اأن  واأ�ساف 
يوم اجلمعة املقبل، فيما يلعب 4 العبني ال�سبت املقبل، على اأن تختتم 

املناف�سات يوم االأحد من خالل الالعبة راما اأبو الرب.
املنتخب  جاهزية  ال�����س��ادق،  جوليانا  الالعبة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 
قوة  ظل  يف  ومثرية  قوية  تاأتي  اأن  املتوقع  املناف�سات  خلو�س  الوطني 

الفرق امل�ساركة.
مرتفعة  واملعنويات  للبطولة،  جاهز  فريقنا  اإن  ال�سادق  وقالت 
واجلاهزية الفنية والبدنية و�سلت اإىل درجة متقدمة، بانتظار بدء 

املناف�سات اآمال يف ح�سد النتائج املميزة واحل�سول على امليداليات.
وعقد االأربعاء االجتماع الفني للبطولة، بح�سور مدربي املنتخبات 

امل�ساركة، اإذ �سيمثل االأردن املدرب فار�س الع�ساف.

*وكاالت
بفوزه  القدم  لكرة  االإيطايل  ال��دوري  ب�سدارة  موؤقتا  روما  انفرد 
على �سيفه مونزا 3-0 الثالثاء باملرحلة الرابعة التي �سهدت فوز اإنرت 

ميالن على �سيفه كرميونيزي 1-3.
اأربع مباريات يف  اإىل 10 نقاط من  ورفع روما ر�سيده يف ال�سدارة 
عن  ونقطتني  الو�سيف  ميالن  اإنرت  عن  واحدة  نقطة  بفارق  ال�سدارة 
ميالن �ساحب املركز الثالث، وبفارق ثالث نقاط عن نابويل والت�سيو 

واأتاالنتا وتورينو، وجميعهم خا�سوا ثالث مباريات فقط.
الوافد  ديباال  باولو  االأرجنتيني  تقم�س  االأوملبيكو،  ملعب  وعلى 
االأول  الهدفني  بت�سجيله  البطولة  دور  يوفنتو�س،  �سفوف  من  حديثا 
�سيلفا  اإيبانيز دا  الدقيقتني 18 و32 وتكفل روجري  والثاين لروما يف 

بالهدف الثالث يف الدقيقة 61.
اأه��داف  بثالثة  ميالن  اإن��رت  تقدم  مياتزا،  جوزيبي  ملعب  وعلى 
حملت توقيع خواكني كوريا يف الدقيقة 12 ونيكولو باريال يف الدقيقة 
38 والوتارو مارتينيز يف الدقيقة 76 ثم رد دافيد اأوكرييكي بالهدف 

الوحيد لكرميونيزي يف الثواين االأخرية للمباراة.

*وكاالت
الثالثاء،  م�ساء  يانوزاي،  عدنان  ال�ساب  البلجيكي  الالعب  و�سل 
الأربعة  ميتد  بعقد  االأندل�سي  للفريق  انتقاله  الإمتام  اإ�سبيلية،  ملدينة 
لوكالة  ال�سفقة  من  قريبة  م�سادر  ك�سفت  ح�سبما  مقبلة،  موا�سم 

االأنباء االإ�سبانية.
ووا�سل �ساحب ال�27 عاما، الذي ال يرتبط بفريق منذ 30 يونيو/ 
بابلو على منت رحلة خا�سة من بروك�سل  �سان  املا�سي، ملطار  حزيران 
رفقة وكيل اأعماله، وكان يف ا�ستقباله املدير الريا�سي بالنادي، خوان 

رامون رودريجيز ‘مونت�سي.
�سابقا،  االإ�سباين  �سو�سييداد  ري��ال  العب  يخ�سع  اأن  املقرر  ومن 

للك�سف الطبي االأربعاء، قبل توقيع العقود.
الفريق  قمي�س  فيها  ارت��دى  التي  اخلم�سة  املوا�سم  م��دار  وعلى 
 21 و�سنع  هدفا   23 و�سجل  مباراة،   168 يانوزاي  خا�س  البا�سكي، 

اآخرين.
اإقليم  كبري  بها  يدعم  �سفقة  خام�س  ال�ساب  البلجيكي  ويعد 
دو  ماركو�س  الربازيلي  الثالثي  بعد  املو�سم  ه��ذا  �سفوفه  االأندل�س 
االإ�سباين  والنجم  تيلي�س،  واأليك�س  وماركاو،  تيك�سريا،  نا�سيمينتو 

اإي�سكو اأالركون، والفرن�سي تاجني نيانزو.
وبعد مرور 3 جوالت من عمر الليجا، يتواجد فريق املدرب جولني 
لوبيتيجي يف موقف ال يح�سد عليه، حيث مل يعرف طعم االنت�سارات 

بخ�سارتني وتعادل، ويحتل املركز ال�15 بنقطة وحيدة.

إصدار جدول مباريات مرحلة اإلياب 
من دوري الناشئات تحت سن 15

*وكاالت
دوري  بطولة  اإي��اب  مباريات  ج��دول  ال��ق��دم،  ك��رة  احت��اد  اأ���س��در 

النا�سئات حتت �سن 15 عاما ملو�سم 2022.
وتنطلق املناف�سات عند ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء يوم االأحد 11 
اأيلول املقبل، مبواجهة البرتاء مع االحتاد، واالأرثوذك�سي مع االأهلي، 

على ملعب البولو يف مدينة احل�سني لل�سباب.
خالل  ترتيبهم  ح�سب  جمموعتني  على  امل�ساركة  الفرق  وق�سمت 
مو�سم 2021، وتلعب كل جمموعة بنظام الدوري من مرحلتني ذهابا 
واإيابا، على اأن يتاأهل اأ�سحاب املراكز االأول والثاين من كل جمموعة 

للدور ن�سف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
و�سمت املجموعة االأوىل البرتاء واالحتاد، واالأرثوذك�سي واالأهلي 
وعجلون، بينما �سمت املجموعة الثانية اال�ستقالل وعمان fc والراية 

والن�سر و�سفا بدران.

حقيقة اتفاق ليفربول 
مع نجم دورتموند

*وكاالت
جود  االإجنليزي  مب�ستقبل  املحيطة  التكهنات  �سحفي  تقرير  فند 
موؤخرا  ارتباطه  ظل  يف  دورمتوند،  بورو�سيا  و�سط  العب  بيلينجهام، 
اأف��ادت  قد  اإجنليزية  �سحفية  تقارير  وكانت  ب��الده.  اإىل  بالعودة 
يف  ل�سمه  عاما،  ال���19  �ساحب  مع  �سفهي  التفاق  ليفربول  بتو�سل 
يناير/ كانون الثاين 2023. رغم ذلك، نفى موقع “�سبورت1” وجود 
الراهن، رغم  الوقت  اآخر يف  ناٍد  واأي  اتفاق �سفهي بني بيلينجهام  اأي 

اهتمام بع�س االأندية الكربى ب�سمه.
الدويل  ب�سم  وليفربول  مدريد  ريال  اهتمام  ذاته  امل�سدر  واأك��د 
االإجنليزي ال�ساب، اإال اأنهما مل ينجحا حتى االآن يف التو�سل الأي اتفاق 
معه. كما اأ�سار اإىل توا�سل ليفربول مع ممثلي بيلينجهام موؤخرا، مبن 

فيهم والده، ملحاولة متهيد انتقال الالعب م�ستقبال مللعب اأنفيلد.
دورمتوند  بنجم  باإعجابه  الريدز،  مدرب  كلوب  يورجن  واعرتف   
موؤخرا، حيث قال عنه “اإنه لي�س متاحا يف �سوق االنتقاالت، وهذه هي 

امل�سكلة الوحيدة بالن�سبة لنا”.

*وكاالت
االأردين  ال���دوري  ب�سدارة  واالأه��ل��ي،  ال�سرحان  فريقا  احتفظ 
للدرجة االأوىل لكرة القدم، وذلك بعد اأن اختتمت الثالثاء مناف�سات 

اجلولة الثالثة.
بنتيجة   FC عمان  �سيفه  على  فوزا  الرمثا  احتاد  فريق  وحقق 
3-2، وتغلب الريموك على العربي 2-0، وبذات النتيجة تفوق االأهلي 

على مناف�سه فريق البقعة.
بلعما  على  ال�سرحان  وفريق  العالية  على  كفر�سوم  فريق  وف��از 
 ،0-3 الطرة  نظريه  على  الها�سمية  وتفوق   ،”1-3“ ذاتها  بالنتيجة 

فيما تعادل الكرمل مع اجلليل 2-2.
 9 بر�سيد  الفرق  ترتيب  �سدارة  واالأه��ل��ي  ال�سرحان  ويت�سارك 

نقاط، وحل احتاد الرمثا ثالثا ب 7 نقاط.
“6” نقاط، ثم اجلليل  الها�سمية ب  وجاء يف املركز الرابع فريق 
ب “5” نقاط وكفر�سوم “4” نقاط، عمان FC والريموك والبقعة ب 
“3” نقاط لكل منهم، وفريق الكرمل بنقطتني، العربي والطرة وبلعما 

بنقطة واحدة لكل منهم.

*وكاالت
ريال  نظريه  اأمام  املقبل  ال�سبت  ملباراة  التح�سري  مدريد  ريال  بداأ 
على  الالعبون  ح�سل  بعدما  برنابيو،  �سانتياجو  ملعب  على  بيتي�س، 
يوم راحة عقب الفوز على اإ�سبانيول 1-3، مع غياب االإ�سبانيني األفارو 

اأودريوزوال وخي�سو�س فاييخو اللذين تدربا ب�سكل منفرد.
النادي  عن  الرحيل  من  ويقرتب  ال�ساق  يف  اآالم  من  االأول  ويعاين 
امللكي، بعدما عرف اأنه لن تكون لديه فر�س مع املدرب كارلو اأن�سيلوتي، 
الالعبني  باقي  واأجرى  اأيام.  منذ  زائد  حمل  من  الثاين  يعاين  بينما 
تدريبات بدنية من دون كرة يف امللعب قبل اأن يتدربوا على اال�ستحواذ 

على الكرة وخو�س مباريات يف م�ساحات �سغرية.

السرحان واألهلي يحتفظان بصدارة 
الدوري األردني للدرجة األولى

ريال مدريد يعزل الثنائي 
المرشح للرحيل

المولد: عرض االتحاد كان مخجال.. 
وحاولوا نقلي لألهلي دون علمي!

تشيلسي يسقط مجددا 
أمام ساوثهامبتون

جوارديوال: الجميع يتحدث 
عن هاالند لكن بديله »استثنائي«

*وكاالت
الطاولة،  لكرة  الدويل  االحتاد  اأعلن   
عن منح االأردن �سرف ا�ست�سافة اجتماعات 
لكرة  الدويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
الطاولة، والتي �ستجرى يف العا�سمة عمان 
خالل الفرتة من 4 اإىل كانون االأول املقبل.

ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  االأردن  ف����وز  وج�����اء 
وغري  ق��وي��ة  مناف�سة  بعد  االج��ت��م��اع��ات 
تقدمت  ال��ت��ي  االحت����ادات  ب��ني  م�سبوقة 
ب��ط��ل��ب اال���س��ت�����س��اف��ة وه����ي: اإ���س��ب��ان��ي��ا، 
االأرجنتني،  اإيطاليا،  اجنلرتا،  الربتغال، 
املناف�سة  ح�سم  مت  حيث  والعراق،  تون�س، 
وال��ت�����س��وي��ت  االأخ�������رية،  ال��ل��ح��ظ��ات  يف 
فيه  ح��دد  ال��ذي  االأردين  امللف  مل�سلحة 
املتعلقة  االأم���ور  جميع  االأردين  االحت��اد 
م���ن حيث  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة االج���ت���م���اع���ات 
واملوا�سالت،  االجتماعات،  انعقاد  مكان 

يف  امل�ساركني  جلميع  التاأ�سريات  وت��اأم��ني 
التعاون  م��ن خ��الل  االج��ت��م��اع��ات، وذل��ك 
االأوملبية  اللجنة  مع  الكامل  والتن�سيق 
للريا�سة  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��ظ��ل��ة  ب�سفتها 

االأردنية.
اجلمعية  اجتماعات  ت�سهد  اأن  ويتوقع 
جمموعة  الطاولة  لكرة  ال��دويل  لالحتاد 
اختيار  بينها  وم��ن  الهامة،  ال��ق��رارات  من 
العامل  بطولة  لنهائيات  امل�سيفة  امل��دن 
لكرة الطاولة عام 2025، وبطولة العامل 
وبطولة   ،2024 ع��ام  القدامى  لالعبني 

العامل لل�سباب عام 2024.
وحتدث االحتاد الدويل لكرة الطاولة 
العا�سمة  ع��ن  االإل��ك��رتوين،  موقعه  ع��رب 
اأ���س��ب��ح��ت نقطة  اأن��ه��ا  ع��م��ان، م��و���س��ح��ا 
الطاولة  كرة  لريا�سة  متزايدة  حمورية 
من خالل ا�ست�سافتها العديد من امل�سابقات 

هذه  تخ�س  التي  املختلفة  والفعاليات 
اللعبة.

ال�ست�سافة  االأردن  اخ��ت��ي��ار  وع���ن 
اج���ت���م���اع���ات االحت������اد ال������دويل ل��ك��رة 
االأردين  االحتادين  رئي�س  قال  الطاولة، 
وغ����رب اآ���س��ي��ا ل��ك��رة ال���ط���اول���ة، ط���ارق 
االأردن  اختيار  يتم  اأن  “ي�سرفنا  الزعبي 
الدويل  لالحتاد  اجتماع  اأهم  ال�ست�سافة 
ج��دًا  متحم�سون  ونحن  ال��ط��اول��ة،  لكرة 
يت�سكل  �سوف  ريا�ستنا  م�ستقبل  وذلك الأن 

يف العا�سمة عمان«.
االأردين  االحت��اد  اأن  الزعبي  واأو�سح 
ال�ستقبال  جاهزًا  �سيكون  الطاولة  لكرة 
م�سيفا  وطنيًا،  احت��ادًا   226 من  مندوبني 
مريحة للجميع ونتطلع  جتربة  “�سن�سمن 
اإىل ا�ست�سافة عائلة كرة الطاولة باأكملها 

يف كانون االأول املقبل”.

منتخب التايكواندو يخوض تدريبه األول في 
باريس استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى

روما ينفرد بصدارة الدوري 
اإليطالي.. وإنتر ميالن يالحقه

عدنان يانوزاي يضع قدما
 في إشبيلية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
ل�سندوق  التوجيهية  اللجنة  اأق���رت 
اجتماعها  خالل  ال�سناعة،  وتطوير  دعم 
برئا�سة وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 
يو�سف ال�سمايل، �سروط ا�ستفادة ال�سركات 

ال�سناعية من برامج ال�سندوق.
االأول  اجتماعها  يف  اللجنة  واأق���رت 
ال�سروط  تو�سح  التي  ال�سندوق  تعليمات 
وال�������س���واب���ط امل��ط��ل��وب��ة م���ن ال�����س��رك��ات 
ال�سندوق  برامج  من  لال�ستفادة  ال�سناعية 
لال�ستفادة  التقدم  واآل��ي��ات  وتف�سيالتها 

منها، واآلية التقييم، والتنفيذ واملتابعة.
وزير  يراأ�سها  التي  اللجنة،  اأق��رت  كما 
القطاعني  ع��ن  ممثلني  وت�سم  ال�سناعة 
املالية  املخ�س�سات  توزيع  واخلا�س،  العام 

بني الربامج الثالث التي خ�س�ستها احلكومة 
بقيمة  ال�سندوق  لربامج  العامة  املوازنة  يف 
30 مليون دينار �سنويا وباإجمايل 90 مليون 

دينار خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.
واأق������رت اأي�����س��ا اخل��ط��ة ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
لل�سندوق واملبالغ املخ�س�سة لكل برنامج، اإذ 
اأن يتم دعم 230 �سركة �سغرية  من املتوقع 
املخ�س�سات  �سنويا، �سمن  ومتو�سطة وكبرية 
املقررة لل�سندوق للربامج الثالث، باالإ�سافة 
اإىل تخ�سي�س مبلغ خا�س لتغطية م�ساريف 

وحدة اإدارة برامج ال�سندوق.
لنظام  وفقا  �سكلت  التي  اللجنة  واأقرت 
ال�سادر   2022 ل�سنة   )45( رقم  ال�سندوق 
اأخريا، كذلك خطة تنفيذ برامج ال�سندوق 
موعد  ع��ن  ق��ري��ب��ا  االإع����الن  �سيتم  ح��ي��ث 
برامج  م��ن  لال�ستفادة  الطلبات  ا�ستقبال 
بعد  وذلك  �سهرين  خالل  الثالث  ال�سندوق 
ا�ستكمال التح�سريات املطلوبة الإطالق هذه 
اليوم  التوجيهية  اللجنة  وقامت  الربامج، 
ال�سندوق  برامج  اإدارة  وحدة  مدير  بتعيني 
ك��ادر  لتعيني  املرجعية  ال�سروط  واإق���رار 
االجتماع  خالل  ال�سمايل،  واأك��د  الوحدة. 
ال����ذي ح�����س��ره اأم����ني ع���ام ال�����وزارة نائب 
الزعبي،  دان��ا  التوجيهية  اللجنة  رئي�س 
الوطنية  ال�سناعة  بدعم  احلكومة  اهتمام 
حمليا  تناف�سيتها  وت��ع��زي��ز  وت��ط��وي��ره��ا 
ال�سعوبات  مواجهة  من  ومتكينها  وخارجيا، 
الوطني  االقت�ساد  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 

واحلد من م�سكلتي الفقر والبطالة.
وقال اإن ال�سندوق جاء يف اإطار اخلطط 

دعم  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلكومية  وال��ربام��ج 
ومنها  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  ال��ت��ي  ال�سناعة 
مل�ساهمتها الكبرية يف الناجت املحلي االإجمايل 
ال�����س��ادرات  وزي���ادة  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ري 
القطاعات  معظم  مع  والت�سابك  الوطنية 

االأخرى.
تنفيًذا  اأن�سئ  ال�سندوق  اأن  اإىل  واأ�سار 
احلكومة  عمل  اأولويات  برنامج  يف  جاء  ملا 
اأن��ه  وب���ني   ،2023-2021 االق��ت�����س��ادي 
ومعايري  واأ���س�����س  منهجيات  وف��ق  �سيعمل 
وا�سحة ت�سمن تقدمي الدعم املمكن للقطاع 
ب�سكل  ال��ت��ط��ور  على  وحت��ف��ي��زه  ال�سناعي 
املرحلة،  ملتطلبات  واال�ستجابة  م�ستمر 
القطاع  مع  الفاعلة  ال�سراكة  اأهمية  موؤكدا 

ال�سناعي والقطاعات االأخرى.
برامج  عن  يختلف  ال�سندوق  اأن  واأك��د 
الأوجه  �سموليته  حيث  من  ال�سابقة  الدعم 
والتحديث،  التطوير  منها:  خمتلفة  دعم 
والرتويج والت�سدير، ومنح ال�سركات حوافز 
بناء على حتقق عدد من املخرجات، و�سمان 
اأن�سئت  اإذ  دمي��وم��ت��ه  وك��ذل��ك  ل�����س��ادرات، 
اأن  اإدارة ال�سندوق لدى الوزارة، كما  وحدة 
ال�سندوق �سيقدم الدعم لل�سركات على �سكل 

منح ولي�س قرو�س.
�سناعة  غرفتي  رئي�س  قال  جانبه،  من 
اإن  اجلغبري،  فتحي  املهند�س  وعمان،  االأردن 
احلكومي  االهتمام  فعال  يعك�س  ال�سندوق 
حقيقيا  واإدراكا  الوطنية،  ال�سناعة  بدعم 
الأهمية القطاع الذي ي�ساهم مبا ن�سبته 24 
وي�سغل  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  باملئة 

اأع����دادا ك��ب��رية م��ن االأردن���ي���ني يف خمتلف 
القطاعات  تن�سيطه  على  وعالوة  املجاالت 

االأخرى.
املايل  الدعم  لتقدمي  جاء  اأنه  واأ�ساف 
تطويرها  ب��ه��دف  ال�سناعية  ل��ل�����س��رك��ات 
جاهزيتها  وزي���ادة  ب�سناعتها  والنهو�س 
وخارجيا،  داخليا  لها  والرتويج  للت�سدير 
لال�ستفادة  ال�سناعي  للقطاع  حافزا  وياأتي 
م��ن ه���ذه احل��واف��ز ع��ن��د حتقيق ع���دد من 

املخرجات تعتمد على تطوير االإنتاج.
القطاع  م��ع  الفاعلة  ال�سراكة  وث��م��ن 
احلالية  احلكومة  حت��ر���س  ال��ت��ي  اخل��ا���س 
معيقات  اأي  ملعاجلة  اأ�سا�سا  ي�سكل  ما  عليها 
ذلك  ويف  االقت�سادية  القطاعات  تواجه 
وامل�ساهمة  ال��وط��ن��ي  ل��الق��ت�����س��اد  خ��دم��ة 

بتطويره وتعزيز تناف�سيته.
وتعليماته  ال�سندوق  ن��ظ��ام  اأن  وب��ني 
القطاع  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  اأع����دت  اخل��ا���س��ة 
ال�سناعي، وبعد عقد عدد من االجتماعات 
�سندوق  اإىل  للو�سول  القطاع  مع  والتباحث 
احلالية  ب�سورته  ال�سناعة  وتطوير  دعم 
لتكون متوافقة مع تطلعات القطاع ال�سناعي 

وحاجاته.
عبء  تخفيف  اإىل  ال�سندوق  وي��ه��دف 
التي  االأخ��رى  والتكاليف  االإنتاج  تكاليف 
يعزز  م��ا  الوطنية  ال�سناعة  منها  ت��ع��اين 
تزامنًا  جديدة  اأ�سواق  لدخول  تناف�سيتها 
االأمنية  لالأو�ساع  الن�سبي  الهدوء  عودة  مع 
القومي،  الدخل  املنطقة، وتنويع م�سادر  يف 
وتوفري فر�س العمل والتخفيف من ظاهرتي 

الفقر والبطالة يف اململكة.

إقرار شروط استفادة الشركات 
من صندوق دعم الصناعة

4 أسباب تضع اليورو 
على شفا الهاوية

*وكاالت
على  اليورو  ال�سابع،  �سهرها  دخلت  التي  اأوكرانيا  اأزم��ة  و�سعت 
عاملية  طاقة  اأزمة  من  خلفتها  التي  التداعيات  ظل  يف  الهاوية،  �سفا 
معظم  اإق��دام  نتيجة  النمو  وت��رية  واإب��ط��اء  الت�سخم  فتيل  واإ�سعال 
البنوك املركزية يف العامل على رفع �سعر الفائدة ما جعل اقت�سادات 
العامل على حافة الركود واأفقد اليورو م�ستويات التكافوؤ مع الدوالر 

االأمريكي، ف�ساًل عن اجلفاف غري امل�سبوق الذي �سرب اأوروبا.
خالل  م�ستوياته  اأدنى  عند  املا�سي  االأ�سبوع  رحاله  اليورو  وحط 
عقدين يف مواجهة الدوالر االأمريكي، حيث هبط 0.4 باملئة، ليرتاجع 
اأن  بعد  املا�سي،  يوليو  منت�سف  منذ  االأوىل  للمرة  دوالر  واحد  دون 
عرب  االأوروبية  الغاز  الإم��دادات  اأيام   3 ملدة  توقف  عن  رو�سيا  اأعلنت 
خط اأنابيب نورد �سرتمي 1 يف نهاية اأغ�سط�س ما اأدى اإىل تفاقم اأزمة 

الطاقة يف املنطقة.
وكان اليورو قد هبط يف منت�سف يوليو املا�سي دون نقطة التعادل 
مع الدوالر االأمريكي للمرة االأوىل منذ بدء التداول بهذه العملة قبل 

نحو 20 عامًا.
اأن انخفا�س  اإىل  وي�سري اخلبري االقت�سادي الدكتور عماد امل�سبح 
ومفاجئة،  م�سبوقة  غري  بطريقة  ال��دوالر  مقابل  اليورو  �سرف  �سعر 
يف  متوايل  ب�سكل  الفائدة  معدالت  رفع  اأهمها  عوامل  عدة  اإىل  يعود 
ب�  مو�سكو  ت�سميه  ما  عنها  متخ�ست  التي  والنتائج  املتحدة،  الواليات 
امل�سبوق  غري  اجلفاف  جانب  اإىل  اأوكرانيا،  يف  ع�سكرية”  “عمليات 
الذي �سرب اأوروبا خالل هذا ال�سيف ما اأثر بعمق يف �سال�سل االإمداد 

واالإنتاج الزراعي.
نيوز  �سكاي  اقت�ساد   “ ملوقع  حديثه  يف  امل�سبح  الدكتور  وي�سرح 
اإىل  اأدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الفائدة  رفع  “اأن  عربية”: 
قبل  من  الزيادة  هذه  من  لال�ستفادة  كبرية  دوالري��ة  كميات  خ��روج 
امل�ستثمرين من خمتلف اجلن�سيات، كما اأدت اأزمة اأوكرانيا اإىل زيادة 
تدفعها  التي  الطاقة،  فاتورة  وال�سيما  االأوربية  ال��واردات  تكاليف 
لرو�سيا نف�سها ولدول اأخرى، ويتبع ذلك بطبيعة احلال ارتفاع فاتورة 

ال�سلع الغذائية وغريها«.
وي�سيف اخلبري االقت�سادي: “من غري املتوقع خالل االأ�سهر القليلة 
املقبلة اأن يعود �سعر �سرف اليورو اإىل م�ستوياته القدمية مع ا�ستمرار 
الفائدة،  معدالت  برفع  االأمريكي  الفيدرايل  ا�ستمرار  ومع  احل��رب 
ولالأ�سف من املتعذر يف الوقت الراهن اأن يقابل البنك املركزي االأوربي 
الفيدرايل االأمريكي بتغيريات يف ن�سب الفائدة، ب�سبب �سعوبة اتخاذ 

القرار املتعلق بهذا اجلانب يف ظل اقت�سادات ذات م�سالح متناق�سة«.
اليورو  اأن  اخل�سر،  رائ��د  العاملية،  االأ�سواق  حملل  يو�سح  ب��دوره، 
به  ت�سببت  هائل  �سغط  حتت  يئن  حيث  الهابط،  االجتاه  يف  يزال  ال 
االأوكرانية  الرو�سية  احل��رب  تداعيات  ناحية  فمن  ع��دة،  عوامل 
ومن  واقت�سادية،  واجتماعية  �سيا�سية  خطرية  اأزم��ات  خلفت  التي 
اإ�سعال فتيل  جهة اأخرى اأزمة الطاقة واإمداداتها التي كان من �ساأنها 
الت�سخم واإبطاء وترية النمو كل هذا و�سع اليورو يف م�سار هابط فاقدًا 

م�ستويات التكافوؤ اأمام الدوالر االأمريكي«.
ويلفت اخل�سر يف حديثه ملوقع “اقت�ساد �سكاي نيوز عربية” اإىل 
اأن “االأنظار االآن تتجه اإىل البنك املركزي االأوروبي واجتماعه املقبل 
يف الثامن من �سبتمرب، والذي من املتوقع اأن ي�سهد رفعًا ملعدالت الفائدة 
حول  التوقعات  تنق�سم  حيث  باملئة،   0.75 م�ستويات  اإىل  يو�سلها  مبا 
بنربة  �ستكون  فيما  االأوروب��ي  املركزي  البنك  من  املحتملة  النتيجة 
اأعلى  ي�سجل  مع ت�سخم  املي�سر خ�سو�سًا  النهج  ت�ستمر يف  اأو  ت�سددية 

م�ستوى له يف 40 عامًا«.

22.6 % معدل البطالة 
خالل الربع الثاني  

*عمان 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  اململكة  يف  البطالة  معدل  انخف�س   
احلايل 2022، مبقدار 2.2 باملئة، عن الربع الثاين من العام املا�سي، 
وبانخفا�س مقداره 0.2 باملئة مقارنة بالربع االأول من العام احلايل، 

لي�سجل 22.6 باملئة.
واأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة يف تقريرها الربعي حول معدل 
الثاين  اأن معدل البطالة للذكور خالل الربع  اإىل  البطالة، االأربعاء، 
من العام احلايل، بلغ 20.7 باملئة، مقابل 29.4 باملئة لالإناث، ويت�سح 
مئوية،  نقطة   2.0 مبقدار  انخف�س  قد  للذكور  البطالة  معدل  اأن 
الثاين  بالربع  مقارنة  مئوية  نقطة   3.7 مبقدار  لالإناث  وانخف�س 
من  الثاين  الربع  يف  للذكور  البطالة  معدل  وارتفع  املا�سي.  العام  من 
العام احلايل، مقارنة مع الربع االأول من هذا العام مبقدار 0.2 نقطة 
معدل  و�سجل  مئوية.  نقطة   2.1 مبقدار  لالإناث  وانخف�س  مئوية، 
املتعطلون  )االأفراد  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  بني  ارتفاعًا  البطالة 
ممن يحملون موؤهل بكالوريو�س فاأعلى مق�سومًا على قوة العمل لنف�س 
التعليمية  بامل�ستويات  مقارنة  باملئة   26.2 بلغ  حيث  العلمي(،  املوؤهل 
االأخرى. وبح�سب التقرير فاإن 53.5 باملئة، من اإجمايل املتعطلني هم 
من حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، و46.2 باملئة، من اإجمايل املتعطلني 

كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.
التعليمي واجلن�س، حيث  امل�ستوى  وتباينت ن�سبة املتعطلني ح�سب 
 25.5 فاأعلى  البكالوريو�س  حملة  من  الذكور  املتعطلني  ن�سبة  بلغت 

باملئة مقابل 78.9 باملئة لالإناث.
يف  للبطالة  معدل  اأعلى  �ُسجل  فقد  املحافظات  م�ستوى  على  اأم��ا 
حمافظة الطفيلة بن�سبة بلغت 27.0 باملئة، واأدنى معدل للبطالة يف 

حمافظة العا�سمة بن�سبة بلغت 20.5 باملئة.
 26 فاأكر  �سنة   15 ال�سكان  جمموع  من  امل�ستغلني  ن�سبة  بلغت  كما 
باملئة، وتركز 58.8 باملئة، من امل�ستغلني الذكور يف الفئة العمرية 20-

39 �سنة، يف حني بلغت الن�سبة لالإناث 60.4 باملئة. واأظهرت النتائج 
تفاوتًا وا�سحًا يف توزيع قوة العمل ح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س، 
حيث اأن 59.0 باملئة، من جمموع قوة العمل الذكور كانت م�ستوياتهم 

التعليمية دون الثانوية مقابل 11.0 باملئة لالإناث.
كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 71.8 باملئة، من جمموع قوة العمل من 
 24.7 مع  مقارنة  فاأعلى  بكالوريو�س  التعليمي  م�ستواهّن  كان  االإناث 
باملئة بني الذكور. وبلغ معدل امل�ساركة االقت�سادية املنقح )قوة العمل 
من�سوبة اإىل ال�سكان 15 �سنة فاأكر( 33.5 باملئة )53.2 باملئة للذكور 
احلايل  العام  من  الثاين  للربع  وذل��ك  ل��الإن��اث(،  باملئة   14.2 مقابل 
باملئة لالإناث(،  للذكور و 13.9  باملئة  باملئة )53.4  مقارنة مع 33.7 

وذلك للربع الثاين من العام املا�سي.

توقيع اتفاقية تعاون لموظفي 
ومتقاعدي شركة الفوسفات

  
*عمان 

وقعت مذكرة تعاون وتفاهم بني نقابة العاملني باملناجم والتعدين 
واالأ�سمنت االأردنية وجمعية العطاء ملوظفي ومتقاعدي �سركة الفو�سفات 
واملناجم والتعدين وال�سركات احلليفة. وت�سمنت االتفاقية التي وقعها 
�سامر  الدكتور  العطاء  جمعية  ورئي�س  الفناط�سة  خالد  النقابة  رئي�س 
يف  العاملني  ومنح  اجلانبني  بني  ما  التعاون  تعزيز  ال�سالمية،  جميل 

عيادات احل�سني العمالية قرو�سا مي�سرة لتلبية احتياجاتهم.

*عمان 
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأعلن 
اختيار  عطاء  اإح��ال��ة  عن  ال�سمايل  يو�سف 
االقت�سادية  املدينة  مل�سروع  ا�ست�سارية  جهة 
�سركة  على  وال��ع��راق  االأردن  بني  امل�سرتكة 
االئتالف لال�ست�سارات الهند�سية بعد ح�سول 
والفني«  »امل���ايل  قبلها  م��ن  امل��ق��دم  ال��ع��ر���س 
االأردنية  اجلهات  بني  من  تقييم  اأعلى  على 

والعراقية املتقدمة للعطاء.
اإنه  االأرب��ع��اء،  �سحفي،  ت�سريح  يف  وق��ال 
لتقييم  وفنية  علمية  منهجيات  اعتماد  مت 
طرحته  ال���ذي  للعطاء  امل��ق��دم��ة  ال��ع��رو���س 
ال�سركة العراقية االأردنية لل�سناعة الختيار 
حيث  االقت�سادية  املدينة  مل�سروع  م�ست�سار 
اإدارة  جمل�س  قبل  من  التقييم  عملية  متت 
ال�سركة العراقية االأردنية اململوكة منا�سفة 
واملكلفة  والعراقية  االأردن��ي��ة  للحكومتني 

بتنفيذ امل�سروع.
اال�ست�سارية  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االإحالة  اإج���راءات  ا�ستكمال  بعد  �ستبا�سر 
الدرا�سات  الإع��داد  الالزمة  العمل  مبتطلبات 
وثائق  واإع��داد  للم�سروع  الالزمة  والت�ساميم 

دعوة مناق�سة ال�ستقطاب مطور للم�سروع.
قد  نكون  العطاء  وباإحالة  اأنه  واأ�ساف 
التنفيذية  االإج��رائ��ي��ة  اخل��ط��وات  ب��داأن��ا 
ل��ل��م�����س��روع ال����ذي ي��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه ال��ب��ل��دان 
التعاون  لتعزيز  والعراق  االأردن  ال�سقيقان 
امل��ج��االت  خمتلف  يف  بينهما  االق��ت�����س��ادي 
غرب  مناطق  يف  املطلوبة  التنمية  واإحداث 
لتوجيهات  تنفيذا  االأردن،  و�سرق  العراق 
ورئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وروؤى 
م�سطفى  ال���دك���ت���ور  ال���ع���راق���ي  ال�������وزراء 
التي  الثالثية  القمم  وخمرجات  الكاظمي 
امل�سري  الرئي�س  اإىل  باالإ�سافة  جمعتهما 

ال�سي�سي. عبدالفتاح 
فر�سة  ي�سكل  امل�سروع  اأن  ال�سمايل  واأك��د 
يف  ع��راق��ي  اأردين  اقت�سادي  تكامل  لبناء 
منها  ال�سناعية  بخا�سة  املجاالت  من  العديد 
اإجن��ازه��ا  بعد  االقت�سادية  املدينة  وتتيح 
فيها  املنتجة  وال�سناعات  املنتجات  ا�ستفادة 
التجارة  ات��ف��اق��ي��ات  وم��زاي��ا  اإع���ف���اءات  م��ن 
من  العديد  م��ع  اململكة  وقعتها  التي  احل��رة 
ما  االأط��راف  متعدد  اأو  ثنائي  ب�سكل  البلدان 
اأكر  اإىل  الو�سول  االأردنية  للمنتجات  يتيح 
اأو  فنية  ق��ي��ود  اأي  دون  م�ستهلك  مليار  م��ن 
ال�سقيقني  البلدين  اأ�سواق  فيها  مبا  جمركية 
كون املنتجات امل�سنعة يف املدينة االقت�سادية 

�ستاأخذ �سفة املن�ساأ امل�سرتك.
البلدين  بني  احل��دود  على  امل�سروع  ويقع 
من  دومن  األف   20 تبلغ  م�ساحة  له  وخ�س�س 

اجلانبني.

*عمان 
التحول  حل��ل��ول  نومايت  �سركة  وق��ع��ت 
مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية  الرقمي 
جمموعة »طالل اأبو غزالة العاملية«، لتعزيز 

ن�سر احللول الرقمية يف اململكة.
وج���اءت ه��ذه اخل��ط��وة يف ظ��ل ال��روؤي��ة 
امل�����س��رتك��ة ل��ل��ج��ان��ب��ني ل��ت��م��ك��ني ال�����س��رك��ات 
واملوؤ�س�سات من حتقيق روؤية التحول الرقمي 
التي تن�سجم مع االجتاهات العاملية والروؤية 
الرقمنة  ن��ح��و  ب��اأم��ان  وال��ع��ب��ور  ال��وط��ن��ي��ة 

واالأمتتة.
املدير  املجموعة  عن  االتفاقية  ووق��ع 
�سهوان،  ط��ارق  الرقمي  للتحول  التنفيذي 
فيما وقعها عن �سركة نومايت حللول التحول 
اإيهاب  االأع��م��ال  تطوير  ع��ام  مدير  الرقمي 

قنيبي.
ن�سعى   ، غزالة  اأبو  طالل  الدكتور  وقال 
يف املجموعة اإىل متكني ال�سركات واملوؤ�س�سات 
اإب��رام  خ��الل  من  الرقمي  التحول  جم��ال  يف 
هذا  حتقيق  يف  ت�سهم  ا�سرتاتيجية  �سراكات 
الهدف، وتاأتي �سراكتنا مع نومايت التي تعد 
املجال يف  ال�سركات يف هذا  اأب��رز  واح��دة من 

االإقليم يف هذا ال�سياق.
من جهته قال مدير عام تطوير االأعمال 
باأن  نوؤمن   ، قنيبي  اإيهاب  نومايت  �سركة  يف 
ي�سهمان  اجلهود  وت�سافر  امل�سرتكة  اجلهود 

ال�سركات  لتمكني  الرقمية  احللول  ن�سر  يف 
جمال  يف  العاملية  االجت��اه��ات  مع  توافق  من 
ا�ستباق احتياجات  الرقمي وبالتايل  التحول 
باأف�سل  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  ال��ع��م��الء 
تنفيذ  يف  اجل��ان��ب��ان  و���س��ي��ت��ع��اون  ط��ري��ق��ة. 

خلدمة  الرقمي  التحول  وم�ساريع  خدمات 
احللول  لتقدمي  والعربية  املحلية  املوؤ�س�سات 
خا�سة  القدرات،  بناء  وبرامج  واال�ست�سارات 
يف جمال الذكاء اال�سطناعي واأمتتة العمليات 

الروبوتية.

الشمالي: إحالة عطاء استشارية المدينة االقتصادية 
األردنية العراقية لشركة االئتالف الهندسية

اتفاقية بين أبوغزالة العالمية وشركة نومايت

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

 الخميس )1( أيلول 2022
7العدد )2365( تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفةاعالنات

إلعالناتكم في صحيفة 

065154001

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األخيرة  الخميس )1( أيلول 2022
العدد )2365( 8

العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنيةهاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
)د/2021/6538(

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة


