
مدعي عام بني كنانه يوقف معلما اسبوعا
*اربد 

 قرر مدعي عام بني كنانه، ال�سبت، توقيف معلم ا�سبوعا، بتهمة االعتداء على احد الطالب.
وكان الطالب اأقام دعوى حتقيقية على املعلم لدى مدعي عام بني كنانة.
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أميركا تحيي الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر

»11« وفاة و »489« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

دعوات لإلضراب الشامل في كافة 
المحافظات الفلسطينية

تفاصيل اجراءات الربط الكهربائي 
االردني مع دول الجوار

توزيع النسخة المحدثة لكتاب 
الرياضيات خالل اسبوع

*واشنطن
ال�سبت،  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  اأح��ي��ت 
�سبتمرب   11 ل��ه��ج��م��ات  ال������20  ال���ذك���رى 
ح�سرها  ر�سمية  مرا�سم  يف  االإره��اب��ي��ة، 
وروؤ���س��اء  ب��اي��دن،  ج��و  االأم��رك��ي،  الرئي�س 
االن�سحاب  من  اأي��ام  بعد  وتاأتي  �سابقون. 

الفو�سوي لوا�سنطن من اأفغان�ستان.
بايدن،  جو  االأمركي،  الرئي�س  و�سارك 
وزوج���ت���ه ج��ي��ل يف ح��ف��ل اإح���ي���اء ذك���رى 

اإىل  وا�سطف  نيويورك،  مبدينة  الهجمات 
اأوباما  ب��اراك  ال�سابقان  الرئي�سان  جانبه 

وبيل كلينتون.
اأما الرئي�س االأ�سبق، جورج بو�س االبن 
وعقيلته لورا، فقد اختارا امل�ساركة يف حفل 
�سهدت  التي  بن�سلفانيا،  والي��ة  يف  مماثل 
عنا�سر  اختطافها  مدنية،  طائرة  اإ�سقاط 
تلك  خ���الل  االإره���اب���ي  ال��ق��اع��دة  تنظيم 

الهجمات.

عمان،  يف  االأمركية  ال�سفارة  واأحييت 
التي  اأيلول   11 لهجمات  الع�سرين  الذكرى 

نفذها تنظيم القاعدة. 
بطلب  احل��ف��ل،  يف  امل�����س��ارك��ون  ووق��ف 
هرني  االأردن  لدى  االأمريكي  ال�سفر  من 
 2977 ل�  تكرميًا  �سمت  حلظة  وو�سرت،  ت. 
فيهم  مب��ن  االأب��ري��اء،  م��ن  ق�سوا  �سخ�سًا 
ورمزي  تلحمي  اليا�س  روب��رت  االأردنيان 
الهجمات.   يف  ا�ست�سهدا  ال��ل��ذان  دواين 

واأف��راد  ال�سفارة  موظفو  احلفل  وح�سر 
امل�سوؤولني  وكبار  االأردنيون  ال�سحايا  اأ�سر 
امل�سلحة  وال��ق��وات  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 
اأن  ال�����س��ف��ر وو���س��رت  االأردن����ي����ة. وق����ال 
اأنه  اأنف�سنا  "لتذكر  ياأتي  الذكرى  اإحياء 
ذكريات  ف��اإن  احلياة،  ا�ستمرار  مع  حتى 
جهودنا  ُتقد�س  منا  اأخذوا  الذين  اأولئك 
امل�����س��ت��م��رة ن��ح��و غ��د اأف�����س��ل الأن��ف�����س��ن��ا، 

املقبلة". ولالأجيال 

*عمان 
و489  وف��اة   11 ت�سجيل  عن  ال�سبت،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا يف اململكة، لرتفع العدد االإجمايل 

اإىل 10542 وفاة و806501 اإ�سابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية 2.37 املئة، بح�سب املوجز 

االإعالمي ال�سادر عن الوزارة.
و�سل  حاليًا  الن�سطة  احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 
اإىل  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   12151 اإىل 
امل�ست�سفيات  غادرت  التي  احلاالت  وعدد  حالة،   73 امل�ست�سفيات 
املوؤكدة التي تتلقى  39 حالة، فيما بلغ العدد االإجمايل للحاالت 

العالج يف امل�ست�سفيات 528 حالة.
ال�سمال  اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز،  واأظهر 
العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 بلغت 
15 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س اال�سطناعي يف 

االإقليم ذاته 7 باملئة.
بلغت  الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف، 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   16
التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   25 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 
اإ�سغال  اإقليم اجلنوب، بلغت ن�سبة  اال�سطناعي اإىل 9 باملئة. ويف 
 13 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   7 العزل  اأ�سّرة 
يف  اال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة، 

االإقليم ذاته 10 باملئة.
العدد  لي�سل  �سفاء،  حالة   811 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 
 14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء  حلاالت  االإجمايل 

يومًا( اإىل 783808 حاالت.
االإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�سًا،   20664 اإج��راء  اإىل  اأ�سار  كما 

للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 9552258 فح�سًا.
واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة االأوىل من لقاح كورونا 
اإىل  اجلرعتني  متلقي  ع��دد  و�سل  فيما   ،3562904 اإىل  و�سل 

.3076704

*القدس املحتلة
يخّيم الغ�سب واحلزن على ال�سعب الفل�سطيني 
الذين  جلبوع  ا�سرى  من  ا�سرى  اعتقال  اعادة  بعد 

انتزعوا حريتهم االثنني املا�سي.
وتنديدا  لالأ�سرى  ا�سنادا  م�سرات  وانطلقت 
عدة  يف  مواجهات  اندلعت  فيما  اعتقالهم  باإعادة 
القنابل  خاللها  االحتالل  ق��وات  اأطلقت  مناطق 

ال�سوتية والغاز امل�سيل للدموع.
كافة  يف  ال�سامل  لالإ�سراب  دع��وات  واأُطلقت 
اإع��ادة  على  وردا  غ�سبا  الفل�سطينية  املحافظات 

االحتالل اعتقال االأ�سرى.
كما اأطلقت جمموعات �سبابية دعوات مل�سرات 
بهدف  اليوم  ع�سر  التما�س  نقاط  على  حا�سدة 
االأ�سرين  مالحقة  عن  االحتالل  ق��وات  ت�ستيت 

املتبقيني.
من  بالفرار  حريتهم  انتزعوا  اأ�سرى   6 وك��ان 
�سجن جلبوع الذي يخ�سع حلرا�سة اأمنية م�سددة، 
اهلل  عبد  حممود  وهم:  منهم   4 اعتقال  اإعادة  مت 
الزبيدي  وزكريا  قادري،  حممود  ويعقوب  عار�سة 

وحممد العار�سة.)معا(

*عمان 
الكهرباء  ل�سركة  ال�سنوي  التقرير  ت�سمن 
لغايات  اتخاذها  مت  التي  االج���راءات  الوطنية 
و�سوريا  م�سر  دول  مع  االردين  الكهربائي  الربط 
اىل  باالإ�سافة  وال��ع��راق،  وال�سعودية  وفل�سطني 
امل�سري  اخلليجي-  االردين-  الكهربائي  الربط 

خالل العام املا�سي 2020.
جتديد  مت  لل�سركة  ال�سنوي  التقرير  وبح�سب 
عقد تبادل الطاقة بني اجلانبني االردين وامل�سري 
لعام 2021، وبخ�سو�س الربط الكهربائي االردين 

ال�سوري فلم يتم خالل 2020 اأي تبادل للطاقة.
الفل�سطيني  االردين  الكهربائي  الربط  وعن 
)اأريحا( مت توقيع اتفاقية اإن��س�اء حمطة حتويل 
الرامة 33/132 ك.ف )املرحلة االوىل خالل ايار 

م.ف.اأ(،   1x80 حتويلية  بقدرة  احلايل  العام  من 
لغايات رفع قدرة ال�ت�زوي�د ب�ال�طاقة ال�كه�ربائية 
امل�����س��درة ل�����س��رك��ة ك��ه��رب��اء حم��اف��ظ��ة ال��ق��د���س، 

والتوقيع على عقد التزويد )عقد بيع الطاقة(.
االردين  الكه�ربائي  ب��ال��رب��ط  يتعلق  وفيما 
ال�سعودي فتم االنتهاء من اإعداد الدرا�سات الفنية 
م�ست�سار  قبل  من  بامل�سروع  اخلا�سة  واالقت�سادية 
البلدين  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ومت  ع��امل��ي، 
الطاقة  ووزارة  ال�سعودية  الكهرباء  بوزارة  ممثلة 
والرثوة املعدنية، بهدف تفوي�س ال�سركات املعنية 
يف كال البلدين )�سركة الكهرباء الوطنية و�س�رك�ة 
اتفاقيات  الإعداد  للتفاو�س  ال�سعودية(  الكهرباء 
الربط، واختيار النموذج االف�سل لتمويل امل�سروع.
تابع �س2

*عمان 
يف  املدر�سية  والكتب  املناهج  اإدارة  مدير  قال 
وزارة الرتبية والتعليم حممد كنانة اإن كتب مبحث 
والثالث  االول  بال�سفوف  اخلا�سة  الريا�سيات 
الوزارة  م�ستودعات  يف  متوافرة  �ستكون  واخلام�س 

خالل اال�سبوع احلايل على ابعد تقدير.
االنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  كنانة  وا�ساف 
طباعة  يف  با�سرت  ال���وزارة  اأن  )ب��رتا(،  االردن��ي��ة 

من  امل��ح��دث��ة2021  الن�سخة  من  اإ�سافية  اأع���داد 
بعد  املا�سي  اال�سبوع  خ��الل  الريا�سيات  مبحث 
عام  ن�سخة  على  وحت��دي��ث��ات  ت��ع��دي��الت  ادخ���ال 

2020، االمر الذي �سكل فروقات بني الن�سختني.
القدمية  الن�سخة  �سحب  يتم  اأن��ه  كنانة  وبني 
2020 من مبحث الريا�سات يف املدار�س كافة، ليتم 

خالل هذا اال�سبوع توزيع الن�سخ اجلديدة. 
تابع �س2

*عمان 
فنية  فرقا  وال���ري،  املياه  وزارة  اأر�سلت 
متخ�س�سة الأخذ عينات من بركة يف منطقة 

البحر امليت ظهرت مياهها بلون غريب.
وقال الناطق الر�سمي با�سم الوزارة عمر 
�سالمة، ل�)برتا( اإّن الفرق مهمتها اأخذ عينات 

من الربكة الإجراء حتليالت خمربية ملعرفة 
�سالمة  ولفت  االأحمر.  باللون  تلونها  اأ�سباب 
معزولة  منطقة  ويف  �سغرة  الربكة  اأن  اىل 
وبعيدة عن مياه البحر امليت. وكان مواطنون 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  ت��داول��وا 
باللون  تلونت  وق��د  للربكة  ���س��ورا  ال�سبت، 

وقد  للمياه  جتمع  وج��ود  ولوحظ  االأحمر. 
�سبغت كاملة باللون االأحمر وتبني اأنها تنبع 
من عيون املاء يف اأعلى اجلبال بغور احلديثة 
وتتجمع يف اأجزاء من احلفر االنهدامية التي 
على  امليت  البحر  مياه  انح�سار  بعد  ت�سكلت 

مدى �سنوات.

*عمان 
حتيات  زي��د،  ب��ن  رع��د  االأم���ر  �سمو  نقل 
البعثة  اإىل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 
الن�سخة  يف  امل�ساركة  الباراملبية  االأردن��ي��ة 
طوكيو  )باراملبيك  الباراملبية  للدورة   16 ال� 

.)2020
�سحافية،  ت�سريحات  يف  �سموه  وق���ال 
خالل ا�ستقباله البعثة امل�ساركة يف "باراملبيك 
كما  فخور،  امللك  جاللة  اإن   ،"2020 طوكيو 
الكبر  االإجن��از  بهذا  كافة،  االأردين  ال�سعب 
امل�ساركة  ون�سميات  ن�سامى  حققه  ال���ذي 
البعثة  اأع�����س��اء  اأن  اإىل  م�سرا  االأردن���ي���ة، 
من  وامل�ساندة  الدعم  مظاهر  كل  ي�ستحقون 

جميع اجلهات ذات ال�سلة.
اللجنة  اأ�سرة  واهتمام  دعم  �سموه  وثمن 
بن  في�سل  االأمر  �سمو  راأ�سها  وعلى  االأوملبية 
م�سيدا  الباراملبية،  اللجنة  الأن�سطة  احل�سني 
االأ�سخا�س  حل��ق��وق  االأع��ل��ى  املجل�س  ب���دور 
ذوي االإعاقة ورئي�سه �سمو االأمر مرعد بن 
رعد، وحر�س �سموه على اأن يكون يف مقدمة 

م�ستقبلي الن�سامى والن�سميات.
ال�سباب  وزارة  اهتمام  على  �سموه  واأثنى 
وجهود  الباراملبية  اللجنة  ومنظومة  واأ�سرة 
جهدًا  بذلت  التي  الريا�سي  االإع��الم  اأ�سرة 

ا�ستثنائيًا يليق بحجم االإجناز.
الباراملبية  اللجنة  ع��ام  اأم���ني  وق��ال��ت 

اللجنة  اإدارة  جمل�س  اإن  ال��ربغ��وث��ي  مها 
غدا  �سيعقدها  التي  جل�سته،  �سيخ�س�س 
االث���ن���ني، ل��ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ارك��ة االأردن���ي���ة 
االألعاب  دورة  يف  واال�ستثنائية  التاريخية 
التي   )2020 طوكيو  )باراملبيك  الباراملبية 
اختتمت مطلع االأ�سبوع املا�سي، وهو االإجناز 
الذي و�سع االأردن يف املركز 33 يف الرتتيب 

العام بني 163 دولة.
ورف����ع ه���ذا االإجن�����از ع���دد م��ي��دال��ي��ات 
منذ  الباراملبية  االأل��ع��اب  دورات  يف  االأردن 
ميدالية،   17 اإىل   1984 عام  م�ساركته  بدء 
توزعت على النحو التايل: 5 ذهب، 6 ف�سة، 
6 برونز.                       تابع �س5

مياه حمراء اللون
 قرب البحر الميت

األمير رعد ينقل تحيات الملك
 لنشامى ونشميات بارالمبيك طوكيو

المياه ترسل فرقا فنية لفحص البركة الملونة 

نجوم عرب

 الشاعرة األماراتية المرموقة 

حمدة المر المهيري

ألف مبروك
 على قدر اهل العزم تأتي العزائم

تتقدم اسرة مجلة نجوم واضواء 
العربية  بالتهنئة الحارة 

  لسعادة الدكتور 

محمد عشير علي 
 سليمان المزروعي

بمناسبة منحه شهادة  الدكتوراة 
الفخرية من المنتدى الدولي للسالم 

والدفاع عن حقوق االنسان 

المناصب تعلو بكم
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*عمان 
)ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  وكالة  ت�سارك 
ال�سر  ح��وادث  من  للحد  الوطنية  احلملة  يف 
مديرية  اأطلقتها  والتي  اآمنني"  ن�سل  "معًا 
جميع  مب�ساركة  املا�سي  االأ�سبوع  العام  االأم��ن 
ثقافة  لرت�سيخ  املديرية  ووح��دات  ت�سكيالت 
واملمتلكات  االأرواح  حلفظ  ه��ادف��ة  م��روري��ة 
واحلد من اخل�سائر الناجمة عن حوادث ال�سر 

واملخالفات املرورية اخلطرة.
االأردنية  االأنباء  وكالة  عام  مدير  وق��ال 
امل�ساركة  اإن  حجازين،  فايق  الزميل  )ب��رتا( 
التقارير  يف احلملة تت�سمن ن�سر جمموعة من 

ن�سرتها  عرب  واالأخبار  ال�سحفية  والتحقيقات 
من  انطالقا  لها،  التابعة  التوا�سل  ومن�سات 
دورها الوطني يف دعم جميع االأن�سطة التي من 
�ساأنها حتقيق الوعي املروري مبفهومه ال�سامل.

املجتمعية  م�سوؤوليتنا  اأن  حجازين  واأك��د 
االأ�سيلة،  قيمنا  م��ن  النابعة  واالإن�����س��ان��ي��ة 
يف  امل�ساركة  علينا  حتتم  الرا�سخة،  وثقافتنا 
على  تقوم  مرورية  ثقافة  لن�سر  احلملة  هذه 
املخالفات  وجتنب  ال�سر  بقواعد  االل��ت��زام 
املرورية خا�سة اخلطرة منها. وقالت املديرية 
�سر  حوادث  من  نراه  وما  حملتها،  بدء  مع  اإنه 
موؤملة تتكرر الأ�سباب كان من املمكن جتنبها، اأمر 

احلل  اأن  موؤكدة  معًا،  للوقوف  جميعًا  يدعونا 
يكمن يف ت�سافر اجلهود لرت�سيخ ثقافة مرورية 
م�ستمدة من قيمنا االأ�سيلة، نتجنب من خاللها 
اأرواح  ت��ه��دد  خ��ط��رة  وخم��ال��ف��ات  �سلوكيات 
مواطنني ميثل كل منهم قرة عني الأ�سرة نحزن 
وبينت  اآمنني.  اأفرادها  لبقاء  ونفرح  حلزنها، 
االأخطاء  عن  الناجتة  احل��وادث  اأن  املديرية 
من  باملئة   98 ي��ق��ارب  مب��ا  تت�سبب  الب�سرية 
احلوادث املرورية التي يذهب �سحيتها اأبرياء 
وتت�سبب بخ�سائر كبرة يف االأرواح واملمتلكات، 
اأ�سباب من املمكن تالفيها يف حال وقوفنا  وهي 

معًا والتزامنا بقواعد املرور.

*الشونة الشمالية 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  جلنة  اأغلقت 
م�سلخ  ال�سبت،  ال�سمالية   االأغ����وار  ب��ل��واء 
ملخالفته  ال�سمالية  بال�سونة  املوا�سي  ذبحيات 

لل�سروط ال�سحية والبيئية.
ال�سمالية  االأغ���وار  ل��واء  مت�سرف  وق��ال 
رئي�س جلنة بلدية معاذ بن جبل الدكتور علي 
)ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  احلوامدة 
الك�سف  اث��ر  ج��اء  م��وؤق��ت��ًا  امل�سلخ  اغ���الق  اإن 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  للجنة  احل�سي 
ومديرية  جبل  بن  معاذ  بلدية  مع  بالت�سارك 
اأظهر  وال���ذي  البيئية،  وال�سرطة  ال�سحة 
ال�سحية  ال�سروط  من  للعديد  امل�سلخ  خمالفة 
التي  املخالفات  اأن  وبني  املطلوبة.  والبيئية 
وابرزها  للم�سلخ  مكررة  كانت  اللجنة  حررتها 
االمت�سا�سية  احلفرة  بن�سح  االل��ت��زام  ع��دم 
الذبحيات  خملفات  واف��راغ  بامل�سلخ  اخلا�سة 
يف احلاويات بطرق غر منا�سبة وعدم وجود 
جانب  اإىل  الذبائح،  لنقل  مربدة  نقل  و�سيلة 
اأعماله.  ملمار�سة  موؤهل  غر  امل�سلخ  اعتبار 

واأكد احلوامدة، اأن امل�سلخ الذي مت ت�سمينه من 
قبل بلدية معاذ بن جبل �سابقًا مل�ستثمر �سيبقى 
مغلقًا حلني ت�سويب خمتلف املخالفات الواردة 
اأنه �سيتم تنظيم  اإىل  اللجنة، الفتًا  يف تقرير 
البيطري  الطبيب  قبل  م��ن  رقابية  ج��والت 
ملالحم الق�سابني يف املنطقة للتاأكد من �سالمة 

الذبحيات . وبني اأنه مت االإيعاز بت�سكيل جلنة 
ان�سائية ت�سم ممثلي ق�سمي االأبنية مبديرية 
العامة  وال�سحة  معاذ  وبلدية  ارب��د  ا�سغال 
الذي  امل�سلخ  مبنى  على  الفني  الك�سف  لغاية 
تظهر فيه ت�سدعات يف جدرانه واأ�سقفه متثل 
مبينًا  فيه،  والعاملني  مرتاديه  على  خطورة 
تقرير  ازاء  املنا�سب  القرار  اتخاذ  �سيتم  اأن��ه 

ب�سرورة  املواطنني  مطالبات  وح��ول  اللجنة. 
احلوامدة،  قال  للموا�سي،  حديث  م�سلخ  ان�ساء 
اإن البلدية خاطبت اأخرًا �سلطة وادي االأردن 
البلدية  ل�سالح  اأر�س  قطعة  تخ�سي�س  لغاية 
م�سلخ  ان�����س��اء  لغاية  التنظيم  ح���دود  خ���ارج 
منوذجي للموا�سي من �ساأنه خدمة بلديات لواء 

االأغوار ال�سمالية عمومًا.

*عمان 
الكهرباء  ل�سركة  ال�سنوي  التقرير  ت�سمن 
الوطنية االجراءات التي مت اتخاذها لغايات 
الربط الكهربائي االردين مع دول م�سر و�سوريا 
وال�سعودية والعراق، باالإ�سافة اىل  وفل�سطني 
الربط الكهربائي االردين- اخلليجي- امل�سري 

خالل العام املا�سي 2020.
مت  لل�سركة  ال�سنوي  التقرير  وبح�سب 
اجلانبني  ب��ني  ال��ط��اق��ة  ت��ب��ادل  عقد  جت��دي��د 
وبخ�سو�س   ،2021 لعام  وامل�����س��ري  االردين 
يتم  فلم  ال�سوري  االردين  الكهربائي  الربط 

خالل 2020 اأي تبادل للطاقة.
وعن الربط الكهربائي االردين الفل�سطيني 
حمطة  اإن��س�اء  اتفاقية  توقيع  مت  )اأري��ح��ا( 
)املرحلة  ك.ف   33/132 ال��رام��ة  حت��وي��ل 
ال��ع��ام احل��ايل بقدرة  م��ن  اي��ار  االوىل خ��الل 
قدرة  رف��ع  لغايات  م.ف.اأ(،   1x80 حتويلية 
امل�سدرة  ال�كه�ربائية  ب�ال�طاقة  ال�ت�زوي�د 
والتوقيع  القد�س،  حمافظة  كهرباء  ل�سركة 

على عقد التزويد )عقد بيع الطاقة(.
االردين  الكه�ربائي  بالربط  يتعلق  وفيما 
الدرا�سات  اإع��داد  من  االنتهاء  فتم  ال�سعودي 
بامل�سروع  اخل��ا���س��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة  الفنية 
مذكرة  توقيع  ومت  ع��امل��ي،  م�ست�سار  قبل  م��ن 
الكهرباء  ب��وزارة  ممثلة  البلدين  بني  تفاهم 
املعدنية،  وال��رثوة  الطاقة  ووزارة  ال�سعودية 

بهدف تفوي�س ال�سركات املعنية يف كال البلدين 
الكهرباء  و�س�رك�ة  الوطنية  الكهرباء  )�سركة 
اتفاقيات  الإع����داد  للتفاو�س  ال�����س��ع��ودي��ة( 
لتمويل  االف�سل  النموذج  واختيار  ال��رب��ط، 

امل�سروع.
وعن الربط الكهربائي االردين- اخلليجي- 
امل�سري، فقد مت جتديد مذكرة ال�تفاهم خالل 
عام 2019، وت�سمنت ال�م�ذك�رة اإدخال اجلانب 
تعي�ي�ن  ومت  ال��رب��ط،  م�سروع  �سمن  امل�سري 
اجل��دوى  درا���س��ات  الإع���داد  عاملي  م��س�ت��س�ار 
ومن  للم�سروع،  والبيئية  االق�ت��سادي�ة  الفنية 
الدرا�سات  كافة  اإع���داد  من  االنتهاء  املتوقع 

الالزمة خالل عام 2021.
االردين  الكهربائي  ال��رب��ط  وبخ�سو�س 
العراقي، ت��م ت�وق�ي�ع م���س��ودة ع�ق�د ت��زوي��د 
اإىل  االردين  اجلانب  من  الكهربائية  ال�ط�اق�ة 
للم�سروع،  اأول��ى  كمرحلة  العراقي  اجلانب 
ب�ي�ن  امل�����س��روع  تنفيذ  اآل�ي�ة  على  والتوقيع 
الوطنية،  الكهرباء  ب�سركة  ممثال  ال�جانبني 
الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة  وال�سركة 

)املنطقة الو�سطى( خالل متوز املا�سي.
م�ساريع  كذلك  ال�سركة  تقرير  وت�سمن 
والتي  النقل  �سبكة  على  املتجددة  الطاقة 
وهي   ،2020 عام  خالل  ال�سبكة  مع  ربطها  مت 
با�ستطاعة  م��ا���س   ( ال��ري��اح  ط��اق��ة  م�ساريع 
 45 با�ستطاعة  وال�سوبك  واط  ميجا   100

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  م��ي��ج��اواط(، 
واالزرق  ميجاواط   200 با�ستطاعة  )م�سدر 
عام  خالل  مت  حيث  ميجاواط   11 با�ستطاعة 
العبور/ طاقة  م�ساريع  اإ�سافة 5 م.و(،   2020
ميجاواط   40 با�ستطاعة   KFW  ( �سم�سية 
ميجاواط(وم�ساريع   16 با�ستطاعة  ،والهزاع 
فهي  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��وي��ل  حم��ط��ات 
م�سروع اإحالل حمطة حتويل املطار 132 ك.ف 
املرحلة الثانية، م�سروع حمطة حتويل م�سدر 
تو�سعة  م�سروع   ، مفاتيح  /حمطة  ك.ف   132
حمطة حتويل ال�سلط 33/132 ك.ف ، م�سروع 
تو�سعة حمطة حتويل املطار 132 ك.ف /املمر 
عابور)زنل(  حتويل  حمطة  م�سروع  االخ�سر، 
حمطة  م�سروع  مفاتيح،  /حمطة  ك.ف   132
حمطة  ك.ف/   132 )كوزبو(  دايهان  حتويل 
م��ف��ات��ي��ح، م�����س��روع ت��و���س��ع��ة حم��ط��ة حتويل 
القطرانة 132 ك.ف/ املمر االخ�سر، م�سروع 

رفع قدرة حموالت حمطة حتويل القطرانة.
النقل  خطوط  م�ساريع  بخ�سو�س  ام��ا 
فتم   ،2020 ع��ام  خ��الل  تنفيذها  مت  التي 
اإن�ساء خط نقل جديد لربط حمطة حتويل 
واإن�ساء  ال�سمرا،  حتويل  حمطة  مع  احل��زام 
خ��ط ن��ق��ل ج��دي��د ل��رب��ط حم��ط��ة حتويل 
ال�سخر الزيتي/ العطارات، واإن�ساء تفريعة 
على خط )رحاب – ال�سمرا( باإجتاه حمطة 

حتويل الراجحي.

*عمان 
املدر�سية  والكتب  املناهج  اإدارة  مدير  قال 
اإن  كنانة  حممد  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
بال�سفوف  اخلا�سة  الريا�سيات  مبحث  كتب 
يف  متوافرة  �ستكون  واخلام�س  والثالث  االول 
م�ستودعات الوزارة خالل اال�سبوع احلايل على 

ابعد تقدير.
وا�ساف كنانة يف ت�سريحات لوكالة االنباء 
االردنية )برتا(، اأن الوزارة با�سرت يف طباعة 
املحدثة2021  الن�سخة  من  اإ�سافية  اأع��داد 
املا�سي  اال�سبوع  خالل  الريا�سيات  مبحث  من 
ن�سخة  على  وحتديثات  تعديالت  ادخ��ال  بعد 

بني  ف��روق��ات  �سكل  ال��ذي  االم��ر   ،2020 ع��ام 
الن�سختني.

الن�سخة  ���س��ح��ب  ي��ت��م  اأن���ه  ك��ن��ان��ة  وب���ني 
يف  ال��ري��ا���س��ات  مبحث  م��ن   2020 ال��ق��دمي��ة 
املدار�س كافة، ليتم خالل هذا اال�سبوع توزيع 
الذي  النق�س  اأن  اإىل  م�سرًا  اجلديدة،  الن�سخ 
وقع يف الن�سخة 2021 ال يتجاوز ال� 10باملئة 
توزيعها على  التي مت  الن�سخ  فقط من جمموع 
املدار�س. واأ�سار كنانة اإىل اأن عملية التعديل 
تتم  املدر�سية  الكتب  ن�سخ  على  والتحديث 
تكون  االح��ي��ان  بع�س  ويف  تقريبًا  ع��ام  ك��ل 
من  نطلب  ح��ي��ث  ج���دًا  ب�سيطة  ال��ت��ع��دي��الت 

خالل  ال��ط��الب  ن�سخ  على  تعديلها  املعلمني 
احل�سة ال�سفية، مو�سحًا اننا هذا العام قررنا 
طالبنا  يقع  ال  حتى  كاملة  الن�سخ  ا�ستبدال 
موحدة  امامهم  ال��درو���س  تكون  وان  خلل  يف 

خا�سة كونهم يف �سفوف ا�سا�سية دنيا. 
توزيع  ا�ستكملت  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الفرتة  خالل  كافة  للمدار�س  املدر�سية  الكتب 
الفاقد  برنامج  ت��در���س  كانت  التي  املا�سية 
حيث  املا�سي  اال�سبوع  انتهى  ال��ذي  التعليمي 
اململكة  ان��ح��اء  جميع  يف  امل��دار���س  �ستبا�سر 
االول  الدرا�سي  للف�سل  املقرر  املنهاج  بتدري�س 
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بترا تشارك في الحملة الوطنية »معًا 
نصل آمنين« للحد من حوادث السير

اغالق مسلخ الشونة الشمالية 
لمخالفته الشروط الصحية والبيئية

اجراءات الربط الكهربائي 
االردني مع دول الجوار

التربية : توزيع النسخة المحدثة 
لكتاب الرياضيات خالل اسبوع

اإلدارة العامة يناقش مشاريع تخرج 
الفوج األول من برنامج الحوكمة

  
*عمان 

ناق�س مركز القيادات احلكومية يف معهد االإدارة العامة، ال�سبت، 
م�ساريع تخرج الفوج االأول لربنامج احلوكمة واملهارات القيادية لفئة 

ال�سباب الذي �سارك به 27 موظفا من القطاع العام.
وقالت مدير عام املعهد املهند�سة �سهام اخلوالدة، اإن الربنامج الذي 
عقد خالل الفرتة من 7 اآذار اإىل 29 متوز من العام احلايل، يهدف اإىل 

اإعداد قيادات �سبابية موؤهلة.
اأن الهدف من تاأهيل قيادات �سبابية هو تويل الوظائف  واأ�سافت 
القطاع  وموؤ�س�سات  الوزارات  خمتلف  يف  م�ستوياتها  مبختلف  القيادية 
االإجن��از،  وحتقيق  التغير  قيادة  على  بقدراتها  اإمي��ان  ولديها  العام، 
وتتمتع بالروؤية والفكر املتوافقني مبا يخدم م�سلحة الوطن ويرفع من 

م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطن.
النزاهة  هيئة  مع  بالتعاون  ينفذ  الربنامج  اأن  اخلوالدة  وبينت 
)ال�سفافية  وال�سفافية  للنزاهة  ر�سيد  ومنظمة  الف�ساد،  ومكافحة 
 )USAID( القانون �سيادة  – االأردن(، وبدعم من برنامج  الدولية 
وظائف  اأي  ي�سغلون  ال  ممن  العام  القطاع  موظفي  ي�ستهدف  فيما 
اإ�سرافية اأو قيادية، وتقل اأعمارهم عن 30 �سنة، وخدمتهم الوظيفية 

ال تزيد على 5 �سنوات مبا فيها فرتة التجربة.
 180 بواقع  مراحل  ثالثة  اجتياز  ت�سمن  الربنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
�ساعة تدريبية �سملت :املرحلة القيادية، مرحلة احلوكمة، وم�سروع 
التخرج والذي مت ت�سكيل جلنة ملناق�سة وحتكيم امل�ساريع املقدمة من 
عبر  الدولية  ال�سفافية  لر�سيد  التنفيذي  املدير  بح�سور  امل�ساركني 

مدانات. 

استضافة االجتماع األول 
للجامعات األردنية األعضاء 

باتحاد اليورومتوسطية
*عمان 

م�سهور  الدكتور  للتكنولوجيا  �سمّية  االأمرة  جامعة  رئي�س  افتتح 
احتاد  يف  االأع�ساء  االأردن��ي��ة  للجامعات  االأول  االجتماع  الرفاعي 
تقنية  ع��رب  اجلامعة  نظمته  وال���ذي  اليورومتو�سطية،  اجلامعات 
�سبل  وبحث  االحت��اد،  بن�ساطات  التعريف  بهدف  املرئي،  االت�سال 

التعاون التي يوفرها مع اجلامعات االأوربية والعربية االأع�ساء فيه.
وبح�سب بيان �سحفي �سادر عن اجلامعة ال�سبت، ح�سر االجتماع 
ونواب  جامعات  وروؤ�ساء  �سكيلي�سي،  مار�سلو  الدكتور  االحت��اد  مدير 

روؤ�ساء، ومديرو عالقات دولية.
م�سرة  يف  فارقة  عالمة  ي�سّكُل  االحت��اد  عمل  اإّن  الرفاعي  وقال 
التعاون االأكادميي بني اجلامعات االأع�ساء، ويهّيئ جمااًل حيويًا مالئمًا 

لزيادة فر�س اال�ستفادة من م�ساريع بناء القدرات وتبادل اخلربات.
�سمية  االأمرة  �سمو  من  وبتوجيهات  حر�ست  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 
االحتاد  ع�سوية  يف  الدخول  على  اأمنائها  جمل�س  رئي�س  احل�سن  بنت 
للم�ساهمة يف دفع عجلة التقدم العلمي واإقامة ج�سور من التعاون بني 

اجلامعات املحلية والعربية والعاملية.
من  �سنوات  خم�س  بعد  اجلامعة  جتربة  الرفاعي  وا�ستعر�س 
وم�ساريع  فيها،  �ساركت  التي  امل�ساريع  متناواًل  االحت��اد  يف  ع�سويتها 
التبادل الثقايف للعاملني والطلبة، والندوات وور�س التدريب واللقاءات 

ال�سنوية التي نظمتها و�ساركت فيها.
ودور  االحت��اد،  ن�ساأة  عن  عر�سًا  �سكيلي�سي  الدكتور  ق��ّدم  ب��دوره 
خدمة  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  العالقة  ذات  الفرعية  �سبكاته 
املمولة من االحتاد، وفر�س  للم�ساريع  التقدم  املجتمعات، وبنّي فر�س 
بناء �سراكات بني اجلامعات االأردنية واجلامعات االأوروبية االأع�ساء 
مع  بالتعاون  االحتاد  ن�سره  الذي  الدويل  التقرير  اإىل  وتطّرق  فيه. 
التعليم  موؤ�س�سات  متويل  فر�س  حول  التو�سط(  اأج��ل  من  )االحت��اد 
االأمرة  جامعة  اإع��داده  يف  �ساركت  والذي  املتو�سط  جنوب  يف  العايل 

�سمية للتكنولوجيا.
يذكر انه �سارك يف االجتماع، اجلامعة االأردنية، الرموك، موؤتة، 
البرتا،  االأو�سط،  ال�سرق  العربية،  عمان  االأهلية،  عمان  البيت،  اآل 
والعقبة  ج���دارا،  التطبيقية،  العلوم  االإ���س��راء،  االأهلية،  ال��زرق��اء 

للتكنولوجيا، اإ�سافة اإىل جامعة االأمرة �سمية للتكنولوجيا.
 ،1991 عام  تاأ�س�س  اليورومتو�سطية  اجلامعات  احت��اد  اأن  يذكر 
جامعة   141 ع�سويته  يف  وي�سّم  روم��ا،  االإيطالية  العا�سمة  ومقّره 
يتمّثل  االأردن  واأن  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  حو�س  من  دولة   23 من 
�سمية  االأم��رة  جامعة  رئي�س  خ��الل  من  اإدارت���ه  جمل�س  ع�سوية  يف 

للتكنولوجيا الدكتور م�سهور الرفاعي.  

إطالق كتاب سنوات من 
النضال...الحركة النسوية في 

األردن للكاتبة الحسيني
*عمان 

"�سنوات  كتاب  اإط��الق  حفل  اي��ربت،  فريدري�س  موؤ�س�سة  نّظمت 
رنا  والكاتبة  لل�سحفية  االأردن"  يف  الن�سوية  الن�سال...احلركة  من 
ُموؤّلفا  احل�سيني، الذي ُي�سّكل اإ�سافة نوعية للمكتبة االأردنية؛ لكونه 
وامل�ساواة  العدالة  لتحقيق  والكفاح  ال�سعي  مل�سرة طويلة من  توثيقيا 

بني اجلن�سني.
 280 من  يتاألف  االإجنليزية،  باللغة  كتابته  متت  الذي  والكتاب، 
الن�سوية  احلركة  م�سرة  يتناول  ف�سال،   11 اإىل  وينق�سم  �سفحة، 
واالنت�سارات  احلا�سر،  الوقت  وحتى  املا�سي  القرن  اأربعينيات  من 
عن  ف�سال  الن�سوية،  احلركة  حققتها  التي  واالخرتاقات  واملكت�سبات 

اخل�سائر والتحديات التي واجهتها.
ملوؤ�س�سة  املقيم  امل��دي��ر  ح�سره  ال���ذي  االإط����الق،  حفل  وت�سمن 
الن�سوي  العمل  ورائ��دة  بت�سوالت،  تيم  االأردن  يف  اي��ربت  فريدري�س 
االأردين اإميلي نفاع وجمع من املهتمني واملهتمات، جل�سة نقا�سية �ساركت 
الن�ساء  جمعية  يف  الربامج  مديرة  جانب  اإىل  الكتاب،  موؤلفة  فيها 
العربيات النا�سطة الن�سوية ليلي نّفاع، واأمينة �سر ال�سبكة القانونية 
اأبو  اأمل  اجلل�سة  ي�ّسرت  فيما  االإم��ام،  نور  املحامية  العربيات  للن�ساء 

جري�س.
وقال تيم بت�سوالت، اإن "الكاتبة احل�سيني اأجرت عددا كبرا من 
املقابالت، والبحث املكتبي املو�ّسع ف�سال عن جمع العديد من الدرا�سات 
مبقدمة  لتزويدنا  وقراءتها  عليها  واالط��الع  ال�سحفية  والتقارير 
�ساملة للغاية، تعك�س التنوع االأردين ودوره يف الن�سال العاملي من اأجل 

امل�ساواة بني اجلن�سني".
وق�سة  وط��ن،  ق�سة  يحكي  الكتاب  اإن  احل�سيني،  قالت  بدورها، 
ن�ساء ورجال اآمنوا بتحقيق العدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني؛ من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل.
واأ�سارت اإىل اأنها حر�ست عند تاأليف كتابها االعتماد على امل�سادر 
الوطنية االأردنية من باحثني واأكادمييني وحمامني ون�سطاء وموظفني 
هي  الكتاب  يف  املوّثقة  املعلومات  تكون  اأن  اأجل  من  وحاليني؛  �سابقني 
االأردنيني  من  الأقرانهم  االأردن��ي��ني  والرجال  االأردن��ي��ات  الن�ساء  من 
واالأردنيات، حيث قامت باإجراء 35 مقابلة �سخ�سية مو�ّسعة، 3 منها 

لرجال والبقية لن�ساء.

انتهاء المرحلتين 1 و2 من مشروع 
استخدام النانو لمحاصيل العنب

21 قيادية ينهين مساقا عن 
النسوية والتنظيم المجتمعي 

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة 
لتنظيف غابة سيل حسبان

*عمان 
عن  واالب��داع،  والريادة  العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  اأعلنت 
االنتهاء من املرحلة االوىل والثانية لتدريب وتاأهيل الرياديني الذين 
با�ستخدام  "فر�س عمل وا�ستدامة بيئية  مت اختيارهم �سمن م�سروع 
منتجات تكنولوجيا النانو ملحا�سيل العنب يف منطقة البحر االأبي�س 

املتو�سط".
وقالت اجلمعية يف بيان، ال�سبت، اإن امل�سروع الذي تنفذه اجلمعية 
توفر  اإىل  يهدف  دول،  عدة  مب�ساركة  االأورب��ي  االحتاد  مع  بالتعاون 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  وتعزيز  لل�سباب  عمل  فر�س 
خالل  من  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  منطقة  يف  امل�ستدامة  واالإقليمية 
ت�سنيع منتجات من خملفات العنب با�ستخدام تقنية النانو. وا�سارت 
االعمال  ل��ري��ادة  مكثفة  تدريبات  على  ا�ستملتا  املرحلتني  ان  اىل 
التي  املو�سوعات  من  العديد  اىل  ا�سافة  املالية،  واالدارة  والت�سويق 
والتي  �سركاتهم  وان�ساء  افكارهم  ت�سميم  يف  الرياديني  �ست�ساعد 
تقنية  با�ستخدام  العنب  خملفات  من  منتجات  ت�سنيع  على  �سرتتكز 

النانو.
مل�سروعات  االردن  من  بامل�سروع  م�ساركا  رياديا  ثالثون  وعر�س 
ينعقد  امل�سروع  يف  امل�ساركة  للدول  باجتماع  لعر�سها  متهيدا  اأعدوها 
يف عمان خالل اال�سهر املقبلة، حيث �سيتم اختيار 10 رياديني من كل 

دولة للفوز بجائزة مالية لتمويل م�سروعاتهم.
ويدير امل�سروع يف االردن اجلمعية االردنية للبحث العلمي والريادة 
واالبداع ال�سريك االردين للم�سروع حتت ا�سراف رئي�سها الدكتور ر�سا 
اخلوالدة، وفريق اجلمعية ومن�سقة امل�سروع والتي ت�سرف على تنفيذ 
كل مراحله الدكتورة �سباح �سعيفان، وي�سرف خالد خري�سات موؤ�س�س 
تنفيذ  على  بال�سناعة"  االكادمييا  "دمج  من�سة  �سركة  عام  ومدير 

مراحل التدريب وت�سميم امل�سروعات للرياديني والفرق.

*عمان 
جامعا  م�ساقا  اململكة،  مناطق  خمتلف  من  �سابة  قيادية   21 اأنهت 
"اأهل"  موؤ�س�سة  طّورته  املجتمعي،  والتنظيم  والقيادة  الن�سوية  بني 
املجتمعية؛ بهدف اإن�ساء قيادات قادرة على اإجناح حمالتها ومبادراتها 
والفئات  للمراأة  وامل�ساواة  العدالة  حتقيق  نحو  ال�ساعية  املجتمعية 

املهم�سة.
من  امل�ساق،  هذا  دّر�ست  ال�سبت،  املوؤ�س�سة،  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
املُخت�سات  الن�ساء  من  جمموعة  املجتمعي،  التنظيم  نهج  تعّلم  خالل 
واالأكادمييات يف هذا املجال، وهّن: املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة "اأهل" 
ن�سرين احلاج اأحمد، والباحثة واالأكادميية االأردنية الدكتورة ابت�سام 
الزين.  روان  املوؤ�س�سة  يف  والتعليم  التعّلم  ق�سم  ومديرة  العطيات، 
و�سّلمت ن�سرين احلاج اأحمد، اليوم ال�سبت، امل�ساركات من عمان، واإربد، 
والزرقاء، وماأدبا، والعقبة، ووادي مو�سى وغور ال�سايف، �سهادات امل�ساق 
الذي بداأ يف حزيران املا�سي وانتهى يف اأوائل ال�سهر اجلاري، وا�ستهدف 

الفئة العمرية من 20 اإىل 35 عاما.
وقالت احلاج اأحمد، يف كلمة لها، اإن ما مُييز هذا امل�ساق هو الربط 
الن�سوية،  وهي:  العدالة،  حتقيق  يف  ت�سهم  جوهرية  مفاهيم   3 بني 
ب�سكل جمعي  املجتمعية  واملوارد  العمل  الت�ساركية، وتنظيم  والقيادة 

ا�سرتاتيجي لتحقيق التغير.
التي  الن�سوية  وحدة  اأن  فاأكدت  العطيات،  ابت�سام  الدكتورة  اأّما 
الن�سوية  مبفهوم  الن�ساء  وع��ي  زي��ادة  اإىل  هدفت  بتدري�سها،  قامت 
واملجتمعات  االأردين  املجتمع  م�ستوى  على  االجتماعية  والعدالة 
اأن  م�سيفة  الن�سوية،  موا�سيع  يف  اأعمق  فهم  خلق  خالل  من  العربية، 
الن�سوية وتاريخها  الوحدة ت�سمنت كذلك موا�سيع غنية عن ماهية 

يف العامل العربي واالإ�سالمي.
بتطوير  املتعلقة  الوحدة  اأن  جانبها،  من  الزين،  روان  واأو�سحت 
خالل  من  التعلم  اأ�سلوب  اعتمدت  املجتمعية،  وامل��ب��ادرات  احلمالت 
اأفكارهّن لتطوير  التجربة، حيث جرى ت�سجيع القياديات على بلورة 
حمالتهّن، وهو ما اأكدته امل�ساركة اآالء النوافلة، قائلة: "ما مييز هذه 
التجربة هو الواجبات التنفيذية التي كانت ُتطلب منا بعد كل جل�سة 

بحيث ُيقا�س وعينا يف فهم حمتوى امل�ساق وتطبيقه ب�سكل عملي.
دّر�ستها  التي  املجتمعي،  والتنظيم  الت�ساركية  القيادة  وحدة  اأما 
ن�سرين احلاج اأحمد، فكان هدفها تعّلم كيفية قيادة وتنظيم املجتمعات 
يف حمالت جمتمعية؛ بهدف بناء قوة النا�س والتاأثر الإحداث التغير 

املُ�ستدام.
مبادرتها  اإن  ال��رازق،  عبد  اآالء  امل�ساركة  قالت  ال�سدد،  هذا  ويف 
الفتتاح منجرة خ�سب للعمل فيها؛ يف حماولة للخروج من التحديات 
بعد  االآن،  تدرك  جعلتها  امل�ساق،  هذا  يف  التحاقها  قبل  واجهتها  التي 
اختتامها لهذا امل�ساق وا�ستيعاب مفاهيمه االأ�سا�سية، اأن ق�سيتها كانت 

م�ساألة متييز جندري.
هذا وا�ستعر�ست امل�ساركات، يف احلفل، م�ساريعهّن التنظيمية التي 
املت�سربات  الطالبات  عودة  �سمان  مثل:  حمددة،  تغيرات  على  ركزت 
من املدار�س اإىل مقاعد املدار�س النظامية للح�سول على �سهادة العا�سر 
اأو ما يوازيها من خالل برامج داعمة، وحترك جمتمعي لتوفر فر�س 
والطاقة  البيئة  قطاعات  يف  للن�ساء  العمل  ظ��روف  وحت�سني  عمل، 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  العامالت  الن�ساء  ع��دد  وزي��ادة  املتجددة، 

البيئية يف االأردن.
 ،2011 ع��ام  تاأ�س�ست  جمتمعية،  موؤ�س�سة  هي  "اأهل"  اأن  ُيذكر 
وتقدم الدعم ال�سروري للمجموعات املجتمعية لتنظيم وبناء قوتهم 
العدالة  التغير ولتحقيق  وقيادة مواردهم على �سكل حمالت لقيادة 
املجتمعية، وتبني الدعم الذي تقّدمه من تدريبات وتوجيه على اأ�س�س 

تنظيم املجتمع القيمي.

*عمان 
غابة  لتنظيف  حملة  ال�سبت،  لل�سباب،  احل�سن  جائزة  مكتب  نفذ 

�سيل ح�سبان بعنوان "بهمتنا..نحمي بيئتنا".
ناعور  وبلدية  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
للمنتجات  ال�سويدية  االأردن��ي��ة  وال�سركة  ناعور  تربية  ومديرية 

الطبية والتعقيم )جو�سوي(.
احلملة  اإن  كلداين  �سمر  احلملة  ومن�سقة  اجلائرة  مديرة  وقالت 
�سل�سلة  �سمن  وتاأتي  ح�سبان،  �سيل  غابة  يف  نوعها  من  الرابعة  تعد 
املدار�س  ال�سباب وطلبة  لتوعية  بها اجلائزة  التي تقوم  من احلمالت 
البيئية لديهم ونقلها  الثقافة  البيئة وتعزيز  املحافظة على  باأهمية 
لعائالتهم. واأ�سافت، خالل انطالق احلملة، اإن اجلائزة ع�سو يف جلنة 
تطبيق ا�سرتاتيجية وزارة البيئة للحفاظ على البيئة، واأخذت على 
مع  بالتعاون  احلايل  العام  نهاية  حتى  نظافة  حمالت  تنفيذ  عاتقها 
الغابات  نظافة  على  احلفاظ  اأهمية  اإىل  كلداين  واأ�سارت  �سركائها. 
خا�سة واأنها حتمل اأ�سماء اأ�سخا�س �ساهموا ببناء الوطن والدفاع عنه، 
مبينة اأن اجلائزة التي م�سى على تاأ�سي�سها 37 عاما من خالل مكاتبها 
يف عمان واربد والعقبة، تهدف اإىل ت�سجيع الطلبة وال�سباب ليكونوا 

فاعلني يف جمتمعاتهم وخدمة وطنهم.
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*عمان 
العام،  "اأردننا جنة" هذا  ا�سهم برنامج 
على  الداخلية،  ال�سياحة  حركة  بتن�سيط 
فر�ستها  التي  والعقبات  القيود  من  الرغم 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  على  ك��ورون��ا  جائحة 
للعديد من  حمليًا، من خالل توفر رحالت 
الوجهات ال�سياحية املتنوعة التي متتاز بها 

اململكة، وباأ�سعار تنا�سب جميع املواطنني.
وحقق الربنامج املدعومة كلف رحالته 
من وزارة ال�سياحة واالآثار وهيئة تن�سيط 
باملئة،   50 ال���  تتجاوز  بن�سبة  ال�سياحة 
اأعداد  االأهداف املرجوة منه، حيث و�سلت 
من  ا�سهر  ثالثة  بعد  بالربنامج  امل�ساركني 

انطالقه اإل�ى 63 الف م�سارك.
ال�سياحي  النقل  حافالت  اأعداد  وبلغت 
خمتلف  م��ن  امل�ساركني  بنقل  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ال�سياحية  للوجهات  اململكة  حمافظات 
دل��ي��اًل   2256 ي��راف��ق��ه��ا  ح��اف��ل��ة،   2256

�سياحيًا.
وبح�سب، بيان �سحفي، لوزارة ال�سياحة 
عام  مدير  م�ساعد  ق��ال  ال�سبت،  واالآث���ار 
برنامج  وم��دي��ر  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 

ال���وزارة  اإن  اخل�����س��ر،  ي��زن  جنة  اأردن��ن��ا 
والهيئة قامتا بدعم الفعاليات الفلكلورية 
تاأتي  التي  املو�سيقية  واحلفالت  ال�سعبية 
"الهوى  واالإقليمية  الوطنية  �سمن احلملة 
منطقة  �سلطة  اطلقتها  ال��ت��ي  جنوبي" 
لتن�سيط  اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة 

ال�سياحة يف املثلث الذهبي.
على  القائمة  اللجنة  اأن  اخل�سر  وبني 
اإدراج  حاليا  تدر�س  جنة،  اأردننا  برنامج 
وجهات �سياحية جديدة �سمن الربنامج يف 
اللجنة  قيام  موؤكدا  املقبل،  ال�ستاء  مو�سم 
ب�سكل  الرحالت  برامج  وتقييم  مبراجعة 
ورغ��ب��ات  يتنا�سب  مب��ا  وتعديلها  دوري، 

املواطنني ويتواءم مع املوا�سم ال�سنوية.
الربنامج  اإن  بيانها،  يف  ال��وزارة  وقالت 
اخل�سائر  من  التخفيف  اإىل  كذلك  ي�سعى 
ج��راء  ال�سياحي  ب��ال��ق��ط��اع  حل��ق��ت  ال��ت��ي 
جائحة كورونا وم�ساعدته على التعايف، من 
خالل اإ�سراك املكاتب ال�سياحية يف تنظيم 
وتنفيذ الرحالت، والنقل ال�سياحي وادالء 
من  والعديد  الداخلي،  وال��ط��ران  ال�سياح 
واملخيمات،  كاملطاعم  ال�سياحية  املن�ساآت 

منطقة  يف  ك��ال��رواح��ل  اخل��دم��ة  ومقدمي 
البرتا و�سيارات الدفع الرباعي يف وادي رم.
ال��ذي  جنة"  "اأردننا  برنامج  وي��وؤم��ن 
جمانيًا  نقال  ال�سياحية،  املكاتب  تنفذه 
جمهزة  �سياحي  نقل  ح��اف��الت  خ��الل  م��ن 
اململكة  حمافظات  م��ن  تنطلق  وحديثة، 
يف  املتوفرة  ال�سياحية  الوجهات  نحو  كافة 
�سياحي  دليل  تخ�سي�س  وكذلك  الربنامج، 
توفر  اىل  باالإ�سافة  حافلة،  لكل  مرافق 

وجبات الطعام.
للمواطن،  امل�سمم  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
وجهات  ل��ع��دة  الواحد"  "اليوم  رح���الت 
�سياحية يف مناطق ال�سمال والو�سط وجزء 
يف  مبيت  ورح���الت  اجل��ن��وب،  مناطق  م��ن 
التي  اجلائحة  من  ت�سررا  االأك��رث  املناطق 
عانت من توقف قدوم ال�سياحة اخلارجية 
كمدينة العقبة والبرتا ووادي رم، وغرها 
من املناطق. وي�ستطيع املواطن االطالع على 
واخلدمات  امل�سمولة  ال�سياحية  الوجهات 
املقدمة واأ�سعار الرحالت وعمليات احلجز، 
Jannah." اأردننا جنة  من خالل تطبيق 

الذكية. الهواتف  jo" على 

*عمان 
 دعا خرباء اقت�ساديون مبجال العمل، 
ال�سباب االردين اإىل التوجه للتعليم املهني 
معدالت  ارت��ف��اع  لتفادي  احلرفية  واملهن 
املواءمة  �سعف  ب�سبب  االأردن  يف  البطالة 
�سوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

العمل.
االنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأك��دوا 
االردنية )برتا( اهمية اإر�ساد ال�سباب اإىل 
الدرا�سية  امل��راح��ل  يف  الذاتية  التوعية 
قراراتهم  اتخاذ  من  لتمكينهم  املختلفة، 
لهم حياة كرمية  يوؤمن  نحو م�ستقبل مهني 

وي�ساهم بالتحاقهم ب�سوق العمل.
"مهن من  مل��ب��ادرة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
القطاع  ان  غ��زال،  حممد  املهند�س  ذهب" 
عدة  منذ  ي��ع��اين  احلرفية  وامل��ه��ن  املهني 
ب�سبب  املهن  عن  ال�سباب  عزوف  من  �سنوات 
كبرة  ن�سبة  ان  اىل  م�سرا  العيب،  ثقافة 
معرفتهم  رغم  اجلامعي  التعليم  اىل  تتجه 
بان �سوق العمل بحاجة اىل املهن احلرفية 
التعليم  م��ق��اب��ل  ك��ب��رة  ا���س��غ��ال  بن�سبة 

اجلامعي.
وبني ان املهن احلرفية خالل الفرتة ما 
من  الت�سعينيات  ولغاية  االربعينيات  بني 
واعتزاز  فخر  م�سدر  كانت  املا�سي  القرن 
االردن��ي��ة  العائالت  ا�سماء  على  وت�سمى 
بحيث يتوارثها االباء عن االجداد، داعيا 
الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تطبيق  اىل 
املحور  على  والعمل  والتقني  املهني  للتعليم 
وتوجيه  التطوير  مع  ي��ت��واءم  مبا  الفني 
ال���ط���الب وه����م ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���س��ة 
التعليم  ب��اجت��اه  وحتفيزهم  وت�سجيعهم 
العامل  قيمة  تعزيز  اىل  ا�سافة  املهني، 
التعليم  ح�ساب  على  املهني  والتعليم  املهني 

االكادميي.
التنفيذي  املكتب  ع�سو  قالت  بدورها، 
لالحتاد العام لنقابات عمال االأردن ب�سرى 
بني  املرتفعة  البطالة  ن�سب  اإن  ال�سلمان، 
فئة ال�سباب و�سلت مل�ستويات غر م�سبوقة، 
التي  االقت�سادية  التحديات  مع  �سيما  ال 
العمل،  �سوق  على  كورونا  جائحة  فر�ستها 
االأمر الذي يوؤكد اأهمية التوجه نحو املهن 
التي  العمالية  القطاعات  ك��اأح��د  احل��رة 
والتقني،  املهني  الت�سغيل  مظلة  حتت  تاأتي 
العمل  عن  للباحثني  عديدة  فر�سا  وتوفر 

من فئة ال�سباب حتديدا.
وبينت اأهمية تغير الثقافة املجتمعية 
التخ�س�سات  درا���س��ة  بتف�سيل  ال�سائدة 
العديد منها حالة  ي�سهد  التي  االأكادميية، 
فر�س  ح�ساب  على  واال�سباع،  الركود  من 
ع��دي��دة م��ت��وف��رة يف ق��ط��اع امل��ه��ن احل��رة 

املهني،  والت�سغيل  احلرفية  وال�سناعات 
يف  الالئق  العمل  معاير  توفر  جانب  اإىل 
االجتماعية  احلماية  و�سمان  القطاع  هذا 
حقوق  حتمي  التي  القانونية  واالأدوات 

العمال.
نق�سا  هناك  اأن  اإىل  ال�سلمان  وا�سارت 
قطاع  يف  املاهرة  للعمالة  بالن�سبة  كبرا 
املحلي، مما يفتح  ال�سعيد  املهن احلرة على 
الفجوة  ل�سد  الوافدة  العمالة  اأمام  املجال 
مبهن  املتعلقة  والقدرات  باملهارات  املتمثلة 

عديدة مطلوبة يف �سوق العمل.
لدخول  ال�سباب  حتفيز  اأهمية  واكدت 
�سوق العمل من بوابة املهن احلرة وتاأ�سي�س 
العي�س  �سبل  لهم  تكفل  �سغرة  م�سروعات 
الكرمي ومتطلبات احلياة وت�سهم بتخفي�س 
ال�سعيد  ع��ل��ى  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سب 

الوطني.
العمل  جلنة  رئي�س  طالب  جانبه،  من 
النيابية  وال�سكان  االجتماعية  والتنمية 
النائب ح�سني احلرا�سي�س، ب�سرورة توجه 
من  واحل��رف��ي��ة  احل��رة  املهن  اىل  ال�سباب 
التدريب  موؤ�س�سة  مبعاهد  التدريب  خالل 
املهني لوجود مهن حرفية متنوعة، ا�سافة 
قطاع  يف  امل��ه��ن  بع�س  على  ال��رتك��ي��ز  اىل 
االن�ساءات التي كانت تقت�سر على العمالة 

الوافدة.
املجتمعية  الثقافة  تغير  اهمية  وبني 
ن��ح��و امل��ه��ن احل��رف��ي��ة وخ��ا���س��ة ال��ي��دوي��ة 
ال��ذات  على  باالعتماد  ال�سباب  وت�سجيع 
للم�سروعات  والتوجه  مهاراتهم  وتطوير 
املناطق  اأبناء  وخا�سة  الريادية،  ال�سغرة 
يتنا�سب  مبا  مناطقهم  خلدمة  حظًا  االأقل 

مع احتياجاتهم.
برامج  تطوير  ان  احلرا�سي�س  واأك���د 
تنمية  وموؤ�س�سة  املهني  التدريب  موؤ�س�سة 
امل��ه��ارات  ال�سباب  مينح  امل��ه��ارات  وتطوير 
ال�سحية  وال�����س��الم��ة  امل��ه��ن��ي��ة  وامل��ع��رف��ة 

الالزمة للدخول اىل �سوق العمل.
ب��ي��ت العمال  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س 
العمل  ل��وزارة  اال�سبق  واالم��ني  للدرا�سات 
املهنية  امل��ج��االت  ان  جنمة  اب��و  ح��م��ادة 
واحلرفية توفر فر�س عمل واعدة وحتقق 
دخ���ال جم��زي��ا ق��د ي��ف��وق ك��ث��را م��ا ميكن 
ذلك  وم��ع  املكتبية،  الوظائف  ت��وف��ره  اأن 
العمل  عن  ال�سباب  من  عزوفا  هناك  جند 
يف  وخا�سة  اجلامعي  التعليم  مقابل  املهني، 

تخ�س�سات ال يحتاجها �سوق العمل.
التي  العمل  فر�س  ان  جنمة  ابو  وق��ال 
وال  ج��دا  حم��دودة  العام  القطاع  يوفرها 
�سنويا  عمل  فر�سة  اآالف   8 على  ت��زي��د 
معظمها يف قطاعي ال�سحة والتعليم، بينما 

العمل  �سوق  اإىل  الداخلني  اأع���داد  تزيد 
 110 على  �سنويا  العمل  فر�س  ع��ن  بحثا 

اآالف باحث.
ال�سلبية  النظرة  تغير  اهمية  واك��د 
لدى البع�س جتاه العمل املهني وجدواه يف 
مب�ساعدة  مطالبا  ال�سباب،  م�ستقبل  بناء 
اإىل  واإر�سادهم  واأ�سرهم  وال�سابات  ال�سباب 
املعلومات  اإىل  للو�سول  �سبل  من  يتوفر  ما 
واالأدوات التي تهدف اإىل التوعية الذاتية 
لتمكينهم  املختلفة،  الدرا�سية  املراحل  يف 
امل�ستقبل  مهنة  نحو  قراراتهم  اتخاذ  من 
مع  ين�سجم  ومبا  العمل،  ب�سوق  والتحاقهم 
بيان  على  الرتكيز  مع  وتوجهاتهم  ميولهم 
اآفاق جديدة  اأمناط العمل املختلفة، وفتح 
للخيارات املتاحة يف �سوق العمل بعيدًا عن 

االأمناط التقليدية للعمل.
املهني  ال��ت��دري��ب  ان  جنمة  اب��و  وق���ال 
ال�سباب  وتهيئة  ت��اأه��ي��ل  يف  ه��ام  دور  ل��ه 
الإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة، وكذلك تطوير 
اإن�ساء  بتحفيز  العالقة  ذات  اخل��دم��ات 
ال�سغرة  وامل�����س��اري��ع  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع 
وممار�سة  واالأع��م��ال  ال�سغر  واملتناهية 

االأعمال من املنزل.
ن�سر  قد  املدنية  اخلدمة  دي��وان  وك��ان 
العامة،  الثانوية  نتائج  اإع��الن  مع  تزامنا 
التخ�س�سات  على  والطلب  العر�س  درا�سة 
الراكدة وامل�سبعة لالأعوام 2020 - 2021، 
والتي ت�سكل 70 باملئة من خمزون الديوان، 
املهنية  التخ�س�سات  اإىل  بالتوجه  مطالبا 
والتقنية املطلوبة يف �سوق العمل، واالبتعاد 
على  املن�سورة  االكادميية  التخ�س�سات  عن 

موقع الديوان االإلكرتوين.
ا�ستقبال  توقف  عن  الديوان  اعلن  كما 
طلبات من �سيقوم بالت�سجيل بالتخ�س�سات 
املجتمع  وك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��راك��دة 
 2021/2020 الدرا�سي  العام  من  اعتبارا 

فما بعد.
وتعمل موؤ�س�سة التدريب املهني من خالل 
على  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  معهدا   35
املتدربني  اعداد  فيها  يتم  تدريبية  برامج 
يف م�ستويات العمل اال�سا�سية املهني واملاهر 
التقني  الدبلوم  وبرامج  املهارات،  وحم��دد 
والفني لاللتحاق يف �سوق العمل وتزويدهم 
واالجتاهية  واملعرفية  االدائية  باملهارات 
ال�سلم  ح�سب  الالزمة  احلياتية  واملهارات 

الفني للمهارات.
رفع  برامج  على  بالتدريب  تقوم  كما 
وبرامج  امل�ستمر  التدريب  وبرامج  الكفاءة 
التدريب يف جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية 

وبرامج تدريب املدربني وامل�سرفني. 
)برتا- عبدالقادر الفاعوري(

سياحة داخلية واعدة بعد مشاركة 
63 ألف مواطن ببرنامج أردننا جنة

خبراء يدعون للتوجه الى التعليم 
المهني والمهن الحرفية

مقال رئيس التحرير

 ����س���ائ���ق ال���ت���اك�������س���ي، يف 
الذين  املعرفة،   المتحان  اخل�سوع  عليه  بريطانيا 

يعرفون با�سم �سائقي االإ�سارة اخل�سراء يحتاجون اإىل معرفة 320 
طريقة ت�ساعدهم يف حفظ )25000( �سارع و)20000 ( من املعامل 
واالأماكن االأ�سا�سية مبا فيها الفنادق واملطاعم داخل م�ساحة دائرية 
ن�سف قطرها 6 اأميال و�سط لندن ، فاإن درا�سة �سوفر العمومي يف هذا 
البلد تتطلب عامني اإىل 4 اأعوام: هذا يتطلب من ال�سوفر زيارة كل 

هذه ال�سوارع واملعامل ملعرفتها .
خريطة  اأمامه  وي�سع  نارية  دراج��ة  ي�ستاأجر  ال�سواقني  بع�س 
بحيث  االمتحان،  قبل  واملعامل  ال�سوارع  كل  بزيارة  ويقوم  للمنطقة 
ي�سبح ال�سوفر يحلم باخلريطة، ويف بع�س االأحيان ت�سبح اخلريطة 
جزءا من حياة ال�سوفرية اليومية، وبع�س املتقدمني للفح�س  در�سوا 
فقط   %5 اإىل  ت�سل  النجاح  ن�سبة  اإن  �سيما  ينجحوا.  ومل  �سنوات   9

و95% ال ينجحون .
االإ�سارة  �سائقي  با�سم  املعروفني  ال�سواحي  ل�سائقي  بالن�سبة  اأما 
اإىل 51 دائرة للتحرك فيها  ال�سفراء فاإن عليهم معرفة ما بني 30 
ومعرفة كل الطرق مبا فيها االأماكن واملعامل االأ�سا�سية يف ال�ساحية 
اأجرة  �سائق  لي�سبح  االختبار  اجتياز  مع  عامني  اإىل  يحتاج  واالأم��ر 

برخ�سة »�سوبربان« يف ال�ساحية املرخ�س له العمل فيها .
ما �ساء اهلل عندنا يف االردن �سوفر التك�سي )مهنة ال مهنة له( 
اللغات  متعدد  �سخ�س  جتده   : منها  ال�سوفرية  بع�س  �سفات  وهناك 
فهو يتقن     لغات متعددة على مبداأ التك�سر والتطبي�س ويتقن اي�سا 
عدد من اللهجات املحلية وبع�سهم يعرف عدد ال باأ�س به من امل�سبات ، 
وترتاوح تلك امل�سبات ما بني اخلفيف واملتو�سط والثقيل ، على اإطالع 
والبلديات،  واال�سغال  واالت�ساالت  النقل  وزارت��ي  مبخططات  دائم 
احلفريات  ح��ول  ال��رك��اب  ت�����س��اوؤالت  على  يجيب  دائ��م��ا  اأن��ه  حيث 
غر  جنده  ما  نادرا  والرئي�سية....  الفرعية  الطرقات  يف  املنت�سرة 
مدمن على القهوة والدخان واالأغاين العجيبة  املزعجة التي ت�سبب 
عادة �سداع مزمن للركاب دائمي التنقل  يف املدينة ودائما يعرف عدة 
طرق توؤدي اإىل املدينة الواحدة ، فهو م�ستعد دائمًا للمغامرة واأخذ 
اأي�سالهم  اأجل  من  ا�ستئذان  بدون  عجيبة  وذلك  مغامرة  يف  الركاب 
�ساملني ، غامنني اإىل بيوتهم والطامة الكربى اذا كان ال�سوفر )اأزعر 

ومدقدق( اأو �ساحب اأ�سبقيات .
    بحكي يف اجلوال اأثناء القيادة !!!! عادي جدًا!!!  وكل الركاب 
وكر�سي  وال�سخ�سية......  العائلية  وم�ساكله  حياته  ق�سة  بعرفوا 
ال�سائق دائما راجع على االخر اىل اخللف وكان اهلل يف عون الراكب 
الذي يجل�س خلف هذا الكر�سي ، يتوقف يف منت�سف الطريق ي�سرتي 
، ع�سان الكافيني اللي عادة بخرب بيت الركاب امل�ساكني. الزم  قهوة 
دائمَا يعمل م�سكلة مع اأحد الركاب بخ�سو�س االجرة وعدم ت�سغيل 
العداد.... دائما يحلل ويعطي راأيه يف ما يجري يف ال�ساحة الدولية 
، وال�سيا�سة االأمريكية والعربية وما اإىل ذلك من م�سايب مع التنويه 

اأن هناك عددَا قلياّل من ال�سائقني ال يتمتعون بتلك ال�سفات .
حتليل ال�سخ�سية هو ال�سىء الثانى املرتبط بني �سائقى التاك�سى، 
كثرة  ق�س�س  �سرد  فى  �سيبداأ  التاك�سى  اأقدامك  تطاأ  اأن  فبمجرد 
ومتنوعة ويبداأ هو فى حتليل كل �سىء من حوله، حتى �سخ�سيتك، 
�سيفاجئك ب�سوؤال  فاإذا بداأت فى احلديث معه وجماراته فيما يقول 
"يا ا�ستاذ ملاذا مكتئب؟"، اأما اإذا متنعت عن اخلو�س فى اأحاديثه التى 
فلديهم  انطوائى"،  انت  "ملاذا  ج��راأة  بكل  لك  �سيقول  رمبا  تنتهى  ال 
قدرة على فهم ما تريده من اأول كلمة تنطق بها، حتى لو كان حتليله 

غر �سحيح فهو على ثقة مبا يقول .
�سائقى  من  به  باأ�س  ال  عدد  بني  منت�سرا  �ستجده  ال��ذى  ال�سىء  
هامة  �سخ�سيات  مبقابلة  احلظ  حالفهم  قد  جميعهم  اأن  التاك�سى، 
ووزراء وم�سوؤولني كبار يف �سلك الدولة اأو م�ساهر منذ فرتة ق�سرة . 

من  االأك��رب  العدد  لديهم  اجلميع،  غر  اأنف�سهم  ي��رون  ما  دائما 
امل�سكالت، يرى اأن اجلميع حمظوظون اإال هو ي�سعر وكاأن اهلل اختاره 
اإذا  باالكتئاب  تدريجيا  �ست�ساب  رمبا  العامل،  كوارث  ن�سف  ليتحمل 
املاآ�سى  كرثة  من  للموا�سالت  كو�سيلة  التاك�سى  ا�ستخدام  على  داومت 
االأ�سعار  ارتفاع  ، بداية من  ال�سائقني يوميا  التى يق�سها عليك بع�س 
و�سوال اإىل م�ساكله العائلية التى ال تنتهى ، لكن جملتان هما االأكرث 
انت�سارا بني بع�س �سائقى التاك�سى فى بلدنا، العداد )معطل وخربان( 

وال يوجد معي )فكة( .

خالد خازر الخريشا

 شوفيرالتكسي  ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

جهود عالمية دؤوبة إلذكاء 
الوعي بإمكانية منع االنتحار  

*عمان 
الع�سرة  اجل�سور  اأعلى  من  و�سقوطا  حرقا  اأربعيني  انتحار  قوبل   
على  االأ�سف  من  بكثر  ا�سبوعني،  حوايل  قبل  عمان،  العا�سمة  �سرق 
م�سره، لكن امتعا�سا وده�سة، تثرهما حوادث االنتحار بقطع النظر 
جمتمعي،  وا�ستهجان  النف�س،  لقتل  ديني  حترمي  و�سط  دوافعها،  عن 
على الرغم من تعاطف بع�سهم مع النهايات املفجعة، ولي�س مع فكرة 
من  العا�سر  يف  عاملي  يوم  �سمن  العامل  يناه�سها  التي  حكما،  االنتحار، 

اأيلول من كل عام.
ويجمع نا�سطون عرب مواقع التوا�سل االجتماعي على رف�سه جملة 
وتف�سيال، �سابرين غور ا�سبابه، من وجهة نظرهم، حيث يرى كل من 
عطاهلل ابو قتيبة و�سليمان املنا�سر "اعمال حرة" اأن لالنتحار دوافعا 
خمتلفة، منها نف�سية، واجتماعية، واقت�سادية، ف�سال عن االبتعاد عن 

الدين، والفقر والبطالة.
ويوؤيد كل من املنا�سر وقتيبة، فهد ال�سايغ"موظف بالقطاع العام" 
فيما يذهبا اليه، م�سيفا:"انها حلظة تخلي قاتلة"، غر اأن املتخ�س�سة 
يف املوارد الب�سرية روؤى الزهري، تعتقد اأن الكاآبة وال�سعور بالوحدة، 
ازهاق  يربر  �سبب  "ال  تاأكيدها:  رغم  انتحارية،  الأفكار  يقودان  رمبا 

الروح على االطالق".
تقدمي  اأهمية  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  يوؤكدون  معنيون 
الدعم النف�سي واالجتماعي واالقت�سادي واملعنوي، لكل من تظهر عليه 
نوازع انتحارية، ا�سافة اىل �سرورة توفر البيئة احلا�سنة امل�ساندة، 
وتعزيز الثقة بالنف�س واحلوار البناء بني االفراد، واال�ستماع مل�سكالت 
االأ�سرة  �سمن  الدائم  والتوا�سل  ال�ساحلة  والرتبية  االأبناء،  وهموم 
الواحدة، والتكافل االجتماعي، ف�سال عن ا�ستثمار الف�ساء االلكرتوين 
وم�ساهدة  بقراءة  املختلفة،  التوا�سل  ومن�سات  واملعلوماتي،  املعريف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وت�سر  معا.  والعقل  لل�سحة  مفيد  هو  ما  كل 
اإذكاء  "هو  اليوم،  هذا  من  الغر�س  اأن  اىل  االلكرتوين،  موقعها  عرب 
مئات  وتنفيذ  رعاية  يف  ت�سارك  حيث  االنتحار،  منع  باإمكانية  الوعي 
الن�ساطات حول العامل، �سملت فعاليات تثقيفية وتذكارية، واإحاطات 

وموؤمترات �سحفية، وحمالت عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.
وتبني: ينتحر اأكرث من 700 الف �سخ�س كل عام يف العامل، اإذ يعد 
االنتحار رابع �سبب للوفاة عند االأ�سخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
15 و19 عاما، وان 77 باملئة من حاالت االنتحار يف العامل حتدث يف 
املبيدات،  ابتالع  اأن  اىل  الفتا  الدخل،  واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان 
�سيوعا  االأك��رث  االأ�ساليب  بني  من  هي  النارية  واالأ�سلحة  وال�سنق 

لالنتحار على م�ستوى العامل.
"االنتحار  اأن  العام،  االفتاء  لدائرة  االل��ك��رتوين  املوقع  ويوؤكد 
حرام، وهو من اأكرب الكبائر بعد ال�سرك باهلل تعاىل، الأنه قتُل نف�ٍس 
َم  َحرَّ الَِّتي  ْف�َس  النَّ َتْقُتُلوا  )َواَل  تعاىل:  بقوله  وجل  عز  اهلل  حرمها 
(، ونف�س االإن�سان ملك هلل تعاىل ولي�س ل�ساحبها، قال  قِّ ُ اإِالَّ ِباحْلَ اهللَّ

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما(. تعاىل: )َواَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اإِنَّ اهللَّ
ُيقِدَم االإن�سان على قتل نف�سه باأي و�سيلة  اأن  "االنتحار  وي�سيف: 
كانت، كاإطالق الر�سا�س على نف�سه، اأو ب�سربه ال�سّم، اأو اإحراق نف�سه 
كل  ميوت،  حتى  وال�سراب  الطعام  برتك  اأو  ليغرق،  املاء  يف  اإلقائها  اأو 
هذا واأمثاله حرام باالتفاق، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )َمَن 
َم  اأُ ِبَها يِف َبْطِنِه يِف َناِر َجَهنَّ َقَتَل َنْف�َسُه ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه يِف َيِدِه َيَتَوجَّ
اإذا مل ميت  انه:  "االفتاء" اىل  اأََبًدا(وي�سر موقع  ِفيَها  لًَّدا  َخاِلًدا خُمَ
من حاول االنتحار فاإنه يوؤدب وينكر عليه، الأنه اأقدم على ال�سروع يف 
قتل النف�س املحرمة، وال دية على املنتحر الأن العقوبة �سقطت باملوت، 
واإمنا عليه الكفارة يف ماله، واإذا وجد امل�سلم نف�سه حتدثه باالنتحار 
ال�سيطان  من  باهلل  اال�ستعاذة  من  يكرث  اأن  فعليه  ذلك،  من  ب�سيء  اأو 
الرجيم، واال�ستغفار، واالإكثار من عمل الطاعات، وتذّكر االآخرة، اإذ اأن 
"ثقافة االنتحار هي من الثقافات الوافدة على جمتمعنا االإ�سالمي".

اأن  �سحيح  الدباغ:  زهر  الدكتور  النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  يقول 
اأن  بع�سهم،  يعلمها  ال  التي  احلقيقة  ولكن  متعددة،  االنتحار  اأ�ساليب 
ال  عينه،  بالوقت  ولكنهم  امل��وت،  يريدون  ال  منهم  العظمى  الغالبية 
قاتلة،  حلظة  يف  م�سدود  طريق  اىل  ي�سلون  حيث  باحلياة،  يرغبون 
عن  �سك  بال  �سيعرب  النجاة،  االنتحار  ح��اول  ملن  قدر  لو  انه  موؤكدا 
ندمه العميق، خا�سة لدى �سعوره باالأمل اأو اخلوف، واأن ايذاء النف�س 
جللب االنتباه، هي من �سمن حماوالت االنتحار، الأنها قد تف�سي احيانا 

للموت، بينما كان �ساحبها، يحاول فقط اأن يكون يف دائرة االهتمام.
وي�سدد اأنه من اخلطورة مبكان توافر اأدوات ت�ساعد على االنتحار 
بتنفيذ  ي�سرع  ما  ح��ادة،  اآلة  اأو  ك�سالح  له،  ن��وازع  لديهم  من  مبحيط 
�سمات  لديهم  تتوفر  ملن  �سيما  وال  النف�س،  لقتل  ال�سمني  التهديد 
اأو  وعي  اأو  تفكر  بال  ال�سلبي،  القرار  اتخاذ  يف  و�سرعة  اندفاعية 
االدوات  اأو  الو�سائل  من  اأي  من  "تنظيف" املكان  اأهمية  مبينا  دراية، 
امل�ساعدة على االنتحار. ويف ال�سياق، ُيّذكر الدكتور الدباغ، باأن هنالك 
اأمرا�س موؤملة وم�ستع�سية، وهنا،  بع�س حاالت االنتحار الناجمة عن 
قبل  الالزم  العالج  لتوفر  النف�سي  الطب  تدخل  من  البد  يو�سح،  كما 
الدكتور  االجتماع  علم  اأ�ستاذ  ويعزي  النف�سية.  احلالة  ا�ستفحال 
منها  ع��دة  ع��وام��ل  ت��داخ��ل  اىل  االنتحار  اأ�سباب  اخل��زاع��ي  ح�سني 
تنفيذ  له،  وفقا  واالأخطر،  واجتماعية،  نف�سية  واأخ��رى  اقت�سادية 
فيما يعرف باالنتحار االآين اأو اللحظي، الفتا اىل اأن االنتحار قد يقع 
نتيجة لفقدان الثقة بالنف�س وعدم القدرة على حل املع�سالت، ووجود 
االأ�سري  التفكك  عن  ف�سال  م�ساندة،  غر  جمتمعية  بيئة  �سمن  املرء 

والف�سل والفقر والبطالة واالحباط املزمن وتعاطي املخدرات.
اىل  تر�سل  وقوية،  و�سادمة  موؤملة  ر�سالة  االنتحار  وي�سرت�سل: 
التنبه لكل  للدكتور اخلزاعي البد من  من ال يهمه االأمر، وهنا، وفقا 
ا�سارات النوازع االنتحارية، من تذمر و�سكوى و�سياع و�سرود واكتئاب 
وع�سبية وقلق، موؤكدا اأن االنتحار هو �سلوك مرفو�س دينيا وعقالنيا، 
حيث تدعو كل الديانات ال�سماوية لل�سرب وبذل اجلهد واالعتماد على 
النف�س وم�سورة االآخرين، "فال يجوز ازهاق النف�س حتت اأي ظرف اأو 
�سغط".   ويزيد: اأن اخلطورة تكمن يف حماوالت انتحار االطفال، اأي 
من هم دون �سن 18 عاما، وهذا مرده اأي�سا، للعنف االأ�سري، واحلرمان، 
ال�سنوي  للتقرير اجلنائي  اأنه ووفقا  الرتبوية، م�سرا اىل  واالأخطاء 
ال�سادر عن مديرية االمن العام/اإدارة املعلومات اجلنائية، فاأن عدد 
حاالت االنتحار يف االردن قد بلغ العام املا�سي 169 حالة، يف زيادة 
ملحوظة مقارنة بعام 2019 حيث بلغت حاالت االنتحار وقتها، 116 
اأن  الدكتور اخلزاعي بدرا�سات ذات �سلة، ت�سر اىل  حالة. وي�ستعني 
ن�سف حاالت االنتحار يف االأردن، تتم عن طريق ال�سنق، و14 باملئة، 
بوا�سطة ال�سالح الناري، و10 باملئة ناجمة عن التعر�س للحرق، و10 
باملئة،  اأماكن مرتفعة، و12  النف�س من  اأو رمي  ال�سقوط  باملئة جراء 
�سرب املواد الكيماوية، الفتا اىل اأن ثلث الفئة العمرية للمنتحرين، 
ترتاوح من 18 اىل 23 عاما، واأما فئة االأحداث، اأي اأقل من 18 عاما، 
كلية  يف  وعلومه  ال�سريف  احلديث  اأ�ستاذ  باملئة.   13 لنحو  فت�سل 
ال�سريعة يف جامعة الرموك الدكتور خالد ال�سرمان يقول: ال يجوز 
االإقدام على قتل النف�س الأي �سبب من االأ�سباب، فهو �سبب للخلود يف 
الو�سيلة  بنف�س  يكون  اأن عذاب �ساحبه  كما  نار جهنم  والعياذ باهلل، 
التي مت بها االنتحار، مذكرا باأن اهلل �سبحانه وتعاىل نهى عن الياأ�س 
اْذَهُبوا  )َياَبِنيَّ  الكافرين فقال:  اأن ذلك من  �سفات  واأخرب  والقنوط، 
َيْياأَ�ُس ِمْن  اإِنَُّه ال   ِ َرْوِح  اهللَّ َتْياأَ�ُسوا ِمْن  َواأَِخيِه َوال  �ُسوا ِمْن ُيو�ُسَف  َفَتَح�سَّ
تعظيم  اىل  ال�سياق  هذا  يف  ويدعو  اْلَكاِفُروَن(.  اْلَقْوُم  اإِالَّ   ِ اهللَّ َرْوِح 
الطاعات  من  واالكثار  برحمته،  واليقني  قدرته،  جلت  باهلل  الرجاء 
بالعمل  اغتنامها  من  البد  عظيمة  نعمة  احلياة  باأن  مذكرا  والدعاء، 
يف  على  ال�سلوات  واملحافظة  والذكر،  العلم  جمال�س  وح�سور  ال�سالح، 
اأوقاتها، مع ال�سرب، وتفوي�س االأمور كلها اإىل اهلل الذي ب�سر ال�سابرين 
بقوله تعاىل: )  وب�سر ال�سابرين الذين اإذا اأ�سابتهم م�سيبة قالوا اإنا 
هلل واإنا اإليه راجعون(.                                )برتا- اخال�س القا�سي(

البترا: العربات الكهربائية تثبت 
جدواها االقتصادية

*البترا 
مدينة  يف  اخرا،  اطالقها،  مت  التي  الكهربائية  العربات  اثبتت   
منذ  مر�سية  مادية  ج��دوى  اخليول  لعربات  كبديل  االثرية  البرتا 
لرئي�س  وفقا  ال�سياحية،  اخلدمات  م�ستوى  برفع  وا�سهمت  اطالقها، 

جمعية الرواحل العاملة يف البرتا حممد العمرات.
العربات  اإن  )ب���رتا(  االردن��ي��ة  االن��ب��اء  لوكالة  ال��ع��م��رات  وق���ال 
الكهربائية التي ما تزال يف فرتتها التجريبية اثبتت جدواها من ناحية 
املدينة  زوار  اعجاب  نيلها  اىل  ا�سافة  اطالقها،  منذ  واالي��راد  الكلفة 
حيث مت ر�سد ردود فعل مر�سية حول العربات الفتا اإىل انها ما تزال 
قيد التقييم والدرا�سة من النواحي الت�سغيلية ومن حيث جودة العربة 
 353 دخل  بتح�سني  �ست�سهم  الكهربائية  ال�سيارات  ان  وا�ساف  نف�سها. 
راحلة عاملة يف البرتا ي�ستفيد منها 2300 اأ�سرة مبا يقارب 11500 فرد 
اأبناء املجتمع املحلي يف اللواء، مثمنًا املكرمة امللكية بدعم املدينة  من 
جهته،  من  للزوار.  املقدمة  اخلدمة  لتح�سني  كهربائية  �سيارات  بع�سرة 
قال رئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة اقليم البرتا الدكتور �سليمان الفرجات 
اإن ا�ستخدام العربات الكهربائية، بدال من عربات اخليول لنقل ال�سياح 
ال�سياحية،  اخلدمات  م�ستوى  برفع  �سي�سهم  االأثرية،  البرتا  �سيق  يف 
املنطقة، وحتافظ على  ال�سيارات تتالءم مع طبيعة  واأن هذه  خ�سو�سا 
خطة  �سمن  ج��اء  الكهربائية  ال�سيارات  اإط��الق  اأن  واأ���س��اف  البيئة. 
الزائر  لتجربة  نوعية  اإ�سافة  و�ست�سكل  املنطقة،  يف  للنقل  متكاملة 
املحلي واالأجنبي للمنطقة، اإىل جانب ما توفره لكبار ال�سن واالأ�سخا�س 
على  واالط��الع  ال��وردي��ة  املدينة  لزيارة  ت�سهيالت  من  االإع��اق��ة  ذوي 
عن  اآرث��ر  كيفني  االأمل��اين  ال�سائح  وحتدث  و�سهولة.  ي�سر  بكل  مرافقها 
اإنها عملت على اإمتام  رحلته للمدينة خالل ال�سيارة الكهربائية، قائال 
و�سهولة ووقت  راحة  بكل  الوردية  املدينة  واال�ستمتاع مبعامل  رحلتهم 
اأ�سرع. وكانت ال�سلطة ا�ستلمت ع�سر �سيارات كهربائية بتوجيهات ملكية 
�سامية، ومن خالل املبادرات امللكية، لي�سبح العدد االإجمايل 20 �سيارة، 
لتطوير منظومة قطاع النقل وال�سياحة داخل املواقع االأثرية ملدينة 
البرتا.                        )برتا- دعاء الطوي�سي(
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*االراضي املحتلة
ذك�����رت و����س���ائ���ل اإع������الم االح���ت���الل 
ال�سرطة  اأن  ال�سبت،  �سباح  اال�سرائيلي، 
من  اآخ���ري���ن  اث��ن��ني  اع��ت��ق��ال  م��ن  متكنت 
فروا،  الذين  ال�ستة  الفل�سطينيني  االأ�سرى 
�سديد  جلبوع،  �سجن  من  املا�سي  االأ�سبوع 

التح�سني.
مت  اإن���ه  "هاآرت�س"  �سحيفة  وق��ال��ت 
زكريا  "فتح"،  حركة  يف  القيادي  اإيقاف 
"اجلهاد  حركة  يف  والنا�سط  ال��زب��ي��دي، 

االإ�سالمي" حممد العار�سة.
ر�سدا  واجلي�س  ال�سرطة  اأن  واأ�سافت 
�سمايل  منطقة  يف  والعار�سة  الزبيدي 
خا�سة  قوة  و�سلت  ذلك  وبعد  اإ�سرائيل، 
من  ال��ت��اأك��د  عملية  ل��ت��ت��وىل  امل��ك��ان  اإىل 

وجودهما، ثم اأوقفتهما .
الفارين  االأ�سرى  عدد  يرتفع  وبذلك، 
اأ�سل  من   4 اإىل  العثور عليهم  الذين جرى 

.6
اأعلنت،  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  وكانت 
اثنني  اأول  على  عرثت  اأنها  اجلمعة،  م�ساء 

قادري،  يعقوب  وهما  الفارين  االأ�سرى  من 
وحممود عار�سة.

كبرة  اأمنية  قوى  اإ�سرائيل  وا�ستنفرت 
طائرات  �سّرت  كما  االأ���س��رى،  عن  للبحث  
على  تفتي�س  نقاط  ون�سبت  طيار  ب��دون 
الطرق فيما عزز اجلي�س قواته يف ال�سفة 
الغربية وانت�سر يف حميط مدينة جنني يف 
�سمال ال�سفة الغربية املحتلة التي يتحدر 

ال�سجناء ال�ستة من خميمها وقراها.
حفر  من  فل�سطينيني  اأ���س��رى   6 ومتكن 
اإىل خارجه، هربوا  ال�سجن  نفق من داخل 
من خالله يف طريقة و�سفت بال�سينمائية، 
اخرتاقا  االأمر  و�سكل  املا�سي،  االأحد  فجر 
اأن ال�سجن كان ي�سنف  اأمنيا كبرا، خا�سة 
باأنه واحد من اأكرث �سجون العامل حت�سينا.

ن�سرت،  فيديو  ومقاطع  �سور  وك�سفت 
ال�����س��ب��ت، ع��ن ت��ف��ا���س��ي��ل اع��ت��ق��ال زك��ري��ا 
الفل�سطينيني  االأ�سرى  اأبرز  اأحد  الزبيدي، 
ال���ف���رار م���ن �سجن  ال���ذي���ن مت��ك��ن��وا م���ن 
نفق  حفر  عرب  اأي��ام  عدة  قبل  اإ�سرائيلي، 

ميتد اإىل خارجه.
�سورة  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  ون�سرت 
فجر  اع��ت��ق��ال��ه،  حل��ظ��ة  ال��زب��ي��دي  تظهر 
يف  كبره  انتفاخ  هناك  كان  حيث  ال�سبت، 
قوية  للكمة  تعر�س  اأنه  يظهر  مما  وجهه 

اأثناء اعتقاله، حتت جنح الظالم.
وذكرت �سحيفة "هاآرت�س" اأن الزبيدي 
اأن  قبل  االإ�سرائيلي  االأم��ن  عنا�سر  ق��اوم 

يف�سر  ورمب��ا  عليه،  ال�سيطرة  من  يتمكنوا 
هذا تعر�سه لالعتداء.

 واعتقل مع الزبيدي النا�سط يف حركة 
اجلهاد االإ�سالمي، حممد العار�سة، وهو من 
جنني، املحافظة التي ينحدر منها الزبيدي 

اأي�سا.
ع�سرات  هناك  كان  اأخ��رى  لقطات  ويف 
وال�سرطة  واخلا�س  القوات  من  العنا�سر 

واملخابرات، و�سجلت هذه اللقطات ليال.
انق�سع  اأن  بعد  اإال  املكان  من  ينقل  ومل 
ال�سرطة  ن�سرت  اإذ  امل��ك��ان،  ع��ن  ال��ظ��الم 
حلظات  تظهر  فيديو  مقاطع  االإ�سرائيلية 
يف  مركباتها  اإح��دى  اإىل  الزبيدي  اقتياد 
اإىل  والعار�سة  الزبيدي  نقل  حيث  املكان، 

التحقيق.
ومقيدي  االأعني  مع�سوبا  االثنان  وكان 

اليدين.
االإ�سرائيلية  االأمنية  االأجهزة  وعرثت 
على الزبيدي والعار�سة يف قرية اأم الغامن 
نحو  تبعد  التي  اإ�سرائيل،  داخل  العربية 
الذي  جلبوع  �سجن  مكان  عن  كيلومرتا   30

هرب منه االأ�سرى.
ل�سحيفة  القرية  �سكان  اأح���د  وق���ال 
مروية  طائرة  اأن  اآحرونوت"  "يديعوت 
املنطقة  ف��وق  حتلق  كانت  م�سرة  واأخ��رى 
طوال الليل، قبل اأن يتم اعتقال االأ�سرين 

الفل�سطينيني.
على  م��وؤ���س��را  ك��ان��ت  ه���ذه  اأن  وي��ب��دو 
اقرتاب اإ�سرائيل من القب�س على الزبيدي 

عن  مكانهما  تتبع  �سبقها  اإذ  والعار�سة، 
 ،2014 ع��ام  اأن�سا  مالحقة  وح��دة  طريق 
�سجائر  علبة  الوحدة  عنا�سر  ر�سد  حيث 
يف  يبدو  ما  على  �ساهمت  �سودا،  وزجاجات 

ر�سم الطريق الذي �سلكه االثنان.
على  االإ�سرائيلي  االأم��ن  عنا�سر  وعرث 
االثنني خمتبئني اأ�سفل �ساحنة مركونة يف 

املنطقة.
"لقد  ال���ع���ي���ان:  ���س��ه��ود  اأح����د  وق����ال 

�ساهدتهما. كان متعبني".
اأعلنت،  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  وكانت 
اثنني  اأول  على  عرثت  اأنها  اجلمعة،  م�ساء 
قادري،  يعقوب  وهما  الفارين  االأ�سرى  من 

وحممود عار�سة.
الفارين  االأ�سرى  عدد  يرتفع  وبذلك، 
الذين جرى العثور عليهم اإىل 4 من اأ�سل 6.
كبرة  اأمنية  قوى  اإ�سرائيل  وا�ستنفرت 
طائرات  �سّرت  كما  االأ���س��رى،  عن  للبحث 
على  تفتي�س  نقاط  ون�سبت  طيار  ب��دون 
الطرق فيما عزز اجلي�س قواته يف ال�سفة 
الغربية وانت�سر يف حميط مدينة جنني يف 
�سمال ال�سفة الغربية املحتلة التي يتحدر 

ال�سجناء ال�ستة من خميمها وقراها.
حفر  من  فل�سطينيني  اأ���س��رى   6 ومتكن 
اإىل خارجه، هربوا  ال�سجن  نفق من داخل 
من خالله يف طريقة و�سفت بال�سينمائية، 
اخرتاقا  االأمر  و�سكل  املا�سي،  االأحد  فجر 
اأن ال�سجن كان ي�سنف  اأمنيا كبرا، خا�سة 
باأنه واحد من اأكرث �سجون العامل حت�سينا.

*واشنطن 
اأب����دى االأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ّت��ح��دة 
يف  اخلمي�س،  ليل  غ��وت��ري�����س،  اأن��ط��ون��ي��و 
عاملية،  اأنباء  وك��االت  مع  �سحفية  مقابلة 
خ�سيته من اأن ي�سّجع ا�ستيالء طالبان على 
جهادية  جماعات  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة 
حتذو  اأن  على  ال�ساحل  منطقة  يف  م�سلحة 
ح���ذو احل��رك��ة االأف��غ��ان��ي��ة االإ���س��الم��ي��ة 
"االآليات  تعزيز  اإىل  داع��ي��ًا  امل��ت�����س��ددة، 

االأمنية" يف هذه املنطقة.
وب��ح�����س��ب وا���س��ن��ط��ن ب���و����س���ت، ق��ال 

منطقة  ي��خ�����ّس  م��ا  يف  اإن����ه  غ��وت��ري�����س، 
التاأثر  اأخ�سى  "فاأنا  االفريقي  ال�ساحل 
اأفغان�ستان"،  يف  حدث  ملا  والفعلي  النف�سي 
م�سيفًا " اأن هناك خطر حقيقي ميكن لهذه 
اجلماعات االإرهابية )يف منطقة ال�ساحل( 
واأن  اأفغان�ستان(  )يف  حدث  ملا  تتحم�س  اأن 
التي  تلك  تتخّطى  طموحات  لديها  ت�سبح 

كانت لديها قبل اأ�سهر قليلة ".
و�سّدد االأمني العام على "�سرورة تعزيز 
الأّن  ال�ساحل"،  منطقة  يف  االأمنية  االآليات 
"منطقة ال�ساحل هي نقطة ال�سعف االأهّم 

غوتري�س  واأع��رب  معاجلتها.  يجب  والتي 
وجودها  �ستقل�س  فرن�سا  الأّن  قلقه  ع��ن 
الع�سكري يف منطقة ال�ساحل، وهناك اأنباء 
عن عزم ت�ساد على �سحب بع�س قواتها من 
املنطقة احلدودية للدول الثالث: بوركينا 
اأنا  "لهذا ال�سبب  والنيجر ومايل". واأ�ساف 
اأقاتل من اأجل اأن تكون هناك قوة افريقية 
االأمن  جمل�س  من  لديها  االإره��اب،  ملكافحة 
ال�سابع  الف�سل  مبوجب  تفوي�س  ال��دويل 
)يجيز ا�ستخدام القوة( ومتويل خا�س بها 

ي�سمن ا�ستجابة على م�ستوى التهديد.

بينهم زكريا الزبيدي.. إسرائيل 
تعتقل مزيدا من األسرى الهاربين

غوتيريش يبدي خشيته من تكرار السيناريو 
األفغاني الجهادي المتشدد بمنطقة الساحل

برنامج األغذية العالمي: 
أفغانستان بحاجة إلى 

مساعدات غذائية عاجلة
  

*عمان 
اأن  والبا�سفيك،  اآ�سيا  يف  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  اأع��ل��ن 
 ،2021 العام  بنهاية  دوالر  مليون   200 اإىل  بحاجة  اأفغان�ستان 

لتلبية االحتياجات الغذائية العاجلة .
العاملي  االأغذية  لربنامج  االإقليمي  املدير  نائبة  واأو�سحت 
وكالة  اأوردتها  ت�سريحات  يف  ويب،  اأنثيا  والبا�سفيك،  اآ�سيا  يف 
بامل�ساعدات  للو�سول  حاجة  هناك  اأن  بر�س"  "اأ�سو�سيتد 
الغذائية اإىل 9 ماليني �سخ�س �سهريا يف اأفغان�ستان بحلول �سهر 
ت�سرين الثاين املقبل وذلك للتمكن من حتقيق الهدف بالو�سول 

اإىل 14 مليونا بحلول نهاية العام.
واأو�سحت ويب اأن برنامج االأغذية طالب بتوفر 200 مليون 
نفاد  من  حم��ذرة  اأفغان�ستان،  يف  للم�ساعدات  لرباجمه  دوالر 
خمزون املواد الغذائية، معربة عن التزام املنظمة برغم الو�سع 
احلايل ب�سراء الطعام ونقله اإىل مواقع ا�سرتاتيجية قبل فوات 

االأوان.

البرلمان العربي يؤكد 
أهمية المواجهة الفكرية 

في الحرب على اإلرهاب
*القاهرة 

الع�سومي  اأكد رئي�س الربملان العربي عادل بن عبدالرحمن 
االأوىل  العاملية  الربملانية  القمة  اأم��ام  األقاها  التي  كلمته  يف 
ملكافحة االإرهاب التي عقدت بفيينا، خطورة ما ت�سهده املنطقة 

من ت�ساعد خطر يف العمليات االإرهابية.
املخ�س�سة  اجلل�سة  يف  م�ساركته  خ��الل  الع�سومي  و���س��دد 
اأهمية  على  االفريقي  ال�ساحل  منطقة  يف  االإره���اب  ملكافحة 
واالحتاد  العربي،  الربملان  بني  موؤ�س�سي  رباعي  تعاون  تد�سني 
ال�ساحل  دول  ملجموعة  الربملانية  واللجنة  ال��دويل،  الربملاين 
جهود  لدعم  وذلك  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  وبرملان  اخلم�س، 
دول املنطقة واجلهود االإقليمية والدولية يف حماربة االإرهاب 

والوقاية من الفكر املتطرف.
با�سم  الع�سومي"،   " قدمها  التي  الوثيقة  القمة  وتبنت 
االإره���اب  على  احل��رب  اأن  على  اأك���دت  التي  العربي،  ال��ربمل��ان 
يف  الفكرية  املواجهة  تاأتي  حيث  باالأ�سا�س،  فكرية  حرب  هي 
التاأثر  من  املجتمعات  لتح�سني  الالزمة  الوقاية  اآليات  مقدمة 
بالفكر الظالمي ال�سال، ومواجهة �سيا�سات التجنيد التي تتبعها 
التنظيمات االإرهابية وت�ستهدف بها فئة ال�سباب، وبالقدر ذاته 

من االأهمية، تاأتي املواجهة التنموية ال�ساملة.

»رسالة« من بايدن في 
ذكرى هجمات 11 سبتمبر

*واشنطن
الوحدة  اإىل  مواطنيه  بايدن  جو  االأمركي  الرئي�س  دعا 
اجلمعة  ُن�سرت  م�سجلة  ر�سالة  يف  وذلك  لدينا"،  قوة  "اأعظم 

ع�سية الذكرى الع�سرين لهجمات 11 �سبتمرب.
البيت االأبي�س وتزيد  امل�سجلة يف  وقال الرئي�س يف ر�سالته 
مدتها عن 6 دقائق بقليل "هذا بالن�سبة اإيّل هو الدر�س املركزي 
ل�11 �سبتمرب. وهو اأنه عندما نكون االأكرث عر�سة للخطر )...( 

فاإن الوحدة هي اأعظم قوة لدينا".
ويزور بايدن وزوجته، ال�سبت، 3 مواقع باتت رمزا للهجمات 

التي ح�سلت قبل 20 عاما.
التجارة  مركز  برجا  ُدّمر  حيث  نيويورك  اإىل  و�سيتوجهان 
طائرة  حتطمت  حيث  بن�سلفانيا  يف  �سانك�سفيل  واإىل  العاملي، 
قرب  فرجينيا،  يف  اأرلينغتون  واإىل  مت�سددين،   4 خطفها 

وا�سنطن، حيث تعر�ست وزارة الدفاع االأمركية لهجوم.
يتعر�س  ال���ذي  الرئي�س  ي��ق��وم  اأن  امل��ت��وق��ع  غ��ر  م��ن  لكن 
النتقادات كثرة ب�سبب اإدارته االن�سحاب من اأفغان�ستان والذي 
يكافح الحتواء جائحة كوفيد-19، بالتحدث ب�سكل علني خالل 

الفعاليات املقررة الإحياء ذكرى 11 �سبتمرب.
وقال بايدن يف ر�سالته امل�سورة واملوجهة اإىل مواطني بالده 
نوؤمن  اأن  جميًعا  علينا  اأن  تعني  ال  "الوحدة  ب�سدة،  املنق�سمة 
واأن  بع�سا،  بع�سنا  نحرتم  اأن  ال�سروري  من  لكن  نف�سه،  بال�سيء 

نثق يف بع�سنا البع�س".
وقبل الذكرى الع�سرين للهجمات، قام بايدن ب�سحب القوات 
االأمركية يف �سكل منّظم من اأفغان�ستان اإىل حيث مّت اإر�سالها بعد 

هجمات 11 �سبتمرب 2001.

استطالع: شعبية المحافظين 
البريطاني في أدنى مستوى منذ 2019

*لندن 
حزب  �سعبية  اأن  ل��ل��راأي،  جديد  ا�ستطالع  نتائج  اأظ��ه��رت 
الوزراء  رئي�س  بوري�س جون�سون  برئا�سة  الربيطاين  املحافظني 
تراجعت اإىل اأدنى م�ستوى منذ االنتخابات العامة التي اأجريت 

يف 2019.
يوجوف  معهد  اأج����راه  ال���ذي  اال���س��ت��ط��الع  نتائج  وح�سب 
اجلمعة،  اليوم  نتائجه  ون�سرت  الربيطانية،  التاميز  و�سحيفة 
نقاط  خم�س  املحافظني  حل��زب  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست  فقد 
العمال نقطة  ارتفعت �سعبية حزب  اإىل 33 باملئة بينما  لت�سل 
الأول  احلاكم  احلزب  على  ليتقدم  باملئة   35 اإىل  لت�سل  واحدة 

مرة منذ كانون الثاين املا�سي.
اأعلن  بعدما  املحافظني  �سعبية  تناق�س  حمللون  واأرج���ع 
والرعاية  ال�سحة  لتمويل  ال�سرائب  زي���ادة  ع��ن  جون�سون 

االجتماعية.

بعد مخاض عسير.. تفاؤل حذر 
بالحكومة اللبنانية الجديدة

*بريوت
ا�ستقالة  على  عام  من  اأكرث  بعد  اللبنانية  احلكومة  ولدت 
حكومة ح�سان دياب، يف اأعقاب انفجار مرفاأ بروت، الذي دمر 
اأحياء العا�سمة بروت وفاقم حدة االنهيار االقت�سادي ومعاناة 
خط  حتت  يعي�سون  منهم  املئة  يف   78 ب��ات  الذين  اللبنانيني، 

الفقر.
وبعد 13 �سهرًا من املراوحة و3 روؤ�ساء حكومات مت تكليفهم 
النور  اللبنانية  احلكومة  اأب�سرت  العتيدة،  احلكومة  لت�سكيل 
وانعك�س خرب ت�سكيلها اإيجابًا على ال�سارع اللبناين، وعلى معظم 
ال�سيا�سيني  املحللني  اآراء  على  كما  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
املمزوج  االرتياح  ببع�س  اللبناين  املواطن  و�سعر  واالإعالميني. 

باحلذر.
االأمركي  ال��دوالر  �سرف  �سعر  تراجع  �سريعة،  فعل  وكردة 
من حوايل 19000 لرة لبنانية اإىل 15000 لرة بعد اأن تهافت 
كانت  التي  ال���دوالرات  لبيع  ال�سرافة  مراكز  على  املواطنون 
وجتنبًا  وح��اد  كبر  ب�سكل  �سعرها  تراجع  من  خوفا  بحوزتهم 

للخ�سائر.
نيوز  ل�"�سكاي  تعليق  يف  احلايف  منر  ال�سيا�سي  املحلل  وقال 
عربية"، اإن احلكومة اجلديدة، ورغم كل ما قيل عن ثلث معطل 
ك�"اأف�سل  اليوم  تاأتي  اأنها  اإال  فيها،  عون  مي�سال  للرئي�س  مقّنع 

املمكن حمليًا واإقليميًا".
حكومة  ينتظرون  كانوا  اللبنانيني  اأن  "اإال  احلايف  واأ�ساف 
يريدون  فهم  �سيا�سية.  حما�س�سات  دون  م��ن  اخت�سا�سيني 
حكومة متجان�سة تنقذهم من الهموم الهائلة التي اأوقعهم فيها 
الفا�سدون من ال�سيا�سيني وامل�سوؤولني. وتبقى النقطة االيجابية 
املهمة اأن اأية حكومة واإن كانت "غر كاملة" اأو "عرجاء" فاإنها 

اأف�سل من حكومة م�ستقيلة".
والعامل  احلكومة  اإىل  �ساخ�سة  اللبنانيني  "عيون  وختم: 
اأوىل،  لبنان  من داخل  االإنقاذ  فليبداأ  لبنان.  الإنقاذ  يتطلع  كله 
اللبناين الذي يعي�س ذاًل غر م�سبوق يف  ال�سعب  ياأمله  وهذا ما 
لالإمناء   "justicia" موؤ�س�سة  رئي�س  قال  ب��دوره،  تاريخه". 
عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع  مرق�س،  ب��ول  االإن�سان  وحقوق 
"اأعتقد اأننا اأمام تفاوؤل حذر، فالتفاوؤل يكمن يف اأن جمرد ت�سكيل 
احلكومة يف لبنان يعطي ب�سائر اأمل بعد فرتة طويلة من والية 
حكومة م�ستقيلة ت�سرف االأعمال باحلد االأدنى الأن الثقة تنبع 
التي حتقق اخلرات االقت�سادية  ال�سيا�سي وهي  من اال�ستقرار 

واملنافع املالية للبالد ومن �ساأنها جلب م�سادر التمويل".
احلكومة  هذه  جدية  اأمرين:  على  موقوف  "هذا  واأو�سح 
وثانيها  املطلوبة،  اال�سالحات  اإج��راء  يف  وفعاليتها  وت�سامنها 
ال�سيا�سية  تركيبتها  عن  الفاعلة  ال��دول  ر�سا  هو  االأه��م  وهو 
بالن�سبة  دورا  يلعب  لكنه  كبر  النف�سي  االأث��ر  ف��اإن  وبالتايل 
�سرف  ل�سعر  ملحوظ  بانخفا�س  ترجم  وقد  اللبناين،  للداخل 
الدوالر وناأمل اأن ي�ستمر هذا االنخفا�س، ولكن نخ�سى اأي�سا يف 
حال تعرث عمل احلكومة حيال امللفات ال�سخمة التي تنتظرها 
مبثابة  وهي  االأنظار  اإليها  ت�سخ�س  التي  الكبرة  واالإ�سالحات 
عمليات جراحية كبرة وموجعة، ناأمل اأال يعود هذا ال�سعر اإىل 
بع�سرات  وارتفاعه  اللرات  ب��اآالف  انخفا�سه  فيكون  االرتفاع 
االألوف". وراأى املحلل ال�سيا�سي �سالح تقي الدين، يف حديثه مع 
"�سكاي نيوز عربية": "من حيث املبداأ هي خطوة اإيجابية وتبث 
راحة نف�سية لدى النا�س بالداخل واأي�سا على امل�ستوى الدويل 
اأجل ت�سكيل احلكومة ولوال  الذي كان ي�سغط ب�سكل جدي من 
اأنه مار�س هذه ال�سغوط ب�سكل مكثف خالل ال�24 �ساعة املا�سية 

مل تكن احلكومة لتت�سكل".

*القاهرة 
 وقع رئي�س الربملان العربي عادل الع�سومي 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م�����س��رتك م��ع امل��دي��ر 
املتحدة  االأمم  ملكتب  التنفيذي  املدير  العام، 
للمخدرات واجلرمية املنظمة، الدكتورة غادة 
وايل. جاء ذلك على هام�س القمة الربملانية 

التي عقدت  العاملية االأوىل ملكافحة االإرهاب 
يف العا�سمة النم�ساوية فيينا.

بني  نوعها  م��ن  االأوىل  االتفاقية  وتعد 
اإىل  وتهدف  املتحدة،  واالأمم  العربي  الربملان 
لربامج  االإر���س��ادي��ة  العامة  اخلطوط  و�سع 
يف  اجلانبني  بني  تف�سيلية  و�سراكة  تعاون 

الت�سريعية،  التقنية  امل�����س��اع��دة  جم���االت 
الربملانيني  ق��درات  وبناء  الف�ساد،  ومكافحة 
وخ�����س��و���س��ا مب���ج���االت م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
املمار�سات  اأف�سل  وتبادل  املتطرف،  والفكر 
دور  وتعزيز  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  والت�سريعات 

املراأة، وحقوق االإن�سان.

*وكاالت 
اإىل  اخلا�س  املتحدة  االأمم  مبعوث  حذر 
انتخابات  عقد  يف  االإخ��ف��اق  اأن  م��ن  ليبيا، 
يجدد  قد  دي�سمرب   24 يف  وبرملانية  رئا�سية 
االنق�سام وال�سراع، ويحبط اجلهود املبذولة 

لتوحيد الدولة بعد عقد من اال�سطرابات.
اإن  اأمام جمل�س االأمن  وقال يان كوبيت�س 
"اإجها�س حملة االنتخابات �سيكون بالن�سبة 
ال�سبيل  هو  العنف  اأن  اإىل  اإ�سارة  للكثرين 

الوحيد للو�سول اإىل ال�سلطة يف البالد".
واأدت حمادثات ال�سالم التي رعتها االأمم 
املتحدة اإىل وقف اإطالق النار يف اأكتوبر بني 
احلكومتني املتناف�ستني يف �سرق ليبيا وغربها، 
اأن تقود  املتوقع  وت�سكلت حكومة موؤقتة من 
الربملان  لكن  انتخابات دي�سمرب،  البالد حتى 

على  االأخ��رة  اللم�سات  و�سع  يف  ف�سل  الليبي 
اإطار قانوين للت�سويت.

اأق��ر  ال��ن��واب  جمل�س  اإن  كوبيت�س  وق��ال 
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، وق��ي��ل له 
االنتخابات  قانون  من  االنتهاء  ب�سدد  اإن��ه 

النيابية.
االأع��ل��ى  املجل�س  اأن  كوبيت�س  واأ���س��اف 
للدولة، وهو موؤ�س�سة تنفيذية تقرتح قوانني 
من  ا�ستكى  اأخ���رى،  مهام  ب��ني  م��ن  انتخابية 

بدون  الرئا�سية  االنتخابات  قانون  اعتماد 
ا�ست�سارة اأع�سائه.

و�سعبها  "البالد  م�سورة:  اإف��ادة  يف  وقال 
االنتخابات  ب��اأن  كامل  تو�سيح  اإىل  بحاجة 
اليقني  ع��دم  حالة  دي�سمرب.   24 يف  �ستعقد 
للمف�سدين  خ�سبة  ��ا  اأر���سً تن�سئ  احل��ال��ي��ة 
االنتقال  �سد  بالو�سع  للتالعب  واملت�سككني 
يف  القائمة  ال��ت��وت��رات  يغذي  م��ا  ال�سيا�سي، 
الليبية  وال�سلطات  املوؤ�س�سات  بني  العالقات 
االنتخابات  عقد  اأن  على  و�سدد  املتنوعة". 

كل  وم��ع  املثالية،  من  اأق��ل  حالة  يف  "حتى 
العيوب والتحديات واملخاطر اأمر مرغوب فيه 
اأكرث بكثر من عدم عقد انتخابات، وهو االأمر 
الذي ميكن اأن يعزز االنق�سام وعدم اال�ستقرار 
وال�سراع". كما دعا العديد من اأع�ساء جمل�س 
دي�سمرب،   24 يف  االنتخابات  عقد  اإىل  االأم��ن 
ال���ذي ح���دده منتدى احل��وار  ال��ت��اري��خ  وه��و 
 75 من  موؤلفة  هيئة  وه��و  الليبي،  ال�سيا�سي 
والتيارات، و�سادق  االأطياف  ع�سًوا من جميع 

عليها جمل�س االأمن.

البرلمان العربي يوقع أول اتفاقية 
تعاون مشترك مع األمم المتحدة

»تحذير دولي« شديد اللهجة بشأن 
ليبيا.. مخاوف من صراع قادم
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االعالمية  اللجنة   – اع��داد 
الحتاد االعالم الرياضي

البطولة  يف  امل�ساركة  املنتخبات  بداأت 
بكرة  لل�سيدات  ع�سرة  الثامنة  االآ�سيوية 
ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  تنطلق  وال��ت��ي  ال��ي��د، 
�سمية  االأم��رة  �سالة  يف  املقبل  االرب��ع��اء 
اإىل  بالتوافد  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 
امل�ستوى  عالية  ترتيبات  و���س��ط  ع��م��ان، 
املعابر  على  االأردين  االحت���اد  ات��خ��ذه��ا 
مع  والتن�سيق  وبالتعاون  والربية،  اجلوية 
اج��راءات  لت�سهيل  العالقة  ذات  اجلهات 
تتما�سى  والتي  املنتخبات،  لكافة  الدخول 
بفرو�س  املتعلقة  ال�سحية  االإجراءات  مع 

كورونا.
وقال رئي�س جلنة اال�ستقبال واالقامة 
املنتخب  وف��د  اأن  اخلطاطبة،  معت�سم  د. 
ا�ستقباله  يف  وك��ان  اأم�س،  و�سل  الياباين 
اع�����س��اء جلنة  امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء  م��ط��ار  يف 
اال�ستقبال، فيما ينتظر اأن توا�سل الوفود 
عمان  اإىل  توافدها  بالبطولة  امل�ساركة 
ي�سهد  وال��ذي  املقبل،  الثالثاء  ي��وم  حتى 
اللجنة  واع�ساء  ال��وف��ود  و�سول  اكتمال 
الفنية واالأطقم التحكيمية ووفد االحتاد 

االآ�سيوي.
املقبل  ال��ث��الث��اء  ي���وم  م�����س��اء  وي��ع��ق��د 
بالبطولة،  اخل��ا���س  الفني  االج��ت��م��ىاع 
اللجنة  واع�ساء  رئي�س  يح�سره  وال��ذي 
البطولة،  مناف�سات  على  امل�سرفة  الفنية 

ومم��ث��ل��و امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����س��ارك��ة، وذل���ك 
ملناق�سة كافة التعليمات الفنية وال�سحية 
االج��راءات  على  واالط��الع  والتنظيمية، 
انعقاد  ف��رتة  طيلة  اتباعها  �سيتم  التي 
)الفقاعة  �سمن  تقام  وال��ت��ي  البطولة، 
الطبية(. و�سي�سار خالل االجتماع تثبيت 
ما تن�س  امل�ساركة ح�سب  املنتخبات  قوائم 
وتثبيت  االآ�سيوي،  االحتاد  تعليمات  عليه 
لقاءات  كافة  يف  املنتخبات  قم�سان  الوان 

الدور التمهيدي.

جتهيز صالة األمرية مسية
يف  لل�سباب  احل�����س��ني  م��دي��ن��ة  ب����داأت 
جتهيز �سالة االأمرة �سمية، والذي �ستكون 
البطولة  لقاءات  كافة  الحت�سان  م�سرحا 
اليوم  يف  مباريات  خم�س  اقامة  خالل  من 
بعمل  املدينة  كوادر  قامت  حيث  الواحد، 
وتعزيز  ال�سالة،  ملرافق  ال�ساملة  ال�سيانة 
رئي�س  فيه  عرب  ال��ذي  الوقت  يف  االن���ارة، 
�سكر  بالغ  عن  املن�سي  تي�سر  د.  االحت��اد 
ك��وادر  كافة  اإىل  االحت��اد  اأ�سرة  وتقدير 
ت�سهيل  يف  امل��م��ي��ز  دوره����م  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة 
البطولة  هذه  با�ست�سافة  االحت��اد  مهمة 

واخراجها بال�سورة الطيبة.
لل�سباب  احل�سني  مدينة  مدير  وك��ان 
ب�سام  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
اأعلن جاهزية املدينة وكوادرها  اخلاليلة 
وامل�ساهمة  البطولة  ال�ست�سافة  العاملة 

االآ�سيوي  االحتاد  اأن  ويذكر  اجناحها.  يف 
مكانا  ال��ري��ا���س��ة  ق�����س��ر  ���س��ال��ة  اخ���ت���ار 
حيث  امل�����س��ارك��ة،  املنتخبات  ل��ت��دري��ب��ات 
ينتظر اأن يكون االحتاد قد ا�سدر برناجما 
التي  املواعيد  وفق  الفرق  لتدريبات  كامال 

تتنا�سب مع الفرق امل�ساركة.

9 أطقم حتكيمية
ت�سهد مناف�سات البطولة، والتي تعترب 
تاأهيلية اإىل بطولة العامل التي ت�ست�سيفها 
اإ�سبانيا خالل �سهر كانون االأول )دي�سمرب( 
الدارة  حتكيمية  اأطقم   9 م�ساركة  املقبل، 
االأطقم احلكمني  ، ومن بني هذه  املباريات 
ويا�سر  الزيات  اأك��رم  الدوليني  االأردنيني 
من  م�سرفة  �سرة  يحمالن  واللذان  ع��واد، 
البطوالت  من  الكثر  يف  م�ساركتهما  خالل 
وهما  وال��ع��رب��ي��ة،ن  واالآ���س��ي��وي��ة  العاملية 
ال��ق��ارة  يف  النخبة  ح��ك��ام  م��ن  ي��ع��ت��ربان 

االآ�سيوية.
وح�سب مدير البطولة د. زين العابدين 
بني هاين فاأن االأطقم التحكيمية التي مت 
هي  االآ�سيوي  االحت��اد  قبل  من  اختيارها 
واإيران  وعمان  والعراق  )الكويت  دول  من 
وتايالند(،  واأوزبك�ستان  اجلنوبية  وكوريا 
عبيدات  نور  االآ�سيوي  االحتاد  اختار  كما 
املراقبني  االأردن �سمن  وجماهد احلاج من 
على  الرقابة  �سيتولون  الذين  الفنيني، 

لقاءات البطولة.

تحيات جاللة الملك نقلها سمو األمير رعد 
بن زيد لنشامي ونشميات بارالمبيك طوكيو

*وكاالت
ا�ستقر مدرب االأهلي البلجيكي بي�سينك ها�سي، على الدفع باملهاجم 
حممد جمر�سي لقيادة هجوم الفريق يف مباراة التعاون املقبلة م�ساء 
الرابعة  اجلولة  �سمن  بربيدة،  اهلل  عبد  مدينة  ملعب  على  االأح��د 

لدوري كاأ�س االأمر حممد بن �سلمان للمحرتفني.
من  الدوليني  الالعبني  جميع  م�ساركة  االأهلي  تدريبات  و�سهدت 
العوي�س  حممد  احلار�سني  راأ�سهم  وعلى  واالأومل��ب��ي،  االأول  املنتخب 
وحممد اليامي وحممد خرباين وعلي االأ�سمري وعبد الرحمن غريب.

ع�سري  وهيثم  الغامدي  فرا�س  �سارك  االأومل��ب��ي،  املنتخب  وم��ن 
واحلار�س عبدالرحمن ال�سانبي.

اخلما�سي  بح�سور  الق�سيم  ملنطقة  ال�سبت  غدا  الفريق  و�سيغادر 
االأجنبي، فيما يكمل املهاجم ال�سوري عمر ال�سومة برناجمه التاأهيلي.

ويحتل االأهلي املركز الثاين ع�سر بر�سيد 3 نقاط، ِمن 3 تعادالت، 
حيث ي�سعى لتحقيق اأول فوز بالدوري.

*وكاالت
واإيدير ميليتاو وفيني�سيو�س جونيور  و�سل الربازيليون كا�سيمرو 
مباريات  اأم�س  لعبوا فجر  الذين  فالفردي،  واالأوروجوائي فيديريكو 
مع منتخبيهم �سمن الت�سفيات املوؤهلة ملونديال قطر 2022، و�ساركوا 
اليوم اجلمعة،  اأجراها فريق ريال مدريد  التي  التدريبية  يف احل�سة 

ا�ستعدادا ال�ست�سافة �سيلتا فيجو اليوم االأحد.
"�سانتياجو برنابيو" للمرة  اأبواب ملعب  ويفتح فريق ريال مدريد 
اإ�سالح، وي�ست�سيف  االأوىل بعد 559 يوما من االإغالق للقيام باأعمال 
�سيلتا فيجو، �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة من بطولة دوري الدرجة 

االأوىل االإ�سباين "الليجا".
وبح�سب ما جاء يف بيان ريال مدريد على موقعه الر�سمي، فاأجرى 
اأ�سا�سيني  م�ساركتهما  بعد  وميليتاو ح�سة تدريبية منفردة  كا�سيمرو 
يف مباراة منتخب الربازيل االأخرة التي جمعته مبنتخب برو، بينما 
اللقاء  ط��وال  البدالء  مقاعد  على  جل�س  ال��ذي  فيني�سيو�س،  ت��درب 

الدويل االأخر، ب�سورة طبيعية مع املجموعة.
كاملة،  االإك��وادور  مباراة  لعب  الذي  فالفردي،  عمل  جانبه،  من 
االأملاين  جانب  اإىل  الريا�سية(،  )فالديبيبا�س  مدينة  مرافق  داخل 
عمليات  يوا�سالن  اللذان  �سيبايو�س،  داين  واالإ�سباين  كرو�س  توين 

تعافيهما من اإ�سابتيهما.
اإ�ستونيا،  �سد  االأربعاء  لعب  الذي  بيل،  جاريث  الويلزي  وت��درب 
منفردين،  الثالثاء،  ا�سكتلندا  واجه  الذي  اأالبا،  ديفيد  والنم�ساوي 
�سارك يف مباريات منتخب  الذي  اإيدين هازارد،  البلجيكي  على عك�س 
بالده املوؤهلة اإىل مونديال قطر والذي عمل مع املجموعة وحتت اإمرة 

املدرب االإيطايل كارلو اأن�سيلوتي.
وبعد ن�سف �ساعة من العمل داخل �سالة االألعاب الريا�سية، اأجرى 
العبو ريال مدريد عدة تدريبات من الرك�س حول امللعب واال�ستحواذ 

وال�سغط والت�سديد على املرمى.

*وكاالت
اأن  ال�سابق،  ال�سعودي  الهالل  وقائد  جنم  ال�سلهوب،  حممد  اأك��د 
�سيظل  اأنه  اإىل  م�سرا  للزعيم،  حبه  من  يغر  لن  القدم  كرة  اعتزاله 

م�سجًعا للكيان الهاليل الكبر مهما اختلفت الو�سيلة.
ياأتي ذلك يف ذكرى مرور عام على اعتزال ال�سلهوب ب�سكل نهائي، 
بعد م�سرة حافلة مع الهالل واملنتخب ال�سعودي على جميع االأ�سعدة.

"تويرت"، م�ساء اليوم اجلمعة:  ال�سلهوب، عرب ح�سابه على  وغرد 
�سيئا.. �ساأظل م�سجًعا لهذا الكيان  للهالل  حبي  من  يغر  لن  "اعتزايل 
اإىل االأبد، مهما اختلفت الو�سيلة".  واأرفق �ساحب ال�40 عاما والذي 
يعترب واحد من اأبرز الالعبني يف جيله وتاريخ الكرة ال�سعودية، مقطع 
فيديو له بقمي�س نادي الهالل، وهو ي�ستعر�س مهاراته بالكرة بوجود 
اأوالده. وعلق: "قبل عام من االآن قررت اأن اأبتعد عن املالعب، ومل يكن 

قرارا �سهال اأبدا، الأين كنت اأمار�س حلمي يوميا".
لكن  وحياتي،  روتيني  من  كبرا  �سيئا  فقدت  "باعتزايل  وختم: 
االأكيد اأنني مل اأفقد م�ساعركم وحبكم الذي اأالم�سه كل يوم ويف كل 

مكان، �ستظلون يف قلبي دائما.. �سكرا لكم".

*وكاالت
ال�سابق،  واإن��رت  ميالن  مهاجم  فيري،  كري�ستيان  االإيطايل  اأ�ساد 

بقدرات الرنويجي اإيرلينج هاالند، مهاجم بورو�سيا دورمتوند.
اإيطاليا:  "فوتبول  موقع  اأب��رزه��ا  ت�سريحات  يف  فيري،  وق��ال 
"هاالند خليط بيني وبني اأدريانو؟ لعبت مع اأدريانو عندما كان عمره 

20 عاًما، لكنه مل يكن قوًيا مثل هاالند".
مثل  �سنة   30 اأو   20 اآخ��ر  يف  �سخ�س  اأي  اأر  "مل  فيري:  واأ�ساف 
هاالند يف مركز املهاجم ال�سريح. رمبا حتى فان با�سنت مل يكن جيًدا 
 15 يف  هدًفا   12 ت�سجيل  يف  جنح  هاالند  اأن  يذكر  الع�سرين".  �سن  يف 
مباراة دولية مع منتخب الرنويج، كما اأحرز 41 هدًفا يف 41 مباراة مع 
االأندية  معظم  باهتمام  هاالند  ويحظى  املا�سي.  املو�سم  يف  دورمتوند 

الكربى يف اأوروبا خالل املو�سم احلايل.

*وكاالت
بنادي  القدم  كرة  فريق  قائد  �سيكاباال  ال��رازق  عبد  حممود  هناأ 
اجلمعة  اليوم  م�ساء  تتويجهم  بعد  لليد  "االأبي�س"  العبي  الزمالك، 

بكاأ�س ال�سوبر االأفريقي.
ب�سوبر  الزمالك  فوز  ح�سمت  من  هي  "اخلربة  اأن  �سيكاباال  واأك��د 
يف   27-28 االأهلي  التقليدي  غرميه  على  تغلب  الزمالك  وكان  اليد". 
العامل  كاأ�س  للم�ساركة يف  االأبي�س  اأهل  الذي  لليد،  االأفريقي  ال�سوبر 
"املباراة كانت  ناديه،:  لالأندية.  وقال �سيكاباال يف ت�سريحات لقناة 
يف  لنا  الكفة  ح�سمت  العبينا  خ��ربة  لكن  اأح��داث��ه��ا،  ط��وال  �سعبة 
النهاية". واأ�ساف: "العبو يد الزمالك ميتلكون خربة كبرة، وجنحوا 
يف احلفاظ على الكرة يف ال� 50 ثانية االأخرة من املباراة، حتى جنح 

يحيى الدرع يف ت�سجيل هدف الفوز".
و�سدد �سيكاباال على اأنه حتدث مع اأحمد االأحمر قائد فريق اليد 
قبل املباراة، وقال له: "اأنت مفتاح الفوز وكعادتك �ست�سعدنا ونحن يف 
اليوم  فعله  "ما  قائال:  االأحمر،  مب�ستوى  �سيكاباال  واأ�ساد  انتظارك". 
معه  املباراة  بتحويل  اإال  اإيقافه  ي�ستطيع  اأحد  فال  طبيعيا  اأمرا  يعد 

مل�سارعة"، موؤكدا اأن قمي�س االأحمر يف الطريق له كهدية منه.
وتطرق قائد الزمالك للحديث عن طريقة احتفال اأحمد االأحمر 
"لقد  �سيكاباال:  وقال  اخلا�سة،  طريقته  على  جاءت  التي  بالكاأ�س 
كتبت له �سيكاباال االأحمر". وعن مناف�سه االأهلي قال: "املناف�س فعل 
كل �سيء وتعاقد مع حمرتف خلو�س هذه املباراة فقط، لكن ماذا نفعل؟ 

يحيى الدرع اأنهى املباراة )على طريقة( ال�سالم عليكم".
جدير بالذكر اأن �سيكاباال قاد فريق كرة القدم للتتويج بالدوري 

هذا املو�سم للمرة 13 يف تاريخ الزمالك.

الفيفا يعلن نهاية أزمة 
الدوليين في البريميرليج

*وكاالت
الالعبني  اأزم��ة  "فيفا" نهاية  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
يف  منتخباتهم  اإىل  ين�سموا  مل  الذين  االإجنليزي،  بالدوري  الدوليني 
التوقف الدويل االأخر، باالإ�سافة الإ�سارات اإيجابية حول عدم تكرار 
اأول  اأكتوبر/ت�سرين  خالل  املقبلة  الدولية  املباريات  يف  امل�سكلة  هذه 
اأوقف الالعبني املتخلفني عن ال�سفر يف االأجندة  املقبل. كان الفيفا، 
الدولية االأخرة ملدة 5 اأيام يف وقت �سابق، وبالتايل كان هذا يحرمهم 

من امل�ساركة باجلولة الرابعة من الربميرليج.
عن  تراجع  الفيفا  اأن  اجلمعة،  اأم�س  بريطانية،  تقارير  وزعمت 
قراره، واأن الالعبني �سي�ساركون ب�سكل طبيعي هذا االأ�سبوع يف الدوري 
"اتخذت  ال�سبت:  �سباح  ر�سمي،  بيان  يف  الفيفا،  وقال  االإجنليزي. 
احتادات الربازيل وت�سيلي واملك�سيك وباراجواي، بالت�ساور الوثيق مع 
الفيفا، قراًرا ب�سحب �سكاواهم �سد الالعبني املقيمني وامللتزمني باللعب 

يف اإجنلرتا، والذين مل يفرج عنهم يف املباريات الدولية االأخرة".
واأ�ساف: "جاء ذلك بناًء على االإ�سارات االإيجابية واحلوار البناء 
الذي تلقاه الفيفا من حكومة اململكة املتحدة جتاه املباريات الدولية 
املقبلة يف اأكتوبر، مع االعرتاف باأن الالعبني ال يتحكمون يف املوقف 

والقيود ال�سحية املفرو�سة ب�سبب جائحة كورونا".
ورئي�س  الفيفا  رئي�س  اأر�سل   ،2021 �سبتمرب/اأيلول   8 "يف  وتابع: 
االحتاد االإجنليزي املوؤقت ورئي�س رابطة الربميرليج ر�سالة م�سرتكة 
املتحدة  اململكة  "حكومة  وختم:  املتحدة".  اململكة  وزراء  رئي�س  اإىل 
منفتحة االآن على اإيجاد حل معقول مع املنظمات الثالث، التي تعمل 

مًعا ب�سكل وثيق وبروح التفاهم املتبادل لتحقيق م�سلحة اجلميع".

*وكاالت
من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  للجوجيت�سو،  الوطني  املنتخب  ي�سارك 
من  اعتبارا  ظبي  اأبو  االماراتية  العا�سمة  يف  تقام  التي  اآ�سيا  بطولة 
يوم االثنني املقبل. وبداأ املنتخب الوطني تدريباته يف ابو ظبي التي 

و�سلها اول اأم�س، ا�ستعدادا للبطولة.
عبداملجيد  وال��الع��ب��ات:  الالعبون  الوطني  منتخبنا  و�سيمثل 
الفاعوري )وزن حتت 69 كغم( وعالء اخلزاعي وحمزة عثمان )وزن 
كغم(   85 حتت  )وزن  الر�سيد  وحيدر  اخلزاعي  وبدر  كغم(   77 حتت 
وبا�سل فانو�س وزيد جرندوقة )وزن حتت 94 كغم( ورانيا مقبل )وزن 
حتت 52 كغم( ويا�سمني العلمي )وزن حتت 57 كغم( ورنا القبج ويارا 

قاقي�س )وزن حتت 70كغم( وبتول جيكات )وزن فوق 70كغم(.
االأ�سابيع  خالل  حت�سراته  من  كثف  قد  الوطني  منتخبنا  وكان 
ومدربة  �سعود،  اأبو  زيد  الرجال  منتخب  مدرب  قيادة  حتت  املا�سية 
اجلاهزية  اإىل  الو�سول  بهدف  وذل��ك  القبج،  ملى  ال�سيدات  منتخب 

الفنية والبدنية ا�ستعدادًا للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا.

*وكاالت
انتظم الثالثي الدويل، اجلزائري راي�س مبوحلي وال�سويدي روبن 
كواي�سون واملغربي وليد اأزارو، يف التدريب الرئي�سي لالتفاق، اجلمعة، 
على رديف ا�ستاد االأمر حممد بن فهد بالدمام، وذلك بعد االنتهاء من 

امل�ساركة مع منتخباتهم يف اأيام الفيفا.
و�سيلعب االتفاق، م�ساء االأحد املقبل، مع الرائد على ملعب مدينة 
االأمر �سعود بن جلوي الريا�سية بالراكة، �سمن مباريات اجلولة ال�4 

من دوري املحرتفني ال�سعودي.
املالكي،  اأحمد  االتفاق،  مدرب  م�ساعد  اأكد  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
حامد  الو�سط،  العب  جانب  اإىل  عقده  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
اأهمية ح�سور جماهر فار�س الدهناء  الغامدي، م�ساء اليوم اجلمعة، 

اأمام الرائد.
و�سدد املالكي على اأن جمهور االتفاق هو "الوقود احلقيقي لتحقيق 

االنت�سارات".
ملباراة  جيد  ب�سكل  "م�ستعدون  الغامدي:  حامد  قال  جانبه،  ومن 
ن�ست�سعر  اأننا  امل��وؤك��د  وم��ن  ق��وي،  فريق  فهو  نحرتمه  ال��ذي  ال��رائ��د، 

كالعبني اأهمية اللقاء للتقدم يف �سلم الرتتيب".
واأمت: "جمهورنا الغايل جمهور االتفاق هو �سندنا بعد اهلل، ونتمنى 
ح�سوره بكثافة عالية يف مدرجات ملعب الراكة، من اأجل امل�ساهمة يف 

حتفيزنا لتحقيق االنت�سار".
متاثله  بعد  للفريق،  ال�سليتي  نعيم  التون�سي  عودة  اأن  اإىل  واأ�سار 
لل�سفاء، �ستعطي اإ�سافة قوية لالتفاق، بالنظر ملا ميلكه من اإمكانيات 

عالية.

منتخب الجوجيتسو يشارك 
بالنسخة الخامسة من بطولة آسيا

االتفاق يستعيد الدوليين.. 
ويتطلع للدعم الجماهيري

المنتخبات المشاركة بدأت بالتوافد إلى 
عمان و9 أطقم تحكيمية تدير المباريات

البطولة اآلسيوية الثامنة عشرة للسيدات بكرة اليد

*عمان
امللك  جاللة  االأول  الريا�سي  حتيات 
�سمو  نقلها  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 
ال��روح��ي  )االأب  زي���د  ب��ن  رع���د  االأم����ر 
وال��ذي  االأردن(  يف  امل��ع��وق��ني  لريا�سة 
للجنة  االإع��الم��ي  للمكتب  يتحدث  ك��ان 
م�ستقبلي  ت��ق��دم��ه  خ���الل  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
االأرب��ع��اء  ع��ادت  التي  االأردن��ي��ة  البعثة 
ح��ظ��ي��ت  ح��ي��ث  ع���م���ان،  اإىل  امل���ا����س���ي 
مطار  اإىل  و�سولها  لدى  كبر  با�ستقبال 
باأربعة  متوجة  ال���دويل  علياء  امللكة 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة ل��ك��ل م��ن ال��رب��اع��ني، 
وجميل  خطاب،  عبدالكرمي  قراده،  عمر 
احلديدية  ال��ك��رة  دف��ع  وب��ط��ل  ال�سبلي 
للبطلة  برونزية  مقابل  هندي،  اأحمد 
ف��ردي  يف  ع��و���س  اب��و  خ��ت��ام  املخ�سرمة 

لل�سيدات. الطاولة  كرة 
جاللة  ان  رع��د  االأم���ر  �سمو  اأ���س��اف 
كافة  االأردين  ال�سعب  كما  ف��خ��ور  امل��ل��ك 
ن�سامى  حققه  ال��ذي  الكبر  االإجن��از  بهذا 
ون�����س��م��ي��ات امل�����س��ارك��ة االأردن���ي���ة وان��ه��م 
ي�ستحقون كل مظاهر الدعم وامل�ساندة من 

كافة اجلهات ذات ال�سلة واالخت�سا�س.
دعم  زي��د  بن  رع��د  االأم��ر  �سمو  وثمن 
وعلى  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأ���س��رة  واهتمام 
احل�سني  ب��ن  في�سل  االأم���ر  �سمو  راأ���س��ه��ا 
ثمن  كما  الباراملبية،  اللجنة  الأن�سطة 
ومنظومة  واأ�سرة  ال�سباب  وزارة  اهتمام 
االإعالم  اأ�سرة  وجهود  الباراملبية  اللجنة 
الريا�سي التي بذلت جهدًا ا�ستثنائيًا يليق 

بحجم االإجناز.
االأعلى  املجل�س  دور  �سموه  ثمن  كما 
ورئي�سه  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق 
كبر  زي��د  بن  رع��د  بن  مرعد  االأم��ر  �سمو 
�سموه  وحر�س  امللكي،  الديوان  يف  االأمناء 
على ان يكون يف مقدمة م�ستقبلي الن�سامى 

والن�سميات.
الباراملبية  البطلة  قالت  جهتها  م��ن 
االأردنية االآن�سة مها الربغوثي - اأمني عام 
اللجنة الباراملبية ورئي�سة البعثة العائدة 
االإع��الم��ي  للمكتب  ق��ال��ت  ط��وك��ي��و،  ن��ت 
اإدارة  جم��ل�����س  ان  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
�سيخ�س�س  االأردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة 
االإثنني  غ��دا  ظهر  يعقدها  التي  جل�سته 

)التاريخية  االأردن��ي��ة  امل�ساركة  لتقييم 
دورة  من   )16( للن�سخة  واال�ستثنائية( 
طوكيو  )باراملبيك  الباراملبية  االأل��ع��اب 
االأ���س��ب��وع  مطلع  اختتمت  ال��ت��ي   )2020
العب   4400 ق��راب��ة  مب�ساركة  امل��ا���س��ي 
على  تناف�سوا  دول��ة،   163 مثلوا  والعبة 
539 ميدالية ذهبية يف 23 م�سابقة، وهو 
االإجناز الذي و�سع االأردن يف املركز )33( 
من  دول��ة   )163( ب��ني  ال��ع��ام  الرتتيب  يف 
كافة القارات )اأول عرب اآ�سيا ورابع الدول 

العربية(.
ميداليات  ع��دد  االإجن����از  ه��ذا  ورف���ع 
منذ  الباراملبية  االألعاب  دورات  يف  االأردن 
 )17( اإىل   1984 ع��ام  امل�ساركة  ب���داأت 
ذهب،   )5( التايل:  النحو  على  ميدالية 

)6( ف�سة، )6( برونز.
اللجنة  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  وي�سار 
الباراملبية ي�سم ال�سادة: د. ح�سني ابو الرز 
- رئي�سا، �سليمان الرو�سان - نائبا للرئي�س، 
اإبراهيم  ع��ام��ا،  اأمينا   - ال��ربغ��وث��ي  مها 
عامر  والدكتور  لل�سندوق،  اأمينا   - احلليق 

مجرشي يقود هجوم ال�سعار - ع�سوا.
األهلي أمام التعاون

ريال مدريد يستعيد الرباعي 
الدولي استعدادا لسيلتا فيجو

الشلهوب: اعتزالي لن يغير من 
حبي للهالل.. وسأظل مشجًعا له

فييري: هاالند أفضل
 من فان باستن

شيكاباال يكشف تفاصيل حديثه 
مع األحمر قبل التتويج بالسوبر
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*عمان 
احتل االردن مرتبة متقدمة عربيا، يف 
الت�سنيفات االئتمانية ال�سيادية، وموؤ�سرات 
واالقت�سادية،  ال�سيا�سية،  املخاطر  قيا�س 
واملالية، حيث حلت اململكة بعد دول جمل�س 
وف��ق  وذل���ك  وامل���غ���رب،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار وائتمان 

ال�سادرات.
ال��ذي  اال�ستثمار  م��ن��اخ  تقرير  وق���ال 
على  برتا  وح�سلت  اخرا،  املوؤ�س�سة،  ن�سرته 
جاء  عربيا  االردن  تقدم  ان  منه،  ن�سخة 
موؤ�سرات  يف  متقدمة  مراتب  ت�سدره  بعد 
احل�سول على ائتمان، حيث ح�سل على 134 
وح�سل  ال�سرائب  حت�سيل  وموؤ�سر  نقطة، 
ا�سالحات  اج��راء  وموؤ�سر  نقطة،   34 على 
ببيئة االعمال، الفتا اىل ان االردن اجرى 
3 ا�سالحات هامة يف بيئة االعمال، ا�سافة 
املالية  الت�سهيالت  جمال  يف  ا�سالحات  اىل 
وا�سدار قانون جديد لالإع�سار. وي�ستعر�س 
العربية  ال��دول  يف  اال�ستثمار  مناخ  تقرير 
خالل الربع االول من عام 2021، التغرات 
امل��وؤث��رة  امل��وؤ���س��رات  اأه��م  على  ط���راأت  التي 
االأعمال  اأداء  وبيئة  اال�ستثمار  مناخ  يف 
روؤية  على  باالرتكاز  العربية،  املنطقة  يف 
الدولية  املوؤ�س�سات  وتقييمات  وت��ق��اري��ر 
املال واال�ستثمار واال�ست�سارات حول  وبيوت 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  لالأو�ساع  العامل 
يعزز  ومب��ا  املنطقة،  دول  يف  واملوؤ�س�سية 
مناخ  حالة  و�سف  على  التقرير  ق��درة  من 
ومو�سوعية  دق��ة  اأك��رث  ب�سورة  اال�ستثمار 
اال�سالحات  ان  التقرير  واو�سح  وحداثة. 
الت�سهيالت  جمال  يف  االردن  اجراها  التي 
ت�سمنت  االإع�سار،  حل��االت  جديد  وقانون 
احل�سول على االئتمان من خالل ا�ستحداث 
واإطالق  امل�سمونة،  للمعامالت  جديد  قانون 
اإىل  ي�ستند  وحديث  موحد  �سمانات  �سجل 
امل�سمونني  الدائنني  الإع��ط��اء  االإ���س��ع��ارات 
اأولوية مطلقة، ا�سافة اىل حت�سني الو�سول 
واملوؤ�س�سات  للبنوك  االئتمانية  للمعلومات 
دعا  التقرير  ان  اال  وللمقرت�سني،  املالية 
االردن الإجراء بع�س اال�سالحات اال�سافية 
يتعلق  وف��ي��م��ا  ال��ب��ن��اء.  رخ�����س  جم���ال  يف 
املبا�سر،  االجنبي  اال�ستثمار  تقييد  مبوؤ�سر 
مبقدار  االردن  ت��اأخ��ر  اىل  التقرير  اأ���س��ار 
يتعلق  فيما  خ�سو�سا  املوؤ�سر  بذلك  نقطتني 
النقل  قطاعات  يف  االجنبي  باال�ستثمار 
اجلوي والبحري والعقار واالإعالم املتو�سط 
وامل��وا���س��الت،  والتجزئة  باجلملة  والبيع 
التي  القطاعات  اأك��رث  م��ن  تعد  انها  مبينا 

تعاين من قيود.
اإىل  وبالنظر  ان��ه  اىل  التقرير  وا���س��ار 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات  حجم 
ال���دول  غالبية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  واالم��ن��ي��ة 
االأجنبية،  اال�ستثمارات  جذب  يف  العربية 
النت�سار  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ف���رو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د واج������راءات 
حت�سني  مهمة  ت�سبح  له  امل�ساحبة  االغالق 
دول  يف  االأع��م��ال  وبيئة  اال�ستثمار  مناخ 
يف  االأول���وي���ة  لها  االردن  ومنها  املنطقة 
ت�ساعد  م��ع  خ�سو�سا  احل��ال��ي��ة،  ال��ف��رتة 
والعامل  املنطقة  دول  بني  املناف�سة  ح��دة 
ال�سركات  وال�سيما  امل�ستثمرين  جذب  على 
ان�سطتها  تراجع  بظل  اجلن�سية  متعددة 
واالغ��الق  الوباء  عام  خالل  اال�ستثمارية 
اىل  العربية  الدول  التقرير  ودعا  الكبر. 
من  اال�ستثمار،  مناخ  حت�سني  خطة  و�سع 
خالل درا�سة االمكانات والتحديات القائمة 
جهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اال�ستثمار  م��ن��اخ  يف 
اال�سرت�ساد  مع  متخ�س�سة  ودولية  حملية 
ب��و���س��ع ال���دول���ة يف امل���وؤ����س���رات ال��دول��ي��ة 
املختلفة، وكذلك مع �سرورة ا�ستق�ساء اأراء 
امل�ستثمرين املحليني واالقليميني والدوليني 
روؤيتهم  على  للتعرف  وامل�ستهدفني  القائمني 

ب�ساأن حتديات اال�ستثمار يف الدولة.
حتديد  ب�����س��رورة  ال��ت��ق��ري��ر  واو����س���ى 
ذات  اجلهات  خمتلف  على  نافذة  عليا  جهة 
تق�سيم  مع  اال�ستثمار  مناخ  بتح�سني  ال�سلة 
او  وجهات  حم��اور  عدة  على  اال�سالح  مهام 
التخ�س�س  باأ�سحاب  ت�ستعني  فرعية  جلان 
وا�سرفت  �سبق  دولية  جهات  من  واخل��ربة 
ناجحة،  ودول��ي��ة  اقليمية  جت���ارب  ع��ل��ى 
ا�سافة اىل توفر االإمكانات املطلوبة وبدء 
التنفيذ، على خمتلف املحاور واهمها البيئة 
االقت�سادية  والبيئة  واملوؤ�س�سية  ال�سيا�سية 
والبنية  واالجرائية  الت�سريعية  والبيئة 

التحتية واملرافق وعنا�سر االنتاج .
ت�سمل  االن���ت���اج  ع��ن��ا���س��ر  ان  وت���اب���ع 
واملوؤهلة  املرفقة  االنتاج  ومواقع  االرا�سي 
والتكنولوجيا  امل��درب��ة  املهنية  وال��ك��وادر 
عملية  اآليات  وفق  احلديثة  االدارة  ونظم 
العنا�سر  من  جمموعة  االعتبار  يف  تاأخذ 
وخطط  م�ستقبلية  روؤي���ة  ك��وج��ود  املهمة، 
ملختلف  وطويلة  متو�سطة  مدرو�سة  تطوير 
القطاع  ودور  تفا�سيلها  واع��الن  القطاعات 
جت��ارب  درا���س��ة  اىل  ا�سافة  ب��ه��ا،  اخل��ا���س 
ترتيبها  حت�سني  يف  ناجحة  ودولية  عربية 
والفت.  �سريع  ب�سكل  الدولية  املوؤ�سرات  يف 
باالإ�سالحات  البدء  اىل  التقرير  دعا  كما 

فعالية  واالك����رث  كلفة  واالق����ل  اال���س��ه��ل 
ترتيب  حت�سني  على  قدرتها  يف  واال���س��رع 
اىل  ا�سافة  الدولية،  املوؤ�سرات  يف  الدولة 
واخلدمات  التكنولوجيا  على  االرت��ك��از  ان 
باإجنازها  �سي�سهم  اال�سالح  يف  االلكرتونية 
ب�سرعة و�سفافية وتكلفة اأقل. واكد اهمية 
االإ�سالحات  تنفيذ  يف  واحل�سم  ال�سمولية 
وخ�����س��و���س��ا االإ����س���الح���ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
واالجرائية من خالل ارادة قوية مب�ساندة 
اال���س��الح  ان  اىل  م�سرا  العليا،  ال�سلطة 
جلذب  كافيا  يعد  مل  ال��ب��طء  او  اجل��زئ��ي 
امل�ستثمرين الأنه قد ال يح�سن ترتيب الدولة 
يف املوؤ�سرات الدولية بل قد يوؤخره يف حال 
ال���دول  يف  اال���س��الح��ات  وت���رة  ك��ان��ت  اذا 
االأخرى اكرث عمقا و�سموال و�سرعة. وا�سار 
التقرير اىل اهمية ت�سويق بيئة اال�ستثمار 
املتكامل  الت�سويق  خالل  من  وم�ستجداتها، 
ونقل  والتجارة  لال�ستثمار  كوجهة  للدولة 
الب�سرية  والكوادر  وال�سياحة  التكنولوجيا 
واملعرفة واالعمال ب�سكل عام، مع التوا�سل 
اجلهات  م��ع  وامل�ستمر  املبا�سر  والتفاعل 
وال�سيما  ال��ع��امل  يف  الهامة  اال�ستثمارية 
ال�سركات متعددة اجلن�سية، وذلك بالتعاون 
ودول��ي��ة  اإقليمية  و���س��رك��ات  منظمات  م��ع 
التقييم  ان  ال��ت��ق��ري��ر  وب���ني  متخ�س�سة. 
التعامل  خالل  من  امل�ستجدات،  مع  والتواوؤم 
عملية  يعد  اال�ستثمار،  مناخ  حت�سني  م��ع 
اجل��وان��ب  وم��ت��ع��ددة  م�ستمرة  ديناميكية 
التي  والتغرات  املناف�سة  بالدول  ومرتبطة 
ي�سار  امل�ستثمرين.  جذب  عوامل  على  تطراأ 
اىل ان تقرير تغرات مناخ اال�ستثمار الذي 
املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار  ت�سدره 
وائتمان ال�سادرات )�سمان( منذ عام 1986، 
يعد اأحد اأهم اأدوات املوؤ�س�سة يف تنفيذ ال�سق 
م�سوؤوليتها  وهو  تاأ�سي�سها  اأهداف  من  الثاين 
املعرفة  ن�سر  ع��ن  العربية  املنطقة  جت��اه 
واالأن�سطة  وال��درا���س��ات  البحوث  وتنمية 
اال�ستثمار  مبناخ  اخلا�سة  الرتويج  وجهود 
ال�سمان،  و���س��ن��اع��ة  ال�����س��ادرات  وتنمية 
وكذلك حتديد وترويج فر�س اال�ستثمار يف 
ال�سياق،  هذا  ويف  العربية.  ال��دول  خمتلف 
ر�سد  على  اأ�سا�سي  وب�سكل  التقرير  يركز 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التغرات  اأه��م 
واالجتماعية وغرها التي تطراأ على مناخ 
اال�ستثمار يف الدول العربية، وفق منهجيات 
التي  امل�ستجدات  ملجاراة  الزمن  عرب  تتطور 
البيانات  ر���س��د  واأ���س��ال��ي��ب  ط��رق  ت�سهدها 
وامل��ع��ل��وم��ات وات��اح��ت��ه��ا، م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 

االقليمية والدولية املتخ�س�سة. 

ضمان االستثمار: االردن يتقدم 
عربيا في التصنيفات االقتصادية

صادرات غرفة صناعة عمان 
تزيد 9 % خالل ثمانية أشهر

صناعة األردن: تأشيرات دخول السائقين 
للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

*عمان 
الثمانية  االأ�سهر  خ��الل  ع��م��ان،  �سناعة  غرفة  ���س��ادرات  زادت 
املا�سية من العام احلايل بن�سبة 9 باملئة، مقارنة مع الفرتة نف�سها من 

عام 2019، مدفوعة بتح�سن اداء غالبية القطاعات ال�سناعية.
االأنباء  وكالة  عليها  ح�سلت  للغرفة  اح�سائية  معطيات  واظهرت 
االأ�سهر  خالل  عمان،  �سناعة  ب�سادرات  ارتفاعا  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة 
مقابل  دينار  مليار  257ر3  اىل  احل��ايل  العام  من  املا�سية  الثمانية 

989ر2 مليار دينار للفرتة نف�سها من عام 2019.
وال�سعودية  والهند  االمركية  املتحدة  ال��والي��ات  وا�ستحوذت 
الثمانية  االأ�سهر  الغرفة خالل  ن�سف �سادرات  والعراق على اكرث من 

املا�سية من العام احلايل م�سجلة ما قيمته 914ر1 مليار دينار.
الواليات  اىل  عمان  �سناعة  ���س��ادرات  زادت  املعطيات  وح�سب 
احلايل  العام  من  املا�سية  الثمانية  اال�سهر  خالل  االأمركية  املتحدة 
بن�سبة 68 باملئة، ما جعلها مبقدمة الدول العربية واالجنبية االكرث 
ا�ستقباال ل�سادرات الغرفة بقيمة 617 مليون دينار مقابل 368 مليون 

دينار للفرتة نف�سها من 2019.
وارتفعت �سادرات الغرفة كذلك اىل الهند خالل اال�سهر الثمانية 
مليون   563 نحو  م�سجلة  باملئة،   18 بن�سبة  احلايل  العام  من  املا�سية 

دينار مقابل 476 مليون دينار للفرتة نف�سها من عام 2019.
اال�سهر  خ��الل  العراقية  ال�سوق  اىل  الغرفة  ���س��ادرات  وزادت 
دينار  مليون   349 لت�سجل  طفيفة  بن�سبة  احلايل  العام  من  الثمانية 

مقابل 347 مليون دينار لنف�س الفرتة من عام 2019.
الثمانية  االأ�سهر  خالل  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  وانخف�ست 
مرتاجعة  باملئة،   1 بن�سبة  ال�سعودية،  اىل  احلايل  العام  من  املا�سية 
اىل 385 مليون دينار مقابل نحو 389 مليون دينار خالل الفرتة نف�سها 

من عام 2019.
وح�سب املعطيات، ارتفعت �سادرات الغرفة خالل االأ�سهر الثمانية 
لت�سل اىل 55  باملئة  بن�سبة 16  �سوريا  العام احلايل اىل  املا�سية من 

مليون دينار مقابل نحو 48 مليون دينار للفرتة نف�سها من عام 2019.
اال�سهر  خالل  تركيا  اىل  كذلك  عمان  �سناعة  �سادرات  وارتفعت 
 31 بلغت  حيث  باملئة،   36 بن�سبة  احلايل  العام  من  املا�سية  الثمانية 

مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفرتة املماثلة من عام 2019.
خالل  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  ارتفعت  املعطيات،  وح�سب 
العام احلايل للعديد من الدول العربية  املا�سية من  االأ�سهر الثمانية 
واالجنبية اأبرزها: دولة االمارات العربية املتحدة واندوني�سيا وم�سر 
وهولندا،  وماليزيا  وليبيا  وبلجيكيا  وال�سودان  واجلزائر  والربازيل 

اإ�سافة اىل دول اأخرى كثرة.
الغرفة  ���س��ادرات  انخفا�س  اىل  االح�سائية  املعطيات  وا���س��ارت 
وال�سني  وقطر  فل�سطني  منها  واالجنبية  العربية  الدول  من  للعديد 
وكندا،  واليابان  افريقيا  وجنوب  وتون�س  والبحرين  وايطاليا  ولبنان 

ودول اأخرى.
وتوزعت �سادرات الغرفة خالل االأ�سهر الثمانية املا�سية من العام 
احلايل، على قطاعات ال�سناعات التعدينية بقيمة 851 مليون دينار، 
والعالجية  دينار،  مليون   719 التجميل  وم�ستح�سرات  والكيماوية 

واللوازم الطبية نحو 390 مليون دينار.
والكهربائية  الهند�سية  ال�سناعات  قطاعات  ���س��ادرات  وبلغت 
والتموينية  دي��ن��ار  مليون   355 قيمته  م��ا  املعلومات  وتكنولوجيا 
دينار  مليون   316 نحو  احليوانية  وال��رثوة  والزراعية  والغذائية 

واجللدية واملحيكات 291 مليون دينار.
املا�سية  الثمانية  االأ�سهر  خالل  الغرفة  �سادرات  باقي  وتوزعت 
والورق  والتغليف  التعبئة  �سناعات  قطاعات  على  احلايل،  العام  من 
والبال�ستيكية  دينار  مليون   140 بقيمة  املكتبية  واللوازم  والكرتون 
واملطاطية نحو 123 مليون دينار، واالن�سائية 60 مليون دينار، واخرا 

ال�سناعات اخل�سبية واالثاث بقيمة نحو 12 مليون دينار.
اليوم  وت�سم   ،1962 عام  تاأ�س�ست  عمان  �سناعة  غرفة  ان  يذكر 
وعاملة  عامل  األ��ف   159 ت�سغل  �سناعية،  من�ساأة   8600 بع�سويتها 

وبراأ�سمال ي�سل اىل ما يقارب 5 مليارات دينار.

*عمان 
اأبلغت غرفة �سناعة االأردن، ال�سركات العاملة بالقطاع ال�سناعي 
بانه �سيتم البدء قريبا مبنح التاأ�سرات ل�سائقي ال�ساحنات االأردنية 

لنقل الب�سائع املحلية اىل ال�سوق العراقية.
ال�سماح  �سيتم  ان��ه  ال�سركات  على  وزعته  تعميم  يف  اأعلنت  كما 
العراقية بالدخول اىل االرا�سي االأردنية، وذلك تطبيقا  لل�ساحنات 
لقرار احلكومة بال�سماح بنقل الب�سائع بني البلدين بطريقة )دور تو 

دور(.
ال�ساحنات  �سائقي  من  للطلب  ال�سناعية  ال�سركات  الغرفة  ودعت 
ا�سحاب  نقابة  مراجعة  العراق،  اىل  ب�سائعهم  �ستنقل  التي  االأردنية 
ال�ساحنات االأردنية اعتبارا من يوم غد االحد كونها �ستتوىل متابعة 

احل�سول على تاأ�سرات الدخول لالأرا�سي العراقية.
اخلمي�س  اأع��ل��ن  ق��د  ع��زاي��زة  وجيه  املهند�س  النقل  وزي��ر  وك��ان 
املا�سي عن بدء دخول ال�ساحنات االأردنية اإىل العراق، مبينا ان منح 

التاأ�سرات ل�سائقيها �سيبداأ مطلع االأ�سبوع احلايل.

الكايد: جهود ضخمة لضمان مشاركة 
أردنية متميزة في اكسبو دبي

*عمان 
عام  وام��ني  االقت�سادية  امل�سروعات  تطوير  موؤ�س�سة  مدير  اأك��د 
االأردنية  امل�ساركة  اأن  الكايد  عبدالفتاح  بالوكالة  اال�ستثمار  هيئة 
كبر  بحجم  �ستكون  املقبل،  ال�سهر  بداية  يفتتح  الذي  دبي  اك�سبو  يف 
ومنا�سب و�ست�ستمل على فعاليات ون�ساطات ملختلف القطاعات االردنية 

الثقافية واالقت�سادية على مدار فرتة املعر�س.
وقال يف بيان، ال�سبت، اإن هيئة اال�ستثمار ا�ستكملت تقريبا خمتلف 
الرتتيبات باجلناح االردين الذي �سي�سمل، العرو�س التقنية احلديثة 
عن تاريخ االردن وثقافته وخمتلف مناطقه ال�سياحية واال�ستثمارية 
الهولوجرام  بتقنية  عرو�س  اإىل  اإ�سافة  الرتاثية،  منتجاته  وابرز 
املعر�س  لزوار  متاحة  �ستكون  �سبابه  واجن��ازات  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 
قاعة  الهيئة  خ�س�ست  كما  زائ��ر،  مليون   25 اىل  ي�سلوا  ان  املتوقع 
املنتوجات  بالكامل من  اجتماعات م�سغرة يف اجلناح االردين جمهزة 

الوطنية.
وبني الكايد اأن خمتلف املوؤ�س�سات االردنية اأبدت تعاونها التام مع 
هيئة اال�ستثمار وتزويدها مبختلف املواد والتجهيزات ل�سمان اظهار 
باأجنحة  دولة   195 م�ساركة  ظل  يف  االمثل  بال�سكل  االردين  اجلناح 
الهيئة  اأن  موؤكدا  وح�ساراتها،  ثقافاتها  عن  تعرب  الت�ساميم  خمتلفة 
�ستنظم ا�سافة اىل اليوم الوطني االردين يف الثاين ع�سر من ت�سرين 
االردنية  واالهلية  الر�سمية  الهيئات  مع  وبالتعاون  املقبل،  الثاين 
هذا  من  اال�ستفادة  ملحاولة  وريادية  وثقافية  اقت�سادية  فعاليات 

املعر�س الذي �سي�ستمر �ستة اأ�سهر.
االردن،  بالرتويج جلناح  دبي  االردنية يف  الكايد اجلالية  وطالب 
التنظيم  عمليات  يف  اجلالية  مل�ساندة  اال�ستثمار  هيئة  �سعي  موؤكدا 
على  حاليا  تن�سب  اجلهود  اأن  موؤكدا  االردنية،  للم�ساركة  والتجهيز 
خالل  من  املعر�س  فعاليات  يف  بامل�ساركة  االردين  االعالم  دور  تعزيز 
التعاون مع خمتلف اجلهات ل�سمان ح�سور اعالمي اردين مكثف خالل 

هذه الفعاليات.

اتفاقيات للتدريب على تكنولوجيا أتمتة 
اإلجراءات روبوتيًا في 5 جامعات حكومية

*عمان 
اتفاقيات  توقيع  والريادة،  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  ا�ست�سافت 
انيوير" العاملية و5 جامعات حكومية،  "اوتومي�سن  �سركة  تعاون بني 
تلك  يف  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  من  عدد  تدريب  مبوجبها  �سيتم 

اجلامعات على تكنولوجيا اأمتتة االإجراءات روبوتيًا.
االقت�ساد  وزي��ر  بح�سور  ل��ل��وزارة،  بيان  وف��ق  االتفاقيات  ووق��ع 
الدكتور  الرموك  جامعة  رئي�س  الهناندة،  احمد  والريادة  الرقمي 
ورئي�س  عوجان،  عرفات  الدكتور  موؤتة  جامعة  ورئي�س  م�ساد،  اإ�سالم 
جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر املعايطة، ونائب رئي�س جامعة 
وعميد  الهيجاء،  اأبو  وج��دان  الدكتورة  للتكنولوجيا  �سمية  االأم��رة 
الدكتور  االأردن��ي��ة  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  احلا�سوب  كلية 
التقنية  ا�سرتاتيجيات  ل�سركة  االقليمي  واملدير  احلميدي  ا�سماعيل 
ب��االأردن  العاملية  انيوير"  "اوتومي�سن  �سركة  ممثل  االأو�سط  لل�سرق 

املهند�س عمر م�ساعني.
توقيعها  مت  التي  لالتفاقية  ا�ستكماال  االتفاقيات  هذه  وتاأتي 
والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  بني  املا�سي  العام  من  متوز  �سهر  يف 
ت�سمنت  والتي  االأو���س��ط،  لل�سرق  التقنية  ا�سرتاتيجيات  و�سركة 
االإجراءات  اأمتتة  تكنولوجيا  على  التدريب  تقدمي  لغايات  التن�سيق 
روبوتيًا، خلم�س جامعات اأردنية حيث �ستقوم هذه التكنولوجيا بتوفر 
الوقت واجلهد على اال�سخا�س الذين ُيطلب منهم اأعمال متكررة والتي 
حتد من تطور اأدائهم الوظيفي من خالل ا�ستبدالها باأمتتة حا�سوبية 

لالإجراءات بحيث تنجز ب�سكل اآيل.
على  امل��درب��ني  ت��دري��ب  دورات  عقد  التفاهم  م��ذك��رات  وتت�سمن 
الهيئة  من  اأع�ساء  لثالثة  روبوتيًا  االإج���راءات  اأمتتة  تكنولوجيا 
التدري�سية لكل جامعة من اجلامعات اخلم�س من قبل مدربني خمت�سني 
من �سركة "اوتومي�سن انيوير"، اإذ �سيتم اختبار اأع�ساء هيئة التدري�س 
بعد انتهاء التدريب واإ�سدار �سهادة مدرب "ايه اإيه اأي" لالأع�ساء الذين 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قيام  تت�سمن  كما  بنجاح.  التدريب  اأكملوا 
جامعاتهم  يف  للطالب  املعرفة  بنقل  التدريب  �سهادات  على  احلا�سلني 
جميع  منح  �سيتم  حيث  التكنولوجيا  تلك  على  تدريبهم  خ��الل  من 
اخلريجني من تلك الدورات �سهادات معتمدة عامليًا، ون�ست االتفاقية 
على جتهيز مركز للتميز الروبوتي يف كل جامعة من اجلامعات اخلم�س 
حيث �ستقوم كل جامعة بتوفر اأجهزة احلا�سوب واخلوادم لهذه الغاية 
لتقوم ال�سركة بتن�سيب نظام اأمتتة االإجراءات روبوتيًا على االأجهزة. 
يف  احلديثة  التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام  اأهمية  الهناندة  الوزير  واأكد 
منظومة التعليم باجلامعات، حيث تعترب تكنولوجيا اأمتتة االإجراءات 
روبوتيا من اأهم االأدوات كم�سرع رئي�سي لعامل التحول الرقمي والذكاء 
اال�سطناعي والتي ت�سهم ب�سكل كبر بتوفر الوقت واجلهد على الكادر 
املتكررة  املهام  اإج��راءات  اأمتتة  و  االآيل  الت�سغيل  خالل  من  التعليمي 
اإتاحة املجال للموظفني  اأ�سرع وبدقة عالية وبالتايل  وامتامها ب�سكل 
الرتكيز على تطوير اإمكانياتهم ب�سكل اأف�سل والقيام باملهام التي تتطلب 
االبداع وتطوير مكان العمل، م�سرًا اإىل �سرورة نقل تلك املعرفة اإىل 
تقنيات  اأحدث  مواكبة  من  االأردين  ال�سباب  لتمكني  اجلامعات  طالب 
التوقيع  حفل  خالل  اجلامعات  روؤ�ساء  واأ�سار  اال�سطناعي.  الذكاء 
العملية  خلدمة  وتوظيفها  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل 
التعليمية والتي ظهرت جليا خالل الظروف اال�ستثنائية التي فر�ستها 
اال�ستفادة  التعليمية  املوؤ�س�سات  دفعت  اإذ  العامل  على  كورونا  جائحة 
العملية  ا�ستمرارية  ل�سمان  التكنولوجيا  توفرها  التي  االإمكانات  من 
التكنولوجي  التطور  وملواكبة  واملجتمع  الطلبة  خلدمة  التعلمية 
عمل  �سيتم  اأنه  م�ساعني  اأو�سح  ب��دوره،  احل��ايل.  الع�سر  يف  والرقمي 
مراكز للتميز الروبوتي يف اجلامعات اخلم�س وتدريب الكادر التعليمي 
احلديثة  التكنولوجيا  هذه  على  االأردن��ي��ة  اجلامعات  طالب  لتاأهيل 
�سوق  احتياجات  وتلبية  الرقمي  للتحول  العاملية  التطورات  ملواكبة 
ما  باآخر  االأردنية  املوؤ�س�سات  لرفد  و�سواًل  واالإقليمي  املحلي  العمل 

تو�سل اإليه العامل من تكنولوجيا. 

*عمان 
اأكد ممثل قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 
املهند�س  االردن  جتارة  غرفة  يف  املعلومات 
باإعادة  بداأت  الغرفة  اأن  الرواجبة  هيثم 
تفعيل الوحدة املتخ�س�سة لديها باحت�سان 
االف��ك��ار االب��داع��ي��ة وم�����س��روع��ات ري��ادة 

االعمال باململكة.
ت�سريح  يف  الرواجبة  املهند�س  وق��ال 
الوحدة  تفعيل  اإعادة  اإن  ال�سبت،  �سحفي، 
وتعزيز  لدعم  الغرفة  حر�س  باطار  ياأتي 
فر�س  وتوفر  الوطني  االقت�ساد  م�سرة 
االفكار  ت�سويق  خالل  من  لالأردنيني  عمل 
وال�سعي  خ��ارج��ي��ا  ال��ري��ادة  وم�����س��روع��ات 
�سراكات  واإق��ام��ة  م�ستثمرين  ال�ستقطاب 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. وج�����اء اع���ت���م���اد وت��ن��ف��ي��ذ 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ري�����ادة االأع���م���ال ك��اأح��د 
اأولويات عمل احلكومة  م�ستهدفات برنامج 
يف  وذل��ك  و2023(،   2021( االقت�سادي 
تكنولوجيا  بقطاع  النمو  حتفيز  اأط���ار 
على  �ستعمل  الغرفة  ان  وا�ساف  املعلومات. 
االبداعية  واالأف��ك��ار  امل�سروعات  ت��روي��ج 
التجارية  عالقتها  خ���الل  م��ن  خ��ارج��ي��ا 
االعمال  اأ�سحاب  م��ع  والوا�سعة  املميزة 
وع�سويتها  واالأجنبية  العربية  الدول  من 
واالإ�سالمية  العربية  ال��غ��رف  ب��احت��ادات 

واالأجنبية.
واأكد الرواجبة ان غرفة جتارة االردن 
تعترب املظلة االوىل للقطاع، داعيا اجلهات 

والتوا�سل  التن�سيق  اإىل  املعنية  احلكومية 
االعمال،  ريادة  بقطاع  يتعلق  ما  بكل  معها 
بهذا  وا�سعة  خ��ربات  متتلك  وانها  ال�سيما 
االأردن  جت���ارة  اأن  واو���س��ح  اخل�����س��و���س. 
�ستعمل على توفر قاعدة بيانات عن واقع 
قطاع الريادة واالفكار االبداعية باململكة 
من خالل هذه الوحدة لت�سويقها يف جميع 
والعمل  بها  ت�سارك  التي  الدولية  املحافل 

على فتح ا�سواق جديدة امامها.
امل�سروعات  ا�سحاب  الرواجبة  وح��ث 
واالأفكار الريادية على التوا�سل مع غرفة 
جتارة االردن وتقدمي افكارهم للعمل على 
درا�ستها وتقدمي الدعم الفني الالزم لها من 

اجل ت�سويقها حمليا وخارجيا.

إعادة تفعيل حاضنة المشروعات 
الريادية بغرفة تجارة األردن
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قمر االإمارات
 ال�ساعرة االإماراتية 

حمدة المر المهيري
شاعرة اماراتية نشطة برزت في اآلونة 

األخيرة تحرص على المشاركة في الفعاليات 
الشعرية والثقافية ومشاركة فعالة 

بالمناسبات الوطنية اول قصائدها كطفلة 
باللغة العربية الفصحى والشعر النبطي 

الموزون لها العديد من الدواوين الشعرية 
والكتب   بالمناسبات الوطنية

نجوم عرب

 نجوم عرب 

أهال و سهال و مرحبا

حللتم اهال  ووطأتم سهال
بزيارته لوطنه الثاني االردن 

 يتقدم االعالمي 

حسين الشاعر 
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية 

بالترحيب بسعادة 

 الكابتن المرموق

  محمد صالح 

الصبــــاح 
العب نادي عمان

  لكرة القدم 

والمنتخب الوطني 

األردني لكرة القدم


