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الملك:دولة فلسطينية 
مستقلة عاصمتها القدس

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�ستقبل 
يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة الأح������د، رئ��ي�����س��ة 
اجتماع  يف  �سولبريغ،  اإرن��ا  ال��روي��ج  وزراء 
ال�سديقني،  البلدين  بني  العالقات  تناول 

وامل�ستجدات يف املنطقة.
وج���رى، خ��الل ال��ل��ق��اء، ال��ت��اأك��ي��د على 
خمتلف  يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تو�سيع 
اإزاء  والت�ساور  التن�سيق  وموا�سلة  املجالت، 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
واأعرب جاللة امللك عن تقديره للدعم 
الذي تقدمه الرويج لالأردن يف العديد من 

القطاعات التنموية.
املنطقة،  ق�سايا  جممل  اللقاء  وتناول 
حيث  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف 
اجلهود  تكثيف  ���س��رورة  امللك  جاللة  اأك��د 
و�سامل  ودائ���م  ع��ادل  ���س��الم  اإىل  للتو�سل 
قيام  ي�سمن  ومبا  الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على 
خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 
وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 

القد�س ال�سرقية.
التي  الأزم����ات  اإىل  اللقاء  ت��ط��رق  كما 
وم�ساعي  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  ت�سهدها 
التو�سل اإىل حلول �سيا�سية لها، اإ�سافة اإىل 

والدولية يف احلرب على  الإقليمية  اجلهود 
الإرهاب، �سمن نهج �سمويل.

و�سوؤون  اخلارجية  وزير  اللقاء  وح�سر 
لالت�سال  امللك  جاللة  وم�ست�سار  املغرتبني، 
لل�سيا�سات  امللك  والتن�سيق، وم�ست�سار جاللة 
وزراء  لرئي�سة  املرافق  والوفد  والإع���الم، 

الرويج.
يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  والتقى 

ق�سر احل�سينية الأحد، رئي�س جمل�س اإدارة 
الدكتور  الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعية 
ه���الل ال�����س��اي��ر، ح��ي��ث ج���رى ا���س��ت��ع��را���س 
ن�ساطات الهالل الأحمر الكويتي يف الأردن، 
خدمة  يف  يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  خ�سو�سا 

الالجئني.
عمق  اللقاء،  خالل  امللك،  جاللة  واأك��د 
العالقات الأخوية الرا�سخة التي جتمع بني 

�ستى  يف  تعزيزها  على  واحلر�س  البلدين، 
لدور  تقديره  عن  جاللته  معربا  امليادين، 
�سباح  ال�سيخ  �سمو  بقيادة  الكويت  دول��ة 
الأردن  دع��م  يف  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد 

والوقوف اإىل جانبه يف خمتلف الظروف.
اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة ال��دور  كما 
تقدمي  يف  الكويت  لدولة  الرائد  الإن�ساين 
اخل���دم���ات الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني 

الإقليمي والدويل.
اللجوء  اأزمة  اأعباء  اإىل  اللقاء  وتطرق 
الدويل  املجتمع  حتمل  و�سرورة  ال�سوري، 
امل�ست�سيفة  ال����دول  جت���اه  م�����س��وؤول��ي��ات��ه 
ل��الج��ئ��ني، مل��وا���س��ل��ة ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

الإغاثية والإن�سانية لهم.
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأع���رب  ب����دوره، 
الدكتور  الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعية 
تقديره  عن  اللقاء،  خ��الل  ال�ساير،  ه��الل 
امللك،  جاللة  بقيادة  امل��ه��م،  الأردن  ل��دور 
اأ�سكال  كل  وتوفري  الالجئني،  ا�ست�سافة  يف 

الرعاية واخلدمات لهم.
امللك  ج��الل��ة  م�ست�سار  ال��ل��ق��اء  وح�سر 
امللك  جاللة  وم�ست�سار  والتن�سيق،  لالت�سال 
للهالل  العام  والرئي�س  والإعالم،  لل�سيا�سات 
الأحمر الأردين، وال�سفري الكويتي يف عمان.

الملك يزور معهد ماركا للتدريب المهني ويجتمع مع مجلس 
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

األبعاد ثالثية  الطباعة  مجال  في  مركزا  األردن  يكون  أن  الملك:أهمية 
الملك:دمج عدد من الجهات تحت مظلة واحدة خطوة باالتجاه الصحيح

الملك:أهمية تطوير التعليم 
والتدريب المهني والتقني

الملك يستقبل رئيسة وزراء النرويج 
ويلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي

الملــك يؤكد أهمية الدور اإلنســاني الرائــد لدولة الكويت 

عمان 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين �سرورة متكني 
ال�سباب وتطوير قدراتهم، مبا يوؤهلهم لدخول �سوق 

العمل حمليا ويف اخلارج.
ج��اء ذل��ك، خ��الل زي��ارة جاللته الأح���د، اإىل 
واجتماعه  ذك��ور،   - املهني  للتدريب  ماركا  معهد 
املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  جمل�س  مع 
والتقنية التي �ُسكلت هذا العام، نتاج دمج �سندوق 
والتقني،  املهني  والتعليم  وال��ت��دري��ب  الت�سغيل 
التدريب  لقطاع  اجلودة  و�سبط  العتماد  ومركز 

تو�سيات  والتقني، تطبيقا لإحدى  املهني  والتعليم 
الب�سرية،  املوارد  لتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
العام  القطاعني  عن  ممثلني  املجل�س  ي�سم  حيث 

واخلا�س.
واأكد جاللة امللك، خالل الجتماع الذي ح�سره 
رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اأهمية التعاون 
جلهة  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  بني  والتن�سيق 
تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني، لفتا اإىل 
لت�سبح  اجلهات  من  عدد  لدمج  اجلهود  توحيد  اأن 

حتت مظلة واحدة خطوة بالجتاه ال�سحيح.
 تابع �س2

*الرمثا 
اغلق حمتجون يف الرمثا دوار املدينة الرئي�سي 
على  احتجاجا  امل�ستعلة،  والإط����ارات  باحلجارة 
مركز  داخل  البحارة  لها  يتعر�س  التي  امل�سايقات 

حدود جابر.
ويطالب املحتجون بتخفيف اجراءات التفتي�س 
اج��راءات  ان  موؤكدين  جابر  ح��دود  مركز  داخ��ل 
اىل  ا�سافة  مركباتهم،  بتخريب  ت�سببت  التفتي�س 

التاخري داخل مركز احلدود.

مطالبهم  الداخلية  وزي��ر  �سلموا  انهم  وق��ال��وا 
والتي متثلت كذلك بت�سهيل اإجراء دخول ال�سيارات 
الأردين  الأول  ال��ب��اب  على  ال�����س��وري  اجل��ان��ب  م��ن 
ال�سورية  ال�سيارات  وف�سل  ال�سريبة،  باب  امل�سمى 
اأكرث عددا وتاأتي يف  عن العمومية الأردنية، كونها 
بالإقرار  ي�سمى  ما  واإلغاء  الباكر  ال�سباح  �ساعات 
البحارة  على  املفرو�س  التع�سفي  واملنع  اجلمركي، 
الب�سائع  على  املفرو�سة  بالر�سوم  النظر  واإع��ادة 
مو�سوع  يف  النظر  واإع���ادة  البحارة،  مع  القادمة 

الوكالت اخلا�سة بال�سيارات اخل�سو�سي.

*عّمان 
عرب  ال�سمالية  البادية  �سرطة  مديرية  القت 
و�سبطت  ا�سخا�س   7 على  القب�س  امنية،  حملة 
بحوزتهم كميات من املواد املخدرة و4 اأ�سلحة نارية.

الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وق��ال 
مديرية  من  اأمنية  ق��وة  ان  الح��د،  بيان  يف  العام 
والأمن  والبحث اجلنائي  ال�سمالية  البادية  �سرطة 
الوقائي نفذت حملة امنية على عدد من ال�سخا�س 

اماكن  عدة  خاللها  داهمت  وامل�سبوهني  املطلوبني 
اإلقاء  عن  احلملة  اأ�سفرت  حيث  داخلها،  تواجدوا 
امل��واد  من  كميات  وبحوزتهم  منهم   7 على  القب�س 
اأب��رز  من  ان  واأ���س��اف،  ن��اري��ة.  اأ�سلحة  و4  امل��خ��درة 
طلبًا   12 الول  بحق  �سخ�سان  عليهم  املقبو�س 
عليهم  املقبو�س  بحوزة  و�سبط  طلبًا،   11 والثاين 
املخدرة  املواد  نارية وكميات متفرقة من  ا�سلحة   4
وبو�سر التحقيق مع كافة املقبو�س عليهم لإحالتهم 

مل�سادر طلباتهم.

البحارة يغلقون دوار الرمثا 
باإلطارات المشتعلة

القبض على 7 أشخاص 
بحوزتهم مخدرات واسلحة 

*عمان 
�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية 
اأم��ن��اء  جمل�س  ت�سكيل  ب���اإع���ادة 
موؤ�س�سة ويل العهد، برئا�سة غ�سان 
نبيل  �سعد  وع�سوية  نقل،  اإيليا 
عبدالقادر  وليد  املع�سر،  يو�سف 
اأحمد  ال��ط��راون��ة، وب��ي��ان  اأح��م��د 
الدين  خ��ري  وع��م��ر  ال��ت��ل،  يو�سف 
املعاين، ومنى غياث منري �سختيان، 
حقي،  اإب��راه��ي��م  و�سيم  وفي�سل 
وغدير  ال�سالمني،  ن��اي��ف  وع���دي 
من  اعتبارا  خف�س،  حممود  حممد 

تاريخ 20 ت�سرين الأول 2019.

إرادة ملكية بإعادة 
تشكيل مجلس أمناء 
مؤسسة ولي العهد

*عمان 
الرزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  بحث 
ال���وزراء،  رئا�سة  يف  الأح���د  ا�ستقباله  خ��الل 
�سبل  �سولبريغ،  اإرن���ا  ال��روي��ج  وزراء  رئي�سة 
يف  والرويج  الأردن  بني  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
امل�سرتك.  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  خمتلف 
جل�سة  تبعه  ثنائي  لقاء  خالل  ال��رزاز،  واأك��د 
مباحثات مو�سعة مع رئي�سة وزراء الرويج التي 
تقوم بزيارة ر�سمية اإىل اململكة ت�ستمر يومني، 
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن،  حر�س 
التي  ال�سداقة  بعالقات  النهو�س  على  الثاين، 

مرور  ي�سهدان  واأنهما  خ�سو�سا  البلدين،  جتمع 
الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات  على  ع��ام��ًا  خم�سني 

بينهما.
امل�سرتك،  التعاون  اأوج��ه  ا�ستعرا�س  ومت 
تعزيز  يف  عليها  البناء  ميكن  التي  واملجالت 
التي  الفر�س  خ�سو�سًا  الثنائية،  العالقات 
به  تتمتع  وم��ا  الأردين،  القت�ساد  يقدمها 
وترتبط  متميز  ج��غ��رايف  م��وق��ع  م��ن  اململكة 
ال��دول  خمتلف  مع  جتارية  اتفاقيات  من  به 
ول  العاملية،  القت�سادية  الأ�سواق  وكربيات 
الأوروبي  الحتاد  مع  التجارة  اتفاقيات  �سيما 
منها، ومبا  والرويج  الأردن  ا�ستفادة  واإمكانية 

يخدم م�ساحلهما امل�سرتكة.
وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي، مت تناول خمتلف 
ال��ق�����س��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، واجل��ه��ود 
العامليني،  وال�ستقرار  الأمن  لتعزيز  الداعمة 
الأردن  م��وق��ف  على  ال����وزراء  رئي�س  م��وؤك��دًا 
الفل�سطينية  الق�سية  بحل  واملتم�سك  الداعم 
وال�سامل على  والدائم  العادل  ال�سالم  وحتقيق 
اأ�سا�س حل الدولتني، الذي ي�سمن قيام الدولة 
الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
القد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  من 

ال�سرقية.
تابع �س2

*عمان 
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  بحث 
الأمني  الأح��د،  لقائه  خالل  ال�سفدي  اأمي��ن 
اأب��و  اأح��م��د  العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام 
امل�سرتك  العربي  العمل  تفعيل  �سبل  الغيط، 
العامل  اأم��ام  املاثلة  التحديات  مواجهة  يف 
امل�سرتكة.  والق�سايا  امل�سالح  وخدمة  العربي 
»درع  لت�سليم  اململكة  الغيط  اأب��و  وي��زور 
منحته  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ن��م��وي«  ال��ع��م��ل 
امللك  جلاللة  وموؤ�س�ساتها  العربية  اجلامعة 

الثاين.  عبداهلل 
�سحفية  ت�سريحات  يف  الغيط  اأبو  وقال 
الزيارة  هدف  اإن  املباحثات:  عقب  م�سرتكة 
العمل  درع  »لت�سليم  ه��و  اأ���س��ا���س��ا  للمملكة 
عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل  العربي  التنموي 
موؤ�س�سات  حت��دده  الخ��ت��ي��ار  وه��ذا  ال��ث��اين، 
العمل  منظومة  امل�����س��رتك،  ال��ع��رب��ي  العمل 
املجال�س  اأو  املنظمات  �سواء  امل�سرتك،  العربي 

العربية«. اجلامعة  اأو 
جاللة  ك��ان  »ومل���ا  الغيط  اأب���و  واأ���س��اف   
وثبة  حتقيق  يف  باهرا  جناحا  جنح  قد  امللك 

القت�سادية  التنمية  يف  للمملكة  ك��ب��رية 
لكي  جئت  للغاية،  قوي  ب�سكل  والجتماعية 
عليه  وافقت  الذي  الدرع  هذا  جاللته  ا�سلم 

العربي«. العمل  منظومة 
العربية هي  اإن اجلامعة  ال�سفدي:  وقال 
من  بد  ل  التي  امل�سرتك  العربي  العمل  مظلة 
تقوية  من  بد  ول  دوره��ا،  وتعزيز  تقويتها 
العمل  تاأطري  يف  فاعليتها  لزيادة  الدور  هذا 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي 
خ�سو�سا  العربية  امل�سالح  وخدمة  امل�سرتكة 

احلرجة.  الإقليمية  الظروف  هذه  يف 

الرزاز يبحث مع رئيسة وزراء النرويج العالقات الثنائية

الصفدي وابو الغيط يبحثان تفعيل العمل العربي المشترك

ومال   .. المحافظ   منزل   
!!!.. ــب  ــاي ــس ال ـــة  ـــدول ال

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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الملك يتسلم درع العمل 
التنموي العربي لعام 2019

*عمان
ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين،  الأحد، "درع العمل التنموي العربي" لعام 2019، 
الذي منحته جامعة الدول العربية جلاللته تقديرا جلهوده يف تعزيز م�سرية التنمية يف 

الأردن، ودوره يف دعم الق�سايا العربية.
الغيط،  اأبو  اأحمد  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  امللك،  جلاللة  الدرع  و�سلم 

خالل لقائه به يف ق�سر احل�سينية.
اإ�سهامات معروفة وملمو�سة  الدرع ل�سخ�سيات قيادية وريادية عربية لديها  ومينح 
وموؤثرة يف جمال التنمية امل�ستدامة، بهدف ت�سليط ال�سوء على النماذج امللهمة يف جمال 
التنمية على ال�سعيد العربي.                 تابع �س2

جملة جنوم وا�سواء العربية تكرم  وتختار �سعادة الدكتورة 

خــولــة بنــت سامــي الكريــع
ال�سخ�سية 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
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*عمان 
اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
قدراتهم،  وتطوير  ال�شباب  متكني  �شرورة 
مبا يوؤهلهم لدخول �شوق العمل حمليا ويف 

اخلارج.
جاء ذلك، خال زيارة جالته الأحد، 
ذك��ور،   - املهني  للتدريب  ماركا  معهد  اإىل 
واجتماعه مع جمل�س هيئة تنمية وتطوير 
�ُشكلت  ال��ت��ي  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات 
الت�شغيل  �شندوق  دم��ج  نتاج  ال��ع��ام،  ه��ذا 
والتدريب والتعليم املهني والتقني، ومركز 
التدريب  لقطاع  اجلودة  و�شبط  العتماد 
لإحدى  تطبيقا  والتقني،  املهني  والتعليم 
لتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تو�شيات 
املوارد الب�شرية، حيث ي�شم املجل�س ممثلني 

عن القطاعني العام واخلا�س.
الجتماع  خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  واأك���د 
عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  ح�شره  الذي 
بني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  اأهمية  ال����رزاز، 
تطوير  جلهة  واخل��ا���س،  العام  القطاعني 
لفتا  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم 
من  ع��دد  ل��دم��ج  اجل��ه��ود  توحيد  اأن  اإىل 
اجلهات لت�شبح حتت مظلة واحدة خطوة 

بالجتاه ال�شحيح.
عن  امللك  جالة  حديث  معر�س  ويف 
اأ�شار  والتقني،  املهني  التدريب  جم��الت 
جالته اإىل اأهمية اأن يكون الأردن مركزا 
لل�شرق الأو�شط يف جمال الطباعة ثاثية 

الأبعاد.
من جانبه، اأكد رئي�س الوزراء الدكتور 
دور  اأهمية  الجتماع،  خال  ال��رزاز،  عمر 
املهنية  امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  تنمية  هيئة 
والتقنية يف توفري اأيدي مهنية وذات مهارة 

ل�شوق العمل.
ق���درات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
جمالت  يف  وتاأهيلهم  واملتدربني  ال�شباب 
اإي��ج��اد  ل���ش��ي��م��ا  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  يطلبها 
يف  الأب��ع��اد،  ثاثية  للطباعة  حا�شنات 
تو�شيع  ي�شمن  مب��ا  اجل��ام��ع��ات،  حم��ي��ط 
التكنولوجيا  ه��ذه  يف  العاملني  �شريحة 
خمتلف  يف  منها  وامل�شتفيدين  احلديثة 

قطاعات �شوق العمل.
البطاينة،  ن�شال  العمل  وزير  وعر�س 
امل��ه��ارات  وتطوير  تنمية  جمل�س  رئي�س 
تقوم  التي  لاإجراءات  والتقنية،  املهنية 
مبنظومة  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  ال���وزارة  بها 
حمورين،  �شمن  والتقنية،  املهنية  املهارات 
الأول م�شكلة البطالة، والثاين �شوق العمل 

ومتطلباته.
ال���وزارة  عمل  اإج�����راءات  اإن  وق���ال: 

للت�شغيل  ال��وط��ن��ي  امل��ي��ث��اق  على  ت�شتند 
املوارد  لتنمية  الوطنية  وال�شرتاتيجية 
اإىل  بالإ�شافة   ،2025-2016 الب�شرية 
العر�س  بني  )الفجوة  حتليلية  درا���ش��ات 

والطلب(.
وتطوير  تنمية  هيئة  جمل�س  اأن  وبني 
 15 من  يتكون  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات 
احلكومة،  من  اأع�شاء  �شتة  منهم  ع�شوا، 
من  وواح��د  اخلا�س  القطاع  من  وثمانية 
جمال�س  عدد  اأن  حني  يف  اأهلية،  موؤ�ش�شة 
املهارات القطاعية تتكون من 21 جمل�شا، 6 
منها م�شكلة والباقي قيد الت�شكيل، مو�شحا 

اأنه �شيتم متكني املجال�س القطاعية.
وت�����ش��م��ن ال���ع���ر����س حم�����اور ال��ع��م��ل 
تطوير  ت�شمل  وال��ت��ي  للهيئة  الرئي�شية 
و�شبط  واع��ت��م��اد  وامل��ن��اه��ج،  امل���وؤه���ات 
املدربني  وتطوير  التدريب،  مزودي  جودة 

واملعلمني، والتقييم و�شبط اجلودة.
العمل  خطة  اأن  العمل  وزي��ر  واأ���ش��اف 
اإىل  مق�شمة  �شنوات  ث��اث  مل��دة  �شتكون 
مراحل مبخرجات وموؤ�شرات وا�شحة لكل 

مرحلة.
مع  اج��ت��م��اع  عقد  مت  ان��ه  اإىل  ول��ف��ت 
جهودهم  وتوحيد  توجيه  بهدف  املانحني، 

لدعم تنفيذ خطة عمل الهيئة.
للت�شغيل  العامة  ال�شيا�شة  اإىل  واأ�شار 
امل�����ش��ت��ن��دة ع��ل��ى رب���ط اح��ت��ي��اج��ات �شوق 
ملبداأ  وفقا  التعليم  خم��رج��ات  م��ع  العمل 
واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 
خمرجات  ب��ني  ال��ف��ج��وة  ج�شر  خ��ال  م��ن 
�شوق  واح��ت��ي��اج��ات  الأك���ادمي���ي  التعليم 
امل�شتوى  على  واخلطط  وال��رام��ج  العمل، 
الوطني  امليثاق  تنفيذ  ومتابعة  الوطني، 
للت�شغيل، اإىل جانب تعزيز ثقافة التعليم 
والتدريب والعمل املهني والتقني، وتطوير 

الأكادميي  والتعليم  الت�شغيل  وبرامج  نظم 
واملهني والتقني، وبرامج وم�شاريع التمويل 
بالت�شغيل،  اخلا�شة  واخلارجي  الداخلي 
العمل  ���ش��وق  درا����ش���ات  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة 

وحتديد الفجوات بني العر�س والطلب.
واأو�شح اأنه �شيتم ت�شكيل جمل�س وطني 
تنفيذ  على  الإ���ش��راف  مهمته  للت�شغيل 
موؤ�شرات  ورب��ط  للت�شغيل  الوطني  امليثاق 

�شوق العمل مع خمرجات التعليم.
تنمية  هيئة  اأع�����ش��اء  اأك��د  ب��دوره��م، 
�شرورة  والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير 
املحلي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  ر���ش��د 
من  تلبيتها  على  والعمل  وا�شت�شرافها، 
وال��رام��ج  املهني  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  خ��ال 
التي تقدمها، مع مراعاة احتياجات ال�شوق 
لل�شباب  عمل  ف��ر���س  لتوفري  الإقليمية 

الأردين حمليا واإقليميا.
ت��ع��دي��ل ع��دد  اإىل ���ش��رورة  واأ����ش���اروا 
من  اخلا�س  القطاع  ليتمكن  الأنظمة  من 
والتقنيات  املهارات  على  العاملني  تدريب 

التي يحتاجها �شوق العمل.
زيارته  خال  اطلع  امللك  جالة  وكان 
اإىل معهد ماركا للتدريب املهني الذي يلتحق 
تدريبية  دورات  يتلقون  طالبا،   360 فيه 
على  العمل،  �شوق  احتياجات  مع  تتواءم 
عدد من امل�شاغل التي ي�شمها املعهد، �شملت 
الهجينة،  املركبات  كهروميكانيك  م�شغل 
العامة،  وامليكانيكية  ال�شيانة  وم�شغل 
للتكييف.  ال�شنغافوري  الإقليمي  واملركز 
م�شغل  على  امل�شرفني  من  جالته  وا�شتمع 
�شرح  اإىل  الهجينة  املركبات  كهروميكانيك 
التي  والتعليمية  التدريبية  الرامج  حول 
بواقع  ع��ام  مل��دة  ومتتد  امل��ت��درب  يتلقاها 
درج��ة  ت����وازي  ت��دري��ب��ي��ة  ���ش��اع��ة   1400
بعدها  لينخرط  التدريبي،  املهني  الدبلوم 

�شوق  يف  اأ�شهر   4 مل��دة  ميداين  تدريب  يف 
العمل متكنه من مزاولة املهنة باحرتاف.

وي�شم امل�شغل، الذي تبلغ ن�شبة ت�شغيل 
تاأ�شي�س  حمطة  باملئة،   80 نحو  خريجيه 
الكهرباء والإلكرتونيات، وحمطة ال�شيانة 
وحمطة  املحركات،  وخا�شة  امليكانيكية 
التدريب  وحمطة  الت�شبيهي،  ال��ت��دري��ب 

العملي على �شيارات عاملة.
ويف م�شغل ال�شيانة امليكانيكية العامة، 
عر�س امل�شرفون اأمام جالة امللك الأجهزة 
عليها  الطاب  تدريب  يتم  التي  واملعدات 
على  وت�شتمل  ون�����ش��ف،  ع��ام  مل��دة  عمليا 
اليدوية  وامل��خ��ارط  املحو�شبة  امل��خ��ارط 
لينتقل  وال��ق��ي��ا���س،  امل��ع��اي��رة  وحم��ط��ات 
بعدها لتدريب ميداين ميكنه من احل�شول 
ت�شغيل  ن�شبة  تبلغ  اإذ  عمل،  فر�شة  على 
 70 نحو  التخ�ش�س  ه��ذا  يف  اخل��ري��ج��ني 

باملئة.
الإقليمي  املركز  يف  جالته  اطلع  كما 
بدعم  اأن�شئ  الذي  للتكييف  ال�شنغافوري 
مراحل  على  ال�شنغافورية،  احلكومة  من 
عام  مل��دة  الطالب  يتلقاها  التي  التدريب 
ميداين  تدريب  اإىل  بعدها  ينتقل  ون�شف، 
ت�شغيل  ن�شبة  وتبلغ  املهنة،  ملزاولة  يوؤهله 
 75 من  اأكرث  التخ�ش�س  هذا  يف  اخلريجني 

باملئة.
ال�شنغافوري  الإقليمي  املركز  وي�شعى 
موؤ�ش�شات  م��ع  ���ش��راك��ة  ل��ب��ن��اء  للتكييف 
اإع���داد  ع��ر  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
امل�شتوى  على  الب�شرية  ال��ك��وادر  وتاأهيل 
التاأ�شي�شية  ال��دورات  اإىل  اإ�شافة  املحلي، 

ورفع الكفاءة يف هذا املجال.
من  ع��دد  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وا�شتمع 
بالدورات  التحاقهم  اأهمية  عن  املتدربني، 
اكت�شاب  ب��ه��دف  امل��ع��ه��د،  يطرحها  ال��ت��ي 
متكنهم  التي  واملهنية  التقنية  امل��ه��ارات 
اإن�شاء  اأو  العمل  فر�س  على  احل�شول  من 
م�����ش��اري��ع وم�����ش��اغ��ل خ��ا���ش��ة ب��ه��م، بعد 

اجتيازهم متطلبات التدريب.
ويعمل معهد ماركا للتدريب املهني الذي 
تاأ�ش�س عام 1992، على اإعداد قوى عاملة 
املهنية  التخ�ش�شات  يف  ومناف�شة  موؤهلة 
املختلفة بناء على احتياجات �شوق العمل 

املحلي واخلارجي.
وراف����ق ج��ال��ة امل��ل��ك خ���ال ال��زي��ارة 
وم�شت�شار  الها�شمي،  امللكي  الديوان  رئي�س 
جالة امللك لات�شال والتن�شيق، وم�شت�شار 
ووزير  والإع��ام،  لل�شيا�شات  امللك  جالة 
العايل  التعليم  ووزي��ر  والتعليم  الرتبية 

والبحث العلمي.

*عمان 
ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  بحث 
خال ا�شتقباله الأحد يف رئا�شة الوزراء، رئي�شة 
اآفاق  تعزيز  �شبل  �شولبريغ،  اإرن��ا  الرنويج  وزراء 
التعاون بني الأردن والرنويج يف خمتلف املجالت 
ذات الهتمام امل�شرتك. واأكد الرزاز، خال لقاء 
ثنائي تبعه جل�شة مباحثات مو�شعة مع رئي�شة 
اإىل  ر�شمية  بزيارة  تقوم  التي  الرنويج  وزراء 
بقيادة  الأردن،  حر�س  يومني،  ت�شتمر  اململكة 
النهو�س  على  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 
بعاقات ال�شداقة التي جتمع البلدين، خ�شو�شا 
واأنهما ي�شهدان مرور خم�شني عامًا على العاقات 

الدبلوما�شية بينهما.
امل�شرتك،  التعاون  اأوج���ه  ا�شتعرا�س  ومت 
تعزيز  يف  عليها  البناء  ميكن  التي  وامل��ج��الت 
العاقات الثنائية، خ�شو�شًا الفر�س التي يقدمها 
القت�شاد الأردين، وما تتمتع به اململكة من موقع 
جغرايف متميز وترتبط به من اتفاقيات جتارية 
مع خمتلف الدول وكريات الأ�شواق القت�شادية 
العاملية، ول �شيما اتفاقيات التجارة مع الحتاد 
والرنويج  الأردن  ا�شتفادة  واإمكانية  الأوروب��ي 

منها، ومبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.
خمتلف  تناول  مت  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  وعلى 
الق�شايا الإقليمية والدولية، واجلهود الداعمة 
م��وؤك��دًا  العامليني،  وال�شتقرار  الأم���ن  لتعزيز 
ال��داع��م  الأردن  م��وق��ف  على  ال����وزراء  رئي�س 
وحتقيق  الفل�شطينية  الق�شية  بحل  واملتم�شك 
ال�شام العادل والدائم وال�شامل على اأ�شا�س حل 
الدولتني، الذي ي�شمن قيام الدولة الفل�شطينية 
عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�شتقلة 

1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.
للدعم  الأردن  تقدير  عن  ال���رزاز  واأع���رب 
اإىل  الرنويج  بها  قامت  التي  الكبرية  واجلهود 
ال��دويل  املجتمع  يف  ال���دول  م��ن  العديد  جانب 
لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  ق��درات  لتعزيز 
من  لتتمكن  )الأون������روا(،  الاجئني  وت�شغيل 
ال�شتمرار باأداء دورها واخلدمات التي تقدمها 
التعليم  قطاعات  يف  الفل�شطينيني  لاجئني 
يت�شل  وفيما  الإغ��اث��ي��ة.  واملعونات  وال�شحة 
�شرورة  على  التاأكيد  مت  ال�شورية،  ب��الأزم��ة 
وح��دة  يحفظ  لها  �شيا�شي  ح��ل  اإىل  التو�شل 
�شوريا اأر�شا و�شعبا، وي�شمن عودة طوعية واآمنة 
لاجئني، فيما مت ا�شتعرا�س اجلهود التي يبذلها 
وما يرتتب  اللجوء  اأزم��ة  مع  التعامل  الأردن يف 
عليها من حتديات اقت�شادية و�شغوط متفاقمة 
على قطاعات خدماتية حيوية. واأعرب الرزاز 
، خال املباحثات املو�شعة التي ح�شرها عدد من 
البلدين، عن تقدير  وامل�شوؤولني يف كا  ال��وزراء 
الأردن للدعم الذي تقدمه الرنويج للعديد من 
بتعزيز  املتعلقة  خ�شو�شا  وامل�شاريع،  الرامج 
اأزمة  مع  التعامل  يف  املحلية  املجتمعات  ق��درات 
اللجوء ال�شوري. من جهتها اأكدت رئي�شة وزراء 
يف  لاأردن  زيارتها  اأهمية  �شولبريغ  اإرنا  الرنويج 
لارتقاء  البلدين  بني  امل�شرتكة  اجلهود  ظ��ل  
مب�شتوى العاقات يف خمتلف املجالت وحر�س 
بادها على اإدامة وتعزيز التعاون والتن�شيق مع 
الأردن حيال خمتلف الق�شايا، لفتًة اإىل اجلهود 

وقدراته  الأردن  لدعم  الرنويج  بها  تقوم  التي 
يف التعامل مع التحديات املختلفة، ويف مقدمتها 
ا�شتعداد  على  و�شددت  ال�شوري.  اللجوء  اأزم��ة 
بادها لتقدمي الدعم لقدرات الأردن يف خمتلف 
املجالت، ومبا ي�شاهم يف حتقيق تعزيز القت�شاد 
الوطني، ومتكينه من حتقيق النمو وتوفري فر�س 

العمل.
واأعربت عن تقدير الرنويج للجهود الكبرية 
وامل�شتمرة التي يقوم بها الأردن بجميع موؤ�ش�شاته 
و�شعبه جتاه الاجئني املتواجدين على اأرا�شيه، 
التي تواجه  املوارد والتحديات  رغم حمدودية 
الرنويج،  ا�شتمرار  واأك��دت  الأردين.  القت�شاد 
عر املنظمات التابعة لها وبرامج الأمم املتحدة، 
يف  اإمكانياته  وتعزيز  الأردن  ق��درات  دع��م  يف 
لاجئني،  اخل��دم��ات  وتقدمي  الإغ��اث��ي  املجال 
القطاعات  من  العديد  يتطلب دعم  الذي  الأمر 
احليوية يف اململكة، يف مقدمتها التعليم وال�شحة.   
رئي�شة  الإع���ام،  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  وكانت 
اللجنة الوزارية لتمكني املراأة، جمانة غنيمات 
ا�شتعر�شت، خال اللقاء، جهود الأردن يف متكني 
العديد من الرامج  املراأة وتعزيز قدراتها عر 
التمكني  مقدمتها  ويف  احلكومة،  تنفذها  التي 
يف  م�شاركتها  وتو�شيع  والقت�شادي  الجتماعي 
تنفيذ قرار  الأردن  التزام  واأكدت  العمل.  �شوق 
جمل�س الأمن 1325 حول املراأة والأمن وال�شام، 
الوطنية  اخل��ط��ة  احل��ك��وم��ة  اأق����رت  مت  حيث 
مع  بتنفيذها  وب��داأت  القرار،  لتفعيل  الأردنية 
العديد من ال�شركاء، من �شمنهم ال�شفراء املمثلني 
امل�شرتك”،  الدعم  “�شندوق  املانحني  لتحالف 
والذي ي�شم الرنويج اإىل جانب العديد من الدول 
ال�شديقة. واأ�شارت غنيمات اإىل ال�شرتاتيجية 
الوطنية للمراأة يف الأردن 2020-2025، والتي 
�شتكون مبثابة مرجعية لتحديد اأولويات متكني 
املراأة، ومبا يتوافق مع منظومة ال�شرتاتيجيات 
الإن�شان  بحقوق  املرتبطة  الوطنية  واخلطط 
الأمن  جمل�س  ق��رار  لتفعيل  الوطنية  واخلطة 
1325 وخطة ال�شتجابة لاأزمة ال�شورية، والتي 
من املتوقع اأن يتم اإطاقها مع مطلع العام املقبل، 
بعد اأن يتم التوافق عليها مع خمتلف ال�شركاء 

واجلهات املعنية.
ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  امل��ب��اح��ث��ات  وت��ط��رق��ت 
وال�شغوط التي تت�شبب بها اأزمة اللجوء ال�شوري 
على قطاعات عديدة، يف مقدمتها قطاع التعليم، 
حيث مت تقدمي اإيجاز حول الأثار التي يعانيها 
هذا القطاع ومتطلبات دعمه، اإىل جانب خطة 
ا�شتجابة الأردن لاأزمة ال�شورية، والتي ل زالت 
متكني  ل�شمان  الدويل  املجتمع  دعم  اإىل  حتتاج 
الأردن من ال�شتمرار بدوره الإن�شاين والإغاثي 

واخلدماتي لاجئني ال�شوريني 
ال��رزاز  ال��وزراء الدكتور عمر  ورح��ب رئي�س 
خال  ت�شريحات م�شرتكة بزيارة رئي�شة وزراء 
ال��رنوي��ج  وال��وف��د امل��راف��ق ل���اردن م��وؤك��دا على 
اللذين  البلدين  تربط  التي  املتميزة  العاقات 
اقامة  العام مبرور 50 عاما على  يحتفان هذا 
نتطلع  ونحن   “ بينهما  الدبلوما�شية  العاقات 
الدبلوما�شية  العاقات  من  اخرى  �شنة  اىل 50 

البناءة بني البلدين ال�شديقني .

وبناءة  مثمرة  مباحثات  اجرينا   “ وق��ال 
جتاه  م��وح��دة  ب��روؤي��ة  نت�شارك  ونحن  للغاية 
واليات  والعامل  واملنطقة  الردن  يف  الو���ش��اع 
وزراء  رئي�شة  زي��ارة  ان  موؤكدا   “ معها  التعامل 
الرنويج ت�شكل فر�شة عظيمة للحديث حول ما 

اجنزناه �شويا وما علينا حتقيقه م�شتقبا . 
ال��دوام  الرنويج كانت على  ان  ال��رزاز  واك��د 
�شريكا مهما لاردن خا�شة خال العقد الخري 
ازمات  تبعات  حتمل  على  الردن  �شاعدت  حيث 
نتيجة  الردن  يتحملها  التي  والعباء  املنطقة 
ال�شوري  اللجوء  بازمة  يتعلق  ما  �شيما  لذلك 
مع  للتاأقلم  امل�شت�شيفة  املجتمعات  وم�شاعدة 
حجم ال�شغوطات على اخلدمات خا�شة التعليم 

وال�شحة واملياه وغريها .
جانب  اىل  ال��رنوي��ج  وق���وف  اىل  لفت  كما 
للمجتمع  ودعوتها  الدولية  املحافل  يف  الردن 
الدويل لتحمل هذه العباء . وقال “ يجب ان 
نذكر اجلميع بان الردن رحب بالاجئني بناء 
على وعي املجتمع الدويل بان الاجئني القادمني 
ل�شت�شافة  يحتاجون  ان�شانية  لنواح  للمملكة 
مع  بال�شراكة  ال�شت�شافة  هذه  اعباء  وحتمل 
“ موؤكدا ان دعم الرنويج بهذا  املجتمع الدويل 

ال�شدد مقدر.
وثمن رئي�س الوزراء موقف الرنويج الداعم 
يف  بدورها  للقيام  ا�شتمرارها  و�شرورة  لانروا 
هناك   “ وق��ال   . الفل�شطينيني  الاجئني  دع��م 
الكثري الذي ميكننا العمل �شويا على اجنازه على 
والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شعد 
، فعلى امل�شتوى الجتماعي ترز احلاجة لبناء 
يتعاي�س ويتقبل الخر ويتجنب  جمتمع مدين 
نتائج العنف الذي ت�شهده املنطقة وبناء ثقافة 
ال�شعيد  .وعلى   . املجتمعات  ويف  بني  الت�شامح 
ال�شيا�شي ل زلنا ن�شهد نزاعات قائمة يف املنطقة 
وخا�شة النزاع الذي ل زال دون حل وهو النزاع 
الفل�شطيني ال�شرائيلي والو�شع يف �شوريا . وعلى 
ال�شعيد القت�شادي اكد رئي�س الوزراء ان الردن 
لديه كفاءات ب�شرية و�شبابا مبدعني وموهوبني 
املحلي  امل�شتوى  على  متميزة  ا�شهامات  لهم  كان 
والقليمي لفتا اىل ان دعم ال�شادرات الردنية 

لوروبا يحظى باولوية .
واكد رئي�س الوزراء ان هناك املزيد مما ميكن 
البلدين  بني  اقت�شادية  ب�شراكات  للبدء  عمله 
معربا عن �شعادته لتا�شي�س جمل�س اعمال اردين 

نرويجي م�شرتك .
وقال الرزاز ان جالة امللك عبداهلل الثاين 
يوؤكد دوما ان الردن يجب ان ينتهج �شيا�شة جتاه 
املدر�شة  خارج  طفل  اي  يرتك  ل  بان  الاجئني 
ونحن ملتزمون بذلك ف�شا عن �شيا�شة للتعاي�س 
ال�شلمي وايجاد حل �شيا�شي لازمات يف املنطقة .

وردا على �شوؤال اكد رئي�س الوزراء انه ل توجد 
دولة يف العامل بامكانها ان ت�شت�شيف ما يقارب من 
20 باملئة من عدد �شكانها بالعتماد على نف�شها 
ومواردها  فقط “ فهذه م�شوؤولية املجتمع الدويل 
باكمله ويجب الت�شارك يف حتملها “ لفتا اىل ان 
املجتمعات املحلية امل�شت�شيفة فتحت ابوابها امام 
الاجئني لقناعتهم بان املجتمع الدويل �شيتحمل 

م�شوؤولياته يف هذا ال�شدد.
الدويل  املجتمع  فان  التاريخ  لغايات  وق��ال 
يتحمل م�شوؤولية ار�شاء منوذج للتعامل مع الدول 
التي ت�شت�شيف الاجئني وتتحمل العباء نيابة 
عن املجتمع الدويل مت�شائا هل يتم معاقبة هذه 
الدول ام مكافاتها ؟ لفتا اىل ان هذا �شيوؤثر على 
ما �شتفعله دول اخرى اذا ظهرت ازمات مماثلة 

واحلاجة ل�شتقبال لجئني .
وا�شاف معلقا على احلالة الردنية با�شتقبال 
الاجئني “ ماذا تفعل عندما ي�شل مئات اللف 
احل��دود  تغلق  ه��ل   ، ح���دودك  ع��ل  النا�س  م��ن 
وتعتذر عن ا�شتقبالهم او تفتح احلدود وترحب 
الدعم  تقدمي  الدويل  املجتمع  من  وتتوقع  بهم 

وامل�شاعدة لتحمل اعباء ا�شت�شافتهم .
ال�شوريني  لاجئني  البطيئة  العودة  وحول 
فا  الخاقية  امل�شوؤولية  بهذه  اآمنا  “ اذا  قال 
رغبتهم  بعك�س  للعودة  النا�س  ندفع  ان  ميكن 
م�شرية  نرى  ان  نرغب  نحن  م�شيفا   “ وارادتهم 
�شلمية توؤدي اىل حل �شيا�شي يف �شوريا تكفل حل 
ارا�شيها   وحدة  على  واملحافظة  الق�شايا  جميع 
الاجئني  ع��ودة  تكفل  التي  ال��ظ��روف  وتهيئة 
اىل بلدهم للعي�س كمواطنني موؤكدا اننا لن نقوم 

بدفع النا�س عر احلدود .
للم�شتثمرين  ر�شالته  حول  �شوؤال  على  وردا 
الرنويجيني اكد الرزاز ان الردن بوابة للمنطقة 
وكفاءات  طاقات  ولديه  وم�شتقر  اآمن  بلد  وهو 
قطاع  يف  الرنويج  قوة  ان  اىل  ولفت   .. ب�شرية 
جمال  يف  �شواء  منها  ال�شتفادة  ميكن  الطاقة 
الطاقة ال�شم�شية او حتلية املياه “ ونحن لدينا 
يف  يتقدم  نراه  ان  ونامل  التح�شري  قيد  م�شروع 

امل�شتقبل القريب«.
الرنويج  وزراء  رئي�شة  اك���دت  جهتها،  م��ن 
عاقات ال�شداقة الوثيقة التي تربط البلدين 
امللك  جلالة  تقديرها  عن  معربة  والقيادتني، 
امل�شتوى  على  املهم  دوره  على  الثاين  عبداهلل 

الإقليمي والدويل.
وقالت: “لقد اجرينا اجتماعات بناءة جدا 
ال�شهر املا�شي، وقمت خال لقائي اليوم برئي�س 
كيفية  وبحثنا  عليها  بالبناء  ال���رزاز  ال���وزراء 

الرتقاء يف املجالت الثنائية«. 
ون��وه��ت ب���ان الردن���ي���ني م��ع��روف��ون بكرم 
من  موجات  ا�شتقبالهم  خا�س  وب�شكل  �شيافتهم 
الاجئني”، ولطاملا اعجبت مبا يبديه الأردنيون 
من كرم جتاه هوؤلء الاجئني، وا�شجل تقديري 
باإدماج  الأردن  التزام  جت��اه  هنا  خا�س  ب�شكل 
جميع الأطفال بنظام التعليم املدر�شي الر�شمي، 
وهو ما تطلب العمل مببداأ الفرتتني بحيث يتم 
والطاب  ال�شباح  يف  الأردنيني  الطاب  تدري�س 
ال�شوريني يف امل�شاء، واتطلع قدما لزيارة مدر�شة 
تعمل على هذا النظام، خا�شة اأن دعم التعليم 
هي من اأهم الأولويات التي نقدم الدعم جتاهها.

عدد  ارتفاع  باأن  تدرك  الرنويج  ان  واك��دت 
وهذا  الأردن،  على  كبريا  عبئا  ي�شكل  الاجئني 
عبء يجب اأن ل يرتك الأردن وحيدا يف حتمله، 
ولذلك عرنا عن التزامنا يف دعم الأردن بتحمله 

تبعات اأزمة اللجوء ال�شوري و�شن�شتمر يف ذلك.
وقالت: نحن ملتزمون بتنفيذ ما تعهدنا به 
هذا  ويف  امل�شت�شيفة،  وال��دول  الاجئني  لدعم 
الدعم  الرنويج تعهداتها يف تقدمي  العام امتت 
ال�شنوات  ل��اأردن بقيمة 2ر1 مليار دولر خال 

الأربع املا�شية.
الأردن  ج��ه��ود  ت��دع��م  ال���رنوج  ان  واأك����دت 
املرتبطة  خ�شو�شا  ال���ش��اح��ي��ة  وخططها 
النمو  وحت�شني  العمل  فر�س  من  املزيد  بتوليد 
للجهود  بادها  دع��م  اك��دت  كما  القت�شادي.  
الن�شاء  م�شاركة  تعزيز  اإىل  الهادفة  الدولية 
مركز  ان�شاء  خال  من  الدفاعية  املوؤ�ش�شات  يف 
متخ�ش�س يف تدريب الن�شاء بالأردن، خا�شة اأن 
الأردن يتبواأ مكانة قيادية ومتقدمة على م�شتوى 
امل�شلحة،  بالقوات  الن�شاء  م�شاركة  يف  القليم 
واأننا ندرك اأنه يف جميع الدول الع�شرية ل بد 

من م�شاركة املراأة يف جميع القطاعات.
يف  وال��رنوي��ج  الأردن  وق��وف  اإىل  وا���ش��ارت 
“وقمنا  الإرهابية،  داع�س  ع�شابة  �شد  احلرب 
يف  التعاون  لتمديد  اتفاقية  بتوقيع  العام  هذا 
التعاون  عاليا  نقدر  ونحن  الدفاعية،  املجالت 
مع الأردن يف هذا املجال على امل�شتوى الإقليمي 
م�شتوى  على  قوية  �شراكة  وجتمعنا  وال��دويل، 

الأمم املتحدة واملجتمع الدويل ب�شكل عام ».
واكدت ان الأردن والرنويج يعمان بال�شراكة 
ب�شكل  ويرتاأ�شان  املتطرف،  الفكر  ملحاربة  معا 
م�شرتك مبادرة دولية مت اطاقها يف نيويورك 
ملحاربة الفكر املتطرف، ت�شم جمموعة من الدول 

ال�شريكة وال�شديقة.
مباردة  ان  الرنويج  وزراء  رئي�شة  واعترت 
والإرهاب،  التطرف  ملكافحة  العقبة  اجتماعات 
ال�شرورية  الدولية  للجهود  مميزا  مثال  تعد 

�شنبحث  اليوم  ه��ذا  وم�شاء  التطرف،  ملكافحة 
جل�شة  �شمن  اجلهود  هذه  تف�شيا  اأك��رث  ب�شكل 
لتبادل  ق��دم��ا  وات��ط��ل��ع  متخ�ش�شة،  نقا�شية 

اخلرات والدرو�س امل�شتفادة. 
الرنويج  وزراء  رئي�شة  “ب�شفتي  وق��ال��ت: 
باأهمية  للتوعية  جمموعة  اي�شا  اتراأ�س  فاإنني 
امل�شتدامة واحر�س دائما على  التنمية  اأهداف 
التذكري باأهمية اأهداف التنمية امل�شتدامة التي 
ت�شكل من�شة م�شرتكة حل�شد اجلهود للعمل من 
اجل امل�شتقبل، واقدر عاليا ما تبذلونه يف الأردن 

لتنفيذ هذه الأهداف ب�شكل ناجح. 
وقدمت رئي�شة وزراء الرنويج هدية رمزية 
تت�شمن  ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  لرئي�س 
الأطفال  لت�شجيع  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
وال�شباب للتعرف عليها من خال ممار�شة لعبة 
اأه��داف  بان  اعتقادها  عن  معربة  القدم،  كرة 
الأم��ن  باإيجاد  املرتبطة  امل�شتدامة  التنمية 
اأهدافا  ت�شكل  قوية  موؤ�ش�شات  وايجاد  وال�شام 

ذات اأولوية لل�شيا�شيني يف هذا الإقليم.
الرنويج  ان  اإىل  ا���ش��ارت  ���ش��وؤال،  على  وردا 
تقدم الدعم فيما يتعلق الاجئني على م�شتوين، 
الأول بتقدمي الدعم لاأونروا للم�شاعدة جتاه 
با�شتمرار دعمها ويف  ملتزمون  الاجئني، ونحن 
ل  اأنه  رغم  ال�شلمي  وامل�شار  الفل�شطينيني  دعم 
يتعلق  وفيما  حاليا،  ايجابية  موؤ�شرات  يبدي 
بالعمل  م�شتمرون  فنحن  ال�شوريني  بالاجئني 

وتقدمي الدعم لاأردن.
باأننا  اعلنا   2015 ع��ام  يف  ان��ه  اإىل  ولفتت 
اأماكن  يف  لاجئني  ال��دع��م  بتقدمي  ملتزمون 
اإىل  الاجئني  عودة  باأهمية  ونوؤمن  تواجدهم، 
الظروف  وت�شمح  احلرب  تنتهي  عندما  بادهم 

بذلك. 
وقالت: نحن نوؤمن ب�شعار اأن ل نرتك اأحدا 
حمروما ووحيدا، والأردن يبذل جهدا ا�شتثنائيا 

يف هذا املجال، و�شن�شتمر بدعمه.
وردا على �شوؤال حول ما ميكن بذله لتح�شني 
قطاعي الأعمال يف البلدين، قالت رئي�شة وزراء 
وكما  امل�شتقبلية  الفر�س  نقا�شنا  لقد  الرنويج: 
اإن�شاء جمل�س  ف��اإن  ال���رزاز  ال���وزراء  ذك��ر رئي�س 
اأعمال نرويجي اأردين من �شاأنه تن�شيط التعاون 
وا�شتك�شاف  البلدين،  يف  اخلا�س  القطاع  بني 
الفر�س والإمكانيات خ�شو�شا واأن لدينا العديد 
ومن  بالفر�س  املهتمة  الكبرية  القطاعات  من 
الطاقة  وخ��ا���ش��ة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  �شمنها 
ال�شم�شية، اإ�شافة اإىل قطاع املاحة والأ�شمدة، 
واعتقد اأن الرنويج بلد منفتح اقت�شاديا، وعندما 
يتعلق الأمر الدخول اإىل ال�شوق الرنويجي وبناء 
عاقات فيه فهذا يتطلب من ال�شركات الأردنية 
ار�شاء �شراكات مع نظرياتها يف جمتمع الأعمال 

الرنويجي للدخول بقوة يف ال�شوق الرنويجي.
وجرت لرئي�شة وزراء الرنويج اإرنا �شولبريغ، 
رئا�شة  ر�شمي لدى و�شولها دار  ا�شتقبال  مرا�شم 
الوزراء  ا�شتقبالها رئي�س  ال��وزراء، حيث كان يف 
الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني، 
وعزفت املو�شيقى ال�شام امللكي الردين والن�شيد 
الوطني الرنويجي، فيما ا�شتعر�شت رئي�شة وزراء 

الرنويج حر�س ال�شرف الذي ا�شطف لتحيتها.

الملك يزور معهد ماركا للتدريب المهني ويجتمع مع 
مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

الرزاز يبحث مع رئيسة وزراء النرويج سبل تعزيز العالقات الثنائية

*عمان
ت�شلم جالة امللك عبداهلل الثاين،  الأحد، "درع 
منحته  الذي   ،2019 العربي" لعام  التنموي  العمل 
جامعة الدول العربية جلالته تقديرا جلهوده يف 
دعم  يف  ودوره  الأردن،  يف  التنمية  م�شرية  تعزيز 

الق�شايا العربية.
العام جلامعة  امللك، الأمني  الدرع جلالة  و�شلم 
الدول العربية اأحمد اأبو الغيط، خال لقائه به يف 

ق�شر احل�شينية.
وري��ادي��ة  ق��ي��ادي��ة  ل�شخ�شيات  ال���درع  ومي��ن��ح 
وموؤثرة  وملمو�شة  معروفة  اإ�شهامات  لديها  عربية 
يف جمال التنمية امل�شتدامة، بهدف ت�شليط ال�شوء 
على النماذج امللهمة يف جمال التنمية على ال�شعيد 

العربي.
اللقاء، عن تقديره  واأعرب جالة امللك، خال 
ت�شليط  يف  العربية  اجلامعة  وم��ب��ادرات  جل��ه��ود 
ال�شوء على املنجزات التنموية يف البلدان العربية، 
الأردن  مل�شرية  العرب  الأ�شقاء  ودعم  دعمها  وعلى 

التنموية.
امل�شرتك  العربي  العمل  اأن  جالته  اأك��د  كما 
لتحقيق التنمية وخلق الفر�س، هو ال�شبيل الوحيد 
التي  الأزم��ات  ومعاجلة  العربي  بالواقع  للنهو�س 

تواجه املجتمعات العربية.
على  التطورات  اآخ��ر  بحث  اللقاء،  خ��ال  ومت 
جالة  اأكد  حيث  والإقليمية،  العربية  ال�شاحتني 
ال���دول  م��واق��ف  وت��وح��ي��د  تن�شيق  اأه��م��ي��ة  امل��ل��ك 
العربية، م�شريا اإىل دور جامعة الدول العربية يف 
احلفاظ على التن�شيق العربي حول ق�شايا املنطقة، 

ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية.
امللك �شرورة دعم  اأكد جالة  ال�شدد،  ويف هذا 
العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�شطينيني  الأ�شقاء 
وامل�شروعة يف قيام دولتهم امل�شتقلة وذات ال�شيادة 
عام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  الكاملة 
1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية، على اأ�شا�س حل 

الدولتني.
وبخ�شو�س الأزمة ال�شورية، جرى التاأكيد على 
يحفظ  لاأزمة،  �شيا�شي  حل  اإىل  التو�شل  �شرورة 
طوعية  عودة  وي�شمن  و�شعبا،  اأر�شا  �شوريا  وحدة 

واآمنة لاجئني.
ت�شهدها  ال��ت��ي  الأزم����ات  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
حلول  اإىل  للتو�شل  املبذولة  وامل�شاعي  املنطقة، 

�شيا�شية لها تعيد الأمن وال�شتقرار ل�شعوبها.
بدوره، قال الأمني العام جلامعة الدول العربية 
لتكرمي  اليوم  جنتمع  ل  اإننا  الغيط:  اأب��و  اأحمد 
جالة امللك عبداهلل الثاين، فهو غنٌي عن التكرمي 
جنتمع  واإمن��ا  هناك،  اأو  هنا  من  جائزة  ينتظر  ول 
لكي ن�شري بالبنان اإىل اإجنازه ال�شتثنائي يف جمال 

التنمية ون�شلط ال�شوء على هذا الإجناز.
التنموي  العمل  –درع  ال��درع  ه��ذا  اأن  واأ���ش��اف 
العربي- متنحه اجلامعة العربية للقادة العرب من 
جمال  يف  ق  اخل��ااّ والعمل  املتميز  الإجن��از  اأ�شحاب 
التنمية، والغر�س اأن ُنعطي كل ال�شائرين على درب 
فتتكرر  والنموذج،  املثال  العربي  عاملنا  يف  التنمية 
وتنتقل  الناجحة،  التجارب  وتتواىل  الإجن���ازات 

روح البناء والعمل من بلد اإىل بلد.
القت�شاد  ظ���روف  اأن  يعلم  "جميعنا  وق���ال 
هائلة  التحديات  واأن  اأب��دًا،  �شهلة  تكن  مل  الأردين 
املكانة  اإىل هذه  واأن الأردن مل يكن لي�شل  وكبرية، 
وبعد  القيادة  حكمة  لول  والزدهار  ال�شتقرار  من 

نظرها".
يف  امل��ل��ك-  –جالة  ا�شتثمرمت  لقد  واأ���ش��اف 
الإن�شان، وكان هذا خيارًا ا�شرتاتيجيًا تبنته اململكة 
وجتني اليوم ثماره التي نراها يف �شورة خزان هائل 
واقت�شاد  والطموحة،  املوؤهلة  الب�شرية  املوارد  من 
قطاعات  يف  كبرية  تناف�شية  ميزات  يوفر  ناه�س 
جمالت  من  وغريها  املعلومات  كتكنولوجيا  واعدة 
ال�شركات  فيها  تعمل  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد 

النا�شئة، ال�شغرية واملتو�شطة.
–جالة امللك- يف  وتابع قائا: لقد ا�شتثمرمت 
مكانه  ياأخذ  الأردن  فوجدنا  واجلغرافيا،  املوقع 
على خريطة ال�شياحة العاملية، ونراه اليوم يحقق 
قفزات هائلة يف جمالت الطاقة البديلة من الرياح 
والطاقة ال�شم�شية، ورمبا توفر يف العام القادم 20 
باملئة من احتياجاته من الطاقة عر هذه امل�شادر 
تنموية  اختيارات  كلها  وهذه  واملتجددة.  النظيفة 
فيها  قيادتكم– وقطع  – حتت  الأردن  عليها  اأقدم 
�شوطًا بعيدًا حتى �شار من مناطق اجلذب الأ�شا�شية 
قائد  اأم��ام  باخت�شار  اإننا  املنطقة.  يف  لا�شتثمار 

مبتكر لأمة مبتكرة وواعدة.
احلديث  معر�س  يف  ونحن  يفوتني،  "ل  واأ�شاف 
عن التنمية، اأن اأ�شجل كذلك ما يعرفه اجلميع من 
اأن هذا امللك هو اأي�شًا رجل مواقف. اأعرف �شخ�شيًا 
القومي  وب��الأم��ن  العربية  بالق�شايا  ي��وؤم��ن  ك��م 
مرتبة  يف  له  بالن�شبة  والقد�س  فل�شطني  العربي. 
وهو  املزايدة،  تقبل  ل  مواقفه  والإمي��ان،  العقيدة 
والبعيد،  للقريب  و�شجاعة  �شدق  بكل  عنها  يعر 
يف  ال�شلب  املوقف  �شاحب  اإن��ه  وال�شديق.  للعدو 

الوقت ال�شعب".
بال�شكر  اأت��وج��ه  اأن  كذلك  يفوتني  "ل  وق��ال 
النبيل  ملوقفكم  العربية  اجلامعة  با�شم  والعرفان 
مليون  3ر1  من  يقرب  ما  با�شتقبال  امللك-  –جالة 
يف  احلرب  �شنوات  عر  اأرا�شيكم  على  �شوري  لجئ 
البلد العربي املنكوب، مع كل ما تواجهونه من  هذا 
حتديات تنموية ل تخفى، ومن �شعوبات اقت�شادية 
العربية  ال�شهامة  ه��ذه  اأظ��ه��رمت  قليلة.  لي�شت 
ل  اأزم��ة  عا�شوا  ع��رب  اإخ��وة  وا�شتقبال  اإغاثة  يف 
تو�شف. نتمنى اأن تنتهي يف وقت قريب لكي يعودوا 

لبادهم".
العمل  درع  اإن  امل��ل��ك:  ج��ال��ة  خماطبا  وق���ال 
لهذا  حامله  تكونوا  ب��اأن  ي�شرف  العربي  التنموي 
لبادكم  وتقدموه،  قدمتموه،  ما  لكل  �شكرًا  العام. 

وللعرب جميعًا.
وح�شر اللقاء وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني، 
وم�شت�شار جالة امللك لات�شال والتن�شيق، وم�شت�شار 
الأردين  وال�شفري  لل�شيا�شات والإعام،  امللك  جالة 
جامعة  ل��دى  ال��دائ��م  الأردن  مندوب  القاهرة،  يف 
الدول العربية، والوفد املرافق لاأمني العام جلامعة 

الدول العربية.

الملك يتسلم درع العمل 
التنموي العربي لعام 2019
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»إدارية النواب« تدعو لتأهيل قيادات 
بالمؤسسات والدوائر الحكومية

توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وهيئة 
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين

وزارة الداخلية تطلق 16 
خدمة الكترونية

»الخارجية« تتسلم اوراق اعتماد 
السفير المكسيكي الجديد

األردن يستضيف المؤتمر العالمي 
لصانعي العاب الموبايل

*عمان 
اأكد رئي�س اللجنة االدارية النيابية علي احلجاحجة �ضرورة 
ال�ضف  يف  االدارية  القيادات  وتاأهيل  لبناء  ا�ضرتاتيجية  ايجاد 

االول والثاين يف املوؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية.
االح��د  اللجنة  عقدته  اجتماع  خ��ال  احلجاحجة  و���ض��دد 
غو�ضة  يا�ضرة  املوؤ�ض�ضي  االأداء  لتطوير  الدولة  وزي��رة  بح�ضور 
كلية  ركن  وعميد  النا�ضر  �ضامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  ورئي�س 
النهار  فايز  االدارة  معهد  عام  مدير  وم�ضاعد  املقابلة  علي  الدفاع 
القيادات،  اإعداد  يف  احلكومية  واال�ضرتاتيجيات  اخلطط  لبحث 
ا�ضحاب  واختيار  والتعاقب  االإحال  على  “الرتكيز  �ضرورة  على 
العام  القطاع  اأن  اإىل  م�ضريا  عليهم”،  واحلفاظ  القيادية  ال�ضفات 
التي  املوؤهلة  القيادية  االداري��ة  الكفاءات  من  بالعديد  يزخر 

حتتاج الإعطائها الفر�ضة يف ممار�ضة دورها احلقيقي.
التن�ضيق  خال  من  اال  ياأتي  ال  موؤهلني  قادة  ايجاد  اإن  وقال، 
املوؤ�ض�ضات وال�ضري على خط واحد جنبا اىل جنب.  الكامل مع كل 
مع  اال�ضا�ضي  ال�ضريك  النواب هو  اإن جمل�س  قالت غو�ضة  بدورها، 
غري  ك�ضب  وهو  وقت  اىل  يحتاج  االداري  التطوير  وان  ال��وزارة، 

�ضريع بل عملية افقية تدريجية.
االهمية  يف  غاية  الب�ضري  العن�ضر  اإن  النا�ضر  قال  جهته  من 
ان  م��وؤك��دا  الب�ضري،  العن�ضر  لتطوير  ترجمة  االدوار  وت��وزي��ع 
يف  والتعاقب  االإح���ال  مفهوم  على  يركز  ف��رتة  ومنذ  ال��دي��وان 
والعمل  املنهجية  خ��ال  م��ن  ال��ق��رار  بهذا  واإل��زام��ه��ا  املوؤ�ض�ضات 

املعلومة. املوؤ�ض�ضي واإلغاء ما ي�ضمى احتكار 
جالة  من  وبتوجيهات  اأنه  اإىل  املقابلة  الركن  العميد  وا�ضار 
امللك عبداهلل الثاين مت حتويل كلية احلرب اىل كلية دفاع بهدف 
الت�ضاركية،  وتعزيز  امل�ضلحة  القوات  مع  العام  القطاع  ا�ضراك 
اأكد النهار ان التدريب ركن ا�ضا�س يف اعداد القيادات وبناء  فيما 
الوظيفي،  امل�ضتوى  مع  يتنا�ضب  مبا  وترجمتها  وتطويرها  املهارات 
م�ضددا يف الوقت ذاته على �ضرورة اال�ضتقرار يف القيادة �ضريطة 

للتقييم. اخ�ضاعها 

*عمان 
البزايعة وممثل  اللواء م�ضطفى  الدفاع املدين  وقع مدير عام 
اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  املراأة  لتمكني  املتحدة  االأمم  هيئة  مكتب 
اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  االح��د،  اليوم  ال�ضيخ،  زياد  االأردن  يف 
امل�ضرتك  التعاون  اأوا�ضر  وتعزيز  تفعيل  من  انطاقًا  املراأة  متكني 

بني الطرفني.
واكدت مديرية الدفاع املدين يف بيان، ان هذه املذكرة تدعم 
رقم  االأم��ن  جمل�س  ق��رار  لتفعيل  الوطنية  اخلطة  بنود  تنفيذ 
“1325 املراأة االأمن وال�ضام” الذي اأقرته احلكومة عام 2017، 
ودعم عملية التطوير املوؤ�ض�ضي فيما يتعلق بق�ضايا املراأة وال�ضام 
وتعزيز  االجتماعي  النوع  الحتياجات  اال�ضتجابة  خ��ال  من 
والع�ضكرية  االأمنية  القطاعات  يف  الفعالة  وم�ضاركتها  املراأة  دور 

ومتكينها من الو�ضول اإىل مواقع �ضنع القرار.
اإتاحة  على  يعمل  امل��دين  ال��دف��اع  جهاز  اأن  البزايعة،  واأك��د 
الفر�س للمراأة يف جهاز الدفاع املدين من حيث التدريب والتاأهيل 
العمل  بيئة  وتهيئة  املدين،  الدفاع  خدمات  تقدمي  يف  وامل�ضاركة 
بكفاءة  بعملها  القيام  من  متكنها  والتي  املنا�ضبة  التحتية  والبنية 
تتعلق  التي  الدولية  القرارات  با�ضتمرار  يتابع  حيث  واقتدار، 
عليها.  وامل�ضادقة  الوطنية  االأجندة  خال  من  وتنفيذها  باملراأة 
املراأة  لتمكني  املتحدة  االأمم  هيئة  ان  ال�ضيخ،  زياد  قال  جهته  من 
اأي  ملواجهة  امل��دين  الدفاع  جهاز  مع  للتعاون  تام  ا�ضتعداد  على 
حتديات قد حتول دون تطور عمل املراأة داخل اجلهاز، واال�ضهام 
على  تعمل  التي  الربامج  ودعم  االجتماعي  النوع  مفهوم  دمج  يف 
متكني وتاأهيل املراأة يف جميع جماالت العمل واالخت�ضا�س، الفتا 
ي�ضهم  ال  االأم��ن  قطاع  يف  الفعالة  امل��راأة  م�ضاركة  حتقيق  ان  اىل 
تنفيذ  يف  اأي�ضا  ي�ضاهم  بل  فح�ضب  االأردنية  االأولويات  يف  فقط 
خطة العمل الوطنية االأردنية لتفعيل قرار جمل�س االأمن 1325، 
وبدعم �ضخي من �ضندوق الدعم امل�ضرتك املكون من كندا وفنلندا 
مذكرة  توقيع  وح�ضر  املتحدة.  واململكة  واإ�ضبانيا  وال��روي��ج 
الدفاع املدين وموظفي مكتب هيئة  التفاهم عدد من كبار �ضباط 

االأمم املتحدة للمراأة واللجنة الوطنية االأردنية ل�ضوؤون املراأة .

*عمان 
قال وزير الداخلية �ضامة حماد ان عدد اخلدمات االلكرتونية 
بالتاأ�ضريات  تتعلق  خدمة   16 بلغ  االن  حتى  ال��وزارة  اطلقتها  التي 

واالقامات .
اخلدمات  هذه  ان  االحد  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  حماد  وا�ضاف 
تاتي ا�ضتكماال وتنفيذا لنهج احلكومة امل�ضتمد من توجيهات جالة 
امللك عبد اهلل الثاين لتطوير م�ضتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
وتوفري جميع ال�ضبل الازمة لتب�ضيط االجراءات امامهم والت�ضهيل 
يعك�س  ومبا  اخلدمات  لهذه  وتلقيهم  تقدميهم  عملية  اثناء  عليهم 
يف  نوعية  نقلة  تعترب  انها  اىل  م�ضريا  للمملكة،  احل�ضارية  ال�ضورة 

عمل وزارة الداخلية.
املواطنني  ت�ضمل  اخلدمات  من  امل�ضتفيدة  اجلهات  ان  واو�ضح 
االردنيني واالجانب من داخل اململكة وخارجها والوزارات والدوائر 
احلكومية واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات واجلامعات وامل�ضت�ضفيات وموؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين والبعثات الدبلوما�ضية وغريها.
املتعلقة  االلكرتونية  احل�ضابات  ع��دد  ان  اىل  حماد  وا���ض��ار 
باخلدمات  اخلا�س  النظام  على  �ضجلوا  الذين  واملوؤ�ض�ضات  باالفراد 
من اجل ا�ضتخدامه من داخل وخارج اململكة حتى اليوم بلغ 51 الف 

ح�ضاب.
وقدر وزير الداخلية جمموع املبالغ التي مت حت�ضيلها ككفاالت 
الف   600 حوايل  منها  دينار  مليون  بحوايل  طلبات  تقدمي  ور�ضوم 
مت  التي  الر�ضائل  عدد  ان  اىل  م�ضريا  عاجلة،  خدمات  بدل  دينار 

ار�ضالها ملتلقي اخلدمة بلغ حوايل 420 الف ر�ضالة ن�ضية .
جلميع  اخللوية  بالهواتف  خا�س  تطبيق  ان�ضاء  مت  انه  واو�ضح 
املواطنني  ميكن  ومب��ا  اطاقها  مت  ال��ت��ي  االل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
واالجانب من تقدمي طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية اخلا�ضة 
بهم ومت ا�ضافة خدمة الوات�س اب على موقع تقدمي اخلدمات وذلك 
ا�ضئلتهم  على  وال��رد  املواطنني  قبل  من  التوا�ضل  و�ضرعة  ل�ضهولة 

وا�ضتف�ضاراتهم اوال باول.
اطاق  تاريخ  من  واعتبارا  مت  ان��ه  اىل  الداخلية  وزي��ر  ون��وه 
من  يقدم  الكرتوين  طلب  اي  ا�ضتقبال  وقف  االلكرتونية  اخلدمات 
قبل اي موؤ�ض�ضة او �ضركة داخل مديرية اجلن�ضية و�ضوؤون االجانب 
من  الكرتونيا  طلباتهم  بتقدمي  اجلهات  هذه  وال��زام  واال�ضتثمار 

اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطاقا.

*عمان
ت�ضلمت اأمني عام وزارة اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني ال�ضفري �ضجا 
املك�ضيكي اجلديد روبريتو  ال�ضفري  اعتماد  اأوراق  ن�ضخة من  املجايل 
خال  وذلك  اململكة  لدى  مقيم  معتمد  ك�ضفري  هرينانديز  رودريغيز 
واأعربت  اخلارجية.  ب���وزارة  مكتبها  يف  االأح��د  مت  ال��ذي  اللقاء 
اجلديد  لل�ضفري  متنياتها  اأطيب  عن  اللقاء  خال  املجايل  ال�ضفري 
باأن يحظى بكل التوفيق والنجاح يف مهام عمله وللعاقات الثنائية 

التي تربط البلدين ال�ضديقني املزيد من النمو واالزدهار.

*عمان 
�ضندوق  م�ضاريع  اأح��د  االأردين  االل��ع��اب  خمترب  ي�ضت�ضيف 
األعاب  ل�ضانعي  العاملي  املوؤمتر  للتنمية،  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
القمة  مع  بالتعاون  يقام  والذي  احلايل،  للعام  املحمولة،  املوبايل 
االلعاب  �ضانعي  ورابطة  االلكرتونية  االلعاب  ل�ضناعة  التا�ضعة 
الثاين  �ضهر ت�ضرين  والثالث من  الثاين  ما بني  الفرتة  االردنية يف 
العاب  مطور   650 من  الأكرث  فر�ضة  املوؤمتر  انعقاد  وي�ضكل  املقبل. 
االلعاب  �ضناعة  يف  اجلديد  املحتوى  على  لاطاع  الكرتونية 
اأف�ضل اخلرباء العامليني، بدءًا من توجهات  االلكرتونية من خال 
ا�ضافة  امل�ضتقبلية،  ال��روؤى  اإىل  و�ضواًل  التطوير  واأدوات  القطاع 
وت�ضم  املتخ�ض�ضة.  العاملية  ال�ضركات  مع  الت�ضبيك  فر�س  اىل 
هذا  يف  ال�ضركات  ك��ربى  من  ممثلني  احلالية،  املتحدثني  قائمة 
ف�ضا  وحتلياتهم،  واأفكارهم  خرباتهم  �ضي�ضاركون  الذين  املجال، 
وحلقة  امل�ضتقلة  االأل��ع��اب  عر�س  مثل  اجلانبية  االأن�ضطة  عن 

ال�ضريع وحفل )جلوبال كونكت�س( وغريها. التن�ضيق 

*القاهرة 
 ���ض��ارك رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة ال��د���ض��ت��وري��ة 
املحاكم  رئي�س  ب�ضفته  التل  ه�ضام  القا�ضي 
املوؤمتر  يف  العربية،  الد�ضتورية  واملجال�س 
حتت  ال��ق��اه��رة  يف  حاليا  املنعقد  ال���دويل 

الق�ضاء الد�ضتوري«. »ن�ضاأة وتطور  عنوان 
فعالياته  ب���داأت  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وانعقد 
رعاية  حتت  اأيام،  ثاثة  وي�ضتمر  اأم�س  اول 
ال�ضي�ضي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����ض��ري  ال��رئ��ي�����س 
الد�ضتورية  املحكمة  اح��ت��ف��ال  مبنا�ضبة 
على  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  العليا  امل�����ض��ري��ة 

�ضي�ضها. تاأ
فعاليات  هام�س  على  ال�ضي�ضي  والتقى 
والعليا  الد�ضتورية  املحاكم  روؤ�ضاء  املوؤمتر، 
امل�����ض��ارك��ني، واك���د اأه��م��ي��ة ال���دور امل��ح��وري 
العليا  الد�ضتورية  املحاكم  به  تقوم  ال��ذي 
للمواطنني،  الق�ضائية  احلماية  تفعيل  يف 
الد�ضتورية،  ال�ضرعية  �ضيادة  اإطار  يف  وذلك 
وحريات  حقوق  ب��ني  ال��ت��وازن  يحقق  ومب��ا 
ال�ضلطات  ومبا�ضرة  ناحية،  من  املواطنني 

العامة لوظائفها من ناحية اأخرى.
جل�ضات  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ض��م��ن 
اأهم التحديات واالإجنازات  حوارية تناق�س 
يومني  م��دار  على  تقام  م�ضتديرة  وم��ائ��دة 
ت��ن��اق�����س م��و���ض��وع��ات، ح��م��اي��ة احل��ق��وق 

احلديث،  الع�ضر  يف  الد�ضتورية  واحلريات 
واملحاكم  الد�ضتورية  املحاكم  بني  والتعاون 
ومكافحة  الق�ضائية  وال��ن��زاه��ة  ال��ع��ل��ي��ا، 
املعلومات  تكنولوجيا  وحت�ضني  ال��ف�����ض��اد، 

الق�ضائي. للمناخ 
الد�ضتورية  املحاكم  ممثلو  وا�ضتعر�س 
وافريقية  ع��رب��ي��ة  دول���ة   48 م��ن  وال��ع��ل��ي��ا 
واوروبية، جتاربهم الوطنية يف دور الق�ضاء 
يف  واحل���ري���ات  “احلقوق  يف  ال��د���ض��ت��وري 
موؤكدين  احلديث”،  الع�ضر  خال  الد�ضاتري 
على  الرقابة  ي�ضتهدف  الق�ضاء  ذلك  دور  اأن 
متوافقة  لتكون  ت�ضدر  التى  الت�ضريعات 
االتفاقيات  وكذلك  ومبادئه،  الد�ضتور  مع 

الدولية. واملواثيق 
واأج���م���ع امل�����ض��ارك��ون خ���ال ف��ع��ال��ي��ات 
الد�ضتوري  الق�ضاء  اأن  على  االول  ال��ي��وم 
اإجراءات  اأية  من  احلد  باالأ�ضا�س،  ي�ضتهدف 
وح��ري��ات  ح��ق��وق  م��ن  ت��ن��ال  ت�ضريعات  اأو 
ال��د���ض��ت��ور  م��ع  ت���ت���واءم  ال  اأو  امل��واط��ن��ني، 
اإىل  م�ضريين  الدولية،  املواثيق  اأو  الوطني 
تف�ضريها  يختلف  الدولية  املواثيق  بع�س  اأن 
املفهوم  وفق  دولة  كل  يف  تطبيقها  و�ضوابط 
اي�ضا  امل�ضاركون  وناق�س  ال�ضعبية.  والثقافة 
اإ�ضكاليات  ت��واج��ه  باتت  التى  التحديات 
مقابل  يف  واحلريات،  االإن�ضان  بحقوق  تتعلق 

التغريات واالأحداث.

*بوخارست 
برئا�ضة  االأردين  النيابي  الوفد  اختتم 
النيابية  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س 
ال���دك���ت���ور ن�����ض��ال ال��ط��ع��اين زي���ارت���ه اىل 
اجراها  عدة  لقاءات  بعد  رومانيا  جمهورية 
واحلكومية  الربملانية  القيادات  من  عدد  مع 

يف بوخار�ضت.
يف  ج��اءت  ال��زي��ارة  اإن  الطعاين:  وق��ال 
وتطوير  الثنائية  العاقات  تعزيز  اإط��ار 
يف  ال�ضديقني  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �ضبل 
بني  املواقف  تن�ضيق  �ضيما  ال  املجاالت  �ضتى 
الدولية وتعزيز  املحافل  الربملانني يف جميع 
وال�ضياحي  والتجاري  االقت�ضادي  التبادل 
البلدين  لكا  امل�ضرتكة  امل�ضالح  يحقق  مبا 

وال�ضعبني.
واأ�ضاف ان الوفد اأجرى لقاءات مع نائب 
رئي�س جمل�س النواب الروماين ورئي�س جلنة 
الروماين  الربملان  يف  اخلارجية  العاقات 
االأوروب����ي  ���ض��وؤون االحت���اد  ورئ��ي�����س جلنة 
اإ�ضافة  الروماين،  اخلارجية  وزير  ونائبة 
االأردنية  اجلالية  مع  اأجراها  لقاءات  اىل 
يف رومانيا، الفتًا اىل ان تلك اللقاءات كانت 
بح�ضور القائم باأعمال ال�ضفارة االأردنية يف 

اكاد اخل�ضاونة. بوخار�ضت 

جتمع  التي  العاقة  الطعاين  وو���ض��ف 
وامل��م��ي��زة  بالتاريخية  ب��روم��ان��ي��ا  االأردن 
اآف��اق  تو�ضيع  ع��رب  عليها  للبناء  القابلة 
الربملانية  امل��ج��االت  يف  وال��ت��ع��اون  التقارب 
وال�ضياحية  واالق��ت�����ض��ادي��ة  وال�ضيا�ضية 

والثقافية.
وع���ر����س ال��ط��ع��اين خ����ال ال��ل��ق��اءات 
اأن  اإىل  الفتًا  للمملكة،  ال�ضيا�ضية  املنهجية 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  االأردن 
له موقف ثابت ووا�ضح ومتوازن جتاه ق�ضايا 
املنطقة كافة ال �ضيما الق�ضية الفل�ضطينية، 
اىل  امل�ضتندة  االأردن  ر���ض��ال��ة  ان   : ق��ائ��ا 
جالته  بقيادة  واالن�ضان  احل�ضاري  االإرث 
لل�ضام  وال�ضعي  الظلم  حماربة  اىل  ت�ضعى 
والت�ضامح  واالعتدال  الو�ضطية  نهج  وتبني 

واحلداثة.
بقيادة  االأردين  ال�ضيا�ضي  املوقف  واكد 
واإقامة  الدولتني  حل  اىل  الداعي  جالته 
القد�س  وعا�ضمتها  الفل�ضطينية  ال��دول��ة 
الدولية  ال�ضرعية  ق��رارات  وفق  ال�ضرقية 
موقف  جانب  اىل  العربية  ال�ضام  ومبادرة 
للق�ضية  ال�ضيا�ضي  باحلل  امل��ن��ادي  االأردن 

بداياتها. منذ  ال�ضورية 
القرن”،  “�ضفقة  ي�ضمى  مبا  يتعلق  وفيما 

احل��ل  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال��ط��ع��اين  ج���دد 
ميكن  ال  الفل�ضطينية  للق�ضية  االقت�ضادي 
ان يكون بديًا عن احلل ال�ضيا�ضي، وال ميكن 

ان يعيد احلقوق اىل اأ�ضحابها.
وخ���رج���ت ال���زي���ارة ب��ح�����ض��ب ال��ط��ع��اين 
�ضرورة  على  تركزت  التوافقات  من  بجملة 
من  وال�ضعبني  البلدين  بني  العاقات  متتني 
وتن�ضيط  املتبادلة  الزيارات  تكثيف  خال 
ح��رك��ة ال��ط��ريان ب��ني ع��م��ان وب��وخ��ار���ض��ت 
مبنح  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االإج��������راءات  وت��ب�����ض��ي��ط 
القدوم  يف  الراغبني  لاأردنيني  التاأ�ضريات 
التبادل  حتفيز  على  والعمل  رومانيا،  اىل 

ال�ضعد. التجاري على خمتلف 
ك��م��ا مت ال��ت��واف��ق اي�����ض��ًا ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل 
بني  ���ض��راك��ة  واإي��ج��اد  والتعليمي  ال��ث��ق��ايف 
وت�ضجيع  الدرا�ضية  املنح  وزي��ادة  اجلامعات 
مكانة  ا�ضتغال  خال  من  ال�ضياحي  التبادل 
مواقع  من  به  يتميز  ملا  ال�ضياحية  االأردن 
باحلج  املرتبطة  تلك  وخ��ا���ض��ة  �ضياحية 

امل�ضيحي يف االأردن.
وي�ضم الوفد النيابي اىل جانب الطعاين 
واإبراهيم  النعيمات  نواف  النواب:  من  كا 
البعول  ومنتهى  ح��داد  وو�ضفي  ه��اين  بني 

اأبو تايه وف�ضية الديات. و�ضالح 

*عمان 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال��ن��ائ��ب  اأك���د 
النواب  جمل�س  ان  القي�ضي  ن�ضار  ال��ن��واب 
�ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�ضبل  ك��ل  بتوفري  معني 
ال��ع��دي��د من  امل�����راأة يف  ب��واق��ع  ال��ن��ه��و���س 

منها.  ال�ضيا�ضية  �ضيما  املجاالت 
املجل�س  ب��دار  رعايته  خ��ال  واأ���ض��اف، 
م�ضتديرة  م��ائ��دة  اأع��م��ال  ان��ط��اق  االأح���د 
امل���راأة  ���ض��د  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  “العنف  ب��ع��ن��وان 
االأردنية”، والذي عقده ائتاف الربملانيات 
�ضد  العنف  ملناه�ضة  العربية  ال��دول  من 
الدميقراطي  املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���راأة 
بدعم  معني  ال��ن��واب  جمل�س  ان  الوطني، 
امل���راأة  بنهو�س  املعنية  اال�ضرتاتيجيات 

. ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  االأردنية 
ي��وؤم��ن  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ان  واأ����ض���اف،   
امللك  جالة  وتوجيهات  روؤى  مع  ان�ضجاما 
املراأة  بيد  االأخذ  باأهمية  الثاين  عبداهلل 
الفًتا  بها،  للنهو�س  املجاالت  من  العديد  يف 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ���ض��ادق  االأردن  اأن  اإىل 
حقوق  ب�ضون  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
الذي  املو�ضول  االأثر  ان  اىل  م�ضريا  امل��راأة، 
خال  ورقابيا  ت�ضريعيا  املراأة  به  ا�ضطلعت 
كفاءة  وال  اأهمية  يقل  ال  النيابية  املجال�س 
اأ�ضافت  بل  ال��ن��واب،  زم��اوؤه��ا  يقدمه  عما 
خال  باملجل�س  للنهو�س  لبنة  بوجودها 
االإقليمية  الربملانية  امل�ضاركات  من  العديد 

والدولية.
النائب  ب��ه  تقدمت  مقرتح  اىل  واأ���ض��ار 
اجتماعات  خ��ت��ام  يف  م�ضطفى  بني  وف��اء 
���ض��رب��ي��ا  ال�����دويل يف  ال���ربمل���اين  االحت�����اد 
اأعمال  ج��دول  على  بند  الإ�ضافة  م��وؤخ��را، 
ملخاطبة  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  ق�ضايا  جلنة 
ب��االإف��راج  االإ�ضرائيلي  االح��ت��ال  �ضلطات 
الرحمن  وعبد  اللبدي  هبة  املعتقلني  عن 
�ضجون  يف  واالأ���ض��رى  املعتقلني  وك��ل  مرعي 
ال��دور  ان  اإىل  القي�ضي  ولفت  االح��ت��ال. 
االأردنية  امل��راأة  عليه  اأك��دت  الذي  املحرتم 
واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ن�ضاطاتها  خال 
الن�ضاأ  تربية  يف  ودوره���ا  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اإمنا   ، وازدهاره  منائه  يف  االأردن  ال�ضتمرار 
�ضيغة  اإي��ج��اد  ���ض��رورة  اإىل  اجلميع  يدعو 
الناجع  اجلاد  التن�ضيق  على  تقوم  توافقية 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ض��ت��وي��ات ال��ر���ض��م��ي��ة وغ��ري 
وموؤ�ض�ضات  الن�ضائية  وال�ضبكات  الر�ضمية 
القرار حل�ضر حاالت  املدين و�ضناِع  املجتمع 
االأردن  يف  امل����راأة  ���ض��د  ال�ضيا�ضي  ال��ع��ن��ف 
ب�ضاأنها.  الكفيلة  اإيجاد احللول  والعمل على 
امل�����ض��ارك��ة  يف  امل�����راأة  دع���م  اأن  واأك�����د 
يف  ي�ضاهم  هاما  مطلبا  ب��ات  االقت�ضادية 

عرب  املراأة  عن  ال�ضيا�ضي  العنف  حجم  رفع 
االأم��ر  امل���راأة،  لعمل  منا�ضبة  بيئة  تهيئة 
تعديات  اإق���رار  اإىل  املجل�س  دف��ع  ال���ذي 
القانون  اإذ كفل  العمل  جوهرية على قانون 
عن  االأج���ر  يف  اجلن�س  ب��ني  التمييز  ع��دم 
اأي  اأن  يعني  ما  املت�ضاوية،  بالقيمة  العمل 
العمل،  مكان  يف  اجلن�س  اأ�ضا�س  على  متييز 

القانون. �ضمن  �ضيجرم 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ب��ي��ن��ت رئ��ي�����ض��ة ائ��ت��اف 
ملناه�ضة  العربية  ال��دول  م��ن  الربملانيات 
ال��ن��ائ��ب وف����اء بني  امل�����راأة  ال��ع��ن��ف ���ض��د 
امل��راأة  �ضد  ال�ضيا�ضي  العنف  ان  م�ضطفى 
عدد  ل��زي��ادة  تبعا  حتمية  كنتيجة  ج��اء 
كانت  ان  بعد  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  الن�ضاء 
م�ضرية  ال��رج��ال،  على  حكرا  م�ضت  لعقود 
كلفة  تدفع  اأن  للمراأة  ينبغي  ال  ان��ه  اإىل 
اأع��ل��ى ل��ت��ك��ون ج���زءًا م��ن احل��ي��اة ال��ع��ام��ة، 
�ضلوك  م��دون��ات  اإ���ض��دار  ���ض��رورة  م��وؤك��دة 
ال��ق��ي��ادة.  م��واق��ع  يف  الن�ضاء  م��ع  للتعامل 
اعد  ال��دويل  الربملاين  االحت��اد  اإن  وقالت، 
االأفريقية  املجموعة  مع  بالتعاون  درا�ضة 
اأج��م��ع  ال��ع��امل  يف  ال��ن�����ض��اء  ت��ع��ر���س  بينت 
العنف  اأ�ضكال  م�ضتعر�ضة  ال�ضيا�ضي،  للعنف 
الطرق  عرب  امل��راأة  على  الواقع  ال�ضيا�ضي 
فرتات  خ��ال  اأو  املبا�ضرة  وغ��ري  املبا�ضرة 

االنتخابات. يف  اأو  للمنا�ضب  الرت�ضح 
من  بد  ال  ان��ه  م�ضطفى  بني  واأو�ضحت 
اأوال،  امل����راأة  لعمل  املجتمع  ن��ظ��رة  تغيري 
وا�ضرتاتيجيات  خطط  و���ض��ع  م��ن  ب��د  وال 
وال   ، للمراأة  االقت�ضادي  بالواقع  للنهو�س 
يف  ت�ضهم  التي  الت�ضريعات  تغيري  م��ن  ب��د 
فر�س  على  احل�ضول  يف  املراأة  حقوق  �ضمان 
الدول  مقدمة  يف  االأردن  وجتعل  متكافئة 
املراأة  وجعل  اجلندرية  الفجوة  ت�ضد  التي 

اقت�ضادها. يف  رئي�ضية  �ضريكة 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ب��ي��ن��ت ���ض��ف��رية االحت���اد 
االأوروبي لدى عّمان ماريا هادجيثيودو�ضيو 
اأنه عندما ت�ضارك الن�ضاء يف احلياة العامة 
واالقت�ضادية  االجتماعية  احل��ي��اة  ف��اإن 
موؤكدة  ت��ام،  ب�ضكل  املجتمع  يف  تتعزز  قد 
اأي  بدعم  �ضي�ضتمر  االأوروب��ي  االحت��اد  اأن 
مبادرة من �ضاأنها احلد من العنف ال�ضيا�ضي.
م����ن ج���ه���ت���ه، ع����ر�����س مم���ث���ل امل��ع��ه��د 
�ضيكوليك�س  يونا�س  الوطني  الدميقراطي 
ال��ن��ه��و���س  دون  حت���ول  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
وفق  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  يف  امل���راأة  ب��واق��ع 
من  عدد  اإىل  الفتا  املتحدة،  االأمم  تقارير 
�ضاأنها  من  التي  واحللول  اال�ضرتاتيجيات 
العديد  يف  باملراأة  النهو�س  تطبيقها  حال 

منها. ال�ضيا�ضية  �ضيما  املجاالت  من 

مت  النا�ضطات  من  باملئة   46 “اإن  وقال، 
باالعتداء  اأو  بالتهجم  ���ض��واء  تهديدهن 
اأع��ده  ك��ان  تقييم  اإىل  م�ضريا  اجلن�ضي”، 
�ضمل  وال��ذي  الوطني  الدميقراطي  املعهد 
يف  الن�ضاء  تعر�س  مدى  ويقي�س  دولة،   172

ال�ضيا�ضي. للعنف  القيادية  املواقع 
الدميقراطية  م��دي��رة  دع��ت  ب��دوره��ا، 
للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف  واحل��ك��م 
من  ان���ه  اإىل  ك��رون�����س  امي��ي��ل��ي  ال��دول��ي��ة 
اال�ضرتاتيجيات  من  عدد  اعتماد  ال�ضرورة 
امل��راأة  حماية  اإىل  الهادفة  واالإج���راءات 
حال  يف  ان��ه  موؤكدة  ال�ضيا�ضي،  العنف  من 
ال�ضيا�ضية  احل��ق��وق  يف  امل�����ض��اواة  تطبيق 
�ضيعود  االنتخابات  يف  امل��راأة  دور  وتعزيز 

واقعها. على  اإيجابا 
دورًا  يلعنب  الن�ضاء  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
على  يح�ضلن  عندما  القيادة  مواقع  يف  مهمًا 
القيادية،  املواقع  تبووؤ  يف  مت�ضاوية  فر�س 
اأ�ضباب  لتحديد  احلوارات  من  ملزيد  داعية 

املراأة. �ضد  ال�ضيا�ضي  العنف 
امل��ائ��دة  م��ن  ال��ور���ض��ة االوىل  وت��ن��اول��ت 
م�ضطفى  بني  النائب  اأعمالها  ي�ضر  التي 
ت��ع��ري��ف ال��ع��ن��ف ال�����ض��ي��ا���ض��ي ���ض��د امل����راأة 
بالعنف  تتاأثر  التي  والقطاعات  واأ�ضكاله، 
ال�ضيا�ضي  العنف  واثر  املراأة،  �ضد  ال�ضيا�ضي 
فيما  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  على  امل��راأة  �ضد 
ي�ضر  التي  الثانية  العمل  ور���ض��ة  تناولت 
من  ع��ددا  ال�ضعار،  �ضباح  النائب  اأعمالها 
�ضيا�ضيات  لنا�ضطات  ال�ضابقة  ال��ت��ج��ارب 
مواجهة  يف  الت�ضريعات  ودور  االأردن،  يف 
املراأة، وتاأثري االإعام  ال�ضيا�ضي �ضد  العنف 
و  �ضلبا  امل���راأة  �ضد  ال�ضيا�ضي  العنف  على 

اإيجابا.
التي  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ع��م��ل  ور���ض��ة  وخ���ال 
تناول  رم�ضان  خالد  النائب  اأعمالها  ي�ضر 
رفع  اأهمها  العناوين  من  ع��ددا  املتحدثون 
امل�ضالح،  اأ�ضحاب  ولدى  املجتمع  يف  الوعي 
املراأة  �ضد  ال�ضيا�ضي  العنف  حاالت  ور�ضد 
ال�ضيا�ضي  العنف  منع  وكيفية  االأردن،  يف 

.2020 انتخابات  املراأة يف  �ضد 
واأكد امل�ضاركون، يف ختام اأعمال املائدة، 
بدعم  ينادي  م�ضتمر  ح��وار  وج��ود  اأهمية 
واإىل  للمراأة  الرجل  ودع��م  للمراأة  امل��راأة 
موؤ�ض�ضات  على  اأك��رث  واالنفتاح  التفاعلية 

واحلكومة. والنقابات  املدين  املجتمع 
اإع������ادة ���ض��ي��اغ��ة كل  وات���ف���ق���وا ع��ل��ى 
طرحها  مت  التي  وامل��ق��رتح��ات  امل��اح��ظ��ات 
�ضيتم  وا�ضحة  بتو�ضيات  اخل��روج  بهدف 
ناجعة  حلواًل  تت�ضمن  الحقًا  عنها  االإعان 

�ضيا�ضيا. املراأة  بواقع  النهو�س  �ضانها  من 

رئيس المحكمة الدستورية 
يشارك بمؤتمر دولي بالقاهرة

وفد نيابي يختتم زيارة لرومانيا

مائدة مستديرة حول العنف 
السياسي ضد المرأة األردنية

مقال رئيس التحرير

على  غ��ري��ب��ة  الاأظ��ن��ه��ا 
�ضراء  على  اأق��دم  ال��ذي  الرجل  ق�ضة  م�ضامعنا 

فراح  )خربانة(!  اأم  طازجة  كونها  من  التاأكد  واأراد  �ضمكة، 
يتفح�س رائحة ذيلها، وحني ن�ضحه اأحدهم اأن فح�س ال�ضمكة يتم 
ب�ضم رائحة راأ�ضها اأجابه: )اأدري اأدري.. ب�س اريد ا�ضوف اخلراب 

و�ضل للذيل..!( .
الف�ضاد  لفرط  اأحيانًا  ال�ضاخرين  الكتاب  اأح��د  راأي  ح�ضب 
كتقا�ضم  )املغنم(  وتقا�ضم  اإدارته  وطريقة  موؤ�ض�ضاتنا  يف  املوجود 
وطريقة  الف�ضاد  ق�ض�س  اأ�ضاهد  واأنا  نف�ضي  ،اأتخّيل  الذبيحة  حلم 
و�ضّخموا  ته  ق�ضّ يف  بالغوا  قد  م�ضريًا  فيلمًا  اأتابع  كاأنني  ال�ضرقة 
..لكن  االأخرية  الدقيقة  حتى  املُ�ضاهد  �ضد  اأجل  من  مافياته  تغّول 
االأف��ام  كل  من  اأك��رث  درام��ي��ًا  ب��ات  لدينا  الواقع  اأن  يبدو  ما  على 

املتخّيلة..
حديث  يف  كبرية  م�ضاحة  اأخذ  الوظيفي  املحافظ  منزل  �ضيانة 
املحافظة  جمل�س  الع�ضاء  ال�ضاغل  ال�ضغل  وا�ضبح  بالزرقاء  النا�س 
ر�ضد  على  املوافقة  وع��دم  املوافقة  حيث  من  وج��زر(  )مد  بني  ما 
اللحظة مل  املنزل وامل�ضل�ضل حتى هذه  مبلغ خيايل العمال �ضيانة 

ينتهي.
معقول يا نا�س منزل يف حي �ضعبي مثل حي جبل االمرية رحمة 
�ضقتني  ب�ضعر  املبلغ  وهذا   ، دينار  األف   )80( �ضيانتة  اعمال  تكلف 
ال�ضرق  مدينة  او  اجلديدة  بالزرقاء  املغري  جبل  مبنطقة  ديلوك�س 
متعنت  املحافظ  عطوفة  مل��اذا  االخ��ر  واالم��ر   ، عمرانًا  االح��دث 
كنت   ، للزرقاء   حمافظًا  الدهر  مدى  �ضيخلد  وكاأنه  املنزل  ل�ضيانة 
العفيفة  اال�ضر  مباين  ل�ضيانة  املبلغ  هذا  يحول  ان  عليه  امتنى 

بالزرقاء قبل املو�ضم ال�ضتوي .
التقارير  ح�ضب   ) ودا�ضر  �ضايب   ( الدولة  م��ال  �ضادة  يا  نعم 
املخزية التي  ر�ضدناها بخ�ضو�س املنزل الوظيفي ملحافظ الزرقاء  
، يف املرة االوىل خ�ض�س للمنزل مبلغ  )50( األف دينار وهذا املبلغ 
االف   )10( مبلغ  على   ووافقوا  م�ضكورين  املحافظة  جمل�س  رف�ضه 
ثم   ، والرتميم  ال�ضيانة  لعمليات  واملقبول  املعقول  املبلغ  وهو  دينار 
نف�س عطوفة املحافظ ي�ضكل جلنه على هواه وبدون ا�ضراك ع�ضو 
اللجنة  بهذه  املحافظة  جمل�س  اع�ضاء  اواأحد  املهند�ضني  نقابة  من 
�ضيانته  تكلف  امل��ن��زل  ان  وه��ي  ك��ربى  مب�ضيبة  اللجنة  وت��خ��رج 
تدار  هكذا  انه  موؤ�ضرات  تعطينا  االوىل  للوهلة   ، دينار  الف   )80(
عطاءات الدولة ، وهكذا هي �ضائبة  �ضرائب املواطنني التي مت�ضها 

احلكومات من دماءهم .
ولنكن  ال�ضابقة  البلدية  املجال�س  احد  يف  ال�ضوت  �ضامعني  يا 
حممد  الدكتور  احل��ايل  املحافظ  �ضخ�س  املق�ضود  لي�س  دقيقني 
من  له  يخ�ض�س  كان  الوظيفي  املحافظ  منزل  ان  يقال   ، ال�ضمريان 
م�ضاري البلدية ومن �ضرائب اأهل الزرقاء مبلغ األف دينار ال نعرف 

اأم �ضنويًا لغايات ال�ضيانة وال�ضيافة . �ضهريُا 
الزرقاء  حمافظة  جمل�س  يف  ع�ضوا   14 علق   املا�ضي  اال�ضبوع   
ح�ضورهم جلل�ضات املجل�س معلنني من خال بيان ح�ضلت ال�ضحافة 
با�ضتقالة  مهددين  املجل�س،  جلل�ضات  مقاطعتهم   منه،  ن�ضخه  على 
امل�ضرتكة  اجلل�ضة  وك��ان��ت  مطالبهم،  تلَب  مل  اذا  فيما  جماعية 
حيث  وا�ضعا  ج��دال  اأث��ارت  التنفيذي  واملجل�س  املحافظة  ملجل�س 
املوازنة  يف  بنود  على  املحافظة  جمل�س  اع�ضاء  من  عدد  اعرت�س 
الزرقاء  ملحافظ  الوظيفي  ال�ضكن  �ضيانة  على  االعرتا�س  اأبرزها 
املالية برفع تو�ضية  اللجنة  الذي دفع  االأمر  دينار،  األف   50 مببلغ 
اأن  بخا�ضة  دينار،  االف   10 اىل  املبلغ  بتخفي�س  خالها  من  تطالب 
غرفة جتارة الزرقاء اأجرت �ضيانة الزمة لل�ضكن الوظيفي ملحافظ 
و�ضلت  وبكلفة  �ضنوات  ثاث  قبل  اخلا�ضة  نفقتها  وعلى  الزرقاء  
اأربعة االف ومائتي دينار فقط ال غري، �ضملت اأعمال دهان وكهرباء 

�ضحية. ومرافق 
املحافظة  موازنة  اقرار  جل�ضة  يف  كانت  حادة  نقا�ضات  ان  يقال 
حيث خ�ض�ضت اللجنة املالية ع�ضرة االف دينار فقط ال غري ل�ضيانة 
من  دينار  الف  خم�ضني  طلب  قد  املحافظ  ان  حني  يف  املذكور  املنزل 
موازنة املحافظة لكن اللجنة املالية رف�ضت ذلك فتم الت�ضويت على 

املوازنة التي مت اإقرارها ب25 �ضوتا مقابل 13 �ضوتا.
ويف املقابل بني م�ضدر من غرفة جتارة الزرقاء ان الغرفة اأجرت 
ال�ضيانة  وان  �ضنوات  ثاث  قبل  املحافظ  ملنزل  الازمة  ال�ضيانة 
ان  ا�ضرتطت  الغرفة  وان  غري  ال  دينار  ومائتي  اأالف  اأربعة  كلفت 
تقوم هي ب�ضراء املواد الازمة وا�ضتئجار العمالة وا�ضتغرب امل�ضدر 

ان يتم تخ�ضي�س مبلغ كبري لهذه الغاية .
اللجنة  رئي�س  اأو�ضح  يومية  �ضحيفة  من  منقول  ت�ضريح  ويف 
املالية يف جمل�س حمافظة الزرقاء ان اللجنة خ�ض�ضت ع�ضرة االف 
دينار فقط ل�ضيانة منزل املحافظ لكن املجل�س ارتاأى ان يكون املبلغ 
خم�ضني الف دينار بناء على طلب املحافظ وا�ضتغرب ان تقوم جلنة 
املالية  اللجنة  من  وال  املجل�س  اع�ضاء  من  احد  فيها  لي�س  خا�ضة 
بتخ�ضي�س  فيه  يطالبون  تقرير  وكتابة  املحافظ  منزل  بزيارة  فيه 

ثمانني الف دينار ويقولون ان ال�ضيانة �ضتكلف ثمانني الف دينار.

خالد خازر الخريشا

 منزل المحافظ  .. ومال 
الدولة السايب ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
اكد ممثل قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف غرفة جتارة االردن 
املهند�ض هيثم الرواجبة، اهمية امل�صاركة باملعار�ض اخلارجية للرتويج لقطاع 

اخلدمات وفتح ا�صواق جديدة امام ال�صركات النا�صئة بالقطاع.
وا�صار الرواجبة يف ت�صريح �صحفي االأحد، عقب اختتام م�صاركة 40 �صركة 
اردنية بفعاليات معر�ض جايتك�ض للتقنية يف دورته 39 الذي اقيم مبدينة دبي 
اخريا، اإىل ان امل�صاركة باملعر�ض اتاحت الفر�صة للتعرف على اخر التطورات 
االكرب  يعد  املعر�ض  وان  الرقمنة،  وع��امل  التكنولوجيا  جم��ال  يف  العاملية 

واالأ�صخم على م�صتوى املنطقة يف جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ال�صركات  مكنت  باملعر�ض  امل�صاركة  اأن  الوفد،  تراأ�ض  الذي  الرواجبة  وبني 
خالل  م��ن  وذل��ك  تقدمها  التي  للخدمات  والت�صويق  ال��رتوي��ج  م��ن  االردن��ي��ة 
باملعر�ض  م�صاركني  مع  عقدها  مت  التي  واللقاءات  اخلربات  وتبادل  النقا�صات 
ا�صتمرت  التي  جايتك�ض  معر�ض  فعاليات  ان  وا�صاف،  العامل.  دول  خمتلف  من 
االفكار  اكت�صاف  من  والهيئات  املنظمات  متكني  يف  كبري  ب�صكل  ا�صهمت  ا�صبوعا 
اىل  ا�صافة  او�صع  اآف��اق  نحو  التكنولوجيا  م�صار  بنهو�ض  ت�صهم  التي  املبتكرة 
امل�صاهمة يف تبني التقنيات الذكية التي ت�صاعد على التقدم والنجاح يف جمال 
التجارة االلكرتونية والذكاء اال�صطناعي وتقنية اجليل اخلام�ض واحلو�صبة 
االردنية  امل�صاركة  ب��ان  الرواجبة،  واف��اد  وال��ربام��ج.  واالأج��ه��زة  ال�صحابية 
باملعر�ض مثلت العديد من اجلهات التي تعمل يف جمال التكنولوجيا، م�صريا اىل 
ان احلوارات والنقا�صات التي جرت على هام�ض املعر�ض مكنت من التعرف على 
الفر�ض احلالية وامل�صتقبلية بالقطاع. و�صارك باملعر�ض اأكرث من 4500 �صركة 
عار�صة من اأكرث من 100 دولة، فيما �صارك باملعر�ض اي�صا اأكرث من 750 �صركة 
االوىل  املظلة  انها  بحكم  االردن  جتارة  غرفة  ان  وقال،  دولة.   75 من  نا�صئة 
للقطاع حتر�ض على دعم وتطوير عمل ال�صركات العاملة يف قطاع االت�صاالت 
باملعار�ض  امل�صاركة  خالل  من  منها  النا�صئة  خ�صو�صا  املعلومات  وتكنولوجيا 
اخلارجية بق�صد الت�صبيك وفتح ا�صواق جديدة امامها. و�صدد على �صرورة دعم 
وحتفيز قطاع الريادة وتكنولوجيا املعلومات باململكة لدعم وحتفيز االقت�صاد 
ال�صركات  من  العديد  ان  خ�صو�صا  العمل،  فر�ض  من  املزيد  وتوفري  الوطني 

النا�صئة يف هذا القطاع �صطرت جناحات هامة حمليا وعامليا.

*عمان 
ال�صمايل  يو�صف  بالوكالة  واملقايي�ض  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  عام  مدير  قال 
الفنية اخلا�صة ب�صالمة بطاريات  املتطلبات  �صتقوم بتوفري جميع  املوؤ�ص�صة  اإّن 
املوا�صفات  اع��داد  خالل  من  والليثيوم(  )النيكل  بنوعيها  الهجينة  الهايربد 

القيا�صية لهذه البطاريات بحيث ال يتجاوز اإجنازها مدة �صتة اأ�صهر.
تخ�صع  البطاريات  ومنها  ال�صناعية  املنتجات  جميع  ان  ال�صمايل  واأو�صح 
ببطاقة  اخلا�صة   2008 عام  ال�صادرة   119 رقم  االردنية  الفنية  للقاعدة 
بيان املنتجات ال�صناعية، بحيث يتم التاأكد من �صحة جميع البيانات اخلا�صة 
باملنتج، واأن جلنة فنية متخ�ص�صة بالبطاريات �صتقوم بتبّني اف�صل املوا�صفات 
يف  املوا�صفات  هذه  لتوفري  ال�صريع  امل�صار  اج��راء  واّتباع  العاملية  القيا�صية 
ا�صرع وقت ممكن و اإدخالها حّيز التنفيذ. واأكد ال�صمايل ان لكل نوع من انواع 
مراعاتها  يجب  والتي  له  املنا�صبة  الت�صغيلية  والظروف  خ�صائ�صه  البطاريات 

الختالف اخل�صائ�ض الكيميائية لكل نوع.

الرواجبة: المعارض الخارجية بوابة 
لترويج خدمات الشركات الناشئة

المواصفات والمقاييس: مواصفات 
قياسية لبطاريات الهايبرد خالل 6 أشهر 

*واشنطن 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  اأكد 
ووزي����ر ال���دول���ة ل��ل�����ص��وؤون االق��ت�����ص��ادي��ة 
اآثار  معاجلة  اأن  الع�صع�ض،  حممد  الدكتور 
االزمات االقليمية التي انعك�صت �صلبيا على 
�صريبيًا  حلها  ميكن  ال  االردين  االقت�صاد 
على ح�صاب املواطن االردين وال بديل عن 
فر�ض  وخلق  النمو  على  االقت�صاد  حتفيز 

العمل ملواجهة هذه التحديات.
وق�������ال ال�����وزي�����ر خ�����الل ف��ع��ال��ي��ات 
التي  الدويل  للبنك  ال�صنوية  االجتماعات 
جل�صة  يف  رئي�صي  كمتحدث  بها  ���ص��ارك 
رئي�ض  جانب  اىل  امل�صتوى  عالية  حوارية 
مالبا�ض،  ديفيد  ال��دويل  البنك  جمموعة 
ان ال�صبيل االأمثل للحد من الفقر وحتقيق 
عمل  فر�ض  خلق  ه��و  االقت�صادي  النمو 
على  حافظ  قد  االأردن  اأن  حيث  لل�صباب، 
رغم  ب��امل��ئ��ة،   2 اىل  و�صلت  من��و  م��ع��دالت 
خالل  واجهها  التي  والتحديات  االأزم���ات 
العقد املا�صي نتيجة حالة عدم اال�صتقرار 

يف املنطقة.
وتناول احلوار التدابري الناجعة للحد 
اأدارت  حيث  ال��ن��م��و،  وحتفيز  الفقر  م��ن 
امل��ت��وازن  للنمو  الرئي�ض  ن��ائ��ب  اجلل�صة 
بازاربا�صيوغلو،  �صيال  واملوؤ�ص�صات  والتمويل 
ك��م��ا ����ص���ارك يف احل�����وار ك���ل م���ن وزي���رة 
بوالماكان  اآي�صاتو  النيجريية  التخطيط 
باتريك  الكيني  املركزي  البنك  وحمافظ 

اإجنوروغ .
ودع�����ا ال��ع�����ص��ع�����ض، ال��ب��ن��ك ال����دويل 
و�صندوق النقد الدويل وموؤ�ص�صات التمويل 
النمو  على  الرتكيز  �صرورة  اىل  الدولية 
فر�ض  عن  واالبتعاد  العمل  فر�ض  وخلق 
االخ��ت��الالت  ملعاجلة  ال�صريبية  احل��ل��ول 
االقت�صادية النا�صئة باالأ�صا�ض عن تباطوؤ 
االقت�صاد، م�صددًا على اهمية ايجاد حلول 
وات��اح��ة  امل���ايل  العجز  خلف�ض  م��ت��وازن��ة 
الفر�ض لالقت�صاد للنمو، الفتا اىل �صرورة 

وحتقيق  املايل  اال�صتقرار  بني  توازن  خلق 
ال�صباب  ح�صول  ل�صمان  االقت�صادي  النمو 
االأمل  واعطائهم  عمل  فر�ض  على  االأردين 

لتحقيق م�صتقبل واعد.
من جهة اخرى، �صارك الوزير يف جل�صة 
حوارية �صمن فعاليات يوم منطقة ال�صرق 
اجتماعات  افريقيا خالل  و�صمال  االأو�صط 
حاليًا  تعقد  التي  ال�صنوية  الدويل  البنك 
جانب  اىل  رئي�صي  كمتحدث  وا�صنطن،  يف 
الدويل  والتعاون  اال�صتثمار  وزيرة  من  كل 
امل�����ص��ري��ة ���ص��ح��ر ن�����ص��ر، وع����دد م��ن كبار 
ال��دويل  البنك  يف  االقت�صاد  م�صت�صاري 
اجلديد  اجليل  ح��ول  التباحث  مت  حيث 
من االإ�صالحات يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
املناف�صة  على  تركز  والتي  افريقيا  و�صمال 

والنمو والوظائف.
يف  اال�صتثمار  اأه��م��ي��ة  ال��وزي��ر،  وب��ني 
وظائف  توفر  التي  احليوية  القطاعات 
امل��ه��ارات  وت��ط��ور  اجل���ودة  عالية  خدمية 
والتي ت�صاهم  االأردين،  لل�صباب  والتوظيف 
بني  وم��ن  االق��ت�����ص��ادي،  النمو  حتقيق  يف 
هذه القطاعات التي يتمتع االأردن مبيزات 

قطاعات  املنطقة،  دول  عن  فيها  تناف�صية 
العالجية  وال�صياحة  املعلومات  تكنولوجيا 

وتكنولوجيا التعليم والربجميات.
اجتماعا  الع�صع�ض،  ال��وزي��ر  عقد  كما 
االأوروبي الإعادة االعمار  البنك  رئي�ض  مع 
مت  حيث  اب��ارت��ي،  �صاكر  �صوما  والتنمية 
اأول��وي��ات  ح��ول  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  التباحث 
املرحلة  خالل  االأردنية  للحكومة  الدعم 
ما  ال�صراكة  م�صاريع  وباالأخ�ض  القادمة، 
تعد  والتي  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 
اأول��وي��ات احلكومة االأردن��ي��ة  اأه��م  اح��دى 
املزيد  وخلق  االقت�صادي  النمو  لتحقيق 
من فر�ض العمل وحت�صني اخلدمات املقدمة 
البنك  نية  اب��ارت��ي  واأع��ل��ن  للمواطنني. 
للم�صاهمة  االأردنية  للحكومة  دعم  تقدمي 
يف ان�صاء �صندوق تطوير م�صاريع ال�صراكة 
ما بني القطاعني العام واخلا�ض والذي مت 
حول  التباحث  مت  كما  م��وؤخ��رًا،  اط��الق��ه 
القطرية  البنك  ا�صرتاتيجية  اول��وي��ات 
ما  والتي   2025-2020 ل��الأع��وام  ل���الأردن 
حجم  زي��ادة  بهدف  التح�صري،  قيد  زال��ت 

املحفظة اال�صتثمارية للبنك يف اململكة.

االأوروب����ي  ال��ب��ن��ك  الع�صع�ض،  و���ص��ك��ر 
دعمه  على  والتنمية  االع��م��ار  الإع����ادة 
يف  اال�صتثمار  خ��الل  من  ل��الأردن  املتوا�صل 

�صتى املجاالت.
االجتماعات  يف  م�صاركته  هام�ض  وعلى 
مع  الوزير  التقى  ال��دويل،  للبنك  ال�صنوية 
للتنمية  االأمريكية  الوكالة  مدير  نائبة 
التباحث  مت  حيث  جليك،  بوين  الدولية 
للمرحلة  االأردنية  احلكومة  اأوليات  حول 
القادمة باالإ�صافة اىل مناق�صة القطاعات 
الرئي�صية ذات االأولوية للحكومة االأردنية 
للتنمية  االأمريكية  الوكالة  تعتزم  والتي 
الدولية تنفيذ م�صاريع تنموية فيها خالل 
املرحلة القادمة، ومن اأبرز تلك القطاعات، 
املياه وال�صرف ال�صحي، والتعليم، وال�صحة.

احلكومة  ع��ن  نيابة  الع�صع�ض  وق��دم 
االأردن���ي���ة ت��ق��دي��ره ل��ل��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 
املتوا�صل  دعمها  على  الدولية  للتنمية 
ال�صركاء  اأه��م  اح��د  تعد  حيث  للمملكة، 
تنفيذ  يف  االأردن��ي��ة  للحكومة  التنمويني 
اول���ي���ات احل��ك��وم��ة وحت��ق��ي��ق اه��داف��ه��ا 

التنموية.

*عمان 
اع��ل��ن م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء 
الوطنية املهند�ض اأجمد الروا�صدة االحد، 
ع��ن خ��ط��ة ط����وارئ وت��داب��ري اح��رتازي��ة 
اعدتها ال�صركة ا�صتعدادا ملواجهة حاالت 
الطوارئ، واية حتديات فنية تواجه نظام 

النقل الكهربائي خالل ف�صل ال�صتاء.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده املهند�ض 
ال��روا���ص��دة م��ع م�����ص��اع��دي امل��دي��ر ال��ع��ام 
املراقبة  يف مركز  الفنية  الدوائر  ومدراء 
املناط  لل�صركة،  التابع  الوطني  والتحكم 
يف  الكهربائي  النظام  وت�صغيل  ادارة  به 

اململكة.
�صحفي  ت�صريح  يف  ال��روا���ص��دة  وق��ال 
الطوارئ  خطة  اعدت  ال�صركة  ان  اليوم، 
لف�صل  ا�صتعدادا  االح��رتازي��ة  والتدابري 

الفرق  م��ن ج��اه��زي��ة  ال�����ص��ت��اء، وت��اأك��دت 
م�صاكل  اي  مع  للتعامل  اخلا�صة  الفنية 
النقل  نظام  معدات  على  تطراأ  قد  فنية 
العايل  ال�صغط  نقل  )خطوط  الكهربائي 
ال��ت��ح��وي��ل(، م��ن خ���الل مركز  وحم��ط��ات 
يتعامل  الذي  الوطني  والتحكم  املراقبة 
النظام  على  تطراأ  قد  التي  االأعطال  مع 
الكوادر  مع  التن�صيق  خالل  من  الكهربائي، 

املعنية يف ال�صركة.
مركز  خالل  ومن  ال�صركة  اأن  واأ�صاف 
لها  ال��ت��اب��ع  ال��وط��ن��ي  والتحكم  امل��راق��ب��ة 
ملواجهة  ج��ه��ودًا  ت��ب��ذل  ع��م��ان  ج��ن��وب  يف 
خالل  من  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب 
واخلطط  اال�صرتاتيجيات  وتنفيذ  و�صع 
ق��درة  م��ن  وال��ت��اك��د  املالئمة  الت�صغيلية 
حمطات التوليد وجاهزيتها ال�صتيعاب اأي 

زيادة طارئة يف الطلب على الكهرباء.
ال�صركة  ان  اىل  ال��روا���ص��دة،  وا���ص��ار 
ال�صيانة  اعمال  اجنزت  اخلطة  وبح�صب 
التحويل  ملحطات  وال��وق��ائ��ي��ة  ال��دوري��ة 
لها  التابعة  الكهربائي  النقل  وخطوط 
العاملني  للمهند�صني  م��ن��اوب��ات  ورت��ب��ت 
وامل�صاندة  الرئي�صية  العمليات  غ��رف  يف 
حمطات  جميع  يف  للمهند�صني  ومناوبات 
التحويل العاملة يف خمتلف اأنحاء اململكة 

على مدار ال�صاعة.
ال�صتاء  لف�صل  باالأحمال  يتعلق  وفيما 
احلمل  يبلغ  ان  الروا�صدة  توقع  احل��ايل، 
ميجا   3400 الكهربائي  للنظام  االأق�صى 
املقبل،  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �صهر  خ��الل  واط 
من  الفرتة  لنف�ض  ميجاواط   3380 مقابل 

العام املا�صي.

*عمان 
والتموين  ال�صناعة والتجارة  قال وزير 
احتل  االأردن  اإن  احلموري  ط��ارق  الدكتور 
يف  املناف�صة  موؤ�صر  يف  عامليا   40 املرتبة 
التناف�صية  لتقرير  وفقا  املحلية  ال�صوق 
امل��ن��ت��دى  ع���ن  ال�������ص���ادر   2019 ال���ع���امل���ي 
ح�صب  االأردن  و�صعد  العاملي.  االقت�صادي 
مراتب  �صت  دولة  �صمل141  الذي  التقييم 
عما كان عليه يف العام 2018 والذي احتل 
املركز 46 حينها. واأ�صاف احلموري يف بيان 
ثالثة  على  ا�صتمل  املوؤ�صر  هذا  اأن  �صحفي 
ت�صاعدا  فيها  االأردن  حقق  فرعية  معايري 
حيث  املا�صي  العام  مع  باملقارنة  ملحوظًا 

يف  مرتبة   11 بارتفاع   33 املرتبة  احتل 
كما  ال�صوق،  يف  هيمنة  وج��ود  م��دى  موؤ�صر 
امل�صوه  التاأثري  موؤ�صر  يف  درج��ات   8 ارتفع 
املناف�صة، وخم�ض  واالإعانات على  لل�صرائب 
اخل��دم��ات  يف  املناف�صة  م��وؤ���ص��ر  يف  م��رات��ب 
احل��م��وري  واع��ت��رب   .31 امل��رت��ب��ة  ليحتل 
تقرير  يف  باملناف�صة  املعنية  املوؤ�صرات  اأن 
املو�صوعية  املوؤ�صرات  من  العاملي  التناف�صية 
املعتمدة لقيا�ض مدى جناح الدول يف تطبيق 
اأ�صواقها  يف  املناف�صة  وق��وان��ني  �صيا�صات 
يف  وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  بيان  خ��الل  م��ن 
من  االأردن��ي��ة  التجربة  وتعترب  التطبيق، 
التجارب الرائدة يف املنطقة العربية والتي 

بح�صب  التطبيق  وجناعة  بجدية  ات�صمت 
من  الدولية،  املقارنة  درا���ص��ات  من  العديد 
موؤخرا  ن�صرت  الدويل  للبنك  درا�صة  �صمنها 
اتخذت  االأردنية  احلكومة  اأن  اإىل  ا�صارت 
االأع��م��ال  ري���ادة  لدعم  اأ�صا�صية  خ��ط��وات 
حيث  امل�صتمرة  التحديات  على  والتغلب 
على  االأردن  تفوق  االداء  موؤ�صرات  اأظهرت 
اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى 
املنتجات  واب��ت��ك��ار  امل��ن��اف�����ص��ة،  جم���ال  يف 
واال�صتيعاب التكنولوجي ومهارات ال�صركات 
الوزير  واأ���ص��ار  الثقايف.  وال��دع��م  النا�صئة 
والتجارة  ال�صناعة  وزارة  اأن  اىل  احلموري 
عملية  يف  ري��ادي��ًا  دورًا  تنتهج  والتموين 

والت�صريعات  ال�صيا�صات  وتنفيذ  تطوير 
االأعمال  بيئة  لتعزيز  الهادفة  وال��ربام��ج 
اأحد  املناف�صة  �صيا�صة  وتعترب  واال�صتثمار، 
اهم هذه ال�صيا�صات والتي تهدف اإىل تر�صيخ 
وفق  االأ�صعار  وحرية  ال�صوق  قواعد  مبداأ 
ال�صوابط املنظمة حلرية املناف�صة الهادفة 
اململكة  يف  االقت�صادي  الن�صاط  ازدهار  اإىل 
وحماية م�صلحة امل�صتهلك ونزاهة املعامالت 
التجارية و�صمان حرية املناف�صة من خالل 
بها،  ال�صارة  والرتتيبات  التحالفات  منع 
وحظر التع�صف يف ا�صتغالل الو�صع املهيمن، 
واال���ص��ت��ح��واذ  االن��دم��اج  عمليات  و�صبط 
ل�صمان عدم اإ�صعاف املناف�صة يف قطاع معني.

العسعس: آثار االزمات االقليمية ال تحل 
ضريبيًا على حساب المواطن االردني

شركة الكهرباء الوطنية تعد خطة طوارئ لفصل الشتاء 

الحموري: األردن يتقدم ست مراتب في مؤشر المنافسة المحلية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
)�صاورما  التجاري  اال�سم  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء  م�سجل 
با�سم   )230005( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  الع�صره(  الطرق 
فائق  )احمد نذير  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  ( جرى عليه  فايز حممد  )ابراهيم حممود 

النابل�صي  (وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
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16 مليون طفل في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا يعانون من سوء تغذية

موسكو تعبر عن قلقها من تطور 
األحداث شمال شرقي سوريا

»العمل العربية« : القضية 
الفلسطينية قضية العرب المركزية

البرلمان البريطاني يدعم 
تأجيل بريكست

*عمان 
اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سف( يف بيان الأحد 
اإن اأكرث من 16 مليون طفل دون �سن اخلام�سة يعانون من �سوء التغذية 
يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا خ�سو�سا ب�سبب النزاعات يف �سوريا 

واليمن وليبيا وال�سودان.
ال��دول  يف  للنزاعات”  امل��روع  “التاأثري  بيانها  يف  املنظمة  ودان��ت 
حدثت،  التي  التح�سينات  بع�ض  من  الرغم  “على  اأنه  موؤكدة  الأرب��ع، 
اإل اأن تغذية الأطفال يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ 

العام 2000 ت�سوء اأو تتجه نحو حالة من الركود”.

*موسكو 
الأح��داث  تطور  من  ال�سديد  قلقها  عن  الأح��د  مو�سكو  اأع��رب��ت 

والعملية التي ت�سنها تركيا �سمايل �سرق �سوريا.
يف  بي�سكوف،  دميرتي  الرو�سية  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  وب��ن 
�سمال  الأخرية  “التطورات  1” اأن  “رو�سيا  لقناة  �سحفية  ت�سريحات 

�سرقي �سوريا قد ت�سر بالت�سوية ال�سيا�سية«.
للرئي�ض  مرتقبة  زي��ارة  عن  اأعلنت  الرو�سية  الرئا�سة  وكانت 
الأول  ت�سرين  من   22 يف  رو�سيا  اإىل  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي 
اىل  م�سرية  بوتن،  فالدميري  الرو�سي  نظريه  خاللها  �سيلتقي   ، احلايل 
اللجنة  واجتماعات  ال�سيا�سية  الت�سوية  �سيناق�سان  الرئي�سن  اأن 

الد�ستورية ال�سورية.

*القاهرة
ق�سية  هي  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  العربية  العمل  منظمة  اأكدت 
لدعمها،  واحًدا  �سًفا  للوقوف  العربية  الدول  داعية  املركزية،  العرب 
واأكد  اجلوانب.   كافة  من  الدولية  املحافل  يف  عليها  ال�سوء  وت�سليط 
املدير العام للمنظمة فايز املطريي خالل اجتماعات الدورة 91 ملجل�ض 
الدعم  ا�ستمرار  القاهرة  يف  عقدت  التي  العربية  العمل  منظمة  اإدارة 
له  يتحقق  حتى  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  التام  والوقوف  ال��الحم��دود، 
الن�سر. وقرر املجتمعون اأن يتم اإ�سدار �سنوي عن الق�سية الفل�سطينية، 
الفل�سطينية، وما  للتعريف بالق�سية  اأبعادها يتم توزيعه عاملًيا  وكافة 
يتعر�ض له ال�سعب الفل�سطيني ب�سفة عامة وعمالها ب�سفة خا�سة من 
وكان  وعماله.  الفل�سطيني  ال�سعب  كاهل  عن  املعاناة  لرفع  انتهاكات، 
عمال  اأو�ساع  عن  تقرير  منها:  املهمة  البنود  من  عدًدا  ناق�ض  املجل�ض 
قرارات  تنفيذ  ومتابعة  املحتلة،  العربية  الأرا�سي  يف  فل�سطن  و�سعب 
كما  بالقاهرة.  املا�سي  مار�ض  يف  املنظمة  اإدارة  ملجل�ض   90 ال���دورة 
ا�ستعر�ض اأع�ساء املجل�ض تقريًرا عن امل�سائل املالية والإدارية، واملوقف 
والأخذ  الأع�ساء،  الدول  على  واملتاأخرات  امل�ساهمات  حيث  من  املايل 

بالعلم بالدول التي �سددت م�ساهماتها يف موازنة املنظمة لعام 2020.

*لندن 
من  بريطانيا  خروج  تاأجيل  على  ال�سبت  الربيطاين  الربملان  �سّوت 
الحتاد الوروبي اإىل اأن ي�سبح التفاق اجلديد الذي تو�سل اإليه رئي�ض 
الوزراء بوري�ض جون�سون مع الحتاد الوروبي ب�ساأن بريك�ست، قانونًا.  
و�سوت الربملان بواقع 322 �سوًتا مقابل معار�سة 306 اأ�سوات، وهو ما 
يعني باأن الربملان لن ي�سوت على اتفاق بريك�ست حتى ال�سبوع املقبل. 
ا�سرتاتيجيته  يف  قدما  �سيم�سي  اإن��ه  جون�سون،  ال��وزراء  رئي�ض  وق��ال 
الت�سريعات املطلوبة  اأنه �سيدرج  للخروج من الحتاد الأوروبي م�سيفا 

لتمرير اتفاقه مع الحتاد الأوروبي الأ�سبوع املقبل.

*بريوت
توافد اآلف اللبنانين اىل �ساحة رئي�سية و�سط 
تظاهرة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  الأح��د،  ب��ريوت، 
عارمة  احتجاجات  م��ن  ال��راب��ع  باليوم  ج��دي��دة 

ي�سهدها لبنان، ب�سبب تردي الأو�ساع املعي�سية.
يف  املتظاهرين  ع��دد  ارت��ف��اع  م�سادر  وتوقعت 
نهاية  عطلة  يف  الأخ��رى  اللبنانية  وامل��دن  ب��ريوت 
اأ�سارت  فيما  ال�سابقة،  بالأيام  مقارنة  الأ�سبوع، 
يف  املتظاهرين  اآلف”  “ع�سرات  اإىل  تقديرات 

اأنحاء البالد.
وكالة  ل��الإع��الم،  الوطنية  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
املحتجن  توافد  ب��اأن  لبنان،  يف  الر�سمية  الأنباء 
حن  يف  عادية”،  اأمنية  “اإجراءات  و�سط  ياأتي 
عززت القوى الأمنية ال�سريط ال�سائك الذي رفعته 
الذي  احلكومة  )مقر  احلكومي  ال�سراي  اجتاه  يف 

يجاور �ساحة ريا�ض ال�سلح(.
وتفجرت موجة احتجاجات يف لبنان، اخلمي�ض، 
بعدما اأعلنت احلكومة اللبنانية نيتها فر�ض ر�سوم 
على املكاملات التي تتم عرب التطبيقات يف الأجهزة 

الذكية مثل “وات�ساب«.
الت�سالت  وزير  اأعلن  املظاهرات،  وقع  وعلى 
ال��رتاج��ع  اجل��م��ع��ة،  ليلة  �سقري،  حممد  اللبناين 
رئي�ض  من  طلب  على  بناء  الر�سوم  هذه  فر�ض  عن 

احلكومة �سعد احلريري.
الرتاجع  رغم  ال�سرائب،  فر�ض  قرار  اأن  وبدا 
ظل  يف  البعري،  ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  مثل  عنه، 

تردي الأو�ساع القت�سادي يف لبنان.
بدايتها  يف  تطالب  الحتجاجات  كانت  وبعدما 
الآن  تطالب  اأ�سبحت  اجلديدة،  ال�سريبة  بوقف 

باإ�سقاط احلكم مبن فيه الرئي�ض واحلكومة.
ويرزح لبنان حتت واحد من اأعلى اأعباء الدين 
وتداعي  النمو  انخفا�ض  م��ن  وي��ع��اين  ال��ع��امل،  يف 
نظامه  يف  �سغوطا  يواجه  كما  التحتية،  البنية 
الراأ�سمالية،  التدفقات  يف  تباطوؤ  ج��راء  امل��ايل 
اقت�سادية”  “طوارئ  ح��ال��ة  احلكومة  واأع��ل��ن��ت 

وتعهدت باتخاذ اإجراءات لدرء اأزمة.
احلريري،  �سعد  اللبناين  الوزراء  رئي�ض  واأمهل 
ال�سركاء ال�سيا�سين يف لبنان مدة 72 �ساعة لتقدمي 

حلول لالإ�سالح القت�سادي، وال�ستجابة للمطالب 
ال�سعبية مهددا باللجوء اإىل خيارات اأخرى.

و�ستنتهي مهلة احلريري، الثنن، ول يعلم اإذا 
كان �ست�ستجيب ملطالب املحتجن بال�ستقالة اأم ل.

اللبنانية  القوات  حزب  وزراء  قدم  و�سيا�سيا، 
ي�سع  الذي  الأمر  ال�سبت،  احلكومة،  من  ا�ستقالتهم 

احلريري اأمام مزيد من ال�سغوط.
مئات  ان  ب����ريوت  يف  )ب����رتا(  م��را���س��ل  وق����ال 
ريا�ض  �ساحتي  اىل  ال�سباح  منذ  ح�سروا  املواطنن 
باتخاذ  وب��داأوا  بريوت  و�سط  يف  وال�سهراء  ال�سلح 
فيما  للتظاهرة،  ا�ستعدادا  اللوج�ستية  الجراءات 
يقوم عدد من املتطوعن بتنظيف ال�ساحة. وا�ساف 
ان ا�ستعدادات لتظاهرات مماثلة جتري يف �ساحة 
النور الرئي�سية يف مدينة طرابل�ض �سمال لبنان ويف 
مناطق �سور والنبطية والبقاع، لفتا اىل ان اغلبية 
ال�سري  وحركة  بالعوائق  مغلقة  الرئي�سية  الطرق 
خفيفة جدا، فيما تقوم غرفة التحكم املروري يف 
املواطنن  لر�ساد  بيانات  با�سدار  الداخلية  وزارة 

اىل الطرق ال�سالكة.
ن�سبها يف  ليلتهم يف خيم مت  الع�سرات  بات  كما 
ال�سا�سية  الوتو�سرتادات  من  عدد  وعلى  املكان، 
وت�سهد  اللبنانية.  باملناطق  العا�سمة  تربط  التي 

العا�سمة ومناطق عدة منذ اخلمي�ض حراكًا جامعًا 
اأو زعيمًا، يف  اأو طائفة  اأو حزبًا  مل ي�ستثن منطقة 
لتوجه  رف�سًا  �سنوات،  منذ  م�سبوقة  غري  تظاهرات 
احلكومة اإىل اإقرار �سرائب جديدة يف وقت مل يعد 
والبطالة  املعي�سة  غالء  حتمل  املواطنن  باإمكان 

و�سوء اخلدمات العامة.
بع�سها  تخلل  ل��ي��اًل،  حا�سدة  تظاهرات  وبعد 
اإىل  اللبنانيون  ع��اد  واع��ت��ق��الت،  �سغب  اأع��م��ال 
اأمام مقر احلكومة  ال�سارع، وجتمع ع�سرات الآلف 
يف و�سط بريوت، وحملوا الأعالم اللبنانية، وهتفوا 
النظام”،  اإ�سقاط  يريد  و”ال�سعب  ثورة”  “ثورة، 

واأقدم �سبان على قطع طرق رئي�سية عدة.
�سمري  اللبنانية”،  “القوات  حزب  رئي�ض  واأعلن 
التي  احلكومة  من  احلزب  وزراء  ا�ستقالة  جعجع، 
املظاهرات  اأي��ام  ثالث  يف  احلريري،  �سعد  يراأ�سها 
املعي�سي  الواقع  لبنان احتجاجًا على  التي ي�سهدها 
عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  جعجع  ودعا  وال�سيا�سي. 
كتلته  م��ع  اجتماع  بعد  م��ق��ره،  يف  الليل  منت�سف 
حكومة  ت�سكيل  اىل  ال��ق��وات،  وورزاء  النيابية 
القوات  طرحتها  التي  اخلطوات  وع��دد  جديدة، 

اللبنانية خالل م�ساركتها يف احلكومة.
وقال “ان احلكومة عاجزة عن اتخاذ اخلطوات 

ال�سرورية ملعاجلة امللفات املطروحة«.
ا�ستمرار  عن  الكالم  ان  قال”  �سوال  على  وردا 

وزراء القوات يف ت�سريف العمال غري �سحيح«.
ويبلغ عدد وزراء القوات اللبنانية يف احلكومة 
اربعة وزراء من بينهم نائب رئي�ض احلكومة غ�سان 

حا�سباين.
املواطنن  اللبناين جميع  قيادة اجلي�ض  ودعت 
املتظاهرين واملطالبن بحقوقهم املرتبطة مبا�سرًة 
�سلمّي،  ب�سكٍل  التعبري  اإىل  وكرامتهم  مبعي�ستهم 
العامة  الأم����الك  على  بالتعدي  ال�سماح  وع���دم 
م�ساء  بيان  يف  اجلي�ض  قيادة  واأك��دت  واخلا�سة. 
املحّقة،  الكامل مع مطالبهم  ال�سبت ت�سامنها  اليوم 
القوى  التجاوب مع  اإىل  املتظاهرين  مطالبة جميع 

الأمنية لت�سهيل اأمور املواطنن.
اإبقاء  اللبنانية،  امل�����س��ارف  جمعية  واأع��ل��ن��ت 
اأبوابها مغلقة، الثنن، على خلفية الأحداث التي 
املراكز  بع�ض  له  تعر�ست  ملا  ونظرا  البالد،  تعرفها 

والفروع من اأ�سرار.
على  حر�سا  ياأتي  الإغ���الق  اأن  البيان  واأورد 
اأجل  وم��ن  و�سالمتهم،  واملوظفن  العمالء  “اأمن 
املراكز  بع�ض  اأ�سابت  التي  الأ���س��رار  اآث��ار  اإزال���ة 
اأملها  عن  اجلمعية  واأعربت  امل�سرفية«.  والفروع 
يف اأن ت�ستتب الأو�ساع العامة “لإ�ساعة الطماأنينة 
يف  الطبيعية  احل��ي��اة  ول�ستئناف  وال���س��ت��ق��رار، 
حا�سدة،  تظاهرات  موؤخرا  لبنان  و�سهد  البالد«. 
اإىل  ال�سمال  من  املناطق  من  الكثري  لت�سمل  امتدت 
املتظاهرون  فيه  دع��ا  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  اجل��ن��وب، 

ملوا�سلة الحتجاجات يوم الأحد.
واأ�سدرت اإحدى اللجان املن�سقة للمظاهرات يف 
بريوت، بيانا اأكدت فيه ا�ستمرار الحتجاجات حتى 
رف�سها  موؤكدة  املطالب،  وحتقيق  احلكومة  اإ�سقاط 

لالإ�سالحات التي قدمها وزير املالية اللبناين.
يف  ب��الإ���س��راع  قي”،  “حلحِ جم��م��وع��ة  وط��ال��ب��ت 
اخت�سا�سين  ت�سم  م�سغرة،  اإنقاذ  حكومة  ت�سكيل 
على  احل��اك��م��ة،  للمنظومة  ينتمون  ل  م�ستقلن 
بناء  مبكرة،  نيابية  انتخابات  اإج��راء  تتبنى  اأن 
التمثيل  �سحة  ي�سمن  ع��ادل  انتخابي  قانون  على 

النتخابي.

*واشنطن
اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي دون��ال��د 
الدول  ملجموعة  املقبلة  القمة  اأن  ترامب 
ال�سناعية ال�سبع الكربى لن تعقد يف اأحد 
فلوريدا،  يف  ميلكها  التي  الغولف  ن��وادي 
�سبهات  من  الكثري  اأث��ار  ق��رار  عن  متخليا 
“تويرت”:  على  الرئي�ض  وكتب  الف�ساد. 
ال��الع��ق��الن��ي��ة  ال��ع��دائ��ي��ة  ع��ل��ى  “بناء 
الدميقراطي،  واحلزب  لالإعالم  واملجنونة 
)نادي  الآن  بعد  العتبار  بعن  ناأخذ  لن 
للغولف( يف ميامي  نا�سونال دورال  ترامب 
كمكان ل�ست�سافة قمة جمموعة ال�سبع يف 
2020«. واأ�ساف ترامب: “�سوف نبداأ فورا 

البحث عن موقع اآخر، مبا يف ذلك اإمكانية 
عقد القمة يف كامب ديفيد«.

اخلمي�ض  الأبي�ض  البيت  تاأكيد  واأث��ار 
مل��ا ك��ان ت��رام��ب ق��د اأع��ل��ن��ه م��ن قبل عن 
ناديه، جدل حادا يف  القمة يف  ا�ست�سافة 
املدين  واملجتمع  الربملانين  بن  وا�سنطن 
البيت  �سواء. وكان كبري موظفي  على حد 
اخلمي�ض:  ق��ال  م��ال��ف��اين  ميك  الأب��ي�����ض 
مكان  اأف�سل  باأنه  متاما  مقتنعون  “نحن 
بتاأجيج  بذلك  جمازفا  القمة”،  لتنظيم 
ت��رام��ب ح��ول  اإىل  امل��وج��ه��ة  الت��ه��ام��ات 
جمل�ض  ع�سو  وراأى  امل�����س��ال��ح.  ت�����س��ارب 
بلومنتال،  ريت�سارد  الدميقراطي  ال�سيوخ 

قبورهم  يف  يتقلبون  املوؤ�س�سن  “اآباءنا  اأن 
بت�سارب  يتعلق  ل  “الأمر  اأن  م�سيفا  اأملا”، 
للد�ستور  خم��ال��ف  ه��و  ب��ل  فقط  م�سالح 
يف  الدميقراطيون  النواب  وتقدم  اأي�سا«. 
يهدف  قانون،  مب�سروع  اجلمعة  الكونغر�ض 
جمموعة  قمة  ا�ست�سافة  من  ترامب  ملنع 
النواب  وقال  فلوريدا.  يف  ناديه  يف  ال�سبع 
“�سوف  القانون  م�سروع  اإن  الدميقراطيون 
املخ�س�ض  ال��ف��درايل  التمويل  ك��ل  يقطع 
البيت  على  يفر�ض  كما  املنا�سبة”،  لهذه 
الأبي�ض ت�سليم كل الوثائق املتعلقة بقرار 
ميلكه  الذي  املكان  هذا  على  اخليار  اإر�ساء 

الرئي�ض.

*سانتياغو
لأعمال  تعر�ض  �سوق  يف  اندلع  حريق  ج��راء  اأ�سخا�ض   3 ُقتل 
تظاهرات  و�سط  ت�سيلي،  عا�سمة  �سانتياغو  يف  ال�سبت  ليل  تخريب 
�سلطات  اأف��ادت  ح�سبما  يومن،  منذ  م�ستمرة  عنيفة  واحتجاجات 

املدينة.
اأ�سخا�ض   3 “تويف  روبيالر:  مارل  املدينة  بلدية  رئي�سة  وقالت 
حالة  يف  نقل  والثالث  حرقا  ق�سيا  اثنان  �سوبرماركت،  يف  حريق  يف 

خطرية اإىل م�ست�سفى حيث تويف«.
الجتماعية  الأو�ساع  تردي  من  الغا�سبون  الت�سيليون  وا�ستبك 
رغم  ال�سبت،  الثاين،  لليوم  الأمن  قوات  مع  البالد  يف  والقت�سادية 
دول  اأكرث  ت�سهدها  عنف  اأعمال  اأ�سواأ  لوقف  املعلنة  الطوارئ  حالة 

اأمريكا الالتينية ا�ستقرارا.
اإحراقها يف  “فران�ض بر�ض” 5 حافالت مت  و�ساهد �سحفيون من 
النهار وقف حركة احلافالت  ال�سلطات خالل  املدينة، وقررت  و�سط 

كليا.

*اوتاوا 
املتاجر  من  البقر  حلوم  من  منتجا  خم�سن  الأغذية  على  للتفتي�ض  الكندية  الوكالة  �سحبت 

الكندية يف خمتلف اأنحاء البالد ب�سبب خماوف من بكترييا الإيكولي .
واأ�سدرت الوكالة قائمة كاملة باملنتجات التي مت �سحبها ومكان بيعها وطالبت امل�ستهلكن الذين 
تناولوها الت�سال باأطبائهم، م�سرية اإىل اأن اأعرا�ض الإ�سابة بهذه البكترييا ت�سمل الغثيان والقيء 

وت�سنجات البطن اخلفيفة والإ�سهال املائي.
التجاري  لال�ستخدام  تباع  التي  املنتجات  هذه  �سحب  مت  اأن��ه  اليوم  بيان،  يف  الوكالة  وقالت 

واملوؤ�س�سي مبا يف ذلك الفنادق واملطاعم والكافيرتيات وامل�ست�سفيات ودور التمري�ض.
واأ�سارت �سبكة )�سي تي يف( نيوز الإخبارية الكندية اإىل اأن وزارة الزراعة الأمريكية كانت قد 
اأ�سدرت الأربعاء املا�سي تنبيها عن ال�سحة العامة ب�ساأن بع�ض منتجات حلوم البقر امل�ستوردة من 

كندا والتي مت توزيعها على املوؤ�س�سات وجتار التجزئة يف العديد من الوليات الأمريكية .

احتجاجات لبنان تدخل يومها الرابع.. 
وتوقعات بمظاهرات »ضخمة«

بعد شبهات الفساد.. تغريدة ترامب 
تحسم جدل »قمة السبع«

3 قتلى في تشيلي.. 
واالحتجاجات تتحدى الطوارئ

كندا تسحب 50 منتجا من لحوم البقر 
خوفا من بكتيريا اإليكوالي

*راس العني السورية
جتددت ال�ستباكات يف بلدة راأ�ض العن ال�سورية، 
بن القوات الرتكية والف�سائل ال�سورية املوالية لها من 
جهة، وقوات �سوريا الدميقراطية من جهة اأخرى، رغم 
“�سكاي  اأفاد مرا�سل  اتفاق وقف اإطالق النار، ح�سبما 
نيوز عربية«. واتفقت اأنقرة ووا�سنطن، اخلمي�ض، على 
اأيام،  وقف الهجوم الرتكي �سمال �سرقي �سوريا ملدة 5 
لإتاحة الفر�سة اأمام وحدات حماية ال�سعب الكردية 
على  تركيا  تريدها  اآمنة”  “منطقة  من  لالن�سحاب 

حدودها.
الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 

مع  �ستناق�ض  بالده  اإن  الأحد،  اأوغلو،  جاوي�ض  مولود 
رو�سيا اإخراج م�سلحي وحدات حماية ال�سعب الكردية 
خالل  ���س��وري��ا،  �سمايل  وك��وب��اين  منبج  مدينتي  م��ن 

حمادثات يف �سوت�سي.
اأردوغ��ان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  و�سي�سافر 
مع  طارئة  حمادثات  لإج��راء  الثالثاء،  �سوت�سي،  اإىل 

نظريه الرو�سي فالدميري بوتن.
وقال جاوي�ض اأوغلو، خالل مقابلة مع قناة “كانال 
7” اإن تركيا تتوقع اإخراج وحدات حماية ال�سعب من 
املناطق التي انت�سرت فيها القوات احلكومية ال�سورية 

املدعومة من مو�سكو يف �سمال �سوريا.

واأ�ساف اأن تركيا “ل تريد اأن ترى اأي م�سلح كردي 
يف املنطقة الآمنة ب�سوريا بعد هدنة الأيام اخلم�سة«.

وح��دات  �سد  احل��دود  عرب  عملية  تركيا  و�سنت 
من  التا�سع  يف  �سوريا،  �سرق  �سمال  يف  ال�سعب  حماية 
اأن قرر الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب  اأكتوبر، بعد 
خطوة  يف  املنطقة،  يف  موقعن  من  بالده  قوات  �سحب 

قوبلت بانتقاد دويل �سديد.
القوات  الدولية،  العفو  منظمة  اتهمت  واجلمعة، 
بارتكاب  لها  املوالية  ال�سورية  والف�سائل  الرتكية 
الأك��راد  املقاتلن  �سد  هجومها  يف  حرب”  “جرائم 

�سمال �سرقي �سوريا.

تجدد اشتباكات رأس العين.. وتركيا »ال تريد أي مسلح كردي«

*رام اهلل 
املتطرفن  امل�ستوطنن  الف  ت��واف��د 
ال��رباق،  حائط  اىل  الح��د  �سباح  اليهود 
املبارك  الق�سى  للم�سجد  الغربي  احلائط 
مبدينة القد�ض املحتلة مبنا�سبة ما ي�سمونه 
»عيد العر�ض« اليهودي الذي ي�سادف اليوم 

الحد، بح�سب التقومي العربي.
وقالت الذاعة ال�سرائيلية العامة ان 
الرباق  حائط  اقتحموا  امل�ستوطنن  الف 

وقاموا بتاأدية طقو�ض تلمودية فيه.
وك��ان��ت جم��م��وع��ات ال��ه��ي��ك��ل امل��زع��وم 
امل�سجد  واقتحام  لالحت�ساد  دعوات  وجهت 
دع��وات  و�سط  املغاربة  ب��اب  م��ن  الق�سى 

مقد�سية للت�سدي ملثل هذه القتحامات.
ال�سرائيلي  الحتالل  قوات  واعتقلت 
فل�سطينين  مواطنن  ع�سرة  الأحد،  �سباح 
الغربية  بال�سفة  خمتلفة  م��ن��اط��ق  م��ن 

املحتلة.
يف  الفل�سطيني  ال���س��ري  ن���ادي  وق���ال 
مناطق  اقتحمت  الحتالل  قوات  ان  بيان، 
متفرقة يف مدن قلقيلية وطولكرم واخلليل 

املواطنن  واعتقلت  اهلل  ورام  حلم  وبيت 
الع�سرة بزعم اأنهم مطلوبون. 

الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  وط��ردت 
يف  ارا�سيهم  من  الزيتون  قاطفي  الأح��د، 
�سمال  نابل�ض  مدينة  جنوب  قريوت  بلدة 
رئي�ض  وق���ال  املحتلة.  الغربية  ال�سفة 

يف  من�سور  تي�سري  ق��ري��وت  ق��روي  جمل�ض 
املزارعن  طردت  الحتالل  قوات  اإن  بيان، 
اأرا�سيهم،  من  التوايل  على  الثالث  لليوم 
الزيتون؛  قطف  ا�ستكمال  م��ن  ومنعتهم 
قبل  من  ت�سريح  اإىل  بحاجة  اأنهم  بحجة 

�سلطات الحتالل.

*مشال سوريا
ان�سحبت القوات الأمريكية، الأحد، من 
اأكرب قواعدها الع�سكرية يف �سمايل �سوريا، 
تنفيذا لقرار وا�سنطن الأخري ب�سحب نحو 

األف جندي من تلك املنطقة.
و�سيارة  مدرعة   70 من  اأك��رث  و�سوهد 
وتعرب  الأم��ريك��ي،  العلم  ترفع  ع�سكرية 
مدينة تل متر يف حمافظة احل�سكة، بينما 
كانت مروحيات برفقتها حتلق يف الأجواء، 
ال��ذي  �سرين  مطار  م��ن  الن�سحاب  اأث��ن��اء 

اتخذته القوات الأمريكية قاعدة لها.
ويقع املطار على بعد نحو 30 كيلومرتا 
التي  العرب(،  )عن  كوباين  مدينة  جنوب 
الرتكية  الع�سكرية  العملية  قلب  يف  كانت 
القوات  لطرد  �سوريا،  �سرقي  �سمال  على 

الكردية واإقامة “منطقة عازلة«.
ويف وق���ت ���س��اب��ق، ق���ال وزي����ر ال��دف��اع 
اخلطة  مبوجب  اإن��ه  اإ�سرب  م��ارك  الأم��ريك��ي 
الأمريكية  القوات  جميع  �ستذهب  احلالية، 
ال��ع��راق،  اإىل غ���رب  ���س��وري��ا  ت��غ��ادر  ال��ت��ي 

تنظيم  �سد  عملياته  اجلي�ض  و�سيوا�سل 
وت�سن  اأخ��رى.  مرة  عودته  ملنع  “داع�ض” 
اأنقرة مع ف�سائل �سورية موالية لها، هجوما 
املقاتلن  �سد  احلايل  ال�سهر  من  التا�سع  منذ 
ال�سيطرة  م��ن  مبوجبه  ومتكنت  الأك����راد، 
كيلومرتا.   120 بطول  حدودي  �سريط  على 
اأعلنت  الهجوم،  ه��ذا  ب��دء  من  اأي��ام   5 وبعد 
األف جندي  اأن نحو  اأكتوبر،  وا�سنطن يف 14 
الأوامر  تلقوا  املنطقة  يف  موجودون  اأمريكي 
وا�سنطن تنفيذ قرارها  بالن�سحاب. وبداأت 
ب�سحب جنود من نقاط حدودية مع تركيا، 
اأخ�سر لأنقرة حتى  مما اعترب مبثابة �سوء 
تبداأ هجومها الذي لقى تنديدا دوليا وا�سعا 

وت�سبب بنزوح اأكرث من 300 األف �سخ�ض.
قاعدة  ف��اإن  ميدانية،  م�سادر  وح�سب 
ال��ذي  ال��راب��ع  الأم��ريك��ي  املقر  ه��ي  �سرين 
يتم اإخالوؤه يف خالل الأيام الأخرية، حيث 
القوات الأمريكية خالل الأ�سبوع  ان�سحبت 
املا�سي من 3 قواعد اأخرى، بينها قاعدة يف 
كوباين،  من  بالقرب  واأخ��رى  منبج  مدينة 

يحتفظون  الأم��ريك��ي��ون  ي���زال  ل  بينما 
بقواعد يف حمافظتي دير الزور واحل�سكة، 

بالإ�سافة اإىل قاعدة التنف جنوبا.
الإدارة  من  متناق�سة  ت�سريحات  وبعد 
مع  اتفاقا  وا�سنطن  انتزعت  الأمريكية، 
مبوجبه  الأخ��رية  وافقت  اخلمي�ض،  اأنقرة 
على تعليق الهجوم ملدة 120 �ساعة يفرت�ض 
اأن تنتهي الثالثاء، على اأن تن�سحب وحدات 
حماية ال�سعب الكردية من املنطقة العازلة 
كيلومرتا   32 بعمق  اأن��ق��رة  تريدها  التي 
داخل الأرا�سي ال�سورية. وتبادلت القوات 
الكردية واأنقرة ال�سبت التهامات بانتهاك 
الرتكي  الرئي�ض  وه���دد  الت��ف��اق،  ب��ن��ود 
رجب طيب اأردوغان قبل 3 اأيام من املوعد 
النهائي لن�سحاب القوات الكردية ب�”�سحق 
قوات  واتهمت  الأك��راد.  املقاتلن  روؤو�ض” 
وحدات  ت�سكل  التي  الدميوقراطية  �سوريا 
ال�سبت،  الفقري،  عمودها  الكردية  ال�سعب 
من  الن�سحاب  م��ن  مقاتليها  مبنع  اأن��ق��رة 

مدينة راأ�ض العن املحا�سرة.

االف المستوطنين يقتحمون حائط 
البراق بالقدس المحتلة

اآلليات األميركية تترك
 أكبر قواعدها في سوريا
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اختتام فعاليات البطولة 
التصنيفية االولى للمبارزة

انطالق منافسات دوري 
القوات المسلحة لكرة السلة

شباب عنجرة ينظم 
بطولة لكرة القدم

فوز شباب عبين على شباب 
عجلون ببطولة تنس الطاولة

فافرينكا يقع في طريق 
فيدرر ببطولة بازل

*وكاالت
الت�صنيفية  بطولته  امل��ب��ارزة  احت���اد  اختتم 

االأوىل يف �صالة االحتاد مبدينة احل�صني لل�صباب.
بهدف  جاءت  البطولة  هذه  اأن  االحتاد  واعلن 
واكت�صاف  الالعبني  بني  التناف�س  م�صتوى  تعزيز 
مواهب جديدة قادرة على رفد املنتخبات الوطنية 

يف خمتلف الفئات. واعلنت اللجنة االوملبية ، نتائج 
فئات  بها  و�صارك  ليومني،  ا�صتمرت  التي  البطولة 

الذكور واالناث حتت �صن 9، 11، 13، 15، 20.
متميزة،  ريا�صية  مواهب  عن  البطولة  وك�صفت 
حت��ت��اج اىل م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ل��الن��خ��راط يف 

املنتخبات الوطنية يف املرحلة املقبلة.

*وكاالت
انطلقت االحد، مناف�صات دوري القوات امل�صلحة 
تقام  التي  ال�صلة،  لكرة  العربي  اجلي�س  االأردنية 
احل�صني  مبدينة  حمزة  االمري  �صالة  يف  مناف�صاتها 

لل�صباب.
 6 يوم  حتى  ت�صتمر  التي  البطولة  يف  وي�صارك 
الع�صكرية  املنطقة  هي  فرق  خم�س  املقبل،  ال�صهر 
املنطقة  ال�صمالية،  الع�صكرية  املنطقة  الو�صطى، 

الع�صكرية ال�صرقية، �صالح اجلو، و�صالح املدفعية.
فاز  حيث  مباراتني،  اقامة  البطولة  و�صهدت 
فريق املنطقة الع�صكرية ال�صمالية على فريق �صالح 

اجلو بنتيجة 54-23، فيما فاز فريق �صالح املدفعية 
بنتيجة  ال�صرقية  الع�صكرية  املنطقة  فريق  على 

.30-33
واأ���ص��ار ال��ن��اط��ق االع��الم��ي مل��دي��ري��ة االحت��اد 
املنا�صري  حامت  حممد  النقيب  الع�صكري  الريا�صي 
مناف�صات  اأن  )ب���را(،  االردن��ي��ة  االن��ب��اء  لوكالة 
مباراتني،  باقامة  االثنني  اليوم  ت�صتاأنف  البطولة 
املدفعية  �صالح  مع  ال�صمالية  فريق  يلتقي  حيث 
يلعب  فيما  فيما  �صباحا،  التا�صعة  ال�صاعة  عند 
فريق الو�صطى مع �صالح اجلو عند ال�صاعة العا�صرة 

والن�صف �صباحا.

*وكاالت
 نظم مركز �صباب عنجرة مبحافظة عجلون يف 
جممع عجلون الريا�صي بطولة كرة القدم مب�صاركة 

80ع�صوا من اأع�صاء املركز.
وقال امل�صرف على البطولة القائد ب�صار املومني 
روح  تعزز  يومني  مل��دة  ت�صتمر  التي  البطولة  اإن 
التناف�س ما بني امل�صاركني من اع�صاء املركز للو�صول 

اىل النجاح.

وا�صار رئي�س املركز طالل خطاطبة اأن مثل هذه 
لالإ�صراتيجية  تطبيقا  تاأتي  الريا�صية  االن�صطة 
وال�صحة  ال�����ص��ب��اب  ل��ل�����ص��ب��اب/حم��ور  ال��وط��ن��ي��ة 
وال�صالمة العامة وتعزيز امل�صاركة ال�صبابية. وثمن 
�صمادي  ف��وؤاد  ال�صابني  املتطوعني  دور  اخلطاطبة 
وب�صار زغول اللذين �صاهما يف تنظيم البطولة التي 
�صادتها اأجواء من املرح واأدخلت ال�صرور على قلوب 

االأع�صاء كونها من االأن�صطة املف�صلة لهم.

*وكاالت\
فاز مركز �صباب عبني عبلني ببطولة تن�س الطاولة 
وال�صطرجن على مركز �صباب عجلون التي نظمها مركز 
من  العبا   50 مب�صاركة،  النموذجي  عجلون  �صباب 
لل�صباب/ الوطنية  اال�صراتيجية  اإط��ار  يف  املركزين 

حمور ال�صباب واللياقة البدنية. فقد فاز ببطولة تن�س 

الطاولة باملركزين االول والثاين �صادي ه�صام وحممد 
زكي من مركز �صباب عبني عبلني، واملركز الثالث حازم 
ال�صطرجن  ببطولة  وفاز  عجلون،  �صباب  من  ال�صمادي 
واملركز  عبلني،  �صباب  من  جمدي  حمزة  االول  املركز 
عجلون،  �صباب  م��ن  ال�صمادي  اجم��د  حممد  ال��ث��اين 

واملركز الثالث ق�صي ب�صري من �صباب عبني عبلني.

*وكاالت
م�صريته  فيدرر،  روجر  ال�صوي�صري  النجم  بداأ 
مع الكرة ال�صفراء، كحامل للكرات يف بطولة بازل، 
طاحًما يف اأن يتوج يف يوم من االأيام بلقب بالبطولة 
التي  الن�صخة  تلك   ،1994 عام  فرييرا  واي��ن  مثل 

تواجد بها فيدرر كحامل للكرات.
ومتكن فيدرر من حتقيق حلمه واأكرث من خالل 
ويطارد  قبل،  من  مرات   9 البطولة  بلقب  التتويج 
 500 فئة  البطولة  يف  العا�صر  لقبه  االأ�صبوع  هذا 

نقطة.
مبواجهة  البطولة  يف  م�صواره  فيدرر  وي�صتهل 
مواجهة  قبل  التمهيدية،  االأدوار  من  ق��ادم  العب 
دو�صان  وال�صربي  األبوت  رادو  املولدويف  من  الفائز 
اأي  اأم��ام  فيدرر  خ�صر  واأن  ي�صبق  ومل  اليوفيت�س، 

منهما.

 3 يف  األ���ب���وت  ع��ل��ى  ف��ي��درر  تغلب  واأن  و���ص��ب��ق 
يف  امل��و���ص��م  ه��ذا  ميامي  بطولة  �صمن  جم��م��وع��ات 
اليوفيت�س  على  تغلب  كما  بينهما،  االأوىل  املواجهة 

يف بطولة وميبلدون عامي 2017 و2018.
وتنتظر فيدرر مواجهة حمتملة يف ربع النهائي 
مع مواطنه �صتان فافرينكا، وي�صتهل االأخري م�صواره 

مبواجهة االأوروجواياين بابلو كويفا�س.
على  املبا�صرة  امل��واج��ه��ات  يف  ف��ي��درر  وي��ت��ف��وق 
عليه  ت��غ��ل��ب  واأن  و���ص��ب��ق   ،)3-23( ف��اف��ري��ن��ك��ا 
مبجموعتني دون رد يف ن�صف نهائي بطولة بازل عام 

.2011
بعد  عالية  فنية  بحالة  مير  فافرينكا  اأن  اإال 
اأول  وهو  االأحد،  اليوم  اأنتويرب  نهائي  اإىل  و�صوله 
فرباير  �صهر  يف  روتردام  نهائي  منذ  يخو�صه  نهائي 

/ �صباط املا�صي

الصادق تهدي األردن برونزية 
الجائزة الكبرى للتايكواندو

حمزة السلمان يحقق لقب بطولة الجولف المصغرة 

اختتام بطولة المملكة للدراجات

راموس يخرج بمكسب شخصي في سقوط الريال

األهلي يرد على تسريبات عقوبة االنسحاب أمام الجونة

إنتر ميالن يحدد موقفه من 
ضم إبراهيموفيتش

نادي الرمثا يتفاوض مع المدرب األلباني 
جيجا لإلشراف على تدريب فريقه 

*وكاالت
ال�صبت،  م�صاء  ال�صادق،  جوليانا  االأردن��ي��ة  البطلة  ظفرت 
للتايكواندو  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  لبطولة  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية 

واملقامة يف بلغاريا.
وتعترب اجلائزة الكربى من اأقوى بطوالت العامل، حيث ت�صنف 
 32 اأف�صل  على  مقت�صرة  تكون  فيها  وامل�صاركة  جنوم  ال�4  فئة  من 

العبا يف كل وزن.
بامليدالية  الثانية  للمرة  تظفر  ال��ت��ي  ال�����ص��ادق  وا�صتهلت 
حتت  وزن  مناف�صات  �صمن  م�صوارها  البطولة،  هذه  يف  الربونزية 

67 كجم، بالفوز على الكولومبية كاثرين دومار بنتيجة 5-16.
الهزمية  اأحلقت  بعدما  تاألقها،  ال�صادق  وا�صلت  ال�16  دور  ويف 

مبناف�صتها االأمريكية مكفري�صون بنتيجة 10-12.
تاديكا  ال�صربية  على  النهائي  رب��ع  دور  يف  ال�صادق  وف��ازت 

بوزانبيك بنتيحة “18-12” لت�صمن بذلك امليدالية الربونزية.
وتعر�صت ال�صادق يف الدور ن�صف نهائي، للخ�صارة من الالعبة 

االيفوارية روت جباجبي بنتيجة 5-19، لتتوج بالربونزية.
وتوقفت طموحات الالعب اأن�س ال�صادق عند حدود دور ال�16 

ملناف�صات وزن فوق 80 كجم.
وفاز ال�صادق يف اأول مباراة على الالعب جوناثان هيلي “23-
اإيفاق بنتيجة  اأمام الكرواتي  10” لكنه يف املباراة الثانية خ�صر 

.»27-16“
حيث  االأح��د،  غ��دًا  البطولة  يف  االأردن��ي��ة  امل�صاركة  وتختتم 

يواجه الالعب �صالح ال�صرباتي مناف�صا من كازاخ�صتان.

*وكاالت
للنا�صئني  الوطني  املنتخب  العب  حقق 
ح��م��زة ال�����ص��ل��م��ان ل��ق��ب ب��ط��ول��ة اجل��ول��ف 
“جلو  ملعب  على  اختتمت  التي  امل�صغرة 

جولف” يف عمان.
للنا�صئني  الوطني  املنتخب  العب  وحل 
وجاء  الثاين  املركز  يف  العبدالالت  �صامل 

الالعب يحيى بركات يف املركز الثالث.
فيها  ���ص��ارك  ال��ت��ي  البطولة  و���ص��ه��دت 
العبون من جميع الفئات العمرية دون 18 
ملعب  بوجود  ال�صيما  كبرية،  مناف�صة  عاما 
وحتديات  �صعوبات  ال�صغار  الالعبني  مينح 

ممتعة وفريدة من نوعها .
يف  املغلق  الوحيد  امللعب  ه��ذا  ويعترب 
وم�صارب  ك���رات  فيه  وي�صتخدم  االأردن 
لتقدمي  الطفل  ت�صجيع  يف  ت�صهم  م�صيئة 

اف�صل ما يف جعبته وهو م�صتمتع باللعب .
للجولف  االأردين  االحتاد  رئي�س  واأ�صار 
هاين العبدالالت اىل ان االحتاد ي�صتهدف 
الذين  ال�صن  �صغار  ال��الع��ب��ني  خطته  يف 
االأردنية، مقدما  م�صتقبل اجلولف  ي�صكلون 
لتوفريها  جولف”  “جلو  ل�صركة  �صكره 
�صالة مغلقة حتتوي على 18 حفرة ملمار�صة 
اجلولف وهي على غرار �صاالت متوفرة يف 

اأوروبا . واكد ان اجلولف االأردنية ت�صري يف 
خطى ثابتة نحو مزيد من االإجنازات وذلك 
االأوملبية  اللجنة  من  الكبري  الدعم  بف�صل 

االأردنية و�صركة واحة ايلة للجولف .
و تبداأ اعتبارا من اليوم ترتيبات جلنة 
بطولة  الق��ام��ة  النا�صئني  ق��ط��اع  تطوير 
للنا�صئني منت�صف ال�صهر املقبل على مالعب 
ياأتي  حيث  العقبة،  يف  ايلة  واح��ة  �صركة 
التي  البطوالت  من  ل�صل�صة  ا�صتمرار  ذلك 
والتي  احلايل  املو�صم  مطلع  االحتاد  بداها 
اللعبة واملناف�صة  اأجواء  تبقي الالعبني يف 

احلقيقية.

*وكاالت
بطولة  من  الثالثة  املرحلة  اختتمت 
من  وا�صعة  ومب�صاركة  للدراجات  اململكة 

الالعبني.
امل��وج��ب  ج�صر  م��ن  ال�����ص��ب��اق  وان��ط��ل��ق 
 60 ومل�صافة  لوط  النبي  كهف  اإىل  و�صواًل 

و20ك��م  والنا�صئني  وال�صباب  للكبار  كم 
فئة  االول  املركز  يف  وفاز  الفئات.  لباقي 
امل��رك��ز  يف  ت���اله  ال��ع��ب��ادي  �صهيب  رج���ال 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  ال��ب��وات  علي  ال��ث��اين 
فاز  ال�صباب  اأحمد عادل حمامة، ويف فئة 
املركز  ويف  ال�صادق  عبيدة  االول  باملركز 

ال��ع��ب��و���ص��ي وت���اله حممد  ال��ث��اين حم��م��د 
ففي  ال�صابات،  فئة  ام��ا  اأح��م��د.  جربيل 
املركز  ويف  كري�صان  جن��وم  االأول  املركز 
وفئة  فكري،  �صهد  تلتها  راتب  اأريج  الثاين 
�صرباتي  �صنني  االأول  املركز  يف  الواعدات 
ويف املركز الثاين اأيات مو�صى تلتها ت�صنيم 

االأول  املركز  ففي  الواعدون  اما  العثيان. 
�صفيان  الثاين  املركز  ويف  ابراهيم  اأحمد 
النا�صوؤون  وفئة  �صالح،  عاهد  تاله  ه�صام 
املركز  ال�صادق ويف  اأوي�س  االأول  املركز  يف 
ال��ث��اين ب���راء ال�����ص��ادق ت��اله حم��م��د اأب��و 

الليل.

*وكاالت
وقائد  م��داف��ع  رام��و���س  �صريجيو  حقق 
مواجهة  خ��الل  مميًزا  رقًما  مدريد،  ري��ال 
مناف�صات  �صمن  ال�صبت،  م��اي��ورك��ا،  ري���ال 
والتي خ�صرها  الليجا،  التا�صعة من  اجلولة 

املريجني )0-1(.
ديبورتيفو”  “موندو  �صحيفة  وبح�صب 
العب  �صاد�س  هو  رامو�س  ف��اإن  االإ�صبانية، 
مباريات  يف  م�صاركة  مدريد  ريال  تاريخ  يف 
الليجا، حيث �صارك يف 428 مباراة وتخطى 

رقم االأ�صطورة خينتو.
رام��و���س  م���ب���اراة، ح��ق��ق  وخ���الل 428 
مباراة،   287 يف  االنت�صار  مدريد  ري��ال  مع 

وتعادل يف 66 لقاًء، وخ�صر 75 مباراة.

يف  مدريد  ري��ال  بقمي�س  خينتو  ولعب 
الليجا ملدة 18 مو�صًما يف الفرة بني 1953 
و1971 واأحرز 126 هدًفا، وهو اأكرث العب 
حتقيقا للقب الليجا يف التاريخ بر�صيد 12 

لقًبا.
هيريو  ال��رت��ي��ب  يف  رام��و���س  وي�صبق 
مباراة(،   461( و�صانتيالنا  مباراة(،   439(
 523( و�صان�صيز  مباراة(،   510( وكا�صيا�س 

مباراة(، وراوؤول )550 مباراة(.
يف  م��رة  الأول  �صارك  قد  رام��و���س  وك��ان 
 / �صبتمرب   10 يوم  مدريد  ريال  مع  الليجا 
اأيلول 2005 �صد �صيلتا فيجو يف الربنابيو، 
وحقق  هدًفا   59 �صجل  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 

اللقب 4 مرات.

*وكاالت
االأهلي،  بالنادي  م�صوؤول  م�صدر  علق 
تطبيق  اإم��ك��ان��ي��ة  ب�����ص��اأن  ي����ردد  ع��م��ا 
واعتباره  االأحمر  الفريق  على  الالئحة 
عدم  على  اإ���ص��راره  وا�صل  حال  من�صحًبا 
امل��ق��ب��ل��ة قبل  م���ب���اراة اجل���ون���ة  خ��و���س 

القمة. يف  الزمالك  مواجهة 
من  ح��ال��ة  “هناك  ل:  امل�صدر  وق��ال 
حتيط  والتخبط  القرارت  يف  الع�صوائية 
به  االأج��در  فكان  ال��ك��رة.  باحتاد  دائ��ًم��ا 

قرار  بعد  كاملة  الرابعة  اجلولة  تاأجيل 
تكافوؤ  مبداأ  على  حفاًظا  القمة  تاأجيل 

الفر�س«.
اأندية  على  تطبق  “اللوائح  واأ�صاف: 
اأخ��رى  مواقف  يف  جتاهلها  ويتم  بعينها 
من�صور  مرت�صى  الزمالك  رئي�س  �صب  مثل 
واإدارته بينما ال يحرك  املتوا�صل لالأهلي 
املقدمة  ال�صكاوى  يف  �صاكًنا  الكرة  احتاد 

اإليه«.
بقيادة  الكرة  “احتاد  امل�صدر:  وتابع 

ال  اأ�صمع  ال  اأرى  )ال  �صعار  يرفع  اجلنايني 
اأين  الزمالك.  رئي�س  جتاوزات  مع  اأتكلم( 

اللوائح يف هذه احلالة«.
عن  ال��الئ��ح��ة  ك��ان��ت  “اأين  ووا���ص��ل: 
واأ���ص��وان  العرب  املقاولون  م��ب��اراة  تغيري 
مب��واج��ه��ة ال��زم��ال��ك وامل���ق���اول���ون؟ اأي��ن 

الفر�س«. وتكافوؤ  والعدالة  االحرافية 
من  هو  الكرة  “احتاد  امل�صدر:  واأمت 
اأن  وعليه  ال��ورط��ة،  ه��ذه  يف  نف�صه  و�صع 
اأن يوؤجل  يقوم بحلها، حيث كان مبقدوره 

على  ويحافظ  بالكامل  الرابعة  اجلولة 
ويحقق  ال��دوري  جدول  مباريات  ترتيب 
تاأجيل  ق���رار  ا�صتثمر  لكنه  ال��ع��دال��ة، 
طرف  خلدمة  اأمنية  لدواع  القمة  مباراة 

» بعينه
�صابق  وق��ت  يف  اأعلن  قد  االأه��ل��ي  ك��ان 
اأي  خو�س  بعدم  مت�صكه  ر�صمي،  بيان  عرب 
الزمالك  مواجهة  قبل  بالدوري  مباراة 
باجلولة  لها  م��ق��رًرا  ك��ان  وال��ت��ي  بالقمة 

اأمنية. لدواع  تاأجيلها  ومت  الرابعة 

*وكاالت
الإنر  التنفيذي  املدير  ماروتا،  بيبي  ك�صف 
العب  �صم  اإمكانية  من  ناديه  موقف  عن  ميالن، 
مهاجم  �صان�صيز،  األيك�صي�س  للت�صيلي  ب��دي��ل 
ب�صبب  اأ�صهر  لعدة  غيابه  تاأكد  وال��ذي  الفريق، 

االإ�صابة.
م�صاركته  خ��الل  الإ�صابة  �صان�صيز  وتعر�س 
برفقة منتخب بالده الت�صيلي، اأجرى على اإثرها 
املا�صية،  القليلة  االأي���ام  يف  جراحية  عملية 
ل�3  �صهرين  بني  ت��راوح  مل��دة  ب�صببها  و�صيغيب 

اأ�صهر.
ل�صبكة  ت�����ص��ري��ح��ات��ه  يف  م���اروت���ا  وق�����ال 
الفريق  �صممنا  “لقد  االإيطالية:   »DAZN«

بطريقة معينة«.
�صرح:  اإبراهيموفيت�س،  مع  التعاقد  وع��ن 
“كنا �صنعي�س اأكرث �صعادة اإذا مل يتعر�س �صان�صيز 
اأنه  يف  ونثق  ا  اأي�صً متفائلون  لكننا  لالإ�صابة، 

�صيعود خالل �صهرين«.
الهجومي  اخلط  �صيبقى  ذلك،  “بعد  واأ�صاف 
بفريقنا دون تغيري، لدينا جمموعة تناف�صية يف 
اخلط االأمامي بخيارات خمتلفة«. وتابع ماروتا 
كانون   / يناير  يف  ال�صتوية  االنتقاالت  “فرة 
ثان املقبل مفتوحة اأمام االأندية، بالرغم من اأن 
تلك  يف  متاحني  يكونوا  ما  نادًرا  الالعبني  اأف�صل 
يقظني  نكون  اأن  “علينا  ماروتا  وختم  الفرة«. 

ونرى ما هي الفر�س املتاحة يف ال�صوق”.

*وكاالت
ايجابية  مفاو�صات  ع��ن  الرمثا،  ن��ادي  ك�صف 
على  لالإ�صراف  جيجا،  ا�صكندر  االألباين  املدرب  مع 
الكروي  املو�صم  خ��الل  ال��ق��دم  ك��رة  فريق  ت��دري��ب 

املقبل.
واأ�صار الناطق االعالمي با�صم النادي حممد اأبو 
عاقولة يف ت�صريح لوكالة االنباء االردنية )برا( 
مع  طويال  �صوطا  قطعت  االإدارة  اأن  اىل  االح��د، 
املدرب االلباين، باجتاه تعيينه مديرا فنيا للفريق، 

بانتظار احل�صم الر�صمي قريبا.
جرت  التي  املفاو�صات  ان  عاقولة،  اب��و  وق��ال 
و�صعها  ا�ص�س  على  بناء  جاءت  االلباين،  املدرب  مع 
جانب  اىل  االول  بالفريق  االهتمام  بهدف  النادي 

العمرية  الفئات  فرق  رعاية  على  قادر  فني  مدير 
املوا�صم  يف  باهتمام  الرمثا  نادي  اليها  يتطلع  التي 
املقبلة. وا�صاف، انه مت التو�صل التفاق مع عدد من 
الالعبني الذين �صيعززون �صفوف الفريق يف املو�صم 
�صيتم  الالعبني  ه��وؤالء  هوية  ان  اىل  الفتا  املقبل، 

الك�صف عنها يف موؤمتر �صحفي يعقد ال�صهر املقبل.
امل�صاركة  عدم  عن  اعتذاره  الرمثا،  نادي  واأكد 
يف  تنطلق  التي  الودية  الفي�صلي  النادي  بطولة  يف 
عدم  ب�صبب  وذلك  املقبل،  ال�صهر  من  االخري  الثلث 
جتمع فريق كرة القدم حتى االأن، وبالتايل احلاجة 
ملزيد من الوقت الإعادة ترتيب �صوؤون الفريق قبل 
متمنيا  املباريات،  وخو�س  التدريبات  يف  االنطالق 

للفي�صلي التوفيق يف تنظيم بطولته.
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د.عبد الرحمن بن عبداهلل امل�شيقح
ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي ال�شابق

جند معنى الكلمة يف قوامي�س اللغة الأوروبية 
للكرمي  املغني  وقامو�س  املورد  قامو�س  فمن 
والقامو�س الع�شري:)منيع – ح�شني – حم�شن 
قامو�س  ومن  الأمرا�س(،  �شد  مناعة  ذو   –
ومن  منيع(،   - )حم�شن  الفرن�شي:  املنهل 
القامو�س الفني الأملاين: )ح�شانة - مناعة(، 
ح�شني   – )منيع  الأ�شباين:  القامو�س  ومن 
– ح�شن - معفى(، ومن معجم حتى الطبي 
اجلديد )منيع – ح�شني – ممنع - حم�شن(، 
والفنية  العلمية  امل�شطلحات  معجم  وم��ن 
تكون  وقد  �شناعية  اأو  طبيعية  اإما  )املناعة 
اقرتانية اأو فردية اأو تكون فاعلة اأو منفعلة 
وهناك التمنيع ال�شناعي باللقاحات لإحداث 
املناعة باجل�شم(. ومن مو�شوعة اأبو خطوة يف 

العلوم الأحيائية )منيع اأي حممي من الإ�شابة 
باملر�س واملناعة اإما مناعة موروثة وفقًا لنوع 
قد  مكت�شبة  مناعة  اأو  و�شاللته  احلي  الكائن 
تكون ن�شطة اأو �شالبة(، ومن مو�شوعة املورد 
)املناعة هي قدرة ج�شم الإن�شان اأو احليوان 
مناعة  تكون  قد  وهي  املر�س  مقاومة  على 
اأو مناعة  اأمرا�س معينة  طبيعية حتميهم من 
ينتج  باملر�س  اإ�شابته  بعد  للج�شم  مكت�شبة 
اأج�شام مقاومة وهي تعد حماية من عودة هذا 
املر�س ثانية اأو تتم بو�شائل �شناعية كاللقاحات 
التي قد تكون فاعلة اأو منفعلة(، ومن معجم 
هي  وممنع  )منيع  العربي  الإمن���اء  معهد 
حماية اجل�شم من الهجوم �شد مر�س بوا�شطة 
معاجم  ومن  املكت�شبة(.  اأو  املالزمة  املناعة 

اللغة العربية نوجز ما جاء يف املعجم الو�شيط 
والقامو�س  املنجد  وقامو�س  ال�شحاح  وخمتار 
منع  منع:  كلمة  فنجد  العرب  ول�شان  املحيط 
من باب قطع فهو مانع ومنوع ومّناع ومنعه عن 
كذا فامتنع منه ومانعه ال�شيء ممانعة ومنعه 
ال�شكيت  النون عن ابن  بفتحتني وقد ت�شكن 
وقيل املنعة جمع مانع، املّناع مبالغة يف املنع. 
غريه  مينع  منوع  رجل  الأعرابي:  ابن  قال 
املمتنع  اأي�شًا  واملنيع  نف�شه  مينع  منيع  ورجل 
واملنيع ذو املناعة والقوى ال�شديد. واملنع اأن 
يريده  الذي  ال�شيء  وبني  الرجل  بني  حتول 
وهو خالف الإعطاء ويقال هو حتجري ال�شيء 
الذي يحكم به القا�شي. وعن ابن الأعرابي: 
ابن  وقال  اأ�شماء،  واأمنع  وُمنيع  ومنيع  مانع 

جنى: املناعة حتمل اأمرين اأحدهما اأن تكون 
َمفعلة من  اأن تكون  فعالة من منع والأخ��رى 
منوعة، ومانعته ال�شيء ممانعة ومنع ال�شيء 
مناعة فهو منيع ويقال امراأة منيعة متمنعة.
ويف احلديث جاء يف دعاء النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم ”اللهم ل مانع ملا اأعطيت ول معطي ملا 
منعت“ فاهلل عز وجل يعطي من ي�شاء ومينع 
من ي�شاء فهو يعطي من ا�شتحق العطاء ومينع 
من مل ي�شتحق اإل املنع فهو اهلل العادل يف كل 
ذلك فال منعة ملن مل مينعه اهلل ول ميتنع من 
التنزيل  يف  جاء  وقد  مانعًا.  له  اهلل  يكن  مل 
نذكر  املنع  �شيغ  عن  قراآنية  اآي��ات  العزيز 
)قال  الأعراف  �شورة  تعاىليف  اهلل  قول  منها 
�شورة  ويف  اأمرتك(،  اإذ  ت�شجد  األ  منعك  ما 

التوبة )وما منعهم اأن تقبل منهم نفقاتهم(، 
من  متنعهم  اآلهة  لهم  )اأم  الأنبياء  �شورة  ويف 
دوننا(، ويف �شورة الن�شاء )قالوا اأمل ن�شتحوذ 
�شورة  ويف  املوؤمنني(،  من  ومننعكم  عليكم  
من  ح�شونهم  مانعتهم  اأنهم  )وظنوا  احل�شر 
اخلري  م�شه  )واإذا  املعارج  �شورة  ويف  اهلل(، 
معتد  للخري  )مناع  القلم  �شورة  ويف  منوعًا(، 
كثرية  )وفاكهة  الواقعة  �شورة  ويف  اأثيم(، 
يف  الكلمة  وجند  ممنوعة(.  ول  مقطوعة  ل 
عدة م�شطلحات اخرتنا منها: )منظم مناعي/

بروتني   ،Immune modulator
،Immune protein/مناعي

 ،Immune reaction/مناعي تفاعل 
 ،Immune response/ا�شتجابة مناعية

جهاز   ،Immune serum/مناعي م�شل 
ويالحظ   .)Immune system/مناعي
من  مكونة  الكلمة  اأن  اأك�شفورد  معجم  يف 
�شبقت    Muneالأ�شل يف  فالكلمة  مقطعني 
بحرفني )Im( يف بع�س اللغات الأوروبية اإل 
اأنها �شبقت يف الأ�شبانية بحرفني )In( بينما 
يف الربتغالية �شبقت فقط بحرف )I( ف�شارت 
العربي  املعنى  اأن  يبني  وهذا   )Imune(
قوامي�س  يف  ال��وارد  املعنى  من  اأق��وى  للكلمة 
الإجنليزية  اأو  الفرن�شية  الكلمات  اأ�شول 
 Obscure( امل�شدر  مبهمة  الكلمة  واأن 
origin( مما يدل على اأنها عربية الأ�شل. 
اللغات  دخلت  الكلمة  باأن  اأك�شفورد  اأ�شار  كما 

الأوروبية يف القرن اخلام�س ع�شر. 

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية

اعداد :
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