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اعتصام  اهالي األسرى األردنيين باسرائيل امام الخارجية
*عمان

املعتقلني  االردنيني  اال�سرى  اهايل  نفذ 

يف ال�سجون اال�سرائيلية اعت�سامًا ام�س اأمام 
للمطالبة بالتدخل  مبنى وزارة اخلارجية  

الإطالق �سراح اأبنائهم.

وال��ت��ق��ى وزي����ر اخل���ارج���ي���ة و����س���وؤون 
داخل  املعت�سمني   ال�سفدي  اأمين  املغرتبني 
االحتالل  �سجون  يف  ويقبع  ال��وزارة.  مبنى 

الوطنية  اللجنة  بح�سب  اأردنيًا،  اأ�سريًا   22
املعتقالت  يف  االأردنيني  واملفقودين  لالأ�سرى 

ال�سهيونية.

الملك: ضرورة إيجاد حلول 
جذرية للواقع االقتصادي

*عمان 
ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ح�سر 
من  جانبا  االث��ن��ني،  احل�سينية  ق�سر  يف 
اقت�سادية  �سخ�سيات  فيها  �ساركت  ور�سة 

واإعالمية. واأكادميية  وبرملانية 

العمل  ����س���رورة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك����د 
حلول  الإيجاد  اجلميع،  ومب�ساركة  بجدية 
االقت�سادي،  للواقع  وملمو�سة  ج��ذري��ة 
من  التي  الربامج  تنفيذ  يف  قدما  وامل�سي 
وحت�سني  االقت�سادي  النمو  حتقيق  �ساأنها 
�سرعة  باأق�سى  املواطنني  معي�سة  م�ستوى 

. ممكنة
ور�سات  اإط��ار  يف  الور�سة،  هذه  وتاأتي 
ت�ستهدف  الح��ق��ا،  عقدها  �سيتم  متعددة 
االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع  التن�سيق 
وامل��ال��ي��ة واالأك��ادمي��ي��ة ورج���ال االأع��م��ال، 
اإىل  يهدف  ت�ساركي  عمل  بربنامج  للخروج 

وحت�سني  ال��وط��ن��ي  باالقت�ساد  النهو�س 
للمواطنني. املعي�سية  االأو�ساع 

و�سارك يف الور�سة نائب رئي�س الوزراء 
يف  املالية  اللجنة  ورئي�س  ال��دول��ة،  وزي��ر 
يف  املالية  اللجنة  ورئي�س  االأعيان،  جمل�س 

النواب. جمل�س 

ما بين 28 - 38 دينارًا شهريًا وبقيمة 53 مليون دينار سنويًا

الحكومة تقر زيادات رواتب 
المتقاعدين العسكريين

الخارجية تتابع احوال األردنيين في تشيلي 

الملك يحضر جانبا من ورشة شاركت فيها شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعالمية

*عمان 
تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�سامية قرر جمل�س 
برئا�سة  االثنني  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء 
على  املوافقة  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 
واملحاربني  الع�سكريني  املتقاعدين  روات��ب  زي��ادة 
قبل  التقاعد  اىل  احالتهم  متت  الذين  القدماء 
تاريخ 1/ 6 / 2010 مببالغ ترتاوح بني 28 اىل 38 
دينارا، وبقيمة اإجمالية مقدارها 53 مليونا و 301 

الفا و 540 دينارا �سنويا.
الع�سكريني  روات���ب  زي���ادة  على  ال��ق��رار  ون�س 
النحو  على  التاريخ  هذا  قبل  احالتهم  مت  الذين 
 30 ال��زي��ادة  قيمة  فاعلى  ل��واء  رتبة    : ال��ت��ايل 

دينارا.
عميد / عقيد قيمة الزيادة 35 دينارا ، مقدم 
/ رائد / نقيب قيمة الزيادة 38 دينارا ، مالزم اول 
قيمة الزيادة 36 دينارا، مالزم قيمة الزيادة  38 
،وكيل  دينارا   30 الزيادة  قيمة  اول  وكيل  دينارا، 

قيمة الزيادة 33 دينارا ، رقيب اول قيمة الزيادة 
34 دينارا ، رقيب فما دون قيمة الزيادة 28 دينارا. 
املتقاعدين  ورثة  رواتب  زيادة  القرار  وت�سمن 
على  املتوفني  او  التقاعد  على  املحالني  الع�سكريني 
 20 بواقع   2010  /  6  /1 تاريخ  قبل  عملهم  را�س 
عدد  على  بالت�ساوي  ت��وزع  الواحد  للملف  دينارا 
الورثة مثلما ي�سرف لورثة املتقاعدين الع�سكريني 
 2010  /6  /1 تاريخ  قبل  التقاعد  على  املحالني 
هذه  قيمة    2019  /  10  /1 تاريخ  بعد  واملتوفني 
ال���وزراء اج��راء  ق��رار جمل�س  .  وت�سمن  ال��زي��ادة 
املعي�سة  الالزم على تعليمات عالوة غالء  التعديل 
على  لت�سبح   1981 ل�سنة  وتعديالته  للمتقاعدين 
املعي�سة  غ��الء  ع���الوة  تعليمات  يف  امل��ب��ني  النحو 

للمتقاعدين املعدلة ل�سنة 2019 .  
لدرا�سة  جلنة  �سكل  قد  ال��وزراء  رئي�س  وكان    
كافة  م��ن  الع�سكريني  املتقاعدين  روات���ب  زي���ادة 
جوانبه ورفع تو�سياتها اىل جمل�س الوزراء التخاذ 

القرار املنا�سب ب�سانها . 

*عمان 
قال مدير العمليات يف وزارة اخلارجية و�سوؤون 
ال�سفارة  اإن  الق�ساة:  �سفيان  ال�سفري  املغرتبني 
يف  االردن��ي��ني  اأح���وال  تتابع  ت�سيلي  يف  االردن��ي��ة 
التي  املوؤ�سفة  االأح��داث  عقب  �سانتياغو  العا�سمة 

ت�سهدها البالد.
 - ت��وؤك��د  االأردن��ي��ني  اأح���وال  اأن  الق�ساة  واك��د 
واأن  بينهم،  اإ���س��اب��ات  وج��ود  ع��دم  اهلل-  وبحمد 
بعثة  اأع�ساء  م��ع  م�ستمر  توا�سل  على  ال�سفارة 
يف  حاليا  امل��ت��واج��د  للكارتية  الوطني  منتخبنا 

�سانتياغو للم�ساركة يف بطولة العامل للكاراتيه.
رئي�س  التقى  هناك  االأردين  ال�سفري  اأن  وبني 

جميعا  -وب��ح��م��داهلل-  وه��م  واأع�����س��اءه��ا،  البعثة 
ب��خ��ري، وج���رى ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ال��الزم��ة لهم، 
وتبحث ال�سفارة يف حال قرار اإلغاء البطولة تاأمني 
ان  وا�ساف  املمكنة.  بال�سرعة  اململكة  اإىل  عودتها 
االأردنيني  املواطنني  يدعو  ال��وزارة  عمليات  مركز 
املقيمني والزائرين ملدينة �سانتياغو، ويف �سوء هذه 
العامة،  ال�سالمة  ولغايات  اال�ستثنائية،  االأحداث 
وتوخي  والتجمعات،  التوتر  مناطق  عن  االبتعاد 
التام  واالل��ت��زام  تنقلهم،  اثناء  واحل��ذر  احليطة 
يف  ال�سلطات  من  ي�سدر  وعما  التجول  حظر  بقرار 
ت�سيلي من تعليمات بهذا اخل�سو�س؛ وذلك حفاظا 

على �سالمتهم.

*عمان 
امل�سري  االأردين  ال��ت��م��ري��ن  ف��ع��ال��ي��ات  ب����داأت 
امل�سرتك العقبة/5 االثنني الذي ينفذ يف جمهورية 
امل�سلحة  القوات  العربية، مب�ساركة نخبة من  م�سر 
امل�سلحة  وال��ق��وات  العربي  اجلي�س   – االأردن��ي��ة 
امل�سرية للتدريب والتخطيط للعمليات امل�سرتكة يف 

ظروف احلرب التقليدية وغري التقليدية.
ل�سل�سلة  ا���س��ت��م��رارًا  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  وي���اأت���ي 
تعزيز  بهدف  البلدين،  ب��ني  امل�سرتكة  التمارين 
االأردين/امل�����س��ري  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
يف  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ع�سكرية  تدريبات  لتنفيذ 
ال�سيطرة،  العملي،  التنفيذ  )التخطيط،  جم��ال 
الع�سكرية  ال��ق��درة  رف��ع  يف  ي�سهم  م��ا  واملتابعة(، 
متر  التي  التحديات  ملواجهة  واجلاهزية  القتالية 
بها املنطقة وزيادة التن�سيق بني القوات امل�سلحة يف 

البلدين ال�سقيقني.

تنفيذ  اأ�سبوعني  ي�ستمر  الذي  التمرين  وي�سمل 
الواقع  حتاكي  التي  واالأن�سطة  الفعاليات  من  عدد 
على  والتدريب  املنطقة  بها  متر  التي  واالأح���داث 
والنظريات  املتقدمة  الع�سكرية  االأنظمة  اأح��دث 
والبحرية  )الربية  ال�سنوف  خمتلف  يف  القتالية 
جمريات  ت�سل�سل  وف��ق  اخلا�سة(  ال��ق��وات  وعمل 
لتطوير  املعدة  اخلطط  �سمن  ياأتي  الذي  التمرين 
القوات  مع  اخلربات  وتبادل  العملياتية  اجلاهزية 
التي  االأهداف  لتلبية  ال�سقيقة،  امل�سرية  امل�سلحة 

ر�سمتها القيادتان يف البلدين ال�سقيقني.
بالتبادل  �سنويًا  العقبة  مترين  تنفيذ  ويجري 
واكت�ساب  اخل��ربات  لنقل  ال�سقيقني  البلدين  بني 
املهارات بني القوات امل�ساركة من اجلانبني، علمًا اأن 
االأحد  اأم�س  �سباح  و�سلت  امل�ساركة  االأردنية  القوة 
ا�ستقبالها  يف  وكان  العربية،  م�سر  جمهورية  اإىل 
امل�سلحة  القوات  قادة  كبار  من  عدد  و�سولها  عند 

امل�سرية.

بدء فعاليات التمرين األردني 
المصري المشترك »العقبة 5«

*عمان 
الدفاع  يف  االإع��الم  اإدارة  �سرحت 
يف  واالإ�سعاف  االإن��ق��اذ  ك��وادر  اأن  امل��دين 
مديرية دفاع مدين جر�س ، تعاملت ام�س 
مع حادث ت�سادم وقع بني مركبة وبا�س 
 17 اإ���س��اب��ة  عنه  نتج  امل��ج��ر،  مبنطقة 
قامت  حيث   ، ب�سيطة  باإ�سابات  �سخ�سا 
االإ�سعافات  بتقدمي  االإ���س��ع��اف  ك���وادر 
اإىل  ونقلهم  للم�سابني  الالزمة  االأولية 
وو�سفت   ، احلكومي  جر�س  م�ست�سفى 

حالة امل�سابني العامة باحل�سنة .

17 إصابة بحادث تصادم 
في محافظة جرش

*طوكيو 
عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  التقى 
رئي�س  االثنني،  طوكيو  يف  العهد،  ويل  الثاين 
الوزراء الياباين �سينزو اآبي، يف اجتماع تناول 
اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون  عالقات 
املجاالت  يف  تطويرها  و�سبل  البلدين،  ب��ني 

كافة.
امللك  العهد، حتيات جاللة  ونقل �سمو ويل 
الياباين  ال��وزراء  رئي�س  اإىل  الثاين  عبداهلل 
ال�سحة  مب��وف��ور  ل��ه  ومتنياته  اآب���ي،  �سينزو 
املزيد  ال�سديق  الياباين  ولل�سعب  والعافية، 

من التقدم واالزدهار.
واأك����د ���س��م��وه اع���ت���زازه ب��ع��م��ق ع��الق��ات 
البلدين  بني  جتمع  التي  التاريخية  ال�سداقة 
املتميزة  وال��ع��الق��ات  ال�سديقني،  وال�سعبني 
االأردن  يف  املالكتني  العائلتني  بني  تربط  التي 

واليابان.
واأعرب �سمو ويل العهد عن تقديره لليابان 

على دعمها املتوا�سل لالأردن لتنفيذ العديد من 
ال�سالم  لتحقيق  وم�ساعيها  التنموية،  امل�ساريع 

واال�ستقرار يف منطقة ال�سرق االأو�سط. 
عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  وي��زور 
مندوبا  للم�ساركة  اليابان  العهد،  ويل  الثاين، 

مرا�سم  يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن 
ناروهيتو،  اليابان  اإمرباطور  جاللة  تن�سيب 

التي �ستقام اليوم الثالثاء.
ح�سر اللقاء ال�سفرية االأردنية يف اليابان، 

وعدد من امل�سوؤولني اليابانيني.

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

» الــكــرســي   « ســيــكــولــوجــيــة 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة
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بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبلة

االرصاد الجوية تحذر من خطر االنزالق وتشكل السيول

*عمان 
املقبل  اجلمعة  يوم  من  اعتبارًا  اململكة  يف  ال�ستوي  بالتوقيت  العمل  يبداأ 
املوافق للخام�س والع�سرين من �سهر ت�سرين االأول احلايل. و�سيتّم تاأخري عقارب 

تنفيذًا  اجلمعة؛  يوم  �سباح  من  الواحدة  ال�ساعة  عند  دقيقة  �سّتني  ال�ساعة 
لقرار جمل�س الوزراء املتخذ عام 2013، الذي ين�ّس على بدء العمل بالتوقيت 

ال�ستوي اعتبارًا من اآخر يوم جمعة يف �سهر ت�سرين االأول من كّل عام.

*عمان 
حذرت دائرة االأر�ساد اجلوية من خطر االنزالق على الطرق وخطر ت�سكل ال�سيول 
يف االودية واملناطق املنخف�سة، خالل االأيام الثالثة القادمة. كما حذرت دائرة االر�ساد 
الغبار  الروؤية االفقية واثارة  العوا�سف الرعدية وخطر تدين مدى  يف بيان، من خطر 
واالأتربة يف بع�س املناطق خا�سة مناطق البادية. وقال مدير عام دائرة االر�ساد اجلوية 
اجلوية  التنبوؤات  مديرية  يف  العددية  للنماذج  التحليالت  ان  املومني،  ح�سني  املهند�س 

التابعة لدائرة االأر�ساد اجلوية االأردنية ت�سري اىل تاأثر اململكة اليوم الثالثاء واالأربعاء 
على  الركامية  ال�سحب  تتكاثر  حيث  اجل��وي،  اال�ستقرار  ع��دم  من  بحالة  واخلمي�س 
ارتفاعات خمتلفة قد تتطور يف بع�س املناطق اىل �سحب رعدية، لذا يتوقع خالل االأيام 
الثالثة القادمة ت�ساقط زخات من املطر يف اأنحاء خمتلفة من اململكة، قد تكون غزيرة يف 
بع�س املناطق م�سحوبة بالربق والرعد وت�ساقط الربد اأحيانًا، كما يرافق ت�سكل الغيوم 

الرعدية هبات قوية من الرياح، توؤدي ايل اثارة الغبار واالأتربة يف بع�س املناطق.

*عمان – األمم 
مواقع  عرب  ال�سحفيني  بني  ي��دور  �سجال   
نقابة  دور  ح���ول  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الفنية  ال��ع��الوة  االردن���ي���ني،يف  ال�سحفيني 
االذاعة  موؤ�س�سة  يف  لل�سحفيني  منحها  املزمع 
)برتا(،  االردنية  االنباء  ووكالة  والتلفزيون 
نقيب  ال��ن��ق��ب��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ك���ان  وال��ت��ي 
ال�سيادلة د.زيد الكيالين قد اأعلن عن توافق 
العري�سة  البنود  على  احلكومة  مع  املجل�س 
وال��ع��الوة  املدنية  اخل��دم��ة  بنظام  املتعلقة 
يف  العاملني  املهنية  النقابات  ملنت�سبي  الفنية 

القطاع العام.

نائب نقيب الصحفيني
 ينال الربماوي

او�سح اأن نقابة ال�سحفيني مل تغب عن اأي 
النقيب  بح�سور  �سواء  النقباء  ملجل�س  اجتماع 

اأو نائبه
للجان  اجتماع  اأي  ع��ن  نغب  مل   ” وق��ال 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي در���س��ت واأو����س���ت ب��ال��ع��الوات 
وتعديالت نظام اخلدمة املدنية على االطالق 
كبرية  ج��ه��ودا  ب��ذل  النقابة  جمل�س  ..واأن 
النقابات  خ��الل  وم��ن  مبا�سرة  االم��ر  ه��ذا  يف 

املهنية”
ويوؤكد اأن االجتماعات كلها موثقة باليوم 

املجل�س  ان  اىل  واملحا�سر،الفتا  وال��ت��اري��خ 
اىل  داع��ي��ا  ب��ذل��ك،  تف�سيليا  بيانا  �سي�سدر 
التطلع اىل النتائج وعدم الت�سوي�س على هذا 
اجلهد الذي هو من واجب وم�سوؤوليات النقابة 
االعالم  يف  الزمالء  نن�سف  اأن  يهمنا  ما  ..اإن 

الر�سمي ” برتا ” واالذاعة والتلفزيون .

امين املجايل
الزميل اأمين املجايل ع�سو اللجنة امل�سكلة 
ملتابعة اأو�ساع ال�سحفيني يف االعالم الر�سمي 
لنقيب  دور  ال  اأن  الكالم،ويرى  هذا  يناق�س 
العالومة  مو�سوع  يف  لنائبه  وال  ال�سحفيني 
كلجنة  اأج��ت��م��اع  م��ن  اأك���ر  اجتمعنا  ،ف��ق��د 
ال�سحفيني  نقابة  اأم���ام  بالوقوف  ،ولوحنا 
للح�سول على العالوة ،لكن جاءتنا تطمينات 
نتابعها  ال��ع��الوة  ان  ،مبينا  احل��ك��وم��ة  م��ن 
التي  العالوة  ولوال  �سنوات  منذ  بها  ونطالب 

اقرت للمعلمني لن نح�سل عليها.
م��درج  يف  عقد  ل��ق��اء  امل��ج��ايل  وي�سرتجع 
نقيب  االردن����ي����ة، ح��ي��ث حت���دث  االذاع�����ة 
�سوؤال،  على  ،ردا  ال�سعايدة  راكان  ال�سحفيني 
�سحفيي  الأن  ال��ع��ام  للقطاع  ع���الوة  ال  ب���اإن 
االذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون اخ���ذوا ال��ع��الوة من 
طالبنا  اذا  الوظيفي،”واأنه  ال��ك��ادر  �سمن 
باقي  روات��ب  تخفي�س  �سيتم  ال��ع��الوة  بهذه 

املوظفني“.
االج��ت��م��اع  ح�سب  ال��ع��الوة  اأن  ويعتقد 
بن�سبة  بعالوة  املطالب  كانت  النقباء  ملجل�س 
ت�سكيلها  مت  كلجنة  نحن  لكن  فقط،”    ٪30
من موظفي برتا واالذاعة والتلفزيون طالبنا 

مب�ساواتنا باملعلمني”.

نسيم عنيزات
دور  هناك  ان  يرى  عنيزات  ن�سيم  الزميل 
ع�سو  ال��ربم��اوي  ينال  النقيب  ل��ن��اىب  كبري 
،وا�سفا  املهنية  للنقابات  الفنية  اللجنة 
الفي�سبوك”بانها  على  �سفحته  عرب  جهوده 
هذا  اإىل  التو�سل  مت  حتى  م�سنية  ج��ه��ود 
هذا  يف  وتهديد  اتهام  اي  االتفاق”،راف�سا 
اأنقل  ب��ل  الأح���د  اروج  ال  اأن���ا  االمر،وقال” 

املعلومة “.

خالد اخلواجا
اعترب   ، العجارمة  اخلواجا  خالد  الزميل 
ان الدور الكبري يف هذه اجلهود لرئي�س جمل�س 
النقباء والذي كان غا�سبا من عالوة املعلمني 
ورف�س املوافقة عليها اذ مل ت�سمل كل النقابات 
جميعها ، حيث ان�سحب غالبية النقباء ونقيب 
املمر�سني الذي هدد باعت�سام يف حال مل تقر 

العالوة”.

حسن فهد السرحان
فهد  ح�سن  الزميل  اأي�سا  هذا  على  ويوؤكد 
دور،فيما  اي  للنقيب  يكن  مل  اأن��ه  ال�سرحان، 
الزميل  النقيب  لنائب  ي��رى  ما  ح�سب  ال��دور 
يف  النقابة  ميثل  ك��ان  ب��رم��اوي،ال��ذي  اي��ن��ال 

جمل�س النقباء وبذل جهودا م�سكورة.
عن  يتحدثون  ال��ذي��ن  ال��زم��الء  وينتقد 
اجنازات” بال�س تلميع على النقيب ان ي�سدر 
رفع  يف  دور  اأي  له  كان  اإن  دوره  يو�سح  بيانا 

عالوة املهنة”.

عمر املحارمة
الزميل  ال�سحفيني  نقابة  جمل�س  ع�سو 
عمر حمارمة يقول : ” املجل�س احلايل متابع 
لعالوة االإعالم الر�سمي، لكن بالنهاية خدمنا 
اعت�سام  بعد  اآخ��ر  �سيء  اأي  من  اأك��ر  احل��ظ 
املعلمني وتبني جمل�س النقباء للق�سة ومل يكن 

ل�سخ�س بعينه من ف�سل”.

بالل العقايلة
وي��رح��ب ال��زم��ي��ل ب���الل ال��ع��ق��اي��ل��ة ب��اأي 
ا�ستحقاق  ويعتربها  زي��ادة  اأي  عن  معلومات 
موظفي  من  الكثري  �سبقه  ال��ذي  القطاع  لهذا 
على  كالقاب�س  ال�سحفي  ا�سبح  الدولة،وقال 

اجلمر.

سامي احلريب
الزميل �سامي احلربي يقول ” نعم النقيب 

له جهود كبرية وم�سنية يف هذا االجتاه “

حازم اخلالدي
حقيقة   : اخل��ال��دي  ح��ازم  الزميل  وق��ال 
وكالة  كان هناك حراك داخل  وللتاريخ فقد 
االنباء االردنية،للمطالبة بالعالوة ،وح�سرت 
وزير الدولة اىل الوكالة وا�ستمعت اىل مطالب 
العاملني وبعد ذلك مت التن�سيق بني الزمالء يف 

برتا والعاملني يف االإذاعة والتلفزيون . 
من  امل�سكلة  اللجنة  بدور  اخلالدي  وا�ساد 
مبتابعتهم  الر�سمي  االع��الم  يف  الزمالء  قبل 
امل�ستمرة وجهودهم احلثيثة الي�سال مطالبهم 
اىل احلكومة وجمل�س النقباء  وهذا احلراك 
الزمالء اىل  اي�سال �سوت  اثمر عن  الذي  هو 
احلكومة  اىل جانب ما متخ�س عنه اعت�سام 

نقابة املعلمني مما خدم النقابات جميعها
الفي�سبوكي  النقا�س  املجايل  امي��ن  ختم 
“ال اعرف ملاذا تريدون اثبات انكم  بقوله :  
التي  اللجنة  دور  وتهم�سون  �سيء  بكل  قمتم 
والتلفزيون  واالذاع����ة  ال��وك��ال��ة  م��ن  �سكلت 
عالوة  ملتابعة  اللجنة  هذه  ت�سكيل  مت  وللعلم 
عدم  الثاين  وال�سبب  العام  القطاع  �سحفيي 
لو  فاملجل�س  مب�ساكلنا  النقابة  جمل�س  اهتمام 

قام بواجباته جتاهنا ملا �سكلنا هذه اللجنة”.
ال  الزائفة  املجل�س  فبطوالت   ”  : وتابع 
يعرف  اجلميع  الن  بها  تقنعونا  ولن  تكتبوها 
اأول  ماذا ح�سل من خالل �سحيفة االمم ومن 
من �سرح بن�سبة العالوات “وا�ساف .. طالبتم 
ب30٪ ونحن كلجنة طالبنا يف ات�سال هاتفي 
بعالوة  مب�ساواتنا  النقباء  جمل�س  رئي�س  مع 
انتم  اكر  وللتو�سيح  ح�سل  ما  وهذا  املعلمني 
�ست�سل  ال��ع��الوة  ان  تعلنوا  مل  مل��اذا  كمجل�س 
بعد  اال  تعرفون  ال  النكم   ٪70 و   60 و  ل50 
وعلى  االمم  �سحيفة  يف  ن�سر  الذي  ت�سريحنا 
وكان  النقباء  جمل�س  رئي�س  واك��ده  موقعها 
“وقال  املجل�س  اجتماع  بعد  الت�سريح  ه��ذا 
“امل يكن وخالل ات�سال هاتفي معك �سخ�سيًا 
يوم االجتماع االخري الذي حددت فيه ن�سبة 
جمل�س  مع  ات�سال  على  انا  يل  وقلت  العالوات 
االن  النني  االجتماع  نتائج  ملعرفة  النقباء 
يف  االجتماع”لكنه  ح�سرمت  فكيف  جر�س  يف 
النهاية اكد .. ال ننكر جهودكم وتعبكم ولكم 
منا كل ال�سكر والتقدير واالحرتام لكن مو�سوع 
العالوة هو جهد اللجنة التي �سكلت فهي التي 
ا�سدرت البيانات وهددت باالعت�سام وهي التي 
الوزراء وكانت  بالعديد من  اجرت االت�ساالت 
مع  امل�سوؤولني  من  العديد  ومتابعة  متابعتهم 

اع�ساء اللجنة ولي�س مع جمل�س النقابة ..

المجالي : شكلنا لجنة من صحفي االذاعة والتلفزيون و)بترا( وضغطنا من أجل تحصيلها
الفنية الــعــالوة  في  النقابة  جهود  عن  معلومة  أنقل  بل  ألحــد  اروج  ال  أنــا   : عنيزات 
الخالدي : حراك االذاعة والتلفزيون وبترا هو من اوصل صوتهم الى الحكومة والنقباء

ــس الــنــقــبــاء)نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة( ــل ــج ــر لـــرئـــيـــس م ــي ــب ــك ـــا : الـــــــدور ال ـــواج ـــخ ال
ذلك فــي  ــد  الح فضل  وال  المعلمين  نقابة  اعتصام  بعد  الــحــظ  خدمنا   : محارمة 
دور اي  ــــــب  ــــــي ــــــق ــــــن ــــــل ل يـــــــــكـــــــــن  ـــــــــــــــــم  :ل الــــــــــــســــــــــــرحــــــــــــان 

البرماوي: لم نغب عن أي اجتماع والنقابة بذلت جهودا كبيرة

سجال بين الصحفيين حول التشكيك بدور النقابة 
في العالوة المهنية لصحفي القطاع العام
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*عمان 
االجتماعية  التنمية  وزي���رة  اأك���دت 
كافة  تذليل  ���ض��رورة  ا�ضحاقات  ب�ضمة 
العقبات امام زيادة م�ضاركة املراأة ومتكينها 

اقت�ضاديا.
افتتاحها  خ��ال  ا�ضحاقات  وا���ض��ارت 
ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ح�����ض��ان��ة  االث����ن����ن 
املجل�س  ع��ام  ام��ن  بح�ضور  االجتماعية، 
حممد  الدكتور  اال���ض��رة  ل�ضوؤون  الوطني 
بالوكالة  ال����وزارة  ع��ام  وام���ن  م��ق��دادي، 
حممد ال�ضوالقة، اىل اهمية حت�ضن جودة 
مهارات  لاأطفال وادخال  املقدمة  اخلدمة 
باحل�ضانات  للعاملن  ت��دري��ب  وم��ن��اه��ج 
مبكرة  �ضن  يف  االط��ف��ال  م��ه��ارات  لتنمية 
م�ضددة  اف�����ض��ل،  ب�ضكل  من��وه��م  وحتفيز 
وج��ود  برت�ضيخ  احل��ك��وم��ة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى 
ريا�س االطفال حيث �ضتعمل بنف�س النهج 

م�ضتقبا .
واأ���ض��اف��ت ا���ض��ح��اق��ات ان���ه ال ب��د من 
ال�ضركاء  مع  الت�ضريعي  االط��ار  مراجعة 
وت�ضجيل  ترخي�س  اج����راءات  لتب�ضيط 
املنزلية  احل�ضانات  و�ضبط  احل�ضانات 
تت�ضمن  واج��راءات  ملعايري  تخ�ضع  بحيث 

حماية حقوق الطفل مع مراعاة الظروف 
االقت�ضادية واالجتماعية للمواطنن.

املجل�س  اإن  م��ق��دادي  ق��ال  جهته،  م��ن 
ال��وط��ن��ي ل�������ض���وؤون اال����ض���رة ب��ال��ت��ع��اون 
وال�ضراكة مع وزارة العمل ووزارة التنمية 
االجتماعية الناظمة واملتابعة لهذا العمل 
تقدمي  ا�ضرتاتيجية  اجن��اح  على  تعمل 
اماكن  وايجاد  العاملة  للمراأة  امل�ضاعدة 
من   72 املادة  لن�س  امتثاال  لاأطفال  اأمنة 

احل�ضانات  تاأ�ضي�س  حيث  من  العمل  قانون 
واجلنوب  ال�ضمال  مناطق  يف  املوؤ�ض�ضية 
من  االنتهاء  مت  انه  اىل  م�ضريا  والو�ضط، 
 80 ا�ضل  من  موؤ�ض�ضية  ح�ضانة   44 ان�ضاء 
نحو  فيها  يعمل  امل�ضروع  ا�ضتهدفها  ح�ضانة 

365 �ضيدة ومربية.
لتدريب  دليا  اع��د  املجل�س  ان  وب��ن 
يتمتعن  بحيث  احل�ضانات  يف  ال��ع��ام��ات 
لاأطفال  تقدم  خمتلفة  وان�ضطة  مبهارات 

بالتعاون مع وزارة العمل ومراكز التدريب 
املهني.

دار  يف  ال��ع��ام��ات  ا�ضحاقات  وك��رم��ت 
�ضرورة  اىل  االيعاز  اىل  ا�ضافة  احل�ضانة 

اياء االطفال عناية خا�ضة.
حل�ضانة  اال�ضتيعابية  الطاقة  وتبلغ 
اأ�ض�س  وفق  حتديثها  مت  طفا   60 ال��وزارة 
من  فريق  م��ع  بالتعاون  مدرو�ضة  علمية 

املجل�س الوطني ل�ضوؤون اال�ضرة والوزارة.

*عمان 
املوؤ�ض�ضة  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  قال 
مو�ضى  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل�����ض��م��ان  ال��ع��ام��ة 
منذ  ب�����داأت  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اإن  ال�����ض��ب��ي��ح��ي، 
املعاجلة  طلبات  با�ضتقبال   2019/9/1
يتعر�ضون  ال��ذي  عليهم  للموؤمن  الطبية 
خال  من  من�ضاآتهم  يف  عمل  اإ�ضابة  اإىل 
الرابط  خال  من  اأو  االإلكرتوين  موقعها 
https://( االإلكرتوين املعد لهذه الغاية

حيث   ،)ssc.gov.jo/inj.service1
للموؤ�ض�ضة  تقدمت  التي  املن�ضاآت  عدد  بلغ 

بطلب معاجلة طبية فورية 213 من�ضاأة.
ودع�����ا ال�����ض��ب��ي��ح��ي ك���اف���ة امل��ن�����ض��اآت 
اإىل  االجتماعي  ال�ضمان  ملظلة  اخلا�ضعة 
�ضباط  بيانات  بتحديث  الفورية  املبادرة 
املعاجلة  خدمة  من  لا�ضتفادة  ارتباطها 
تقدميها  اأ���ض��ب��ح  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  الطبية 
الوقت  تخفيف  بهدف  بالكامل  اإلكرتونيًا 
ومبا  واملن�ضاآت،  عليهم  املوؤمن  على  واجلهد 
ي�ضب يف م�ضلحة الذين يتعر�ضون حلوادث 
بهدف  عليهم  املوؤمن  من  العمل  واإ�ضابات 
ب�ضرعة  ل��ه��م  الطبية  امل��ع��اجل��ة  ت��ق��دمي 

وي�ضر.
جهات  اعتمدت  املوؤ�ض�ضة  اأن  واأو���ض��ح 
بهدف  )م�ضت�ضفيات(  ع��اج��ي��ة  طبية 
حيث  اململكة،  حمافظات  جميع  تغطية 
اخلدمات  م�ضت�ضفيات  كافة  اعتمدت  اأنها 
الطبية  وم���راك���زه���ا  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
من  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
فيها  راع���ت  ال��ت��ي  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات 
اأهمية التوزيع اجلغرايف يف مناطق اململكة 

بتقدمي  املوؤ�ض�ضة  تتكفل  حيث  املختلفة، 
للموؤمن  الكاملة  الطبية  العناية  خدمات 
العمل  الإ�ضابات  يتعر�ضون  الذين  عليهم 
االجتماعي،  ال�ضمان  قانون  الأحكام  وفقا 
من  م��زي��دًا  �ضتعقد  املوؤ�ض�ضة  اأن  مو�ضحًا 
حن  اأخ��رى  طبية  جهات  مع  االتفاقيات 

اعتمادها يف الفرتة القادمة.
التي  اخلطوات  ال�ضبيحي  وا�ضتعر�س 
عمل  اإ�ضابة  وقوع  حال  يف  اتباعها  يجب 
يعمل  التي  املن�ضاأة  داخ��ل  عليه  للموؤمن 
املوؤمن  نقل  املن�ضاأة  على  يتوجب  حيث  بها 
عاجية  جهة  اأقرب  اإىل  )امل�ضاب(  عليه 
يتعن  كما  ال�ضمان،  موؤ�ض�ضة  لدى  معتمدة 
اإىل  الدخول  املن�ضاأة  ارتباط  �ضابط  على 
موقع  من  املهنية  وال�ضحة  ال�ضامة  زاوية 
www.ssc.gov.( املوؤ�ض�ضة االإلكرتوين

املطلوبة  البيانات  بتعبئة  والقيام   )jo
اأو  الوطني  والرقم  املن�ضاأة  رقم  باإدخال 
وتاريخ  امل�ضاب  عليه  للموؤمن  ال�ضخ�ضي 
املوؤ�ض�ضة  �ضتقوم  وبدورها  احل��ادث،  وق��وع 
النقال  الهاتف  عرب  ن�ضية  ر�ضالة  باإر�ضال 
عملية  لتاأكيد  املن�ضاأة  ارت��ب��اط  ل�ضابط 
ال�ضرعة  اإع��ط��اء  بهدف  وذل��ك  الت�ضجيل 

الق�ضوى للعاج.
اجلهة  ارت��ب��اط  �ضابط  اأن  واأ���ض��اف 
يتوجب  الغاية  ل��ه��ذه  املعتمدة  الطبية 
امل�ضاب  عليه  املوؤمن  ا�ضتقبال  عند  عليه 
حلالة  االأويل  التقرير  بتعبئة  يقوم  اأن 
موقع  عرب  اأي�ضًا  اإلكرتوين  ب�ضكل  امل�ضاب 
املوؤ�ض�ضة االإلكرتونية اأو من خال الدخول 
https://bit.( الرابط  على  مبا�ضرة 

32zHweI/ly( وذلك خال ثاثة اأيام 
من ا�ضتقبال احلالة.

املن�ضاأة  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  اأن���ه  واأو����ض���ح 
اأي  ل��دى  العمل  ح��ادث  وق��وع  عن  التبليغ 
مديرياتها  اأو  املوؤ�ض�ضة  ف��روع  م��ن  ف��روع 
من  ن�ضخة  تقدمي  خ��ال  م��ن  مكاتبها  اأو 
)مبا  البيانات  مكتمل  العمل  اإ�ضابة  اإ�ضعار 
وقت  اخلا�ضع  عليه  املوؤمن  رات��ب  ذل��ك  يف 
ر�ضمي  ب�ضكل  وخمتوم  االإ�ضابة(  ح��دوث 
ح�ضب االأ�ضول مع اأرفاق �ضورة عن الهوية 
لغري  ال�ضفر  جواز  اأو  ل��اأردين،  ال�ضخ�ضية 
من  ر�ضمّي  عمٍل  ي��وم   14 خ��ال  االأردين 

تاريخ وقوع احلادث.
على  يتعن  اأن��ه  اىل  ال�ضبيحي  واأ���ض��ار 
املن�ضاأة  يف  العامل  )امل�ضاب(  عليه  املوؤمن 
التي وقع فيها احلادث احل�ضول على تقرير 
امل�ضت�ضفى  من  خروجه  عند  ل  مف�ضّ طبي 
ي��ب��ن ح��اج��ت��ه ل��ل��م��راج��ع��ات ال��ط��ب��ي��ة 
لدى  العاج  لتلقي  الاحقة  واالإج��راءات 
اإدارة  وتزويد  املعتمدة  الطبية  اجلهات 
فرع املوؤ�ض�ضة الذي تتبع له من�ضاأته بذلك 

التقرير.
املعني  ال�ضمان  فرع  اإدارة  اأن  واأ�ضاف 
املوؤمن  لعاج  تغطية  كتاب  باإ�ضدار  �ضتقوم 
الطبي  التقرير  ح�ضب  )امل�����ض��اب(  عليه 
امل��ق��دم م��ن ق��ب��ل امل�����ض��اب )وت���ك���ون م��دة 
اإ�ضداره(  تاريخ  من  �ضهر  الكتاب  �ضاحية 
الطبية  اجلهات  مراجعة  من  يتمكن  حتى 
تتكفل  بحيث  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ل���دى  امل��ع��ت��م��دة 
وت�ضديد  العاج  نفقات  بكافة  املوؤ�ض�ضة 
للم�ضت�ضفيات  مبا�ضرًة  ال��ف��وات��ري  قيمة 

املعتمدة.
االإج����راء  ه���ذا  اأن  ال�ضبيحي  وب���ن 
على  بالتخفيف  ك��ب��ري  اأث���ر  ل��ه  �ضيكون 
بعدم  العمل  و�ضاحب  امل�ضاب  عليه  املوؤمن 
تت�ضمن  مالية  اأعباء  الأي  منهما  اأي  حتمل 
تقدمي اخلدمات الطبية العاجية للموؤمن 
ال�ضريرية  الفحو�ضات  ت�ضمل  التي  عليهم 
وامل���خ���ربي���ة وال�����ض��ع��اع��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات 
اجلراحية واالإجراءات الطبية واالإقامة 
يف امل�ضت�ضفيات اإ�ضافة اإىل �ضرف العاجات 
العيادات  ومراجعة  الطبية  وامل�ضتلزمات 
التجميل  عمليات  با�ضتثناء  وال��ط��وارئ، 

التي ال توؤثر على حياة امل�ضاب.
للموؤ�ض�ضة  تبّن  حال  يف  اأنه  اىل  ونوه 
ل�ضروط  حمققة  غ��رُي  كانت  االإ�ضابَة  اأنَّ 
ال�ضمان  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  ال��ع��م��ل  اإ���ض��اب��ات 
مبوجبه،  ال�ضادرة  واالأنظمة  االجتماعي 
تكلفة  كافة  بتحميِل  �ضتقوم  املوؤ�ض�ضة  فاإن 
نفقات العاج ملن�ضاأِة املوؤمن عليه )املُ�ضاب(، 
غري  طبية  جهة  لدى  العاج  مت  حال  ويف 
مدرجة يف الئحة اجلهات الطبية املعتمدة 
)امل�ضت�ضفيات( فاإّنه يتم ت�ضديد امل�ضتحقات 
املالية للمن�ضاأة من خال اإدارة فرع ال�ضمان 
نفقات  �ضرف  الآلية  وفقًا  مبا�ضرًة  املعني 

اإ�ضابات العمل املعمول بها �ضابقًا.
امل�ضتحقة  املالية  الدفعات  اأن  واأك���د 
للموؤمن عليهم عن بدل اإ�ضابات العمل يتم 
�ضرفها من خال فروع بنك االإ�ضكان بهدف 
الت�ضهيل على املوؤمن عليهم دون تكّبد عناء 
�ضيكات  وا�ضتام  ال�ضمان  ف��روع  مراجعة 

بهذه امل�ضتحقات.

*عمان 
البطاينة،  ن�ضال  العمل  وزي���ر  اأك���د 
مبنظومة  امل��واط��ن  ثقة  تعزيز  اهمية 

الت�ضغيل واالأرقام ال�ضادرة عن الوزارة.
عمل  فر�ضة  الف   30 توفري  ان  وق��ال 
م�ضتهدفا  يعترب  ال  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف 
العمل  عن  املتعطلن  الأع��داد  نظرا  كافيا، 
بالبحث  الوزارة  تقوم  وعليه  ال�ضباب،  من 
لبع�س  هيكلة  واإعادة  اإ�ضافية  برامج  عن 
ال���ربام���ج احل��ال��ي��ة وال��ب��ح��ث ع��ن فر�س 
وان  ال��وط��ن،  ح��دود  خ��ارج  حتى  لل�ضباب 
هو  اال�ضتثمار  وت�ضجيع  االقت�ضادي  النمو 

مفتاح حل م�ضكلة البطالة.
 ، العمل يف ت�ضريح �ضحفي  وقال وزير 
انه متفائل على �ضوء الدعم والتوجيهات 
الذي تلقته هيئة تنمية وتطوير املهارات 
املهنية والتقنية من جالة امللك عبداهلل 
الثاين خال اجتماعه مبجل�س الهيئة يوم 
اأم�س، حيث يعول على الهيئة �ضد الفجوة 
�ضوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بن 
امل��ج��االت  اإىل  ال�ضباب  وت��وج��ي��ه  العمل 
املهنية والتقنية. وا�ضار البطاينة، اىل ان 
مرجعية الوزارة يف الت�ضغيل تعترب االطار 
ويت�ضمن  والت�ضغيل  للتمكن  ال��وط��ن��ي 
من  املمولة  وامل�ضاريع  الربامج  من  العديد 

مع  وبال�ضراكة  االأردن��ي��ة  احلكومة  قبل 
اخلا�س،  القطاع  من  العاقة  ذات  اجلهات 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين، واجلهات املانحة 
فر�ضة  ال��ف   30 نحو  ت��وف��ري  وي�ضتهدف 
القطاعات  من  عدد  يف   2019 للعام  عمل 
الت�ضييد  ال�ضناعة،  اخلدمات،  )ال�ضياحة، 
والزراعة(،  االت�ضاالت  ال�ضحة،  والبناء، 
الفروع  اإقامة  يف  اال�ضتمرار  اىل  اإ�ضافة 
االإنتاجية، وتنفيذ عدد من املبادرات التي 
ت�ضب يف متكن وت�ضغيل االردنين وحتفيز 
اإقامة  دعم  خال  من  الريادية،  االأعمال 

م�ضاريع �ضغرية مدّرة للدخل.
عن  تتوانى  ل��ن  ال���وزارة  اأن  وا���ض��اف، 
البيانات  ان  حيث  الفعلية،  االرق��ام  ن�ضر 
بعد  تدقيقها  يتم  باملنتفعن  اخل��ا���ض��ة 
ح�ضرها وتتم مراجعتها من خال بيانات 
االجتماعي،  لل�ضمان  العامة  املوؤ�ض�ضة 
موؤكدا ان الوزارة تعي متاما حجم ال�ضباب 
املتعطلن عن العمل، وان حجم البطالة يف 
االأردن اأكرب من الوظائف التي مت توفريها 
بكثري، واأن تكون هناك حلول متوازية مع 

هذه االأرقام.
طرقت  احلكومة  ب��اأن  ال��وزي��ر،  واف��اد 
مع  اجتمعنا  حيث  اخلا�س،  القطاع  اأبواب 
القطاعات،  من  وغ��ريه  ال�ضناعي  القطاع 

ودر���ض��ن��ا اح��ت��ي��اج��ات ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات، 
واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب 

بالت�ضغيل. منتهية 
باتخاذ  ق��ام��ت  احل��ك��وم��ة  ان  وق����ال، 
وت��رية  لت�ضريع  االج����راءات  م��ن  العديد 
ت�ضغيل ال�ضباب من خال ما ت�ضمنه امليثاق 
لي�ضت  الوزارة  ان  مبينا  للت�ضغيل،  الوطني 
اال  عمل  فر�س  خلق  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة 
انها تعمل على تنظيم �ضوق العمل و�ضمان 
والباحثن  العمل  فر�س  ب��ن  الت�ضبيك 
باإطاق  ال��وزارة  قامت  وعليه  العمل،  عن 
مع  ربطها  ومت  للت�ضغيل،  الوطنية  املن�ضة 
االجتماعي،  وال�ضمان  املدنية،  االأح��وال 
والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  وزارة 
ومراقبة ال�ضركات، والعمل جار ال�ضتكمال 
الربط مع ديوان اخلدمة املدنية والتنمية 
الوطنية  املعونة  و�ضندوق  االجتماعية 
عن  فعليا  املتعطل  ال�ضباب  ح�ضر  لغايات 
يف  امل�ضجلن  ع��دد  اإن  اىل  الف��ت��ا  العمل، 

املن�ضة و�ضل اإىل 38 األف م�ضجل.
واأكد وزير العمل ان �ضاحية الدخول 
اإىل املن�ضة والت�ضجيل فيها �ضتكون متاحة 
�ضواء  قطاعاته،  بجميع  اخلا�س  للقطاع 
من  ليتمكنوا  دول��ي��ا،  او  وع��رب��ي��ا  حمليا 
تلك  يف  املتوفرة  الوظائف  عن  االإع���ان 

فر�ضة  املن�ضة  �ضتوفر  كذلك  القطاعات، 
انف�ضهم  ع��ن  للتعبري  االردين  لل�ضباب 
مع  التوا�ضل  لغايات  وخرباتهم  ومهاراتهم 

القطاع اخلا�س.
ابتكرت  احلكومة  ان  البطاينة  وبن 
برامج جديدة مثل خدمة وطن، الذي مت 
اهدافه،  على  جوهرية  تغيريات  اج��راء 
عمل  فر�س  باإتاحة  منتهيا  يكون  بحيث 
به، وجرى مراجعة مدة  امللتحقن  جلميع 
الربنامج وم�ضاقاته بحيث تكون مرتبطة 
خال  من  وذلك  العمل  �ضوق  باحتياجات 
مع  والت�ضغيل  التدريب  اتفاقيات  توقيع 

امل�ضغلن من ا�ضحاب العمل كافة.
من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ان  وا����ض���اف، 
بها  العمل  �ضيبداأ  وط��ن  خ��دم��ة  برنامج 
اآالف،   6 ا�ضتيعابية  بطاقة  املقبل  ال�ضهر 
املحافظات،  على  التق�ضيم  ُيراعى  و�ضوف 
توقيع  ومت  الأبنائها،  االأول��وي��ة  واإع��ط��اء 
لغايات  اخلا�س  القطاع  مع  االتفاقيات 
التدريب،  انتهاء  بعد  مبا�ضرة  ت�ضغيلهم 
انه�س  ب��رن��ام��ج  اط���اق  اىل  ب��اال���ض��اف��ة 
دعم  عرب  ال�ضباب،  بن  البطالة  من  للحد 
امل�ضاريع  واإن�����ض��اء  ال��ذات��ي  الت�ضغيل  نهج 
االإنتاجية يف خمتلف القطاعات التنموية 

الت�ضغيلية.

*عمان 
اإدارة  يف  املاج�ضتري  طلبة  من  وفد  زار 
جامعة  من  الدولية  التنفيذية  االأعمال 
عمان  اأم��ان��ة  التطبيقية  للعلوم  زي���ورخ 
يف  االأمانة  م�ضاريع  على  لاطاع  الكربى 
واإجنازاتها  والتنظيم  التخطيط  جماالت 
يف املنظومة اخلدمية للمواطن واملدينة .

للتخطيط  التنفيذي  املدير  وقالت   
ال�ضكاين  النمو  اأن  قطي�س  نهى  املهند�ضة 
�ضاحبه  وتو�ضعها  عمان  ملدينة  امل�ضطرد 
حت��دي��ات واج��ه��ت اأم��ان��ة ع��م��ان اأب��رزه��ا 

منظومة  غياب  يف  العام  النقل  خدمات 
على  ح��ال��ي��ًا  االأم���ان���ة  ت��ع��م��ل  حقيقية 
للنهو�س  االأر����س  على  واقعية  م�ضاريع 

بهذا القطاع احليوي .
حفظ  على  تعمل  االمانة  اأن  ولفتت 
جانب  اإىل  للمدينة  احل�����ض��اري  االإرث 
مواكبة التطورات التكنولوجية لتح�ضيل 
املواطن اخلدمة من اأي موقع دون الرتدد 
وحتديث  االم��ان��ة،  ودوائ��ر  مناطق  على 
على  واملحافظة  للمدينة  التحتية  البنى 

. البيئة 

يف  االأعمال  اإدارة  ق�ضم  رئي�س  وبن   
اجلامعة  يف  واإفريقيا  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
الزيارة  اأن  الدين  �ضياء  خلدون  الدكتور 
والتحديات  الفر�س  على  لاطاع  تهدف 
ال��ت��ي ت��واج��ه االأم���ان���ة، وال��ت��ع��رف على 
التي  اجلديدة  اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع 
املدينة،  ديناميكية  ع��ن  ���ض��ورة  تعك�س 
الفني بن  والتعاون  اال�ضتثمار  واإمكانيات 

. املختلفة  ال�ضوي�ضرية  ال�ضركات 
وت���خ���ل���ل ال���ل���ق���اء االإج�����اب�����ة ع��ن 
م��و���ض��وع��ات  ال��ط��ل��ب��ة يف  ا���ض��ت��ف�����ض��ارات 

ال�ضغط  مع  والتعامل  الاجئن  ا�ضتقبال 
ال�ضكاين الهائل، وحتويل اأمانة عمان اإىل 
واالتفاقيات  ال��ورق،  من  خالية  موؤ�ض�ضة 
اخلا�ضة  البيانات  تبادل  يف  ال�ضركاء  مع 
اإدراج  كيفية  عن  واال�ضتف�ضار  باالأمانة، 
التي  امل�ضاريع  وم�ضاركة املجتمع املحلي يف 
�ضناعة  يف  امل��راأة  ودور  االأمانة،  تنفذها 

القرار .
يف  الزيارة  هام�س  على  الوفد  وج��ال 
فيديو  عر�س  وجرى  عمان  �ضوف  معر�س 

يحاكي تطور مدينة عمان .

وزيرة التنمية تؤكد أهمية تذليل 
كافة العقبات امام مشاركة المرأة

الضمان: 213 إصابة عمل تم التعامل 
معها إلكترونيًا لتقديم خدمات العالج

العمل تؤكد اهمية تعزيز ثقة المواطن 
بمنظومة التشغيل واألرقام الصادرة عن الوزارة

وفد من جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية يزور أمانة عمان

*عمان 
بن   29 امل�ضرتك  االجتماع  يف  االردن  ي�ضارك 
جمل�س ال�ضوؤون الرتبوية الأبناء فل�ضطن وم�ضوؤويل 
وت�ضغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  بوكالة  التعليم 
يعقد  وال��ذي  )االون���روا(،  الفل�ضطينين  الاجئن 
العربية  ال���دول  جلامعة  العامة  االم��ان��ة  مقر  يف 
بالقاهرة، خال الفرتة من 20- 23 ال�ضهر احلايل، 

بح�ضب بيان لدائرة ال�ضوؤون الفل�ضطينية االثنن.
و�ضيوؤكد الوفد االأردين الذي يراأ�ضه مدير عام 
املهند�س رفيق خرفان،  الفل�ضطينية  ال�ضوؤون  دائرة 
موا�ضلة االردن بقيادة جالة املك عبداهلل الثاين 
�ضتى  يف  الفل�ضطينين  اال���ض��ق��اء  وم�����وؤازرة  دع��م 
حتقيق  على  والعمل  ال�ضعد،  كافة  وعلى  املجاالت 
االعرتاف  واأهمها  وامل�ضروعة  الوطنية  تطلعاتهم 
بحقهم يف تقرير م�ضريهم واقامة دولتهم امل�ضتقلة 
على الرتاب الوطني الفل�ضطيني وعا�ضمتها القد�س 
امللك  جالة  يوليه  ما  على  والتاأكيد  ال�ضرقية، 
ومقد�ضاتها  للقد�س  اهتمام  م��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
طابعها  على  للحفاظ  وامل�ضيحية،  اال���ض��ام��ي��ة 
انطاقا  واال�ضامي،  العربي  واحل�ضاري  التاريخي 

من الو�ضاية الها�ضمية التاريخية على مقد�ضاتها.
وف��ود  فيه  ت�ضارك  ال��ذي  االجتماع  ويناق�س 
لاجئن  امل�ضيفة  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ن 
ومن  فل�ضطن  دولة  من  وفد  وكذلك  الفل�ضطينين، 
تواجه  التي  التحديات  العربية،  ال��دول  جامعة 

�ضوء  يف  بخا�ضة  )االون��روا(  ل�  التعليمي  الربنامج 
العجز املايل اخلطري الذي عانته وتعانيه موازنتها 
املالية  م�ضاهمتها  املتحدة  ال��والي��ات  قطع  ب�ضبب 
ما  وهو  دوالر،  مليون   360 حوايل  البالغة  الهامة 
الوكالة  اليها  جل��اأت  تق�ضفية  اج���راءات  اىل  ادى 
�ضلبا على كفاءة  ويوؤثر  اأثر  والذي  العجز  ملواجهة 

وجناعة خدماتها.
وتطوير  دع��م  �ُضبل  االج��ت��م��اع  يناق�س  كما 
العملية الرتبوية يف االرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، 
لهذه  االح��ت��ال  وانتهاكات  مم��ار���ض��ات  وم��واج��ه��ة 
املحتلة،  ال�ضرقية  القد�س  ذل��ك  يف  مبا  العملية، 
تنفيذ  على  ال�ضلة  ذات  واملنظمات  ال��دول  وح��ث 
بها  ال��ت��زم��ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ه��دات  التو�ضيات 
املحتلة،  الفل�ضطينية  االرا�ضي  يف  التعليم  لتطوير 
خططت  التي  والتدريب  التاأهيل  برامج  وم�ضاندة 
لها وتنفذها ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، ودعوة 
الهيئات الدولية املعنية للتدخل لوقف االجراءات 
اال�ضرائيلي  االح��ت��ال  بها  يقوم  التي  التع�ضفية 
املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  الرتبوية  العملية  �ضد 
اال�ضرائيلي  املنهاج  تطبيق  حماولته  مقدمتها  ويف 
و�ضتبحث  العربية.  مدار�ضها  يف  العرب  طلبتها  على 
الدعم  توفري  على  العمل  اأي�ضا  امل�ضاركة  الوفود 
املايل وال�ضيا�ضي لوكالة الغوث الدولية، يف مواجهة 
ازمتها املالية، واحلملة املمنهجة التي تقودها �ضدها 

حكومة االحتال اال�ضرائيلي، بدعم اأمريكي.

*عمان 
فعاليات  عمان  �ضباب  بيت  يف  االثنن  انطلقت 
ال�ضبابية  االأندية  مع  العاملن  ق��درات  بناء  دورة 
ال�ضبابية  القيادات  اإع���داد  مركز  ينظمها  والتي 
ال�ضبابية  والهيئات  االأندية  مديرية  مع  بالتعاون 
وزارة  مركز  يف  العاملن  من  موظًفا   40 مب�ضاركة 
مدير  وق��ال  املحافظات.  يف  ال�ضباب  وم��دي��ري��ات 
االأندية والهيئات ال�ضبابية الدكتور ح�ضن اجلبور، 
مع  العاملن  م�ضتوى  رف��ع  اىل  ت��ه��دف  ال���دورة  اإن 
االأندية وان الوزارة تعمل على نظام متكامل الأمتتة 
كافة البيانات املتعلقة باالأندية والهيئات ال�ضبابية 

للتاأكد  لاأندية  زيارات ميدانيه  اململكة واجراء  يف 
وال���ذي  امل��ط��ل��وب��ة  ل���اأه���داف  حتقيقها  م���دى  م��ن 
�ضينعك�س على الدعم ال�ضنوي الذي تتلقاه االأندية 
اإط��اق  ب�ضدد  ال���وزارة  ان  ايل  منوها  ال���وزارة،  من 
برنامج حل�ضر الع�ضويات يف االأندية ملنع ازدواجيه 

االأع�ضاء يف اكرث من نادي.
من جانبه، اأكد امل�ضت�ضار القانوين لوزير ال�ضباب 
التي  التعديات  م��ن  ال��ه��دف  ان  الرفايعة،  عماد 
االأن��دي��ة  وت�ضجيل  وترخي�س  نظام  على  ط���راأت 
ومتابعة  الرقابة  لتعزيز  جاء  ال�ضبابية  والهيئات 

كل ما يخ�س االأندية.

*عمان 
وقعت وزارة ال�ضحة وجمعية القلب االأمريكية، 
بهدف  ���ض��ن��وات  ل��ث��اث  م�ضرتكة  ت��ع��اون  اتفاقية 
تدريب الكوادر الطبية والتمري�ضية واملهن الطبية 
يف  الوعائية  القلبية  الرعاية  لربامج  امل�ضاندة 

احلاالت الطارئة بوزارة ال�ضحة.
ج��اب��ر:  �ضعد  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  وق���ال 
ال��ك��وادر  ت��دري��ب  اإىل  اي�ضا  تهدف  االتفاقية  اإن 
لاإنعا�س  املعتمدة  العاملية  املعايري  �ضمن  ال�ضحية 
خطة  لتنفيذ  ت�ضعى  ال��وزارة  وان  الرئوي،  والقلب 
واق�ضام  والطوارئ  اال�ضعاف  اق�ضام  ت�ضمل  تدريب 
الوزارة  م�ضت�ضفيات  يف  واملركزية  احلثيثة  العناية 
 2019 االع��وام  خال  كافة  اململكة  حمافظات  يف 
ال�ضحية  الرعاية  مب�ضتوى  للنهو�س   ،2020  –

التعاون  خال  من  اف�ضل  ب�ضكل  للمواطنن  املقدمة 
وزارة  “مركز  ال��دويل  التدريب  مركز  مع  امل�ضرتك 
وجمعية  ل��ل��وزارة  التابع  احلياة”  لدعم  ال�ضحة 
املركز  رئي�س  ب��ن  جهته،  م��ن  االم��ريك��ي��ة.  القلب 
كامل  الدكتور  الوزارة  يف  التمري�س  مديرية  مدير 
التدريب  مركز  ان�ضاء  من  الهدف  اإن  العجلوين: 
املوؤهلة  الطبية  الكوادر  دور  لتعزيز  جاء  ال��دويل 
القلب  جمعية  من  واملعتمد  العاملية  املعايري  �ضمن 

االمريكية لتقدمي دورات تدريبية عالية امل�ضتوى.
 1211 درب  املركز  ان  العجلوين  الدكتور  واكد 
رعاية  لتقدمي  معتمدا  مدربا   17 وتاأهيل  �ضخ�ضا 
�ضحية ذات جودة عالية، م�ضريا اإىل ان املركز و�ضع 
على خطته لعام 2019 اإىل 2020 تدريب 1200 من 

الكوادر الطبية وتاأهيل 20 مدربا.

*عمان 
امل�ضنن  مل�ضاعدة  الدولية  املنظمة  من  وفد  زار 

»�ضيدات اليا�ضمن« االثنن �ضرح ال�ضهيد.
حول  مف�ضل  ايجاز  اإىل  ال�ضيف  الوفد  وا�ضتمع 
ال�ضرح ورمزيته وما ميثله من قيم �ضامية، تخليدًا 
باأنف�ضهم  �ضحوا  الذين  االأب���رار  ال�ضهداء  الأرواح 
مرافق  يف  الوفد  وج��ال  واأهله.  الوطن  عن  دفاعًا 
واأ�ضلحة  مقتنيات  من  حمتوياته  و�ضاهدوا  ال�ضرح 

احل��دي��ث  االأردن  وب��ن��اء  تاأ�ضي�س  ق�ضة  حت��اك��ي 
العربي  االأردنية - اجلي�س  امل�ضلحة  القوات  وتطور 
يومنا  وحتى  الكربى  العربية  الثورة  انطاق  منذ 
تاأ�ضي�س  ِفلمًا وثائقيًا حول  الوفد  احلا�ضر. وح�ضر 
بفكرة  م�ضيدين  ت��ط��وره،  وم��راح��ل  ال�ضهيد  �ضرح 
ح�ضارية  وحتفة  مميزًا  معلمًا  يعد  ال��ذي  ال�ضرح 
ومتحفًا وطنيًا ي�ضجل مراحل تاريخ االأردن احلديث 

ويخلد ذكرى ال�ضهداء االأبطال.

*عمان 
اأكدت رئي�ضة الوزراء الرنويجية، اإرنا �ضولبريغ، 
اأهمية االأخاقيات ال�ضحفية، وال�ضحافة النقدية، 
من  واحل��ّد  الكراهية  خطاب  مكافحة  يف  ودورهما 

انت�ضار االأخبار الكاذبة.
و�ضددت على �ضرورة التزام ال�ضحفين باملعايري 
االأخاقية ومبادئ ال�ضحافة وقيمها، من اأجل اإنتاج 
على  اإعامّي  وحمتوى  عالية  ج��ودة  ذات  �ضحافة 

درجة من امل�ضداقّية.
وقالت خال حوار مفتوح االحد، مع طلبة املعهد 
االأمرية  �ضمّو  بح�ضور  التدري�ضّية،  هيئته  واأع�ضاء 
رمي علي موؤ�ض�س املعهد، اإّن الرنويج ال تقوم بفر�س 
رقابة على حمتوى االإعام الإميانها بدور ال�ضحافة 
وتعزيزها،  الدميوقراطّية  حماية  يف  النقدّية 
ت�ضريع  يف  الرنويجّية  احلكومة  مببادرة  منّوهة 
قوانن متعّلقة بامل�ضاءلة ال�ضحفّية التي �ضيكون لها 

دور يف االرتقاء بجودة املحتوى االإعامّي.
لتلك  ال�ضحفين  تعلم  ���ض��رورة  اإىل  واأ���ض��ارت 
املهارات  جنب  اإىل  جنبًا  ال�ضحفية  االأخاقيات 
من  ال�ضحفيون  يتمكن  كي  املتخ�ض�ضة،  ال�ضحفية 
مهنة  حتتاجه  اأخ��اق��ّي  اإط��ار  يف  عملهم  ممار�ضة 
خمتلف  ويف  �ضيئة  ظروف  يف  تعمل  التي  ال�ضحافة 

املناطق اخلطرة يف العامل.
يتعّر�ضون  ال�ضحفين  من  العديد  اأّن  واأك��دت 
االأمر  وهو  ال�ضراع،  مناطق  يف  واخلطر  لا�ضطهاد 
البيئة  تاأمن  اأجل  من  العمل  �ضرورة  يحتم  الذي 
لهم  ت�ضمن  التي  احلماية  وتوفري  لعملهم  املنا�ضبة 

ممار�ضة عملهم ال�ضحفّي بحرّية واأمان.
حول  الطلبة  اأحد  �ضوؤال  على  اإجابتها  وخال 
تفا�ضيل زيارتها احلالية اإىل االأردن، اأكدت رئي�ضة 
تعزيز  على  البلدين  حر�س  الرنويجية  ال���وزراء 
املوقعة  االت��ف��اق��ي��ات  وتنفيذ  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات 
اأية اتفاقية  اأنه مل يتم توقيع  بينهما، م�ضريًة اإىل 
كّل  ب��دور  م�ضيدًة  احلالية،  زيارتها  خال  جديدة 
جمموعة  يرتاأ�ضان  اللذين  واالأردن،  الرنويج  من 
ذاته  التحالف  �ضمن  العمل  يف  التطرف،  ملكافحة 

الذي يعمل على مكافحة االإرهاب.
ال�ضراع  حول  �ضوؤال  على  اإجابتها  معر�س  ويف 
ال���ق���رن، قالت  ال��ع��رب��ي االإ���ض��رائ��ي��ل��ّي و���ض��ف��ق��ة 
�ضفقة  من  موقفها  تعلن  مل  الرنويج  اإّن  �ضولبريغ: 
اأّن  م��وؤّك��دة  ال�ضفقة  تلك  حمتوى  لغياب  ال��ق��رن 
يقوم  الذي  ال�ضيا�ضي  دولتها دعمت وال تزال احلّل 
من  اإ�ضرائيل  وان�ضحاب  الدولتن  قيام  مبداأ  على 
الدولتن  حّل  جلعل  املحتلة  الفل�ضطينية  املناطق 
املزيد  باحتال  تقوم  اإ�ضرائيل  باأّن  منّوهًة  ممكنًا، 
يعيق  ال��ذي  االأم��ر  وهو  الفل�ضطينّية  االأرا�ضي  من 
اتفاقيات  اإليه  دع��ت  ال��ذي  ال�ضام  اإىل  ل  التو�ضّ

اأو�ضلو عند توقيعها.
ال���وزراء  رئي�ضة  ذك���رت  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
الكبار  الداعمن  الرنويج من  اأّن مملكة  الرنويجية 
ال�ضورين  لاجئن  املوجهة  التعليمية  للربامج 
لتاأمن  و�ضعيها  الرنويج  حر�س  موؤكدة  االأردن،  يف 
املدر�ضة  اإىل  بالذهاب  الجئ  �ضورّي  طفل  كّل  حق 

وموا�ضلة تعليمه.

األردن يشارك باجتماع الدورة 81 لمجلس 
الشؤون التربوية ألبناء فلسطين

انطالق فعاليات دورة بناء قدرات 
العاملين مع األندية الشبابية

اتفاقية بين وزارة الصحة 
وجمعية القلب األميركية

وفد من المنظمة الدولية لمساعدة 
المسنين يزور صرح الشهيد

رئيسة وزراء النرويج تؤكد أهمية المساءلة الصحفية 
ودورها في االرتقاء بجودة المحتوى اإلعالمّي
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القبض على 24 متورطا في قضايا 
مخدرات وأسلحة نارية

مذكرة تفاهم بين »اروقا« ومركز اليونسكو 
اإلقليمي للجودة والتميز بالتعليم

وفد فرنسي يزور مديرية دفاع مدني الوسط

اختتام دورة أعوان مكافحة 
المخدرات لموظفي البنك المركزي

المستقلة لالنتخاب تلتقي 
الجهات الرقابية الدولية

الملكية األردنية تواصل حملتها 
في تخفيض أسعار التذاكر

*عمان 
القت اإدارة مكافحة املخدرات القب�ض على 24 �صخ�صًا بحوزتهم 

كميات كبرية من املواد املخدرة واأربعة اأ�صلحة نارية. 
العاملني  اإن  العام  الأمن  مديرية  با�صم  الإعالمي  الناطق  وقال 
يف الإدارة تعاملوا خالل الأيام القليلة املا�صية مع عدد من ق�صايا 
خمتلف  يف  الوا�صع  انت�صارهم  خالل  من  املخدرة  املواد  وترويج  بيع 
على  القب�ض  اإلقاء  من  خاللها  متكنوا  اململكة  ومناطق  حمافظات 
24 �صخ�صا بحوزتهم كميات كبرية من املواد املخدرة واأربعة اأ�صلحة 

نارية. 
واأ�صاف اأنه مت التعامل مع خم�ض ق�صايا يف العا�صمة األقي القب�ض 
املخدرة  امل��واد  من  كميات  بحوزتهم  اأ�صخا�ض  ثمانية  على  خاللها 
وثالثة اأ�صلحة نارية، حيث األقي القب�ض على �صخ�صني داخل منزل 
يف منطقة ال�صويفية وبحوزتهما كميات من املواد واحلبوب املخدرة 

و�صالحان ناريان وكمية من الذخرية احلية.
ال�صكنية  ال�صقق  اإحدى  داخل  �صخ�صني  على  القب�ض  األقي  كما 
يف منطقة الدوار ال�صابع وبحوزتهما كف من مادة احل�صي�ض وكمية 
اأخرى متفرقة معدة للبيع، ويف منطقة جبل التاج ويف اأحد الأماكن 
املخدرة  املواد  برتويج  متلب�صني  �صخ�صني  على  القب�ض  األقي  العامة 
كبتاجون  حبة   250 و  احل�صي�ض  م��ادة  من  ورب��ع  كف  وبحوزتهما 
وكميات اأخرى من املواد واحلبوب املخدرة، يف حني األقي القب�ض على 
�صخ�ض داخل منزله يف منطقة راأ�ض العني �صرق العا�صمة وبحوزته 
150 حبة كبتاجون وكمية متفرقة من مادة احل�صي�ض، ويف منطقة 
�صالح  وبحوزته  مركبة  داخل  �صخ�ض  على  القب�ض  األقي  نزال  حي 
ناري. ويف منطقة الر�صيفة، مت التعامل مع ثالث ق�صايا األقي القب�ض 
خاللها على اأربعة مروجني بحوزتهم كميات من املواد املخدرة و�صالح 
ناري، حيث األقي القب�ض يف الق�صية الأوىل على مروج بعد مداهمة 
وكمية  كبتاجون  حبة   2500 و  ح�صي�ض  كف   6.5 وبحوزته  منزله 
من زيت احل�صي�ض ومبلغ مايل، ويف الق�صية الثانية األقي القب�ض على 
وكف  كبتاجون  حبة   900 وبحوزتهما  املنازل  اأحد  داخل  �صخ�صني 
الق�صية  املخدرة، ويف  واملواد  ح�صي�ض وكميات متفرقة من احلبوب 
الثالثة األقي القب�ض على �صخ�ض يف منطقة الر�صيد بحوزته �صالح 
ناري. ويف �صمال اململكة، األقي القب�ض على ثالثة اأ�صخا�ض يف مدينة 
الرمثا بحوزتهم 199 حبة كبتاجون و 89 حبة ترامال، فيما األقي 
ن�ض كف  اربد وبحوزته  �صخ�ض داخل منزله مبدينة  القب�ض على 
ح�صي�ض وكمية من بودرة احل�صي�ض ال�صناعي. ويف حمافظة املفرق 
مت التعامل مع ق�صيتني منف�صلتني بعد معلومات حول قيام جمهولني 
باإخفاء كميات من املواد املخدرة حيث مت �صبط كي�ض بداخله 20 
األف حبة كبتاجون داخل اإحدى العبارات يف منطقة الرو�صة، كما 
ومت �صبط 9 مكعبات من مادة الهريوين يف اأحد الأودية على طريق 

الروي�صد فيما لزال البحث جاريًا عن املتورطني باإخفاء الكميتني.
الكرك  حمافظة  يف  ق�صيتني  مع  التعامل  مت  اململكة  جنوب  ويف 
داخل  عربية  جن�صية  من  �صخ�ض  على  الأوىل  خالل  القب�ض  األقي 
مركبة وبحوزته 7 كفوف ح�صي�ض و 1112 حبة كبتاجون..واألقي 
امل��واد  من  كميات  وبحوزتهما  منزل  داخ��ل  �صخ�صني  على  القب�ض 

املخدرة.
مداهمة  بعد  �صخ�ض  على  القب�ض  األقي  الطفيلة  حمافظة  ويف 
معدة  متفرقة  اأخ��رى  وكميات  ح�صي�ض  كف  ربع  وبحوزته  منزله 
معان  حمافظة  يف  منف�صلتني  ق�صيتني  مع  التعامل  ومت  كما  للبيع، 
األقي القب�ض خالل الأوىل على �صخ�ض متلب�ض برتويج املواد املخدرة 
يف ال�صارع العام وبحوزته 6 كفوف من مادة احل�صي�ض املخدرة، ويف 
الثانية األقي القب�ض على �صخ�ض على طريق اذرح وبحوزته 1000 
األقي  ق�صية  مع  التعامل  مت  الو�صطى،  البادية  ويف  كبتاجون.  حبة 
وثالث  كفني  وبحوزته  مركبة  داخل  �صخ�ض  على  خاللها  القب�ض 
كما  كبتاجون،  حبة   400 و  املخدر  احل�صي�ض  مادة  من  الكف  اأرب��اع 
جرى التعامل مع ق�صية يف خميم البقعة األقي القب�ض خاللها على 
مروج داخل اأحد املحال التجارية وبحوزته 210 حبات كبتاجون، و 

جرى حتويل كافة املقبو�ض عليهم ملدعي عام حمكمة امن الدولة.

*عمان 
وقعت املنظمة العربية ل�صمان اجلودة يف التعليم »اأروقا« مذكرة 
التعليم  يف  والتميز  للجودة  الإقليمي  اليون�صكو  مركز  مع  تفاهم 
وقعها  التي  املذكرة  وتهدف  ل��ه.   مقرا  ال�صعودية  من  يتخذ  ال��ذي 
الدكتور عبد  املركز  اأبوغزالة ومدير  الدكتور طالل  املنظمة  رئي�ض 
يف  اخل��رات  لتبادل  اجلانبني  بني  التعاون  اإىل  املدير�ض،  الرحمن 
جمال العتماد املدر�صي وا�صت�صافة »اأروقا« مللتقى تربوي يف الأردن 
يف  املدر�صي  العتماد  مل�صروع  النهائي  التقرير  ومراجعة  ملناق�صة 
الدول العربية، مب�صاركة خراء العتماد يف بع�ض الدول العربية. 
وقال اأبوغزالة اإن منظمة “اأروقا” ومركز اليون�صكو يجمعهما هدف 
ثقافة  ون�صر  العربية  ال��دول  يف  التعليم  م�صتوى  رفع  وهو  م�صرتك 
مواردها  جميع  كر�صت  املنظمة  اأن  وبني  الذاتي.  والتقييم  اجل��ودة 
لالرتقاء  الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد  اجل���ودة  ثقافة  لن�صر  وخراتها 
املنظمة  اأن  م�صيفا  العربية،  الدول  يف  متميز  م�صتوى  اإىل  بالتعليم 
تعمل با�صتمرار على حتديث معايريها، حيث مت موؤخرا اإدخال معايري 
التعليم الرقمي والبحث العلمي وم�صتوى ا�صتخدامه يف املدار�ض الأمر 

الذي اأ�صبح متطلبا اأ�صا�صيا يف جميع املوؤ�ص�صات التعليمية.

*عمان 
زار وفد من الدفاع املدين الفرن�صي الإثنني، مديرية دفاع مدين 
اإنقاذ واإ�صناد الو�صط، وا�صتمع خاللها اإىل اإيجاز عن مهام وواجبات 

املديرية وطبيعة اخلدمات التي تقدمها لكافة �صرائح املجتمع.
احلديث  على  املديرية،  يف  امليدانية  جولته  خالل  الوفد  واطلع 
اأداء  يف  املدين  الدفاع  ي�صتخدمها  التي  واملعدات  الآليات  من  واملتطور 
اأعرب  الزيارة  نهاية  ويف   . واقتدار  كفاءة  بكل  ومهامهم  واجباتهم 
الوفد عن اإعجابه بامل�صتوى املتميز الذي و�صل اإليه جهاز الدفاع املدين 
العلمية  والكفاءات  القدرات  لتعزيز  يتبعها  التي  واملنهجية  الأردين، 
جلهاز  النبيلة  الإن�صانية  الر�صالة  جت�صيد  يف  ي�صهم  ومبا  والعملية 

الدفاع املدين يف حماية الأرواح و�صون املمتلكات من �صتى املخاطر .

*عمان 
اأع��وان  دورة  الث��ن��ني،  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  يف  اختتمت 
اإدارة  مدير  بح�صور  امل��رك��زي  البنك  ملوظفي  امل��خ��درات  مكافحة 
للبنك  التنفيذي  واملدير  الطراونة  اأنور  العميد  املخدرات  مكافحة 
م��دار  على  عقدت  التي  ال���دورة  وت��اأت��ي  ال�صعدي.  اأمي��ن  امل��رك��زي 
ثالثة اأيام متتالية يف مبنى البنك املركزي للتوعية من خطر اآفة 
اأمن وا�صتقرار املجتمع وحمايته من كافة  املخدرات واحلفاظ على 
الأخطار التي تهدد اأبناءه . واأكد العميد الطراونة اأهمية املعلومات 
واملعرفة التي تلقاها اخلريجون خالل هذه الدورة ونقلها للمجتمع 
املحلي وخا�صة فئة ال�صباب، مبينا حر�ض مديرية الأمن العام على 
عقد مثل هذه الدورات لكل فئات املجتمع للو�صول اإىل خلق ثقافة 
جمتمعية ملواجهة خطر هذه الآفة. وثمن ال�صعدي اجلهود املبذولة 
من قبل مديرية الأمن العام ممثلة باإدارة مكافحة املخدرات وكافة 
وحماية  واملواطن  الوطن  اأمن  على  ال�صاهرة  ال�صرطية  وحداتها 
التوعوي  للدور  اإ�صافة  املخدرات،  لآفة  املحدق  اخلطر  من  اأبنائه 
الذي تقوم به حيال هذه الآفة واملتج�صد يف مثل هذه الدورات التي 

تعقد با�صتمرار وب�صكل دوري .

*عمان 
الدكتور  لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 
على  ال��دول��ي��ة  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  دور  اهمية  ال��ك��الل��دة  خ��ال��د 
يف  وال�صفافية  النزاهة  يعزز  مما  كافة،  مبراحلها  النتخابات 

العمليات النتخابية.
وبني الكاللدة خالل الجتماع الذي عقدته الهيئة مع اجلهات 
ان  ال�صركاء،  على  والنفتاح  التوا�صل  اإطار  يف  الدولية،  الرقابية 
النتخابات  خالل  اأدائها  لتقييم  للهيئة  حقيقية  فر�صة  هو  اللقاء 

املا�صية وتعزيز نقاط القوة وجتنب نقاط ال�صعف اإن وجدت.
اخلا�صة  التنفيذية  التعليمات  مراجعة  اللقاء  خالل  وج��رى 
امل�صتقلة  الهيئة  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  ا�صتنادا  ال��دول��ي��ني  باملراقبني 
مبا  الرقابية،  اجلهات  ومداخالت  ملالحظات  وال�صتماع  لالنتخاب، 

يخدم العملية النتخابية.

*عّمان 
اأطلقت ال�صركة امللكية الأردنية، الإثنني، اأ�صعارًا مميزة وت�صتمر 
ت�صرين  �صهر  من  ال���30  حتى  املختلفة  البيع  قنوات  على  بعر�صها 
الأول اجلاري، وذلك �صمن حملة ال�صركة يف طرح عرو�ض الأ�صعار 

املخف�صة على تذاكر �صفرها.
اأ�صعارًا  تت�صمن  اجل��دي��دة  التخفي�صات  ف��ان  البيان  وبح�صب 
ميكنهم  بحيث  ال�صياحية،  ب��ال��درج��ة  للم�صافرين  ت�صجيعية 
بني  بها  لل�صفر  املذكورة  البيع  فرتة  خالل  التذاكر  و�صراء  احلجز 
اإقامة  مدة  تزيد  األ  على   ،2020/5/10 وحتى   2019/11/15

امل�صافر يف بلد املق�صد عن 45 يومًا.
اأ�صعار تذاكر ال�صفر لرحلتي الذهاب والإياب، �صواء  وتراجعت 
 569 اإىل  لت�صل  العقبة،  من  اأو  عمان  من  الإن��ط��الق  نقطة  كانت 
دينارًا  و379  ومونرتيال،  ديرتويت  �صيكاغو،  نيويورك،  اإىل  دينارًا 
اإىل بانكوك، كوالملبور وهونغ كونغ، و369 دينارًا اإىل فرانكفورت، 
اأم�صرتدام،  بر�صلونة،  مدريد،  لندن،  باري�ض،  فينا،  برلني،  ميونخ، 
تون�ض  اإىل  دينارًا  و269  وكوبنهاجن،  روما  مو�صكو،  زيورخ،  جنيف، 
الدمام، جدة،  الكويت،  اأبوظبي،  اإىل دبي،  واجلزائر، و199 دينارًا 
ال�صليمانية  اإرب��ي��ل،  الب�صرة،  ب��غ��داد،  امل��ن��ورة،  املدينة  الريا�ض، 
والنجف، و179 دينارًا اإىل القاهرة، لرنكا واأثينا، فيما و�صل �صعر 

التذكرة بني عمان والعقبة اإىل 59 دينارًا.
حمطاتها  من  القادمني  للم�صافرين  الأردنية  امللكية  وتعر�ض 
اأخرى،  خمف�صة  اأ�صعارًا  احلملة  مدة  وخالل  الأردن  اإىل  املذكورة 

�صواء كانوا قا�صدين عمان اأو العقبة.
اأمريكا  اإىل  للركاب  ميكن  امل�صافرين،  باأمتعة  يتعلق  وفيما 
ال�صمالية وال�صرق الأق�صى ا�صطحاب حقيبة واحدة تزن 23 كغم، 
ل�صطحاب  ب�صيط  مبلغ  دفع  الأخرى  الوجهات  مل�صافري  كن  ميمُ فيما 

حقائب �صفر وزن كل منها 23 كغم.

*عمان 
دورات  اإن  الق�صاة،  قا�صي  دائ��رة  قالت   
تعقدها  التي  ال���زواج  على  املقبلني  تاأهيل 
وت�صرف عليها، ت�صهد اإقبال واهتماما منقطع 
)الفئة  املخطوبات  الفتيات  خا�صة  النظري، 
اأقربائهن؛  من  لهّن  واملرافقات  امل�صتهدفة( 
هذه  يف  وامل�صاركني  امل�صاركات  عدد  بلغ  حيث 
اليوم  اإىل  الفائت  اأيلول  مطلع  منذ  ال��دورات 
1712، وبن�صبة ل تقل عن 30 باملئة ملرافقات 

الفئة امل�صتهدفة.
ورئي�ض  الق�صائي  املجل�ض  رئي�ض  وق��ال 
كمال  ال��دك��ت��ور  ال�صرعية  العليا  املحكمة 
لوكالة  �صحفية  ت�صريحات  يف  ال�صمادي، 
تاأهيل  دورات  اإن  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة  الأنباء 
الفئة  ت�صتهدف  التي  ال���زواج  على  املقبلني 
بداأت  والتي  ع�صرة،  الثامنة  دون  العمرية 
اأيلول  مطلع  بعقدها  الق�صاة  قا�صي  دائ��رة 
والأحد  ال�صبت  يومي  والذكور  لالإناث  املا�صي 

من كل اأ�صبوع، ت�صهد اإقبال منقطع النظري.
عند  اأ�صارت  الق�صاة  قا�صي  دائرة  وكانت 
ال��زواج،  على  املقبلني  تاأهيل  دورات  اإط��الق 
مبرحلتها الأوىل، اىل اأن هذه الدورات ت�صمل 
هم  ممن  ال��زواج  ملعامالت  املتقدمني  اإجباريا 
العا�صمة،  حمافظات  يف  عاما،   18 �صن  دون 
ك�صرط  الر�صيفة،  ومدينة  واإربد،  والزرقاء، 
اأحد  ك��ان  واإذا  ب��ال��زواج،  الإذن  ملنح  جديد 
على  عاما،   18 �صن  دون  ال���زواج  عقد  ط��ريف 
الطرف الآخر يف العقد بغ�ض النظر عن عمره 
من  جديد  ك�صرط  اإجباريا  الدورة  هذه  اأخذ 
�صن  دون  هم  ملن  بالزواج  الإذن  منح  تعليمات 
املعهد  عقد يف  تمُ التي  الدورات،  18 عاما. هذه 
امل�صتهدفة  للفئات  بعمان  ال�صرعي  الق�صائي 
ومدينة  وال��زرق��اء  عمان  مناطق  من  كل  يف 

ال��ر���ص��ي��ف��ة، ويف اإرب����د مب��دي��ري��ة الإ���ص��الح 
وال��و���ص��اط��ة وال��ت��وف��ي��ق الأ����ص���ري يف جممع 
املحاكم ال�صرعية، قال ال�صيخ ال�صمادي عنها 
اإنها تاأتي �صمن ال�صياق الوقائي من الوقوع يف 
الطالق،  الأ�صرية، واحلد من حالت  امل�صاكل 
حتقيق  وو�صائل  مببادئ  امل�صاركني  وتعريف 
املودة والرحمة بني الزوجني التي تعد اأ�صا�صا 

يف العالقة الأ�صرية.
)ب��رتا(،  ل�  حديثه  يف  ال�صمادي  وك�صف 
ال��ف��ت��ي��ات  اأق������ارب  م���ن  امل���راف���ق���ات  اأن  ع���ن 
متزوجات  يكّن  ما  غالبا  والتي  املخطوبات، 
يف  امل�صاركات  الفتيات  كما  بفعالية  ي�صاركن 
يف  املطروحة  املوا�صيع  حول  النقا�ض  اإث��راء 
اهتماما  بدين  يمُ كما  العلمي،  التدريبي  اليوم 
وا�صحا بالن�صائح والتوجيهات التي يطرحها 
املحا�صرون واملحا�صرات يف كيفية التعامل مع 
الختالفات اأو امل�صاكل التي قد تن�صاأ م�صتقبال 
يف اإطار العالقة الزوجية والأ�صرية، وكيفية 
ذلك،  على  ال�صمادي  ويدلل  وجتاوزها.  حلها 
يف  الدائرة  ا�صطرت  عندما  ح�صل  ما  بذكر 
عادة  يكون  ال�صبت  )ي��وم  ال�صبت  اأي��ام  اأح��د 
الأحد  وي��وم  املخطوبات،  للفتيات  خم�ص�صا 
من  املحا�صرات  عقد  مكان  تنقل  اأن  للذكور(، 
مدرج الدائرة الذي يت�صع ل� 500 �صخ�ض اإىل 
التحريري  المتحان  لإجراء  اأ�صغر،  قاعات 
ا�صطرها  م��ا  ال�صرعيني،  الق�صاة  مل�صابقة 
حل�صر ح�صور هذه الدورات للفتيات يف الفئة 
اأو  مرافقني  بدون  فقط  امل�صتهدفة  العمرية 
تت�صع  ل  القاعات  لأن  ذويهن  من  مرافقات 
واجهت  ال��دائ��رة  اأن  اىل  م�صريا  للجميع، 
املخطوبات  اأه��ايل  قبل  من  احتجاجا  حينها 
واملرافقات لهّن لعدم متكنهّن من ح�صور اليوم 
كّن  كما  منه  وال�صتفادة  التدريبي  العلمي 

الإقبال  هذا  اأن  ال�صمادي،  وي��رى  يتوقعن. 
الزواج،  على  املقبلني  دورات  جناح  على  يدلل 
وحتى  العمرية  الفئات  جلميع  واأهميتها 
املتزوجني منهم، موؤكدا �صعي الدائرة لتو�صيع 
الدورات،  هذه  من  امل�صتهدفة  الفئات  مروحة 
دون  العمرية  الفئة  على  اقت�صارها  وع��دم 
العمرية،  الفئات  خمتلف  لت�صمل  عاما،   18
اجلغرافية  املناطق  معظم  كذلك  ولت�صمل 
باململكة؛ على الرغم من التحديات والعقبات 
التي تواجه الدائرة ب�صاأن ال�صتمرار  املالية 
ال���دورات  عقد  اأن  مبينا  ال����دورات،  ه��ذه  يف 

احلالية جاء بترع من القطاع اخلا�ض.
الدكتور  ال�صرعي  الق�صائي  املعهد  مدير 
تاأهيل  دورات  اأن  ب��نّي  ال��ط��وال��ب��ة،  من�صور 
املعهد  عليها  ي�صرف  التي  الزواج  على  املقبلني 
الإ���ص��الح  مديرية  م��ع  بالتعاون  الق�صائي 
ت�صميمه  مت  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج  ه��و  الأ����ص���ري، 
الر�صمية  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 
املعنيني  املخت�صني  من  وعدد  الر�صمية  وغري 
امل�صاركني  اإك�صاب  بهدف  الأ���ص��رة؛  ب�صوؤون 
والقانونية،  ال�صرعية  املعلومات  من  حزمة 
لفهم  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  اإك�صابهم  عن  ف�صال 
طبيعة العالقة الزوجية والأ�صرية، وكيفية 

اإدارة الغ�صب، وجتاوز النزاع الأ�صري.
على  املقبلني  تاأهيل  برنامج  اأن  اإىل  �صار  يمُ
الق�صاة،  قا�صي  دائ��رة  اأعّدته  الذي  ال��زواج 
ونف�صية  وقانونية  �صرعية  حم��اور  يت�صمن 
رفع  ب��ه��دف  و�صحية،  ومالية  واجتماعية 
والواجبات  احلقوق  مبنظومة  الوعي  م�صتوى 
بالرنامج  امل�صرتكني  واإك�����ص��اب  ال��زوج��ي��ة، 
داخ��ل  ال��ف��ّع��ال  الأ���ص��ري  التوا�صل  م��ه��ارات 
بال�صكل  معها  التعامل  من  الأ�صرة،ومتّكينهما 

ال�صحيح. )برتا- وفاء زيناتية(

*عمان 
يف  ال��ع��رب��ي��ات  ال��ن�����ص��اء  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
 « ح��ول  ميدانية  درا���ص��ة  الأث��ن��ني،  الأردن 
الزواج املبكر يف الردن« ، �صمن م�صروع متكني 
على  املبني  العنف  لإيقاف  الالجئات  الن�صاء 

النوع الجتماعي. 
رع��ت اطالقها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  وت��ه��دف 
الن�صان  حلقوق  احلكومية  العامة  املن�صقة 
دبابنة  عبري  ال��دك��ت��ورة  ال���وزراء  رئا�صة  يف 
بح�صور ممثلني من منظمة ال�صالم الكتالونية 
وممثل وكالة التعاون ال�صبانية وممثالت عن 
منظمات ن�صائية، اإىل ا�صتكمال ما مت اجنازه 
ال�صوء على  ال�صدد، وت�صليط  يف الردن بهذا 
الظاهرة ومعرفة اأبعادها املختلفة خا�صة يف 

املناطق امل�صت�صيفة لالجئني ال�صورين.
و  اجتاهات  عن  الك�صف  اإىل  تهدف  كما   
اإزاء  ال�صوريني  ت�صورات الردنيني والالجئني 
حقوق الن�صاء والفتيات كونهن �صحايا الزواج 
احلكومية  العامة  املن�صقة  واأك���دت  املبكر. 
الدكتورة  ال��وزراء  رئا�صة  يف  الن�صان  حلقوق 

اهتمام  على  كلمتها،  خ��الل  دب��اب��ن��ة  عبري 
احلكومة اخلا�ض مبو�صوع الزواج املبكر �صمن 

اهتمامها مبلف حقوق الن�صان.
اإطالق  �صيتم  اأنه  اإىل  الدبابنة  واأ�صارت 
يف  املبكر  زواج  من  للحد  وطنية  عمل  خطة 
اأن  م��وؤك��دة   ،2022-2018 ل��الأع��وام  الردن 
التزام الردن جتاه هذه الق�صية ي�صتند اإىل 
ال�صرة  دور  يوؤكد  ال��ذي  الردين  الد�صتور 
ال��ك��رمي��ة،  امل��ج��ت��م��ع وح��ق��ه��ا يف احل��ي��اة  يف 
اذ  ال��دول��ي��ة،  الردن  م��واق��ف  اإىل  م�صرية 
الطفل  حقوق  اتفاقية  على  امل�صادقة  متت 
املراأة.  �صد  التمييز  على  الق�صاء  واتفاقية 
وقالت رئي�صة جمعية الن�صاء العربيات رندا 
ق�صو�ض مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني للجمعية 
يف  هامة  حلظة  اجلمعية  تاأ�صي�ض  ك��ان   “
للح�صول  الردن  لن�صاء  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ 
ال�صيا�صي  والتمكني  املت�صاوية  احلقوق  على 
والثقايف والجتماعي وبالرغم  والقت�صادي 
فيه  الطوال  ال�صنوات  عر  حتقق  ما  اأن  من 
الكثري من الجنازات ، اإل اأن التغيري احلقيقي 

والوقت.  الت�صاركي  العمل  من  ملزيد  بحاجة 
ون�صر  تعزيز  اهمية  اإىل  امل�صاركون  واأ���ص��ار 
التاأييد  وك�صب  املنا�صرة  حمالت  عر  الوعي 
للن�صاء  الكرمي  العي�ض  �صبل  حت�صني  بهدف 
�صرورة  على  م�صددين  املحلية،  املجتمعات  يف 
مطالب  على  للتاأكيد  الفعاليات  ا�صتمرار 

الن�صاء. 

*عّمان 
ومركز  موؤ�ص�صة  اأمناء  هيئة  رئي�صة  وقعت 
طالل،  غيداء  الأم��رية  �صمو  لل�ّصرطان  احل�صني 
الأحمر  الهالل  جمعّية  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
الأحد، مذكرة  ال�صاير،  الّدكتور هالل  الكويتي 
تقدمي  على  ن�صت  التفاقية  لتجديد  تفاهم 
منحة بدعم من بيت التمويل الكويتي لتغطية 
مركز  يف  ال�صوريني  اّلالجئني  من  املر�صى  عالج 
التفاقية،  توقيع  ح�صر  لل�صرطان.  احل�صني 
الّديحاين  عزيز  عمان  يف  الكويت  دولة  �صفري 
الأردين  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعّية  ورئ��ي�����ض   ،
عام  وم��دي��ر  احل��دي��د،  مطلق  حممد  ال��دك��ت��ور 
قطام�ض.  ن�صرين  لل�صرطان  احل�صني  موؤ�ص�صة 
وعرت �صمو الأمرية غيداء عن �صكرها جلمعية 
الهالل الأحمر الكويتي وبيت التمويل الكويتي 
ومركز  موؤ�ص�صة  لر�صالة  املتوا�صل  لدعمهما 
الإن�صاين  الدور  اإىل  م�صرية  لل�صرطان،  احل�صني 
الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعية  تتبّناه  الذي 
وقال  ال�صرطان.  مر�صى  معاناة  من  للتخفيف 
مع  اخلام�ض  عامه  يدخل  التعاون  اإن  ال�صاير 
من  املقدم  وال��ت��رع  لل�صرطان،  احل�صني  مركز 
ملعاجلة  �صيخ�ص�ض  الكويتي  التمويل  بيت 
ال�صرطان  مبر�ض  امل�صابني  ال�صوريني  الالجئني 

حر�ض  واأكد  عنهم.  املكلفة  الأعباء  وتخفيف 
الدعم  تقدمي  على  الكويتي  الأح��م��ر  الهالل 
الإغ���اث���ي والإن�����ص��اين ل��الج��ئ��ني ال�����ص��وري��ني، 
احل�صني  مبركز  املتوفرة  بالإمكانات  م�صيدا 
على  بلغها  التي  اجليدة  وال�صمعة  لل�صرطان 

التفاقية،  توقيع  وتخلل  املنطقة.  م�صتوى 
العالج  م�صتوى  على  لالطالع  املركز  يف  جولة 
والرعاية املتقدم الذي يوفره املركز للمر�صى، 
والطمئنان على �صحتهم، كما قام الوفد بزيارة 

غرفة الألعاب املخ�ص�صة لأطفال املركز.

*عمان 
اأن  الفل�صطينية  ال�����ص��وؤون  دائ���رة  اك��دت 
العاملني  لرواتب  زي��ادة  لأية  الأمثل  اخليار 
وت�صغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��وك��ال��ة 
هو  )الون������روا(  الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني 
العاملني  ه����وؤلء  ل��روات��ب  م�صح  “اإجراء 
يف  العاملني  نظرائهم  روات��ب  مع  ومقارنتها 
الذي  الج��راء  وهو  اململكة،  حكومة  خدمة 
تزيد  كانت  حينما  الوكالة  اليه  جلاأت  لطاملا 
مناطق  خمتلف  يف  لديها  العاملني  روات���ب 
عملياتها اخلم�ض، باإجرائها م�صحا مقارنا بني 
رواتب عامليها وبني رواتب نظرائهم العاملني 

لالجئني  امل�صيفة  ال����دول  ح��ك��وم��ات  ل���دى 
لها  بيان  يف  الدائرة  واأ�صارت  الفل�صطينيني”. 
يتم  ملا  ا�صتهجانها  اأعربت خالله عن  الثنني 
الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  ع��ر  ت��داول��ه 
ويزعم دعم الدائرة لالإ�صراب الذي يلوح به 
احتاد العاملني ب� )الونروا( �صمن مطالباته 
التن�صيق  يف  ج��ه��وده��ا  اىل  الأج����ور،  ب��رف��ع 
والقائم  الحتاد  ممثلي  بني  اجتماع  لرتتيب 
كري�صتيان  ال��ع��ام  امل��ف��و���ض  ن��ائ��ب  ب��اأع��م��ال 
يثمر  اأن  يتوقع  والذي  الثالثاء  غدا  �صوندرز 

عن تفاهمات تنزع فتيل الأزمة.
مع  املبا�صر  التوا�صل  اىل  اأي�صا  وا���ص��ارت 

الوكالة  وم�صوؤويل  جهة  من  الحت��اد  ممثلي 
من  احل���ايل  الأول  ت�صرين   14 و   13 ي��وم��ي 
العام  املفو�ض  مع  ات�صالت  و�صل�صلة  ثانية 
للوكالة وحث اجلميع على تغليب لغة احلوار، 
خ��دم��ات  م��ن  املنتفعني  م�صلحة  وم���راع���اة 
تقدمها  التي  وال�صا�صية  ال�صرورية  الوكالة 
ار�ض  فل�صطيني على  مليوين لجئ  من  لأكرث 
اململكة، بينهم نحو 121 الف طالب، و�صرورة 
غري  “من  اىل  لفتة  وانتظامها،  ا�صتدامتها 
ما  دول��ة  يف  حكومية  جهة  توؤيد  اأن  املعقول 
خدمات  يعطل  اأر�صها،  على  عاملني  اإ�صراب 
حيوية و�صرورية لقطاع عري�ض من �صكانها”.

»قاضي القضاة”: دورات المقبلين على الزواج 
تشهد إقباال الفتا من المستهدفين وذويهم

اطالق دراسة ميدانية حول
 الزواج المبكر في االردن

االميرة غيداء توقع اتفاقية مع 
جمعية الهالل االحمر الكويتي

»الشؤون الفلسطينية« تؤكد مساعيها لحل 
الخالف بين »االونروا« واتحاد العاملين بها

مقال رئيس التحرير

ع��دد  ال�����ص��وت  �صامعني  ي��ا 
وزراء جمهورية ال�صني بلد املليار ون�صف املليار مواطن) 

 ) مليون مواطن ) 15  ال� 350  بلد  اأمريكا  وزراء  ، وعدد  ( وزير   18
وزير ، وعدد وزراء حكومة �صوي�صرا اأغنى �صعوب العامل )8 ( وزراء .
والعجز  الم��ك��ان��ات  �صح  رغ��م  الردن  يف  عندنا  اهلل  ���ص��اء  م��ا 
هيئة   )62( فرخت  ال��وزارات  وهذه   ، وزير   )28( هناك  واملديونية 
للوهلة  ويبدو   ، �صنويا  املاليني  مئات  الدولة  موازنة  تكبد  م�صتقلة 
الوىل ان كل وزارة فرخت ثالث هيئات ، ويبدو ان ال�صالح الداري 
والقت�صادي الذي ن�صمعه من اأ�صحاب القرار بعيد عن  الردن رمبا 
لال�صالح  نية  يوجد  ول   ، الر�ض  عن  ال�صماء  تف�صل  التي  بامل�صافة 
يرى  وال��ذي  اخ��ر،  اإ�صعار  حتى   معطل  فهو  وال�صيا�صي  القت�صادي 
اأو العيان  الديوان  اأو  �صواء يف احلكومة  التعيينات الخرية  وجبة 

يرى ان �صيا�صة تدوير الكرا�صي ما زال �صغال .
ت�صتنزف  والتي   ، الذوات  لأبناء  �صلت  فمُ امل�صتقلة  الهيئات  وهذه 
موارد الدولة ، ومن خالل مراجعة ملوازنة الهيئات امل�صتقلة جند اأن 
حجم  وهناك   ، الهيئات  لتلك  وموازنتها  جهدها  جل  ت�صع  احلكومة 
امل�صتقلة،  الوحدات  هذة  تكلفه  الذي  مرر  غري  كبري  وانفاق  تبذير 
راتب  يفوق  الهيئات  هذه  يف  الكبار  امل�صوؤولني  رواتب  بع�ض  ان  لبل 
رئي�ض احلكومة والوزراء اأنف�صهم ، نعم هناك رواتب فلكية للم�صوؤلني 

يف هذه الهيئات تفوق رواتب روؤ�صاء جمهوريات يف دول اأفريقيا .
املوؤ�ص�صات  اأمام واقع مرير ومظلم لبع�ض تلك  اليوم  اأنف�صنا  جند 
خلدمة  واإمن��ا  اإطالقا،  تنموية  غري  لأغرا�ض  “تفريخها”  مت  التي 
م�صالح �صخ�صية �صيقة فما هو الواقع املايل لهذه املوؤ�ص�صات والهيئات 

يف �صنة  2019؟
الهيئات،  هذه  يف  والكادحني(  احلراثني  )لبناء  مكان  ليوجد 
فعر ع�صرات ال�صنني كانت التعيينات يف هذه اجلهات لبناء الذوات 
باأنها ل تتطلب الكثري من  اأعمال تتميز  بالوا�صطة واملح�صوبية فهي 
وتنعم  الدخل،  من  الكثري  تدر  لكنها على عك�ض ذلك  وامل�صقة  اجلهد 
اأ�صحاب احلظوة ممن يعملون بها مبزايا اجتماعية من تاأمني �صحي 
العمل،  جهة  نفقة  على  وغريها  وهبات  و�صفرات  وموا�صالت  ونوادي 

ورمبا مبا يزيد على الأجر! 
 اأ�صبحت الردن الآن تنق�صم اإىل فئتني: فئة قليلة العدد متميزة 
برثائها وم�صتوى معي�صتها املرتفع لي�ض نتيجة اأعمال فائقة اجلهد اأو 
املحاباة  اإل  ل�صيء  ل  لكن  طوال،  ل�صاعات  متتد  اأو  اخلطورة  �صديدة 
والتمييز ونفوذ �صلطة ال�صخ�ض او العائلة ، وفئة اأخرى كثيفة العدد 
تئن من �صظف العي�ض و�صوء م�صتوى ونوعية املعي�صة، حيث ت�صل الليل 
بالنهار يف اأعمال �صاقة بل و�صديدة اخلطورة يف اأحيان كثرية دومنا 

احل�صول على اأجور اأو اأية مزايا اجتماعية. 
ال�صالم  يتحقق  اأن  ميكن  هل  ؟  هكذا  احلياة  ت�صتمر  اأن  ميكن  هل 
الجتماعي يف جمتمع بهذا ال�صكل يعاين معظم اأع�صائه من الكراهية 
مع  يوم  بعد  يوما  الكراهية  وتزداد  ؟  احلظوة  اأ�صحاب  على  واحلقد 
ف�صل كل حماولة تعلن لالإ�صالح.. هل تذكرون قانون احلد الأق�صى 
لالأجور وكيف بداأ وما انتهى اإليه  .. اأبناء احلراثني يعي�صون براتب 
)200( دينار �صهريا .. واأبناء الذوات برواتب فلكية مابني )13 األف 

( اىل )20( الف �صهريا .
من  اأ�ص�ض  على  متما�صكة  قوية  دول��ة  بناء  ميكن  اأن��ه  اأعتقد   ل 
التمييز والكراهية ، وال�صوؤال  من ي�صتطيع اأن ي�صمي الأمور مب�صمياتها 
وي�صتعني بالأغلبية ال�صاحقة من اأبناء ال�صعب من العمال والفالحني 
اأ�صحاب  لوبي  اأم��ام  ليقف  واملعلمني  والعلماء  واملهند�صني  والأطباء 
امل�صالح والنفوذ، بدل من مهادنتهم والتقرب اإليهم بل والتحالف معهم 
�صعيا لك�صب دعمهم مقابل احلفاظ على مكا�صبهم الظاملة بل وزيادتها، 
مل يعد هناك مكان يف هذا العامل لدول تقام على تق�صيم �صعوبها اإىل 

�صادة وعبيد!

خالد خازر الخريشا

سيكولوجية » الكرسي «

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
ممثلي  مع  اجتماعاته  اإن  كناكرية  عزالدين  الدكتور  املالية  وزي��ر  قال 
النقد  ل�صندوق  ال�صنوية  االجتماعات  هام�ش  على  ال��دويل،  النقد  �صندوق 
والبنك الدوليني، اأكدت اأهمية الرتكيز على االإجراءات الهادفة لتعزيز النمو 

االقت�صادي.
اأي�صًا  تناولت  ال�صنوية  االجتماعات  اأن  ال��وزارة  اأ�صدرته  بيان  يف  واأو�صح 
التهرب  مكافحة  اأهمها  اإج���راءات  خ��ال  من  املديونية،  منو  �صبط  اأهمية 

ال�صريبي واجلمركي وتر�صيد االإنفاق العام.
واأ�صار اإىل اأن هذه االإجراءات جمتمعة، مبا يف ذلك اإجراءات تعزيز النمو 
االقت�صادي، �صتعزز من اال�صتقرار املايل والنقدي و�صبط منو املديونية كن�صبة 

من الناجت املحلي االإجمايل.
وبني الدكتور كناكرية اأن االجتماعات مع �صندوق النقد الدويل م�صتمرة 
واأن بعثة ال�صندوق �صتزور اململكة خال �صهر ت�صرين الثاين املقبل ال�صتكمال 

املحادثات املتعلقة بربنامج االإ�صاح املايل واالقت�صادي.

*عمان 
قال وزير ال�صناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق احلموري، اإن الوزارة 
خ�صو�صًا  الوطنية،  ال�صناعة  حلماية  الازمة  االإج��راءات  بتطبيق  م�صتمرة 

فيما يتعلق بحاالت اإغراق ال�صوق املحلية من املنتجات امل�صتوردة.
االأح��د،  االأردن��ي��ة،  امل�صتثمرين  جمعية  نظمته  ال��ذي  اللقاء  خال  ودع��ا 
مثياتها  من  املحلية  لل�صوق  اإغ���راق  من  تعاين  التي  ال�صناعية  القطاعات 
امل�صتوردة لتقدمي طلب للوزارة من اأجل اإتخاذ التدابري الازمة مبا يتوافق مع 

اإجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العاملية من اأجل حمايتها.
الدول  مع  باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  اأن  تخجل  ال  احلكومة  “اإن  وق��ال 
اأ�صواقها”، م�صريًا اإىل اإجراءات مت  التي تعرقل دخول املنتجات االأردنية اإىل 

اتخاذها بهذا اخل�صو�ش مع �صوريا وتركيا.
دعم  واإن  الوطني،  االقت�صاد  رواف��د  اأهم  يعد  ال�صناعي  القطاع  اإن  وقال 
تواجه  التي  امل�صاكل  اأن  اإىل  م�صريًا  الوطني،  لاقت�صاد  دعمًا  يعترب  ال�صناعة 

القطاع بداأت الوزارة بالتعاطي معها والعمل على حلها.
املنتجات  ت�صريف  اأن  معتربًا  ال�صادرات،  زيادة  على  الرتكيز  اأهمية  واأكد 

الوطنية يف ال�صوق املحلية لوحده غري كاٍف لنمو وتطوير القطاع ال�صناعي.
واأو�صح اأن امليزان التجاري مع الدول العربية ي�صب ل�صالح اململكة يف حال 
متتلك  الوطنية  ال�صناعة  اأن  يعني  ما  والطاقة  النفط  م�صتوردات  ا�صتثناء 

القدرة على املناف�صة ودخول اأ�صواق جديدة.
منذ  قامت  ال��وزارة  اإن  احلموري  قال  القطاع،  تواجه  التي  امل�صاكل  وحول 
الإعداد  ال�صناعة  غرف  مع  بالتعاون  فنية  جلان  بت�صكيل  املا�صي  العام  نهاية 
املمكنة  واحللول  قطاع  كل  تواجه  التي  والتحديات  امل�صاكل  تت�صمن  م�صفوفة 

لها.
اأ�صبوعي مع قطاعات �صناعية  اأن الوزراة تعقد اجتماعا ب�صكل  اإىل  ولفت 
ملناق�صة امل�صاكل واحللول املقرتحة حللها، داعيا القطاع ال�صناعي اإىل �صرورة 
التوا�صل مع من ميثله حل�صر امل�صاكل مع خمتلف اجلهات احلكومية ذات العاقة 

متهيدًا حللها.
بدوره، رئي�ش غرفتي �صناعة االأردن وعمان املهند�ش فتحي اجلغبري، على 
املنتجات  دخول  تعرقل  التي  ال��دول  مع  باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  �صرورة 
فيما  ال�صيما  االنتاج  بكلف  النظر  اإع��ادة  اإىل  اإ�صافة  اأ�صواقها،  اإىل  االأردنية 

يتعلق بالطاقة لدعم تناف�صية املنتجات الوطنية داخليا وخارجيا.
اأن القطاع ال�صناعي يعاين من  واأكد رئي�ش جمعية امل�صتثمرين ب�صام حمد 
م�صاكل وحتديات تتطلب اإيجاد حلول �صريعة لها ل�صمان ا�صتمرارية النهو�ش 
بال�صناعة الوطنية، م�صددًا على �صرورة اأن تكون احللول للم�صاكل التي تواجه 

القطاع منطقية وقابلة للتطبيق.
تهم  التي  وامل�صاكل  التحديات  من  جملة  اللقاء  خال  ال�صناعيون  وطرح 
العادلة  املناف�صة  وغياب  االنتاج  كلف  بارتفاع  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  القطاع 
احل�صول  و�صعوبة  واملوؤهلة،  املدربة  العمالة  ونق�ش  املحلية،  ال�صوق  داخ��ل 
على التمويل الازم للقطاع. وطالبو ب�صرورة تطبيق املوا�صفات على املنتجات 
امل�صتوردة وت�صهيل دخول املنتجات االأردنية اإىل اأ�صواق املنطقة، واإعادة النظر 
باالتفاقية املوقعة مع موؤ�ص�صة التدريب املهني لت�صهيل تدريب وتاأهيل العمالة 

و�صد احتياجات القطاع، وحماية املنتج املحلي.
وكان احلموري زار عددًا من امل�صانع العاملة يف مدينة امللك عبداهلل الثاين 

ال�صناعية، وا�صتمع اإىل امل�صاكل والتحديات التي تواجه عمل ال�صناعات.

وزير المالية: اجتماعاتنا مع 
صندوق النقد تناولت اإلجراءات 

المستهدفة تعزيز النمو

وزير الصناعة يدعو القطاعات الصناعية 
لتقديم طلبات حماية من اإلغراق

*عمان 
اأهمية  على  وخمت�صون  خرباء  اأجمع   
لتاأهيل  املهني  التدريب  تقنيات  تطوير 
احتياجات  تلبية  على  ق��ادري��ن  متدربني 

�صوق العمل املحلية واالإقليمية.
اأهمية ت�صارك القطاعني العام  واأكدوا 
بحيث  التدريب  منظومة  بتطور  واخلا�ش 
وامل�صتقبلية  احلالية  االحتياجات  حتاكي 
من  عدد  ا�صتيعاب  وبالتايل  العمل،  ل�صوق 
املهني  التدريب  وم��راك��ز  معاهد  خريجي 
ال�صوق  ح��اج��ة  وا���ص��ت�����ص��راف  احل��ال��ي��ني، 
تلبي هذه  برامج  املقبلة وتطوير  لل�صنوات 

االحتياجات.
عبداهلل  امللك  جالة  ح�صور  وخ��ال 
ملجل�ش  جل�صة  م��ن  جانبا  االأح���د،  ال��ث��اين 
املهنية  امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  تنمية  هيئة 
تدريب  معهد  اإىل  زي��ارة  اثناء  والتقنية، 
التاأكيد  مت  ذك��ور،  املهني-  للتدريب  ماركا 
من  اخل��ا���ش  القطاع  متكني  ���ص��رورة  على 
ملوؤ�ص�صة  ك��ردي��ف  التدريب  عملية  ت��ويل 
التطبيقات  يف  خ�صو�صا  املهني،  التدريب 
توفر  التي  االإن�صائية  لل�صناعات  احلديثة 
و�صرعة  ال��ع��م��ل  ك��ف��اءة  وت�صمن  اجل��ه��د 
العمالة  الإح���ال  اآف��اق��ا  وتفتح  االإجن���از، 

االأردنية مكان العمالة الوافدة.
املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  وهيئة 
والتقنية تهدف اإىل االإ�صراف على مزودي 
اأعمالهم  وتنظيم  والتقني  املهني  التدريب 
وت��ق��ي��ي��م و���ص��ب��ط اأدائ���ه���م واع��ت��م��اده��م 
واال�صراف على تنفيذ برامج التعليم املهني 
والتقني والتدريب غري اجلامعية مبا يلبي 

حاجات �صوق العمل.
البطاينة،  ن�صال  العمل  وزي��ر  وق��ال 
اطلع جالة امللك خال الزيارة على عدد 
من امل�صاغل يف املعهد وحتاور مع املتدربني، 
املتاحة  التكنولوجيا  اأحدث  باتباع  ووجه 
يف هذا املجال، خ�صو�صا التقنيات ايل تعمل 
االأب��ع��ادواأ���ص��اف،  ثاثية  بالتكنولوجيا 
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف 
اجلولة،  خ��ال  اأك��د  جالته  اأن  )ب���رتا(، 
اأهمية تقدمي الدعم لهيئة تنمية وتطوير 
بعد  خ�صو�صا  والتقنية،  املهنية  امل��ه��ارات 
املمثلة  القطاعات  خمتلف  من  ا�صتمع  اأن 
امل��وج��ودة  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ه��ي��ئ��ة،  مبجل�ش 

وكيفية تذليلها.
عر�ش  مت  اإنه  البطاينة  الوزير  وقال 
والتقنية،  املهنية  امل��ه��ارات  تنمية  خطة 
الهيئة  اعتمدتها  التي  امللك،  جالة  اأم��ام 
معنية  جهة  م��ن  اأك��ر  دم��ج  ع��ن  الناجتة 
القطاع  قبل  م��ن  وبامل�صاركة  بالتدريب 
القطاعية،  امل��ه��ارات  وجم��ال�����ش  اخل��ا���ش 
والتي تهدف اإىل ردم الفجوة بني خمرجات 
خال  من  العمل  �صوق  وموؤ�صرات  التدريب 
املهني  املجال  يف  التدريب  م��زودي  اعتماد 

املدربني واملناهج و�صبط  والتقني واعتماد 
اجلودة.

ترف  منلك  “ال  البطاينة  الوزير  وقال 
خمرجات  بني  الفجوة  ردم  وعلينا  الوقت، 
والتي  العمل،  �صوق  واحتياجات  التدريب 

هي من مفاتيح حل م�صكلة البطالة«.
توفري  اإىل  تتطلع  ال����وزارة  اأن  واأك���د 
فر�ش عمل يف ال�صوقني االإقليمي والعاملي، 
للكفاءات  كم�صدر  االأردن  دور  ال�صتعادة 
واملوارد الب�صرية، منوها اأن الوزارة �صتعمل 
على توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول 
ه��ذه  يف  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  لتحديد 

اال�صواق.
هيئة  يف  االإن�������ص���اءات  ق��ط��اع  مم��ث��ل 
والتقنية،  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية 
القطاع  اإن  قال  الطراونة،  اأحمد  املهند�ش 
اخلا�ش قطع �صوطا طويًا يف مكننة العمل 
القوة  على  االعتماد  وتقليل  البناء،  يف 
اإىل  املتقدم  العامل  حتول  حيث  البدنية، 
اإن�صائية، بدون  اأعمال  هذه املكننة الإجناز 

بذل جهود بدنية �صاقة.
التي  ال��ق�����ص��ارة  عملية  م��ث��ااًل  واأورد 
برجمتها  ميكن  اآالت  خال  من  تتم  باتت 
يفتح  ما  العاملني،  قبل  من  وا�صتخدامها 
عليها  يقبل  ال  عمل  ف��ر���ش  اأم���ام  امل��ج��ال 
اأعمال  يف  عمل  فر�ش  وتفتح  االأردن��ي��ون، 
م��ث��ل حت�����ص��ري وت��ع��ب��ئ��ة ونقل  م��ت��داخ��ل��ة 
يف  الرائدة  ال��دول  من  واالأردن  االإ�صمنت، 
جتارب  من  واالقتبا�ش  والتطور  التطوير 

الدول املتقدمة.
التي  االأن��ظ��م��ة  تعديل  اأهمية  واأك���د 
على  العاملني  ت��دري��ب  للمقاولني  ت�صمح 
االإن�صاءات،  قطاع  بعمل  املت�صلة  املكننة 
لتمكني  الوطني،  البناء  نظام  خ�صو�صا 
وفتح  املاكنات  هذه  ا�صترياد  من  املقاولني 

فر�ش عمل جديدة اأمام االأردنيني.
االأردن،  �صناعة  غ��رف��ة  م��دي��ر  وق���ال 
الهيئة  دور  اإن  امل��ح��روق،  ماهر  الدكتور 
املهني  التدريب  متطلبات  لتوفري  رئي�ش 
يلبي  ومب��ا  امل�����ص��ت��وي��ات،  ب��اأع��ل��ى  والتقني 
اخلا�ش،  القطاع  ومتطلبات  احتياجات 
بني  ال�صراكة  خ��ال  من  ينعك�ش  “وهذا 
يف  تتمثل  التي  واخلا�ش  العام  القطاعني 

جمل�ش الهيئة«.
واأك���د اأه��م��ي��ة ت��وف��ري ال��ب��ي��ان��ات حول 
�صيتوالها  والتي  العمل  �صوق  احتياجات 
�صراكة  تعزيز  جانب  اإىل  اخلا�ش  القطاع 
احتياجات  لر�صد  اأخرى  جهات  مع  الهيئة 
لفر�ش  الرئي�ش  امل�صغل  اخلا�ش  القطاع 

العمل.
ولفت الدكتور املحروق اإىل التعاون بني 
غرفة �صناعة االأردن ومعهد تدريب ماركا 
املهني بتوقيع اتفاقية بني الغرفة من جهة 
املهني  التدريب  وموؤ�ص�صة  العمل  ووزارة 

النجارة  مركز  لت�صغيل  اأخ���رى،  جهة  من 
مناهج  وتطوير  واإ�صراف  ب��اإدارة  واخل�صب 

من قبل الغرفة.
مع  التوافق  من  انتهينا  “حاليا  وق��ال 
لتجهيز  الداعمة  الدولية  االحتياجات 
امل��رك��ز وف��ق��ا الأح���دث امل��ع��دات واالآل��ي��ات 
لنكون  واالأثاث،  اخل�صب  ب�صناعة  املتعقلة 
بداية  متدربًا   50 اأول  لتدريب  جاهزين 
قبل  م��ن  ال��ت��زام  م��ع  املقبل،  االأول  ك��ان��ون 
�صركات �صناعة اخل�صب واالأثاث بالت�صغيل 

املبا�صر لهوؤالء املتدربني«.
م�صار  اختيارهم  اأن  اأك��دوا  املتدربون 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ج���اء ب��ع��د اأن اج��ت��ازوا 
م�صتثمرين  وا�صت�صاروا  العامة،  الثانوية 
ال�صوق،  يف  ومقاولني  واإن�صائيني  �صناعيني 
باختيار  اأهاليهم  توجيه  من  وا�صتفادوا 
امل�صار  م��ن  ب��دال  التقني  املهني  ال��ت��دري��ب 

االأكادميي.
وقالوا اإن من يتقن مهنته ي�صتطيع بكل 
مع  خ�صو�صا  عمل،  فر�صة  اإيجاد  �صهولة 
توفر العديد منها يف امل�صانع وامل�صاغل، اإىل 
خا�ش  عمل  لبدء  موؤهًا  يكون  اأن��ه  جانب 
عمل  ف��ر���ش  وت��وف��ري  التو�صع  م��ن  ميكنه 

ملتدربني اآخرين.
وق���ال امل��ت��درب اأي��ه��م زك��ري��ا: اأخ��رتت 
املهنة  هذه  كون  والتربيد  التكييف  جمال 
تعلمنا  حيث  العمل،  �صوق  يف  فر�ش  لها 
على مكيفات )انفريتر( املوفرة ال�صتهاك 
ال�صوق  يف  باالنت�صار  ب��داأت  التي  الطاقة 
على  واقليمي  حملي  طلب  وهناك  املحلية، 

العاملني يف هذا املجال.
اإىل  بالتوجه  الطلبة  زك��ري��ا  ون�صح 
امل�صار  بدل  والتقني  املهني  التدريب  م�صار 
االأكادميي لتوفر فر�ش عمل عند التخرج.

بامل�صتوى  اخل��راط��ة  ق�صم  يف  امل��ت��درب 
كنت  ق��ال:  التميمي،  يو�صف  عمر  املاهر، 
اأع���م���ل يف م��ع��ام��ل اخل���راط���ة وح��ظ��ي��ت 
اأوال  ال�صناعيني  من  والن�صيحة  بالت�صجيع 
على  اخلراطة  مهنة  لتعلم  ثانيا  واالأه��ل 
للتدريب  م��ارك��ا  ملعهد  فتوجهت  اأ�صولها، 
عالية  ب��ك��ف��اءة  ت��دري��ب��ا  وتلقيت  امل��ه��ن��ي 
مزاولة  �صهادة  على  �صاأح�صل  اين  واالأه��م 
يف  اأف�صل  عمل  فر�ش  يل  توؤمن  التي  املهنة 

امل�صتقبل.
يف  مطلوبة  “�صنعة  اخلراطة  اأن  واأكد 
تدخل  عديدة  جم��االت  ولها  العمل  �صوق 
ولها  ال��ع��ام��ة،  وال�صيانة  احل����دادة  فيها 

م�صتقبل واأن�صح ال�صباب باالإقبال عليها«.
ال�صيارات  كهرباء  م�صغل  يف  امل��ت��درب 
“هناك  ق��ال  م�صطفى،  حمزة  الهجينة، 
هذا  يف  ومهنيا  تقنيا  امل��وؤه��ل��ني  يف  نق�ش 
التخ�ص�ش، لذلك اخرتته كونه مطلوب يف 

�صوق العمل ومردوده املادي عاٍل«.
مهني  تدريب  معهد  مدير  قال  ب��دروه، 

النواي�صة،  حممد  املهند�ش  ذك��ور،  ماركا- 
واملناطق  ماركا  لواء  يخدم  الذي  املعهد  اإن 
 300 اال�صتيعابية  طاقته  ب��ه،  املحيطة 
متدرب   500 ت�صغيلية  وبطاقة  م��ت��درب 
���ص��ن��وي��ًا ع��ن��د اإ���ص��اف��ة ب��رام��ج ال��ت��دري��ب 

الق�صرية.
منطقة  يتو�صط  امل��ع��ه��د  اأن  واأ����ص���اف 
�صمن  املتدربني  وي�صتقطب  مهمة  �صناعية 
امليكانيكية  ب��ني  ت���رتواح  تخ�ص�صات   10
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال���ن���ج���ارة وال���دي���ك���ور 
واخلدمات ال�صخ�صية )احلاقة والتزيني( 
حيث خرج نحو 10 اآالف خريج منذ بداية 
يف  عمل  ف��ر���ش  وج���دوا  غالبيتهم  عمله 

ال�صوق املحلية.
القطاع  مع  امل�صتمر  التعاون  اإىل  واأ�صار 
اخلريجني،  لت�صغيل  والنقابات  اخل��ا���ش 
حيث ت�صل ن�صبة الت�صغيل املبا�صر نحو 75 
باملئة، ي�صاعد يف ذلك احلمات الت�صاركية 
م��ع ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���ش وم��ت��اب��ع��ة ق�صم 
اإىل  منوها  املعهد،  يف  اخلريجني  متابعة 
الذاتي  للعمل  تتوجه  املتبقية  الن�صبة  اأن 

وال�صفر.
واأكد وجود حمات توعية ال�صتقطاب 
عملية  قبل  العا�صر،  ال�صف  يف  الطلبة 
بدور  م�صيدا  التعليم،  مل�صارات  االختيار 
والتعليم  للتدريب  ابنائهم  بتوجيه  االأهل 
الر�صمي،  والت�صجيع  ج��ان��ب  غلى  املهني 
النقا�صية  االأوراق  يف  امللك  جالة  وتاأكيد 
ن�صبة  تقليل  يف  ودوره��ا  املهن  اأهمية  على 

البطالة.
ت�صجيع  اإن  النواي�صة،  املهند�ش  وق��ال 
ا�صهم  املهن،  اأ�صحاب  من  خ�صو�صا  االأه��ل، 
يف التخلي عن ثقافة العيب و�صجع الطاب 
اأه��م  م��ن  تعد  التي  املهنة،  على  ل��اإق��ب��ال 

احللول للبطالة بني ال�صباب االأردين.
امل�����ص��وؤول ع��ن م�����ص��اغ��ل امل��ي��ك��ان��ي��ك يف 
ن��ادر  املهند�ش  املهني،  التدريب  موؤ�ص�صة 
هو  م�صتحدث  ب��رن��ام��ج  لدينا  ق��ال  اليف، 
دبلوم التدريب املهني حيث ي�صتمر ملدة عام 
 1400 الطالب  فيه  يتلقى  كامل،  تدريبي 
�صاعة تدريب فعلية، 75 باملئة منها تدريب 
عملي وبعد ذلك ينطلق اإىل تدريب ميداين 
ويتعر�ش  �صهور،  اأربعة  ملدة  العمل  �صوق  يف 
الطالب المتحان فح�ش املزاولة للتاأكد من 

جاهزيته ل�صوق العمل.
ال�صيارات  كهرباء  تخ�ص�ش  اأن  واأك��د 
خ�صو�صا  ال�صوق،  يف  جدا  مطلوب  الهجينة 
الإن��ت��اج  ال�����ص��ي��ارات  �صانعي  ت��وج��ه  ظ��ل  يف 
خ�صو�صا  والهجينة،  الكهربائية  ال�صيارات 
العامة  الثانوية  يف  الناجحني  الطبلة  بني 
لقناعتهم بوجود ركود يف امل�صار االأكادميي 
يوؤهلهم  ال���ذي  املهني  امل�����ص��ار  عك�ش  على 
ذاتية.  م�صاريع  الإدارة  او  فنية  لوظائف 

)برتا- فايق حجازين(

*عمان 
ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  يف  وق���ع���ت 
رخ�صة  جت��دي��د  ات��ف��اق��ي��ة  االت�����ص��االت 
ل�صركة  ال��ف��ئ��وي��ة  ال��ع��ام��ة  االت�����ص��االت 

ملتد”.  “رويرتز 
رئي�ش  الهيئة  ع��ن  االتفاقية  ووق��ع 
اجلبور  غ��ازي  الدكتور  املفو�صني  جمل�ش 
م�صطفى  وليد  االردن  يف  ال�صركة  وممثل 
جمل�ش  اع�صاء  من  عدد  بح�صور  البياري 
من  املعنيني  م��ن  وع���دد  الهيئة  مفو�صي 
االتفاقية  توقيع  ج��اء  وق��د  ال�����ص��رك��ة، 
ا���ص��ت��ن��ادا الأح���ك���ام ق��ان��ون االت�����ص��االت، 
والأح����ك����ام ت��ع��ل��ي��م��ات جت���دي���د رخ�����ش 
الرخ�صة  توقيع  ومت  العامة.  االت�صاالت 
عاما  ع�صر  خم�صة  ملدة  الت�صغيل  ورخ�صة 

من تاريخ انتهائها، بحيث متكن ال�صركة من 
اال�صتمرار بتقدمي خدماتها االعامية يف 

اململكة.

ت�صريح  يف  اجل��ب��ور  ال��دك��ت��ور  وا���ص��ار 
�صحفي، اىل ان الهيئة ت�صعى دائما لتقدمي 
يف  العاملة  لل�صركات  الازمة  الت�صهيات 

بقطاع  للنهو�ش  وذل���ك  االردين  ال�صوق 
حماية  ي�صمن  ومبا  اململكة  يف  االت�صاالت 
العاقة،  ذات  االط����راف  جميع  ح��ق��وق 
املرخ�صة  ال�صركات  متكني  اإىل  ا�صافة 
ل��دي��ه��ا م��ن ت��ق��دمي جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
للمواطنني،  املتنوعة  االت�صاالت  خدمات 
مبا ي�صهم يف جذب اال�صتثمارات اإىل قطاع 
االخرى  القطاعات  وتطوير  االت�صاالت 
االت�����ص��االت  خ��دم��ات  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 
ال��ق��ط��اع��ات قطاع  امل��ت��ط��ورة وم���ن ه���ذه 
االعام . وقد ُمنحت �صركة رويرتز ليمتد 
للمحطات  ال�����رتددات  رخ�����ش  م��ن  ع����ددًا 
لديها  للم�صرتكني  ال��ث��اب��ت��ة  االر���ص��ي��ة 
خدماتها  لتقدمي  خالها  من  ت�صعى  والتي 
االعامية املرتبطة بخدمات االت�صاالت.

*عمان 
بداأت يف جامعة االأمري احل�صني التقنية 
االأول  ال�صباب  املعماريني  ملتقى  فعاليات 
املعمارية  الهند�صة  �صعبة  تنظمه  ال��ذي 
االأكادمييني  من  عدد  بح�صور  اجلامعة  يف 

واملخت�صني، وطلبة هند�صة العمارة.
حوارية  جل�صات  على  امللتقى  وا�صتمل 
عمل  ور���ص��ات  وث��اث  علمية  وحما�صرات 

ملوا�صيع خمتلفة.
اأحمد  املهند�ش  املهند�صني  نقيب  وقال 
�صمارة الزعبي، اإن اجلزء االكرب من مهمات 

املهند�ش املعماري تكمن يف قربه من النا�ش 
احلمات  عرب  ال��دوام،  على  معهم  والعمل 

واملبادرات املختلفة.
ال�صباب  امل��ع��م��اري��ني  ع��ل��ى  اأن  واأك����د 
ال�صناعية  الثورة  تداعيات  مع  التعاطي 
ذاتية  وال�صيارات  الذكية  كاملدن  الرابعة 
ال��دف��ع وال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وت��اأث��ري 
العمراين  التخطيط  مفاهيم  على  ذل��ك 

واحل�صري.
االردنيني  املعماريني  عميد  وا�صتعر�ش 
والتحديات  املهنية  م�صريته  ال�صايغ،  فوؤاد 

امل�صرية،  تلك  واج��ه��ت  التي  وال�صعوبات 
التغيري  �صنع  على  قادر  ال�صباب  ان  موؤكدًا 

اذا ما امتلك االإرادة املطلقة لذلك.
العمل  متطلبات  ع��ن  ���ص��رح��ًا  وق���دم 
الهند�صي الناجح من درا�صة املوقع وحتليله 
الوظائف  ودرا���ص��ة  الت�صميمية  وفكرته 
اأع��م��ال  م��ن  امل�����ص��روع  وعنا�صر  املطلوبة، 

وظيفية واقت�صاد وجمال.
االن�صاء  تكنولوجيا  كلية  عميد  وقدم 
احل�صني  االأمري  جامعة  يف  املبنية  والبيئة 
التقنية الدكتور يا�صر الرجال، موجزا عن 

ابرز الربامج التي تقدمها الكلية واأهدافها 
عليها  ترتكز  ال��ت��ي  التقنية  وامل��وا���ص��ي��ع 
�صقل  يف  ت�صاهم  التي  الوظيفية  واملهارات 
جمل�ش  ع�صو  وق��ال  وق��درات��ه��م.  ال�صباب 
املعمارية  الهند�صة  �صعبة  رئي�ش  النقابة 
ال  امللتقى  اأهمية  اإن  �صيام،  احمد  املهند�ش 
وامنا  العلمي  املعماري  امل�صتوى  يف  تنح�صر 
متتد لت�صلط ال�صوء على العديد من ق�ص�ش 
متحدين  املعماريني،  للمهند�صني  النجاح 
ي�صهدها  التي  وال�صعوبات  العقبات  كافة 

االقت�صاد االردين.

مختصون يؤكدون أهمية تطوير التدريب المهني 
والتقني لرفد السوق بالمهارات المطلوبة

هيئة االتصاالت تجدد رخصة اتصاالت »رويترز لمتد«

شعبة الهندسة المعمارية تقيم ملتقى 
المعماريين الشباب األول

�إعالن �صادر عن 
مر�قب عام �ل�صركات 

�ل�صركات  قانون  من  )277/�أ(  �ملادة  لأحكام  ��صتناد� 
رقم )22( ل�صنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مر�قب عام 
فد�ن  �صركة  بان  و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  يف  �ل�صركات 
لال�صتري�د و�لت�صدير و�لوكالت �لتجارية ذ.م.م م�صجلة 
�مل�صوؤولية �ملحدودة/ حتت  �ل�صركات ذ�ت  �صجل  لدينا يف 

�لرقم )5729( بتاريخ 1999/6/2 
�مل�صوؤولية  ذ�ت  �ل�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  وقد 

�ملحدودة بتاريخ )2019/10/18(
�لقائم باعمال مر�قب عام �ل�صركات بالوكالة
حممد �بو زياد



الثالثاء )22( تشرين أول 2019عربي دولي
5العدد )1352(

توقيع وثيقة »وقف العدائيات« 
بين الخرطوم والجبهة الثورية

*اخلرطوم
عددا  ت�ضم  التي  الثورية،  واجلبهة  ال�ضودانية  احلكومة  وقعت 
وقف  تنفيذ  وثيقة  على  االثنني،  البالد،  يف  امل�ضلحة  احلركات  من 

االأعمال العدائية، ح�ضبما اأفادت مرا�ضلة »�ضكاي نيوز عربية«.
جنوب  جمهورية  عا�ضمة  جوبا  يف  الطرفني  بني  االتفاق  ووقع 
عدة  ا�ضتمرت  الطرفني  بني  ماراثونية  ملفاو�ضات  تتويجا  ال�ضودان، 

اأيام، و�ضهدت تعرثا لبع�ض الوقت.
ال�ضوداين  ال�ضيادي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  قال  التوقيع،  وعقب 
كبرية  ق��رارات  التخاذ  “م�ضتعدة  ال�ضلطات  اإن  دقلو  حمدان  حممد 
االإرادة  ميلكون  التفاو�ض  يف  “�ضركاوؤنا  م�ضيفا:  ال�ضعب”،  ل�ضالح 
اأولية،  ب�ضورة  اتفقا  الطرفان  وكان  ال�ضالم«.  حتقيق  على  والقدرة 
االأحد، على على جتديد وقف االأعمال العدائية الأغرا�ض اإن�ضانية، 

والأجل التفاو�ض حول كافة الق�ضايا املرتبطة باالأزمة ال�ضودانية.
اأن ت�ضهد الفرتة املقبلة، وفقا لالتفاق، قيام احلكومة  ومن املقرر 
ال�ضودان  وخارج  داخل  من  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  باإي�ضال  ال�ضودانية 
ب�ضاأن  �ضدرت  التي  القرارات  ومراجعة  بالنزاع،  املتاأثرة  للمناطق 

ال�ضدود واأرا�ضي الوالية ال�ضمالية.
ال�ضالم  اتفاقية  ت�ضمني  على  التاأكيد  اأي�ضا  االت��ف��اق  وي�ضمل 
جمل�ض  من  جديد  تفوي�ض  واإ�ضدار  الد�ضتورية،  الوثيقة  يف  ال�ضامل 

ال�ضلم واالأمن االأفريقي لدعم عملية ال�ضالم
 15 من  املكون  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ض  وفد  و�ضل  �ضابق،  وقت  ويف 

�ضخ�ضية اإىل جوبا، بالتزامن مع املحادثات.
يف  امل�ضلحة  احلركات  مع  احلكومي  الوفد  اجتماعات  وا�ضتوؤنفت 
جوبا، اخلمي�ض، �ضعيا للو�ضول اإىل اتفاق �ضالم دائم، بعد اأن تعرثت 
ملدة يومني، ب�ضبب اتهامات كالتها حركة احللو للحكومة ال�ضودانية، 

بحدوث خروقات يف مناطق نفوذها بجبال النوبة.

*مشال سوريا
القوات  �ضد  الرتكية  التحركات  خلفية  على 
ال��ق��وات  ب���داأت  ���ض��وري��ا،  �ضرقي  �ضمال  ال��ك��ردي��ة 
باأكمله،  والبلد  بل  املنطقة،  مغادرة  يف  االأمريكية 
الرئي�ض  »كذبة«  ك�ضفت  اجلديدة  وجهته  اأن  اإال 

االأمريكي دونالد ترامب.
العراق،  اإىل  �ضوريا  من  اأمريكية  قوات  وعربت 
يف  احل����دودي  �ضحيلة  معرب  خ��الل  م��ن  االث��ن��ني، 

حمافظة دهوك، �ضمايل العراق.
قاله  ما  مع  االأمريكية  القوات  رحلة  وتن�ضجم 
اإ�ضرب، لكنها تتناق�ض  وزير الدفاع االأمريكي مارك 
اجلنود  اإن  فيه  ق��ال  ال���ذي  ت��رام��ب  ت�ضريح  م��ع 

املتحدة«. الواليات  اإىل  “عادوا 
“اجلنود  قائال:  “تويرت”،  على  ترامب  وغرد 
االأمريكيون لي�ضوا يف مناطق قتال اأو مناطق ت�ضهد 
واأعدنا  النفط،  بتاأمني  قمنا  ن��ار.  اإط��الق  وق��ف 

اجلنود اإىل الوطن!«.
القوات  ع��ودة  عدم  حقيقة  عن  �ضوؤاله  وعند 
املن�ضحبة اإىل الواليات املتحدة كما زعم الرئي�ض، 

مولفاين:  ميك  االأبي�ض  البيت  موظفي  كبري  رد 
املطاف«. نهاية  يف  �ضيحدث  ما  هذا  “ح�ضٌن. 

نيوز  “فوك�ض  لربنامج  ت�ضريحات  يف  واأ�ضاف 
عن  الإبعادهم  طريقة  اأ���ض��رع  “كانت  �ضنداي”: 

اخلطر اإر�ضالهم للعراق«.
تنتقل  اأن  املتوقع  من  اإن��ه  اإ�ضرب  قال  وال�ضبت 
�ضوريا،  �ضمال  من  املن�ضحبة  االأمريكية  القوات  كل 
ملوا�ضلة  العراق  غرب  اإىل  االألف،  قرابة  وعددها 

يف  و”للم�ضاعدة  “داع�ض”  تنظيم  على  احلملة 
عن  �ضيء  اأي  يذكر  مل  فيما  العراق”،  عن  الدفاع 

عودتها اإىل الوطن.
القوات  اأن  عراقي،  ك��ردي  اأمني  م�ضدر  واأبلغ 
العراق،  كرد�ضتان  منطقة  اإىل  عربت  االأمريكية 
حتمل  هامر  وعربة  مقطورة   30 نحو  اأن  واأ�ضاف 
معدات قد انتقلت اإىل جانب عربات تنقل جنودا.
الرئي�ض  نائب  مع  حمادثات  يف  تركيا  واتفقت 
االأمريكي مايك بن�ض، اخلمي�ض، على وقف هجومها 
الوقت  الإتاحة  اأيام،   5 ملدة  �ضوريا  �ضرقي  ب�ضمال 
“منطقة  من  لالن�ضحاب  االأك���راد  املقاتلني  اأم��ام 
مع  اإن�ضاءها قرب حدودها  اأنقرة  اآمنة” ت�ضتهدف 
ت�ضبب  اأزمة  تخفيف  اإىل  الهدنة  وتهدف  �ضوريا. 
ترامب،  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي،  الرئي�ض  ق��رار  فيها 
االأمريكية  ال��ق��وات  �ضحب  ال�ضهر،  ه��ذا  املفاجئ 
بانتقادات  قوبلت  خطوة  يف  �ضوريا،  �ضمايل  من 
للحلفاء  خيانة  بو�ضفها  اأخرى  ودول  وا�ضنطن  يف 
جانب  اإىل  �ضنوات  مدى  على  قاتلوا  الذي  االأكراد 

القوات االأمريكية �ضد املت�ضددين.

*بريوت 
طارئا  اجتماعا  اللبنانية  احلكومة  عقدت 
املمكنة  احل��ل��ول  يف  للبحث  ام�����ض  ظهر  قبل 
وقع  على  وذل��ك  الراهنة،  ال�ضيا�ضية  لالزمة 
وقطع  املناطق  كل  يف  ال�ضعبية  االحتجاجات 
واقفال  واالوت��و���ض��رتادات  الرئي�ضية  الطرق 

االدارات وامل�ضارف واجلامعات واملدار�ض.
اللبنانية  للحكومة  العامة  االمانة  وقالت 
�ضيعقد جل�ضة  الوزراء  ، ان جمل�ض  لها  بيان  يف 
عند ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف من �ضباح ام�ض 

يف الق�ضر اجلمهوري.
اجلل�ضة  انعقاد  قبل  ت�ضريح  هناك  وك��ان 
�ضمري  اللبنانية”  “القوات  ح��زب  لرئي�ض 
جعجع دعا فيه رئي�ض احلكومة �ضعد احلريري 

لتقدمي ا�ضتقالته.
حكومة  ت�ضكيل  “يجب  ج��ع��ج��ع،  وق���ال 

ال�ضدمة من اخت�ضا�ضيني«.
“القوات  مي��ث��ل��ون  وزراء  ارب���ع���ة  وك����ان 
اللبنانية” قد قدموا ا�ضتقاالتهم من احلكومة 
االمانة  وت�ضلمت  االحد  ال�ضبت  ليل  منت�ضف 
كتب  اليوم  �ضباح  احلكومة  لرئا�ضة  العامة 

ا�ضتقاالتهم ر�ضميا.
وافاد مرا�ضل )برتا( يف بريوت، بان مداخل 
من  له  املوؤدية  والطرقات  اجلمهوري  الق�ضر 
املناطق املجاورة التزال مقطوعة بالكامل منذ 
انت�ضار  مع  االمنية  القوى  قبل  من  ام�ض  اول 
كثيف لها و�ضط اإجراءات امنية م�ضددة، وذلك 
بتحرك  للقيام  اجت��اه  عن  معلومات  �ضوء  يف 

�ضعبي يف اجتاه الق�ضر اجلمهوري.
اأن  ع��ون  مي�ضال  اللبناين  الرئي�ض  اعترب 
االحتجاجات التي تعم البالد، تعرب عن “وجع 
كل  اتهام  الظلم  “من  اإن  ق��ال  لكنه  النا�ض”، 

ال�ضيا�ضيني بالف�ضاد«.
وذكر ح�ضاب مكتب عون على “تويرت”، اأنه 
باعتماد  االأق��ل  على  تبداأ  باأن  احلكومة  وجه 
من  كل  ح�ضابات  عن  امل�ضرفية  ال�ضرية  رف��ع 

يتوىل م�ضوؤولية وزارية حا�ضرا اأو م�ضتقبال.
وقال الرئي�ض خالل اجتماع للحكومة: “ما 
لكن  النا�ض،  وجع  عن  يعرب  ال�ضارع  يف  يجري 

تعميم الف�ضاد على اجلميع فيه ظلم كبري«.
�ضعد  احلكومة  رئي�ض  م��ع  ع��ون  واجتمع 
اجتماع  عقد  قبل  منفرد،  ب�ضكل  احل��ري��ري 
وزاري عاجل لبحث االحتجاجات التي دخلت 

يومها اخلام�ض، االثنني.
وقال مكتب عون اإن جمل�ض الوزراء اجتمع 
احتجاجات  و�ضط  بعبدا،  ق�ضر  يف  برئا�ضته 
تعم البالد وت�ضكل اأكرب حتد للنخبة احلاكمة 

منذ عقود.
اإ�ضالحات  احلكومة  تقر  اأن  املتوقع  وم��ن 
يف  الن�ضف،  اإىل  ال���وزراء  اأج���ور  خف�ض  منها 
وتهدئة  اقت�ضادية  اأزم���ة  لتخفيف  م�ضعى 
من  االآالف  مبئات  دفعت  التي  االحتجاجات 

املتظاهرين اإىل ال�ضوارع على مدى 4 اأيام.
اقرتاحات  عدة  احلريري  طرح  واالثنني، 
الوزراء  اأجور  تخفي�ض  اأهمها  ال�ضارع،  لتهدئة 
وت��ق��ل��ي�����ض خم�����ض�����ض��ات ال���ن���واب، ف�����ض��ال عن 

اإ�ضالحات اأخرى.
وبداأت االحتجاجات يف لبنان بعدما قررت 
غ�ضب  اأث��ارت  �ضرائب  حزمة  فر�ض  احلكومة 
الحقا  ارتفع  املطالب  �ضقف  لكنها  اللبنانيني، 

للمطالبة برحيل احلكومة.
اللبنانية  احلكومة  داخل  خالفات  ون�ضبت 
ال��ت��ي اقرتحها  االإ���ض��الح��ي��ة  ال��ورق��ة  ب�����ض��اأن 
الوزراء �ضعد احلريري، االأحد، ح�ضبما  رئي�ض 
اأفادت مرا�ضلة “�ضكاي نيوز عربية” يف بريوت، 
االث��ن��ني، يف وق���ت دخ��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات يف 

البالد يومها اخلام�ض.
اخلارجية  وزي��ر  اأن  مرا�ضلتنا  واأو�ضحت 
عدد  على  “اعرتا�ضات”  اأبدى  با�ضيل،  جربان 
من البنود يف الورقة االإ�ضالحية املقرتحة، ال 

�ضيما ما يتعلق باأزمة الكهرباء.
ح�ضلت  عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  وك��ان��ت 

اقرتحها  التي  االإ�ضالحية  الورقة  بنود  على 
اللبنانيني  ل��ت��ه��دئ��ة  حم��اول��ة  يف  احل���ري���ري 
ال��وزراء،  روات��ب  تخفي�ض  وت�ضمل  الغا�ضبني، 

واإلغاء كل املخ�ض�ضات املالية للنواب.
اأي�ضا  االإ�ضالحية  الورقة  م�ضودة  ون�ضت 
و�ضركات  امل�ضارف  على  �ضريبة  فر�ض  على 
اأق�ضى  املئة، وو�ضع حد  بن�ضبة 25 يف  التاأمني 
اآالف   3 مبعدل  اخل��ارج  اإىل  ال�ضفر  ملخ�ض�ضات 

دوالر مع موافقة م�ضبقة من جمل�ض الوزراء.
قوبلت  املقرتحة  االإ���ض��الح��ات  ه��ذه  لكن 
ب��رف�����ض م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ���ض��اح��ات امل��دن 
اللبنانية، الذين اأكدوا اأنهم ي�ضعون اإىل اإ�ضقاط 
يف  ال�ضيا�ضية  الطبقة  وكل  احلريري،  حكومة 

البالد التي يتهمونها بالف�ضاد.
مع  تزامنا  ال����وزراء  اع��رتا���ض��ات  وج���اءت 

بعبدا  اللبناين يف ق�ضر  الوزراء  ملجل�ض  جل�ضة 
لوجود  ن��ظ��را  م��ع��ت��اد،  غ��ري  ب�ضكل  الرئي�ضي 
املتظاهرين يف حميط ال�ضراي احلكومي و�ضط 

بريوت.
لبنان  الوطنية لالأنباء يف  الوكالة  واأفادت 
على  خلوة  اجلل�ضة  قبيل  عقد  احلريري  ب��اأن 

رئي�ض اجلمهورية العماد مي�ضال عون.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ع��ل��ى وق���ع اإ���ض��راب 
وامل�ضرفية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضهده  ع��ام 
مهلة  ال��ي��وم  وتنتهي  ل��ب��ن��ان،  يف  وال��ت��ج��اري��ة 
ل�ضركائه  احلريري  حددها  التي  �ضاعة  ال�72 
يف  املتفاقمة  االأزم��ة  حل  اأجل  من  ال�ضيا�ضيني 

البالد، مهددا باللجوء اإىل خيارات اأخرى.
م�ضاء  الغا�ضبة،  ال��ت��ظ��اه��رات  وتفجرت 
اللبنانية  احلكومة  نية  على  ردا  اخلمي�ض، 

تطبيق  على  بع�ضها  جديدة،  �ضرائب  فر�ض 
�ضنتا   25 بواقع  “وات�ضاب”،  الفوري  التوا�ضل 
االحتجاجات  اأ�ضبحت  اأن  لبثت  ما  لكن  يوميا، 
على  الف�ضاد  ينخره  الذي  احلاكم  النظام  �ضد 
“ال�ضفافية  منظمة  بح�ضب  امل�ضتويات،  ك��ل 

الدولية«.
يتحملوا  يعدوا  مل  اإنهم  اللبنانيون  ويقول 
املعي�ضية  االأو����ض���اع  ت���ردي  ج���راء  م��ن  اأك���رث 
وفر�ض ال�ضرائب من قبل احلكومة، ويطالبون 
املتنفذين  الف�ضادين  اإن  التي يقولون  باالأموال 

يف البالد �ضرقوها.
التوافد  اإىل  لبنان  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  دع��ا 
بكثافة ملناطق االحتجاجات يف خمتلف اأنحاء 
العام،  لالإ�ضراب  دع��وات  وجهوا  كما  ال��ب��الد، 

واإقفال الطرق، من اأجل اإ�ضقاط احلكومة.
وذك���ر ب��ي��ان ���ض��ادر ع��ن م��ب��ادرة “حلقي” 
اإنكار  حالة  ال�ضلطة  قوى  “تعي�ض  اللبنانية: 
النا�ض”،  مطالب  تنفيذ  يف  باملماطلة  وت�ضتمر 
اللبناين  لل�ضعب  ال��دع��وة  “جندد  م�ضيفة: 
ال�ضلح  ريا�ض  ب�ضاحة  التظاهر  يف  لال�ضتمرار 

وباقي املدن«.
اليوم احل�ضم:  “االإثنني هو  البيان:  وتابع 
اإ�ضراب عام، قطع طرقات، و�ضل احلركة ب�ضكل 

كامل يف البلد«.
واخ��ت��ت��م��ت امل����ب����ادرة ب��ي��ان��ه��ا ب��ال��ق��ول: 
مع  املناطق  كافة  يف  مبظاهرات  “لنتحرك 
وباقي  ال�ضلح  ريا�ض  يف  مركزية  مظاهرات 
فاإما  احلكومة:  رئي�ض  مهلة  انتهاء  حتى  املدن 

اال�ضتقالة اأو الت�ضعيد«.
امل�����ض��ارف  جمعية  اأع��ل��ن��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
اللبنانية، اأن البنوك �ضتبقى مغلقة االثنني يف 

خمتلف اأنحاء البالد.
رئي�ض  اتفق  التوتر،  لتخفيف  م�ضعى  ويف 
اللبناين  الرئي�ض  مع  احلريري  �ضعد  ال��وزراء 
مي�ضال عون، على م�ضودة الورقة االإ�ضالحية، 
والتي اأفادت م�ضادر “�ضكاي نيوز عربية”، اأنها 

واإلغاء  ال��وزراء،  جميع  روات��ب  خف�ض  تت�ضمن 
كل املخ�ض�ضات املالية للنواب اللبنانيني.

اأي�ضا خف�ض رواتب املدراء  و�ضملت الورقة 
ورفع  ل��رية،  ماليني   8 يتجاوز  ال  مبا  العامني 
رواتب الق�ضاة اإىل 15 مليون لرية كحد اأق�ضى.
اأي�ضا  االإ�ضالحية  الورقة  م�ضودة  ون�ضت 
و�ضركات  امل�ضارف  على  �ضريبة  فر�ض  على 
اأق�ضى  املئة، وو�ضع حد  بن�ضبة 25 يف  التاأمني 
اآالف   3 مبعدل  اخل��ارج  اإىل  ال�ضفر  ملخ�ض�ضات 

دوالر مع موافقة م�ضبقة من جمل�ض الوزراء.
لرواتب  �ضقف  و�ضع  على  االتفاق  مت  كما 
ال��ع�����ض��ك��ري��ني ال ي��ت��ج��اوز روات�����ب ال�����وزراء، 
ورفع  املحلية  ال�ضناعات  دعم  اإىل  باالإ�ضافة 
حملي  بديل  لها  التي  ال��واردات  على  ال�ضريبة 
واإلغاء  االقت�ضادية،  الرقابة  هيئة  وتفعيل 
التقاعد  معا�ضات  م��ن  خف�ضه  مت  م��ا  جميع 
م�ضاهمة  جانب  اإىل  االأمنية،  والقوى  للجي�ض 
فرز  ومعامل  الكهرباء  معامل  الإن�ضاء  امل�ضارف 

النفايات واملحارق ال�ضحية.
وا���ض��ت��م��رت االأح����د، و���ض��ط غ��ي��اب اأع���الم 
االأحزاب ب�ضكل تام، ورفع العلم اللبناين فقط، 
يف  الطائفية  االنق�ضامات  ت�ضقط  �ضابقة  يف 

البالد.
ومع تزايد اأعداد املحتجني، اتخذت قوات 
االأمن اإجراءات م�ضددة و�ضط بريوت للحيلولة 
احلكومة  م��ق��ر  اإىل  املحتجني  و���ض��ول  دون 
يف  اأمنية  اح��رتازات  اتخاذ  مت  كما  اللبنانية، 

حميط الق�ضر اجلمهوري.
وت���واف���دت يف ط��راب��ل�����ض ���ض��م��ال ل��ب��ن��ان، 
يف  للم�ضاركة  املتظاهرين  من  غفرية  ح�ضود 
خمتلف  من  املتظاهرون  وجاء  االحتجاجات، 

اأحياء املدينة ومن البلدات املجاورة.
���ض��ور  يف  االأه������ايل  خ���رج  اجل���ن���وب،  ويف 
االأح���زاب  ع��ن  بعيدا  ومرجعيون  والنبطية 
بحقوقهم  مطالبني  التقليدية،  ال�ضيا�ضية 
ومتهمني كل رموز ال�ضلطة با�ضتغالل منا�ضبهم.

*عمان 
اطلق ال�ضحافيون يف املوؤ�ض�ضات االعالمية يف ا�ضرتاليا االثنني حملة حلماية انف�ضهم وم�ضادرهم، 
ال�ضحف  كل  يف  االوىل  ال�ضفحة  بتغطية  احلملة  وب��داأت  اال�ضرتالية.  اإ���ض  بي  اإ���ض  وكالة  ح�ضب 
ال�ضادرة يف ا�ضرتاليا �ضباح اليوم باأ�ضطر من احلرب اال�ضود، يف عملية احتجاجية ترمز اىل الرقابة. 
لها �ضحافيون يف  التي تعر�ض  املداهمات  ان احلملة اطلقت على خلفية  الوكالة اال�ضرتالية،  وذكرت 
ال�ضرطة قد داهمت منزل �ضحافية تعمل  املا�ضي ب�ضبب ن�ضرهم ت�ضريبات ح�ضا�ضة. وكانت  حزيران 
التايل داهمت  اليوم  ن�ضرها ت�ضريبات تطال جهاز اال�ضتخبارات، ويف  ب�ضبب  نيوز كورب  موؤ�ض�ضة  لدى 
حول  تقرير  م�ضربي  عن  للك�ضف  معلومات  عن  بحثا  �ضي”  بي  “ايه  وكالة  مقر  الفيدرالية  ال�ضرطة 
انتهاكات مزعومة تطال اجلي�ض اال�ضرتايل. وت�ضمل احلملة التي ت�ضارك فيها كل املوؤ�ض�ضات االإعالمية 
االأ�ضرتالية الرئي�ضية، اإقامة متحف حلرية االإعالم يف مدينة كانربا، من املقرر افتتاحه يف اخلام�ض 
اأو  للحب�ض،  تعر�ضوا  الذين  ال�ضحافيني  من  لعدد  ق�ض�ض  على  املتحف  ويركز  املقبل،  ال�ضهر  من  ع�ضر 

ملالحقات قانونية، اأو لتهديدات باملالحقة ب�ضبب اإ�ضرارهم على اإحاطة م�ضادرهم بال�ضرية.

قوات أميركية تخرج من سوريا.. 
ووجهتها الجديدة تكشف كذبة ترامب

اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية على وقع استمرار االحتجاجات الشعبية لليوم الخامس

صحافيو استراليا يطلقون حملة 
لحماية انفسهم ومصادرهم

*رام اهلل 
ج���دد م�����ض��ت��وط��ن��ون م��ت��ط��رف��ون ي��ه��ود االإث��ن��ني 
اقتحاماتهم لباحات امل�ضجد االأق�ضى املبارك - احلرم 

القد�ضي ال�ضريف مبدينة القد�ض املحتلة. 
اخلطيب  عزام  ال�ضيخ  القد�ض  اوقاف  مدير  وقال 
ملرا�ضل )برتا( يف رام اهلل اإن 122 م�ضتوطنا اقتحموا 
ونفذوا  متتالية،  جمموعات  على  االأق�ضى  امل�ضجد 
�ضروحات  وتلقوا  باحاته  يف  ا�ضتفزازية  ج���والت 
اأداء  بع�ضهم  حم��اوالت  و�ضط  املزعوم،  »الهيكل«  عن 
ال�ضريف  القد�ضي  احلرم  �ضاحات  يف  تلمودية  طقو�ض 

االحتالل  �ضلطات  واأغلقت  اليهودية.  االعياد  بحجة 
االإ�ضرائيلي االثنني، معرب بيت حانون »ايرز« مع قطاع 
للمعابر  العامة  االدارة  وقالت  االجت��اه��ني.  يف  غ��زة 
�ضمال  املعرب  اغلقت  االح��ت��الل  �ضلطات  ان  بيان،  يف 
االإ�ضرائيلية”  “االعياد  بداعي  واح��د  ليوم  القطاع 
ق��وات  واعتقلت  وامل��غ��ادري��ن.  القادمني  حركة  ام��ام 
االحتالل اال�ضرائيلي فجر االثنني، اأحد ع�ضر مواطنا 
بال�ضفة  خمتلفة  ملناطق  مداهمتها  خالل  فل�ضطينيا، 
يف  الفل�ضطيني  اال�ضري  ن��ادي  وق��ال  املحتلة.  الغربية 
بيان، ان قوات االحتالل اال�ضرائيلي اقتحمت مناطق 

متفرقة يف مدن اخلليل وبيت حلم وقلقيلية ورام اهلل 
انهم  بزعم  ع�ضر  االحد  املواطنني  واعتقلت  والبرية 

مطلوبون.
�ضباح  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ق���وات  واعتقلت 
الرحمة  ب��اب  م�ضلى  م��ن  مقد�ضيني  �ضابني  االث��ن��ني، 
املحتلة.  القد�ض  مدينة  يف  املبارك  االأق�ضى  بامل�ضجد 
باأن  بيان،  يف  بالقد�ض  الفل�ضطيني  اال�ضري  نادي  واأفاد 
يف  تواجدهما  اأثناء  �ضابني،  اعتقلت  االحتالل  قوات 
امل�ضكوبية  م�ضلى باب الرحمة، واقتادتهما اىل مركز 

لالحتالل بالقد�ض للتحقيق معهما.

122 مستوطنا متطرفا يقتحمون األقصى

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

 نـعــي فا�ســـل 
 يتقدم االعالمي ح�سني ال�ساعر 

رئي�س حترير جملة جنوم وا�سواء العربية  وعائلته باأحر م�ساعر احلزن واملوا�ساة 

 بوفاة ابن عمه احلاج

 توفيق حممد �سليمان الفيومي 
 رحمه اهلل رحمة وا�سعة وادخله ف�سيح جناته والهم اهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

 انا هلل وانا اليه راجعون

*أوتاوا 
باأ�ضواتهم  الكنديون  الناخبون  ادىل 
يف االنتخابات العامة الثالثة واالأربعني يف 
مبجل�ض  ع�ضوا   338 الختيار  البالد  تاريخ 
التا�ضعة �ضباحا  ال�ضاعة  العموم وذلك من 

اإىل التا�ضعة م�ضاء بتوقيت كندا .
خم�ضة  االنتخابات  هذه  يف  ويتناف�ض 
بقيادة  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب  ه��ي  اأح����زاب 
بقيادة  املحافظني  وحزب  ترودو  جا�ضتني 
اجلديد  الدميقراطي  واحلزب  �ضري  اأن��درو 
اخل�ضر  وح��زب  �ضينغ  جاجميت  بزعامة 
كيبيك  كتلة  وحزب  ماي  اإليزابيث  بقيادة 
وحزب  بالن�ضيت  فران�ضوا  اإي��ف  بزعامة 

ال�ضعب الكندي بقيادة ماك�ضيم بارنييه.
التي  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  و���ض��ه��دت 
املا�ضي  اأيلول   11 منذ  يوما   40 ا�ضتمرت 
الليربايل  احل��زب��ني  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�ضة 
منهما  ك���ل  ي���ح���اول  ح��ي��ث  وامل��ح��اف��ظ��ني 
االأق��ل  على  مقعدا   172 على  احل�����ض��ول 
غالبية  على  للح�ضول  املقاعد  جممل  من 
يف  املقبلة  احلكومة  وت�ضكيل  االأ���ض��وات 

ا�ضتطالعات  فيه  اأ���ض��ارت  ال���ذي  ال��وق��ت 
يح�ضل  لن  احلزبني  من  اأي  اأن  اإىل  ال��راأي 
ذلك  يدفع  وق��د  االأ���ض��وات  غالبية  على 
االأح��زاب  مع  اأقلية  حكومة  ت�ضكيل  اإىل 
الدميقراطي  احل��زب  مع  خا�ضة  االأخ��رى 
الثالث  املركز  على  ح�ضل  ال��ذي  اجلديد 
اأ����ض���ارت  وال�����ذي   2015 ان��ت��خ��اب��ات  يف 
يح�ضد  �ضوف  اأنه  اإىل  ال��راأي  ا�ضتطالعات 
عددا اأكرب من املقاعد مقارنة باالنتخابات 
ال�ضابقة . وطبقا لقانون االنتخاب الكندي 

على  احل�ضول  ح��زب  كل  على  يجب  فاإنه 
ع�ضوا   12 وهو  النواب  من  املطلوب  العدد 
داخل  للحزب  ر�ضمي  مركز  على  للح�ضول 
الليربايل  احلزب  وكان   . الكندي  الربملان 
االنتخابات  يف  مقعدا   177 على  ح�ضل  قد 
حزب  ح�ضل  فيما  ال�ضابقة  الفيدرالية 
حزب  وح�ضل  مقعدا   95 على  املحافظني 
مقعدا   39 ع��ل��ى  اجل���دد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
بينما ح�ضل حزب كتلة كيبيك على ع�ضرة 
مقاعد وح�ضل حزب اخل�ضر على مقعدين.

الكنديون يدلون بأصواتهم اليوم 
في االنتخابات العامة
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ادارة جديدة لنادي االستقالل 
برئاسة علي العاميرة

الوحدات يرفض شرط طارق خطاب

العب الجودو اشتيان يودع االولمبياد 
العسكري بانتصارين وخسارة

الهالل يتطلع لتكرار تفوقه 
اآلسيوي على السد

*وكاالت
الهيئة  اجتماع  يف  اأ�شدها  على  املناف�شة  كانت 
الأحد  م�شاء  عقدت  التي  ال�شتقالل  لنادي  العامة 
املر�شح  فاز  حيث   ،72 اأ�شل  من  ع�شوا   56 بح�شور 
القادمة  للمرحلة  النادي  برئا�شة  العمايرة  علي 
فقط  �شوتني  بفارق  متقدما  �شوتا   29 على  حا�شال 

على مناف�شه اأمين الفاعوري.
خم�ش�شة  مقاعد   8 على  مر�شحا   12 وتناف�س 
ود.  ب���زادوغ  منال  د.  كانت  حيث  الإدارة  ملجل�س 
 48( الأ���ش��وات  اعلى  �شاحبتا  رم��ان  اأب��و  غ��ي��داء 
نايف  �شوتا(، فيما �شمت الدرارة اجلديدة كذلك 
الن�شر 33، حممد عابد �شحادة 32، حاكم خري�شة 
 ،28 ال�شوبكي  �شامي  م.   ،30 الزعبي  اأي���ات   ،32
جمانة حممد 26 �شوتا، بينما اأعترب د. عبد الفتاح 
عبد  غدير   ،25 ال�شاقلدي  زينب   ،25 الب�شتاين 
�شوتا   23 احلليم  عبد  عبود  املحامي   ،24 الكرمي 
لنادي  اجلديد  الرئي�س  وك��ان  اإحتياط.  اأع�شاء 
العامة  الهيئة  بثقة  �شعادته  عن  عرب  ال�شتقالل 
اجلبور  ح�شني  د.  برئا�شة  الدارة  جهود  مقدرا 
اإحداث  على  اجلديد  املجل�س  بقدرة  ثقته  وموؤكدا 
نقلة نوعية يف م�شرية النادي،  فيما كان ال�شيد اأمين 
الفاعوري اأول املباركني لالإدارة اجلديدة متمنيا لها 

اإعتزازه  عن  ومعربا  القادمة  املرحلة  يف  التوفيق 
ال�شابقة يف عدة  التي حققتها الدارة  بالنجاحات 
جمالت.  واأ�شرف على عملية النتخاب يف اجتماع 
الذي  العا�شمة  �شباب  مديرية  وفد  العامة  الهئية 
اأن�س  الكيالين،  حممود  عبيدات،  علي  ال�شادة  �شم 

الق�شاة، زياد جودة، وعبداهلل احلويان.

*وكاالت
طارق  ال��دويل  وامل��داف��ع  ال��وح��دات  يتو�شل  مل 
اأن  رغ��م  ات��ف��اق،  اأي  اإىل  اللحظة  حتى  خ��ط��اب، 

املفاو�شات بني اجلانبني بداأت بوقت مبكر.
وعلم  اأن اإدارة الوحدات ترف�س اأي �شرط غري 
مكانته  بلغت  مهما  كان،  لعب  اأي  يفر�شه  منطقي 

وجنوميته.
“الوحدات ميتلك عدة خيارات  امل�شدر  واأ�شاف 
يف خط الدفاع، لكن مت التفاو�س مع خطاب ب�شفته 

اأحد اأبناء النادي ومطلب جماهريي اأي�شا«.
على  ي�شر  ي��زال  ما  خطاب  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح 

الحرتاف  له  يتيح  عقده  يف  بند  بوجود  التم�شك 
ما  وهو  خارجيا،  عر�شا  فيها  يتلقاها  حلظة  اأي  يف 
ا�شتقرار  يوؤثر على  الوحدات لأن ذلك قد  يرف�شه 

الفريق.
واأكد امل�شدر اأن الوحدات فريق كبري، ويف حال 
�شيحرتم  النادي  فاإن  ب�شرطه  متم�شكًا  الالعب  بقي 
وهي  اأخ��رى،  دفاعية  خيارات  عن  ويبحث  ق��راره، 

متاحة.
من  وب��رز  ال��وح��دات  مع  م�شريته  خطاب  وب��داأ 
الأردن  منتخب  ل�شفوف  �شمه  يتم  اأن  قبل  خالله 

ويخو�س عدة جتارب احرتافية خارجية.

*وكاالت
حممد  للجودو  الع�شكري  املنتخب  لع��ب  ودع 
من  الع�شكري  الوملبياد  بطولة  مناف�شات  ا�شتيان، 
منتخب  لعب  امام  خ�شارته  بعد  املجموعات،  دور 
يف  ج��رت  التي  امل��ب��اراة  يف  الع�شكري  اوزبك�شتان 

ال�شني.
الذي  الع�شكري  الوملبياد  يف  الردن  وي�شارك 
ريا�شي  الف   15 حوايل  بح�شور  ال�شني  ت�شت�شيفه 

وريا�شية ميثلون 134 دولة.
بانت�شارين  البطولة  مناف�شات  ا�شتيان  وا�شتهل 
قبل  والكامريون  مينيمار  منتخبي  من  لعبني  على 

اخل�شارة امام لعب منتخب اوزبك�شتان.

وا�شار الناطق العالمي باإ�شم الحتاد الريا�شي 
املناف�شات  اأن  املنا�شري،  ح��امت  حممد  الع�شكري 
يوم  تتوا�شل  الع�شكري  الومل��ب��ي��اد  يف  الردن��ي��ة 
م�شعب  القوى  العاب  لعب  مب�شاركة  الثنني  غد 

املومني، اىل جانب م�شاركة منتخب التايكواندو.
الن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  امل��ن��ا���ش��ري  ول��ف��ت 
اىل  الردين  ال��وف��د  رئي�س  اأن  “برتا”  الردن��ي��ة 
الحت��اد  م��دي��ر  قطي�شات  ج��ه��اد  العميد  ال�شني 
م�شوؤويل  مع  لقاءاته  يوا�شل  الع�شكري،  الريا�شي 
الدول الخرى، يف اطار التباحث يف ال�شاأن الريا�شي 
الريا�شية  العالقات  والعمل على تعزيز  الع�شكري، 

الع�شكرية بني الردن وهذه الدول.

*وكاالت
يت�شلح الهالل ال�شعودي بالثقة والفوز العري�س 
القطري  ال�شد  ي�شت�شيف  عندما  الذهاب،  لقاء  يف 
اآ�شيا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف  الظهور  بطاقة  على 

اليوم الثالثاء.
ربع  م��ن  اأق��ل  بعد  مبكر  بهدف  التاأخر  ورغ��م 
الدوري  مت�شدر  الهالل  انتف�س  البداية،  من  �شاعة 
الدوحة،  يف  ذهابا   1-4 منت�شرا  وخرج  ال�شعودي 
القاري  النهائي  اإىل  الو�شول  اأعتاب  على  لي�شبح 

للمرة الثالثة يف 6 �شنوات.
ويعي�س الهالل، الذي خ�شر نهائي دوري الأبطال 
يف 2014 و2017، حالة رائعة على ال�شعيد املحلي 
اأي�شا وفاز مبباراته الأخرية 3-0 على �شمك لينفرد 

بالقمة بفارق اأربع نقاط.
مرماه  يف  �شجل  الذي  جوميز،  بافتيمبي  وكتب 
تويرت  على  قطر،  بطل  �شباك  يهز  اأن  قبل  ذهابا 

“هذا  ال�شعودي  ال��دوري  يف  الأخري  النت�شار  عقب 
يوم  الإي����اب  م��ب��اراة  قبل  ثقة  �شيمنحنا  ال��ف��وز 
بالت�شجيل  �شعيد  اآ�شيا.  اأبطال  دوري  يف  الثالثاء 

وم�شاعدة فريقي«.
اأخ��رى،  م��رة  ال��ه��الل  هجوم  جوميز،  و�شيقود 
بالالعبني  مدججة  بت�شكيلة  الفريق  و�شيدخل 
اأ�شحاب املهارات الفردية، لكنه يف املقابل قد يفتقد 

احلار�س عبد اهلل املعيوف ب�شبب الإ�شابة.
و�شيجد ال�شد، نف�شه يف موقف �شعب للتعوي�س، 
خا�شة اأنه �شيخو�س املباراة يف الريا�س دون اثنني 
بوجناح  ب��غ��داد  ال��ه��داف  وه��م��ا  لعبيه  اأب���رز  م��ن 

واملدافع عبد الكرمي ح�شن.
يف  القطري  ال���دوري  ه���داف  ب��وجن��اح،  وتلقى 
قبل  ذهاب  لقاء  يف  �شفراء  بطاقة  املا�شي،  املو�شم 
حمراء  بطاقة  الكرمي  عبد  ن��ال  بينما  النهائي، 

مبا�شرة.

بين فارس وفيتال.. الحكاية 
مختلفة تماما في األردن

»كراتيه الدرك« تحصد الذهب في بطولة فيينا

انضمام المدرب السقار للجهاز الفني لمنتخب الشباب

غزارة تهديفية وتوهج هاللي في جولة الدوري السعودي

ختام المعسكر التدريبي لالعبي اكاديمية 
عمان للتنس واالكاديمية المصرية

*وكاالت
اأن هناك مدربًا على �شاكلته يف كرة  لو 
واأجنز  م�شهودة  نه�شة  اأحدث  لرمبا  القدم، 
حلم اللعب باملونديال، فاجتهاده ومثابرته، 
من  الإ���ش��ادة  اأ���ش��ك��ال  بكل  يحظى  جعلته 

جماهري الريا�شة الأردنية.
فار�س الع�شاف، املدير الفني للمنتخبات 
الأردنية بالتايكواندو، اأ�شبح مثاًل يحتذى 
اأ�شبح  بالإبداع والمتاع، وهو مدرب وطني 

ا�شمه يعلو بقوة يف �شماء الإجناز.
نه�شة  اأحدثت  عامًا”،   39“ والع�شاف 
قاد  فبعدما  التايكواندو،  بريا�شة  م�شهودة 
اأوملبياد  بذهبية  للظفر  غو�س  اأب��و  اأحمد 
الألعاب  يف  تاريخية  ميدالية  ك��اأول  ري��و 
فاإن  الأردنية،  الريا�شة  حترزها  الأوملبية 
�شغفه مبوا�شلة م�شرية الجناز مل يتوقف.

حتويل  يف  الآن  حتى  الع�شاف  وجن��ح 
الر�شيد اخلايل لالأردن يف بطولة اجلائزة 
الكربى للتايكواندو، اإىل ح�شيلة تبعث على 
�شت  اإىل  ارتفعت  حيث  والعتزاز،  الفخر 
ميداليات يف واحدة من اأقوى البطولت يف 

العامل.
ما  ب��ني  ون��رب��ط  الع�شاف،  ع��ن  نتحدث 
يحققه وينجزه، وبني مدرب منتخب الأردن 

لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز.
يتقا�شى  املالية، وكم  لالأمور  نتطرق  لن 
فنية..  اأمور  نتحدث عن  ولكن  هذا وذاك؟ 
ومدرب  التوقعات،  مثابرا  مدربا  قلب  كيف 

اآخر مل ي�شف �شوى مزيد من اخليبات.
متى يبدع املدرب الوطني؟

فار�س الع�شاف، اأبدع، واأ�شبح اأحد اأبرز 
التايكواندو،  بريا�شة  العامل  يف  مدربني   4
وهذا الإبداع مل يتحقق اإل لكونه ا�شتحوذ 
فو�شع  الكاملة،  وال�شالحيات  الثقة  على 
ل�شناعة  امل�شتقبلية  واإ�شرتاتيجته  خطته 

الأبطال، فجاء احل�شاد غزيرًا.
الأ���ش��ط��ورة  البطل  لنا  ق��دم  اأن  فبعد 

للتايكواندو  يقدم  هو  ها  غو�س،  اأبو  اأحمد 
يف  �شاهم  حيث  الآخ��ر،  تلو  بطاًل  الأردنية 
وتوىل  قدراتهم،  ووظ��ف  اأدائ��ه��م  تطوير 
اأوراق خ�شومه والتعرف  هو بنف�شه قراءة 
على نقاط ال�شعف والقوة، لينهل من منجم 

الإجناز ما لذ له وطاب.
امل��درب  اأن  على  لنتفق  يقودنا  �شبق  ما 

حظي  لو  نف�شه  اإثبات  على  ق��ادر  الوطني 
الأجانب  املدربون  بها  يحظى  التي  بالثقة 
الأردن،  منتخب  تدريبات  يتولون  عندما 
كاملة  وال�شالحيات  الثقة  تكون  بحيث 
املدرب  على  نقوى  ل  وبحيث  منقو�شة،  ل 
املحلي يف اأول اأخفاق، ويف وقت نتغا�شى به 

عن جملة اإخفاقات للمدرب الأجنبي.
ال����ي����وم ���ش��ج��ت م����واق����ع ال��ت��وا���ش��ل 
الريا�شة  جماهري  ك��ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي، 
الع�شاف  ي�شّطره  مبا  بالإ�شادة  الأردن��ي��ة، 
م�شبوقة،  وغ��ري  تاريخية  اإجن����ازات  م��ن 
اأي  ويف  جن��اح  لأي  متعط�شة  فاجلماهري 
لعبة، وبخا�شة يف وقت متر به بخيبة اأمل 
اأداء  ي�شيب  الذي  الوا�شح  الرتاجع  جراء 

منتخب الكرة �شاحب ال�شعبية الأوىل.
ال��ذات  واث��ب��ات  والنتماء  العمل  حب 
وا�شتخراج كل ما لدى الالعبني من طاقات، 
عوامل  اأه��م  من  امل��ال،  ح�شابات  عن  بعيدًا 
الوطني والعربي،  املدرب  النجاح يف م�شرية 
ب�شرط  م��ره��ون��ًا  النجاح  ذل��ك  يبقى  لكن 
وحيد ومهم، هو الإميان احلقيقي بقدراته.
ال��ف��رق دائ��م��ًا يكون ك��ب��ريًا ب��ني م��درب 
منتخب  قيادة  اأجل  من  “يحرق” اأع�شابه 
اأداء  بعد  يبت�شم  مدرب  وبني  للفوز،  بالده 

خميب قهر اجلماهري.
من  الكثري  هناك  الع�شاف،  �شاكلة  على 
ن�شف  ينتظرون  الذين  الأردنيني  املدربني 
طاقاتهم،  ليفجروا  ثقة،  ون�شف  فر�شة، 
ومن  بقدراتهم،  ي��وؤم��ن  م��ن  هيهيات  ولكن 

يقتنع باأن مزمار احلي ُيطرب.)كوورة(

*وكاالت
اإجن��ازًا  للكراتيه  ال��درك  فريق  حقق   
الدولية  »فيينا«  بطولة  يف  جديدًا  ريا�شيًا 

التي اختتمت يف العا�شمة النم�شاوية.
ميداليات  خم�س  الن�شامى  وح�����ش��د 
يف  برونزيات(  وث��الث  وف�شية،  )ذهبية، 
والإث���ارة،  بالقوة  ات�شمت  التي  البطولة 
لع��ب   )1000( م��ن  اأك����ر  ب��ه��ا  و����ش���ارك 
 )24( من  ناديًا،   )113( ميثلون  ولعبة، 
اأملانيا،  رو�شيا،  )اإيطاليا،  اأبرزها  من  دولة 
اإجنلرتا،  �شربيا،  اليونان،  هنغاريا،  فرن�شا، 

بالإ�شافة اإىل النم�شا البلد امل�شيف(.
وخ��ط��ف لع��ب��و ال�����درك الأ����ش���واء، 
اللعبة  اأبطال  وقدموا م�شتويات كبرية بني 
الفنية  النتائج  ج��اءت  حيث  ال��ع��امل،  يف 
للن�شامى كما يلي :- فئة كاتا جماعي رجال 
الذهبية(  )امليدالية  الأول  املركز  كاأ�س   :
�شالح  م��روان،  )ان�س  الالعبني  طريق  عن 

الدين عمر، عبداهلل عزام ( .
 )75( حت��ت  وزن  ف���ردي  ق��ت��ال  فئة   -
طريق  عن  الف�شية  امليدالية   : رجال  كغم 

الالعب )حامت اأنور( .
- فئة قتال فردي وزن حتت )67( كغم 
طريق  ع��ن  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  رج���ال: 

الالعب )حممد �شامي( .
امليدالية   : رج��ال  ف��ردي  كاتا  فئة   -
ال��ربون��زي��ة ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب )ان�����س 

مروان( .
امليدالية   : رج��ال  ف��ردي  كاتا  فئة   -
ال��ربون��زي��ة ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب )���ش��الح 
الدين عمر( . يذكر اأن فريق قوات الدرك 
للكراتيه ي�شم نخبة من الالعبني املتميزين 
املحلي والدويل، وحقق عددا  امل�شتوى  على 
ح�شوله  اآخرها  كان  البطولت  من  كبريًا 
على املركز الثاين يف املجموع العام ببطولة 

تركيا املفتوحة.
البطولة  يف  الدرك  قوات  وفد  وتراأ�س 
العقيد مروان العيا�شرة ، و�شم يف ع�شويته 
فتيان  �شالح  ،املالزم  خو�شان  نا�شر  الرائد 
والالعبني  عليمات،  فار�س  املالزم  )مدربًا(، 
الدين  )ان�س مروان، عبداهلل عزام، �شالح 

عمر، حامت انور، حممد �شامي(.

*عمان
ان�شمام  ع��ن  ال��ق��دم،  ك��رة  احت��اد  اعلن 
ملنتخب  الفني  للجهاز  ال�شقار  ماجد  املدرب 
غياث  امل�شتقيل  امل��درب  من  ب��دل  ال�شباب، 
ال��ت��م��ي��م��ي. وال��ت��ح��ق ال�����ش��ق��ار ب��ت��دري��ب��ات 
املقبلة  ا�شتعدادا للمرحلة  ال�شباب  منتخب 

ملنتخب  الفني  اجلهاز  وبات  املناف�شات،  من 
اللحام،  ب��الل  الفني  املدير  ي�شم  ال�شباب 
وماجد ال�شقار مدربا عاما وعمر الك�شواين 

مدربا حلرا�س املرمى.
لكرة   19 ت  ال�شباب  منتخب  ويوا�شل 
القدم، حت�شرياته الفنية والبدنية بقيادة 

التي  الآ�شيوية  للت�شفيات  تاأهبًا  اللحام، 
تنطلق يف ال�شاد�س من ال�شهر املقبل.

على  الأح��د  تدريباته  املنتخب  وع��اود 
ملعب البولو مبدينة احل�شني لل�شباب و�شط 
تركيز على العديد من اجلوانب التكتيكية 

والفنية مب�شاركة 25 لعبًا.

اإىل ذلك، ا�شرف مقيم احلكام واملحا�شر 
حممد عادل، على تقدمي حما�شرة نظرية 
خاللها  مت  البولو،  ملعب  مبنى  يف  لالعبني 
���ش��رح ال��ت��ع��دي��الت اجل��دي��دة ال��ت��ي طالت 
قوانني اللعبة، واأقرها الحتاد الدويل قبل 

اأ�شهر.

*وكاالت
وا���ش��ل��ت اأن��دي��ة ال��ه��الل واأه��ل��ي ج��دة 
يف  ومتيزها  توهجها  والفي�شلي،  والوحدة 
اجلولة ال�شابعة من عمر الدوري ال�شعودي 

للمحرتفني.
وي��ت�����ش��در ال���ه���الل، ج�����دول ت��رت��ي��ب 
نقاط   4 بفارق  نقطة  بر�شيد 19  البطولة 
اأهلي  عن  نقاط  و5  الوحدة،  الو�شيف  عن 

جدة والفي�شلي بعد مرور 7 جولت.
 24 اإح��راز  ال�شابعة،  اجلولة  و�شهدت 
وحيد  وتعادل  انت�شارات   7 وت�شجيل  هدًفا 

يف مباراة اأبها والفيحاء بهدف ملثله.
وت��ع��د م��ب��اراة دي��رب��ي الأح�����ش��اء بني 
الفتح والعدالة والتي انتهت )5-3( الأكر 
يليها  اأه��داف،   8 بواقع  لالأهداف  ت�شجياًل 

مباراة اأهلي جدة والتعاون )1-3(.
اإثارة  الأكر  كان  للجولة،  الأول  اليوم 
 3 يف  هدفا   15 بت�شجيل  تهديفية  وغ��زارة 
و3  ال�شبت،  يوم  اأه��داف   6 مقابل  مباريات، 

اأهداف يف اليوم اخلتامي الأحد.
وت�شدر الربازيلي كارلو�س اإدواردو جنم 
الهالل، جدول ترتيب هدايف البطولة هذا 
بفارق هدف عن  اأه��داف،   6 بر�شيد  املو�شم 
زميله الفرن�شي بافيتمبي جوميز، ومواطنه 
عمر  وال�شوري  ج��دة(،  )احت��اد  رومارينيو 
اأندريا  وكارولي�س  ج��دة(،  )اأهلي  ال�شومة 

)العدالة(.
اأبها،  لعب  بقري  �شعد  التون�شي  وح�شر 
بر�شيد  الأه��داف  �شانعي  اأف�شل  مقدمة  يف 
ح�شن  ال�شعودي  م��ع  منا�شفة  اأه���داف،   3
وي��و���ش��ف اجلبلي  احل��ب��ي��ب جن��م احل����زم، 

)الفي�شلي(.
اأرقام م�شجلة بعد 7 جولت

لأف�شل  �شدارته  على  الهالل  حافظ   -
هجوم بر�شيد 22 هدًفا، يليه العدالة )13 
هدًفا(، ثم اأهلي جدة )12 هدًفا(، واحتاد 

جدة والتفاق )11 هدًفا لكل منهما(.
دف����اع حيث  ك���اأق���وى  ال��ن�����ش��ر  - ظ���ل 
الفي�شلي  يليه  فقط،  واحًدا  هدًفا  ا�شتقبل 
جدة  واأهلي  الوحدة  وبعده  اأه��داف(،   3(

وال�شباب ) 5 اأهداف مبرمى كل منهم(. 
اأك�����رب ع����دد من  ���ش��اح��ب  ال���ه���الل   -
الن��ت�����ش��ارات )6 م�����رات(، ث��م ال��وح��دة 
 4( والفي�شلي  ج��دة  واأه��ل��ي  م���رات(،   5(
الفرق  اأق��ل  اأم��ا  منهما(،  لكل  انت�شارات 
والرائد  والفتح  �شمك  لالنت�شار،  ح�شًدا 

والفيحاء بانت�شار واحد فقط.
 3 بواقع  هجوم  خط  اأ�شعف  �شمك   -
اأه��داف(،   4( الفيحاء  يليه  فقط،  اأه��داف 

ثم الن�شر )5 اأهداف(.
هدفا(   16( دفاع  خط  اأ�شعف  �شمك   -
 14( وال��ع��دال��ة  ه��دف��ا(،   15( الفتح  يليه 

هدفا(، والرائد )13 هدفا(.
�شمك  للخ�شارة،  ا  تعر�شً الفرق  اأكر   -
منهم(،  لكل  هزائم   5( والت��ف��اق  والفتح 
لكل  خ�شائر   4( والحت��اد  العدالة  يليهم 

ح�شًدا  ال��ف��رق  اأك��ر  ال��وح��دة   - منهما(.  
للفوز املتتايل بواقع 5 انت�شارات، من بينهم 
الذي  كارينيو  الأوروجوياين  مدربه  مع   4

مل يخ�شر معه. 
قيادة  حت��ت  ج��دة  اأه��ل��ي  يخ�شر  مل   -
مباريات   4 معه  خا�س  اإذ  املحمدي،  �شالح 

)فاز 3 مرات وتعادل يف مباراة(.
 3 بعد  النت�شارات  ل�شكة  الن�شر  - عاد 
اأمام  )تعادل  فوز  اأي  حتقيق  دون  ج��ولت 

ال�شباب واأهلي جدة وخ�شر من احلزم(. 
الوحدة واحت��اد جدة والت��ف��اق، مل   -
ال��دوري  يف  الآن  حتى  تعادل  اأي  يحققوا 
ال�شعودي للمحرتفني، اأما الفيحاء وال�شباب 

اأكر فريقني حتقيقا للتعادل )3 مرات(. 
اأمام  متتالية  هزائم   4 التفاق  تلقى   -
الفي�شلي واأبها والهالل وال�شباب، واآخر فوز 

يعود للجولة الثالثة اأمام احلزم.
على  الثالثة  للمباراة  العدالة  خ�شر   -
التوايل، بعد انطالقته القوية بتعادله مع 
واأبها،  اأهلي جدة، وفوزه يف مباراتي �شمك 

وخ�شارته ب�شعوبة اأمام التعاون 3-2.
�شيريا  ل��وي�����س  الت�شيلي  اإق��ال��ة  مت   -
من  اخل�شارة  بعد  ج��دة  احت��اد  تدريب  من 
املدربني  كخام�س  رد،  دون  بهدف  الوحدة 

املقالني من امل�شابقة هذا املو�شم. 
بداية  فرييرا  يانيك  البلجيكي  حقق   -
جيدة بتحقيق اأول فوز مع الفتح يف م�شتهل 
العدالة  بوابة  من  معه،  التدريبي  م�شواره 

بنتيجة 3-5. 
- خ�شر اجلزائري نور الدين بن زكري، 
يد  على  ل�شمك  ك��م��درب  الأوىل  مباراته 

الهالل بثالثية دون رد.

*وكاالت
تدريبي  مع�شكر  للتن�س  عمان  اأكادميية  اقامت  
وجرت  امل�شرية   )eagles( اكادميية  مع  بالتعاون 
اكادميية  ع��ام  مدير  مع  امل�شري  للفريق  تدربيات 
لقاءات  ،واقيمت  نفاع  خالد  ال��دويل  للتن�س  عمان 
من  للم�شاركني  ال��ع��م��ري  للفئات  ،وب��ط��ول��ة  ودي���ة 
،وعرب  امل�شرية  والكادميية  للتن�س  عمان  اكادميية 
املتميز  للم�شتوى  تقديرهم  عن  الكادميية  م�شرفى 
عمان  اكادميية  وان  ،خا�شة  الردن  يف  للتدريب 
و�شبق  ا�شبانيا  يف  نادال  اكادميية  مع  للتن�س،ترتبط 
،وهنالك  الكادميية  لالعبي  دورات  عدة  واقيمت 
لعامني  متفرغ  �شلباية  عبداهلل  الكادميية  لع��ب 

لعبي  ب��ني  م��ب��اراة   38 ،واق��ي��م��ت  الك��ادمي��ي��ة  يف 
احللبي  وعمر  فارووق  ومرمي  ايهاب  معاذ  وهم  م�شر 
،حيث  الفي�شل  لرا  الم��رية  �شمو  وتابعتها  وعمان 
الفي�شل. هذا وجرت  �شاركت كرميتها المرية مرمي 
بطولة اكادميية عمان على هام�س املع�شكر يف الكرة 
الثاين:  �شختيان،  علي  الول:  فيها  وفاز  اخل�شراء 
اكادميية  مع  اخلتامي  اللقاء  ويف  مارتينون  تيمم 
م�شر فاز عمر احللبي على مرمي الفي�شل 6-4،ومرمي 
فارووق على زيد �شلباية 6-4 ،6-4، ومعاذ علي على 
غياث �شختيان 6-3 ،6-1 ،واية ابو غزالة على عمر 
مارتيزن  كيان  على  علي  ،ومعاذ   4-6،  3-6 احللبي 

6-1 ،6-1 ،ومرمي فارووق على طالل �شطارة 1-6.
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ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي ال�شابق

اللغات  قوامي�س  يف  الكلمة  معنى  جن��د 
الأوروبية فمن قامو�س املورد: )اأدرة –قيلة: 
جتمع �شائل م�شلي حول اخل�شية عادة(، ومن 
– اخل�شية  مائية  )قيلة  الع�شري:  القامو�س 
املنتفخة(، ومن قامو�س املغني للكرمي: )قيلة 
مائية – ا�شت�شقاء اخل�شية: جتمع �شائلي غري 
طبيعي يف حوي�شلة باجل�شم ك�شفن اخل�شيتني 
– ورم مائي(، ومن قامو�س املنهل الفرن�شي: 
الأ�شباين:  القامو�س  ومن  اأدرة(،   - )قيلة 
اللغة  معاجم  ومن  مائي(.  ورم   – )قيلة 
العربية جند يف املعجم الو�شيط: اأدرة مبعنى 
انتفخت خ�شيته لت�شرب �شائل يف غالفها فهو 
اآدر، واأدرت اخل�شية فهي اأدراء واجلمع اأدر، 
الأدرة هي انتفاخ اخل�شية لت�شرب �شائل فيها 

املنتفخة،  اخل�شية  هي  الأدرة  اأن  مبعنى 
ل�شان  ومن  ماآدير.  واجلمع  الأدر  امل��اأدور: 
العرب: الأدرة بال�شم هي نفخة يف اخل�شية 
الأدر  غ��ريه  بني  وق��د  اآدر،  رج��ل  ويقال 
ق�شبه  فيقع  فاقه  �شِ يتفتق  الذي  وامل��اأدور 
هو  وقيل  الأي�شر  جانبه  من  اإل  ينفتق  ول 
الذي ي�شيبه فتق يف اإحدى اخل�شيتني. وقد 
اآدر وال�شم الأدرة وقيل  اأدرًا فهو  اآدر ياأدر 
العظيمة  الأدراء  واخل�شية  اخل�شية  الأدرة 
الأدرة  بنينّ  اأي  اآدر  ورج��ل  فتق،  غري  من 
ت�شميها  التي  وهي  وال��دال  الهمزة  بفتح 
والأدر  الأدرة  الليث:  قال  القيلة.  النا�س 
م�شدران والآدرة ا�شم تلك املنتفخة والأدر 
نعت. قال اأبو من�شور: الأدرة هي القيلة ويف 

احلديث ”اإن بني اإ�شرائيل كانوا يقولون اإن 
اأنه كان ل  اأجل  اآدر من  مو�شى عليه ال�شالم 
يغت�شل اإل وحده“ وفيه نزل قول اهلل تعاىل 
يف �شورة الأحزاب )ول تكونوا كالذين اآذوا 
انتفاخ  وهي  الأدرة  القيلةبالك�شر  مو�شى(. 
اخل�شية ورماه اهلل بقيلة مك�شورة اأي الأدر. 
كلمة  حتت  جند  الزاهر  الغنى  معجم  ومن 
الناقة  اأدرت  فيقال  اإدرارًا،  يدر  درر  اأدر: 
لعباده:  الرزق  اهلل  اأدر  وكرث،  لبنها  در  اأي 
اأكرثه، التجارة ل تدر ربحًا اإل اإذا اعتمدت 
الريح  اأدرت  ويعززها،  يحميها  جاه  على 
ال�شحاب: جلبته، اأدر: انتفاخ اخل�شية ويقال 
اأدر واأدرة، اأدرت اخل�شية: انتفخت خ�شيته 
لداء اأ�شابها. ومن معجم الهادي للكرمي: اأدر 

)اآدر باأدرًا درًا( الرجل انفتق �شفاقه فنزل 
بع�س اأمعائه يف �شفنه فهو اآدر وماأدور، اأدرة 
ال�شفن  يف  الأمعاء  بع�س  �شقوط  هي  الأدرة 
للذي  ويقولون  ذل��ك  من  ال�شفن  فينتفخ 
بالأدرة،  امل�شاب  هو  والآدر  مقرق  اأدرة  به 
الأدر.  وهو  ب��الأدرة  امل�شاب  هو  وامل��اأدور 
الل�شان:  يف  جاء  العرو�س  تاج  قامو�س  ومن 
والريح تدر ال�شحاب وت�شتدره اأي ت�شتجلبه، 
ويقال الآدر من به الأدرة، وقال اجلوهري: 
منه  ويخاف  يدور  الذي  املاء  هو  ال��دردور 
هو  ال��دردور  اإن  الأزه��ري:  وق��ال  الغرق، 
تكاد  فال  ماوؤه  يجي�س  البحر  و�شط  يف  مو�شع 
ت�شلم منه �شفينة. وعلى القيا�س العرق يدر 
درت  وك��ذا  اللنب  يدر  كما  �شال  اأي  درورًا 

كرث  واإذا  درورًا  درًا  تدر  اأي  باملطر  ال�شماء 
وكذا  باملطر  تدر  اأي  بالك�شر  م��درار  فهي 
�شحابة مدرار. ويف النهاية لبن الأثري يقال 
رجل اأدر اأي بني الأدر وتعرف بالقيلة. فعن 
اأبي مو�شى: الأدر قيل هي فتق يف اخل�شية. 
ذات   )Hydrocele( الكلمة  اأن  ويالحظ 
ورم،  وتعني  لحقة   )cele-( مقطعني 
وتعني  حرفية  داخلة  فهي   )-Hydro(
مائع – �شائل – مائي وهي من اأدر جندها يف 
اأيهيدرات   )Hydrate( املورد  مو�شوعة 
يعرف  ماء  جزيئات  به  كيميائي  مركب  وهي 
بتفاعل )Hydration( اأدرتة اأو هدرتة 
املعروفة  املائية  النحا�س  كربيتات  مثل 
 Hydrated copper( الأزرق  بالزاج 

.)sulfate
فنجدها   )-Hydro( ال��ك��ل��م��ة  اأم����ا 
قيلة  م��ن��ه��ا:  امل�شطلحات  م��ن  ك��ث��ري  يف 
امل��ي��اه/ ع��ل��م   ،Hydrocele/مائية
م���ائ���ي/ ���ش��خ��ر   ،Hydrology
ال�شوائل/ ميكانيك   ،Hydrolith
�شكونيات   ،Hydromechanic
معجم  ويف   .Hydrostatics/ال�شوائل
 )Hydrocele( كلمة  جن��د  ويب�شرت 
 )Hydrokele( الالتينية  اللغة  يف  كتبت 
ذكرت  التي  الأدرة  وهي  مائية  قيلة  وتعني 
اأعاله وتعرف بالقيلة باللغة العربية وجاءت 
 )cele( تقابل  وهي   )kele( الالتينية  يف 

يف اللغات الأوروبية الأخرى. 

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية

اعداد :
 د. عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 

اإلنجليزية

البرتغالية

الفرنسية

االسبانية

Hydrocele

Hydrocele

Hydrocele

Hydrocele

EN

PG

FR

SP

أدرة
على النحو التالي تكتب في اللغات األوروبية

 �شخ�شية العام

هزاع بن عايش
 ابا الروس االكرم

ال�شخ�شية القت�شادية املثالية العربية الوىل لعام 2019(

رئي�س جمل�س ادارة 
 �شركة الرو�شان للمقاولت 

جملة جنوم وا�شواء العربية  تكرم وتختار  �شعادة 
ال�شيخ  ورجل العمال املرموق 

ابو فهد حفظه اهلل ورعاه 


