
القبض على محطم اشارة ضوئية في عجلون
*عمان 

القت الأجهزة الأمنية القب�ص على �شخ�ص 
وهو  فيديو  يف  ظهر  نف�شي  ا�شطراب  من  يعاين 

يحطم ا�شارة �شوئية يف حمافظة عجلون .
مديرية  با�شم  الإع��ام��ي  الناطق  وق���ال 
القب�ص  على  ال��ق��اء  ج���رى  ان���ه  ال��ع��ام  الأم����ن 
مادية  اأ���ش��رار  واإحل���اق  بتحطيم  ق��ام  �شخ�ص 

باإحدى الإ�شارات ال�شوئية يف حمافظة عجلون 
والذي ظهر يف فيديو جرى تداوله عرب مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
ال�شخ�ص  ذلك  اأن  الإعامي  الناطق  واأك��د 
حيث  نف�شية،  ا�شطرابات  من  يعاين  اأنه  تبني 
حول اىل احلاكم الإداري، وجرى حتويله اىل 

م�شت�شفى المرا�ص النف�شية ملتابعة عاجه.
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حماية األسرة:فتاة الفيديو 
المتداول موجودة لدى اإلدارة

12 وفاة و598 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في المملكة

القبض على شخصين خطرين 
بمداهمات اربد والعاصمة

الهالالت رئيسا للقانونية اإلدارية 
المعنية بقانون البلديات

النواب يقر معدل النزاهة 
ومكافحة الفساد

الخارجية تؤكد متابعتها 
الختطاف أردنية في ليبيا

*عمان 
التي  الفتاة  ان  الأ���ش��رة،  حماية  اإدارة  اأك��دت 
بحالة  الثاثاء،  تداوله،  جرى  فيديو  يف  ظهرت 

جيدة وهي موجودة لدى حماية ال�شرة الآن.
الأمن  مديرية  با�شم  الإعامي  وقال  الناطق 
العام اأن  الفتاة التي ظهرت يف فيديو جرى تداوله 
وتعر�شها  حياتها  على  خ��ط��ورة  وج���ود  وادع���ت 
لل�شرب واليذاء من قبل ذويها، يوجد لديها ملف 
درا�شة اجتماعية لدى ادارة حماية ال�شرة ويتم 

درا�شة  اآخر  ان  مو�شحا  با�شتمرار،  حالتها  متابعة 
ملنزلها ملتابعة حالتها الجتماعية كانت قبل ايام، 

وكانت بحالة جيدة ول يوجد اية خطورة عليها.
الفيديو،  ت���داول  ج��رى  ان  وب��ع��د  ان��ه  واك���د 
يف  ال�شرة  حماية  لق�شم  الفتاة  ا�شطحبت  اأم�ص، 
يوجد  ول  جيدة  بحالة  وكانت  جر�ص  حمافظة 
للعنف،  تعر�شها  على  ت��دل  ع��ام��ات  اي��ة  عليها 
وك��ذل��ك ل ي��وج��د اي���ة م��وؤ���ش��رات ح���ول وج��ود 

خطورة على حياتها.

*عمان 
ت�شجيل  عن  الأرب��ع��اء،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا يف  12 وفاة و598 
وفاة   9561 اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة، 

و741699 اإ�شابة.
واأ���ش��ار امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�����ش��ادر ع��ن وزارة 
ال�شحة اإىل اأن عدد احلالت الن�شطة حالّيا و�شل 
التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   8501 اإىل 
عدد  بلغ  كما  حالة،   58 امل�شت�شفيات  اإىل  اأدخلت، 
يف  حالة،   66 امل�شت�شفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت 
التي  املوؤّكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  حني 

تتلقى العاج يف امل�شت�شفيات 471 حالة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  وبني 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت  ال�شمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   17 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص ال�شطناعي يف 

الإقليم ذاته 9 باملئة.
اإقليم  العزل يف  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
ن�شبة  و�شلت  ح��ني  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�شط 

اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة يف الإقليم ذاته اإىل 
25 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص 

ال�شطناعي 7 باملئة.
اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت 
العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   4 اجلنوب 
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة 

التنّف�ص ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 3 باملئة.
�شفاء،  حالة   841 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ�شار 
املتوقعة،  ال�شفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�شل 
اإىل723637  يومًا،   14 العزل  ف��رة  اإنتهاء  بعد 
لي�شبح  فح�شًا،   20459 اإجراء  اإىل  واأ�شار  حالة. 
العدد الإجمايل للفحو�شات التي اأجريت منذ بدء 
الوباء وحتى الآن 7471403 فح�شًا، لفتًا اإىل اأن 
ن�شبة الفحو�شات الإيجابّية و�شلت اإىل نحو 92ر2 
باملئة. وبني املوجز اأن عدد الذين جرى اإعطاوؤهم 
اجلرعة الأوىل من لقاحات كورونا بلغ 1892782 
بلغ  فيما  �شخ�شا،   594835 واجلرعتني  �شخ�شًا 
عدد امل�شجلني على املن�شة لتلقي اللقاح 2803526 

�شخ�شا.

*عمان 
على  القب�ص  اجل��ن��ائ��ي  البحث  اإدارة  ال��ق��ت 
مداهمات  يف  باخلطرين  امل�شنفني  م��ن  �شخ�شني 

للبحث اجلنائي يف حمافظتي اربد والعا�شمة.
المن  مديرية  با�شم  العامي  الناطق  وقال 
اإط��ار  ويف  اجلنائي  البحث  يف  العاملني  ان  العام 
متابعتهم لاأ�شخا�ص اخلطرين، متكنوا من حتديد 
مكان وجود �شخ�ص مطلوب وم�شنف باخلطري جدًا 

وبحقه 25 طلبًا امنيًا يف حمافظة اربد، مبينا انه 
القب�ص عليه بعد ان ابدى  جرت مداهمته والقاء 
ناريان  �شاحان  بحوزته  بط  و�شُ للقوة،  مقاومة 

وكمية من الذخرية واحلبوب املخدرة.
مطلوب  م��ك��ان  حت��دي��د  العا�شمة  يف  مت  كما 
بق�شايا  طلبات  خم�شة  وبحقه  باخلطري  م�شنف 

جنائية، واأُلقي القب�ص عليه بعد مداهمته.
وبداأت التحقيقات معهما لإحالتهما للق�شاء.

*عمان 
ان��ت��خ��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����ش��رك��ة 
مبناق�شة  املعنية  والإداري������ة(،  )ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ل�شنة  والامركزية  البلديات  ق��ان��ون  م�شروع 

رئي�شا  الهالت  حممد  الدكتور  النائب   ،2021
بالتزكية. لها 

النائب  الأربعاء،  اجتماع  خال  انتخبت،  كما 
الدكتور اأحمد اخلايلة مقررا للجنة.

*عمان 
ملجل�ص  العادية  غري  بالدورة  جل�شاته  اآخر  يف  النواب  جمل�ص  اأقر 
هيئة  وح�شور  العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�شة  الأربعاء  الأمة، 

الوزارة، القانون املعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد.
كما وافق املجل�ص على القانون املعدل لقانون ديوان املحا�شبة كما 
عّدله جمل�ص الأعيان، وب�شكل يح�شر ح�شانة رئي�ص ديوان املحا�شبة 
ب�"اجلرائم النا�شئة عن وظيفته"، ويلغي عنه "رتبة" الوزير. ويتيح 
الهيئة،  ملجل�ص  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  لقانون  املعدل  القانون 
ملدة  الف�شاد  اأفعال  من  اأيًا  بارتكابه  بامل�شتبه  اتخاذ قرار الحتفاظ 
اأو  الأدلة  �شياع  فيها  يخ�شى  التي  احلالت  يف  �شاعة،   48 تتجاوز  ل 
اإ�شدار قرار  ال�شرورة  للمجل�ص عند  امل�شروع  كما يجيز  فيها،  التاأثري 
من  اأيًا  يرتكب  من  لكل  ال�شفر  ومنع  املنقولة  الأم��وال  على  باحلجز 
اأفعال الف�شاد ملدة ل تتجاوز يومي عمل على اأن يتم رفع هذا القرار 

اإىل املدعي العام.
�شخ�ص  اأي  بحق  الكاذبة  املعلومات  ن�شر  اعتبار،  النواب،  ورف�ص 
اأعمال  من  ال�شخ�شية،  املنفعة  حتقيق  بق�شد  اعتباري  اأو  طبيعي 
الف�شاد، كما �شمل القانون املوظفني العموميني والأمنيني والع�شكريني 
اأفعال  من  اأي  ارتكابهم  عند  امل�شاحلة  باإجراء  املتعلقة  املادة  باأحكام 

الف�شاد.
تابع �ص2

*عّمان 
متابعتها  الأرب��ع��اء،  املغربني،  و���ش��وؤون  اخلارجية  وزارة  اأك��دت 
اأردن��ي��ة  فتاة  تعر�ص  ح��ول  ي��وم��ني،  منذ  وردت��ه��ا،  التي  للمعلومات 

لاختطاف و�شوء املعاملة يف دولة ليبيا ال�شقيقة.
الفايز،  اهلل  �شيف  ال�شفري  الوزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال 
مع  م�شتمر  توا�شل  على  العمليات،  مركز  خ��ال  وم��ن  ال���وزارة،  اإن 
اأكدت  والتي  عمان  يف  الليبية  ال�شفارة  خال  من  الليبية  ال�شلطات 
باتخاذ  تلقيها معلومات عن احلادثة  الليبية قامت فور  ال�شلطات  اأن 
الفتاة يف  الازمة، حيث جرى و�شع  والأمنية  القانونية  الإجراءات 
مكان اآمن، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق املعتدين. 
وقال الفايز اإن الوزارة على توا�شل م�شتمر مع الأ�شقاء يف ال�شلطات 
والدعم  الإ�شناد  ولتقدمي  الق�شية  حيثيات  على  للوقوف  الليبية 
وامل�شاعدة الازمة للمواطنة الأردنية، كما يجري التوا�شل مع ذويها 
يف اململكة لو�شعهم ب�شورة امل�شتجدات، موؤكدا اأن اأولوية الوزارة الآن 
الإجراءات  ُتتخذ  واأن  و�شامة  وحرية  باأمان  املواطنة  تكون  اأن  هو 
زالت  ما  املعلومات  اأن  الفايز  وبني  املعتدين.  بحق  الازمة  القانونية 
مثمنا  ج��رى،  ما  حيثيات  على  للوقوف  جارية  والتحقيقات  اأولية 
للتعامل  الليبية  ال�شلطات  بها  قامت  التي  والفورية  احلثيثة  اجلهود 

مع املو�شوع.

جاللته ينعم بوسام المئوية على مرتبات من الجيش 
واألمن والمخابرات وكوكبة من ابناء األردن

*عمان
بو�شام  الثاين  امللك عبداهلل  اأنعم جالة 
من  م��رت��ب��ات  على  الأوىل  ال��دول��ة  مئوية 
– اجلي�ص العربي،  القوات امل�شلحة الأردنية 
املخابرات  ودائ���رة  ال��ع��ام،  الأم��ن  ومديرية 
وبناته،  الأردن  اأبناء  من  وكوكبة  العامة، 
امل�شلحة  ال��ق��وات  �شفوف  يف  خ��دم��وا  مم��ن 
والأجهزة الأمنية و�شاهموا يف رفعة الأردن 

وازدهاره.

ج���اء ذل���ك خ���ال رع��اي��ة ج��ال��ة امللك 
مئوية  مبنا�شبة  امل�شلحة  ال��ق��وات  احتفال 

الدولة.
اطلقت  املوقع  اىل  جالته  و�شول  ولدى 
امللك،  بجالة  ترحيبا  طلقة   21 املدفعية 
القوات  فر�شان  من  كوكبة  به  اح��اط  فيما 

امل�شلحة.
امللكي،  ال�شام  اجلي�ص  مو�شيقات  وعزفت 

وا�شتعر�ص جالته حر�ص ال�شرف.

موقع  و�شوله  ل��دى  ا�شتقباله  يف  وك��ان 
بن  احل�شني  الأم���ري  العهد  ويل  الح��ت��ف��ال 

عبداهلل الثاين.
ال�شتعرا�ص  ببدء  امللك  جالة  واأذن 
ملو�شيقات  عر�شا  تخلله  وال���ذي  الع�شكري 
ال�شامتة من  امل�شاة  امل�شلحة، ووحدة  القوات 

احلر�ص امللكي.
وت�شلمت خال الحتفال كتيبة احل�شني 

الآلية الثانية راية الثورة العربية الكربى.

الملك يرعى احتفال 
الجيش بمئوية الدولة 

شخصية العام الثقافية
 لعام 2021

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020

شخصية العام  التربويـة

المعلمة الرائعة

 هنادي ابو الهيجا 

*عمان 
اأوراق  تقبل  مرا�شم  الأربعاء،  الزاهر،  ب�شمان  ق�شر  يف  جرت 
امللكي  ال��ب��اط  ل��دى  املعينني  ال���دول  �شفراء  م��ن  ع��دد  اعتماد 

الها�شمي.
كل  اعتماد  وراق  اأ الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  تقبل  فقد 
يابو،  مالمي  فاروق  الحتادية  نيجرييا  جمهورية  �شفري  من 
حممد  حم��م��د  ن��ي��ك��اراغ��وا  جل��م��ه��وري��ة  امل��ق��ي��م  غ��ري  وال�����ش��ف��ري 
ال�شان  فا�شو  لبوركينا  املقيم  غري  وال�شفري  ال�شر،  فرارة 
ال�شراكية  فيتنام  جلمهورية  املقيم  غري  وال�شفري  مونيه، 
�شلوفاكيا  جلمهورية  املقيم  غ��ري  وال�شفري  زون��غ،  فيت  ف��و 

فارغا. ماريك 
عزفت  ال���زاه���ر،  ب�����ش��م��ان  ق�شر  ال�����ش��ف��راء  و���ش��ول  ول���دى 
من  لكل  الوطني  وال�شام  الأردين  امللكي  ال�شام  املو�شيقى 

بلدانهم.
اأ�شرحة املغفور لهم،  اأكاليل الزهور على  وقام ال�شفراء بو�شع 
امللك  وجالة  ط��ال،  بن  احل�شني  الباين  امللك  جالة  اهلل،  ب��اإذن 
عبداهلل،  بن  طال  امللك  وجالة  احل�شني،  بن  عبداهلل  املوؤ�ش�ص 
رئي�ص  العتماد،  اأوراق  تقبل  مرا�شم  وح�شر  ثراهم.  اهلل  طيب 
اخلارجية  ووزير  ال��وزراء  رئي�ص  ونائب  الها�شمي،  امللكي  الديوان 

و�شوؤون املغربني.

*العقبة 
املخاطر  الأربعاء،  البحرية،  الهيئة  يف  ال�شامة  جلنة  بحثت 
العقبة،  ميناء  على  �شافر  العماقة  النفط  ناقلة  من  املحتملة 

واملتواجدة يف ميناء احلديدة اليمني.
اإن  �شلمان  حممد  املهند�ص  البحرية  الهيئة  عام  مدير  وق��ال 
الهيئة  جهود  �شمن  ياأتي  بالعقبة  الهيئة  مبقر  املنعقد  الجتماع 
لبحث جميع املوا�شيع املتعلقة بق�شايا ال�شامة والأمان على اأعلى 
�شركائها  مع  التن�شيق  اإدامة  الهيئة على  موؤكدا حر�ص  امل�شتويات، 
مب�شتوى عال للحفاظ على البيئة البحرية يف خليج العقبة �شليمة 

من كل امللوثات.

عمان 
اأعلنت اإدارة ترخي�ص ال�شواقني واملركبات، الأربعاء، اعتذارها 
عن تقدمي خدماتها للمراجعني يف جميع مراكزها اليوم  اخلمي�ص، 
املنطقة  ترخي�ص  وق�شم  عمان  جمرك  ترخي�ص  ق�شم  با�شتثناء 
ويوم  الكربى  العربية  الثورة  ذكرى  مبنا�شبة  الزرقاء،  يف  احلرة 
على  احلا�شلني  مع  التوا�شل  �شيجري  اأنه  الإدارة  وبينت  اجلي�ص. 
لهم  جديدة  مواعيد  لتحديد  والعملي  النظري  للفح�ص  مواعيد 
دون اأن يرتب عليهم اأية التزامات مالية. ومن جانب اآخر، اأعلنت 
اإدارة الإقامة واحلدود عن توقف تقدمي خدماتها يف مركز الإدارة 
�شيكون  فيما  اخلمي�ص،  اليوم  املحافظات  داخ��ل  الإ���ش��دار  وف��روع 
الدوام يف املراكز احلدودية ومكتب ا�شدار هيئة ت�شجيع الإ�شتثمار 
ومكتب ا�شدار الإقامات يف وزارة الداخلية ومكتب العمل يف وزارة 
الأمن  مديرية  ودعت  املتبعة.  الإج��راءات  وبح�شب  طبيعيا  العمل 
العام املواطنني اإىل الإلتزام بهذه املواعيد توفريا لوقتهم وجهدهم.

*عمان 
برئا�شة  الأربعاء،  عقدها  التي  جل�شته  يف  الوزراء  جمل�ص  اقّر 
لنظام  ًل  م��ع��دِّ نظامًا  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص 
ل�شنة  ال�شريبّية وال�شجّات وامل�شتندات ون�شب الأرباح  الإقرارات 

.2021
يف  امل�شرك  ال�شتثمار  �شناديق  �شمول  لغايات  النظام  وياأتي 
ن�شب  ولتحديد  بالأ�شهم،  متاجرتها  عن  الّناجتة  الأرب��اح  ن�شب 
امل�شتثمر  على  الّدخل  �شريبة  فر�ص  لغايات  افية  ال�شّ الأرب���اح 
ناعي يف حال  امل�شّجل يف املنطقة احلّرة، الذي ميار�ص الّن�شاط ال�شّ

عدم تنظيمه لل�شجّات وامل�شتندات والبيانات املالّية.
الق�شاة  ن��ادي  لنظام  ًل  م��ع��دِّ نظامًا  ال���وزراء  جمل�ص  اأق��ّر  كما 
الق�شاة  انت�شاب  عملّية  تنظيم  بهدف   ،2021 ل�شنة  النظاميني 
التي  اخلدمات  من  وانتفاعهم  الّنادي،  اإىل  واملتقاعدين  العاملني 

يقّدمها.
الّرئي�ص  ا�شتقالة  على  ال��وزراء  جمل�ص  وافق  اآخر،  �شعيد  على 
حمّمد  الدكتور  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�ص  التنفيذّي 

احلايقة.

الملك يتقبل أوراق 
اعتماد عدد من السفراء

بحث مخاطر ناقلة النفط 
صافر على خليج العقبة

الترخيص تعتذر عن تقديم 
خدماتها للمراجعين الخميس

الموافقة على استقالة الحاليقة 
من االقتصادي واالجتماعي 
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*عمان 
ي�شادف اليوم اخلمي�ص عيد مياد �شاحب 
حيث  احل�شني،  بن  ها�شم  الأمري  امللكي  ال�شمو 
ولد �شموه يف الثامن من �شعبان 1401 هجرية 
 1981 ع���ام  ح��زي��ران  م��ن  للعا�شر  امل��واف��ق 
امللك  اهلل،  ب��اإذن  له،  املغفور  جلالة  ميادية 
وجالة  ث��راه،  اهلل  طيب  ط��ال،  بن  احل�شني 

امللكة نور احل�شني.
والأرب��ع��ون  احل���ادي  ال�شليل  ه��و  و�شموه 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  حممد  ل�شيدنا  املبا�شر 
اإمام املر�شلني  اآدم  و�شلم، حبيب اهلل �شيد ولد 

وخامت الّنبيني.
جالة  اأبناء  اآخر  هو  ها�شم  الأمري  و�شمو 
طيب  ط���ال،  ب��ن  احل�شني  امل��ل��ك  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
امللك  جلالة  الأ�شغر  الأخ  وه��و  ث��راه،  اهلل 
اهلل،  حفظه  احل�شني،  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
عّمان  يف  البتدائي  تعليمه  �شموه  اأنهى  وقد 
املتحدة  الوليات  يف  الثانوي  تعليمه  ثم  ومن 
 1999( ه��ج��ري��ة   1420 ع���ام  الأم��ري��ك��ي��ة 
بالأكادميية  �شموه  التحق  كما  م��ي��ادي��ة(، 

بريطانيا  يف  �شاندهري�شت  امللكية  الع�شكرية 
 2000( هجرية   1421 ع��ام  منها  وت��خ��رج 
ميادية( برتبة مازم ثاٍن يف القوات امل�شلحة 
�شموه  حاز  وقد  العربي،  اجلي�ص   - الأردن��ي��ة 
على عدة جوائز منها جائزة اأف�شل حت�شيل يف 
غري  ال�شباط  من  بالكلية  الأكادميية  درا�شته 

الربيطانيني.
ت��اون  ج���ورج  جامعة  م��ن  �شموه  ج  وت��خ��رَّ
بدرجة  الدولية  ال�شوؤون  كلية  من  الأمريكية 
هجرية   1426 رج��ب  م��ن  ال�شابع  يف  امتياز 
ميادية،   2005 اآب  من  ع�شر  للثاين  املوافق 
ثم اأكمل درا�شته العليا يف علوم القراآن الكرمي 
يف جامعة البلقاء التطبيقية، وتخرج منها يف 
احلادي ع�شر من �شعبان 1427 هجرية املوافق 
للخام�ص من اأيلول 2006 ميادية. ويف الثامن 
من �شفر 1436 هجرية املوافق الأول من كانون 
الأول 2014 ح�شل �شموه على �شهادة ماج�شتري 
جامعة  م��ن  الدفاعية  ال��درا���ش��ات  يف  اأخ���رى 
املتحدة.  اململكة  يف  لندن"  كوليج  "كينغز 
يف  �شموه  ت���درج  الع�شكرية،  م�شريته  خ��ال 
الرتب الع�شكرية يف العمليات اخلا�شة للجي�ص 
العربي حيث خدم يف اأق�شامها الثاثة: القوات 

ويف  وال�شاعقة.  الإره��اب،  مكافحة  اخلا�شة، 
لم  ت�شَّ ميادية(   2015( هجرية   1426 عام 
يف  املخت�شة  امللكية  املغاوير/61  كتيبة  قيادة 
العمليات اجلبلية املتقدمة ويف املناطق املبنية 
تولها  ع�شكرية  مهمة  واآخ��ر  وال�شحراوية. 
الأرك��ان  هيئة  لرئي�ص  م�شت�شارًا  كانت  �شموه 
رد  وقوات  اخلا�شة  العمليات  ل�شوؤون  امل�شركة 

الفعل ال�شريع.
وخال خدمته الع�شكرية، �شارك �شموه يف 
الوليات  يف  التاأ�شي�شية  الف�شائل  قادة  دورة 
 2007( ه��ج��ري��ة   1428 ع���ام  يف  امل��ت��ح��دة 
اأف�شل  ج��ائ��زة  على  خالها  وح��از  ميادية( 
الدوليني،  ال�شباط  من بني  الدورة  حت�شيل يف 
كما �شارك يف دورة قادة �شرايا امل�شاة يف دولة 
عام  يف  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
1430 هجرية )2009 ميادية( وحقق اأعلى 
درجة من التميز الأكادميي. اأما يف عام 1435 
هجرية )2014 ميادية( �شارك �شموه واأنهى 
القيادة  كلية  يف  متقدمة  �شباط  دورة  بنجاح 

والأركان املتقدمة يف اململكة املتحدة.
املوافق  هجرية   1438 الثاين  ربيع   13 يف 
12 كانون الثاين 2017 �شدرت الإرادة امللكية 
جالة  لأمناء  كبريًا  �شموه  بتعيني  ال�شامية 

حتى  عمله  راأ����ص  على  �شموه  وا�شتمر  امل��ل��ك، 
هجرية   1442 حمرم   19 يف  ا�شتقالته  تاريخ 

املوافق 7 اأيلول 2020.
وت���وىل ���ش��م��وه م��ه��ام ن��ائ��ب ج��ال��ة امللك 
وراف��ق  منا�شبات،  ع��دة  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

جالته يف العديد من املهام الر�شمية.
ويف ال�شاد�ص من ذي احلجة 1426 هجرية 
 2006 ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن  لل�شاد�ص  امل��واف��ق 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  قران  عقد  مّت  ميادية، 
الأمري ها�شم على �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 
الأم��ري  ب�شمو  �شموهما  ورزق  ه��ا���ش��م،  ف��ه��ده 
�شعبان  �شهر  من  والع�شرين  الثامن  يف  احل�شني 
املوافق للخام�ص ع�شر من  �شنة 1436 هجرية 
حزيران 2015، و�شمو الأمري احل�شن يف الثاين 
هجرية   1441 �شنة  �شفر  �شهر  من  والع�شرين 
الأول  ت�شرين  من  والع�شرين  للواحد  املوافق 
2019، و�شمو الأمرية هالة يف الثامن ع�شر من 
ربيع الأول 1428 هجرية املوافق لل�شاد�ص من 
يف  راية  الأمرية  و�شمو  ميادية،   2007 ني�شان 
للرابع  املوافق  الثاين من رجب 1429 هجرية 
من متوز 2008 ميادية، و�شمو الأمرية عالية 
يف التا�شع من ذي احلجة 1432 هجرية املوافق 

للخام�ص من ت�شرين الثاين 2011 ميادية.

*عمان 
قال اأمني عام اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�ص 
عبد اهلل كنعان ان الذكرى الثانية والع�شرين 
اهلل  عبد  امللك  جلالة  امللكي  اجللو�ص  لعيد 
مباركة،  عظيمة  منا�شبة  العر�ص  على  الثاين 
املئوية  ت��دخ��ل  ال��ع��زي��زة  ومملكتنا  ج���اءت 
الثانية من عمرها، وتزامنت املنا�شبة مع ذكرى 

النه�شة العربية الكربى ويوم اجلي�ص.
�شدر  �شحفي  ب��ي��ان  يف  ك��ن��ع��ان  وا����ش���اف 
الربعاء عن اللجنة، ان تزامن هذه املنا�شبات 
مدى  عن  تعرب  وقومية  وطنية  دللت  يحمل 
الخ��ي��ار  ها�شم  بني  ب��ني  الوثيقة  ال��ع��اق��ة 
الوطن  بناء  اأجل  من  وت�شحياتهم  وجهودهم 
وم��رك��زي��ة ق�شيتها  الأم���ة ووح��دت��ه��ا  ورف��ع��ة 

الفل�شطينية وجوهرتها القد�ص.
وقال ان منا�شبة ذكرى اجللو�ص امللكي على 
والتاريخ  الرث  هذا  النفو�ص  يف  تبعث  العر�ص 
�شبيل  يف  الها�شميون  زال  وم��ا  ق��دم��ه  ال���ذي 
التنمية ال�شاملة والتطور والتقدم الذي و�شل 
تر�شخت  حيث  قيادتهم،  بف�شل  الردن  اليه 
اأركان الدولة بحكمة الها�شميني والتفاف ابناء 

الوطن حولهم وثقتهم بهم.
الها�شمية حافظت  القيادة  ان  واكد كنعان 
والن�����ش��اين  وال���ش��ام��ي  ال��ع��رب��ي  بعدنا  على 
لها  اأ���ش��ار  التي  املرتكزات  ذات  وه��ي  العاملي، 
جالة امللك يف الأوراق النقا�شية ور�شالة عّمان 
واملقابات  وال��ل��ق��اءات  اخلطابات  جميع  ويف 
اإطارًا  مبجملها  �شكلت  والتي  والدولية  املحلية 

يحقق لاأردن والأمة ما يعود عليهم باخلري.
وبني ان الو�شاية الها�شمية التاريخية على 

حملها  التي  وامل�شيحية  ال�شامية  املقد�شات 
ب��اأم��ان��ة واخ��ا���ص، ك��ان��ت وم��ا ت��زال  جالته 
الدرع القوي الذي نقف جميعًا خلفه يف الدفاع 
ال�شامية  ومقد�شاتها  والأم���ة  ال��وط��ن  ع��ن 
التحديات  جميع  اأم��ام  القد�ص  يف  وامل�شيحية 
جالته  ب��دع��وة  ونتم�شك  ت��واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي 
ال�شام  ال�شرعية بن�شر قيم  للعامل ومنظماته 
الدولتني  ح��ل  ذل��ك  يف  مب��ا  والأم����ن،  واملحبة 
واقامة الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ص 

ال�شرقية على حدود عام 1967م.
الأمة  ان  كنعان  قال  ال�شعيد،  ذات  وعلى 
حزيران   10 يف  جغرافيتها  امتداد  على  كانت 
جمدها  انبعاث  م��ع  موعد  على  1916م  ع��ام 
التليد وفكرها الأ�شيل املتمثل يف اإعان املغفور 
العربية  النه�شة  ال�شريف احل�شني بن علي  له 
على  ترتكز  الأمة  نه�شة  باأن  يوؤمن  كان  حيث 
وال�شتقال  الوحدة  هي  هامة  عنا�شر  ثاثة 
نا�شل  عليه  والبناء  ذلك  ولر�شيخ  واحلرية، 
من  العرب  اأح���رار  وحوله  احل�شني  ال�شريف 
باد ال�شام والعراق وم�شر واجلزيرة العربية 

وغريها .
الباد  وحدة  ان  �شحايف،  بيان  يف  وا�شاف 
جت�شدت  احل�شني  ال�شريف  فكر  يف  العربية 
الباد،  �شرب من هذه  اأي  التنازل عن  رف�شه  يف 
ومت�شكه بحدود الدولة العربية الواحدة التي 
ورف�ص  فل�شطني  فيها  مبا  ا�شتقالها  اإىل  �شعى 
الربيطانية  وامل���ح���اولت  امل��ق��رح��ات  جميع 
و�شلخ  متزيقها  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شتعمارية 
فل�شطني عنها. واأ�شاف اننا ننعم اليوم بقيادة 
وتوؤمن  العربية  النه�شة  راية  حتمل  ها�شمية 

بر�شالتها اخلالدة يف حفظ الكرامة الن�شانية 
الد�شتور  �شكلت  التي  النه�شة  هذه  والعدالة، 
عن  الدفاع  يف  الردنية  وال�شيا�شة  والعقيدة 
الق�شية  مقدمتها  ويف  املركزية  الأم��ة  ق�شايا 
�شكلت  فقد  القد�ص،  وجوهرتها  الفل�شطينية 
القد�ص  اإىل  علي  بن  احل�شني  ال�شريف  زي��ارة 
لرية  األف   38 من  باأكرث  وتربعه  1915م  عام 
ذهبية لعمار امل�شجد الأق�شى املبارك وبقية 
عميقة  دللت  1924م  عام  فل�شطني  م�شاجد 
العربية  النه�شة  مركزية  ه��ي  القد�ص  ب��اأن 

وقيادتها الها�شمية.
القد�ص  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  ان  وق��ال 
توؤكد اأن النه�شة العربية لي�شت حدثًا تاريخيًا 
ر�شالة  ه��ي  ب��ل  ف��ق��ط،  احل��دي��ث  ع�شرنا  يف 
ودفاعًا  للحق  ن�شرة  متجذرة  عاملية  ها�شمية 
وامي��ان��ًا  م�شريها،  بتقرير  ال�شعوب  ح��ق  ع��ن 
يف  وتكاتفها  الأم��ة  وح��دة  ب�شرورة  ها�شميًا 
يف  والرثوات  واملقد�شات  الأر�ص  حماية  �شبيل 
وجه اأي قوة ظاملة، م�شريا اإىل ان الدبلوما�شية 
امللك  جالة  من  مبا�شرة  بتوجيهات  الأردنية 
التاريخية  الو�شاية  �شاحب  الثاين  اهلل  عبد 
يف  وامل�شيحية  ال���ش��ام��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى 
الحتال  ممار�شات  ف�شح  يف  تن�شط  القد�ص 
امل�شجد  اقتحام  يف  وهمجيته  ال�شرائيلي 
ال�شريف  القد�شي  احل��رم  امل��ب��ارك/  الق�شى 
الرا�شي  وم�شادرة  الكنائ�ص  على  والعتداء 
القد�ص  احياء  تهويد  واج���راءات  والعقارات 
ال�شيخ  ح��ي  يف  احل��ال  ه��و  كما  اأهلها  وتهجري 
و�شلوان وغريها من ممار�شات الحتال  جراح 

املخالفة لل�شرعية الدولية .

*عمان 
ع���ق���د ف���ري���ق حم�����ور مت���ك���ني اخل���دم���ات 
ال�شراتيجية  ع��ن  املنبثق  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الوطنية للحماية الجتماعية 2019 -2025، 
عام  اأمني  برئا�شة  الثاين،  اجتماعه  الأربعاء، 
برق  الدكتور  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

ال�شمور.
والأن�شطة  العمل  �شري  الجتماع،  وناق�ص 
املقبلة،  للفرة  ال�شراتيجية  يف  ال����واردة 
وخطة العمل التنفيذية لفريق متكني – حمور 
بالإ�شافة   ،2023-2021 لاأعوام  اخلدمات 
وامل�شاريع  الربامج  من  الأولويات  حتديد  اإىل 
الأخ��ذ  مع  اخلطة  �شمن  ال���واردة  والأن�شطة 
بعني العتبار اأهمية حتديد وتاأطري الأن�شطة 

�شمن موؤ�شرات قيا�ص تدلل على حجم الجناز 
الفعلي.

�شحفي  ب��ي��ان  بح�شب  ال�����ش��م��ور،  وق���ال 
على  تعمل  ال��وزارة  اإن  ال���وزارة،  عن  �شادر 
ملحاور  ا�شتجابة  طاقاتها  جميع  تكييف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة عن  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 
الواردة  املجالت  خمتلف  يف  ال�شراتيجية 
ف��ي��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون وال��ت�����ش��ارك م��ع اجل��ه��ات 

. ملختلفة ا
تتطلع  التنمية  وزارة  ان  ال�شمور،  واأ�شاف 
فيما  والتعليم  الربية  وزارة  مع  التعاون  اإىل 
تنمية  مراكز  يف  الأطفال  ريا�ص  عمل  يخ�ص 
لاأهايل  اخلدمة  هذه  لتوفري  املحلي،  املجتمع 
واأطفالهم يف خمتلف مناطق اململكة، ف�شًا عن 

توجه الوزارة ل�شتحداث مراكز تعنى بت�شويق 
وتوزيع منتوجات الأ�شر املنتجة.

اجل��ه��ود  تن�شيق  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ون  ودع���ا 
الجتماعية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  بني 
اإي�شال  واأ�شاليب  و�شائل  وتطوير  الأ�شا�شية، 
جودتها  وحت�����ش��ني  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات 
وكفاءتها اإىل جانب ح�شر الفجوات التمويلية 

لهذه الربامج وامل�شاريع.
الوطني  املجل�ص  عام  اأمني  اللقاء،  وح�شر 
عام  ومدير  م��ق��دادي،  حممد  الأ���ش��رة  ل�شوؤون 
وممثلون  الربي�شي،  انعام  الأردن  نهر  موؤ�ش�شة 
عن وزارتي الربية وال�شحة، واملجل�ص الأعلى 
ومعهد  الع��اق��ة،  ذوي  الأ���ش��خ��ا���ص  حل��ق��وق 

العناية ب�شحة الأ�شرة.

عيد ميالد سمو األمير هاشم 
بن الحسين يصادف اليوم

كنعان: الجلوس الملكي ويوم 
الجيش مناسبة عظيمة مباركة

تمكين للخدمات االجتماعية يعقد 
اجتماعه الثاني لتحديد األولويات

النواب يقر معدل النزاهة 
ومكافحة الفساد

*عمان 
ملجل�ص  العادية  بالدورة غري  اآخر جل�شاته  النواب يف  اأقر جمل�ص 
هيئة  وح�شور  العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�شة  الأربعاء  الأمة، 

الوزارة، القانون املعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد.
كما وافق املجل�ص على القانون املعدل لقانون ديوان املحا�شبة كما 
عّدله جمل�ص الأعيان، وب�شكل يح�شر ح�شانة رئي�ص ديوان املحا�شبة 
ب�"اجلرائم النا�شئة عن وظيفته"، ويلغي عنه "رتبة" الوزير. ويتيح 
القانون املعدل لقانون النزاهة ومكافحة الف�شاد ملجل�ص الهيئة، اتخاذ 
قرار الحتفاظ بامل�شتبه بارتكابه اأيًا من اأفعال الف�شاد ملدة ل تتجاوز 
48 �شاعة، يف احلالت التي يخ�شى فيها �شياع الأدلة اأو التاأثري فيها، 
على  باحلجز  قرار  اإ�شدار  ال�شرورة  عند  للمجل�ص  امل�شروع  يجيز  كما 
الأموال املنقولة ومنع ال�شفر لكل من يرتكب اأيًا من اأفعال الف�شاد ملدة 

ل تتجاوز يومي عمل على اأن يتم رفع هذا القرار اإىل املدعي العام.
�شخ�ص  اأي  بحق  الكاذبة  املعلومات  ن�شر  اعتبار،  النواب،  ورف�ص 
طبيعي اأو اعتباري بق�شد حتقيق املنفعة ال�شخ�شية، من اأعمال الف�شاد، 
باأحكام  والع�شكريني  والأمنيني  العموميني  املوظفني  القانون  �شمل  كما 
الف�شاد.  اأفعال  من  اأي  ارتكابهم  عند  امل�شاحلة  باإجراء  املتعلقة  املادة 
اأفعال  من  اأي��ًا  يرتكب  ملن  والغرامة  احلب�ص  عقوبتي  امل�شروع  ويجمع 
الف�شاد، باإقرار احلب�ص مدة ل تقل عن اربعة ا�شهر مع غرامة ل تقل 
عن 500 دينار. ورف�ص النواب ا�شتثناء هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد 
من نظام اخلدمة املدنية، وا�شتبدال الأنظمة املعمول بها لدى الوزارات 
العجارمة  رمزي  النائب  واأدى  خا�شة.  باأنظمة  احلكومية  والدوائر 
اليمني الد�شتورية اأمام املجل�ص، نائبًا عن الدائرة اخلام�شة بالعا�شمة، 
بعد ف�شل النائب ا�شامة العجارمة من ع�شوية املجل�ص و�شغور املقعد. 
اأعلمت النواب بكتاب ر�شمي الثنني  وكانت الهيئة امل�شتقلة لانتخاب 
املا�شي، اأن رمزي حممود العجارمة هو احلا�شل على اأعلى الأ�شوات من 
ما  بند  ويف  ال�شاغر.  املقعد  �شاحب  يلي  والذي  الفائزة،  القائمة  ذات 
عن  بالإفراج  املتعلقة  الق�شايا  من  عددا  نواب  اثار  اعمال  من  ي�شتجد 
املعتقلني الأردنيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية، كما ابدى نواب انزعاجهم 
اعتربوه  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة  لرئي�ص هيئة  من�شوب  من حديث 
م�شيئًا ملجل�ص النواب. واكد نائب رئي�ص الوزراء، وزير الدارة املحلية 
توفيق كري�شان، اعتزاز احلكومة مبجل�ص النواب، وانها لن ت�شمت عن 
يف  دراجته  على  من  طفل  �شقوط  حادثة  وحول  للمجل�ص.  ا�شاءة  اي 
حمافظة الكرك، والتاأخر يف نقله اإىل احد م�شت�شفيات العا�شمة، قال 
امل�شوؤوليات،  لتحديد  باحلادثة  حتقيق  جلنة  ت�شكيل  مت  انه  كري�شان 
عبدالرحيم  ال��ن��واب  جمل�ص  ع��ام  ام��ني  وك��ان  املق�شرين.  وحما�شبة 
املت�شمنة  ال�شامية  امللكية  الإرادة  ن�ص  اجلل�شة  بداية  يف  تا  الواكد 

ف�ص الدورة غري العادية ملجل�ص الأمة اعتبارًا من اخلمي�ص املقبل.

مذكرة تفاهم بين المجلس 
األعلى لذوي اإلعاقة 

ومستشفى الملك المؤسس
*عمان 

وم�شت�شفى  العاقة  ذوي  ال�شخا�ص  حلقوق  العلى  املجل�ص  وقع 
وبروتوكول  تفاهم  مذكرة  الربعاء،  اجلامعي  عبداهلل  املوؤ�ش�ص  امللك 
يف  الطبيعي  العاج  جل�شات  وتقدمي  التعاون  لتعزيز  م�شرك  تعاون 
املجل�ص  عن  التفاهم  مذكرة  ووقع  للم�شت�شفى.  التابعة  العاج  وحدة 
رئي�ص املجل�ص �شمو الأمري مرعد بن رعد، وعن امل�شت�شفى رئي�ص جمل�ص 
اأهمية  الأمري  �شمو  واأكد  خري�شات.  �شائب  الدكتور  الأ�شتاذ  الإدارة 
التعاون بني املوؤ�ش�شتني لتحقيق التكاملية والت�شاركية وحت�شني م�شتوى 
اأنه  اإىل  م�شريًا  الإعاقة،  ذوي  لاأ�شخا�ص  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات 
واخل��ربات  الكفاءات  من  ال�شتفادة  �شيتم  التفاهم  مذكرة  مبوجب 
واإ�شراك  وال�شت�شارات  الفني  الدعم  تقدمي  �شيتم  وكما  املوجودة، 
من  العلمية.  والور�ص  باملوؤمترات  والإدارية  والفنية  الطبية  الكوادر 
جهته اأكد خري�شات اأن م�شت�شفى امللك املوؤ�ش�ص عبداهلل اجلامعي ميلك 
ذوي  الأ�شخا�ص  ل�شتقبال  وال�شتعداد  والقدرة  الطبية  الإمكانيات 
العاج  وحدة  يف  طبيعي  عاج  جل�شات  اىل  يحتاجون  ممن  الإعاقة 
الطبيعي التابعة للم�شت�شفى. ومبوجب هذه املذكرة، �شيقوم امل�شت�شفى 
يتم  اأن  بعد  احلالت،  من  حالة  لكل  فردية  عاجية  خطط  بتطوير 

حتويلها اىل امل�شت�شفى من قبل املجل�ص الأعلى.

مدير األمن العام يلتقي 
نظيره القطري

  
*عمان 

خال  احل��وامت��ة،  ح�شني  الركن  اللواء  العام  الأم��ن  مدير  بحث 
العام  الأم��ن  مدير  برئا�شة  قطريا  وف��دا  الأرب��ع��اء،  مكتبه  يف  لقائه 
اأوا�شر  تعزيز  �شبل  اخلليفي،  جا�شم  بن  �شعد  الركن  اللواء  القطري 
ال�شقيقني  البلدين  املدين يف  والدفاع  العام  الأمن  التعاون بني جهازي 
يف خمتلف املجالت، ول�شيما التدريبية والفنية. واأكد اللواء الركن 
اللقاء الذي ح�شره ال�شفري القطري يف عمان �شعود  احلوامتة، خال 
اآل ثاين، ومدير الدفاع املدين القطري العميد حممد حمد  بن نا�شر 
الدهيمي، وعدد من كبار �شباط الأمن العام والدفاع املدين القطريني، 
امللك  ر�شخ دعائمها جالة  التي  ال�شقيقني  البلدين  العاقة بني  عمق 
عبد اهلل الثاين واخوه �شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين. ولفت اإىل 
اأهمية تعزيز التعاون القائم يف جمالت الأمن والدفاع املدين، خا�شة 
يف جمال التدريب وتبادل اخلربات، ومكافحة اجلرمية مبا ي�شهم يف 
مب�شتوى  اخلليفي  اللواء  اأ�شاد  جانبه،  من  ال�شقيقني.  ال�شعبني  خدمة 
التعاون بني جهازي الأمن العام والدفاع املدين يف الأردن وقطر، لفتا 
اإىل ال�شمعة الطيبة وامل�شتوى املتقدم الذي و�شلت مديرية المن العام 
واأكد  والدويل.  املحلي  ال�شعيدين  على  املراكمة  وخرباتها  الأردنية 
�شتى  العام يف  الأمن  مع مديرية  التعاون  توثيق  اأهمية  الزائر  الوفد 
الخت�شا�شات، معربني عن اعتزازهم بالعاقة الطيبة مع الأمن العام 

الأردين يف �شياق العاقات الأخوية املتميزة بني البلدين ال�شقيقني.

جامعة األميرة سمية تتقدم للمركز الثاني 
وطنيا في التصنيف كيو أس رانكنج

  
*عمان 

حققت جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا اإجنازا جديدا بتقدمها 
الثاين وطنيا بعد اجلامعة الأردنية، وبقائها �شمن الفئة  اإىل املركز 
1000-801 يف الت�شنيف العاملي للجامعات QS Ranking 2022 مع 
عدد  زيادة  رغم  الفئة،  هذه  �شمن  باملئة   6 بن�شبة  موقعها  يف  حت�شن 

اجلامعات الداخلة يف هذا الت�شنيف بن�شبة 10 باملئة لهذا العام.
يف  اجلامعة  حلت  كما  الأرب��ع��اء،  للجامعة  �شحفي  بيان  وبح�شب 
عدد  اإىل  املن�شورة  الأبحاث  عدد  ن�شبة  معيار  يف  وطنيا  الأول  املركز 
يف  ال�شت�شهاد  ن�شبة  معايري  يف  تقدمها  مع  التدري�ص،  هيئة  اأع�شاء 
الأبحاث العلمية لكل ع�شو هيئة تدري�ص والطلبة الدوليني، و�شمعة 
قال  جانبه،  من  عنهم.  العمل  اأرباب  ور�شا  العمل  �شوق  يف  اخلريجني 
هذا  يف  اجلامعة  تقدم  اإن  الرفاعي  م�شهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص 
الت�شنيف املهم يتكرر لل�شنة الثالثة على التوايل، رغم �شغر حجمها، 
اأف�شل  قائمة  �شمن  لتكون  �شعيها  موؤكدا  فيها،  طب  كلية  وجود  وعدم 

500 جامعة عاملية يف ال�شنوات القادمة.

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس
*عمان 

با�شم  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  رف��ع 
عبداهلل  امللك  جالة  اإىل  والتربيك  التهنئة  عبارات  اأ�شدق  املجل�ص 

الثاين مبنا�شبة العيد الثاين والع�شرين جللو�شه على عر�ص اململكة.
ويف م�شتهل جل�شة النواب، الأربعاء، "جدد عهد الوفاء والإخا�ص 
الوطن  ه��ذا  �شروح  اأق��ام��وا  الذين  والأج���داد  الآب��اء  عهد  جلالته، 
بيعة، حتر�شه عناية اهلل  الغايل جيا من بعد جيل، وبيعة من بعد 
الذي نحتفل كذلك بعيده  امل�شطفوي،  القدير، ويحميه جي�شه  العلي 
وامل�شروع  ال��ك��ربى،  العربية  ال��ث��ورة  انطاقة  مع  بالتزامن  املجيد 
يف  بها  نحتفل  ثاث  منا�شبات  العودات:  وتابع  القومي".  النه�شوي 
غمرة احتفالتنا باملئوية الأوىل للدولة الأردنية، وبالعيد اخلام�ص 
وال�شبعني ل�شتقال هذا البلد ال�شابر املرابط الذي �شطر يف �شفحات 
العز والفخار حكاية �شعب ما تخلى يوما عن وطنيته ال�شادقة، ول عن 
بالعزمية  وبناته  اأبنائه  وم�شتقبل  حا�شره  يبني  ال�شافية،  عروبته 
والكد والبذل والعطاء، معتمدا على ذاته، مفعا لقدراته واإمكاناته، 
�شاعيا نحو التقدم والرفعة والزدهار، رغم كل ما يواجهه من حتديات 
داخلية وخارجية، يت�شدى لها متحدا مت�شامنا مع قيادته الها�شمية 
النبيلة، ل يعرف الياأ�ص ول القنوط، مي�شي على قلب رجل واحد نحو 
الف�شلى.  واحلياة  والكرامة  العزة  يف  امل�شروعة  وتطلعاته  اأهدافه 
مع  موعد  على  يزال  وما  الأردن  كان  اليوم  هذا  مثل  يف  انه  واأ�شاف، 
حتديات  و�شط  بلدنا  م�شرية  يقود  ال��ذي  الثاين  عبداهلل  امللك  عهد 
واأزمات غري م�شبوقة يف تاريخ هذه املنطقة من العامل، وها هو الأردن 
يحظى  والأ�شرار،  ال�شر  لقوى  ويت�شدى  والأمان،  بالأمن  ينعم  و�شعبه 
�شبيل  يف  منا�شا  الأح���داث،  يف  املبا�شر  والتاأثري  الرفيعة،  باملكانة 
الكرمية  العادل، واحلياة  وال�شام  املثمر،  والتعاون  احلوار اليجابي، 
لاإن�شان يف كل مكان. وحّيا رئي�ص جمل�ص النواب بكل اإجال واحرام 
الأمري احل�شني بن عبداهلل، و�شعبنا  الأمني  الوطن، وويل عهده  قائد 
العظيم، وجي�شنا البا�شل، واأجهزتنا الأمنية، �شائا اهلل العلي القدير 

ان يعيد علينا هذه املنا�شبات الطيبة، وبلدنا بخري واأمن و�شام.

العيسوي: المبادرات الملكية 
تجسيد لرؤية الملك في 

تحقيق التنمية المستدامة
*عمان 

تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ص  الها�شمي،  امللكي  الديوان  رئي�ص  قال 
امللكية  املبادرات  اإن  العي�شوي،  ح�شن  يو�شف  امللك،  جالة  مبادرات 
التي يطلقها جالة امللك عبداهلل الثاين، ت�شتهدف توفري �شبل العي�ص 
خمتلف  يف  �شعبه  لأب��ن��اء  القت�شادية  ال��ظ��روف  وحت�شني  ال��ك��رمي 
مع  امللكية  امل��ب��ادرات  ح��ول  حديثه  خ��ال  واأ���ش��اف،  اململكة.  مناطق 
الأربعاء،  الأردنية  الإذاع��ة  اأثري  عرب  يبث  الذي  "نوافذ"  برنامج 
توجيهات  اأن   ، امللكي  اجللو�ص  بعيد  الأردنيني  احتفال  مع  بالتزامن 
جالته امل�شتمرة ب�شرعة التنفيذ والإجناز للم�شاريع التنموية، تاأتي 
ترجمة حقيقية للروؤى امللكية التي ت�شت�شرف امل�شتقبل وبناء الأردن 
احلديث والع�شري، و�شوًل اإىل حتقيق تنمية اجتماعية واقت�شادية 

م�شتدامة، وتوفري فر�ص العمل.
�شلم  على  و�شع  ال��ذي  امللك  جالة  بقيادة  الأردن  اأن  اإىل  ولفت 
اأولوياته بناء الأردن الأمنوذج واإحداث نقلة نوعية يف م�شريته، حّقق 
تطورًا ومنوًا واإجنازات يف خمتلف القطاعات وامليادين، يف ظل ظروف 
امل�شتمرة  وم�شاعيه  احلكيمة  جالته  بقيادة  املنطقة،  تعي�شها  �شعبة 
الدائمة  ورعايته  املو�شول  واهتمامه  الأردين،  بالقت�شاد  للنهو�ص 
لأبناء �شعبه، وزياراته املتوا�شلة، ومتابعته الدوؤوبة لأداء موؤ�ش�شات 
يحتفلون  الأي��ام  هذه  يف  الأردنيني  اأن  اإىل  العي�شوي  واأ�شار  الدولة. 
العربية  الثورة  وذكرى  امللكي،  اجللو�ص  عيد  وهي  وطنية،  مبنا�شبات 
باإجنازات  حافلة  وطن  م�شرية  جت�شد  والتي  اجلي�ص،  وي��وم  الكربى 

حتققت بروؤى ها�شمية.
وبني اأن الحتفالية هذا العام بتاأ�شي�ص الدولة الأردنية احلديثة، 
منعة  يوؤكُد  اأجمع،  العامل  بها  مير  التي  والأو�شاع  الظروف  ظل  ويف 
وجت��اوز  والتميز  والجن��از  الزده���ار  على  وقدرتها  وقوتها  الدولة 
للجميع  الدولة، فر�شة  تاأ�شي�ص  ال�شعاب، وي�شّكل مرور مئة عام على 
متما�شكًا،  موحدًا  جمتمعًا  الها�شميون  اأن�شاأ  كيف  وي�شتلهموا  ليتاأملوا 
اأبناوؤها على مراكمة الإجناز،  حتت مظلة دولة قوية مزدهرة يعمل 

وحتويل التحديات اإىل فر�ص.
بناء  على  والعمل  املواطن  هو  الأول  جالته  هاج�ص  اأن  واأو�شح 
�شرورة  على  ترّكز  امل�شتمرة  جالته  توجيهات  واأن  ل��ه،  امل�شتقبل 
اأجل  من  احلثيث  والعمل  املناطق،  جميع  يف  املواطنني  مع  التوا�شل 
خدمات  تقدمي  و�شمان  احتياجاتهم،  وتلبية  لهم  الأف�شل  تقدمي 

نوعّية لهم يف خمتلف املجالت.
وتابع اأن النتقال بال�شرائح الأقل حظًا يف املجتمع نحو الكتفاء 
والإنتاجية والعتماد على الذات، هو روؤية ملكية انطلقت من الفرد 
اإىل اجلماعة �شمن حماور متعددة، يف مقدمتها حت�شني واقع اخلدمات 
الأكرث  للحالت  العاجلة  امل�شاعدات  وتقدمي  وال�شحية،  التعليمية 
العفيفة  الأ�شر  م�شاكن  مثل  الأ�شا�شية  احلاجات  وتوفري  اإحل��اًح��ا، 
الرامية اإىل توفري البيئة الآمنة وال�شحية لاأ�شر امل�شتفيدة، وكذلك 
ال�شعي نحو توفري فر�ص العمل عرب امل�شاريع الإنتاجية املُدّرة للدخل.

دورهما  وتعزيز  وال�شباب  املراأة  قطاعي  متكني  اأن  العي�شوي  واأكد 
للمبادرات  �شامية  وغاية  رئي�ص  هدف  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف 
امللكية، حيث هناك العديد من الربامج وامل�شاريع التي يجري تنفيذها 
وموّجهة لهذين القطاعني، كما يويل جالة امللك ال�شباب باعتبارهم 
امل�شتقبل اهتمامًا كبريًا، ويوّجه دومًا بدعمهم  فر�شان التغيري و�شناع 
وطنية  ثقافة  وتر�شيخ  التميز،  ومهارات  املعرفة  باأدوات  وتزويدهم 
التنمية، حيث  امل�شوؤولية والنخراط يف عملية  حتفزهم على حتمل 
اأطلقها جالته لإن�شاء  جتلى هذا الهتمام من خال مبادرات ملكية 
ت�شكل  التي  الريا�شية  الأن��دي��ة  واق��ع  وحت�شني  ال�شبابية  امل��راك��ز 

حا�شنة لن�شاطات ال�شباب ومواهبهم".
واأ�شار العي�شوي اإىل اأنه خال زيارات جالة امللك امليدانية لأبناء 
املعي�شية  وظروفهم  اأحوالهم  تف�ق�د  على  حر�شه  منطلق  من  �شعبه، 
جالته  ل��ق��اءات  وكذلك  واحتياجاتهم،  مطالبهم  اإىل  وال�شتماع 
الق�شايا  العديد من  التوا�شلية مع خمتلف �شرائح املجتمع، يتم طرح 
اإىل  ا�شتناًدا  املطالب  هذه  بتنفيذ  امللك  جالة  ياأمر  حيث  واملطالب، 
وبتعاون  حم��ددة،  زمنية  وج��داول  وا�شحة  لروؤية  ووفقًا  الأولويات 

و�شراكة وتكامل مع موؤ�ش�شات الدولة املختلفة.
وقال اإن املبادرات امللكية، متكنت وعرب تعزيز ال�شراكة مع اجلهات 
الر�شمية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، من تطوير منظومة العمل التنموي 
تعتمد  جمتمعات  بناء  اإىل  و�شوًل  املحلية،  املجتمعات  يف  والإن�شاين 
على ذاتها اقت�شاديًا وتنمويًا من خال ال�شتجابة املُثلى لاحتياجات 

احلقيقية لهذه املجتمعات والفئات امل�شتهدفة.
العمل على  امللك يركز يف توجيهاته على �شرورة  اأن جالة  وبني 
حتقيق العدالة يف توزيع مكت�شبات التنمية، وتنفيذ امل�شاريع والربامج 
وفقًا خل�شائ�ص ومميزات كل منطقة، لتحقيق التوازن التنموي يف هذه 
املناطق. وح�شب العي�شوي فاأن هناك اإدارة يف الديوان امللكي الها�شمي، 
املوؤ�ش�شات  جميع  مع  والتن�شيق  امللكية  املبادرات  تنفيذ  مبتابعة  ُتعنى 
تنفيذ  ل�شمان  ال�شريكة،  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  املعنية  احلكومية 
هذه املبادرات على اأر�ص الواقع، وحتقيق اأهدافها على الوجه الأمثل، 
متابعة  الرئي�شة  مهمته  املتابعة"  "متابعة  فريق  وج��ود  جانب  اإىل 
للوقوف  ملكية،  بتوجيهات  وافتتاحها  ت�شليمها  يجري  التي  امل�شاريع 
وا�شتمرار  دميومة  على  احلفاظ  �شاأنها  من  التي  التفا�شيل  اأدق  على 

اأداء هذه املن�شاآت وامل�شاريع، ومبا يليق باملبادرة امللكية.
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جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على دعم 
هولندي ضمن برنامج تعزيز األمن الغذائي

  
*الرمثا

وبالتعاون  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  الزراعة  كلية  ح�شلت 
مع موؤ�ش�شات هولندية واإقليمية يف الأردن والعراق، على منحة مل�شروع 
اأوراجن  األف دينار �شمن برنامج  املوؤ�ش�شي بقيمة مليون و600  التعاون 

املعريف املقدم من احلكومة الهولندية لتعزيز الأمن الغذائي.
الربنامج  اإن  خري�شات  �شائب  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  وق��ال 
يهدف اإىل التعاون بني املوؤ�ش�شات الهولندية واملوؤ�ش�شات الإقليمية يف 
اجلديدة  الجتاهات  و�شركة  والتكنولوجيا  العلوم  )جامعة  الأردن 
لا�شت�شارات( ويف العراق )جامعة داهوك وجامعة الب�شرة( يف تعزيز 
القدرات الب�شرية يف جمال الب�شتنة والزراعة امل�شتدامة مع الركيز 
للتعليم  املوؤ�ش�شية  الهياكل  وحت�شني  التطبيقية  املهارات  تنمية  على 

والتدريب التقني واملهني.
�شتقوم  الهولندية  املوؤ�ش�شات  اأن  ل���)ب��را(،  حديث  يف  واأ���ش��اف 
بتنفيذ امل�شروع مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ك�شريك ا�شراتيجي 
يف كل من الأردن والعراق، م�شريًا اإىل اأن امل�شروع �شُيتيح فر�شة غنية 
امل�شتدامة  الزراعة  جمال  يف  التطبيقية  العملية  املهارات  لكت�شاب 
الزراعة  مثل  الزراعي  الإنتاج  جمال  يف  احلديثة  التقنيات  واإدخال 
باأقل  ونوعيتها  الزراعية  املنتجات  كمية  من  حت�شن  التي  املائية 

مائي. ا�شتهاك 
اإن  �شمارة،  ن��زار  الدكتور  باجلامعة،  الزراعة  كلية  عميد  وق��ال 
التدريب  بتطوير  وروؤيتها  الكلية  ر�شالة  حتقيق  يف  �شي�شاهم  امل�شروع 
باأبحاث  القيام  الباحثني على  الكلية وتطوير قدرات  امليداين لطلبة 
علمية يف جمال الزراعة املائية وكذلك تعزيز قدراتهم على تقدمي 

دورات تدريبية لطلبة الكلية واملزارعني.
يذكر اأن كلية الزراعة قامت باإن�شاء بيوت حممية متعددة ال�شوب 
املائية )بدون تربة( بالتعاون مع �شركة الجتاهات  لنظام الزراعة 
واحلكومة  اجل��ام��ع��ة  م��ن  م�شرك  ب��دع��م  لا�شت�شارات  اجل��دي��دة 

الهولندية. 

*عمان 
م��ن��ى احل�����ش��ني يف  رع���ت �شمو الأم����رية 
الأرب��ع��اء،  للتمري�ص،  منى  الأم���رية  كلية 
من  والع�شرين  الثاين  الفوج  تخريج  حفل 

مر�شحات الكلية.
اخلريجات.  طابور  �شموها  وتفقدت 
للتمري�ص  منى  الأمرية  كلية  عميد  وقالت 
العقيد الطبيب خلود املطر، يف كلمة خال 
من  ال�شنني  ح�شاِد  ه��و  ال��ي��وم  اإن  احل��ف��ل، 
للوطن  نردُّ  واليوم  والوقت،  والعمل  اجلهد 

�شيئًا قليًا من اأف�شاله علينا.
ر�شالتنا  م��ن  ان��ط��اق��ًا  اأن��ه  واأ���ش��اف��ت: 
للحرفية  امل�شتقبلية  وروؤيتنا  الإن�شانية 
والتميز وال�شدارة ظهرت ال�شورة امل�شرقة 
العمل  يف  احلكيمة  الها�شمية  للقيادة 

مبوؤ�ش�شات  امل��ت��اأ���ش��ل  امل��راب��ط  اجل��م��اع��ي 
الكبرية  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف  ك��اف��ة،  ال��دول��ة 
القوات  ووحدات  ت�شكيات  بها  قامت  التي 
موؤتة،  بجامعة  ممثلًة  الأردنية،  امل�شلحة 
الطبية  واخل���دم���ات  وال��ق��ل��م(  )ال�����ش��ي��ف 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  والتي  وغريها،  امللكية 
�شيما  ول  والتحديات  ال�شعاب  مواجهة  يف 
جائحة  خ���ال  ال�شتثنائية  ال���ظ���روف 

كورونا.
ن��ه��اي��ة احل���ف���ل، وزع����ت الأم����رية  ويف 
على  التقديرية  اجل��وائ��ز  احل�شني  منى 
اإىل  موؤتة  جامعة  علم  و�ُشلم  م�شتحقيها، 
الثالث  ال��ف��وج  الثالثة  ال�شنة  تلميذات 
حمل  على  اأق�شمن  ال��ل��وات��ي  والع�شرين 

الراية واحلفاظ عليها مرفوعة عالية.

وق�����راأت ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم�����رية منى 
املت�شمن  العمداء  جمل�ص  ق��رار  للتمري�ص 
يف  البكالوريو�ص  درج��ة  اخلريجات  منح 

التمري�ص.
مدير  وّزع  التخريج،  ملرا�شم  وا�شتكماًل 
العميد  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع���ام 
على  ال�شهادات  عمي�ص  عبداهلل  الطبيب 

اخلريجات.
هيئة  رئي�ص  م�شاعد  احل��ف��ل  وح�شر 
الأركان امل�شركة لاإدارة والقوى الب�شرية 
رئي�ص جامعة  موؤتة ونائب  ورئي�ص جامعة 
عام  وم��دي��ر  الع�شكرية  ل��ل�����ش��وؤون  م��وؤت��ة 
كبار  من  وع��دد  امللكية،  الطبية  اخلدمات 
�شباط القوات امل�شلحة الأردنية – اجلي�ص 

العربي.

*عمان 
الع�شكري  الئ��ت��م��ان  ���ش��ن��دوق  اأع��ل��ن 
املرحلة  بتنفيذ  ال��ب��دء  ع��ن  الأرب���ع���اء، 
ال�شاح"  "رفاق  ب��رن��ام��ج  م���ن  الأوىل 
تنفيذًا  امل�����ش��رف��ي��ة،  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
اإىل  الهادفة  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 
واملحاربني  الع�شكريني  املتقاعدين  دع��م 
اململكة  احتفالت  مع  وبالتزامن  القدامى، 
ب��ع��ي��د اجل��ل��و���ص امل��ل��ك��ي وذك�����رى ال��ث��ورة 
ويتيح  اجل��ي�����ص.  وي���وم  ال��ك��ربى  العربية 
الذين  الع�شكريني  للمتقاعدين  الربنامج 

التقدم  والأحكام،  ال�شروط  عليهم  تنطبق 
اأحكام  م��ع  يتوافق  مب��ا  التمويل  بطلبات 
ال�شريعة الإ�شامية وبن�شب اأرباح خمف�شة 
جلهودهم  تقديرًا  مي�شرة،  �شروط  �شمن 
يف خ��دم��ة ال���وط���ن. ك��م��ا ج���رى يف اإط���ار 
واملوؤ�ش�شة  ال�شندوق  بني  امل�شرك  التعاون 
للمتقاعدين  والجتماعية  القت�شادية 
خلدمة  مكاتب  ا���ش��ت��ح��داث  الع�شكريني، 
من  ال�����ش��ن��دوق  خ��دم��ات  م��ن  امل�شتفيدين 
فروع  من  عدد  يف  الع�شكريني،  املتقاعدين 
املوؤ�ش�شة ل�شتقبال طلباتهم والإجابة عن 

ا�شتف�شاراتهم، لتوفري اخلدمة املنا�شبة لهم 
باأ�شرع وقت.

بال�شتف�شار  الراغبني  ال�شندوق  ودعا 
يقدمها  ال��ت��ي  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  ع��ن 
خدمة  مبركز  الت�����ش��ال  اإىل  ال�شندوق، 
 ،4604615-06 ال��رق��م  ع��ل��ى  ال��ع��م��اء 
لل�شندوق  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  زي���ارة  اأو 
www.mcf.jo و�شفحات ال�شندوق على 
)في�شبوك(،  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
لاإجابة على جميع ال�شتف�شارات املتعلقة 

بالربنامج.

*عمان 
اأط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة امل���رك���ز الإ���ش��ام��ي 
اخل���ريي���ة، الرب���ع���اء، ب��ط��اق��ة ال��ك��رام��ة 
الذين  وال��ف��ق��راء  الأي��ت��ام  م��ن  للمنتفعني 
اجلمعية،  من  وم�شاعدات  كفالت  يتلقون 
الردين،  الإ���ش��ام��ي  البنك  م��ع  بالتعاون 

والتي جرى توزيعها عليهم.
امل�شتحق  الكرونية  البطاقة  ومتكن 
اأجهزة  عرب  النقدي  ال�شحب  من  للكفالة 
والبنوك  للبنك  التابعة  الآيل  ال�شراف 
املحلية، كما ميكنهم ا�شتخدامها يف عمليات 
التي  التجارية  املحات  جميع  من  ال�شراء 
والدفع  البيع  نقاط  ماكينات  فيها  تتوفر 

الإلكروين املنت�شرة يف اأنحاء اململكة.
جميل  الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  وق��ال 
ال��ده��ي�����ش��ات خ���ال ح��ف��ل الط�����اق، اإن 
لا�شتخدام  الأوىل  للمرة  ت�شدر  البطاقة 
ت�شرط  ول  ع��م��ولت،  وب���دون  اخل���ريي، 
اأن  يجب  "كان  وقال  بنكي.  ح�شاب  وجود 
املبا�شرة  التقليدية  التوزيع  اآلية  نتجاوز 
للمخ�ش�شات املالية والكفالت التي نقدمها 
�شياق �شراكة  لاأيتام والفقراء، وعملنا يف 
املعنية  ج��ه��ات  م��ع  وات�����ش��الت  وتن�شيق 
هذه  اإ�شدار  ا�شتطعنا  حتى  الإج��راء  بهذا 
البطاقة التي تعترب خطوة نوعية يف العمل 
يعد  مل  الأم��ر  ه��ذا  اأن  اإىل  لفتا  اخل��ريي، 

خيارا، بل عملية تطوير �شرورية وحتمية 
يف ظل ما توفره التقنية والتكنولوجيا من 
اإمكانيات وكفايات توفر وقتا وجهدا. وقال 
ا�شم  حملت  التي  البطاقة  اإن  الدهي�شات 
الكرامة، كان الهدف منها الهدف الأهم لها 
هو حفظ كرامة متلقي اخلدمة من الأيتام 
عليهم  يوفر  مب��ا  واملحتاجني،  وال��ف��ق��راء 
البنك  بدور  م�شيدا  وامل��ال،  واجلهد  الوقت 
امل�شريف  العمل  يف  وري��ادي��ت��ه  الإ���ش��ام��ي 
امل�شريف  احل��ق��ل  يف  ومكانته  الإ���ش��ام��ي، 
جمال  يف  وم�شاهمته  وال��ع��رب��ي،  الأردين 
امل�شوؤولية املجتمعية و�شراكته مع اجلمعية 

يف عدة جمالت منها هذه البطاقة.

*عمان 
اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء ووزي���ر 
اخلارجية و�شوؤون املغربني اأمين ال�شفدي، 
حمادثات عرب الهاتف مع وزيرة اخلارجية 
الإمنائي  والتعاون  اخلارجية  والتجارة 
رك��زت  ك���اخ،  ���ش��ي��غ��رد  ه��ول��ن��دا  مملكة  يف 
الثنائي  التعاون  اآف��اق  تو�شعة  �شبل  على 
التقدم  من  املزيد  لتحقيق  اململكتني  بني 
يف امل���ج���الت الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 
والأمنية والدفاعية. وا�شتعر�ص الوزيران 
مقدمها  ويِف  املنطقة  يف  التطورات  اأي�شًا 
الفل�شطينية  بالق�شية  املرتبطة  تلك 
وحتقيق  الإقليمية  الأزم���ات  حل  وجهود 
مثمنا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال���ش��ت��ق��رار  الأم����ن 
م��وق��ف ه��ول��ن��دا ال��داع��م حل��ل ال��دول��ت��ني 

املتحدة  الأمم  لوكالة  امل�شتمر  ودعمها 
الفل�شطينيني  الاجئني  وت�شغيل  لإغاثة 
العمل  اأهمية  ال�شفدي  واأكد  )الأون��روا(. 
حل  نحو  للتقدم  �شيا�شي  اأف��ق  اإيجاد  على 
الذي  الدولتني  حل  اأ�شا�ص  على  ال�شراع 
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  قيام  ي�شمن 
 1967 ح��زي��ران  من  ال��راب��ع  خطوط  على 
باأمن  لتعي�ص  املحتلة  القد�ص  وعا�شمتها 
ق��رارات  وف��ق  اإ�شرائيل  جانب  اإىل  و�شام 
ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وم���ب���ادرة ال�����ش��ام 
�شرورة  على  ال�شدد  بهذا  العربية،م�شددا 
التي  ال�شرائيلية  امل��م��ار���ش��ات  ك��ل  وق��ف 
ال�شفدي  وبحث  ال��دول��ت��ني.  ح��ل  تقو�ص 
الدولية  التحركات  الهولندية  ونظريته 
لإع���ادة الإع��م��ار يف غ��زة واحل��ف��اظ على 

احرام  �شرورة  موؤكدا  النار،  اطاق  وقف 
جراح  ال�شيخ  حي  اأه��ايل  حقوق  اإ�شرائيل 
القانوين  ال��و���ش��ع  واح����رام  بيوتهم،  يف 
الإ�شامية  املقد�شات  يف  القائم  والتاريخي 
ال�شفدي  بحث  كما  القد�ص.  يف  وامل�شيحية 
وكاخ اجلهود املبذولة للتو�شل حلل �شيا�شي 
ا�شتمرار  �شرورة  واأك��دا  ال�شورية،  لاأزمة 
خ�شو�شا  الدعم  توفري  يف  الدويل  املجتمع 
ك��ورون��ا.  جائحة  اأزم���ة  تداعيات  ظ��ل  يف 
جهود  يف  اململكة  دور  اأهمية  ك��اخ  واأك��دت 
املنطقة،  يف  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  حتقيق 
الكبري  الإن�شاين  اململكة  دور  اأي�شًا  مثمنة 
واتفق  ال�شوريني.  الاجئني  ا�شت�شافة  يف 
من  والعمل  التوا�شل  اإدامة  على  الوزيران 

اأجل تطوير التعاون يف خمتلف املجالت.

تخريج الفوج الثاني والعشرين من 
مرشحات كلية األميرة منى للتمريض

االئتمان العسكري: البدء بتنفيذ 
المرحلة األولى من برنامج رفاق السالح

المركز اإلسالمي تطلق بطاقة 
الكرامة لأليتام والفقراء

وزير الخارجية يجري مباحثات
 مع نظيرته الهولندية

مقال رئيس التحرير

ال�شمان  القطط  ه��م  م��ن 
غ�شون   يف  املليارية  ثرواتهم  منت  كيف  ؟  الردن  يف 

عقود ، فالردنيون  يعرفون من اأزمان بعيدة اأ�شماء جتارية لمعة 
ل ميكن و�شفها باأي حال من الأحوال بالقطط ال�شمان ، بل ي�شمون 
، والقطط  البلد  اأثرياء  اأو  اأو رجال الأعمال  بالراأ�شمالية الوطنية 
والتعدين  والعقارات  ال��دولر  دنيا  يف  الآن  تتنطط  التي  ال�شمان 
اخلم�ص  وم�شت�شفيات  اخلا�شة  واجلامعات  والألبان  واملزارع  والنفط 
ال�شرافات  وعامل  الأ�شمنت  وم�شانع  والطوابق  الب��راج  ذات  جنوم 
التجميل  وم�شتح�شرات  والأدوي����ة  والإت�����ش��الت  امل��ال  و�شركات 
الطرق  و�شركات  والآل��ي��ات  وبنك  بنك  بني  تن�شاأ  التي  وامل�شارف 
واجل�شور التي حتوز القطاع تلو القطاع وحتر�شها ال�شلطة التنفيذية 
، والذين كنزوا الذهب وما فوقه وميلكون الفلل والق�شور الفارهه يف 
بعد  ال�شعب  عظم  يف  تدقُّ  ال�شمان  والقطط  واوروبا،  الغربية  عمان 
زمان  من  حلمه  ل�شلب  امل�شنونة  وال�شكاكني  التمكني  فتاوي  وّفرت  اأن 
و�شنابك  احلر  ال�شوق  قانون  حماية  حتت  ال�شمان  القطط  ترعى   ،
اأدنى م�شوؤولياتها الإجتماعية  الدولة من  ال�شوق وان�شحاب  اقت�شاد 
على  يتهافتون  الأجانب   الاعبون  و�شار  عدم  من  اأ�شماء  ف�شنعت   ،
اأ�شماء جمهولة الن�شب يف  دولرات ذاك امللياردير اجلديد ! و�شارت 
دنيا الأعمال املعروفة ت�شبقها عبارات التمجيد وتف�شح لها املجال�ص 
وي�شار اإليها بهم�ص ال�شوق وعامل العمولت والت�شهيات اأ�شماء �شديدة 
غري  عريف  زواج  وهناك  الدولة  ركن  يف  �شيادية  جهات  مع  القربى 
واأ�شماك  البلد  ال�شمان واحليتان وحتى هوامري  القطط  ما بني  معلن 
القر�ص ال�شغرية ، وهناك �شركات وهمية حتر�شها ال�شبهات ، و�شحنات 
وبع�ص   ، ودولرات   واإقليمية  دولية  و�شم�شرة   ، وعبوات   ، ممنوعات 
امل�شلمني  من  بالإجارة  باإعتبارهم  حظوا  ممن  ال�شابقني  املجاهدين 

املطاردين وامل�شت�شعفني ، فخلف كل هر �شمنّي هناك منر )تخني( . 
الفا�شدين  لأن  اأك���رب،  ���ش��ربًا  تتطلب  الف�شاد  مكافحة  حملة 
يت�شرون وراء �شبكات وا�شعة من املتنفذين والقوى  وي�شبحون و�شط 

عقلية وثقافة وتقاليد اجتماعية ُتربر الف�شاد.
يجب القول بكل و�شوح باأن تبديد املال العام هو الف�شاد الأعظم 
يف  تاأتي  امل��ال  و�شرقة  والختا�ص  الر�شى  اأن  ريب  ول   ، الردن  يف 
واملجتمع،  الدولة  مفا�شل  يف  تنخر  التي  الآفة  هذه  مظاهر  مقدمة 
ومع �شحة القول املاأثور "ال�شمكة تتعفن من راأ�شها اأوًل!"، اإل اأن من 

اخلطاأ الت�شور باأن هدر املال العام يقت�شر على امل�شوؤولني فقط .
م�شتنقع الف�شاد  تتنف�ص فيه كائنات من خمتلف الأحجام والتي 
اأن  الوا�شح  ، ومن  العام  املال  املتمثلة يف  الفري�شة  التهام  تتناف�ص يف 
ا�شطياد احليتان الكبرية لن يكفي لوحده،لأن فتحات �شبكة �شيدها 
 ، والكثرية  ال�شغرية  القر�ص  اأ�شماك  اأ�شراب  بت�شرب  وت�شمح  وا�شعة 
تاأثري  فاإن  ال�شجاعة"،  تغلب  "الكرثة  مبداأ  احلرب  يف  ي�شود  ومثلما 
ويفوقه  بل  ال�شمان،  القطط  عن  �شررًا  يقل  ل  الفا�شدين  "�شغار" 

اأحيانًا.
و�شلوك  اأخاقية  ق�شية  اأن��ه  على  الف�شاد  اإىل  النظر  يجوز  ل 
لفر�ص  اإ�شاعة  الأوىل  بالدرجة  هو  واإمن��ا   ، فح�شب  �شار  اجتماعي 
النمو وهدر للموارد القت�شادية املحدودة وتعطيل لعملية التنمية، 
يف  ناحظه  ما  وهذا  والنزيهة،  العادلة  املناف�شة  مببداأ  ُيخّل  لأنه 
والعاقات  وال�شللية  والعمولت  الر�شى  نتيجة  و�شوح،  بكل  الردن 
لي�شت  و�شركات  مقاوليني  ل�شالح  باملليارات  م�شاريع  حتال  امل�شبوهة 
كفوءة، الأمر الذي يتج�شد يف ارتفاع التكاليف و�شوء التنفيذ وتعطل 
امل�شاريع النتاجية واخلدمية، ويوؤدي اإىل انتعا�ص الفئات الطفيلية 
"الأقربون اأوىل باملعروف" يح�شل غري  ، ونتيجة للمح�شوبية وملبداأ 
الأكفاء وغري املوؤهلني على الوظائف املغرية يف قطاع الدولة ، بهذا 
املادية  امل��وارد  ا�شتخدام  يف  القت�شادية  الكفاءة  معايري  تتدهور 
واملالية والب�شرية يف القطاعني العام واخلا�ص على حد �شواء، ف�شًا 

عن النتهاك ال�شافر ملعايري العدالة الجتماعية.
ك�شر ظهر الف�شاد �شيتوقف يف نهاية املطاف على عاملني: الأول، 
قرابتهم  ودرجة  واألقابهم  ا�شماءهم  كربت  مهما  الفا�شدين  ت�شمية 
للقانون  وفقًا  وجلبهم  وماحقتهم   بالدولة  ال��ق��رار  ا�شحاب  من 
ومعاقبتهم بح�شب مقدار ال�شرر الذي ت�شببوا فيه، والثاين، الق�شاء 
 ، الف�شاد  لتف�شي  املائمة  والجتماعية  القت�شادية  الأر�شية  على 
بدون ذلك تتحول حملة مكافحة الف�شاد اإىل جمرد فقاعة يف الهواء 

�شرعان ما تنفجر ويتا�شى مفعولها.

خالد خازر الخريشا

من هم القطط 
السمان في االردن ؟؟ 

khrishakhaled@yahoo.com

برنامج تحليل البيانات الصحية يطّور أدوات 
لضبط استخدام المضادات الحيوية

*عمان 
اأعلن برنامج حتليل البيانات ال�شحية، "هدى"، اأحد برامج �شركة 
احلو�شبة ال�شحية )حكيم(، عن تطوير اأدوات وحلول خمت�شة بناًء 
على معايري دولية للم�شاهمة ب�شبط ا�شتخدام امل�شادات احليوية مبا 

يتنا�شب مع واقع احلال يف القطاع ال�شحي يف اململكة.
وي�شاعد الربنامج الأطباء على اتخاذ القرارات ال�شريرية الأدق 
بتقنيات  ال�شتعانة  يتم  حيث  للمري�ص،  املنا�شب  ال��دواء  اإعطاء  يف 
�شبط ا�شتخدام امل�شادات احليوية يف من�شاآت وزارة ال�شحة واخلدمات 

الطبية امللكية.
املهند�ص  ال�شحية،  احلو�شبة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأك��د 
برنامج  طورها  التي  التقنيات  اأهمية  الربعاء،  بيان  يف  كمال،  فرا�ص 
مبينًا  احليوية،  امل�شادات  ا�شتخدام  عملية  �شبط  يف  للم�شاهمة  هدى 
اأن �شرف امل�شادات بطريقة غري متوافقة مع الربوتوكولت ال�شليمة 
الطبية  التكاليف  ارتفاع  يعني  ما  مقاومتها  وترية  ت�شريع  اإىل  يوؤدي 
ومتديد فرة الإقامة يف امل�شت�شفى وزيادة معدل الوفيات، اإ�شافة اإىل 

تردي الوقاية من عدوى اللتهابات ومكافحتها.
اأُطلق ر�شمًيا  "ه�دى" الذي  ويعد برنامج حتليل البيانات ال�شحية 
احلو�شبة  ل�شركة  الرابع  الربنامج   ،2019 عام  �شامية  ملكية  برعاية 
جمال  يف  والباحثني  ال��ق��رار  �شانعي  دع��م  اإىل  وي��ه��دف  ال�شحية، 
على  بناًء  املعلومات  على  احل�شول  من  ومتكينهم  ال�شحية  املعلوماتية 
ال�شبعة  تفوق  والتي  حكيم  برنامج  على  املخزنة  ال�شخمة  البيانات 
اأجل  من  الازمة  ال�شت�شارات  وتقدمي  الكروين  طبي  ملف  مايني 
اتخاذ القرارات ال�شحيحة وو�شع �شيا�شات لتح�شني م�شتوى الرعاية 

ال�شحية يف اململكة .

السفيرة االوكرانية: االردن رسخ 
مكانته كقوة اقليمية مؤثرة

  
*عمان 

اإن  �شريباتيوك،  مريو�شافا  عمان،  يف  الوكرانية  ال�شفرية  قالت   
الردن بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين ر�شخ مكانته كقوة اإقليمية 
جميع  رفاهية  نحو  الطريق  ومهد  وا�شتقرار،  �شام  ومعقل  موؤثرة 

مواطني اململكة وحظي باحرام واعراف املجتمع الدويل.
عمان،   يف  الوكرانية  ال�شفارة  وزعته  �شحايف  بيان  يف  وع��ربت 
والعائلة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جلالة  تهانيها  خال�ص  عن  الربعاء، 
املالكة وال�شعب الأردين مبنا�شبة الذكرى الثانية والع�شرين للجلو�ص 

امللكي.
وقالت اإنه يوم خا�ص ميثل حقبة جديدة يف تاريخ الأردن احلديث 
الذي متيزه الإجنازات الكثرية والتقدم يف ظل التحديات الهائلة التي 

مل ي�شبق لها مثيل من قبل.
ولفتت ال�شفرية اىل متانة عاقات ال�شداقة والتعاون بني اأوكرانيا 
يف  ي�شركان  البلدين  ان  مو�شحة  املا�شية،  ال�شنوات  خال  والأردن 

روؤيتهما حول م�شتقبل العاقات بينهما.

انطالق االجتماعات التأسيسية للشركة األردنية 
الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

*عمان 
انطلقت يف وزارة الزراعة الأربعاء اجتماعات الهيئة التاأ�شي�شية 
اجل  من  الزراعية  املنتجات  لت�شويق  الفل�شطينية  الأردنية  لل�شركة 
�شهادة  �شدور  عن  والإع��ان  والقانونية  املوؤ�ش�شية  الأط��ر  ا�شتكمال 

ت�شجيل ال�شركة ومبا�شرة اعمالها.
واأكد وزير الزراعة املهند�ص خالد احلنيفات اأن هذه ال�شركة تاأتي 
ان�شجاما مع الروؤية امللكية ال�شامية يف دعم ال�شراكات العربية املثمرة، 
بني  وامل�شري  الدم  لوحدة  ترجمة  الفل�شطينيني  الأ�شقاء  مع  ول�شيما 
البلدين ال�شقيقني. وقال اإن ال�شراكة الأردنية الفل�شطينية �شرورية 
اأ�شكال الت�شييق على املنتج  لتعزيز �شمود اأهلنا يف فل�شطني وتخفيف 
اجلديدة  الأ���ش��واق  وفتح  التناف�شية  الفر�ص  وتوفري  الفل�شطيني، 
للت�شويق.  منا�شبة  تعاقدية  لت�شبح  واأمناطها  الزراعة  �شبل  وتطوير 
للقطاع  الدائم  للتعاون  مدخا  �شيكون  ال�شركة  هذه  جناح  اأن  وبني 
والرتقاء  امل�شرك  العمل  اأدوات  تطوير  بهدف  البلدين  بني  اخلا�ص 
به مل�شتوى ال�شراكات الفعلية خدمة للقطاع الزراعي وتعزيز القدرة 

الت�شويقية ملنتجات �شغار املزارعني.
عمق  العطاري  ريا�ص  الفل�شطيني  الزراعة  وزير  اأكد  جانبه،  من 
الثاين،  امللك عبداهلل  الفل�شطينية بقيادة جالة  العاقات الأردنية 
داعيا اإىل اأن تكون هذه ال�شركة ا�شراتيجية لفائدة القطاع الزراعي 

عموما و�شغار املزارعني خ�شو�شا.
وناق�شت الجتماعات تفا�شيل الت�شجيل والتن�شيق الفني وجمل�ص 

الإدارة ومنظومة العمل واآليات النتخاب وخطة العمل امل�شتقبلية.

متخصصون من األردن وهولندا يناقشون 
سبل التوسع باستخدام النقل الكهربائي

*عمان 
نظمتها،  الكهربائية  ال�شحن  حمطات  حول  عمل  ور�شة  ناق�شت 
�شفارة مملكة  مع  بالتعاون  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  وزارة  الأربعاء، 
هولندا ومرفق انتقال الطاقة، �شبل التو�شع با�شتخدام و�شائل النقل 

الكهربائية من خال الرتقاء بالبنية التحتية والت�شريعية للقطاع.
زوات��ي،  هالة  املهند�شة  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزي��رة  وقالت 
الكهربائية  النقل  و�شائل  با�شتخدام  التو�شع  ت�شجيع  اإن  الفتتاح،  يف 
من  ن�شعى  التي   2030-2020 الطاقة  ا�شراتيجية  اأهداف  �شمن  هو 
خالها لتحقيق اأولويات �شت�شهم يف حتقيق ذلك، من خال توفري عدد 
واعتماد  للمواطنني  حتفيزية  اآليات  وو�شع  ال�شحن  حمطات  من  كاف 

�شيارات وحافات الكهرباء ب�شكل اكرب يف القطاع احلكومي.
من  م�شتورداتنا  تخفي�ص  �شاأنه  من  التوجه  هذا  اأن  وا�شافت 
وتخفي�ص  الكربون  انبعاثات  ن�شبة  وتخفي�ص  النفطية  امل�شتقات 
حيث  عام،  ب�شكل  النقل  قطاع  وعلى  امل�شتهلك  على  الطاقة  كلف 
امل�شتهلكة  الطاقة  م��ن  باملئة   47 ح��وايل  القطاع  ه��ذا  ي�شتهلك 

باململكة.
لقطاع  هولندا  تقدمه  ال��ذي  بالدعم  زوات��ي  ال��وزي��رة  وا���ش��ادت 
املجال  هذا  يف  واخلربة  املعرفة  وتبادل  جتاربها  وم�شاركتها  الطاقة 
خا�شة اأنها من اأوائل الدول يف التحول نحو و�شائل النقل الكهربائية.

من جانبه، قال �شفري مملكة هولندا يف الردن دولف هوخيفونينج: 
احلوارية  اجلل�شات  لعقد  ال��وزارة  مع  بال�شراكة  ج��ًدا  �شعداء  "نحن 
قطاع  يلعب  اذ  والردن��ي��ني،  الهولنديني  ال�شركاء  بني  ه��ذه  الهامة 
الحتبا�ص  غ��ازات  من  احل��د  يف  للغاية  مهما  دورا  الكهربائي  النقل 
تعزيز  اإىل  ونتطلع  والقت�شادية،  الجتماعية  والتفاوتات  احلراري 
التبادل التجاري واملعريف بني بلدينا." والور�شة هي اأوىل ثاث ور�ص 
البنى  اأنظمة  على  وتركز  والهولندي  الأردين  اجلانبان  يعقدها  عمل 
ال�شلة،  ذي  التنظيمي  والإطار  الكهربائية،  املركبات  ل�شحن  التحتية 
بغية ت�شريع عملية ن�شر املركبات الكهربائية وجتهيز البنى التحتّية 

ال�شرورية ل�شحنها يف اململكة.
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*دمشق
الإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  ذكر 
الأربعاء، اأن 8 من مقاتلي القوات احلكومية 
على الأقل قتلوا يف ال�شربات الإ�شرائيلية 

الليلية على حمافظة حم�ص.
الرحمن  رامي عبد  املر�شد  وقال مدير 
اآخرين  مقاتلني  و3  �شوريني  جنود   5" اإن 
الوطني"  للدفاع  تابعني  للنظام  م��وال��ني 
قتلوا يف ال�شربات التي جرت قبيل منت�شف 
املناطق  من  عدد  يف  الأربعاء  الثاثاء  ليل 

بينها اإحدى �شواحي حم�ص.
وكالة  ذكرت  الأربعاء،  الثاثاء  وليل 
الدفاعات  اأن  "�شانا"  ال�شورية  الأن��ب��اء 
"لعدوان  ت��ت�����ش��ّدى  ال�����ش��وري��ة  اجل���وي���ة 
العا�شمة  �شماء  يف  �شاروخي  اإ�شرائيلي" 

دم�شق.
ت�شدت  اجل��وي��ة  "دفاعاتنا  وذك���رت: 
ل��ع��دوان اإ���ش��رائ��ي��ل��ي م��ن اجت���اه الأج���واء 

اللبنانية".
ال�شواريخ  اإن  �شوريون  معار�شون  وقال 
الإ�شرائيلية رمبا ا�شتهدفت ف�شائل م�شلحة 
اجلي�ص  يعلق  مل  فيما  اإي�����ران،  تدعمها 

الإ�شرائيلي بعد على هذه الأنباء.
الر�شمية  الإعام  و�شائل  بع�ص  وكانت 
حمافظة  اأ�شابت  ال�شربات  اأن  ذك��رت  قد 

حم�ص املجاورة للبنان.
ويعد هذا الهجوم اأول �شربة �شاروخية 
قبل  غ��ارات  ا�شتهدفت  حيث  �شهر،  خ��ال 
قرب  ال�شاحلية  الاذقية  مدينة  الفجر 
مايو  من  اخلام�ص  يف  رو�شية  جوية  قاعدة 

املا�شي.
اإن  غربية  خمابراتية  م�شادر  وقالت 
منذ  �شوريا  على  �شرباتها  اإ�شرائيل  تكثيف 
�شرية  ح��رب  اإط��ار  يف  ياأتي  املا�شي  العام 

وافقت عليها الوليات املتحدة.
�شيا�شة  م��ن  ج��زء  اأي�����ش��ا  وال�����ش��رب��ات 
معادية لإيران قو�شت يف العامني املا�شيني 
بها  تتمتع  التي  الكبرية  الع�شكرية  القوة 
زيادة كبرية  اإىل  توؤدي  اأن  طهران من دون 
امل�شادر  وق��ال��ت  القتالية.  الأع��م��ال  يف 
العام  يف  و�شعت  اإ�شرائيل  اإن  املخابراتية 
�شوريا،  اأنحاء  يف  اأهدافها  نطاق  املن�شرم 
امل�شلحة  ال��ف�����ش��ائ��ل  اآلف  ���ش��ارك  ح��ي��ث 
من  كثري  ا�شتعادة  يف  اإي��ران  من  املدعومة 
الأرا�شي التي فقدتها القوات احلكومية.              

*عمان
 ع��ل��ى م���دار 73 ع��اًم��ا م��ن الح��ت��ال 
تعر�شت  فل�شطني،  لأر����ص  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
واأح��ي��اء  وق��رى  م��دن  م��ن  فيها  اجلغرافيا 
اإىل تغيري ممنهج  وِخ��رب،  واأودي��ة  و�شوارع 
اإىل  الأ�شيلة  الفل�شطينية  الأ�شماء  من 
زال  وم��ا  امل��وؤق��ت��ة،  ال�شرائيلية  العربية 
م�شروع "َعرَبنة" فل�شطني جارًيا حتى الآن.

وكالة الأنباء الأردنية )ِبرا(، ر�شدت 
وارع فل�شطينية  اأ�شماء كثرية ملدن وقرى و�َشّ
اجلغرافيا  ام��ت��داد  على  واأودي���ة  وج��ب��ال 
اأ�شمائها،  لتغيري  تعر�شت  قد  الفل�شطينية، 
امل���وؤرخ���ني مبدينة  اأح����د  م��ع  وت��وا���ش��ل��ت 
وا�شت�شارت  املحتلة،  بفل�شطني  ا�شرة  الَنّ
خمت�شة بالقانون الدويل وحقوق الإن�شان، 
ليتبني اأَنّ م�شروع "عربنة فل�شطني" يجري 
للقانون  خمالف  ب�شكل  و���ش��اق  ق��دم  على 
حتى  ي��ن��ت��ه��ي  ومل  والإن�������ش���اين  ال�����دويل 

اللحظة.
الأو�شط  رق  ال�َشّ درا�شات  دائرة  رئي�ص 
موؤ�ش�شة  ورئي�ص  املفتوحة  اجلامعة  يف 
النا�شرة  مدينة  يف  للراث  اك��رة  ال��َذّ بيت 
الربوفي�شور م�شطفى كبها، او�شح ل�)برا(، 
منذ  ا�شرائيل  غ��ريت  �شنة   73 خ��ال  ���ه  اأَنّ

اقامتها حوايل 80 األف م�شمى لقرى ومدن 
ومباين  و���ش��وارع  و�شهول  وجبال  واأودي���ة 
الأ���ش��ل  فل�شطينية  وج����ادات  وح����واري 

وال�شم.
جت��ل��ي��ات  اأه����م  اأح����د  ان  واأ�����ش����اف، 
���راع ه��و ال�����ش��راع ع��ل��ى ال��رواي��ة  ال�������شِّ
امل��ك��اين،  احل��ي��ز  وت�شميات  التاريخية 
عملية  ع���رب  جت����ري  ال��ق�����ش��ي��ة  وه����ذه 
ال�شم  وتغيري  املكان،  وتهويد  "عربنة" 
�شميات  الَتّ جلنة  ع��رب  الأ���ش��ل��ي  امل��ك��اين 

الإ�شرائيلية. احلكومية 
 3 تعتمد  اللجنة  ه��ذه  اأَنّ  كبها،  وب��ني 
اإىل  الفل�شطينية  الأ���ش��م��اء  لتغيري  ط��رق 
العربية وهي، تغيري الأ�شماء كلًيا، وترجمة 
والبقاء  العربية،  اإىل  العربية  الأ�شماء 
على نف�ص الأحرف لاأ�شماء ونطقها ب�شكل 
يعنيه  ال���ذي  غ��ري  اآخ���ر  معنى  اىل  ي���وؤدي 
يعمل  ان��ه  واك��د  الأ�شيل.  العربي  ال�شم 
الفل�شطينية  مو�شوعته  اإكمال  على  اليوم 
التي حتمل عنوان، "لكل عني م�شهد"، حيث 
اإَنّ الأ�شماء الفل�شطينية الأ�شيلة مرتبطة 
بالطبيعة الب�شرية، وهو ينهي عامه ال� 32 
يف عملية توثيق لا�شم الأ�شيل لهذه الباد 

التي تتعر�ص لأنواع الحتال كافة.

اىل  كبها،  م�شطفى  الربوفي�شور  وا�شار 
لي�ص  ال�شرائيلية  اأبيب"  "تل  مدينة  ان 
الحتال  ان  حيث  الربيع"،  "تل  ا�شمها 
امل�شعودية  ه��ي،  فل�شطينية  ق��رى   6 ابتلع 
)�شميل( وال�شيخ مون�ص وجما�شني الغربية 
و�شارونا،  وجري�شة  ال�شرقية  وجما�شني 
كثبان  على  تقع  التي  ابيب"،  "تل  لقامة 

رملية �شمال مدينة يافا.
ودع����ا و���ش��ائ��ل الإع�����ام وال��ب��اح��ث��ني 
املجتمع  ومنظمات  واجلامعات  وامل��دار���ص 
املدين، اىل ا�شتخدام الأ�شماء الفل�شطينية 
الأ����ش���ي���ل���ة ل��ل��م��دن وال����ق����رى واخِل�����رب 
الفل�شطينية حتى ل ت�شل عملية "عربنة" 

فل�شطني اىل اهدافها.
القانونية  اخل��ب��رية  لفتت  جهتها،  م��ن 
قيام  ان  اىل  امل��وم��ن��ي،  ن��ه��ا  ال��دك��ت��ورة 
الفل�شطينية  املعامل  ب�"عربنة"  ا�شرائيل 
من مدن وقرى واأحياء و�شوارع وغريها من 
الفل�شطينية،  الهوية  تعك�ص  التي  املعامل 
دولة  ت�شتخدمها  التي  الأدوات  اإحدى  ُيعد 
يف  وتعد  فل�شطني،  دولة  لتهويد  الحتال 
ال�شارخة  املخالفات  اح��دى  ذات��ه  الوقت 
اجلغرافيا  بحِقّ  الحتال  ينتهجها  التي 

والهوية الفل�شطينية.

ليلة دامية في سوريا.. وكشف 
حصيلة قتلى الضربات اإلسرائيلية

80 ألف ُمسمى في َجغرافية فلسطين تتعرض 
للتغيير ألسماء اسرائيلية خالل 73 عاًما

رئيس مجلس النواب اللبناني: األسبوع 
الحالي حاسم لتشكيل الحكومة

  
*بريوت 

الأ�شبوع  ه��ذا  اإن  ب��ري،  نبيه  ال��ن��واب،  جمل�ص  رئي�ص  ق��ال 
احلكومة  ت�شكيل  عملية  �شعيد  على  حا�شمًا  يكون  اأن  يفر�ص 

اللبنانية اجلديدة.
اللبنانيني  ال�شحفيني  نقيب  مع  اجتماعه  خ��ال  واأ���ش��اف 
وهناك  اإيجابية  النتائج  تكون  اأن  "ناأمل  ق�شيفي،  جوزيف 
املتبقيتني  العقبتني  اأو  العقبة  لتذليل  جتري  حثيثة  ات�شالت 

ولي�ص اأكرث".
وجدد الرئي�ص بري التاأكيد "باأن م�شكلة لبنان داخلية مئة 
يف املئة، واأكرث من ذلك يوؤ�شفني القول اأن اجلو الدويل والعربي 
مل  فاإذا  اأنف�شهم  اللبنانيني  من  اأكرث  بلبنان  رحيم  كله  والعامل 
تقدم امل�شاعدة لنف�شك ل ت�شتطيع اأن تطلب امل�شاعدة من الغري، 

واأكرب دليل امل�شعى الفرن�شي".
مي�شال  اللبناين  الرئي�ص  بني  بو�شاطة  يقوم  بري  اأن  يذكر 
عون والرئي�ص �شعد احلريري املكلف بت�شكيل احلكومة اجلديدة 
اأن  علما  وتفا�شيلها،  احلكومة  �شكل  على  بينهما  خ��اف  بعد 
تتم  احلكومة  ت�شكيل  عملية  اأن  على  ين�ص  اللبناين  الد�شتور 
بالتوافق بني الرئي�ص املكلف بت�شكيلها ورئي�ص اجلمهورية الذي 

ميلك التوقيع النهائي لإ�شدار مر�شوم الت�شكيل.
ت�شرين   22 يف  احلكومة  بت�شكيل  احلريري  كلف  عون  وكان 
اأع�شاء جمل�ص  مع  اأجراها  ملزمة  ا�شت�شارات  بعد  املا�شي  الأول 

النواب.

بعد صفع ماكرون.. أبرز الرؤساء 
الذين تعرضوا لمواقف مهينة

*وكاالت
بات الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل ماكرون، اأحدث رئي�ص دولة 
يتعر�ص لاإهانة وال�شرب اأمام املاأ، ليعيد اإىل الأذهان مواقف 

م�شابهة تعر�ص لها قادة دول و�شيا�شيون.
دروم  منطقة  يف  للقائه  اجتمعت  جلماهري  حتيته  وخ��ال 
قوية  ل�شفعة  الفرن�شي  الرئي�ص  تعر�ص  فرن�شا،  �شرق  بجنوب 

على وجهه من قبل اأحد ال�شبان.
جرى  م�شورا  مقطعا  اإم" التلفزيونية  اإف  "بي  قناة  ون�شرت 
اأخ�شر  قمي�شا  يرتدي  رجل  فيه  ويظهر  توير،  على  تداوله 
اإىل  يوجه  املاكرونية" ثم  "ت�شقط  يهتف  وهو  وكمامة  ونظارة 

ماكرون �شفعة قوية على الوجه.
ماكرون لي�ص هو الرئي�ص الوحيد الذي تعر�ص ملوقف مهني 
تداول  وجرى  اآخرون،  �شبقه  حيث  الإعام،  و�شائل  اأنظار  اأمام 

فيديوهاتهم على نطاق وا�شع.
الذي  بو�ص،  جورج  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ص  هوؤلء،  اأبرز 
جرى قذفه بحذاء من قبل مرا�شل عراقي، اأثناء انعقاد موؤمتر 

�شحفي يف بغداد عام 2008.
اأر�شيني  الأوك��راين  ال��وزراء  رئي�ص  تعر�ص   ،2015 عام  ويف 
يات�شينيوك لاعتداء داخل الربملان، بعد اأن اأقدم اأحد النواب 

على حمل بالعنف وطرده من املن�شة.
ويف يناير املا�شي، تعر�ص رئي�ص وزراء فنلندا ال�شابق يوها 
من  بالقرب  ال�شتائم  له  ووجه  جمهول  مهاجم  من  للكم  �شيبيا 

الربملان.
امل�شت�شار الأملاين ال�شابق هيلموت كول مل ي�شلم هو الآخر من 
املواقف العنيفة، فخال زيارته عام 1991 ملدينة هاله �شرقي 
يحول  "مل  اأنه  بدعوى  بالبي�ص  بر�شقه  متظاهرون  قام  اأملانيا، 

مناطقهم اإىل اأر�ص مزدهرة"، كما وعدهم.
ال�شابق  الإي��ط��ايل  احلكومة  رئي�ص  تعر�ص   ،2009 وع��ام 
قطعة  يحمل  ك��ان  �شخ�ص  م��ن  لهجوم  برلو�شكوين  �شيلفيو 
حديدية، اأ�شفرت عن ك�شر يف الأنف والأ�شنان وجروح يف الوجه 

والفم.
ال�شابق  الرئي�ص  املتظاهرين  مئات  هاجم  كذلك،  فرن�شا  يف 
نيكول �شاركوزي بالبي�ص، يف مدينة بايون جنوب غرب فرن�شا، 
ومل يجد اأمامه اآنذاك �شوى الختباء داخل مقهى حتت حماية 

�شرطة مكافحة ال�شغب

*وكاالت
اجتماعي  ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات  ت��ع��ر���ش��ت 
يف  واإخبارية  حكومية  اإلكرونية  ومواقع 
اأنحاء العامل لأعطال، واأ�شارت بع�ص الأنباء 
الأمريكية  فا�شتلي  �شركة  يف  فني  عطل  اإىل 

املوفرة خلدمات احلو�شبة ال�شحابية.
كوم"،  دوت  "داونديتكتور  موقع  واأدرج 
ذات  مواقع  الإن��رن��ت،  اأعطال  ير�شد  ال��ذي 
واأم��ازون  ريديت  منها  عالية  زي��ارة  معدلت 
و�شي.اإن.اإن وبايبال و�شبوتي فاي ونيويورك 
م�شكات،  واجهت  التي  املواقع  �شمن  تاميز 
واإن كان العديد منها بداأ يعود للخدمة على 

ما يبدو.
املتحدة  باململكة  ال��ع��ام  النائب  وك��ت��ب 
للحكومة  الرئي�شي  املوقع  اأن  "توير"  على 
تغريدته  م��ع  واأرف����ق  تعطل،  الربيطانية 

عنوان بريد اإلكروين لا�شتف�شارات.
ال�شركات  اأك��رث  اإح���دى  فا�شتلي،  وق��ال��ت 
امل�شتخدمة لتوزيع املحتوى يف العامل "ر�شدنا 

امل�شكلة ويجري اإ�شاحها".
اأن  لل�شركة  الإل��ك��روين  امل��وق��ع  واأظ��ه��ر 
يف  "تدهورا  واجهت  تغطيتها  مناطق  معظم 

الأداء" يف وقت �شابق.
وذكر قرابة 21 األفا من م�شتخدمي من�شة 

واجهوا  اأنهم  الجتماعي  للتوا�شل  ريديت 
م�شتخدم  األفي  من  اأكرث  اأبلغ  بينما  م�شكات، 
بحدوث م�شكات يف موقع اأمازون ح�شبما ذكر 

موقع داونديتكتور.
بالتلفزيون  الثانية  القناة  موقع  واأعلن 
الت�شال  يف  م�شكات  يواجه  اأنه  الدامناركي 

اليوم.
الربيطانية  "اإندبندنت"  �شحيفة  وقالت 
الربيطانية"  "اأمازون" و"احلكومة  مواقع  اإن 

خمتلف  يف  مفاجئ  عطل  اأ�شابها  و"ريديت" 
اأنحاء العامل.

الإخبارية،  املواقع  كذلك  العطل  و�شمل 
الأم��ريك��ي��ة  اإن"  اإن  "�شي  ق��ن��اة  م��وق��ع  مثل 
تاميز"  و"نيويورك  ت��امي��ز  و"فاينان�شيال 

و"بلومربغ" و"الغارديان"..
من جانبها، ذكرت وكالة اأ�شو�شييتد بر�ص 
اأن "انقطاع خدمة املواقع الإخبارية جنم عن 

تعطل �شركة للحو�شبة ال�شحابية".

*بغداد
م�شطفى  العراقي،  ال���وزراء  رئي�ص  ق��ال 
متكنت  يقودها  التي  احلكومة  اإن  الكاظمي، 
من اإجناز خطوات مهمة على طريق الإ�شاح.

جمل�ص  جل�شة  خ���ال  ال��ك��اظ��م��ي  وذك���ر 
الركة  برغم  احلكومة  "متكنت  ال���وزراء: 
اإجن���از  م��ن  ال��ك��ب��رية  وال��ت��ح��دي��ات  الثقيلة 
واإنقاذ  الإ�شاح،  طريق  على  مهمة  خطوات 
جاهدة  وحت���اول  واقت�شاديا،  ماليا  البلد 
من  اإع��داده��ا  مت  وا�شراتيجيات  وبخطط 

و�شع البلد على الطريق ال�شحيح".
من  الأول  العام  طوينا  اأن  "بعد  واأ�شاف: 
النواب  جمل�ص  منحها  التي  احلكومة  عمر 
يلعب  اأن  على  ق��ادر  العراق  اأن  نوؤكد  الثقة، 
ع��راق  فهو  ال��ع��امل،  ه��ذا  يف  احل�شاري  دوره 

احل�شارة والكتابة والقانون والِعلم".
ال�شنوي  احلكومي  الأداء  "تقرير  وتابع: 
املعلومات  فيه  اأدرج��ت  م��وؤخ��را،  اأطلق  ال��ذي 
وهو  وو�شوح،  ودقة  �شفافية  بكل  والقراءات 
يت�شمن منجزات احلكومة خال عام كامل"، 
�شعبنا  "عانى  العراقي  ال�شعب  اأن  اإىل  م�شريا 
ل  ومن  ال�شعارات  وجت��ار  الفا�شدون  وخذله 
�شفافية  وبكل  اأمامكم  ن�شع  واليوم  له،  �شمري 
يف  نحن  وما  بعد،  ننجزه  مل  وما  اأجنزناه  ما 

والعراقيني  للعراق  خدمة  اإجن���ازه،  طريق 
الذين ي�شتحقون الأف�شل".

"اأ�ش�شنا  العراقي:  الوزراق  رئي�ص  واأو�شح 
م�شارا لاإ�شاح والتغيري وبداأنا بالتقدم فيه، 
اإىل  وننطلق  املا�شي  �شنوات  �شنطوي  وم��ع��ًا 

م�شتقبل م�شرق واعد يلبي اآمال ال�شباب".
الفرة  اإجن��ازه يف  اأب��رز ما مت  وبخ�شو�ص 
اإبعاد  يف  "جنحنا  الكاظمي:  ق��ال  املا�شية، 
ب�شيا�شات  وم�شينا  العراق،  عن  احلرب  �شبح 

داخلية متزنة، وعاقات فاعلة ومتوازنة مع 
والدولية  الإقليمية  والقوى  جرياننا  جميع 

املختلفة".
واأردف قائا: "و�شعنا اأول خطة لاإ�شاح 
جميع  ومهدنا  العراق،  تاريخ  يف  الإقت�شادي 
املتطلبات لانتخابات، كما حققنا جناحات يف 
واملوارد  والت�شالت  والزراعة  النفط  قطاع 
باإلقاء  الف�شاد  مكافحة  ملف  وفعلنا  املائية، 

القب�ص على الع�شرات من كبار الفا�شدين".

بعد »عطل غريب«.. عودة بعض 
المواقع اإلخبارية العالمية للعمل

رئيس وزراء العراق: أنجزنا خطوات 
مهمة لإلصالح وأنقذنا البالد

إصابات في صفوف الفلسطينيين 
خالل قمع االحتالل مسيرة في نابلس

  
*رام اهلل 

اأ�شيب عدد من الفل�شطينيني بالختناق بالغاز ال�شام، خال 
طريق  ب�شق  منددة  مل�شرية  الإ�شرائيلي،  الحتال  ق��وات  قمع 

ا�شتيطانية على اأرا�شي بلدتي بيتا وحوارة جنوبي نابل�ص.
اإن  لها،  بيان  يف  الفل�شطيني  الأحمر  الهال  جمعية  وقالت 
قوات الحتال اأطلقت قنابل الغاز امل�شيل للدموع جتاه امل�شاركني 
اأدى لإ�شابة عدد منهم بالختناق، كما تعر�شت  ما  امل�شرية،  يف 
لا�شتهداف  نابل�ص  يف  الطبية  لاإغاثة  تابعة  اإ�شعاف  مركبة 
اأهايل  اأدى اإىل حتطم الزجاج الأمامي. و�شارك  بقنبلة غاز ما 
جنوبي نابل�ص يف م�شرية منددة بال�شتيطان، دعت اإليها ف�شائل 
الف�شائلي  التن�شيق  وجلنة  نابل�ص،  حمافظة  يف  الوطني  العمل 
وال�شتيطان،  اجل��دار  مقاومة  وهيئة  وبيتا،  ح��وارة  بلدتي  يف 
جرافات  �شرعت  ال�شياق،  ويف  ال�شتيطانية.  الطريق  �شق  �شد 
جديدة  ا�شتيطانية  طريق  ب�شق  اليوم  الإ�شرائيلي  الحتال 
القد�ص  مدينة  �شرق  �شمال  الرئي�شي  حزما  بلدة  مدخل  قرب 
الحتال  ج��راف��ات  اإن  ح��زم��ا،  بلدي  جمل�ص  وق��ال  املحتلة. 
مب�شاندة طواقم من بلدية القد�ص وحماية من جي�ص الحتال، 
بداأت بتجريف و�شق طريق ا�شتيطانية متتد من مدخل البلدة 
الرئي�شي،  جبع  حزما  �شارع  من  القريبة  ال�شعب  منطقة  حتى 
وتعود ملكية الأرا�شي اإىل عدد من عائات البلدة. واأفاد مركز 
رف�شت  قد  كانت  العليا،  الحتال  حمكمة  اأن  الإعامي،  حزما 
�شد  اأ�شهر،   3 نحو  قبل  حزما  اأه��ايل  قدمه  ال��ذي  اللتما�ص 
للطريق  املجاورة  الأرا�شي  على  يدها  الحتال  �شلطات  و�شع 
اأربع  يحيطها  حزما  بلدة  اأن  اإىل  ي�شار  املذكورة.  ال�شتيطانية 
م�شتوطنات، وتعترب ال�شريان الرئي�ص الرابط بني �شمال ال�شفة 

الغربية وجنوبها، واإحدى البوابات الرئي�شية ملدينة القد�ص.

المحكمة العليا تقرر االستماع 
لعائالت حي الشيخ جراح

*االراضي املحتلة
الثاثاء،  م�شاء  الإ�شرائيلية،  العليا  العدل  حمكمة  قررت 
عقد جل�شة ا�شتماع لعدد من عائات حي ال�شيخ جراح بالقد�ص.

من  لعدد  ال�شتماع  الحتال الإ�شرائيلية  حمكمة  وقررت 
اأي  �شهرين،  من  اأقل  خال  بالقد�ص  جراح  ال�شيخ  حي  عائات 
يف الع�شرين من ال�شهر املقبل ملتابعة امللف القانوين وال�شتئناف 

املقدم با�شم بع�ص عائات احلي املهدد بالتهجري.
 وكانت املحكمة العليا يف اإ�شرائيل اأ�شدرت اأمرا اإىل امل�شت�شار 
الق�شائي للحكومة بتحديد موقفه، بخ�شو�ص الإجراء الق�شائي 

املتعلق بق�شية اإخاء العائات من حي ال�شيخ جراح.
يف  كبرية  ا�شطرابات  ان��دلع  وراء  جراح  ال�شيخ  حي  وكان   
حرا�شة  حتت  متطرفني،  م�شتوطنني  حماولة  ب�شبب  القد�ص، 

اجلي�ص الإ�شرائيلي، طرد فل�شطينيني من منازلهم باحلي.

الخارجية الفلسطينية تطالب 
اإلدارة األميركية بوقف 

مخططات تهويد القدس
*رام اهلل 

ال��دويل  املجتمع  الفل�شطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  طالبت 
احلماية  بتوفري  ب��اي��دن،  ج��و  برئا�شة  الأم��ريك��ي��ة،  والإدارة 
خمططات  من  القد�ص  وحماية  الفل�شطيني،  لل�شعب  الدولية 

الحتال الإ�شرائيلي التهويدية.
رئي�ص  اأن   ، لها  بيان  يف  الفل�شطينية،  اخلارجية  واأك��دت 
يوا�شل  وليته  املنتهية  نتنياهو  بنيامني  الح��ت��ال  وزراء 
ت�شعيد العدوان الحتايل الإحايل على القد�ص ومقد�شاتها 
حكمه،  لتثبيت  الأف�شل  فيه  ي��رى  جن��اة  كحبل  ومواطنيها 
ال�شتفزازية  اعتداءاتهم  موا�شلة  على  امل�شتوطنني  ويحث 
مار�شته  الذي  والهمجي  الب�شع  العدوان  اإن  وقالت  وتكثيفها. 
اآخر  دليل  القد�ص،  ماراثون  يف  امل�شاركني  �شد  نتنياهو  حكومة 
الأو�شاع  وتوتري  ت�شعيد  يف  املختلفة  واأذرع��ه��ا  تورطها  على 
فل�شطني  �شعب  على  العدوان  وقف  اأن  اإىل  لفتة  وال��ع��دوان، 
ال�شرقية،  القد�ص  فيها  مبا  املحتلة،  ال�شفة  ي�شمل  اأن  يجب 
وكاأر�ص  غزة،  قطاع  مع  تتجزاأ  ل  واح��دة  جغرافية  كوحدة 

دولة فل�شطني املحتلة.
وحذرت من خطورة قرار امل�شت�شار الق�شائي حلكومة نتنياهو 
وترك  ج��راح،  ال�شيخ  حي  عائات  اإخ��اء  يف  التدخل  برف�ص 
الذين  احل��ي  اأه��ايل  ي�شع  ما  العليا،  الحتال  ملحكمة  القرار 
يزيد عددهم عن 500 فرد �شمن 28 عائلة اأمام خطر التهجري 

الفعلي.
امل�شار  يف  الق�شية  اإ�شعاف  ذل��ك  من  الهدف  اأن  واأو�شحت 
القانوين وت�شهيل عملية ترحيل وتهجري الأ�شر الفل�شطينية من 

احلي، اإ�شافة ل�شتمرار ح�شار وخنق احلي.
ال�شتيطانية  الح��ت��ال  اإج����راءات  جميع  اأن  واأ���ش��اف��ت 
جرائم  مل�شتوى  وترتقي  �شرعية،  وغ��ري  باطلة  ال�شتعمارية 
الدويل،  القانون  عليها  يحا�شب  الإن�شانية  �شد  وجرائم  حرب 
ولن تنجح يف ك�شر اإرادة �شعب فل�شطني و�شمود املقد�شيني دفاعا 

عن مدينتهم وكرامتهم وحقوقهم ال�شيا�شية.



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الخميس )10( حزيران 2021
5العدد )1934( رياضة

السلط يدخل استفتاء 
أفضل فريق في غرب آسيا

*وكاالت
ينظمه  الذي  ال�شهري  ال�شتفتاء  الأردين،  ال�شلط  دخل 
الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، حول الفريق الأف�شل يف منطقة 

غرب اآ�شيا عن �شهر مايو/ اأيار املا�شي.
ال�شعودي  ال��ه��ال  ه��ي:  ف��رق   8 ال�شلط،  م��ع  ويتناف�ص 
الكويتي،  العربي  ال�شوري،  ت�شرين  الإم��ارات��ي،  واجل��زي��رة 
الكويت الكويتي، املحرق البحريني، العهد اللبناين، وال�شرطة 

العراقي.
حيث  املا�شية،  ال�شنوات  يف  نف�شه  اأثبت  قد  ال�شلط  وكان 
�شعد لدوري املحرفني قبل 3 موا�شم وكان مناف�شُا قويًا للفرق 

امل�شاركة يف امل�شابقة.
للدور  العبور  تذكرة  حجز  يف  موؤخرًا  ال�شلط  فريق  وجنح 
املجموعة  عن  تاأهل  بعدما  اآ�شيا،  غرب  ملنطقة  النهائي  قبل 

الثانية لبطولة كاأ�ص الحتاد الآ�شيوي.
واملدير  الفي�شلي  ب�شفوف  ال�شابق  الاعب  ال�شلط،  ويقود 
يف  اأكد  حيث  عابد  اأبو  جمال  الأردن،  ملنتخب  ال�شابق  الفني 
ال�شاحة  على  للمناف�شة  ي�شعى  فريقه  اأن  �شابقة  ت�شريحات 

الآ�شيوية يف اأول م�شاركة تاريخية له.
اأمثال  من  املميزين  الاعبني  من  كوكبة  ال�شلط  وي�شم 
حممود مر�شي وعبداهلل ذيب وحممد راتب الداوود، وعبيدة 
معتز  املرمى  حار�ص  جانب  اإىل  خيزران  اأبو  ورواد  ال�شمارنة 

يا�شني.

النشامى ينهي االستعداد لمواجهة  
الكويت في  التصفيات المشتركة 

تأهل المنتخب الوطني بين 
ميزة مفقودة وتشكيلة خادعة

*وكاالت
اأجنز املنتخب الوطني مهمة نيبال بثاثية نظيفة، �شمن م�شواره 

يف الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 2022 وكاأ�ص اآ�شيا 2023.
وجاءت النتيجة مقبولة، رغم اأن الأداء مل يكن مب�شتوى الطموح، 

حيث انتقدت اجلماهري ما قدمه الاعبون يف مباراة نيبال.
يف  حم�شورا  التفكري  واأ�شبح  نيبال،  �شفحة  الأردن  منتخب  طوى 
الأر�ص"  "اأ�شحاب  الكويت  منتخب  اأم��ام  وامل�شريية  الأه��م  املواجهة 

املقررة اجلمعة املقبل.
و�شيقطع الفائز من مواجهة الأردن والكويت �شوطا مهما يف طريق 
اخلا�شر  و�شيفقد  العامل،  كاأ�ص  ت�شفيات  من  احلا�شم  للدور  الو�شول 

الفر�شة، بينما �شيعقد التعادل احل�شابات.
املت�شدر  خلف  نقطة(   13( الثاين  للمركز  تقدم  الأردن  منتخب 

اأ�شراليا )15 نقطة( وتراجع منتخب الكويت ثالثا )10 نقاط(.

تشكيلة خادعة؟
بت�شكيلة طراأ عليها عدة  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي  املدرب  دفع 
تعديات اأمام نيبال، واأجرى يف ال�شوط الثاين اأكرث من تبديل، ورمبا 
تكون الت�شكيلة التي اختتمت مباراة نيبال هي الأ�شا�شية اأمام الكويت، 

ل �شيما اأن غالبية من �شاركوا من عنا�شر اخلربة.
التي  الرئي�شية  الت�شكيلة  اأخفى  قد  بوركلمانز  اأن  راأى  البع�ص 
خا�شة  تبديات،  �شل�شلة  عرب  الأوراق  وبعرث  الكويت،  اأم��ام  �شتظهر 
اأعني  حتت  �شتكون  نيبال  اأمام  املباراة  اأن  م�شبقة  دراية  على  كان  اأنه 

املناف�شني.
كان قد طلب  بوركلمانز  اأن  �شديدا، خا�شة  الراأي  يكون هذا  وقد 
عن  بعيدا  وفيتنام  الإم��ارات  �شد  دبي  يف  الوديتني  املباراتني  اإقامة 
نيبال  اأمام  الر�شمية  املباراة  تقام  اأن  مبقدوره  يكن  مل  فيما  الأنظار، 

بال�شكل ذاته.
على  الأب��رز  ملناف�شه  ا�شتعداد  خادعة،  بت�شكيلة  دفع  بوركلمانز 

بطاقة التاأهل كاأف�شل ثان.

ميزة مفقودة
منذ ت�شلم بوركلمانز دفة القيادة، ومنتخب الأردن يفتقد الأداء 
ما  على  يكون  الأغلب  يف  فالعتماد  التكتيكية،  واجلمل  اجلماعي، 
يجعل  مما  فردية،  ومهارات  �شرعة  من  املقدمة  خط  لعبو  به  ميتاز 

الع�شوائية هي ال�شائدة.
ركلة  من  جاء  في�شل  بهاء  هديف  فاإن  نيبال،  مباراة  اإىل  وبالعودة 
جزاء و�شربة حرة مبا�شرة، على عك�ص هدف املدافع يزن العرب الذي 

جاء من جملة تكتيكية منظمة.
فرات  معظم  يف  الفردي  الأداء  عابه  نيبال  اأمام  الأردن  منتخب 
املباراة، لكن يف حال جنح يف تنظيم هجمات كتلك التي جاء منها هدف 

يزن العرب، فاإنه قد يظهر ب�شورة خمتلفة متاما اأمام الكويت.
ل اأحد يعرف ماذا يخبىء بوركلمانز ملباراة الكويت، حيث اأكد يف 
املوؤمتر ال�شحفي بعد مباراة نيبال، اأن لكل مباراة ح�شاباتها وت�شكيلتها 

اخلا�شة بها ووفقا لطبيعة وقدرات املناف�ص.
يرق  مل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  وع��رب  الأردن��ي��ة  اجلماهري 
ب�شورة  يظهر  اأن  ومتنت  نيبال،  اأمام  الن�شامى  قدمه  الذي  الأداء  لها 

خمتلفة اأمام الكويت ا�شتنادا لهمية املباراة.

معتز ياسني
دفع مدرب الأردن بوركلمانز، بحار�ص املرمى معتز يا�شني يف مباراة 
ملحدودية  نظرا  حقيقي  اختيار  لأي  خالها  يتعر�ص  مل  حيث  نيبال، 

القدرات الهجومية للمناف�ص.
الدفع مبعتز يا�شني ومنحه فر�شة الدخول باأجواء املناف�شة، رمبا 

يكون متهيدا للزج به يف مباراة الكويت.
فريقه  مثل  قد  املحلي،  ال��دوري  توقف  وخال  يا�شني  معتز  وكان 
يكون  قد  فاإنه  هنا  ومن  الآ�شيوي،  الحت��اد  كاأ�ص  بطولة  يف  ال�شلط 
الأجهز والأوفر حظا باأن يوا�شل تواجده �شمن الت�شكيلة الأ�شا�شية 

�شواء اأمام الكويت اأو اأ�شراليا.)كوورة(

مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يؤكد 
أهمية الفوز أمام المنتخب الكويتي

  
*وكاالت

البلجيكي، فيتال  القدم  للمنتخب الوطني لكرة  الفني  اأكد املدير 
بوركلمانز، اأهمية الفوز يف املباراة املرتقبة اأمام الكويت يوم اجلمعة 
املوؤهلة  امل�شركة  الآ�شيوية  الت�شفيات  مناف�شات  اإط��ار  يف  املقبل، 

ملونديال قطر 2022 وكاأ�ص اأ�شيا 2023 يف ال�شني.
املرافق  الريا�شي  الإعام  احتاد  لوفد  حديثه  يف  فيتال،  واعترب 
للمنتخب يف الكويت عقب الفوز على نيبال 3-0، اأن التح�شريات ملاقاة 
منتخب الكويت بداأت اعتبارا من اليوم نظرًا لأهمية اللقاء ودوره يف 

رفع حظوظ املنتخب يف التاأهل للدور احلا�شم من الت�شفيات.
املطلوب  وحققنا  ال�شفحة  وطوينا  نيبال  مباراة  "اأنهينا  وق��ال: 
وهذا  التاأهل  حل�شم  الفوز  نريد  وبالطبع  للكويت،  التجهيز  و�شنبداأ 
وجميع  اإ�شابات  با  املباراة  من  خرجنا  هلل  واحلمد  دائمًا،  مطلبنا 
البدلء  حتى  اأو  الك�شف  خ��ارج  تواجدوا  اأو  �شاركوا  ممن  الاعبني 

يعلمون جيدا ان كل واحد منهم هو اأ�شا�شي يف املنتخب".
ما  نعلم  ونحن  اجليد  للتح�شري  حتتاج  القادمة  "املباراة  واأ�شاف 
نريد وندرك باأن املنتخب الكويتي يتابعنا كما نحن نتابعه و�شاهدناه 

على اأر�ص الواقع واملفاجاآت يحتفظ بها كل مدرب لنف�شه".
املنتخب  وف��د  ورئي�ص  الحت��اد  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  ق��ال  ب��دوره، 
يف  الفوز  حتقيق  املنتخب  طموحات  اإن  عبيداهلل،  من�شور  الوطني، 
املباراة املقبلة اأمام املنتخب الكويتي والظفر ببطاقة التاأهل، مو�شحا 
الظروف،  هذه  مثل  ويف  الإجنازات  تقدمي  على  اأن "الن�شامى" اعتاد 
�شاء  واإن  امل�شوؤولية،  الفريق على قدر كبري من حتمل  اأع�شاء  وجميع 

اهلل �شيكونون عند ح�شن الظن بهم.
�شمو  من  تلقاه  ال��ذي  الهاتفي  الت�شال  اأن  اإىل  عبيداهلل  ولفت 
�شكل  امل��ب��اراة،  قبيل  اأم�ص،  الحت��اد  رئي�ص  احل�شني  بن  علي  الأم��ري 
جنح  عندما  كان  ما  وهو  جيد،  م�شتوى  لتقدمي  لاعبني  كبريا  حافزا 
الفريق يف حتقيق الهدف املن�شود من مباراة نيبال واخلروج بالنقاط 
الثاث "وهي النتيجة التي كنا نبحث عنها، والتي و�شعت الفريق اأمام 
ال�شقيق يوم اجلمعة  الكويتي  املنتخب  بلقاء  واملتمثل  الأهم  التحدي 

املقبل".
النتائج،  اإىل  ننظر  فاإننا  املباريات،  هذه  مثل  "يف  عبيداهلل  وقال 
منتخب  على  الفوز  كان  املطلوب  فالهدف  الفني،  امل�شتوى  عن  بعيدا 
التفرغ  علينا  والآن  املطلوبة،  بالنتيجة  خرجنا  هلل  واحلمد  نيبال، 
الكامل للمواجهة امل�شريية مع املنتخب الكويتي، والتي نتمنى اأن ت�شب 

نتيجتها مل�شلحة "الن�شامى"، والفريق قادر على حتقيق ذلك.
يليه  نقطة،   18 بر�شيد  املجموعة  اأ�شراليا  منتخب  ويت�شدر 
الكويت 10  ثم  نقطة،  بر�شيد 13  الثاين  املركز  الوطني يف  منتخبنا 

نقاط، ونيبال 6 نقاط وال�شني تايبيه بدون نقاط.

*وكاالت
رف�ص لعبو الوحدات خو�ص التدريب ال�شباحي الذي كان مقررًا 
لبطولة  ال�شابعة  اجلولة  ل�شتئناف  ا�شتعدادًا  جاو  ملعب  على  اخريا 

دوري املحرفني لكرة القدم.
ي�شعرون  الفريق  لعبي  اأن  خا�ص،  م�شدر  من  كووورة  موقع  وعلم 

بال�شتياء ويطالبون باحل�شول على م�شتحقاتهم املالية املتاأخرة.
وغري  ال�شحيحة  الأحاديث  يتناقل  من  ثمة  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
ال�شحيحة بهدف الت�شوي�ص على اجلهاز الفني احلايل بقيادة عبداهلل 

اأبو زمع، والتاأثري �شلبًا على ا�شتقرار الفريق.
وك�شف اأن املحرف ال�شنغايل عبد العزيز انداي مل يطالب بف�شخ 
عقده كما يردد، وقد ح�شل على كافة م�شتحقاته املالية عن ال�شهور 

الفائتة.
اليوم  م�شاء  يعقد  اأن  ينتظر  ط��ارئ��ًا  اجتماعًا  اأن  امل�شدر  واأك��د 
القدم،  كرة  بفريق  املتعلقة  امل�شتجدات  اآخر  حول  للتباحث  الثاثاء 

ومبا ي�شمن عودة الاعبني لتدريباتهم يوم غد الأربعاء.
واعتاد الوحدات اأن مير بعدة عوا�شف مع قرب انتخابات جمل�ص 
الإدارة، وبخا�شة اأن الو�شع الوبائي يف الأردن بتح�شن حملوظ وبداأت 

احلياة تعود لطبيعتها، وقد يتم حتديد موعد لها قريبًا.

عناد سالح الكويت لمواجهة 
خدعة بوركلمانز

*وكاالت
متثل موقعة اجلمعة التي جتمع منتخب الكويت مع �شقيقه الأردين 
كاأ�ص  لبطولتي  املوؤهلة  امل�شركة  الت�شفيات  الت�شفيات �شمن  �شباق  يف 
العامل يف قطر عام 2022 وكاأ�ص الأمم الآ�شيوية بال�شني عام 2023، 
عنق الزجاجة لتعزيز اآمال الفائز منهما يف �شباق التاأهل، بينما يبتعد 

اخلا�شر كثريا كما اأن التعادل ل ي�شب يف م�شلحة املنتخبني.
وتقدم منتخب الأردن للمركز الثاين بر�شيد 13 نقطة باملجموعة 
منتخب  وتراجع  نقطة،   15 بر�شيد  اأ�شراليا  املت�شدر  خلف  الثانية، 

الكويت ثالثا بر�شيد 10 نقاط.
اآماله يف  الأزرق مطالب بتحقيق الفوز ول بديل عن ذلك لتعزيز 
الكويت  منتخب  وطموحات  اآمال  اأن  اإل  ثواين،  كاأف�شل  التاأهل  رحلة 
ما  وهو  الت�شفيات  من  ال�شابقتني  املرحلتني  اأفرزتها  باأمور  ت�شطدم 

يربزه "كووورة" بالتقرير التايل:

ثقة كاراسكو
الإ�شباين كارا�شكو مدرب الكويت، اأثبت مبا ل يدع جمال لل�شك اأنه 
ما  الذي طاملا �شال وجال وهو  الأزرق  للثقة يف قدرات وقيمة  يفتقد 
و�شح من حتركاته وت�شريحاته يف الفرة املا�شية �شواء قبل مواجهة 
يجاري  اأن  ميكن  ل  الأزرق  اأن  كارا�شكو  اأكد  كما  بعدها.  اأو  اأ�شراليا 
الت�شفيات  اإقامة  جانب  اإىل  اإمكانات  من  له  توفر  ما  رغم  اأ�شراليا، 
املركز  �شاحب  تايبيه  ال�شني  منتخب  حققه  فيما  واأخفق  بالكويت 

الأخري الذي جنح يف زيارة مرمى اأ�شراليا ذهابا واإيابا.
وكذلك  الأوىل  الفرق  مع  للخربات  كارا�شكو  افتقاد  وانعك�ص 

املنتخبات، على اأداءه وت�شريحاته وهو اأمر يحتاج لتدخل �شريع.

عناد حل سريع
ميثل املدرب ثامر عناد الذي جنح يف اخلروج بالتعادل من الأردن 
ذهابا يف وقت كان الأزرق مير فيه مبرحلة ع�شيبة بعد اإقالة اجلهاز 

الفني الكرواتي حا منوذجا و�شريعا لتدارك الأمور.
وذلك من خال ترك م�شاحة اأكرب لعناد يف عملية جتهيز وحتفيز 
واإج��راء  اخلططي  والنهج  الت�شكيلة  اختيار  جانب  اإىل  الاعبني 

التبديات بحثا عن احلل الأ�شرع والأكرث جديه باملرحلة احلالية.

تالعب بوركلمانز
بحنكة  الأردن،  منتخب  مدرب  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي  جنح 
اأعني اجلهاز  نيبال حتت  بثاثية على  والفوز  املراد  كبرية يف حتقيق 

الفني ملنتخب الكويت بقيادة كارا�شكو.
ويف حال اعتماد اجلهاز الفني لاأزرق على ما قدمه الن�شامي اأمام 
نيبال لختيار ت�شكيلتهم وطريقة لعبهم هو مبثابة اإعان الوقوع يف 
الفخ، ل �شيما واأن بوركلمانز تاعب يف الت�شكيلة والتبديات من اأجل 

خداع كارا�شكو ورفاقه.
ويبقى اأن نوؤكد جمددا اأن املدرب ثامر عناد اأكرث دراية باملنتخب 

الأردين، واأكرث خربة حتى ل يقع الأزرق يف فخ بوركلمانز.

العبو الوحدات يرفضون 
التدريب.. واجتماع طارئ لإلدارة

*الكويت -
حممد الطوبل وبالل الغالييين
*وفد احتاد االعالم الرياضي

لكرة  الوطني  املنتخب  ال��ي��وم  ينهي 
القدم حت�شرياته املتعلقة باملواجهة التي 
ال�شقيق عند  الكويتي  املنتخب  جتمعه مع 
على  اجلمعة  غد  يوم  م�شاء  من  العا�شرة 
بالعا�شمة  ال��دويل  الأحمد  جابر  �شتاد 
الآ�شيوية  الت�شفيات  اطار  يف  الكويتية، 
واملوؤهلة  الثانية(،  )املجموعة  امل�شركة 
 ،2022 قطر  يف  العامل  كاأ�ص  بطولة  اإىل 
ت�شت�شيفها  التي  الآ�شيوية  والنهائيات 
خال  من  وذل��ك   ،2023 العام  يف  ال�شني 
م�شاء  اليه  يخ�شع  الذي  الرئي�شي  املران 
�شريكز  وف��ي��ه  امل��ل��ع��ب،  ذات  ع��ل��ى  ال��ي��وم 
البلجيكي  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير 
فيتال على تطبيق اجلمل التكتيكية التي 

�شيعتمد عليها يف املواجهة احلا�شمة.
اأهمية هذه املباراة باأن الفريق  وتبلغ 
التاأهل  يف  كبريا  �شوطا  �شيقطع  الفائز 
الفرق  مع  )احلا�شم(  الثالث  ال��دور  اإىل 
كون  ث��ان،  مركز  اف�شل  على  املتح�شلة 
قريبا  بات  املجموعة  لهذه  الأول  املركز 
ما  ال��ذي  الأ���ش��رايل،  املنتخب  م��ن  ج��دا 
بر�شيد  املجموعة  ب�شدارة  يحتفظ  يزال 

18 نقطة.
وي��دخ��ل امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي اأج���واء 
حتى  غ��ريه  ول  ال��ف��وز  بتطلعات  امل��ب��اراة 
نحو  مهمة  خ��ط��وة  ال��ت��ق��دم  م��ن  يتمكن 
املنتخب  مناف�شه  وابعاد  جهة،  من  التاأهل 
ميلك  حيث  التاأهل،  فر�ص  عن  الكويتي 
وت��ق��دم  نقطة   13 ح��ال��ي��ا  "الن�شامى" 
حققه  الذي  الفوز  بف�شل  الثاين  للمركز 
امل��ب��اراة  يف   0-3 ن��ي��ب��ال  م��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى 
 10 الكويتي  للمنتخب  فيما  ال�شابقة، 
ال��ث��ال��ث، وي��اأت��ي بعده  ن��ق��اط وب��امل��رك��ز 
بر�شيد  نيبال  منتخب  ال��راب��ع  باملركز 
تايبيه  ال�شني  منتخب  يليه  ن��ق��اط،   6
باملركز اخلام�ص والأخري بر�شيد خال من 

النقاط.
الوطني  املنتخب  �شديد..  باخت�شار 
واأ�شراليا  الكويت  على  للفوز  �شيحتاج 
الكويت  على  الفوز  ح��ال  يف  اأم��ا  للتاأهل 
النتائج  �شينتظر  اأ�شراليا  مع  والتعادل 
الخ����رى و���ش��ي��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
نهاية  بعد  ال  ُتعرف  )لن  الأه��داف  فارق 
مع  التعادل  ح��ال  يف  اأم��ا  كلها(  املباريات 
فاإن  اأ�شراليا  مع  �شلبية  ونتيجة  الكويت 
�شاحب  منها  يتاأهل  لن  الثانية  املجموعة 
اأ�شراليا  م��ن  واخل�����ش��ارة  ث���اين..   مركز 

�شتحرمنا من التاأهل بن�شبة كبرية.
�شوء  وعلى  الآ�شيوي  الحت��اد  وك��ان 
قرر  ال�شمايل  الكوري  املنتخب  ان�شحاب 
يف وق���ت ���ش��اب��ق اإل��غ��اء ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات 
املركز  �شاحب  مع  الثاين  املركز  �شاحب 
املجموعات  من  جمموعة  كل  يف  اخلام�ص 
احت�شاب  ل�شمان  ال�شابعة،  وحتى  الأوىل 
الفرق  جلميع  املباريات  من  مت�شاوي  عدد 
وتفادي  الثاين،  املركز  على  ح�شلت  التي 
املجموعات  هذه  بني  تكافوؤ  عدم  ح�شول 
باتت  التي  الثامنة  واملجموعة  ال�شبع 

ت�شم 4 منتخبات.
"بعد  واأ�شاف احتاد اللعبة الآ�شيوي: 
لكل  املباريات  من  مت�شاوي  عدد  اعتماد 
فريق، يتم اعتماد النظام التايل لتحديد 
قطر(  تاأهل  بعد  )خم�شة  اأربعة  اأف�شل 

منتخبات حا�شلة على املركز الثاين:
مباريات  يف  النقاط  من  عدد  اأك��رب   -

املجموعة.

م���ب���اري���ات  يف  الأه���������داف  ف������ارق   -
املجموعة.

يف  امل�شجلة  الأه��داف  من  عدد  اأكرب   -
املجموعة. مباريات 

- اللعب النظيف.
اأق���ل ع��دد م��ن ال��ن��ق��اط ال��ت��ي يتم   -
البطاقات  بالعتماد على عدد  احت�شابها 
عليها  يح�شل  التي  واحلمراء  ال�شفراء 

الفريق يف مباريات املجموعة.
-القرعة.

حديث النجوم
بهاء  الوطني  املنتخب  جن��م  واأب���دى 
الإع��ام  احت��اد  لوفد  حديثه  يف  في�شل 
فوز  يف  بامل�شاهمة  �شعادته  عن  الريا�شي 
الثنني  �شفر   -  3 نيبال  على  الن�شامى 
تتجه   الأنظار  ان  في�شل  واأ�شاف  املا�شي، 
بالدرجة  والهدف  الكويت  ملواجهة  حاليًا 
اأكرث  والتقدم  الفوز  حتقيق  هو  الأوىل 
نحو الدور الثالث واحلا�شم من الت�شفيات 
مدافع  �شدد  كما  ال��ع��امل،  لكاأ�ص  املوؤهلة 
اأهمية  على  العرب  يزن  الوطني  املنتخب 
هو  الرئي�شي  الهدف  وان  الكويت  مباراة 
عن  بعيدًا  ال��ف��وز  حتقيق  على  الركيز 
الأخرى،  املجموعات  مع  التاأهل  ح�شابات 
الن�شامى  بيد  زال  ما  التاأهل  ان  م�شيفًا 
نحو  الطريق  �شيمهد  الكويت  على  والفوز 
الوطني  املنتخب  ان  العرب  واأكد  العبور، 
والاعبون  جدًا  اإيجابية  اأج��واء  يعي�ص 
عاقدون العزم على العودة من الت�شفيات 
الكرة  جماهري  لإ�شعاد  التاأهل  ببطاقة 

الأردنية.   

عني على اخلصم
كثريا  ا�شتفاد  الذي  الكويتي  املنتخب 
الراحة  اإىل  خلد  الت�شفيات،  برنامج  من 
منذ يوم 3 �شهر حزيران )يونيو( احلايل، 
الإ�شباين  بقيادة  الفني  اجلهاز  اعطى  ما 
ترتيب  لإع���ادة  كبرية  فر�شة  كارا�شكو 
فر�شة  الاعبني  ومنح  الفنية،  اأوراق���ه 

التح�شري بوقت كاف.
املنتخب  كثف  املا�شني  اليومني  ويف 
ال��ك��وي��ت��ي م��ن حت�����ش��ريات��ه، ح��ي��ث ت��درب 
فيها  مت  وم�شائية،  �شباحية  فرتني  على 
البدنية  اللياقة  ج��وان��ب  على  الركيز 
ح�شب  امللعب  داخل  الفنية  والتطبيقات 
�شباح  الكويتية  ال�شحافة  طالعته  م��ا 
املواجهة  اأهمية  على  اأكدت  والتي  اأم�ص، 
احل��ا���ش��م��ة وامل�����ش��ريي��ة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
اجلمعة،  غ��د  ي��وم  ال�شقيقني  املنتخبني 
�شي�شعى  ب��اده��ا  منتخب  اأن  مو�شحة 
والتقدم  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف  الفوز  لتحقيق 
من  املنتخبات  بقية  م��ع  املناف�شة  نحو 
املجموعات الأخرى حلجز بطاقة التاأهل 
اأف�شل  ك�شاحب  الثانية  املجموعة  عن 
الأول  املركز  اأن  اعتبارا  على  ثاين  مركز 

بات حمجوزا للمنتخب الأ�شرايل.
ون�شرت �شحيفة القب�ص تقريرا كبريا 
املنتخبني  �شتجمع  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  ح��ول 
منتخب  طالبت  حيث  والكويتي،  الأردين 
ملا  نظرا  املتوازن  بالأ�شلوب  اللعب  بادها 
"الن�شامى" من  يتمتع به املنتخب الوطني 
قوة هجومية، يف الوقت الذي افردت فيه 
مدرب  ت�شريحات  عن  وا�شعة  م�شاحات 
"الن�شامى" فيتال وتركيزه عن املمواجهة 
الفريقني يف  �شتحدد م�شري  والتي  املقبلة، 

الت�شفيات. هذه 
الكويتية  ال����راي  �شحيفة  ورك����زت 
الكويتي  املنتخب  يحقق  اأن  �شرورة  على 

اإىل  لانتقال  والتقدم خطوة مهمة  الفوز 
ان�شغال  اإىل  نوهت  مثلما  الثاين،  ال��دور 
ال�شارع الريا�شي يف )ح�شبة( التاأهل اإىل 
بني  املناف�شة  واأن  خ�شو�شا  احلا�شم  الدور 
اف�شل  على  للح�شول  تتناف�ص  التي  الفرق 
رمبا  قوي  �شراع  يف  يف  دخلت  ثاين  مركز 
تتحدد فيه الفرق املتاأهلة مع ختام الدور 

التمهيدي.
و���ش��دد الع���ام ال��ك��وي��ت��ي )ال��ورق��ي 
املباراة،  هذه  اأهمية  على  والل��ك��روين( 
الفريقني،  لكا  مف�شلية  اعتربها  والتي 
مدرب  اأن  على  فيه  رك��ز  ال��ذي  الوقت  يف 
"الأزرق" الإ�شباين كارا�شكو يدر�ص اعادة 
وعيد  نا�شر  ويو�شف  املطوع  بدر  الثاثي 
يف  الرئي�شية  الت�شكيلة  اإىل  الر�شيدي 
الوطني،  منتخبنا  اأم��ام  املقبلة  امل��ب��اراة 
اأمام  ال�شابقة  املباراة  يف  اراحتهم  اأن  بعد 
بفوز  انتهت  وال��ت��ي  الأ���ش��رايل  املنتخب 

الأخري 0-3.

حسابات أولية
م���ع ت�����ش��در ق��ط��ر جم��م��وع��ت��ه��ا فقد 
منتخبات   5 اأف�شل  تاأهل  ���ش��رورة  تاأكد 
احلا�شم  ال��دور  اإىل  الثاين  املركز  حتتل 
يف   4 من  ب��دًل  الآ�شيوية  الت�شفيات  من 

املجموعات ال� 8
اخل��ام�����ش��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ُع���م���ان   -
الأغلب  على   ، التاأهل  من  ج��دًا  اقربت 
 12( ميتلك  منتخبها  �شيكون  اخل�شم  بعد 
مع   .. للتاأهل  كافية  نقاط  وهي  نقطة( 
اأفغان�شتان  مباراتي  يف  �شيفوز  اأنه  اعتبار 

وبنغادي�ص
- لبنان يف املجموعة الثامنة اقربت 
جدًا من التاأهل ، على الأغلب بعد اخل�شم 
وهي  نقطة(   12( ميتلك  منتخبها  �شيكون 
اأن��ه  اعتبار  م��ع   .. للتاأهل  كافية  نقاط 

�شيفوز على الأقل على تركمان�شتان.
يف  التاأهل  من  قريبة  كذلك  ال�شني   -
املجموعة الأوىل .. متتلك الآن 13 نقطة 
ولديها مباراتني مع املالديف )حم�شومة( 
�شيكون  احل��الت  اأ�شواأ  يف  اأي   .. و�شورية 
اخل�شم  ب��ع��د  ميتلك  ال�شيني  املنتخب 
�شورية  مع  تعادل  حقق  واذا  نقاط   10
مينحه  والفوز  نقطة   11 لديه  �شي�شبح 
للتاأهل  جدًا  جيدة  نقاط  وهي  نقطة   12
ال�شني  تخ�شر  اأن  منتخبنا  م�شلحة  من   ..

مع �شورية يف اجلولة الأخرية.
- فيتنام هي قريبة كذلك من التاأهل 
مباراة  ولديها  نقطة   14 متتلك  الآن   ..
�شت�شل  اأن��ه��ا  اأي  حم�شومة  ماليزيا  م��ع 
 12 مت��ت��ل��ك  والإم������ارات  ن��ق��ط��ة   17 اإىل 
يتعلق  فيما  )تقريبًا  ومر�شحة  نقطة 
بفيتنام( للفوز يف املباراتني املقبلتني اأمام 
اإىل  �شت�شل  اأنها  اأين  وفيتنام  اإندوني�شيا 
يف  وفيتنام  كمت�شدر  وتتاأهل  نقطة   18
بعد  نقطة   11 اإىل  �شت�شل  الأحوال  اأ�شواأ 

اخل�شم وهي نقاط جيدة للتاأهل.
ت�شم  وال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة   -
كونغ  وهونغ  والبحرين  واإي���ران  العراق 

وكمبوديا ..
)م��ع  نقطة   17 ب���  ت��ت�����ش��در  ال��ع��راق 
اجلولة  يف  كونغ  هونغ  نقاط  احت�شاب 
على  للتاأهل  جيدة  نقاط  وه��ي  املقبلة( 
 11 بر�شيد  ث��اين  مركز  كاأف�شل  الأق���ل 
يف  فازت  اإيران  اأن  ولو  اخل�شم  بعد  نقطة 
كمبوديا  من  كل  اأمام  املقبلتني  مباراتيها 

والعراق فاإنها �شتتاأهل باملركز الأول.
اأقل  - املجموعة الرابعة .. قد تكون 
املجموعات قد يتاأهل منها املركز الثاين .
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*عمان 
الأردين،  ال�شراتيجيات  منتدى  قال 
القت�شاد  منها  يعاين  التي  التحديات  اإن 
الأردين مل تكن وليدة الظروف الراهنة بل 

كانت حتديات هيكلية.
واأ�شار املنتدى يف تقرير اأ�شدره، بعنوان 
�شمن   ،"2020 عام  يف  الأردين  "القت�شاد 
ت�شدر  التي  قوة"  "املعرفة  تقارير  �شل�شلة 
كورونا  جائحة  اأن  اإىل  املنتدى  عن  دوري��ًا 
التي  ال�شعبة  الظروف  م�شتوى  من  �شتفاقم 
خال  الأردين  الق��ت�����ش��اد  يواجهها  ك��ان 

ال�شنوات الأخرية )قبل ظهور اجلائحة(.
من  ع���ددًا  اأدرج  ال���ذي  التقرير  ول��ف��ت 
كورونا  جائحة  اأثر  تعك�ص  التي  امل�شاهدات 
 ،2020 ع��ام  يف  الأردين  الق��ت�����ش��اد  على 
ال�شعبة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف  اأن  اإىل 
النمو  ن�شب  تباطوؤ  يف  متثلت  اجلائحة  قبل 
من معدلت  ذلك  وما جنم عن  القت�شادي، 
بطالة اآخذة يف الزدياد، وتفاقم م�شتويات 

الدين العام وارتفاع ن�شب البطالة والفقر.
روؤي��ة  حتديد  ���ش��رورة  التقرير  واأك���د 
احلايل  القت�شاد  واقع  اإىل  ت�شتند  �شاملة 
والبيانات  املعلومات  توافر  على  وترتكز 
الدقيقة واملحدثة دوريًا لو�شع اإطار حمكم 
القطاعات  خ�شائ�ص  بني  الفروقات  يراعي 

والأن�شطة القت�شادية املختلفة.
واأ�شار التقرير اإىل اأن القت�شاد الأردين 
من  كغريه  "كورونا"،  لأزم���ة  نتيجة  ت��اأث��ر 
العاملية الأخرى؛ والتي متثلت  القت�شادات 
�شمن بع�ص املوؤ�شرات الرئي�شية على امل�شتوى 
الناجت  يف  النمو  معدل  �شهد  حيث  الكلي؛ 
املحلي الإجمايل احلقيقي انخفا�شًا بن�شبة 
البطالة  م��ع��دلت  يف  وزي���ادة  باملئة،  6ر1 
ب�شكل كبري، لت�شل اإىل 7ر24 باملئة يف الربع 
ارتفاع  اإىل  واأ�شار   .2020 عام  من  الأخ��ري 
مالية  لأ�شباب  املرجتعة  ال�شيكات  قيمة 
 ،2020 لعام  دينار  مليون   363 بلغت  والتي 
مقارنة  باملئة   33 ب��ح��وايل  زي���ادة  بن�شبة 
املوؤ�شر  انخفا�ص  اإىل  اإ�شافة   ،2019 بعام 
العام ل�شوق عمان املايل بن�شبة 2ر13 باملئة 
يف عام 2020؛ حيث يعترب هذا النخفا�ص 
يعود  اإذ  ال�شابقة،  بال�شنوات  مقارنة  كبريًا 
موؤ�شر  تراجع  اإىل  النخفا�ص  ه��ذا  �شبب 

البنوك واملوؤ�ش�شات املالية.

من  ال��رغ��م  على  اأن��ه  التقرير  واأو���ش��ح 
القت�شاد  ي�شهده  ال���ذي  التباطوؤ  ح��ال��ة 
من  مزيد  �شخ  اإىل  حاجته  وم��دى  الأردين 
اإجمايل  يف  الزيادة  ن�شبة  اأن  اإل  ال�شيولة؛ 
كانت   2020 لعام  الئتمانية  الت�شهيات 
بلغ  حيث  ال�شابقة  ال�شنوات  اإىل  م�شابهة 
الئتمانية  الت�شهيات  قيمة  اإج��م��ايل 
للبنوك املرخ�شة يف الأردن 634ر28 مليون 
دينار يف العام 2020؛ وما زال قطاع الت�شييد 
والأفراد ميثلون الن�شبة الأكرب من اإجمايل 
 47 من  يقارب  مبا  الئتمانية  الت�شهيات 
باملئة. وبني اأنه مل يحدث اأي تغيري ملمو�ص 
املرخ�شة  ال��ب��ن��وك  ودائ����ع  اإج��م��ايل  ع��ل��ى 
 ،2020 عام  يف  امل�شرفية  الودائع  وتكوين 
حيث بقيت ن�شبة الزيادة يف اإجمايل قيمة 
الودائع مماثلة لعام 2019 بحدود 4 باملئة.
امليزان  العجز يف  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
ال��ت��ج��اري ���ش��ه��د اجت���اه���ًا ت��ن��ازل��ي��ًا، حيث 
التجاري  امليزان  يف  العجز  ن�شبة  انخف�شت 
من  الإج��م��ايل(  املحلي  الناجت  اإىل  )ن�شبة 
4ر24 باملئة يف عام 2019 اإىل 8ر20 باملئة 
اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  عازيا   ،2020 ع��ام  يف 
مليار  22ر1  مبقدار  ال��واردات  قيمة  تراجع 
الأردنية  ال�شادرات  قيمة  اأن  حيث  دينار، 

بقيت ثابتة بحدود 5 مليار دينار.
وفيما يتعلق بحالة املالية العامة، اأو�شح 
كان  الأردن  يف  امل��ايل  الو�شع  اأن  التقرير 
بفرة  كورونا  فريو�ص  تف�شي  قبل  �شعيًفا 
كورونا  فريو�ص  تداعيات  اأن  كما  طويلة، 
نتيجة  امل��وازن��ة  عجز  ات�شاع  يف  �شت�شاهم 
2020؛  لعام  املحلية  الإي����رادات  ل��راج��ع 
6ر9  املنح(  )قبل  العجز  ن�شبة  بلغت  حيث 
باملئة مقارنة ب� 8ر5 باملئة لعام 2019؛ وهو 
اإىل  العام  الدين  م�شتوى  زيادة  اإىل  اأدى  ما 

ن�شبة بلغت 5ر106 باملئة.
الإنفاق  اإجمايل  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
البنود  من  حم��دود  عدد  �شمن  تركز  العام 
الع�شكري  اجلهاز  )خم�ش�شات  الت�شغيلية 
2ر18  العاملني  تعوي�شات  باملئة،  6ر28 
ب��امل��ئ��ة، ال��ت��ق��اع��دات 17 ب��امل��ئ��ة، وف��وائ��د 
اإجمايل  مثل  حيث  باملئة(،  5ر13  القرو�ص 
تلك البنود ما ن�شبته 77 باملئة من اإجمايل 
الإنفاق العام. وبني التقرير اأن ن�شبة الإنفاق 
الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  الراأ�شمايل 

خال  انخفا�شًا  و�شهدت  "منخف�شة"  كانت 
 3 ن�شبتها  تتجاوز  ومل  الأخ���رية  ال�شنوات 
القت�شاد  ق���درة  �شعف  يعني  م��ا  ب��امل��ئ��ة؛ 
الإي���رادات  من  املزيد  توليد  على  الأردين 
�شيق  يعني  ما  وهو  املقبلة،  ال�شنوات  خال 
اأي  مع  للتعاطي  احلكومة  لدى  املايل  احليز 
القريب.  امل�شتقبل  يف  حت��دث  قد  متغريات 
وفيما يخ�ص تداعيات جائحة كورونا على 
اأ�شارت الورقة اإىل انخفا�ص  ال�شوق املحلي، 
ما  وه��و  حديثًا،  املن�شاأة  ال�شركات  اأع���داد 
ال�شركات  م��ال  راأ����ص  ت��راج��ع  عليه  ترتب 
يف  اأردين  دينار  مليون  5ر198  من  امل�شجلة 
اأردين  دينار  مليون  3ر102  اإىل   2019 عام 
يف عام 2020، كما انخف�شت باملثل حتويات 
ال�شنة  خ��ال  باخلارج  الأردن��ي��ني  العاملني 
خال  دينار  مليون   599 من   2020 املالية 
الربع الثالث من عام 2019 اإىل 541 مليون 

دينار للربع الثالث من عام 2020.
ك��م��ا ق���ام ال��ت��ق��ري��ر ب��درا���ش��ة الأث���ر 
بع�ص  على  ك��ورون��ا  جائحة  خلفته  ال��ذي 
من  ال�شكني  اجلانب  �شهد  حيث  القطاعات؛ 
7ر9  بن�شبة  ا  انخفا�شً الإن�����ش��اءات  قطاع 
 .2020 ع��ام  يف  امل�شاحة  حيث  م��ن  باملئة 
�شلبيًا  تاأثريًا  ال�شياحي  القطاع  و�شهد  كما 
يف  املطارات  حركة  لتوقف  نتيجة  وا�شحًا 
العامل، متثل ذلك يف انخفا�ص حاد باأعداد 
 2020 لعام  ل���اأردن  وامل��غ��ادري��ن  الوافدين 
الأردن من  اإىل  القادمني  حيث تراجع عدد 
)4ر8 مليون فرد( يف العام 2019 اإىل )9ر1 

مليون فرد( يف العام 2020.
التقرير؛  ت�شمنها  التي  الدرا�شة  وبينت 
امل��وؤ���ش��رات  بع�ص  �شمن  الأردن  م�شتوى 
اأداء  تراجع  اأو  تقدم  مدى  ملعرفة  العاملية 
�شجل  حيث  امل��وؤ���ش��رات؛  تلك  على  الأردن 
الأردن املرتبة 75 من 190 دولة وباملرتبة 
ممار�شة  �شهولة  موؤ�شر  يف  عربيًا،  ال�شاد�شة 

الأعمال لعام 2020.
واأ�شار التقرير اإىل ارتفاع درجة الأردن 
يف �شهولة ممار�شة الأعمال من 9ر59 يف عام 
2018 اإىل 69 يف عام 2020 نتيجة لتح�شن 
درجة الأردن �شمن بع�ص املوؤ�شرات الفرعية 
مثل )احل�شول على الئتمان، التجارة عرب 
احلدود، دفع ال�شرائب، حماية امل�شتثمرين 

الأقلية، وت�شوية حالت الإع�شار(.

منتدى االستراتيجيات: تحديات االقتصاد األردني 
هيكلية ولم تكن وليدة الظروف الراهنة

تجارة األردن تبحث تنمية 
العالقات مع فيتنام

*عمان 
الأردن  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  بحث 
جمال الرفاعي، مع ال�شفري الفيتنامي غري املقيم لدى اململكة زوجن فو، 
بهذا  القطاع اخلا�ص  البلدين القت�شادية ودور  �شبل تنمية عاقات 

اخل�شو�ص.
جتارة  ا�شتعداد  الرفاعي  اأك��د  للغرفة،  �شحفي  لبيان  ووفقا 
حول  املعلومات  لتبادل  ال�شفارة  مع  والتن�شيق  للتعاون  الأردن 
البلدين،  ل��دى  امل��ت��وف��رة  ال�شتثمارية  والإج�����راءات  ال��ق��وان��ني 
جمالت  ودرا�شة  الأعمال  اأ�شحاب  بني  التوا�شل  لتعزيز  بالإ�شافة 

ال�شتثمار.
مقرحات  وتقدمي  اللقاءات  تكثيف  �شرورة  اإىل  الرفاعي  واأ�شار 
ا�شتثمارات  واإقامة  التجارية  البلدين  مبادلت  دفع  يف  ت�شهم  عملية 
الطموحات  يلبي  ل  التجاري  التبادل  م�شتوى  اأن  مو�شحا  م�شركة، 

والإمكانات املتوفرة لدى الأردن وفيتنام.
اأن باده ت�شعى لا�شتفادة من الفر�ص  اأكد ال�شفري فو  من جانبه، 
املنطقة،  دول  اأ�شواق  اإىل  والو�شول  ب��الأردن  املتوفرة  ال�شتثمارية 
فيما قدم دليا جتاريا حول جمموعة �شركات فيتنامية لديها اهتمام 

للت�شدير لاأردن بالعديد من القطاعات التجارية.

العمل تدعو منشآت القطاع الخاص إلى التقيد 
باإلجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

*عمان 
دعت وزارة العمل من�شاآت القطاع اخلا�ص والعاملني فيها ومرتاديها 
من  للحد  الوقائية  والتدابري  العمل  باإجراءات  التقيد  �شرورة  اإىل 

انت�شار عدوى فريو�ص كورونا للو�شول اإىل �شيف اآمن.
واأكد الناطق الإعامي با�شم وزارة العمل حممد الزيود اأن الوزارة 
ت�شدد على اأهمية تقيد جميع املن�شاآت امل�شرح لها بالعمل اأو تلك التي 
الإج��راءات  بهذه  القطاعات  لفتح  التدريجية  العودة  �شمن  �شتعود 

الوقائية.
واأ�شار اإىل اأن فرق التفتي�ص يف الوزارة توا�شل زياراتها التفتي�شية 
بهذه  التزامها  مدى  من  للتاأكد  القطاعات؛  خمتلف  يف  املن�شاآت  على 
الإجراءات والتدابري الوقائية، كارتداء الكمامة واللتزام بالتباعد 

بني العاملني ومرتادي هذه املن�شاآت ومنع التجمعات داخلها.
ولفت اإىل اأن اإجراءات العمل بخ�شو�ص تدابري الوقاية ال�شحية 
ت�شاهم يف ا�شتمرارية عمل املن�شاآت والو�شول اإىل �شيف اآمن باحلد من 

انت�شار الفريو�ص واحلفاظ على �شحة و�شامة جميع العاملني فيها.
اإىل  فيها  العاملني  حث  اإىل  اخلا�ص  القطاع  من�شاآت  الزيود  ودعا 

اأخذ املطعوم، حفاظًا على �شحتهم و�شحة مرتادي هذه املن�شاآت.

االقتصادي واالجتماعي يعقد 
جلسة حول األمن السيبراني

*عمان 
اأهمية  ملناق�شة  جل�شة  والجتماعي،  القت�شادي  املجل�ص  عقد 
وتنامي  والرقمنة،  التكنولوجيا  تطور  مع  وخا�شة  ال�شيرباين،  الأمن 

الهجمات والتهديدات الإلكرونية و�شبل الت�شدي لها.
الت�����ش��الت  جم���ال  يف  اخل����رباء  م��ن  ع���دد  اجلل�شة  يف  و���ش��ارك 

وتكنولوجيا املعلومات وممثلني من القطاعني العام واخلا�ص.
حممد  الدكتور  والجتماعي،  القت�شادي  املجل�ص  رئي�ص  وق��ال 
قطاع  يف  التطور  مع  اأهميته  ازدادت  ال�شيرباين  الأمن  اإن  احلايقة، 
وحماية  ال�شيرباين  الأمن  اأن  واأ�شاف  املعلومات.  واأنظمة  الت�شالت 
اأنظمة  اخ���راق  حيث  م��ن  ال���دول  ت�شغل  ق�شية  اأ�شبحا  املعلومات 
اإن�شاء  يف  ال�شحيح  بالجتاه  خطوة  خطا  الأردن  اأن  مبينًا  املعلومات، 
جمال  يف  اخلبري  قدم  جهته،  من  ال�شيرباين.  لاأمن  الوطني  املركز 
تطور  فيه  بني  تو�شيحيًا  عر�شًا  العالول،  فار�ص  ال�شيرباين،  الأم��ن 
الهجمات ال�شيربانية، ونقاط ال�شعف وامل�شاكل املتكررة بتطبيق الأمن 
ال�شيرباين، وجتارب بع�ص الدول يف تطبيقه، اإ�شافة اإىل تغيري دوافع 

الخراق لقطاعات خمتلفة مع التطور ال�شريع يف التكنولوجيا.
لتخفيف  موحد  اإجراءات  دليل  عمل  ب�شرورة  امل�شاركون  واأو�شى 
اأثر الهجمات الإلكرونية على القطاعات املختلفة، وتخ�شي�ص موارد 
مالية حلماية اأنظمة املعلومات ومتابعتها، وتدريب الكفاءات يف جمال 
الأمن ال�شيرباين وتاأهيلها من خال الكوادر الأكادميية يف اجلامعات 
والعاملني يف املجال، اإ�شافة اإىل تعزيز ال�شراكة بني القطاع احلكومي 
ممثا بالأجهزة الأمنية واملدنية والقطاع اخلا�ص والقطاع الأكادميي 

لتحقيق الأمن ال�شيرباين.
واأ�شار امل�شاركون اإىل اأهمية وجود جهة ميكن الرجوع اإليها تعمل 
على ر�شد الهجمات التي ميكن اأن تتعر�ص لها اأنظمة املعلومات، وو�شع 
لاأمن  احلماية  قواعد  تطبيق  يف  القطاعات  ت�شاعد  ناظمة  قوانني 

ال�شيرباين.
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