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الحكومة:30 الف فرصة عمل
 حتى نهاية العام الحالي

*عمان 
قال وزير العمل ن�شال البطاينة ان عدد امل�شتغلني 
لغاية الربع الثالث من العام 2019 يف اطار تعهدات 
مع  للأردنيني  عمل  فر�شة   30550 بتوفري  احلكومة 
منهم   ، م�شتغل   30026 نحو  اىل  و�شل  العام  نهاية 
27078 �شجلوا بال�شمان االجتماعي او م�شتغلني من 
خلل برامج ال تطلب ا�شراكهم بال�شمان االجتماعي.
 واك��د وزي��ر العمل خ��لل االي��ج��از ال��ذي قدمه 
ملندوبي و�شائل االعلم الثلثاء يف موؤ�ش�شة ال�شمان 
تعزيز  مبداأ  وف��ق  تعمل  احلكومة  اأن  االجتماعي، 
الثقة وال�شفافية مع املواطن وذلك بتوفري )30026( 
الربع  نهاية  وحتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن  عمل  فر�شة 

الثالث نهاية �شهر اأيلول .
ا�شدار  يتم  انه  االجتماع  خلل  البطاينة  وبني 

التقارير اخلا�شة باالإطار الوطني للتمكني والت�شغيل، 
ب�شكل  االأخ���رى،  احلكومية  وامل�شاريع  وامل��ب��ادرات 
باملنتفعني  اخلا�شة  البيانات  ح�شر  يتم  حيث  ربعي، 
بيانات  خلل  من  ومراجعتها  وتدقيقها،  وامل�شتغلني 
وحل�شر  بال�شمان  ت�شجيلهم  م��ن  للتاأكد  املوؤ�ش�شة 
اعداد امل�شتغلني احلقيقيني موؤكدا ان امل�شتغلني �شمن 
من  املمولة  الذاتي  الت�شغيل  وم�شاريع  قطر  مبادرة 
لل�شمان  خا�شعني  غري  والت�شغيل  التنمية  �شندوق 

االجتماعي.
متهربة  ال�شركات  بع�ض  ان  العمل  وزي��ر  وق��ال 
ان  اىل  الفتا  االجتماعي،  ال�شمان  يف  الت�شجيل  من 
من  التهرب  مو�شوع  واأن  مفيدة  كانت  املعلومات  هذه 
خلل  من  االأم��ر  معاجلة  و�شيتم  حلوله  له  ال�شمان 

فرق التفتي�ض والرقابة يف املوؤ�ش�شة.
تابع �ض2

الملك:الظروف االستثنائية 
تتطلب قرارات جريئة وجذرية

*عمان 
من  �شل�شلة  يف  التوايل  على  الثاين  لليوم  احل�شينية،  ق�شر  يف  الثلثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  �شارك 

ور�شات العمل املكثفة مع جمموعة من ال�شخ�شيات االقت�شادية والربملانية واالأكادميية واالإعلمية.
و�شدد جللته على اأهمية التعامل مع الظروف اال�شتثنائية من خلل قرارات جريئة وجذرية دون تاأخري 

اأو تباطوؤ.
و�شارك يف لقاء ام�ض نائب رئي�ض الوزراء ووزير دولة.

مليون دوالر منحة كورية 
لمشاريع اليونيسف في االردن

ولي العهد يشارك في مراسم 
تنصيب اإلمبراطور ناروهيتو

الملك يشارك في سلسلة ورشات عمل مكثفة مع 
شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعالمية

*عمان 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق��ع��ت 
جمهورية كوريا اجلنوبية  وحكومة  “اليوني�شف” 
دوالر  مليون  بقيمة  منحة  اتفاقية  ال��ث��لث��اء، 
مقدمة من احلكومة الكورية مل�شاريع اليوني�شف يف 
انحاء  يف  املنت�شرة  مكاين  مراكز  وحتديدا  االأردن 
عمان  يف  الكوري  ال�شفري  االتفاقية  ووقع  اململكة. 
تانيا  االردن  يف  اليوني�شف  وممثلة  وان  جاي  يل 

�شابوي�شات.
ان  �شحفي،  ت�شريح  يف  الكوري  ال�شفري  وق��ال 

احلكومة الكورية توؤكد التزامها بتقدمي م�شاهمة 
جديدة قدرها مليون دوالر اأمريكي لدعم “برنامج 
لتح�شني  ال��ي��ون��ي�����ش��ف،  ق��ب��ل  م��ن  امل��ن��ف��ذ  مكاين” 
تدخلت التعلم واحلماية وبناء املهارات للأطفال 
مكاين  مراكز  ان  اىل  م�شريا  االأردن،  يف  وال�شباب 
التنمية  يف  ت�شاهم  االأردن،  حمافظات  معظم  يف 
امل�شت�شعفني  وال�شباب  للأطفال  الكاملني  والرفاه 
يف  متكاملة  تدخلت  توفري  خلل  من  وعائلتهم 
بيئة اآمنة مبا يف ذلك خدمات دعم التعلم، وتنمية 
الطفولة املبكرة .            تابع �ض2

*طوكيو 
م��ن��دوب��ا ع��ن ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
الثاين،  عبداهلل  بن  احل�شني  االأم��ري  �شمو  �شارك 
جللة  تن�شيب  مرا�شم  يف  الثلثاء،  العهد،  ويل 
اإمرباطور اليابان ناروهيتو، التي اأقيمت يف الق�شر 
العهد  ويل  �شمو  ونقل  طوكيو.  يف  االإم��رباط��وري 
حت��ي��ات ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، جلللة 
االإمرباطور ناروهيتو، وتهنئته له مبنا�شبة اعتلء 
العر�ض، ومتنياته جلللته مبوفور ال�شحة والعافية 
ول�شعب اليابان ال�شديق املزيد من التقدم والرفعة 
واالزدهار. و�شارك يف مرا�شم تن�شيب االإمرباطور 

ناروهيتو، روؤ�شاء دول و�شخ�شيات عاملية.
وزير  الحق،  وقت  يف  العهد،  ويل  �شمو  والتقى 
ال��دف��اع ال��ي��اب��اين ت���ارو ك��ون��و، حيث ج��رى بحث 
التعاون  واآف��اق  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  علقات 
يف  �شيما  ال  تعزيزها،  و�شبل  واليابان  االأردن  بني 

املجاالت الدفاعية.

وثمن �شمو ويل العهد، خلل اللقاء، دور اليابان 
ال�شرق  يف  واال�شتقرار  ال�شلم  لتحقيق  ال�شعي  يف 
االأو�شط، والدعم الياباين املتوا�شل جلهود التنمية 

يف اململكة.
وح�شر اللقاء ال�شفرية االأردنية يف اليابان.

ضبط 2400 لتر زيت نباتي غير مطابق للمواصفات 
*عّمان 

حلماية  امللكية  االإدارة  مع  وبالتعاون  والدواء  للغذاء  العامة  للموؤ�ش�شة  والتفتي�ض  الرقابة  كوادر  متكنت 
البيئة - االمن العام من �شبط 2400 لرت زيت نباتي يف منطقة جنوب عمان اأثناء نقلها يف �شيارة �شحن ال حتمل 
لوحة اأرقام، وكمية الزيت ال حتمل اأي معلومات ومنقولة يف ظروف �شحية �شيئة يف خزانات غري معدة لنقل 

املواد الغذائية.
كانت  الكمية  هذه  اأن  تبني  ال�شيارة  �شائق  مع  التحقيق  وبعد  انه  اىل  الثلثاء،  بيان،  يف  املوؤ�ش�شة  وا�شارت   
متجهة الإحدى املحافظات ليتم خلط هذا الزيت بزيت زيتون وا�شافة ال�شبغات الكيماوية لتغيري لون الزيت 
االأ�شول  ح�شب  الكمية  كامل  باإتلف  قامت  الرقابة  كوادر  ان  وا�شافت،  زيتون.  زيت  انه  على  وبيعه  ورائحته 
وحجز املركبة من قبل االأمن العام وايداع ال�شائق لدى االدعاء العام لي�شار اىل اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقه وربطه بكفالة مالية لعدم تكرار ذلك ح�شب قانون الغذاء والقوانني ال�شارية املفعول.

*الرمثا 
اأقدم جمهولون على حرق ق�شم �شوؤون املوظفني 
يف مديرية الرتبية والتعليم يف الرمثا وحرق با�ض 
وتك�شري زجاج مركبة تابعة للمديرية ليل االثنني 

الثلثاء، وفق م�شدر اأمني.
فتحت  االأمنية  االأجهزة  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 
للوقوف على ملب�شات احلادثة،  حتقيًقا باحلادثة 
مبيًنا اأن اخل�شائر اقت�شرت على االأ�شرار املادية وال 

يوجد اإ�شابات ب�شرية.
احلريق  باخماد  املدين  الدفاع  �شيارات  وقامت 

يف  االخ��رى  املكاتب  اىل  انت�شاره  دون  واحليلولة 
املديرية.

وتاتي هذه االحداث بالتزامن مع االحتجاجات 
على  ال��ث��اين  لليوم  الرمثا  مدينة  ت�شهدها  التي 

التوايل ملطالبة احلكومة بتنفيذ جميع مطالبهم.
ا�شخا�ض   3 اعتقال  مت  امنية  م�شادر  ووف���ق 
وقعت  التي  االحتجاجات  يف  مب�شاركتهم  ي�شتبه 
مت  فيما  املا�شية،  االي��ام  خ��لل  الرمثا  مدينة  يف 
التعميم على 13 ا�شم اخر ي�شتبه اي�شا مب�شاركتهم 

يف االجتجاجات.

*عمان 
من  ع��ددا  حماد  �شلمة  الداخلية  وزي��ر  اج��رى 
الت�شكيلت االدارية يف الوزارة �شملت تعيني وترفيع 
من  اعتبارا  االق�شية  وم��دراء  املت�شرفني  من  عدد 

اليوم االربعاء.
م��دراء  م��ن  ع��دد  ترفيع  الت�شكيلت  و�شملت 
طاهر  وهم:  مت�شرف  بوظيفة  وتعيينهم  االق�شية 
ال�شمايلة، انديرا الهواملة، ريا�ض عبابنة، وحممد 

العفيفي.
كما �شملت تعيني عدد من املوظفني االداريني من 
وهم:  ق�شاء  مدير  بوظيفة  الداخلية  وزارة  كادر 
الع�شايلة،  عدنان  ال�شعايدة،  ماهر  امل�شاقبة،  عايد 

و�شيف اهلل ال�شلمني.
حممد  املحافظني  احالة  ال��وزراء،  جمل�ض  وقرر 
عطا اهلل غا�شب وعبد اهلل ابو دلبوح على التقاعد 
وانهاء خدماتهما بناء على طلبهما اعتبارا من يوم 

اخلمي�ض املقبل.

حرق باص وقسم شؤون 
الموظفين في تربية الرمثا 

تشكيالت ادارية في الداخلية 

*عمان 
قررت حمكمة اأمن الدولة، خلل 
ال��ث��لث��اء،  ع��ق��دت��ه��ا  علنية  جل�شة 
القا�شي  العقيد  رئي�شها  ب��رئ��ا���ش��ة 
املبي�شني،  علي  ال��دك��ت��ور  الع�شكري 
وع�شوية القا�شيني الع�شكريني الرائد 
قطيفان  ثامر  والنقيب  هل�شه،  عامر 
و�شع متهمني اثنني، باالأ�شغال ال�شاقة 
مل���دة 12 ���ش��ن��ة وال��ر���ش��وم،  امل��وؤق��ت��ة 
وجاء  التوقيف.  تاريخ  من  حم�شوبة 
املتهمني،  جت��رمي  بعد  املحكمة  ق��رار 
امل��ارة  �شلب  بق�شد  ع�شابة  بت�شكيل 
واالأم��وال  االأ�شخا�ض  على  والتعدي 
ولتعر�شوا  ل�شو�شية،  اعمال  وارتكاب 
�شهر  يف  املطار  طريق  على  للمواطنني 

اآذار املا�شي.

أمن الدولة تضع متهمين 
باألشغال المؤقتة 12 سنة

*عمان 
التقاعد  �شندوق  ت�شفية  جلنة  ع��ق��دت 
ال��ث��لث��اء،  االأردن���ي���ني  ال�شحفيني  ن��ق��اب��ة  يف 
ال�شحفيني  النقيب  نائب  برئا�شة  اجتماعًا 
ينال  التقاعد  �شندوق  ت�شفية  جلنة  رئي�ض 
نيفني  اللجنة  اأع�����ش��اء  وح�����ش��ور  ال���ربم���اوي 
وط��ارق  �شواحلة  الدين  و�شيف  ال��ه��ادي  عبد 
حممد  احل�شابات  مدقق  وم��ن��دوب  الدعجة 
مديرة  كتاب  على  اللجنة  واطلعت  عبابنة. 
النقابة الذي اأ�شار اإىل عدم تلقي النقابة اأية 
اأو مطالبات من اأي جهة كانت على  اعرتا�شات 
القانونية،  املدة  �شمن  ال�شندوق  ت�شفية  قرار 
وبناء على ذلك قررت اللجنة ال�شري باإجراءات 

ت�شفية ال�شندوق ح�شب االأ�شول القانونية .
ومب���وج���ب ذل����ك، مت ح�����ش��ر م���وج���ودات 

كافة  على  واالط���لع  نهائي  ب�شكل  ال�شندوق 
ونفقات  اإي���رادات  من  به  اخلا�شة  احل�شابات 
احل�شبة املالية للعائدات التقاعدية لكل زميل 
وزميلة م�شرتك بال�شندوق، كما اطلعت اللجنة 
على اإجراءات املقا�شة التي متت على ح�شابات 
عدد من الزملء امل�شرتكني بال�شندوق وت�شديد 
ما عليهم من ذمم مالية تعود ل�شناديق النقابة 

االأخرى مبوجب طلبات خطية منهم .
ك��م��ا اط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اال���ش��ت�����ش��ارة 
القانوين  امل�شت�شار  م��ن  امل��ق��دم��ة  القانونية 
للنقابة املحامي حممود قطي�شات، والتي توؤكد 
للزملء  التقاعدية  العائدات  اإع��ادة  اإلزامية 
لعدم  املمار�شني  غ��ري  �شجلت  اىل  املنقولني 

تقدمهم بطلبات خطية لذلك .
ال��زم��لء  ك�شوفات  ن�شر  اللجنة  وق���ررت 

امل�شرتكني بال�شندوق بداللة اأرقامهم الوطنية 
قيمة  منهم  كل  ازاء  مبينًا  اال�شماء،  ذكر  دون 
وذلك  البنكية،  والفائدة  التقاعدية  العوائد 
على �شفحة النقابة على موقع “الفي�ض بوك” 
وملدة  بالنقابة  الداخلية  االإع��لن��ات  ولوحة 
اللجنة  ودعت  اليوم،  من  اعتبارًا  فقط  يومني 

الزملء للطلع عليها .
احل�شابات  م��دق��ق  على  اللجنة  واأك����دت 
الك�شوفات  بتدقيق  للإ�شراع  للنقابة  القانوين 
واحل�شابات املالية العائدة لل�شندوق والتي بداأ 
بها منذ االثنني وحتتاج عدة اأيام للنتهاء منها 
. وقررت اللجنة عقد اجتماع لها ال�شبت املقبل 
واالإع��لن  النهائي  تقريرها  على  للم�شادقة 
امل�شرتكني  م�شتحقات  �شرف  ب��دء  موعد  ع��ن 

بال�شندوق. 

  الزرقاء 
ك�شف مدير اإدارة مكافحة املخدرات العميد 
اأنور الطراونة ان عدد الق�شايا امل�شبوطة منذ 
بداية العام احلايل بلغ 15 األف ق�شية خمتلفة 
فيها  ا�شرتك  والتجارة  والرتويج  التعاطي  من 

نحو 22 األف �شخ�ض.
عمادة  نظمتها  حوارية  ن��دوة  خلل  وبني 
بالتعاون  الها�شمية  اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون 
الق�شايا  اأن ن�شبة  اإدارة مكافحة املخدرات،  مع 
عن  �شئيلة  بن�شبة  زادت  العام  هذا  امل�شبوطة 
اإىل  ذلك  عازًيا  باملئة،   2 بنحو  املا�شي  العام 

زادت  التي  والتثقيف  التوعية  برامج  تكثيف 
بن�شبة 14 باملئة عن العام املا�شي.

واأكد ان ن�شبة الق�شايا امل�شبوطة بني طلبة 
العام  ه��ذا  كبري  ب�شكل  انخف�شت  اجل��ام��ع��ات 

مقارنة مغ العام املا�شي.
تابع �ض2

قوائم للمشتركين بصندوق تقاعد 
الصحفيين وعائداتهم المالية

الطراونة: 15 ألف قضية مخدرات منذ بداية العام الحالي

 "  .. ـــاك  ـــب ـــش ال مــــن  ـــة  ـــع ـــراج ـــم ال
" االردني  المواطن  تذل  بيروقراطية 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة

3

 �صخ�صية العام

هزاع بن عايش ابا الروس االكرم

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

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

ابو فهد حفظه اهلل ورعاه 

حبس ثالثيني ألحق أضرارا 
بسور منزل بالزرقاء

  
*عمان 

ثلثيني  حب�ض  ال��زرق��اء،  ج��زاء  �شلح  حمكمة  ق��ررت 
وتتلخ�ض  داٍع.  دون  نارية  عيارات  الإطلقه  اأ�شهر  اأربعة 
نارية  عيارات  باإطلق  عليه  املُ�شتكى  بقيام  الق�شية،  وقائع 
اأدى  ما  االأ�شخا�ض،  اأحد  منزل  �شور  على  )بلو(  م�شد�ض  من 
ثبت  املحاكمة،  وبنتيجة  بال�شور.  مادية  اأ�شرار  اإحلاق  اإىل 
اإليه،  املُ�شندة  اجل��رائ��م  عليه  املُ�شتكى  ارت��ك��اب  للمحكمة 
داع واحلكم  نارية دون  اإطلق عيارات  اإدانته بجرم  وقررت 
اإدانته  متت  كما  والر�شوم،  اأ�شهر  ثلثة  مدة  باحلب�ض  عليه 
واحلكم  ترخي�ض،  دون  ن��اري  �شلح  وح��ي��ازة  حمل  بجرم 
من   72 امل��ادة  باأحكام  وعمل  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  باحلب�ض  عليه 
اجلنحوية  العقوبة  تنفيذ  املحكمة  قررت  العقوبات،  قانون 
االأ�شد وهي احلب�ض اأربعة اأ�شهر، حم�شوبة له مدة التوقيف، 
وجاهيا  �شدر  واحلكم  الناري.  ال�شلح  وم�شادرة  والر�شوم 

بحق املُ�شتكى عليه، وقابل لل�شتئناف.

الدكتور

عبدالرحمن المشيقح

صفحة
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عمان 
ان  البطاينة  ن�ضال  العمل  وزي��ر  ق��ال 
عدد امل�ضتغلني لغاية الربع الثالث من العام 
بتوفري  احلكومة  تعهدات  اط��ار  يف   2019
نهاية  مع  للأردنيني  عمل  فر�ضة   30550
العام و�ضل اىل نحو 30026 م�ضتغل ، منهم 
او  االجتماعي  بال�ضمان  �ضجلوا   27078
م�ضتغلني من خلل برامج ال تطلب ا�ضراكهم 

بال�ضمان االجتماعي.
 واكد وزير العمل خلل االيجاز الذي 
يف  الثلثاء  االعلم  و�ضائل  ملندوبي  قدمه 
احلكومة  اأن  االجتماعي،  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة 
وال�ضفافية  الثقة  تعزيز  مبداأ  وفق  تعمل 
مع املواطن وذلك بتوفري )30026( فر�ضة 
الربع  نهاية  وحتى  العام  بداية  من  عمل 

الثالث نهاية �ضهر اأيلول .
انه  االجتماع  خ��لل  البطاينة  وب��ني 
ب��االإط��ار  اخلا�ضة  التقارير  ا���ض��دار  يتم 
وامل��ب��ادرات  والت�ضغيل،  للتمكني  الوطني 
ب�ضكل  االأخ�����رى،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل�����ض��اري��ع 
اخلا�ضة  البيانات  ح�ضر  يتم  حيث  ربعي، 
باملنتفعني وامل�ضتغلني وتدقيقها، ومراجعتها 
من  للتاأكد  املوؤ�ض�ضة  ب��ي��ان��ات  خ���لل  م��ن 
ت�ضجيلهم بال�ضمان وحل�ضر اعداد امل�ضتغلني 
احلقيقيني موؤكدا ان امل�ضتغلني �ضمن مبادرة 
قطر وم�ضاريع الت�ضغيل الذاتي املمولة من 
خا�ضعني  غري  والت�ضغيل  التنمية  �ضندوق 

لل�ضمان االجتماعي.
ال�ضركات  بع�ص  ان  العمل  وزي��ر  وق��ال 
م��ت��ه��رب��ة م���ن ال��ت�����ض��ج��ي��ل يف ال�����ض��م��ان 
املعلومات  هذه  ان  اىل  الفتا  االجتماعي، 
كانت مفيدة واأن مو�ضوع التهرب من ال�ضمان 
خلل  من  االأمر  معاجلة  و�ضيتم  حلوله  له 

فرق التفتي�ص والرقابة يف املوؤ�ض�ضة.
تقدمي  مت  امل�ضتغلني  بع�ص  ان  وب��ني 
بالعمل  والتحقوا  لهم  الت�ضغيل  خدمات 
وتركوا مكان العمل قبل ا�ضراكهم بال�ضمان 
االجتماعي، مبينا ان الت�ضجيل يف ال�ضمان 
اإال  العمل  بداية  تلي  يوما   16 ي�ضتغرق 
من  ب�ضيط  جزء  له  يعزى  ال�ضبب  هذا  اأن 

الفرق.
و�ضائل  مندوبي  مع  اللقاء  خ��لل  ومت 
وفق  امل�ضتغلني  اأع���داد  تف�ضيل  االإع���لم 
امل�ضتغلني  عدد  اإجمايل  �ضم  وا�ضح  جدول 
اخلا�ضعني  وغ��ري  اخلا�ضعني  وامل�ضتغلني 
الثالث  الربع  ولغاية  االجتماعي،  لل�ضمان 

من هذا العام 2019 .
هذه  ا�ضتعرا�ص  االإيجاز  خلل  وجرى 

الوطنية  االرق���ام  ت�ضم  وال��ت��ي  اجل���داول 
واملبادرات  القطاعات  وح�ضب  للم�ضتغلني 

وامل�ضاريع احلكومية.
تعي  ال��وزارة  اأن  على  البطاينة  و�ضدد 
العمل،  عن  املتعطلني  ال�ضباب  حجم  متاما 
تلك  حتقيق  حول  بطوالت  تدعي  ال  واأنها 
االأردن  يف  البطالة  حجم  ك��ون  االأرق����ام 
ب�  توفريها  مت  التي  الوظائف  من  “اأكرب 
حلول  هناك  يكون  “�ضوف  قائًل  “كثري”، 

متوازية مع هذه االأرقام«.
اأب��واب  طرقت  احلكومة  اأن   : وت��اب��ع 
القطاع  مع  اجتمعنا  القطاع اخلا�ص، حيث 
ودر�ضنا  القطاعات  من  وغ��ريه  ال�ضناعي 
معهم  واتفقنا  القطاعات،  هذه  احتياجات 
منتهية  ت��دري��ب  ات��ف��اق��ي��ات  اب����رام  ع��ل��ى 
ال�ضحيح  االجتاه  يف  اننا  موؤكدا  بالت�ضغيل 

يف هذا ال�ضدد«.
واكد الوزير اأنه ال يعترب توفري 30 الف 
م�ضتهدف  اخلا�ص  القطاع  يف  عمل  فر�ضة 
العمل  عن  املتعطلني  الأع���داد  نظرا  ك��اف، 
بالبحث  ال��وزارة  تقوم  وعليه  ال�ضباب،  من 
لبع�ص  هيكلة  واإع��ادة  اإ�ضافية  برامج  عن 
الربامج احلالية والبحث عن فر�ص لل�ضباب 
النمو  وان  ال��وط��ن،  ح���دود  خ���ارج  ح��ت��ى 
مفتاح  هو  اال�ضتثمار  وت�ضجيع  االقت�ضادي 

حل م�ضكلة البطالة.
�ضرح  ق��د  العمل  وزي���ر  ان  اىل  ي�ضار 
العديد  باتخاذ  قامت  احلكومة  ان  �ضابقا 
ت�ضغيل  وت���رية  لت�ضريع  االج�����راءات  م��ن 
ال�ضباب من خلل ما ت�ضمنه امليثاق الوطني 
متاما  تتفهم  ال���وزارة  ان  حيث  للت�ضغيل، 
ان  رغ��م  للعمل،  االردين  ال�ضباب  حاجة 
خلق  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  لي�ضت  ال���وزارة 
تنظيم  على  تعمل  ان��ه��ا  اال  عمل  ف��ر���ص 
فر�ص  بني  الت�ضبيك  و�ضمان  العمل  �ضوق 
قامت  وعليه  العمل،  عن  والباحثني  العمل 
للت�ضغيل،  الوطنية  املن�ضة  باإطلق  الوزارة 

وال�ضمان  املدنية،  االأح��وال  مع  ربطها  ومت 
والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  االجتماعي، 
والتموين ومراقبة ال�ضركات ، والعمل جار 
ال�ضتكمال الربط مع ديوان اخلدمة املدنية 
املعونة  و�ضندوق  االجتماعية،  والتنمية   ،
املتعطل  ال�ضباب  ح�ضر  لغايات  الوطنية؛ 
فعليا عن العمل، الفتا اىل اإن عدد امل�ضجلني 

يف املن�ضة و�ضل اإىل 38 األف م�ضجل.
�ضلحية  ان  ال��ع��م��ل  وزي���ر  اأك���د  ك��م��ا 
الدخول اإىل املن�ضة والت�ضجيل فيها �ضتكون 
قطاعاته  بجميع  اخلا�ص  للقطاع  متاحة 
ليتمكنوا  دوليا،  او  وعربيا  حمليا  �ضواء   ،
من االإعلن عن الوظائف املتوفرة يف تلك 
فر�ضة  املن�ضة  �ضتوفر  كذلك  القطاعات، 
انف�ضهم  ع��ن  للتعبري  االردين  لل�ضباب 
مع  التوا�ضل  لغايات  وخرباتهم  ومهاراتهم 

القطاع اخلا�ص.
ابتكرت  احلكومة  ان  البطاينة  وب��ني 
مت  الذي  وطن،  خدمة  مثل  جديدة  برامج 
اهدافه،  على  جوهرية  تغيريات  اج��راء 
عمل  فر�ص  باإتاحة  منتهيا  يكون  بحيث 
مدة  مراجعة  وجرى  به،  امللتحقني  لكافة 
مرتبطة  تكون  بحيث  وم�ضاقاته  الربنامج 
خلل  من  وذل��ك  العمل  �ضوق  باحتياجات 
مع  والت�ضغيل  التدريب  اتفاقيات  توقيع 

امل�ضغلني من ا�ضحاب العمل كافة.
ولفت البطاينة ان املرحلة الثانية من 
برنامج خدمة وطن �ضيبداأ العمل بها ال�ضهر 
و�ضوف  اآالف،   6 ا�ضتيعابية  بطاقة  املقبل 
واإعطاء  املحافظات،  على  التق�ضيم  ُيراعى 
االتفاقيات  توقيع  الأبنائها، ومت  االأولوية 
مع القطاع اخلا�ص لغايات ت�ضغيلهم مبا�ضرة 

بعد انتهاء التدريب.
الربامج  �ضمن  من  انه  البطاينة  وقال 
جاء  الذي  انه�ص  برنامج  اطلق  املبتكرة، 
احلد  يف  امللك  جللة  روؤي��ة  مع  ان�ضجامًا 
نهج  دع��م  عرب  ال�ضباب،  بني  البطالة  من 

الت�ضغيل الذاتي واإن�ضاء امل�ضاريع االإنتاجية 
يف خمتلف القطاعات التنموية الت�ضغيلية.
اأعلن  قطر،  يف  التوظيف  ملف  وب�ضاأن 
الوزير اإر�ضال فريق فني يف االأ�ضبوع االأول 
اجلهات  م��ع  للجتماع  املقبل،  ال�ضهر  م��ن 
القطري؛  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
املن�ضة  اإىل  امل��رور  �ضلحيات  الإعطائهم 
الوطنية للت�ضغيل والت�ضجيل واالإعلن من 

خللها.
وقال ان احلكومة تعمل من جانب اآخر 
وحتفيز  العمل  �ضوق  تنظيم  اع��ادة  على 
القطاع  مع  بالتعاون  التناف�ضية  البيئة 
االرقام  ان  مبينا  معه،  والت�ضبيك  اخلا�ص 
وجميع  وال���وزارة  املوؤ�ض�ضة  ل��دى  املتوفرة 
للطلع  للجميع  متاحة  املعنية  املوؤ�ض�ضات 
عليها لي�ص بهدف اعلن املنجز ولكن لتاأكيد 
واالرق��ام  احلقائق  عر�ص  خلل  من  الثقة 

والبيانات املتعلقة بذلك.
جللة  توجيهات  اىل  البطاينة  وا�ضار 
امللك عبداهلل الثاين ملجل�ص تنمية املهارات 
خللها  من  �ضنعمل  التي  والتقنية  املهنية 
على و�ضع وتنفيذ خطة عمل لردم الفجوة 
�ضوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

العمل.
عن  قريبا  االع���لن  �ضيتم  ان��ه  واعلن 
الفجوة  هذه  ل��ردم  وطني  جمل�ص  ت�ضكيل 

والت�ضريع يف و�ضع اخلطة التنفيذية.
واعلن ان وفدا اردنيا �ضيتوجه اال�ضبوع 
املقبل اىل دولة قطر ال�ضقيقة ملتابعة اآخر 
م�ضتجدات مبادرة ت�ضغيل االردنيني هناك 
اال�ضبوع  خ��لل  لقاء  هناك  �ضيكون  كما 
وزير  مع  املقبل  الثاين  ت�ضرين  من  االول 
ملهند�ضني  احتياجات  لبحث  االأملاين  العمل 
املطلوبة  املهارات  والعمال�ضمن  واملمر�ضني 
اىل  اىل  ا�ضافة   ، االأمل���اين  العمل  ل�ضوق 
مو�ضوع  يف  ا�ضرتاليا  مع  تعاون  هناك  ان 
االردن  يكون  الأن  ن�ضعى  حيث  الت�ضغيل 

مركزا للمهارات.
وقال ان برنامج خدمة وطن يف مرحلته 
اجلديدة �ضينطلق يف ت�ضرين الثاين املقبل 
وبطاقة ا�ضتيعابية ت�ضل اىل 6000 فر�ضة 
القطاع  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  مت  ح��ي��ث 

اخلا�ص تنتهي بالت�ضغيل.
وحتدث عن التعديلت املرتقبة لنظام 
اع��ادة  �ضاأنه  من  وال���ذي  املدنية  اخلدمة 
التقييم وفق االداء العام اليوم وكذلك عن 
�ضيقدم  الذي  العمل  قانون  على  تعديلت 
اىل جمل�ص االمة يف دورته املقبل، وكذلك 
ل�ضبط  املتوا�ضلة  التفتي�ص  حملت  ع��ن 
مو�ضع العمالة الوافدة وعدم انتقالها اىل 

مهن مغلقة ميكن للردنيني ا�ضغالها .

*الزرقاء 
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  ك�ضف 
الق�ضايا  عدد  ان  الطراونة  اأن��ور  العميد 
بلغ  احل��ايل  العام  بداية  منذ  امل�ضبوطة 
التعاطي  م��ن  خمتلفة  ق�ضية  األ���ف   15
 22 نحو  فيها  ا�ضرتك  والتجارة  والرتويج 

األف �ضخ�ص.
نظمتها  ح��واري��ة  ن���دوة  خ��لل  وب��ني 
ع���م���ادة ����ض���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة 
مكافحة  اإدارة  م��ع  بالتعاون  الها�ضمية 
امل�ضبوطة  الق�ضايا  ن�ضبة  اأن  امل��خ��درات، 
العام  عن  �ضئيلة  بن�ضبة  زادت  العام  هذا 
اإىل  ذل��ك  ع��ازًي��ا  باملئة،   2 بنحو  املا�ضي 

التي  والتثقيف  التوعية  برامج  تكثيف 
زادت بن�ضبة 14 باملئة عن العام املا�ضي.

امل�ضبوطة بني  الق�ضايا  ن�ضبة  واأكد ان 
طلبة اجلامعات انخف�ضت ب�ضكل كبري هذا 

العام مقارنة مغ العام املا�ضي.
ع�ضية  م��ن��اط��ق  ت��وج��د  ال  وق�����ال: 
ان  حيث  امل��خ��درات،  مكافحة  رج��ال  على 
املا�ضيني  العامني  خ��لل  عملنا  تابع  من 
�ضمل  ال��ذي  الكبري  ال��دور  حجم  يكت�ضف 
ع��لج  اآل��ي��ة  اإىل  الف��ت��ا  امل��ن��اط��ق،  جميع 
املدمنني من هذه االآفة املجتمعية التي لها 
اآثار �ضلبية على املجتمع باأكمله من خلل 

املخ�ض�ضة. املراكز 

اجلامعة  رئي�ص  نائب  قال  جهته،  من 
الدكتور �ضاهر ربابعة: ان اجلامعة �ضريك 
واإدارة  ال��ع��ام  االأم���ن  دائ���رة  م��ع  حقيقي 
مكافحة املخدرات يف املحافظة على �ضحة 
اأية  من  حلمايتهم  الطلبة  اأبنائنا  وحياة 
اآفة املخدرات  �ضليبات قد ت�ضرهم خا�ضة 

التي يجب مكافحتها بكافة الو�ضائل.
اأخطر  م��ن  امل��خ��درات  ان  اىل  واأ���ض��ار 
االإن�ضانية  املجتمعات  تهدد  التي  امل�ضكلت 
وال���ت���ي ت�����ض��ت��ه��دف ف��ئ��ة ال�����ض��ب��اب، ما 
االقت�ضادية  التنمية  على  �ضلبًا  انعك�ص 
دور  مبينًا  وال�ضيا�ضية،  واالجتماعية 
ال��رتب��ي��ة ال�����ض��ل��ي��م��ة ومت��ك��ني ال�����ض��ب��اب 

عناية  ال��ق��ادم��ة  ب��االأج��ي��ال  وال��ع��ن��اي��ة 
تعزيز  اإىل  باالإ�ضافة  و�ضحية  تربوية 
احلقيقي  االأث��ر  له  ال��ذي  الديني  ال��وازع 
بال�ضباب  تلحق  التي  االأ�ضرار  اجتناب  يف 

واملجتمع ككل.
���ض��وؤون  عميد  ب��اأع��م��ال  القائم  واأك���د 
ال��ذي  م�����ض��اع��دة  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  الطلبة 
للعناية  اجلامعة  توجهات  الندوة،  اأدار 
عليهم  وامل��ح��اف��ظ��ة  وال�����ض��ب��اب  بالطلبة 
امل��خ��درات  اآف��ة  م��ن  وتثقيفهم  وتاأهيلهم 
هام�ص  وع��ل��ى  ب��ال�����ض��ب��اب.  تفتك  الأن��ه��ا 
معر�ضا  الطروانة  العميد  افتتح  الندوة، 

للتعريف باأنواع املخدرات.

*عمان 
وق����ع وزي����ر ال���ع���دل ال���دك���ت���ور ب�����ض��ام 
عبد  بن  حممد  املغربي  ونظريه  التلهوين 
يف  تفاهم  مذكرة  الثلثاء،  اليوم  ال��ق��ادر 
اخلربات  لتبادل  الق�ضائية،  االإدارة  جمال 
بني  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الق�ضائية  وال��ت��ج��ارب 
العدل  وزارة  وا�ضارت  ال�ضقيقني.  البلدين 

املذكرة  توقيع  ان  اإىل  الثلثاء،  بيان  يف 
ال��دويل  مراك�ص  م��وؤمت��ر  هام�ص  على  ج��اء 
ل��ل��ع��دال��ة يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة، ال���ذي ب��داأ 
مراك�ص  مدينة  يف  االثنني،  اأم�ص  اأعماله 
م�ضارك   800 مب�ضاركة  املغربية،  باململكة 
خلل  التلهوين  الوزير  وقال  دولة.   83 من 
مرا�ضم التوقيع، اإن املذكرة من �ضاأنها تعزيز 

ال�ضقيقتني،  اململكتني  بني  الودية  العلقات 
املجاالت  وال��ت��ج��ارب يف  وت��ب��ادل اخل���ربات 
االتفاق  اإىل  اإ�ضافة  والقانونية،  الق�ضائية 
ال�ضادرة يف  الت�ضريعات اجلديدة  يف تبادل 
بتطوير  علقة  لها  التي  وخا�ضة  البلدين، 
االتفاق  اأن  واأ���ض��اف،  الق�ضائية.  االإدارة 
ملمح  وي��ر���ض��م  ع���ام،  ع��م��ل  اإط����ار  ي�ضّكل 

التعاون االأردين – املغربي يف جمال العدالة 
امل��ذك��رة،  ومب��وج��ب  اأن���ه  مبينًا  م�ضتقبًل، 
الدرا�ضات  ت��ب��ادل  م��ن  اجلانبان  �ضيتمكن 
يف  تنظيمها  مت  التي  العلمية  واملعلومات 
�ضيما  ال  والقانونية،  الق�ضائية  املجاالت 
املنازعات  حلل  البديلة  الو�ضائل  جمال  يف 

كال�ضلح والو�ضاطة والتحكيم .

*عمان 
االردن  �ضناعة  غرفتي  رئي�ص  اأعلن 
وع��م��ان امل��ه��ن��د���ص ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، عن 
ال�����ض��ني  م��ع��ر���ص  يف  االردن  م�����ض��ارك��ة 
مدينة  يف  �ضيقام  الذي  لل�ضترياد  الدويل 
الفر�ص  الكت�ضاف  املقبل،  ال�ضهر  �ضانغهاي 

الت�ضديرية امام املنتجات الوطنية.
يف  م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  خلل  وقال 
رئي�ص  مع  الثلثاء  عمان  �ضناعة  غرفة 
ال��وزين  خالد  الدكتور  اال�ضتثمار  هيئة 
اإن  وال�ضفري ال�ضيني يف عمان بان ويفانغ: 
ال�ضناعات  مثل  االأردنية  املنتجات  بع�ص 
البحر  ومنتجات  واال���ض��م��دة  الكيماوية 
ال�ضينية،  ال�����ض��وق  ب��دخ��ول  ب���داأت  امل��ي��ت 
“منتدى  �ضت�ضت�ضيف  الغرفة  ان  مو�ضحا 
االأحد   ”2019 ال�ضيني  االأردين  االعمال 
القادم يف مبنى الغرفة، مب�ضاركة جمموعة 

من ال�ضركات ال�ضينية املتخ�ض�ضة.
بني  التجاري  امليزان  ان  اجلغبري  وبني 
اجلانب  ل�ضالح  كبري  ب�ضكل  مييل  البلدين 

االأردنية  ال�ضادرات  بلغت  حيث  ال�ضيني، 
 104.8 ح����وايل  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ال�����ض��ني 
 137.3 ح��وايل  م��ع  مقارنة  دوالر  مليون 
م�ضجلًة   ،2017 ال��ع��ام  يف  دوالر  مليون 
مقابل   ،23.7 ن�ضبته  مبا  انخفا�ضًا  بذلك 
م�ضتوردات من ال�ضني بلغت ما يقارب 2.77 
مع  مقارنه   ،2018 ال��ع��ام  يف  دوالر  مليار 

حوايل 2.76 مليار دوالر يف العام 2017.
وك�����ض��ف رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة اال���ض��ت��ث��م��ار 
ب�ضدد  الهيئة  ان  ال��وزين  خالد  الدكتور 
ف��ت��ح م��ك��ت��ب مي��ث��ل ه��ي��ئ��ة اال���ض��ت��ث��م��ار يف 
للفر�ص  ال��رتوي��ج  بهدف  �ضنغهاي  مدينة 
�ضمن  االأردن  وو�ضع  باململكة  اال�ضتثمارية 
ولفت  ال�ضينية.  اال�ضتثمارية  اخل��ارط��ة 
ال�ضني  معر�ص  يف  �ضت�ضارك  الهيئة  ان  اإىل 
الدول  جناح  خلل  من  لل�ضترياد  ال��دويل 
اب��راز  على  و�ضتعمل  ال�����ض��رك��ات،  وج��ن��اح 
وعر�ص  اال�ضتثمار  ج��ذب  يف  الهيئة  دور 
اململكة.  يف  املتاحة  اال�ضتثمارية  الفر�ص 
با�ضتحداث  �ضتقوم  الهيئة  ان  اىل  وا�ضار 

و�ضيتم  امل�ضتثمرين،  ملتابعة  جديدة  وحدة 
ملتابعة  الدائرة  هذه  يف  موظف  تخ�ضي�ص 
املعيقات  وحل��ل  ال�ضينية  اال���ض��ت��ث��م��ارات 
من  ال�ضينيني  امل�ضتثمرين  ت��واج��ه  التي 
اال�ضتثمارات  زي���ادة  يف  امل�ضاهمة  اج��ل 
االردن  ان  م��وؤك��دا  اململكة،  يف  ال�ضينية 
اإىل  ال�ضينية  ال�ضركات  النطلق  بوابة 
امل��وق��ع اجلغرايف  امل��ج��اورة يف ظ��ل  ال���دول 
التي  احل��رة  التجارة  واتفاقيات  املتميز 
العامل.  دول  من  العديد  مع  اململكة  تربط 
اكرب  ال�ضني  ان  ال�ضيني  ال�ضفري  وق���ال 
�ضريك اقت�ضادي للأردن، وان اال�ضتثمارات 
وكان  م�ضتمر،  تزايد  يف  باململكة  ال�ضينية 
جتاوزت  بقيمة  العطارات  م�ضروع  اآخرها 
ال�ضني  م�ضاهمة  اإىل  ا�ضافة  دوالر  مليار 
ال�ضيني  ال�ضفري  واكد  البوتا�ص.  �ضركة  يف 
يعد  لل�ضترياد  ال��دويل  ال�ضني  معر�ص  ان 
فر�ضة امام االأردن لتو�ضيع حجم �ضادراتها 
خلل  �ضتقوم  ال�ضني  ان  حيث  ال�ضني،  اىل 
ما  ب��ا���ض��ت��رياد  املقبلة  اخلم�ص  ال�����ض��ن��وات 

قيمته 10 تريليون دوالر اأمريكي من ال�ضلع 
واخلدمات. وبني ال�ضفري ال�ضيني ان االأردن 
�ضرف،  ك�ضيوف  اخ���رى  دول���ة   15 �ضمن 
الذي  املعر�ص  هذا  يف  جماين  جناح  ومنح 
ت�ضت�ضيفه وزارة التجارة ال�ضينية وحكومة 
الدورة  ال�ضعبية، وتت�ضمن  �ضانغهاي  بلدية 
 10 – احلالية التي �ضتقام خلل الفرتة 5 
الوطني  املعر�ص   ،2019 ال��ث��اين  ت�ضرين 
منتدى  اإىل  باال�ضافة  ال�ضركات،  ومعر�ص 
متوقعا  ال���دويل،  للقت�ضاد  ت�ضياو  هوتغ 
م�ضاحته  تبلغ  الذي  املعر�ص  يف  ي�ضارك  ان 
ومنظمة  دول��ة   170 مربع،  مرت  الف   330
دولية واأكرث من 3000 عار�ص. وا�ضار نائب 
رئي�ص غرفة �ضناعة عمان املهند�ص مو�ضى 
ا�ضتاأجرت م�ضاحة  اإىل ان الغرفة  ال�ضاكت 
يف املعر�ص الدائم الذي يقام يف مدينة اأيو 
ال�ضينية مب�ضاحة 30 مرتا مربعا، بالتعاون 
مع املنتدى العربي ال�ضيني، بهدف الرتويج 
داخ��ل  االأردن���ي���ة  باملنتجات  وال��ت��ع��ري��ف 

ال�ضوق ال�ضيني.

وزير العمل : الحكومة وفرت 30 الف 
فرصة حتى الربع الثالث من العام الحالي

الطراونة: 15 ألف قضية مخدرات منذ بداية العام الحالي

مذكرة تفاهم بين األردن والمغرب في اإلدارة القضائية

مؤتمر صحفي لالعالن عن مشاركة 
االردن في معرض الصين الدولي

*عمان 
ق���ال رئ��ي�����ص دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �ضامح 
النا�ضر: ان الديوان يحر�ص على التن�ضيق امل�ضتمر 
خلل  من  وذلك  املهنية،  النقابات  يف  ال�ضركاء  مع 
وجود ممثل من جمل�ص النقباء يف اللجنة الوطنية 

لتعديل نظام اخلدمة املدنية.
جاء ذلك خلل لقائه الثلثاء، نقيب املهند�ضني 
اأع�ضاء  من  وعددا  الزعبي  �ضمارة  احمد  االأردن��ني 
الق�ضايا  من  عدد  لبحث  الديوان،  مقر  يف  النقابة 

امل�ضرتكة بني اجلانبني.
اجلهد  حجم  تقدر  النقابة  ان  الزعبي:  وقال 
الوطن  ي�ضهده  م��ا  ظ��ل  يف  ال��دي��وان  يبذله  ال���ذي 
االقت�ضادية  والظروف  البطالة  ن�ضب  ارتفاع  من 

ال�ضعبة التي خيمت على القطاعات كافة.
حلل  �ضامل  وط��ن��ي  برنامج  اإق��ام��ة  اإىل  ودع���ا 
املهند�ضني  ب��ني  البطالة  ن�ضب  ارت��ف��اع  اإ�ضكالية 
بالتعاون مع اجلهات كافة، مبينا ان حوايل 20 الف 

مهند�ص مل يح�ضلوا على فر�ضة تدريبية.
اخلدمةاملدنية،  نظام  بتعديلت  يتعلق  وفيما 
للتاأهيل  نظاما  اأع���ددت  النقابة  اأن  الزعبي  بني 
واالعتماد املهني االأردين، ويف طريقة للإقرار نحو 
اإىل  م�ضريا  العتماده،  الت�ضريعية  االأطر  ا�ضتكمال 
لطلبة  املهنة  مزاولة  امتحان  الإيجاد  توجه  وجود 
العمل،  �ضوق  يف  االنخراط  من  ليتمكنوا  الهند�ضة 
التعليم  خم��رج��ات  ب��ني  الوا�ضح  اخللل  ومعاجلة 

و�ضوق العمل.
ولفت ع�ضو النقابة املهند�ص �ضمري ال�ضيخ اإىل ان 
والبرتول  اجليولوجيا  مهند�ضي  من  املتزايد  العدد 
���ض��رورة  يتطلب  وال��ت��ع��دي��ن  امل��ن��اج��م  ومهند�ضي 
اإىل  م�ضريا  وت�ضغيلهم،  لتدريبهم  فر�ص  عن  البحث 
اجليولوجيني  للمهند�ضني  تعريف  وج��ود  �ضرورة 
الكبري بني  �ضيما يف ظل االختلف  الديوان ال  لدى 
امل�ضاقات التي تدر�ص يف اجلامعات باأق�ضام الهند�ضة 
على  ينعك�ص  م��ا  اجليولوجية،  التخ�ض�ضات  ع��ن 

االمتحانات  اأ�ضئلة  مو�ضوعات  يف  فروقات  وج��ود 
التناف�ضية لدى الديوان، داعيا اإىل �ضرورة ا�ضراك 

النقابة بو�ضع تلك االأ�ضئلة.
الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  الجتماع  اإ���ض��ارة  ويف 
عمر الرزاز مع جمل�ص النقباء لبحث نظام اخلدمة 
توافق حكومي  النا�ضر وجود  اأكد  املدنية اجلديد، 
ليت�ضمن  ال��ع��ام  القطاع  يف  الوظائف  مهننة  على 
مب�ضارات  وربطها  املطلوبة  الكفايات  اأن��واع  جميع 
على  اإيجابا  ينعك�ص  مبا  حمددة،  ووظيفية  مهنية 
م�ضتوى االأداء العام يف االأجهزة احلكومية، وجتويد 
للتوجيهات  تنفيذا  للمواطن،  املقدمة  اخل��دم��ات 

امللكية امل�ضتمرة بهذا اخل�ضو�ص.
املهند�ضني  نقابة  مع  يتعاون  الديوان  ان  وبني 
بالتخ�ض�ضات  املتقدمني  م��ن  خم��زون��ه  اإدارة  يف 
األ��ف   38 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  املختلفة  الهند�ضية 
املطلوبة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي  م��ن خ���لل  م��ه��ن��د���ص، 
والراكدة  امل�ضبعة  الهند�ضية  التخ�ض�ضات  لتحديد 
يف  ال��دي��وان  واعتماد  العمل،  �ضوق  يف  واملطلوبة 
ت�ضنيفه للوظائف الهند�ضية على الت�ضنيف ال�ضادر 
من نقابة املهند�ضني فيما يتعلق باالق�ضام وال�ضعب، 
تتم  الديوان  يف  والرت�ضيح  الت�ضنيف  عملية  وان 
التخ�ض�ضات  اإىل  الرجوع  تتطلب  دقيقة  اآلية  وفق 

البديلة يف ملء ال�ضواغر.
نظام  يت�ضمنها  التي  املميزات  من  اأن��ه  واأو�ضح 
اخلدمة املدنية اجلديد يف طياته وجود مادة تفعل 
خلل  من  العام  القطاع  يف  املجتمعية  امل�ضوؤولية 
بتدريب  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  كافة  اإلزام 
مع  بالتوافق  التخ�ض�ضات،  خمتلف  من  خريجا   30
للتخفيف  ال�ضباب  مهارات  �ضقل  يف  احلكومة  جهود 
من البطالة والبحث عن فر�ص البديلة يف اخلارج، 
اإنه�ص  وبرنامج  للت�ضغيل  الوطني  امليثاق  واإط��لق 
من  جمموعة  خ��لل  من  الريادية  امل�ضاريع  لدعم 
العام  القطاعني  ب��ني  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات 

واخلا�ص.

*عمان 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق��ع��ت 
اجلنوبية  كوريا  جمهورية  وحكومة  “اليوني�ضف” 
الثلثاء، اتفاقية منحة بقيمة مليون دوالر مقدمة 
االأردن  اليوني�ضف يف  مل�ضاريع  الكورية  من احلكومة 

وحتديدا مراكز مكاين املنت�ضرة يف انحاء اململكة.
عمان  يف  ال��ك��وري  ال�ضفري  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 
تانيا  االردن  يف  اليوني�ضف  وممثلة  وان  ج��اي  يل 

�ضابوي�ضات.
ان  �ضحفي،  ت�ضريح  يف  ال��ك��وري  ال�ضفري  وق��ال 
م�ضاهمة  بتقدمي  التزامها  توؤكد  الكورية  احلكومة 
“برنامج  جديدة قدرها مليون دوالر اأمريكي لدعم 
مكاين” املنفذ من قبل اليوني�ضف، لتح�ضني تدخلت 
وال�ضباب  للأطفال  املهارات  وبناء  واحلماية  التعلم 
معظم  يف  مكاين  مراكز  ان  اىل  م�ضريا  االأردن،  يف 

وال��رف��اه  التنمية  يف  ت�ضاهم  االأردن،  حمافظات 
الكاملني للأطفال وال�ضباب امل�ضت�ضعفني وعائلتهم 
اآمنة  بيئة  يف  متكاملة  تدخلت  توفري  خ��لل  من 
الطفولة  وتنمية  التعلم،  دعم  خدمات  ذلك  يف  مبا 
احلياتية  وامل���ه���ارات  ال��ط��ف��ل  وح��م��اي��ة  امل��ب��ك��رة، 
ممثلة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن  االب��ت��ك��ار.  وخم��ت��ربات 
املنحة  ان  �ضابوي�ضات،  تانيا  االأردن  يف  اليوني�ضف 
االآالف  دعم  يف  �ضت�ضاهم  مكاين  لربنامج  الكورية 
كوريا  حكومة  وتقدم  �ضعًفا.  االأك��رث  االأطفال  من 
منذ  االأردن  اليوني�ضف يف  الدعم لربامج  اجلنوبية 
عام 2014، حيث بلغ اإجمايل ما قدمته اأكرث من 10 
اإىل االأطفال  اأمريكي، بهدف الو�ضول  مليني دوالر 
جماالت  يف  وم�ضاعدتهم  �ضعفا  االأك��رث  وال�ضباب 
التعليم، احلماية االجتماعية، ال�ضحة، وتدخلت 

املياه وال�ضرف ال�ضحي والنظافة.

*عمان 
الثلثاء  اخلارجية  ال��دوري��ات  اإدارة  نظمت 
حملة للتربع بالدم، ا�ضتجابة ملنا�ضدة ذوي الطفل 
ال�ضفائح  يف  نق�ص  من  يعاين  ال��ذي  احلموري  عمر 
مركز  يف  ال�ضفاء  �ضرير  على  وي��رق��د  ال��دم��وي��ة، 

احل�ضني لل�ضرطان.
اخل��ارج��ي��ة  ال����دوري����ات  اإدارة  م��دي��ر  واك����د 
باحلملة  �ضارك  ال��ذي  ال�ضوافطة  حممد  العميد 
ب�ضكل  تركز  العام  االأم��ن  جهاز  ا�ضرتاتيجية  اأن 
وامل�ضاعدة  الدعم  اأ�ضكال  كافة  ا�ضا�ضي على تقدمي 
االأدوار  اىل  اإ���ض��اف��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني،  االن�����ض��ان��ي��ة 

والواجبات االأمنية الرئي�ضة.

من  ع��دد  بها  ���ض��ارك  التي  احلملة  ان  واأ���ض��اف 
ال�ضباط و�ضباط ال�ضف واالفراد من خمتلف اأق�ضام 
اجلوهرية  االإن�ضانية  القيم  تربز  االإدارة،  وف��روع 
والتعاطف  واحرتامهم  النف�ص  على  الغري  الإيثار 
املتينة  العلقة  يعزز  كما  بلطف،  ومعاملتهم  معهم 
واملتميزة بني جهاز االأمن العام واملواطن وي�ضهم يف 
احلفاظ على جمتمع متكامل ومتما�ضك ت�ضوده روح 

املحبة والطماأنينة.
عن  احل��م��وري  ال��ط��ف��ل  ذوو  ع��رب  جانبهم  م��ن 
واإدارة  ال��ع��ام  االأم���ن  جل��ه��از  وتقديرهم  �ضكرهم 
االن�ضانية  اللفتة  هذه  على  اخلارجية  ال��دوري��ات 

الكرمية.

*عمان 
را�ضم  عمان  يف  اذربيجان  جمهورية  �ضفري  قال 
اإن االردن من الدول ال�ضباقة للم�ضاركة  ر�ضاييف: 
الدوليني  وال�ضلم  االمن  يخدم  دويل  حمفل  كل  يف 
الق�ضية  راأ�ضها  وعلى  والعربية،  القومية  والق�ضايا 

الفل�ضطينية.
ا�ضت�ضافة  مبنا�ضبة  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  واك���د 
ال���18 حلركة عدم االنحياز التي  اذربيجان للقمة 
تبداأ اعمالها يف باكو اخلمي�ص املقبل، اأن االردن من 
موؤ�ض�ضي حركة عدم االنحياز، ومن البلدان امللتزمة 
حد  لو�ضع  يوم  ذات  ج��اءت  التي  احلركة  مببادئ 

للحقبة اال�ضتعمارية وانهاء خملفاتها.
وا�ضاف ان م�ضاركة االردن بالقمة هي م�ضلحة 
االح��داث  �ضناعة  يف  دور  ولها  وعربية،  قطرية 
ب�ضيا�ضتها  تتميز  دولة  اأنها  خا�ضة  فيها،  والتاأثري 

علقاتها  ول��ه��ا  وامل��ع��ت��دل��ة  احلكيمة  اخل��ارج��ي��ة 
التي  الدول  مع  �ضيما  ال  الدول،  جميع  مع  املتوازنة 
لها ح�ضور اقليمي فاعل، كما اأن االأردن دوما تدعم 
جمهورية اأذربيجان يف ق�ضيتها امل�ضريية مع جارتها 
االع��رتاف  �ضرورة  اإىل  وتدعو  اأرمينيا  جمهورية 

بوحدة اأرا�ضي اأذربيجان.
وا�ضار ال�ضفري اإىل ان حركة عدم االنحياز لعبت 
ال�ضلم  تعزيز  يف  رئي�ضا  دورا  ن�ضاأتها  ومنذ  دائما 
واالأمن الدوليني، وهي تعترب اأكرب من�ضة دولية بعد 
منظمة االأمم املتحدة حيث ت�ضم يف ع�ضويتها االن 

120 دولة.
التي ت�ضم  للحركة  اأذربيجان  رئا�ضة  اإن  وقال: 
واالأديان  واللغات  القارات  البلد اخلا�ضة مبختلف 
على  �ضتاأتي  ال�ضيا�ضية،  والنظم  والعرف  والتقاليد 

االأرجح بثمارها ونتائجها املميزة. 

الناصر: ديوان الخدمة يحرص على التنسيق 
المستمر مع الشركاء في النقابات المهنية 

مليون دوالر منحة كورية لمشاريع 
اليونيسف في االردن

الدوريات الخارجية تتبرع بالدم ألحد 
االطفال بمركز الحسين للسرطان

رضاييف: االردن سباق للمشاركة بكل محفل 
دولي يخدم االمن والسلم الدوليين
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الظاهرة  ال�شباك  م��ن  امل��راج��ع��ه  زال���ت  ال 
ال��ب��روق��راط��ي��ة ال��ت��ي حت��ط م��ن ق��در امل��واط��ن 
 ، الدولة  دوائ��ر  معظم  مراجعتة  عند  االردين 
بع�ض الدوائر ال�شيادية عندما تريد مراجعتها 
عليك بتح�شر )حزمة( من الوا�شطات واملعارف 
مري�ض  الدائرة  مدير  كان  اذا  الكربى  والطامة 
يعترب  العظمة   جنون  مبر�ض  وم�شاب  نف�شي 
خا�شة  ملكية  اأو  للوالد  مزرعه  الدولة  مكتب 
التي  الطائلة  واملبالغ  امل��وازن��ات  من  وبالرغم 
غالبيتها  ان  اال  ال��دوائ��ر  ه��ذه  على  ت�شرف 
بالتكييف  املراجعني  �شاالت  تزود  ال  ولال�شف  
اأو قارورة مياه خلدمة املراجعني ومن  والتربيد 
التي  والدوائراخلدمية  امل�شت�شفيات  �شمنها 
�شردين«  علبة   « مثل  املراجعني  اكتظاظ  تعاين 
والقرطا�شية  املكتبية  التجهيزات  ان  كما   ،
املواطنني  تخدم  ال  الدوائر  لهذه  �شرفت  التي 
 ) ، كل دائرة تراجعها عليك ان ) تهر�ض عبك 

لت�شوير الوثائق .
يحتاج املواطن من حني الآخر اىل قلب ناب�ض 
ممزوج  اأي��وب«  »�شرب  واىل  املتعب  قلبه  بجانب 
، واىل »مزاج برتقايل« لتفعيل  املتهالك  ب�شربه 
املواطن االردين  ، يحتاج  القدمي  »اآثار« مزاجه 

مايل  مبلغ  واىل  طويلة  اج���ازة  اىل  ب��ال��ذات 
حول  ودوران  وم��ط��اردات  مغامرات  واىل  كبر 
ومطبات  ال�شوارع  زحام  و�شط  االأر�شية  الكرة 
بني  ال�شائعة  »الفتحة«  عن  والبحث  االأر�شفة 
باملباين احلكومية  املحيطة  الكونكريتية  الكتل 
وم�شتم�شكات  ف��اي��الت  اىل  االردين  وي��ح��ت��اج 
اأجل  من  كثر  وغ��ره  ه��ذا  كل   ، وا�شتن�شاخات 
�شوى  اأخ���رى  دول  يف  ت�شتغرق  ال  ق��د  معاملة 
الدائرة  اىل  »االن��رن��ت«  عرب  ق�شرة  مرا�شلة 
»وجع  وبال  نومه  غرفة  يف  جال�ض  وهو  املعنية 

را�ض » .
اأو  معامالت  اإجناز  دون  حتول  كثرة  عوائق 
اأولها  احلكومية،  للدوائر  املواطنني  مراجعات 
املواطن  من  ياأخذ  الذي  اململ  االإداري  الروتني 
مهما كان عمره، رجال كان اأم امراأة ، وقتا طويال 
اأمام  املراجع  يقف  اأن  املهم  معاملة،  اأي  الإمت��ام 
يف  ح��ار   اله��ب  ي��وم  يف  امل�شوؤول  املوظف  �شباك 
من  البارد  ال�شتاء  مو�شم  يف  اأو   ، ال�شيف  مو�شم 
اأجل اكمال معاملة تنجز يف �شاعة لكنها تتحول 
الروتني  ب�شبب  وليلة«  ليلة  األ��ف  ق�شة   « اىل 
الكثرة  والفنية  االإداري��ة  والت�شعبات  االإداري 
وهي نوع من الرهل والف�شاد االإداري يف مت�شية 

معاملة ما، وهذه اآفة قاتلة للوقت واجلهد واملال 
رغم قفزات التقدم العلمي والتقني املده�شة يف 
الكثر من دول العامل املتح�شر يف اجناز املعامالت 
االإلكرونية«  »احلوكمة  نظام  بوجود  املختلفة 
التي ال تاأخذ من املواطن �شوى دخوله اىل موقع 
االأنرنت لكل دائرة يروم مراجعتها اأو احل�شول 
فياأتيه  الدوائر  تلك  من  ر�شمي  كتاب  اأي  على 

اجلواب بعد حلظات وهو يف بيته اأو يف مكتبه .
الدولة  دوائ��ر  اعتماد  ا�شتمراريف  هناك   
وهي  معامالتهم،  ال�شتقبال  ال�شغرة  لل�شبابيك 
املواطن االردين وموا�شلة  ملبادئ حقوق  انتهاكا 
الدول  بع�ض  يف  �شائدًا  كان  الذي  االإذالل  لنهج 
اأية  اإىل  الدخول  لدى  والالفت   ، الديكتاتورية 
املراجعني  م��ن  طويل  ط��اب��ور  حكومية  دائ���رة 
يتدافعون اأمام �شباك �شغر يجل�ض خلفه موظف 
املعامالت،  ال بد من  على )راأ�شه ري�شه ( يتلقى 
باأن  االإيحاء  اأريد  ما  اإذا  ال�شبابيك  هذه  اإزال��ة 
االأو�شاع تغرت نحو االأح�شن، واأن الدولة بداأت 

حترم مواطنيها.
ذلك  منذ  حاله  على  املراجعة  �شباك  بقي 
املعاملة هم كبر  الزمن وحلدِّ االآن حيث ت�شكل 
لذا  للموظف،  والو�شول  ال�شباك  ذل��ة  ب�شبب 

نريد قليال من التغير يف ال�شباك اأو يف جماالت 
يف  نحن  هل  البلد،  يف  بتغير  ن�شعر  كي  اأخ��رى 
�شجن لرناجع من خلف ال�شباك كيف �شاأفهم من 
املطلوب من اجل  ما هو  اأو يفهم مني  )املوظف( 

املعاملة .
�شياحية  اليوم ينظم رحالت  املتقدم  العامل 
ما  االردن  يف  ونحن  وامل��ري��خ  القمر  كوكب  اىل 
التخلي  ن�شتطيع  ال  واحل�شي�ض  الذيل  يف  زلنا 
الدولة  دوائ��ر  مراجعة  يف  اململ  ال��روت��ني  عن 
ختم   تقت�شي  االح��ي��ان  بع�ض  يف  وامل��ع��ام��الت 
وكتبة   ، ال��ط��واب��ع  وال�����ش��اق  الع�شرة  خم��ت��ار 
اال�شتدعاءات املنت�شرين امام بع�ض الدوائرمثل 
االحوال املدنية واجلوازات واالرا�شي واملحاكم 
على  احل�شول  اأج��ل  من  والنظامية  ال�شرعية 

جميع امل�شتم�شكات الر�شمية  ،
احلكومية   ال��دوائ��ر  يف  ال��روت��ني  حلبة  اإن 
واملال،  واجلهد  الوقت  وت�شيع  املراجعني،  ترهق 
واالأدهى من ذلك حني يقول لك املوظف: “تعال 
بينما  وهكذا،  �شهر”  بعد  اأو  اأ�شبوع  بعد  اأو  غدا 
هناك يف كل دول العامل املتقدم تكون للمواطن 
بطاقة موحدة جتمع عدة وثائق ثبوتية تعود 

له وتغنيه عن تقدمي امل�شتم�شكات االأخرى .

المراجعة من الشباك .. 
» بيروقراطية تذل المواطن االردني«

جودة  تدين  من  يعاين  احلكومية،  للخدمات  كم�شتهلك  املواطن 
اخلدمة الأ�شباب ترتبط ب�شعف كفاءة واإنتاجية موظف القطاع العام، 
معظم  على  املهيمن  الرقابة  و�شعف  والروتني،  والوا�شطة  والرهل 
للخدمات  كم�شتهلك  املواطن  مفهوم  غياب  اإىل  باالإ�شافة  ال��دوائ��ر، 

احلكومية وحماية حقه، كدافع �شرائب، يف خدمة عامة جيدة. 
املدير  طلب  لال�شف  احلكومية  الدوائر  احدى  راجعت  اأي��ام  قبل 
للوهلة  املديرية  دي��وان  مراجعة  منا  وطلب  الوثائق  بع�ض  ت�شوير 
االوىل رمبا انك ت�شتطيع احلديث مع رئي�ض الدولة عمر الرزاز اأ�شهل 

رف�شت  املهم  لوالدها  ملك  والتجهيزات  املكتب  وكاأن  املوظفة  هذه  من 
اأو ك�شك قريب للت�شوير، واملوظفة  ت�شوير الوثائق ، وال يوجد مكان 
ال تعلم ان هذه التجهيزات هي من �شرائب ودم املواطن امل�شخم ، هي ال 
تعلم ان مكتبها وراتبها وجتهيزاتها هي من �شرائب املواطنني التعي�شني 
والطامة الكربى ان هوؤالء املوظفني املتعجرفني يزينون مكاتبهم ب�شور 
باالعالم  مو�شحة  ومكاتبهم    ، ونحرم  جنل  الذين  الها�شميني  امللوك 
الدولة  الن  وام�شي  وقارن  ق�ض  املوظفة  هذه  �شاكلة  وعلى   ، االردنية 

خالد خازر الخريشا�شايبة .

40 مليون دينار حجم المشاريع 
الممولة من مؤسسة االقراض 

الزراعي منذ بداية العام
*عمان 

حممد  املهند�ض  الزراع�ي  االإقرا�ض  موؤ�ش�شة  عام  مدير  قال 
احلياري اإن املوؤ�ش�شة مولت نحو 7 االف مزارع وم�شتثمر يف القطاع 
الزراع�ي منذ بداية العام احلايل بقيمة اإجمالية بلغت 40 مليون 

دينار .
وا�شاف احلياري يف ت�شريحات �شحفية الثالثاء ان هذا الدعم 
وم�شاريع  النباتية واحليوانية  الزراعية  الغايات  توزع على جميع 

التكنولوجيا احلديثة و�شملت جميع فروع املوؤ�ش�شة.
والت�شويق  الت�شنيع  م�شاريع  مولت  املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  وا���ش��ار 
الزراع�ي بقيمة 10 مليون دينار وم�شاريع تطوير الرثوة احليوانية 
االأرا�شي  واإعمار  ا�شت�شالح  وم�شاريع  دينار  مليون  5ر17  بقيمة 
والتقنيات  املياه  م�شادر  تطوير  وم�شروع  دينار،  مليون  6ر3  بقيمة 

احلديثة والطاقة املتجددة الذي جتاوز مبلغ 3 ماليني دينار.
بلغت  حيث  اململكة  اقاليم  على  توزعت  امل�شاريع  هذه  ان  واأكد 
اإقليم ال�شمال 15 مليون دينار ويف الو�شط 14 مليون دينار ويف  يف 

اإقليم اجلنوب 11 مليون دينار .
التي  امل�شاريع  ت�شتهدف  املوؤ�ش�شة  اأن  احلياري  املهند�ض  واأو�شح 
املزارعني  الزراعي وزيادة تناف�شية  رفع كميات االنتاج  اإىل  توؤدي 
لكال  الت�شغيل  فر�ض  رفع  اإىل  توؤدي  الت�ي  امل�شاريع  على  والركيز 
اجلن�شني من الباحثني عن العمل واأغلبها م�شاريع �شغرة ومتو�شطة 

احلجم .
وبني اأن اأبرز هذه امل�شاريع تركز يف الطاقة ال�شم�شية وم�شاريع 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  تكثيف  اإىل  توؤدي  التي  املائية  الزراعات 
كلف  لتخفي�ض  املزارعني  على  والطاقة  املياه  ا�شتهالك  وتخفي�ض 
الت�شغيل عليهم بن�شبة ال تقل عن 30 باملئة مما يوؤدي اإىل ارتفاع 

اأرباحهم.
منذ  بلغت  ال�شم�شية  للطاقة  املمولة  امل�شاريع  ان  اىل  وا�شار 
م�شروعا   66 على  توزعت  دينار  مليون  من  يزيد  ما  العام  بداية 
من  بدعم  فوائد  بدون  قرو�ض  دينار  األف   725 نحو  منها  زراع�يا 
�شندوق ت�شجيع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة بوزارة الطاقة 
مل�شاريع  االجمال�ية  القيمية  لرتفع  مزارعا   88 منها  وا�شتفاد 
ا�شتفاد  دينار  مليون  6ر1  بنحو  انطالقها  منذ  ال�شم�شية  الطاقة 

منها 116 مزارعا.
للم�شاريع  امليدانية  وال��زي��ارات  النتائج  ان  احلياري  واو�شح 
الت�ي مولتها املوؤ�ش�شة ت�شر اإىل تغر يف امناط الزراعة التقليدية 
الزراعات  واالجتاه نحو م�شاريع منوذجية غر تقليدية كم�شاريع 
الريادية  وامل�شاريع  النخيل  وزراع��ة  االأ�شماك  وتربية  املائية 
االأخرى التي بلغ التمويل لها منذ بداية العام بنحو 85 ر1 مليون 

دينار توزعت على 84 م�شروعا رياديا.
الزراعيني  باملهند�شني  خا�ض  برنامج  تخ�شي�ض  مت  انه  وبني 
خالله  من  مت  االأردنيني  الزراعيني  املهند�شني  نقابة  مع  بالتعاون 
متويل 26 مهند�شا زراع�يا بقيمة 228 األف دينار جميعهم متعطلني 
املمنوحة  للم�شاريع  الراكم�ي  الر�شيد  بذلك  لرتفع  العمل  عن 
دينار  مليون  2ر1  عن  يزيد  ما  الزراعيات  واملهند�شات  للمهند�شني 
مهند�شا   174 من  اأك��رث  منه  وا�شتفاد  امل�شروع  ه��ذا  انطالق  منذ 

ومهند�شة.
امل�شاريع اخلا�شة  التوجه يف متويل  املوؤ�ش�شة على  واأكد حر�ض 
يف  االأكرب  التحدي  تعترب  والت�ي  والبطالة  الفقر  م�شاكل  من  للحد 
حيث  واالقت�شادية  االجتماعية  الآثاره  نظرًا  االأردن�ي  االقت�شاد 
خ�ش�شت املوؤ�ش�شة م�شروعا للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ر�شد 
 5 االن  لغاية  منه  واملنفذ  احلال�ي  للعام  دينار  مليون  5ر7  مبلغ  له 
ا�شتفاد منه ما يزيد عن  باملئة  ر6 مليون دينار وبن�شبة اجناز 86 
1500 من الباحثني عن فر�ض الت�شغيل من الذكور واالناث جميعها 
قرو�ض �شغرة وت�شكل االأ�شرة النواة االأ�شا�شية للم�شروع يف كافة 

مناطق الريف االأردين.
ملناطق  امل�شاريع  توجيه  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مت  انه  واو�شح 
البادية االردنية الثالث يف ال�شمال والو�شط واجلنوب ويف مناطق 
2ر7  حوايل  املناطق  هذه  يف  امل�شاريع  قيمة  بلغت  حيث  االأط��راف 

مليون دينار ا�شتفاد منها نحو 950 مزارعا ومرب�ي اأغنام واأبل .
كما مت تخ�شي�ض مبلغ 3 مليون دينار لربنامج التمويل الريفي 
الوثيق  االرتباط  ذات  امل�شاريع  وي�شتهدف  ا�شتحداثه  مت  ال��ذي 
والبادية  الريف  وا�شتحداث فر�ض عمل الأبناء  الزراع�ي  بالقطاع 
مت تنفيذ منها منذ بداية العام حوال�ي 2 مليون دينار ا�شتفاد منه 

415 باحثا عن العمل.
امل�شاريع  ت��وزي��ع  على  حر�شت  املوؤ�ش�شة  ان  احل��ي��اري  وق��ال 
الزراع�ي  القطاع  يف  والعامالت  االأردن��ي��ات  والفتيات  لل�شيدات 
بلغت  حيث  االأ�شرية  امل�شاريع  وت�شجيع  املناطق  كافة  يف  والريفي 
7ر10  جت��اوزت  بقيمة  �شغرا  م�شروعا   2270 نحو  امل�شاريع  هذه 
مع  مقارنة  باملئة   31 امل�شاريع  هذه  يف  االن��اث  �شكلت  دينار  مليون 
االأردنية  واملراأة  للفتاة  الكبر  الدعم  اإل�ى حجم  الذكور مما يدلل 

لتحفيزيهم على العمل مع ا�شقائها الرجال.
وثيقة  اعتماد  على  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  موافقة  اىل  وا�شار 
اللجنة  ملخرجات  تطبيقًا  وذلك  الع�شوية  الزراعات  دعم  م�شروع 
الزراعة  مفهوم  تبني  ت�شجيع  بهدف  الع�شوية  للزراعة  الوطنية 
جودة  ذات  وبيئيًا  �شحيًا  اآمنة  زراعية  منتجات  وتوفر  الع�شوية 

عالية وقيمة م�شافة ومردود اقت�شادي عايل.
املجال  فتح  على  املوؤ�ش�شة  ادارة  جمل�ض  موافقة  اىل  ا�شار  كما 
)فائدة،  باأ�شعار  الزراعية  الغايات  لكافة  امل�شروع  هذا  لتمويل 
االأخ��رى  امل�شاريع  باقي  عن  باملئة   2 بن�شبة  خمف�شة  مرابحة( 

وذلك دعمًا لهذا امل�شروع الوطني الهام .
املالية  الت�شويات  بعمل  املوؤ�ش�شة  ا�شتمرار  احل��ي��اري  واأك���د 
قدراتهم  تالئم  ال�شداد  عن  املتعرثين  للمزارعني  الالزمة  املنا�شبة 

املالية وموا�شم االنتاج لديهم .
و�شرورة  الت�شهيالت  هذه  من  اال�شتفادة  اىل  املزارعني  ودعا 
لعمل  اململكة  مناطق  كافة  يف  املنت�شرة  املوؤ�ش�شة  ف��روع  مراجعة 
امل��زارع  حق  تثبيت  على  وحر�شًا  تقديرًا  ال��الزم��ة  االإج����راءات 

االأردن�ي والذي هو عماد االأمن الغذائي.

وفد من كوسوفو يطلع 
على تجربة أمانة عمان في 
الرقابة الصحية والمهنية

  
*عمان 

اطلع وفد من جمهورية كو�شوفو خالل زيارته لدائرة الرقابة 
ال�شحية واملهنية على اآلية الرقابة والتفتي�ض ال�شحي واملهني التي 

تتبعها اأمانة عمان. 
وا�شتمع الوفد من نائب مدير املدينة ل�شوؤون ال�شحة والزراعة 
االلكروين  التفتي�ض  قانون  عن  الإيجاز  املهرات  مرفت  الدكتورة 
تطبيقه  ،وتبنت  االو���ش��ط  ال�شرق  يف  االأول  يعترب  ال��ذي  املوحد 
يف  االلكروين  التحول  واث��ار  االقت�شادية  املن�شاآت  على  االمانة 
خدمات االمانة على اال�شتثمار وتب�شيط االجراءات امام املواطنني.

خالد  الدكتور  واملهنية  ال�شحية  الرقابة  دائ��رة  مدير  وق��دم 
احلنيطي �شرحا عن اآلية عمل مفت�شي ال�شحة واملهن املتبعه واثرها 

يف �شالمة الغذاء للم�شتهلك وحفظ ال�شحة العامة .
و�شط  مركز  رئي�ض  برفقة  ميدانية  جولة  خالل  الوفد  واطلع 
فريق  عمل  اآلية  على  واملهني  ال�شحي  التفتي�ض  لعمليات  عمان 
العا�شمة  يف  التجارية  املن�شاآت  على  املوحد  االلكروين  التفتي�ض 
العمل  اأثناء  اإتخاذها  التي يتم  العمليات واالإج��راءات  ، وعلى �شر 

امليداين .
من  لعدد  بها  يقوم  ر�شمية  زي��ارة  اإط��ار  يف  الوفد  زي��ارة  وتاأتي 
وتعزيز  اخل��ربات  تبادل  بهدف  االأردن،  يف  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

التعاون بني مدينتي عمان وبر�شتينا .

*عمان 
املعدنية  وال����رثوة  ال��ط��اق��ة  جلنة  رئي�ض  اأك���د 
الذي  الطاقة  قطاع  اهمية  زيادين  هيثم  النيابية 

ميثل حتديا وا�شحا لالقت�شاد االردين.
مع  الثالثاء  اللجنة  عقدته  لقاء  خالل  و�شدد، 
وامني  زواتي  هالة  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزيرة 
عام الوزارة اماين العزام ومدير عام �شركة الكهرباء 
تذليل  ���ش��رورة  على  ال��روا���ش��دة،  اجم��د  االردن��ي��ة 
اململكة  يف  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  ال�شعوبات 
اجلوار،  دول  مع  الكهربائي  التبادل  من  واال�شتفادة 
االأفكار  كل  لبحث  النواب  جمل�ض  �شعي  اإىل  م�شرا 
ايجابا  ينعك�ض  حتى  الكهرباء  كلف  من  للتخفيف 

على فاتورة الكهرباء واملواطن.
يعاين من  الطاقة  اأن قطاع  اإىل  الزيادين  وا�شار 
عدم وجود ا�شراتيجية وا�شحة تنظمه، ف�شال على 
كبرا  عبئا  املواطن  حملت  ال�شابقة  االتفاقيات  ان 
خطة  وجود  اأهمية  موؤكدا  ال�شهرية،  فاتورته  على 

كلف  خلف�ض  زمني  بجدول  مرتبطة  وا�شحة  عمل 
الطاقة وا�شتثمار الفائ�ض من اال�شتطاعة التوليدية 
على  ينعك�ض  مب��ا  ال�شناعي  للقطاع  الكهرباء  م��ن 

انخفا�ض �شعر وتكلفة الكهرباء.
توا�شل  على  وزارتها  اإن  زواتي  قالت  جهتها،  من 
الق�شايا  النيابية” وحل جميع  “الطاقة  م�شتمر مع 
اأن  م�شيفة  الطاقة،  قطاع  ت��واج��ه  التي  العالقة 
االأردن قادر على ت�شدير الكهرباء اإىل دول اجلوار، 

االأمر الذي ينعك�ض على الكهرباء املولدة.
الطاقة مع دول اجلوار مير  تبادل  اأن  واأو�شحت 
اقت�شادية  وجدوى  فنية  ودرا�شات  طويلة  مبراحل 
وجدول زمني، قائلة اإن احلكومة وقعت اتفاقية مع 
 30 من  التوليدية  القدرة  لرفع  الفل�شطيني  اجلانب 

ميغا اإىل 100 ميغا واط.
لي�ض  اجلوار  دول  مع  الربط  اأن  زواتي  واأ�شافت 
“ا�شتقرار  وامنا  التجاري،  الكهربائي  للتبادل  فقط 

فني لل�شبكات وم�شلحة م�شركة«.

النائب الزيادين: قطاع الطاقة يعاني من 
عدم وجود استراتيجية واضحة

*عمان 
املنا�شر  خملد  الدكتور  عمان  اأمني  نائب  اإطلع 
لف�شل  ب�شمان  منطقة  ا�شتعدادات  على  الثالثاء 
 ، فيها  امل��واط��ن��ني  معامالت  اإجن���از  و�شر   ، ال�شتاء 
بح�شور رئي�ض اللجنة املحلية عمار الداوود . واأ�شاد 
املنا�شر بتوجه املنطقة يف ح�شر تقدمي وا�شتكمال 
االر�شي  الطابق  يف  باملواطنني  اخلا�شة  املعامالت 
فقط ، الفتا ان هذا االجراء الذي بو�شر العمل به 
واال�شخا�ض ذوي  ال�شن  كبار  الت�شهيل على  �شاأنه  من 

االعاقة يف حت�شيل اخلدمة .
ما  م�شركة  م�شوؤوليات  هناك  اأن  املنا�شر  واأكد 
مبا  ال�شتاء  ف�شل  خالل  واملواطن  عمان  اأمانة  بني 
باجتاه  ال�شطحية  املياه  اإن�شياب  فعالية  يف  ي�شهم 

ربط  لتجنب  داعيا   ، االأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكات 
ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  على  االأ�شطح  مياه  مزاريب 

وبالتايل منع في�شانها بال�شوارع .
�شبكات  تنظيف  اأن��ه��ت  االم��ان��ة  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
والوديان  ال�شيول  وجم��اري  االمطار  مياه  ت�شريف 
ملواطني  اإر���ش��ادي��ة  ر���ش��ائ��ل  ن�شر  اأه��م��ي��ة  ،م��وؤك��دا 
لالأبنية  الغاط�شة  امل�شخات  وتوفر  بتفقد  املنطقة 
الواقعة اأدنى من�شوب ال�شارع ، واالبتعاد عن املناطق 
املنخف�شة ، وعدم اإلقاء النفايات ب�شكل ع�شوائي ما 

يت�شبب باإغالق خطوط ت�شريف مياه االمطار .
ال���داوود  ع��م��ار  املحلية  اللجنة  رئي�ض  واأك���د 
مياه  ت�شريف  ومناهل  العبارات  جميع  جاهزية 
عليها  والك�شف  ال�شاخنة  البوؤر  وح�شر   ، االأمطار 

ومعاجلة نقاط اخللل فيها ، الفتا اإىل تعزيز نقاط 
ت�شريف مياه االأمطار اأمام ال�شوق ال�شعبي .

بدوره ، اأ�شار مدير منطقة ب�شمان املهند�ض بالل 
ال�شتقبال  واالليات  الكوادر  جاهزية  اىل  فريحات 
ف�شل ال�شتاء ، واأنه مت معاجلة جميع البوؤر ال�شاخنة 
اأمام مدار�ض االحراف وجامع  املنطقة ومنها  �شمن 
املنطقة  وتزويد   ، ال�شعبي  وال�شوق   ، ال�شندوقة 

بخم�ض ماتورات �شفط مياه.
اأع�شاء  م��ن  ع��دد  بح�شور  املنا�شر  اطلع  كما 
املختربات  وح��دة  اإجن���ازات  على  االأم��ان��ة  جمل�ض 
دخ��ول  كيفية  م��ن  ل��الم��ان��ة  ال��ت��اب��ع��ة  االن�����ش��ائ��ي��ة 
كور�ض  والبي�ض  الربة  واأعمال  اخلر�شانية  العينات 
واخللطات  البازلتية  احل�شمة  وفحو�شات   ، والطمم 

اال���ش��ف��ل��ت��ي��ة. وق��ال��ت م��دي��رة وح���دة امل��خ��ت��ربات 
الوحدة  اأن  حدادين  مي�شون  املهند�شة  االإن�شائية 
ع�شوائية  جودة”  “�شبط  فح�ض  بعمليات  تقوم 
اأو املقاولني ويتم  اإذن م�شبق من املتعهدين  اأخذ  دون 
كاأحد  واعتمادها  العينات  هذه  فحو�شات  احت�شاب 

العينات املطلوبة.
 2007 عام  من  توجهت  االأمانة  اأن  اىل  واأ�شارت 
فاعليتها  اثبتت  التي  البازلت  ح�شمة  ال�شتخدام 
ودميومتها ليتم ا�شتخدامها يف خالطات اأمانة عمان.
واأ�شافت اأنه يتم اأخذ عينات ب�شكل يومي ودوري 
اأمانة عمان  املقاولني من  املحالة على  العطاءات  من 
الأ�ش�ض  مطلوب  هو  ما  ح�شب  لها  فحو�شات  الإج��راء 

القبول واحل�شم .

*عمان 
نظم ب��رن��ام��ج االأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل��الأمم 
هيا  مركز  يف  احل��دث  اهلل  عبد  اأب��و  ودار  املتحدة 
العاملية  الطعام«  الثقايف االثنني، حملة »وقف هدر 

لربنامج االأغذية العاملي.
لربنامج  املقيم  واملمثل  القطري  املدير  وقالت 
�شارة  االأردن  يف  املتحدة  ل��الأمم  العاملي  االأغ��ذي��ة 
جيب�شون، ان ثلث الطعام املنتج لال�شتهالك الب�شري 
يف العامل ي�شيع هدرا، حيث ينتج العامل ما يكفي من 
ت�شعة  كل  من  واحد  ولكن  اجلميع،  الإطعام  الغذاء 
اأ�شخا�ض ينامون جائعني كل ليلة “م�شيفة اأن احلد 
اأ�شا�شي حلل م�شكلة اجلوع  من هدر الطعام هو جزء 
حملة  وتت�شمن  للجميع.  الغذائي  االأم��ن  و�شمان 
الطعام” الركيز على ما ميكن لالأفراد  هدر  “وقف 
القيام به للحد من الهدر، مثل تدوير الطعام و�شنع 
ميكن  التي  الطعام  بقايا  من  معدة  جديدة  اأطباق 

ا�شتخدامها بداًل من التخل�ض منها.
�شابات  خم�ض  فيها  �شارك  م�شابقة  اجراء  ومت 
خ�شعن ال�شهر املا�شي لدورة تدريبية الإنتاج الطعام 
لت�شليط  الطهي  يف  اجل��دي��دة  مهاراتهن  الختبار 
ال�شوء على م�شكلة هدر الطعام، وُطلب من امل�شاركات 
اإعداد طبقني يف 35 دقيقة فقط، با�شتخدام بقايا 
من الطعام اإىل جانب جمموعة �شغرة من املكونات 

االأ�شا�شية.
نهاية  اخلم�شة  للم�شاركات  التحدي  هذا  وميثل 
ن�شاطات  من  ج��زءا  تعد  التي  الطعام  اإنتاج  دورة 
اأبو  دار  مع  بال�شراكة  ت�شغيله  يتم  والذي  الربنامج 
حلوايل  مهنيًا  تدريبًا  الربنامج  ويقدم  اهلل،  عبد 

اإىل  انتقالهم  لدعم  ال�شعيفة  االأ�شر  من  �شابًا   230
وظائف  على  العثور  يف  وم�شاعدتهم  الر�شد  مرحلة 

واكت�شاب الثقة واال�شتقالل.

اهلل  عبد  اأب��و  ل��دار  العام  املدير  هناأ  جهته،  من 
التحكيم  جلنة  من  ج��زءا  ك��ان  ال��ذي  بلقر،  �شامر 
تعلمتها  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ات  ج��م��ي��ع 

اأمله  عن  معرًبا  املهني،  التدريب  خالل  املجموعة 
مطاعمهن  فتح  من  جميعهم  التدريب  ميّكن  اأن  يف 

اخلا�شة يف امل�شتقبل.

نائب أمين عمان يطلع على استعدادات منطقة بسمان للشتاء

تنظيم حملة »وقف هدر الطعام« لبرنامج األغذية العالمية
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*عمان 
مناق�شة  جل�شات  ال��ث��اث��اء  اختتمت 
عقدها  التي   2019 الباد  حالة  تقرير 
حيث  االجتماعي،  االقت�شادي  املجل�س 
ا�شت�شافتها  التي  النهائية  اجلل�شة  تناولت 
ج��م��ع��ي��ة امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اخل��ا���ش��ة حم��ور 
)التنمية  قطاعات  املجتمعية  التنمية 
امل��راأة  و���ش��وؤون  وال�شحة،  االجتماعية، 

واال�شرة والطفولة(.
م�شطفى  الدكتور  املجل�س  رئي�س  واأكد 
اجلل�شات  عقد  مع  وتزامًنا  انه  احلمارنة 
اإ�شافة  على  املجل�س  يعكف  النقا�شية 
خرج  التي  القيمة  والتو�شيات  املاحظات 
املراجعات  كافة  واإخ�شاع  امل�شاركون  بها 
التي ترد يف التقرير اىل التحكيم من قبل 

حمكمني وخرباء يف قطاعاتهم.
التحرير  من  االنتهاء  احلمارنة  وتوقع 
العام،  هذا  نهاية  التقرير  واإ�شدار  النهائي 
ياأتي   2019 الباد  حالة  ان  اىل  منوها 
يركز  كونه  عنه  وخمتلفًا  ل�شابقه  مكمًا 
واملتابعة  للم�شائلة  اإط���ارًا  �شياغة  على 
تبنتها  ال��ت��ي  احلديثة  لا�شرتاتيجيات 
وراء  واال�شباب  تطبيقها  وم��دى  احلكومة 

عدم تطبيقها.
خ�ش�شت  ال��ت��ي  االأوىل  اجلل�شة  ويف 
على  االعتماد  مت  ال�شحة  لقطاع  الثاثاء 
ال�شحي  للقطاع  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
يف االردن لاأعوام 2016-2020، واخلطة 
التنفيذية الإ�شاح القطاع ال�شحي لاأعوام 
اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ة   ،2022-2018
 2022-2018 ل��اأع��وام  ال�شحة  ل���وزارة 
التي  والت�شريعات  القوانني  تنفيذ  ور�شد 
�شدرت حديثًا بعد عام 2016، ومنها قانون 
املوؤ�ش�شات  اعتماد  ونظام  الطبية  امل�شاءلة 

العاملني  ترخي�س  اإع��ادة  ونظام  ال�شحية 
املراجعة  وخل�شت  ال�شحي.  القطاع  يف 
اأهمها  التو�شيات  من  جملة  اىل  والنقا�س 
اإلزامي للجميع  التاأمني ال�شحي اىل  حتول 
على  اأدن��ى  كحد  وطنية  منافع  �شلة  �شمن 
ال�شحي  التاأمني  اأق�شاط  الدولة  تدفع  اأن 
ال�شن  وكبار  العمل  عن  والعاطلني  للفقراء 
اجل��ه��ود  يف  اال���ش��ت��م��رار  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الوطنية التي بذلت موؤخرا لتخفي�س اأ�شعار 
الدواء، وو�شع اآلية جديدة عادلة و�شفافة 
الربح  هوام�س  تتناق�س  االأدوي��ة  لت�شعري 
حتفيز  ال���دواء،  تكاليف  ارت��ف��اع  مع  فيها 
وم�شاعدتها  املحلية  الدوائية  ال�شناعات 
لربط  اآلية  واإيجاد  اأ�شواق جديدة  فتح  يف 
ال�شحي  االأك���ادمي���ي  التعليم  م��دخ��ات 
ال�شحي  ال��ن��ظ��ام  ب��ح��اج��ات  وخم��رج��ات��ه 
التنمية  مراجعة  جل�شة  ويف  ونوعا.  كما 
االجتماعية ناق�س امل�شاركون ا�شرتاتيجية 
-2017 االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزارة 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  ومراجعة   2022
 2025-2019 االج��ت��م��اع��ي��ة  للحماية 
واتفق امل�شاركون مع ما ورد يف املراجعة من 
العامة  امل�شوؤولية  ح�شر  وابرزها  تو�شيات 
ممثلة  باحلكومة  االجتماعي  العمل  على 

بوزارة التنمية االجتماعية. 
اأهمية الف�شل  اأكد امل�شاركون على   كما 
بني املوؤ�ش�شات املعنية بال�شيا�شات واالأخرى 
املناط  ال��دور  ح�شب  كل  بالتنفيذ  املعنية 
قانون  اإع��داد  يف  االإ�شراع  �شرورة  مع  اليه 
ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي وال����ذي ال��ت��زم��ت به 
ال�شاد�س  يف  النواب  جمل�س  اأمام  احلكومة 
باالإ�شافة   2016 الثاين  ت�شرين  من  ع�شر 
املعونة الوطنية  اىل تغيري م�شمى �شندوق 
”  ملا له من  اإىل “�شندوق االأمان االجتماعي

وقع اإيجابي على نف�س متلقي اخلدمة.
والطفولة  االأ�شرة  قطاع  مراجعة  ويف  
ذات  اال�شرتاتيجيات  اأه��م  ا�شتعرا�س  مت 
�شملت  والتي  والطفل  باالأ�شرة  العاقة 
لاأ�شرة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  مراجعة 
االأردن����ي����ة، اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
 ،2022  – ال�����ش��ن(2018  لكبار  االأردن��ي��ة 
الطفولة  لتنمية  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
املبكرة. ومن ابرز التو�شيات ايل خرج بها 
اال�شرتاتيجية  تطوير  �شرورة  امل�شاركون 
لتواكب  االأردن���ي���ة،  ل��اأ���ش��رة  ال��وط��ن��ي��ة 
بدورها التطورات التي طراأت على االأ�شرة، 
املعنية  ال��ك��وادر  ت��دري��ب  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
بالعمل مع اال�شرة واالطفال ،واإيجاد اآلية 

رقابية �شمن رئا�شة الوزراء، ملتابعة جميع 
الرئا�شة،  تقرها  التي  اال�شرتاتيجيات 
وقيا�س مدى تناغمها مع الربامج املختلفة 
�شوؤون  قطاع  مراجعة  ويف  عنها.  املنبثقة 
اأنواع التمييز التي  املراأة مت مناق�شة كافة 
امل��راأة، كالفرق يف االأج��ور، و�شعف  تواجه 
بكل  والعنف  والفقر،  ال�شيا�شية،  امل�شاركة 
يف  املقرتحة  التو�شيات  اأهم  ومن  اأ�شكاله، 
الورقة :اأهمية التحليل الدقيق للمعيقات 
االإ���ش��اح��ات  تعر�س  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
على  للح�شول  امل���راأة،  حلقوق  امل�شتدامة 
�شرورة  اىل  باالإ�شافة  عدالة  اأكرث  حقوق 
العمل على املاأ�ش�شة القانونية لعمل اللجنة 
الوزارية  واللجنة  امل��راأة  ل�شوؤون  الوطنية 
لتمكني املراأة، مما يجعل م�شوؤولياتها ملزمة 
االقت�شادي  املجل�س  اأن  اىل  ي�شار  قانونًيا. 
جل�شة  ثاثني  من  اكرث  عقد  واالجتماعي 
نقا�شية على مدى ال�شهرين ال�شابقني حول 
تقرير حالة الباد 2019 �شارك بها نخبة 
و�شخ�شيات  والنواب  واالعيان  الوزراء  من 
حزبية ونقابية وجمتمع مدين وخرباء من 

القطاعني العام واخلا�س.
خمتلفة  حماور  عدة  التقرير  وتناول 
وهي: قطاعات املياه والزراعة واالقت�شاد 
وبيئة  والنقدية  املالية  الكلي،ال�شيا�شات 
املجتمعية  والتنمية  واال�شتثمار  االعمال 
وامل���راأة  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  و)2(،   )1(
وقطاعات  والطفولة  واال���ش��رة  وال�شحة 
وحماور  والطاقة  النقل  التحتية،  البنية 
باالإ�شافة  الدولة  الب�شرية،�شلطات  املوارد 
االق��ت�����ش��ادي��ة،���ش��ن��اع��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اىل 
ومتو�شطة  �شغرية  وم�����ش��اري��ع  وال��ت��ج��ارة 
وتكنولوجيا  واالت�����ش��االت  وال�����ش��ي��اح��ة 

املعلومات والريادة والتحول الرقمي.

اختتام جلسات حالة البالد 2019 
ومتوقع اصداره نهاية العام

عروض ترويجية وتخفيضات 
في االستهالكية المدنية

*عمان 
وعرو�شًا  تخفي�شات  املدنية  اال�شتهاكية  املوؤ�ش�شة  اج���رت   
ترويجية على 90 �شلعة غذائية وغري غذائية وبن�شبة تراوحت من 
6-44 باملائة خال الفرتة من 23 ت�شرين االول احلايل وحتى الثالث 

من �شهر ت�شرين الثاين املقبل.
العرو�س  جميع  ان  الق�شاة،  �شلمان  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  واك��د 
مبحافظات  املنت�شرة  املوؤ�ش�شة  ا�شواق  جميع  يف  متوفرة  والتخفي�شات 
حاجة  تلبي  كبرية  وبكميات  �شوقًا   67 عددها  البالغ  اململكة  والوية 
املواطنني، داعيًا املواطنني لا�شتفادة من هذه العرو�س والتخفي�شات 
والرجوع ل�شفحة املوؤ�ش�شة الر�شمية على “الفي�س بوك” لاطاع على 

تفا�شيل اال�شناف واأ�شعار هذه العرو�س والتخفي�شات.
وقال الق�شاة يف بيان ، ان دفعة التخفي�شات تاأتي ا�شتمرارًا لنهج 
الدخل املحدود  املواطنني خا�شة ذوي  بالتخفيف عن كاهل  املوؤ�ش�شة 

واملتو�شط وحمايتهم من ارتفاع اال�شعار.
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رغم المخاطر.. 93 % من المهاجرين 
األفارقة سيكررون رحلة الهجرة إلى أوروبا

*عمان 
الأفارقة  من  باملئة   93 اأن  املتحدة  للأمم  جديدة  درا�سة  اأظهرت 
ممن ي�سافرون اإىل الدول الأوروبية عرب طرق غري نظامية، �سيفعلون 
ذلك مرة اأخرى، رغم املخاطر املهددة حلياتهم التي يواجهونها يف كثري 
بعنوان  المنائي  املتحدة  المم  برنامج  تقرير  وبح�سب  الأحيان.  من 
اإىل  ال�سرعيني  املهاجرين الأفارقة غري  اأ�سوات  “القفز على الأ�سوار: 
الثنني،  ام�س  ليلة  املتحدة  المم  اأخبار  مركز  ن�سره  والذي  اأوروبا” 
و  افريقية  دول��ة   39 من  مهاجرا   1970 مع  مقابلت  اج��راء  مت  فقد 
و�سائل  عرب  اوروبا  اىل  “و�سلوا  انهم  جميعهم  قال  اوروبية،  دولة   13
غري قانونية ولي�س لأ�سباب متعلقة باللجوء او احلماية”. وقال مدير 
على  القفز  “تقرير  اإن  �ستايرن  اأخيم  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
الأ�سوار ي�سلط ال�سوء على اأن الهجرة انعكا�س حلالة تقدم التنمية يف 
اأفريقيا، واإن كان ذلك التقدم غري متكافئ ولي�س بال�سرعة  اأنحاء  كل 
الدرا�سة تربز عاملني  اأن  م�سريا اىل  النا�س”،  لتلبية تطلعات  الكافية 
هما “العوائق التي حتول دون الو�سول اإىل الفر�س، وانعدام اخليارات، 
باعتبارهما العاملني احلا�سمني يف ح�سابات هوؤلء ال�سباب وقراراتهم”. 
وا�ساف �ستايرن، ان التقرير جاء لفهم الأ�سباب التي جتعل الأفراد من 
هذه الفئة ي�سعون اأنف�سهم يف اأيدي مهربي الب�سر، ويعر�سونها ملخاطر 
خارج  اأوطانهم  مغادرة  قرار  ليتخذوا  احل��دود،  عبور  �سبيل  يف  اأخرى 
خلل  “ومن  اأنه  موؤكدا  الأول،  املقام  يف  الر�سمية  الهجرة  اإج��راءات 
غري  القنوات  عرب  الهجرة  اإىل  النا�س  يدفع  ما  على  ال�سوء  ت�سليط 
النظامية وما ميرون به من اأجل ذلك، ت�ساهم درا�سة القفز على الأ�سوار 
تعزيز  يف  الب�سر  حركة  دور  حول  الأهمية  �سديدة  مناق�سة  يف  هذه 
حلكمها«.  الأ�ساليب  واأف�سل  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  نحو  التقدم 
اأ�سرهم  الدرا�سة، ح�سل حوايل 53 باملئة على دعم مادي من  وح�سب 
اأو اأ�سدقائهم من اأجل القيام برحلة الهجرة، ويقوم حوايل 78 باملئة 
من هوؤلء باإر�سال الأموال فور و�سولهم اإىل اأوروبا، ووفقًا للتقرير، فاإن 
ال�سعور بالعار اأو اخلجل من “الف�سل يف هذه املهمة” ،اأي اإر�سال ما يكفي 
من املال اإىل اأ�سرهم يف بلدهم، برز اأي�سا كعامل رئي�سي يت�سبب يف بقاء 
اأن  اإىل  التقرير  وا�سار  هناك.  عملهم  ليوا�سلوا  اأوروب��ا  يف  املهاجرين 
احل�سول على وظيفة مل يكن الدافع الوحيد للهجرة بالن�سبة لهوؤلء، 
اإذ اإن املهاجرين غري ال�سرعيني لي�سوا جميعهم فقراء يف اإفريقيا، ومل 
تكن م�ستويات تعليمهم متدنية. فحوايل 58 باملئة منهم كانوا يعملون 
يف وظائف اأو كانوا يتلقون تعليمهم يف املدار�س قبل مغادرتهم اأوطانهم، 
وكان معظم العاملني منهم يح�سلون على اأجور جيدة، وقال 30 باملئة 
ممن متت مقابلتهم ان ح�سولهم اأو احتمال ح�سولهم على اأجور جمزية 

يف بلدانهم الأ�سلية مل يكن ليمنعهم من القيام برحلة الهجرة. 

*بغداد
ذكرت جلنة حكومية مكلفة بالتحقيق يف اأحداث العنف 
خلل احتجاجات العراق اأن 157 �سخ�سا، معظمهم مدنيون، 
املفرطة  للقوة  الأمن  قوات  ا�ستخدام  ب�سبب  م�سرعهم  لقوا 
املناه�سة  الح��ت��ج��اج��ات  م��وج��ة  لف�س  احل��ي��ة  وال��ذخ��رية 

للحكومة.
اللجنة  تقرير  عن  الثلثاء،  الر�سمي،  التلفزيون  ونقل 
قوات  من  و8  مدنيا   149 مقتل  من  التحقق  مت  اأن��ه  الر�سمي 

الأمن العراقية واإ�سابة 3458 �سخ�سا.
وجاء يف التقرير اأن اللجنة وجدت اأدلة على اأن قنا�سة 
ا�ستهدفوا حمتجني من فوق مبنى بو�سط بغداد، واأن ما يقارب 
70 باملئة من القتلى ق�سوا بالر�سا�س احلي يف الراأ�س وال�سدر.
لفقدانهم  الأمن  م�سوؤويل  على  باللئمة  التقرير  واألقى 
ق��ادة  اإع��ف��اء  ال�سلطات  واأع��ل��ن��ت  ق��وات��ه��م،  على  ال�سيطرة 
يف  العراقية  القوات  اأجهزة  خمتلف  من  واأمنيني  ع�سكريني 
اأن  اأ�سل 18 حمافظة، طالتها الحتجاجات التي ميكن  7 من 

ت�ستاأنف اجلمعة.
اإىل  واإحالتهما  اإعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه  وتقرر 
جمل�س حتقيقي بناء على تو�سية جلنة التحقيقات باأحداث 
الحتجاجات الأخرية، اإ�سافة اإىل اإعفاء قادة �سرطة وبابل 

والنا�سرية والديوانية ومي�سان والنجف.
اأطلقوا  جمهولني”  “قنا�سني  اتهمت  اأن  لل�سلطات  و�سبق 

النار على املتظاهرين والقوات الأمنية على حد �سواء.
املهدي،  عبد  عادل  العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  على  ويجب 

ت�سديق هذه التو�سيات لتدخل حيز التنفيذ.
وخرجت مطلع اأكتوبر اجلاري تظاهرات مطلبية حا�سدة 
يف  البطالة  ومعاجلة  الف�ساد  وحماربة  الإ�سلح  اإىل  تدعو 
اأ�سفرت عن مقتل  البلد، و�سهدت الحتجاجات اأعمال عنف 
اأكرث من 100 �سخ�س واإ�سابة اأكرث من 6 اآلف اآخرين بجروح، 

بح�سب اأرقام ر�سمية.

*القدس املحتلة 
بت�سكيل  تكليفه  تفوي�س  الثنني،  م�ساء  نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  اأعاد 

احلكومة اجلديدة اإىل الرئي�س روؤوفني ريفلني.
وبدوره، اأعلن ريفلني اأنه �سيكلف رئي�س حتالف “اأزرق- اأبي�س” بيني غانت�س، بت�سكيل احلكومة 

اجلديدة بعد ف�سل نتنياهو بت�سكيلها.
“يديعوت احرونوت” العربية، قال نتنياهو يف �سريط م�سور ن�سر على مواقع  ووفقًا ل�سحيفة 
لإج��راء  جهوده  وب��ذل  وا�سعة،  وح��دة  حكومة  ت�سكيل  اأج��ل  من  عمل  اإن��ه  الجتماعي،  التوا�سل 

مفاو�سات مع غانت�س، اإل اأنه رف�س املرة تلو املرة بح�سبه.
ت�سكيل  ا�ستطاعته  لعدم  التفوي�س  باإعادة  نتنياهو  بيان  ت�سلم  اأن��ه  ريفلني  اأك��د  جهته،  من 
احلكومة. واأ�ساف اأنه بناء على “قانون اأ�سا�س احلكومة، فاإنه �سيتوجه اإىل ممثلي الكتل احلزبية 

الفائزة، ويبلغهم بنيته تكليف غانت�س بت�سكيل احلكومة يف اأ�سرع وقت«.

العراق.. تقرير يكشف عدد قتلى 
االحتجاجات ويطيح قادة عسكريين

نتنياهو يفشل بتشكيل الحكومة 
اإلسرائيلية رسميًا وتكليبف غانتس بداًل منه

*انقرة
اأردوغ����ان،  طيب  رج��ب  ال��رك��ي  الرئي�س  رف�����س 
ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي،  نظريه  دعوة  الثلثاء، 
مبوا�سلة  ت��وع��د  فيما  ال��ن��ار،  اإط���لق  وق��ف  لتمديد 

العمليات الع�سكرية �سمايل �سوريا ب�سكل اأقوى.
واأو�سح الرئي�س الركي، يف ت�سريحات مبطار اأنقرة 
الرئي�س  مع  حمادثات  لإجراء  رو�سيا  اإىل  �سفره  قبل 
حماية  وحدات  ان�سحاب  اأن  بوتن،  فلدميري  الرو�سي 
ال�سعب الكردية من مناطق �سورية قريبة من احلدود 
مع تركيا م�ستمر. ومن املقرر انتهاء وقف اإطلق النار 

�سوريا  �سرقي  �سمال  الركية  الع�سكرية  العملية  يف 
ال�ساعة 19:00 بتوقيت غرينت�س م�ساء الثلثاء.

وقال اأردوغان اإن ما ي�سل اإىل 1300 مقاتل كردي 
�سوري مل يخرجوا بعد مناطق يف �سمال �سرقي �سوريا، 
ان�سحبوا  الأك��راد  من  م�سلح  “نحو 800  اأن  اإىل  م�سريا 
نحو  وهناك  ال�سوري،  ال�سمال  يف  الآمنة  املنطقة  من 
الركي:  الرئي�س  وتابع  ان�سحابهم«.  يوا�سلون   1300
يكتمل  مل  اإذا  الع�سكرية  عملياتنا  “�سن�ستاأنف 
يف  اأردوغ��ان  وهدد  املنطقة”.  من  الكردي  الن�سحاب 
املتحدة  ال��ولي��ات  تف  مل  “اإذا  قائل:  ت�سريحاته 

ال�سمال  يف  عملياتنا  ف�سنوا�سل  لركيا  ب��وع��وده��ا 
اأقوى«. وعرب عن �سعوره بخيبة الأمل  ال�سوري ب�سكل 
العملية  تنتقد  اإي��ران  عن  �سادرة  ت�سريحات  ب�سبب 
رئي�س  دان  جانبه،  من  �سوريا.  يف  الركية  الع�سكرية 
ل�سمال  تركيا  غزو  تو�سك،  دونالد  الأوروب��ي  املجل�س 
من  قواته  �سحب  اإىل  الركي  الرئي�س  ودع��ا  �سوريا، 
يف  الأوروب���ي���ني  للم�سرعني  تو�سك  وق���ال  املنطقة. 
�سرا�سبورغ بفرن�سا، الثلثاء، اإنه ل ينبغي “اأن ينخدع 
ال��ذي  النار”  اإط���لق  وق��ف  باتفاق  ي�سمى  مب��ا  اأح��د 
تو�سلت اإليه الوليات املتحدة وتركيا الأ�سبوع املا�سي.

أردوغان يرفض تمديد »الهدنة« في سوريا.. ويهدد بـ »الرد القوي«

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 ) وب�سر ال�سابرين الذين اإذا اأ�سابتهم م�سيبة قالوا اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

َلواٌت ِمن ّرِبِهم َوَرحَمٌة َواأولِئَك ُهُم املُهَتُدوَن (  اأُولِئَك َعَليِهم �سَ
�سدق اهلل العظيم 

نعي فا�سل
بالت�سليم الكامل مل�سيئة اهلل جل جالله وباإميان �سادق

باأنه ال راد لق�سائه وبعميق احلزن ولوعة الفراق 
ينعى اآل ن�سراهلل واأقرباوؤهم واأن�سباوؤهم  داخل اململكة 

واملهجر  فقيدهم املرحوم باإذن اهلل تعاىل احلاج 

حممود خالد فايز ن�سراهلل
) اأبو حممد (

والد كل من املهند�س حممد والدكتور خالد وكرمي 
و�سقيق كل من الدكتور فايز والدكتور غياث وحممد 

 الذي فا�ست روحه الطيبة يوم اأم�س الثالثاء عن عمر يناهز 47 عاما
 و�سيتم ت�سييع جثمانه الطاهر بعد �سالة ع�سر هذا اليوم االأربعاء 
من م�سجد اأبو دلو على طريق اربد احل�سن غرب �سالة اأبو الذهب 

اإىل مقربة اإيدون
تقبل التعازي للرجال وللن�ساء من بعد �سالة الع�سر وملدة ثالثة اأيام 

يف منزل املرحوم الكائن غرب �سالة اأبو الذهب 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

*غزة 
الإ�سرائيلي  الح��ت��لل  ق���وات  فتحت 
الرا�سي  جت��اه  الر�سا�سة  اأ�سلحتها  ن��ريان 
غزة،  قطاع  �سمال  جياليا  �سرق  الزراعية 

وخزاعة �سرق خانيون�س جنوب القطاع.
ق��وات  اأن  فل�سطينية  م�سادر  وق��ال��ت 
الر�سا�سة  اأ�سلحتها  نريان  اأطلقت  الحتلل 
بلدة  �سرقي  ال��زراع��ي��ة  الأرا����س���ي  جت��اه 
جباليا و�سرقي بلدة خزاعة ومل يبلغ عن 

وقوع ا�سابات.
ن��ريان  الح���ت���لل  زوارق  فتحت  ك��م��ا 
قبالة  ال�سيادين  ق��وارب  جتاه  ر�سا�ساتها 
�سواحل مدينة غزة و�سمال قطاع غزة ومل 

يبلغ عن اإ�سابات.
الإ�سرائيلي  الحتلل  ق��وات  وط��ردت 
يف  اأرا�سيهم  من  الزيتون  قاطفي  الثلثاء، 
�سمال  نابل�س  مدينة  جنوب  قريوت  قرية 

ال�سفة الغربية املحتلة.
وق���ال م�����س��وؤول م��ل��ف ال���س��ت��ي��ط��ان يف 
يف  دغل�س  غ�سان  الغربية  ال�سفة  �سمال 
املواطنني  منعت  الحتلل  قوات  ان  بيان، 

اأرا�سيهم  اإىل  الو�سول  من  الفل�سطينيني 
ا�ستهدفتهم  حيث  الزيتون،  ثمار  لقطف 
بقنابل الغاز امل�سيل للدموع، اثناء توجههم 
الغربية  اجل��ه��ة  يف  “بطي�سة”  ملنطقة 

للقرية.
الح��ت��لل  ق���وات  ان  دغل�س  واأ���س��اف 
املزارعني  تطرد  التوايل  على  الرابع  لليوم 
اىل  يحتاجون  ل  اأنهم  رغم  اأرا�سيهم،  من 

تن�سيق م�سبق من اأجل دخولها والعمل بها.
يهود  متطرفون  م�ستوطنون  واقتحم 
الأق�سى  امل�سجد  باحات  الثلثاء،  �سباح 
ال�سريف مبدينة  القد�سي  املبارك - احلرم 

القد�س املحتلة.
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة الوق����اف 
امل�سجد الق�سى  العامة و�سوؤون  ال�سلمية 
ملرا�سل  اخلطيب  ع���زام  ال�سيخ  بالقد�س 
نفذت  القتحامات  ان  اهلل،  رام  يف  )برا( 
الإ�سرائيلي  الحتلل  قوات  حماية  حتت 
ح��ي��ث ج���رت ه���ذه الق��ت��ح��ام��ات و���س��ط 

اإجراءات اأمنية م�سددة.
خلل  املتطرفون  امل�ستوطنون  وق���ام 

تلمودية  طقو�س  ب��اأداء  القتحامات  هذه 
م�سبوهة  ب��ج��ولت  وق��ام��وا  ا���س��ت��ف��زازي��ة 
لهم  الت�سدي  و�سط  الأق�����س��ى  ب��اح��ات  يف 
بالطرد وهتافات التكبري الحتجاجية من 
امل�سجد  وحرا�س  واملرابطني  امل�سلني  قبل 

الق�سى املبارك.
الإ�سرائيلي  الحتلل  قّوات  واعتقلت 
ف��ج��ر ال���ث���لث���اء اأرب���ع���ة ع�����س��ر م��واط��ن��ا 
فة  ال�سّ يف  خمتلفة  مناطق  من  فل�سطينيا 

الغربية املحتلة.
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني يف بيان، 
اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتلل  ق��وات  ان 
والبرية  اهلل  رام  مدن  يف  متفرقة  مناطق 
واعتقلت  وقلقيلية  حل��م  وب��ي��ت  ونابل�س 
امل��واط��ن��ني الرب���ع���ة ع�����س��ر ب��زع��م اأن��ه��م 

مطلوبون.
يهود  متطرفون  م�ستوطنون  وه��اج��م 
الثلثاء،  �سباح  فل�سطينية  مركبات  عدة 
الطريق  على  ال�سرقية  اللنب  قرية  ق��رب 
اهلل  ورام  نابل�س  مدينتي  ب��ني  ال��وا���س��ل 

بال�سفة الغربية املحتلة.

*بريوت
اللبنانية،  احلكومة  م�ست�سار  املنل  ندمي  قال 
الثلثاء، اإن بع�س اجلماعات ال�سيا�سية اقرحت 
امل�ساألة  ه��ذه  مثل  واأن  وزاري،  تعديل  اإج���راء 
اإىل حد  لكنها مل ت�سل بعد  اأيام،  �سُتح�سم خلل 
النقا�س اجلاد، ومل ت�سدر عن رئي�س الوزراء �سعد 
حالة  من  تعاين  البلد  تزال  بينما ل  احلريري، 

من ال�سلل بفعل املظاهرات املناه�سة للحكومة.
يكون  اأن  اللبنانية  احلكومة  م�ست�سار  ويتوقع 
التي  الإ�سلحات  على  الأجانب  املانحني  فعل  رد 
م�سيفا  للغاية”،  “اإيجابيا  احلكومة  اأعلنتها 
مع  تتعامل  البلد  اأن  وا�سحة  بر�سالة  تبعث  اأنها 
عجز املوازنة واأكد ندمي املنل اأن حَملة ال�سندات 
ت�سمل  التي  بالإ�سلحات  يتاأثروا  لن  اللبنانية 
اأن  املتوقع  من  اأن  م�سيفا  الدين،  خدمة  خف�س 

يبلغ النمو القت�سادي �سفرا يف املئة يف 2020.
وكانت حكومة احلريري قد اأعلنت، الثنني، 
�سل�سلة من التدابري، مبا يف ذلك اإ�سلحات تاأجلت 
وذلك  وال��ه��در،  الف�ساد  ملكافحة  تهدف  طويل، 
ال�سيا�سية،  للنخبة  املوجه  الغ�سب  لتهدئة  �سعيا 

وب�سبب تردي الأو�ساع القت�سادية.
احلريري،  اأعلنها  التي  ال�سلحات  بني  ومن 
الوزراء  مرتبات  بخف�س  رمزية  خطوة  الثنني، 

لتنفيذ  خطوات  وكذلك  الن�سف،  اإىل  والنواب 
لو�سع  حيوية  وتعد  كثريا،  ت��اأخ��رت  اإج���راءات 

املالية العامة على م�سار م�ستدام.
الثلثاء،  اأمني،  �سياق مت�سل، قال م�سدر  ويف 
اإن القوى الأمنية حتاول اإقناع املحتجني باإعادة 
بالو�سائل  البلد  اأنحاء  خمتلف  يف  الطرق  فتح 
رف�سوا  ما  اإذا  القوة  ت�ستخدم  لن  لكنها  ال�سلمية، 

ذلك يف الوقت.
على  الآلف  مئات  تدفق  اخلمي�س  يوم  ومنذ 
ال�سوارع يف خمتلف اأنحاء لبنان، بفعل الغ�سب من 
الطبقة ال�سيا�سية التي يتهمونها بدفع القت�ساد 

اإىل نقطة النهيار.
وظلت البنوك واملدار�س مغلقة الثلثاء. ويف 
و�سط  يف  املحتجني  اأع��داد  بدت  ال�سباح،  �ساعات 
يف  منها  اأقل  ال�سمالية  طرابل�س  ومدينة  بريوت 

الأيام ال�سابقة.
تظهر  ال���س��ط��راب��ات  اإن  م�ستثمرون  وق���ال 
م�ساكله  حل��ل  لبنان  اأم���ام  ينفد  ب��داأ  ال��وق��ت  اأن 
اأعلى  من  واحد  من  لبنان  ويعاين  القت�سادية. 

اأعباء الدين العام على م�ستوى العامل.
نطاقها  وات�ساع  الحتجاجات  حجم  وك��ان 
ا�ستثنائيا يف بلد تنق�سم فيه احلركات ال�سيا�سية 

يف العادة وفقا للنتماءات الطائفية.

فوز الحزب الليبرالي بزعامة 
ترودو باالنتخابات الكندية

  
*اوتاوا 

الكندي  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب  ف���از 
بزعامة جا�ستني ترودو يف النتخابات 
الفيدرالية الكندية الثالثة والأربعني 
 156 على  بح�سوله  البلد  تاريخ  يف 
مقعدا من مقاعد جمل�س العموم البالغ 
ت�سكيل  من  متكنه  مقعدا   338 عددها 
احلزب  يفز  مل  حيث  اأقلية  حكومة 
من  متكنه  ال��ت��ي  م��ق��ع��دا   170 ب��ع��دد 

ت�سكيل حكومة اأغلبية.
بزعامة  املحافظني  ح��زب  وج��اء 
اأندرو �سري يف املرتبة الثانية بح�سوله 
ح��زب  وح�����س��ل  م��ق��ع��دا،   121 ع��ل��ى 
بينما  مقعدا،   32 على  كيبيك  كتلة 
اجلديد  الدميقراطي  احل��زب  ح�سل 
على  اخل�سر  وح��زب  مقعدا،   25 على 
ثلثة مقاعد، فيما ذهب مقعد واحد 
ال�سعب  ح��زب  يفز  ومل  للم�ستقلني 
ال��ك��ن��دي ب��ق��ي��ادة وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
الأ�سبق ماك�سيم بارنييه باأية مقاعد.

من  �سل�سلة  واجه  قد  ترودو  وكان 
النتخابية  احلملة  ط��وال  الهجمات 
التي ا�ستمرت 40 يوما لكنه يف النهاية 
بذل ما يكفي لك�سب ثقة الكنديني يف 

ولية اأخرى كرئي�س للوزراء.

االحتالل يعتدي على االراضي 
الزراعية وقوارب الصيادين في غزة

لبنان.. االنتفاضة مستمرة 
وتعديل وزاري ُيحسم خالل أيام
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اختتام فعاليات دورة مدربي 
حراس المرمى الدولية

منتخبات الكاراتيه تواصل 
تدريباتها في تشيلي

نادي السلط يتعاقد مع 
حارس الوحدات صالح

مباراتان في الدوري العسكري 
لكرة السلة اليوم

مرتضى: ال نرغب في انسحاب األهلي.. 
وشوبير يحاول إشعال األزمة

*وكاالت
املرمى  حرا�س  مدربي  دورة  فعاليات  اختتمت 
القدم  ك��رة  احت��اد  مقر  يف  اقيمت  التي  الدولية 

باإ�سراف املحا�سر اليك�س فين�سل.
وتوزيع  اخلتام  حفل  الكرة  احت��اد  مقر  و�سهد 
مرمى  حرا�س  مدربي  من  امل�ساركني  على  ال�سهادات 
وف��رق  امل��ح��رف��ني،  واأن��دي��ة  الوطنية،  املنتخبات 

الدوري الن�سوي للم�ستوى الأول.

و�سارك بالدورة 23 مدربًا هم : وليد ميخائل، 
علي  جعارة،  كامل  ال�سطري،  اأكرم  الك�سواين،  عمر 
حممود، و�سام حزين، حممد زاهر، حممد اخلاليلة، 
اأبو نا�سوح،  حممد الزعبي، وليد ابو حميد، اأحمد 
النمراوي،  زي��اد  العمري،  م��اأم��ون  العمايرة،  ل��وؤي 
رفيق  عبيد،  مازن  اجلغبري،  اأحمد  الطرايره،  عماد 
رائد اجلبور،  الب�سري،  حجاجرة، �سمري رحال، عمر 

فادي ال�سناق، حممد عي�سى.

*وكاالت
وا�سلت منتخباتنا الوطنية للكاراتيه تدريباتها 
يف العا�سمة الت�سيلية �سانتياغو، قبيل م�ساركتها يف 

بطولة العامل للنا�سئني وال�سباب وحتت 21 عامًا.
الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  ت�سيلي  يف  البطولة  وتنطلق 
 96 م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب،   1600 ح��وايل  مب�ساركة 
دولة. ورفع منتخبنا الوطني من وترية حت�سرياته 
حتت قيادة املدير الفني حممد اإبراهيم حيث كان 
مع�سكر  لإقامة  اأ�سبوع  قبل  ت�سيلي  اإىل  و�سل  قد 
من  وع��دد  الت�سيلي  املنتخب  مع  م�سرك  تدريبي 

املنتخبات املتواجدة.
والالعبات:  الالعبني  النا�سئني  منتخب  وي�سم 
اإبراهيم �سمعون ولني من�سور و�سعيد النجار وحممد 

اجلعفري، فيما يتكون منتخب ال�سباب من الالعبني 
وعفيف  الوهر  ويزن  قاعود  اأبو  زكي  والالعبات: 

غيث وعبداهلل حماد وح�سن م�ساروة ورهف علي.
الالعبني  من  عامًا   21 حتت  منتخب  ويتكون 
واأ�سيل  فرحة  و�سلطان  النجار  عمر  والالعبات: 

النعيمي.
اإىل ذلك، اطماأن ال�سفري الأردين يف ت�سيلي عامر 
للكاراتيه،  الوطني  منتخبنا  اأو�ساع  على  املجايل 
موؤكدًا حر�س ال�سفارة على تاأمني كافة احتياجات 
اأن  ومتمنيًا  البطولة،  فرة  طيلة  الأردين  الوفد 
الإجنازات  اأكرب  الوطنية  منتخباتنا  جنوم  ُيحقق 

ورفع العلم الأردين يف �سماء �سانتياغو.
ومن املقرر اأن ُتقام يوم غد قرعة البطولة.

*وكاالت
مع  التعاقد  �سفقة  امت��ام  ال�سلط  ن��ادي  اعلن 
تامر  القدم  لكرة  ال��وح��دات  فريق  مرمى  حار�س 

�سالح.
واجنز ال�سلط ليلة اول اأم�س اجراءات التعاقد 
مع �سالح، بعد اأن وافق نادي الوحدات على انتقال 

النادي  مع  ر�سميا  يرتبط  كان  الذي  مرماه  حار�س 
حتى املو�سم املقبل.

التفا�سيل  عن  احلديث  ال�سلط  ن��ادي  ورف�س 
املالية لل�سفقة، لكنه اأكد اأن ان�سمام �سالح ل�سفوف 
عن  الباحث  للنادي  جديدة  ا�سافة  ي�سكل  الفريق 

نتائج جيدة يف دوري املحرفني يف املو�سم املقبل.

*وكاالت
احل�سني  مبدينة  حمزة  الم��ري  �سالة  ت�سهد   
اطار  يف  مباراتني  اقامة  الرب��ع��اء،  اليوم  لل�سباب 
اجلي�س  الردنية  امل�سلحة  القوات  دوري  مناف�سات 
املنطقة  ف��ري��ق  ويلتقي  ال�����س��ل��ة.  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي 
الع�سكرية ال�سرقية نظريه فريق املنطقة الع�سكرية 

�سباحا،  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  عند  الو�سطى، 
فريقا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  عند  يلعب  فيما 
البطولة  هذه  وتاأتي  اجلو.  و�سالح  املدفعية  �سالح 
ال��ذي  الع�سكري  الريا�سي  الحت���اد  م��ن  بتنظيم 
يحر�س على تنظيم حوايل 14 بطولة يف خمتلف 

اللعاب خالل العام.

*وكاالت
الزمالك،  ن��ادي  رئي�س  من�سور،  مرت�سى  اأك��د 
اأ�سرف  الدكتور  جانب  من  هاتفيا  ات�ساًل  تلقى  اأنه 
�سبحي وزير ال�سباب والريا�سة بعد زيارته ملحمود 

اخلطيب رئي�س الأهلي يف منزله.
وقال رئي�س الزمالك يف ت�سريحات تلفزيونية: 
“�سبحي زار اخلطيب بو�سفه رئي�س الأهلي والزيارة 
الأخ��ري،  بها  مير  التي  ال�سحية  للظروف  املنزلية 

والتي حتتم عليه التواجد ببيته ملدة اأ�سبوعني«.
زي��ارت��ي،  وطلب  معي  حت��دث  “الوزير  واأ���س��ار: 
واأنا ل�ست غا�سبا من ذهاب �سبحي للخطيب فهو له 

حرية الراأي يف حل اأي خالف اأو اأزمة«.
مباراة  اأزمة  يف  طرفا  لي�س  “الزمالك  واأو�سح: 
للدوري،  اخلام�سة  اجلولة  يف  الأهلي  �سد  اجلونة 
والأبي�س لن يت�سرر من اأي قرارات �سيتخذها احتاد 

الكرة«.
لقاء  تاأجيل  الكرة  احتاد  اأعلن  “اإذا  واأ�ساف: 
لإدارة  در���س  فهو  اأمنية  لأ�سباب  واجلونة  الأهلي 
الع��ت��ب��ارات  اح���رام  ب�����س��رورة  احل��م��راء  القلعة 
الأمنية، ولن اأنظر لل�سغائر بزيارة الوزير للخطيب 
اأعلق  ومل  القاهرة  مطار  يف  ا�ستقبله  اأن  �سبق  فقد 

على الأمر«.
واأكد اأن ان�سحاب النادي الأهلي من الدوري اأمر 
ل  الزمالك  واأن  امل�سرية،  الكرة  �سالح  يف  يكون  لن 
امللعب  يف  الفوز  يريد  بل  الإط��الق  على  ذلك  يريد 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأو  املدرجات  يف  ولي�س 

اأو با�ستخدام احلكام.
احتاد  رئي�س  نائب  �سوبري  اأحمد  اأن  اإىل  ولفت 
اأن  بتاأكيده  الأزم��ة  اإ�سعال  يحاول  الأ�سبق  الكرة 
مبباريات  اخلا�سة  ال��ت��اأج��ي��الت  �سيعلن  الحت���اد 
لالأخري  ال��ق��رار  ت��رك  يجب  اأن��ه  مو�سحًا  ال���دوري 

والأمن.
5 اآلف متفرج

م�سجع  اآلف   5 ح�سور  الزمالك  رئي�س  واأعلن   
ي��وم  ال�سنغايل  جينريا�سيون  ل��ق��اء  يف  للفريق 
دوري  ببطولة  ال���32  دور  اإي��اب  يف  املقبل  اخلمي�س 

اأبطال اأفريقيا ب�ستاد ال�سالم.
اإنه بذل جمهودًا كبريًا مع الأمن  وقال مرت�سى 
الإثنني  م�ساء  كاملة  �ساعات   4 ملدة  جل�سة  وعقد 
ملحاولة زيادة احل�سور اجلماهريي ولكن املفاو�سات 

باءت بالف�سل.
 واأ�ساف: “الأمن مت�سك بح�سور 5 اآلف م�سجع 
للنادي  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  من  للزمالك 
اأنه ياأتي  وهو الأمر الذي يحرمه الأبي�س خا�سة 

لعتبارات اأمنية«.
 15 ح�سور  يف  رغبته  اأب��دى  قد  الزمالك  وكان   
زيادة احل�سور  رف�س متامًا  الأمن  ولكن  م�سجع  األف 

اجلماهريي.
“كاف”  القدم  لكرة  الأفريقي  الحت��اد  وق��رر   
مقررًا  ك��ان  التي  امل��ب��اراة  اإلغاء  بعد  اللقاء  اإع��ادة 
من  لنقلها  املا�سي  اأي��ل��ول   / �سبتمرب   28 ي��وم  لها 
ال��ع��رب  ب���رج  اإىل  ب��ال��ق��اه��رة  ب��رو���س��ب��ورت  ملعب 

بالإ�سكندرية.

اشادة بدور االمير راشد وخبرة المدرب 
العساف في انجازات التايكواندو

البارالمبية األردنية إلى عمومية 
البارالمبية الدولية في بون

ماني: شعرت بالقلق من أسلوب كلوب

بوكيتينو مقتنع بإمكانية إقالته

إبراهيم حلمي مرشح 
لتدريب البقعة

فريق امانة عمان يعلن مشاركته 
في ماراثون وادي رم الدولي

*وكاالت
�سمو  ب��دور  التايكواندو  احت��اد  ا���س��اد 
الحت��اد،  رئي�س  احل�سن  بن  را�سد  الم��ري 
�سناعة  يف  را�سد  زينة  المرية  �سمو  ودور 
ال��ت��اي��ك��وان��دو  حققتها  ال��ت��ي  الجن����ازات 
الردن��ي��ة يف امل��ح��اف��ل اخل��ارج��ي��ة،وال��ت��ي 
الالعب  بح�سول  اأم�����س  ي��وم  اخ��ره��ا  ك��ان 
الذهبية  امليدالية  على  ال�سرباتي  �سالح 
يف  اقيمت  التي  الكربى  بطولةاجلائزة  يف 

بلغاريا.
ان  الحت����اد  ادارة  جم��ل�����س  واع��ت��رب 
المري  �سمو  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود 
الوطنية،ودور  املنتخبات  دع��م  يف  را�سد 
برنامج  رئي�سة  را�سد  زينة  الم��رية  �سمو 
العداد الوملبي،�ساهم يف حتقيق اجنازات 

للتايكواندو الردنية على ال�سعيد العاملي.
وائل  التايكواندو  احتاد  مدير  وا�سار 
ابو رحيم اىل اأن الف�سل اي�سا يعود ل�سانع 
البطال والجنازات املدرب فار�س الع�ساف 
ال���ذي اأث��ب��ت ان���ه اأح���د اف�����س��ل امل��درب��ني 
الجن���ازات  يف  الكبري  ل���دوره  ال��ع��امل،  يف 

الردنية.
لوكالة  ت�سريح  يف  ابورحيم  واعترب 
اأكد  الع�ساف  ان  “برا”  الردنية  النباء 
انه  واثبت  العاملي  ال�سعيد  على  تفوقه 
اكت�ساف  يف  دوره  بف�سل  حم��رف  م��درب 
يف  ودوره  الردن��ي��ني،  الب��ط��ال  و�سناعة 

اي�سالهم اىل من�سات التتويج.
ح�سول  ان  اىل  الحت��اد  مدير  وا���س��ار 
ال�����س��رب��ات��ي ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة، 

امليدالية  على  ال�سادق  جوليانا  وح�سول 
ال��ربون��زي��ة، ي��وؤك��د ت��ف��وق ال��ت��اي��ك��وان��دو 
الجنازات  اثبتته  وهوما  عامليا،  الردنية 

واكده املتابعون.
وكان، �سالح ال�سرباتي احرز يوم ام�س 
وزن  مناف�سات  �سمن   ، الذهبية  امليدالية 
حتت 80 كغم يف ختام م�ساركة منتخبنا يف 
اجلولة الثالثة من بطولة اجلائزة الكربى 
World Taekwondo Grand-(

جنوم  الأرب��ع  عيار  من  امل�سنفة   )Prix
G4 واإحدى اأهم بطولت التايكواندو على 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  والتي  العامل  م�ستوى 
البلغارية �سوفيا مب�ساركة اأف�سل 32 لعبًا 

يف كل وزن من الأوزان الثمانية.
جوليانا  الالعبة  توجت  وان  �سبق  كما 

ب��امل��ي��دال��ي��ة  الول  اأم�����س  ي���وم  ال�����س��ادق 
 67 حتت  وزن  مناف�سات  �سمن  الربونزية 
بر�سيد  م�ساركته  منتخبنا  لينهي  كغم 
م��ي��دال��ي��ت��ني. وت��ع��د ه���ذه ه��ي امل��ي��دال��ي��ة 
يف  ال�سرباتي  �سالح  يحققها  التي  الثانية 
ب��ط��ولت اجل��ائ��زة ال��ك��ربى حيث ك��ان قد 
يف  الف�سية  بامليدالية  املا�سي  العام  توج 

جولة مو�سكو.
دورًا  الكربى  اجلائزة  بطولة  وتلعب 
كبريًا يف عملية التاأهيل اإىل دورة الألعاب 
خ��الل  م��ن   )2020 )ط��وك��ي��و  الأومل��ب��ي��ة 
يح�سل  التي  العالية  الت�سنيفية  النقاط 
�ساحب  يح�سل  حيث   ، الالعبون  عليها 
 24 والف�سية  نقطة   40 على  الذهبية 

نقطة والربونزية 14.4 نقطة.

*عمان
مها  الأن�����س��ة  الأرب���ع���اء  فجر  ت��غ��ادرن��ا 
الباراملبية  للجنة  العام  المني  الربغوثي 
الأردنية وال�سيدة ر�سا اخلياط ال�سكرترية 
املانيا   / ب��ون  اإىل  باللجنة  التنفيذية 
للم�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية 
التي   IPC ال��دول��ي��ة  الباراملبية  للجنة 

ت�ستمر حتى 28 اجلاري.
الجتماعات  خالل  �ستطرح  الربغوثي 
التي  والق��راح��ات  املالحظات  من  ع��ددا 
املنطقة  يف  الباراملبية  الريا�سة   تخدم 
خا�س  ب�سكل  اآ�سيا  غرب  ومنطقة  العربية 
حيث كانت قد ناق�ستها خالل وجود رئي�س 
اللجنة الباراملبية الدولية يف عمان ال�سيد 
غرب  األعاب  دورة  حل�سور  بار�سونز  اأن��درو 
املا�سي  ال�سهر  الثانية  الباراملبية  اآ�سيا 
هذه  عر�س  �سرورة  على  اأكد  ب��دوره  الذي 
املالحظات يف اجتماعات اللجنة العمومية 

يف بون.
وم����ن اأب������رز ه����ذه امل���الح���ظ���ات ال��ت��ي 
�سيطرحها الوفد الأردين خالل اجتماعات 

بون:

وبطولت  الأ�سيوية  البطولت  ·اقامة 
جدا  بعيدة  تكون  ما  غالبا  دول  يف  العامل 
وعن  خا�س  ب�سكل  ا�سيا  غرب  منطقة  عن 
الدول العربية ب�سكل عام وخا�سة بطولت 
وامل�سكلة  ال��ط��اول��ة،  وك���رة  الث��ق��ال  رف��ع 
مما  األزامية  تاأهيلية  البطولت  ه��ذه  اأن 
الالعبني  على  و�سحية  مالية  اأعباء  ي�سكل 

امل�ساركني.
وتذاكر  امل�ساركة  ر�سوم  قيمة  ·ارتفاع 
ال�سفر ور�سوم القامة والتغذية مما ي�سكل 
عقبة كبرية على الدول وينعك�س �سلبا على 

حجم الوفود امل�ساركة.
·�سعوبة احل�سول على تاأ�سريات دخول 
البطولت  ت�ست�سيف  التي  ال��دول  لبع�س 

الهامة، والجراءات املعقدة للح�سول على 
التاأ�سريات لدى بع�س ال�سفارات وطول مدة 

ا�سدار التاأ�سرية.
التاأهيلية  اأو  الهامة  البطولت  ·بع�س 
يتم ا�ست�سافتها يف مدن بعيدة عن عا�سمة 
الدولة امل�سيفة مما ي�ستدعي رحلة طريان 
ا�سافة  والره��اق  بالتعب  تت�سبب  داخلية 

اإىل زيادة التكلفة املالية.
·بع�س البطولت تقام يف دول لي�س لها 
�سفارات يف بع�س دول غرب اآ�سيا مما ي�سطر 
هذه الدول اىل  ا�ستبدال ذلك بامل�ساركة يف 
تكون  ورمب��ا  مالية  كلفة  اكرث  اخ��رى  دول 
للم�ساركة  الالعب  ي�سر  مما  جغرافيا  اأبعد 

لتجميع النقاط املطلوبة و�سول للتاأهل.
·عدد الدول املعتمدة للتاأهل يف اللعاب 
ت�سفيات  على  بناء  فيها  التاأهل  يتم  التي 
وخا�سة  دول��ي��ن،  دائ��م��ا  ي��ك��ون  املنطقة، 
للكرا�سي  ال�سلة  ك��رة  للعبتي  بالن�سبة 
مما  للمكفوفني،  الهدف  وك��رة  املتحركة، 
منطقتنا  ملنتخبات  التاأهل  فر�سة  يجعل 
امل�ستوى  ل��ت��ف��اوت  ن��ظ��را  م�ستحيلة  �سبه 

وتوا�سعه لدى الكثري منها.

*وكاالت
مبدرب  جمعه  لقاء  اأول  خبابا  عن  ماين،  �ساديو  ليفربول  جنم  ك�سف 

»الريدز« يورجن كلوب.
مع  قوية  بعالقة  الرت��ب��اط  للغاية،  وجيز  وق��ت  يف  كلوب  وا�ستطاع 
خمتلف لعبي فريقه، بالإ�سافة اإىل اجلماهري التي تهتف با�سمه يف اأكرث 

من مباراة.
ورغم كل مزايا �سخ�سية املدرب الأملاين املحبوب، اإّل اأنه ت�سبب يف قلق 
“اإك�سربي�س” الربيطانية،  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  قال  الذي  ماين، 
كان )كلوب( يتحدث كثريا... وقلت هذا �سيكون �سعبا بالن�سبة يل،  “لقد 

لأين هادئ قلياًل«.
فريقه  لعبي  مع  �سواء  احلديث  يف  الكبري  اإ�سهابه  كلوب  عن  وُيعرف 
ال�سابقة لبورو�سيا  اأو مع خمتلف و�سائل الإعالم، ل�سيما يف فرة تدريبه 

دورمتوند الأملاين.
�ساديو ماين  ا�ستطاع يورجن كلوب تبديد قلق  للغاية،  ويف وقت وجيز 

بف�سل حما�سه الكبري و�سغفه باللعب.
ويف هذا ال�سدد، قال الالعب: “الكل يحبه وهذا هو الأمر املهم، والأهم 

اأن نتحلى بال�سدق«.
نف�س  يف  جاد  لكنه  ال�سيء  بع�س  الدعابة  يحب  رجل  “اإنه  واأردف: 
الوقت، وعندما اأحتدث معه عادة خارج امللعب يكون الأمر مرتبطا باأ�سياء 

�سخ�سية«.
واختتم “اأعتقد اأنه �سخ�س ميكن الوثوق به«.

الدوري  يف  ليفربول  هدايف  ترتيب  يت�سدر  ماين،  �ساديو  اأن  اإىل  ي�سار 
الإجنليزي، بر�سيد 5 اأهداف.

*وكاالت
اأقر ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
الإجنليزي  ال��دوري  يف  املناف�س  هوت�سبري 
اأن  املمكن  م��ن  ب��اأن��ه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از 
لكنه  النتائج  تتح�سن  مل  اإذا  من�سبه  يفقد 
كبريا  اهتماما  ي��ويل  األ  يحاول  اإن��ه  ق��ال 

بالتكهنات املحيطة مب�ستقبله.
بطريقة  امل��و���س��م  ت��وت��ن��ه��ام  وا���س��ت��ه��ل 
يف  فقط  انت�سارات  ثالثة  وحقق  �سيئة 
ويدخل  الآن  حتى  بالدوري  مباريات  ت�سع 
اليوم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  م��ب��ارات��ه 
يف  وه��و  بلجراد  �ستار  رد  اأم���ام  ال��ث��الث��اء 

موؤخرة ترتيب املجموعة الثانية.
وب����داأ ت��وت��ن��ه��ام م�����س��واره الأوروب�����ي 
اأوملبياكو�س  اأم��ام  الديار  خ��ارج  بالتعادل 
لندن  يف   2-7 مذلة  هزمية  يتلقى  اأن  قبل 
بالتعادل  اكتفى  كما  ميونخ.  بايرن  اأم��ام 
الأخري يف  املركز  واتفورد �ساحب  مع   1-1

الدوري يوم ال�سبت.
“م�ستوانا  ال�سحفيني:  بوكيتينو  واأبلغ 
تقدميه.  ميكننا  مبا  مقارنة  جيدا  لي�س 
بالطبع نحن بحاجة للتح�سن. على اجلانب 
اأي  يف  حتدث  التي  ال�سائعات  هناك  الآخر 
ناد ل يفوز لكن هذا ل يعني اأنها حقيقية«.

الأمور  جتري  كيف  متفهم  “اأنا  وزاد: 
يف هذا املجال. ل اأهتم بكل ذلك. اأنا مهتم 

فقط بحاجتنا لتح�سني م�ستوانا«.
م�ستوانا،  يتح�سن  مل  “اإذا  واأ���س��اف: 
ماذا �ستكون النتيجة؟ هذه هي كرة القدم 
نف�سها  بالطريقة  تفكرون  واأن��ت��م  دائ��م��ا 

مثلي«.
حول   2014 يف  امل�سوؤولية  توليه  ومنذ 
مع  عقده  ميتد  الذي  الأرجنتيني،  املدرب 
اإىل  اللندين  النادي   ،2023 اإىل  توتنهام 

مناف�س دائم يف دوري الأبطال.
يف  النهائية  املباراة  اإىل  توتنهام  وقاد 

خ�سر  حيث  املا�سي،  املو�سم  الأبطال  دوري 
اأمام ليفربول، لكنه قال اإنه لي�س منده�سا 
عدة  بعد  من�سبه  حول  ال�سكوك  اإثارة  من 

مباريات �سيئة.
القدم  كرة  هي  “هذه  بوكيتينو:  وقال 
كرة  طبيعي.  �سيء  هذا  منده�سا.  ول�ست 
القدم تتعلق بالنت�سارات دائما. ما حدث 
الفل�سفة  هذه  نطبق  ونحن  انتهى  بالأم�س 

هنا«.
يف  للتفكري  ب��ح��اج��ة  “نحن  وت���اب���ع: 
ومل  امل�ستقبل  يف  كثريا  فكرت  اإذا  حتقيق 

ننت�سر، فاإن هذه ال�سائعات ل تده�سني”.

*وكاالت
قويًا  مر�سحًا  حلمي  اإبراهيم  اأ�سبح   
البقعة  لفريق  الفني  املدير  مهمة  لتويل 

خالل املرحلة املقبلة.
اإدارة البقعة يف ال�ستفادة من  وترغب 
عدة  قيادة  له  �سبق  حيث  حلمي  خدمات 
الأندية  مل�ساف  بها  ال�سعود  يف  وجنح  فرق 

املحرفة، اأبرزها الريموك ومعان.
وينتظر اأن ت�سهد الأيام القليلة املقبلة 

توقيع العقد بني الطرفني ب�سفة ر�سمية.

يف  طويلة  �سنوات  وبعد  البقعة  وك��ان 
املن�سرم  املو�سم  هبط  قد  املحرفني  دوري 

مل�ساف اأندية الدرجة الأوىل.
م�ساعفة  اإىل  البقعة  اإدارة  وت�سعى 
ي�سمن  مب��ا  ال��ق��دم  ك��رة  بفريق  اله��ت��م��ام 
ذلك   يعد  حيث  املحرفني،  لدوري  اإعادته 

اأحد اأهم املطالب اجلماهريية.
�سفوفه  تدعيم  اإىل  البقعة  ويحتاج 
بعدما غادره اأغلب جنومه لفرق اأخرى بعد 

انتهاء عقودهم.

*وكاالت
ماراثون  يف  م�ساركته  عمان  امانة  فريق  اعلن 
املقبل  اجلمعة  يوم  ينطلق  الذي  ال��دويل،  رم  وادي 

مب�ساركة حملية وعاملية.
ب��ن��ات اختيار  ري��ا���س  ال��ف��ري��ق  م���درب  واأك����د 
هذا  يف  الم��ان��ة  فريق  �سيمثلون  الذين  الالعبني 
الفريق  ان  اىل  لفتا  الكبري،  الريا�سي  احل��دث 

يوا�سل تدريباته بحثا عن نتائج لفتة.
وا�سار بنات يف ت�سريح لوكالة النباء الردنية 
“برا” اأن فريق المانة �سي�سارك بثمانية لعبني 
النعيمي  وق�سي  الغزاوي  واحمد  النجار  �سالح  هم 
وعبدالرحيم العمري وربحي الزول ويزن العواملة 

وحممد امل�سري وحممود عليمات.

ووجه املدرب ال�سكر لمني عمان الكربى الدكتور 
مبا  للريا�سة  الكبري  دعمه  على  ال�سواربة  يو�سف 
ودعم  مبتابعة  حظي  ال��ذي  امل��اراث��ون  فريق  فيها 
امل�ساركة  على  المانة  حر�س  من  انطالقا  الم��ني 
املنتخبات  املختلفة،ودعم  الريا�سية  الن�سطة  يف 
الوطنية والندية يف خمتلف اللعاب. وا�ساد بنات 
مبتابعة مدير املرافق الريا�سية يف المانة املهند�س 
فريق  وحت�سريات  لتدريبات  الهبارنة  ابراهيم 
مب�ساركة  يحظى  الذي  لل�سباق  ا�ستعدادا  املاراثون 
ي�سار  وخارجها.  الردن  من  املت�سابقني  من  نخبة 
اىل ان فريق المانة يوا�سل تدريباته على م�سمار 
جانب  اىل  بالقوي�سمة،  الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد 

التدريبات خارج امللعب وعلى الطرقات.
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جملة جنوم وا�شواء العربية تكرم  وتختار �شعادة الدكتورة 

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

ضيف شرف حفلنا القادم

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

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

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

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

جنوم عرب

اعداد:

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

اللغات  قوامي�س  يف  الكلمة  معنى  جن��د 
 – )يهمهم  املورد:  قامو�س  فمن  االأوروبية 
يدندن – يطّن – همهمة – دوي – دندنة 
- طنني(، ومن القامو�س الع�شري: )طنني 
– دندنة – همهمة – دوي – طّن – دندن 
- همهم(، ومن قامو�س املغني للكرمي: )دن 
– دندنة  – دنني  – همهم  – دندن  – طن 
املنهل  قامو�س  ومن  همهمة(،   - طنني   –
للداللة  يطلق  �شوت  )همهمة:  الفرن�شي: 
املعجم  وم��ن  ال���ردد(،  اأو  ال�شك  على 
قامو�س  ومن  )دن��دن(،  العربي:  االأمل��اين 
حتى الطبي اجلديد: )دندنة - همهمة(. 
العلمية  للم�شطلحات  اأكادمييا  معجم  ومن 
والتقنية: وردت كلمة طنني وتعني ت�شوي�س 

اأو  منعالقدرة  تردد  عند  يحدث  كهربائي 
كلمة  اأي�شًا  تطلق  كما  توافقياته.  عند 
قلب  بوا�شطة  عادة  ينتج  �شوت  على  دوّي 
حمول ب�شبب عدم اإحكام الرقائق اأو ب�شبب 
التاأثريات الناجتة عن التخ�شر املغنطي�شي. 
وجند الكلمة يف معجم معهد االإمناء العربي 
منها:  وتقنية  علمية  م�شطلحات  عدة  يف 
كبت  ملف   -Hum bar/الدوي )ق�شيب 
الطنني/Hum bucking coil- بدون 
ال�شبكة/ همهمة   -  Hum free/طنني
 Hum/ت�شمني بالطنني - Hum grid
احلرة  املو�شوعة  ومن   .)modulation
 Humming ال��ط��ن��ان  ط��ائ��ر  ه��ن��اك 
ا�شمها  ا�شتق  ال�شغرية  الطيور  من   bird

التي  ال�شريعة  اأجنحتها  �شرب  �شوت  من 
ت�شل الأكرث من ثمانني �شربة يف الدقيقة. 
معاجم  يف  جند  اللغوي  االإي�شاح  من  وملزيد 
همهم  املنجد:  قامو�س  مثل  العربية  اللغة 
املراأة  اأي تكلم كالمًا خفيًا، همهمت  همهمة 
ترققه  ب�شوت  نومته  اأي  ال�شبي  راأ���س  يف 
همهم  دويًا،  له  �شمعت  الرعد:  هممهم  له، 
الهم،  من  �شدره  يف  الزئري  ردد  اأي  �شدره 
وهي  هماهم  واجل��م��ع  م�شدر  الهمهمة 
فلكل  �شابهها  وما  والفيلة  البقر  اأ�شوات 
�شوت معه بحح، الهمهوم: امل�شوت والق�شب 
الو�شيط:  املعجم  ومن  الريح.  هزته  اإذا 
همهم الرجل مبعنى تكلم كالمًا خفيًا ي�شمع 
اأي  االأ�شد  همهم  ويقال  حم�شوله  يفهم  وال 

اأ�شوات  من  �شوت  الهمهم:  زئري،  له  �شمع 
هو  والهمهمة  دوي  لها  ي�شمع  التي  الرعد 
والهمهيم  الهمهوم  بحح،  معه  �شوت  كل 
من احلمر ونحوها: املردد نهيقه يف �شدره 
ويقال ق�شب همهوم اأي م�شوت عند تهزيز 
اأي كثري االأ�شوات،  الريح، وقطيع همهوم 
الكالم  هو  الهمهمة  املحيط:  القامو�س  ومن 
ب�شوتها  الطفل  امل���راأة  وت��ن��ومي  اخلفي 
اأ�شوات  ونحو  ال�شدر  يف  الزئري  وت��ردد 
البقر والفيلة و�شبهها وكل �شوت معه بحح 
نهيقه  امل��ردد  احلمار  بال�شم:  والهمهوم 
الهمهمة  ال�شحاح:  خمتار  ومن  �شدره،  يف 
ل�شان  ومن  ال�شدر.  يف  ال�شوت  ترديد  هو 
وقيل  اخلفي  الكالم  هو  الهمهمة  العرب: 

هو تردد الزئري يف ال�شدر من الهم واحلزن 
ال�شدر،  يف  ال�شوت  ترديد  الهمهمة  وقيل 
والفيلة  البقر  اأ���ش��وات  نحو  والهمهمة 
الرعد  اأ�شوات  من  والهماهم  ذلك  واأ�شباه 
�شمعت  اإذا  الرعد  وهمهم  الزمازم  نحو 
اإذ  الرجل  وهمهم  االأ�شد  وهمهم  دويًا  له 
اخلفي  ال�شوت  والهمهمة  كالمه  يبني  مل 
بري:  ابن  قال  بحح.  معه  �شوت  هو  وقيل 
”خرج  ظبيان:  حديث  ويف  امل�شوت  الهمهم 
اأي كالمًا خفيًا ال  الظلمة ف�شمع همهمة  من 
يفهم“ قال: واأ�شل الهمهمة �شوت البقرة. 
من  رجاًل  الك�شائي  و�شمع  اللحياين:  قال 
اأبقي عندكم  لنا  اإذا قيل  بني عامر يقول: 
مل  اأي  هذا  يا  وهمهام  همهام  قلنا  �شيء؟ 

حديث  يف  همهم  كلمة  ووردت  �شيء.  يبق 
مل نتاأكد من �شحته ”فوجده حتت قطيفة يف 
نخل له يهمهم“. ومن معجم الفردو�س جاء 
الكلمة )Hum( همهمة وهي كالم  معنى 
الكلمة  وكتبت  بحح  فيه  �شوت  وكل  خفي 
يف  وجاء   .)Ham'hamah( بالعربية 
معجم اأك�شفورد اأن الكلمة كتبت بعدة �شيغ 

نذكر منها:
Humme–Homme–(

Hummen–Hemmen–
واأن   )Brommen - Summen
اإىل  دخلت  واأنها  امل�شدر  مبهمة  الكلمة 

اللغات االأوروبية يف القرن الرابع ع�شر.

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية

اعداد :
 د. عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 

األلمانيةاإلنجليزية

البرتغاليةااليطالية

الفرنسية HumSummen
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همهمة - يهمهم
على النحو التالي تكتب في اللغات األوروبية


