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المظاهرات تعم جميع المحافظات اللبنانية

*بريوت 
مهلة  ثلث  م�ضي  بعد  التنازيل  العد  ب��داأ 
ال��وزراء  رئي�س  حددها  التي  �ضاعة   72 ال��� 
لل�ضعب  خطابه  يف  احلريري  �ضعد  اللبناين 
القنوات  بع�س  وو�ضعت  ام�س.  اول  اللبناين 
�ضورة  �ضارتها  بجانب  اللبنانية  الف�ضائية 
للحريري وحتتها العد التنازيل للمهلة التي 

بقي على انتهائها 48 �ضاعة.
اجتاحت  ال��ت��وايل  على  الثالث  ولليوم 
م��ظ��اه��رات  اللبنانية  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع 
باأنها  االو����ض���اط  بع�س  ق��درت��ه��ا  ح��ا���ض��دة 

مظاهرات مليونية.
يف  الرئي�ضية  ال�ضوارع  معظم  واغلقت 
ب��روت  العا�ضمة  و���ض��ط  خ�ضو�ضا  ال��ب��اد 
اللبنانيني  من  االالف  مئات  يتجمهر  حيث 
رئي�س  مطالبني  ال���وزراء  رئا�ضة  مقر  ام��ام 
جمل�س  ورئي�س  ال��وزراء  ورئي�س  اجلمهورية 

النواب باال�ضتقالة. ونا�ضد املتظاهرون قائد 
احلكم  باعان  عون  جوزيف  العماد  اجلي�س 
الع�ضكري وال�ضر يف اجراء انتخابات نيابية 
الباد  يف  الطائفي  النظام  وان��ه��اء  مبكرة 
الذي يقوم على املحا�ض�ضة واقت�ضام مقدرات 
ومعي�ضية  اقت�ضادية  او�ضاع  ظل  يف  الدولة 
على  احل��ري��ري  ال��رئ��ي�����س  واع��ل��ن  �ضعبة. 
يف  اقامته  مقر  ان  تويرت  موقع  على  ح�ضابه 
بيت الو�ضط ي�ضبه خلية النحل حيث اجرى 
التيارات  عن  م�ضوؤولني  مع  اجتماعات  عدة 
حالة  تنهي  حلول  اىل  للو�ضول  املختلفة 

االحتقان يف ال�ضارع اللبناين.
�ضعد  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  وكثف 
احلريري اجتماعاته اليوم، يف اطار البحث 
عن حل لازمة ال�ضيا�ضية الراهنة يف لبنان 
حددها  التي   72 ال���  ال�ضاعات  مهلة  �ضمن 

لنف�ضه ام�س قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويف هذا االطار عقد احلريري اجتماعات 

مع ممثلي الكتل ال�ضيا�ضية اال�ضا�ضية املمثلة 
على  وه��م  ال��ن��واب  جمل�س  ويف  احلكومة  يف 
فاعور،  اأب��و  وائ��ل  ال�ضناعة  وزي��ر  ال��ت��وايل 
ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل يو�ضف  ووزي����ر اال���ض��غ��ال 

فنيانو�س ووزير املال علي ح�ضن خليل.
احلريري  مكتب  عن  �ضادر  بيان  وا�ضار 
اإط��ار  يف  ت��ن��درج  االجتماعات  ه��ذه  ان  اىل 
االت�ضاالت واالجتماعات املكثفة للت�ضاور مع 
االقت�ضادية  االأو�ضاع  ب�ضان  القوى  خمتلف 

واملعي�ضية وال�ضبل املمكنة ملعاجلتها.
بيان  يف  اللبناين  اجلي�س  قيادة  ودع��ت 
واملطالبني  املتظاهرين  املواطنني  “جميع 
مبعي�ضتهم  مبا�ضرة  املرتبطة  بحقوقهم 
وعدم  �ضلمي  �ضكل  يف  التعبر  اإىل  وكرامتهم 
العامة  االأم����اك  على  بالتعدي  ال�ضماح 

واخلا�ضة«.
الكامل  ت�ضامنها  اجلي�س  قيادة  واك��دت 
اإىل  ودعتهم  املحقة،  املتظاهرين  مطالب  مع 

اأم��ور  لت�ضهيل  االأمنية  القوى  مع  التجاوب 
املواطنني. وا�ضدر نقيب امل�ضت�ضفيات يف لبنان 
�ضليمان هارون جميع العاملني يف امل�ضت�ضفيات 
والتقنيني،  واملمر�ضني  املمر�ضات  �ضيما  وال 
مبراكز  لالتحاق  جهودهم  باأق�ضى  القيام 

عملهم وفق دواماتهم.
لليوم الثاين على التوايل قام متظاهرون 
الق�ضر  اىل  امل��وؤدي  الطريق  بقطع  لبنانيون 
بركن  بعبدا  منطقة  يف  اللبناين  اجلمهوري 
انت�ضار  ظل  يف  الطريق  و�ضط  يف  ال�ضيارات 
احلر�س  لواء  �ضيما  ال  االمنية  للقوى  كثيف 
ب��روت.  يف  ملرا�ضل”برتا”  وفقا  اجلمهوري 
وا�ضاف امل�ضدر” ان القوى االمنية تتفاو�س 

مع املحتجني العادة فتح الطريق«.
عون  مي�ضال  اللبناين  الرئي�س  وك���ان 
بعدما  املحتجني  من  وفدا  ام�س  ليل  ا�ضتقبل 
كانوا قطعوا طريق الق�ضر اجلمهوري للمرة 

االوىل وا�ضتمع اىل مطالبهم.
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رحلة الكلمات العربية 
في اللغات األوروبية

رسالة من الملك الى الرئيس 
الفنلندي ينقلها الصفدي

لجنة خاصة توصي بثمانين ألف 
دينار لصيانة منزل محافظ الزرقاء

بعد مضي ثلث مهلة الحريري الـ 72 ساعة

*هيلسنكي 
نيني�ضتو  �ضاويل  الفنلندي  الرئي�س  ا�ضتقبل 
ال�ضفدي  اأمين  املغرتبني  و�ضوؤون  اخلارجية  وزير 
الذي نقل له ر�ضالة من جالة امللك عبداهلل الثاين 
وتعزيز  الثنائي  التعاون  تطوير  ح��ول  متحورت 
االوروب��ي  االحت��اد  مع  ال�ضراكة  اط��ار  يفيِ  التعاون 

الذي تراأ�ضه فنلندا حاليا. 
على  ب��اده  حر�س  الفنلندي  الرئي�س  واك��د 
الرئي�س  الدور  وثمن  اململكة  مع  العاقات  تطوير 
االأزمات  حل  جهود  يف  امللك  جالة  به  يقوم  الذي 
وتعزيز  واال�ضتقرار  االأم��ن  وحتقيق  االقليمية 
ثقافة احلوار والو�ضطية واالحرتام بني احل�ضارات 

والثقافات.
التعاون  اآف��اق  ا�ضتعرا�س  اللقاء  خال  وجرى 

بني البلدين والتطورات االقليمية. 
الفنلندي  اخلارجية  ووزي��ر  ال�ضفدي  واأج��رى 
زيادة  فر�س  ا�ضتعر�ضت  حمادثات  هافي�ضتو  بيكا 
وال�ضياحية  االقت�ضادية  امل��ج��االت  يف  التعاون 
عاقاتهما  بداأت  اللذين  البلدين  بني  والتعليمية 

الدبلوما�ضية يف العام1959 .

الت�ضاور  عملية  ماأ�ض�ضة  على  الوزيران  واتفق 
من  عمل  فريقي  وتكليف  البلدين  بني  ال�ضيا�ضي 
املتاحة  ال��ت��ع��اون  ق��ط��اع��ات  لتحديد  ال��وزارت��ني 
اخلطوات  لتحديد  الفنية  ال��وزارات  مع  والتن�ضيق 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ل��زي��ادة  ات��خ��اذه��ا  ميكن  التي 
والتعليمي.  وال�ضياحي  اال�ضتثماري  وال��ت��ع��اون 
االقليمية  امل�����ض��ت��ج��دات  ال���وزي���ران  وا���ض��ت��ع��ر���س 
الفل�ضطينية  بالق�ضية  املرتبطة  تلك  وخ�ضو�ضا 
ملحاربة  امل�ضرتكة  واجل��ه��ود  ال�ضورية  واالأزم����ة 

االإرهاب. 
حلل  ال��داع��م  فنلندا  موقف  ال�ضفدي  وثمن 
الإغاثة  املتحدة  االأمم  لوكالة  ودعمها  الدولتني 
ال�ضفدي  واأك���د  )االأن�����روا(.  الاجئني  وت�ضغيل 
االأح��ادي��ة  اال�ضرائيلية  االإج�����راءات  خ��ط��ورة 
ال��دويل  للقانون  خ��رق��ا  متثل  ال��ت��ي  الا�ضرعية 
الدولة  قيام  ي�ضمن  الذي  الدولتني  حل  وتقو�س 
من  ال��راب��ع  خطوط  على  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 
ال�ضرقية  ال��ق��د���س  وعا�ضمتها   1967 ح��زي��ران 
والدائم،  ال�ضامل  ال�ضام  حتقيق  فر�س  وبالتايل 
اجلهود  يف  االوروب���ي  املوقف  اأهمية  على  و�ضدد 
ال�ضلمية يف هذه املرحلة اخلطرة.             تابع �س2

*الزرقاء – خاص
الزرقاء  حمافظ  �ضكلها  خا�ضة  جلنة  اأو�ضت 
اإلف  ثمانني  بتخ�ضي�س  ال�ضمرات  حممد  الدكتور 
دينار من موازنة املحافظة ل�ضيانة منزل املحافظ 
ولي�س خم�ضني اإلف كما خ�ض�س جمل�س املحافظة .

وت�ضكلت اللجنة من نائب املحافظ غ�ضان العتوم 
ومدير االإ�ضغال ورئي�س نقابة املقاولني فرع الزرقاء 

ان   " ال���راأي   " ل  املحارمه  ق��ال  و   . حمارمة  فايز 
اللجنة امل�ضكلة قامت بالك�ضف على املنزل الوظيفي 
االأقوال  من  الكثر  اأثرت  ان  بعد  الزرقاء  ملحافظ 
اىل  خل�ضت  اللجنة  ان  اىل  م�ضرا  املو�ضوع  ح��ول 
ال�ضيانة  وان  �ضاملة  �ضيانة  اىل  يحتاج  املنزل  ان 
كما  الفا  خم�ضني  ولي�س  دينار  الف  ثمانني  �ضتكلف 
خ�ض�س جمل�س حمافظة الزرقاء .            تابع �س3

*عمان 
ان  املغرتبني  و���ض��وؤون  اخلارجية  وزارة  قالت 
اخلمي�س  م�ضاء  قرارا  اتخذت  ال�ضعودية  ال�ضلطات 
االأردن��ي��ة  الب�ضائع  عبور  حركة  ت�ضهيل  يت�ضمن 
ال�ضقيقة  العربية  اخلليج  دول  واىل  من  والركاب 

عرب االأرا�ضي ال�ضعودية.
ال�ضفر  ال��وزارة  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  واو�ضح 
�ضفيان الق�ضاة ان وزارة اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني 
ووزارة النقل تابعتا على مدى االأيام االأخرة �ضكاوى 
عدم  من  الرتانزيت  ونقل  ال�ضحن  �ضيارات  �ضائقي 

متكنهم من احل�ضول على تاأ�ضرات متعددة ال�ضفرات 
يف  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفارة  من 
حثيثة  ات�ضاالت  اجرت  ال��وزارة  ان  مبينا  اململكة، 
باإباغ  توجت  ال�ضعودية  يف  االأ�ضقاء  مع  ومتابعة 
وكيل وزارة اخلارجية ال�ضعودية �ضفرنا يف الريا�س 
على  ال�ضعودية  ال�ضلطات  موافقة  الكايد  علي 
التعليمات  ال�ضاحنات االردنيني من  �ضائقي  ا�ضتثناء 
والتي  ال�ضابقة  التعليمات  اإىل  والعودة  اجلديدة 
واحلافات  ال�ضحن  �ضيارات  �ضائقي  منح  تت�ضمن 

تاأ�ضرات ملدة �ضتة اأ�ضهر ولعدة �ضفرات.تابع �س2

*عمان 
تعر�ضه  ج����راء  ع��ام��ا(   65( �ضخ�س  ق�����ض��ى 
الإ�ضابات بالغة يف اجل�ضم، اإثر حادث ده�س تعر�س 
حمافظة  يف  املركبات  اإح��دى  قبل  من  ال�ضبت،  له 
يف  االإع��ام  اإدارة  املدين.وقالت  الدفاع  وفق  معان، 
اإن فرق االإ�ضعاف يف مديرية  الدفاع املدين يف بيان 
دفاع مدين معان قامت باإخاء الوفاة اإىل م�ضت�ضفى 
بجروح  اأ�ضخا�س  اأرب��ع��ة  احلكومي.وا�ضيب  معان 

ح��ادث  اث��ر  اجل�ضم،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ور�ضو�س 
اإ�ضارات  مبنطقة  مركبتني  بني  ال�ضبت،  وقع  ت�ضادم 
املدين. الدفاع  وفق  العا�ضمة،  حمافظة  يف  املحطة 

واأفادت اإدارة االإعام يف الدفاع املدين يف بيان، باأن 
عمان  �ضرق  مدين  دف��اع  مديرية  يف  االإ�ضعاف  فرق 
قامت بتقدمي االإ�ضعافات االأولية الازمة للم�ضابني 
وا�ضفة  احلكومي،  الب�ضر  م�ضت�ضفى  اإىل  ونقلتهم 

حالتهم العامة باملتو�ضطة.

تسهيل حركة البضائع والركاب 
عبر األراضي السعودية

وفاة ستيني بحادث دهس في 
معان و4  إصابات بعمان 

*عمان 
ا���ض��ت��ن��ك��ر ح����زب ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل 
اليهود  امل�ضتوطنون  به  قام  ما  االإ�ضامي 
امل��ب��ارك  االأق�����ض��ى  للم�ضجد  اقتحام  م��ن 
حت���ت ح��م��اي��ة م���ن ���ض��رط��ة االح���ت���ال 
الُعْر�س”  “عيد  ب���  ي�ضمى  م��ا  مبنا�ضبة 
امل�ضجد  على  �ضارخ  اعتداء  يف  اليهودي، 
االأق�����ض��ى وال��و���ض��اي��ة االأردن����ي����ة على 
امل��ق��د���ض��ات وا���ض��ت��ف��زاز مل�����ض��اع��ر االم���ة 
يف  احل���زب  واالإ���ض��ام��ي��ة.ودع��ا  العربية 
العربية  االأمتني  ال�ضبت  عنه  �ضادر  بيان 
حد  لو�ضع  ال��دويل  واملجتمع  واالإ�ضامية 
بحق  واملتكررة  اخلطرة  االنتهاكات  لهذه 
املقد�ضات يف مدينة القد�س املحتلة.وحول 
ق�ضية االأ�ضرة االأردنية هبة اللبدي اأدان 
االبقاء  الع�ضكرية  املحكمة  قرار  احلزب 

على اعتقالها اإداريا، وبدون اأي تهمة.

العمل اإلسالمي يستنكر اقتحام 
المستوطنين للمسجد االقصى

*عمان 
اأكد امني عمان الدكتور يو�ضف ال�ضواربة اأن 
عطاء ت�ضغيل البا�س �ضريع الرتدد الذي ي�ضل 
تردد  �ضمن  ويعمل   150 اإىل  حافاته  ع��دد 
على  فقط  مقت�ضرا  لي�س  منتظمة  ومواعيد 
نقل  بخدمة  ذلك  يتجاوز  واإمن��ا  البا�س  م�ضار 
الركاب من االأحياء على م�ضار البا�س لتمكينهم 
و9  رئي�ضية  حمطات  اأرب���ع  اإىل  الو�ضول  م��ن 

حمطات فرعية للوقوف.
وجدد اأمني عمان التاأكيد اأن ت�ضغيل البا�س 

�ضريع الرتدد �ضيكون يف نهاية عام 2021 على 
اأن تنجز كامل اأعمال البنية التحتية له نهاية 
العام املقبل 2020 با�ضتثناء تقاطع طارق الذي 
�ضيتاأخر من 3 �� 6 �ضهور دون التاأثر على عملية 
االزدحامات  �ضبب  عمان  اأمني  ورد  الت�ضغيل.   
اخلا�ضة  املركبات  ع��دد  ارتفاع  اإىل  امل��روري��ة 
ووج����ود ت��ق��اط��ع��ات وط���رق ب��ح��اج��ة الإع���ادة 
تاأهيل ولعدم وجود منظومة نقل عام حقيقية 
حل  الإيجاد  االأمانة  دفع  ما  وهو    ، ومنتظمة 
يعتمد 3 حماور رئي�ضية هي االنتهاء من م�ضروع 
 ، النقل  منظومة  كفاءة  ورفع  ال�ضريع  البا�س 

بني  ما  ملدة  العام  للنقل  ا�ضرتاتيجية  واإع��داد 
وكيفية  النقل  اأمن��اط  لتحديد  عاما   25  ��  20
اأن  اإىل  ال�ضواربة  .واأ���ض��ار  بخدماتها  التو�ضع 
االمانة ب�ضدد اإعداد وثيقة �ضراء 151 حافلة 
اإىل  ترتفع  قد  عمان  لبا�س  لتن�ضم  جديدة 
االأمانة  اأن  اإىل  ال�ضواربة  حافلة.وك�ضف   200
امللك  ح��دائ��ق  اأن  بالتاأكيد  ق��راره��ا  ح�ضمت 
عبداهلل االول يف وادي �ضقرة �ضتبقى حديقة 
اأعدت  االمانة  واأن  املدينة،  الأه��ايل  ومتنف�ضا 
خمططاتها الداخلية لتحويل مدينة اجلبيهة 
الرتويحية حلديقة عامة.                   تابع �س2

*عمان 
قال الناطق با�ضم املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان 
نفخر  ان��ن��ا  ال�ضبيحي  م��و���ض��ى  االج��ت��م��اع��ي 
ال��دور  �ضعيد  على  حتّققت  التي  ب��االإجن��ازات 
مدى  على  لل�ضمان  واالقت�ضادي  االجتماعي 
باإن�ضائها  اأمر  التي  املوؤ�ض�ضة  عمر  من  عامًا   40
 1977 ع��ام  احل�ضني  امللك  ل��ه  املغفور  جالة 
الوطن  لعّمال  احلامية  الوطنية  املظلة  لتكون 

و�ضواعده العاملة.

مبنا�ضبة  ال�ضبت  �ضحفي  ت�ضريح  يف  وقال 
قانون  اأول  ان  للموؤ�ض�ضة،  االأرب��ع��ني  العيد 
جتهيزات  وب��داأت   ،1978 �ضنة  �ضدر  لل�ضمان 
اأعمالها  لتبداأ   ،1979 عام  يف  املوؤ�ض�ضة  اإن�ضاء 
تدريجيًا  �ضرعت  حيث   ،1980 ع��ام  مطلع  يف 
من  ب���دءًا  مبظلتها،  العاملة  االأي���دي  ب�ضمول 
 100 ُت�ضّغل  التي  املن�ضاآت  اإىل  كبرة  من�ضاآت 
50 عامًا  ُت�ضّغل  التي  املن�ضاآت  ثم  فاأكرث  عامل 
جميع  �ضمول  ثم  فاأكرث،  عاملني   5 ثم   20 ثم 
ثم  فاأكرث،  واح��دًا  عامًا  ت�ضّغل  التي  املن�ضاآت 

من�ضاآتهم  يف  العاملني  العمل  اأ�ضحاب  �ضمول 
وعموديًا  اأفقيًا  احلماية  مظلة  تو�ّضعت  حتى 
ن�ضط  عليه  م��وؤم��ن  مليون   1.3 اأفقيًا  لت�ضمل 
يف  العمل  قوة  من  باملئة   64 ُي�ضّكلون  “فّعال” 
اململكة، واأكرث من �ضعفي هذا الرقم تراكميًا.. 
اأربعة  ال�ضمان  تاأمينات  فت�ضمنت  عموديًا  اأما 
والعجز  ال�ضيخوخة  تاأمني  مهمة؛  تاأمينات 
والوفاة، وتاأمني اإ�ضابات العمل، وتاأمني التعطل 

عن العمل، وتاأمني االأمومة.
.تابع �س2

عطاء تشغيل الباص السريع يتضمن تأمين 
نقل الركاب من األحياء لمحطات الباص

10.9 مليار دينار موجودات الضمان لنهاية ايلول الماضي

الحمراء  النمرة  سيارات 
!!.. مستمر  الــتــجــاوز   ...

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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 �صخ�صية العام

هزاع بن عايش ابا الروس االكرم

ال�صخ�صية االقت�صادية املثالية العربية االوىل لعام 2019(
رئي�س جمل�س ادارة  �صركة الرو�صان للمقاوالت 

جملة جنوم وا�صواء العربية  تكرم وتختار  �صعادة ال�صيخ  ورجل االعمال املرموق 

ابو فهد حفظه اهلل ورعاه 

انخفاض على درجات الحرارة 
وعدم استقرار جوي االثنين

*عمان 
االأر���ض��اد اجل��وي��ة: تبقى  دائ���رة  ق��ال تقرير 
املرتفعات  يف  احل����رارة  لطيفة  ال��ي��وم  االأج����واء 
اجلبلية ومعتدلة يف باقي املناطق، مع ظهور الغيوم 
اململكة، وتكون  املنخف�ضة خا�ضة يف �ضمال وو�ضط 
تن�ضط  ال�ضرعة  معتدلة  غربية  �ضمالية  الرياح 

على فرتات.
على  طفيف  انخفا�س  االث��ن��ني  غ��دا  وي��ط��راأ 

املرتفعات  يف  لطيفة  االأج���واء  وتكون  احل���رارة، 
مع  اململكة،  مناطق  باقي  يف  ومعتدلة  اجلبلية 
�ضاعات  ارتفاعات خمتلفة، ومع  الغيوم على  ظهور 
عدم  من  بحالة  تدريجيًا  اململكة  تتاأثر  الظهرة 
الغيوم  كميات  تتزايد  حيث  اجل��وي،  اال�ضتقرار 
وتتهياأ الفر�ضة خال �ضاعات امل�ضاء والليل لهطول 
من  خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  املطر  م��ن  متفرقة  زخ��ات 
معتدلة  غربية  �ضمالية  الرياح  وتكون  اململكة، 

ال�ضرعة تن�ضط اأحيانًا.
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*هيلسنكي 
�ساويل  الفنلندي  الرئي�س  ا�ستقبل 
نيني�ست� وزير اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني 
من  ر�سالة  له  نقل  ال��ذي  ال�سفدي  اأمي��ن 
ال��ث��اين متح�رت  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج��ال��ة 
وتعزيز  الثنائي  التعاون  تط�ير  ح���ل 
االحت��اد  م��ع  ال�سراكة  اط��ار  فيِ  التعاون 
حاليا.  فنلندا  تراأ�سه  ال��ذي  االوروب���ي 
ب��اده  حر�س  الفنلندي  الرئي�س  واك��د 
وثمن  اململكة  مع  العاقات  تط�ير  على 
الدور الرئي�س الذي يق�م به جالة امللك 
ف جه�د حل االأزمات االقليمية وحتقيق 
احل�ار  ثقافة  وتعزيز  واال�ستقرار  االأمن 
احل�سارات  ب��ني  واالح���رتام  وال��سطية 

والثقافات.
وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���س 
والتط�رات  البلدين  بني  التعاون  اآف��اق 
االق��ل��ي��م��ي��ة. واأج����رى ال�����س��ف��دي ووزي���ر 
هافي�ست�  بيكا  ال��ف��ن��ل��ن��دي  اخل��ارج��ي��ة 
حمادثات ا�ستعر�ست فر�س زيادة التعاون 
وال�سياحية  االقت�سادية  امل��ج��االت  ف 
ب��داأت  اللذين  البلدين  بني  والتعليمية 

عاقاتهما الدبل�ما�سية ف العام1959 .
عملية  ماأ�س�سة  على  ال�زيران  واتفق 

وتكليف  البلدين  بني  ال�سيا�سي  الت�ساور 
لتحديد  ال����زارت���ني  م��ن  ع��م��ل  ف��ري��ق��ي 
مع  والتن�سيق  املتاحة  التعاون  قطاعات 
التي  اخلط�ات  لتحديد  الفنية  ال�زارات 
التجاري  التبادل  لزيادة  اتخاذها  ميكن 
وال���ت���ع���اون اال���س��ت��ث��م��اري وال�����س��ي��اح��ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي. وا���س��ت��ع��ر���س ال����زي���ران 
تلك  وخ�س��سا  االقليمية  امل�ستجدات 
واالأزمة  الفل�سطينية  بالق�سية  املرتبطة 
ملحاربة  امل�����س��رتك��ة  واجل��ه���د  ال�����س���ري��ة 
فنلندا  م�قف  ال�سفدي  وثمن  االإره��اب. 
ل�كالة  ودعمها  الدولتني  حلل  ال��داع��م 
الاجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم 

)االأنروا(.
االإج��راءات  خط�رة  ال�سفدي  واأك��د   
التي  الا�سرعية  االأحادية  اال�سرائيلية 
وتق��س  ال���دويل  للقان�ن  خ��رق��ا  متثل 
الدولة  قيام  ي�سمن  الذي  الدولتني  حل 
خط�ط  ع��ل��ى  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
وعا�سمتها   1967 ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع 
ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة وب���ال���ت���ايل ف��ر���س 
و�سدد  والدائم،  ال�سامل  ال�سام  حتقيق 
اجله�د  ف  االوروب��ي  امل�قف  اأهمية  على 

ال�سلمية ف هذه املرحلة اخلطرة. 

باده  تثمني  الفنلندي  ال�زير  واأك��د 
االأمن  حتقيق  ف  وجه�دها  اململكة  ل��دور 
امل�سرتكة  االإرادة  م���ؤك��دا  واال���س��ت��ق��رار 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات وال��ت��ع��اون وزي����ادة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة.  ال��ق�����س��اي��ا  اإزاء  التن�سيق 
ال��ذي  ل��ل��دور  ب���اده  اأي�����س��ا تثمني  واأك���د 
الاجئني  ا�ست�سافة  ف  االأردن  به  يق�م 
بح�س�ر  ال�سفدي  وال��ت��ق��ى  ال�����س���ري��ني. 
كالك�  اي��ل��ي��ن��ا  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب 
وف����دا م���ن رج����ال و����س���ي���دات االأع���م���ال 
الفر�س  �س�رة  ف  وو�سعهم  الفنلنديني 
االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي 
الأ�س�اق  ب�ابة  ب�سفته  االأردن  ي�فرها 
اإىل  ال�سفدي  واأ�سار  املنطقة.  ف  كبرية 
الب�سرية  وط��اق��ات��ه  االأردن  م���ق��ع  اأن 
من  ميلك  وم��ا  امل�ستقرة  وبيئته  امل�ؤهلة 
كربى  اأ���س���اق  م��ع  ح��رة  جت��ارة  اتفاقات 
منه  يجعل  وكندا  املتحدة  ال�اليات  مثل 
وازنة لقطاع  ا�ستثمارية ذي فر�س  وجهة 
ال�سفدي  وا�ستعر�س  الفنلندي.  االأعمال 
وممثلي قطاع االأعمال الفر�س املتاحة ف 
الرقمية  والتكن�ل�جيا  الطاقة  جماالت 
من  وغريها  وال�سياحة  املياه  وتكن�ل�جيا 

القطاعات. 

واأك�����د رج����ال االأع���م���ال اه��ت��م��ام��ه��م 
واتفق�ا  االأردن���ي���ة،  ال�����س���ق  ف  بالعمل 
احل�ار  ملتابعة  لات�سال  قناة  اإيجاد  على 
لقاءات  تنظيم  اإمكانية  وبحث  معهم، 
ف  اخلا�س  القطاع  ف  نظرائهم  مع  لهم 
القطاع  ممثلي  من  ع��دد  واأ���س��ار  اململكة. 
وب��داأوا  االأردن  زاروا  اأنهم  اإىل  اخلا�س 
وب��داأ  االأردن  ف  نظرائهم  مع  ات�ساالت 
بع�س منهم ف قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات 
واالإف���ادة  م�سرتكة  م�ساريع  على  العمل 
يبحث�ن  واأن��ه��م  االأردن��ي��ة  الكفاءات  من 
خال  من  اما  اإمكاناتهم  من  االإفادة  �سبل 
العمل  او  فنلندا  ف  العمل  فر�س  ت�فري 
كما  عمان.  ف  اإ�سناد  مكاتب  عرب  معهم 
فنلندا  زي��ارت��ه  خ��ال  ال�سفدي  التقى 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ربمل��ان ال��ف��ن��ل��ن��دي ت���ال 
هاتاينني التي اأ�سادت بالتعاون والتن�سيق 
الربملانية  املحافل  ف  االأردين  الربملان  مع 
متحدثا  ال�����س��ف��دي  و���س��ارك  ال��دول��ي��ة. 
لل�سيا�سات  هل�سنكي  منتدى  ف  رئي�سا 
من  االأردن  م���اق��ف  ح���ل  حت��دث  حيث 
الق�سية  التط�رات االقليمية وفيِ مقدمها 
واجلهد  ال�س�رية  واالأزم��ة  الفل�سطينية 

امل�سرتك ملحاربة االإرهاب.

*عمان 
واالآث��ار جمد  ال�سياحة  وزي��رة  اأك��دت 
�س�يكة الدور الكبري الذي يق�م به املجل�س 
يك�ن  ب��اأن  ال�سعي  ف  لل�سياحة  ال�طني 
اقليميًا  االأف�سل  ال�سياحي  املق�سد  االأردن 

وعامليًا. 
ف  م�ساركتها  خ��ال  �س�يكة  وعر�ست 
ال�طني  املجل�س  عقدها  التي  العمل  ور�سة 
ال�سياحة  الإنعا�س  تهدف  والتي  لل�سياحة 
اخلطط  اأه���م  اخلمي�س،  ي���م  االأردن���ي���ة، 
من�  ب��زي��ادة  �ست�سهم  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات 

الدخل ال�سياحي االأردين.
القطاع  اإنتاجية  تعزيز  “اإن  وقالت 
ال�سيا�سات  و�سع  خال  من  تتم  ال�سياحي 
واق���رار  امل��م��ل��ك��ة،  ف  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
من  لتنفيذها  الازمة  وال��ربام��ج  اخلطط 
اخلطط  هذه  �ست�سهم  حيث  املجل�س،  قبل 
ال�سياحي  القطاع  تط�ير  ف  وال�سيا�سات 
الت�ساركية بني  اأهمية  اململكة”، م�ؤكدة  ف 
تن�سيط  وهيئة  واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة 
ال�سياحة ودائرة االآثار العامة واجلمعيات 
ال�سياحية والقطاع اخلا�س وجميع اأع�ساء 
وجهة  االأردن  جعل  ف  ال�طني  املجل�س 
ال�زيرة  وبينت  وفريدة.  جاذبة  �سياحية 
لل�سياحة،  ال�طني  املجل�س  ترتاأ�س  التي 
التي  املحفزة  واخلطط  املقرتحات  اأهمية 
مت اقرتاحها خال ال�ر�سة، حيث �ست�سهم 
بقطاع  ن�عية  نقلة  بتحقيق  اخلطط  هذه 
ال�سياحة االأردين وت�ساعد ف زيادة اأعداد 

ال�سياح القادمني لاأردن. 
خم�سة  ال�ر�سة  ف  امل�سارك�ن  وناق�س 
حماور رئي�سية وهي، �سبل النه��س باملنتج 
وجهة  االأردن  ليك�ن  وتط�يره  ال�سياحي 
اإقليمية وعاملية ف�سلى لل�سياح، وا�ستحداث 
اآل���ي���ات ت�����س���ي��ق��ي��ة وات�����س��ال��ي��ة ت���اك��ب 
وتاأهيل  ال�سياحي،  القطاع  ف  التط�رات 
بالقطاع  للعمل  الازمة  الب�سرية  امل���ارد 
منظ�مة  تط�ير  على  والعمل  ال�سياحي، 
االأن��ظ��م��ة  ومناق�سة  التحتية،  البنية 
والت�سريعات الازمة ف القطاع ال�سياحي.

ال�ر�سة  خ��ال  املجل�س  اأع�ساء  وق��دم 
ال�سياحي  املنتج  لتط�ير  مقرتحات  عدة 
منها، اإن�ساء مركز معار�س وم�ؤمترات عاملي، 
واإن�ساء فنادق من فئة )4- 3 - 2 ( جن�م 
تط�ير  وكذلك  وال��ب��رتا،  امليت  البحر  ف 

التاريخية،  وامل�سارات  الدينية  امل�سارات 
�س�ق  وتاأهيل  النقل،  منظ�مة  وتط�ير 
مقدمي  وتاأهيل  ال�سياحية،  واملهن  العمل 
على  ال��رتك��ي��ز  اىل  اإ����س���اف���ة  اخل���دم���ة، 
عاج  �سياحة  ومنها  العاجية  ال�سياحة 

االأمرا�س ال�سدرية ف البحر امليت.
االت�سال  اآليات  ا�ستحداث  وبخ�س��س 
خط�ات  عدة  امل�سارك�ن  اقرتح  والت�س�يق 
اأهمها، ت�س�يق االأماكن ال�سياحية االأردنية 
من خال ا�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة، 
األعاب  ب��رام��ج  ت�سميم  طريق  ع��ن  وذل��ك 
يعر�س من خالها مامح امل�اقع ال�سياحية 
االأردنية، وكذلك ت�س�يق امل�اقع ال�سياحية 

لت�س�ير االأفام العاملية .
الب�سرية  امل���ارد  تاأهيل  يخ�س  وفيما 
املجتمعات  ا�سراك  اأهمية  امل�سارك�ن،  اأكد 
ال�عي  بناء  ف  املخت�سة  واجلهات  املحلية 
ت�ؤهل  تعليمية  برامج  خال  من  ال�سياحي 
الطالب ملعرفة دوره ف العملية ال�سياحية 
والرتويجية، وكذلك ا�ستهداف قادة الراأي 
ال�عي  خللق  امل�ؤثرين  ال�سباب  من  العام 
لديهم باأهمية العمل ف القطاع ال�سياحي، 
ي�سمن  ���س��ام��ل  اق��ت�����س��ادي  وع���ي  وخ��ل��ق 
النه��س بالقطاعات االقت�سادية االخرى، 
جلميع  االت�سال  م��ه��ارات  على  والتدريب 
اىل  اإ�سافة  ال�سياحية،  اخلدمات  مزودي 
�سمن  ال�سياحية  الت�عية  مفه�م  اإدخ��ال 

املناهج الدرا�سية.
والت�سريعات  االأن��ظ��م��ة  وبخ�س��س 
عر�س  ال�ر�سة  خ��ال  مناق�ستها  مت  التي 
التي  الازمة  الت�سريعات  اأه��م  امل�سارك�ن 
�ست�ساعد ف تط�ير عمل القطاع ال�سياحي 
ت�حيد  ال�سيافة،  بي�ت  ت�سريع  ومنها، 
ل�زارة  ليك�ن  ال�سياحي  القطاع  ف  املرجع 
من  ن�سبة  وتخ�سي�س  واالآث��ار،  ال�سياحية 
امل�اقع  وترويج  لدعم  ال�سياحية  الر�س�م 
االأردن،  �سياحة  واإن�ساء غرفة  ال�سياحية، 
 1988 ال�سياحة  قان�ن  ف  النظر  واإع��ادة 
التط�رات  لي�اكب  واأنظمته  وخمرجاته 

احلا�سلة ف 2020.
اإقرتح  التحتية  البنية  يخ�س  وفيما   
و�سحية  �سياحية  معايري  و�سع  امل�سارك�ن، 
عاملية ملقدمي اخلدمات ال�سياحية امل�ساندة 
مناطق  ف  وامل��ط��اع��م  اال���س��رتاح��ات  مثل 
نح�  والت�جيه  الطرقات،  على  اخلدمة 
االأبنية اخل�سراء، وو�سع اإدارة متخ�س�سة 
للم�اقع املحلية، وحت�سني اإمكانية ال��س�ل 
اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  عامة  لل�سياح 
ف امل�اقع املحلية، وحت�سني خدمات ال�سفر 
املحلي(،  النقل   ، )ال��ط��رق  امل���اق��ع  اإىل 
امل�قع  دخ���ل  ر�س�م  من  جزء  وتخ�سي�س 
لتح�سني البنية التحتية للم�اقع. و�سارك 
ف ال�ر�سة كل من اأمني عام وزارة ال�سياحة 
واالآثار بال�كالة ه�سام العبادي، ومدير عام 

ومدير  عليان،  يزيد  العامة  االآث��ار  دائرة 
عام هيئة تن�سيط ال�سياحة الدكت�ر عبد 
مف��سي  جمل�س  ورئي�س  عربيات،  ال��رزاق 
ال�سياحي  التنم�ي  البرتا  اإقليم  �سلطة 
عام  ومدير  الفرجات،  �سليمان  الدكت�ر 
امل  املهند�سة  بال�كالة  التنم�ية  املناطق 
املطاعم  اأ�سحاب  جمعية  ورئي�س  زن���ن، 
ورئي�س  ال��دي��ن،  فخر  ع�سام  ال�سياحية 
حممد  وال�سفر  ال�سياحة  وك��اء  جمعية 
االأردنية  الفنادق  جمعية  ورئي�س  �سميح، 
عبد احلكيم الهندي، ورئي�س هيئة مديري 
ندمي  الفندقي  للتعليم  االأردنية  ال�سركة 
�سائد  اخلارجية  وزارة  ومندوبا  املع�سر، 
وزارة  ومندوب  العت�م،  ومعاذ  ال��رداي��دة 
ومدير  العمارين،  �سليمان  الدكت�ر  ال�سحة 
ف  واال�ستثمار  االجانب  و�س�ؤون  اجلن�سية 
با�سم  الدكت�ر  املت�سرف  الداخلية  وزارة 
املهند�س  املغط�س  هيئة  ومدير  الدهام�سة، 
عن  ب��در  رف��ع��ت  واالب  م��ك��اج��ي��ان،  ر�ستم 
العام  االأم���ني  وم�ساعد  اخل��ا���س،  القطاع 
لل�س�ؤون الفنية ف وزارة ال�سياحة املهند�س 
مف��سي  جمل�س  ورئي�س  خ��روب،  اب�  امين 
هيئة تنظيم الطريان املدين هيثم مي�ست�، 
املهند�س  االمانة  ف  عمان  مدينة  ومدير 
امللكية  الهيئة  وم��ن��دوب  احل��دي��دي،  علي 
 - )ب��رتا   . غرغ�ر  رج��ا  املهند�س  لافام 

حاكم اخل�سري(

*عمان 
العامة  امل�ؤ�س�سة  با�سم  الناطق  ق��ال 
اننا  ال�سبيحي  م��سى  االجتماعي  لل�سمان 
نفخر باالإجنازات التي حتّققت على �سعيد 
لل�سمان  واالقت�سادي  االجتماعي  ال��دور 
امل�ؤ�س�سة  عمر  م��ن  ع��ام��ًا   40 م��دى  على 
امللك  له  املغف�ر  جالة  باإن�سائها  اأمر  التي 
احل�سني عام 1977 لتك�ن املظلة ال�طنية 

احلامية لعّمال ال�طن و�س�اعده العاملة.
ال�سبت  ���س��ح��ف��ي  ت�����س��ري��ح  ف  وق����ال 
مبنا�سبة العيد االأربعني للم�ؤ�س�سة، ان اأول 
وبداأت   ،1978 �سنة  �سدر  لل�سمان  قان�ن 
 ،1979 عام  ف  امل�ؤ�س�سة  اإن�ساء  جتهيزات 
حيث   ،1980 عام  مطلع  ف  اأعمالها  لتبداأ 
العاملة  االأي��دي  ب�سم�ل  تدريجيًا  �سرعت 
اإىل  ك��ب��رية  من�ساآت  م��ن  ب���دءًا  مبظلتها، 
ثم  فاأكرث  عامل   100 ُت�سّغل  التي  املن�ساآت 
ثم   20 ثم  عامًا   50 ُت�سّغل  التي  املن�ساآت 
املن�ساآت  جميع  �سم�ل  ثم  فاأكرث،  عاملني   5
التي ت�سّغل عامًا واحدًا فاأكرث، ثم �سم�ل 
حتى  من�ساآتهم  ف  العاملني  العمل  اأ�سحاب 
وعم�ديًا  اأفقيًا  احلماية  مظلة  ت��ّسعت 
ن�سط  اأفقيًا 1.3 ملي�ن م�ؤمن عليه  لت�سمل 
العمل  ق�ة  من  باملئة   64 “فّعال” ُي�سّكل�ن 
الرقم  ه��ذا  �سعفي  من  واأك��رث  اململكة،  ف 

تاأمينات  فت�سمنت  عم�ديًا  اأما  تراكميًا.. 
تاأمني  مهمة؛  تاأمينات  اأرب��ع��ة  ال�سمان 
وت��اأم��ني  وال����ف���اة،  وال��ع��ج��ز  ال�سيخ�خة 
اإ�سابات العمل، وتاأمني التعطل عن العمل، 

وتاأمني االأم�مة.
ملتقاعدي  الرتاكمي  العدد  ان  واأ�ساف 
األ��ف   237 م��ن  اأك���رث  اإىل  و���س��ل  ال�سمان 
امل�ستحقني  ال�رثة  عدد  زاد  كما  متقاعد، 
على  مت�فني  عليهم  م���ؤم��ن  ع��ن  الأن�سبة 
األف وريث م�ستحق، وارتفعت فات�رة   117
اىل  لت�سل  ال�سن�ية  التقاعدية  الرواتب 
�سرفت  فيما  دي��ن��ار،  مليار   1.1 ح����ايل 
حل�ايل  العمل  عن  تعطل  بدالت  امل�ؤ�س�سة 
و�سل  اإجمايل  مببلغ  عليه  م�ؤمن  األ��ف   92
كما  دينار،  ملي�ن   80 اإىل  تاريخه  حتى 
 57 من  الأك��رث  اأم�مة  اإج��ازة  ب��دل  �سرفت 
ملي�ن  زاد على 62  م�ؤمن عليها مببلغ  األف 
اأكرث  دينار. وتعاملت امل�ؤ�س�سة تراكميًا مع 

العاج  قّدمت  عمل  اإ�سابة  األ��ف   450 من 
الي�مية  وال���ب���دالت  الطبية  وال��ع��ن��اي��ة 
اإىل رواتب  اإ�سافة  املُ�سابني  للم�ؤمن عليهم 
العجز وال�فاة النا�سئة عن هذه االإ�سابات 
ن�ساط  عرب  وع���ّززت  وذوي��ه��م،  مل�ستحقيها 
وال�سحة  ال�سامة  ومعايري  تدابري  مت�سل 
واأن�ساأت  املختلفة  العمل  بيئات  ف  املهنية 
تقديرية  �سن�ية  ج��ائ��زة  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه 
وت�سجيعية للمن�ساآت واالأفراد املتميزين ف 

جماالت ال�سامة وال�سحة املهنية.
االإي������رادات  ان  ال�سبيحي  واأ����س���اف 
ن�ساأتها  التاأمينية الرتاكمية للم�ؤ�س�سة منذ 
مليار   15.8 بلغت   2018 عام  نهاية  وحتى 
التاأمينية  نفقاتها  بلغت  ح��ني  ف  دي��ن��ار، 
تاأمينية  ف�ائ�س  وحققت  دينار،  مليار   8.9
حتى  دي��ن��ار  مليار   6.1 بقيمة  تراكمية 
اأن  اإىل  واأ�سار   .2018 املا�سي  العام  نهاية 
م�ج�دات ال�سمان منت من 1.6 مليار دينار 

اأم���ال  ا�ستثمار  وح��دة  تاأ�سي�س  مت  عندما 
ال�سمان عام 2003 لي�سل حجم امل�ج�دات 
�سهر  نهاية  ف  كما  دينار  مليار   10.9 اإىل 
اأهم  اإىل  ا�ستثماراتها  ومتتد   2019 اأيل�ل 
خ��ال  م��ن  االردين  االق��ت�����س��اد  ���س��راي��ني 
القطاعات  اأهم  ف  ا�سرتاتيجية  م�ساهمات 
واالأن�سطة االقت�سادية احلي�ية ف الدولة 
العاملة  االأي��دي  من  كبرية  الأع��داد  املُ�سّغلة 
لكل  التحّية  ال�سبيحي  ووّج��ه  ال�طنية. 
عمال االأردن ب�سرف النظر عن جن�سياتهم 
ولكل امل�اطنني وهم ينظرون اإىل م�ؤ�س�ستهم 
وه����ي ت��ن��م��� وت���ك���رب وت�����س��ط��ل��ع ب���دوره���ا 
والكبري.  احلي�ي  واالقت�سادي  االجتماعي 
العمل ف هذه  التحية لكل زماء  كما وجه 
الذين  املتعاقبة  مراحلها  ع��رب  امل�ؤ�س�سة 
جناح  ق�سة  واجتهادهم  باإخا�سهم  حقق�ا 
مميزة مل�ؤ�س�سة وطنية عامة مل ُتثقل كاهل 
واحد،  بديناٍر  وال  ما  ي�مًا  الدولة  خزينة 
وا�سحة  اإيجابية  لعاقة  اأّط��رت  اأنها  كما 
حافظت  العمل  واأ���س��ح��اب  العمال  ب��ني  م��ا 
�سّيما  وال  طرف  كل  حق�ق  على  خالها  من 
اأن  �ساأنه  من  وا�سح  تكاملي  اإطار  ف  العمال 
عاقة  وير�ّسخ  االنتاجية  العملية  ينمي 
�س�اعد  ويحمي  بعّمالهم  العمل  اأ�سحاب 

البناء من املخاطر الرئي�سة ف العمل.

رسالة من الملك الى الرئيس 
الفنلندي ينقلها الصفدي

المجلس الوطني للسياحة يناقش سبل زيادة 
دخل القطاع السياحي وتعزيز إنتاجيته

مؤسسة الضمان تحتفل بعيدها األربعين

*عمان 
واملقد�سات  وال�����س���ؤون  االأوق����اف  وزي���ر  افتتح 
االإ�سامية الدكت�ر عبدالنا�سر اب� الب�سل فعاليات 
امل�ؤمتر اخلام�س جلمعية املذيعني االأردنيني بعن�ان« 
ال�سبت   « وال�سيا�سي  االإعامي  اخلطاب  ف  القد�س 
جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  اجلمعية  تنظمه  والذي 

عمان.
وقال اب� الب�سل : اإن امل�ؤمتر ي�سكل دعما ل�زارة 
االأق�سى  وامل�سجد  القد�س  ف  وجله�دها  االأوق��اف 
القد�س  ت��ك���ن  اأن  ���س��رورة  اإىل  م�سريا  امل��ب��ارك، 
دائما.  االإع��ام��ي  اخلطاب  من  ج��زءا  واملقد�سات 
واأ�ساف اأن النظرة للقد�س ف البداية نظرة دينية، 
اأن  م�ؤكدا  الكرمي،  القراآن  ف  جاء  ما  اإىل  ا�ستنادا 
املبارك ال يقل عن  االأق�سى  امل�سجد  املحافظة على 
النب�ي  وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  على  املحافظة 

ال�سريفني.
امللك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تقدمي  ف  م�ستمرا  زال  وم��ا  ق��دم  الثاين  عبداهلل 
من  ي��ربز  وه��ذا  امل��ب��ارك  االأق�سى  للم�سجد  الدعم 

خال دائرة اأوقاف القد�س والعاملني بها.
باالحتال  القائمة  ال�سلطة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االأق�����س��ى  امل�سجد  ف  ال���اق��ع  تغيري  اإىل  ت�سعى 
م�ؤكدا  وزمانيا،  مكانيا  تق�سيمه  يتم  بحيث  املبارك 
هناك  اأن  اإىل  وا�سار  لذلك.  املطلق  االأردن  رف�س 
قبل  من  االأق�سى  للم�سجد  االقتحامات  ف  تناميا 
وق�فا  يتطلب  وهذا  واملتطرفني،  االحتال  �سلطة 
االأعمال  تلك  مل�اجهة  االأردن  مع  وا�ساميا  عربيا 

املرف��سة.
من  تنطلق  �ساملة  خطة  اإيجاد  �سرورة  واأك��د 
احلديث  ف  م���ح��د  خ��ط��اب  على  قائمة  ال���اق��ع 
دينية  امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد  م�ساألة  اأن  ع��ن 

واالإ���س��ام��ي��ة،  العربية  الكلمة  وح���دة  و���س��رورة 
ورف�س الروايات التلم�دية، وعدم ترك املكان فارغ 

واهية.  االأق�سى” بحجج  “امل�سجد 
ق�ة  �سكلت  الها�سمية  ال��ساية  اأن  اإىل  واأ�سار 
ف  وامل�سيحية  االإ���س��ام��ي��ة  للمقد�سات  وحماية 

القد�س ال�سريف.
االأردنيني  املذيعني  جمعية  رئي�س  اأك��د  ب��دوره 
االإعامي  امل�ؤمتر  الع�سايلة دور اجلمعية ف  حممد 
ب��اأن  م��سحا  اجلمعية،  تقيمه  ال���ذي  اخل��ام�����س 
عن  حتيد  ت��ك��اد  ال  اجلمعية  ون����دوات  م���ؤمت��رات 
ف  ياأتي  امل�ؤمتر  هذا  ان  واأ�ساف  ال�سريف.  القد�س 
م�اقفه  ظل  ف  االردن  على  متار�س  �سغ�طات  ظل 
والقد�س  الفل�سطينية  الق�سية  م��ن  ال��را���س��خ��ة 
اأن  م���ؤك��دا  وامل�سيحية،  االإ���س��ام��ي��ة  مبقد�ساتها 
خال  من  اال  يتم  ال  وامل�ؤامرات  ال�سفقات  حتطيم 
القيادة  خلف  وااللتفاف  ال�طنية  ال�حدة  حتقيق 
اب�  افتتح  امل�ؤمتر  اأعمال  هام�س  وعلى  الها�سمية. 
القد�س  عن  يتحدث  ال��ذي  ال�س�ر  معر�س  الب�سل 
مديرية  اقامته  وال��ذي  املبارك  االأق�سى  وامل�سجد 
االأردنية_ امل�سلحة  الق�ات  ف  املعن�ي  الت�جيه 

اجلي�س العربي.
ف  ال��ق��د���س  جل�ساته  خ���ال  امل���ؤمت��ر  ون��اق�����س 
االإعامي  قدمها  االأردين  وامل�سم�ع  املرئي  االإعام 
املجايل  حيدر  ال�سحفي  حتدث  فيما  مرقة،  جرير 
املكت�بة  االأردن���ي���ة  ال�����س��ح��اف��ة  ف  ال��ق��د���س  ع��ن 

وااللكرتونية.
املهند�س  االوق����اف  وزارة  ع��ام  اأم���ني  وحت���دث 
واحل�ساري  الثقاف  ال��رتاث  عن  العبادي  عبداهلل 
كما  عليه،  احل��ف��اظ  ف  االأردين  وال���دور  للقد�س 
حتدث الدكت�ر غازي ربابعة عن القد�س ف اخلطاب 

ال�سيا�سي االأردين.

*عمان 
ان  املغرتبني  و���س���ؤون  اخلارجية  وزارة  قالت 
اخلمي�س  م�ساء  قرارا  اتخذت  ال�سع�دية  ال�سلطات 
االأردن��ي��ة  الب�سائع  عب�ر  حركة  ت�سهيل  يت�سمن 
ال�سقيقة  العربية  اخلليج  دول  واىل  من  والركاب 

عرب االأرا�سي ال�سع�دية.
ال�سفري  ال���زارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واو�سح 
�سفيان الق�ساة ان وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني 
االأخ��رية  االأي���ام  م��دى  على  تابعتا  النقل  ووزارة 
�سكاوى �سائقي �سيارات ال�سحن ونقل الرتانزيت من 
متعددة  تاأ�سريات  على  احل�س�ل  من  متكنهم  عدم 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  �سفارة  من  ال�سفرات 
اج��رت  ال�����زارة  ان  مبينا  اململكة،  ف  ال�سقيقة 
ات�ساالت حثيثة ومتابعة مع االأ�سقاء ف ال�سع�دية 
ال�سع�دية  اخلارجية  وزارة  وكيل  باإباغ  ت�جت 
ال�سلطات  م�افقة  الكايد  علي  الريا�س  ف  �سفرينا 
ال�سع�دية على ا�ستثناء �سائقي ال�ساحنات االردنيني 
التعليمات  اإىل  وال��ع���دة  اجل��دي��دة  التعليمات  من 
ال�سابقة والتي تت�سمن منح �سائقي �سيارات ال�سحن 
واحلافات تاأ�سريات ملدة �ستة اأ�سهر ولعدة �سفرات.

�سملت  اجلديدة  ال�سع�دية  التعليمات  وكانت 
العديد من اجلن�سيات ولي�س فقط االردنية. 

*عّمان 
احلم�د  فا�سل  الل�اء  العام  االأمن  مدير  التقى 
عمان  “جماعة  العام ال�سبت  االأم��ن  مديرية  ف 
والعمل  التعاون  �سبل  لبحث  امل�ستقبل”  حل���ارات 
وال�سل�كيات  الق�سايا  خمتلف  مل���اج��ه��ة  ���س���ي��ًا 
مع  الت�ساركية  مبداأ  وتعزيز  باملجتمع  ال�سلبية 
اإمكاناتها  وت�ظيف  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  كافة 
وذلك  االأمني،  العمل  منظ�مة  خدمة  ف  وطاقتها 
بح�س�ر رئي�س اجلماعة بال التل وم�ساعدي مدير 
وال�حدات  االإدارات  مدراء  من  وعدد  العام  االأمن 
وقال  اجلرمية.  مكافحة  مبجال  املعنية  ال�سرطية 
الل�اء فا�سل احلم�د اأن مديرية االأمن العام ت�ؤمن 
اخلدمات  مب�ست�ى  واالرت��ق��اء  اأهدافها  حتقيق  اأن 
من  اجلميع  تعا�سد  يتطلب  للمجتمع  تقدمها  التي 
املدين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  الدولة  م�ؤ�س�سات  كافة 
على  قائمة  ج��دي��دة  ثقافة  وغ��ر���س  وامل���اط��ن��ني 
املجتمع  ومك�نات  اأطراف  جميع  بني  البناء  احل�ار 
الق�سايا  اأهم  على  لل�ق�ف  ت�جهاتها  اختاف  على 
اإمكانياتها  وح�سد  ال�سلبية  والظ�اهر  املجتمعية 
�سدها  وال����ق����ف  ون��ب��ذه��ا  ملحاربتها  وط��اق��ات��ه��ا 
اأن  احلم�د  الل�اء  واأ�ساف  املتاحة.  ال��سائل  ب�ستى 
االأهداف واالأ�س�س واملبادئ التي تق�م عليها جماعة 
عمان حل�ارات امل�ستقبل تلتقي وتتقاطع ف العديد 
من الطروحات مع مديرية االأمن العام، حيث كانت 
هناك العديد من املبادرات الهادفة للحد من بع�س 
الظ�اهر ال�سلبية التي تف�ست ف املجتمع وحماوالت 
م�جهة للت�سكيك ببع�س م�ؤ�س�سات الدولة وزعزعت 
االجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  عرب  بها  امل�اطن  ثقة 
ح��ي��ث ك���ان ه��ن��اك م���اق��ف ث��اب��ت��ة ووا���س��ح��ة من 

خال  من  االإ�ساعة  ملحاربة  واجلماعة  املديرية 
ل��سع  تهدف  التي  والن�ساطات  املبادرات  من  عدد 
ل�سرورة  وت�جيهه  ال�سحيح  الطريق  على  امل�اطن 
اأمكن.  التاأكد من ال�سائعات والتحقق من �سحتها ما 
وتابع احلم�د حديثه بت�سليط ال�س�ء على اجله�د 
للمديرية  امل�سرتكة  االأه��داف  حتقيق  ف  املبذولة 
االأخ��رى  الظ�اهر  بع�س  م�اجهة  ف  واجلماعة 
التي اأ�سبحت همًا ي�ؤرق املجتمع وي�ؤثر على �سامة 
اأبنائه كظاهرة اإطاق العيارات النارية وامل�سكات 
امل���روري���ة وح������ادث ال�����س��ري وق�����س��اي��ا امل��خ��درات 
املزيد من  اإىل ح�سد  داعيًا  االإلكرتونية،  واجلرائم 
املجتمع  فئات  جميع  على  واالنفتاح  اجله�د  تلك 
الظ�اهر  تلك  ف وجه كل  لل�ق�ف  تاأييدها  وك�سب 
اأب��ن��اء  و���س��ام��ة  اأم���ن  على  املحافظة  ي�سمن  مب��ا 
وممتلكاتهم،  واأعرا�سهم  اأم�الهم  وحماية  املجتمع 
عمل  �سلب  �سمن  تقع  التي  النبيلة  الغاية  وه��ي 
لتحقيقها.  دومًا  ت�سعى  والتي  العام  االأمن  مديرية 
االأمن  مديرية  اإ�سرتاتيجية  احلم�د  وا�ستعر�س 
مكافحة اجلرمية  ف  العملياتية  واإجراءاتها  العام 
وما مت اإدخاله م�ؤخرًا على منظ�مة العمل ال�سرطي 
حديثة  اأمنية  وع��ل���م  تكن�ل�جية  تقنيات  م��ن 
معايري  وباأعلى  حرفية  بكل  اجلرمية  مع  للتعامل 
اإىل  وكرامته،  االإن�سان  حق�ق  واحرتام  ال�سفافية 
ف  املديرية  بها  تق�م  التي  االأخ��رى  االأدوار  جانب 
جمال الت�عية من كافة الظ�اهر ال�سلبية والتعامل 
االإن�ساين مع خمتلف الق�سايا واالأحداث باالإ�سافة 
وحماولة  االهتمام  ج��ل  امل���روري  اجل��ان��ب  الإي���اء 
على  املرتكبة  املخالفات  على  وال�سيطرة  ال�سبط 
كافة الطرق من خال الت�عية واإنفاذ قان�ن ال�سري.

*عمان 
اأن  ال�س�اربة  ي��سف  الدكت�ر  عمان  امني  اأك��د 
عطاء ت�سغيل البا�س �سريع الرتدد الذي ي�سل عدد 
وم�اعيد  ت��ردد  �سمن  ويعمل   150 اإىل  حافاته 
البا�س  م�سار  على  فقط  مقت�سرا  لي�س  منتظمة 
واإمنا يتجاوز ذلك بخدمة نقل الركاب من االأحياء 
اأربع  اإىل  ال��س�ل  من  لتمكينهم  البا�س  م�سار  على 

حمطات رئي�سية و9 حمطات فرعية لل�ق�ف.
البا�س  ت�سغيل  اأن  التاأكيد  عمان  اأم��ني  وج��دد 
اأن  على   2021 عام  نهاية  ف  �سيك�ن  الرتدد  �سريع 
العام  نهاية  له  التحتية  البنية  اأعمال  كامل  تنجز 
املقبل 2020 با�ستثناء تقاطع طارق الذي �سيتاأخر 
الت�سغيل.    عملية  على  التاأثري  دون  �سه�ر   6  ��  3 من 
اإىل  امل��روري��ة  االزدح��ام��ات  �سبب  عمان  اأم��ني  ورد 
تقاطعات  ووج���د  اخلا�سة  املركبات  ع��دد  ارتفاع 
وطرق بحاجة الإعادة تاأهيل ولعدم وج�د منظ�مة 
االأمانة  ما دفع  ،  وه�  نقل عام حقيقية ومنتظمة 
الإيجاد حل يعتمد 3 حماور رئي�سية هي االنتهاء من 
م�سروع البا�س ال�سريع ورفع كفاءة منظ�مة النقل 
ما بني 20  ملدة  العام  للنقل  ا�سرتاتيجية  واإع��داد   ،
الت��سع  وكيفية  النقل  اأمن��اط  لتحديد  عاما   25  ��
بخدماتها . واأ�سار ال�س�اربة اإىل اأن االمانة ب�سدد 
لتن�سم  جديدة  حافلة   151 �سراء  وثيقة  اإع��داد 

لبا�س عمان قد ترتفع اإىل 200 حافلة.
وك�سف ال�س�اربة اإىل اأن االأمانة ح�سمت قرارها 

وادي  ف  االول  عبداهلل  امللك  حدائق  اأن  بالتاأكيد 
�سقرة �ستبقى حديقة ومتنف�سا الأهايل املدينة، واأن 
االمانة اأعدت خمططاتها الداخلية لتح�يل مدينة 
اجلبيهة الرتويحية حلديقة عامة.  وقال ف ح�ار 
مع برنامج �ست�ن دقيقة بث اأم�س ان االأمانة �ستعمل 
على مدار 3 �سن�ات الإعادة تاأهيل كامل الطريق من 
ملي�ن   30 بكلفة  الغباوي  مكب  وحتى  الغاز  اإ�سارة 
اأج��زاء  ا�ستماك  فيه  مت  ال��ذي  امل�سار  لهذا  دينار 
�سارع  تاأهيل  اإعادة  �سيتم  ، كما  ال�س�ارع  من ت��سعة 
الرحاب ف منطقة الن�سر . واأ�ساف ان االأمانة ت�فر 
الي�م عائدا ماليا ي�سل اإىل 45% من فات�رة الكهرباء 
البالغة 15 ملي�ن �سن�يًا بعد مبا�سرتها م�ؤخرًا اإنتاج 
الطاقة الكهربائية من النفايات ف مكب الغباوي. 
خدمة   143 اإىل  ت�سل  االأمانة  خدمات  اأن  واأ�ساف 
اخلدمات  لهذه  االلكرتوين  التح�ل  م�سروع  واأن   ،
واأن  باملئة،   80 اإىل  اجلاري  العام  نهاية  مع  �سي�سل 
واأ�سبحت  ورقيا  طباعتها  يتم  لن  وثيقة   22 نح� 
اإلكرتونية اأهمها املخطط التنظيمي ورخ�س املهن . 
املقبل  العام  مطلع  من  اعتبارا  اأنه  ال�س�اربة  واأعلن 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  دائرتي  ف  اخلدمة  �ستك�ن 
و�سبط ناقات االأمرا�س الكرتونية بالكامل بحيث 
الكرتونية  واخلارجية  الداخلية  املرا�سات  تك�ن 
 ، الدوائر  باقي  على  لتعميمه  من�ذج  يعترب  ما  وه� 
البنية  التح�ل االلكرتوين متثل  اأن منظ�مة  الفتا 

التحتية للتح�ل ملدينة ذكية.

افتتاح فعاليات مؤتمر “القدس في 
الخطاب اإلعالمي والسياسي

تسهيل حركة البضائع والركاب 
عبر األراضي السعودية

مدير األمن العام يلتقي »جماعة 
عمان لحوارات المستقبل«

الشواربة: عطاء تشغيل الباص السريع يتضمن 
تأمين نقل الركاب من األحياء لمحطات الباص
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لجنة خاصة توصي بثمانين ألف 
دينار لصيانة منزل محافظ الزرقاء

مديرية أوقاف الرصيفة تكرم 
الفائزين بمسابقة » أردن 

النخوة... بمكارم األخالق نرتقي«

150 الف دينار لبناء 
متحف الثار جرش

مناظرة حول مواقع التواصل االجتماعي 
بهيئة شباب كلنا االردن في البلقاء

مطالبات توفير مشاريع 
لتحسين دخل االسر

*الزرقاء – خاص
حممد  الدكتور  ال��زرق��اء  حمافظ  �شكلها  خا�شة  جلنة  اأو�شت 
ال�شمريات بتخ�شي�ص ثمانني اإلف دينار من موازنة املحافظة ل�شيانة 

منزل املحافظ ولي�ص خم�شني اإلف كما خ�ش�ص جمل�ص املحافظة .
وت�شكلت اللجنة من نائب املحافظ غ�شان العتوم ومدير الإ�شغال 

ورئي�ص نقابة املقاولني فرع الزرقاء فايز حمارمة .
بالك�شف  امل�شكلة قامت  اللجنة  " ان  " الراأي  املحارمه ل  و قال 
من  الكثري  اأث��ريت  ان  بعد  ال��زرق��اء  ملحافظ  الوظيفي  املنزل  على 
الأقوال حول املو�شوع م�شريا اىل ان اللجنة خل�شت اىل ان املنزل 
دينار  الف  ثمانني  �شتكلف  ال�شيانة  وان  �شاملة  �شيانة  اىل  يحتاج 

ولي�ص خم�شني الفا كما خ�ش�ص جمل�ص حمافظة الزرقاء .
به  وملحق  مربع  مرت  خم�شمائة  م�شاحته  تبلغ  املنزل  ان  وقال 
والكهربائية  ال�شحية  التمديدات  �شيانة  اىل  يحتاج  وانه  حديقة 
ان  اىل  م�شريا  وطرا�ص  ده��ان  اىل  ويحتاج  وال�شرياميك  والبالط 

املنزل مهجور حاليا وانه مل ي�شكن منذ فرتة.
ويذكر ان نقا�شات حادة كانت قد اندلعت يف جل�شة اقرار موازنة 
املحافظة حيث خ�ش�شت اللجنة املالية ع�شرة الف دينار فقط ل 
غري ل�شيانة املنزل املذكور يف حني ان املحافظ قد طلب خم�شني الف 
من  الغاية  لهذه  الف  خم�شني  حجز  فتم  املبلغ  تنزيل  ورف�ص  دينار 
موازنة املحافظة لكن اللجنة املالية رف�شت ذلك فتم الت�شويت على 

املوازنة التي مت اإقرارها ب25 �شوتا مقابل 13 �شوتا .
وبني م�شدر من غرفة جتارة الزرقاء ان الغرفة اأجرت ال�شيانة 
الالزمة ملنزل املحافظ قبل ثالثة �شنوات وان ال�شيانة كلفت اأربعة 
األف ومائتي دينارا ل غري وان الغرفة ا�شرتطت ان تقوم هي ب�شراء 
املواد الالزمة وا�شتئجار العمالة وا�شتغرب امل�شدر ان يتم تخ�شي�ص 

مبالغ كبري لهذه الغاية وقال املنزل ل يحتاج كل هذه الأموال .
اإىل ذلك دفعت اخلالفات املندلعة بني املحافظ الدكتور احمد 
املجل�ص  جل�شة  ملقاطعة  ع�شوا   17 املجل�ص  يف  واع�شاء  ال�شمريات 
املا�شية مطالبني حمافظ الزرقاء العتذار اأو ال�شتقالة من املجل�ص 
وقد جاءت املقاطعة يف �شوء التهديدات التي انطلقت من املحافظ 
حال  " يف  العدلية  " ال�شابطة  باحلب�ص  الأع�شاء  فيه  هدد  والتي 

دخنوا يف قاعة املجل�ص وقام بطرد احل�شور من املواطنني .
جالل  الزرقاء  حمافظة  جمل�ص  يف  املالية  اللجنة  رئي�ص  وبني 
اخلاليلة ان اللجنة خ�ش�شت ع�شرة الف دينار فقط ل�شيانة منزل 
املحافظ لكن املجل�ص ارتاىء ان يكون املبلغ خم�شني الف دينار بناء 
على طلب املحافظ وا�شتغرب ان تقوم جلنة خا�شة لي�ص فيها احد 
من اع�شاء املجل�ص ول من اللجنة املالية فيه بزيارة منزل املحافظ 
ان  ويقولون  الف  ثمانني  بتخ�شي�ص  فيه  يطالبون  تقرير  وكتابة 
ابد  لطلبهم  ن�شتجيب  لن  الف دينار وقال  �شتكلف ثمانون  ال�شيانة 

ا وقال عندما ياتي الطلب اىل املجل�ص �شيكون لكل حادث حديث .

*الزرقاء 
الفائزين  ف��وزي  حممد  الدكتور  الزرقاء  اأوق��اف  مدير  كرم 
 “ النخوة ...مبكارم الأخالق نرتقي  “ اأردن  والفائزات مب�شابقة 
تناف�شية  ووطنية  واإن�شانية  دينية  اأبعاد  ذات  مبادرة  تعترب  التي 
امللك  انبثقت عن دراية وحكمة وروؤى جاللة  اململكة  على م�شتوى 

عبد اهلل الثاين .
املديرية  نظمته  الذي  الحتفال  خالل   ، فوزي  الدكتور  واأكد 
بهذه املنا�شبة ، ان وزارة الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية 
غريها  من  اأك��ر  عاتقها  على  اأخ��ذت  وخططها  �شيا�شتها  ظل  يف 
ون�شر  اإحياء  اىل  تهدف  التي  الراقية  املبادرة  هذه  مع  التفاعل 

ال�شفات واملكارم الإ�شالمية والأ�شالة العربية .
كتاب  خا�شة  ال�شاحلات  يف  التناف�ص  اأهمية  ع��ن  وحت��دث 
و�شيا�شة  اهتمامات  من  النهج  هذه  ان  حيث   ، وحفظا  قراءة  اهلل 
جاللة  اإمي��ان  من  نابع  التكرمي  ه��ذا  ان  حيث   ، ال��وزارة  وخطط 
امللك عبد اهلل الثاين انه يوجد من اأبنائه من ي�شتطيع ان يحفظ 

وينه�ص ويعطي ويبدع ويبتكر ويفوز .
، الذي ح�شره عدد من الأئمة والوعاظ  ويف ختام الحتفال 
واملكافاآت  اجلوائز  فوزي  الدكتور  وزع   ، الفائزين  الطلبة  واأهايل 

على 20طالبا وطالبة من الر�شيفة .

*جرش 
قال مدير اثار جر�ص زياد غنيمات ان املديرية خ�ش�شت 150 
تاريخية  موا�شفات  �شمن  جر�ص  لثار  متحف  لبناء  دينار  الف 
املبنى  ان  وبخا�شة  عاملي  م�شتوى  على  مميزة  وفنية  وهند�شية 
التحف  لعر�ص  ل�شتخدامه  ي�شلح  ول  ومتهالك  ق��دمي  احل��ايل 

والتماثيل واللقى الأثرية التي يتم العثور عليها .
املتحف  ان  لوكالة النباء الردنية )برتا(  وا�شاف يف حديث 
يوازيها  ما  اأو  الآثار  تخ�ش�ص  خلريجي  الت�شغيل  اولوية  �شيعطي 
واملهند�شني وهو من  والفنني واخلرباء  العمال واحلرا�ص  و�شي�شغل 
حمافظة  يف  الآثار  مديرية  تتبناها  التي  احليوية  امل�شاريع  اأهم 

جر�ص.
الفنية  ال��درا���ش��ات  جميع  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت  اأن���ه  اإىل  وا���ش��ار 
وداخل  احلرفية  ال�شوق  من  بالقرب  لبنائه  الالزمة  والهند�شية 

املوقع الأثري وبت�شاميم تليق باملدينة الأثرية.
وبني ان هناك قرار لإزالة مكاتب املديرية كونها قدمية جدا 

وغري �شاحلة لال�شتخدام فنيا وهند�شيا .

*السلط 
نظمت هيئة �شباب كلنا الردن مبحافظة البلقاء اخريا، مناظرة 
بعنوان “مواقع التوا�شل الجتماعي تبث ال�شلبية يف املجتمع “ ما بني 
موؤيد ومعار�ص لهذه املقولة بح�شور رئي�ص اللجنة الدارية يف جمل�ص 
النواب الدكتور علي احلجاحجة. وبني احلجاحجة خالل كلمة له 
والبعد  واحرتامها  النظر  وجهات  وتقبل  املجتمع  بني  احلوار  اهمية 
اأن هذه اللقاءات والفعاليات منرب  عن ال�شاعات التي تهدمه، مبينا 
لل�شباب و”يتوجب علينا �شماع افكارهم وتبنيها والعمل على  رئي�شي 
تطبيق ما امكن منها ح�شب اولويات ال�شباب« . من جانبه، قال من�شق 
تاأ�شي�شها  ومنذ  الهيئة  اإن  الواكد،  مهند  البلقاء  حمافظة  يف  الهيئة 
اجلوانب،  مبختلف  العامة  احلياة  يف  ال�شباب  ا�شراك  على  تعمل 
بناء  يف  للم�شاهمة  املختلفة  واخل��ربات  واملعرفة  بالعلم  وت�شليحهم 
جيل واع ومثقف قادر على قيادة امل�شتقبل و�شياغته ا�شتجابة لروؤى 
وتطلعات جاللة امللك عبداهلل الثاين الداعم الول للعمل ال�شبابي . 
وقالت من�شقة املناظرة مروة الدبا�ص، اإن املناظرة عقدت �شمن حمور 
البلقاء  حمافظة  يف  خالله  من  قمنا  ال��ذي  الردين  ال�شباب  �شوت 
بتدريب 29 �شابا و�شابة على مهارات وفنون املناظرة ملدة ثالثة ايام 
والراأي الخر وفن احلوار  الراأي  يهدف اىل قبول  متتالية مبحتوى 
امل�شتندة  املعلومة احلقيقة  املبني على  البناء  والنقد  التاأييد  وك�شب 

اىل درا�شات علمية وتقبل وجهات النظر املختلفة .

*عجلون 
طالب نا�شطون يف جمال العمل التطوعي والجتماعي وا�شحاب 
املبادرات بدعم امل�شاريع النتاجية الريفية وال�شياحية والزراعية 
والن�شائية  ال�شبابية  املبادرات  ل�شحاب  والقرو�ص  املنح  وتوفري 

لن�شاء م�شاريع م�شغلة ومدرة للدخل .
وقال رئي�ص جمل�ص املحافظة عمر املومني ان توفري منح وقرو�ص 
ل�شحاب هذه املبادرات ي�شهم بتوفري فر�ص عمل لهم وحت�شني دخل 

ال�شر التي تعاين من الفقر والبطالة .
اما رئي�ص جمعية اجلبل اخلريية علي يو�شف املومني فا�شار اىل 
اهمية دعم املواطنني يف املجتمعات الريفية بتوفري املنح والقرو�ص 
املنطقة  طبيعة  م��ع  تتالئم  تنموية  انتاجية  م�شاريع  لن�شاء 
املعي�شي  امل�شتوى  رفع  يف  للم�شاهمة  والزراعية  والبيئية  ال�شياحية 
الفر�ص  توفر  وعدم  والبطالة  الفقر  من  يعانون  الذين  للمواطنني 

الت�شغيلية .
خطاطبة  �شالمه  كفرجنة  بلدية  ا�شت�شاري  جمل�ص  ع�شو  ودعا 
المكانات  توفري  تت�شمن  التي  الريف  اعمار  مبادرة  احياء  اىل 
لتطوير ن�شاطات �شياحية يف حمافظة عجلون كنموذج مثايل للريف 
الردين حتت عنوان “ تن�شيط ال�شياحة الريفية “ مبا يوؤدي اىل 
له مردود  الريفي  املجتمع  اقت�شادي وا�شتثماري يف  ن�شاط  حتريك 

مبا�شر على �شكان الريف .
واقرتح رئي�ص بلدية كفرجنة نور بني ن�شر توفري الدعم مل�شاريع 
�شكان  من  لعائلة  تاأجريه  ميكن  الذي  املزرعة  بيت  كنموذج  ريفية 
توفري  ميكن  انه  اىل  م�شريا  الريف  يف  ق�شرية  اج��ازة  لق�شاء  املدن 
قرو�ص للمواطنني لن�شاء بيوت على ارا�شيهم وحت�شني دخل ال�شر 

مما يخفف من البطالة .
النواب  جمل�ص  يف  والث��ار  ال�شياحة  جلنة  رئي�ص  نائب  وب��ني 
و�شفي حداد انه �شيتم تبني مثل هذه الفكار واملبادرات مع الوزارات 
امل�شاريع  هذه  لدعم  وبيئة  وزراع��ة  وبلديات  �شياحة  من  املخت�شة 
التي تتالئم مع طبيعة عجلون ال�شياحية وميزاتها الن�شبية ا�شافة 
لقامة  للجمعيات  لتخ�شي�شها  حرجية  ارا�شي  قطع  توفري  اىل 

م�شاريع �شياحية توفر فر�ص عمل لبناء املحافظة .

*عمان 
اخريا،  احل�شني،  منى  المرية  �شمو  رعت 
يف  الوب���رايل  عمان  مهرجان  افتتاح  حفل 
مبدينة  الثقافة  ق�شر  يف  الثالثة  دورت���ه 

لل�شباب . احل�شني 
ال���ذي  وع���ر����ش���ت يف ح��ف��ل الف���ت���ت���اح 
فابيو  الردن  يف  اليطايل  ال�شفري  ح�شره 
ك��ا���ش��ي��زي وع����دد م��ن ال�����ش��ف��راء وروؤ����ش���اء 
الردن  يف  املعتمدة  الديبلوما�شية  البعثات 
ا�شبيلية”  “حالق  اوبرا  عامة،  و�شخ�شيات 
زينة  الردن���ي���ة  ال�����ش��وب��ران��و  ب��ط��ول��ة  م��ن 
دور  يف  �شيميزو  ي��وم��ا  ج��ان��ب  اإىل  ب��ره��وم 
اإيل  دور  يف  دالوي�شو  وفابريزيو  فيجارو، 
بالكامل،  بولونيا  اأوب���را  وط��اق��م  ك��ون��ت��ي، 
اأوبرا  دار  اكادميية  اأورك�شرتا  �شاحب  مثلما 
املعهد  م��ن  مو�شيقيون  العر�ص  يف  بولونيا 
واورك�شرتا  الأردن،  يف  للمو�شيقا  الوطني 
رمي��ي��ن��ي الوب���رال���ي���ة ب��ق��ي��ادة امل��اي�����ش��رتو 
الوب��رايل  العر�ص  وخم��رج  تاديا،  ما�شيمو 
افتتاح  حفل  م�شتهل  ويف  بونوكوريه.  فابيو 
م�شاء  ثان  عر�ص  له  �شيكون  الذي  املهرجان 
يوم ال�شبت املقبل، على م�شرح ق�شر الثقافة، 
عن  فيها  عرب  كلمة  كا�شيزي  ال�شفري  القى 
وبرعاية  احلفل  هذا  يف  بالتواجد  اعتزازه 
ان  معتربا  ل��ه،  احل�شني  منى  الم���رية  �شمو 
طريقة  ال�شتعرا�شي  املو�شيقي  احلفل  هذا 
اإيطاليا  بني  ال�شداقة  اوا�شر  لتعزيز  رائعة 

والردن.
وال��داع��م��ني  للمنظمني  ���ش��ك��ره  وق����دم 
وفرقة  املهرجان  ه��ذا  يف  العاملني  وجميع 

اكادميية دار اوبرا بولونيا اليطالية.
بولونيا  اوبرا  دار  عام  مدير  عرب  بدوره 
مات�شياردي” عن اعتزازه بالوجود  “فولفيو 
اوبرا  دار  ن�شاأة  م�شتعر�شا  احلفل،  هذا  يف 

عام   500 قبل  ما  اىل  تعود  والتي  بولونيا 
التي  وفعالياتها  والفني  الكادميي  ودوره��ا 
كبار  واع��م��ال  م��وؤل��ف��ات  اب���رز  فيها  ق��دم��ت 

العامليني. املو�شيقيني 
من  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق��ة  ان  اىل  وا���ش��ار 
فئة  وم���ن  خريجيها  م��ن  ه��ي  الك��ادمي��ي��ة 
احلفل  ه��ذا  ان  م��وؤك��دا  املحرتفني،  ال�شباب 
اإيطاليا  ب��ني  ال�����ش��داق��ة  اوا���ش��ر  م��ن  ي��ع��زز 
ال��ث��ق��اف��ة  جم����ال  يف  ���ش��ي��م��ا  ول  والردن 

والفنون.
اوبرا  دار  اأكادميية  تقدمي  عن  وك�شف 
ب��ول��ون��ي��ا ل��ث��الث م��ن��ح م��وج��ه��ة لردن��ي��ني 
مل��ت��اب��ع��ة درا���ش��ت��ه��م امل��و���ش��ي��ق��ي��ة يف ف��ن��ون 
ا�شتهل  الذي  واحلفل  بالكادميية.  الوبرا 
قبيل  الكال�شيكية  املو�شيقا  من  مبقطوعة 
الفنانون  الذي �شعد فيه  العر�ص الوبرايل 
م��ن بني  امل�����ش��رح  امل�����ش��ارك��ون اىل خ�����ش��ب��ة 
الق�شر  بهو  يف  �شبقه  كان  اجلمهور،  مقاعد 
م�شممي  تنفيذ  من  الوب��را  لزي��اء  عر�ص 
اوبرا  ان  يذكر  مرموقني.  اإيطاليني  اأزي��اء 
ا�شبيلية” يف الأ�شل م�شرحية كتبها  “حالق 
الفرن�شي بيري اأوج�شنت كارون دي بومار�شيه 

اإىل  پاي�شييلو  جوكاين  وحولها   ،1775 عام 
 ،1782 عام  العنوان  بنف�ص  اأوبرايل  عر�ص 
وكان واحدًا من عمالقة الأوبرا الإيطالية، 
العاملية  و�شعبيتها  �شهرتها  تكت�شب  مل  لكنها 
اأع��اد  ال��ذي  رو�شيني  جواكينو  يد  على  اإل 
اأروع  اأخ��اذ  جديد  باأ�شلوب  الأوب��را  تاأليف 
لقرون  ظلت  التي  اخلالدة  مو�شيقاه  فيه  ما 

عديدة من اأف�شل ما األف يف املو�شيقا.
اأن جزءًا من عائدات مهرجان  ي�شار اىل 
اإىل  ���ش��ي��ق��دم  ال��ث��ال��ث��ة  الوب����را يف دورت����ه 
الأطفال  ول�شالح  الدرا�شية  املنح  �شندوق 

املحرومني يف قرى الطفال “اإ�ص او اإ�ص« .
عمل  ور���ش��ة  على  امل��ه��رج��ان  و�شي�شتمل 
التعليمي  برناجمه  خ��الل  من  الأزي���اء  عن 
التعليم”  على  واأثرها  املو�شيقى  على  “عني 
منظمة  خ��الل  من  ال��واع��دة  امل��واه��ب  لدعم 
اأهمية  على  ويركز  لالأطفال  ا�ص(  او  )ا�ص 
املو�شيقا  جم��ال  يف  املهنية  الفر�ص  تنمية 
الجتماعي  ال�شلوك  على  الإيجابي  واأثرها 
اأهمية  على  يركز  كما  الثقافة،  وم�شتقبل 
ت��ق��دمي ت��وع��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 

الوطني.

*عّمان 
انتخابات  يف  اجلمعة  ام�ص  الردن  ف��از 
ال��دول��ي��ة  للمنظمة  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة 

لل�شرطة اجلنائية) النرتبول (. 
ال��ع��ام،  الأم���ن  مل��دي��ري��ة  ب��ي��ان  وبح�شب 
المن  مدير  م�شاعد  الردن  مر�شح  ح�شل 
خالد  الدكتور  العميد  اجلنائي  لالمن  العام 
العجرمي على املقعد بعد ح�شوله على 135 

�شوتا وامتناع 3 ومعار�شة دولة واحدة.

اجلمعية  اجتماعات  اثناء  ذلك  وج��اء 
اجلنائية  للمنظمة   )88( ال���  العمومية 
ال��دول��ي��ة /الن���رتب���ول وال��ت��ي ع��ق��دت يف 
ال��ل��ج��ن��ة  ال��ت�����ش��ي��ل��ي . وت�����ش��م  ج��م��ه��وري��ة 
ن��واب  وث��الث��ة  اع�����ش��اء  ت�شعة  التنفيذية 
عمل  �شيا�شات  وتر�شم  والرئي�ص  للرئي�ص 
النرتبول وحتدد بنود اجتماعات اجلمعية 
بالقيام  ال��ع��ام  الم��ني  وت��راق��ب  العمومية 

مبهامه.

*اربد 
متديد  يف  حديثة  عاملية  تقنية  فتحت 
امل�شتوى  على  ام��ال  الر���ص  حتت  النابيب 
لإجن���از  ال����الزم  ال��زم��ن  بتقلي�ص  امل��ح��ل��ي 
اىل  واع��ادت��ه��ا  التحتية  البنية  م�شاريع 
�شابق او�شاعها مبوا�شفات اف�شل مما تعانيه 
راهنا. هذه التقنية التي مت عر�شها يف اربد 
القطاعات  قبل  من  كبريا  ا�شتح�شانا  لقت 
البنية  واعمال  م�شاريع  تنفيذ  يف  العاملة 
بالتغلب  الطموح  حجم  من  ورفعت  التحتية 
على جملة من امل�شاكل التي ترافق العمل او 
ال�شوارع  على  لحقا  ال�شلبي  تاأثريها  يظهر 

التحتية. البنية  وجممل خدمات 
“العمري”  والعر�ص الذي قدمته �شركة 
“الر�شيد”  �شركتي  مع  بالتعاون  الهند�شية 
العاملتني  الرتكية  و”�شونداج”  العراقية 
يف ه��ذا امل��ج��ال اك��د ام��ك��ان��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة 
ا���ش��ت��ب��دال  ع��م��ل��ي��ات  يف  التقنية  ه���ذه  م��ن 
والكهرباء  املياه  لأنابيب  القدمية  اخلطوط 
احلاجة  ودون  اك��رب  ب�شهولة  والت�شالت 
اىل  ا���ش��اف��ة  تبعاته  ل��ه  ال���ذي  احل��ف��ر  اىل 
واقطار  باأعماق  ج��دي��دة  خطوط  تركيب 
ا�شرار  وبحجم  اقل  وكلفة  بزمن  خمتلفة 
جمال  يف  وال�شت�شاري  اخلبري  وب��ني  اق��ل. 
الزعبي  ك��م��ال  التحتية  البنية  م�شاريع 
تطبيقها  خ��الل  جنحت  التقنية  ه��ذه  ان 

ال��واق��ع  ك��ال�����ش��ارع  ع��م��ان  م��ن��اط��ق  بع�ص  يف 
بدر  منطقة  ويف  ال�شكان  بنك  جممع  ام��ام 
اقل  بزمن  امل�شاريع  اجناز  يف  عمان  وجنوب 
على  القائم  امل�شروع  ي�شتغرقه  ال��ذي  م��ن 
القيام  ع��دم  ات��اح  ان��ه  كما  بالكامل  احلفر 
ال�شري  حركة  ابقى  مم��ا  كاملة  ب��اإغ��الق��ات 
الزعبي  واو�شح  املناطق.  هذه  يف  اعتيادية 
م�شاكل  بروز  بعدم  �شاهمت  التقنية  هذه  ان 
اىل  اعادتها  دون  حائال  تقف  ال�شوارع  يف 
املوا�شفة  يلبي  ب�شكل  ال�شابقة  او�شاعها 
كانت  التقليدي  احلفر  طرائق  لن  الردنية 
تعود  ان  ميكن  ل  ال�شوارع  يف  مقاطع  ت�شكل 
دقة  بلغت  مهما  او�شاعها  �شابق  اىل  معها 
ت�شققات  ظهور  جانب  اىل  وكفاءته  العمل 
التي يجري  ال�شوارع  وا�شعة من  م�شاحات  يف 
احلفر  اعمال  نتيجة  فيها  امل�شاريع  تنفيذ 

الثقيلة. الآليات  وا�شتخدام 
اأن  اإىل  اجلزئية  ه��ذه  يف  الزعبي  ون��وه 
املقاول غري ملزم قانونيا مبعاجلة الهبوطات 
مقاطع  خ��ارج  ال�����ش��وارع  يف  الخ��ت��اللت  او 
احلفر ال مب�شاحات حمدودة ل تتجاوز 20 

�شم يف اح�شن الحوال.
الق��ت�����ش��ادي��ة  اجل����دوى  ان  اىل  ول��ف��ت 
التقنية  ه��ذه  ا���ش��ت��خ��دام  ج���راء  والفنية 
قد  ن�شبة  اىل  ال��ك��ل��ف  تخفي�ص  اأث��ب��ت��ت 
بع�ص  يف  امل�����ش��روع  كلفة  ن�شف  اىل  ت�شل 

فعال  ب�شكل  بتطبيقها  ت�شعف  التي  املناطق 
والطبيعة  ال��رتب��ة  حم���ددات  على  قيا�شا 
ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة ل��ه��ا واجن��از 

امل�شاريع بجودة عالية.
ا�شتخدام  امكانية  اىل  الزعبي  وا�شار 
انابيب  متديدات  يف  م�شتقبال  التقنية  هذه 
�شواء  ا�شتخدامها يف النفاق  الغاز كما ميكن 
حتت الر�ص او املياه مبينا ان ا�شتخدامها يف 
مرحليا  تقدير  اقل  على  املنزلية  الو�شالت 

يف الردن يعد اجنازا طيبا يف هذا املجال .
العراقية  ال�شركة  ع��ن  ممثل  وع��ر���ص 
واآل��ي��ة  التقنية  ه��ذه  يف  الفنية  للجوانب 
واملزايا  ل�شتخدامها  الو�شاع  واف�شل  عملها 
والكلفة  ال��وق��ت  ن��واح��ي  م��ن  توفرها  التي 
التحتية  بالبنية  ال�شرر  حجم  وتقلي�ص 

و�شرعة الجناز.
اربد  حمافظة  مياه  ادارة  مدير  واعرب 
نقابة  �شر  وام��ني  املومني  منت�شر  املهند�ص 
بني  ماجد  ال�شمال  يف  الن�شاءات  مقاويل 
يف  التقنية  هذه  ت�شهم  باأن  املهما  عن  هاين 
والعقبات  الخ��ت��اللت  من  الكثري  معاجلة 
من  التقليدي  احل��ف��ر  اآل��ي��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
امكانية  اىل  م�شريين  ال��ن��واح��ي  خمتلف 
تطبيقها يف تنفيذ الو�شالت املنزلية مل�شاريع 
لقيا�ص  مبدئيا  ال�شحي  وال�����ش��رف  امل��ي��اه 

واختبار مدى جناعتها على ار�ص الواقع.

*الزرقاء 
ال��الم��رك��زي��ة  جمل�ص  م��ن  اأع�����ش��اء  دع��ا 
جمال�ص  اإع��ط��اء  اإىل  ال��زرق��اء  حمافظة  يف 
والدعم  ال�شالحيات  من  مزيدا  املحافظات 
يكون  بحيث  الالمركزية  ق��ان��ون  وتعديل 
املحا�شبة  امل��ح��اف��ظ��ات  جم��ال�����ص  م��ه��ام  م��ن 

واملراقبة.
اخل�شري  ماجد  الدكتور  الأع�شاء  وبني 
وناهدة  �شحرور  وفاطمة  ج��رم��ان  وح�شن 
بعنوان  ن��دوة  يف  اجلمل  وفاطمة  دي��ة  اأب��و 
ان  والطموح”  الواقع  بني  الالمركزية   “
للحكومة  ت��ق��دم��ت  امل��ح��اف��ظ��ات  جم��ال�����ص 
قانون  لتعديل  امل��ق��رتح��ات  م��ن  مبجموعة 
الالمركزية ، اآملني ان تقدم هذه التعديالت 
مثل  لأن  القادمة  دورت��ه  يف  النواب  ملجل�ص 
فكرة  تعزيز  على  �شتعمل  التعديالت  ه��ذه 

الالمركزية واإجناحها وجعلها امرا واقعا .
و�شاروا يف الندوة التي عقدت يف جمعية 
اىل  اخلمي�ص،  اأم�ص  الأ�شرة  �شوؤون  رعاية 
جوبهت  الزرقاء  يف  الالمركزية  جتربة  ان 
اأهمها  ومن  واملعوقات  ال�شعوبات  من  بالكثري 
�شعف املوازنة، حيث ان تخ�شي�ص 22 مليون 
الزرقاء غري كاف،  دينار فقط ملحافظة مثل 

مطالبني بزيادة موازنات املحافظات .
ال�شد  ق���وى  م���ن  جم��م��وع��ة  وان���ت���ق���دوا 
بتجربة  موؤمنة  غري  زالت  ما  التي  العك�شي 
ه����وؤلء  ان  اىل  لف���ت���ني   ، ال���الم���رك���زي���ة 
من  ويعملون  احل��رك��ة  يعيقون  الأ�شخا�ص 

اأجل واأد امل�شروع .
نفذ  الزرقاء  حمافظة  جمل�ص  ان  وقالوا 
منها  املحافظة  يف  امل�شروعات  من  العديد 
وفتح  �شحية  وم��راك��ز  م��دار���ص  م�شاريع   :

والدوائر  الأبنية  من  لعدد  و�شيانة  �شوارع 
احلكومية.

يف  الجتماعية  التنمية  م��دي��ر  واأك���د 
فكرة  ان  الكفاوين  رائ��د  الدكتور  ال��زرق��اء 
وحتتاج  وا�شحة  غري  زال��ت  ما  الالمركزية 

اىل مزيد من التطبيق وال�شالحيات .
ال�شرة  ���ش��وؤون  جمعية  م��دي��رة  وبينت 
الندوة  هذه  نظمت  اجلمعية  ان  وهدان  اأمل 
لتعريف املواطنني بفكرة جمال�ص املحافظات 
جمموعة  �شتنظم  اجلمعية  ان  اىل  م�شرية   ،
بهدف  واملعنيني  الأع�شاء  مع  اللقاءات  من 
تفعيل الفكرة وزيادة التفعيل بني الأع�شاء 
تاأتي  الندوة  هذه  ان  اىل  لفتة  والأه��ايل، 
والتمكني  التنمية  م�شروع  اأن�شطة  �شمن 
التي تنفذها اجلمعية بالتعاون مع اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار . )برت- عمر �شمرة(

*مأدبا 
قال مدير ال�شياحة يف مادبا وائل اجلعنيني 
ان عدد  ال�شياح الذين زاروا املحافظة خالل اول 
ت�شعة ا�شهر من العام احلايل  بلغ 445037 �شائح  
بازدياد يبلغ 46 باملئة عن نف�ص الفرتة من العام 
املا�شي وا�شاف اجلعنيني ان عدد الفنادق يف مادبا 

فندقية  غرفة   539 بها  يوجد  فندق   17 يبلغ 
ال�شياحية  املكاتب  ان  وق��ال  �شرير.   1015 و 
لل�شائح  مما يوؤثر  تعترب مادبا ممرا ولي�ص مقرا 
ا�شافة  ال�شياحية  واملن�شاأت  املحال  ا�شحاب  على 
لعدم وجود ن�شاطات ليلية لطالة اقامة ال�شائح 
مثل اقامة الفعاليات ال�شعبية، عالوة على عدم 

توفر �شبكة نقل لي�شال ال�شائح الفردي للمواقع 
ال�شياحية التي ينوي زيارتهاوا�شار اىل انه �شيتم 
عن  عر�ص  لتقدمي  مادبا  يف  مدر�شة   25 زي��ارة 
ال�شائح   مع  التعامل  وكيفية  واهميتها  ال�شياحة 
التي  م��ادب��ا  يف  الت�شول  ظ��اه��رة  ملعاجلة  داع��ي��ا 

ت�شيء لل�شائح .

افتتاح مهرجان عمان 
االوبرالي في قصر الثقافة

االردن يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية لالنتربول

عرض تقنية حديثة لتمديد االنابيب دون حفر

الزرقاء: منتدون يدعون لتعديل قانون الالمركزية

445 الف سائح يزورون مأدبا منذ بداية العام

مقال رئيس التحرير

ن��ا���ش��ط��ون عرب  ت�����داول 
�شورا  �شهور  قبل  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 

قالوا  املركبة    لوحة  رقم  نف�ص  حتمل  حكومية  �شيارات  لثالث 
على  املعلقون  وا�شتهجن   ، ال���وزارات  اح��دى  ع��ام  لأم��ني  تعود  اأنها 
النفاق  تر�شيد  ح��ول  احلكومة  وت�شريحات  ادع���اءات  ال�شور 
احلكومة  ت�شريحات  تتناق�ص  بينما   ، العام  باملال  الهدر  ووق��ف 
اأخرى  �شورة  ت��داول  مت  الوقت  نف�ص  ،ويف  امل��الأ  على  يظهر  ما  مع 
الوزراء،  لحد  تعودان  النمرة  نف�ص  حتمالن  حكوميتني  ل�شيارتني 
املخالفات  اآلف  دائما  يت�شمن  ال�شنوي  املحا�شبة  دي��وان  تقارير 
على  حرب  الأ�شف  مع  هي  املخالفات  وهذه  عام  كل  ال�شيارات  لهذه 
ورق لأنها تتكرر با�شتمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكر جتاوزًا 

وخمالفة يف ا�شتخدام ال�شيارات احلكومّية .
اإ�شتخدام  املحا�شبة عن  �شابقة ك�شف تقرير لديوان  �شنوات  يف 
حكومية،  �شيارات   6 ل  �شابقُا  ال���وزارة  ع��ام  واأم��ني  مالية  وزي��ر 
املركبات  اإ�شتخدام  تنظيم  تعليمات  من  3و6  املواد  لأحكام  خالفا 
الوقود  اإ�شتهالك  معدل  اأن  التقرير  وبني   ، ل�شنة2011  احلكومية 
بنزين(،  تنكة   33 )نحو  بنزين  لرت   661 يبلغ  ال�شت  لل�شيارات 
هذا   ، الثلث  بنحو  التعليمات  ح�شب  لها  احلكومي  ال�شقف  متجاوزة 
يف  العام  الهدر  خف�ص  تعليمات  منها  ي�شدر  وزارة  يف  حدث  المر 

النفاق احلكومي .
دينار  مليون   80 نحو  ينفقون  الكبار  امل�شوؤولني  من  الف  ب�شعة 
التي  الفارهة  ال�شيارات  من  لأ�شطول  اخلزينة  تدفعها  كتكلفة 
والمتيازات  النفقات  من  الكبري  املبلغ  لهذا  ا�شفنا  واذا  يركبونها.. 
وح�شب  دينار  مليون   300 اىل  ي�شل  قد  رقم  ب�شدد  فاننا  الخرى 
حكومية  �شيارة  الف   20 من  اكر  لدينا  املحا�شبة  دي��وان  تقارير 
خزينة  تكلف  لكنها  ال�شرائب  من  معفية  لنها  باملاليني  قيمتها 
اجلامعات  �شيارات  با�شتثناء  �شنويا  دينار  ميلون   80 نحو  الدولة 
من  فاردة  له  يخ�ش�ص  امل�شوؤولني  بع�ص   ، والبلديات  عمان  وامانة 
واخ��رى  للبيت  وواح��دة  الر�شمي  لال�شتخدام  واح��دة  ال�شيارات 
بع�شها  ر�شمية  �شيارات   4 من  اكر  لديه  بع�شهم  ان  بل   ، للمزرعة 

بنمر حكومية واخرى منرتها خا�شة .
�شيارة  ان كل  او �شوابط تقول  لوائح  او  ليوجد عندنا قوانني 
حكومية �شت�شبط خارج اوقات العمل الر�شمي او تتحرك لأغرا�ص 
التجاوز  هذا  على  له  عقابا  “امل�شوؤول”  من  �شحبها  �شيتم  �شخ�شية 
تتوىل  مركزية  حكومية  وحدة  بت�شكيل  “الكتفاء”  مت  ولكن   ..
ل�شبط  اللكرتونية  املتابعة  نظام  وتفعيل  ال�شطول  هذا  تنظيم 

حركة ال�شيارات .
النمرة  ذات  احلكومية  ال�شيارات  وي��رى  ي�شاهد  منا  اجلميع 
�شيارات  خا�شة  ح�شيب  او  رق��ي��ب  دون  ومت��رح  ت�شرح  احل��م��راء 
املجال�ص  اأع�شاء  بع�ص  قبل  من  ت�شتخدم  التي  والمانة   البلديات 
للبلديات  تدفع  التي  املواطنني  �شرائب  وكاأن  �شخ�شية  لأغرا�ص 

والمانة والدولة ب�شكل عام �شايب .
���ش��ي��ارات احل��ك��وم��ة ن��راه��ا يف اجل��اه��ات وال��ع��ط��وات والت���راح 
ال�شبوع  نهاية  رحالت  يف  وحتى  الجتماعية  واملنا�شبات  والفراح 
واملوظفني   امل��دراء  مع  ال�شاعة  مدار  على  تتواجد  العائالت  لتنزه 
التي  ال�شعبة  املالية  الظروف  من  بالرغم  رقيب  اأو  ح�شيب  دون 
ال�شروري  من  وبات   ، النفقات  تر�شيد  وت�شتوجب  الدولة  بها  متر 
�شرائب  وت�شتنزف  ومت��رح  ت�شرح  التي  ال�شيارات  ه��ذه  مراقبة 
الل��ك��رتوين  التتبع  م��دي��ري��ة  دور   تفعيل  و���ش��رورة  امل��واط��ن��ني 

  . للمركبات احلكومية 
�شيارات:  ي�شتعملون ب�شع  املتعاقبة  الوزراء يف احلكومات  معظم 
واحدة ال�شيارة الر�شمية وواحدة لإح�شار متطلبات املطبخ وثالثة 
الكبار،  امل�شوؤولني  بع�ص  على  اأي�شا  ينطبق  وهذا  العائلة  ل�شتعمال 
ل�شبط  الآن  حتى  حقيقية  اآل��ي��ة  توجد  ل  ال�شديد  الأ���ش��ف  م��ع 
العنوان  ه��ي  الفو�شى  زال��ت  وم��ا  احلكومية  ال�شيارات  ا�شتعمال 
ال�شيارات  هذه  عدد  وي��رتاوح  ال�شيارات  هذه  ل�شتعمال  الرئي�ص 
ومعظم  �شيارة  األ��ف  وع�شرين  واثنني  ع�شرين  بني  الآن  املوجودة 
ال�شيارات من املوديالت احلديثة و�شيانتها وحمروقاتها تكلف  هذه 

اخلزينة اأكر من �شتني مليون دينار يف ال�شنة
عقل  اإىل  يحتاج  ال�شيارات  هذه  ا�شتعمال  �شبط  اأن  نعتقد  ل 
اأن تكون هناك عقوبات  اإ�شرتاتيجية فقط يجب  اأو خطط  عبقري 
للتعليمات يجب حرمان  يتم �شبطها خمالفة  التي  فال�شيارة  رادعة 
اأي م�شوؤول  اإىل يوم ل ي�شتعمل فيه  ا�شتعمالها و�شن�شل  امل�شوؤول من 

الر�شمية اإل لالأغرا�ص  �شيارته احلكومية 
املركبات  ا�شتخدام  على  الرقابة  من  ال�شرتاتيجي  الهدف    
مبداأ  وتعزيز  العام  امل��ال  على  باحلفاظ  امل�شاهمة  هو  احلكومية 
املركبات  لهذه  الأمثل  ال�شتخدام  و�شمان  وال�شفافية  امل�شاءلة 
الدنانري  من  املاليني  ع�شرات  عليها  وينفق  العام  القطاع  خلدمة 

�شنويا .

خالد خازر الخريشا

سيارات النمرة الحمراء 
... التجاوز مستمر ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  خ�ص�س 
جللللل�للصللات مللنللاقلل�للصللة تللقللريللر حللالللة الللبللاد 
القطاعات  مراجعات  ملناق�صة  اخللرا   2019
وامل�صاريع  والتجارة  )ال�صناعة  االقت�صادية 
واالت�صاالت،  واملتو�صطة،وال�صياحة،  ال�صغرة 

والتحول الرقمي(.
حمتوى  االأول  املحور  يف  امل�صاركون  وناق�س 
مللراجللعللة اللل�للصللنللاعللة والللتللجللارة واملللنلل�للصللاآت 
ال�صغرة واملتو�صطة التي ا�صتندت اىل م�صروع 
احلكومة  اأولويات  املت�صمن  الوطني  النه�صة 
ال�صيا�صة  ووثيقة   2020-2019 بني  ما  للعام 
ووثيقة   2021  -2017 لللاأعللوام  ال�صناعية 
ال�صيا�صة التجارية اخلارجية لاأعوام 2018-

2020 وكذلك اال�صرتاتيجية الوطنية لريادة 
ال�صغر  متناهية  امل�صاريع  وتنمية  االأعللمللال 

وال�صغرة واملتو�صطة.
اكللد  بللاملللراجللعللة  مللا ورد  يللخلل�للس  وفلليللمللا 
امل�صاركون �صرورة تكثيف اجلهود نحو االأ�صواق 
�صيما  ال  الت�صدير  جانب  اىل  التقليدية  غر 
دول �صرق اإفريقيا مثل اإثيوبيا وكينيا وتنزانيا 
يف  االأردنية  ال�صفارات  دور  وتعزيز  وجيبوتي، 
اخلارج، اىل جانب الرتويج لل�صادرات االأردنية 
من �صلع وخدمات من خال امللحقني التجاريني، 
ال�صناعة  غللرف  مع  امل�صاركة  مبداأ  واإدخلللال 
االأنلل�للصللطللة  تللكللاللليللف  تغطية  يف  والللتللجللارة 

الرتويجية ودرا�صات ال�صوق الازمة.
واأو�لللصلللوا بلل�للصللرورة و�للصللع بللرنللامللج لدعم 
اأربلللاح  اإعللفللاء  برنامج  عللن  بللديللًا  ال�صناعة 
انتهى  الللذي  الللدخللل  �صريبة  مللن  اللل�للصللادرات 
العمل به يف نهاية عام 2018 مبوجب التزامات 
العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  يف  االأردن 
باالإ�صافة  الدخل  �صريبة  قانون  وتعديات 
برنامج  تطبيق  يف  اال�للصللتللمللرار  �للصللرورة  اىل 
يف  الدخل  �صريبة  من  ال�صادرات  اأرباح  اإعفاء 
اخلدمية  ال�صادرات  لتحفيز  اخلدمات  قطاع 
االأ�صواق  يف  االأردين  املنتج  تناف�صية  وتعزيز 
املحلية باالإ�صافة اىل مراجعة كافة اتفاقيات 

التجارة بني االأردن وجميع الدول.
مللراجللعللة  تللنللاولللت  اللللثلللاين  امللللحلللور  ويف 
قللطللاع اللل�للصلليللاحللة اخلللطللة اال�للصللرتاتلليللجلليللة 
 2022-2018 واالآثلللللار  اللل�للصلليللاحللة  للللللوزارة 
ال�صياحي  للقطاع  االأردنلليللة  واال�صرتاتيجية 
من  جملة  اىل  النقا�س  وخل�س   ،2022-2019

التو�صيات اأهمها: �صرورة ا�صتمرار االإعفاءات 
احلكومية املت�صلة بالدعم املقدم على �صريبة 
ومنخف�س  العار�س  الطران  لرحات  املغادرة 

التكاليف.
ونوه امل�صاركون اىل �صرورة توحيد اجلهود 
ال�صياحية،  املواقع  يخ�س  فيما  الت�صويقية 
موحدة  ا�صرتاتيجية  فعليًا  يوجد  ال  اأنلله  اإذ 
ب�صلطة  خا�صة  ا�صرتاتيجية  فثّمة  لل�صياحة، 
واأخرى  اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة 
ال�صياحي  التنموي  الللبللرتا  اإقللللليللم  ب�صلطة 
تنفذ  على  املناطق  هللذه  �صلطات  تقوم  حيث 
وزارة  عن  مبعزل  الت�صويقية  ا�صرتاتيجياتها 

ال�صياحة واالآثار وهيئة تن�صيط ال�صياحة.
االلكرتونية  الفيزا  تفعيل  �صرورة  واأكللد 
التي بداأ العمل فيها يف عدة دول عربية �صبقت 
اجلن�صيات  مو�صوع  معاجلة  و�صرورة  االأردن، 
ال�صياحة  علللللى  �صلبا  تللوؤثللر  كللونللهللا  املللقلليللدة 

وخ�صو�صا املوؤمترات.
امل�صاركون  تللنللاول  االتلل�للصللاالت  حمللور  ويف 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  مراجعة 
واللللتلللحلللول الللرقللمللي واللللتلللي ا�للصللتللنللدت اىل 
وخللطللة   ،)2025( االأردن  ا�للصللرتاتلليللجلليللة 
 )2022-2018( االقت�صادي  النمو  حتفيز 
الرقمي  للتحول  الوطنية  واال�صرتاتيجية 
)اأردن  االإلللكللرتوين  التحول  وا�صرتاتيجية 
ا�صرتاتيجية  وكذلك   2020-2017 رقمي( 
-2019 احلكومية  للخدمات  الرقمي  التحول 

ال�صيا�صة  اأي�صا  امل�صاركون  وتللنللاول   .2022
الللعللامللة للللللخللدمللات اللل�للصللمللوللليللة يف قللطللاع 
للحكومة  العامة  وال�صيا�صة  االت�صاالت 2004 
املعلومات  يف قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا 

والربيد لعام 2012 واال�صرتاتيجية الوطنية 
لاأمن ال�صيرباين 2012.

جمموعة  اىل  املراجعة  مناق�صة  وخل�صت 
وجللود  اأبللرزهللا  التو�صيات  و  املللاحللظللات  مللن 
توجه جاد وملمو�س من احلكومة نحو التحول 
مع  يتوافق  مبا  احلكومية  للخدمات  الرقمي 
الوطنية  واال�للصللرتاتلليللجلليللة  النه�صة  خطة 
للتحول الرقمي 2019-2022، بحيث ترتبط 
وتتبنى  ومللعلللللنللة  املللعللامل  وا�للصللحللة  بللخللطللة 
للقيا�س  قابلة  اأداء  وموؤ�صرات  حوكمي  منوذج 

والتقييم.
ا�صارة يف  اأنه ال يوجد  امل�صاركون اىل  ونوه 
اجلامعات  خريجي  بع�س  �صعف  اىل  التقرير 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  حقل  يف 
م�صرين  اجلامعات،  يف  املتكررة  والتخ�ص�صات 
عامة  ل�صيا�صة  احلكومة  تبني  �للصللرورة  اىل 
االت�صاالت  لقطاع  املعامل  ووا�صحة  جديدة 
تطبيق  اإىل  وبحاجة  املعلومات،  وتكنولوجيا 
جاد من اجلهات املعنية الأن املراجعة اأو�صحت 
تعنى  اأداء  موؤ�صرات  ن�صر  يف  تاأخر  هنالك  اأن 
ي�صكل  ممللا  املللعلللللومللات  تللكللنللولللوجلليللا  بللقللطللاع 
حتديًا  ميثل  والذي  البيانات  توفر  يف  ق�صورًا 
اأ�صحاب  مللن  القطاع  هللذا  يف  التطور  لر�صد 
يف  حمدودية  وجود  اىل  باالإ�صافة  العاقة، 
اال�صرتاتيجيات  لتنفيذ  املتاحة  املالية  املوارد 
التي  اجلل�صة  نهاية  ويف  املعلنة.  واالأهلللداف 
م�صطفى  الللدكللتللور  املجل�س  رئي�س  تللراأ�للصللهللا 
هذه  اأن  اىل  املجل�س  عام  اأمني  اأ�صار  احلمارنة 
ينتهي  حيث  االخلللرة  قبل  مللا  هللي  اجلل�صة 
املجل�س من عقد جل�صات حالة الباد الثاثاء 

املقبل والتي �صتخ�ص�س للتنمية املجتمعية.

*عمان 
اجللدية  اللل�للصللنللاعللات  قللطللاع  ممللثللل  قلللال 
املهند�س  االردن  �صناعة  بغرفة  واملحيكات 
اخلا�صة  املدار�س  اإلزام  قرار  ان  قادري  ايهاب 
االردنية  ال�صناعة  من  املوحد  الللزي  ب�صراء 
ايجابا  انعك�س  اخلللارج  من  ا�صتراده  وعللدم 
�صناعة  باإنعا�س  وا�صهم  املحليني  م�صنعيه  على 

املحيكات وتو�صعها.
يف  عممت  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 
اخلا�صة  املدار�س  يلزم  قللرارا  املا�صي  �صباط 
ال�صناعة  مللن  للطلبة  املللوحللد  الللزي  ب�صراء 
فيما  اخللللارج،  مللن  ا�للصللتللراده  وعلللدم  املحلية 
 450 يقارب  ما  وجود  اىل  االح�صاءات  ت�صر 
باملدار�س  تعليمهم  يتلقون  وطالبة  طالب  الف 

اخلا�صة.
واأعرب املهند�س قادري يف لقاء �صحايف عن 
ل�صناعة  االعتبار  العادتها  للحكومة  تقديره 
نف�صه  الوقت  املحلية ومكنت يف  املدر�صي  الزي 
ا�صتثماراتها  يف  التو�صع  من  االردنية  امل�صانع 
حجم  وزيلللادة  ا�صافية  عمل  فر�س  وتللوفللر 

االنتاج وتقليل كلف االنتاج والت�صغيل.
ال�صناعة  وزارة  جللهللود  كللذلللك  وثللمللن 
والللتللجللارة والللتللمللويللن ودائللللرة اجلللمللارك يف 
اال�صرار  وعدم  عالية  القرار ومبهنية  تطبيق 

ا�صار  فيما  والتجاري،  ال�صناعي  بالقطاعني 
موقفا  �صجلت  والتعليم  الرتبية  وزارة  ان  اىل 
جلهودها  االردنلليللة  ال�صناعة  حلليللال  رائللعللا 

باتخاذ القرار.
ولفت اىل ان القرار اأنع�س امل�صانع االأردنية 
بع�س  ت�صغيل  اإعادة  من  م�صانع  متكنت  حيث   ،
وت�صغيل  فرتة،  منذ  املتوقفة  االنتاج  خطوط 
وم�صاغل  م�صانع  يف  اردنلليللة  اإ�صافية  عمالة 
العمالة  حجم  من  باملئة   20 نحو  اىل  و�صلت 
القائمة لديها، م�صرا اىل ان عددا من امل�صانع 

اأتخذت قرارا بالتو�صع وزيادة ا�صتثماراتها.
وتابع ان القرار الذي جاء يف ظل �صعوبات 
متر على القطاع ال�صناعي، �صي�صهم يف انتعا�س 
وم�صاغل  املدر�صي  للزي  التكميلية  ال�صناعات 
وزيللادة  املحليني  االقم�صة  وجتللار  اخلياطة 
باال�صتثمارات  والتو�صع  اللل�للصللادرات  حجم 

القائمة بالقطاع.
الق�صوى  االنللتللاجلليللة  الللطللاقللة  ان  وبلللني 
تبلغ  باململكة  املدر�صي  الزي  مل�صانع  ال�صنوية 
االنتاج  معدل  بينما  قطعة  مليون   11 نحو 
مايني   4 من  اكللر  للم�صانع  الفعلي  ال�صنوي 
حاجة  فلليلله  يللقللدر  اللللذي  الللوقللت  يف  قطعة 
قطعة  مللايللني   3 بنحو  اخلللا�للصللة  امللللدار�لللس 
االمر  واال�صتعمال،  احلاجة  بح�صب  ويزيد 

اىل  وبخا�صة  الت�صدير  اأبللواب  �صيفتح  الللذي 
اململكة  يف  م�صنعا   15 ان  اجلللواروقللال  دول 
الزي  قطع  كامل  لت�صنيع  انتاج  خطوط  لديها 
يف  اخلا�صة  املدار�س  حتتاجها  التي  املدر�صي 
ما  اململكة والتي ترتاوح بني 7 اىل 11 قطعة 
ح�صة  وماب�س  وال�صتوي  ال�صيفي  الللزي  بني 
ت�صنع  م�صغا   85 نحو  ان  اىل  الفتا  الريا�صة، 
م�صانع  جمموعها  يف  وت�صكل  القطع  بع�س 
كاما  املدر�صي  الزي  ت�صنيع  ت�صتطيع  تكاملية 

وت�صتفيد من القرار.
ا�صتطاعت  املحلية  ال�صناعة  ان  واأ�صاف 
اخلا�صة  املدار�س  خمتلف  احتياجات  تلبية 
عالية،  وبجودة  املدر�صي  الزي  من  اململكة  يف 
م�صنعا   100 اىل  ي�صل  وم�صاغل  م�صانع  بعدد 
اآالف عامل وعاملة 80  وم�صغا، ت�صغل نحو 4 

باملئة منهم اردنيون.
توجه  وجللود  اىل  قللادري  املهند�س  ولفت 
اقامة  واملحيكات  اجللدية  �صناعة  قطاع  لدى 
املدر�صي  الللزي  ب�صناعة  متخ�ص�س  معر�س 
والللتللجللاري  ال�صناعي  القطاعني  ي�صتهدف 
ا�صراك  املدار�س اخلا�صة اىل جانب  واأ�صحاب 
لبناء  اململكة  خلللارج  مللن  وم�صتوردين  جتللار 
امل�صتوى  على  وتعريفهم  بينهم  تللرابللطللات 

املتقدم ل�صناعة الزي املدر�صي املحلية.

تقرير حالة البالد يناقش 
القطاعات االقتصادية 

انتعاش لصناعة الزي المدرسي 
بعد ايقاف استيراده
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الواليات المتحدة تحض الدول الكبرى 
على العمل من أجل االقتصاد العالمي

إقبال تاريخي للكنديين المقيمين بالخارج 
على التصويت باالنتخابات الفيدرالية

ترحيل سوداني من الواليات 
المتحدة أدين في تفجيرات 1996

*واشنطن 
العمل  اإىل  العامل،  يف  الرئي�سية  الكربى  ال��دول  وا�سنطن  دعت 
الدول  مدخرات  زي��ادة  حمملة  العاملي،  الأقت�ساد  حتفيز  اأج��ل  من 
ال�سني  يف  ال�ستثمارات  اأ�سعف  ما  احلايل،  العاملي  التباط�ؤ  م�س�ؤولية 
واأوروبا.، وذلك بختام الجتماعات ال�سن�ية للبنك الدويل و�سندوق 

النقد الدويل يف وا�سنطن.
�ستيفن  الأمريكي  اخلزانة  وزي��ر  قال  ب��ست،  وا�سنطن  وبح�سب 
الدويل  للبنك  ال�سن�ية  اأم�س، يف ختام الجتماعات  من�ت�سني، م�ساء 
و�سندوق النقد الدويل يف وا�سنطن، اإن القت�ساد الأمريكي يتقدم على 
ال�ساحة الدولية، ومن املت�قع اأن يحقق من�ا اأ�سرع بف�سل التخفي�سات 

ال�سريبية والإ�سالحات التي يق�م بها الرئي�س دونالد ترمب.
ل�سندوق  �سابقة  حتذيرات  مع  من��سني  ت�سريحات  وتتعار�س 
النقد الدويل هذا الأ�سب�ع قال فيها اإن احلرب التجارية بني ال�ليات 
املتحدة وال�سني �س�ف تكّلف القت�ساد العاملي ن�سبة 0،8 باملئة العام 

املقبل وحده فقط.

*اوتاوا 
بالربيد  اقرتاع  بطاقات  كندا  لنتخابات  الر�سمية  الهيئة  تلقت 
من الكنديني املقيمني باخلارج اأكرث من اأي انتخابات فيدرالية اأخرى 

يف تاريخ البالد.
الناخبني  من  �س�تا   21،842 تلقت  انها  بيان،  يف  الهيئة  وقالت 
ن�سبة  اأكرب  وهي  م�سجلني  كان�ا   55،529 بني  من  املغرتبني  الكنديني 

اإقبال بني املغرتبني يف اأي انتخابات فيدرالية .
واأ�سار البيان اإىل الزيادة الكبرية منذ انتخابات عام 2015 حيث 
املغرتبني من بني  األف بطاقة اقرتاع من قبل  مت ت�سجيل ح�ايل 11 
القرتاع  بطاقات  عدد  اأن  م��سحا  م�سجلني،  كان�ا  ناخبني   15،603
التي تلقتها هيئة انتخابات كندا يف�ق بكثري عدد الناخبني امل�سجلني 

يف النتخابات الثالثة املا�سية .
واو�سح البيان اأن هيئة انتخابات كندا �س�ف ت�ا�سل فرز الأ�س�ات 
اإج��راء  ي���م  م��ن  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  بالربيد  املر�سلة 

النتخابات يف 21 ال�سهر احلايل.
اأكرث من خم�س  ومت منع الكنديني املقيمني باخلارج الذين عا�س�ا 
احلك�مة  اأ�سدرت  حتى  املا�سي  يف  الت�س�يت  من  اخل��ارج  يف  �سن�ات 
ملدة  الأق�سى  احلد  األغى  ت�سريعا  ترودو  جا�ستني  برئا�سة  الليربالية 
ل�سالح  لحق  وقت  يف  كندا  يف  العليا  املحكمة  وق�ست  �سن�ات  خم�س 

اإلغاء احلكم .

*واشنطن
مقر  لتفجري  بالتاآمر  اأدي��ن  �س�دانيا  الأمريكية  ال�سلطات  رّحلت 
عق�بة  ق�سائه  بعد  ني�ي�رك  يف  اأخرى  بارزة  واأماكن  املتحدة  الأمم 

ال�سجن، ح�سب ما اأفاد م�س�ؤول�ن.
 1996 ع��ام  يف  عاما   59 حاليا  البالغ  الغني  عبد  اأم��ري  و�سجن 
مل�ساركته يف م�ؤامرة قادها امل�سري عمر عبد الرحمن امللقب ب�”ال�سيخ 
التحقيقات  مكتب  مقرات  ل�ستهداف  اأي�سا  خطط  ال��ذي  ال�سرير” 

الفدرايل.
ومت نقل عبد الغني اإىل مركز احتجاز يف ي�لي� بعد ق�سائه معظم 
مدته البالغة 30 عاما وترحيله يف 12 اأكت�بر، ح�سب ما اأعلنت ق�ة 

اإنفاذ القان�ن اخلا�سة بالهجرة واجلمارك الأمريكية.
وقالت مديرة الق�ة يف فيالدلفيا �سيم�نا فل�ري�س-ل�ند يف بيان اإّن 
“هذا الرتحيل ي�سّكل انت�سارا لل�ليات املتحدة وي�ؤكد كذلك على دور 
ق�ة اإنفاذ القان�ن اخلا�سة بالهجرة واجلمارك الأمريكية احلي�ي يف 

حماية اأمتنا«.
وكان عبد الغني من بني 10 اأ�سخا�س اأدين�ا بالتاآمر على ال�ليات 
املتحدة وحماولت تفجري يف نهاية العام 1995 بعد حماكمة ا�ستمرت 

نح� عام.

*بريوت 
وقعت  كبرية  تخريب  اعمال  عن  ام�س  �سباح  �ساعات  ك�سفت 
اجلي�س  بني  م�اجهات  خالل  ب��ريوت  اللبنانية  العا�سمة  و�سط  يف 
اأقدم�ا  غا�سبني  ومتظاهرين  جهة  من  المنية  والق�ى  اللبناين 
على حتطيم واجهات املحال وامل�ؤ�س�سات وا�سرام النريان يف عدد من 

املباين.
اعمار  اعادة  املكلفة  “�س�ليدير”  �سركة  يف  مطلع  م�سدر  وافاد 
و�سط بريوت يف ات�سال مع مرا�سل )برتا( بان حجم التخريب هائل 
وان ال�سرار تقدر مباليني الدولرات، ا�سافة اىل تخريب واجهات 

دار الوبرا القدمية التي كانت ت�سهد اعادة ترميم منذ �سن�ات.
يف  اجلرحى  ع��دد  “ان  بيان  يف  الداخلي  الأم��ن  ق���ى  واأف���ادت 
�سف�فها خالل م�اجهات ليلة ام�س بلغ 52 ا�سابة، فيما مت ت�قيف 
70 �سخ�سًا خالل قيامهم باأعمال تخريب وا�سعال حرائق و�سرقة يف 

و�سط بريوت، ومتت احالتهم على الق�ساء املخت�س«.
جرحى  اربعة  “�سق�ط  عن  اللبناين  الحمر  ال�سليب  واعلن 
نتيجة  العمليات  حتت  حرجة  حالة  بينهم  الم�س  م�اجهات  يف 
النائب  ومرافقي  املتظاهرين  بني  طرابل�س  يف  وقع  الذي  ال�سكال 

ال�سابق م�سباح الحدب ».
اىل ذلك ي�ستمر اإغالق املدار�س واجلامعات وامل�سارف، واحلركة 

على الطرق �سبه م�سل�لة.
من  وف���دا  ع���ن  مي�سال  ال��ع��م��اد  اللبناين  الرئي�س  وا�ستقبل 
يق�دون  كان�ا  الذين  عليق  رام��ي  ال�سحايف  برئا�سة  املتظاهرين 
تظاهرة باجتاه الق�سر اجلمه�ري يف بعبدا. وا�ستقبل الرئي�س ع�ن 
املتظاهرين داخل الق�سر اجلمه�ري وا�ستمع اىل مطالبهم. )برتا - 

فار�س اجلميل(

*بريوت 
�ساد هدوء حذر العا�سمة اللبنانية بريوت ومدن 
املظاهرات  حدة  تراجع  مع  ال�سبت،  �سباح  اأخ��رى، 
التي تخللتها ا�ستباكات على مدار الي�مني املا�سيني، 

و�سط دع�ات للتظاهر للي�م الثالث على الت�ايل.
وبقيت طرق معظم املدن والبلدات مقط�عة، اإذ 
ل تزال الطرق امل�ؤدية اإىل املطار الدويل مقط�عة 
حركة  يعيق  مما  امل�ستعلة،  املطاطية  ب��الإط��ارات 
مرا�سلة  اأف��ادت  ما  وف��ق  واإي��اب��ا،  ذهابا  امل�سافرين 

ال�سبت. بريوت،  عربية” يف  ني�ز  “�سكاي 
جميع  يف  اأب�ابها  وامل��دار���س  امل�سارف  واأقفلت 
امل�ؤ�س�سات  معظم  ح���ال  ه���  ك��م��ا  ل��ب��ن��ان،  اأن��ح��اء 
التجارية، ل �سيما يف العا�سمة بريوت، و�سط ترقب 

ي�م  ي�سادف  اأن��ه  �سيما  ل  الحتجاجات  لتجدد 
عطلة نهاية الأ�سب�ع.

ومل يغادر املعت�سم�ن �ساحة ريا�س ال�سلح و�سط 
ق�ات  ا�ستخدام  من  الرغم  على  ب��ريوت،  العا�سمة 

الأمن الق�ة لتفريقهم الليلة املا�سية.
العامة  املمتلكات  على  متظاهرون  واع��ت��دى 
اأق��دم  حيث  ب��ريوت،  و�سط  يف  �سيما  ل  واخلا�سة، 
واجهات  من  العديد  واإحراق  تك�سري  على  حمتج�ن 

املحالت التجارية واملباين.
ع�سرات  والع�سكرية  الأمنية  الق�ى  واأوقفت 
الطرفني،  من  الع�سرات  اأ�سيب  حني  يف  املحتجني، 
مدينة  يف  الأق��ل  على  �سخ�سان  قتل  كما  اجلمعة، 

طرابل�س �سمايل البالد.

اإعادة  ال�سبت،  �سباح  اللبناين،  اجلي�س  وت�ىل   
فتح بع�س الطرق الدولية، فيما كان �سبان يجمع�ن 
اأخ��رى  ومناطق  ب��ريوت  يف  واملتاري�س  الإط����ارات 
متهيدًا لقطع الطرق الرئي�سية، وفق ما ذكرت وكالة 

فران�س بر�س.
وبدا و�سط بريوت �سباحا اأ�سبه ب�ساحة حرب، 
الزجاج  تناثر  و�سط  الدخان  اأعمدة  منه  تت�ساعد 
وانت�سار حاويات النفايات وبقايا الإطارات امل�ستعلة 
طرابل�س  اأبرزها  ع��دة،  مدن  و�سهدت  ال�س�ارع.  يف 
منذ  للمتظاهرين  جتمعا  جن�با  والنبطية  �سمال 
ووا�سل  اجلمعة،  ي���م  من  الباكر  ال�سباح  �ساعات 
املحتج�ن اعت�سامهم حتى منت�سف الليلة املا�سية.

وت�����س��اع��دت ن��ق��م��ة ال�����س��ارع ال��ل��ب��ن��اين خ��الل 

الأ�سابيع الأخرية اإزاء احتمال تده�ر قيمة العملة 
مقابل  ال�س�داء  ال�س�ق  يف  تراجعت  التي  املحلية 
الدولر، وت�جه احلك�مة لفر�س �سرائب جديدة.

رئي�س  م��ن��ح  الأزم�����ة،  ل���ت���دارك  حم��اول��ة  ويف 
يف  “�سركاءه”  اجلمعة،  احلريري،  �سعد  احلك�مة 
احلك�مة، يف اإ�سارة اإىل ميلي�سيات حزب اهلل والتيار 
ج�اب  “لتقدمي  �ساعة،   72 مهلة  احل��ر،  ال�طني 
وا�سح )...( باأن هناك قرارا لدى اجلميع لالإ�سالح 

ووقف الهدر والف�ساد«.
ال�زير  احل��ر  ال�طني  التيار  رئي�س  وا�ستبق   
رف�سه  ب��اإع��الن  احل��ري��ري،  كلمة  با�سيل  ج���ربان 
ي�ؤدي  قد  الأمر  هذا  اأن  معتربا  احلك�مة،  ا�ستقالة 

اإىل و�سع “اأ�س�اأ بكثري من احلايل”.

*اخلرطوم
و”احلركة  ال�����س���دان��ي��ة  احل��ك���م��ة  وف���دا  وق��ع 
يف  مفاو�ساتهما  خ��الل  املتمردة  �سمال”  ال�سعبية 
للتفاو�س  طريق  وخارطة  مبادئ  اإعالن  على  ج�با، 
حك�مة  ع��ن  الطريق  خ��ارط��ة  على  ووق��ع  بينهما. 
ال�س�دان ع�س� جمل�س ال�سيادة الفريق الركن �سم�س 
لتحرير  ال�سعبية  “احلركة  وع��ن  كبا�سي،  الدين 
اأم�ن  عمار  للحركة  العام  الأم��ني  �سمال”  ال�س�دان 

ال��ساطة  اإىل ت�قيع رئي�س جلنة  دلدوم، بالإ�سافة 
واأفادت  قل�اك.  ت�ت  ال�س�دانية  ال�سالم  ملحادثات 
وكالة ال�س�دان لالأنباء “�س�نا” اجلمعة، باأن خارطة 
الطريقة امل�قعة ق�سمت ق�سايا التفاو�س اإىل ثالثة 
والرتتيبات  والإن�ساين  ال�سيا�سي  امللف  ت�سمل  ملفات 
ال�س�داين،  ال�سيادة  جمل�س  ع�س�  واأك��د  الأمنية. 
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م وف���د احل��ك���م��ة، حممد 
م�سرتكة  �سحفية  ت�سريحات  يف  التعاي�سي  ح�سن 

“الإرادة  اإن  احلركة،  با�سم  الر�سمي  املتحدث  مع 
والإدراك  احلك�مة  بها  تتحاور  ال��ت��ي  ال�سادقة 
الت��سل  يف  �ساهما  ال�س�دان  م�ساكل  لطبيعة  العميق 
واأ�سار  املفاو�سات«.  يف  الكبري  الخ��رتاق  ه��ذا  اإىل 
التعاي�سي اإىل اأن “خارطة الطريق التي مت الت�قيع 
ح�لها  التفاو�س  ا�ستغرق  �ساعات،  يف  الي�م  عليها 
املفاو�سات  م��ن  ج�لة   22 ال�سابق  النظام  ظ��ل  يف 
اأ�ساعت على ال�س�دان 8 �سن�ات يف احلرب«. واأو�سح 

التعاي�سي اأن ال�سرعة التي مت بها الت�قيع الي�م متثل 
دليال على رغبة الأطراف املتفاو�سة يف اإنهاء احلرب 
اأك��د  ب���دوره،  ومتقدمة.  دميقراطية  دول��ة  وب��ن��اء 
اجلاك  �سمال”،  ال�سعبية  “احلركة  با�سم  املتحدث 
الت�قيع  مت  الذي  املبادئ  اإعالن  اأن  اجلاك،  حمم�د 
عليه ي�سكل خارطة الطريق التي حتكم التفاو�س يف 
�سيت�ا�سل غدا وفقا  اأن احل�ار  اإىل  امل�ستقبل، م�سريا 

خلارطة الطريق امل�قعة الي�م.

*عمان 
حثت الأمم املتحدة  جميع الأطراف يف لبنان على �سبط النف�س، م�ؤكدة اأنها تراقب املظاهرات 

املنت�سرة يف عم�م البالد منذ ي�مني.
“ا�ستيفان  املتحدة،  ل��الأمم  العام  الأم��ني  با�سم  املتحدث  عقده  �سحفي  م�ؤمتر  يف  ذل��ك  ج��اء 
التظاهرات يف لبنان عن  دوغريك” مبقر املنظمة الدولية يف ني�ي�رك. وقال دوغريك: نراقب 
كثب ونحث جميع الأطراف على المتناع عن اأي اإجراءات تفاقم ال��سع. واأ�ساف اأن جمل�س الأمن 
الدويل عقد يف وقت �سابق الي�م اجلمعة جل�سة م�ساورات مغلقة عن لبنان، حتدثت خاللها وكيلة 
الأمني العام لل�س�ؤون ال�سيا�سية روزماري ديكارل� عن زيارتها الأخرية اإىل بريوت يف 9 ت�سرين الأول 

اجلاري، وما ت�اجهه من حتديات اقت�سادية.
على  احتجاجا  لبنان،  من  خمتلفة  مناطق  �سعبية  تظاهرات  اجتاحت  اخلمي�س،  ام�س  وم�ساء 

تردي الأو�ساع املعي�سية، وفر�س احلك�مة ملزيد من ال�سرائب.

االحتجاجات الشعبية في بيروت مستمرة 
ومواجهات ليلية توقع عشرات الجرحى

هدوء حذر في لبنان.. وترقب لليوم الثالث من االحتجاجات

الحكومة السودانية و »الحركة الشعبية« توقعان في جوبا على خارطة طريق

األمم المتحدة تحث جميع األطراف 
في لبنان على ضبط النفس

*جنيف
اإ�سرائيل  م�ستقّل�ن،  حق�قي�ن  خ���رباء  ط��ال��ب 
الفل�سطيني  بتعذيب  التي تفيد  التقارير  بالتحقيق يف 
ب�سبهة  معه  التحقيق  اأثناء  �سج�نها  يف  العربيد  �سامر 

ت�رطه يف قتل فتاة اإ�سرائيلية يف اآب املا�سي.
ويف بيان اأ�سدره اخلرباء من جنيف، واأورده مركز 
معل�مات  بتلقي  احلق�قي�ن  اأفاد  املتحدة  الأمم  اأخبار 
عمله  مكان  اأمام  من  العربيد  �سامر  اعتقال  اإىل  ت�سري 
يف  بت�رطه  لال�ستباه   ،2019 اأيل�ل   25 يف  اهلل  رام  يف 
يف  دوليف  م�ست�طنة  قرب  انفجرت  نا�سفة  عب�ة  زرع 
ال�سفة الغربية املحتلة يف اآب 2019، وه� ما اأدى اإىل 

مقتل فتاة اإ�سرائيلية عمرها 17 �سنة واإ�سابة والدها 
عميق  “قلق  عن  اخل��رباء  واأع��رب  بجروح.  و�سقيقها 
خالل  املعاملة  و�س�ء  للتعذيب  العربيد  تعّر�س  ب�ساأن 
حتقيق  ب��اإج��راء  اإ�سرائيل  وطالب�ا  معه،”  التحقيق 
اأحد  العربيد  اأدِخ��ل  وق��د  وف�ري.”  نزيه  “جنائي 
امل�ست�سفيات ب��سع حرج بعد ي�مني من اعتقاله، وتظهر 
وف�سل  ج�سده  على  وعالمات  مك�س�رة  �سل�ع  اآثار  عليه 
لإج��راء  يحتاج  حيث  امل�ست�سفى  يف  ي��زال  ول  كل�ي، 
روؤية حماميه.  غ�سيل كلى مت�ا�سل. وقد مت منعه من 
واأ�ساف اخلرباء “نحّث اإ�سرائيل على مراجعة ق�انينها 
متنع  التي  الدولية  التعهدات  مع  لتتما�سى  وممار�ساتها 

التعذيب بكافة اأ�سكاله. ومنع التعذيب يحمي اجلميع 
جرائم  بارتكابهم  امل�ستبه  بينهم  من  ا�ستثناء،  بال 
بالقلق،  ي�سعرون  اخلرباء  اأن  البيان  فظيعة.”واأو�سح 
الق�انني  بني  فارق  وج�د  اإزاء  الدع��اءات،  �سحت  اإذا 
على  والتطبيق  جهة،  من  الإ�سرائيلية  والت�سريعات 
عميق  قلق  “ي�ساورنا  اأخ��رى.  جهة  من  ال�اقع  اأر���س 
الإ�سرائيلية  الت�سريعات  بني  كبرية  ه��ّ�ة  وج���د  اإزاء 
للتعهدات  نق�سا  ي�سكل  ما قد  الأر�س،  وممار�ساتها على 
ب�ساأن املنع الكامل جلميع اأ�سكال التعذيب اأو اأي معاملة 
ي�سمل  وه�  مهينة،  اأو  اإن�سانية  غري  وعق�بة  قا�سية 

ا�ستخدام ما ُي�سّمى ب�الإجراءات اخلا�سة بالتحقيق. 

خبراء حقوقيون: إسرائيل تنقض المعاهدات الدولية بشأن تعذيب المعتقل سامر العربيد

*دمشق
يف  اأملها  عن  الأمريكية  الإدارة  عربت 
وقف  باتفاق  والأك���راد  الأت���راك  ال��ت��زام 
اأك��دت  فيما  �س�ريا،  يف  املعلن  النار  اإط��الق 
الأمريكية  الق�ات  ان�سحاب  ا�ستمرار  على 

من �سمايل �س�ريا.
ال��سع  الأمريكي  الرئي�س  و�سف  ورغم 
يف �س�ريا باله�س للغاية، اأكد دونالد ترامب 
والأك��راد  الأت��راك  فعلية من  وج�د رغبة 

لإجناح وقف اإطالق النار.
واأو�سح ترامب اأن الرئي�س الرتكي رجب 
هاتفي  ات�سال  خالل  اأكد  اأردوغ��ان،  طيب 

عزمه على تنفيذ وقف اإطالق النار.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
جمعه  لقاء  عقب  ب�مبي�،  مايك  الأمريكي 
اجلانبني  على  اأن  النات�  حللف  ب��الأم��ني 
حممل  على  ي��اأخ��ذوا  اأن  وال��ك��ردي  الرتكي 
اجل���د الل���ت���زام���ات ال��ت��ي ق��ط��ع���ه��ا على 
حللف  العام  الأمني  اأعرب  بدوره  اأنف�سهم. 
�سمال الأطل�سي، ين�س �ست�لتنربغ، عن اأمله 
يف  النار  اإط��الق  وقف  اإع��الن  ي�ساهم  اأن  يف 

تهدئة الأو�ساع على الأر�س.
ونقل وزير الدفاع الأمريكي مارك اأ�سرب، 
اللتزام  على  احلر�س  الرتكي،  نظريه  اإىل 
اللتزام  �سرورة  اإىل  اإياه  داعيا  بالتفاق، 
ب�سالمة املدنيني يف مناطق �سيطرة الق�ات 
الأمريكي  اجلي�س  اأن  اأ�سرب  واأكد  الرتكية. 
�سرق  �سمال  من  ان�سحابه  تنفيذ  ي�ا�سل 
�س�ريا ب�سكل مدرو�س نافيا م�ساركة الق�ات 
الأمريكية الربية يف اإقامة املنطقة الآمنة 
عقب  اأ�سرب  ت�سريحات  وتاأتي  �س�ريا.  يف 
 12 اإقامة  اأنقرة  اعتزام  اأردوغ��ان  اإع��الن 
م�ؤكدا  �س�ريا،  �سرقي  �سمال  مراقبة  م�قع 
اأن “املنطقة الآمنة” املزمعة �ستمتد مل�سافة 
م�س�ؤول�ن  التي ذكرها  تلك،  اأكرب بكثري من 
اأمريكي�ن يف اتفاق ه�س ل�قف اإطالق النار.
م�افقته  من  �ساعة   24 من  اأق��ل  وبعد 
للق�ات  لل�سماح  اأي��ام  خلم�سة  هدنة  على 
على  اأردوغ��ان  �سدد  بالن�سحاب،  الكردية 
وج�د  لتاأ�سي�س  اأن��ق��رة  م�ساعي  ا�ستمرار 
داخ��ل  تقريبا  كيل�مرتا   440 بط�ل  لها 
احل��دود،  منطقة  ويف  ال�س�رية.  احل���دود 

راأ���س  ق��رب مدينة  اأ���س��داء ق�سف  ت��رددت 
الرغم  على  اجلمعة  �سباح  ال�س�رية  العني 
له،  الت��سل  مت  ال��ذي  الهدنة  ات��ف��اق  م��ن 
اخلمي�س. وقال متحدث با�سم الق�ات التي 
وقف  تنتهك  تركيا  اإن  الأك���راد  يق�دها 
يف  مدنية  م�اقع  وت�ستهدف  النار  اإط��الق 
املدينة. وقال مرا�سل�ن ان الق�سف تراجع 
بحل�ل منت�سف النهار وقال م�س�ؤول اأمريكي 
اأن  من  الرغم  على  ت�قف  القتال  اأغلب  اإن 

وقتا«. �سي�ستغرق  لالأو�ساع  التام  “الهدوء 
نائب  عنها  اأعلن  التي  الهدنة،  وتق�سي 
ب�قف  بن�س،  مايك  الأم��ريك��ي،  الرئي�س 
لق�ات  ال�سماح  اأجل  من  اأيام   5 ملدة  القتال 
الأكراد  يق�دها  التي  الدميقراطية  �س�ريا 
التي  الآمنة”  “املنطقة  من  بالن�سحاب 

ت�سيطر عليها الق�ات الرتكية.
ي�س�ب  ال���ذي  الكبري  التعقيد  ورغ���م 
الأزمة �سمايل �س�ريا، يبدي اأطراف النزاع 
اإطالق  وقف  باتفاق  اللتزام  على  حر�سا 
النار الذي يرى البع�س اأنه ير�سي يف جانب 

كبري منه معظم الأطراف.

*برشلونة
ال�سرطة  مع  املحتجني  مئات  ا�ستبك 
واأقام�ا  املا�سية  الليلة  بر�سل�نة  قلب  يف 
ور�سق�ا  ال��ن��ريان  فيها  واأ���س��رم���ا  ح�اجز 
ق�ات الأمن باحلجارة يف الي�م اخلام�س من 

ال�سطرابات بعد �سجن قادة انف�ساليني.
ووق��ع��ت ال���س��ت��ب��اك��ات ب��ع��د ي����م من 
بال�سلمية،  عام  ب�سكل  ات�سمت  مظاهرات 
ملي�ن  الن�سف  عن  يف�ق  ما  فيها  �سارك 
اإقليم  �سخ�س، تدفق�ا على �س�ارع عا�سمة 
مط�لة  اأحكام  على  لالحتجاج  كتال�نيا، 
يف  ت�سببت  والتي  ال��ق��ادة،  بحق  بال�سجن 

هزة يف امل�سهد ال�سيا�سي الإ�سباين.
اأغلق  ال�سبانية،  ايف  وكالة  وبح�سب 
مقر  ق��رب  وا���س��ع��ا  ���س��ارع��ا  ملثم�ن  �سبان 
يف  النريان  واأ�سرم�ا  ليال،  املدينة  �سرطة 
من  �سف�فا  ور�سق�ا  كبرية  قمامة  �سناديق 
احلجارة  من  ب�ابل  ال�سغب  مكافحة  ق�ات 
بدفعات  ال�سرطة  وردت  وال��زج��اج��ات. 
وقنابل  املطاطية  الر�سا�سات  من  متكررة 
الذي  المر  للدم�ع،  امل�سيل  والغاز  الدخان 

مالأ املنطقة بدخان كثيف خانق.
ا�ستباكات وقعت يف  اإن  م�س�ؤول�ن  وقال 

كتال�نيا،  يف  الأق��ل  على  اأخ��رى  مدن  اأرب��ع 
�سمال  يف  ال���اق��ع  اإ�سبانيا  اأقاليم  اأغ��ن��ى 
م�ؤ�سرات  تظهر  مل  بينما  ال��ب��الد،  ���س��رق 
امل�ؤيدين  غ�سب  حدة  تراجع  احتمال  عن 

لالنف�سال.
الداخلية  وزي��ر  باأعمال  القائم  وق��ال 

ال�سرطة  اأف���راد  م��ن   207 اإن  الإ���س��ب��اين، 
واعتقلت  امل��ا���س��ي،  الث��ن��ني  منذ  اأ�سيب�ا 
ال�سلطات نح� 128 �سخ�سا على مدى الأيام 
مثريي  اأن  م��ن  حم��ذرا  املا�سية،  اخلم�سة 
لل�سجن  ت�سل  عق�بات  ي�اجه�ن  ال�سغب 

�ست �سن�ات.

سوريا.. واشنطن تطلب التزام 
»الهدنة« وتشدد على االنسحاب

اشتباكات بمظاهرات في برشلونة
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أخطبوط الوحدات 
يقترب من السلط

تحديد مدة غياب عامر 
شفيع عن الفيحاء

زيدان يدق جرس إنذار بشأن 
بوجبا في أولد ترافورد

مالك ميالن يعلنون موقفهم 
من بيع النادي

مونييه: دي ماريا العب عبقري

*وكاالت
اأ�صبح تامر �صالح حار�س مرمى الوحدات، قريبًا 
الإع��ارة،  �صبيل  على  ال�صلط  لفريق  النتقال  من 

ليمثله يف املو�صم املقبل.
اجتمع  �صالح  تامر  اأن  خا�س،  م�صدر  من  وعلم  
تفا�صيل  كافة  على  التفاق  ومت  ال�صلط،  اإدارة  مع 

عقده، لكن بانتظار موافقة الوحدات على اإعارته.
ويعترب �صالح من حرا�س املرمى املميزين، حيث 

ومن�صية  والفي�صلي  راأ�س  وذات  الأردن  ل�صباب  لعب 
بني ح�صن قبل اأن ي�صتقر منذ مو�صمني مع الوحدات.
تامر  اأطلقت على  الوحدات قد  وكانت جماهري 
يف  فريقه  مع  تاألق  بعدما  الأخطبوط،  لقب  �صالح 

كثري من املباريات ليتوج معه بعدة األقاب حملية.
اإعارة  على  الوحدات  اإدارة  توافق  اأن  ويتوقع 
�صالح لل�صلط، خا�صة بعد التعاقد موؤخرًا مع حار�س 

اجلزيرة اأحمد عبد ال�صتار.

*وكاالت
اأعلن نادي الفيحاء، اجلمعة، مدة غياب حار�س 
اإ�صابته يف الكتف خالل  مرماه عامر �صفيع؛ ب�صبب 

م�صاركته مع منتخب بالده.
وذك����ر ال���ن���ادي ع��رب ح�����ص��اب��ه ال��ر���ص��م��ي على 
اإ�صابة  اأك��دت  الطبية،  الفحو�صات  اأنَّ  “تويرت”، 
و�صيحتاج  الكتف،  يف  بكدمة  الأردين  احل��ار���س 

للخ�صوع لربنامج عالجي ملدة 10 اأيام«.
مع  م�صاركته  خ��الل  لالإ�صابة،  �صفيع  وتعر�س 
الآ�صيوية  بالت�صفيات  نيبال  اأمام  الأردين  املنتخب 
 ،2022 العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  امل�صرتكة 
وكاأ�س اآ�صيا 2023. ويحتل الفيحاء، املركز ال�14 يف 
بن  حممد  الأمري  كاأ�س  دوري  اأندية  ترتيب  جدول 
 5 بر�صيد  للمحرتفني(  ال�صعودي  )ال��دوري  �صلمان 
نقاط. وي�صتعد الفيحاء حالًيا؛ ملواجهة اأبها اليوم  

الأحد يف اجلولة ال�صابعة من الدوري.

*وكاالت
ذكرت تقارير �صحفية اإ�صبانية، اأن ريال مدريد 
على ا�صتعداد للتعاقد مع الفرن�صي بول بوجبا، جنم 

مان�ص�صرت يونايتد، يف يناير / كانون ثان املقبل.
ف��اإن  ال�صهري،  “ال�صريجنيتو”  لربنامج  ووف��ًق��ا 
زي��دان،  الدين  زين  جمعت  التي  اجلديدة  ال�صورة 
املدير الفني لريال مدريد، وبوجبا، يف دبي، خالل 
كبرًيا،  ج��دًل  اآث���ارت  ال�صتوية،  النتقالت  ف��رتة 

واأعطت جر�س اإنذار يف اأولد ترافورد.

وك�صف الربنامج الإ�صباين عن نوايا زيدان وريال 
مدريد، يف �صم بوجبا خالل �صهر يناير / كانون ثان 
املقبل، بعد ف�صل �صمه يف فرتة النتقالت ال�صيفية.
رغبة  حتقيق  على  ا  حري�صً مدريد  ري��ال  وك��ان 
زيدان، و�صم بوجبا يف ال�صيف، لول تعنت مان�ص�صرت 

يونايتد وطلب مبلًغا كبرًيا لتعقيد ال�صفقة.
ومازال بوجبا هدًفا لزيدان، لتعزيز و�صط ريال 
اأبطال  دوري  لقب  لتحقيق  �صعيه  ظل  يف  مدريد، 

اأوروبا من جديد.

*وكاالت
لنادي  املالكة  »اإليوت«  جمموعة  اإدارة  �صددت 
لبيع  خطط  اأي  لديها  لي�س  اأنها  الإيطايل،  ميالن 
ا�صتاد  متويل  يف  بامل�صاعدة  ملتزمة  واأنها  النادي، 
اإن  اجلمعة،  باين  لوكا  املايل  اخلبري  وقال  جديد. 
اخل�صائر القيا�صية التي حققها ميالن، والتي بلغت 
ا�صرتاتيجية  من  جزًءا  كانت  يورو،  مليون   145.9
با�صم  متحدث  ق��ال  ذل��ك،  وم��ع  للبيع.  “اإليوت” 
“فوتبول  م��وق��ع  نقلها  ت�صريحات  يف  ال�����ص��رك��ة 
للملكية:  حمتمل  تغيري  عن  �صئل  عندما  اإيطاليا” 
وراء  ك��ان��ت  “اإليوت  واأ���ص��اف:  ل«.  “بالتاأكيد 

املقرتحات اخلا�صة ببناء �صان �صريو اجلديد«.
بناء  هو  الطاولة  على  الوحيد  “اخليار  واأك��د: 

ملعب جديد يف منطقة �صان �صريو«.
املقدمة  والطلبات  املقرتحات  “ت�صتند  واأكمل: 
ول  الفكرة،  ه��ذه  على  ميالنو  مدينة  جمل�س  اإىل 

يوجد م�صروع اآخر يف مكان اآخر«.
لي�صت  الهيكلة  واإع��ادة  الراهن  “الو�صع  واأمت: 
م�صارات قابلة للنقا�س«. و�صيطرت �صركة “اإليوت” 
على ميالن يف �صيف عام 2018، بعد اأن تخلف املالك 
مليون   303 بقيمة  قر�س  عن  هوجن  يوجن  ال�صابق 

يورو اقرت�صه ل�صراء النادي.

*وكاالت
�صان  باري�س  اأمين  ظهري  مونييه،  توما�س  اأثنى 
جريمان، على زميله اآنخيل دي ماريا، بعد الفوز على 

ني�س )4-1(، يف الدوري الفرن�صي.
�صحيفة  اأبرزتها  ت�صريحات  يف  مونييه  وق��ال 
اأداًء مميًزا يف ال�صوط  “قدمنا  “ليكيب” الفرن�صية 

الأول بتوليفة هجومية جيدة«.

نومه،  من  ي�صتيقظ  اأن  ني�س  “حاول  واأو���ص��ح 
الفارق بهدف وحل�صن حظنا فقد  تقلي�س  وجنح يف 

طرد منه لعبان، لتتحطم معنويات لعبيه«.
الهدف  “�صنعت  البلجيكي  ال��الع��ب  واأ���ص��اف 
الثاين لدي ماريا، ورغم عدم وجود كثافة عددية 
ت�صرف  اآن��خ��ي��ل  اأن  اإل  ني�س،  ج���زاء  منطقة  يف 

بعبقرية، فهو لعب متحرر دائًما«.

التعادل السلبي يخيم على 
مواجهة شباب األردن والعراق

ميدو : تأجيل القمة خطأ فادح.. 
وال تعليق على تعيين البدري

فورالن يكشف تفاصيل مباراة اعتزاله

MSG يتالعب بإيبار.. 
ويمنح برشلونة الصدارة مؤقًتا

في ختام بطولة االندية العربية للبريدج

 االهلي المصري يالقي دبي االماراتي

*وكاالت
الأردين  امل���ن���ت���خ���ب  ت����ع����ادل 
بدون  العراقي  �صيفه  مع  لل�صباب 
الثانية  الودية  املباراة  يف  اأه��داف، 
اجلمعة،  م�صاء  بينهما  ج��رت  التى 
بال�صلط،  ح�صني  الأم��ري  ملعب  على 
يف  للم�صاركة  ا�صتعداداتهما  �صمن 

الت�صفيات الآ�صيوية.
الأوىل،  الودية  امل��ب��اراة  وكانت 
انتهت  املا�صي،  الأربعاء  اأقيمت  التى 

مل�صلحة املنتخب الأردين 1-3.
وتقا�صم املنتخبان ال�صيطرة على 
ترجمة  دون  لكن  اللعب،  جمريات 

حقيقية للفر�س على املرمى.
وانح�صر  ال�صيناريو،  وتوا�صل 
ال��ل��ع��ب و���ص��ط امل��ل��ع��ب، رغ���م بع�س 
هنا  اخلجولة  الهجومية  املحاولت 
وهناك، لينتهى ال�صوط الأول �صلبًيا.

بداية  كثريًا  احلال  يختلف  ومل 
احللول  ظلت  حيث  الثاين،  ال�صوط 
وغابت  م��ع��دوم��ة،  �صبه  الهجومية 
بالتعادل  امل��ب��اراة  لتنتهي  الفر�س، 

ال�صلبي.

*وكاالت
الزمالك  جنم  ميدو،  ح�صام  اأحمد  يعد 
الكرة  يف  الواعدين  املدربني  اأحد  الأ�صبق، 
الأول  الرجل  من�صب  تقلد  بعدما  امل�صرية، 

عقب اعتزاله بفرتة ق�صرية.
وخا�س ميدو اأكرث من جتربة تدريبية 
�صمن  وك���ان  خ��ارج��ه��ا،  اأو  م�صر  يف  ���ص��واء 
الأول  امل�صري  املنتخب  لتدريب  املر�صحني 
ح�صام  اختيار  قبل  اأج��ريي،  خلافيري  خلفا 

البدري لهذا املن�صب.
 التقى باأحمد ح�صام ميدو املدير الفني 
احلايل مل�صر املقا�صة، وحتدث معه عن عدة 

ملفات مهمة يف �صياق احلوار التايل:

ما هو تقييمك للمقا�صة عقب 4 جولت 
من الدوري؟

ولدينا  قوية  مباريات  قدمنا  بالتاأكيد 
مباراتني  يف  الفوز  يف  جنحنا  حمرتم  فريق 
اأم���ام  خ�صرنا  و  وامل�����ص��ري،  اأ����ص���وان  اأم����ام 

الزمالك واجلونة.
يف  الكثري  لدينا  لزال  عام  ب�صكل  ولكن 
خا�صة  بدايته،  يف  والدوري  املقبلة  الفرتة 
التي  عن  مباراة  كل  يف  يتطور  الفريق  اأن 
ت�صبقها، ونحاول قدر امل�صتطاع تنفيذ اأكرث 
من طريقة لعب، و لكن كل �صيء مع الوقت 
�صعب  ال��دوري  اأن  ترى  هل  يتح�صن.  �صوف 
املباريات  وكل  ذلك  يف  �صك  ل  املو�صم؟  هذا 

امل�صتوى،  يف  مت�صاوية  الفرق  معظم  �صعبة، 
الفرق  وباقي  مكان  يف  والزمالك  الأه��ل��ي 

تناف�س على باقي املراكز.
اأمام  املقبلة  املقا�صة  مباراة  ترى  كيف 
فريق  ال�صعوبة،  غاية  يف  مباراة  دجلة؟ 
مميز  م�صتوى  على  لع��ب��ني  ي�صم  دج��ل��ة 
بالإ�صافة اإىل اأنه منظم ولديه مدرب كبري، 
ال�3  ح�صد  هو  مباراة  كل  يف  هدفنا  ولكن 

نقاط.
بني  القمة  مباراة  تاأجيل  يف  راأي��ك  ما 

الأهلي والزمالك؟
�صيء  املو�صم  يف  م��ب��اراة  اأه���م  تاأجيل 
مهم، م�صر بلد اآمنة ونحن كاأ�صخا�س ن�صعر 

والدليل  م�صاكل  اأي  لدينا  ولي�صت  بذلك 
كاأ�س  مثل  كبري  حدث  تنظيم  هو  ذلك  على 
الأمم الأفريقية يف الأ�صهر الأخرية ب�صكل 
اأكرث من رائع، ولكن ما حدث خطاأ فادح من 

امل�صوؤولني عن الكرة يف م�صر.
تدريب  ب�صاأن  معك  التفاو�س  مت  ه��ل 

املنتخب الأول اأو اأي منتخب اآخر؟
مل حتدث اأي مفاو�صات اأو ب�صكل اأو�صح 
اأي  اأي م�صوؤول معي ب�صاأن تويل  مل يتحدث 

من�صب يف املنتخبات.
وما راأيك يف تعيني ح�صام البدري مديرًا 

فنيًا للمنتخب الأول؟
ل تعليق .

*وكاالت
اأن  ف��ورلن  الأوروج��وائ��ي دييجو  اأك��د 
دي�صمرب/   28 يوم  �صتقام  اعتزاله  مباراة 
»�صينتيناريو«  ملعب  يف  املقبل  اأول  كانون 
بح�صور  مونتيفيديو  بالعا�صمة  العريق 
لوي�س  بينهم  اللعبة  جن��وم  م��ن  ال��ع��دي��د 

�صواريز ودييجو لوجانو.
�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  ف����ورلن  واأو����ص���ح 
التي  امل��ب��اراة  اأن  مونتيفيديو  يف  اجلمعة 
بني  �صتجمع  فورلن”  “وداع  ا�صم  �صتحمل 
فريق مكون من لعبي املنتخب الذي خا�س 
مونديال 2010 يف جنوب اأفريقيا وتوج يف 

2011 بكوبا اأمريكا، واآخر من اأ�صدقائه.
اأدع��و  �صوف  اأ�صدقائي  “بني  واأو���ص��ح: 
مناف�صني حظيت  �صابقني يل وكذلك  زمالء 
اأ�صدقاء  الآن  وه��م  مواجهتهم  بفر�صة 

نف�س  اأك��ن يف  اأع��زاء، ف�صال عن لعبني مل 
جيلهم ولكني راأيتهم يلعبون ومعجب بهم«.

واملدرب  ولوجانو  �صواريز  ح�صور  واأكد 
مينوتي  ل��وي�����س  ���ص��ي��زار  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
اإندبنديينتي  يف  اإم��رت��ه  حتت  لعب  ال��ذي 
فريق  م��درب  �صيكون  وال��ذي  الأرجنتيني 
فريق  �صيدرب  بينما  فورلن”،  “اأ�صدقاء 
لعبي املنتخب املدير الفني لل�”�صيلي�صتي” 

اأو�صكار وا�صنطن تاباريز.
الفرن�صيان  اأي�صا  ل��ه��وؤلء  ين�صم  وق��د 
ل����وران ب���الن وروب����ري ب��ريي��ز ال��ل��ذان لعب 
يونايتد  مان�ص�صرت  �صفوف  يف  فورلن  معهما 
الأرجنتيني  اأو  ك��ازورل  �صانتي  والإ�صباين 
يف  زاملهما  حيث  ريكيلمي  روم���ان  خ���وان 
املنتخب  م��ن  لعبني  ع��ن  ف�صال  ف��ي��اري��ال، 
يف  الرابع  املركز  احتل  الذي  الأوروجوائي 

اأمريكا  لكوبا  بطال  وت��وج   2010 مونديال 
.2011

للم�صاركة  امل��ط��روح��ة  الأ���ص��م��اء  وم��ن 
ال�صري  ف��ورلن،  اأ�صدقاء  فريق  تدريب  يف 
األيك�س فريج�صون مدرب فورلن يف مان�ص�صرت 
�صتمنعه  ال�صحية  حالته  اأن  رغم  يونايتد 

على الأرجح من ال�صفر مل�صافة طويلة.
ق��ال  البع�س  غ��ي��اب  احتمالية  وع���ن 
يعتمد  لكثريين  بالن�صبة  “الأمر  ف��ورلن 
يلعب،  م��ازال  بع�صهم  لأن  التزاماتهم  على 
اإذا كان الأمر يعتمد عليهم فقط فال  ولكن 

�صك يف اأنهم �صيح�صرون«.
مدريد  اأتلتيكو  لع��ب  ف���ورلن  وق���ال 
قدم  ك��رة  م��ب��اراة  هي  “بالتاأكيد  ال�صابق 
لالأ�صرة  ممتعا  عر�صا  تكون  اأن  اأود  ولكن 
والأطفال والكبار«. وكان فورلن، اأحد اأهم 

الالعبني يف تاريخ اأوروج��واي، قد اأعلن يف 
اعتزاله  املا�صي  اأغ�صط�س/اآب  من  ال�صاد�س 
كرة القدم وهو �صن ال�40 ، بعدما ق�صى اأكرث 

من عام دون لعب.
رائ��ع  ريا�صي  مب�صوار  ف���ورلن  وحظي 
مثل  ال��ك��ربى  الأن��دي��ة  م��ن  للعديد  ول��ع��ب 
اإن��دب��ن��دي��ن��ت��ي الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، وب��ي��ن��ي��ارول 
واأتلتيكو  الربازيلي،  واإن��رت  الأوروج��وائ��ي، 
ومان�ص�صرت  الإ�صبانيني،  وفياريال  مدريد 
يونايتد الإجنليزي واإنرت ميالن الإيطايل.

ك��م��ا ت����وج ف�����ورلن ب��ج��ائ��زة ال��ك��رة 
 2010 اأفريقيا  جنوب  ملونديال  الذهبية 
وجائزة البيت�صيت�صي )اأف�صل هداف( لليجا 
واحل��ذاء   2009-2008 مو�صم  الإ�صبانية 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وك��اأ���س  لليويفا  ال��ذه��ب��ي 

الإ�صبانية يف عام 2005.

*وكاالت
ملعب  من  م�صتحق  بفوز  بر�صلونة  عاد 
اأم�س  رد،  بعدما هزمه بثالثية دون  اإيبار، 
ال��دوري  من  التا�صعة  اجلولة  يف  ال�صبت، 

الإ�صباين.
الثالثي  البلوجرانا  اأه���داف  و�صجل 
وليونيل  ج��ري��زم��ان  اأن��ط��وان   ،)MSG(
و58   13 بالدقائق  �صواريز،  ولوي�س  مي�صي 

و66، على الرتتيب.
الفوز  بهذا  الليجا  لقب  حامل  وقفز 
بر�صيد  موؤقتا،  الرتتيب  ج��دول  ل�صدارة 
وحيدة  نقطة  بفارق  متقدًما  نقطة،   19
الثاين،  املركز  �صاحب  مدريد،  ري��ال  على 
وقت  يف  اأم�س  مايوركا  ريال  يواجه  الذي 

متاأخر، يف نف�س اجلولة.
ت�صع  عند  اإي��ب��ار  جتمد  بينما  وه���ذا 
الرابع  املركز  بفقدان  مهددا  وبات  نقاط، 

ع�صر.
من  مبكر  هجومي  باندفاع  اللقاء  وبداأ 
ثانية   22 بعد  ملي�صي  وانفراد  الفريقني، 
�صدد  كما  الت�صلل،  بداعي  احلكم  اأوقفه 
امللعب،  منت�صف  من  ك��رة  �صواريز  لوي�س 

بعيدا عن املرمى.
فر�صة  ل��ي��ون  ب���ي���درو  اأ����ص���اع  ك��ذل��ك 
فوق  بت�صديدة  الأر���س،  لأ�صحاب  خطرية 

العار�صة.
كليمنت  لعب  وبنكهة فرن�صية خال�صة، 
اإيبار،  دف��اع  خلف  طولية  ك��رة  لينجليت 
ال�صباك، بعد  لينفرد جريزمان وي�صدد يف 
والقائم  احل��ار���س  بقدم  الكرة  ا�صطدام 

الأمين، يف الدقيقة 13.
بال�صكل  قويا  اإيبار  فعل  رد  يكن  ومل 
ت�صارلز  احلربة  لراأ�صي  يكن  فلم  الكايف، 

واإنري�س خطورة ملمو�صة.
تاما  ان��ف��رادا  اأ���ص��اع  فقد  مي�صي  اأم���ا 
احلار�س  مراوغة  يف  ف�صل  عندما  باملرمى، 

�صواريز  عاب  بينما  دميرتوفيت�س،  ماركو 
الأخ��رية  اللم�صة  وجريزمان  ي��وجن  ودي 

داخل منطقة اجلزاء.
للبار�صا كثريا  الهجومي  وحت�صن الأداء 
امل��درب  اأوق���ف  بينما  ال��ث��اين،  ال�صوط  يف 
الي�صرى  اجلبهة  ن�صاط  فالفريدي  اإرن�صتو 
مكان  �صيميدو  بنيل�صون  دفع  حيث  لإيبار، 

�صريجي روبريتو.
�صواريز هدفا، بعد مرور  لوي�س  و�صجل 
لكن  ال��ث��اين،  ال�����ص��وط  م��ن  دق��ائ��ق  خم�س 
اللجوء  بعد  الت�صلل  بداعي  األغاه  احلكم 

للفار.
الهجومي  �صغطه  بر�صلونة  ووا���ص��ل 

ث��ان،  ه��دف  ع��ن  اأ�صفر  م��ا  مناف�صه،  على 
وجريزمان  �صواريز  الثالثي  اخرتاق  بعد 
ليونيل  لي�صجل  اجل��زاء،  ملنطقة  ومي�صي 

بعد متريرة من زميله الفرن�صي.
بت�صديدة  اإي��ب��ار  اكتفى  امل��ق��اب��ل،  يف 
ط��ائ�����ص��ة ل��الع��ب ال��و���ص��ط ب��اب��ي دي���وب 
البدلء  يقدم  مل  بينما  العار�صة،  ف��وق 
وكيكي  اإي��ن��وي  وت��اك��ا���ص��ي  اإك�صبو�صيتو 
مدافعي  يقظة  ظل  يف  املطلوبة،  الإ�صافة 
وجوردي  ولينجليت  اأومتيتي  البلوجرانا، 

األبا.
ومن انفراد جديد ملي�صي، ف�صل اأن ميرر 
�صواريز،  لوي�س  لزميله  امل��رة  هذه  الكرة 

تقدم  م��ع��ززا  ب�صهولة،  الأخ���ري  لي�صجل 
ال�صيوف بهدف ثالث.

الفوز  �صمان  بعد  فالفريدي  وحت��رك 
اأرت����ورو  ال��ث��ن��ائ��ي  اأ���ص��رك  ح��ي��ث  ن�صبيا، 
اآرث��ر  م��ك��ان  راكيتيت�س،  واإي��ف��ان  ف��ي��دال 
بر�صلونة  وبقي  يوجن.  دي  وفرينكي  ميلو 
حرة  بركلة  امل��رم��ى،  على  جدية  الأك��رث 
اأن ميرر  العار�صة، قبل  �صددها مي�صي فوق 
�صواريز،  للوي�س  بينية  الأرجنتيني  النجم 

لي�صوب الأخري بجوار القائم الأي�صر.
تاكا�صي  ت�صديدة  تهدد  مل  بينما  وهذا 
احلكم  لينهي  �صتيجن،  تري  مرمى  اإينوي 

املباراة بفوز الفريق الكتالوين )0-3(.

*األمم - خاص
م�صاء  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ال�����ص��اع��ة  يف  ال��ي��وم  تختتم 
حممد  للربيدج  العربي  الحت���اد  رئي�س  برعاية 
العربية  الأندية  بطولة  مناف�صات  كامل   حم�صن 
للربيدج مب�صاركة )8( اندية من )5( دول عربية 
امللك  ون��ادي  الردنية  الربيدج  جمعية  اندية  هي 
الأهلي  )الردن(  الرثوذك�صي  وال��ن��ادي  ح�صني 
لبنان )لبنان( ونادي احتاد  )م�صر( ونادي بريدج 
بريدج  ونادي  )ال�صعودية(  والقاد�صية  ال�صعودية 

دبي )المارات العربية املتحدة( .
رئي�س  املجايل  بهجت  املنظمة  اللجنة  ويرا�س 
العربي  الحت���اد  �صر  ،وام���ني  ال���ص��ي��وي  الحت���اد 
رمزي  الردين  الحت��اد  �صر  وام��ني  غ��امن  م.غ�صان 
احلكام  من  بطاقم  ،وت��دار  دروي�س  ورعد  الق�صو�س 

م�صر  م��ن  احمد  وط���ارق  املنياوي  وليد  الدوليني 
البث  يف  ،والعاملني  العتوم  رعد  الردين  ،واحلكم 
الفتاح  ،وع��ب��د  بيرتو  ،رغ��د  ال�صابر  زي��د  ال���دويل 

الربغوثي و�صيف نعيمات واحمد الدويري.
الهلي  النادي  من  كل  النهائية  للمباراة  تاأهل 
جمعية  نادي  مع  ومثرية  قوية  مباراة  بعد  امل�صري 
الربيدج الردنية حيث كان فريق اجلمعية متغلب 
مل  النقاط  يف  ب�صيط  فرق  ولكن  نقطة   30 بفارق 
ي�صعفة جتميع النقاط وتاأهل طرف ثاين للمباراة 
فريق  على  تقدمة  بعد  دبي  ن��ادي  فريق  النهائية 

نادي امللك ح�صني بفارق مريح.
الذي   38 مهرجان  �صمن  الزوجي  بطولة  ويف 
�صليم  اللبناين  ال��زوج  تغلب  البطولة  هام�س  يقام 

طرابل�صي وجورج ق�صعمي.
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جملة جنوم وا�شواء العربية تكرم  وتختار �شعادة الدكتورة 

خــولــة بنــت سامــي الكريــع
ال�شخ�شية الطبية العربية االوىل لعام 2019

ضيف شرف حفلنا القادم

عالمة عربية وصلت العالمية  سعادة الدكتورة خولة بنت 
سامي الكريع عضو مجلس الشورى السعودي الحاصة 

على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة االولى كاول سيدة 
سعودية تحصل على هذا الوسام الرفيع اشهر دكتورة 
عربية فيما يخص االورام السرطانية والحائزة على جائزة 

هارفارد للتميز العلمي عام 2007 كبيرة علماء ابحاث 
السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

االبحاث اضافة الى عملها كرئيس مركز االبحاث بمركز الملك 
فهد الوطني لالورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي

جنوم عرب

اعداد:

د.عبد الرحمن بن عبداهلل امل�شيقح
ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي ال�شابق

اللغات  قوامي�س  يف  الكلمة  معنى  جند 
امل���ورد:  ق��ام��و���س  فمن  االأوروب���ي���ة 
ومن  م��ن��ه،  راأ���ش��ه  رداء  ن�����س  ال���رُ
دثار   – ملحف  الع�شري:  القامو�س 
اأهل  معطف   – اال�شتحمام  برُرن�س   –
ومن  خارجي،  ن�شائي  رداء   – املغرب 
برُرن�س.  للكرمي:  املغني  قامو�س 
تكتب  االإجنليزية  اللغة  يف  والكلمة 
قامو�س  ومن   ،)Burnous( اأي�شًا 
راأ�شه  رداء  برُرنرُ�س  الفرن�شي:  املنهل 
منه، ومن القامو�س االأ�شباين: برن�س 

اللغة  معاجم  اإىل  وبالرجوع  – دثار. 
يف  جند  االإي�شاح  من  للمزيد  العربية 
اأي  فت�ن�س  برن�شه  املنجد:  قامو�س 
نرُ�س كل  ن�س فلب�شه. وال�رُ األب�شه ال�رُ
منه  جزء  الراأ�س  غطاء  يكون  ثوب 
كانت  طويلة  قلن�شوة  اأي  به  مت�شاًل 
تلب�س يف �شدر االإ�شالم، ومن القامو�س 
املحيط: ال�ن�س بال�شم قلن�شوة طويلة 
اأو  كان  ّراعة  درُ منه  راأ�شه  ثوب  كل  اأو 
جبة اأو ممطرًا، ومن خمتار ال�شحاح: 
نرُ�س قلن�شوة طويلة وكان الن�شاك  ال�رُ

ت�ن�س  االإ�شالم،  �شدر  يف  يلب�شونها 
الو�شيط:  املعجم  ومن  لب�شه،  الرجل 
وال�ن�س  نرُ�س،  ال�رُ لب�س  اأي  ت�ن�س 
كل ثوب راأ�شه منه ملتزق به وال�ن�س 
اأي�شًا قلن�شوة طويلة واجلمع بران�س، 
كلمة  حتت  جند  العرب:  ل�شان  ومن 
منه  راأ�شه  ثوب  كل  ال�ن�س  برن�س 
اأو  ممطرًا  اأو  كان  ّراع��ة  درُ به  ملتزق 
اهلل  ر�شي  عمر  حديث  ويف  جبة، 
هو  راأ�شي،  عن  نرُ�س  ال�رُ �شقط  عنه: 
ال�ن�س  اجلوهري:  قال  ذل��ك.  من 

قلن�شوة طويلة وكان الن�شاك يلب�شونها 
يف �شدر االإ�شالم، وقد ت�ن�س الرجل 
ال��س  م��ن  وه��و  ق��ال  لب�شه،  اإذا 
زائدة  والنون  القطن  الباء،  بك�شر 
ت�ن�س  ويقال  عربي  غري  اأنه  وقيل 
يف  اأي  ال�ن�شاء  مي�شي  اأي  الرجل 
للرجل  يقال  عمرو:  اأبو  �شنعه،  غري 
ويف  يت�ن�س.  هو  �شريعًا  مّرًا  مّر  اإذا 
ال�ن�س  ذكر  املقارنة  حلب  مو�شوعة 
فوق  يلب�س  الثوب  هو  ال�ن�س  اأو 
وكان  به  ملت�شقة  راأ�شية  له  الثياب 

يلب�س يف �شدر االإ�شالم وما زال يلب�س 
يف املغرب وي�شمى يف الرتكية بورن�س 
الكلمة  وا�شتمدت  العربية،  م��ن 
الفرن�شية )Burnous( واالأ�شبانية 

 )Albornos/Albornoz(
يف  الكلمة  ووردت  العربية،  اللغة  من 
الذخائر والتحف للقا�شي الر�شيد بن 
الهجري.  اخلام�س  القرن  يف  الزبري 
معنى  ال��ف��ردو���س  معجم  يف  وج���اء 
غطاء  مغربي  رداء  برن�س  الكلمة 
الراأ�س منه. ويف معجم ويب�شرت كتبت 

Burnoose/( ب�شيغتني  الكلمة 
الفرن�شية  واأن   )Burnous
معجم  ويف  العربية.  م��ن  اأخ��ذت��ه��ا 
�شيغ  بعدة  الكلمة  كتبت  اأك�شفورد 
 Burnoos، Bournous،(:منها
 Boornoos، Bornous،
وذكر   )Burnouse، Burnous
وكتبت  االأ�شل  عربية  الكلمة  ب��اأن 
داخل املعجم بحروف عربية )برن�س/

اللغات  اإىل  دخلت  واأنها   )Burnus
االأوروبية يف القرن ال�شابع ع�شر.

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية

اعداد :
 د. عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 

األلمانيةاإلنجليزية

البرتغاليةااليطالية

الفرنسية

االسبانية
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على النحو التالي تكتب في اللغات األوروبية


