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الملك: آن األوان التخاذ
 قرارات وإجراءات واضحة

الملك: اإلجراءات والقرارات الحكومية يجب ان تحفز االقتصاد 
الوطني وتالمس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة

الملك: وجود خطة واضحة للسير إلى األمام بثبات يجذب المزيد من االستثمارات إلى األردن

*عمان 
اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، خالل 
�تر�ؤ�سه  الأرب��ع��اء  ال���وزراء  رئا�سة  اإىل  زيارته 
الأ�ان  اآن  اأنه  ال��وزراء،  جمل�س  جل�سة  من  جانبا 
لت��خ��اذ ق����رارات �اإج�����راءات �ا���س��ح��ة، حتفز 
املواطنني  حاجات  �تالم�س  الوطني  القت�ساد 

املعي�سية �تخفف البطالة.
اأن  على  اجلل�سة،  خالل  امللك،  جاللة  ��سدد 
احلكومية  �القرارات  الإج��راءات  حزمة  تكون 
تفهمها  امل��واط��ن��ون  ي�ستطيع  ح��ت��ى  �ا���س��ح��ة، 

�مناق�ستها.
�ا�سحة  خطة  �ج��ود  اأن  اإىل  جاللته  �لفت 
من  امل��زي��د  �سيجذب  بثبات،  الأم���ام  اإىل  لل�سري 
كل  �م��ن  الإقليم  من  الأردن  اإىل  ال�ستثمارات 
عمل  فر�س  توفري  �ساأنه  م��ن  م��ا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

لالأردنيني.
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأكد  جهته،  من   
الرزاز التزام احلكومة الكامل بتوجيهات جاللة 
التي  الق�سايا  ملجمل  احلثيثة  �متابعتها  امللك، 
بتن�سيط  املتعلقة  خ�سو�سا  جاللته،  بها  اأ�ع��ز 

القت�ساد الوطني �حتفيز ال�ستثمار.

امللكية  التوجيهات  اأن  على  ال���رزاز  ����س��دد 
احلكومة؛  لعمل  طريق  خارطة  ت�سكل  ال�سامية 
من  ال��ع��دي��د  ����س��ع��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
الإع��الن  �ستبداأ  التي  �ال��ق��رارات  الإج����راءات 
املقبل،  الأح���د  ي��وم  م��ن  اعتبارا  تفا�سيلها  ع��ن 
امل�ستمرة،  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  �ذلك 
تر�ؤ�سه  خالل  للحكومة  بها  اأ�عز  التي  خ�سو�سا 

جمل�س الوزراء قبل نحو �سهرين.
�بني اأن الإجراءات �القرارات التي �ستتخذها 
هي:  رئي�سة،  حما�ر  اأربعة  �سمن  تقع  احلكومة 
القت�ساد  �تن�سيط  �ال��ر�ات��ب،  الأج���ور  زي��ادة 
اخلدمات  ج��ودة  �حت�سني  ال�ستثمار،  �حتفيز 
�املالية  الإداري  �الإ�سالح  للمواطنني،  املقدمة 
العامة. �يف حمور زيادة الر�اتب �الأجور، لفت 
رئي�س الوزراء اإىل اأن احلكومة �ستقوم مبراجعة 
املدنية،  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام  يف  ال����واردة  ال��ع��ال�ات 
فئات  جلميع  العالقة  ذات  الأخرى  �الت�سريعات 
ر�اتبهم  على  زيادة  حتقيق  ي�سمن  مبا  العاملني، 
يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  مطلع  م��ن  اب��ت��داء 
املالية  �ال��ظ��ر�ف  املعي�سة  غ��الء  من  التخفيف 
�ا�سحة  معايري  ��سع  على  التاأكيد  مع  ال�سعبة 
لربط الرتقيات �احلوافز بالأداء.        تابع �س2

الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي 
بنجاحه في االنتخابات البرلمانية

ضبط 116 عامال وافدا 
لمخالفتهم لقانون العمل

القبض على الفاعل الرئيسي في 
قضية سلب أحد البنوك

الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء

*عمان 

بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين، برقية تهنئة 
اإىل رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت تر�د�، مبنا�سبة 
عقدت  ال��ت��ي  الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  جن��اح��ه 

اأخريا.

�اأكد جاللة امللك، يف الربقية، عمق العالقات 
التعا�ن  تو�سيع  على  �احلر�س  �كندا،  الأردن  بني 
عن  جاللته  معربا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  بينهما 
يف  بالتوفيق  الكندي  ال����وزراء  لرئي�س  متنياته 
مهامه، �لل�سعب الكندي ال�سديق املزيد من التقدم 

�الزدهار.

*عمان 
العمل  �زارة  يف  التفتي�س  �جلان  فرق  �سبطت 
لقانون  خمالفني  �افدا  عامال   116 الثالثاء  م�ساء 
العمل، منهم من ل يحمل ت�ساريح عمل ا� ت�سريح 
حملة  خ��الل  �ذل��ك  ال��ع��ام��ل،  ملهنة  خمالف  عمل 

تفتي�سية م�سرتكة مع الجهزة الأمنية.

لها  �سحفي  بيان  يف  العمل  �زارة  �ا����س��ح��ت 
�سوق  ل�سبط  الإج��راءات جاءت  ان هذه  الأربعاء، 
عمالة  �ج��ود  ع��دم  م��ن  �ال��ت��اأك��د  الأردين  العمل 
يف  ال�ستمرار  تقرر  اأنه  مو�سحة  خمالفة،  �اف��دة 
الر�تينية  �سواء  التفتي�سية  �اللجان  احلمالت 
مع  امل�سرتكة  ا�  العمل  �زارة  مفت�سو  يتولها  التي 
الجهزة المنية.              تابع �س2

*عمان 
اجلنائي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  األ��ق��ى 
فرع  �سلب  ق�سية  يف  الرئي�سي  الفاعل  على  القب�س 
�ما  امل�سلوب،  املبلغ  ن�سف  �بحوزته  البنوك  احد 
اجلرمية،  بارتكاب  �سريكه  عن  جاريا  البحث  زال 

بح�سب بيان ملديرية الأمن العام. 
المن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  �قال 

ادارة  يف  �امل�سكل  اخلا�س  التحقيق  فريق  ان  العام 
حادثة  يف  التحقيقات  ملتابعة  اجلنائي  البحث 
زال  ما  البنوك  احد  فرع  لها  تعر�س  التي  ال�سلب 
ال�سخ�سني  ان متكن من حتديد هوية  م�ستمرًا بعد 
اللذين اقدما على ارتكاب اجلرمية �القي القب�س 
على احدهما فيما البحث جاٍر عن ال�سريك الآخر .
 تابع �س2

توصية بحذف وتغيير مواضيع من منهاجي االول والرابع
*عمان 

فرغت اللجنة الفنية امل�سكلة يف �زارة الرتبية �التعليم من جمع املالحظات حول منهاجي الريا�سيات �العلوم لل�سفني 
ال�ل �الرابع، بح�سب رئي�س اللجنة امني عام �زارة الرتبية �التعليم لل�سوؤ�ن التعليمية املكلف الدكتور نواف العجارمة.

�قال العجارمة لوكالة الأنباء الأردنية الأربعاء ان اللجنة التي �ست�سلم تقريرها اليوم لوزير الرتبية �التعليم، خل�ست 
اإىل جمموعة من التو�سيات بعد درا�سة هذه املناهج �اأخذ التغذية الراجعة من امليدان الرتبوي من م�سرفني �معلمني، مبينا 

اأن اللجنة اأ��ست بحذف بع�س املوا�سيع الدرا�سية يف املناهج �تغيري بع�سها �اقرتحت ادراج موا�سيع بديلة.
�ت�سم اللجنة، فنيني من املتخ�س�سني يف الريا�سيات �العلوم من اإدارة املناهج يف �زارة الرتبية �التعليم، اإ�سافة اإىل عدد 

من الأكادمييني من اجلامعات الأردنية �اخلرباء من خارج الوزارة.
�ا��سح اأن الوزارة �ستعمم تو�سيات اللجنة على امليدان الرتبوي للعمل بها بعد اعتمادها �اإقرارها ب�سكل نهائي.

�كان العجارمة نفى �سحة ال�سور التي مت تدا�لها من قبل بع�س مواقع التوا�سل الجتماعي على اأنها �ردت يف املناهج 
اجلديدة.

*عمــان 
على  حر�سه  ال�سحفيني  نقابة  جمل�س  اأك���د 
�ال��زم��الء  للزميالت  املعي�سية  الأ����س��اع  حت�سني 
ال��ع��ام��ل��ني يف �ك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة “ ب���رتا “ 
ملطالبهم  �دعمه  �التلفزيون  الذاع��ة  �موؤ�س�سة 
لرفع  بذلها  التي  اجلهود  �موا�سلة  بذلك  اخلا�سة 
العال�ة الفنية ) املهنية ( اأ�سوة بباقي النقابات �يف 
يوؤد�ن  �هم  تواجههم  التي  ال�سعبة  الظر�ف  �سوء 

مهامهم.
ال�سبوعي  اجتماعه  خ��الل  املجل�س  اأك��د  كما 

نائب  ال��ربم��ا�ي  ينال  الزميل  برئا�سة  الأرب��ع��اء 
النقيب اأنه �سيوا�سل عمله �بذل اأق�سى اجلهود على 
كافة املحا�ر لرفع عال�ة املهنة للزمالء ال�سحفيني 
العاملني يف موؤ�س�سات العالم احلكومية �مبا ينعك�س 

مبا�سرة على مداخيلهم ال�سهرية املنخف�سة.
لقاء  خالل  �سيتم  اأن��ه  الربما�ي  الزميل  �ق��ال 
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  مع  للمجل�س  مرتقب 
يف  �باعتبارها  املطالب  ه��ذه  على  التاأكيد  ال��رزاز 

مقدمة الأ�لويات التي يعمل على اأ�سا�سها املجل�س.
 تابع �س2

*عمان 
حذرت دائرة الأر�ساد اجلوية من ت�سكل ال�سيول 
مدينة  فيها  مبا  املنخف�سة  �املناطق  الأ�دي���ة  يف 
درج��ات  على  قليل  انخفا�س  اىل  م�سرية  العقبة 
احلرارة اليوم، مع بقاء اململكة �سمن حالة من عدم 
ارتفاعات  على  الغيوم  �تظهر  اجل��وي،  ال�ستقرار 
خمتلفة، �يحتمل هطول زخات من املطر بني احلني 
تكون  قد  اململكة،  من  خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  �الآخ���ر 
غزيرة اأحيانًا �م�سحوبة بالربق �الرعد يف املناطق 

معتدلة  غربية  جنوبية  الرياح  �تكون  ال�سرقية، 
للغبار  مثرية  �تكون  ف��رتات  على  تن�سط  ال�سرعة 

خا�سة يف مناطق البادية.
اإىل  جزئيًا  غائمة  اجلمعة  الأج���واء  �تبقى 
املناطق  املطر يف  من  �ت�سقط زخات  اأحيانًا،  غائمة 
الو�سطى  املناطق  من  �اأجزاء  �ال�سرقية  ال�سمالية 
من اململكة، �من املتوقع اأن تكون الأمطار يف املناطق 
ال�سرقية غزيرة اأحيانًا �م�سحوبة بالربق �الرعد، 
تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  غربية  جنوبية  �الرياح 

على فرتات.

الصحفيين:مواصلة الجهود لرفع 
عالوة الزمالء في االعالم الرسمي

عدم استقرار جوي واستمرار تساقط االمطار

*عمان 
النقل  هيئة  ادارة  جمل�س  ق��رر 
تعليمات  على  تعديل  اإج���راء  ال��ربي 
تطبيقات النقل الذكية بزيادة العمر 
خالل  من  العاملة  لل�سيارات  الت�سغيلي 
بدل  �سنوات   7 لي�سبح  التطبيقات 
الع��الم  مدير  �قالت  �سنوات.   5 من 
عبلة  الدكتورة  الهيئة  يف  �الت�سال 
تعديل  من  الهدف  اإن  ل�)برتا(،  ��ساح 
العاملني  على  الت�سهيل  هو  التعليمات 
معظم  ان  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  م���ع 
بقر��س  ملتزمة  العاملة  ال�سيارات 
 7 اىل  ت�سل  ���س��داده��ا  م���دة  بنكية 
حاليًا  يتم  انه  ��ساح  �بينت  �سنوات. 
التعديالت  اقرار  اإج��راءات  ا�ستكمال 
يف  ن�سرها  اىل  لي�سار  الأ�سول  ح�سب 

اجلريدة الر�سمية.

زيادة العمر التشغيلي للسيارات 
العاملة على التطبيقات 

*عمان 
اخلمي�س  ال��ي��وم  �ال��ع��امل  الأردن  يحتفل 
باليوم العاملي لالإعالم الإمنائي، �الذي ي�سادف 
يف 24 ت�سرين الأ�ل من كل عام، �يهدف للفت 
التنمية  لق�سايا  العاملي  العام  ال���راأي  انتباه 
اأجل  من  الد�يل  التعا�ن  تعزيز  اإىل  �احلاجة 
ال��راأي  �تعبئة  املعلومات  ن�سر  �حت�سني  حلها، 
التوعية  ل��زي��ادة  ال�سباب  �ب��الأخ�����س  ال��ع��ام 

مب�ساكل التنمية يف املجتمعات.
الإع��الم  ب��اأن��ه  التنموي  الإع���الم  �ُي��ع��رف 
الت�سال  ��سائل  ا�ستخدام  اإىل  يهدف  ال��ذي 

املختلفة عن طريق التخطيط �التن�سيق اجليد 
�القت�سادية  الجتماعية  الظر�ف  لتح�سني 

يف املجتمع.
�اأكد املجل�س الأعلى لل�سكان يف بيان �سحفي 
اليوم الربعاء، اأهمية ان تقوم ��سائل العالم 
�التنموية  ال�سكانية  الق�سايا  �م�ساندة  بدعم 
من  لها  ملا  امل�ستدامة،  التنمية  اهداف  �حتقيق 
د�ر فاعل �حيوي يف رفع �عي املجتمع �ك�سب 
�مبا  الق�سايا،  هذه  جتاه  القرار  �سناع  تاأييد 
�الزدهار  التقدم  حتقيق  على  بالفائدة  يعود 
على  ايجابًا  �ينعك�س  القطاعات،  خمتلف  يف 
�انطالقًا  انه  املجل�س،  �بني  الردين.  املجتمع 

من اميانه باأهمية د�ر العالم يف دعم الق�سايا 
�التنموية، فقد اعد ال�سرتاتيجية  ال�سكانية 
 ،)2022-2018( ال�سكاين  لالإعالم  الوطنية 
�التي هدفت اإىل بناء اأجندة اإعالمية داعمة 
�حتقيق  ل�ستثمار  الهادفة  الوطنية  للجهود 
د�ر  لتفعيل  بالإ�سافة  ال�سكانية،  الفر�سة 
الفرد  لدى  الوعي  زيادة  يف  ��ظائفه  العالم 
للق�سايا  داع��م��ة  ت��وج��ه��ات  لتبني  �املجتمع 
خطة  ��سع  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سكانية، 
-2019( للعامني  لال�سرتاتيجية  تنفيذية 
ذات  الوطنية  اجلهات  مع  بالتعا�ن   )2020
العالقة.      تابع �س2

*عمان 
امللكية  البادية  �سرطة  مديرية  نفذت 
ال�����س��م��ال��ي��ة  ال���ب���ادي���ة  اأم��ن��ي��ة يف  ح���م���الت 
 12 على  القب�س  خاللها  ال��ق��ت  �ال��و���س��ط��ى، 
باخلطري،  م�سنف  �سخ�س  احدهما  مطلوبًا 
مركبات  �ث��الث  ن��اري  �سالح  اإىل  بالإ�سافة 
با�سم  الإع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  �ق���ال  م��ط��ل��وب��ة. 
م��دي��ري��ة الم���ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان الأرب���ع���اء: 
البادية  �سرطة  م��دي��ري��ات  يف  العاملني  اإن 

اجلنائي  �ال��ب��ح��ث  �ال��و���س��ط��ى،  ال�سمالية 
ال�ساعات الأربع  �المن الوقائي نفذ�ا خالل 
امنية  ح��م��الت  ع���دة  امل��ا���س��ي��ة  �ال��ع�����س��ري��ن 
خمالف  �كل  املطلوبني  ال�سخا�س  عن  للبحث 
مطلوب  �سخ�س  على  القب�س  �القي  للقانون، 

��سبط داخل منزله ثالث مركبات مطلوبة.
�سرطة  مديرية  يف  العاملون  األ��ق��ى  كما 
عدة  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة 
ح��م��الت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ت�����س��ع��ة ا���س��خ��ا���س، 

�لذ  للقوة  المتثال  رف�س  �سخ�س  ابرزهم 
�القاء  �اي��ق��اف��ه  متابعته  �ج��رى  ب��ال��ف��رار، 
 7 �بحقه  مطلوب  ان��ه  �تبني  عليه،  القب�س 
ناري.  �سالح  بحوزته  ��سبط  اأمنية  طلبات 
الو�سطى  البادية  �سرطة  مديرية  األقت  كما 
م�سنف  احدهما  ا�سخا�س  ثالثة  على  القب�س 
بالإ�سافة  اأمنيان،  طلبان  �بحقه  باخلطري 
�ثالث  اأمنية  طلبات  ثمانية  بحقه  اآخر  اإىل 

بحوزته كمية من احلبوب املخدرة.

األردن يشارك العالم االحتفال باليوم 
العالمي لإلعالم اإلنمائي

القبض على 12 مطلوبا في البادية الشمالية والوسطى

ــــة بـــاعـــتـــنـــا  ــــوم ــــك ح
!!.. واالوهـــــام  االحــــالم 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 
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*عمان 
اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
الوزراء الأربعاء  اإىل رئا�سة  خال زيارته 
الوزراء،  �تر�ؤ�سه جانبا من جل�سة جمل�س 
�اإجراءات  قرارات  لتخاذ  الأ�ان  اآن  اأنه 
�ا�سحة، حتفز القت�ساد الوطني �تام�س 
�تخفف  املعي�سية  امل��واط��ن��ن  ح��اج��ات 

البطالة.
��سدد جالة امللك، خال اجلل�سة، على 
�ال��ق��رارات  الإج���راءات  حزمة  تكون  اأن 
ي�ستطيع  ح��ت��ى  �ا����س���ح���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 

املواطنون تفهمها �مناق�ستها.
خطة  �ج���ود  اأن  اإىل  جالته  �ل��ف��ت 
�ا�سحة لل�سري اإىل الأمام بثبات، �سيجذب 
من  الأردن  اإىل  ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د 
الإقليم �من كل اأنحاء العامل، ما من �ساأنه 

توفري فر�س عمل لاأردنين.
الدكتور  الوزراء  رئي�س  اأكد  جهته،  من 
الكامل  احل��ك��وم��ة  ال���ت���زام  ال�����رزاز  ع��م��ر 
بتوجيهات جالة امللك، �متابعتها احلثيثة 
جالته،  بها  اأ�ع��ز  التي  الق�سايا  ملجمل 
القت�ساد  بتن�سيط  املتعلقة  خ�سو�سا 

الوطني �حتفيز ال�ستثمار.
التوجيهات  اأن  ع��ل��ى  ال����رزاز  ����س��دد 
امللكية ال�سامية ت�سكل خارطة طريق لعمل 
��سعت  احلكومة  اأن  مو�سحا  احلكومة؛ 
التي  �ال��ق��رارات  الإج���راءات  من  العديد 
من  اعتبارا  تفا�سيلها  عن  الإع��ان  �ستبداأ 
يوم الأحد املقبل، �ذلك تنفيذا لتوجيهات 
جالة امللك امل�ستمرة، خ�سو�سا التي اأ�عز 
بها للحكومة خال تر�ؤ�سه جمل�س الوزراء 

قبل نحو �سهرين.
التي  �ال��ق��رارات  الإج���راءات  اأن  �بن 
اأرب��ع��ة  �سمن  تقع  احل��ك��وم��ة  �ستتخذها 
حم����ا�ر رئ��ي�����س��ة، ه���ي: زي�����ادة الأج����ور 
�حتفيز  القت�ساد  �تن�سيط  �ال��ر�ات��ب، 
ال���س��ت��ث��م��ار، �حت�����س��ن ج���ودة اخل��دم��ات 
الإداري  �الإ���س��اح  للمواطنن،  املقدمة 

�املالية العامة.
�يف حم��ور زي���ادة ال��ر�ات��ب �الأج���ور، 
احلكومة  اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ل��ف��ت 
�ستقوم مبراجعة العا�ات الواردة يف نظام 
اخلدمة املدنية، �الت�سريعات الأخرى ذات 
ي�سمن  مبا  العاملن،  فئات  جلميع  العاقة 
من  اب��ت��داء  ر�اتبهم  على  زي���ادة  حتقيق 
التخفيف  يف  ي�سهم  مبا  املقبل،  العام  مطلع 
من غاء املعي�سة �الظر�ف املالية ال�سعبة 
مع التاأكيد على ��سع معايري �ا�سحة لربط 

الرتقيات �احلوافز بالأداء.
�حتفيز  القت�ساد  تن�سيط  حمور  �يف 
ال�ستثمار، اأكد الرزاز اأن احلكومة �ستطلق 
م��ن احل��واف��ز  املقبل ح��زم��ة  الأح���د  ي��وم 

للقطاع اخلا�س بهدف حتفيزه على ت�سغيل 
العمالة  �اإح����ال  الأردن���ي���ن،  ال�����س��ب��اب 
هذه  اأن  مو�سحا  الوافدة،  مكان  الأردنية 
ق�سايا  حلل  اآلية  ��سع  تت�سمن  احلزمة 
احلوافز  �تثبيت  العالقة،  امل�ستثمرين 
القانونية  احلماية  �توفري  لهم،  املمنوحة 
�احلجز  الإع�سار  حالت  يف  للم�ستثمرين 
اإج����راءات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التحفظي، 
�ت�سهيل  �الإ�سكان،  العقار  �سوق  لتحفيز 

ح�سول املواطنن على �سكن مائم.
اأم��ا يف حم��ور حت�سن ج��ودة اخلدمات 
اأن احلكومة  اإىل  اأ�سار  للمواطنن،  املقدمة 
�ستكثف جهودها يف قطاع التعليم للو�سول 
)ري��ا���س  امل��ب��ك��ر  التعليم  اإل��زام��ي��ة  اإىل 

الأطفال( ابتداء من العام الدرا�سي املقبل 
ال�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة   ،2021/2020
يف تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية للموارد 
الب�سرية، التي �سملت العديد من اجلوانب 
ل��ارت��ق��اء مب�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م �ال��ب��ي��ئ��ة 

املدر�سية، �كذلك النقل املدر�سي.
احلكومة  التزام  اأكد  النقل،  قطاع  �يف 
الطريق  تاأهيل  اإع���ادة  م�سر�ع  ب��اإجن��از 
�اإجن��از   ،2020 عام  منت�سف  ال�سحرا�ي 
�ت�سغيله  ال���رتدد  �سريع  البا�س  م�سر�ع 

نهاية عام 2021.
كما اأ�سار اإىل ا�ستمرار احلكومة بتو�سيع 
بالتاأمن  امل�سمولن  امل��واط��ن��ن  ق��اع��دة 
ال�سحي تدريجيا، ��سول اإىل تاأمن �سحي 

لكل مواطن بحلول عام 2023.
�املالية  الإداري  الإ���س��اح  حم��ور  �يف 
اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ل��ف��ت  ال��ع��ام��ة، 
بتخفيف  م��ن��ه��ا  �ال���ت���زام���ا  احل���ك���وم���ة، 
املواطنن  على  البري�قراطية  الإجراءات 
�ستعمل  الإداري،  الرتهل  على  �الق�ساء 
دمج  على  املقبلة  القليلة  ال��ف��رتة  خ��ال 
امل�ستقلة،  �الهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد 
احلكومية،  ال���وح���دات  هيكلة  �اإع�����ادة 
�ذلك  ال���وزارات،  اإىل  منها  العديد  ��سم 
كما  اأج��رت��ه��ا،  معمقة  درا���س��ة  على  بناء 
حت�سيل  كفاءة  رفع  على  احلكومة  �ستعمل 
موازنة  يف  النفقات  ��سبط  الإي����رادات 
الأ����س��اع  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  املقبل،  ال��ع��ام 

القت�سادية التي منر بها.
احلكومة  اأن  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  �اأك����د 
حزمة  لتنفيذ  حمددة  مواعيد  عن  �ستعلن 
قيا�س  �موؤ�سرات  �القرارات،  الإج��راءات 
�ا�سحة �معلنة ليتمكن اجلميع من متابعة 

تنفيذها.
�ح�����س��ر اجل��ل�����س��ة رئ��ي�����س ال���دي���وان 
امللك  جالة  �م�ست�سار  الها�سمي،  امللكي 
لات�سال �التن�سيق، �م�ست�سار جالة امللك 

لل�سيا�سات �الإعام.

*عمان 
يحتفل الأردن �العامل اليوم اخلمي�س 
�الذي  الإمنائي،  لاإعام  العاملي  باليوم 
كل  م��ن  الأ�ل  ت�سرين   24 يف  ي�����س��ادف 
العام  ال���راأي  انتباه  للفت  �ي��ه��دف  ع��ام، 
اإىل  �احل��اج��ة  التنمية  لق�سايا  العاملي 
حلها،  اأج��ل  م��ن  ال���د�يل  التعا�ن  تعزيز 
ال��راأي  �تعبئة  املعلومات  ن�سر  �حت�سن 
التوعية  لزيادة  ال�سباب  �بالأخ�س  العام 

مب�ساكل التنمية يف املجتمعات.
�ُيعرف الإعام التنموي باأنه الإعام 
الذي يهدف اإىل ا�ستخدام ��سائل الت�سال 
�التن�سيق  التخطيط  طريق  عن  املختلفة 
الجتماعية  ال��ظ��ر�ف  لتح�سن  اجل��ي��د 

�القت�سادية يف املجتمع.
�اأك����د امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل�����س��ك��ان يف 
تقوم  ان  اأهمية  الرب��ع��اء،  �سحفي  بيان 
الق�سايا  �م�ساندة  بدعم  الع��ام  ��سائل 
اه��داف  �حتقيق  �التنموية  ال�سكانية 
فاعل  د�ر  من  لها  ملا  امل�ستدامة،  التنمية 

�حيوي يف رفع �عي املجتمع �ك�سب تاأييد 
�سناع القرار جتاه هذه الق�سايا، �مبا يعود 
بالفائدة على حتقيق التقدم �الزدهار يف 
على  ايجابًا  �ينعك�س  القطاعات،  خمتلف 

املجتمع الردين.
�ب���ن امل��ج��ل�����س، ان���ه �ان���ط���اق���ًا من 
دع��م  يف  الع����ام  د�ر  ب��اأه��م��ي��ة  امي��ان��ه 
اعد  فقد  �التنموية،  ال�سكانية  الق�سايا 
ال�سرتاتيجية الوطنية لاإعام ال�سكاين 
بناء  اإىل  هدفت  �التي   ،)2022-2018(
الوطنية  للجهود  داعمة  اإعامية  اأجندة 
الفر�سة  �حت��ق��ي��ق  ل�ستثمار  ال��ه��ادف��ة 
العام  د�ر  لتفعيل  بالإ�سافة  ال�سكانية، 
الفرد  ل��دى  ال��وع��ي  زي���ادة  ��ظ��ائ��ف��ه يف 
للق�سايا  داعمة  توجهات  لتبني  �املجتمع 
��سع  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سكانية، 
للعامن  لا�سرتاتيجية  تنفيذية  خطة 
اجلهات  م��ع  بالتعا�ن   )2020-2019(

الوطنية ذات العاقة.
تتمحور  ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  �اأ�سار 

فاعل  اأردين  اإع��ام  �ج��ود  �سر�رة  ح��ول 
��سلوكيات  اجت���اه���ات  ب��ن��اء  يف  �م���وؤث���ر 
على  �ق���ادر  للتنمية  داع��م��ة  جمتمعية 
ال�سيا�سيات  دع��م  يف  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري 
متكن  اإىل  اإ�سافة  �التنموية،  ال�سكانية 
امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
اجتاهات  يف  �التاأثري  بكفاءة،  ال�سكانية 
�ال�سيا�سات  الأردين  اجلمهور  ��سلوكيات 
متخ�س�س  مهني  اإع��ام  خال  من  العامة 

ي�ساعدهم على حت�سن نوعية احلياة.
العقود  خال  قدم  الأردن  ان  �ا�ساف، 
يف  النجاح  مناذج  اأهم  من  �احدًا  ال�سابقة 
الإعام  ا�ستخدام  يف  النامية  العامل  د�ل 
اأن  موؤكدا  التنموية،  الأه���داف  اأج��ل  من 
الأردن  يف  �التنموي  ال�سكاين  الع���ام 
احل�سور  يف  ق��وي��ة  دف��ع��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة 
حمركات  خمتلف  مع  الإيجابي  �التداخل 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، �ال���س��ت��ف��ادة من 
التجارب الناجحة يف العامل �البناء عليها 
الوطنية،  التنموية  الأه��داف  يخدم  مبا 

الأد�ات  لتطوير  حل��اج��ت��ه  ب��الإ���س��اف��ة 
ال��ت��ح��ولت  م��ع  ين�سجم  مب��ا  �امل��ح��ت��وى 
الكبرية التي ي�سهدها الإعام �الأ�لويات 

التنموية �ال�سكانية الوطنية.
الإع��ام  يعد  العاملي،  امل�ستوى  �على 
تقدم  يف  للم�ساهمة  ���س��ر�ري��ًا  التنموي 
امل�ستدامة،  التنمية  �حتقيق  املجتمعات 
�د�ره  الإع����ام  ق�سية  ا�سبحت  ح��ي��ث 
التي  الق�سايا  اأه���م  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ال��راه��ن،  الع�سر  يف  ال���د�ل  اهتمام  تثري 
ال�سبل  يف  بينها  فيما  ال��د�ل  تتناف�س  اذ 
المكانات  �بكل  امل�ستخدمة  �الو�سائل 
�الب�سرية  امل��ادي��ة  امل��ت��اح��ة  �ال���ق���درات 
العملية  كون  جمتمعاتها،  �تنمية  لتطوير 
للتغيري  الأ�سا�سي  املعيار  متثل  التنموية 
للتقدم  يطمح  جمتمع  لأي  احل�����س��اري 
العاقات  تفا�سيل  يف  �تدخل  �التطور، 
ال�سيا�سية �القت�سادية �الجتماعية يف 
جميع املجتمعات املتقدمة �النامية بن�سب 

متفا�تة.

*عمان 
ال��دك��ت��ور  اململكة  ع���ام  مفتي  ال��ت��ق��ى 
يف  امل�ساركن  الأرب��ع��اء،  اخلايلة  حممد 
يف  املنعقدة  العليا  ال�سرطية  الإدارة  د�رة 
كبار  من  لعدد  امللكية  ال�سرطة  اأكادميية 
العام، بح�سور م�ساعد مدير  �سباط الأمن 
زي��اد  العميد  امل���ر�ر  ل�سوؤ�ن  ال��ع��ام  الأم���ن 
باكري للحديث عن الإ�ساعة �تاأثرياتها من 
املنظور الديني �طرق �قاية املجتمع منها.

�ق���ال ال��دك��ت��ور اخل��اي��ل��ة: اإن���ه على 
الر�سمية �الأهلية  الد�لة  موؤ�س�سات  كافة 
لقتل  �ت�سافر  بت�سارك  العمل  �املدنية 
خماطر  من  لها  ملا  تدا�لها  �عدم  الإ�ساعة 
توؤثر  �اقت�سادية  �اإن�سانية  جمتمعية 
اإىل  م�سريا  �ال���د�ل،  املجتمعات  بناء  يف 
خال  من  ال�سائعات  من  الوقاية  كيفية 
عدم تدا�ل الإخبار �معلومات غري موؤكدة 

من  حم�سًنا  يكون  اأن  الإن�سان  على  فيجب 
تاأثري الإ�ساعات لأن م�سدرها قد يكون من 

اأعداء الباد �العباد.
�سامة  ليوؤكد  جاء  الإ�سام  اإن  �قال: 
الفنت  ن�سر  �عدم  �ا�ستقرارها  املجتمعات 
من خال تز�ير احلقائق �اتهام الآخرين 
بقد�سيته  امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  كل  �ح��رم 

�قيمه اأ� العتداء على حقوق الآخرين.
�اخلطباء  امل�سجد  د�ر  اأهمية  �اأ��سح 
اأ�سكال  حم��ارب��ة  يف  �ال��وع��اظ  �الأئ��م��ة 
الإ���س��اع��ة ع��ن ط��ري��ق امل��ن��اب��ر �ال��در����س 
ال��ن��ا���س نظرا  �امل��وع��ظ��ة احل�����س��ن��ة ب��ن 
جميع  على  يوؤثر  ال��ذي  املو�سوع  لأهمية 
�الت�سدي  ا�ستثناء،  د�ن  املجتمع  �سرائح 
الإخبار  �راء  الجن��رار  �ع��دم  لاإ�ساعة 
منهج  على  الرتكيز  اإىل  �دع��ا  ال��ك��اذب��ة. 
التثبت �التيقن �التبن املنبثقة عن الدين 

الإ�سامي احلنيف �الذي دعت اإليه كذلك 
الر�سالت ال�سما�ية كافة كمنطلق ملحاربة 
اإىل  م�سريا  الكراهية،  �خطاب  الإ�ساعة 
باآثار  التوعية  يف  الأكادميي  املنرب  اأهمية 
الإ�ساعات املدمرة من خال عقد الند�ات 

�املحا�سرات ذات العاقة.
مديرية  د�ر  اململكة  عام  مفتي  �ثمن 
الإ�ساعة  حماربة  يف  الريادي  العام  الأمن 
من خال مبادرته التي اطلقتها حتت م�سمى 
الدين  تعاليم  م��ن  امل�ستمدة  )فتبينوا( 
اجلميع  يحث  ال���ذي  احلنيف  الإ���س��ام��ي 
�بثها  ن�سرها  قبل  معلومة  اإي  تبن  على 
ر�اد  توعية  يف  باأهدافها  م�سيدا  للنا�س، 
با�ستخدامها  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
�فق ما ميليه عليهم �سمريهم جتاه الوطن 
�منع الإ�ساعات �عدم تدا�ل الإخبار غري 
املوثوقة التي تهدف اإىل النيل من ا�ستقرار 

مفتي  اأج���اب  ال��ل��ق��اء،  نهاية  �يف  ال��ب��اد. 
�ا�ستف�سارات  مداخات  على  اململكة  عام 
�ا�ستمع  ال���د�رة،  يف  امل�ساركن  ال�سباط 
ي�سهم يف تطوير  لآرائهم �مقرتحاتهم مبا 
ال�سامل  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  منظومة  عمل 
مبحاربة  الإ�ساعات  خطر  من  �حمايته 
م�سرتك.  �عملي  علمي  نهج  �فق  م�سادرها 
ي�سار اإىل اأن د�رة الإدارة ال�سرطية العليا 
التدريبية  ال�سنوية  اخلطة  �سمن  تاأتي 
ملديرية الأمن العام باإ�سراك عدد من كبار 
من  القيادية  خرباتهم  لتعزيز  ال�سباط 
خال ا�ستقطاب اأ�سحاب اخلربات �املعارف 
الأ�سعدة  على  ال��د�ل��ة  رج��الت  كبار  من 
بعدة  خرباتهم  من  املثلى  لا�ستفادة  كافة 
مبا  �دينية  �اأم��ن��ي��ة  جمتمعية  جم��الت 
الوطن  ليظل  ال�سامل  الأمن  مفهوم  يحقق 

�املواطن باأمن �ا�ستقرار .

*عمان 
النيابية  م��ب��ادرة  كتلة  رئي�س  بحث 
اجتماع  خ���ال  الأع�����ور  في�سل  ال��ن��ائ��ب 
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الزراعية خارج التنظيم.
ال�سغال  �زي��ر  بح�سور  الع��ور  �ق��ال 

قرار  اإن  العمو�س،  فاح  �الإ�سكان  العامة 
ال��وزارة  تنفيذ  حدد  “قد  ال��وزراء  جمل�س 
اما  فقط،  اأم��ت��ار   6 عن  تقل  التي  للطرق 
من  يطلب  فاإنه  اأم��ت��ار   6 على  تزيد  التي 
بتنفيذها  للعقارات  �املالكن  امل�ستثمرين 

على ح�سابهم«.
�اأ����س���اف ان���ه مت الت���ف���اق م��ع �زي��ر 

ال��وزراء  جمل�س  اىل  بالتن�سيب  ال�سغال 
�زارة  ل��ت��ق��وم  ب��ال��ق��رار  ال��ن��ظ��ر  لإع�����ادة 
ال�6  �سمن  الطرق  ه��ذه  بتنفيذ  ال�سغال 
اأمتار حتى لو كانت اأكرث من ذلك، لتحقيق 

امل�سلحة للوطن �املواطن.
ب�”مبادرة”  اأع�ساء  اأبدى  جانبهم،  من 
الع����رتا�����س ع��ل��ى ن��ه��ج ب��ع�����س جم��ال�����س 

الأ�ل��وي��ة  تعطي  ل  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ظ��ات، 
بتنفيذها،  يقوموا  التي  للطرق  احلقيقية 
املحافظات  جمال�س  تتقدم  ان  اىل  داعن 
املطالبات  لتنفيذ  الأ�ل���وي���ات  بتحديد 
امل�سالح  ت��دخ��ل  جتنب  �اىل  ال�سعبية، 
تلك  حتديد  يف  النتخابية  ا�  ال�سخ�سية 

الأ�لويات.

الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء

ال���م���ل���ك:وج���ود خ���ط���ة واض����ح����ة ل��ل��س��ي��ر إل�����ى األم�������ام ب���ث���ب���ات ي���ج���ذب ال���م���زي���د م����ن االس���ت���ث���م���ارات إل�����ى األردن
البطالة المعيشية وتخفف  المواطنين  الوطني وتالمس حاجات  ان تحفز االقتصاد  الحكومية يجب  الملك:اإلجراءات والقرارات 

الملك: آن األوان التخاذ 
قرارات وإجراءات واضحة

األردن يشارك العالم االحتفال باليوم العالمي لإلعالم اإلنمائي

مفتي المملكة يلتقي المشاركين 
بدورة اإلدارة الشرطية العليا

كتلة »مبادرة النيابية« تبحث موضوع الطرق الزراعية خارج التنظيم

*عمــان 
على  حر�سه  ال�سحفين  نقابة  جمل�س  اأك���د 
�ال��زم��اء  للزميات  املعي�سية  الأ����س��اع  حت�سن 
العاملن يف �كالة النباء الردنية » برتا » �موؤ�س�سة 
الذاعة �التلفزيون �دعمه ملطالبهم اخلا�سة بذلك 
�موا�سلة اجلهود التي بذلها لرفع العا�ة الفنية ) 
الظر�ف  �سوء  �يف  النقابات  بباقي  اأ�سوة   ) املهنية 

ال�سعبة التي تواجههم �هم يوؤد�ن مهامهم.
ال�سبوعي  اجتماعه  خ��ال  املجل�س  اأك��د  كما 
نائب  ال��ربم��ا�ي  ينال  الزميل  برئا�سة  الأرب��ع��اء 
النقيب اأنه �سيوا�سل عمله �بذل اأق�سى اجلهود على 
كافة املحا�ر لرفع عا�ة املهنة للزماء ال�سحفين 
العاملن يف موؤ�س�سات العام احلكومية �مبا ينعك�س 

مبا�سرة على مداخيلهم ال�سهرية املنخف�سة.
لقاء  خال  �سيتم  اأن��ه  الربما�ي  الزميل  �ق��ال 
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  مع  للمجل�س  مرتقب 
يف  �باعتبارها  املطالب  ه��ذه  على  التاأكيد  ال��رزاز 

مقدمة الأ�لويات التي يعمل على اأ�سا�سها املجل�س.
بهذا  كبريا  �سوطًا  قطع  املجل�س  اأن  اإىل  �اأ�سار 

املجل�س  بذلها  التي  اجلهود  خ��ال  من  اخل�سو�س 
�سمن  ال��ع��م��ل  م�����س��ار  خ���ال  �م���ن  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
لأي  جمددًا  دعمه  املجل�س  �اأكد  املهنية.  النقابات 
الأ��ساع  حت�سن  يف  ت�سهم  مبادرات  اأ�  مقرتحات 
املعي�سية للزماء العاملن يف الإعام الر�سمي �رفع 
املجل�س  اطلع  اآخر،  جانب  من  �مكافاآتهم.  ر�اتبهم 
التقاعد  �سند�ق  ت�سفية  اجتماع  حم�سر  على 
�املوافقة  الآن  حتى  بها  قامت  التي  �الإج���راءات 

على تو�سياتها املقدمة اىل املجل�س .
التي  الع�سوية  جلنة  حم�سر  املجل�س  اأق��ر  كما 
الزماء  من  ع��دد  انت�ساب  ق���رارات  على  ا�ستملت 
طلبات  �احالة  جديدة  تدريب  �طلبات  للنقابة 

تدريب جديدة اىل جلنة الع�سوية.
�جمعيات  نقابات  برتحيب  علمًا  املجل�س  �اأخذ 
ال�سحفين العربية بقرار جمل�س نقابة ال�سحفين 
ال�سحفين  احتاد  يف  النقابة  ع�سوية  تعليق  الغاء 
الجرائية  الأمور  من  عددا  املجل�س  �اأقر  العرب. 
بع�س  تخ�س  �ق�سايا  النقابة  بعمل  اخل��ا���س��ة 

الزماء ال�سحفين.

*عمان 
اأكد �زير البيئة املهند�س اإبراهيم ال�سحاحدة، 
�جلنة  الرتاخي�س  مديرية  خال  �من  ال��وزارة  اأن 
بيئية  موافقة   1760 منحت  املركزية  الرتاخي�س 
من  �حرفية  �زراعية  �خدمية  �سناعية  مل�ساريع 
اأ�سل 2123 م�سر�عا ُقدمت للوزارة منذ مطلع العام 

�حتى نهاية �سهر ايلول بن�سبة بلغت %82.
الربعاء،  �سحفي  بيان  يف  ال�سحاحدة  �اأ���س��ار 
اىل ان الوزارة قامت من خال مديرية الرتاخي�س 
بيئي  اث��ر  تقييم  درا���س��ة   25 �اعتماد  مبراجعة 
ان  املحتمل  من  �التي  اخلطورة  عالية  للم�ساريع 
تت�سبب باآثار �سلبية على عنا�سر البيئة �خدماتها، 
��سع  ال��درا���س��ات  ه��ذه  خ��ال  م��ن  يتم  ان��ه  مبينا 

الج��راءات  حتديد  �ساأنها  من  بيئية  ادارة  خطة 
تنتج  قد  اآث��ار  اي��ة  من  للحد  الازمة  التخفيفية 
ان�ساء  من  املختلفة  مراحلها  يف  امل�ساريع  هذه  عن 
�ت�سغيل �تفكيك. من جهته، �سدد مدير الرتاخي�س 
اأه��م��ي��ة قيام  يف ال�����وزارة ف���واز ال��ك��را���س��ن��ة ع��ل��ى 
قبل  الازمة  املوافقات  على  باحل�سول  امل�ستثمرين 
تعترب  �التي  الت�سغيلية  الرتاخي�س  باإ�سدار  البدء 
انه  �بن  �ا�سا�سيا.  ا�ليًا  متطلبًا  البيئية  املوافقة 
للوزارة  ميكن لأي م�ستثمر زيارة املوقع اللكرت�ين 
تقييم  نظام  على  �الطاع   )moenv.gov.jo(
الن�ساطات  مواقع  اختيار  �تعليمات  البيئي  الثر 
التنموية ملعرفة ال�سرتاطات املرتتبة على امل�ساريع 

التنموية املختلفة.

*عمان 
العمل  �زارة  يف  التفتي�س  �جل��ان  فرق  �سبطت 
لقانون  خمالفن  �افدا  عاما   116 الثاثاء  م�ساء 
ا� ت�سريح  العمل، منهم من ل يحمل ت�ساريح عمل 
حملة  خ��ال  �ذل���ك  ال��ع��ام��ل،  ملهنة  خم��ال��ف  عمل 

تفتي�سية م�سرتكة مع الجهزة الأمنية.
لها  �سحفي  ب��ي��ان  يف  العمل  �زارة  �ا����س��ح��ت 
�سوق  ل�سبط  جاءت  الإج��راءات  هذه  ان  الأربعاء، 
العمل الأردين �التاأكد من عدم �جود عمالة �افدة 
خمالفة، مو�سحة اأنه تقرر ال�ستمرار يف احلمات 
يتولها  التي  الر�تينية  �سواء  التفتي�سية  �اللجان 
الج��ه��زة  م��ع  امل�سرتكة  ا�  العمل  �زارة  مفت�سو 

المنية.
كافة  �ا�ستثمار  �سعيها  ال����وزارة  ��ستوا�سل 
املخالفن  �متابعة  العمل  �سوق  تنظيم  يف  اجلهود 
من  حت�سل  التي  �التجا�زات  املخالفات  من  �احلد 
انها  قبل بع�س املن�ساآت ا� العمالة الوافدة، موؤكدة 
العمل  ا�سحاب  بحق  القانونية  الجراءات  �ستتخذ 
الذين ي�سغلون عمال خمالفن ا� ال�سخا�س الذين 
الوقت تطبيق  �بنف�س  العمالة  تلك  يت�سرت�ن على 

قد  �التي  املخالفة  الوافدة  العمالة  على  القانون 
الوافدين  العمال  البيان،  �دعا  الت�سفري.  اىل  ت�سل 
توفيق  ف��رتة  من  ال�ستفادة  اىل  العمل  �ا�سحاب 
التي  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة  ا����س��اع  �قوننة 
ال�سهر  من  الخري  ال�سبوع  يف  ��ستنتهي  لهم  منحت 
عن  التوقف  اىل  العمل  ا�سحاب  دعت  كما  املقبل، 
العمل  لقانون  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة  ت�سغيل 

�حتت طائلة امل�سوؤ�لية القانونية.
�قالت الوزارة، ان من م�سلحة العمالة الوافدة 
�املخالفة،  العمل  ���س��وق  اىل  املت�سربة  خا�سة 
يتم  ان  من  خوفا  �النظمة،  القوانن  حت��رتم  ان 
�الن�سانية  العمالية  حقوقها  �ه�سم  ا�ستغالها 
العمل  ا�سحاب  من  البع�س  قبل  من  �الجتماعية 

لعدم توفر ت�ساريح �سارية املفعول بحوزتهم.
ح�سول  اهمية  اىل  البيان،  يف  ال��وزارة  �اأ�سارت 
اىل  اإ�سافة  ر�سمية  ت�ساريح  على  الوافد  العامل 
�سر�رة حتديد القامة �مكان العمل له لعتبارات 
امل�سلحة  تغليب  اىل  العمل  ا�سحاب  داعية  كثرية، 
�افد  عامل  اي  عن  �التبليغ  اخلا�سة  على  العامة 

خمالف.

*عمان 
�ساركت جلنة فل�سطن النيابية برئا�سة النائب 
لائتاف  الثالث  املوؤمتر  يف  ال�سعود  يحيى  املحامي 
ال��ذي  �فل�سطن  القد�س  ل��دع��م  العاملي  النقابي 
الرتكية  العا�سمة  يف  الثاثاء،  اأعماله  انطلقت 
القد�س”  اأج��ل  م��ن  مًعا  “كلنا  �سعار  حت��ت  اأن��ق��رة 

مب�ساركة نحو 500 �سخ�س ميثلون 46 د�لة.
باجلل�سة  ك��ل��م��ة  يف  ال�����س��ع��ود  ال��ن��ائ��ب  �ق����ال 
الفتتاحية للموؤمتر، اإن “القد�س ذهبت اإىل ما بعد 
الأق�سى  الحتال  جحافل  تدن�س  حيث  اخلطر، 
يوميا اأفرادا �جماعات على مراأى �م�سمع منظمات 
حقوق الإن�سان �املجتمع الد�يل، �الأمم املتحدة”. 
تكثيف  اىل  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركن  ال�سعود  �دع��ا 
اجلهود للدفاع عن القد�س �حمايتها �احلفاظ على 
الو�سع القانوين �التاريخي القائم فيها، م�سددًا على 
ان فل�سطن لن ت�ست�سلم �لن تفلح اأي م�ساع لتحويل 
الق�سية الفل�سطينية مل�ساألة تاريخية �اإيجاد �طن 

القرن”  “�سفقة  ان  �اأ�ساف،  للفل�سطينين.  بديل 
يتوجب  ما  الفل�سطينية  الق�سية  م�ستقبل  تهدد 
علينا اف�سالها بكافة ال�سبل، م�سريا اىل ان “فل�سطن 
لاحتال  اليومية  النتهاكات  تر�سد  النيابية” 
يوميا  ميار�س  �ما  الأق�سى  املج�سد  يف  الإ�سرائيلي 
من اإقامة طقو�س ��سلوات تلمودية. �افاد ال�سعود، 
�الأق�سى  فل�سطن  من  رج��ال  هناك  “لطاملا  بانه 
يكون  ل��ن  �امل�ستوطنن  الح��ت��ال  بوجه  يقفون 
جميع  داعيًا  اأجنداتهم”،  يف  حلم  من  اأك��رث  ذل��ك 
ال�سارع  لتحريك  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  اإىل  النقابات 
جلنة  ت�سكيل  على  القرن” �العمل  “�سفقة  لرف�س 
ع�سو  القى  جهته،  من  د�لهم.  برملانات  يف  فل�سطن 
اجلل�سة  خال  حمفوظ  اأبو  �سعود  النائب  اللجنة 
الأ�ىل للموؤمتر حما�سرة عن تاريخ مدينة القد�س 
�ما تعانيه يف ظل الحتال، لفتا اىل انها تتعر�س 
�اقتحامات  هجمات  �اأك��رب  تهويد  عمليات  لأب�سع 

تدن�س قد�سيته.

*عمان 
األقى العاملون يف اإدارة البحث اجلنائي القب�س 
احد  ف��رع  �سلب  ق�سية  يف  الرئي�سي  الفاعل  على 
زال  �م��ا  امل�سلوب،  املبلغ  ن�سف  �بحوزته  البنوك 
البحث جاريا عن �سريكه بارتكاب اجلرمية، بح�سب 
بيان ملديرية الأمن العام.  �قال الناطق العامي 
التحقيق  ف��ري��ق  ان  ال��ع��ام  الم���ن  مديرية  با�سم 
ملتابعة  اجلنائي  البحث  ادارة  يف  �امل�سكل  اخلا�س 
فرع  لها  تعر�س  التي  ال�سلب  حادثة  يف  التحقيقات 
احد البنوك ما زال م�ستمرًا بعد ان متكن من حتديد 
هوية ال�سخ�سن اللذين اقدما على ارتكاب اجلرمية 
عن  جاٍر  البحث  فيما  احدهما  على  القب�س  �القي 
الناطق  ا�ساف  التفا�سيل  �حول   . الآخر  ال�سريك 
العامي انه �يف ع�سر يوم الحد املا�سي �رد باغ 
��سرطة  اجلنائي  البحث  ادارة  عمليات  غرفة  اىل 
�ملثمن  جمهولن  �سخ�سن  قيام  حول  عمان  ��سط 
�م�سلحن بالدخول اىل فرع احد البنوك يف منطقة 
املحطة ��سط العا�سمة عمان ��سلب مبلغ مايل حتت 
مركبة  بوا�سطة  املكان  من  �الفرار  ال�ساح  تهديد 
كانت بحوزتهما، حيث �سكل على الفور فريق حتقيق 
التحقيق  ملتابعة  اجلنائي  البحث  ادارة  من  خا�س 
القب�س  �القاء  منفذيها  هوية  �حتديد  الق�سية  يف 
خال  من  متكن  التحقيق  فريق  ان  �تابع   . عليهما 
ما مت جمعه من معلومات من م�سرح اجلرمية �ادلة 

ال�سلب �بالبحث  من حتديد هوية مرتكبي حادثة 
الفاعل  �ه��و  احدهما  على  القب�س  القي  عنهما 
الرئي�سي بالق�سية �بالتحقيق معه اعرتف بارتكاب 
ل��ه، �ب��دلل��ة  اجل��رمي��ة �ب��ال���س��رتاك م��ع �سديق 
�ن�سف  املركبة  �سبط  مت  عليه  املقبو�س  ال�سخ�س 
امل�ستخدمة  الد�ات  ��سبط  امل�سلوب  امل��ايل  املبلغ 
يف تنفيذ جرمية ال�سلب �ما زال التحقيق �البحث 
جاريًا عن ال�سريك الآخر. �اكد الناطق العامي 
ان العاملن يف جميع املديريات �الدارات ال�سرطية 
على  يعملون  املحافظات  خمتلف  يف  �املتن�سرين 
التعدي  �ا�جه  ا�سكال  جميع  ملتابعة  ال�ساعة  مدار 
�ال�سلم  الم��ن  تهدد  التي  �اجلرائم  القانون  على 
املجتمعي �الر�اح �املمتلكات للقب�س على مرتكبيها 

�توديعهم للق�ساء لينالوا عقابهم الرادع.
على  ال�سلب  ح���وادث  مرتكبي  ان  اىل  �ي�سار 
البنوك يحاكمون امام حمكمة امن الد�لة بتهمة: 
القيام بعمل اجرامي مق�سود من �سانه تعري�س امن 
��سامة املجتمع للخطر خافا لحكام املادة 7/ط 
من  الثانية  املادة  �بدللة  الره��اب  منع  قانون  من 
ذات القانون، �تهمة ال�سرقة الواقعة يف بنك خافا 
�تهمة  العقوبات،  قانون  من   401/2 املادة  لحكام 
اي  ا�  الموال  على  التعدي  بق�سد  ع�سابة  ت�سكيل 
املادة  لحكام  خافا  الل�سو�سية  اعمال  من  عمل 

3/ط من قانون منع الرهاب.

مجلس نقابة الصحفيين يؤكد مواصلة جهوده 
لرفع عالوة الزمالء العاملين في االعالم الرسمي

وزارة البيئة تمنح 1760 موافقة 
بيئية لعدة مشروعات

ضبط 116 عامال وافدا
 لمخالفتهم لقانون العمل

فلسطين النيابية تشارك بمؤتمر 
نقابي عالمي لدعم القدس

القبض على الفاعل الرئيسي في 
قضية سلب أحد البنوك
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منسق الحكومة لحقوق اإلنسان 
تزور دائرة قاضي القضاة

مواطنون يتبرعون بترميم منازل 
بالكامل في عدد من المحافظات

الملكية تطلق خدمة إلكترونية 
» وتأخير شراء التذكرة«

»البيئة« تشارك بفعاليات مؤتمر 
قدرات التقييم الوطنية في مصر

حملة طبية مجانية لخلع الورك وتشوهات 
القلب لألطفال بالمقاصد اليوم

»إدارة صندوق الزكاة« يقر 
دفعة جديدة من الغارمات

*عمان 
عبري  الدكتورة  الإن�سان  حلقوق  احلكومي  العام  املن�سق  بحثت 
اخل�ساونة  عبدالكرمي  ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  مع  دبابنة 

اآليات تعزيز الت�ساركية.
وقالت دبابنة ان اللقاء يف دائرة قا�سي الق�ساة الربعاء ي�سهم 
يف تعزيز دور وعمل مكتب املن�سق العام احلكومي حلقوق الن�سان ، 

واإبراز دور الق�ساء ال�سرعي ودائرة قا�سي الق�ساة .
ولفتت اىل ان اللقاء ياأتي يف اإطار عمل املكتب وا�ستمرارا لدور 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  كافة  مع  امل�ستمر  التعاون  تعزيز  يف  احلكومه 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين املحلية والعربية والدولية.
النهج  يعزز  مب��ا  التوجه  ه��ذا  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  وثمن 
موؤكدًا  العامة،  احلريات  و�سون  الن�سان  حقوق  حلماية  الت�ساركي 
التي  اجلوانب  لإظهار  اجلهود  وتكثيف  للتعاون  امل�ستمر  احلر�ص 
من  حمايتها  على  ال�سرعي  والق�ساء  الق�ساة  قا�سي  دائ��رة  تعمل 
خالل كافة املراحل التي مت�ص ال�سرة من تكوينها اىل متابعة كافة 

�سوؤونها .
اأهمية  ال�سمادي  كمال  الق�سائي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد  جهته  من 
التعاون والتن�سيق املبا�سر مع املن�سق العام احلكومي حلقوق الن�سان 
وال�سرعية  الد�ستورية  وثوابته  مبنطلقاته  ال�سرعي  الق�ساء  وان   ،
كفلها  التي  ال�سا�سية  واحل��ري��ات  احلقوق  دع��م  يف  دوم��ا  ي�ساهم 

الد�ستور الردين.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص اجلهود التي تقدمها دائرة قا�سي 
واإبراز  الن�سان  ال�سرعي يف دعم منظومة حقوق  والق�ساء  الق�ساة 

�سورة اململكة يف التقارير املحلية والعربية والدولية .

*عمان 
يف  العفيفة  ال�سر  منازل  لرتميم  اأه��ل  )فزعة  حملة  ت�سهد 
الردن( والتي اأطلقتها نقابة املهند�سني الردنيني، جوا من املناف�سة 
البع�ص  تربع  فقد  احلملة،  ل�سالح  املتربعني  من  الوطن  اأبناء  بني 

منهم برتميم منازل بالكامل يف حمافظتي الكرك واملفرق.
للحملة  التح�سريية  اللجنة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقالت 
التي  اخليمة  اإن  الربعاء،  بيان  بح�سب  املجايل،  هديل  املهند�سة 
املتربعني،  قبل  من  ملحوظا  اقبال  ت�سهد  املهند�سني  نقابة  اقامتها 
يف جو ملوؤه احلما�ص والتناف�ص، ب�سكل يوؤكد فزعة ابناء الوطن من 
خمتلف الفئات العمرية حتى الطفال الذين اأ�سافوا للحملة رونقا 

خا�سا.
من  اقبال  ت�سهد  املحافظات  يف  النقابة  فروع  اأن  اإىل  واأ�سارت 
وبذل  اجلهود  تكاتف  اىل  داعية  احلملة،  ل�سالح  للتربع  املواطنني 

املزيد من العطاء من اجل دعم احلملة.
خالل  من  مفتوح  احلملة  ل�سالح  التربع  باب  اأن  املجايل  واأكدت 
ال�ساعة  من  املهنية  النقابات  جممع  امام  اأهل  فزعة  حملة  خيمة 
الثامنة �سباحا وحتى الثامنة م�ساء، اإ�سافة اإىل �سناديق النقابة 
ال�سالمي  البنك  فرع   25145 رقم  البنكي  احل�ساب  وعرب  املختلفة 

الردين يف ال�سمي�ساين.

*عمان 
خدمة  الأردن��ي��ة  امللكية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �سركة  اطلقت 
“تامي تو ثينك” تتيح مل�سافريها امكانية حجز  اإلكرتونية جديدة 
لدفع  ال�سطرار  دون  ال�سعر  بنف�ص  باملقعد  والحتفاظ  الرحلة 
الثمن مبا�سرة، وتاأخري عملية اإ�سدار التذكرة لفرتة ترتاوح بني 24 

وحتى 48 �ساعة، وبح�سب الوجهة املق�سودة وتاريخ ال�سفر.
دفع  وتاأخري  احلجز  وميزة  باملرونة  اجلديدة  اخلدمة  وتتميز 
ب�سيط،  مبلغ  مقابل  منها  ال�ستفادة  للم�سافر  ميكن  التذكرة  قيمة 
وهي ت�سمل رحالت امللكية الأردنية املبا�سرة وغري املرتبطة بغريها 
بعد  �ستغادر  التي  الرحالت  وتطال  الأخ��رى،  ال�سركات  رحالت  من 
على  اخلدمة  تتوفر  كما  احلجز،  موعد  من  الأقل  على  اأيام  ثالثة 
التي  والتخفي�سات  الأ�سعار  عرو�ص  فرتات  با�ستثناء  ال�سنة  مدار 
اأ�سبحت اخلدمة  اأحيانًا، حيث  امللكية الأردنية جلمهورها  تعر�سها 
على  وتطبيقها   www.rj.com ال�سركة  موقع  على  متوفرة 
�سبكة خطوط  الوجهات على  الذكي ومتاحة ملجموعة من  الهاتف 
الوجهات  تتغري  حيث  معينة،  �سفر  ولأوق���ات  الأردن��ي��ة  امللكية 
التنفيذي  الرئي�ص  وقال  واآخر.  حني  بني  ال�سفر  واأوقات  امل�سمولة 
اخلدمة  ان  �سحفي،  ت�سريح  يف  بي�سلر  �ستيفان  الأردنية  للملكية 
اجلديدة تعك�ص روؤية امللكية الأردنية احلالية التي تركز يف اأحد 
ال�سفر  جتربة  لتعزيز  ال�سعي  موا�سلة  على  الرئي�سية  حماورها 
و�سهولة  لدى جمهورها عن طريق تقدمي خدمات متنوعة مبرونة 
الوقت  وتوفري  الإلكرتوين  واحلجز  ال�سفر  خدمات  من  والإف��ادة 
واجلهد على امل�سافر ب�سكل يلبي تطلعاته لرحلته اجلوية من حيث 
اختارها  التي  الطريان  ب�سركة  ارتباطه  ويعزز  وال�سهولة  الراحة 
لرحالته اجلوية، موؤكدًا اأن امللكية الأردنية �ست�ستمر بتقدمي املزيد 
من احللول الديناميكية واخلدمات الإلكرتونية التي تواكب اأحدث 

ما هو مطبق يف �سناعة النقل اجلوي العاملية .

*عمان 
يف   ،  2019 الوطنية  التقييم  ق��درات  موؤمتر  فعاليات  انطلقت 
ال�سيا�سات  مدير  مب�ساركة  الثالثاء،  م�ساء  م�سر  يف  الغردقة  مدينة 
املعايطة  مها  املهند�سة  الردنية  البيئة  وزارة  يف  ال��دويل  والتعاون 
وبح�سور 600 م�سارك من 117 دولة، من ممثلي احلكومات واملنظمات 
الأداء والقطاع  التقييم ومتابعة  املعنية مبجال  الدولية والإقليمية 
ان  اليوم،  لها  البيئة يف بيان  اخلا�ص واملجتمع املدين. وا�سارت وزارة 
فيما  النظر  ووجهات  والتجارب  الدرو�ص  تبادل  بهدف  ياأتي  املوؤمتر 
تطوير  جانب  اإىل  واملتابعة،  التقييم  نظم  وتعزيز  بتطوير  يتعلق 
الأبعاد  �سياق  يف  ة  خا�سً التقييم  اأ�ساليب  وتعميق  الفنية  املهارات 
املتعددة واملرتابطة لأهداف التنمية امل�ستدامة. وينظم املوؤمتر التابع 
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي كل عامني، ويعد مبثابة من�سة لتبادل 
واملتابعة،  التقييم  واأ�ساليب  اآليات  الدول حول  اخلربات بني خمتلف 
كما �سبق افتتاح املوؤمتر ور�سات عمل تدريبية يف عدة موا�سيع متعلقة 

بتحقيق وتقييم الإجناز يف اأهداف التنمية امل�ستدامة.

*عمان 
م�ست�سفى  مع  بالتعاون  الفرن�سية  المل  �سل�سلة  منظمة  تقيم 
املقا�سد اخلريية يف منطقة حي نزال اليوم اخلمي�ص، حملة طبية 
جمانية للك�سف املبكر عن خلع الورك الولدي والت�سوهات القلبية 
م�ست�سفى  ع��ام  مدير  وق��ال  ا�سهر.   6 حتى  ي��وم  عمر  من  لالأطفال 
املقا�سد اخلريية الدكتور علي ال�سعد بني ن�سر، ان احلملة الطبية 
الحت��اد  يف  الن�سانية  وامل�ساعدات  احلماية  مكتب  م��ن  املمولة 
حي  يف  الواقع  اخلريية  املقا�سد  م�ست�سفى  يف  غدا  �ستبداأ  الوروبي 
نزال، من ال�ساعة 9 �سباحًا وتنتهي ال�ساعة 3 ظهرًا، وب�سكل جماين.

*عمان 
عقد  الذي  الجتماع  خالل  الزكاة  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  قرر 
ال�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  الوق��اف  وزير  برئا�سة  الأربعاء 
الب�سل  اأب��و  عبدالنا�سر  الدكتور  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الغارمات  �سهم  برنامج  من  ع�سرة  احلادية  الدفعة  على  املوافقة 
 46 عن  مالية  مبالغ  دفع  خالله  من  �سيتم  وال��ذي  النخوة(  )اردن 
الدين وا�سبحن  امراأة جلهن من احلالت الن�سانية وتراكم عليهن 
 1500 من  اأقل  مببالغ  قطعية  باأحكام  الق�سائي  للتنفيذ  مطلوبات 

دينار وبقيمة اجمالية قدرها 31 الف دينار.
وقال ابو الب�سل خالل الجتماع اإن ال�سندوق ت�سلم الك�سوفات 
العام  المن  مديرية  قبل  من  ع�سرة  احلادية  الدفعة  من  النهائية 
باأ�سماء الغارمات واملحكومات على ق�سايا مالية ليتم ال�سداد عنهن 
للمبادرة  تنفيذا  الذي مت فتحه  للغارمات  النخوة  اردن  من ح�ساب 
امللكية ال�سامية لدعم الغارمات، ومتهيدا لإ�سدار دفعة اأخرى ت�سمل 
قائم  الغارمني  ل�سهم  التربعات  باب  اأن  وبني  الذكور.  من  غارمني 
يتم  بحيث  الغاية  لهذه  خا�ص  بح�ساب  الزكاة  �سندوق  لدى  وفعال 
الر�سيد  اىل  بالنظر  الغارمات  عن  لل�سداد  جديدة  دفعات  اق��رار 

املوجود باحل�ساب .
من جهته قال مدير عام �سندوق الزكاة الدكتور عبد �سمريات 
ان املجل�ص ا�سرتط اأن تكون الغارمة مطلوبة للتنفيذ الق�سائي لذمم 
اإثبات ُيفيد  األف وخم�سمائة دينار، و�سرورة توفري  مالية تقل عن 
باأن ملكية الأ�سرة وقدرتها املالية ل متكنها من �سداد الدين بح�سب 
يزيد  واأل   ، للغارمة  الزكاة  �سندوق  يجريها  اجتماعية  درا�سة 
دخل اأ�سرة امل�ستفيدة من احلملة على 600 دينار �سهريًا. وت�ستفيد 
ق�سايا  تكرار  عدم  مبعنى  فقط،  واح��دة  ملرة  احلملة  من  الغارمة 
الن�سب  ق�سايا  من  باأي  الق�سية  ارتباط  عدم  اإىل  اإ�سافة  الدين، 
ادارة  جمل�ص  ان  يذكر   . الأخ��رى  اجلنائية  والق�سايا  والحتيال 
�سندوق الزكاة منذ اطالق حملته عام 2017 �سدد لغاية الآن عن 
7166 غارمة و�ساهم يف الفراج عن 47 نزيال ونزيلة مببلغ اجمايل 

جتاوز 4 ماليني دينار .

*عمان 
ق�سوى  ���س��رورة  ه��ن��اك  اأن  خ���رباء  ي��رى 
ت�سدر  اأردنية  عمرانية  ا�سرتاتيجية  لو�سع 
بقانون، للحد من ا�ستقطاب العا�سمة للقادمني 
من املحافظات للعمل، وحتدد مواقع ا�ستيعاب 

التنمية يف خمتلف املحافظات. 
وق���ال ه���وؤلء اخل���رباء ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
ال�ستثمارات  تكلفة  ان  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة 
هذه  لكن  داخلها،  منها  اأق��ل  العا�سمة  خ��ارج 
وتبني  معزولة  ج��زرا  ت�سبح  ال�ستثمارات 
ول  املحلي  املجتمع  وبني  بينها  عالية  ا�سوارا 
تتفاعل معه، موؤكدين اأن غياب تطبيق خطط 
فر�ص  معظم  وتركز  املحافظات،  يف  تنموية 
العمل يف العا�سمة ا�سهم يف تثبيت القادمني من 
والن�ساط  اخلدمات  لتمركز  نظرا  الط��راف، 
فيها،  والجتماعي  وال�سيا�سي  القت�سادي 

ف�سال عن الهجرات العمالية من دول عدة.
القت�ساد  متركز  اىل  ل��الإ���س��ارة  ويكفي 
وال�سكان اأن هناك اأكرث من ثالثة ماليني من 
ال�ساكنني يتجمعون يف مدينة عمان وحدها، 
مليون وثالثمائة  ويتحرك يف م�ساحتها نحو 
الف �سيارة تقوم مبا يزيد على ع�سرة ماليني 
عمان  امانة  لإح�ساءات  وفقا  يوميا،  رحلة 

الكربى لعام 2018.
الدكتور  احل�سري  التخطيط  م�ست�سار 
مراد الكاللدة، قال اإن املوازنة بني اإيجابيات 
التمركز القت�سادي يف املدن ومنوذج التنمية 
التي  ال��دول��ة  ع��ل��ى  �سهال  لي�ص  امل��ت��وازن��ة، 
ن�سبية،  ميزة  مناطقها  من  منطقة  من  لكل 
مو�سحا بالقول “يف الردن ل ميكن العتماد 
ف��ق��ط ع��ل��ى اق��ت�����س��اد اخل���دم���ات امل��ت��م��رك��ز 
ال�سياحة  قطاعات  فح�سة  العا�سمة،  يف 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  وال���زراع���ة  وال�����س��ن��اع��ة 
للدولة  “كيف  اإذن  الأعلى”،  هي  الإجمايل 
الوقت  يف  وحتقق  املدن  اإيجابيات  تعظم  اأن 
كال�سياحة  باملكان  املرتبطة  التنمية  نف�سه 

والزراعة وال�سناعات التعدينية؟«.
ا�سرتاتيجية  اإع��داد  اىل  الكاللدة  ودعا 
فيها  يتم  بقانون،  ت�سدر  اأردن��ي��ة  عمرانية 
التنمية  ت�ستوعب  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  حت��دي��د 
اىل  م�سريا  املدن،  يف  متركزها  من  والتخفيف 
ان لالأردن خ�سو�سية تكبلها وجتعلها مرهونة 
ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وحت�����س��ر حت��رك 
اأن  الأ�سل  فيما  �سغري  هام�ص  �سمن  احلكومة 
يتم اتباع منوذج تنموي حمدد لفرتات طويلة 

لتقييم الأثر على الواقع.
وبني ان منوذج النظرية الكنزية قد يكون 
لتدخل  النظرية  تدعو  اذ  ل��الأردن،  الأن�سب 
الن�ساطات  التوظيف من خالل  الدولة لدعم 
خالل  م��ن  للت�سدير  املوجهة  ال�ستثمارية 
توفري البنية التحتية الالزمة ومنح احلوافز 
ال�ستثمارية، م�سريا اىل اأن ا�ستحداث مناطق 
تنموية يف العقبة ومعان واإربد والبحر امليت 
اأثر �سلبًا على جناح كل منها، ب�سبب  وغريها، 

التم�سك بعّمان مركزا للنمو.
وا�ساف، انه مت اعتماد خمططات �سمولية 
حتت  العا�سمة  حدود  و�سعت   2008 العام  يف 
�سعار املدينة الكربى، و “قوننة” ال�ستقطاب 
بتوفري الوعاء املكاين الذي ي�ستوعب الزيادة 
ال�سكانية من خالل تنظيم عدة حماور ك�سارع 
الطبية(،  )املدينة  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 
وامللكة رانيا )�سارع اجلامعة(، وعرار وزهران 
العايل،  البناء  جتيز  وتقاطعات  وغ��ريه��ا، 
وقال  والتنظيم.  الأبنية  بنظام  وت�سهيالت 
ال�سكان،  ان كل ذلك كان ل�ستيعاب مزيد من 
م�سريا اىل اأن عدد �سكان عّمان ارتفع يف اآخر 

ع�سرين عاما اىل ال�سعف، ومل تتمكن منطقة 
ن�سبة  رفع  من  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة 
ال�سكان اىل 3 يف املائة من اإجمايل عدد �سكان 
اململكة، على الرغم من اأن قانونها يفتح املجال 
خالل  ال�سكان  م��ن  امل��ائ��ة  يف   10 ل�ستيعاب 

الفرتة نف�سها.
الكاللدة  يقول  ال�سكان”،  على  »التناف�ص 
)ع���ّم���ان(  ال���ك���ربى  امل��دي��ن��ة  ك��ف��ة  “رجح 
و�سواحيها، التي ات�سلت ح�سريًا مع الر�سيفة 
ح�سرية  كتلة  فت�سكلت  وال�سلط،  وال��زرق��اء 
�ساحبة  الأطراف  مناطق  ح�ساب  على  وازنة 
جتعلها  التي  اخلام  وامل��واد  الإنتاجية  امل��وارد 
الفو�سفات  واإنتاج  ال�سياحة  موؤهلة لحت�سان 
مياه  توفر  مع  املتجددة  والطاقة  والبوتا�ص 
حتليتها،  ميكن  التي  العقبة  وخليج  الدي�سي 
عّمان  ل�ستحواذ  الب�سر  اىل  تفتقر  ولكنها 

عليهم.
املتمثلة  احل�سرية  الكتلة  اأن  اىل  واأ�سار 
�سيعظم  ال�سلط(  عّمان-  )ال��زرق��اء-  مبحور 
من  خللوها  ل��الأردن،  القت�سادية  امل�ساكل  من 
املوارد القت�سادية، وعدم قدرتها على اإنتاج 
لال�ستهالك  اإل  خدماتي  ح�سري  اقت�ساد 
والدولة  البلديات  موارد  وا�ستنزافها  املحلي، 
يف  مكلفة،  م��روري��ة  حلول  اج��رتاح  اأج��ل  من 

مناطق غري موؤهلة جغرافيا للتو�سع.
وطالب “باإعادة النظر بالنموذج التنموي 
ووقف  برمته،  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  املتبع 
وتعظيم  ال�سمويل،  ع��ّم��ان  مبخطط  العمل 
ال��ت��وازن  �ستعيد  لأن��ه��ا  الالمركزية  جتربة 
ال�سكن  م��ك��ان  وت��رب��ط  بالبلد  ال��دمي��غ��رايف 
باأماكن الإنتاج ال�سياحي والتعديني واملناخي 
اىل  لفتا  املتجددة،  الطاقة  لإنتاج  املنا�سب 
اأن جر املياه من اأماكن وجودها باجلنوب اىل 
من  )�سيء  فيه  بال�سمال  احل�سرية  الكتلة 

اجلنون(«.
وادي  منطقة  تطوير  اأهمية  على  و�سدد 
لإع��ادة  البحرين  قناة  ام��ت��داد  على  عربة 
قرب  املياه  تتواجد  حيث  ال�سكاين  النت�سار 
املثلث الذهبي )البرتاء- وادي رم- العقبة(، 
امتداد  على  حديد  �سكة  خط  اإن�ساء  اأن  كما 
اىل  ويتفرع  جنوبها  اىل  �سمالها  من  الأردن 
اىل  التوازن  �سيعيد  احلجم  متو�سطة  امل��دن 
للو�سط  فاإن ال�ستقطاب  اململكة، وبدون ذلك 
اقت�ساد  على  قدرة  ل  ثقال  م�سكاًل  �سي�ستمر، 
وزير  طويلة.  لفرتة  معه  يتعاي�ص  اأن  منهك 
الرفاعي  طالب  ال��دك��ت��ور  ال�سبق  الإع���الم 
ق��ال اإن ظ��اه��رة ال��ه��ج��رة م��ن الأري����اف اىل 
العوا�سم هي ظاهرة  الكربى وخ�سو�سا  املدن 
الأطراف  بني  الكبرية  الفروق  ب�سبب  عاملية، 
والدخل  املعي�سة  م�ستويات  يف  الكربى  واملدن 
ال�سباب  نظرة  على  ينعك�ص  ما  العمل  وفر�ص 
للم�ستقبل. ويظهر الفرق الكبري يف م�ستويات 
والقت�سادي  الجتماعي  والتطوير  التنمية 
يف الردن بو�سوح، ح�سب الرفاعي الذي ي�سري 
اىل ان احللول وا�سحة و لكنها لي�ست �سهلة، اذ 
ل بد من تطوير وزيادة فر�ص العمل لل�سباب 
خارج العا�سمة من خالل ا�سرتاتيجية ونظرة 

جديدة لال�ستثمار خارج العا�سمة .
وقال ان كلفة ال�ستثمارات خارج العا�سمة 
م�سكلتها تكمن  ان  ال  منها داخلها،  اأقل  عادة 
معه  تتفاعل  ول  املحلي،  املجتمع  عن  بعزلها 
وغري  املبا�سرة  العمل  فر�ص  بع�ص  بتوفري  ال 
عملي  تفاعل  اىل  داعيا  لال�ستمرار،  القابلة 
املحلية  املجتمعات  مع  واجتماعي  اقت�سادي 

وم�ساعدتها لإنتاج احتياجات ال�ستثمار.
ودعا اىل تبني نظام حوافز لال�ستثمارات 

امل�ساريع  كتحفيز  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  تتبع  ال��ت��ي 
�سريبية  ح���واف���ز  وت���ق���دمي  ال�����س��ب��اب��ي��ة، 
وت�سهيالت بالقرو�ص واملنح وتوزيع الفعاليات 
القت�ساد  ا�ستاذة  املحافظات.  على  الر�سمية 
يف جامعة اآل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري 
اخلا�سة  وال�سركات  اخلدمات  تركز  اأن  بينت 
يف املحافظات الرئي�سية وتدفق الالجئني، من 
والكثافة  املرورية  الزدحامات  اأ�سباب  اأبرز 
ال�سكانية، م�سرية اىل اأن عدد �سكان العا�سمة 
واأن  اململكة،  �سكان  من  باملائة   42 نحو  ي�سكل 
الكثافة ال�سكانية ت�سل اىل نحو570 �سخ�سا 
/ كم2، مقارنة مع نحو 116 �سخ�سا بالن�سبة 

للمملكة، ما ي�سكل �سغطا على اخلدمات.
توزيع  خطة  يتطلب  احل��ل  ان  وق��ال��ت، 
ربطها  بعد  املحافظات  بني  التنمية  مكا�سب 
الختناقات،  لتخفيف  م��وا���س��الت  ب�سبكة 
داخل  اخلا�سة  ال�سيارات  ا�ستخدام  وتقليل 
الن�سائية  العمال  ربط  اىل  داعية  امل��دن، 
بخطة تطوير ح�سري وعمراين وفق درا�سات 
 – التكلفة  )حتليالت  اىل  ت�ستند  اقت�سادية 
القت�سادية  اجلوانب  ت�سمل  التي  واملنفعة( 
ب�سيا�سات  النظر  واع����ادة  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
املمنوحة  الأبنية  ورخ�ص  العمراين  التو�سع 
وم�ستندة  منظمة  لتكون  الرئي�سية  املدن  يف 
املنطقة،  يف  ال�سكانية  الكثافة  ن�سب  اىل 
املمنوحة  الرخ�ص  يف  النظر  اعادة  عن  عدا 
ال��ط��رق  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  ال��ت��ج��اري��ة  للمحالت 

الرئي�سية وما ت�سببه من اختناقات مرورية.
املنا�سرة  اأن���ور  امل��دن  تخطيط  مهند�ص 
امل�ستدامة  التنمية  اإيجاد  يف  الأ�سل  ان  قال، 
معادلة  هي  امل��دن  اأو  للدول  عليها  واحلفاظ 
بتوازن  التنمية  مكت�سبات  لتوزيع  التخطيط 
وعدالة، م�سريا اىل اأن ت�سنيف مدينة عمان 

يتم عادة على ا�سا�ص عدد ال�سكان.
تعترب  التي  لعّمان  الإقليمي  البعد  وحول 
مع  ومتا�سيا  للمملكة،  الداري����ة  العا�سمة 
جتارب العديد من الدول التي لديها عا�سمة 
املنا�سرة  اأك��د  اقت�سادية،  واأخ��رى  �سيا�سية 
القائمة  امل��ح��اور  خ��الل  م��ن  البحث  ���س��رورة 
كايجاد  امل���دن،  ان�ساء  على  ت�ساعد  وال��ت��ي 
وبحري(  جوي  )نقل  بحت  ومرور  نقل  حمور 
واأن  خا�سة  والعقبة،  علياء  امللكة  مطار  بني 
اجلنوب،  يف  ترتكز  التنموية  امل��وارد  معظم 
على  العمل  من  بد  ل  املحور  هذا  ول�ستكمال 
واحياء  ال�سريع(  )القطار  ب��ري  نقل  حم��ور 
ناجح  اقت�سادي  حمور  ليجاد  احلجاز  خط 

ينبثق منه عا�سمة اقت�سادية للمملكة.
تعترب  اأن  ميكن  املنطقة  ه��ذه  ان  وق��ال، 
)حمور  اأي  املقرتحة  القت�سادية  العا�سمة 
تقاطع حممية �سانا وهذا هو البعد القليمي 
على  ي�سجع  ما  اأن  اىل  م�سريا  عمان(،  ملدنية 
حتقيق تلك املعادلة اأن معظم املوارد املختلفة 
اململكة  ت�سبح  وب��ه��ذا  املنطقة  يف  م��وج��ودة 
�سريطة  وجاذب  ناجح  ا�ستثماري  طابع  ذات 
املدن  ببناء  املتعلقة  الت�سريعات  كافة  تغيري 
تتما�سى  وحديثة  مرنة  ت�سريعات  وايجاد 
ومتطلبات املرحلة لت�سجيع ال�ستثمار. وا�سار 
التي تعترب حتديات تواجه  اىل الختاللت 
القوانني  كتعدد  باململكة  احل�سري  التطور 
 ، والتنظيم  بالتخطيط  املتعلقة  والأنظمة 
بكل  تتعلق  خا�سة  وانظمة  قوانني  ووج��ود 
جهة خدمية على حدة، ما يت�سارب مع مفهوم 
غري  مفاهيم  ووج���ود  ال�سمويل،  التخطيط 
،داعيا  والنظمة  القوانني  بع�ص  يف  علمية 
حازم  )ب��رتا-  بينها.  الت�سارب  معاجلة  اىل 

عكرو�ص(

*عّمان 
ال��ت��ق��ت جل��ن��ة ال�����س��داق��ة الأردن���ي���ة – 
الرنويجية يف جمل�ص الأعيان برئا�سة العني 
�سفرية  الربعاء،  الق�سو�ص،  يو�سف  الدكتور 

الرنويج يف الأردن تونه األي�ص.
وقوة”  “عمق  ال��ق�����س��و���ص  ال��ع��ني  واأك����د 
الأردن  بني  الثنائية  الدبلوما�سية  العالقات 
وال��رنوي��ج، وال��ت��ي مت��د لأك��رث م��ن 50 عاًما، 
والتعاون  املتبادل  الح��رتام  على  والقائمة 
البلدين  �سعبي  مب�سلحة  ي�سب  ملا  امل�سرتك 

ال�سديقني.
تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  اإىل  واأ�سار 
القت�سادية،  الأو�ساع  راأ�سها  وعلى  اململكة، 
ال�سوري،  اللجوء  اأزم��ات  ج��راء  تاأثرت  التي 
مليون و300  نحو  ت�ست�سيف  اململكة  اأن  مبيًنا 
األف لجئ �سوري، ما �سكل �سغًطا مبا�سًرا على 

خمتلف مرافق الدولة وبنيتها التحتية.
الرنويجي  الدعم  الق�سو�ص  العني  وثمن 
القطاعات،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ل����الأردن  امل��ق��دم 
وت�سغيل  لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  واأهمها 
وغريها  “الأونروا”،  الفل�سطينيني  الالجئني 

من القطاعات احليوية كالتعليم وال�سحة.
جاللة  بقيادة  اململكة  جهود  اىل  واأ�سار 
امللك عبداهلل الثاين الهادفة لإحالل ال�سالم 
وا�ستقرار  �سالم  اأن  اإىل  منوًها  املنطقة،  يف 
الفل�سطيني  ال�سراع  باإنهاء  مربوًط  املنطقة 
املتمثلة  ال�سرعية  قرارات  وفق  الإ�سرائيلي، 
فل�سطينية  دول���ة  واإق��ام��ة  ال��دول��ت��ني  بحل 
ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود  على  م�ستقلة 

1967، وعا�سمتها القد�ص ال�سرقية.
واأ�ساد باملواقف الرنويجية جتاه خمتلف 
الفل�سطينية،  الق�سية  راأ�سها  وعلى  الق�سايا، 
الأردن  ج��ان��ب  اإىل  ال��رنوي��ج  وق���وف  م��ق��دًرا 
برف�ص القرار الأمريكي بنقل �سفارة وا�سنطن 
الأخ��رية  واإع��الن  القد�ص،  اإىل  اأبيب  تل  من 

عا�سمة لإ�سرائيل.
العني  اأك��د  القت�سادي،  ال�سعيد  وعلى 
القائم  التعاون  اآفاق  تعزيز  اأهمية  الق�سو�ص 
ول  عليه  والبناء  ال�سديقني،  البلدين  بني 

املتجددة  الطاقة  مبجالت  يتعلق  فيما  �سيما 
الدينية  وال�سياحة  وال�سحية  والتعليم 

والعالجية.
الرنويجية  ال�سفرية  و�سفت  ب��دوره��ا، 
“املتميزة”،  ب�  واململكة  بالدها  بني  العالقات 
م�سرية اإىل حجم التعاون الثنائي بني البلدين 
خمتلفة  جم��الت  ي�سمل  ال��ذي  ال�سديقني، 

وقطاعات حيوية.
واأع���رب���ت ع���ن ت��ق��دي��ر ب���الده���ا ل��ل��دور 
الن�����س��اين، ال���ذي ت��ق��وم ب��ه امل��م��ل��ك��ة جت��اه 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ودور  الالجئني، 
وجهوده  وال���دويل  الإقليمي  امل�ستوى  على 
امل��ب��ذول��ة لإح���الل ال�����س��الم وال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة.
اململكة  جانب  اإىل  بالدها  وقوف  واأك��دت 
ول  الراهنة  التحديات  من  العديد  ملواجهة 
الرنويج  اأن  مبينة  منها،  القت�سادية  �سيما 
ُتدرك باأن ارتفاع عدد الالجئني ي�سكل عبًئا 
لدعم  ب��الده��ا  دف��ع  م��ا  الأردن،  على  ك��ب��رًيا 

الأردن لتحمله تبعات اأزمة اللجوء ال�سوري.
اآف��اق  لفتح  بالدها  ا�ستعداد  اك��دت  كما 
ت���ع���اون ج���دي���دة وت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون 
بع�ص  تواجد  ظل  يف  ا  خ�سو�سً القت�سادي، 
ال�����س��رك��ات ال��رنوي��ج��ي��ة امل��ع��روف��ة ع��امل��ًي��ا يف 

القت�ساد  بدعم  ي�سهم  الذي  الأم��ر  اململكة، 
اأن وجود خط مبا�سر بني  املحلي، م�سرية اإىل 
ا  خ�سو�سً تغيرًيا”،  “�سيحدث  وعّمان  اأ�سلو 
دينية  اأماكن  من  اململكة  به  تتمتع  ما  ظل  يف 
وعالجية وتراثية متعددة، قد تكون وجهات 
�سياحية لكثري من الرنويجيني، كالبحر امليت 

لل�سياحة والعقبة واملغط�ص.
م�ستوى  ع��ن  الأع���ي���ان  حت���دث  ب��دوره��م 
القيادية  الأ�سعدة  على  املتقدمة  العالقات 
واحل��ك��وم��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ني 
ال�سديقني، الأمر الذي يدعو اإىل البناء على 
ال�سعبني  مل�سلحة  القائمة  الثنائية  العالقات 

ال�سديقني.
التبادل  حجم  رفع  اأهمية  اإىل  واأ���س��اروا 
التجاري والتعاون القت�سادي وال�ستثماري، 
ا�ستثمارية  ببيئة  تتمتع  اململكة  اأن  �سيما  ل 
يف  موؤهلة  ب�سرية  ك���وادر  ومتتلك  خ�سبة، 

خمتلف املجالت، وعلى راأ�سها التكنولوجية.
�سياحًيا،  ل��الأردن  الرتويج  اأهمية  واأك��دوا 
�سياحية  وجهة  باتت  اململكة  واأن  ا  خ�سو�سً
الدينية  ال�����س��ي��اح��ة  جم����الت  يف  ع��امل��ي��ة، 
والأخرى العالجية، لفتني اإىل اأن ال�سياحة 
)برتا-  وحمورًيا.  هاًما  اقت�سادًيا  رافًدا  ُتعد 

حممد ال�سبول(

كي ال تنفرد العاصمة بالتنمية: 
خبراء يدعون الستراتيجية عمرانية

»الصداقة األردنية النرويجية« في 
األعيان تلتقي سفيرة النرويج

مقال رئيس التحرير

اإنتهى )15( �سهر من عمر 
الرابع  يف  امللك  جاللة  كلفها  التي  ال��رزاز  حكومة 

الدكتور  بحكومة  الإطاحة  بعد  املا�سي  حزيران  �سهر  من  ع�سر 
هاين امللقي على وقع الحتجاجات ال�سعبية ، حيث جاء الرزاز بكثري 
من الوعود التي �سرعان ما تبددت وتال�ست ليكت�سف الأردنيون اأنهم 

اأمام حكومة اأكرث �سوءا من �سابقاتها .
واأج��رى   ،2018 حزيران   14 يف  ال��وزاري  ت�سكيله  اأعلن  ال��رزاز 
على  اأ�سهر  اأربعة  من  اأق��ّل  بعد  الأول  كان  وزاري��ة  تعديالت  ثالثة 
 11 بعد  والثالث  الت�سكيل،  على  اأ�سهر  �سبعة  بعد  والثاين  الت�سكيل، 

�سهرا على الت�سكيل
حكومةالرزاز التي بّينت ا�ستطالعات مراكز الدرا�سات  اأنها كانت 
 299 بتحقيق  تعهدت   ،2001 عام  منذ  اأداء  احلكومات  اأ�سواأ  ثاين 
غري  تنجز  مل  اأنها  اإل  الأخ��ري،  را�سد  تقرير  بنّي  ما  بح�سب  التزاما 
14% من تلك اللتزامات، الأمر الذي عزز قناعة لدى املواطنني باأن 
والكتفاء  الوعودات  اإطالق  على  الأ�سا�ص  يف  تعتمد  احلكومة  هذه 

بحمالت ت�سويق لإجنازات وهمية .
اميني(   ، حمللني وحتى  ،مثقفني  النا�ص )�سيا�سيني   يرى غالبية 
اأن حكومة الرزاز مل تختلف عن �سابقتها يف �سيء اإل يف اأ�سلوب تبليع 
النا�ص للقرارات اجلبائية واملعي�سية ال�سعبة، موؤكدين اأن الآثار هي 
�سربت  ال��رزاز  حكومة  بها  ت�سببت  التي  الأم��ل  خيبة  اإن  بل  ذاتها، 
العالقة بني املواطن والدولة يف مقتل .. نعم يا �سادة كانت احلكومة 
خميبة لالآمال وخذلت اجلميع على امل�ستوى العام، حيث اإنها مل حتقق 
�سيئا ملمو�سا على كافة الأ�سعدة لبل ان كافة قطاعات الدولة تئن 

وحتت�سر .
الغالب على هذه احلكومة واملالحظ عليها اأنها مل تفعل �سيئا غري 
العمل  تركت  بينما  تويرت،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  التغريد 
على اأر�ص الواقع ب�سكل اأدى لزيادة ن�سب البطالة وارتفاع املديونية، 
بالإ�سافة للرتاجع الكبري وامللمو�ص يف م�ستوى احلريات العامة، حيث 

تكرر اعتقال ال�سحفيني والنا�سطني .
من  مزيد  فر�ص  من  بالرغم  ترتاجع  القت�سادية  املوؤ�سرات  اإن 
ال�سرائب على املواطنني ورفع الأ�سعار ب�سكل مبالغ فيه، وب�سكل تكاد 
فيه الطبقة الو�سطى اىل تال�سي وانحدار وكذلك مل جتد احلكومة 
اأية حلول مل�سكلتي الفقر والبطالة التي تعترب من امل�ساكل املزمنة يف 
اململكة وحتتاج اإىل حلول اإبداعية، كما اأنها مل جتر اأية حت�سينات يف 
جمايل ال�سحة والتعليم اللذان ي�سهدان تراجعا غري م�سبوق بالدولة 

الردنية .
�سلبي،  النواحي  اإن تقييم احلكومة من كافة  ال�سوت،  �سامعني  يا 
حيث اأن اأداءها كان خمّيبا لالآمال ومل تقدم �سيئا على اأر�ص الواقع، 

كما اأنها اأخفقت يف تنفيذ الوعود التي اأطلقتها عند تكليفها . 
باأن  الرئي�ص  ال�سابق ومل ينجح  النهج  نف�ص  �سارت على  احلكومة 
واقعية  حلول  اأو  مثال،  الف�ساد  ملحاربة  وا�سحة  وروؤي��ا  خطة  ي�سع 
لظاهرتي الفقر التي مل يعلن عن نتائجها بعد، والبطالة التي زادت 

لت�سل اىل نحو 20% وهي ن�سبة غري معقولة يف عهد هذه احلكومة .
مل  ولالأ�سف  ال�سيا�سي  بالإ�سالح  وع��ودا  اأطلق  احلكومة  رئي�ص   
احلكومة  حديث  واأ�سبح  ال�سيا�سي  اخلطاب  واختفى  ذل��ك  يحدث 
النبطاح  ال�سابق  النهج  على  و�سارت  القت�سادي،  بامللف  حم�سورا 
خلف �سندوق النقد الدويل، ما زاد من معاناة املواطنني وال�سغط على 
موجودة  غري  وكاأنها  الآن  احلكومة  واأ�سبحت  عام  ب�سكل  القت�ساد 
ت�سكل  ومل  �سيء،  يف  احلكومات  من  �سابقاتها  عن  تختلف  مل  لال�سف 
وهموم  فكر  ت�سغل  التي  امللفات  كافة  مع  بالتعاطي  فارقة  عالمة 
ومل  الأردين  للمواطن  جديدا  �سيئا  تقدم  مل  فهي  الأردين  ال�سعب 

متار�ص وليتها العامة كما يجب، ولذلك كانت خميبة لالآمال .
يتقدم  مل  احلكومة  هذه  عهد  يف  القت�سادي  ال�سالح  ملف  اإن 
املركزي  البنك  واأرق��ام  كثريًا،  تراجع  متاما  العك�ص  على  بل  خطوة 
والفقر  البطالة  ن�سب  زادت  اإىل ذلك، ويف اجلانب الجتماعي  ت�سري 
ال�سيا�سي  ال�سالح  جانب  ويف  واقعية،  خططا  اأو  حلول  ن�ساهد  ومل 
املواطنني  بني  العتقالت  زادت  بل  جديد  اأي  جند  مل  واحل��ري��ات 

وال�سحفيني وهذه �سابقة مل تكن على عهد احلكومات ال�سابقة .
مل  القت�ساد  اإن  قالوا  والتجارة  القت�ساد  جم��ال  يف  حملليني 
تقدم  ومل  ت�ساوؤمية،  النظرة  واأ�سبحت  ملمو�ص  ب�سكل  يتح�سن 
بخطوات  احلكومة  تقم  ومل  كما  امل�ستثمرين،  ت�سجع  عمل  مرتكزات 
ملمو�سة لتغري الواقع، وانح�سر ن�ساطها على اطالق الأحالم والأماين 
اإي���رادات  حجم  يف  ال��رتاج��ع  حيث   ، �سيئا  ال��واق��ع  من  تغري  ل  التي 
اأدى  ما  واملبيعات،  الدخل  �سريبتي  عائدات  تراجع  ب�سبب  اخلزينة 
الزجاجة،  عنق  من  نخرج  لن  اأننا  اإىل  ي�سري  والواقع  الدين  لرتفاع 
ت�سطر  وقد  لال�ستدانة  احلكومة  و�ست�سطر  اقت�ساديًا،  الأق��ل  على 
العجز  ملعاجلة  القت�سادية  الإج��راءات  من  �سل�سلة  اأخذ  اإىل  اأي�سًا 
للحكومات  القت�سادية  العقلية  اأن  ويبدو  الإي��رادات  يف  والرتاجع 
رفع  و  والر�سوم  ال�سرائب  من  مزيد  فر�ص  على  تقوم  وهي  واح��دة، 

لالأ�سعار والإقرتا�ص �سواء حمليًا اأو من اخلارج .

خالد خازر الخريشا

حكومة باعتنا 
االحالم واالوهام ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
كناكرية  الدين  عز  الدكتور  املالية  وزي��ر  قال 
النقد  �صندوق  بعثة  مع  اأجريت  التي  املحادثات  اإن 
ال���دويل خ��ال ال��زي��ارة الأخ���رة وال��ت��ي عقدت يف 

وا�صنطن كانت حمادثات مهمة.
املالية  الأو�صاع  حول  التباحث  مت  اأنه  واأ�صاف 
والتحديات التي ل زالت تواجه القت�صاد الوطني 
واأبرزها توا�صع معدلت النمو القت�صادي وا�صتمرار 
التحديات  اإىل  بالإ�صافة  الاجئني،  كّلف  حتمل 

املتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات اجلارية.
اأهمية ال�صتمرار يف  باأنه مت احلديث عن  واأكد 
املديونية  وم�صتويات  املوازنة،  عجز  معدلت  �صبط 
ال�صتقرار  تعزيز  يف  الرئي�صّية  الركائز  باعتبارها 

املايل والنقدي.
على  يعمل  الأردن  اأن  اإىل  املالية  وزي��ر  واأ���ص��ار 
النمو  تعزيز  بربنامج  املتعلقة  اخلطط  حتديث 
بتقدمي  ال�صندوق  من  الطلب  مت  وقد  الإقت�صادي، 
امل�صاعدة يف تقدمي اأي مقرتحات من �صاأنها اأن تعمل 
بهدف  الت�صغيل  وزي���ادة  الهدف  ه��ذا  حتقيق  على 
تعتمد  اأن  على  والتاأكيد  البطالة،  حجم  تخفي�ض 

خيارات تنفيذ نوعية ال�صاحات املالية للحكومة 
�صمن  نف�صها  الأردنية  احلكومة  قبل  من  الأردنية 
خطة وطنية يعتمدها الأردن وفق م�صالح اقت�صادنا 
الوطني. واأكد الدكتور كناكرية اأن الأردن لن يوافق 
امل�صالح  مع  تتما�صى  ل  مقرتحات  اأي  تنفيذ  على 
الهادفة  خطته  �صيوا�صل  الأردن  واأن  الأردن��ي��ة، 
كافة  ومكافحة  الف�صاد  وحماربة  النمو  تعزيز  اإىل 
ال�صريبي  غر  اأو  ال�صريبي  �صواء  التهرب  اأ�صكال 

وتفعيل اآليات تر�صيد الإنفاق العام.
تفهمه  الدويل  النقد  �صندوق  بني  جانبه،  ومن 
حول التحديات التي تواجه القت�صاد الأردين واأن 
جتاوز  من  الأردن  لتمكني  الدعم  �صيقدم  ال�صندوق 
�صكل  يف  البحث  يف  مرونة  مبديًا  التحديات،  هذه 

التعاون احلايل وامل�صتقبلي مع الأردن.
زي��ارة  ال�صندوق  بعثة  جت��ري  اأن  املتوقع  وم��ن 
املقبل، ل�صتكمال  الثاين  لاأردن خال �صهر ت�صرين 
تعزيز  اإىل  يهدف  اتفاق  اإىل  للو�صول  املباحثات 
ال�صتقرار  على  احلفاظ  �صمن  القت�صادي  النمو 
الأردن  يختاره  الذي  للخيار  ووفقًا  والنقدي  املايل 

�صمن خطة وطنية �صاملة.

*عمان 
قال رئي�ض هيئة م�صتثمري املناطق احلرة حممد 
واملقايي�ض  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  توّجه  اإن  الب�صتنجي 
ل�صتحداث قاعدة فنّية لبطاريات الهايربد هو اأمر 
اأحدث  ُت�صّنع �صمن  البطاريات  اأن هذه  مهم، م�صيفًا 
يف  املركبات  �صركات  اأكرب  ت�صتخدمها  تقنية  واأعلى 
ت�صتحوذ  “الهايربد”  مركبات  اأن  اىل  ونوه  العامل. 
يف  ال�صركات  �صناعات  من  باملئة   30 من  اأك��ر  على 
للمركبات  املُ�صنعة  ال�صركات  اأن  اإىل  م�صرًا  العامل، 
مركبات  اأحلت  قد  القادمة  ال�صنوات  يف  �صتكون 
تعمل  التي  املركبات  عن  بدًل  والكهرباء  الهايربد 

على الوقود ب�صكل كامل.
وا�صتهجن الب�صتنجي يف بيان ما يتم تناقله عرب 
و�صائل التوا�صل الجتماعي، وبع�ض و�صائل الإعام 
مركبات  لبطاريات  الف��رتا���ص��ّي  العمر  اأن  ح��ول 
هي  الفرتة  ه��ذه  اأن  مو�صحًا  �صنوات،   8 الهايربد 
“كفالة” ال�صركة املُ�صنعة للبطارية، ولي�ض عمرها 

الفرتا�صّي املحدد.
تناقلها  يتم  التي  الت�صريحات  هذه  وا�صتغرب 
املركبات،  ق��ط��اع  يف  عاملني  اأو  فنيني  ل�صان  على 
مركبات  ل�صوق  واملدمرة  ب�”العبثّية”  اإياها  وا�صفا 

قاطع،  ب�صكل  الت�صريحات  تلك  نافيًا  ال��ه��اي��ربد، 
األف   150 من  اأكر  ي�صم  املحلّي  ال�صوق  واأن  ل�صيما 
الت�صريحات  هذه  اأن  “لو  وق��ال:  هايربد.  مركبة 
املحلي  ال�����ص��وق  لح��ت��اج  �صحيحة  وال��ت��ح��ل��ي��ات 
مركبات  اأن  موؤكدًا  �صنوّيا”،  البطاريات  من  الآلف 
ومل   2008 عام  منذ  الأردن  يف  تعمل  “الهايربد” 

ت�صكل بطارياتها ظاهرة مقلقة يف ال�صوق املحلّي.
معظم  يقوم  اململكة  يف  احلرة  املنطقة  اأن  وزاد 
يف  امل��ج��اورة،  الأ���ص��واق  اىل  الت�صدير  على  عملها 
مت  ما  اذا  ب�صيطة  املحلّية  ال�صوق  ح�صة  ان  حني 
ان  معتربًا  الت�صدير،  اإع��ادة  اإجمايل  مع  مقارنتها 
بال�صتثمار  ت�صّر  م�صوؤولة”  “غر  ت�صريحات  اأي 
من  كبرة  ب�صريحة  ال�صرر  وتلحق  وامل�صتثمرين 

م�صتخدمي هذه املركبات.
طماأنينة  ر�صائل  البيان،  عرب  الب�صتنجي  وبث 
اأمان وموثوقية ا�صتخدام مركبات  للمواطنني حول 
ال�صوق  يف  املُباعة  للبطاريات  بالإ�صافة  الهايربد، 
ع�صرات  اململكة  يف  يوجد  اأنه  على  م�صددًا  املحلّية، 
ون��وع  ج���ودة  بفح�ض  ة  املخت�صّ الفنية  امل��راك��ز 
ب�صكٍل  واملركبات  خا�ض  ب�صكل  الهايربد  بطاريات 

عام.

كناكرية يؤكد لصندوق النقد أن 
األردن لن يوافق على مقترحات لإلصالح 

ال تتوافق مع المصالح الوطنية

البستنجي: استحداث قاعدة فنّية 
لبطاريات »الهايبرد« هو أمر مهم

*عمان 
لوفد  م�صاركة  الأردن  جتارة  غرفة  نظمت 
التجارة  غرف  واأع�صاء  روؤ�صاء  �صم  اقت�صادي 
القت�صادية  الهيئات  وممثلي  وال�صناعة 
الأردنية يف فعاليات املنتدى العربي اليطايل 
الثالث الذي عقد يف مدينة ميانو الأيطالية.

رئي�ض  ا�صار   ، للغرفة  �صحايف  بيان  وح�صب 
ان  الكباريتي  نائل  العني  الأردن  جتارة  غرفة 
بال�صراكة  الدورة  رعاية  ب�صرف  حظي  الأردن 
نتاج ثمار وجهود  لي�صكل بذلك  مع دولة قطر 
جتارة  غرفة  ونظرتها  الغرفة  من  م�صرتكة 
خليفة  ال�صيخ  برئي�صها  ممثلة  قطر  و�صناعة 

بن جا�صم بن حممد اآل ثاين.
�صكلت  الأردين  الوفد  م�صاركة  ان  واو�صح 
فر�صة مهمة لرتويج وت�صويق اململكة اقت�صاديًا 
تعاون  جم��الت  وتطوير  وخلق  وا�صتثماريًا 
و�صراكات وا�صتثمارات م�صرتكة مع ايطاليا من 
جهة وبني جمتمع العمال يف البلدان العربية 
والجنبية امل�صاركة من جهة اخرى، ودعوتهم 

التي  واحل��واف��ز  املتاحة  الفر�ض  ل�صتك�صاف 
يوفرها الردن وا�صتقرار القت�صاد الردين.

التي  الكلمة  اىل  الكباريتي  العني  ولفت 
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  القاها 
املنتدى  افتتاح  خال  احلموري  طارق  الدكتور 
تبنتها  ال��ت��ي  ال���ص��اح��ات  اىل  فيها  وا���ص��ار 
وبيئة  الوطني  القت�صاد  لتحديث  احلكومة 
ال�صتقرار  م�صتهدفة  وال�صتثمار،  الأع��م��ال 
تواجه  التي  التحديات  جميع  يف  القت�صادي 

املنطقة.
لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  ق��دم  البيان  وح�صب 
جل�صة  يف  ح��رت��وق��ة  ف���ري���دون  ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال���ص��ت��ث��م��ار ع��ر���ص��ا ح���ول مم��ي��زات وف��ر���ض 
الرتويج  لفت مدير  فيما  الأردن،  ال�صتثمار يف 
يف �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 
الع�صري  ال�صتثمار  نظام  اىل  مرجي  بيرت 
التي  ال�صتثمارية  والفر�ض  واحلوافز  للعقبة 

تقدمها منطقة العقبة القت�صادية.
وخال جل�صات املنتدى حتدث ع�صو جمل�ض 

ادارة غرفة جتارة الأردن عاء ديرانية حول 
فيه  الن��دم��اج  و���ص��رورة  الرقمي  القت�صاد 
ملواكبة القت�صاديات العاملية، لفتا اىل جهود 

الأردن يف هذا املجال.
بدوره قدم مندوب هيئة تن�صيط ال�صياحة 
الأردنية يف اإيطاليا ماركو بيازيتي عر�صا حول 
الأكر  خا�صة  اململكة  يف  ال�صياحية  املناطق 
اقبال من اجلانب اليطايل، واأهمية ال�صياحة 
عمر  الدكتور  قدم  فيما  والدينية،  العاجية 
القانونية  البيئة  ح��ول  تو�صيحا  اجل���ازي 
من  الردن  يف  لا�صتثمار  واملحفزة  الداعمة 
الناظمة  والت�صريعات  القوانني  تبني  خ��ال 

التي حتميهم وت�صجعهم لا�صتثمار والتو�صع.
هام�ض  على  مت  الكباريتي  للعني  ووف��ق��ا 
مع  الردين  للوفد  ل��ق��اءات  ترتيب  املنتدى 
اىل  اليطالية  باحلكومة  ر�صميني  م�صوؤولني 
اعمال  ا���ص��ح��اب  م��ع  ثنائية  ل��ق��اءات  ج��ان��ب 
و���ص��رك��ات ت��ع��م��ل ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات 

القت�صادية احليوية.

*عمان 
اك���د حم��اف��ظ ال��ع��ا���ص��م��ة ال��دك��ت��ور �صعد 
���ص��ه��اب اأه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
وتذليل  وال�صناعيني  امل�صتثمرين  ت��واج��ه 
�صهاب  ولفت  اأعمالهم.  تواجه  �صعوبات  اية 
�صرق  م�صتثمري  جمعية  نظمته  لقاء  خ��ال 
وزارة  مديريات  اأن  اإىل   ، ال�صناعية  عمان 
اأهمية  ت��ويل  املختلفة  واأجهزتها  الداخلية 
وخدمة  باململكة  ال�صتثمارات  حلماية  خا�صة 

كافة  جت��اوز  على  وم�صاعدتهم  امل�صتثمرين 
التحديات التي تواجههم ل�صيما ما يتعلق منها 
بال�صق الأمني اأو معامات الدفاع املدين. و�صدد 
لواء  مت�صرف  ح�صره  ال��ذي  اللقاء  يف  �صهاب 
ماركا الدكتور عمر النمرات، وقائد اأمن اإقليم 
ال�صمايلة،  اجم��د  العميد  بالإنابة  العا�صمة 
حممود  العقيد  عمان  �صرق  مدين  دفاع  ومدير 
فرا�ض  العقيد  عمان  �صرطة  ومدير  احلجاج، 
م�صتثمر  اأي  جلب  عدم  �صرورة  على  الدويري، 

املبا�صر  الت�صال  يتم  واإمن��ا  ال�صرطة  لأق�صام 
الت�صال  عرب  معهم  والتن�صيق  امل�صتثمرين  مع 
املت�صرفية  اأو  املحافظة  اىل  للح�صور  املبا�صر 
الدكتور  ودع��ا  ال���ص��ك��الت.  كافة  ومعاجلة 
مديرية  م��ع  التن�صيق  اىل  اجلمعية  �صهاب 
امل�صانع  يف  العاملني  لتدريب  امل��دين  ال��دف��اع 
وال�صامة  احل��رائ��ق  م��ع  التعامل  ط��رق  على 
لكم  وطن  عمال  “نحن  موؤكدا  وغرها،  املهنية 

وخلدمتكم مبعاجلة امل�صاكل التي تواجهونها«.

مشاركة اردنية بالمنتدى 
العربي األيطالي الثالث

محافظ العاصمة يلتقي 
مستثمري شرق عمان الصناعية
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*واشنطن 
اأوكرانيا، ب�شهادته يف الكونغر�س  اأمريكي يعمل يف �شفارة الواليات املتحدة يف  اأدىل دبلوما�شي 

الثالثاء، ب�شان ال�شبهات حول تورط الرئي�س االمريكي دونالد ترمب يف الق�شية االوكرانية.
ويف ال�شهادة التي اأدىل بها يف جل�شة مغلقة ومت ت�شريب م�شمونها ب�شرعة، روى القائم باأعمال 
الواليات املتحدة يف كييف بيل تايلور كيف حاول الرئي�س االأمريكي ال�شغط على اأوكرانيا لتجري 

حتقيقا حول عائلة خ�شمه الدميوقراطي جو بايدن مع اقرتاب انتخابات 2020.
و�شرح تايلور اأمام جمل�س النواب، اأن ال�شفري االأمريكي لدى االحتاد االأوروبي غوردن �شوندالند، 
باإعالن  الأوكرانيا  مالية  م�شاعدة  عن  االإف��راج  بني  ربط  ترمب  الرئي�س  ان  وا�شح  ب�شكل  له  قال 
كييف عن حتقيق ي�شتهدف هانرت بايدن، جنل جو بايدن، الذي كان ع�شوا يف جمل�س اإدارة �شركة 
اأوكرانية. واأ�شاف تايلور يف اإفادة تقع يف 15 �شفحة ن�شرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ن�شها الكامل، 

اأن “�شوندالند قال يل اإن كل �شيء مرتبط باإعالن من هذا النوع، مبا يف ذلك امل�شاعدة«.

دبلوماسي يدلي بشهادة في الكونغرس بشأن 
الشبهات بتورط ترمب في القضية األوكرانية

*عمان 
تو�شك  دون��ال��د  االأوروب����ي  املجل�س  رئي�س  اأو���ش��ى 
على  باملوافقة  االأوروبي  االحتاد  دول  قادة  االربعاء، 
من  بريطانيا  خل��روج  امل��ح��دد  للموعد  ثالث  تاأجيل 
“اأو�شي  االحتاد. وقال تو�شك يف تغريدة على تويرت 
ق��ادة ال���دول ال����27 االأع�����ش��اء يف االحت���اد االأوروب���ي 
لتاأجيل جديد ملوعد خروج  الطلب الربيطاين  بقبول 
باإجراء خّطي” اأي من  اأن يتم ذلك  بريطانيا واأقرتح 
دون احلاجة لعقد قمة اأوروبية الإقراره، ح�شب وكالة 
ال�شحافة الفرن�شية. وا�شار امل�شوؤول االأوروبي، اىل ان 

بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  اأن  هو  ال�شار  النباأ 
جون�شون ح�شل على اأغلبية واأنها لي�شت �شئيلة، وانه 
الزمني،  الربنامج  عطل  الربملان  لكن  رهانه  يف  جنح 
لذلك مل نعد نواجه و�شع اأزمة بل م�شكلة وقت اأ�شبح 
متديدا  ال�شبت  طلب  قد  جون�شون  وك��ان  ج��دا،  �شيقا 

حتى 31 كانون الثاين 2020.
التمديد  مهلة  اإن  اإىل  االأوروب���ي،  امل�شوؤول  وا�شار 
لندن،  م��ع  بالت�شاور  االأوروب���ي���ون  يقررها  اأن  يجب 
مو�شحا اأن “االحتاد االأوروبي م�شتعد لقبول التمديد، 
لكنه �شيقرر ما هو �شروري ويفرت�س اأن تخ�شع مدته 

مل�شاورات �شيا�شية”. وا�شاف، اأن “متديدا لثالثة اأ�شهر 
غري مقبول ويجب اأن يكون حمدودا«.

تاأجيل  على  للموافقة  ا�شتعدادها  فرن�شا  واأك��دت 
تقني مّدته ب�شعة اأيام يتاح خاللها للربملان الربيطاين 
اإىل  يهدف  متديد  اأي  ترف�س  لكّنها  االت��ف��اق،  اإق��رار 
الدولة  وزيرة  وقالت  االتفاق.  على  التفاو�س  اإعادة 
مون�شاالن  دو  اأوريلي  االأوروب��ي��ة  لل�شوؤون  الفرن�شية 
اإذا  ما  �شرنى  االأ�شبوع  نهاية  يف  ال�شيوخ،  جمل�س  اأم��ام 
كان هناك مرّبر لتمديد حم�س تقني لب�شعة اأيام، لكي 

يتمكن الربملان الربيطاين من اإجناز اآليته الربملانية.

االتحاد األوروبي يناقش تأجيال ثالثا لبريكست

تركيا: ال ضرورة لشن عملية 
عسكرية جديدة بسوريا

بنس: المفاوضات لوقف دائم إلطالق 
النار في سوريا مستمرة

كندا .. 66 % نسبة المشاركة 
في االنتخابات

*انقرة
هناك  تعد  مل  اإنه  االأربعاء  فجر  الرتكية  الدفاع  وزارة  قالت   
وذلك  ال�شالم”،  “نبع  غري  جديدة  ع�شكرية  عملية  ل�شن  �شرورة 
ب�شاأن  ورو�شيا  تركيا  بني  اإليه  التو�شل  مت  الذي  االتفاق  مبوجب 

ال�شدد. الدولتني يف هذا  �شتبداأ جهود م�شرتكة بني  واأنه  �شوريا، 
�شوء  ويف  انه  االنا�شول،  وكالة  نقلته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
ام�س  الرو�شية  �شوت�شي  مدينة  يف  اليه  التو�شل  مت  الذي  االتفاق 
رجب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ب��ني  عقدت  التي  القمة  خ��الل  ال��ث��الث��اء، 
اجلهود  �شتبداأ  بوتني،  فالدميري  الرو�شي  والرئي�س  اردوغان  طيب 
االرا�شي  داخ��ل  االمنة  املنطقة  الن�شاء  الطرفني  بني  امل�شرتكة 
تنظيم  عنا�شر  وخ��روج  مرتا  كيلو  لثالثني  متتد  مل�شافة  ال�شورية 
بني  احلدود  اأمن  ل�شمان  املنطقة  من  �شاعة   150 خالل  ك(  ب  )ي 

البلدين.
املبادىء  ت�شمن  ال��ذي  باالتفاق  وعمال  “انه  البيان  وا�شاف 
ال�شالم،  نبع  عملية  منطقة  خارج  الرتكية  احلدود  باأمن  املتعلقة 
املرحلة  ه��ذه  يف  ج��دي��دة  عملية  �شن  يقت�شي  ال  االن  االم��ر  ف��ان 

احلالية«. عملياتنا  منطقة  با�شتثناء 

*واشنطن
النار يف  اإطالق  اإن وقف  قال نائب الرئي�س االأمريكي مايك بن�س، 
اأجل وقف دائم الإطالق  املفاو�شات من  �شوريا ال يزال قائما، وكذلك 

النار.
فر�شة  ال��دويل  املجتمع  متنح  “قد  املتحدة  الواليات  اأن  واأ�شاف 
الإن�شاء منطقة اآمنة بني تركيا واالأكراد يف �شوريا”. و�شرح بن�س باأن 
التي مزقتها  ال�شالم للجميع يف املنطقة  هذه املنطقة االآمنة �شت�شمن 

احلرب.
اأمام حمافظني  األقاها  كلمة  الت�شريحات خالل  بهذه  بن�س  واأدىل 

خالل ماأدبة ع�شاء بوا�شنطن.
جانب  اإىل  �شنوات  خم�س  �شوريا  يف  االأمريكية  القوات  وقاتلت 
االأكراد يف �شمال �شرقي �شوريا، وجنحت يف الق�شاء على تنظيم داع�س 

هناك.
وقال بن�س اأي�شا اإن الواليات املتحدة �شتكون ممتنة دائما حللفائها 

االأكراد.
الرئي�س  فاإن  هدفه،  اجلي�س  حقق  اأن  وبعد  االآن،  “لكن  واأ�شاف: 
اإىل  القوات  اإعادة  االأمريكي حول  لل�شعب  بكلمته  دونالد ترامب يفي 

الوطن”.

*أوتاوا 
يف  امل�شاركني  ن�شبة  اأن  كندا  النتخابات  الر�شمية  الهيئة  اأعلنت 
فاز  والتي  البالد  تاريخ  يف  واالأربعني  الثالثة  الفيدرالية  االنتخابات 
املائة  الليربايل مبعظم املقاعد بلغت ما يقرب من 66 يف  فيها احلزب 

من الناخبني املوؤهلني للت�شويت.
قاموا  ناخب  مليون  9ر17  اأن  اإىل  لها  بيان  يف  الهيئة  واأ���ش��ارت 
للت�شويت وهي  مليون كندي م�شجلني  اأ�شل 1ر27  باالقرتاع وذلك من 

ن�شبة قوية مقارنة ببع�س االنتخابات ال�شابقة.
وقد فر�شت نتائج االنتخابات على زعيم احلزب الليربايل جا�شتني 
اأجل  من  ر�شمية  غري  اأو  ر�شمية  حتالفات  ت�شكيل  عن  البحث  ت��رودو 
على  حزبه  ح�شول  بعد  الكندي  العموم  جمل�س  ثقة  على  احلفاظ 
حكومة  ت�شكيل  اإىل  يدفعه  ما  وهو  االأ�شوات  جممل  من  مقعدًا   156
اأقلية مع االأحزاب االأخرى للح�شول على 170 مقعدًا الالزمة لت�شكيل 

احلكومة.
والذي  �شنغ  جاجميت  اجلديد  الدميقراطي  احل��زب  زعيم  وك��ان 
اأقلية  ح�شل حزبه على 24 مقعدًا، قد اأعلن تاأييده لت�شكيل حكومة 
يقودها الليرباليون بقيادة جا�شتني ترودو باعتبارها فر�شة تاريخية 

لدفع ال�شيا�شات التقدمية للحزب.

*بريوت
اأطلق اجلي�س اللبناين، االأربعاء، عملية وا�شعة 
يف اأنحاء البالد لفتح الطرقات املقطوعة منذ نحو 
اأ�شبوع ب�شبب االحتجاجات، وا�شتخدم القوة يف فتح 
االأمن  قوات  كثفت  وقت  يف  ب��ريوت،  �شمايل  بع�شها 

وجودها يف عدد من املناطق.
واأفاد مرا�شل “�شكاي نيوز عربية” يف العا�شمة 
و�شط  امللب،  نهر  يف  للجي�س  كثيف  بانت�شار  بريوت، 
امل�شورين  من  طلب  حني  يف  املتظاهرين،  مع  توتر 

ال�شحفيني عدم الت�شوير. 
وجلاأ اجلي�س اإىل ا�شتخدام القوة من اأجل اإعادة 
بريوت،  �شمايل  الكلب  نهر  منطقة  يف  الطريق  فتح 
كما وقعت مناو�شات بني متظاهرين وقوات اجلي�س 
اللبناين يف �شيدا جنوبي البالد اأثناء حماولة فتح 

الطرق املقطوعة.
بجرح  عربية”  نيوز  “�شكاي  مرا�شل  واأف���اد 
�شخ�شني على االأقل نتيجة املناو�شات يف �شيدا، كما 
وقت  يف  عنهما  يفرج  اأن  قبل  �شخ�شني  توقيف  مت 
الحق. ومل ت�شفر حماولة اجلي�س عن فتح الطريق 

يف املدينة.
ال��ب��الد  ال��ط��رق يف ط���ول  وال ت���زال ع�����ش��رات 
اجلي�س  دعوة  من  الرغم  على  مقطوعة،  وعر�شها 
وحماوالت  الطرقات،  قطع  بعدم  بيان  يف  اللبناين 
يف  �شيما  ال  بع�شها،  فتح  ال��ث��الث��اء،  االأم���ن،  ق��وى 

العا�شمة اللبنانية بريوت.
يف  اعت�شاماتهم  لبنان  يف  املحتجون  ويوا�شل 
من  عدد  يف  الرئي�شية  وال�شوارع  العامة  ال�شاحات 
املدن الكربى، مثل طرابل�س �شمايل البالد، و�شور يف 

جنوبها، راف�شني مقرتحات احلكومة االإ�شالحية.
اللبنانيني كافة للم�شاركة يف  ودعا املتظاهرون 
االإ�شراب العام، االأربعاء، والنزول اإىل ال�شوارع يف 
من  البالد  يف  ال�شلطة  رم��وز  على  لل�شغط  حماولة 

اأجل الرحيل.
ومع ا�شتمرار املظاهرات وات�شاع نطاقها، حتاول 
اأطراف �شيا�شية بكل ال�شبل تخفف حدتها واحتواء 
ت�شاعدها، وذلك من خالل تقلل ال�شوء عليها عرب 
و�شائل االإعالم املحلية، التي فتحت موجات مبا�شرة 

على مدار ال�شاعة لتغطيتها.
اللبناين،  الرئي�س  اأن  لبنانية  م�شادر  وذك��رت 

وطلب  حملية  اإع��الم  بو�شائل  ات�شل  عون،  مي�شال 
للمظاهرات  املبا�شرة  التغطية  عن  التوقف  منها 
لبنانيون  اإعالميون  اأك��د  كما  ال�شارع،  وحت��رك��ات 

اإجراء ات�شاالت رئا�شية معهم للغر�س ذاته.
وكان جمل�س الوزراء اللبناين، قد وافق االثنني، 
على حزمة اإ�شالحات طارئة، يف م�شعى لنزع فتيل 
عقود،  منذ  ال��ب��الد  ت�شهدها  اح��ت��ج��اج��ات  اأك���رب 
باري�س  يف  بها  التعهد  جرى  مليارات  عن  واالإف��راج 
العام املا�شي. اإال اأن حزمة املقرتحات االإ�شالحية 
�شعد  اللبناين،  ال���وزراء  رئي�س  عنها  اأع��ل��ن  التي 
احلريري، لقيت معار�شة من املحتجني الذين اأبدوا 
الداعية  هتافاتهم  ترديد  ووا�شلوا  لها،  رف�شهم 

ال�شلطة احلالية. وجتددت  رموز  اإىل رحيل جميع 
يف  الرئي�شية  ال��ط��رق  قطع  اع��م��ال  ام�����س  �شباح 
العا�شمة اللبنانية بريوت و�شائر املناطق اللبنانية 
املالية  احلكومة  �شيا�شة  على  املحتجني  قبل  من 
يف  امل�شي  على  ق��وي��ة  ا���ش��ارة  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
االحتجاجات واالعت�شامات يف ال�شاحات والطرق. 
من  جمموعات  ان  ب��ريوت  يف  )ب��رتا(  مرا�شل  وق��ال 
ليلتها يف مواقع االعت�شام وعمدت  املحتجني باتت 
اع��ادة  على  فجرا  الرابعة  قرابة  واح��د  وق��ت  يف 
قطع الطرق واالوتو�شرتادات باالطارات والعوائق 
االجتاه  هذا  يف  االبرز  التحرك  وكان  احلديدية، 
على  اللبناين  اجلي�س  وعمل  ب��ريوت.  مداخل  عند 

فتح بع�س الطرق الرئي�شية قبل ان يعيد املحتجون 
اجلي�س  بني  حم��دودة  مواجهات  وح�شلت  اقفالها، 
�شخ�شان  وا�شيب  اجلنوب،  يف  �شيما  ال  واملحتجني 
واملوؤ�ش�شات  االدارات  غالبية  ان  وا�شاف  �شيدا.  يف 
الر�شمية واخلا�شة مقفلة ق�شرا بفعل قطع الطرق، 
ا�شافة اىل امل�شارف واملدار�س واجلامعات، علما ان 
وزير الرتبية اكرم �شهيب كان اعلن ام�س ان اليوم 
الرتاجع  اىل  ي�شطر  ان  قبل  ع��ادي  دوام  ي��وم  هو 
عن هذا املوقف حتت �شغط احلمالت عليه ورف�س 
ان  ويذكر  خ�شو�شا.  الكاثوليكية  املدار�س  ادارات 
التحرك ال�شعبي االحتجاجي يف لبنان دخل يومه 

ال�شابع على التوايل.

*واشنطن 
اف��ت��ت��ح��ت حم��اك��م��ة ط���ارئ���ة وغ��ري 
االأم��ريك��ي��ة  النفط  ملجموعة  م�شبوقة 
“اك�شون موبيل” املتهمة بخداع امل�شاهمني 
بح�شب  امل��ن��اخ��ي،  التغري  خم��اط��ر  ب�����ش��اأن 
وا�شنطن بو�شت . و�شيتابع قطاع ال�شناعة 
بدقة  البيئة  ع��ن  وامل��داف��ع��ون  النفطية 
جل�شات هذه املحاكمة التي و�شفها العديد 
بعد  وذل��ك  ب�”التاريخية”  اخل���رباء  م��ن 

حتقيقات ا�شتمرت اربع �شنوات.
ثالثة  مدة  املحاكمة  هذه  و�شت�شتمر 
ا�شتجواب  على  الق�شاء  و�شريكز  اأ�شابيع، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  تيلر�شون  ريك�س 

وزيرا  تعيينه  حتى   2006 من  املجموعة 
للخارجية بقرار من الرئي�س دونالد ترمب 
حيثيات  ويف   .  2017 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
كيفن  العام  النائب  ممثل  اتهم  املحاكمة، 
خطاأ  باالدعاء  موبيل”  “اإك�شون  واال���س 
وامل�شتثمرين،  امل�شاهمني  اأم��ام  ول�شنوات 
الطويل  االأم��د  على  م�شاريعها  خطط  باأن 
مناف�شيها،  م�شاريع  من  واقعية  اأكرث  كانت 
الأنها تت�شمن احتمال ت�شديد قوانني دول 
الغازات  انبعاثات  من  احلد  تريد  عديدة 

امل�شببة للدفيئة.
كبرية  �شا�شة  على  واال����س  وع��ر���س 
فقرات من مذكرات وجهت اإىل امل�شتثمرين، 

“اك�شون موبيل” اأنها ت�شتخدم  توؤكد فيها 
ي�شمل  �شرامة”  “اأكرث  تقديرات  نظام 
ب�شبب  النفقات  يف  كبرية  زي��ادة  خ�شو�شا 
بحلول  للدفية  امل�شببة  الغازات  انبعاثات 
اخل��ادع  العر�س  ه��ذا  اأن  وت��اب��ع   .2040
املجموعة  اأ�شهم  قيمة  بت�شخيم  ترجم 
 476 بني  مبا  تقدر  للم�شاهمني  واأ���ش��رار 
حمامي  لكن  دوالر،  مليار  و16ر1  مليون 
هذه  اأن  راأى  ويلز  تيد  موبيل”  “اك�شون 
الواقع”،  ع��ن  متاما  “بعيدة  االت��ه��ام��ات 
بالتحرك  العام  النائب  مكتب  ويلز  واتهم 
حملة  ع��ن  ناجمة  �شيا�شية”  “لدوافع 

النفطية. “للت�شهري” باملجموعة 

*واشنطن 
اأن ثقب االأوزون  قال علماء يف وكالة الف�شاء االأمريكية )نا�شا( 
هو   1985 عام  اكت�شف  وال��ذي  اجلنوبي  القطب  من  بالقرب  الواقع 

االأ�شغر هذا العام منذ اكت�شافه، بح�شب �شحيفة وا�شنطن بو�شت.
القارة  يف  الدافئ  الطق�س  اإىل  يرجع  ال�شبب  ان  العلماء  واأو�شح 
القطبية اجلنوبية )اأنتاركتيكا( اأكرث من اجلهود الطويلة على مدى 
عقود لتقليل ا�شتخدام املواد الكيميائية املكلورة التي ت�شبب الفجوة 

املو�شمية.
فوق  االأ�شعة  من  احلياة  لالأر�س  الواقية  االأوزون  طبقة  وحتمي 

البنف�شجية ال�شارة.
يف  ب��اردة  ح��رارة  درج��ات  اإىل  الهواء  يف  املوجود  الكلور  ويحتاج 
التي  الكيميائية  املواد  من  �شكل  اإىل  لتحويله  ال�شرتاتو�شفري  طبقة 

تاأكل االأوزون.
يذكر ان متو�شط الثقب يف طبقة االأوزون بلغ 9.3 مليون كيلومرت 

مربع هذا اخلريف.

احتجاجات لبنان.. الجيش ينتشر 
بكثافة ويفتح طرقا بالقوة

القضاء األميركي يبدأ محاكمة طارئة 
لمجموعة »اكسون موبيل« النفطية

ناسا: ثقب األوزون في القطب الجنوبي 
األصغر منذ اكتشافه عام 1985

*بغداد
و�شل وزير الدفاع االأمريكي مارك اإ�شرب، اإىل العا�شمة العراقية 
بغداد، يف زيارة غري معلن عنها، االأربعاء، وذلك و�شط ت�شاوؤالت ب�شاأن 
�شرقي  �شمال  من  املن�شحبون  االأمريكيون  اجلنود  �شيمكثها  التي  املدة 

�شوريا داخل العراق.
حيث  ال�شمري،  جناح  العراقي  نظريه  و�شوله  حال  اإ�شرب  والتقى 
ت�شعى وا�شنطن اإىل اإيجاد تن�شيق م�شرتك مع بغداد لل�شماح للجنود 
غربي  مناطق  ب��دخ��ول  �شوريا  �شمايل  م��ن  املن�شحبني  االأم��ريك��ي��ني 

العراق.
وياأتي ذلك بعد نفي قيادة العمليات امل�شرتكة ت�شريحات �شابقة 
اإىل  �شوريا  من  املن�شحبني  بالده  جنود  ن�شر  عن  فيها  حتدث  الإ�شرب 

قواعد غربي العراق. 
كما ت�شعى وا�شنطن خالل الزيارة احلالية اإىل اإعطاء تطمينات 
اأمرا موؤقتا  اأن القوات املن�شحبة �شيكون تواجدها يف العراق  لبغداد 

اإىل حني عودتهم للواليات املتحدة.
الوزراء،  وبرئي�س  العراقي  بنظريه  اإ�شرب  يجتمع  اأن  املتوقع  ومن 

عادل عبد املهدي.
زيارة اإ�شرب جاءت عقب اتفاق اأنقرة ومو�شكو، الثالثاء، على ن�شر 
قوات �شورية ورو�شية يف �شمال �شرقي �شوريا الإبعاد مقاتلي وحدات 

حماية ال�شعب الكردية واأ�شلحتهم من منطقة احلدود مع تركيا.
كما تاأتي بعد زيارة اإ�شرب لل�شعودية، بحث خاللها مع نائب وزير 
االأمنية  امللفات  من  عددا  �شلمان،  بن  خالد  االأمري  ال�شعودي،  الدفاع 

والدفاعية بني ال�شعودية والواليات املتحدة.

*رام اهلل 
الزيتون  ثمار  االأربعاء،  �شباح  يهود  متطرفون  م�شتوطنون  �شرق 
من اأرا�شي املواطنني الواقعة داخل �شياج م�شتوطنة »�شايف �شمرون«، 

غرب مدينة نابل�س �شمال ال�شفة الغربية. 
بيان،  يف  نا�شر  م��راد  �شرف  دي��ر  ق��روي  جمل�س  �شكرتري  وق��ال 
املعزولة  اأرا�شيهم  اإىل  الدخول  من  متكنوا  املزارعني  من  ع��ددا  اإن 
اإال  الالزمة،  الت�شاريح  على  ح�شولهم  بعد  امل�شتوطنة  �شياج  خلف 
باأن ثمار زيتونهم قد �شرقت، واغ�شان اال�شجار جرى  اأنهم تفاجاأوا 

تك�شريها من قبل امل�شتوطنني . 
واعتقلت قوات االحتالل االإ�شرائيلي فجر االأربعاء، خم�شة ع�شر 
فل�شطينيا من مناطق خمتلفة بال�شفة الغربية املحتلة. وقال نادي 
اال�شري الفل�شطيني يف بيان، ان قوات االحتالل اال�شرائيلي اقتحمت 
البرية ورام اهلل وقلقيلية واخلليل وجنني،  مناطق متفرقة يف مدن 

واعتقلت هوؤالء املواطنني بزعم اأنهم مطلوبون .
جي�س  بر�شا�س  االرب��ع��اء،  �شباح  ب��ج��روح  فل�شطيني  واأ�شيب 
االحتالل االإ�شرائيلي، بالقرب من حاجز برطعة الع�شكري املقام على 
ارا�شي املواطنني، جنوب غرب جنني �شمال ال�شفة الغربية املحتلة. 
ال�شاب  ب��اأن  الفل�شطيني،  االأحمر  الهالل  يف  طبية  م�شادر  واأف��ادت 
اأ�شيب  طولكرم  حمافظة  من  عاما(،   35( اطحيمر  ح�شن  اهلل  عبد 
االإ�شعاف  طواقم  اأن  مو�شحة  بالفخذ،  واأخ��رى  بالكاحل  بر�شا�شة 
نقلته اإىل م�شت�شفى ال�شهيد خليل �شليمان احلكومي يف جنني، لتقدمي 
وو�شفت  برطعة،  حاجز  على  احتجازه  مت  اأن  بعد  له  الالزم  العالج 

اإ�شابته باملتو�شطة.

مستوطنون متطرفون يهود يسرقون ثمار الزيتون غرب نابلس زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع األميركي في العراق
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الوحدات: لجنة المسابقات 
تبث السم في الدسم

توزيع اجهزة انعاش القلب 
على المدن الرياضية

اللجنة البارالمبية تشارك باجتماعات 
الجمعية العمومية في ألمانيا

مرتضى: كهربا خسر حب 
الزمالك ويتسول اللعب لألهلي

*وكاالت
اأعلن نادي الوحدات عرب موقعه الر�سمي م�ساء 
امل�سابقات  جلنة  ق���رارات  على  حتفظه  الثالثاء، 

بخ�سو�ص تعليمات املو�سم الكروي 2020-2019.
على  اطلع  اأنه  فيه  اأكد  بياًنا  الوحدات  واأ�سدر 
ال�سادرة   ،2020-2019 اجلديد  املو�سم  تعليمات 
عن احتاد الكرة املحلي، وتوقف عند بند البطوالت 
املعتمدة للفئات ال�سنية خا�سة مناف�سات فئة حتت 

20 عاما، التي تخلو من الالعبني مواليد 99.
باحتاد  امل�سابقات  جلنة  النادي  اإدارة  واتهمت 
يبدو  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����س��را  ب��ا���س��ت��ه��داف��ه،  ال��ك��رة 
اإلغاء  منذ  للنادي”  امل��ع��ادي  “للموقف  كتجديد 
كان  حينما  القيد،  باب  فتح  على  االأندية  ت�سويت 
القرار ل�سالح الوحدات، يف اجتماع رم�سان املا�سي، 
د.ب�سار  الوحدات  رئي�ص  اإث��ره  على  ان�سحب  الذي 

حوامدة«.
ت�ستهدفه  امل�سابقات  جلنة  اأن  النادي  واأ�ساف 
كبًرا  عدًدا  ميلك  الوحدات  اأن  “خا�سة  بقراراتها 
من الالعبني املميزين مواليد 99، ويريد االحتفاظ 
القدم  مواهب كرة  للحفاظ على  ك�سوفاته،  بهم يف 
االأردنية عامة، والوحداتية خا�سة خ�سية ت�سربها 

اإىل اأندية اأخرى”، كما جاء ببيانه.
عقود   10 “اأبرمنا  بيانه:  يف  الوحدات  واأكمل 
ال  حتما  لكنه  الفئة،  ه��ذه  العبي  مع  احرتافية 
ن�ستطيع التوقيع مع 20 العًبا مما يعني اأن م�سرهم 

�سيكون خارج اأ�سوار املناف�سات الكروية«.

اأن  ال���وح���دات،  غ�سب  م��ن  زاد  “وما  وت��اب��ع: 
تلك  توقيع  بعد  النادي  تطالب  الكرة  احتاد  ردود 
اأخ��رى،  اأندية  اإىل  اإعارتهم  عن  البحث  امل��واه��ب، 
ترغب  مل  لو  م��اذا  مهما:  ت�ساوؤال  نطرح  مل  وكاأننا 
من  الالعبني  ه��وؤالء  با�ستعارة  االأخ���رى،  االأن��دي��ة 

الوحدات؟، اأال يزيد ذلك من معاناتنا مالًيا؟«.
العبي  مع  النادي  توقيع  فائدة  “ما  وت�ساءل: 
هذه الفئة على عقود احرتافية، �سمن مبالغ مالية 
اأن تنظم لهم بطولة ر�سمية  يتكبدها النادي، دون 
مدرجة على اأجندة املو�سم الكروي احلايل؟، وماذا 

�سيكون م�سرهم«.
فئة  يف  فئات   3 دم��ج  اأن  على  ال��وح��دات  و�سدد 
ملواليد  �سنة   20 بطولة  يف  الوا�سح  وه��و  واح��دة، 
مواليد  جيل  �سيظلم  و2002(،  و2001   2000(
وعدم  التخبط  على  يوؤكد  ما  “وهو  باأكمله،   99
احتاد  يف  امل�سابقات  جلنة  لدى  املمنهج  التخطيط 
الكرة«. وقال اإن “جلنة امل�سابقات يف احتاد الكرة، 
“ال�سم” يف د�سم الوحدات، ولعل تف�سر كلمة  بثت 
وجود  جيدا  تعي  امل�سابقات  جلنة  اأن  “د�سم”، 
نادي  يف  الفئة  لهذه  املميزة  املواهب  من  كبر  عدد 
العبا،   20 اإىل  تعدادهم  ي�سل  وال��ذي  ال��وح��دات، 

وهم “الد�سم” احلقيقي للكرة الوحداتية«.
التعامل  “هذا  رف�سه  موؤكدا  الوحدات  وختم 
امل�سابقات”،  جلنة  قبل  من  املنطقي  غر  وال��ق��رار 
كافة  واتخاذ  كاملة،  بحقوقه  مت�سكة  على  م�سددا 

االإجراءات لتح�سيلها.

*وكاالت
وزع احتاد كرة القدم ، اأجهزة اإنعا�ص القلب على 
املدن الريا�سية، بتوجيهات من �سمو االأمر علي بن 

احل�سني رئي�ص الهيئة التنفيذية.
وتاأتي هذه اخلطوة دعمًا للمالعب وحر�سا على 

رئي�ص  وا�ستكمل  اللعبة.  واأرك��ان  الالعبني  �سالمة 
ق�سم املن�ساآت باحتاد الكرة معت�سم احلنيطي، توزيع 
بالقوي�سمة،  الثاين  عبداهلل  امللك  ل�ستاد  االأجهزة 
اإربد،  يف  احل�سن  واالأم��ر  بالزرقاء،  حممد  واالأم��ر 

اإىل جانب �ستاد عمان الدويل.

*وكاالت
 تغادر اأمني عام اللجنة الباراملبية مها الربغوثي 
و�سكرترة اللجنة ر�سا اخلياط عمان غدا االأربعاء 
اجلمعية  اجتماعات  يف  للم�ساركة  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل 

.IPC العمومية للجنة الباراملبية الدولية
عددا  االجتماعات  خ��الل  الربغوثي  وتطرح 

الريا�سة  تخدم  التي  واالقرتاحات  املالحظات  من 
الباراملبية يف املنطقة العربية ومنطقة غرب اآ�سيا.

االردين  الوفد  اأن  الباراملبية  اللجنة  واعلنت 
�سيطرح خالل اجتماعات اأملانيا العديد من امل�ساكل 
والق�سايا التي تهم اللعبة ودول املنطقة مبا يخدم 

هذه الفئة.

*وكاالت
الزمالك  ن���ادي  رئي�ص  من�سور،  مرت�سى  �سن 
امل�سري، هجوًما حاًدا على حممود عبد املنعم كهربا 
الذي  الربتغايل  اأفي�ص  دي�سبورتيفو  فريق  مهاجم 
رحل عن الفريق االأبي�ص يف يونيو/ حزيران املا�سي 

بداعي انتهاء عقده.
حيث  الزمالك،  اإدارة  مع  اأزمة  يف  كهربا  ودخل 
مع  اجلديد  عقده  توثيق  �سحة  يف  الالعب  ي�سكك 
�سده  ب�سكوى  االأبي�ص  اإدارة  تقدمت  بينما  النادي، 

حلفظ حقها يف الالعب.
اإن  تليفزيونية  ت�سريحات  يف  مرت�سى  وق��ال 
اأنه  رغم  وجماهره”  الزمالك  حب  خ�سر  “كهربا 
اأن  كما  راتبه،  وزي��ادة  عقده  تعديل  عليه  عر�ص 
له  وغ��ف��ر  و�سلوكياته  اأخ��ط��اءه  حتمل  ال��زم��ال��ك 
اأموًرا عديدة لدرجة اأنه ا�ستبك مع مدربه ال�سابق 

ال�سوي�سري كري�ستيان جرو�ص على حد قوله.
اللعب لالأهلي”،  “يت�سول االآن  اأن كهربا  واأو�سح 
كورقة  االأحمر  النادي  م�سوؤولو  ا�ستخدمه  بعدما 
الإرباك وت�ستيت الزمالك قبل لقاء ال�سوبر امل�سري 
يريد  ال  حالًيا  االأهلي  اأن  املفاجاأة  “لكن  املا�سي، 
من  لغرميه  حت��ذي��رات  ه��ن��اك  اإن  وق���ال  ك��ه��رب��ا«. 
�سلوكيات كهربا ال�سيئة وانفعاالته، بخالف املطالب 

املالية الباهظة لالعب التي بلغت 20 مليون جنيه 
يف  لديهم  االأهلي  العبي  اأن  واأو�سح  �سنوي.  كراتب 
املالية  م�ستحقاتهم  �سرف  عدم  يف  م�سكلة  االأ�سا�ص 
�سبه  املبلغ  بهذا  كهربا  مع  التعاقد  يجعل  اأمر  وهو 
الذي  والده”  �سحية  “كهربا  اأن  واأك��د  م�ستحيل. 
واجلري  الزمالك  يف  اال�ستمرار  عدم  على  حر�سه 
الزمالك  رئي�ص  ورف�ص  تعبره.  بح�سب  املال،  وراء 
لقاءات  بتاأجيل  الكرة  احت��اد  ق��رار  على  التعليق 
عامًا   23 حتت  اأفريقيا  اأمم  بطولة  بعد  ملا  الدوري 
 22 اإىل   8 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  م�سر  ت�ست�سيفها  التي 
نوفمرب/ ت�سرين الثاين املقبل. واأو�سح اأن الزمالك 
اأي  اأن االأزمة مل يكن لها  مل يكن طرًفا، م�سرا اإىل 

داٍع راف�سا احلديث عن موقف االأهلي.
الروؤية  نقدر  اأن  امل�ستفاد  “الدر�ص  واأ���س��اف: 
مباريات  وم��الع��ب  م��واع��ي��د  حت��دي��د  يف  االأم��ن��ي��ة 
�سامي  اأحمد  ت�سريحات  من  حزين  اأن��ا  ال���دوري. 
مدرب الطالئع االأ�سبق الذي خرج يف اإذاعة ر�سمية 
ما  ينفذ  االأهلي  اأن  يوؤكد  والريا�سة  ال�سباب  وهي 

يريده وهو ما يثر الفتنة بني اجلماهر«.
القناة  ت���ردد  اإع���الن  �سيتم  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
متهيًدا  االأربعاء  اليوم  الزمالك  لنادي  الف�سائية 

الفتتاحها.

مذكرة تفاهم بين هيئة رواد الحركة 
الرياضية والشبابية وتكية أام علي

33 متسابقا من فلسطين ولبنان واألردن 
يشاركون في سباق الدفع الرباعي

ريفر بليت يتأهل لنهائي ليبرتادوريس 
من معقل بوكا جونيورز

برونزيتان لألردن في بطولة العالم للووشو كونغ فو

مورينيو يتصدر خلفاء فافر.. وعقبة واحدة أمام دورتموند

اتحاد كرة اليد يصدر جدول 
مباريات كأس االردن

*عمان 
الريا�سية  احلركة  رواد  هيئة  وقعت 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  وجمعية  وال�سبابية 
اأام علي،  للعمل اخلري والتطوعي  وتكية 
متهيدًا  وذلك  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة 

لتعزيز عالقات التعاون بني الطرفني.
وجرت مرا�سم التوقيع �سباح االأاربعاء 
نائب  ال��رواد  هيئة  عن  املذكرة  وقع  حيث 
د.  العني  املتقاعد  الركن  الفريق  الرئي�ص 
ع�سو  علي  اأام  تكية  وع��ن  الطيب  غ��ازي 
كنج  علي  ال�سيد  عطوفة  االإادارة  جمل�ص 
اأابو  جميل  حممد  ال�سادة  بح�سور  �سكري، 
بلقر  و�سامر  ال��رواد  هيئة  رئي�ص  الطيب 
ج��رار  ووح��ك��م  علي  اأام  تكية  ع��ام  مدير 
الهيئة  يف  االجتماعية  اللجنة  رئي�ص 
التلي  عبداللطيف  املتقاعد  وال��ق��ا���س��ي 
عربرّ  حيث   . الهيئة  ااإدارة  جمل�ص  ع�سو 
مرا�سم  خ��الل  ال��ط��رف��ني  م��ن  امل��ت��ح��دث��ون 
التوقيع واجلولة امليدانية بني مرافق تكية 
ام علي عن �سعادتهم بهذة االتفاقية التي 
الطرفني  بني  اأاو�سع  لعالقات  املجال  تفتح 

التوقيع  مرا�سم  خالل  احل�سور  .ا�ستذكر   .
واجلولة امليدانية على مرافق تكية ام علي 
�سمورّ  الها�سمية  االأاوملبية  الفار�سة  جهود 
جمل�ص  رئي�سة  احل�سني،  بنت  هيا  االأام��رة 
الأان�سطة  والداعمة  علي  اأام  تكية  اإادارة 

رواد احلركة الريا�سية وال�سبابية .

ح�سن  ق��دري  حممد  الزميل  وبح�سب 
ال��ع��ام وال��ن��اط��ق االع��الم��ي لهيئة  االم��ني 
بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  ف��ان  ال��رواد 
الطرفني تهدف مل�ساعدة املواطن واالأا�سرة 
املقدمة  االأاردنية لال�ستفادة من اخلدمات 

والبيانات املتوفرة لدى الطرفني .

الدعم  باإي�سال  علي  اأم  تكية  وتقوم 
 30،000 اإىل  وامل�ستدام  ال�سهري  الغذائي 
يف  الغذائي  الفقر  خط  حتت  تعي�ص  اأ�سرة 
ي�سكلون  والذين  اململكة  حمافظات  كافة 
160،000 فردًا، حيث تقوم على مدار العام 
الغذائية  الطرود  باإي�سال  �سهري  وب�سكٍل 
تفي  غذائية  م��ادة   24 على  حتتوي  التي 
ب��اح��ت��ي��اج��ات االأ���س��رة ال��ت��غ��ذوي��ة ط��وال 
ال�سهر.وي�سار اىل ان تكية ام علي تاأ�س�ست 
بنت  هيا  االمرة  �سمو  يد  على   2003 عام 
ر�سالتها  ان�سانية  موؤ�س�سة  وه��ي  احل�سني 
طريق  عن  التغذية  ونق�ص  اجلوع  مكافحة 
امل��واط��ن��ني  امل��ت��ربع��ني اىل  ار����س���ال دع���م 
اال���س��د ف��ق��را ع��رب ت��ق��دمي ب��رام��ج دع��م 
ملنهجية  وفقا  وم�ستدامة  �سحية  غذائي 
بفعالية  تنفذ  �سرعية  و�سوابط  علمية 
ي�سمن  احل��وك��م��ة  م��ن  وا���س��ح  اط���ار  �سمن 
ال�سراكات  وب��ن��اء  وامل�ساءلة  ال�سفافية 
املحلي واالجنبية لتن�سيق اجلهود وتوعية 
املجتمع بواقع اجلوع من اجل جمتمع فاعل 

وعي�ص كرمي.

*وكاالت
ال�سيارات  لريا�سة  االأردن��ي��ة  اأعلنت 
وفل�سطني  االأردن  من  مت�سابقا   33 م�ساركة 
الثالث  الرباعي  الدفع  �سباق  يف  ولبنان 
ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة 
البحر  يف  اجلمعة  �سباح  م��ن  والن�سف 

امليت.
ج��رت  التكميلية  التعليمات  ووف���ق 
وترتيب  املت�سابقني  اأرقام  قرعة  الثالثاء 

االنطالق يف نادي ال�سيارات امللكي.
التدقيق  عملية  االربعاء  يوم  وجترى 
على  ال�����س��ي��ارات  اأرق���ام  وت��وزي��ع  االإداري 

وعملية  امل�����س��ار  وخم��ط��ط  امل��ت�����س��اب��ق��ني 
�سركة  مقر  يف  لل�سيارات  الفني  الفح�ص 

غودري�ص” لالإطارات. اف  “بي 
عملية  اخلمي�ص  ال��ي��وم  جت��رى  فيما 

ال�سباق. التدريب للمت�سابقني على م�سار 
االأوىل  جولتني  م��ن  ال�سباق  ويتكون 

هي  والثانية  املت�سابقني  لكافة  تاأهيلية 
ال�سائقون،  يحققها  نتيجة   15 الأف�سل 
اف  “بي  اإط��ارات  برعاية  ال�سباق  ويقام 

جودريت�ص” الداعم الر�سمي للبطولة.
ال�سيارات  لريا�سة  االردنية  واعلنت 

املت�سابقني. ا�سماء  قائمة 

*وكاالت
انتزع ريفر بليت تاأهال �سعبا اإىل نهائي 
على  الثانية  للمرة  ليربتادوري�ص  كوبا 
يد  على   )1-0( خ�سارته  رغ��م  ال��ت��وايل، 
ملعب  على  جونيورز  بوكا  وغرميه  م�سيفه 
اإي��اب  »الب��وم��وب��ون��را«، فجر االأرب��ع��اء، يف 

الدور ن�سف النهائي.
مباراة  يف  فوزه  من  بليت  ريفر  وا�ستفاد 
الذهاب التي اأقيمت قبل 3 اأ�سابيع بهدفني 

نظيفني.
الوحيد  ال��ي��وم  م��ب��اراة  واأح����رز ه��دف 
الفنزويلي البديل يان هورتادو يف الدقيقة 

80، لكنه مل يكن كافيا الأ�سحاب االأر�ص.
النهائي،  ال��دور  يف  بليت  ريفر  وينتظر 
النهائي االأخرى  املتاأهل من مواجهة ن�سف 
علما  الربازيليني،  وجرمييو  فالمنجو  بني 
االأخر  ملعب  على  اأقيم  الذهاب  لقاء  باأن 

وانتهى بالتعادل )1-1(.
�سيطرة زرقاء

يف  ال��ك��رة  على  ج��ون��ي��ورز  ب��وك��ا  �سيطر 
يف  ف�سل  لكنه  االأول،  ال�سوط  اأوقات  معظم 
فك �سفرات مرمى ريفر بليت، ليخرج �سلبيا.
من  كان  املباراة  يف  حقيقي  تهديد  اأول 
بوكا  نفذ  حيث  االأر����ص،  اأ�سحاب  ن�سيب 
املنطقة،  ح��دود  على  حرة  ركلة  جونيورز 
وو�سلت الكرة اأمام اأبيال الذي �سدد لكن يف 

ال�سباك اخلارجية.
املهاجم  عرب  بليت  ريفر  من  الرد  وجاء 
ب����وري، ال���ذي ان��ط��ل��ق و���س��دد ك���رة قوية 
وحتولت  جونيورز  بوكا  بدفاع  ا�سطدمت 

اإىل ركنية عند الدقيقة 18.
وهز بوكا جونيورز ال�سباك يف الدقيقة 
حكم  لكن  �سالفيو،  اإدواردو  طريق  عن   ،21
املباراة األغاه للم�سة يد اإميانويل ما�ص العب 

البوكا.
و�سدد نيكوال�ص دي ال كروز العب ريفر 
بليت، كرة من خارج منطقة اجلزاء، لكنها 
اأن��درادا حار�ص بوكا  مرت بعيدا عن مرمى 

جونيورز يف الدقيقة 36.
واح��ت�����س��ب ح��ك��م امل���ب���اراة رك��ل��ة ح��رة 
األيك�سي�ص  �سددها  جونيورز،  لبوكا  مبا�سرة 
اإىل  وحولها  اأرم��اين  احلار�ص  لها  وت�سدى 

ركنية.

وو�سلت  الركنية،  البوكا  العبو  ونفذ 
الذي  بليت  ريفر  مدافع  بريز  اأم��ام  الكرة 
احلار�ص  لوال  مرماه  يف  باخلطاأ  ُي�سجل  كاد 
اأخرى  مرة  ركنية  اإىل  حولها  الذي  اأرماين 

يف الدقيقة 44.
تاألق اأرماين

ت��األ��ق��ا ملفتا  ال��ث��اين  ال�����س��وط  و���س��ه��د 
للحار�ص فرانكو اأرماين، الذي زاد عن مرماه 
يف اأكرث من منا�سبة، ليوؤمن تاأهل فريقه اإىل 

النهائي.
ي�سجل  اأربيال  كاد  ال�سوط،  بداية  ومع 
مل  لكنه  ج��ون��ي��ورز،  لبوكا  االأول  ال��ه��دف 
ان��ف��رد  ب��ع��دم��ا  ب��ال��ك��رة  ال��ت�����س��رف  يح�سن 

باحلار�ص، لت�سيع الفر�سة.
بوكا  م���درب  األ��ف��ارو  جو�ستافو  وق���رر 
ج��ون��ي��ورز، ال��دف��ع مب����اورو زارات����ي وي��ان 
ورامون  اأملندرا  اأوج�ستني  من  بدال  هورتادو 
من  ب��دال  فيال  �سبا�ستيان  واأخ����ًرا  اأب��ي��ال، 

األي�سرت، اأمال يف تغير النتيجة.
مار�سيلو  ق���رر  االآخ����ر،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى 
بلوكا�ص  الدفع  بليت  ريفر  مدرب  جاياردو 
بابلو  �سانتو�ص، ثم  رافائيل  براتو بدال من 
دياز بدال من ميلتون كا�سكو، واأخًرا �سكوكو 

بدال من ماتيا�ص �سواريز.
حرة  ركلة  على  جونيورز  بوكا  وح�سل 
مبا�سرة على حدود منطقة اجلزاء، نفذها 
ماورو زاراتي، لكنه �سدد كرة �سعيفة اأم�سك 

بها احلار�ص فرانكو اأراماين ب�سهولة.
وجنح هورتادو يف ت�سجيل الهدف االأول 
لبوكا جونيورز، حيث ا�ستغل غياب الرقابة 
ال�سباك  يف  و�سجل  بليت  ري��ف��ر  دف���اع  م��ن 
ت�سجيل  االأر�ص  اأ�سحاب  وحاول  اخلالية. 
االأخ���رة،  الع�سر  ال��دق��ائ��ق  يف  ث��ان  ه��دف 
ت�سجيل  فر�سة  لوبيز  لي�ساندرو  واأه���در 
من  عر�سية  ك��رة  ا�ستقبل  حيث  خطرة، 
غر  حرة  ركلة  تنفيذ  اإثر  االأمين،  الطرف 
بجانب  مرت  لكنها  بالراأ�ص  و�سدد  مبا�سرة، 

القائم االأمين.
 ووا���س��ل اأرم����اين ح��ار���ص ري��ف��ر بليت 
ت��األ��ق��ه، ح��ي��ث ت�����س��دى ل��ك��رة راأ���س��ي��ة من 
اأزيكردوز مدافع البوكا يف الوقت املحت�سب 
املليونرات  فريق  ليقود  ال�سائع،  من  بدال 

للنهائي.

*وكاالت
ظفر املنتخب االأردين للوو�سو كونغ فو 
م�ساركته  ختام  مع  برونزيتني  مبيداليتني 
بطولة  م��ن  ع�سر  اخلام�سة  الن�سخة  يف 
�سانغهاي  م��دي��ن��ة  يف  واأق��ي��م��ت  ال���ع���امل، 

ال�سينية.
من  الربونزيتان  امليداليتان  وحتققت 
وعمر  الدعجة  حممود  الالعبني  خ��الل 
ح�سيلة  اأف�سل  بذلك  لي�سجالن  يحيى، 
ل����الأردن ب��ب��ط��والت ال��ع��امل ل��ل��وو���س��و منذ 

تاأ�سي�ص احتاد اللعبة.
وكان حممود الدعجة قد فاز يف الدور 
كجم   90 وزن  مناف�سات  من  النهائي  رب��ع 
قبل  عبداحلكيم،  اجلزائري  الالعب  على 
ن�سف  ال��دور  يف  الثالثاء  اليوم  يخ�سر  اأن 
فادمي  البيالرو�سي  الالعب  اأم��ام  النهائي 

رولي�ص.
وجتاوز بدوره عمر يحيى يف الدور ثمن 
مناف�سه   ، كغم   85 وزن  ملناف�سات  النهائي 
ال��الع��ب ال��ن��ب��ي��ايل ك����ران، ث��م ف���از على 

الدور  يف  ماكنزي  ليفينغ�ستون  االأمريكي 
تعر�ص  النهائي  ن�سف  ويف  النهائي،  رب��ع 

للخ�سارة وظفر بالربونز.

ومثل االأردن يف البطولة كل من: حممد 
الدين  حمي   ، كغم(   65 )وزن  �سعرة  اأب��و 
ال�سياد )70 كغم( ، يزيد ح�سنني )وزن 75 

كغم( ، عمر الفاروق يحيى )وزن 85 كغم( 
لينا   ، كغم(   90 )وزن  الدعجة  حممود   ،

فيا�ص )60 كغم( .

*وكاالت
دخ����ل امل������درب ال���ربت���غ���ايل، ج��وزي��ه 
لو�سيان  خلالفة  املر�سحني  قائمة  مورينيو، 
يف  دورمتوند،  لبورو�سيا  الفني  املدير  فافر، 
منذ  من�سب،  اأي  توليه  وع��دم  تفرغه  ظل 
لتقرير  وفًقا  املا�سي،  اأول  كانون  دي�سمرب 

مع  بعقد  ف��اف��ر  وي��رت��ب��ط  اأمل����اين.  �سحفي 
الفي�ستيفال، حتى �سيف عام 2021.   اأ�سود 
االأملانية،  بيلد”  “�سبورت  �سحيفة  وذكرت 
ال�سابق هو  ريال مدريد  اأن مدرب  االأربعاء، 
ال�سوي�سري،  من�سب  النتزاع  االأب��رز  املر�سح 
ما مل ينجح االأخر يف اإعادة الفريق مل�ساره 

النتائج  ت��ذب��ذب  م��ن  ف��رتة  بعد  ال�سحيح، 
وامل�ستوى.  و�سيكون فافر على موعد مع عدة 
اختبارات �سعبة، يف الفرتة املقبلة، يبداأها 
يف  اليوم،  االإي��ط��ايل،  ميالن  اإن��رت  مبواجهة 
بدوري  املجموعات  دور  من  الثالثة  اجلولة 
�سيلعب  البوند�سليجا،  ويف  اأوروب��ا.   اأبطال 

دورمتوند مع �سالكه وفولف�سبورج، وهو ما قد 
ي�سع فافر حتت �سغط كبر.  وياأتي تر�سيح 
نظًرا  دورمت��ون��د،  اإدارة  ِقبل  من  مورينيو 
لكونه اأحد املدربني الكبار يف اأوروبا، اإذ فاز 
باأكرث من 20 لقبا يف م�سرته التدريبية، من 

بينها لقبني لدوري اأبطال اأوروبا.

*وكاالت
لبطولة  الكامل  اجلدول  اليد  كرة  احتاد  ا�سدر 
املغلوب  خ��روج  نظام  وفق  تقام  التي  االأردن  كاأ�ص 
من مرة واحدة، مب�ساركة الفرق امل�سنفة بالدرجة 

االأوىل والثانية.
االأهلي  فريقا  احلايل   31 اخلمي�ص  يوم  ويلتقي 
ووادي ال�سر عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يف �سالة 
االأمرة �سمية مبدينة احل�سني لل�سباب، والتي ت�سهد 
عند  يبداأ  ال��ذي  ج��وزة  واأم  القوقازي  لقاء  اي�سا 
عمان  فريقا  يلتقي  كما  م�ساء.  ال�سابعة  ال�ساعة 
م�ساء  من  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  عند  و�ساكب 
يلتقي  فيما  �سمية،  االأم��رة  �سالة  يف  اجلمعة  يوم 
عند  البقعة  ويرموك  كفرجنة  فريقا  ال�سبت،  يوم 
احل�سن  مدينة  �سالة  يف  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة 
م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وعند  باإربد،  الريا�سية 

ويرموك  اإربد  احل�سني  فريقا  ال�سالة  بذات  يلتقي 
ال�سونة. وت�سهد �سالة احل�سن باإربد يوم الثالثاء 5 
ال�سهر املقبل املباراة التي جتمع بني فريقي كفر�سوم 

والكتة عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ف��ري��ق ال�����س��ل��ط ي��ب��داأ م�����س��واره 
بالبطولة بلقاء الفائز من مباراة كفرجنة ويرموك 
البقعة، وذلك يوم الثالثاء 12 ت�سرين الثاين املقبل 
لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  �سمية  االأم��رة  �سالة  يف 
وبذات الوقت ت�سهد �سالة مدينة احل�سن الريا�سية 
باإربد املباراة التي جتمع بني فريقي العربي و�سيف 

البطل والفائز من لقاء الكتة وكفر�سوم.
النهائية  االأدوار  لقاءات  اي�سا  االحتاد  وحدد 
التي  املالعب  حتديد  مت  حيث  النهائية،  واملباراة 
�ستقام عليها هذه املباريات وفق القرعة التي �سحبت 

يف وقت �سابق.
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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

جند معنى الكلمة يف قوامي�س اللغات االأوروبية 
للكرمي  املغني  وقامو�س  املورد  قامو�س  فمن 
– اإخال�س  – دقة  اأمانة  والقامو�س الع�شري: 
املنهل  قامو�س  ومن  – وفاء،  – �شدق  – والء 
– اإخال�س،  – دقة  – وفاء  اأمانة  الفرن�شي: 
 – وفاء   – اإخال�س  االأ�شباين:  القامو�س  ومن 
تعد  الواردة  املعاين  هذه  كل  – اأمانة.  والء 
وقد  ف�شيلة،  كلمة  يف  نوجزها  حميدة  �شفات 
الف�شيلة  املي�شرة  العربية  املو�شوعة  يف  ذكرت 
وخا�شية  مرغوب  �شلوك  لو�شف  �شفة  باأنها 
اأ�ش�س  على  بنيت  الأنها  للمجتمع  حممودة  طيبة 
واالإخال�س  وال�شرب  واحللم  كالعلم  وطيدة 
ف�شيلة  هي  اأربع  خ�شال  يف  وتتمثل  والوفاء 
العدل  وف�شيلة  االأمر  ووالة  للحاكم  احلكمة 
وف�شيلة  للجنود  ال�شجاعة  وف�شيلة  للق�شاة 

وف�شيلة  جماالتها  خمتلف  يف  للعمال  االإخال�س 
اأخ��رى  وف�شائل  والن�شاء  للرجال  العفة 
جمموعها  يف  وهي  والوفاء  والوالء  كال�شدق 
قوية.  جمتمعات  لبناء  حقيقية  ركائز  تعد 
ل�شيغ  واأ�شكال  �شور  بع�س  اأي�شًا  وهناك 
العلمية  امل�شطلحات  معجم  فمن  الف�شيلة 
فهي  الف�شل  كلمة  امل�شتقات  اأحد  جند  والفنية 
متثل الزيادة يف القيمة الأي مقدار متغري كما 
القرارة  من  تبقى  ما  وهي  الف�شلة  كلمة  جند 
للذوبان  القابلة  غري  الروا�شب  من  وغريها 
وهو  التفا�شل  كلمة  وهناك  نوعها.  كان  واأيًا 
اأو  املفا�شلة  يف  يبحث  الريا�شيات  من  فرع 
التغيري  معدل  ويعرف  املوازنة  اأو  املقارنة 
التف�شيل  كلمة  اأم��ا  التفا�شلي.  باملعامل 
االعتبار  درج��ة  متثل  الك�شاف  يف  فنجدها 

لف�شل املقدم على التايل اأو ف�شل التايل على 
املقدم. وقد ذكر اأن الف�شيلة لفظ يف العربية 
اخلا�شية  اأو  املزية  اأو  والوفرة  الزيادة  يعني 
درجة  ح�شب  البع�س  لدى  تتوافر  جندها  التي 
اأكرث  اأو  ف�شيلة  الإظهار  لل�شخ�س  اال�شتعداد 
التي  البيئة  من  مكت�شبة  حال  يكون  ما  فمنها 
ملكات  جمموعها  يف  فهي  فيها  ويعي�س  ن�شاأ 
لتاأدية  الالزمة  القوة  تربز  لالإن�شان  خا�شة 
للتمتع  قادر  جلعله  عليها  واملحافظة  وظيفتها 
حتت  فار�س  البن  اللغة  مقايي�س  ومن  بها. 
كلمة ف�شل ذكر اأن الفاء وال�شاد والالم اأ�شل 
�شحيح يدل على زيادة ال�شيء منذلك الف�شل 
الزيادة يف اخلري واالأف�شال هو االإح�شان. وقد 
والف�شيلة  الف�شل  اأن  ال�شحاح  خمتار  يف  ورد 
وامراأة  مف�شال  ورجل  والنقي�شة  النق�س  �شد 

اإذا كانت ذات ف�شل �شمحة. ويف قول  مف�شالة 
اهلل تعاىل يف �شورة هود﴿ويوؤت كل ذي ف�شل 
يف  ف�شل  ذا  كان  من  الزجاج:  قال  ف�شله﴿. 
املنزلة  يف  له  وف�شّ الثواب  يف  اهلل  له  ف�شّ دينه 
ومن  عظيمة.  ف�شيلة  وهي  والدين  الدنيا  يف 
الرفيعة  الدرجة  هي  الف�شيلة  العرب  ل�شان 
والف�شل  الفا�شلة  ذلك  من  واال�شم  الف�شل  يف 
والنقي�شة،  النق�س  �شد  معروف  والف�شيلة 
العزيز  التنزيل  ففي  االف�شال  هو  والتف�شل 
قول احلق عز وجل يف �شورة املوؤمنون ﴿ما هذا 
اإال ب�شر مثلكم يريد اأن يتف�شل عليكم﴿. قال 
الف�شل  يدعى  الذي  التف�شل  هو  اجلوهري: 
تف�شياًل  ف�شلته على غريه  اأقرانه ويقال  على 
االإ�شالمي  املعجم  ومن  بذلك.  له  حكمت  اإذا 
ال�شيئني  اأحد  لزيادة  ا�شتعمل  اإذا  الف�شل  اأن 

ف�شل  فهناك  اأ�شرب  ثالثة  فعلى  االآخر  على 
جنده  ما  وهو  املخلوقات  �شائر  على  لالإن�شان 
﴿ولقد  االإ�شراء  �شورة  يف  تعاىل  اهلل  قول  يف 
والبحر  الرب  يف  وحملناهم  اآدم  بني  كرمنا 
كثري  على  وف�شلناهم  الطيبات  من  ورزقناهم 
التفا�شري:  �شفوة  فمن  تف�شياًل﴿.  خلقنا  ممن 
املخلوقات  جميع  على  اآدم  ذرية  اهلل  كرم  لقد 
يف  ما  جميع  وت�شخري  والنطق  والعلم  بالعقل 
وال�شفن  الدواب  ظهور  على  وحملناهم  الكون 
وقيل  وامل�شارب  املطاعم  لذيذ  من  ورزقناهم 
واأن  قائمًا  مي�شي  اأن��ه  اآدم  اب��ن  ف�شيلة  اأن 
مت�شي  اأ�شبهها  وما  واحلمري  واالإب��ل  ال��دواب 
و�شائر  بيديه  الطعام  يتناول  اآدم  واأن  منكبة، 
احليوان يتناوله بفيه، كما اأن ابن اآدم مف�شل 
وهناك  يعقل.  ال  الذي  احليوان  �شائر  على 

اهلل  ق��ول  يف  وه��و  ذات��ي��ة  ف�شيلة  لالإن�شان 
بع�شكم  ف�شل  ﴿واهلل  النحل  �شورة  يف  تعاىل 
يف  ورد  دعاء  وهذا  ال��رزق﴿.  يف  بع�س  على 
الدعوة  ه��ذه  رب  ”اللهم  للبخاري  حديث 
الو�شيلة  حممد  اآت  القائمة  وال�شالة  التامة 
معنى  الفردو�س  معجم  يف  وجاء  والف�شيلة“. 
وهي  ف�شيلة  باأنها   )Fidelity( الكلمة 
املعجم  يف  وكتبت  الف�شل  يف  الرفيعة  الدرجة 
معجم  يف  وج��اء   .)Fadhelat( بالعربية 

اأك�شفورد عدة �شيغ للكلمة نذكر منها:
 Fydelite–Fidelitie-Fidelite -
الكلمة  واأن   Fydelitye–Fydelyte
 )Obscure origin( امل�شدر  مبهمة 
القرن  يف  االأوروبية  اللغات  اإىل  دخلت  واأنها 

اخلام�س ع�شر.

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية

اعداد :
 د. عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
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فضيلة
على النحو التالي تكتب في اللغات األوروبية


