
موظف بمؤهل توجيهي مشرفا 
لألوكسجين بمستشفى طرفي

ان  *عمَّ
امل�شت�شفيات  م��ن  لعدد  �شابق  مدير  ق��ال   
وظيفة  اإنَّ  حة،  ال�شِّ لوزارة  التَّابعة  احلكومية 
فيها  تتدخل  ال  االوك�شجني  ان��ات  خ��زَّ مراقب 
ب�شالحيات  م��ن��وط  واالأم����ر  ��ح��ة،  ال�����شِّ وزارة 
هذ  مراقب  ك��ان  اأن  وح��دث  امل�شت�شفى،  مدير 
باإحدى  عامة  ثانوية  موؤهل  يحمل  اخلزانات 
اجلل�شة  خالل  واأ�شاف  الَطرفية.  امل�شت�شفيات 

ان، التي  لح جزاء عمَّ العلنية رقم 22 ملحكمة �شُ
عقدتها االأحد، برئا�شة القا�شي الدكتور ُعدي 
الفريحات يف ق�شية نفاد مادة االأوك�شجني من 
لط، اإنَّ  م�شت�شفى احل�شني احلكومي مبدينة ال�شَّ
امل�شت�شفيات  اإحدى  يف  كان  االأوك�شجني  مراقب 
رفية يحمل موؤهل ثانوية عامة، وال حتتاج  الطَّ

هذه الوظيفة لتدريب اأو دورات ل�شهولتها.   
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قبل القمة المرتقبة.. عرض
 من بوتن إلى الواليات المتحدة

ترامب غاضب من »شعار بايدن«.. 
ويقدم نصيحة قبل لقاء بوتن

الصناعة والتجارة تحرر 353 
مخالفة لعدد من المنشآت 

سباق الرئاسة العراقية.. بوادر 
معركة بدأت تدور رحاها مبكرا

اعفاء شركات الدعاية واللوحات 
االعالنية من 50 % من رسوم االعالنات

*موسكو
قبل ثالثة اأيام من موعد القمة التي يرتقبها 
بوتن  ف��الدمي��ر  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص  ق��دم  ال��ع��امل، 
قرا�شنة  بخ�شو�ص  املتحدة  الواليات  اإىل  عر�شا 

االإنرتنت.
يونيو  من  ال���16  يف  بوتن  يتلقي  اأن  املقرر  ومن 
نظره  ال�شوي�شرية،  جنيف  مدينة  يف  اجل���اري 

االأمركي جو بايدن.

"تا�ص"  وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق  بوتن،  وقال 
قرا�شنة  لت�شليم  م�شتعدة  مو�شكو  اإن  الرو�شية 
التو�شل  مت  اإذا  املتحدة،  الواليات  اإىل  االإنرتنت 
باالإجراء  وا�شنطن  وقامت  م�شرتك  اتفاق  اإىل 

نف�شه.
لها  تتعر�ص  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ه��ج��م��ات 
الواليات املتحدة واحد من اأبرز امللفات املطروحة 

على طاولة املباحثات بني الزعيمني.

*واشنطن
ان��ت��ق��د ال��رئ��ي�����ص االأم���رك���ي ال�����ش��اب��ق دون��ال��د 
ترامب، الرئي�ص احلايل جو بايدن، ب�شبب ما قال 
له  قدم  فيما  اأوال"،  "اأمركا  �شعار  عن  تخليه  اإنه 
الرو�شي  الرئي�ص  مع  املرتقبة  القمة  قبل  ن�شيحة 

فالدمير بوتن.
اأمركا  يف  ال�شلطة  توىل  عندما  ترامب  وك��ان 
االهتمام  ويعني  اأوال"،  "اأمركا  �شعار   2017 عام 
قبل،  ذي  من  اأكرث  الداخلية  االأمركية  بال�شوؤون 
ما  نوعا  وا�شنطن  انعزال  اإىل  ال�شيا�شة  تلك  واأدت 

عن امللفات الدولية.
ال�شعار  تغر  ال�شلطة،  بايدن  ت��ويل  مع  ولكن 
الرئي�ص  ورف��ع  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال�شيا�شي 
املتحدة  الواليات  اأن  اأي  عادت"  "اأمركا  اجلديد 
ق�شايا  يف  ال�شابق  من  اأكرث  االنحراط  اإىل  عادت 

العامل.
جمموعة  قمة  خالل  ال�شعار  هذا  بايدن  وكرر 
ال�شبع املنعقدة يف بريطانيا، وهي اأول قمة دولية 
حم��اوال  الرئا�شة،  توليه  منذ  ب��اي��دن  يح�شرها 
يف  �شعبة  �شنوات  عا�شوا  الذين  احللفاء  طماأنة 
�شحفيا  بيانا  ت��رام��ب  واأ���ش��در  �شلفه.  عهد  ظ��ل 
مطوال بعدما اأغلقت ح�شاباته يف من�شات التوا�شل 
االجتماعي، التي كانت يف العادة و�شيلته للتوا�شل 

مع جمهوره ومهاجمة خ�شومه.
القمة  هام�ص  على  اجتماع  بعيد  البيان  وجاء 
وجمع بايدن مع نظره الفرن�شي، اإميانويل ماكرون.
"لقد كان هو )ماكرون( وغره  وكتب ترامب: 
فرن�شا  يف  �شبقوه  ال��ذي��ن  االآخ��ري��ن  ال��ق��ادة  م��ن 
املتحدة، كما مل يحدث  الواليات  واأرووب��ا، ينهبون 

من قبل".
"عوملنا   : ال�شابق  االأم��رك��ي  الرئي�ص  وق��ال 
مروعة  جتارية  ب�شفقات  للغاية  عادل  غر  ب�شكل 

، ودفعنا جزًءا كبًرا من دفاعهم".
وتابع: "لقد كانوا ي�شتغلون الواليات املتحدة، 
�شي�شمح  الأن��ه  ب��اي��دن  يحبون  بالطبع  وب��ال��ت��ايل 
�شرقة  يف  القدمية  طرقهم  اإىل  بالعودة  االآن  لهم 

بالدنا".
التي  املرتقبة  القمة  اإىل  ت��رام��ب  وت��ط��رق 
�شتجمع بايدن مع نظره الرو�شي، فالدمير بوتن، 

موجها الكالم له "اأمتنى التوفيق واآمال اأال تغفو".
ولطاملا و�شف ترامب بايدن باأن "جو النع�شان" 

يف لغة مل يعهدها االأمركيون يف ال�شيا�شة.
تكرار  ال�شابق  االأم��رك��ي  الرئي�ص  ين�ص  ومل 
م��زاع��م ت��زوي��ر االن��ت��خ��اب��ات االأم��رك��ي��ة يف عام 
اإىل  وو�شوله  بايدن  فوز  اإىل  اأف�شت  التي   ،2020

ال�شلطة.

*عمان 
واجلهات  وال��وزارات  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  حررت 
اخلا�شة  الدفاع  باأوامر  االأف��راد  التزام  مبتابعة  املكلفة  احلكومية 
الفرتة  خالل  كورونا  وباء  من  الوقائية  وال�شحة  ال�شالمة  مبتطلبات 
من االأول وحتى 12 حزيران اجلاري؛ 353 خمالفة لعدد من املن�شاآت، 
منها 28 لعدم االلتزام بربوتوكوالت العمل يف مراكز جتارية وموالت 
ومراكز لياقة بدنية و11 خمالفة ملقاهي غر م�شرح لها بالعمل و314 
التباعد  م�شافات  ومراعاة  الكمامة  املن�شاآت  يف  العاملني  ارتداء  لعدم 

واالزدحام.
وقالت الوزارة يف بيان االأحد، باعتبارها اجلهة املكلفة بالتن�شيق 
بزيارة  قامت  الرقابية  اجلهات  ان  املتعلقة،  الرقابية  اجلهات  بني 
حوايل 20267 من�شاأة وذلك خالل الفرتة ذاتها، ويف خمتلف مناطق 
اململكة، واأن املخالفات �شملت 19 جممعًا جتاريًا و34 مقهى و15 م�شنعًا 
اإىل 42 حمل مالب�ص و177 حمل  اإ�شافة  �شعبيًا،  وم�شغاًل و22 مطعمًا 

�شوبر ماركت وحمال خ�شار وفواكه ومن�شاآت اأخرى.
و74  ريا�شيًا  ومركزًا  اأكادميية   112 الرقابية  اجل��والت  و�شملت 
حمل  و44  بلياردو  مركز  و77  الفندقية  املن�شاآت  يف  داخليا  م�شبحا 
األعاب كهربائية واإلكرتونية و5650 �شوبر ماركت ومواد متوينية و88 
اأن  البيان  واأ�شاف  جم��االت.  عدة  يف  اأخ��رى  ومن�شاآت  جتاريًا  جممعًا 
بلغ  اجلاري  ال�شهر  بداية  منذ  تعهدات  على  وقعت  التي  املن�شاآت  عدد 
717 من�شاة �شمح لها بالعمل، وتوزعت على مراكز واأكادمييات ريا�شية 
بلياردو  ومراكز  الفندقية  املن�شاآت  يف  وم�شابح  بدنية  لياقة  ومراكز 
ومراكز األعاب كهربائية وغرها، كما مت حترير 128 خمالفة الأفراد 

لعدم االلتزام بارتداء الكمامة ومراعاة م�شافات التباعد.

*بغداد
مع بدء العد العك�شي لالنتخابات العامة العراقية يف اأكتوبر املقبل، 
بداأت مالمح ا�شطفاف خمتلف القوى ال�شيا�شية تظهر رويدا رويدا، وما 
ينطوي عليه هذا اال�شتحقاق من تقا�شم ح�ش�ص ومنا�شب �شيادية، ويف 
مقدمها من�شب رئي�ص اجلمهورية، الذي يبدو بح�شب املراقبني للم�شهد 

اأنه �شيكون م�شمار معركة للظفر به.
الوطني  ل��الحت��اد  امل�����ش��رتك  الرئي�ص  ك�شف  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
من�شب  �شيتقلد  من  حول  حزبه  موقف  الطالباين،  بافل  الكرد�شتاين 
رئي�ص اجلمهورية العراقية، بعد االنتخابات العامة املبكرة املقررة يف 
اأكتوبر القادم. وقال يف لقاء متلفز م�شاء ال�شبت، اإن الرئي�ص العراقي 
احلايل برهم �شالح، هو مر�شح االحتاد لرئا�شة اجلمهورية العراقية، 
موؤكدا اأن رئا�شة اجلمهورية هي من ح�شة االأكراد، وحتديدا من ح�شة 
�شالح  برهم  تر�شيح  مع  االحت��اد  واإن  الكرد�شتاين،  الوطني  االحت��اد 
الراحل  الرئي�ص  نظام  �شقوط  وبعد  ثانية.  رئا�شية  لدورة  للمن�شب 
الثالث،  العراق  جمهورية  وروؤ�شاء   2006 العام  ومنذ  ح�شني،  �شدام 
الكرد�شتاين،  الوطني  االحت��اد  من  هم  املن�شب  على  تعاقبوا  الذين 
حيث �شغل ال�شكرتر العام للحزب جالل الطالباين، املن�شب لدورتني 

متتاليتني، وكان اأول رئي�ص منتخب وكردي يف تاريخ العراق.

*عمان 
عقدها  التي  جل�شته  يف  ال���وزراء  جمل�ص  ق��ّرر 
ب�شر  ال��ّدك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  برئا�شة  االأح���د 
العاملة  ال�شركات  اإعفاء  على  املوافقة  اخل�شاونة 
الواقعة  االإعالنّية،  والّلوحات  الدعاية  جمال  يف 
�شمن حدود اأمانة عّمان الُكربى والبلدّيات ووزارة 
املرتّتبة  الر�شوم  من  واالإ�شكان،  العاّمة  االأ�شغال 
بن�شبة   2020 ل��ع��ام  االإع��الن��ّي��ة   ال��ل��وح��ات  على 

)50%( من ر�شوم االإعالنات لل�شنة كاملة.
االأعباء  من  الّتخفيف  بهدف  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 
الّدعاية  جمال  يف  العاملة  بال�ّشركات  حلقت  التي 
واالإع�����الن اخل���ارج���ي ج����ّراء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
يتّم  اأن  على  القطاع؛  هذا  دميومة  على  واحلفاظ 
امل�شتوفاة  املبالغ  م��ق��دار  االع��ت��ب��ار  بعني  االأخ���ذ 
قرار  نفاذ  قبل  االإعالنّية  اللوحات  ترخي�ص  عن 

ل�شالح  الّتخفي�ص  م��ق��دار  وتر�شيد  الّتخفي�ص، 
احلا�شل على الرتخي�ص.

االتفاقّية  على  ال����وزراء  جمل�ص  واف���ق  كما 
الثقايف  للتعاون  التنفيذي  والربنامج  االإط��ارّي��ة 
اإطار  يف  وذلك  التون�شّية،  اجلمهورّية  حكومة  مع 
ال��دول  م��ع  الثقايف  وال��ت��ع��اون  ال��ع��الق��ات  توطيد 
وال��رتاث  الثقافة  جم��ايّل  يف  ال�شقيقة  العربّية 
الّثقايف غر املاّدي، وبهدف تعزيز التعاون والتبادل 

الثقايف بني البلدين.
تعيني  ال���وزراء  جمل�ص  ق��ّرر  اآخ��ر،  �شعيد  على 
عبد الرحيم الهزامية مديرًا عاّمًا ملوؤ�ّش�شة تنمية 
اأجريت  التي  امل�شابقة  لنتائج  وفقًا  االأيتام،  اأموال 
بح�شب نظام التعيني على الوظائف القيادّية، وبعد 
املتقّدمني  جميع  بني  النتائج  اأعلى  على  ح�شوله 

للوظيفة.

*عمان
 اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، باأن كل 
الربامج االإ�شالحية ت�شر �شمن خطة زمنية 
املواطن  طماأنة  يجب  وانه  املعامل،  وا�شحة 
حتى ال تكون لديه اية �شكوك حول عملية 

االإ�شالح ال�شيا�شي.

من  ع���ددًا  لقائه  خ��الل  جاللته  وا���ش��ار 
الفريق  م��ن��زل  يف  الع�شكريني  املتقاعدين 
اأهمية  اإىل  ال�شوابكة  جمال  العني  املتقاعد 
ا�شرتاتيجية،  طريق  خارطة  �شمن  العمل 

تت�شمن خطة عمل �شمولية.
اللجنة  من  الهدف  امللك  جاللة  وتطرق 

املنظومة  لتحديث  م��وؤخ��رًا  ت�شكلت  ال��ت��ي 
ال�شيا�شية.

ا�شتمرار  ���ش��رورة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واك���د 
مبختلف  ال��دول��ة  وتطوير  حتديث  جهود 
امل���ج���االت ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 

واالإدارية.

خالل لقاء جاللته عددًا من المتقاعدين 
العسكريين في منزل الفريق المتقاعد الشوابكة

الملك: البرامج اإلصالحية 
تسير ضمن خطة زمنية

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020

*عمان 
القا�شي  العميد  ال��دول��ة  اأم��ن  ملحكمة  ال��ع��ام  النائب  ���ش��ادق 
عن  ال�شادر  الظن  قرار  على  املجايل  عبدال�شالم  حازم  الع�شكري 
بامل�شتكى  املتعلقة  الق�شية  يف  ال��دول��ة  اأم��ن  حمكمة  ع��ام  مدعي 
و)ال�شريف  اهلل(  عو�ص  يو�شف  اإبراهيم  )با�شم  من  كل  عليهما 
للم�شتكى  فيها  اأ�شند  والتي  ح�شني(،  زيد  ح�شن"  "عبدالرحمن 
عليهما تهمتا جناية التحري�ص على مناه�شة نظام احلكم ال�شيا�شي 
من   1/149 امل��ادة  الأحكام  خالفًا  باال�شرتاك  اململكة  يف  القائم 
قانون العقوبات رقم 16 ل�شنة 1960 وتعديالته وبداللة املادة 76 
من ذات القانون، وجناية القيام باأعمال من �شاأنها تعري�ص �شالمة 
املجتمع واأمنه للخطر واإحداث الفتنة باال�شرتاك خالفًا الأحكام 
 2006 ل�شنة   55 رق��م  االإره���اب  منع  قانون  من  2و7/ط  املادتني 
حيازة  وتهمة  ذات��ه،  القانون  من  7/و  امل��ادة  وبداللة  وتعديالته 
مادة خمدرة بق�شد تعاطيها وتعاطي املواد املخدرة خالفًا الأحكام 
ل�شنة   23 رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  قانون  من  9/اأ  املادة 
2016 امل�شندة للم�شتكى عليه الثاين. و�شيتم تبليغ امل�شتكى عليهما 
الدولة  اأمن  اإىل حمكمة  اإحالتها  لي�شار فيما بعد  بالئحة االتهام 
�شاحبة االخت�شا�ص للنظر فيها للبدء باإجراءات املحاكمة. وقال 
م�شدر يف حمكمة اأمن الدولة لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اأّنه 

من املتوقع بدء حماكمة املُّتهمني االأ�شبوع املقبل.

*عمان
تراأ�ص مدير عام املركز اجلغرايف امللكي االردين 
عن  ممثاًل  ح��دادي��ن  كامل  معمر  املهند�ص  العقيد 
ااْلردن، اجتماعات جمموعة العمل اخلا�شة باأجندة 

الف�شاء 2030 والتابعة ملكتب االمم املتحدة ل�شوؤون 
الف�شاء اخلارجي ومقرها العا�شمة النم�شاوية.

وح�شب بيان �شادر عن املركز االحد، فقد عقدت 
اجتماعات  هام�ص  على  اجتماعاتها  املجموعة 

اللجنة الفرعية القانونية للدورة رقم 60 يف الفرتة 
عرب  احل��ايل،  11حزيران  و  املا�شي  ايار   31 بني  ما 
تقنية االت�شال املرئي و�شارك فيها نحو 96 دولة من 

خمتلف دول العامل .

وا�شار البيان اىل ان االجندة تهدف اىل تعزيز 
ال�شراكة العاملية يف اال�شتك�شاف واالبتكار يف جمال 
للف�شاء اخلارجي  القانوين  النظام  واإر�شاء  الف�شاء، 
واحلوكمة العاملية للف�شاء.                             تابع �ص2

*عمان 
خالل  االدارية"  "القانونية  امل�شرتكة  النيابية  اللجنة  ب��داأت 
اجتماع االأحد، برئا�شة النائب حممد هالالت، مناق�شة م�شروع قانون 

البلديات والالمركزية ل�شنة 2021.
رئي�ص  نائب  ح�شره  الذي  االجتماع  خالل  هالالت  النائب  وقال 
الوزراء وزير االدارة املحلية توفيق كري�شان، اإن م�شروع القانون ياأتي 
وتفعيل  االداري  اال�شالح  ال�شامية يف حتقيق  امللكية  الروؤية  لتفعيل 

دور امل�شاركات ال�شعبية يف القرار خا�شة البلديات والالمركزية.
تخطي  يف  املف�شلية  القوانني  من  يعد  القانون  م�شروع  اأن  واأ�شاف 
اأن هناك نهجا  اإىل  الثانية، م�شرا  للمئوية  املئوية االوىل والدخول 
اإ�شالحيا حقيقيا يقوده جاللة امللك عبداهلل الثاين.             تابع �ص2

*عمان 
و500  وفيات   10 ت�شجيل  عن  االأح��د،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
العدد  اململكة، لرتفع  امل�شتجد يف  اإ�شابة جديدة بفرو�ص كورونا 

االإجمايل اإىل 9592 وفاة و743331 اإ�شابة.
واأ�شار املوجز االإعالمي ال�شادر عن وزارة ال�شحة اإىل اأن عدد 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   7520 اإىل  و�شل  حالّيا  الن�شطة  احل��االت 
عدد  بلغ  كما  72ح��ال��ة،  امل�شت�شفيات  اإىل  اأدخلت  التي  احل��االت 
العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   52 امل�شت�شفيات  غ��ادرت  التي  احل��االت 
االإجمايل للحاالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 505 

حاالت.
وبني املوجز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم ال�شمال بلغت 
6 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 16 باملئة، 
االإقليم  يف  اال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما 

ذاته 9 باملئة.
بلغت  الو�شط  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني  يف  باملئة،   14
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   27 اإىل  ذاته  االإقليم  يف 

التنّف�ص اال�شطناعي 8 باملئة.
باملئة،   3 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت 
ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة 

اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 3 باملئة.
العدد  لي�شل  �شفاء،  حالة   723 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ���ش��ار 

االإجمايل حلاالت ال�شفاء اإىل 726219 حالة.
العدد  لي�شبح  فح�شًا،   18617 اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 
االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�شات  االإجمايل 
االإيجابّية  الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  الفتًا  فح�شًا،   7543911
جرى  الذين  عدد  اأن  املوجز  وبني  باملئة.   2.69 نحو  اإىل  و�شلت 
 1922977 بلغ  كورونا  لقاحات  من  االأوىل  اجلرعة  اإعطاوؤهم 
�شخ�شًا واجلرعتني 678847 �شخ�شًا، فيما بلغ عدد امل�شجلني على 

املن�شة لتلقي اللقاح 2866380 �شخ�شًا.

النائب العام يصادق 
على الئحة االتهام في قضية الفتنة

عوض اهلل والشريف حسن 
أمام المحكمة األسبوع المقبل

2030 الــفــضــاء  بــأجــنــدة  الــخــاصــة  االجــتــمــاعــات  ــرأس  ــت ي االردن 

المشتركة النيابية تبدأ مناقشة 
قانون البلديات والالمركزية

» 10« وفيات و »500« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

نجمة العام

هبة الصباغ
االعالمية الرياضية العربية االولى
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*عمان
امللكي  اجلغرايف  املركز  ع��ام  مدير  تراأ�ص 
حدادين  كامل  معمر  املهند�ص  العقيد  االردين 
العمل  ااْلردن، اجتماعات جمموعة  ممثاًل عن 
والتابعة   2030 الف�شاء  باأجندة  اخلا�شة 
اخلارجي  الف�شاء  ل�شوؤون  املتحدة  االمم  ملكتب 

ومقرها العا�شمة النم�شاوية.
املركز االحد، فقد  بيان �شادر عن  وح�شب 
هام�ص  على  اجتماعاتها  املجموعة  عقدت 
للدورة  القانونية  الفرعية  اللجنة  اجتماعات 
و  املا�شي  اي��ار   31 بني  ما  الفرتة  يف   60 رق��م 
االت�شال  تقنية  ع��رب  احل���ايل،  11ح��زي��ران 
خمتلف  من  دولة   96 نحو  فيها  و�شارك  املرئي 

دول العامل .

تهدف  االج��ن��دة  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  وا���ش��ار 
اال�شتك�شاف  يف  العاملية  ال�شراكة  تعزيز  اىل 
النظام  واإر���ش��اء  الف�شاء،  جمال  يف  واالبتكار 
العاملية  للف�شاء اخلارجي واحلوكمة  القانوين 

للف�شاء.
كما تهدف اىل تعزيز تبادل املعلومات عن 
االأج�شام واالأحداث الف�شائية واالإطار الدويل 
التعاون  وت��ع��زي��ز  الف�شاء،  طق�ص  خل��دم��ات 
والتعاون  العاملية،  ال�شحة  اأجل  من  الف�شائي 
االن��ب��ع��اث��ات  تخفيف  اىل  ال��ه��ادف  ال����دويل 
مع  التاأقلم  على  املجتمعات  ق���درة  وتعزيز 
مراعات حاجات الدول النامية يف هذا املجال، 

وبناء القدرات.
�شبل  لتح�شني  ت�شعى  االأج��ن��دة  ان  وق��ال 

و�شول اجلميع اإىل الف�شاء و�شمان االنتفاع من 
تطبيقات علوم وتكنولوجيا الف�شاء، والبيانات 
يدعم  م��ا  الف�شائية،  واملنتجات  واملعلومات 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
مبجموعة  اخلروج  مت  انه  حدادين،  وقال 
الف�شاء  ا���ش��ت��خ��دام  للجنة  ال��ت��و���ش��ي��ات  م��ن 
التابعة  ال�شلمية  االغ��را���ص  يف  اخل��ارج��ي 
اخلارجي  الف�شاء  ل�شوؤون  املتحدة  االمم  ملكتب 
الرئي�شية  املحركات  اأح��د  الف�شاء  باعتبار 

للتنمية.
االأردن ح�شل يف عام 2011 على  اأن  يذكر 
للف�شاء  ال�شلمي  اال�شتخدام  جلنة  ع�شوية 
اخلا�شة  العمل  جمموعة  وي��راأ���ص  اخل��ارج��ي 

باأجندة الف�شاء 2030 منذ عام 2018.

*عمان 
بداأت اللجنة النيابية امل�شرتكة "القانونية 
برئا�شة  االأح���د،  اجتماع  خ��الل  االدارية" 
النائب حممد هالالت، مناق�شة م�شروع قانون 

البلديات والالمركزية ل�شنة 2021.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ه���الالت خ���الل االج��ت��م��اع 
ال���ذي ح�����ش��ره ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء وزي��ر 
م�شروع  اإن  كري�شان،  توفيق  املحلية  االدارة 
ال�شامية  امللكية  الروؤية  لتفعيل  ياأتي  القانون 
دور  وتفعيل  االداري  اال���ش��الح  حتقيق  يف 
امل�شاركات ال�شعبية يف القرار خا�شة البلديات 

والالمركزية.
واأ�شاف اأن م�شروع القانون يعد من القوانني 
والدخول  االوىل  املئوية  تخطي  يف  املف�شلية 
نهجا  هناك  اأن  اإىل  م�شرا  الثانية،  للمئوية 
اإ�شالحيا حقيقيا يقوده جاللة امللك عبداهلل 
اأن  كري�شان  الوزير  او�شح  جهته،  من  الثاين. 
من  �شابقا  القانون  م�شروع  �شحب  اأ�شباب  من 
وتعار�ص  ت�شارب  وجود  ب�شبب  النواب  جمل�ص 
ال�شالحيات بني البلديات والالمركزية ممثلة 
مبجال�ص املحافظات، ما مينع اي�شال اخلدمات 
اإ�شافة اإىل  للمواطنني وعدم حتقيق التنمية، 
البلدية  جمل�شي  بني  كثرة  تداخالت  وج��ود 

واملحافظة، يف حني اأن امل�شروع اجلديد للقانون 
البلديات  بني  والتكامل  التعاون  على  مبني 

وجمال�ص املحافظات.
القانون  م�شروع  اأن  اىل  كري�شان  وا���ش��ار 
اأدخ���ل روؤ���ش��اء ال��ب��ل��دي��ات ومم��ث��ال ع��ن غرف 
�شمن  امل��زارع��ني  واحت��اد  والتجارة  ال�شناعة 
االأع�شاء  اإىل  باالإ�شافة  املحافظة،  جمل�ص 

املنتخبني ب�شكل مبا�شر ملجل�ص املحافظة.
لها  لي�ص  املحافظات  جمال�ص  اأن  وا���ش��اف 
فر�ص  لتوفر  تنموي  وامن���ا  خ��دم��ات��ي،  دور 
م�شروع  اأن  مو�شحا  البطالة،  ومواجهة  العمل 
القانون ت�شمن تخ�شي�ص 40 باملئة من موازنة 

املحافظة للم�شاريع التنموية.
�شي�شدر  القانون  اإ�شدار  عند  اأن��ه  واو�شح 

نظام تنفيذي ثم يحدد موعد االنتخابات.
اأيد نائب رئي�ص الوزراء مقرتح  من جانبه، 
اخلاليلة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  النائب  ب��ه  ت��ق��دم 
بحذف كلمة "اجلديدة" املقرتنة باأ�شماء بع�ص 
يعود  البلديات  هذه  اأن  اإىل  م�شرا  البلديات، 

عمرها لعقود طويلة.
احل�شور  وال��ن��واب  اللجنة  اأع�شاء  وق��دم 
جملة من املالحظات واملقرتحات حول م�شروع 
البلديات  قانون  بني  الف�شل  اأبرزها  القانون، 

اال�شتقاللية  لتعزيز  ال��الم��رك��زي��ة  وق��ان��ون 
ملجال�ص البلديات وجمال�ص املحافظات.

قانون  مل�شروع  املوجبة  االأ�شباب  وج��اءت 
امل�شاركة  لتعزيز  وال��الم��رك��زي��ة  ال��ب��ل��دي��ات 
مبداأ  وتطبيق  ال��ق��رار  �شناعة  يف  ال�شعبية 
املحافظات من خالل  الالمركزية على م�شتوى 
االإدارات  ومهام  املركز  �شالحيات  بع�ص  نقل 
ولتعزيز  املختلفة،  مبجال�شها  املحافظات  اإىل 
ال����دور ال��ت��ك��ام��ل��ي ب��ني جم��ال�����ص امل��ح��اف��ظ��ات 
واملجال�ص البلدية من خالل حتديد �شالحيات 
التنموي  اجلانب  يعزز  مبا  جمل�ص  كل  ومهام 
ولتحديد  اخت�شا�شه،  �شمن  لكل  واال�شت�شاري 
واملجل�ص  املحافظة  جمل�ص  و�شالحيات  مهام 

التنفيذي، واملجل�ص البلدي.
و�شالحيات  مل��ه��ام  مت��ي��ي��زا  ت�شمنت  ك��م��ا 
البلدية  و�شالحيات  مهام  عن  البلدي  املجل�ص 
ولتنظيم اآليات عمل جمل�ص املحافظة واملجل�ص 
معهد  ولتاأ�شي�ص  لها،  التنفيذي  واملدير  البلدي 
واأع�شاء  روؤ���ش��اء  م��ه��ارات  وتطوير  لتدريب 
جم��ال�����ص امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ج��ال�����ص ال��ب��ل��دي��ة 
ممثلي  والإ���ش��راك  وم�شتخدميها،  وموظفيها 
والزراعية  والتجارية  ال�شناعية  القطاعات 

والن�شائية يف جمال�ص املحافظات.

ان  *عمَّ
امل�شت�شفيات  م��ن  لعدد  �شابق  مدير  ق��ال   
وظيفة  اإنَّ  حة،  ال�شِّ لوزارة  ابعة  التَّ احلكومية 
فيها  تتدخل  ال  االوك�شجني  انات  خزَّ مراقب 
حة، واالأمر منوط ب�شالحيات مدير  وزارة ال�شِّ
امل�شت�شفى، وحدث اأن كان مراقب هذ اخلزانات 
يحمل موؤهل ثانوية عامة باإحدى امل�شت�شفيات 

الَطرفية.
 22 رق��م  العلنية  اجلل�شة  خ��الل  واأ���ش��اف 
عقدتها  ال��ت��ي  ��ان،  ع��مَّ ج���زاء  لح  �شُ ملحكمة 
االأح����د، ب��رئ��ا���ش��ة ال��ق��ا���ش��ي ال��دك��ت��ور ُع��دي 
االأوك�شجني  م��ادة  نفاد  ق�شية  يف  الفريحات 
مبدينة  احل��ك��وم��ي  احل�����ش��ني  م�شت�شفى  م��ن 
اإحدى  كان يف  االأوك�شجني  اإنَّ مراقب  لط،  ال�شَّ
ثانوية  موؤهل  يحمل  رفية  الطَّ امل�شت�شفيات 
اأو  لتدريب  الوظيفة  هذه  حتتاج  وال  عامة، 

ل�شهولتها. دورات 
وبني انَّ مراقب االأوك�شجني لهذه اخلزانات 
وي�شلمه  امل��خ��زون  ع��ن  تقرير  بكتابة  ي��ق��وم 
يقوم  ب��دوره  ال��ذي  امل�شت�شفى،  ملدير  مبا�شرة 
وبناء على  التَّزويد،  ل�شوؤون  مل�شاعده  بتحويله 

ركة املوردة لالوك�شجني  لب من ال�شَّ ذلك يتم الطَّ
تزويد اخلزانات بالكمية املطلوبة.

اأقل  كانت  اإذا  االوك�شجني  ن�شبة  اإنَّ  وقال، 
امل�شت�شفى  مدير  من  لب  الطَّ يتم  باملئة   40 من 
اأدىل  التي  �شهادته  يوؤكد  اأنَّه  مبيًنا  بالتزويد، 
اآذار  �شهر  منت�شف  لط  ال�شَّ عام  عي  مدَّ لدى  بها 

املا�شي.
فاع على �شهادة  واعرت�ص عدد من وكالء الدِّ
ال  العامة  النيابة  �شاهد  اأنَّ  حيث  اهد،  ال�شَّ
ال�شلط  مبدينة  احل�شني  مب�شت�شفى  له  عالقة 
ولي�ص خبًرا وال  بها،  التي حدثت  الواقعة  اأو 
اأيُّ  به  تتوفر  وال  امل�شت�شفى  اأنظمة  عن  يعلم 
اهد، وانَّه يفرت�ص افرتا�شا  �شفة من �شفات ال�شَّ
املحكمة  من  والتم�شوا  الواقع،  يف  له  اأ�شا�ص  ال 

عدم اال�شتماع ل�شهادته.
فاع فيما  ت املحكمة اعرتا�ص وكالء الدِّ وردَّ
رت اجازة اال�شتماع  يتعلق بقبول �شهادته، وقرَّ
ر انتاجية �شهادته  اهد على اأن تقدِّ ل�شهادة ال�شَّ

عند َوزن البينة.
وهو  اآخ��ر  �شاهد  اإىل  املحكمة  وا�شتمعت 
م�شت�شفى  يف  اإدارًي��ا  مناوًبا  ويعمل  عام  طبيب 

يكن  مل  انَّ���ه  اأك���د  وال���ذي  لط،  بال�شَّ احل�شني 
اليومني  يف  او  احلادثة  ي��وم  عمله  راأ���ص  على 

االآخرين منها.
اإليهم  امل�شتمع  ال�شهود  عدد  بذلك  وارتفع 
اإىل 39 �شاهد نيابة عامة، وبقي 10 �شهود من 
االأ�شابيع  خالل  املحكمة  لهم  ت�شتمع  ان  ر  املقرَّ
خ��رباء   9 ���ش��ه��ادة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ق��ب��ل��ة، 
لل�شهود  الكلي  املجموع  لي�شبح  الق�شية،  يف 

ا. واخلرباء يف الق�شية 66 �شخ�شً
اخلمي�ص  يوم  اإىل  جل�شتها  املحكمة  ورفعت 
املقبل، لال�شتماع اإىل �شاهدين اآخرين من �شهود 

يابة العامة. النِّ
بداية  الق�شية  يف  النَّظر  املحكمة  وب��داأت 
النيابة  اكملت  ان  بعد  املا�شي  ني�شان  �شهر 
يوم  وقعت  التي  الق�شية  يف  حتقيقاتها  العامة 
بانقطاع  احداثها  وتتلخ�ص  املا�شي  اآذار   13
العناية  اأق�شام  يف  املر�شى  ع��ن  االوك�شجني 
املركزة وتويف ب�شبب هذا االنقطاع 8 مواطنني، 
بتهمة  ا  �شخ�شً  13 ل�  االتهام  النيابة  ووجهت 

التَّ�شبب بالوفاة مكرر 8 مرات. 
يود( )برتا-بركات الزِّ

*عمان 
بحثت جلنة فل�شطني النيابية يف اجتماعها، 
الظهراوي،  حممد  النائب  برئا�شة  االأح���د، 
الناطق  ل�شوؤون االإعالم،  الدولة  وح�شور وزير 
الر�شمي با�شم احلكومة، �شخر دودين، ومدراء 
االإع���الم  دور  ال��ر���ش��م��ي،  االإع����الم  موؤ�ش�شات 

الر�شمي يف الدفاع عن الق�شية الفل�شطينية.
الوطني  االإعالم  بتعامل  الظهراوي  واأ�شاد 
على  االأخ���رة  االإ�شرائيلية  االع��ت��داءات  مع 
االإ�شالمية  واملقد�شات  الفل�شطيني  ال�شعب 
اللقاء  هذا  اأن  مو�شحا  القد�ص،  يف  وامل�شيحية 
اللجنة مع  �شل�شلة لقاءات تعقدها  ياأتي �شمن 
روؤية  بلورة  بهدف  املختلفة،  االإع��الم  و�شائل 
االع��ت��داءات  م��واج��ه��ة  يف  وطنية  اإع��الم��ي��ة 
ودعم  املقد�شات،  على  امل�شتمرة  االإ�شرائيلية 
واإبراز  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شروعة  احلقوق 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  مواقف 
والو�شاية  الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  الثاين 

الها�شمية على املقد�شات.
فل�شطني  جلنة  عزم  عن  الظهراوي  وك�شف 
كما  املقبل،  ال�شهر  القد�ص  عن  موؤمتر  تنظيم 
دعا اإىل اإجناح حملة العودة "حقي وقراري"، 
والتي انطلقت يف 80 دولة و�شارفت على جمع 
مركز  خالل  من  لرفعها  متهيدًا  توقيع،  مليون 

العودة الفل�شطيني اإىل االأمم املتحدة.
امل��ل��ك عبد اهلل  اإن ج��الل��ة  دودي���ن  وق���ال 

الفل�شطينية  الق�شية  اأن  دائمًا  يوؤكد  الثاين 
القد�ص  ودرتها  املركزية،  االأردن  ق�شية  هي 
الها�شمّية  الو�شاية  اأهمّية  موؤكدا  ال�شريف، 
االإ�شالمّية  املقد�شات  الّدفاع عن  التاريخّية يف 
وامل�شيحية يف القد�ص، وم�شّددًا على اأّن االأردن 
من  ممكن  جهد  كّل  يبذل  امللك  جاللة  بقيادة 
مقّدمة  ويف  الفل�شطيني،  احل��ّق  اإحقاق  اأج��ل 
امل�شتقّلة ذات  الفل�شطينّية  الّدولة  اإقامة  ذلك 
ال�ّشيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

1967م، وعا�شمتها القد�ص ال�شريف.
اللجنة  اأع�شاء  مالحظات  على  رده  ويف 
احلكومة  اأن  دودي���ن  اأو���ش��ح  وم��ق��رتح��ات��ه��م، 
تطوير  بهدف  البّناء  للنقد  باإيجابية  تنظر 
اإبراز  من  ومتكينها  االإعالمية،  املوؤ�ش�شات  اأداء 
الق�شية الفل�شطينية، م�شيدًا باملقرتحات التي 
حر�ص  دودي��ن  واأّك��د  اللجنة.  اأع�شاء  قدمها 
اإب��راز  على  الر�شمّية  االإع��الم��ّي��ة  املوؤ�ّش�شات 
اإىل  م�شرًا  والقد�ص،  الفل�شطينية  الق�شية 
ون�شراتها  براجمها  تطوير  على  �شتعمل  اأّنها 
الفل�شطينيني،  االأ�شّقاء  يخدم  مبا  االإخبارّية 
باالإ�شافة  العادلة،  ق�شّيتهم  اإب��راز  يف  وي�شهم 
االأردين  ال�شعبني  ب��ني  ال��ت��الح��م  اإب����راز  اإىل 
والفل�شطيني، والرتكيز على املنا�شبات الدينّية 
وامل�شجد  القد�ص  تاريخ  يف  املهّمة  والتاريخّية 
االأق�شى املبارك. كما اأكد وزير الدولة ل�شوؤون 
يوؤ�ّشر  الر�شمي  االإعالمي  اخلطاب  اأن  االإعالم 

دائمًا على املمار�شات واالنتهاكات التي متار�شها 
عن  خارجة  ممار�شات  بو�شفها  االحتالل  قوى 

القانون الدويل وقرارات ال�شرعّية الدولية.
االنباء  وكالة  عام  مدير  اأ�شار  جهته،  من 
اإىل  حجازين،  فايق  الزميل  "برتا"،  االأردنية 
املتعلقة  ال�شحفية  ل��ل��م��واد  "برتا"  تكثيف 
بالق�شية الفل�شطينية والقد�ص، واإظهار معاناة 
الفل�شطينيني يف القد�ص وغزة، نتيجة العدوان 
االأردين  املوقف  واإب��راز  االأخ��ر،  االإ�شرائيلي 
الوكالة  مندوبي  خالل  من  وال�شعبي،  الر�شمي 
مع  التن�شيق  ج��ان��ب  اإىل  وغ���زة،  اهلل  رام  يف 
وزارة االأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية 
ملواكبة اأي تطور على االأر�ص، ف�شاًل عن تغطية 
بالقد�ص  يتعلق  وخ��ارج��ي  حملي  ن�شاط  ك��ل 
واملقد�شات. واأو�شح مدير عام موؤ�ش�شة االإذاعة 
والتلفزيون، حممد بلقر، اأن املوؤ�ش�شة تخ�ش�ص 
الفل�شطينية  للق�شية  البث  �شاعات  من  كثرا 
عرب العديد من الربامج التي تعرب عن املوقف 
حقوق  عن  الدفاع  يف  ودوره  ل��الأردن،  الر�شمي 
ال�شعب الفل�شطيني. واأ�شارت املديرة التنفيذية 
لقناة اململكة، دانة ال�شياغ، اإىل مواكبة القناة 
معاناة  باإظهار  االأخ���رة،  ل��الأح��داث  اإعالميًا 
اإ�شافة  ج���راح،  ال�شيخ  وح��ي  القد�ص  اأه���ايل 
اليومية  والتغطية  الوثائقية،  الربامج  اإىل 
اأح��داث  من  الفل�شطينية  ال�شاحة  ت�شهده  ملا 

وتطورات. 

االردن يترأس اجتماعات مجموعة 
العمل الخاصة بأجندة الفضاء 2030

المشتركة النيابية تبدأ مناقشة 
مشروع قانون البلديات والالمركزية

لط: موظف بمؤهل  شاهد بقضية مستشفى السَّ
توجيهي كان مشرف األوكسجين بمستشفى طرفي

فلسطين النيابية تلتقي وزير الدولة لشؤون اإلعالم

الفايز يلتقي رئيس وأعضاء 
مجلس السالم العالمي

*عّمان 
اأكد رئي�ص جمل�ص االأعيان في�شل الفايز، اأن االأردن بقيادة جاللة 
والتاآخي بني  امل�شرتك  العي�ص  مُيثل منوذًجا يف  الثاين،  امللك عبداهلل 

كافة املكونات االجتماعية والدينية والعرقية.
واأ�شار خالل لقائه يف مكتبه بدار جمل�ص االأعيان، االأحد، رئي�ص 
جمل�ص ال�شالم العاملي ال�شيخ قا�شم بدر، يرافقه عدد من �شفراء ال�شالم 
يف املجل�ص، بح�شور ع�شو املجل�ص و�شفر ال�شالم االأب جري�ص �شمرات، 
ال�شعبني  بني  الواحد  وامل�شر  واالأخ��وي��ة  التاريخية  العالقات  اإىل 

االأردين والفل�شطيني.
جهد  بكل  ي�شعى  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  الفايز  واأك��د 
ممكن اإىل حل الق�شية الفل�شطينية، على اأ�شا�ص ّحل الدولتني واإقامة 
من  الرابع  حدود  على  للحياة  القابلة  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة 

حزيران لعام 1967 وعا�شمتها القد�ص.
وقال اإن االأردن هو االأقرب لفل�شطني و�شعبها، و�شوت جاللة امللك 
الفل�شطينية وحق  الق�شية  الدفاع عن  الثاين هو االأقوى يف  عبداهلل 

�شعبها يف اال�شتقالل واحلياة احلرة الكرمية.
واأ�شاف "لقد �شكل اختالفنا يف االأردن على الدوام م�شدر قوة لنا، 
وخطابنا مل يكن يوًما اإال خطاًبا جامًعا، ُيعّظم القوا�شم امل�شرتكة بني 
خمتلف االأديان ال�شماوية، وكّنا على الدوام دعاة ن�شر ثقافة املحبة 
والوئام، والعمل على تعزيز القيم االإن�شانية، ونبذ خطاب الكراهية 

والعنف، فكّنا بذلك عنوانًا الإخوة اإن�شانية نفاخر بها".
ح��وار  اأهمية  على  ن��وؤك��د  االأردن،  يف  "اأننا  اإىل  الفايز  ول��ف��ت 
ت�شجيع  اإىل  دعا  من  اأول  الثاين  عبداهلل  امللك  فجاللة  احل�شارات، 
بني  واالحرتام  الوئام  ثقافة  بناء  نحو  وال�شعي  االأدي��ان،  بني  احلوار 
ب�شرورة  واالأردن��ي��ني،  جاللته  اإمي��ان  من  نابع  وه��ذا  الديانات،  اتباع 
االإن�شان  واح��رتام  الوئام،  مناخات  تعزيز  اأجل  من  املتوا�شل  العمل 
وخ�شو�شيته وكرامته وحريته، لذلك جاءت ر�شالة عمان التي تدعو 
اإىل قبول االآخر، وتوؤكد على تعظيم قيم املحبة والت�شامح واالعتدال، 

ونبذ العنف والتطرف".
االإ�شالمية  املقد�شات  على  الها�شمية  الو�شاية  اأن  الفايز  وذك��ر 
وامل�شيحية يف القد�ص، عملت على احلفاظ عليها وحمايتها واإعمارها 
ي�شمح  ولن  يقبل  لن  جاللته  بقادة  االأردن  اأن  موؤكًدا  تهويدها،  ومنع 

بتغير الو�شع القانوين والتاريخي يف القد�ص ال�شرف.
يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  للمقد�شات  املتوا�شل  االإعمار  اإىل  ونوه 
القد�ص، الذي اأواله قادتنا الها�شميون، ويوا�شله جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.
عن  عبارة  هو  ال��ذي  املجل�ص  اإن  ب��در،  قا�شم  ال�شيخ  ق��ال  ب��دوره، 
وال�شالم  احل��وار  اإىل  يدعو  �شيا�شية،  ولي�شت  لل�شالم  دولية  منظمة 
القد�ص، هي مدينة  اأن مدينة  اإىل  االأو�شط، الفًتا  ال�شرق  واملحبة يف 

ال�شالم ومل تر ال�شالم يوًما.
واأ�شار اإىل اأهمية دور االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
يف بذل اجلهود امل�شنية بهدف اإحالل ال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة، 
موؤكدًا اأن االأردن هو القلب الناب�ص لل�شرق واالأمة العربية، واأننا ناأمل 
اأن يتحقق ال�شالم على يد جاللة امللك يف املنطقة، واأن ا�شتقرار االأردن 

واأمنه م�شلحة لالأمتني العربية االإ�شالمية.
وثمن حر�ص جاللة امللك عبداهلل الثاين على تعزيز مبداأ العي�ص 
امل�شرتك، وتكري�ص ثقافة احلوار بني خمتلف االأديان ال�شماوية، اإىل 
من  ومتكينه  الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق  عن  امل�شتمر  الدفاع  جانب 

ثوابته الوطنية وحق ال�شعب الفل�شطيني يف احلرية واحلياة.

405 شركات عاملة في مدينة 
الملك عبداهلل الثاني الصناعية

*عمان 
ال�شناعية  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  مدينة  ا�شتقطبت 
�شناعية  �شركات   405 من  اأك��رث  العا�شمة،  �شرق  �شحاب  مدينة  يف 
متثل ا�شتثمارات عربية واأجنبية م�شرتكة، بحجم ا�شتثمار بلغ مليار 
و39 مليون دينار، و�شادرات جتاورت 600 مليون دوالر اأمركي ح�شب 

اح�شائيات عام 2019.
القرن  ثمانينات  يف  اقيمت  التي  ال�شناعية،  املدينة  وت�شدرت 
من  �شناعية،  مدينة  واكرب  كاأقدم  باململكة،  ال�شناعية  املدن  املا�شي، 

حيث امل�شاحة املمتدة على نحو 2500 دومن.
وقال مدير عام �شركة املدن ال�شناعية عمر جويعد لوكالة االنباء 
االردنية )برتا(، اإن مدينة عبد اهلل الثاين ال�شناعية، قامت باإن�شاء 
مبان �شناعية جاهزة مب�شاحة 20 الف مرت مربع وبكلفة بلغت 6ر2 
التي  ال�شناعية،  للمدن  التو�شعية  ال�شركة  �شيا�شة  مليون دينار �شمن 
ت�شهد طلبا ا�شتثماريا عاليا، م�شرا اىل ان املدينة وفرت اأكرث 13 الف 

فر�شة عمل الأبناء مناطق جنوب وجنوب �شرق عمان.
وا�شار اىل ان موقع املدينة القريب من العا�شمة، وا�شتحواذها على 
جتمع �شناعي منظم هو اال�شخم، ا�شافة اىل قربها من خطوط الربط 
عنا�شر  وف��َرت  عوامل  كلها  وج��وا،  برا  املجاورة  ال��دول  مع  الرئي�شية 
البنية التحتية املتكاملة واخلدمات الالزمة ال�شتقطاب اال�شتثمارات، 
فر�ص  وتعظيم  اململكة  ت�شهده  ال��ذي  االقت�شادي  االنفتاح  ظل  يف 

اال�شتفادة من االتفاقيات التجارية املوقعة مع خمتلف دول العامل.
، م�شرا اىل  باملدينة  املقامة  ال�شناعات  ابرز  وحتدث جويعد عن 
ان املدينة التي بلغ حجم اال�شغال بها ن�شبة 100باملئة، ت�شم ت�شكيلة 
والكيماويات  االقم�شة  ك�شناعات  ال�شناعية  املن�شاآت  من  فريدة 
من  طويلة  قائمة  اىل  ا�شافة  البال�شتيكية،  وال�شناعات  واالدوي��ة 

ال�شناعات الغذائية وامل�شتلزمات الطبية وال�شجاد واالثاث.
املدن  �شركة  ان  مبينا  التاريخية،  ال�شركة  م�شرة  وا�شتعر�ص 
ال�شناعية  املدن  ملوؤ�ش�شة  القانوين  اخللف  تعترب  االردنية  ال�شناعية 
الوطني  االقت�شاد  روافد  كاإحدى   1980 عام  ان�شئت  والتي  االأردنية 
، حيث حازت ال�شركة على الثقة كمطور للمدن ال�شناعية يف االأردن 
اجلودة  �شهادة  على  وح�شلت  االأف�شل،  لتقدمي  كر�شت  خربات  بف�شل 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جلائزة  االأول  املركز  ذهبية  وعلى  "ايزو" 
لتميز االأداء احلكومي وال�شفافية، اإ�شافة اإىل عدة جوائز و�شهادات 
املدن  موؤ�ش�شة  حتويل  مت  انه  جويعد  وا�شاف  ودولية.  حملية  تقدير 
قانون  مبوجب  خا�شة  م�شاهمة  �شركة  اىل  االردن��ي��ة  ال�شناعية 
املناطق التنموية رقم 2 ل�شنة 2008 ال�شابق ، الذي حل حمله قانون 
عن  كاماًل  ف�شاًل  يت�شمن  وال��ذي   2014 ل�شنة   )30( رقم  اال�شتثمار 
النافذة اال�شتثمارية لكافة الن�شاطات اال�شتثمارية يف اململكة، ومنها 

املدن ال�شناعية ، والعمل على توحيد اجلهود الرتويجية لذلك.
)برتا-معن �شامل(

تنشيط السياحة تطلق حملة 
الستقطاب السياحة الخليجية

*عمان 
يف  ال�شيف  حملة  االأردنية،  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  اأطلقت 
كاأف�شل  اململكة  لرتويج  تنف�ص"،  �شعار"  حتت  اخلليجية  االأ�شواق 
ف�شل  خ��الل  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دول  يف  لل�شياح  �شياحية  وج��ه��ة 

. ل�شيف ا
ال�شياحة واالثار  اأ�شار وزير  للهيئة االأحد،  وبح�شب بيان �شحفي 
نايف حميدي الفايز، اىل املقومات ال�شياحية الفريدة التي تتمتع بها 
اململكة، موؤكًدا اأن االأردن يتمتع بوجهة �شياحية اآمنة متنوعة وثرية 

يف�شلها ال�شياح اخلليجيون.
مذكرة تفاهم بين الملكية 

للتوعية الصحية وعمان األهلية
*عمان 

يف  التمري�ص  كلية  مع  ال�شحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية  وقعت 
لل�شكان،  املتحدة  االأمم  �شندوق  مع  بال�شراكة  االأهلية،  عمان  جامعة 

مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي ال�شحي لدى طلبة اجلامعة.
ووقع املذكرة عن اجلامعة عميدة كلية التمري�ص الدكتورة منتهى 

غرايبة وعن اجلمعية مديرها العام دميا جويحان.
اإىل  االأح���د،  اجلمعية  عن  �شادر  بيان  ح�شب  امل��ذك��رة  وتهدف 
والوقاية  ال�شباب  بفئة  املتعلقة  ال�شحية  بالق�شايا  الطلبة  توعية 
والعنف  وال��ت��دخ��ني،  االإجن��اب��ي��ة  وال�شحة  املزمنة  االأم��را���ص  م��ن 
ال�شحة،  جمال  يف  الت�شاركية  التعليمية  العملية  يف  دورهم  وتعزيز 
وبناء  الأقرانهم  ال�شحي  التثقيف  تقدمي  كيفية  على  وتدريبهم 
ب�شحة  لالرتقاء  ال�شحية،  وامل��ب��ادرات  االأن�شطة  لقيادة  قدراتهم 

املجتمع.
ومبوجب املذكرة تقوم اجلمعية امللكية للتوعية ال�شحية بال�شراكة 
مع �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان بدعم جهود كلية التمري�ص لغايات 
الطالب  ق��درات  وبناء  اجلامعة،  طالب  لدى  ال�شحي  الوعي  تعزيز 
باأن�شطة  والقيام  بال�شحة  ال�شلة  ذات  واملبادرات  االأن�شطة  لقيادة 
املطروحة  ال�شحية  امل�شاقات  م�شاندة اجلامعة يف  تفاعلية من خالل 

وذات ال�شلة كم�شاق )�شحة الفرد واالأ�شرة واملجتمع(.
�شتقوم مب�شاندة ودعم  ال�شحية  للتوعية  امللكية  اأن اجلمعية  كما 
كلية  خالل  من  اجلامعة  لطلبة  ون�شاطات  توعوية  حما�شرات  تنفيذ 

التمري�ص يف موا�شيع �شحية.
جمموعة  تنفيذ  �شتدعم  اجلمعية  اإن  غرايبة،  الدكتورة  وقالت 
اأع�شاء  املقبلة مب�شاركة عدد من  االأكادميية  االأعوام  ن�شاطات خالل 
املدربني  ت��دري��ب  على  تدريبهم  �شيتم  ال��ذي��ن  التدري�شية  الهيئة 
ال�شتخدام الطرق التعليمية التفاعلية والتي �شتتناول عدة موا�شيع. 
عقد  خالل  من  الكلية  بدعم  اي�شا  �شتقوم  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�شارت 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  لعدد  تفاعلية  تدريبية  دورات  �شل�شلة 
اجلامعة  لطلبة  لنقلها  موا�شيعها  من  ومتكينهم  الإعدادهم  الكلية  يف 
لغايات تعريفهم باأهم الق�شايا ال�شحية املختلفة ودورهم يف املحافظة 

على �شحتهم و�شحة اأفراد عائالتهم وجمتمعهم.
وم�شاندة  دعم  يف  اجلامعة  دور  اىل  جويحان  ا�شارت  جهتها  من 
ذات  موا�شيع  حول  ال�شحي  الوعي  لن�شر  اجلمعية  واأه��داف  ن�شاطات 

اأولوية لل�شباب.
واأكدت اأن اأهم ما مييز هذه املواد التدريبية كونها تفاعلية وغر 
وحياتية  قيادية  مهارات  بعدة  الطلبة  متكني  على  ومبنية  تقليدية 

ت�شاعدهم يف تثقيف اأقرانهم وتنفيذ مبادرات �شحية.
لل�شكان  املتحدة  االأمم  �شندوق  يف  الربامج  من�شق  بني  جهته،  من 
بو�شتى مرابط، اأن ماأ�ش�شة برامج تتعلق بتحفيز ال�شباب التباع اأمناط 
حياة �شحية يعترب من اأولويات ال�شندوق التي يعمل عليها من خالل 

�شراكاته مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين.

انطالق برنامج الشراكات 
المحلية لتعزيز التعليم الشامل 

بالتعاون مع وزارة التربية

*عمان 
 اأطلقت منظمة �شركاء االأردن، االأحد، برنامج ال�شراكات املحلية 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وذلك �شمن م�شروع تعزيز التعليم 
امل�شاءلة  عمليات  خالل  من  االأردن  يف  امل�شيفة  املجتمعات  يف  ال�شامل 
االجتماعية التعاونية، وبتمويل من البنك الدويل وال�شراكة العاملية 

للم�شاءلة االجتماعية.
وقال وزير الرتبية والتعليم وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الدكتور حممد اأبو قدي�ص، يف كلمته التي األقاها خالل رعايته اإطالق 
م�شاركة  �شتعزز  ال�شراكات  برنامج  اتفاقيات  توقيع  اإن  الربنامج، 
ال�شيا�شات  جماالت  يف  الوطني  امل�شتوى  على  احلكومية  غر  املنظمات 
امل�شتويني الوطني  التعليم على  اأجندة تطوير  وقيا�ص االأداء واإثراء 

واملحلي.
منظمات  قدرات  تعزيز  يف  اأي�شًا  �شي�شهم  امل�شروع  هذا  اأن  واأ�شاف 
�شيا�شات  ال�شامل وتخطيط  التعليم  املجتمع املدين االأردين على دعم 
الرئي�شيني يف قطاع  امل�شلحة  اأ�شحاب  التعليم وحت�شينها بالتعاون مع 
املدار�ص  حت�شني  خطط  ت�شميم  دعم  على  قدراتهم  وبناء  التعليم، 
لتعزيز  الفعالة  واحللول  التو�شيات  وتقدمي  وتقييمها،  وتنفيذها 
االأ�شاليب القائمة من خالل املنهجية البناء يف التعليم، والتي تهدف 
وم�شاهمة  االأردنيني  االأردنيني وغر  لالأطفال  التعليم  رفع جودة  اإىل 

امل�شاءلة االجتماعية يف ذلك.
بدورها، قالت رئي�ص هيئة املديرين يف منظمة �شركاء االردن رمي 
بدران، اإن هذا امل�شروع ي�شعى اإىل بناء قدرات منظمات املجتمع املدين، 
خالل  من  بها  املعمول  االآليات  لتعزيز  بناءة  حلول  الإيجاد  والدعوة 
ووزارة  املدار�ص  بني  الراجعة  للتغذية  و�شارمة  فعالة  اآليات  اإن�شاء 
الرتبية والتعليم واملجتمعات املحلية مبا ي�شب يف دعم حت�شني ظروف 

التعليم والتعلم.
بدور  للقيام  املدين  املجتمع  دعم  على  يعمل  امل�شروع  اأن  واأو�شحت 
اآليات  ودعم  ور�شد  الالجئني،  تعليم  يف  امل�شاءلة  تعزيز  يف  الو�شيط 
لتمكني  امل�شاحات  ا�شتدامة  يف  التعاونية  االجتماعية  امل�شاءلة 
امل�شاركة التعاونية بني اجلهات التعليمية الرئي�شية )جمال�ص التعليم، 
ومدراء املدار�ص، واملعلمني، وجلان تطوير املدار�ص، واالآباء والطالب(، 
االجتماعي  التما�شك  وتعزيز  اخلدمات  تقدمي  حت�شني  اإىل  اإ�شافة 
ال�شعيفة  الفئات  على  خ��ا���ص  ب�شكل  الرتكيز  م��ع  املجتمع  داخ���ل 

وباالأخ�ص الالجئني.
من  العديد  تنفيذ  امل�شروع  خالل  من  مت  اأنه  اإىل  ب��دران،  واأ�شارت 
مديريات  فيها  �شاركت  االحتياجات،  حتديد  وجل�شات  االأن�شطة 
الرتبية والتعليم من �شت حمافظات، مبينة اأنه مت توقيع 12 اتفاقية 
�شراكة ومتويل مع 12 موؤ�ش�شة جمتمع حملي مبا يعادل 50 األف دينار، 
من املفرو�ص اأن تعمل وتتعاون مع 30 مدر�شة لال�شتجابة لالحتياجات 

بهدف تطوير البيئة التعليمية املدر�شية.
اأردنية  اأن منظمة �شركاء االأردن هي منظمة جمتمع مدين  يذكر 
التنمية  لتعزيز  ت�شعى  االأردن،  يف   2005 عام  تاأ�ش�شت  ربحية  غر 
على  امل��واط��ن��ني  وت�شجيع  االجتماعية  وامل�شاءلة  الدميقراطية 
امل�شاركة يف احلياة االجتماعية وال�شيا�شية، ومتكني املراأة ونبذ العنف 
والتطرف وقبول االآخر وعدم التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص اأو العرق اأو 

الدين اأو اللغة. )برتا-�شلوى �شالح(
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صندوق التنمية والتشغيل يدعو 
أبناء جرش لالستفادة من برامجه

*جرش 
اأبناء  وريكات،  من�شور  والت�شغيل  التنمية  �شندوق  عام  مدير  دعا 
حمافظة جر�ص اإىل اال�شتفادة من اخلدمات والربامج التمويلية التي 
امل�شاريع  اأ�شحاب  لتمكني  �شغرة  م�شاريع  الإن�شاء  ال�شندوق  يقدمها 
للجمعيات  املوجهة  والربامج  الغذائي  الت�شنيع  وم�شاريع  الريادية 

التعاونية واخلرية وتطوير امل�شاريع القائمة.
ولقائه  جر�ص  اإىل  االأحد  زيارته  خالل  الوريكات  وا�شتعر�ص 
ال�شندوق  ور�شالة  روؤي��ة  ق��اع��ود،  اأب��و  ف��را���ص  الدكتور  املحافظ 
اأن  اإىل  م�شرًا  يقدمها،  التي  والت�شهيالت  ميولها  التي  وال��ربام��ج 
ال�شندوق منذ عام 1991 قدم متويل ملحافظة جر�ص بقيمة 5ر11 
فر�شة  اآالف   5 ح��وايل  ول��دت   2563 م�شاريع  بعدد  دينار  مليون 
اللقاء  بداية  يف  قاعود  اأبو  ثمن  ب��دوره،  ومو�شمية.  دائمة  عمل 
والت�شغيل  التنمية  �شندوق  جهود  املحافظة،  مبنى  يف  عقد  الذي 
وت�شجيعهم  املنطقة  اأبناء  احتياجات  وتلم�ص  امليداين  توا�شله  يف 
لفر�ص  وموفرة  للدخل  مدرة  ومتو�شطة  �شغرة  م�شاريع  اإقامة  على 
م�شتوياتهم  ورفع  دخولهم  م�شادر  وتنويع  حت�شني  �شاأنها  من  العمل 

. ملعي�شية ا
وحول تاأثر جائحة كورونا على القطاع ال�شياحي يف املحافظة، 
مالية  مبالغ  تخ�شي�ص  حاليًا  يدر�ص  ال�شندوق  اأن  الوريكات  اأك��د 
على  م�شددًا  باجلائحة،  تاأثرت  التي  ال�شياحية  امل�شاريع  لتمويل 
�شلبًا  تاأثرت  التي  تلك  خا�شة  ال�شياحية،  امل�شاريع  دع��م  اأهمية 

باجلائحة.
والفني  االداري  الكادر  جلر�ص  زيارته  خالل  الوريكات  والتقى 
لفرع ال�شندوق يف املحافظة واطلع على �شر العمل واخلدمات املقدمة 

للمواطنني.

حوارية عن السياسات البيئية في قطاع 
الطاقة وعزل الشبكات الكهربائية

*عمان 
حلماية  امللكية  اجلمعية  م��ع  بالت�شارك  البيئة  وزارة  نظمت 
الطاقة  قطاع  يف  ال�شركاء  مع  وطنية  حوار  جل�شة  االأحد،  الطبيعة، 
خطة  و�شع  على  والعمل  القطاع  يف  البيئية  ال�شيا�شات  تطوير  بهدف 
وا�شتخدام  الكهربائي،  لل�شعق  خطورة  االأكرث  ال�شبكات  لعزل  وطنية 
امل�شاريع  يف  املتو�شطة  الطاقة  نقل  خطوط  الأب��راج  االآمنة  االأن��واع 
اإن  اجلل�شة،  افتتاح  يف  م�شاروة  نبيل  البيئة،  وزير  وقال  اجلديدة. 
والطبيعة،  البيئة  حماية  جمال  يف  الرائدة  الدول  من  يعترب  االأردن 
اأن اململكة، وقعت على العديد من االتفاقيات الدولية حلماية  مبينًا 
التي  العامل  يف  الهجرة  م�شارات  اأه��م  على  ملوقعها  املهاجرة،  الطيور 

تعربه املاليني من الطيور اجلارحة املهاجرة.
وبني امل�شاروة، اأن حماية الطيور املهاجرة واجب اإن�شاين وقانوين 
الكهرباء  �شبكات  خطوط  حماية  منطلق  من  ياأتي  انه  كما  ووطني، 
التي قد ت�شبب اأي حوادث لها خ�شائر مادية وب�شرية عالية الكلف. 
يف  الدولية  التزاماته  بتنفيذ  ما�ٍص  االأردن  اأن  اإىل  الوزير  واأ���ش��ار 
جلودة  قويًا  موؤ�شرًا  املهاجرة  الطيور  واعتبار  االأن��واع،  هذه  حماية 
النظام البيئي والتغر املناخي على نطاق انت�شارها، ويجب املحافظة 
رئي�ص  قال  ب��دوره،  العامل.   م�شتوى  على  املتعددة  املهددات  من  عليها 
ان  االإي��راين،  خالد  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 
واأثرها  املهاجرة  للطيور  الكهربائي  ال�شعق  حلوادث  تنبهت  اجلمعية 
اأن  اإىل  واأ�شار  لها.  االجتماعية  والتداعيات  الوطني  االقت�شاد  على 
تنفذها  التي  الطيور  حماية  م�شاريع  من  عدد  خالل  ومن  اجلمعية 
املناطق  تعريف  على  بالعمل  بداأت  برداليف،  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة 
على  بها  قامت  ميدانية  م�شوحات  خالل  من  الطيور  لتكهرب  اخلطرة 
امل�شتوى الوطني انطالقًا من املناطق اجلنوبية حيث مت تعريف خط 
اجلنوب  منطقة  يف  اخلطورة  �شديدة  اخلطوط  كاأحد  معان،  اجلفر- 
على الطيور املهاجرة، والذي ت�شبب يف نفوق عدد من الطيور املهددة 
امل�شتقبل  يف  �شتعمل  اجلمعية  اأن  االإي��راين،  وبني  عامليًا.  باالنقرا�ص 
القريب على تطوير اإجراءات وطنية خا�شة باحلد من خطر ال�شعق 
احلفاظ  ل�شمان  وتطبيقها،  االعتبار  بعني  اأخذها  ليتم  الكهربائي 
يف  متخ�ش�ص  تدريبي  منهاج  تطوير  �شيتم  انه  واأ�شاف،  االأن��واع.  على 
االأكادميية امللكية لتطبيق هذه االإجراءات للجهات املعنية والفاعلة 

يف هذا املجال على امل�شتوى املحلي واالإقليمي.

*عّمان 
في�شل  االأع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  اأك���د 
بني  ال�����ش��راك��ة  تر�شيخ  اأه��م��ي��ة  ال��ف��اي��ز، 
والر�شمية،  العامة  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
االقت�شادية  التحديات  مواجهة  بهدف 
وت��ر���ش��ي��خ امل�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
املعي�شية  االأو���ش��اع  لتح�شني  ال�شعي  اإط��ار 
الفقر  م�شكلتي  م��ن  واحل���د  للمواطنني 

والبطالة.
ج��اء ذل��ك خ��الل رعايته االأح���د، يف 
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  االأع��ي��ان،  جمل�ص 
ملتقى  بني  واالأعمال  اال�شتثمار  جمال  يف 
العامل  حول  االأردنية  للجالية  الن�شامى 
للمتقاعدين  االق��ت�����ش��ادي��ة  واجل��م��ع��ي��ة 

الع�شكريني التعاونية.
وب����ني ال���ف���اي���ز؛ ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري 
ملواجهة  ال�شراكة  مفهوم  اأن  للجمعية، 
ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ش��ادي��ة م��ن ���ش��اأن��ه اأن 
ا�شتثمارية  م�شاريع  اإقامة  باجتاه  يدفع 

واقت�شادية م�شرتكة بني خمتلف موؤ�ش�شات 
على  اآث���اره���ا  تنعك�ص  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 

املجتمعات املحلية مبختلف املحافظات.
ال�شعي  اجلميع  م�شوؤولية  اإن  وق���ال 
مثل  متكني  على  ت�شجع  حوافز  اإيجاد  نحو 
التنمية  حتقيق  ب��ه��دف  ال�����ش��راك��ة،  ه��ذه 
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، م��ن خالل 
االقت�شادية  اجلدوى  ذات  امل�شاريع  اإقامة 

وامل�شغلة لالأيدي العاملة.
وت��ن�����ص امل���ذك���رة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا عن 

وعن  الفحماوي،  حممد  رئي�شها  اجلمعية 
اأمي��ن  ال��دك��ت��ور  ورئي�شه  موؤ�ش�شه  امللتقى 
امللتقى  بدعم  اجلمعية  دعم  على  رفاعي، 
ب�شقيه  االأردين  املغرتب  �شندوق  الإن�شاء 
اململكة،  داخ���ل  والتكافلي  اال�شتثماري 
م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإقامة  بهدف 
اأن  �شريطة  ال��وط��ن��ي،  االق��ت�����ش��اد  ل��دع��م 
ال�شندوق،  ب��اإدارة  ع�شًوا  اجلمعية  تكون 
ا على ت�شكيل جلنة ا�شتثمارية  اأي�شً وتن�ص 
م�شرتكة من طريف املذكرة لدرا�شة امل�شاريع 
امللتقى  يقوم  املذكرة  ومبوجب  واإقرارها. 

االأع��م��ال  ب��اأ���ش��ح��اب  اجلمعية  بت�شبيك 
ويعمل  اململكة  وخارج  داخل  وامل�شتثمرين 
ال�شتدراج  االأع��م��ال  م�شاريع  ت�شويق  على 
كما  لعالقته،  ا�شتناًدا  واتفاقيات  عقود 
خمتلف  حل�شور  اجلمعية  ب��دع��وة  يلتزم 
على  اجلمعية  ت��ق��وم  ح��ني  يف  ن�شاطاته، 
الأي  االقت�شادية  اجلدوى  درا�شات  اإع��داد 
م�شروع، ورعاية تنظيم خمتلف الن�شاطات 
اململكة،  وخارج  داخل  امللتقى  يعقدها  التي 
�شمن  م��ن  مكتماًل  مكتًبا  اجلمعية  ومتنح 

مقرها للملتقى.

*عمان 
اأكمد  عمان  يف  الفلبيني  ال�شفر  قال 
فلبيني  عامل  األف   38 من  اأكرث  ان  �شكام، 
موطًنا  االأردن  وجدوا  اململكة،  يف  يعملون 

ثانيا لهم.
اقامته  احتفال  خ��الل  ال�شفر  واك��د 
ال�شبت  م�����ش��اء  ع��م��ان  يف  ب���الده  ���ش��ف��ارة 
ال�شتقالل   123 ال����  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
االأخوية  العالقات  ومتانة  عمق  الفلبني، 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ اإق���ام���ة ال��ع��الق��ات 

الدبلوما�شية ب�شكل ر�شمي بينهما.
وا�شار، اىل زيارة جاللة امللك احل�شني 
ان  اىل  مبينا  للفلبني،   1976 اآذار  يف 
ومنوا  تطورا  �شهدت  والزيارات  العالقات 
يف خمتلف املجاالت وعلى كافة امل�شتويات، 
الفلبيني  للرئي�ص  كانت  زي��ارة  اخ��ر  وان 
رودريغو دوترتي للمملكة يف الفرتة من 5 

اإىل 8 ايلول 2018.
جاللة  يقوده  ال��ذي  الهام  ال��دور  وبني 
االرهاب  مكافحة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 

اجتماعات  مبادرة  اىل  م�شرا  والتطرف، 
ملكافحة  ج��الل��ت��ه  اطلقها  ال��ت��ي  العقبة 

التطرف.
وتقديرها  ب���الده  �شكر  ع��ن  واأع����رب 

جلهود  امللك  جاللة  بقيادة  االردن  لدعم 
مكافحة  على  ق��درت��ه  وت��ع��زي��ز  الفلبني 
الفلبني  ان  وا�شاف،  واالره���اب.  التطرف 
ال�شالم  حتقيق  يف  االردن  جهود  تدعم 
التزامها  اإط��ار  يف  باملنطقة،  واال�شتقرار 
ب�شرورة اإيجاد حل م�شتقر ودائم لل�شراع 
اأ�شا�ص  الفل�شطيني، قائم على  االإ�شرائيلي 

حل الدولتني.
الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  ب��وح��دة  واأ���ش��اد 
وب��اء  مكافحة  يف  االأردن  م��ع  وت��ع��اون��ه��ا 
االإغ��الق،  عمليات  خالل  �شيما  ال  كورونا، 
وت��ف��وي�����ش��ات ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول، وارت����داء 
وحملة  االجتماعي،  والتباعد  االأقنعة، 
هذه  �شاعدت  حيث  والتطعيمات  التعقيم 
حتقيق  يف  امل��م��ل��ك��ة  وال��ت��ع��اون  ال���وح���دة 

اأهدافها يف مواجهة اجلائحة.
الفلبيني  العلم  رفع  احلفل  خالل  ومت 
رودريغو  الفلبيني  الرئي�ص  ر�شالة  وقراءة 
مبنا�شبة  ل�����ش��ع��ب��ه  امل��وج��ه��ة  دوت���رت���ي 

اال�شتقالل.

*عمان 
عمل،  ور���ش��ة   ، البيئة  وزارة  ع��ق��دت 
ملف  لدعم  والتعاون  التن�شيق  اأطر  لبحث 
اآلية  واإيجاد  وطنيا،  املحددة  امل�شاهمات 
االنبعاث  تقليل  فعالية  ل�شمان  وا�شحة 
الكربون،  منخف�ص  اقت�شاد  نحو  والتحول 
بدعم من الوكالة االأملانية للتعاون الدويل 
امل�شاهمات  اأج���ل  م��ن  ال�شراكة  وب��رن��ام��ج 

املحددة وطنيا.
االأحد،  م�شاء   اأعمالها  الور�شة  وانهت 
واأمني  م�شاروه  نبيل  البيئة  وزير  بح�شور 
خ�شا�شنة،  حممد  ال��دك��ت��ور  ال����وزارة  ع��ام 
جلهود  ا�شتكماال  الور�شة  اأع��م��ال  وت��اأت��ي 
املحددة  امل�شاهمات  ملف  تنفيذ  يف  الوزارة 
امل��ج��االت  يف  االن��ب��ع��اث��ات  لتقليل  وطنيا 
التخفيف  ق��ط��اع��ات  يف  االأول���وي���ة  ذات 
وال��ت��ك��ي��ف وال��ق��ط��اع��ات ال�����ش��ام��ل��ة، حيث 
و�شعت جمموعة من االهداف لالنتقال اإىل 
للمناخ  ومقاوم  الكربون  منخف�ص  اقت�شاد 

واالأدوات  املنهجيات  م��ن  ع��دد  خ��الل  م��ن 
املتجددة  الطاقة  مزيج  ح�شة  ك��زي��ادة   ،
وت��داب��ر رف��ع ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ، م��ا يعزز 
لتاأثرات  وجمابهتها  القطاعات  م��رون��ة 

التغر املناخي.
وت�����ش��م��ن��ت خ��ط��ة ع��م��ل امل�����ش��اه��م��ات 
املحددة وطنيا، عددا من القطاعات كاملياه 
 . وغ��ره��ا  وال�شحة  والطاقة  وال��زراع��ة 
م�شاروه  نبيل  البيئة  وزير  ،اأكد  جانبه  من 
العمل  ور���ش��ة  خم��رج��ات  �شياغة  ���ش��رورة 
،م�شرا  للتطبيق  وقابلة  وا�شحة  بطريقة 
خمرجات  بتبني  �شتقوم  ال���وزارة  اأن  اىل 
اأم��ني  ور���ش��ة العمل ح��ال ���ش��دروه��ا. وب��ني 
اخل�شا�شنة  حممد  الدكتور  ال���وزارة  ع��ام 
موؤ�ش�شات  ت�شم  كونها  ال��ور���ش��ة  اأه��م��ي��ة 
وت�شعى  متعددة  متويلية  وتنموية  دولية 
يخدم  مب��ا  بينها  التن�شيق  حتفيز  اإىل 
الوزارة  حددتها  التي  الوطنية  االولويات 
با�شرتاتيجيات التغر املناخي وخطة عمل 

التكيف  وخطة  وطنيا  املحددة  امل�شاهمات 
يف  ال���وزارة  �شتطلقها  التي  املناخي  للتغر 

وقت قريب.
من  ال�شراكة  برنامج  من�شق  واأ���ش��ار   
ع��واد  وطنيا  امل��ح��ددة  امل�شاهمات  اأج���ل 
اأن هذا االجتماع �شيمهد  احلراح�شة، اىل 
عمل  خطة  اأولويات  تطبيق  نحو  الطريق 
ن�شرتها  التي  وطنيا  املحددة  امل�شاهمات 
متطلبات  تلبية  يف  �شي�شاهم  كما  ال��وزارة 
ال�شعيد  على  امل��ن��اخ��ي  التغر  اتفاقية 
ال��وط��ن��ي وال������دويل. وح�����ش��ر ال��ور���ش��ة 
متعددة  دول��ي��ة  موؤ�ش�شات  ع��ن  مندوبون 
ك���االحت���اد االوروب������ي وال��ب��ن��ك ال���دويل 
وبرنامج االأمم املتحدة االمنائي والوكالة 
ومنظمة  ال�����دويل  ل��ل��ت��ع��اون  االأمل���ان���ي���ة 
االأغ���ذي���ة وال����زراع����ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة 
للم�شتوطنات  امل��ت��ح��دة  االأمم  وب��رن��ام��ج 
اأج��ل  م��ن  ال�����ش��راك��ة  وب��رن��ام��ج  الب�شرية 

امل�شاهمات املحددة وطنيا. 

الفايز يرعى توقيع مذكرة تفاهم 
في مجال االستثمار واألعمال

السفير الفلبيني: 38 ألف فلبيني 
وجدوا في االردن موطنا ثانيا لهم

البيئة تعقد ورشة لتقليل االنبعاثات 
واالنتقال القتصاد منخفض الكربون

مقال رئيس التحرير

انتهت  �شادة  ي��ا   احالمنا 
جمرد  اإىل  انتهى  املفقود،  االم��ل  عن  نبحث  و�شرنا 

االأمل ب� ل�ص وطني ظريف، ي�شرقك لكن يدعك تعي�ص، ينهبك لكن 
االإن�شان  الهدار  ملعبا  االأر�ص  ت�شبح  جيبك،عندما  يف  ما  �شيئا  يدع 
الب�شر  ي�شت�شلم  الربيئة،  الدماء  ل�شريان  م�شرحا  واالر�ص  كقيمة، 
الأقدارهم وي�شبح احللم على قدر امل�شاحة املتاحة والعي�ص املمكن . 

 االردن يحتاج اىل رجال خمل�شني ال يحنثون اليمني املقد�ص ، وال 
يزرعون يف البحور ) مقاثي( نعم نحن نحتاج اىل رجال مبوا�شفات 
البالد  �شرقوا  الذين  اأمثال  من   ) ل�ص   – مخ   ( اىل  ولي�ص  الوطني  
اأن اكلوا  والعباد وما يزالون ي�شوقون علينا الوطنيات وال�شرف بعد 

االخ�شر والياب�ص  ..
هناك ق�شة ظريفة تذكرنا بالل�شو�ص الوطنيون يف بلدنا الذين 
وال�شرف  الوطنيات  علينا  يبيعون   زال��وا  وما  الدولة  م��وارد  �شرقوا 
والليرباليون  الديجتال  وال�شلعان  اخل�شخ�شة  زمل  ه��وؤالء  وم��ن 
املتحولون وراثيا وحتى املحافظني املتكر�شني والذين باعوا البوتا�ص 
ميناء   بال  وا�شبحنا  العقبة  باعوا  والذين  بخ�ص  بثمن  والفو�شفات 
والذين باعوا  الرب والبحر واجلو ، ولال�شف املنبوذون �شعبيا ما زالوا 
يجوبون املحافظات ي�شحكون علينا  باال�شالح املن�شود واملفقود ، وكما 
قال املثل اإذا اأردت اأن ت�شيع )�شالفة( تهديء الراأي العام ف�شكل لها 

جلان .
من  اخ��رتع��ه��ا  مل  م��ت��داول��ة  وه��ي  ال��ت��ال��ي��ة  الق�شة  ال��ي��ك��م 
�شرخ  ال�شني،  يف  �شطو  عملية  خالل   : كفاية   وفهمكم  عندي  
داخل  املوجودين  �شخا�ص  االأ اإىل  كالمه  موجهًا  البنك  ل�ص 

: لبنك ا
لكم.” ملك  وحياتكم  للدولة  ملك  املال  تتحركوا،  “ال 

“مفهوم  ا�شتلقى اجلميع على االأر�ص بكل هدوء. وهذا ما ي�شمى 
تغير التفكر” تغير الطريقة التقليدية يف التفكر.

وعندما ا�شتلقت �شيدة على طاولة ب�شكل ا�شتفزازي، �شرخ الل�ص 
“رجاء كوين متح�شرة.. هذه �شرقة ولي�شت اغت�شاب!”  يف وجهها: 
على  تدربت  ما  على  فقط  الرتكيز  “االحرتافية”  ي�شمى  ما  وه��ذا 

القيام به.
عندما عاد الل�شو�ص اإىل مقرهم، قال الل�ص االأ�شغر عمرًا، والذي 
وكان  الل�شو�ص  لزعيم  االأعمال”  اإدارة  يف  ماج�شتر  �شهادة  يحمل 
االبتدائية،  املدر�شة  يف  تعليم  �شنوات   6 اأنهى  قد  وكان  �شنًا  اأكربهم 

نح�شي كم من االأموال �شرقنا. دعنا  زعيم  “يا 
من  كبر  مبلغ  هذا   !!.. ج��دًا  غبي  “اأنت  له  وق��ال  الزعيم  نهره 
الليلة من ن�شرات  االأموال، و�شتاأخذ منا وقتًا طوياًل لعدها. �شنعرف 
االأخبار كم �شرقنا من االأموال!” وهذا ما ي�شمى اخلربة. ففي هذه 

االأيام، اخلربة اأكرث اأهمية من املوؤهالت الورقية!
بعد اأن غادر الل�شو�ص البنك، قال مدير البنك ملدير الفرع، ات�شل 

بال�شرطة ب�شرعة.
دوالر  ماليني   10 ناأخذ  دعنا  انتظر  له:  قال  الفرع  مدير  ولكن 
ونحتفظ بها الأنف�شنا ون�شيفها اإىل ال�70 مليون دوالر التي اختل�شناها 
�شابقًا! وهذا ما ي�شمى بال�شباحة مع التيار ، اأي حتويل و�شع غر موات 

ل�شاحلك!
قال مدير الفرع: 

�شهر.” وهذا  كل  �شرقة  هناك  كان  اإذا  رائعًا  االأمر  “�شيكون 
من  اأهمية  اأك��رث  ال�شخ�شية  ال�شعادة  اأي  امللل.  قتل  ي�شمى  ما 

. ظيفتك و
مليون دوالرمتت  اأن 100  االأنباء  التايل، ذكرت وكاالت  اليوم  يف 

�شرقتها من البنك.
كانوا  مرة  كل  ويف  االأخ��رى،  تلو  املرة  النقود  بعد  الل�شو�ص  قام 
يجدون اأن املبلغ 20 مليون دوالر فقط. فغ�شب الل�شو�ص كثرًا وقالوا 
“خاطرنا بحياتنا من اأجل 20 مليون دوالر، ومدير البنك ح�شل على 

80 مليونًا دون اأن تت�شخ مالب�شه.”
وهنا يبدو اأن من االأف�شل اأن تكون متعلمًا بداًل من اأن تكون ل�شًا ! 

وهذا ما ي�شمى “املعرفة ت�شاوي قيمتها ذهبًا!”
كان مدير البنك يبت�شم �شعيدًا

الأن خ�شائره يف �شوق االأ�شهم متت تغطيتها بهذه ال�شرقة.
القيام  على  اجل���راأة  اأي  الفر�شة.”  “اقتنا�ص  ي�شمى  ما  وه��ذا 
ال�شوؤولني  من  يكونون  غالبًا  هم  احلقيقيون  فالل�شو�ص  باملخاطرة، 
الكبار املحنكني باخلربة الل�شو�شية القانونية، النهم ل�شو�ص ب�شهادات 

..!! والبقية عندكم .

خالد خازر الخريشا

اللصوص الوطنيون .. 
متى يستقيلون ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

إيراسموس بلس ينظم اسبوعا 
افتراضيا لخبراء التعليم العالي

  
*عمان 

ال��دم��ج  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��وط��ن��ي  بل�ص  اإي��را���ش��م��و���ص  مكتب  �شلط 
افرتا�شًيا  اأ�شبوًعا  تنظيمه  خالل  والتوظيف  واالبتكار  االجتماعي 
يف  االأوروب��ي  االإحتاد  �شفرة  بح�شور  العايل،  التعليم  تطوير  خلرباء 

االأردن ماريا هادجيثودو�شيو.
وا�شار االأمني العام لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 
ماأمون الدبعي، بح�شب بيان �شحفي للمكتب، خالل م�شاركته باال�شبوع 
االفرتا�شي اىل جهود "اإيرا�شمو�ص بل�ص" معربا عن �شكره للمفو�شية 
جماالت  يف  وخا�شة  العايل  التعليم  دعم  يف  جهودها  على  االأوروبية 
تعزيز االندماج االجتماعي واالبتكار وريادة االأعمال وحت�شني فر�ص 
ا�شتدامة  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليطه  عن  ف�شال  لل�شباب،  التوظيف 

التعاون وزيادته مع نظرائنا االأوروبيني.
مدير مكتب اإيرا�شمو�ص بل�ص الوطني، الدكتور اأحمد اأبو الهيجاء 
املحاور  يف  الربنامج  اإط��ار  يف  املمولة  امل�شاريع  نتائج  بع�ص  �شارك 
الرئي�شية الثالثة، وهي احلراك االأكادميي، وبناء قدرات العاملني يف 
جمال التعليم العايل، و�شيا�شات التعليم العايل. واو�شح ان اجلامعات 
واملوؤ�ش�شات االردنية �شاركت يف 53 م�شروًعا لبناء القدرات بني عامي 
2015 و 2020، وفرت فر�ص ملا يزيد على 6000 طالب واأ�شتاذ للتنقل 
من واإىل الدول االأوروبية من خالل 594 م�شروعا يف برنامج احلراك 

االأكادميي.
للتعليم  التنفيذية  الوكالة  من  كا�شايل  كليفيو  �شلط  ب���دوره، 
برنامج  �شمن  املمولة  امل�شاريع  على  ال�شوء  بروك�شل،  يف  والثقافة 
االأعمال  وري��ادة  واالبتكار  االجتماعي  الدمج  يف  بل�ص  اإيرا�شمو�ص 

والتوظيف.
املرحلة  يف  عامة  ك��اأول��وي��ات  �شتنعك�ص  اجل��وان��ب  ه��ذه  اأن  واأك��د 
اجلديدة من الربنامج، داعيا امل�شاركني الغتنام هذه الفر�شة لتحديد 
م�شاريع  اقرتاح  خالل  من  معاجلتها  يجب  التي  املحتملة  االحتياجات 

جديدة يف اإطار املرحلة اجلديدة.
ال�شفرة ماريا هادجيثودو�شيو اأكدت اأن االحتاد االأوروبي �شيوا�شل 
بل�ص،  اإيرا�شمو�ص  برنامج  خالل  من  االأردن  يف  العايل  التعليم  دعم 
و�شيمتد الدعم لي�شمل التدريب التقني واملهني، مع التاأكيد على مبداأ 
امل�شاواة وال�شمول االإجتماعي مع تركيز الربنامج على تعزيز االأنظمة 
وم�شاركة ال�شلطات الوطنية ذات ال�شلة وبناء القدرات، موؤكدة �شرورة 
التكاملية بني امل�شاريع املمولة من خالل الربامج املختلفة يف القطاعات 
وهي  امل�شتقبل  يف  الرئي�شية  االأوروب��ي  االحتاد  اأولويات  ت�شكل  التي 
االفرتا�شي  اال�شبوع  يف  و�شارك  واالبتكار.  والرقمنة  االأخ�شر  النمو 
الذي ا�شتمر ثالثة اكادمييون واداريون من خمتلف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل واالإدارات الر�شمية واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.
احلدث  خالل  عليها  ال�شوء  ت�شليط  مت  التي  املو�شوعات  و�شملت 
الدمج االجتماعي وزيادة فر�ص الفئات االأقل حظا يف التعليم العايل، 
وريادة  االبتكار  وكذلك  اخل�شو�ص،  بهذا  العايل  التعليم  و�شيا�شات 

االأعمال يف االأردن واأهميتها يف احداث التطور االإقت�شادي.

حوارية بعنوان األوراق 
النقاشية كأساس لإلصالح

*عمان 
جل�شة  االأح��د،  والتطوير،  للتنمية  االأردنية  م�شارات  مركز  عقد 
حوارية مع جمموعة من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية، حتت عنوان "االأوراق 

النقا�شية كاأ�شا�ص لالإ�شالح".
وجاءت اجلل�شة بهدف مناق�شة مدى اإمكانية االنطالق من االأوراق 
�شيا�شيا  ال�شامل،  االإ�شالح  عملية  يف  عليها  للبناء  كقاعدة  النقا�شية 

واإداريا واقت�شاديا واجتماعيا.
و�شدد امل�شاركون على �شرورة االتفاق جمتمعيا على الهدف النهائي 
من االإ�شالح قبل اخلو�ص يف التعديالت، ثم اإعداد خطة عمل حمددة 

بجدول زمني للو�شول اإىل الهدف املن�شود.
ودليال  مرجعيا  �شقفا  متثل  النقا�شية  االأوراق  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
اإر�شاديا نحو االإ�شالح املطلوب، وا�شفني خطوة ت�شكيل اللجنة امللكية 
لتحديث املنظومة ال�شيا�شية يف االأردن ب� "الفر�شة املهمة" لل�شر نحو 

الهدف النهائي بجدية.
مروان  الدكتور  االأ�شبق  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  اجلل�شة،  يف  و�شارك 
املع�شر، ووزير ال�شوؤون البلدية االأ�شبق املهند�ص وليد امل�شري، ومدير 
زيد  الدكتور  االأردنية  اجلامعة  يف  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز 
ل�شوؤون  الدولة  ووزي��رة  الزيادين،  قي�ص  ال�شابق  والنائب  عيادات، 
النائب  "م�شارات"  مركز  وموؤ�ش�ص  غنيمات،  جمانة  ال�شابقة  االإعالم 
ورقة  بن�شر  م�شارات  و�شيقوم  م�شطفى.  بني  وفاء  الدكتورة  ال�شابق 

موقف مو�شعة حول اجلل�شة خالل االأيام املقبلة.
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*وكاالت 
اأف��راد  امل��ئ��ات، يف ج��ن��ازة  ���ش��ارك ب�شع 
اأ�شرة م�شلمة كندية ده�شهم رجل ب�شاحنة 
قالت  هجوم  يف  بحياتهم  اأودى  مما  �شغرة 

ال�شرطة اإن دافعه الكراهية.
من  الذين ميثلون ثالثة  االأربعة  وقتل 
ناثانييل  ده�شهم  عندما  االأ���ش��رة  اأج��ي��ال 
فيلتمان )20 عاما( وكانوا يف نزهة م�شائية 
بالقرب من منزلهم ببلدة لندن يف اأونتاريو.
يف  االأ���ش��رة  م��ن  خام�ص  ف��رد  ويتعافى 

امل�شت�شفى من جروح اأ�شيب بها.

متعمد،  الهجوم  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
لكونها  ا�شُتهدفت  االأ�شرة  اأن  اإىل  ت�شر  كما 

م�شلمة.
النعو�ص  ب��و���ش��ول  اجل��ن��ازة  وب���داأت 
ملفوفة  االأرب��ع��ة  جثامني  ت�شمم  التي 
االإ�شالمي  املركز  جممع  اإىل  كندا  بعلم 
اأقيمت  حيث  اأون��ت��اري��و،  غ��رب  بجنوب 
االأ���ش��رة  اأف���راد  وتلقى  اجل��ن��ازة  ���ش��الة 
الدينية  القيادات  من  التعازي  االآخرون 

واالجتماعية
وع��ق��ب ذل����ك مت دف����ن ال�����ش��ح��اي��ا يف 

اإجراءات خا�شة.
كندا  ل��دى  الباك�شتاين  ال�شفر  وق��ال 
"احلقيقة  اجلنازة:  خالل  ترار  ب�شر  ر�شا 
بالعلم  النعو�ص  لف  يف  املتمثلة  ال�شاطعة 
اأن  حقيقة  على  حية  �شهادة  هي  الكندي 

االأمة الكندية كلها تقف معهم".
وانتقلت االأ�شرة من باك�شتان اإىل كندا 

قبل نحو 14 عاما.
خمتلف  يف  غ�شب  موجة  الهجوم  واأثار 
اأنحاء كندا واأدانه ال�شيا�شيون من خمتلف 

االأطياف.

*رام اهلل 
االإ�شرائيلي،  �شلطات االحتالل  اعتقلت 
3100 فل�شطيني من بينهم 42 امراأة و471 
خمتلف  من  املا�شي،  ايار  �شهر  خالل  طفاًل، 
ع�شوائية  اعتقال  حمالت  �شمن  املناطق، 
عن  �شادر  �شهري  تقرير  ح�شب  ومنظمة، 

موؤ�ش�شات اال�شرى الفل�شطينيني.
اأن  االحد،  �شدر  الذي  التقرير  وك�شف 
بعمليات  ت�شعيدا  �شهد  املا�شي،  اأي��ار  �شهر 
ق��وات  �شنتها  التي  واالع���ت���داءات  القمع 
ال�شعب  ب��ح��ّق  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���الل 
االرا���ش��ي  ان��ح��اء  خمتلف  يف  الفل�شطينّي 
الفل�شطينية، وحتديًدا مع �شرارة االأحداث 
العامود بالقد�ص يف 13  التي بداأت يف باب 
ني�شان املا�شي، حيث منعت قوات االحتالل 
باب  منطقة  يف  التواجد  من  الفل�شطينيني 
حّي  يف  يحدث  م��ا  م��ع  بالتزامن  ال��ع��ام��ود، 
وتطهر  ق�شرّي  تهجر  من  ج��ّراح  ال�شيخ 
االأحداث  ان  وا�شاف  للفل�شطينيني.  عرقّي 
د  لرُت�شَ املواجهة،  ت�شاعدت  حيث  تتابعت، 
يف  مبا  وا�شعة،  واع��ت��داءات  قمع  عمليات 
ذلك من عمليات اعتقال كثيفة، طالت كافة 
مع  ة  خا�شّ الت�شاعد  يف  وا�شتمرت  الفئات، 
الذي  غّزة،  على  االإ�شرائيلّي  العدوان  بدء 
الفل�شطينيني  دف��ع  ما  يوما،  ل���11  ا�شتمر 
�شيا�شات  ومواجهة  ال�شوارع  اإىل  للخروج 

االحتالل وانتهاكاته اجل�شيمة. 

ووف���ًق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف����ان اع���ل���ى ه��ذه 
االعتقاالت التي متت يف �شهر ايار املن�شرم 
املحتلة  الفل�شطينية  االرا���ش��ي  يف  كانت 
حالة   2000 نحو  بلغت  حيث   ،1948 عام 

اعتقال من بينهم 291 طفاًل.
االنتهاكات  من  العديد  ان  اىل  وا�شار 
اجل�����ش��ي��م��ة، راف��ق��ت ع��م��ل��ي��ات االع��ت��ق��ال 
البلدات،  خمتلف  يف  واملمنهجة  الكثيفة 
بحق  االعتقال  حلظة  عند  تتوقف  ومل 
عرب  ا�شتمرت  ب��ل  وع��ائ��الت��ه��م،  املعتقلني 
�شل�شلة من االأدوات وال�شيا�شات الحًقا، مبا 
فيها عمليات الرتهيب والتهديد والتعذيب.
وب���ني ان���ه مت ت��وج��ي��ه اأك���رث م��ن 170 
اأبرز  وكانت  املعتقلني،  بحق  اتهام  الئحة 
التهم هي، امل�شاركة يف املظاهرات الراف�شة 

ل�شيا�شات االحتالل.
االح��ت��الل  اأج��ه��زة  ان  التقرير  واك���د 
ج��ان��ب  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مب�����ش��ت��وي��ات��ه��ا 
وتخويف  ترهيب  يف  �شاهمت  امل�شتوطنني، 
الفل�شطينيني، عرب اقتحام منازلهم وتدمر 
بينهم،  امل�شتعربني  قوات  ون�شر  ممتلكاتهم، 
واإطالق الر�شا�ص احلّي واملطاطّي �شوبهم، 

واالعتداء اجل�شدّي الوح�شّي عليهم. 
وعلى غرار ما جرى يف االأرا�شي املحتلة 
وا�شعة  اعتقال  حمالت  طالت   ،1948 عام 
معظم املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينّية 
يف ال�شّفة الغربّية مبا فيها القد�ص، و�شجلت 

موؤ�ش�شات االأ�شرى نحو 1100 حالة اعتقال 
وفتاة،  ام��راأة  و42  طفال،   180 بينهم  من 
اإىل  و�شلت  التي  القد�ص  يف  اأعالها  وكانت 
تابعته  ما  �شمن  ومن  اعتقال.  حالة   677
املر�شحني  مالحقة  ا�شتمرار  املوؤ�ش�شات، 
النتخابات املجل�ص الت�شريعّي، حيث اعتقل 
"القد�ص  قائمة  من  مر�شحني   6 االحتالل 
االنتخابية  القوائم  من  واحدة  موعدنا"، 
نائبنْي  اإىل  اإ�شافًة  الت�شريعي،  للمجل�ص 
رافقتها  الت�شريعي،  املجل�ص  يف  �شابقنْي 
وتخريب  وتفتي�ص  للبيوت  ليلّية  مداهمات 
عدد  ان  اىل  وا�شارت  العائالت.   ملمتلكات 
اأوامر االعتقال االإداري ال�شادرة بلغ 200 

اأمر بينهم 116 اأمر اعتقال اإداري.
وحقوق  االأ���ش��رى  موؤ�ش�شات  وق��ال��ت   
واملحررين،  االأ�شرى  �شوؤون  )هيئة  االإن�شان 
وموؤ�ش�شة  الفل�شطيني،  االأ���ش��ر  ون���ادي 
االإن�شان،  وحقوق  االأ�شر  لرعاية  ال�شمر 
القد�ص(  حلوة–  وادي  معلومات  ومركز 
واملعتقلني  االأ���ش��رى  ع��دد  اإن  تقريرها،  يف 
الفل�شطينيني يف �شجون االحتالل بلغ حتى 
بينهم  اأ�شر،   5300 نحو  املا�شي  اأيار  نهاية 
40 اأ�شرة، فيما بلغ عدد املعتقلني االأطفال 
 250 نحو  االحتالل  �شجون  يف  القا�شرين 
االأرا���ش��ي  م��ن  بينهم 81 ط��ف��اًل  م��ن  ط��ف��اًل 
وبلغ  معتقلني،  زالوا  ما   1948 عام  املحتلة 

عدد املعتقلني االإداريني نحو 520 معتقال.

»وداع حزين« للعائلة 
المسلمة في كندا

االحتالل يعتقل 3100 فلسطيني 
بينهم 471 طفال أيار الماضي

مخطط اسرائيلي لمضاعفة االستيطان 
جنوب نابلس وعمليات هدم برام اهلل

  
*رام اهلل 

اعدت �شلطات االحتالل اال�شرائيلي خمططا كبرا لتو�شعة 
وح��دة   534 اإ���ش��اف��ة  يت�شمن  راحيل"،  "�شفوت  م�شتوطنة 
جالود  يف  املواطنني  ارا�شي  ح�شاب  على  جديدة،  ا�شتيطانية 

وترم�شعيا، جنوب مدينة نابل�ص �شمال ال�شفة الغربية.
الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  اال�شتيطان  ملف  م�شوؤول  وق��ال 
اجلديد  املخطط  اق���رار  اإن  االح���د،  ب��ي��ان  يف  دغل�ص  غ�شان 
�شي�شاعف اال�شتيطان اىل نحو خم�ص مرات يف امل�شتوطنة التي 
ان  وا�شاف  وترم�شعيا.  جالود  ارا�شي  على   ،1991 عام  اقيمت 
الوثائق التي �شادق عليها ما ي�شمى "جمل�ص التخطيط االأعلى" 
راحيل"،  "�شفوت  م�شتوطنة  لتو�شعة  املن�شرم  اأيار  �شهر  نهاية 
�شتقيم البناء على م�شاحة تقدر ب�376 دومنا من ارا�شي جالود 

وترم�شعيا، وتو�شيع م�شاحة االر�ص التي حتتلها امل�شتوطنة.
االرا�شي  فاإن  املعلنة،  اخلطة  بح�شب  اأنه  اىل  دغل�ص  واأ�شار 
جالود،  ارا�شي  من  اخلفافي�ص  موقع   )13( رقم  حو�ص  يف  تقع 

وحو�ص رقم )3( موقع �شعب امل�شري من ارا�شي ترم�شعيا.
من  االرا���ش��ي  تخ�شي�ص  تغير  ت�شتهدف  اخلطة  اأن  وب��ني 
عامة  وموؤ�ش�شات  مباٍن  ومنطقة  �شكنية،  مناطق  اىل  زراعية 
ومنطقة  هند�شية  وم��راف��ق  مفتوحة  وم�شاحات  وجت��اري��ة، 

التخطيط امل�شتقبلي وطرق.
واال�شتيطان  اجل��دار  مقاومة  هيئة  اكدت  اخ��رى،  جهة  من 
و�شادرت،  هدمت  االحتالل  قوات  ان  الفل�شطينية،  ال�شلطة  يف 
�شباح اليوم، خيام �شكنية وبرك�شات لعائالت بدوية يف منطقة 
املعرجات �شرق مدينة رام اهلل و�شط ال�شفة الغربية، بذريعة 

عدم الرتخي�ص.

البرلمان العربي يشيد بعقد اجتماع وزراء 
الخارجية العرب لبحث أزمة سد النهضة

  
*القاهرة 

الذي  العادي  غر  االجتماع  بخطوة  العربي  الربملان  اأ�شاد 
 ، الثالثاء  يوم  العرب،  اخلارجية  وزراء  م�شتوى  على  �شيعقد 
اأزمة �شد النه�شة والذي ميثل �شرورة ملحة يف  لبحث تطورات 

الوقت احلايل.
التام  الت�شامن  الع�شومي  عادل  العربي  الربملان  رئي�ص  واكد 
اإىل  اثيوبيا  النه�شة، داعيا  �شد  اأزمة  ب�شاأن  وال�شودان  مع م�شر 
اأن  اال�شتجابة الفورية ل�شوت العقل واحلكمة. واأكد الع�شومي 
الربملان العربي لن ياألوا جهدًا يف التوا�شل مع جميع الربملانات 
اءة وامل�شوؤولة  الدولية واالإقليمية، من اأجل تو�شيح املواقف البنَّ
التي اتخذتها م�شر وال�شودان، والتاأكيد على م�شاعيهما املخل�شة 

للتو�شل التفاق يراعي م�شالح الدول الثالث ويحفظ حقوقها.

جندي عراقي يخترع سالحا آليا 
يعمل بطريقة السلكية

*بغداد 
ابتكر جندي عراقي �شالحًا اآليًا يعمل بطريقة ال�شلكية يف 

املعارك وحظي برتقية لرتبة اأعلى.
عراقيا  جنديا  ان  بيان  يف  العراقية  الدفاع  وزارة  وقالت 
يعمل  ف��ع��اال،  اآل��ي��ًا  �شالحًا  اخ��رتع  اجلي�ص،  موؤ�ش�شة  يف  يعمل 

بطريقة ال�شلكية وبجهود ذاتية.
يف  ا�شتخدامه  يف  ي�شاعد  ال�شالح  هذا  ان  البيان،  وا�شاف 

املعارك بطريقة اأكرث مرونة لكونه يعمل بطريقة ال�شلكية.
من  تكرميا  ن��ال  املخرتع  اجلندي  ان  اىل  البيان  واأ���ش��ارت 

الوزارة وترقيته لرتبة اأعلى.

أداء مناسك الحج لهذا العام مقتصر على 
المواطنين والمقيمين في السعودية

*عمان 
الأداء  به  امل�شموح  العدد  اخت�شار  عن  ال�شعودية،  اأعلنت 
يف  واملقيمني  املواطنني  على   2021 لعام  والعمرة  احلج  منا�شك 

ال�شعودية، باجمايل 60 األف حاج فقط.
ونقلت وكالة االأنباء ال�شعودية الر�شمية )وا�ص( عن الوزارة 
للراغبني  ال�شحية  احلالة  تكون  اأن  ���ش��رورة  بيان،  يف  قولها 
يكون  واأن  املزمنة،  االأمرا�ص  من  خالية  احلج  منا�شك  اأداء  يف 
العمر من 18 اإىل 65 عامًا للحا�شلني على اللقاح، وفقا لل�شوابط 

واالآليات املتبعة لفئات التح�شني يف اململكة.
من  اأجمع،  العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  االإج���راء  ه��ذا  وياأتي 
حت��ورات  وظهور  ك��ورون��ا،  فرو�ص  جائحة  ت��ط��ورات  اإ�شتمرار 

جديدة له.

تونس.. ليلة عنيفة من المواجهات 
بين شبان ورجال الشرطة

*تونس
وال�شرطة  غا�شبني  حمتجني  بني  عنيفة  ا�شتباكات  اندلعت 
املهم�شة،  ال�شيجومي  �شاحية  يف  االأح���د،  ليلة  التون�شية، 
احتجاجا على تكرار انتهاكات لل�شرطة، لتزيد بذلك ال�شغوط 

على حكومة ه�شام امل�شي�شي التي تواجه انتقادات وا�شعة.
�شارع  يف  ال�شبت  �شابق  وقت  يف  احتجوا  قد  الع�شرات  وكان 
ال�شرطة  وف��رق��ت  بالعا�شمة،  الرئي�شي  بورقيبة  احلبيب 
على  وح��ج��ارة  كرا�شي  حمتجون  واأل��ق��ى  ب��ال��ق��وة.  املحتجني 
واعتقلت  والع�شي  بالركل  املحتجني  ب�شرب  ردت  التي  ال�شرطة 

عدة حمتجني.
وفجر مقطع م�شور يظهر �شرطيا ي�شحل طفال بعد اأن نزع كل 
ثيابه �شدمة وغ�شب �شديدين يف البالد. وتثر احلادثة �شكوكا 
حول م�شداقية خطط اإ�شالح جهاز ال�شرطة يف تون�ص بعد ثورة 

.2011
وقال  احل��ادث.  يف  املتورطني  ال�شرطة  اأع��وان  اإيقاف  ومت 
رئي�ص احلكومة اإن احلادث غر مقبول و�شادم، لكن ن�شطاء قالوا 
التي  الثورة  مكا�شب  بن�شف  يهدد  ال�شرطة  اعتداءات  تكرر  اإن 

اأطاحت بنظام الرئي�ص زين العابدين بن علي.
وتويف الثالثاء �شاب يف ال�شيجومي بعد اعتقاله من ال�شرطة. 
وتتهم عائلة ال�شاب ال�شرطة بالت�شبب يف قتله بعد �شربه على 

راأ�شه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

*بريوت
عر�ص  يف  مركبا  اللبناين  اجلي�ص  اأوق��ف 
لبنان،  �شمايل  طرابل�ص  مدينة  قبالة  البحر 
اأ�شخا�ص من بينهم 9 �شوريني  وعلى متنه 10 
الهرب  يحاولون  كانوا  لبناين،  اإىل  اإ�شافة 
االأرا���ش��ي  خ��ارج  اإىل  �شرعية  غر  بطريقة 

اللبنانية.
وجاء يف بيان �شادر عن مديرية التوجيه 
القوات  من  "وحدة  اأن  اللبناين  اجلي�ص  يف 

اأوقفت مركبًا مّت ر�شده  البحرية يف اجلي�ص، 
�شاطئ  قبالة  بحري  ميل   5.5 م�شافة  على 
حماولة  اأثناء  وذلك  لبنان،  �شمال  طرابل�ص 
�شوريني   9 بينهم  م��ن  اأ�شخا�ص   10 تهريب 
اإ�شافة اإىل لبناين واحد عرب املياه االإقليمية 
املراجع  اإىل  امل��وق��وف��ون  و�ُشلم  اللبنانية". 

املخت�شة ومت مبا�شرة التحقيق معهم.
وال تتوقف عمليات الهجرة غر ال�شرعية 
من املياه اللبنانية و�شوال اإىل قرب�ص واأوروبا 

من قبل لبنانيني و�شوريني وفل�شطينيني.
لبنان  يف  االقت�شادية  االأزم��ة  و�شاهمت 
اإىل  امل��واط��ن��ني وال��الج��ئ��ني  م��ن  امل��ئ��ات  بدفع 
ال�شرعية  غر  الهجرة  عرب  الهرب  حماولة 

با�شتخدام املراكب.
املئات  اأعادت  القرب�شية  ال�شلطات  وكانت 
من اللبنانيني الذين و�شلوا اإىل �شواطئها بعد 
جناحهم يف اجتياز املياه االإقليمية اللبنانية 

عرب هذه املراكب.

*اجلزائر
غ��ل��ب��ت ظ��اه��رة ع����زوف امل��واط��ن��ني عن 
امل�شاركة، وذلك  ن�شب  �شناديق االقرتاع على 
يف اأول انتخابات ت�شريعية ت�شهدها اجلزائر 

يف عهد الرئي�ص عبد املجيد تبون.
حدود  الوطنية  امل�شاركة  معدل  بلغ  وقد 
يف  الن�شبة  تتعدى  مل  بينما  باملئة،   30.20
اخلارج حدود 05 باملئة، ح�شب اآخر ت�شريح 
لتنظيم  امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  لرئي�ص 

االنتخابات حممد �شريف.
ويبلغ حجم الكتلة الناخبة اأكرث من 24 
مليون ناخب، وهو ما يعني اأن حوايل 8 مليون 
بح�شب  االنتخابي  بواجبه  اأدل  ج��زائ��ري 

ال�شلطة. اأرقام 
تلك  تفوقت  يعك�ص  العام  امل��زاج  اأن  غر 
يطلق  ال��ت��ي  اجل��زائ��ري  ال�شعب  م��ن  الفئة 
الالمباالة"  "حزب  و�شف  اخل���رباء  عليها 
للفعل  املواطن  ا�شتقالة  �شكل  يف  تاأتي  والتي 

ال�شيا�شي.
مفاجاأة  ال�شلطة  اأرق���ام  خرجت  هكذا 
اأم��ل  خيبة  و�شكلت  للمراقبني،  بالن�شبة 
فر�شة  ذل��ك  مقابل  يف  املرت�شحني،  لبع�ص 
خ��ارط��ة  يف  للت�شكيك  للمعار�شة  ثمينة 
مناطق  بع�ص  عرفت  وق��د  ال�شلطة،  طريق 

الوطن م�شاركة دون الواحد باملئة خا�شة يف 
القبائل. منطقة 

واالت�شال  االإع��الم  علم  اأ�شتاذ  واعترب 
اليوم  مطالبة  ال�شلطة  اأن  زغ��الم��ي  العيد 
�شرورة  اإىل  م�شرا  العزوف،  ظاهرة  بتف�شر 

اأال تكتفي بخطاب التب�شيط.
حتتاج  املوؤ�شرات  هذه  اأن  زغالمي  وق��ال 
ملراجعة وتدراك لهذه الظاهرة قبل تنظيم 

املقبلة. املحلية  االنتخابات 
لل�شلطة  يح�شب  م��ا  اأن  اآخ����رون  وي���رى 
دون  احل��ق��ي��ق��ة،  االأرق�����ام  ع��ن  ك�شفها  ه��و 
املواعيد  يف  ال��ع��ادة  ج��رت  كما  للن�شبة  رف��ع 
عهد  يف  جت���رى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�ص 
حيث كانت ن�شب امل�شاركة املعلن عنها تتجاوز 

�شقف ال�60 باملئة.
ويحاول دعاة املقاطعة الرتويج لفكرة اأن 
العزوف هو رف�ص ومقاطعة �شعبية ملخرجات 
كحل  ال�شندوق  على  راهنت  التي  ال�شلطة 

لالزمة.
املعلن  لالأرقام  اأولية  ق��راءة  خالل  ومن 
املهجر  يف  خ��ا���ش��ة  ال��ف��رز  عملية  يف  عنها 
هم  العزوف  هذا  من  االأكرب  الرابح  اأن  يبدو 
االأحزاب االإ�شالمية التي عرفت كيف حت�شد 

اأن�شارها نحو ال�شندوق.
من  التجمع  ح��زب  يف  ال��ق��ي��ادي  واع��ت��رب 
اأجل الثقافة والدميقراطية مراد بياتور اأن 
اإنذار لل�شلطة، وتنبيه  ن�شبة امل�شاركة جر�ص 
بني  الثقة  با�شرتجاع  تقوم  اأن  ب�شرورة  لها 
لن  اأم���ر  وه��و  ال��دول��ة،  وموؤ�ش�شات  ال�شعب 
عنما  التوقف  خالل  من  اإال  ح�شبه  يتحقق 

"قمع االأ�شوات املعار�شة". اأ�شماه 
"�شكاي  ملوقع  املعار�ص  القيادي  وق��ال 
باإعادة  حتما  مير  "ال�شارع  عربية":  نيوز 
ال�����ش��ي��ادة ل��ل�����ش��ع��ب ع���ن ط���ري���ق ان��ت��ق��ال 
ببناء  ي�شمح  لل�شلطة  �شل�ص  دمي��ق��راط��ي 
ان��ط��الق��ة ج��دي��دة ل��ل��ج��زائ��ر ع��ل��ى اأ���ش�����ص 

�شحيحة". دميقراطية 
النتائج االأولية، بعد �شاعات  وتاأتي هذه 
على  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  تاأكيد  من 
له،  بالن�شبة  مهمة  غر  امل�شاركة  ن�شبة  اأن 

مقارنة باأهمية �شمان نزاهة االنتخابات.
االنتخابية  العملية  جرت  عام  وب�شكل 
ت�شوي�ص،  اأو  تخريب  اأع��م��ال  ت�شجيل  دون 
الوطني  امل�شتوى  على  كبرة  جت���اوزات  اأو 
بجاية  والي��ة  يف  املكاتب  بع�ص  با�شتثناء 
للعملية  عرقلة  �شهدت  التي  وزو،  وت��ي��زي 

ككل. االنتخابية 

»عملية لبنانية« خاطفة ضد مهربي البشر المعارضة تأكل من »كعكة«
 العزوف االنتخابي في الجزائر

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
االقصى بحراسة شرطة االحتالل

  
*رام اهلل 

�شاحات  االأح��د،  �شباح  يهود  متطرفون  م�شتوطنون  اقتحم 
مبدينة  ال�شريف  القد�شي  احل��رم   - املبارك  االأق�شى  امل�شجد 

القد�ص املحتلة.
وقال �شهود عيان ملرا�شل )برتا( يف رام اهلل، ان االقتحامات 
اال�شرائيلي  االح��ت��الل  �شرطة  م��ن  م�شددة  بحرا�شة  نفذت 
اخلا�شة املدججة بال�شالح. واأعلنت دائرة االأوقاف االإ�شالمية 
 58 اىل  و�شل  املقتحمني  امل�شتوطنني  عدد  ان  املحتلة،  بالقد�ص 
م�شتوطنا، حيث اقتحموه عرب باب املغاربة على �شكل جمموعات 
لهم  الت�شدي  و�شط  باحاته  يف  ا�شتفزازية  ج��والت  ون��ف��ذوا 

بالطرد وهتافات التكبر االحتجاجية.

الخارجية الفلسطينية تدين 
المشروع االستيطاني جنوبي نابلس

*رام اهلل 
اال�شتيطاين  امل�شروع  الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  دانت 
جنوبي  منطقة  كامل  ي�شتهدف  ال��ذي  التو�شعي  االإ�شرائيلي 
نابل�ص. وقالت اخلارجية الفل�شطينية يف بيان االأحد، اإنها طاملا 
عندما  خا�شة  املمنهج،  اال�شتيطاين  املخطط  هذا  من  ح��ذرت 
يف  املواطنني  �شد  اال�شتفزازية  امل�شتوطنني  اعتداءات  ب��داأت 

بلدات وقرى منطقة جنوب نابل�ص.
واأكدت اخلارجية اأن هذه امل�شاريع اال�شتيطانية تتطلب من 
ينتج  وما  خلطورتها  و�شدة  حزما  اأكرث  فعل  رد  الدويل  املجتمع 

عنها.

السعودية: روبوت لتوزيع ماء 
زمزم في الحرمين الشريفين

  
*عمان 

د�شن الرئي�ص العام ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي 
الروبوت  االأح��د،  ال�شدي�ص،  عبدالرحمن  ال�شيخ  ال�شريفني، 
الذكي لتوزيع مياه زمزم لزوار احلرمني ال�شريفني. ونقلت وكالة 
الروبوت  "ا�شتخدام  اإن  ال�شدي�ص، قوله،  ال�شعودية عن  االأنباء 
تف�شي  من  احلد  هدفها  جديدة  احرتازية  كخطوة  جاء  الذكي 
بتقدمي  الروبوت  يقوم  اإذ  البالد،  يف  امل�شتجد  كورونا  فرو�ص 
عبوات ماء زمزم للزوار دون تالم�ص وبال اأي اإعاقة حلركة زوار 

وحجاج احلرمني".
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مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم 
يعترف بتواضع األداء أمام الكويت

*وكاالت
القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  اع���رتف 
الذي  الفني  امل�شتوى  بتوا�شع  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي 
الذي  اللقاء  يف  الكويت،  امام  مباراته  يف  املنتخب  عليه  ظهر 
انتهى بالتعادل ال�شلبي يف اطار مناف�شات الت�شفيات االآ�شيوية 

امل�شرتكة املوؤهلة ملونديال قطر 2022 وكاأ�ص اآ�شيا 2023.
كان  والتي  املباراة،  نتيجة  عن  ر�شاه  عدم  فيتال  واب��دى 
نحو  كبرة  خطوة  والتقدم  الفوز  حتقيق  خاللها  من  يطمح 

التاأهل اإىل الدور احلا�شم من الت�شفيات.
لالإعالم  االأردين  االحت���اد  وف��د  ر�شالة  يف  فيتال  وق��ال 
الريا�شي املرافق للمنتخب يف الكويت: :"الفريق مل يقدم يف 
التوتر  املطلوب منه، حيث ظهر  الفني  امل�شتوى  االأول  ال�شوط 
على  اعتمادهم  اأن  كما  الرتكيز،  افقدهم  ما  الالعبني،  على 
الكرات الطويلة افقدهم الو�شول نحو مرمى الفريق الكويتي، 

مثلما افقدهم خلق الفر�ص التي كنا ن�شعى اليها".
ال�شوط  يف  كثرا  حت�شن  الفريق  اداء   "  : فيتال  وا�شاف 
التي  االأر�شية،  الكرات  على  الفريق  اعتمد  اأن  بعد  الثاين، 
وبالتايل  املناف�ص،  الفريق  م��رم��ى  نحو  الالعبني  اأو���ش��ل��ت 
وهذا  الفر�ص،  من  الكثر  وحت�شيل  املجريات،  على  ال�شيطرة 
ما كنا نتطلع اليه يف �شبط اللعب وو�شع الدفاع الكويتي حتت 
يزن  لالعب  �شنحت  التي  "الفر�شة  وقال  الهجمات".  كثافة 
اللحظة  يف  املرمى  حلق  من  الكويتي  الدفاع  واخرجها  العرب 
على  يعتمد  الكويتي  الفريق  اأن  انطباعا  اعطتني  االأخ��رة، 
طرد  بعد  خ�شو�شا  الالعبني،  من  عدد  باأكرب  منطقته،  اغالق 

املدافع الكويتي خالد اإبراهيم".
حول  الريا�شي،  االع��الم  احت��اد  موفد  ���ش��وؤال  على  وردا 
والدفع  في�شل  بهاء  املهاجم  ب��اإخ��راج  اج��راه  ال��ذي  التبديل 
االأكرث  ك��اأن  في�شل  اأن  رغم  ال��دردور،  حمزة  االآخ��ر  باملهاجم 
الوقت  فيتال:"يف  قال  الكويتي  الفريق  منطقة  يف  فاعلية 
الذي كان فيه املنتخب الوطني يفر�ص �شيطرته الكاملة على 
املجريات، واهدار الالعبني للفر�ص داخل منطقة اجلزاء، كان 
بورقة  فدفعت  لفريقنا،  الهجومية  املنطقة  انعا�ص  من  بد  ال 
حمزة الدردور مكان بهاء في�شل، وهذا ما ح�شل عندما حت�شل 
مل�شلحتنا،  املباراة  وانهاء  الهدف  حتقيق  فر�شة  على  ال��دردور 
بهاء  الالعب  اأ�شكر  اأن  يل  بد  ال  وهنا  �شاعت،  الفر�شة  لكن 

في�شل على اجلهد الكبر الذي قدمه يف املباراة".
جمريات  على  التعادل  �شيطر  اأن  وبعد  "االآن  فيتال  وتابع 
الفوز  حتقيق  يف  خاللها  من  نطمح  كنا  والتي  امل��ب��اراة،  ه��ذه 
زادت  احلا�شم،  ال��دور  اإىل  التاأهل  بوابة  نحو  اأك��رث  والتقرب 
�شعوبة مهمتنا يف حت�شيل بطاقة التاأهل الثانية، كون املنتخب 
الوطني �شيالقي يف مبارياته املقبلة املنتخب االأ�شرتايل، وهذا 

يتطلب من بذل الكثر من اجلهد حتى نحقق الهدف املن�شود".
وبعيدًا عن الدخول يف احل�شابات الرقمية التي لن تت�شح 
عليه  لزامًا  بات  الن�شامى  منتخب  فاإن  االأخرة،  اجلولة  حتى 
املقبل  الثالثاء  ي��وم  االأ���ش��رتايل  املنتخب  على  الفوز  حتقيق 
ثان.  كاأف�شل  التاأهل  بهدف  الثانية  املجموعة  مناف�شات  �شمن 
و ميلك املنتخب 14 نقطة خلف املت�شدر اال�شرتايل ب�21 نقطة 
وما  نقاط،.  بال  وتايبيه  نقاط   6 ونيبال  نقطة   11 ،والكويت 
املجموعات  يف  ثان  كاأف�شل  التاأهل  عن  يبحث  املنتخب  يزال 
املجموعات  يف  ثواين   5 اف�شل  اختيار  �شيتم  حيث  الثمانية، 

للتاأهل اىل الدور احلا�شم من الت�شفيات االأ�شيوية احلا�شمة. 

النشامى يرفع شعار

»نكون أو ال نكون«

ما المطلوب من المنتخب 
الوطني للفوز على أستراليا؟

*وكاالت
حينما  م�شرية،  مواجهة  اأمام  القدم،  لكرة  االأردن  منتخب  يقف 
يواجه غدا الثالثاء، نظره االأ�شرتايل يف املباراة االأخرة من م�شواره 
يف املجموعة الثانية للت�شفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل 2022 وكاأ�ص اآ�شيا 

.2023
التاأهل  ل�شمان  الوحيد  ال�شبيل  يعد  الفوز  اأن  الن�شامى،  وي��درك 
للدوراحلا�شم، وحتقيق اأي نتيجة اأخرى يعني واأد حلم الو�شول لكاأ�ص 

العامل.
املباراة  يف  الكويت  نظره  على  بالفوز  فرط  االأردن  منتخب  وكان 
املباراة،  بها  دخل  التي  اخلاطئة  للت�شكيلة  تعود  الأ�شباب  ال�شابقة، 
وغياب االن�شباط التكتيكي، والع�شوائية يف تنفيذ املنظومة الهجومية 

للمطلوب منها، ف�شاًل عن الت�شرع وغياب الرتكيز.
ترتيب  يت�شدر  الذي  االأ�شرتايل  املنتخب  ق��درات  �شعوبة  ورغم 
املجموعة الثانية ب� "21 نقطة" وتاأهله كبطل لها، اإال اأن الن�شامى �شبق 
له حتقيق الفوز عليه، وكان اآخرها يف نهائيات كاأ�ص اآ�شيا التي اأقيمت 

يف االإمارات بقيادة املدير الفني احلايل، البلجيكي فيتال بوركلمانز.
وي�شتقر منتخب االأردن يف املركز الثاين ب� "14" نقطة، حيث ميني 
النف�ص بالتاأهل كاأف�شل ثان، علمًا باأن املناف�شني على ذلك �شيتم �شطب 
الن�شامى حاليًا  اأن ر�شيد  نتائجهم مع �شاحب املركز االأخر، ما يعني 

هو "8" نقاط.

املطلوب من النشامى؟
فيتال  البلجيكي  اأن  ال�شابقة،  الكويت  مباراة  يف  وا�شحًا  ظهر 
ظل  يف  املباراة،  بها  بداأ  التي  الت�شكيلة  اختيار  يح�شن  مل  بوركلمانز 

اعتماده على االأ�شماء دون النظر حلجم عطائهم ومقدار اإنتاجيتهم.
الوجوه  بع�ص  على  �شيعتمد  الذي  االأ�شرتايل  املنتخب  ومواجهة 
والقدرة  واحليوية  اخلربة  بني  جتمع  بوجوه  الدفع  تتطلب  ال�شابة، 

على العطاء بذات املقدار على امتداد زمن املباراة.
عندما  االأردين  االحتاد  اأن  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي  ويدرك 
تعاقد معه ملدة 4 �شنوات، كان بهدف وا�شح يتمثل يف قيادة الن�شامى 

لكاأ�ص العامل، ولي�ص للدور احلا�شم فح�شب.
مع  بوركلمانز  املواجهة تعد مف�شلية يف م�شرة  فاإن هذه  ومن هنا 
االأردن، واإن ثمة عدم ر�شا عام عنه ب�شبب االأداء املتذبذب للن�شامى 
والنتائج غر امللبية للطموح، فهناك من يطالب برحيله حتى لو ح�شم 

التاأهل للدور احلا�شم.
عن  الفنية  الروؤية  لبوركلمانز،غياب  املوجهة  االنتقادات  ومن 
الفردية  املهارات  على  فاالعتماد  االأردن،  منتخب  لعب  وطريقة  اأداء 
جلناحي املنتخب مو�شى التعمري ويا�شني البخيت وراأ�ص احلربة بهاء 
الفر�ص،  خللق  املتنوعة  واخليارات  اجلماعي  االأداء  وانعدام  في�شل، 

�شاهم يف اإحداث نوع من الع�شوائية.

التشكيلة األمثل
من املوؤكد اأن بوركلمانز عرف االأخطاء التي وقع فيها خالل مباراة 
الكويت التي انتهت بالتعادل ال�شلبي، وبخا�شة فيما يتعلق بالت�شكيلة، 

و�شيعمل بامل�شاورة مع م�شاعديه على اإحداث بع�ص التعديالت.
وقد تكون الت�شكيلة االأف�شل ملنتخب الن�شامى اأمام اأ�شرتاليا مكونة 
من معتز يا�شني يف حرا�شة املرمى، ويتواجد اأمامه يزن العرب ومهند 

خر اهلل وحممد الدمري واح�شان حداد اأو "فرا�ص �شلباية".
بني عطية  الدفع بخليل  بوركلمانز  ينبغي على  الو�شط  ويف خط 
يف حال تعافيه متامًا من االإ�شابة، ويف حال عدم ح�شول ذلك، فعليه 
يزن  اأمامهما  وم��ن  �شعادة،  واإبراهيم  ال��رواب��دة  ن��ور  على  االعتماد 

النعيمات.
حمزة  وم��ه��ارة  و�شرعة  خ��ربة  من  اال�شتفادة  بوركلمانز  وعلى 
الدردور بالدفع به كجناح اأي�شر بداًل من يا�شني البخيت فيما يحافظ 
بهاء  يتواجد  اأن  على  اليمنى،  باجلهة  موقعه  على  التعمري  مو�شى 

في�شل كراأ�ص حربة.
وميتلك بوركلمانز اأوراقًا مهمة قد ي�شتفيد منها يف ال�شوط الثاين، 
وعلي  العر�شان  واأحمد  مر�شي  وحممود  ِ"�شرارة"  زريق  اأبو  كمحمد 

علوان.

 التهيئة النفسية والتمسك بالفرصة
يف  مهمًا  دورًا  العايل  الذهني  والرتكيز  النف�شية  التهيئة  تلعب 
والتدريبي  الفني  اجلهاز  على  تقع  م�شوؤولية  وهي  اأ�شرتاليا،  مباراة 
حجم  وتخفيف  بقدراتهم،  الثقة  وتعزيز  بهم  االجتماع  خالل  من 

ال�شغوط امللقاة على عاتقهم.
تزال  ما  الفر�شة  ب��اأن  يوؤمنوا  اأن  االأردن  منتخب  العبي  وعلى 
اأن الفوز �شبق واأن حتقق اأكرث  متاحة، وال يوجد م�شتحيل، وبخا�شة 

من مرة على اأ�شرتاليا.

العب منتخب الكراتيه النجار يودع 
التصفيات المؤهلة لألولمبياد

*وكاالت
املوؤهلة  الت�شفيات  النجار،  ب�شار  الكراتيه  منتخب  الع��ب  ودع 

الوملبياد طوكيو، دون اأن يتمكن من التاأهل بعد ماراثون من املباريات.
وبداأ النجار م�شاركته يف الت�شفيات املقامة يف العا�شمة الفرن�شية 
باري�ص، حيث متكن من حتقيق �شل�شلة من االنت�شارات او�شلته لالدوار 
اليوم  مبارياته  النجار  وب��داأ   . والفتة  قوية  عرو�ص  بعد  النهائية 
بالفوز على الليتواين جرجيالتي�ص يف دور ال� 64، وفاز على ال�شلوفاكي 
جاكا جال يف دور ال� 32، وتغلب على الربازيلي دوجال�ص يف دور ال� 16، 
كما وفاز على الهولندي بيرت�شن تيموثي يف الدور ربع النهائي، قبل اأن 
لينتقل  النهائي،  ن�شف  الدور  يف  جابور  كارويل  الهنغاري  اأمام  يخ�شر 
كويتني.  مهاودن  البلجيكي  على  فاز  حيث  ال�شحب  دور  اإىل  النجار 
�شارك فيه 4 العبني بحيث  الذي  الدوري  النجار اىل مرحلة  وو�شل 
اإال ان النجار احتل املركز الرابع   ، اأوملبياد طوكيو  اإىل  يتاأهل منه 3 

وبالتايل ودع البطولة دون التاأهل لالوملبياد.
اىل  ام�ص  يوم  تاأهل  م�شاطفة  عبدالرحمن  املنتخب  العب  وكان 
االأوملبياد، بانتظار توا�شل املباريات التي تختتم يوم غد اأمال يف تاأهل 

العب و العبني من املنتخب لالوملبياد. 

سلة األردن تجتاز فلسطين 
في التصفيات اآلسيوية

*وكاالت
الفل�شطيني بنتيجة  حقق املنتخب االأردين فوزًا مهمًا على نظره 
االأمر  �شالة  على  ال�شبت  م�شاء  جمعتهما  التي  املباراة  يف   ،"77-88"
االأخرة  النافذة  �شمن  لل�شباب  احل�شني  مبدينة  احل�شني  بن  حمزة 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�ص اآ�شيا لكرة ال�شلة.
للمركز  للت�شفيات  الثانية  املجموعة  يف  االأردن  املنتخب  وتقدم 
فل�شطني  منتخب  خلف  نقاط"،   6" اإىل  ر�شيده  رف��ع  بعدما  الثالث 
منتخب  تراجع  فيما  نقاط"،   9" كازاخ�شتان  واملت�شدر  نقاط"،   7"
�شريالنكا للمركز االأخر ب� "5" نقاط. وجنح منتخب االأردن يف فر�ص 
نظرًا  اجلماعي  االأداء  غياب  من  يعاين  كان  واإن  املباراة  يف  اأف�شليته 

لفرتة االبتعاد الطويلة عن املباريات الر�شمية.

مطالبة مدرب المنتخب الوطني بقراءة فنية 
متأنية أمام أستراليا في مباراة الحسم

*وكاالت
الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  املحلي،  الريا�شي  ال�شارع  طالب 
لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز، بقراءة فنية متاأنية للمنتخب 
ونظره  الوطني  منتخبنا  جتمع  التي  للمباراة  ا�شتعدادا  االأ�شرتايل، 
ملنتخب  بلقاء حا�شم وم�شري  الكويت،  املقبل يف  الثالثاء  االأ�شرتايل 
االآ�شيوية  بالت�شفيات  الثانية  الن�شامى، يف ختام مناف�شات املجموعة 
امل�شرتكة. ويحتاج املنتخب الوطني اإىل الفوز على املنتخب االأ�شرتايل 
اإىل الدور احلا�شم من ت�شفيات كاأ�ص العامل 2022 يف  ل�شمان التاأهل 
قطر، فيما تعني خ�شارة املنتخب اأو تعادله خروجه من املناف�شة على 
التاأهل للمونديال، علمًا اأن املنتخب االأ�شرتايل �شمن التاأهل و�شدارة 
اأمام  مباراته  نتيجة  عن  بعيدًا  نقطة   21 بر�شيد  الثانية  املجموعة 
نقطة،   14 بر�شيد  الثاين  املركز  حاليًا  يحتل  الذي  الوطني  املنتخب 
ويبحث عن الفوز للتاأهل اإىل الدوراحلا�شم كاأف�شل ثاٍن يف املجموعات 
وم�شجعون  والعبون  مدربون  وجدد  بالت�شفيات.  امل�شاركة  الثمانية 
العبي  بقدرة  ثقتهم  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف 
املنتخب االأ�شرتايل، �شريطة  الفوزعلى  الوطني على حتقيق  املنتخب 
االأخطاء  بت�شحيح  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي  الفني  املدير  جناح 
اأمام  بالت�شفيات  االأخرتني  مباراتيه  خالل  املنتخب  بها  وقع  التي 
الفني  اجلهاز  جالل،  ا�شالم  الوطني  املدرب  وطالب  والكويت.  نيبال 
املنتخب  ق���راءة  ب�����ش��رورة  بوركلمانز،  بقيادة  الوطني  للمنتخب 
ت�شحيح  على  والعمل  الفنية،  الناحية  من  جيد  ب�شكل  اال�شرتايل 
االخطاء التي وقع بها العبونا يف املباريات االأخرة. وقال اإن املنتخب 
نخبة  ي�شم  اأنه  رغم  االأخ��رة،  املباريات  يف  املاأمول  امل�شتوى  يقدم  مل 
من الالعبني املتميزين، وهذا يلقي على عاتق املدرب م�شوؤولية كبرة 
ل�شحذ همم الالعبني، اإىل جانب معاجلة االأخطاء الفنية خا�شة فيما 
الدور  اإىل  ينقلنا  الفوز  اأن  موؤكدًا  املنا�شبة،  الت�شكيلة  باختيار  يتعلق 
احلا�شم. من جانبه، قال نائب رئي�ص اللجنة املوؤقتة يف نادي احل�شني 
جميع  يف  الوطني  املنتخب  خلف  نقف  "اإننا  الر�شدان  حممود  ارب��د 
االأحوال والظروف، اآملني اأن تنطلق �شرارة الفرح من الكويت بعد فوز 
املنتخب  اأن  "نعرتف  اأننا  اأىل  اال�شرتايل"،منوها  نظره  على  منتخبنا 
ظهر ب�شكل متوا�شع يف العديد من املباريات التي لعبها، ولكن الالعبني 

عودونا على التاألق يف املباريات احلا�شمة، وهذا ما نتمناه الثالثاء".
بينما اأكد الالعب عمر خليل اأن ن�شامى املنتخب الوطني يظهرون 

يف االأوقات ال�شعبة، وهو ما نتاأمله يف مباراة ا�شرتاليا احلا�شمة.
املباريات  يف  اجليد  بال�شكل  يظهر  مل  املنتخب  اإن  خليل  وق��ال 
الت�شكيلة، ما  اإىل جانب عدم ثبات يف  اأخطاء فنية،  االأخرة نتيجة 
اأثر �شلبا على امل�شتوى الفني، مطالبا املدرب البلجيكي فيتال ب�شرورة 
الفنية  االأخطاء  معاجلة  على  والعمل  جيد،  ب�شكل  اخل�شم  ق��راءة 
بحثا عن الفوز. املتابع وامل�شجع للمنتخب الوطني فرا�ص عبد املجيد، 
ب�شبب  املحلي  الريا�شي  ال�شارع  يعي�شها  التي  االإحباط  اعرتف بحالة 
املنتخب  اأم��ام  االأخ��ر  التعادل  بعد  خا�شة  املنتخب،  اأداء  تراجع 
الإعادة  الوحيد  ال�شبيل  هو  اأ�شرتاليا  على  الفوز  اأن  معتربًا  الكويتي، 

ن�شر التفاوؤل واالأمل يف ال�شارع الريا�شي املحلي.
ا�شتثمار  يف  ينجح  مل  البلجيكي  املدرب  اأن  اإىل  عبداملجيد  ولفت 
وعدم  كثرة،  فنية  اأخطاء  نتيجة  املطلوب،  بال�شكل  العبيه  قدرات 
املنتخب  جنوم  فكر  ت�شتيت  يف  ت�شبب  ما  معينة،  ت�شكيلة  على  الثبات 
الذين بدوا تائهني يف الكثر من املباريات، ما اأثر على م�شتواهم ونتائج 
ودرا�شة  الفنية،  االخطاء  بت�شويب  فيتال  املدرب  وطالب  املنتخب. 
املنتخب اال�شرتايل ب�شكل جيد، بحثا عن الفوز الذي �شيكون تاريخيا، 

ويعيد ثقة ال�شارع الريا�شي باملنتخب الوطني.

*بالل الغالييين 
وحممد الطوبل

لكرة  الوطني  املنتخب  ن�شامى  رف��ع 
خالل  نكون"  ال  اأو  "نكون  �شعار  ال��ق��دم 
اال�شرتايل،  املنتخب  للقاء  حت�شراتهم 
يف  امل��ج��م��وع��ات  ب��اق��ي  نتائج  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
بطولة  اإىل  املوؤهلة  االآ�شيوية  الت�شفيات 
والنهائيات  قطر،  يف   2022 العامل  كاأ�ص 
االآ�شيوية التي ت�شت�شيفها ال�شني يف العام 

.2022
احل�شابات  يف  ال��دخ��ول  ع��ن  وب��ع��ي��دًا 
اجلولة  حتى  تت�شح  ل��ن  التي  الرقمية 
بات  "الن�شامى"  منتخب  ف��اإن  االأخ���رة، 
املنتخب  على  الفوز  حتقيق  عليه  لزامًا 
ختام  يف  املقبل  الثالثاء  يوم  اال�شرتايل 
مناف�شات املجموعة الثانية بهدف التاأهل 

كاأف�شل ثان.
خلف  نقطة   14 ميلك  "الن�شامى" 
امل��ت�����ش��در اال����ش���رتايل ب�����21 ن��ق��ط��ة ثم 
ن��ق��اط   6 ون��ي��ب��ال  ن��ق��ط��ة   11 ال��ك��وي��ت 
-الن�شامى-  وه��و  ن��ق��اط،  ب��ال  وت��اي��ب��ي��ه 
لتعزيز  م��ت��اح��ة  ك��ان��ت  ف��ر���ش��ة  اأ����ش���اع 
كثرًا،  االإانتظار  دون  بالتاأهل  احلظوظ 
ذي  من  اأك��رث  النف�شي  ال�شغط  بات  حيث 

قبل االآن.
وفق  حت�شراته  وا�شل  "الن�شامى" 
اجلانب  على  الرتكيز  ومت  املعد،  الربنامج 
ن�شيان  بهدف  املعنويات  ورف��ع  النف�شي 
�شابقة،  مرحلة  اأي  اأو  الكويت  م��ب��اراة 
اأجل  من  ا�شرتاليا  مباراة  على  والرتكيز 
اال�شت�شفائي  للجانب  ك��ان  كما  التاأهل، 
يف  ع��ط��ي��ة  ب��ن��ي  خ��ل��ي��ل  و����ش���ارك  دوره، 
ال�شيفي  ع��دي  ���ش��ارك  كما  ال��ت��دري��ب��ات 
ا�شتبدالهم  مت  حيث  ال��دم��ري  وحم��م��د 
خالل مباراة الكويت وتبني وجود كدمات 

فقط. ب�شيطة 
ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
وقال:"مباراة  الالعبني  مع  حتدث  فيتال 
تغير  ن�شتطيع  ول���ن  ان��ت��ه��ت  ال��ك��وي��ت 
النتيجة واالآن يجب اأن نركز على مباراة 
بكم  وثقتي  باأيدينا،  واملو�شوع  ا�شرتاليا 

كبرة وانتم قادرون على ذلك".
اليوم  حت�شراته  "الن�شامى"  وينهي 
ب��ه��دف و�شع  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ت��دري��ب  ع��رب 
هدف  يخ�ص  فيما  احل��روف  على  النقاط 

التاأهل، والذي ينح�شر:
- يف حالة الفوز على ا�شرتاليا، نتاأهل 
الأن  موؤكد  ب�شكل  الثاين  للدور  مبا�شرة 
ت�شل  لن  االأق��ل  على  منتخبات   3 هناك 
االه���داف:  وف���ارق  بالنقاط  لر�شيدنا 
و  اإي���ران،  من  اخل�شارة  حالة  يف  ال��ع��راق 
و  االإمارات،  من  اخل�شارة  حالة  يف  فيتنام 

قرغيز�شتان.
- يف حالة التعادل مع ا�شرتاليا نتاأهل 
3 �شروط على االأقل من  ولكن مع حتقيق 
اإي��ران  تخ�شر  اأن   )1 التالية:  ال�شروط 
اأن تخ�شر االمارات امام  امام العراق. 2( 
اأم��ام  اأوزبك�شتان  تخ�شر  اأن   )3 فيتنام. 
هدف  بفارق  )اأو  هدفني  بفرق  ال�شعودية 
 )4  .) فل�شطني  على  اليمن  فوز  حالة  يف 

اأن ال تفوز قرغيز�شتان على اليابان واأن 
ان  و  ميامنار،  على  طاجيك�شتان  تفوز  ال 
فيجب  اليابان  على  قرغيز�شتان  ف��ازت 
طاجيك�شتان،  ام��ام  ميامنار  تخ�شر  اإن 
تفوز  اأن  فيجب  طاجيك�شتان  ف��ازت  واأن 
قرغيز�شتان على اليابان و بنف�ص الوقت 
 13 م��ن  ب��اأك��رث  طاجيك�شتان  تفوز  ال  اأن 

هدف.
االأردنية  الكويتية  العالقات  ال�شهلي: 

تاريخية
اأك�����د رئ��ي�����ص االحت������اد االآ����ش���ي���وي 
جلنة  ورئ��ي�����ص  ال��ري��ا���ش��ي��ة  لل�شحافة 
�شطام  الزميل  بالكويت  الريا�شي  االعالم 
االأردنية  الريا�شية  العالقة  اأن  ال�شهلي، 
والتعاون  املحبة  على  مبنية  الكويتية 
املتبادل، وهي م�شتمدة من العالقة املتينة 
ال�شقيقني،  البلدين  قيادة  تربط  التي 
على  وايجابي  كبر  ب�شكل  اأث��رت  والتي 
الريا�شية  بينها  ومن  القطاعات،  خمتلف 

واالعالمية.
بالوفد  احتفائه  خالل  ال�شهلي  وقال 
الوطني  املنتخب  لبعثة  املرافق  االعالمي 
الت�شفيات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اإىل  امل���زدوج���ة وامل���وؤه���ل���ة  االآ���ش��ي��وي��ة 
والنهائيات   ،2022 العامل  كاأ�ص  بطولة 
ي�شهد  ال��ت��اري��خ  "اأن   ،2023 االآ���ش��ي��وي��ة 
االعالمية  العالقة  ب��ه  مت��ي��زت  م��ا  على 
والتي  والكويت،  االأردن  بني  الريا�شية 
�شاهموا  اكفاء  رج��االت  قواعدها  اآر�شى 
االعالمي  املحتوى  تطوير  يف  كبر  ب�شكل 
ع��ل��ى م���دار ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، وال��ت��ي 
العاملني  الزمالء  مل�شحلة  جميعها  ان�شبت 
اأو  الكويت  يف  �شواء  االعالمي  بالو�شط 
على  ايجابا  انعك�شت  والتي  االأردن،  يف 
حتقيق  يف  وا�شهمت  البلدين،  يف  الريا�شة 
والن�شاطات  االلعاب  وملختلف  االجنازات 
اأن  ال�شهلي  الزميل  و�شدد  الريا�شية". 
تفتح  بالكويت  الريا�شي  االع��الم  جلنة 
االأردن،  يف  االأ�شقاء  الإحت�شان  ذراعيها 
العالقات  لتوطيد  ا�شتعداد  على  وه��ي 
الن�شاطات  اق��ام��ة  خ��الل  م��ن  االأخ��وي��ة 
والتي  امل�شرتكة،  االعالمية  والفعاليات 
ت�شب يف م�شلحة تطوير عمل االعالميني 
ي�شهد  الذي  احل��ايل،  الوقت  يف  خ�شو�شا 
الذي  الرقمي  االع��الم  تطور  يف  ت�شارعا 
ال�شوق  على  االأول  امل�شيطر  ه��و  اأ�شبح 
على  فيه  اك��د  ال��ذي  الوقت  يف  العاملية، 
انفتاحا  اأكرث  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة  اأن 
االعالم  جمال  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني 
من  التخل�ص  بدء  مع  خ�شو�شا  الريا�شي، 

جائحة كورونا.
لل�شحافة  االآ�شيوي  االحت��اد  وح��ول 
يف  يقيمها  التي  والن�شاطات  الريا�شية 
"اأن  ال�شهلي،  الزميل  قال  املقبلة،  املرحلة 
الكثر  املا�شية  املرحلة  يف  حقق  االحتاد 
عالقاته  وط��د  اأن  بعد  االجن����ازات،  م��ن 
واالحت��اد  الدولية  االأوملبية  اللجنة  مع 
خ�شو�شا  الريا�شية،  لل�شحافة  ال��دويل 
وال��دورات  ال��ن��دوات  باقامة  يتعلق  فيما 
خمتلف  من  الزمالء  وايفاد  التاأهيلية، 

والبطوالت  ال��دورات  يف  اآ�شيا  ق��ارة  دول 
ال���ك���ربى، ول��ع��ل ت���واج���د جم��م��وع��ة من 
حاليا  طوكيو  يف  االع��الم��ي��ني  ال��زم��الء 
لالأوملبياد  املنظمة  اللجنة  م��ع  للعمل 
ينتهجها  ال��ت��ي  الت�شاركية  على  لدليل 
ذات  يف  الفتا  املوؤ�ش�شي،  عمله  يف  االحتاد 
تبعها  وما  كورونا،  جائحة  اأن  اإىل  الوقت 
العامل  دول  يف  اح��رتازي��ة  اج���راءات  من 
على  امل���وج���ودة  ال��ن�����ش��اط��ات  م��ن  قل�شت 
جملة  ا�شتعر�ص  مثلما  االحت��اد،  اأجندة 
ينوي  التي  والن�شاطات  الفعاليات  م��ن 
االحتاد اقامتها يف املرحلة املقبلة، والتي 
)يوليو(  متوز  �شهر  خالل  تبداأ  اأن  ينتظر 

املقبل".
كورونا من  "الت�شفيات" خالية 

االجراءات  اأن  الكويتي  االحتاد  قال 
االحرتازية التي مت اتخاذها يف "الفقاعة 
املزدوجة  االآ�شيوية  للت�شفيات  الطبية" 
والت�شديد عليها، حال دون وقوع ا�شابات 
لقاءات  يف  امل�شاركني  بني  كورونا  فرو�ص 

الت�شفيات لغاية االآن.
"الفقاعة  يف  امل�شاركني  كافة  ويخ�شع 
املعتمدة  الدورية  للفحو�شات  الطبية" 
ذات  واجلهات  االآ�شيوي  االحتاد  قبل  من 
الوقت  يف  الكويت،  دولة  يف  االخت�شا�ص 
ال���ذي ي��ف��ر���ص ف��ي��ه االحت����اد االآ���ش��ي��وي 
واجلهات  الكويتي  االحتاد  مع  وبالتعاون 
على  وت�شديدا  �شارمة،  تعليمات  املعنية 
للحيلولة  البطولة  يف  العاملني  حركة 
دون تعر�ص اأي من العاملني باالإ�شابة من 

فرو�ص كورونا.
الكويتية ال�شحافة 

ال�شادرة  الكويتية  ال�شحف  وا�شلت 
احت��اد  على  العنيف  هجومها  اآم�����ص  ي��وم 
ال��ل��ع��ب��ة يف ب���الده���ا ب��ع��د االخ���ف���اق يف 
الت�شفيات  من  احلا�شم  الدور  اإىل  التاأهل 
االآ���ش��ي��وي��ة امل����زدوج����ة، ح��ي��ث وج��ه��ت 
على  االحتاد  ادارة  جمل�ص  اإىل  انتقادات 
الوطنية  املنتخبات  ملف  مع  تعامله  �شوء 
القت  مثلما  االأول(،  )املنتخب  وخ�شو�شا 
بقيادة  ال��ت��دري��ب��ي  اجل��ه��از  ع��ل��ى  ال��ل��وم 
االإ�شباين كارا�شكو لعدة قدم قدرته على 
حت�شيل النتائج االإيجابية يف الت�شفيات.

الكويتية  ال�شحف  ك��اف��ة  وا���ش��ارت 
من  اأربعة  بها  تقدم  التي  اال�شتقالة  اإىل 
)نائب  االحت���اد  ادارة  جمل�ص  اأع�����ش��اء 
املطري  ومهند  العقلة  اأح��م��د  الرئي�ص 
والتي  ح��ي��ات(،  وفاطمة  عجب  واأح��م��د 
جل�شة  لعقد  ي��ت��داع��ى  االحت����اد  جعلت 

طارئة ينتظر اأن تكون قد عقدت اأم�ص.
اخل��رب  الكويتية  ال�شحف  ون�����ش��رت 
اخل��ا���ص ب���االإع���رتا����ص ال��ر���ش��م��ي ال��ذي 
االحتاد  اإىل  الكويتي  االحت��اد  به  تقدم 
البحريني  باحلكم  واخل��ا���ص  االآ���ش��ي��وي، 
نواف �شكر اهلل الذي ادار لقاء "الن�شامى" 
الكويتي  االحت��اد  ا�شار  حيث  والكويت، 
احلكم  اأن  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  ال�شحف  ح�شب 
�شكر اهلل مل يحت�شب ركلة جزاء مل�شلحة 
التي  االأخطاء  بع�ص  جانب  اإىل  الكويت، 

ارتكبها احلكم واأثرت على �شر املباراة.
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*عمان 
االإح�شاءات  دائ��رة  ع��ام  مدير  افتتح 
فعاليات  ال�شوابكة  �شاهر  الدكتور  العامة 
ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ح���ول دم���ج ال��ن��وع 

االإجتماعي يف تطوير االأداء املوؤ�ش�شي.
كلمته  خالل  ال�شوابكة،  الدكتور  واأكد 
االفتتاحية، بح�شب بيان �شادر عن الدائرة 
اليوم االأحد، اأن دائرة االإح�شاءات العامة 
ا�شتمرارية تطوير عملها  اإىل  ت�شعى دائما 
املوؤ�ش�شي بهدف حتديد االأدوار وامل�شوؤوليات 
ل�شمان جناح اجلهود التي تبذلها احلكومة 
ومتكني  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  يف 
ويقت�شي  ال��وط��ن��ي،  امل�شتوى  على  امل����راأة 
حتقيق التنفيذ الفّعال لعملية اإدماج النوع 
من  ك��اف��ة  املعنيني  م�شاركة  االجتماعي 
حتقيق  لغايات  واملواقع  امل�شتويات  جميع 
اأداء  وتقييم  ومتابعة  املرجوة  االأه���داف 

جناح تنفيذها. 
الور�شة  هذه  وعقد  تنظيم  اأن  واأ�شاف 
يعترب اإجنازا كبرا يهدف اإىل رفع القدرات 
يف  املوؤ�ش�شي  التطوير  جم��ال  يف  الوطنية 
يف  وي�شارك  العامة.   االإح�����ش��اءات  دائ��رة 
موظفي  من  وم�شاركة  م�شاركا   19 الور�شة 
امل��ت��ح��دة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  وم��ك��ت��ب  ال���دائ���رة 
املراأة، حيث  للم�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 
املوا�شيع  اأب��رز  من  الور�شة  مو�شوع  يعترب 
اأجندة  يف  االأول��وي��ات  �شمن  اأ�شبحت  التي 
التنمية امل�شتدامة، والتي تهدف اإىل متكني 
املراأة يف املجاالت كافة، وخا�شة يف املجالني 
و�شائل  واإت��اح��ة  وال�شيا�شي،  االقت�شادي 
املعرفة اأمام الفتيات مبا يحقق لهن التمكني 
الالزم ويفتح اأمامهن اأبواب امل�شاركة الفعالة 

يف جمتمعاتهن. ي�شار اإىل اأن االأردن يعترب من 
التي جرى اختيارها للربنامج  ال� 12  الدول 
املتحدة  االأمم  لهيئة  التابع  الرائد  العاملي 
اإنتاج  حت�شني  اإىل  الربنامج  ويهدف  للمراأة، 
االجتماعي  النوع  اإح�شاءات  وا�شتخدام 
بامل�شاواة  املتعلقة  االلتزامات  تنفيذ  لر�شد 

بني اجلن�شني يف اإطار اأجندة 2030.
للم�شاواة  املتحدة  االمم  هيئة  وتعمل 
مع  بال�شراكة  امل��راأة،  ومتكني  اجلن�شني  بني 
و�شع  لتح�شني  العامة،  االإح�شاءات  دائ��رة 
موؤ�شرات النوع االجتماعي من حيث االإنتاج 
دائرة  ت�شعى  بدورها،  والن�شر.  والتحليل 
وتطوير  تعزيز  اإىل  العامة  االإح�����ش��اءات 
وحت�شني توفر اإح�شاءات النوع االجتماعي 
والتي تعترب اأداة حمفزة الإحداث املزيد من 

امل�شاواة يف النوع االجتماعي ور�شد التقدم 
تنفيذ  خ��الل  من  االل��ت��زام��ات  حتقيق  نحو 

االتفاقيات والتو�شيات الدولية.
مكتب  ممثل  نائبة  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
االأردن،  يف  ل��ل��م��راأة  املتحدة  االأمم  هيئة 
ق����درات  ت��ع��زي��ز  اأن  خم���ت���ار،  ع��ائ�����ش��ة 
االإح�شاءات الوطنية اأمر يف غاية االأهمية 
التنمية  م��وؤ���ش��رات  وتنفيذ  ور���ش��د  لدعم 
اإح�شاءات  وا�شتخدام  اإنتاج  عرب  امل�شتدامة 
هيئة  اإن  خمتار  وقالت  االجتماعي.  النوع 
مع  بالتعاون  فخورة  للمراأة  املتحدة  االأمم 
تطوير  لدعم  العامة  االإح�شاءات  دائ��رة 
البيانات  توافر  لزيادة  املوؤ�ش�شية  القدرات 
عن امل�شاواة بني اجلن�شني ملتخذي القرارات 

و�شناع ال�شيا�شات. 

*عمان 
ن�شب  تخفي�ص  اأن  اق��ت�����ش��ادي��ون  اأك���د   
اإب��داع��ي��ة،  ح��ل��واًل  يتطلب  حمليا،  البطالة 
واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ما  بالت�شارك 
للباحثني  �شاملة  بيانات  قاعدة  وا�شتحداث 
االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأك��دوا  العمل.  عن 
تتطلب  امل��ط��ل��وب��ة،  احل���ل���ول  اأن  )ب������رتا(، 
تتوافق  الوظائف  مبوا�شفات  تغير  اإح��داث 
امل�شروعات  ودع��م  التكنولوجي،  وال��ت��ط��ور 
وحتفيز  متعددة،  وحوافز  اإعفاءات  ومنحها 
اال�شتثمار املحلي وت�شجيع اخلارجي والرتكيز 
املولدة  واالخرى  االبتكارية  ال�شناعات  على 
زيادة  �شرورة  على  و�شددوا  العمل.  لفر�ص 
واإعطاء  والتقني  املهني  التدريب  عدد مراكز 
للقطاع اخلا�ص يف و�شع براجمها  دور رئي�شي 
ال�شباب  وتنفيذها بتمويل حكومي، وت�شجيع 
على البدء مب�شاريع �شغرة وميكروية وعدم 

انتظار وظائف القطاع العام.
رئ��ي�����ص غ��رف��ة جت���ارة ال���زرق���اء ح�شني 
�شرمي، قال اإن حل م�شكلة البطالة ي�شتدعي 
اجلامعي،  التعليم  مبخرجات  النظر  اإع��ادة 
���ش��وق العمل  ي��ت��واف��ق م��ع اح��ت��ي��اج��ات  مب��ا 
تدريب  جانب  اىل  التكنولوجي،  والتطور 
اخلا�ص،  القطاع  خ��الل  من  املحلية  العمالة 
العمالة  فيها  تعمل  التي  باملهن  اإحاللها  ليتم 

الوافدة تدريجيًا.
عرب  املحلي،  اال�شتثمار  حتفيز  اإىل  ودعا 
ت�شمني املوازنة العامة للدولة، بندا للنفقات 
وا�شتحداث  ج��دي��دة،  مل�شاريع  الراأ�شمالية 
ا�شتثمارات  جل��ذب  ج��دي��د،  ا�شتثمار  ق��ان��ون 
عالية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  خ��ا���ش��ة  ج���دي���دة، 
م�شاريع  اإقامة  دعم  اأهمية  واأك��د  البطالة. 
ال��الزم  التمويل  وتوفر  ومتو�شطة،  �شغرة 
م�شوؤولية  اأن  اإىل  الفتًا  ال�شباب،  لفئة  لها 
وال  جماعية،  م�شوؤولية  العمل،  فر�ص  توفر 
اىل  داعيا  فقط،  العمل  وزارة  على  تقت�شر 
الوزارات واملوؤ�ش�شات كافة ذات  تن�شيق جهود 
العالقة. وبنّي اأن اخلروج من م�شكلة البطالة، 
خالل  من  ابتكارية،  حلول  اإيجاد  ي�شتدعي 
عدد  اأكرب  ت�شغل  التي  امل�شاريع  على  الرتكيز 

من ال�شباب، والقطاعات ذات امليزة الن�شبية، 
كقطاع اخلدمات وتكنولوجيا املعلومات.

عنها  اأعلن  التي  املوؤقتة  الوظائف  وحول 
اإنها جزء من احلل وت�شهم  اخرا، قال �شرمي 
معينة،  لفرتة  االقت�شادي  النمو  زي��ادة  يف 
ا�شرتاتيجية  خ��ط��ة  و���ش��ع  ي��ج��ب  ول��ذل��ك 
�شرورة  مع  االأط��راف،  كل  مب�شاركة  للت�شغيل 
�شنوية  تنفيذية  خطط  عنها  ينبثق  اأن 

للو�شول اإىل معدالت بطالة مقبولة.
اأبو  حمادة  العمال  بيت  مدير  اأكد  بدوره 
جنمة، �شرورة االإ�شراع باإيجاد قاعدة بيانات 
�شاملة وحمدثة ل�شوق العمل والتغرات التي 
وقعت جراء جائحة فرو�ص كورونا جلهة من 
�شوق  اإىل  اجلدد  والداخلني  وظائفهم  فقدوا 

العمل كباحثني عن عمل.
ه��ذه  تعك�ص  اأن  ����ش���رورة  اإىل  واأ����ش���ار 
واقع  وال�شاملة  الدقيقة  باالأرقام  القاعدة 
توفرها  املمكن  والت�شغيل،  العمل  ف��ر���ص 
القطاعات  مع  املبا�شر  بالتن�شيق  الفئات  لهذه 
ت�شكيل  خ��الل  م��ن  املختلفة،  االقت�شادية 
مل�شاكل  الالزمة  احللول  ت�شع  قطاعية  جلان 
من  متكينها  ي�شمن  مب��ا  وتنفذها  قطاع  ك��ل 
ا�شتحداث فر�ص عمل جديدة واحلفاظ على 
�شرورة  جنمة  اأبو  واأكد  القائمة.  الوظائف 
خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ال��ع��م��ل،  وزارة  ت��ت��وىل  اأن 
التوجيه واالإر�شاد املهني للباحثني عن العمل، 
الدولية  املعاير  وف��ق  العمل  بيئة  وحت�شني 
الباحثني  وتوجيه  لالأردنيني،  جاذبة  لتكون 
املالئمة  التخ�ش�شات  الختيار  العمل  ع��ن 
اكت�شاب  من  ومتكينهم  ال�شوق،  الحتياجات 
العمل  اب  م��ع  والت�شبيك  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 
منظومة  وتطوير  املتاحة،  الفر�ص  الإ�شغال 
واإعطاء  والتقني،  املهني  والتعليم  التدريب 
وتنفيذ  و�شع  يف  اخلا�ص  للقطاع  رئي�شي  دور 
براجمها. وقال اإنه على الوزارات واملوؤ�ش�شات 
كوزارة  االقت�شادية  بال�شوؤون  العالقة  ذات 
وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  ووزارت����ي  التخطيط 
واملالية وهيئة ت�شجيع اال�شتثمار، باالإ�شافة 
االأخرى،  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  اإىل 
اأن جتعل �شيا�شات احلد من البطالة من مهام 

اإدارية  وحدات  ا�شتحداث  اإطار  يف  منها،  كل 
اإىل  اأبو جنمة  واأ�شار  ال�شاأن.  فيها تعنى بهذا 
�شرورة اأن تتوىل وزارة العمل عملية التن�شيق 
جميعها  جهودها  توحيد  لت�شمن  بينها  فيما 
تن�ص  م��ا  وف��ق  منها  ك��ل  م�شوؤوليات  لتنفيذ 
عليه اال�شرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة، 
للت�شغيل  الوطنية  اال�شرتاتيجية  خا�شة 
الب�شرية.  امل����وارد  تنمية  وا�شرتاتيجية 
على  احلكومة  دور  يرتكز  اأن  �شرورة  واأك��د 
العمل،  ل�شوق  فعالة  وبرامج  �شيا�شات  تنفيذ 
اخلا�ص  القطاع  وت�شجيع  حتفيز  جماالت  يف 
بيئة  وحت�شني  العمل  فر�ص  ا�شتحداث  على 
جاذبة  لتكون  الدولية،  املعاير  وفق  العمل 
توجيه  ����ش���رورة  اإىل  واأ����ش���ار  ل��الأردن��ي��ني. 
التخ�ش�شات  الختيار  العمل  عن  الباحثني 
من  ومتكينهم  ال�شوق  الحتياجات  املالئمة 
العمل  �شوق  الالزمة لدخول  املهارات  اكت�شاب 
التدريب  منظومة  وتطوير  فيه،  واال�شتقرار 
رئي�شي  دور  واإعطاء  والتقني  املهني  والتعليم 
وتنفيذها  براجمها  و�شع  يف  اخلا�ص  للقطاع 
الوظائف  وح���ول  �شخي.  حكومي  بتمويل 
من  الرغم  على  اإن��ه  جنمة  اأب��و  قال  املوؤقتة، 
فر�ص  عن  بديال  تكون  لن  اأنها  اإال  اأهميتها، 
م�شددًا  االأردن��ي��ون،  عنها  يبحث  التي  العمل 
معدالت  يف  تخفي�شا  حت��دث  ل��ن  اأن��ه��ا  على 
البطالة غر امل�شبوقة، واأعداد املتعطلني عن 
حمدودة  الوظائف  هذه  اأن  واأ�شاف  العمل. 
تتيحها  التي  املهنية  واخليارات  اأعدادها  يف 
جاذبة  تكون  ال  وق��د  العمل،  عن  للباحثني 
لال�شتقرار  وافتقادها  اأجورها  النخفا�ص  لهم 
حم��دودا  دخ��ال  توفر  قد  اأنها  اإال  الوظيفي، 
وتك�شبه  حاجته  م��ن  �شيئا  ي�شد  للمتعطل 
وظيفة  عن  للبحث  م�شاعيه  يف  تفيده  خربة 
معدل  و�شل  ر�شمية،  اأرق��ام  وح�شب  ثابتة. 
من  االأخ���ر  ال��رب��ع  خ��الل  باململكة  البطالة 
ا�شتحوذت  باملئة،  7ر24  اإىل  املا�شي  العام 
�شجل  فيما  منه،  االأكرب  الن�شيب  على  االإناث 
ارتفاع بني حملة ال�شهادات اجلامعية بن�شبة 
التعليمية  امل�شتويات  مع  مقارنة  باملئة  8ر27 

االأخرى.

ورشة عمل حول دمج النوع االجتماعي 
في تطوير األداء المؤسسي

اقتصاديون: تخفيض البطالة يتطّلب 
حلواًل إبداعية بمشاركة القطاعين
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