
250 فلس8 صفحاتالسنة الرابعةالسبت العدد  )1356(27 صفر  1441  هـ   الموافق  26  تشرين أول  2019م

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

www.omamjo.com

قتيالن وعشرات »المختنقين« 
فـي احتجاجات بغداد

*بغداد
مع  بغداد  يف  اجلمعة  متظاهران  قتل 
التي  االحتجاجية  احل��رك��ة  ا�ستئناف 
عن  االأول/اأكتوبر  ت�سرين  مطلع  اأ�سفرت 
يتوقع  فيما  �سخ�سًا،   150 من  اأك��ر  مقتل 
اأن تت�سع رقعة التظاهرات يف وقت الحق.

اهلل  اآي��ة  ممّثل  دع��ا  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�سيعّية  مرجعّية  اأعلى  ال�سي�ستاين،  علي 
“�سبط  يف العراق، يف خطبة اجلمعة اىل 

النف�س” لتجنب “الفو�سى«.
البياتي  علي  املفو�سية  ع�سو  وق��ال 
“بح�سب  اإن����ه  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
املعلومات االأولية، فاإن املتظاهرين االثنني 
الوجه”،  يف  للدموع  م�سيلة  بقنابل  اأ�سيبا 
االأمنية  ال��ق��وات  ا�ستخدام  مع  خ�سو�سًا 
اآالف  تفريق  يف  القنابل  تلك  من  لوابل 
اخل�سراء  املنطقة  مداخل  عند  املحتجني 

يف و�سط بغداد.
مئة  نحو  اإ�سابة  عن  البياتي  واأف���اد 
االأمنية  والقوات  املتظاهرين  من  �سخ�س 

بجروح.
اجلمعة،  �سباح  عراقي،  متظاهر  قتل 
وا���س��ت��ج��اب  يف جت����دد االح���ت���ج���اج���ات 
وب�����داأوا حتركا  م��ت��ظ��اه��رون ع��راق��ي��ون 
احتجاجيا “�سباحيا” يف �ساحة التحرير 
اإىل  بالنزول  دع��وات  بعد  ب��غ��داد،  و�سط 
ح��اول  فيما  اجلمعة،  جم���ددا،  ال�����س��وارع 

االآالف اقتحام املنطقة اخل�سراء.
اأن ق���وات االأم���ن  م�����س��ادرن��ا  واأف�����ادت 
للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  اأطلقت  العراقية 

لتفريق  ال�����س��وت،  ق��ن��اب��ل  وا���س��ت��خ��دم��ت 
ر�سدت  فيما  ال�ساحة،  م��ن  املتظاهرين 
جراء  من  االختناق  حاالت  من  الع�سرات 

التعامل االأمني.
العراق  يف  اخلمي�س  م�ساء  وا�ستوؤنفت 
قبيل  للف�ساد،  املناه�سة  ال��ت��ظ��اه��رات 
رجل  اأن�سار  يقودها  مرتقبة  احتجاجات 

الدين ال�سيعي البارز مقتدى ال�سدر.
ال��ق��وات  ا�ستخدمت  اخلمي�س،  ول��ي��ل 
االأمنية خراطيم املياه لتفريق متظاهرين 

املنطقة  مدخل  عند  للحكومة  مناه�سني 
اخل�سراء و�سط العا�سمة، التي ت�سم عدة 
اأف��اد  ح�سبما  ودبلوما�سية،  ر�سمية  مقار 

�سهود.
اأنها  ي��رج��ح  عالية  اأ���س��وات  و�سمعت 
و�سط  يف  للدموع  م�سيلة  لقنابل  الإط��اق 
موجة  متظاهرون  يكمل  حيث  ب��غ��داد، 
اأكتوبر  �سهر  مطلع  ب���داأت  اح��ت��ج��اج��ات 

اجلاري.
عادل  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 

اجلمعة  تظاهرات  ا�ستبق  امل��ه��دي،  عبد 
بخطاب لل�سعب العراقي، اأ�سار فيه اإىل اأن 
�سمان  اأولوياتها  راأ�س  على  ت�سع  احلكومة 
احل��ري��ات واالأم���ن واال���س��ت��ق��رار، وتوفري 
اأف�سل اخلدمات وفر�س العمل للمواطنني، 

وحتقيق النمو االقت�سادي للباد.
اإجراء  �سيتم  اأنه  املهدي  عبد  واأو�سح 
املحا�س�سة،  عن  بعيدة  وزاري��ة  تعديات 
اإىل جانب العمل على منع وجود اأي �ساح 
خارج اإطار الدولة.                   تابع �س7

بدء العمل بالتوقيت الشتوي 
في جسر الملك حسين

مع استئناف موجة االحتجاجات المطلبية

الخارجية تتابع التطورات
 الصحية لهبة عبدالباقي

*عمان 
يف  واالإع���ام  العامة  العاقات  اإدارة  اعلنت 
بنظام  العمل  �سيتم  اأن��ه  ال��ع��ام  االأم���ن  مديرية 
وذل��ك  ح�سني  امللك  ج�سر  يف  ال�ستوي  التوقيت 
من  اعتبارا  دقيقة   60 ال�ساعة  عقارب  بتاأخري 
 /10  /  27  -26 املقبلني  ال�����س��ب��ت/االأح��د  ليلة 
، مع مراعاة فرق التوقيت من حيث بداية   2019
الدوام ونهايته وذلك خال يومي اجلمعة وال�سبت 

املقبلني .

واالإع���ام  العامة  العاقات  اإدارة  واأ���س��اف��ت 
العمل  بدء  �سيتم  اأنه  اجلمعة،  اليوم  لها  بيان  يف 
عربة  وادي  جنوب  معرب  يف  ال�ستوي  بالتوقيت 
على  وللمحافظة  املقبل،  االأح��د  يوم  من  اعتبارا 
اجلمعة  ليومي  املعرب  دوام  �سيكون  العمل  �سري 
وال�سبت املوافق 25- 26 / 10/ 2019 من ال�ساعة 

ال�سابعة �سباحًا ولغاية ال�ساعة ال�سابعة م�ساء .
واالإع���ام  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  واه��اب��ت 
باالأخوة امل�سافرين مراعاة تغيري التوقيت توفريًا 

لوقتهم وجهدهم .

*عمان 
و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ق��ال 
يف  االأردن��ي��ة  ال�سفارة  ان  الق�ساة،  �سفيان  ال�سفري  املغرتبني 
املتعلقة  ال�سحية  التطورات  باهتمام  اليوم  تابعت  اأبيب  تل 

باملواطنة هبة عبدالباقي.
ومت  للم�ست�سفى  ام�س  نقلها  مت  هبة  ان  الق�ساة  واأو�سح 

احتجازها.  مركز  اإىل  ع��ادت  ثم  لها  ال��ازم  العاج  تقدمي 
بتوفري  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  طالبت  ال�سفارة  ان  وا�ساف 
ال�سحي  و�سعها  ان  بني  كما  لهبة،  اخلا�سة  الطبية  الرعاية 

االن م�ستقر.
اخلارجية  وزارة  موا�سلة  على  التاأكيد  الق�ساة  واأع��اد 

جهودها لاإفراج عن هبة وكذلك عبدالرحمن مرعي.

المتورط الثاني بقضية سلب 
احد البنوك يسلم نفسه

*عمان 
واملقد�سات  وال�سوؤون  االوق��اف  وزي��ر  ق��ال 
الب�سل،  ابو  النا�سر  عبد  الدكتور  اال�سامية 
لربط  الازم  دعمها  توفري  توا�سل  الوزارة  ان 
توليد  بنظام  اململكة  م�ساجد  من  ع��دد  اك��رب 
بالتعاون  ال�سم�سية  االلواح  بوا�سطة  الكهرباء 
مع �سندوق ت�سجيع الطاقة املتجددة يف وزارة 
املربوطة  امل�ساجد  عدد  جتاوز  حيث  الطاقة، 
1315 م�سجدا حتى بداية �سهر ايلول املا�سي .
توفر  ال��وزارة  ان  �سحفي  بيان  يف  وا�ساف 
ل�سمول  �ساملة  خطة  �سمن  ال��ك��ام��ل  دعمها 

اململكة يف نظام الطاقة  اكرب عدد من م�ساجد 
ال�سم�سية ملا له من فوائد اقت�سادية تعود على 
حيث  بالفائدة  ع��ام  ب�سكل  والبلد  احلكومة 
دينار  الف  و400  مليون  التوفري2  حجم  يقدر 
عدد  ازداد  كلما  الرقم  ه��ذه  وي���زداد  �سنويا 
الواردة  البيانات  وبح�سب  امل�سمولة.  امل�ساجد 
للوزارة فان القدرة االجمالية للم�سروع تعادل 
مايل  وفر  مبعدل  الذروة  يف  كيلوواط   13138
توفري2  يعادل  ما  اي  �سهري  دينار  الف   200
يتوقع  حيث  �سنويا  دينار  ال��ف  و400  مليون 
املقبل  ال��ع��ام  خ��ال  م�سجد   200 ين�سم  ان 

امل��ايل  ال���وزارة  دع��م  طريق  ع��ن  متويلها  يتم 
ت�سجيع  �سندوق  من  املقدم  والدعم  للم�ساريع 
امل�سلني  ا�سافة اىل تربعات  املتجددة  الطاقة 
انه يتم متويل  الوزير  امل�ساجد. واو�سح  ورواد 
للم�ساجد  ال�سم�سية  اخلايا  اأنظمة  تركيب 
عرب جلان امل�ساجد وت�ساهم الوزارة بن�سبة 20 
ال�سراكة  خال  من  وكذلك  القيمة.  من  باملئة 
حيث  املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ع 
بن�سبة  الطاقة  ووزارة  االأوقاف  وزارة  ت�ساهم 
من  الباقي  امل�سجد  جلنة  وتتحمل  باملئة   50
امل�سروع.                           تابع �س2 كلفة 

*عمان 
اىل  ال�سياح  م��ن  جمموعة  زي���ارة  ���س��ادف 
بن  ع��ب��داهلل  املوؤ�س�س  امل��ل��ك  ال�سهيد  م�سجد 
ال�سريف  م��ع��روف  ال�سيخ  رف��ع  وق��ت  احل�سني 
اآذان الع�سر، ما جعلهم ين�ستون ل�سماعه، فيما 
احدى  حميا  على  جلية  التاأثر  عامات  بدت 
ال�سجي  امل��وؤذن  �سوت  ت�سمع  وهي  ال�سائحات، 

يرتفع “اهلل اكرب اهلل اكرب«.
امل��وؤذن  �سوت  مع  ال�سائحة  تلك  وتفاعلت 
تدري  ال  وهي  االآذان  بكلمات  يتعاىل  العذب 
تعالت  ك��ل��م��ا  ت���زاي���د  ال����ذي  ت��اأث��ره��ا  ���س��ب��ب 
حتى  لل�ساة  بالنداء  ال�سجي  ال�سوت  نربات 
امل�سجد  �سجاد  على  وجل�ست  عيناها  اغرورقت 
امل��وؤذن  اىل  ت��ارة  تنظر  القبة  حت��ت  االح��م��ر 
ملن  اخ��رى  ت��ارة  وتنظر  النداء  لذة  ت�ست�سعر 
ذلك  معاين  لفهم  تف�سريا  جت��د  لعلها  حولها 

العظيم وده�ستها. النداء 
وع���ذوب���ة وج���م���ال ���س��وت امل�����وؤذن ال���ذي 
املوؤ�س�س  امللك  ال�سهيد  م�سجد  ماآذن  من  يرتفع 
املوحد،  االآذان  برنامج  �سمن  عمان  بالعا�سمة 
تخ�سع له قلوب امل�سلمني الذين يوؤمون امل�سجد 
ال��ذي��ن  ال�����س��ي��اح  الأف��ئ��دة  ال�سكينة  وُي��دخ��ل 

يجذبهم امل�سجد ببنائه وفن عمارته الهند�سي 
اال�سامي الرائع.

للتلبية  تطوعا  ت��ن��ادوا  امل�سلني  وبع�س 
عدم  ولكن  لل�ساة  ال��ن��داء  معاين  وتو�سيح 
تف�سري  ب��ني  ح���ال  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن  اال  متكنهم 
تبقى  ال�سائحة  تلك  جعل  م��ا  لل�سياح  ذل��ك 
تلك  فاح  وتنتظر  والده�سة  احلرية  حبي�سة 
بع�س  بح�سب  املوقف  ذلك  ويتكرر  املحاوالت. 
جعلهم  ما  بامل�سجد  ال�ساة  على  اعتادوا  من 
املعنية تعيني دليل �سياحي  ياأملون من اجلهات 
للتعريف مبكانة امل�سجد و�سرح ر�سالة اال�سام 
ال�سمحة ومبا يتناغم مع ر�سالة عمان وهدفها 
لاإ�سام  امل�سرقة  احلقيقّية  ال�سورة  باإبراز 
ومنهج  لاإن�سان  وتكرميه  العظيمة  وقيمه 
الّدعوة اإىل اهلل التي تقوم على الرفق واللني 
واملوعظة  باحلكمة  اهلل  �سبيل  اإىل  والدعوة 
احل�����س��ن��ة. واف����واج ال�����س��ي��اح ال��ذي��ن ي���زورون 
امل�سجد الواقع بقلب منطقة العبديل ويجاوره 
جمالية  يبهرهم  العدل  وق�سر  الربملان  مبنى 
وقبته  االأبي�س  احلجر  من  بني  الذي  امل�سجد 
العماقة التي يطغى عليها لون ال�سماء االزرق 
وتزين  والثانية  االوىل  املئذنة  تتو�سط  التي 

واخل��ط  ال��زخ��رف��ة  ف��ن��ون  وا�سقفه  ج��دران��ه 
دخول  ول��دى  البديعة.  والنقو�س  اال�سامي 
امل�سجد  جمالية  تده�سهم  امل�سجد  باب  ال�سياح 
الذي يت�سع ل��)3000 ( م�سٍل و�سحنه العماق 
كامل  ع��ل��ى  بقبة  وامل��غ��ط��ى  اال���س��اع  ث��م��اين 
على  واملرتكزة  اأعمدة  دون  مبنية  امل�ساحة 
والريا  امل�سجد  ل�سحن  اخلارجية  االأط��راف 
من  تتدىل  التي  امل�سيئة  الرئي�سة  العماقة 
اىل  ا�سافة  ال�سماء،  يف  النجوم  هي  كما  القبة 
املحراب املزين بالزخارف والنقو�س اال�سامية 
وال�سجاد  واالأثاث  وامل�سربيات  اخل�سبي  واملنرب 
على  املزخرفة  اجل�سية  واال�سقف  والرخام 
وميثل  اال���س��ام��ي.  العربي  ال��رتاث��ي  النمط 
بن  ع��ب��داهلل  املوؤ�س�س  امل��ل��ك  ال�سهيد  م�سجد 
حيث  ثقافيًا،  و�سرحًا  دينيًا،  مْعلمًا  احل�سني، 
يحت�سن العديد من املوؤمترات وحلقات النقا�س 
الدينية،  باملنا�سبات  واالحتفاالت  الفكرية 
لعراقتها  ن��ظ��رًا  ال��ع��ب��ديل،  مبنطقة  وب��ن��ي 
العا�سمة،  ر  وتطوُّ الدولة  بتاأ�سي�س  وارتباطها 
مناطق  جميع  بني  الوا�سل  ال�سرياَن  تعّد  حيث 
حممد  )ب���رتا-  واأح��ي��ائ��ه��ا.  وجبالها  املدينة 

قطي�سات(

*عمان 
خطر  من  اجلوية  االأر�ساد  دائ��رة  حذرت 
االنزالق على الطرقات يف املناطق التي ت�سهد 

ام�س. هطواًل لاأمطار 
ت�سكل  خ��ط��ر  م��ن  ب��ي��ان،  يف  ح���ذرت  ك��م��ا 
املنخف�سة  وامل��ن��اط��ق  االودي����ة  يف  ال�����س��ي��ول 
املناطق  بع�س  يف  الرعدية  العوا�سف  وخطر 

واث��ارة  االفقية  ال��روؤي��ة  م��دى  ت��دين  وخطر 
خا�سة  املناطق  بع�س  يف  واالأت��رب��ة  الغبار 

البادية.
�ستتاأثر  اململكة  ان  اىل  االر�ساد،  وا�سارت 
ت��دري��ج��ًي��ا ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ب��ح��ال��ة م��ن ع��دم 
ال�سحب  تتكاثر  حيث  اجل���وي،  اال���س��ت��ق��رار 
خمتلفة  ارتفاعات  على  الظهرية  �ساعات  مع 

اإىل  جزئًيا  غائمة  بني  ما  االأج��واء  لتتحول 
املطر  من  زخات  اهلل  مب�سيئة  وت�سقط  غائمة، 
مدينة  فيها  مبا  اململكة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف 
بع�س  يف  اأح��ي��اًن��ا  غ��زي��رة  تكون  ق��د  العقبة، 
وت�ساقط  والرعد  ال��ربق  وي�سحبها  املناطق 
ال�سيول  ت�سكل  اإىل  يوؤدي  ما  الربد،  من  حبات 

املنخف�سة. يف االأودية واملناطق 

1315 مسجدا من مساجد المملكة 
تحولت للطاقة النظيفة

صوت اآلذان يبث السكينة 
بقلب سائحة أجنبية

االرصاد تحذر من خطر تشكل السيول واالنزالقات

اجواء غائمة وامطار متفرقة

مجلس األمن: السودان وجنوب السودان 
أقرب ما يكونان للتوصل إلى سالم دائم

مواجهات محدودة بين متظاهرين 
ومؤيدين لنصراهلل وسط بيروت

اتفاقية البتعاث أطباء العظام 
للمستشفيات االلمانية

وزير الزراعة:عدم فتح 
باب االستيراد لألغنام 

مهرجان لالمن تخليدا 
لذكرى شهداء الواجب

*عمان 
ال�سبت،  اليوم  االأجواء  اجلوية:تكون  االأر�ساد  دائرة  قالت 
مب�سيئة  ت�سقط  الظهرية  �ساعات  ومع  غائمة،  اإىل  جزئيًا  غائمة 
اهلل زخات من االمطار بني احلني واالآخر خا�سة يف جنوب غرب 
وم�سحوبة  املناطق  بع�س  يف  ف��رتات  على  غزيرة  تكون  اململكة 
ت�سكل  اإىل  ي��وؤدي  مما  اأحيانًا،  ال��ربد  وت�ساقط  والرعد  بالربق 
جنوبية  الرياح  وتكون  املنخف�سة،  واملناطق  االأودية  يف  ال�سيول 
غربية  �سمالية  اإىل  م�ساًء  تتحول  ال�سرعة  معتدلة  �سرقية 
مناطق  يف  خا�سة  للغبار  مثرية  تكون  و  ف��رتات  على  وتن�سط 
البادية. اما يوم االأحد فتبقى االجواء غائمة جزئيًا، مع بقاء 
الفر�سة مهياأة مب�سيئة اهلل لهطول زخات خفيفة من االمطار يف 
اأجزاء من املناطق ال�سمالية والو�سطى من اململكة، وتكون الرياح 

ال�سرعة. �سمالية غربية معتدلة 

*عمان 
قدم كل من رئي�س اإدارة حفظ ال�سام يف االأمم املتحدة، جان 
بارفيه  االأفريقي،  القرن  ملنطقة  اخلا�س  واملبعوث  الك��روا،  بيري 
اأونانغا-اأنيانغا، اإحاطة اأمام جمل�س االأمن حول التطورات املتعلقة 
بالعملية ال�سيا�سية بني ال�سودان وجنوب ال�سودان، وتفوي�س قوة 
الآلية  املقدم  والدعم  )يوني�سفا(  اأبيي  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم 

االأمم املتحدة ملراقبة احلدود امل�سرتكة.
الك��روا  اأ���س��اد  اخلمي�س،  املتحدة  االأمم  اأخ��ب��ار  مركز  ووف��ق 
والتي  ال�سودان،  جنوب  ودولة  ال�سودان  بني  ال�سراكة  با�ستمرار 
تتزامن مع التغيريات احلا�سلة يف حكومة اخلرطوم، م�سريا اإىل اأن 
ذلك “يقّدم فر�سة مميزة للم�سي قدما يف العملية ال�سيا�سية ب�ساأن 

الق�سايا املتعلقة باحلدود«.
وحّث الطرفني على موا�سلة احلوار املبا�سر للتو�سل اإىل ق�سايا 
غري  فر�سة  اأم��ام  “نحن  واحل��دود،  الأبيي  بالن�سبة  النهائي  احلل 
وجنوب  ال�سودان  بني  باحلدود  املتعلقة  الق�سايا  حلل  م�سبوقة 
�سام  اإىل  التو�سل  من  االآن  قبل  الدولتان  تقرتب  ومل  ال�سودان، 
جهة  من  امل�سلحة  واملعار�سة  جهة  من  البع�س  بع�سهما  بني  دائم 
اأخرى«. من جهته، اأرجع املبعوث اخلا�س ملنطقة القرن االأفريقي، 
على  طراأ  الذي  التغيري  اإىل  التقدم  هذا  اأونانغا-اأنيانغا،  بارفيه 

حكومة ال�سودان الذي “وفر زخما لهذا التطور االإيجابي«.

*عمان 
لبنان  يف  ال�سعبية  االحتجاجات  حدة  ارتفعت 
ظهر اليوم اجلمعة رف�سا ل�سيا�سة احلكومة، بالتزامن 
مي�سال  اللبناين  للرئي�س  موؤيدة  م�سادة  حتركات  مع 
مدينة  ويف  بريوت  يف  العدل  ق�سر  امام  �سجلت  عون 

جبيل.
يف  )برتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة  مرا�سل  وافاد 
بريوت “ان �ساحتي ريا�س ال�سلح وال�سهداء يف بريوت 
حمدودة  احتكاكات  بعد  كثيفا  امنيا  انت�سارا  ت�سهد 
وجمموعات  املتظاهرين  بني  ال�سلح  ريا�س  �ساحة  يف 
موؤيدة لاأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�سر اهلل و�سلت 
اىل ال�ساحتني ظهرا. وقامت قوة من مكافحة ال�سغب 

باإقفال املداخل املوؤدية اىل ال�ساحة ».
اأنه   “ فيه  ج��اء  بيانا  اللبناين  اجلي�س  وا���س��در 
امل�سيئة  املمار�سات  بع�س  تكّررت  االأخرية  االآونة  يف 
على  املعت�سمني  بع�س  قبل  من  للقوانني  واملخالفة 
اأثناء تنقاتهم”.  الطرق جتاه مواطنني وع�سكريني 
هذه  اإىل  اللجوء  يف  اال�ستمرار  من  اجلي�س  وح��ذر 
وال�سخ�سّية،  العامة  للحّريات  والتعّر�س  الو�سائل 
ُم�سانة  والتظاهر  التعبري  ح��رّي��ة  اأن  اإىل  م�سريا 

التنّقل،  حرّية  اح��رتام  ويجب  الد�ستور،  مبوجب 
والكّف عن القيام بهذه املمار�سات.

ويف ال�سياق ذاته، اأكد البطريرك املاروين ب�سارة 
الراعي اليوم انه ال ميكن اال�ستمرار بتجاهل �سرخة 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  اىل  داعيا  اللبناين،  ال�سعب 
اخت�سا�س  ذوات  �سخ�سيات  م��ن  م��وؤل��ف��ة  م�سغرة 
واجن����ازات، م��ن خ���ارج االح����زاب وال��ت��ك��ت��ات، لكي 
الوزراء  التي اقرها جمل�س  الورقة  تتمكن من تنفيذ 

يف اجتماعه يف الق�سر اجلمهوري .
، بعد 48 �ساعة من  ويف بيان �سدر اليوم اجلمعة 
بيان مماثل ا�سدره البطاركة واال�ساقفة الكاثوليك 
ال�سعب  ملطلب  اال�سغاء  عدم  ميكن  ال   “ الراعي  قال 
الوطن،  راية  حتت  توحده  التي  ال�ساملة  بال�سورة 
من  الثائرون  املتظاهرون  يتحمل  ما  اهمال  ميكن  وال 
يومية  معاناة  من  واملواطنون  وت�سحيات،  �سعوبات 
امل�سوؤولون  وليعلم  الطرقات،  اقفال  ا�ستمرار  ب�سبب 
مبايني  اخل�سائر  ع��ن  م�����س��وؤول��ون  ان��ه��م  ال��دول��ة  يف 
يف  العام،  ال�سلل  وعن  العامة  اخلزينة  يف  الدوالرات 
اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيل  يف  تاأخريهم  من  يوم  كل 

واعادة الباد اىل حركتها الطبيعية”.

*عمان 
�سراكة  اتفاقية  العظام  جلراحي  االردنية  اجلمعية  وقعت 
جلراحة  االأملانية  اجلمعية  مع  العلمي  والتبادل  التعاون  لتعزيز 
الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وقال   .)DGOU(والك�سور العظام 
ابتعاث االطباء  االتفاقية تهدف اىل تنظيم  اإن  العزازي،  وائل 
امل�ست�سفيات  اىل  االأردن��ي��ة  العظام  ج��راح��ي  جمعية  اع�ساء 
من  وفد  وك��ان  متخ�س�سة.  علمية  ب��دورات  لالتحاق  االأملانية 
اللجنة  رئي�س  وع�سوية  ال��ع��زازي  الدكتور  برئا�سة  اجلمعية 
الدكتور  اجلمعية  وع�سو  الدبوبي  ف��را���س  الدكتور  العلمية 
خلدون الب�سايرة، قد �سارك يف فعاليات موؤمتر اجلمعية االملانية 
املوؤمتر  هام�س  على  االتفافية  توقيع  مت  حيث  العظام،  جلراحة 

يف مقر وزارة اخلارجية االأملانية يف برلني.

*عمان 
ال�سحاحدة  اإبراهيم  املهند�س  البيئة  ووزير  الزراعة  وزير  اكد 
عدم فتح باب اال�سترياد لاأغنام اإال من خال درا�سة توازنية لل�سوق.

كافة،  اململكة  انحاء  من  االغ��ن��ام  مربي  لقائه  خ��ال  واأ���س��اف 
ال�سرفات  و�سوان  الزبن  و�سليمان  الدعجة  مرزوق  النواب  بح�سور 
بلغت  احلايل  ال�سهر  بداية  حتى  ال�سادرات  ان  ال�سرعة،  وحما�سن 
596 الف راأ�س مقارنة بالعام املا�سي لهذا الوقت، فقد بلغت ال�سادرات 
طوال عام 2018 مبا ال يزيد عن 290 األف را�س، ومت دعم االعاف 
وتخفي�س 40 دينار من ثمن ال�سعري، مروًرا بتنظيم اال�سترياد خال 
اآليات  ووفق  االغ��راق  عدم  ي�سمن  مبا  اال�سحى،  وعيد  رم�سان  �سهر 
ف�سل  اإىل  و�سواًل  القطاع  مكونات  مع  وال�سراكة  بالتوافق  ج��اءت 

النخالة عن ال�سعري لدعم مربي االغنام.
ونوه اإىل ان احلكومة انتهجت من خال الوزارة ويف خ�سم العام 
ومربي  احليوانية  ال��روة  قطاع  لدعم  وا�سحا  برناجما  احل��ايل، 

املوا�سي، من خال جملة من القرارات.
تابع �س2

*عمان 
اأقامت االأكادميية الدولية الريا�سية على م�سرح املدرج الروماين 
بو�سط العا�سمة عمان بالتعاون مع االحتاد الريا�سي لل�سرطة م�ساء 
وجاء   . االأط��ف��ال  اج��ل  من  االإن�ساين  الت�سامن  مهرجان  اخلمي�س، 
يف  ق�سوا  الذين  الواجب  �سهداء  لذكرى  تخليدا  املهرجان  تنظيم 
واالأعرا�س  االأرواح  عن  دفاعًا  �سرفاء،  اأبطااًل  االأمني  العمل  ميادين 
واملمتلكات و�سيادة القانون، حيث �سّحوا بدمائهم واأرواحهم رخي�سة 
يف �سبيل رفعة الوطن واأجماد االأمة، فكان من العرفان لهم ولذويهم 
م�ساعد  ح�سره  ال��ذي  املهرجان  وتخلل  العطرة.  ذك��راه��م  تخليد 
مدير االأمن العام لاإدارة واملوارد الب�سرية العميد �سمري بينو وعدد 
فعالية  افتتاح  ال�سعبية،  والفعاليات  العام  االأم��ن  �سباط  كبار  من 
نهائيات بطولة ذكرى تخليد �سهداء االأمن العام، وفقرة ا�ستعرا�سية 
ريا�سية، وفقرات �سعرية وغنائية وت�سليم الكوؤو�س وامليداليات على 

الفائزين بالبطولة وتكرمي عدد ممن �ساهموا بنجاح الفعالية.

*عمان 
منطقة  يف  البنوك  احد  فرع  �سلب  ق�سية  يف  الثاين  املتورط  �سلم 

املحطة قبل ايام، نف�سه الدارة البحث اجلنائي.
وقال الناطق االعامي با�سم مديرية االمن العام نتيجة للبحث 
احد  فرع  �سلب  ق�سية  يف  الثاين  به  امل�ستبه  عن  احلثيثة  واملتابعة 
مرتكبي  هوية  حتديد  وبعد  اي��ام  قبل  املحطة  منطقة  يف  البنوك 
امل�سلوب  املبلغ  ن�سف  وبحوزته  االول  على  القب�س  والقاء  اجلرمية 
االم�س  م�ساء  قام  اجلرمية  بارتكاب  �سريكه  تواجد  مكان  وحتديد 
املبلغ  من  ج��زء  وبحوزته  اجلنائي  البحث  الدارة  نف�سه  بت�سليم 
مع  باال�سرتاك  اجلرمية  بارتكاب  اعرتف  معه  وبالتحقيق  امل�سلوب 

املقبو�س عليه االول .
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*عمان 
ق���ال وزي����ر االوق�����اف وال�������س����ؤون وامل��ق��د���س��ات 
ان  الب�سل،  اب���  النا�سر  عبد  الدكت�ر  اال�سالمية 
ال�زارة ت�ا�سل ت�فري دعمها الالزم لربط اكرب عدد 
ب�ا�سطة  الكهرباء  ت�ليد  بنظام  اململكة  م�ساجد  من 
ت�سجيع  �سندوق  م��ع  بالتعاون  ال�سم�سية  االل����اح 
الطاقة املتجددة يف وزارة الطاقة، حيث جتاوز عدد 
�سهر  بداية  حتى  م�سجدا   1315 املرب�طة  امل�ساجد 
ال���زارة  ان  �سحفي  بيان  يف  وا�ساف   . املا�سي  ايل�ل 
اكرب  ل�سم�ل  �ساملة  خطة  �سمن  الكامل  دعمها  ت�فر 
عدد من م�ساجد اململكة يف نظام الطاقة ال�سم�سية ملا 
والبلد  احلك�مة  على  تع�د  اقت�سادية  ف�ائد  من  له 
ب�سكل عام بالفائدة حيث يقدر حجم الت�فري2 ملي�ن 
و400 الف دينار �سن�يا ويزداد هذه الرقم كلما ازداد 

عدد امل�ساجد امل�سم�لة.
القدرة  ف��ان  ل��ل���زارة  ال����اردة  البيانات  وبح�سب 
يف  كيل�واط   13138 تعادل  للم�سروع  االجمالية 
اي  �سهري  دينار  الف   200 مايل  وفر  مبعدل  ال��ذروة 
�سن�يا  دي��ن��ار  ال��ف  و400  ملي�ن  ت���ف��ري2  ي��ع��ادل  م��ا 
العام  خ��الل  م�سجد   200 ين�سم  ان  يت�قع  حيث 
املايل  ال����زارة  دع��م  طريق  عن  مت�يلها  يتم  املقبل 
للم�ساريع والدعم املقدم من �سندوق ت�سجيع الطاقة 
املتجددة ا�سافة اىل تربعات امل�سلني ورواد امل�ساجد. 
واو�سح ال�زير انه يتم مت�يل تركيب اأنظمة اخلاليا 
وت�ساهم  امل�ساجد  جل��ان  عرب  للم�ساجد  ال�سم�سية 

ال�زارة بن�سبة 20 باملئة من القيمة. 
الطاقة  وزارة  م��ع  ال�سراكة  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك 
والرثوة املعدنية حيث ت�ساهم وزارة االأوقاف ووزارة 
امل�سجد  جلنة  وتتحمل  باملئة   50 بن�سبة  الطاقة 

الباقي من كلفة امل�سروع. 

وقامت جمال�س الالمركزية يف املحافظات بدعم 
عدد من امل�ساريع �سمن حمافظاتهم. 

خطتها  ع��رب  ال�����زارة  �سعي  اإىل  ال���زي��ر  واأ���س��ار 
ال�سم�سية حيث  امل�ساجد على الطاقة  لت�سغيل جميع 
ت�ستهلك  التي  امل�ساجد  باأ�سماء  قائمة  و�سع  ج��رى 
الطاقة التقليدية ب�سكل كبري ولديها ف�اتري كهرباء 
م�سروع  اىل  لالن�سمام  لتحفيزها  متهيدا  مرتفعة 

ت�فري الطاقة وا�ستبدالها بالطاقة ال�سم�سية.
ول��ف��ت اىل ان ال��ع��دي��د م��ن م��دي��ري��ات االوق���اف 
املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة جنحت يف تنفيذ 
االول  اربد  اوقاف  مديرية  منها  كان  والتي  امل�سروع 
التي ا�ستطاعت تخفي�س قيمة فات�رة الكهرباء لديها 
من 853 األفا عام 2015 اإىل 335 األفا يف العام 2018 
الزيادة  نتيجة  الكهرباء  ا�ستهالك  زيادة حجم  رغم 
نظرا  فيها  املكيفات  ع��دد  وزي���ادة  امل�ساجد  ع��دد  يف 
نظام  اىل  لها  التابعة  امل�ساجد  من  كبري  عدد  لتح�ل 
اوقاف  مديرية  ا�ستطاعت  فيما  ال�سم�سية  الطاقة 
 850 من  للكهرباء  ا�ستهالكها  قيمة  تخفي�س  العقبة 
الف دينار يف العام 2017 اىل 565 الف دينار العام 
م�ؤكدا  ال�سم�سية،  للطاقط  عطاء  طرح  بعد  املا�سي 
باقي  على  وتعميمه  النظام  هذا  تركيب  م�ا�سلة  ان 
باقي  على  �سينعك�س  له  املخطط  بال�سكل  املديريات 

مديريات االأوقاف.
لتاأمني  ت�سعى  ال���زارة  بان  حديثه  ال�زير  وختم 
الطاقة املتجددة يف جميع م�ساجد اململكة من خالل 
هناك  ان  حيث  مركزية  �سم�سية  طاقة  حمطات 
العديد من امل�ساجد يف اململكة ا�سبحت قيمة الفات�رة 
الطاقة  ا�ستخدامها  ب�سبب  �سفرا  فيها  ال�سهرية 
بخف�س  اال�سهام  �ساأنه  من  االمر  هذا  وان  ال�سم�سية، 

تكلفة ما تقدمه احلك�مة من دعم للكهرباء.

*عمان 
اجلمعية  م��ع  بالتعاون   ، ال�سباب  وزارة  نظمت 
امللكية للت�عية ال�سحية يف مدينة احل�سني لل�سباب، 
عن  بال�سحة  ال�سباب  ربط  عن  تعريفية  عمل  ور�سة 
ال�سحية  الرعاية  يف  الكندي  النم�ذج  عر�س  طريق 
وزارة  ع��ام  ام��ني  واك��د   . التكن�ل�جيا  با�ستخدام 
ي�ساهم  امل�سروع  ان  النابل�سي،  ثابت  الدكت�ر  ال�سباب 
حظا  االأقل  للم�اطنني  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف 
تدريب  على  وي�ساعد  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون 
فر�س  وت�فري  العلمية  باملهارات  وتزويدهم  ال�سباب 
ال�زارة  ان  م�ؤكدا  واملادية،  العلمية  لال�ستفادة  عمل 
تعمل على ا�ستقطاب امل�ساريع الريادية لالأردنيني يف 
والل�ج�ستي  الفني  الدعم  ت�فري  طريق  عن  اخل��ارج 
واأ�سارت  الريادية.  لالأعمال  ال�سبابية  املراكز  وفتح 
مديرة اجلمعية امللكية للت�عية ال�سحية حنني ع�دة 
وامل�ؤ�س�سات  ال�سباب  وزارة  مع  ال�سراكة  �سرورة  اىل 
حظا  االأق��ل  للمناطق  اخلدمات  لت��سيل  ال�سحية 

من�هة  الثان�ية،  الرعاية  على  االأعباء  وتخفيف 
تبني  يف  املجتمع  متكني  على  تعمل  امل�ؤ�س�سة  ان  اىل 
�سل�كيات �سحية من خالل برامج الت�عية.  من جهته 
ال�سحة  م�ؤ�س�سة  مالك  احل�اري  �سادي  الدكت�ر  قال 
التعريف باخلربات  ان اجلل�سة هدفت اىل  الريفية، 
الكندية يف تقدمي وحدات رعاية �سحية يف املناطق 
طرق  ت�فر  والتي  التكن�ل�جيا  با�ستخدام  النائية 
كيفية  على  ونعمل  االأم��را���س  م��ن  للكثري  ج��دي��دة 
ج�ن  الدكت�ر  ولفت   . االردن  اىل  التكن�ل�جيا  نقل 
النائية  الرائد يف املجال الطبي باملناطق  بادل�في�س 
على كيفية تخطي احل�اجز والعقبات التي ت�اجهنا 
معاجلتها  وكيفية  ب��ع��د  ع��ن  ال�سحية  ب��ال��رع��اي��ة 
ال��دول،  من  الكثري  يف  الربنامج  تطبيق  يف  وجناحنا 
امل�اطنني  جميع  يعطي  الكندي  القان�ن  ان  من�ها 
بجميع  ال�سحية  الرعاية  على  احل�س�ل  يف  احل��ق 
الكندية  الدولة  الربنامج  م�ساعدة  وكيفية  املناطق 

على ال��س�ل للم�اطنني يف املناطق البعيدة.

*عمان 
اكد وزير الزراعة ووزير البيئة املهند�س اإبراهيم 
من  اإال  لالأغنام  اال�سترياد  باب  فتح  عدم  ال�سحاحدة 

خالل درا�سة ت�ازنية لل�س�ق .
انحاء  من  االغ��ن��ام  مربي  لقائه  خ��الل  واأ���س��اف 
الدعجة  م���رزوق  ال��ن���اب  بح�س�ر  ك��اف��ة،  اململكة 
ال�سرعة،  وحما�سن  ال�سرفات  و�س�ان  الزبن  و�سليمان 
 596 بلغت  احلايل  ال�سهر  بداية  حتى  ال�سادرات  ان 
الف راأ�س مقارنة بالعام املا�سي لهذا ال�قت، فقد بلغت 
ال�سادرات ط�ال عام 2018 مبا ال يزيد عن 290 األف 
را�س، ومت دعم االعالف وتخفي�س 40 دينار من ثمن 
رم�سان  �سهر  اال�سترياد خالل  بتنظيم  ال�سعري، مروًرا 
وعيد اال�سحى، مبا ي�سمن عدم االغراق ووفق اآليات 
جاءت بالت�افق وال�سراكة مع مك�نات القطاع و�س�اًل 

اإىل ف�سل النخالة عن ال�سعري لدعم مربي االغنام.
ال�زارة  خالل  من  انتهجت  احلك�مة  ان  اإىل  ون�ه 
ويف خ�سم العام احلايل، برناجما وا�سحا لدعم قطاع 
الرثوة احلي�انية ومربي امل�ا�سي، من خالل جملة من 

القرارات.
اآث���ار االج����راءات وال��ق��رارات التي  واأو���س��ح ان 
اتخذت قد �ساهمت يف ارتفاع �سعر حليب االبقار من 
22 قر�سا اإىل 50 قر�سا وما يزيد وهذا �سجل تعافيا 

لقطاع الرثوة احلي�انية خالل هذا العام .
وجدولة  التح�سيل  اوقفت  قد  ال���زارة  ان  وبني 
ال��ق��رو���س امل��ت��ع��رثة ل��الإق��را���س ال��زراع��ي م��ن �سهر 
ت�سرين اأول املا�سي؛ دعًما للمزارع وللنه��س بالقطاع 
حتديد  على  تعمل  ال���زارة  ان  على  و�سدد  الزراعي. 
ملربي  حماية  االغ��ن��ام  لتعداد  احلقيقية  االأرق���ام 
امل�ا�سي للح�س�ل على حق�قهم من الدعم واالهتمام، 
ولكافة  باللقاحات  االغنام  جميع  �سم�ل  اأكد  حيث 
على  للعمل  البيئية  التع�ي�سات  وت�جيه  االمرا�س 
ت�فري اللقاحات والعمل على �سيانة احلفائر وامل�سي 

يف خدمة مربي امل�ا�سي يف البادية .
ووجه اإىل اإن ال�زارة �ستق�م على دعم اي جمعية 
ريادية تعمل يف البادية ورفدها يف �سبل اال�ستدامة 

وذلك دعما ملجتمعات البادية .

*عمان 
الثاين  عبداهلل  بن  ح�سني  االأم��ري  مركز  ح�سل 
الكلى وزراع���ة االأع�����س��اء على  الأم��را���س وج��راح��ة 
�سهادة االإعتمادية News 1/ Staff Officer من 

.)HCAC( جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�سحية
وجاءت هذه ال�سهادة للمرة الرابعة على الت�ايل 
بعد التقييم النهائي الذي خ�سع له املركز با�ستيفائه 
امل�ؤ�س�سات  اع��ت��م��اد  ومتطلبات  وامل��ع��اي��ري  ل�����س��روط 
اأيهم  الطبيب  العميد  املركز  مدير  وذك��ر  ال�سحية. 
نتيجة  جاء  ال�سهادة  على  املركز  ح�س�ل  اأن  ح��داد 

تعاون وعمل م�سرتك وت�سافر جه�د العاملني مبختلف 
التي تعمل  والتمري�سية واالدارية  الطبية  ال�سن�ف 
واملراجعني  املر�سى  خلدمة  �ساعة   24 م��دار  على 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات العالجية لهم.
االعتمادية  �سهادة  اأن  اإىل  حداد  العميد  واأ�سار 
اأيل�ل  �سهر  لغاية  �سن�ات  ث��الث  ت�ستمر  امل��رة  ه��ذه 
اعتماد  جمل�س  يف  املتبع  النظام  ح�سب   ،  2022 عام 
ثالث  اأول  ال�سهادة  متنح  حيث  ال�سحية،  امل�ؤ�س�سات 
ملدة  متنح  الرابعة  املرة  ويف  فقط  �سنتني  ملدة  مرات 

ثالث �سن�ات.

*عمان 
ق�����رر وزي������ر االوق��������اف وال�������س����ؤون 
واملقد�سات االإ�سالمية الدكت�ر عبدالنا�سر 
اأم��ني  تن�سيب  ع��ل��ى  وب��ن��اء  الب�سل  اب���� 
العبادي  عبداهلل  املهند�س  ال����زارة  ع��ام 
االإدارة  م��دراء  من  لعدد  تنقالت  اج��راء 
لل�زارة.  التابعة  واالأق�سام  واملديريات 
جمال  وائل  نقل  الب�سل  اب�  ال�زير  وقرر 
ال�زير،  ملكتب  مديرا  عمر  املح�سن  عبد 
مديرا  الكيالين  ر���س��اد  �سالح  وال��دك��ت���ر 
حامت  والدكت�ر  والثقافة،  التعليم  الدارة 
املفت�س  باأعمال  قائما  ال�سحيمات  جميل 
و ي��سف  ال�زارة،  مركز  يف  للم�ساجد  العام 

عبد  امللك  ملعهد  مديرا  ال�سبلي  اإبراهيم 
والدكت�ر  والدعاية،  االئمة  لتاأهيل  اهلل 
الإدارة  م���دي���را  ال��رف��اع��ي  ن�����اف  م����راد 
االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية يف حمافظة 
املجايل مديرا  الرحمن  و�سنان عبد  اإربد، 
احلج  /دائ��رة  بال�كالة  العمرة  ملديرية 
والعمرة. كما قرر وزير االوقاف امل�افقة 
الهزمي  حمم�د  حممد  تعيني  ملي�س  على 
الن�سائية  ال�س�ؤون  مديرية  باأعمال  قائما 
رئي�سا  �سحادة  اهلل  عبد  خ�له  والدكت�رة 
ملديرة  م�ساعدا   - االأ�سري  االإر�ساد  لق�سم 
ال�س�ؤون الن�سائية، والدكت�ر اأحمد حمم�د 
/مركز  ال�سرعي  للتعليم  مديرا  ال�سمادي 

م�ساعدا  املعايطة  حممد  و عماد  ال���زارة، 
عي�سى  ويا�سر  للمديريات ،  العام  لالأمني 
مديرية  مدير  باأعمال  قائما  احلجازات 
ك�سا�سبة  ي��سف  و زي���اد  الرمثا،  اأوق���اف 
اأوق���اف  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال  قائما 
قائما  خ�سا�سنة  علي  و م�سطفى  االأغ���ار، 
/ واملياه  الطاقة  مديرية  مدير  باأعمال 

مركز ال�زارة.  كما قرر اب� الب�سل امل�افقة 
على تعيني عبد االإله مروان اجلمال قائما 
���س���ؤون احل��ج /  م��دي��ر مديرية  ب��اأع��م��ال 
�سعيد  حممد  و عمر  والعمرة،  احلج  دائرة 
اأوق���اف  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال  قائما  احل��م���ري 
رئي�سا  اب��داح  منيزل  ونبيه  االأوىل،  ارب��د 

لق�سم الدي�ان مديرية التعليم ال�سرعي/ 
ال�سرعي،  التعليم  مديرية  ملدير  م�ساعدا 
باأعمال  قائما  اجل�امي�س  جميل  و ذي��اب 
/مكتب  اخلارجية  العالقات  ق�سم  رئي�س 
اأب�  احلليم  عبد  ر�س�ل  و حممد  ال���زي��ر، 
/ املجال�س  �سر  اأمانة  لق�سم  رئي�سا  رم��ان 
عبد  حممد  غالب  وحممد  ال�زير ،  مكتب 
 - املحا�سبة  ق�سم  باأعمال  قائم  ال��ق��ادر 
اأب�  حمام  كامل  و حمام  املالية،  الدائرة 
الدائرة  االجماالت  لق�سم  رئي�سا  طحيمر 
الهزامية  الرحيم  عبد  وح�سام  املالية، 
ارت��ب��اط  /مكتب  الت�عية  ق�سم  رئي�سا 

امل�سجد االأق�سى.

*عمان 
احل�سني  ب��ن  في�سل  االأم���ري  �سم�  رع��ى 
اأجيال  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  م�ؤ�س�س 
ج�ائز  ت�زيع  حفل  اخلمي�س  ام�س  ال�سالم 
ال�سن�ية  �سام�س�جن   - ال�سالم  اأجيال  هيئة 
الهيئة  متط�عي  على  التا�سعة-  بدورتها 
لالإجنازات  تقديرا  عّمان،  يف  حفل  خالل 
برامج  خالل  حقق�ها  التي  اال�ستثنائية 
بناء ال�سالم على م�ست�ى القاعدة ال�سعبية 

يف جمتمعاتهم املحلية ح�ل العامل.
احلفل:  خالل  له  كلمة  يف  �سمّ�ه  وقال 
املا�سية  عاما  ع�سر  االثني  م��دار  “على 
متناغما  ال�سالم  اأج��ي��ال  هيئة  عمل  ك��ان 
من  اأ�سا�سي  ج��زء  ال�سباب  ب��اأن  اإمياننا  مع 
يف  عليه  واحل��ف��اظ  ال�سالم  ب��ن��اء  عملية 
الدوؤوبة  اجله�د  واإن  العامل.  اأنحاء  جميع 
التي يبذلها متط�ع�نا وتفانيهم امل�ستمر يف 
احلد من العنف يف جمتمعاتهم املحلية هي 

من اأعطت عملنا �سبغة الفاعلية.

اأ�سا�سي  رك��ن  اأن��ت��م   “ �سمّ�ه:  واأ���س��اف 
يف ه��ي��ئ��ة اأج���ي���ال ال�����س��الم، وال��ت��زام��ك��م 
يف  فقط  لي�س  ال�سباب  يلهم  ال�سالم  ببناء 
اأنحاء  جميع  يف  بل  املحلية  جمتمعاتكم 
الكثري  العامل  ه��ذا  متنح�ن  اأنتم  ال��ع��امل، 
اإليهما  يحتاج  وقت  يف  واالإلهام  االأم��ل  من 

ب�سدة«.
فئات  اأرب���ع  �سمن  اجل���ائ��ز  منح  ومت 
تت�افق مع “دوافع التغيري” يف هيئة اأجيال 
والتاأثري  واجل���دة  االإب��داع  وه��ي:  ال�سالم 

واال�ستدامة.
ملتط�عي  االب��ت��ك��ار  ج��ائ��زة  وق��ّدم��ت 
الريا�سة  “برنامج  عن  اليمن  يف  الهيئة 
الذي  عدن”  يف  لالأطفال  ال�سالم  اأجل  من 
يهدف اإىل معاجلة النزاع االإقليمي ومتكني 
الطالبات وتقدمي الدعم النف�سي لالأطفال 

الذين عا�سروا العنف الدائر يف البالد.
جائزة  نيجرييا  متط�ع�  ح�سد  فيما 
التنّ�ع”،  يف  “االحتاد  برنامج  عن  اجل�دة 

ي�سعى  ال�سالم  اأجل  للح�ار من  وه� برنامج 
خمتلف  بني  والقب�ل  الت�سامح  زي��ادة  اإىل 
والية  يف  والدينية  العرقية  اجلماعات 

كادونا.
ن�سيب  م��ن  ال��ت��اأث��ري  ج��ائ��زة  وك��ان��ت 
احل��د  ب��رن��ام��ج   “ ع��ن  اأوغ���ن���دا  متط�عي 
االجتماعي  بالن�ع  املرتبط  العنف  م��ن 
الريا�سة  خالل  من  املدار�س  يف  )اجلندر( 
والفن�ن يف �س�روتي” وه� برنامج الريا�سة 
اأجل ال�سالم الذي يعالج ويكافح  والفن من 
يف  االجتماعي  الن�ع  على  القائم  العنف 

املدار�س االأوغندية.
للمتط�عني  وُمِنحت جائزة اال�ستدامة 
من االأردن عن برنامج “عزم ال�سباب”، وه� 
برنامج يدع� اإىل ال�سالم من خالل اإ�سراك 
والتما�سك  امل��رون��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����س��ب��اب 
االجتماعي واحلد من العنف والتطرف يف 

جميع اأنحاء اململكة.
وي��اأت��ي ح��ف��ل ت���زي��ع اجل���ائ��ز �سمن 

فعاليات اختتام تدريب هيئة اأجيال ال�سالم 
الهيئة  تعقده  ال��ذي  املتقدم  �سام�س�جن   -
يف  املتط�ع�ن  ي�سارك  حيث  �سن�ي،  ب�سكل 
املعارف  جل�سات وور�س عمل يتبادل�ن فيها 
ال�سالم  بناء  م��س�عات  ح���ل  واخل��ربات 

وتغيري املجتمعات نح� االأف�سل.
وج���م���ع ال���ت���دري���ب ه����ذا ال���ع���ام 39 
واالأردن  غانا  هي  دول��ة،   12 من  متط�ًعا 
وجمه�رية  وليبيا  ولبنان  وقريغيز�ستان 
وروان���دا  ونيجرييا  ال�سمالية  مقدونيا 
و�سريالي�ن و�سريالنكا واأوغندا وزميباب�ي.
عملت  ال�سالم  اأج��ي��ال  هيئة  اأن  يذكر 
على تدريب ما يزيد عن 12500 من قادة 
ال�سالم  بناء  جمال  يف  املتط�عني  ال�سباب 
يف  والعنف  وال�سراعات  اخل��الف��ات  وح��ل 
حياة  على  اإيجابيا  اأّث��ر  مما  جمتمعاتهم، 
وال�سباب  االأطفال  من   647000 من  اأك��رث 
االأو�سط  ال�سرق  يف  دول��ة   51 يف  والكبار 

واأفريقيا واآ�سيا واأوروبا.

*عمان 
للم�سابني  الها�سمية  الهيئة  نظمت 
ت�سغيل  ح���ل  عمل  ور���س��ة  الع�سكريني، 
بالتعاون  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  ودعم 
مع وزارة العمل وال�كالة اليابانية للتعاون 

الدويل »جايكا«.
مدير  ح�سرها  التي  ال�ر�سة  وتهدف 
جاد  املتقاعد  الركن  العميد  الهيئة  عام 
امل�سابني  ���س���ؤون  وم��دي��ر  امل�����س��اروة  اهلل 
الهيئة  م�ظفي  من  وعدد  البطاينة  خالد 
وزارة  بخدمات  امل�ساركني  تعريف  اإىل 
اال�سخا�س  وت�سغيل  دعم  جمال  يف  العمل 
لعملية  الناظمة  والق�انني  االإعاقة  ذوي 

ت�سغيلهم وحق�ق العمال منهم.
م��رت��ك��زات  اأب����رز  ال���ر���س��ة  وتت�سمن 
ذوي  االأ�سخا�س  مع  االإيجابي  التفاعل 

اأعدتها  وال��ت��ي  العمل  بيئة  يف  االإع��اق��ة 
وزارة العمل بالتعاون مع ال�كالة اليابانية 
لت�سغيل  ب��رن��ام��ج  خ���الل  “جايكا”من 

وع��ر���س��ت  االع���اق���ة.  ذوي  اال���س��خ��ا���س 
ت�سغيل  ق�سم  من  الزعبي  �سمية  امل��درب��ة 

وزارة  ل���دور  االإع��اق��ة  ذوي  اال���س��خ��ا���س 
العمل يف ت�سغيل ذوي االإعاقة والتعريف 
بخدماتها يف جمال االإر�ساد املهني وت�فري 
ال�طنية  املن�سة  خالل  من  بيانات  قاعدة 
“خدمة وطن”  للت�سغيل “�سجل” وبرنامج 
اال���س��خ��ا���س  ت�سغيل  يف  ت�����س��اه��م  وال��ت��ي 
نايفة  امل��درب��ة  وا���س��ارت  االإع��اق��ة.  ذوي 
للتعاون  اليابانية  ال�كالة  من  ال��ك��ردي 
التمكني  م�سروع  ان  اىل  “جايكا”  الدويل 
االجتماعية  وامل�����س��ارك��ة  االق��ت�����س��ادي 
تنفذه  وال��ذي  االإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س 
للتعريف  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  جايكا 
بخدمة “م�س�رة النظراء”، يهدف لتمكني 
اإعادة  االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من خالل 
على  واالعتماد  بالنف�س  الثقة  اكت�ساب 
لل��س�ل  �سداقات  بتك�ين  م��رورًا  ال��ذات 

اإىل تغيري املجتمع.

*عمان 
اال�سرة/  ب�سحة  العناية  معهد  نظم 
م�ؤ�س�سة امللك احل�سني، العديد من االن�سطة 
الت�ع�ية والتثقيفية التي تتعلق بال�سحة 
يف  املنت�سرة  مراكزه  يف  العامة  وال�سالمة 

عدد من حمافظات اململكة.
ابراهيم  الدكت�ر  املعهد  مدير  واك��د 
احلمالت  تنظيم  على  املعهد  حر�س  عقل، 
ال�����س��ح��ي��ة واالي������ام ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة 
الت�ع�ية  العمل  وور���س  ال���دورات  وعقد 
املجتمعات  ت�ستهدف  ال��ت��ي  والتثقيفية 

املحلية بال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات ال�طنية .

وا���س��اف يف ح��دي��ث ل���ك��ال��ة االن��ب��اء 
ال��دورة  ينفذ  املعهد  ان  )ب��رتا(،  االردنية 
مبعرفتي”  “�سالمتي  مبادرته  من  الثالثة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املدين، حيث مت تنفيذ ور�س عمل تدريبية 
والها�سمي  )�س�يلح،  الت�سعة  املعهد  مبراكز 
والزرقاء،  وماأدبا،  عّمان،  و�سرق  ال�سمايل، 
وعجل�ن(  ودي��رع��ال،  وال��ك��رك،  وج��ر���س، 

ومركزي الها�سمي ال�سمايل والق�ي�سمة.
اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ادرة  ان  اىل  وا����س���ار 
االأولية  االإ�سعافات  ب��اإج��راءات  الت�عية 
مع  التعامل  وكيفية  امل��ن��ازل  يف  ال��الزم��ة 

منها  ال���ق��اي��ة  واآل��ي��ة  املنزلية  احل��رائ��ق 
وم��ن  واالأم���ه���ات  امل��ح��ل��ي  املجتمع  الب��ن��اء 
احل�سانات  يف  واملدربات  خمتلفة  جن�سيات 
دور  مراكز  واأم��ه��ات  االأي��ت��ام  دور  واأم��ه��ات 

االإعاقة.
خدمات  ق��دم  املعهد  ان  عقل  واو���س��ح 
الناجني  تاأهيل  واإع��ادة  التعذيب  ل�سحايا 
 700 من  اأك��رث  �سن�ًيا  ويعقد  العنف،  من 
دورات  منها  خمتلفة،  جم���االت  يف  دورة 
متنح  خمت�سة  واأخ��رى  ق�سرية،  تدريبية 
وزارة  من  عليها  م�سادق  تدريبية  دبل�مات 
عددا  وقع  املعهد  ان  وبني  العايل.  التعليم 

منها  امل�ؤ�س�سات  من  عدد  مع  االتفاقات  من 
جمعية البيئة االردنية يف جمال التدوير 
اأج��ل  م��ن  التعاون  اتفاقيات  م��ن  وغ��ريه��ا 

االرتقاء باخلدمات ال�سحية.
�سهادة  على  حا�سل  املعهد  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سحية  امل�ؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س  اعتماد 
)HCAC ( ويقدم رعاية �سحية �ساملة 
لالأ�سرة، وتدريًبا للمتخ�س�سني يف الرعاية 
كما  االأطفال  وحماية  االأ�سرية،  ال�سحية 
يف   13 منها  فرعا   34 يف  خدماته  يقدم 
حمافظات  خمتلف  يف  والباقي  املخيمات 

اململكة.

*عمان 
االجتماعية  ال�سراكة  جلنة  اختتمت 
مل�سروع »الدعم الفني لربنامج مهارات العمل 
االجتماعي«  واالندماج  الت�سغيل  اجل  من 
الي�م اخلمي�س،  االوروبي  التابعة لالحتاد 
ور�سة عمل ح�ل نظام اإدارة التعلم ومن�سة 

التعلم االإلكرتوين.
وحت���دث ق��ائ��د ف��ري��ق م�����س��روع الدعم 
الفني ل�كا اأتزوين، خالل اختتام ال�ر�سة، 
تنمية  هيئة  ق���درة  ت��ع��زي��ز  اه��م��ي��ة  ع��ن 
لدعم  والتقنية  املهنية  املهارات  وتط�ير 
مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني يف 
جه�دهم الدوؤوبة لتح�سني مهارات العاملني 

عليها ب�سكل كبري.
املناهج  تط�ير  يف  رئي�سي  خبري  واأك��د 

البا�سط  عبد  املهند�س  املدربني  وتدريب 
�سالح، ان ال�ر�سة التي ا�ستمرت خلم�سة اأيام 
تهدف اىل التحقق من �سحة نظام التعليم 
مع  امل�سمى”دوربا”،  اجلديد  االإل��ك��رتوين 
من  امل��خ��ت��اري��ن  املخت�سني  م��ن  جم��م���ع��ة 
التعليم  ع��ل��ى  يعمل�ن  وال��ذي��ن  ال��ق��ط��اع 
يف  االإلكرتوين  املحت�ى  واإنتاج  االإلكرتوين 

م�ؤ�س�ساتهم.
على  ال�ر�سة  خ��الل  امل�سارك�ن  واطلع 
وظائف نظام التعليم االإلكرتوين وال��س�ل 
امل�ستخدمني،  من  خمتلفة  م�ست�يات  اإىل 
للم�ؤ�س�سات،  م�ستخدمني  ح�سابات  واإن�ساء 
النظام  واإدارة  البيانات وامللفات،  وا�سترياد 
تط�ير  م�ا�سلة  كيفية  وفهم  االأ�سا�سي، 
امل�ؤ�س�سات  �سمن  ومن  امل�ستقبل.  يف  من�سة 

الرائدة يف القطاع وزارات العمل والرتبية 
امل��دين  املجتمع  وممثلي  ال��ع��ايل  والتعليم 

والقطاع اخلا�س.
كما نظمت جلنة ال�سراكة االجتماعية 
مهارات  لربنامج  الفني  “الدعم  مل�سروع 
ال��ع��م��ل م���ن اج���ل ال��ت�����س��غ��ي��ل واالن���دم���اج 
االوروب��ي  لالحتاد  التابعة  االجتماعي” 
خدمات  ح�ل  عمل  ور�سة  اخلمي�س،  الي�م 
الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

ومعل�مات �س�ق العمل ونظام املعل�مات.
وحت���دث ق��ائ��د ف��ري��ق م�����س��روع الدعم 
عن  ال�ر�سة،  خ��الل  اأت���زوين،  ل�كا  الفني 
العمل،  �س�ق  معل�مات  نظام  مك�ن  اهمية 
حيث �ستغطي هذه ال�ر�سة جميع املجاالت 
الالزمة لتطبيق نظام املعل�مات يف امل�ستقبل 

اإىل  وتقييمها  امل����ؤ����س���رات  م��ت��اب��ع��ة  م��ن 
 . الربامج  م�ساريع  واإدارة  البيانات  حتليل 
الإع��داد  احل��ايل  ال��سع  ال�ر�سة  وناق�ست 
م�سروع نظام معل�مات �س�ق العمل مع و�سع 
ت��سيات للخط�ات امل�ستقبلية ، ا�سافة اىل 
امل�سروع  بداية  منذ  اإجنازه  مت  ما  مراجعة 
وط��رق  ال�سياق  ح���ل   ،  2018 اأي��ل���ل  يف 
وكذلك  البيانات  وتف�سري  البيانات  حتليل 
ملعل�مات  االإح�سائية  الربامج  ا�ستخدام 
�س�ق العمل وحتليلها. كما ناق�ست مراجعة 
ال�سلة  ذات  ال�سيا�سات  م�ؤ�سرات  ت�سميم 
التقارير  واإع��داد  البيانات  م�سادر  وتقييم 
واإدارة م�ساريع الربجميات مل�ظفي اأ�سحاب 
معل�مات  يف  امل�ساركني  الرئي�سيني  امل�سلحة 

�س�ق العمل.

وزير األوقاف: 1315 مسجدا من مساجد 
المملكة تحولت للطاقة النظيفة

ورشة عمل تعريفية عن ربط 
»الشباب بالصحة« في وزارة الشباب

وزير الزراعة يؤكد عدم فتح باب االستيراد 
لألغنام إال من خالل دراسة توازنية للسوق

»مركز األمير حسين« يحصل على االعتمادية 
من »مجلس المؤسسات الصحية«

تنقالت وتعيينات لمدراء في األوقاف

األمير فيصل بن الحسين يرعى حفل توزيع 
جوائز هيئة اجيال السالم-سامسونج

ورشة عمل متخصصة حول تشغيل 
ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة

معهد العناية بصحة االسرة
 ينظم 700 دورة تدريبية سنويا

ورشة عمل حول نظام إدارة التعلم 
ومنصة التعلم اإللكتروني
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*بغداد
اجلمعة،  �صباح  عراقي،  متظاهر  قتل 
يف جتدد االحتجاجات املطالبة بالت�صدي 
للف�صاد وحت�صني االأو�صاع املعي�صية، ح�صبما 

اأفاد مرا�صل »�صكاي نيوز عربية«.
وا�صتجاب متظاهرون عراقيون وبداأوا 
�صاحة  يف  “�صباحيا”  احتجاجيا  حتركا 
التحرير و�صط بغداد، بعد دعوات بالنزول 
حاول  فيما  اجلمعة،  جمددا،  ال�صوارع  اإىل 

االآالف اقتحام املنطقة اخل�صراء.
االأم���ن  ق���وات  اأن  م�����ص��ادرن��ا  واأف�����ادت 
للدموع  امل�صيل  ال��غ��از  اأطلقت  العراقية 
لتفريق  ال�����ص��وت،  ق��ن��اب��ل  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
ر�صدت  فيما  ال�صاحة،  م��ن  املتظاهرين 
جراء  من  االختناق  حاالت  من  الع�صرات 

التعامل االأمني.
عربية” اإن  نيوز  “�صكاي  مرا�صل  وقال 

متظاهرا قتل قرب ج�صر اجلمهورية.
العراق  يف  اخلمي�س  م�صاء  وا�صتوؤنفت 
قبيل  للف�صاد،  املناه�صة  ال��ت��ظ��اه��رات 
رجل  اأن�صار  يقودها  مرتقبة  احتجاجات 

الدين ال�صيعي البارز مقتدى ال�صدر.
ال��ق��وات  ا�صتخدمت  اخلمي�س،  ول��ي��ل 
االأمنية خراطيم املياه لتفريق متظاهرين 
املنطقة  مدخل  عند  للحكومة  مناه�صني 
العا�صمة، التي ت�صم عدة  اخل�صراء و�صط 
اأف��اد  ح�صبما  ودبلوما�صية،  ر�صمية  مقار 

�صهود.
اأنها  ي��رج��ح  عالية  اأ���ص��وات  و�صمعت 
و�صط  يف  للدموع  م�صيلة  لقنابل  الإط��اق 
موجة  م��ت��ظ��اه��رون  يكمل  حيث  ب��غ��داد، 

اأكتوبر  �صهر  مطلع  ب���داأت  اح��ت��ج��اج��ات 
اجلاري.

ع��ادل  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
اجلمعة  ت��ظ��اه��رات  ا�صتبق  امل��ه��دي،  عبد 
اأن  اأ�صار فيه اإىل  بخطاب لل�صعب العراقي، 
�صمان  اأولوياتها  راأ�س  على  ت�صع  احلكومة 
واال���ص��ت��ق��رار، وتوفري  واالأم����ن  احل��ري��ات 
للمواطنني،  العمل  وفر�س  اخلدمات  اأف�صل 

وحتقيق النمو االقت�صادي للباد.
اإجراء  �صيتم  اأنه  املهدي  عبد  واأو�صح 
املحا�ص�صة،  عن  بعيدة  وزاري��ة  تعديات 

اأي �صاح  اإىل جانب العمل على منع وجود 
خارج اإطار الدولة.

و���ص��دد رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ع��ل��ى رف�س 
موافقة  دون  اأجنبية  ق���وات  اأي  وج���ود 
يجري  اأن��ه  م�صيفا  العراقية،  ال�صلطات 
العراق  الإبعاد  اإقليمي  موؤمتر  لعقد  العمل 
عن ال�صراعات باملنطقة، ف�صا عن ت�صريع 
بت�صكيل  امل�صلحة  للمجموعات  ي�صمح  ال 

اأحزاب.
“ندعم  خطابه:  يف  املهدي  عبد  وقال 
ملاحقة  االأع��ل��ى  الق�صاء  جمل�س  ت�صكيل 

امل�صوؤولني  روات���ب  وتقلي�س  الفا�صدين، 
العراقيني اإىل الن�صف«.

اأ�صار  للتظاهر،  بالدعوات  يتعلق  وفيما 
�صرعي  حق  “التظاهر  اأن  اإىل  املهدي  عبد 
تكون  اأن  �صرورة  على  موؤكدا  للعراقيني”، 
الدولة  قبل  م��ن  “مرخ�صة  التظاهرات 

حلمايتها«.
للتعبري  املتظاهرين  املهدي  عبد  ودعا 
اأن  اإىل  م�صريا  �صلمية،  اآرائهم بطريقة  عن 
د�صتوري  بديل  دون  من  احلكومة  ا�صتقالة 

يعني ترك البلد للفو�صى.

قتيل وعشرات »المختنقين«
*واشنطن في احتجاجات بغداد

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكّية )البنتاغون( ليل 
الع�صكري  وجودها  لتعزيز  خّططت  اأّنها  اخلمي�س، 
يف �صمايل �صرق �صوريا حلماية حقول النفط هناك 
من ال�صقوط جمّددًا باأيدي اأرهابيي ع�صابة داع�س 
االرهابية.  وياأتي الدعم الع�صكري يف وقٍت ان�صحبت 
القّوات الكردّية من مواقع عّدة يف �صمال �صرق �صوريا 
مو�صكو  اأبرمته  الّتفاق  تطبيقًا  تركيا،  مع  حدودّية 
�صيطرتهما مع دم�صق على  َمّكنهما من فر�س  واأنقرة 

مناطق كانت تابعة لاإدارة الذاتّية الكردّية.
االأمريكّية  ال��دف��اع  وزارة  م�صوؤويل  اأح��د  وق��ال 
الواليات  حّققتها  التي  املكا�صب  اأهّم  “اأحد  بيان  يف 
داع�س  ع�صابة  �صّد  احلرب  يف  �صركائنا  مع  املّتحدة 
االرهابية هو ال�صيطرة على حقول النفط يف �صرق 
لداع�س  رئي�صّي  عائداٍت  م�صدَر  كانت  التي   ، �صوريا 

االرهابية«.

ال��ذي ف�صل عدم  امل�����ص��وؤول االأم��ريك��ي  واأ���ص��اف 
ملتزمة  املّتحدة  “الواليات  اإّن   ، اأ�صمه  عن  الك�صف 
مع  بالتن�صيق  �صوريا  �صرق  �صمال  يف  موقعنا  بتعزيز 
�صركائنا يف قّوات �صوريا الدميوقراطّية، عرَب اإر�صال 
دعم ع�صكري اإ�صايف ملنع حقول النفط هناك من اأن 
تقع جمّدًدا بَيد داع�س االرهابية اأو فاعلني اآخرين 

مزعزعني لا�صتقرار«.
وبداأت القوات الرو�صّية من جهتها منذ االأربعاء 
املا�صي ، مبوجب االّتفاق مع اأنقرة، ت�صيري دورّياتها 
مللء  تركيا،  مع  احل��دود  قرب  ال�صمالّية  املناطق  يف 
التي  املنطقة  من  االأمريكي  االن�صحاب  خّلفه  ف��راغ 
املدعوم  ال�صوري  النظام  �صيطرة  حتت  عملّيًا  باتت 

من مو�صكو.
لت اإليه رو�صيا وتركيا  ويق�صي االّتفاق الذي تو�صّ
مع  حدودّية  منطقة  من  الكردّية  القّوات  بان�صحاب 

تركيا بعمق 30 كيلومرتًا وطول 440 كيلومرتًا.

*أوتاوا 
يف  االإجن��ل��ي��زي��ة  امل��دار���س  اإدارة  جمل�س  اأع��ل��ن 
مقاطعة كيبيك رفع دعوى ق�صائية �صد القانون 21 
الذي يحظر على معلمي املدار�س العامة وغريهم من 
موظفي املقاطعة الذين يعملون يف الوظائف العامة 

ارتداء رموز دينية اأثناء العمل .
وقال املجل�س يف بيان اليوم: اإن القانون ي�صتهدف 
اأن  مبينا  احلجاب  يرتدين  الاتي  امل�صلمات  الن�صاء 
التاأثري العملي للقانون هو ان املراأة امل�صلمة املتعلمة 
مقيدة يف فر�صها املهنية م�صريا اإىل اأن القانون يعزز 
الد�صتوري  احل��ق  وينتهك  اجلن�صني  ب��ني  التحيز 
الناطقة  كيبيك  مقاطعة  يف  االإجنليزية  لاأقلية 

بالفرن�صية يف اإدارة مدار�صها اخلا�صة .
القانون  اأن  الق�صائية  دعوته  يف  املجل�س  واأك��د 

ميثاق  يف  عليها  املن�صو�س  الدينية  احلريات  ينتهك 
من   23 امل��ادة  اأن  مبينا  الكندي  واحلريات  احلقوق 
املتعلقة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  احل��ق  متنحه  امليثاق 
اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  م�صريا  مدار�صه  داخ��ل  بالدين 
التوجيهية  واملبادئ  القواعد  بت�صريع  كيبيك  تقوم 
االإدارية  والقواعد  املدر�صة  حجم  مثل  املو�صوعية 
غري ال�صيا�صية اإال اأن القانون يتجاوز اإىل حد بعيد 

�صلطة املقاطعة .
يف  املعلمني  من  املائة  يف   88 اأن  املجل�س  واأو�صح 
باملقاطعة  التمهيدية واملدار�س االبتدائية  املدار�س 
معلمي  من  املائة  يف   67 من  واأك��ر  الن�صاء  من  هم 
القانون  وك��ان   . الن�صاء  من  هم  الثانوية  امل��دار���س 
قد تعر�س للطعن من قبل جمعية احلريات املدنية 

الكندية وجمل�س امل�صلمني الكنديني .

*طوكيو 
وال�صناعة  والتجارة  االقت�صاد  وزير  ا�صتقال 
مزاعم  ب�صبب  اجلمعة  �صوغاوارا  اإي�صو  الياباين 
يوم  بعد  العامة،  املنا�صب  انتخابات  قانون  انتهاكه 
اأن  االأ�صبوعية  بون�صون  �صوكان  جملة  ك�صف  من 
الف  ع�صرين  بقيمة  مالية  م�صاهمة  قدم  �صكرتريه 
جنازة  مرا�صم  نققات  يف  تقريبًا(  دوالرا   180( ين 
 17 يوم  االنتخابية  دائرته  يف  له  املوؤيدين  اأح��د 

اأكتوبر.
ويحظر قانون االنتخابات على الربملانيني التربع 
االنتخابية.  دوائ��ره��م  يف  هدايا  تقدمي  اأو  باملال 
اأنه  يعتقد  ال  باأنه  �صوغاوارا  امل�صتقيل  الوزير  وقال 
كي  اال�صتقالة  ف�صل  لكنه  االنتخابات  قانون  انتهك 
اأن  حيث  الربملان  م��داوالت  يف  ا�صطراب  يح�صل  ال 

احلكومة  �صد  �صكاكينها  ت�صحذ  املعار�صة  اأح��زاب 
م�صتغلة هذه الق�صية مبا قد يوؤثر على الت�صريعات.

ال��ي��اب��ان��ي��ة تقدمي  ال��ث��ق��اف��ة  امل��ع��روف يف  وم���ن 
م�صاهمات مالية من املدعوين اإىل االأفراح واالأتراح، 
م�صاهمة  اأي  تقدمي  ال�صيا�صيني  على  يحظر  لكن 
الأ�صخا�س  منا�صبة  اي  ويف  حجمها  كان  مهما  مالية 

ينتمون اإىل نف�س دائرتهم االنتخابية.
تقدميها  ب�صبب  ا�صتقالت  �صابقة  وزي��رة  وكانت 
احلمات  مو�صم  خ��ال  الأن�����ص��اره��ا  ورق��ي��ة  م���راوح 

االنتخابية يف ال�صيف احلار.
رئي�س  حلكومة  �صدمة  اال�صتقالة  هذه  وت�صكل 
هريو�صي  تعيني  عن  اأعلن  الذي  اآبي  �صينزو  ال��وزراء 
وزيرًا  االدارية،  لاإ�صاحات  �صابق  وزير  كاجيمايا، 

جديدًا لاقت�صاد والتجارة وال�صناعة.

السجائر اإللكترونية تتسبب 
بوفاة 34 شخصا في اميركا

  
*واشنطن 

اأعلن م�صوؤول اأمريكي يف وزارة ال�صحة االأمريكية عن ارتفاع 
عدد حاالت الوفاة الناجتة عن ال�صجائر االلكرتونية حتى اليوم 
اجلمعة اىل ة 34 �صخ�صا وا�صابة 1604 ا�صخا�س نتيجة مر�س 

غام�س ي�صيب اجلهاز التنف�صي .
منها  والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة  االأمريكية  املراكز  وكانت 
قد اعلنت اال�صبوع املا�صي عن 1479 اإ�صابة و33 حالة وفاة كما 
االإلكرتوين يف  التدخني  منتجات  لبدء فح�س  اأعلنت عن خطط 
اأمريكية  و�صحف  بو�صت  وا�صنطن  ذكرت  ما  وفق  حتقيقها،  اإطار 

اأخرى .
التدخني  يف  امل�صتخدمة  ال��زي��وت  اأن  اإىل  املحققون  واأ���ص��ار 
عن  امل�صوؤولة  “تي.اإت�س.�صي”،  م��ادة  على  حتتوي  االإل��ك��رتوين 
التاأثري النف�صي يف املاريغوانا وقالوا اإنها ت�صكل خطرا على اجلهاز 

التنف�صي واملناعي يف اجل�صم .

حملة مليونية لعالجات 
جينية ضد اإليدز في أمريكا

  
*واشنطن 

غيت�س”،  وميليندا  “بيل  وموؤ�ص�صة  املتحدة  الواليات  اأعلنت   
اأربع �صنوات،  عن ا�صتثمار م�صرتك بقيمة 200 مليون دوالر على 
االإيدز  فريو�س  �صد  التكلفة  منخف�صة  جينية  عاجات  لتطوير 
اأكادميي  “هيلث”  جملة  نقلت  ما  بح�صب   ، املنجلي  ال��دم  وفقر 
جيني  مر�س  املنجلي  الدم  وفقر   . اجلمعة  وا�صنطن  يف  ال�صادرة 
�صكل  امل�صابني  االأ�صخا�س  ل��دى  احل��م��راء  الكريات  فيه  تتخذ 
نهاية املطاف  اأمل، وقد يوؤدي يف  اأنيميا ونوبات  مناجل ما ي�صبب 
العاج  ويقوم  واالأن�صجة.  والعظام  االأع�صاء  يف  ت�صوهات  اإىل 
اجليني على ا�صتبدال اجلينات امل�صوؤولة عن االأمرا�س، وقد بداأ 
العاجات  اأن  غري  اللوكيميا،  �صد  املثال  �صبيل  على  اإليه  اللجوء 
معقدة ومكلفة للغاية. ويرمي التعاون املعلن بني املعاهد الوطنية 
الرئي�صية  العامة  الهيئة  اإت�س( وهي  اأي  )اأن  االأمريكية  لل�صحة 
“غيت�س”  وموؤ�ص�صة  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  البحوث  لتمويل 
من  عدد  الأكرب  ومتاحة  التكلفة  مي�صورة  عاجات  تطوير  اإىل 

االأ�صخا�س، وفق ما اأو�صح مدير هذه املعاهد فران�صي�س كولينز.

*غزة 
م�صاء  االإ�صرائيلي،  االح��ت��ال  ق��وات  اعتقلت 
عرب  م��روره  خال  غزة  قطاع  من  تاجرًا  اخلمي�س، 

معرب بيت حانون/ ايرز �صمال القطاع.
الق�صبان”  خلف  “فل�صطني  موقع  مدير  وق��ال 
ف��روان��ة  النا�صر  عبد  االأ���ص��رى  ب�����ص��وؤون  املخت�س 
تبقي  اأن  على  م�صرة  االحتال  �صلطات  اإن  اجلمعة 
م�صيدة  غزة،  قطاع  �صمال  حانون/ايرز  بيت  معرب 
واحيانا  واال�صتجواب  لاحتجاز  ومكانا  للمواطنني 
والدعوات  املنا�صدات  كل  رغم  وامل�صاومة،  لل�صغط 
التي طالبت املوؤ�ص�صات الدولية بالتدخل لوقف هذه 
احلركة  حرية  للمواطنني  يكفل  ومبا  االنتهاكات 

والتنقل من واىل قطاع غزة.

واأ�صاف، اأنه وح�صب املعلومات التي توفرت لدينا 
فاإّن   ، �صحتها  الفل�صطيني  االرتباط  لنا  اأكد  والتي 
يوم  م�صاء  اعتقلت  اال�صرائيلي  االحتال  �صلطات 
اأثناء  نبهان،  حممود  حممد  جهاد  التاجر  اخلمي�س 
عودته اىل قطاع غزة عرب معرب بيت حانون/ ايرز.
موثق  هو  وما  متابعتنا  “بح�صب  اأّنه  اإىل  واأ�صار، 
بداية  منذ  االحتال  �صلطات  اعتقلت  فقد  لدينا، 

عام 2019 اأكر من )100( مواطن من قطاع غزة«.
االح��ت��ال  �صلطات  ا���ص��ت��غ��ال  ف��روان��ة  وادان 
�صيا�صة  وا�صتمرار  االن�صانية  املواطنني  حاجات 
املر�صى  �صيما  ال  املعابر  عرب  التع�صفي  االعتقال 
م�صيدة  املعابر  وا�صتخدام  والتجار  ومرافقيهم 

للفل�صطينيني ومكانا لايقاع بهم وابتزازهم.

*عمان 
مورالي�س  اإي��ف��و  احل���ايل  بوليفيا  رئ��ي�����س  ف���از 
التي  االأوىل،  اجلولة  يف  الرئا�صية  باالنتخابات 
النهائية  للبيانات  وفقا   ، اأول  ت�صرين   20 يف  جرت 

للمحكمة االنتخابية العليا يف الباد.
من  ب��امل��ئ��ة  07ر47  ع��ل��ى  م��ورال��ي�����س  وح�����ص��ل 
املقرتعة  االأ���ص��وات  ن�صبة  بلغت  فيما  االأ���ص��وات، 
وفق  باملئة،  51ر36  مي�صا  كارلو�س  مناف�صيه  الأقرب 

ما نقلت وكالة )نوفو�صتي( .

املر�صح  على  يجب  االأوىل،  اجلولة  من  وللفوز 
جمع اأكر من 50 باملئة من االأ�صوات - اأو ما ال يقل 
عن 40 باملئة ، ولكن بهام�س فرق يزيد عن 10 باملئة 
املر�صحني  بني  الفجوة  وبلغت  املناف�صني.  اأقرب  من 
فوز  ي��وؤك��د  مم��ا  باملئة،  56ر10  ومي�صا  مورالي�س 
مورالي�س بعدما بلغت ن�صبة امل�صاركة 31ر88 باملئة.

ف��رز9ر99  مت  االنتخابات  جلنة  لبيانات  ووفقا 
اإىل  للو�صول  املتبقية  والن�صبة  االأ�صوات،  من  باملئة 

100 باملئة هي 4 بروتوكوالت مت اإلغاءها. 

*واشنطن 
اأن  “كوبانا”،  الكوبية  اجلوية  اخلطوط  قالت 
كوبا  على  اأمريكا  فر�صتها  التي  اجلديدة  العقوبات 
من  الكوبية  احلكومية  الطريان  �صركات  متنع  التي 
رحاتها  من  عدد  الإلغاء  دفعتها  طائرات،  ا�صتئجار 
نائب  وق��ال    . ال��ع��امل  مناطق  خمتلف  اىل  امل��ق��ررة 
مدير ال�صركة اأر�صينيو اأرو�صا يف بيان: “نتيجة الآخر 
�صد  املتحدة  ال��والي��ات  اتخذتها  التي  االإج���راءات 
تاأمني  عن  �صتتوقف  اآفيا�صيون  دي  كوبانا  فاإن  كوبا، 

رحات اإىل كل من مك�صيكو �صيتي وكانكون )املك�صيك( 
و�صانتو دومينغو )جمهورية الدومينيكان( وكراكا�س 
واإقليمي  )ه��اي��ت��ي(  برن�س  اأو  وب���ورت  )ف��ن��زوي��ا( 
اإىل  وباالإ�صافة  الفرن�صيني«.  وغوادلوب  مارتينيك 
اأي�صا  �صتلغي  ال�صركة  ف��اإن  الدولية  الوجهات  هذه 
و�صانتياغو  هولغوين  مقاطعتي  اإىل  داخلية  رحات 
الذي  البيان  بح�صب  اجل��زي��رة،  �صرق  يف  كوبا  دي 
اأن الربح ال�صائع نتيجة هذا االإجراء يناهز  اأو�صح 

10 مايني دوالر، وفق ما ذكرت وا�صنطن بو�صت .

*واشنطن 
�صباح  االأمريكية  احلكومية  ال�صلطات  اأ�صدرت 
األف �صخ�س  يقارب من 50  ملا  اأوامر   ، اليوم اجلمعة 
لو�س  مدينة  �صمال  يف  الواقعة  منازلهم  الإخ���اء 
اأججتها  التي  ال�صديدة  احلرائق  ب�صبب  اأجنلي�س، 
تاميز  اأجنلي�س  لو�س  �صحيفة  بح�صب  قوية،  ري��اح 
لو�س  ملدينة  االإطفاء  فريق  يف  م�صوؤولون  واأعلن   .

على  يزيد  م��ا  غطت  ال��ن��ريان  ال�صنة  اأن  اجنلي�س 
واالأحرا�س  احلرجية  املناطق  من  هكتار  األفي  نحو 
الأرواح  ومبا�صرا  حقيقيا  تهديدا  ت�صكل  واأ�صبحت   ،
اأكر  النريان  اأقرتبت  . كما  املناطق  تلك  ال�صكان يف 
كم   65 ُبعد  على  الواقعة  كاريتا  �صانتا  مدينة  من 
غرب  الواقعة  اأجنلي�س  لو�س  مدينة  منطقة  �صمال 

الواليات املتحدة. 

*بريوت
ال�صلح  ريا�س  �صاحة  يف  التوتر  جت��دد 
و���ص��ط ب����ريوت، اإث����ر اخ����رتاق جم��م��وع��ات 
�صفوف  اهلل  ح��زب  منا�صري  م��ن  حزبية 
اإىل ح�صول تدافع مع  اأدى  املتظاهرين، مما 

املحتجني.
واأعلن ال�صليب االأحمر، اخلمي�س، اأنه مت 
نقل 6 جرحى اإىل م�صت�صفيات بريوت جراء 
مرا�صل  اأف��اد  حني  يف  ال�صاحة،  يف  التدافع 
تعزيزات  بو�صول  عربية”  نيوز  “�صكاي 
عملت  حيث  وحميطها  ال�صاحة  اإىل  اأمنية 

على �صبط االأجواء.
خمتلف  يف  ال�صعبي  الغ�صب  وت�صاعد 
االحتجاجات  دخ��ول  م��ع  اللبنانية  امل��دن 
كلمة  اأع��ق��اب  يف  وذل���ك  ال��ث��اين،  اأ�صبوعها 
للرئي�س اللبناين مي�صال عون ، والذي اأبدى 

ا�صتعداده للقاء ممثلني عن املتظاهرين الذين 
اأ�صبوع،  منذ  وال�صوارع  ال�صاحات  يفرت�صون 
ال�صيا�صية،  الطبقة  اأداء  على  احتجاجا 

لا�صتماع اإىل “مطالبهم«.
االإ���ص��اح  ح��زم��ة  اأن  اإىل  ع���ون  واأ����ص���ار 
االقت�صادي التي طرحها رئي�س الوزراء �صعد 
نحو  االأوىل”  “اخلطوة  �صتكون  احل��ري��ري 

اإنقاذ لبنان من االنهيار االقت�صادي.
جهد  كل  ببذل  اللبناين  الرئي�س  وتعهد 
قال  لكنه  جذرية،  اإ�صاحات  الإجراء  ممكن 
داخل  من  اإال  يتحقق  اأن  ميكن  ال  التغيري  اإن 

احرتام  ب�صرورة  مطالبا  الدولة،  موؤ�ص�صات 
اإزالة  على  املتظاهرين  وحث  التنقل،  حرية 

حواجز الطرق.
احل��راك  اأن  املحتجون  اأك��د  جانبهم  من 
م�صتمر يف مطالبه برحيل احلكومة وت�صكيل 
نيابية  انتخابات  واإج����راء  اإن��ق��اذ  حكومة 
رئي�س  ب�صخ�س  ال�صلطة  اأن  موؤكدة  مبكرة، 
وتعرتف  امل�صوؤولية  من  تتن�صل  اجلمهورية 

بعجزها اأمام املطالب ال�صعبية.
لاإعام”  الوطنية  “الوكالة  واأف���ادت 
اأم��ام  اإىل  املتظاهرين  م��ن  امل��زي��د  ب��ت��واف��د 
املتواجدين  اإىل  لان�صمام  لبنان،  م�صرف 

منذ �صاعات ال�صباح. وقالت جمعية م�صارف 
لبنان، اخلمي�س، اإن البنوك اللبنانية �صتظل 
التوايل،  على  ال�صابع  لليوم  اجلمعة،  مغلقة 
بال�صامة  املرتبطة  القلق  ب��واع��ث  ب�صبب 
اأن  على  الباد  يف  عارمة  احتجاجات  و�صط 

يعاد فتحها فور ا�صتقرار الو�صع.
ع�صرات  يتظاهر  حيث  النبطية  ويف 
اإث��ر  املتظاهرين  م��ن  ع��دد  اأ�صيب  االآالف، 
وعنا�صر  ح��زب��ي��ة  عنا�صر  ن��ف��ذت��ه  ه��ج��وم 
املعتدون  �صرب  حيث  البلدي،  املجل�س  من 
واأجربوهم  واحلجارة  بالع�صي  املتظاهرين 

على االبتعاد عن مبنى املجل�س البلدي.

*عمان 
اأعلنت جلنة م�صتقلة من اخلرباء الق�صاء 
على فريو�س �صلل االأطفال الربي من النمط 
على  الق�صاء  بعد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف   3
من  ال��ربي  االأطفال  �صلل  وفريو�س  اجل��دري 
مع  تزامن  تاريخي  اإع��ان  وذل��ك   ،2 النمط 
اليوم العاملي ل�صلل االأطفال. وو�صفت منظمة 
ال�صحة العاملية االإعان باأنه اإجناز تاريخي 
االأمم  اأخ��ب��ار  مركز  نقل  حيث  لاإن�صانية، 
ملنظمة  العام  املدير  عن  اخلمي�س  املتحدة 
اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  العاملية،  ال�صحة 
العاملية  املبادرة  يراأ�س  والذي  غيربي�صو�س، 
على  الق�صاء  اإن  االأطفال،  �صلل  ال�صتئ�صال 
�صلل االأطفال �صي�صكل عامة فارقة بالن�صبة 
لل�صحة العاملية، موؤكدا التزامه التام ب�صمان 
على  للق�صاء  ال��ازم��ة  امل���وارد  جميع  توفري 

جميع �صاالت فريو�س �صلل االأطفال.
جميع  غ��ي��ربي�����ص��و���س  ال��دك��ت��ور  وح���ث 
على  االآخرين  وال�صركاء  امل�صلحة  اأ�صحاب 

موا�صلة امل�صرية حتى يتحقق النجاح النهائي 
يف الق�صاء على �صلل االأطفال.

منظمة  مقر  يف  اأق��ي��م  احتفال  وخ���ال 
قدم  ب�صوي�صرا،  جنيف  يف  العاملية  ال�صحة 
الربوفي�صور ديفيد �صالي�صربي، رئي�س اللجنة 
ا�صتئ�صال  على  لاإ�صهاد  امل�صتقلة  العاملية 
ال�صتئ�صال  الر�صمية  ال�صهادة  االأطفال،  �صلل 

النمط 3 للدكتور اأدهانوم غيربي�صو�س.

الق�صاء  �صالي�صربي  الربوفي�صور  وو�صف 
النوع  من  ال��ربي  االأطفال  �صلل  فريو�س  على 
يجب  اإنه  قال  الذي  املهم  باالإجناز  عامليا   3
ويوفر  اال�صتئ�صال  عملية  تن�صيط  يعيد  اأن 
الق�صاء  وهي  االأخ��رية  اخلطوة  نحو  الدافع 
النمط  من  الربي  االأطفال  �صلل  فريو�س  على 
“يظل هذا الفريو�س منت�صرا يف  1. واأ�صاف: 
بلدين فقط: اأفغان�صتان وباك�صتان. ال ميكننا 
اإيقاف جهودنا االآن. يتعني علينا الق�صاء على 

جميع ال�صاالت املتبقية من جميع فريو�صات 
�صلل االأطفال. لدينا اأخبار �صارة من اأفريقيا: 
مل يتم اكت�صاف اأي نوع من اأنواع فريو�س �صلل 
منذ  القارة  يف  مكان  اأي  يف  ال��ربي  االأط��ف��ال 
عام 2016. وال يزال �صلل االأطفال موجودًا 
�صن  دون  االأطفال  ويطال  االأماكن  بع�س  يف 
اخلام�صة بالدرجة االأوىل، ويف كل عام ُي�صهم 
 450 حوايل  تطعيم  يف  ال�صحيون  العاملون 

مليون طفل يف 40 دولة.

البنتاغون يرسل دعما عسكريا 
إضافيا إلى شمال شرق سوريا

المدارس اإلنجليزية في كيبيك ترفع دعوى 
قضائية ضد قانون يستهدف المسلمات

استقالة وزير ياباني لتبرعه
 بـ 180 دوالرا لجنازة

االحتالل االسرائيلي يعتقل 
تاجرا أثناء عودته غزة

إعادة انتخاب موراليس رئيسا لبوليفيا

العقوبات األميركية تجبر شركات 
الطيران الكوبية على تقليص رحالتها

إجالء 50 ألف شخص في 
كاليفورنيا بسبب الحرائق

لبنان.. جرحى في صفوف 
المتظاهرين ووصول تعزيزات أمنية

الصحة العالمية تعلن القضاء على اثنتين من 
أصل ثالث سالالت من فيروس شلل األطفال
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*وكاالت
احلثيثة  جهودها  الرمثا  ن��ادي  اإدارة  توا�صل 
ظهوره  ي�صمن  مبا  القدم  كرة  فريق  �صفوف  لتعزيز 

بثوب املناف�س يف املو�صم املقبل.
اإدارة  حتركات  على  تطغى  التي  ال�صرية  ورغم 
نادي الرمثا ومفاو�صتها مع الالعبني، اإال اأن الدويل 
بعقد  للفريق  العودة  من  قريبًا  بات  اللحام  م�صعب 

ميتد ملو�صمني.

عدم  عن  موؤخرًا  اعتذر  قد  الرمثا  ن��ادي  وك��ان 
التي  ال��ع��دوان  �صلطان  ال�صيخ  بطولة  يف  امل�صاركة 
عدم  عن  اعتذر  وكذلك  الفي�صلي،  ن��ادي  ينظمها 
با�صم  الوحدات  العب  اعتزال  مباراة  يف  امل�صاركة 
لتدريباته حتى  الفريق  مبا�صرة  ب�صبب عدم  فتحي 

االآن والتاأخر يف ح�صم هوية اجلهاز الفني.
املرمى  حار�س  مع  اتفق  قد  الرمثا  ن��ادي  وك��ان 

مالك �صلبية ليظهر مع الفريق يف املو�صم املقبل.

*وكاالت
دخل املدافع الفل�صطيني عبد اللطيف البهداري، 
تعزيز  بهدف  االأردين،  ال��وح��دات  ح�صابات  �صمن 

القدرات الدفاعية للفريق.
طارق  مت�صك  اأن  خا�س،  م�صدر  من  موقع   وعلم 
وقت  اأي  يف  عقده  ف�صخ  يف  املتمثل  ب�صرطه  خطاب 
الوحدات  دفع  خارجي،  عر�س  على  ح�صوله  حال 
اللطيف  عبد  يتقدمها  جديدة  خيارات  عن  للبحث 

البهداري.

و�صبق للبهداري )35 عامًا(، اأن احرتاف اأكرث من 
حال  ويف  مميزًا،  ح�صورًا  واأب��دى  الوحدات  مع  مرة 
للفريق  حقيقية  اإ�صافة  �صيكون  فاإنه  معه  التعاقد 

بالنظر خلرباته الدولية الكبرية.
ال��غ��م��و���س يكتنف  ي���زال  ث��ان��ي��ة، ال  م��ن ج��ه��ة 
يزن  اجل��زي��رة  وم��داف��ع  ال��وح��دات  ب��ني  املفاو�صات 
للغاية  اإي��ج��اب��ي��ة  ال��ب��وادر  ت��ب��دو  ال��ع��رب، يف ح��ني 
الالعبني  مع  التعاقد  �صفقتي  ح�صم  قرب  بخ�صو�س 

فرا�س �صلباية واأحمد �صمري.

*وكاالت
بكرة  للنا�صئني  الوطني  املنتخب  وف��د  يتوجه 
البطولة  للم�صاركة يف  اإىل تون�س  املقبل  اليوم  اليد، 
خالل  نابل  مدينة  يف  تقام  التي  العا�صرة  العربية 
الفرتة من 27 ت�صرين االأول ولغاية 3 ت�صرين الثاين 

املقبل.
تون�س  منتخبات  م�صاركة  البطولة  وت�صهد 
جانب  اىل  وال�صعودية  وال��ك��وي��ت  وقطر  وامل��غ��رب 

االأردن.
ل��ق��اءات��ه يف  اأوىل  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  وي��ل��ع��ب 
البطولة يوم االأحد املقبل مع املنتخب الكويتي، ثم 
يلتقي املنتخب ال�صعودي يوم االثنني املقبل، ويلتقي 

املنتخب املغربي يوم الثالثاء املقبل، قبل اأن يواجه 
يختتم  فيما  املقبل،  اخلمي�س  يوم  التون�صي  املنتخب 
املنتخب  بلقاء  يوم اجلمعة  االأول  الدور  لقاءاته يف 
القطري. ويراأ�س وفد املنتخب الوطني ع�صو جمل�س 
جانب  اىل  اجل��زازي،  �صليم  الدكتور  االحت��اد  ادارة 
البحريي،  ابراهيم  وم�صاعده  مدربا  املن�صي  مهند 
و�صادي ال�صكران معاجلا، وحممد بطل اداريا ا�صافة 
الدحلة وحممد احل�صني وعلي  الالعبني حممد  اىل 
ابو رمان وحممود خما�س ونادر �صالح ومعاذ العقيلي 
وكرم الكوفحي وح�صام ال�صقريات و�صوار بكار وحممد 
هيثم وغيث النوتي ومعن حداد وجميل ال�صبع وعلي 

ملكاوي وبالل املهريات وعبد االله ابو رمان.

*وكاالت
عن  التحدث  اآر�صنال،  مدرب  اإميري  اأوناي  رف�س 
�صبب غياب العبه االأملاين م�صعود اأوزيل، عن قائمة 
فيتوريا  اأم�س اخلمي�س، على  تغلبت  التي  املدفعجية 

جيماري�س الربتغايل.
وحقق اآر�صنال فوًزا مثرًيا على فيتوريا جيماري�س 
بنتيجة 3-2، يف املباراة التي اأقيمت اخلمي�س، على 
املجموعات  دور  ج��والت  ثالث  يف  االإم����ارات،  ملعب 

بالدوري االأوروبي. 
كل  يف  دقيقة   142 يف  �صوى  اأوزي��ل  ي�صارك  ومل 
امل�صابقات هذا املو�صم، ومل يتواجد يف قائمة اجلانرز 
منذ التغلب على نوتنجهام فور�صت يف كاأ�س الرابطة.

مباراة  عقب  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  يف  اإمي���ري  ق��ال 

منا�صًبا  لي�س  الوقت  اأن  “اأعتقد  جيماري�س  فيتوريا 
للحديث عن ذلك«.

مريور  �صحيفة  ن�صرتها  ت�صريحات  يف  واأ���ص��اف 
اأوزيل  �صاركوا،  الذين  “اأف�صل احلديث عن الالعبني 
مل يتواجد يف القائمة، هذا كان القرار، واالآن �صنبداأ 

العمل من اأجل مباراة االأحد املقبل«.
يذكر اأن اأوزيل اجته اإىل ح�صابه ال�صخ�صي على 
قرار  على  للرد  تويرت،  االجتماعي  التوا�صل  موقع 

ا�صتبعاده من قائمة اآر�صنال ملواجهة االأم�س.
اآر���ص��ن��ال  ل��ه رف��ق��ة الع��ب  اأوزي����ل ���ص��ورة  ون�صر 
“تدربت �صباًحا  ال�صابق، روبرت برييز، وعلق عليها 
مع اأ�صطورة اآر�صنال، من دواعي �صروري دائًما روؤيتك 

اأخي روبرت برييز”.

*وكاالت
باإقامة  مت�صكه  اجلنوبية،  اأمريكا  احت��اد  اأك��د 
نهائي بطولة كاأ�س ليربتادوري�س 2019 يف ت�صيلي، 
البالد  ت�صهدها  التي  العنيفة  االحتجاجات  رغم 

واأدت اإىل مقتل 18 �صخ�صا حتى االآن.
موقع  على  ح�صابه  عرب  القاري  االحت��اد  وذكر 
اأنه  اخلمي�س،  اأم�س  تويرت،  االجتماعي  التوا�صل 
من  البطولة  تاريخ  يف  نهائي  اأول  باإقامة  يلتزم 
خالل  ت�صيلي  يف  الوطني  امللعب  على  واحدة  مباراة 

23 نوفمرب/ت�صرين ثان املقبل.
اكت�صاح  من  يوم  بعد  الكومنيبول  تاأكيد  وياأتي 
جرمييو  وم��واط��ن��ه  �صيفه  ال��ربازي��ل��ي  فالمنجو 
لي�صرب  النهائي،  ن�صف  اإياب  يف  نظيفة  بخما�صية 
بليت  ري��ف��ر  اللقب  ح��ام��ل  م��ع  النهائي  يف  م��وع��دا 
االأرجنتيني الذي تاأهل على ح�صاب بوكا جونيورز.

وع��ل��ى ع��ك�����س ن��ه��ائ��ي ل���ي���ربت���ادوري�������س، ك��ان 

بطولة  تعليق  املا�صي  الثالثاء  قرر  قد  الكومنيبول 
اأن  املقرر  من  كان  التي  ال�صاالت  لكرة  اأمريكا  كوبا 
اأول  اأكتوبر/ت�صرين  و30   23 بني  ت�صيلي  يف  تقام 

اجلاري.
“قوات االأمن من�صغلة  وبرر االحتاد، قراره باأن 

با�صتعادة النظام واحلياة الطبيعية يف ت�صيلي«.
ت�صيلي،  يف  االح��ت��ج��اج��ات  ���ص��رارة  وان��دل��ع��ت 
امل��رتو،  تذاكر  اأ�صعار  بزيادة  احلكومة  ق��رار  بعد 
املعا�صات وزيادة  للمطالبة بتح�صني نظام  وتوا�صلت 
والغاز  الكهرباء  اأ�صعار  بارتفاع  والتنديد  االأج��ور 

واخلدمات ال�صحية والتعليم اجلامعي.
ونهب  �صغب  اأعمال  اإىل  االحتجاجات  وتطورت 
والفنادق،  املرتو  حمطات  يف  نريان  واإ�صرام  و�صلب 
اإىل  بينيريا،  �صيبا�صتيان  البالد  رئي�س  دف��ع  مما 
اإعالن حالة الطوارئ وحظر التجوال ليال يف عدة 

مناطق.

*وكاالت
لكرة  االول  الوطني  املنتخب  يوا�صل 
 ،23 �صن  حتت  االومل��ب��ي  واملنتخب  القدم 
خالل  ودي��ة  دولية  مباريات  عن  بحثهما 
لال�صتحقاقات  ا�صتعدادا  املقبلة،  الفرتة 

الر�صمية املقبلة.
للقاء  االول  الوطني  املنتخب  وي�صتعد 
املقبل  ال�صهر   14 ي��وم  ا�صرتاليا  منتخب 
الت�صفيات  مناف�صات  اط��ار  يف  ع��م��ان،  يف 
املنتخب  اال�صيوية املزدوجة، فيما ي�صتعد 
النهائيات اال�صيوية  للم�صاركة يف  االوملبي 
كانون  �صهر  خ��الل  تايلند  يف  تقام  التي 

الثاين املقبل.
واالومل��ب��ي  االول  املنتخبان  وي��واج��ة 
�صعوبة يف ترتيب مباريات دولية ودية، يف 
املنتخبات  ان�صغال  ب�صبب  احلالية،  الفرتة 
�صيما  ال  املنتخبني  وان  �صيما  ال  االخ��رى، 
دولية  مباريات  عن  يبحث  االول  املنتخب 
ودية قوية تليق مبرحلة اال�صتعداد للقاء 

منتخب ا�صرتاليا القوي.
وب���داأ احت���اد ك��رة ال��ق��دم حم��اوالت��ه 
للمنتخبني،  ودي����ة  م���ب���اري���ات  ل��ت��اأم��ني 
من  ل��ع��دد  ر�صمية  خم��اط��ب��ات  خ���الل  م��ن 

بانتظار  والعاملية،  العربية  املنتخبات 
التي  امل��ب��اري��ات  امكانية  ملعرفة  ال���ردود 
ا�صتعدادا  خو�صها  للمنتخبني  املمكن  من 

للمرحلة املقبلة.
االول  الوطني  املنتخب  ان  اىل  ي�صار 
بال�صكل  العبيه  جاهزية  عدم  من  يعاين 

ال��ك��ام��ل، ب�����ص��ب��ب غ��ي��اب ال��الع��ب��ني عن 
املباريات، يف ظل توقف املناف�صات املحلية 

لالندية.

*وكاالت
لنا�صئي  االأردين  امل��ن��ت��خ��ب  ���ص��ط��ر 
ال��ك��ارات��ي��ه، م�����ص��اء اخل��م��ي�����س، اإجن����اًزا 
ميداليات   4 م�صبوق بح�صده  تاريخًيا غري 
يف بطولة العامل التي ت�صت�صيفها العا�صمة 

الت�صيلية �صانتياجو مب�صاركة 96 دولة.
ميداليتني  االأردن  الع��ب��و  وح�����ص��د 
ذهبيتني وواحدة ف�صية واأخرى برونزية 
االإعداد  بف�صل  مميًزا  اأداء  قدموا  بعدما 

للبطولة. املثايل 
و�صجل االأردن اأف�صل م�صاركة يف تاريخ 
ببطوالت  ال��ك��ارات��ي��ه  بريا�صة  االأردن 
العامل على خمتلف الفئات العمرية حيث 
واح��دة  برونزية  ميدالية  ل���الأردن  ك��ان 
ال�صويكي  نبيل  الالعب  خالل  من  حتققت 

عام 2015.
عن  الذهبيتان  امليداليتان  وج���اءت 
حتت  )وزن  النجار  �صعيد  الالعبني  طريق 
حتت  )وزن  اجلعفري  وحممد  كجم(   52

70 كجم(.
ال��الع��ب  الف�صية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  وت���وج 
كجم(،   70 ف��وق  )وزن  �صمعون  اإبراهيم 
الالعبة  الربونزية  بامليدالية  ظفر  بينما 

لني من�صور )وزن حتت 47 كجم(.
الطريق نحو من�صات التتويج

ا�صتهل الالعب �صعيد النجار م�صواره يف 
دور ال� 32 بالفوز على امل�صنف االأول على 
اأخمدوف  الرو�صي  اأوروب���ا  وبطل  العامل 

بنتيجة 0-1.
النجاريف  النهائي جنح  الدور ثمن  ويف 
ليهزمه  األك�صندر  البولندي  عقبة  جتاوز 
بنتيجة 1-0، ثم اجتاز الدور ربع النهائي 

بنتيجة  ال�صمد  عبد  الرتكي  على  بالفوز 
انت�صاراته  �صل�صلة  النجار  واأكمل   .0-1
وفاز يف الدور ن�صف النهائي على املقدوين 
نهاية  بعد  باالأف�صلية  بوجان  كو�صتوف 
النزال بينهما بالتعادل 0-0، ويف النهائي 
متكن من التفوق على االأملاين اأزمري حممد 
عليه  وف��از  ال��ع��امل  على  ال��ث��اين  امل�صنف 

باالأف�صلية بعد التعادل 0-0.
انت�صاره  اجلعفري  حممد  حقق  بدوره 
ال�����ص��ع��ودي  ع��ل��ى   32 ال����  دور  يف  االأول 
يهزم  اأن  قبل   0-4 بنتيجة  املالكي  اأحمد 
امل�صنف  ماتيو�س  برتوال�صي  الربازيلي 

الرابع على العامل بنتيجة 0-8.
النهائي  ربع  ال��دور  يف  اجلعفري  وف��از 
 0-6 بنتيجة  فا�صكو  ميلو  الربتغايل  على 

ثم اجتاز القرب�صي فا�صيليو لويزو�س.
اجلعفري  حم��م��د  ه��زم  ال��ن��ه��ائ��ي  ويف 
لي�صيف  غ��امن  ح�صام  امل�����ص��ري  مناف�صه 
يف  ل���الأردن  الثانية  الذهبية  امليدالية 
�صمعون  اإب��راه��ي��م  وا���ص��ت��ه��ل  ال��ب��ط��ول��ة. 
م�صواره نحو امليدالية الف�صية بالفوز على 
الرتكي قدير فرقان بنتيجة 1-0 يف دور 
النهائي  ثمن  الدور  يف  فاز  ثم  ومن   32 ال� 
بنتيجة  فيوم  �صيبا�صتيان  الفنزويلي  على 
على  النهائي  رب��ع  ال���دور  وتخطى   ،0-9

البو�صني كري�صك �صاندرو بنتيجة 0-3.
ويف الدور ن�صف النهائي اأحلق اإبراهيم 
وفاز  مرييل  الفرن�صي  بالالعب  اخل�صارة 
اأم��ام  يخ�صر  اأن  قبل   0-3 بنتيجة  عليه 
الكندي اإيثان ويكتفي بامليدالية الف�صية.

واف��ت��ت��ح��ت ال���الع���ب���ة ل���ني م��ن�����ص��ور 
على  ب��ال��ف��وز   32 ال����  دور  يف  م�����ص��واره��ا 
اآندريفا  االأوك��ران��ي��ة  الرابعة  امل�صنفة 
فالرييا باالأف�صلية بعد التعادل 0-0. ومل 
دور  عقبة  جتاوز  يف  �صعوبة  من�صور  جتد 
لرييتي  اليونانية  على  فازت  حيث   16 ال� 

.0-7 بنتيجة  فا�صيليكي 
واجتازت من�صور يف الدور ربع النهائي 
بنتيجة  “ديبورا”  االإندوني�صية  الالعبة 
فاطمة  امل�صرية  اأمام  تخ�صر  اأن  قبل   0-3
ال��ن��زال  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  باالأف�صلية  ���ص��رور 
للعب  “من�صور”  لتنتقل   0-0 بالتعادل 
نالتها عن  والتي  الربونزية  امليدالية  على 
الالعبة  باجتيازها  وا�صتحقاق  ج��دارة 

.0-9 بنتيجة  النيوزيلندية هيني�صي 

*وكاالت
اخلمي�س،  اإيطايل،  �صحفي  تقرير  اأكد 
ال�����ص��وي��دي زالت���ان  ان��ت��ق��ال  ف��ر���ص��ي��ة  اأن 
اأجنلو�س  لو�س  مهاجم  اإبراهيموفيت�س 
�صعيفة  باتت  ميالن  اإن��رت  اإىل  جاالك�صي، 
مريكاتو”،  “كالت�صيو  ملوقع  ووفًقا  للغاية. 
ينتقل  اأن  ال�صعب  من  اإبراهيموفيت�س  فاإن 
الت�صريحات االأخرية  اإنرت ميالن، بعد  اإىل 

التنفيذي  امل��دي��ر  م��اروت��ا  بيبي  قبل  م��ن 
للنرياتزوري.

يعود  اأن  ياأمل  النادي  اإن  ماروتا  وقال 
خالل  االإ���ص��اب��ة  م��ن  �صان�صيز  األيك�صي�س 
�صهرين فقط، على اأن يكمل الفريق املو�صم 

بنف�س خط الهجوم.
واأ�صار املوقع االإيطايل اإىل اأن اإنرت يرى 
اأن �صفوفه مكتملة يف الهجوم، ولذلك فاإنه 

اأخرى  مراكز  يف  العبني  �صم  عن  �صيبحث 
خالل �صهر يناير/كانون ثان املقبل.

اإن���رت  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأو����ص���ح   
اأن  كما  ج��اري��ة،  ت��زال  ال  هجومه  حلالة 
معلومات  على  احل�صول  طلب  النرياتزوري 
النادي  لكن  اإبراهيموفيت�س،  موقف  ب�صاأن 
يف  ذل��ك  م��ن  اأك��رث  يتحرك  مل  االآن  حتى 

ال�صفقة. 

وقال “كالت�صيو مريكاتو” اإن كون مينو 
ذلك  فاإن  اإبراهيموفيت�س  وكيل  هو  رايوال 
اأي  يعقد  مل  االأول  الأن  االنتقال،  يعطل 
ملكيته  انتقاله  منذ  ميالن  اإنرت  مع  �صفقة 

اإىل ال�صينيني.
 يذكر اأن عقد اإبراهيموفيت�س مع لو�س 
دي�صمرب/ �صهر  ينتهي  جاالك�صي  اأجنلو�س 

كانون اأول املقبل.

ال�صوغا  بيري  مي�صيل  االأمل��اين  يعترب 
اأح���د  ال���ع���رب���ي،  ���ص��ف��وف  امل���ح���رتف يف 
القطري  ال��دوري  يف  القوية  ال�صفقات 
ه����ذا امل���و����ص���م ح��ي��ث مي���ت���از ب��ال��ق��وة، 

الفر�س. اأن�صاف  من  والت�صجيل 
اأهداف   3 فريقه  مع  ال�صوغا  و�صّجل 
عليه  وي��ع��ول  االآن،  ح��ت��ى  ال����دوري  يف 
يف  ه��اجل��رمي�����ص��ون  هيمري  امل���درب  ك��ث��ريا 

بالهجوم. اأف�صلية  العربي  منح 
يف  االأمل���اين  النجم  التقي  »ك����وورة« 
الريان  اأم��ام  فريقه  مباراة  قبل  ح��وار 
ال��ق��م��ة اجل��م��اه��ريي��ة  غ���ًدا اجل��م��ع��ة يف 

التالية:- ال�صطور  فاإىل  القطرية، 
الريان؟ مباراة  ترى  كيف 

مناف�س  واأمام  للغاية،  �صعبة  املباراة 
ب��امل��ب��اراة،  للفوز  ويطمح  وعنيد،  ق��وي 
واحل�������ص���ول ع��ل��ى ث���الث ن��ق��اط ل��دع��م 
بالن�صبة  االأمر  ونف�س  بالدوري،  موقفه 

االنت�صار. نريد  لنا 

للمباراة؟ تتوقع  ماذا 
غري  املباريات  هذه  مثل  يف  التوقعات 
كيفية  يف  اأف��ك��ر  يل  وبالن�صبة  واردة، 
املناف�س،  قيمة  نعلم  االنت�صار،  حتقيق 
حالة  اأف�صل  يف  نكون  اأن  وعلينا  وقوته، 

الفوز. حتقيق  اأجل  من 
للفوز؟ العربي  يحتاج  ماذا 

وح��ت��ى  دق��ي��ق��ة،  اأول  م���ن  ال��ق��ت��ال 
املباريات  ه��ذه  ومثل  النهاية،  �صافرة 
املركز  يف  ف��ال��ري��ان  ج���دا،  مهمة  ت��ك��ون 
الرابع  ونحن  نقطة،   15 بر�صيد  الثاين 
نتقدم  �صوف  فزنا  لو  وبالتايل  نقطة،   13
يف  اإليه  ن�صعى  ما  وهو  الرتتيب،  يف  عليه 
لتحقيق  قوة  بكل  نلعب  و�صوف  اللقاء، 

ذلك.
الغرافة  م��ن  اخل�����ص��ارة  اأن  ت��رى  ه��ل 
لقاء  يف  عليكم  �صتوؤثر  املا�صية  باجلولة 

الغد؟
ط��وي��ن��ا ���ص��ف��ح��ة ال��غ��راف��ة مب��ج��رد 
الريان،  لقاء  يف  التفكري  وبداأنا  نهايتها، 

على  يوؤثر  قد  اخل�صارة  يف  التفكري  الأن 
متميزين  العبني  ميلك  والعربي  الفريق، 
يف  ن��ن��ا  اأ ويعلمون  باحرتافية،  يلعبون 

ورادة. به  النتائج  وكل  دوري 
ال��ت�����ص��ج��ي��ل،  ي��ت��م��ن��ى  م��ه��اج��م  اأي 
ما  اأف�صل  لتقدمي  اأ�صعى  يل  وبالن�صبة 
فريقي،  خدمة  اأجل  من  املباراة  يف  لدى 
نحقق  اأن  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف  يهمني  وم��ا 
مع  كثريا  يفرق  �صوف  الأن��ه  االنت�صار، 
امل�صوار  ويف  الرتتيب،  جدول  يف  الفريق 

البطولة. يف  املقبل 
ه����ل ت�����رى وج�������ودك م����ع ح��م��دي 

الفريق؟ يفيد  املقدمة  يف  احلرباوي 
قوية  مباريات  قدمنا  واحلرباوي  اأنا 
الفرق  من  العديد  واأجربنا  العربي،  مع 
نظرا  اأمامنا  لعبها  طريقة  تغيري  على 
وما  اجل��زاء،  منطقة  داخ��ل  خلطورتنا 
�صجلت  �صواء  االنت�صار،  حتقيق  اأمتناه 

اأو احلرباوي. اأنا 
الدوري؟ يف  لفريقك  تتوقع  ماذا 

حتٍد  ن��ه��ا  اأ على  م��ب��اراة  ك��ل  نخو�س 
وما  ال��ف��رق،  ك��ل  ن��ح��رتم  ل��ن��ا،  بالن�صبة 
اخلروج  هو  نلعبها  مباراة  كل  يف  يهمنا 

اإيجابية. بنتيجة 
ال��ق��ط��ري هذا  ال���دوري  راأي���ك يف  م��ا 
والدليل  وق���وي،  �صعب  دوري  امل��و���ص��م؟ 
ج���دول  يف  حت����دث  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ي���ريات 

اأخرى. اإىل  جولة  من  الرتتيب 
العربي؟ مع  حتقق  اأن  تتمنى  ماذا 

الفنية  االإ���ص��اف��ة  اإع���ط���اء  اأمت��ن��ى 
نقدم  واأن  فيها،  اأ���ص��ارك  م��ب��اراة  ك��ل  يف 
الدعم  توا�صل  يف  ت�صاهم  قوية  مباريات 
واحلقيقة  املباريات،  يف  لنا  اجلماهريي 
اجلماهري  اأرى  عندما  �صعيدا  دائما  اأكون 

املباريات. يف  تدعمنا 
ب���ال���دوري  ي���ف���وز  اأن  ت���ت���وق���ع  م���ن 

القطري؟
يف  زالنا  وما  الآوانه  �صابق  االأمر  هذا 
يفوز  مبن  التوقع  و�صعب  املو�صم،  بداية 

. لة لبطو با

اللحام يقترب من الرمثا

البهداري يدخل حسابات 
الوحدات األردني

منتخب الناشئين يشارك 
بالبطولة العربية لكرة اليد

إيمري يرفض التعليق على استبعاد أوزيل

الكونميبول يتمسك بإقامة نهائي 
كأس ليبرتادوريس في تشيلي

منتخبا كرة القدم األول واالولمبي 
يبحثان عن مباريات دولية

إنجاز أردني تاريخي في بطولة
 العالم لناشئي الكاراتيه

إبراهيموفيتش يبتعد عن إنتر ميالن

السوغا : قمة الريان تحتاج للقتال


