
األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يطلق مسابقة إعالمية

*عمان 
املجل�س  رئي�س  الأمري مرعد بن رعد  �سمو  برعاية 
الأعلى  املجل�س  اأطلق  الإعاقة،  ذوي  حلقوق  الأعلى 
اإعالمية  م�سابقة  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 

بعنوان: "تناولوا مو�سوعي ب�سكل مو�سوعي".

املجل�س  �سيا�سة  اإط��ار  يف  امل�سابقة  اإط��الق  وياأتي 
املجالت،  خمتلف  يف  النموذجية  املمار�سات  لتعزيز 
ذوي  الأ�سخا�س  دمج  يف  ت�ساهم  ثقافة  تر�سيخ  بهدف 
الإعاقة ومتتعهم بحقوقهم على اأ�سا�س من امل�ساواة مع 

الآخرين.
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بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الثالثاء

ان تستمع لـ 65 شاهد نيابة  ُصلح عمَّ
لط  بقضية مستشفى السَّ

توجيه االتهام لمتظاهر
أحداث يمارسون القمار رشق رئيس وزراء كندا بالحجارة

 بعد االنتهاء من عمليات التسول

ر جناية  رفع عقوبة سارق كرَّ
رقة إلى 5 سنوات في إربد السَّ

*عمان 
املوحد  ال��ق��ب��ول  تن�سيق  وح���دة  اأع��ل��ن��ت 
وزارة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ملجل�س  التابعة 
عن  الأح��د،  العلمي،  والبحث  العايل  التعلي�م 
الإلكرتونية  اللتحاق  طلبات  تقدمي  ب��دء 
الأردن���ي���ة  ب��اجل��ام��ع��ات  التج�سري  ل��رن��ام��ج 
ال�ساعة  وحتى  ال��ث��الث��اء،  �سباح  الر�سمية 

الثانية ع�سرة لياًل من يوم ال�سبت املقبل.
تن�سيق  وحدة  مدير  بح�سب  الوزارة  وبني 
القبول املوحد الناطق الإعالمي با�سم الوزارة 

من  يتم  الطلبات  تقدمي  اأن  اخلطيب،  مهند 
خالل املوقع الإلكرتوين للوحدة على الرابط 

.www.admhec.gov.jo : الآتي
القيام  الطالب  اأنه يتحتم على  اإىل  ولفت 
بالدخول اإىل املوقع الإلكرتوين وتقدمي طلب 
اللتحاق وتخزين اخليارات، وبعد ذلك يقوم 
بدفع ر�سم تقدمي طلب اللتحاق يف اجلامعات 
الر�سمية والبالغ قيمته 15 دينارا،  الأردنية 
اآلية الدفع الإلكرتوين عن طريق  با�ستخدام 
املركزي  البنك  من  الفواتري  ت�سديد  "خدمة 

الدفع  رقم  وح�سب  اإي-فواتريكم،  الأردين" 
تخزين  بعد  للطالب  يظهر  الذي  الإلكرتوين 
طلبه، وهذه اخلدمة متوفرة من خالل قنوات 
الدفع التي تطبق هذه اخلدمة، منها: مكاتب 
اأن��ح��اء  ك��اف��ة  يف  املنت�سرة  الأردين  ال��ري��د 
على  ال�سخ�سي  البنكي  واحل�����س��اب  اململكة، 
واأجهزة  الأردنية  البنوك  وف��روع  النرتنت، 
ال�سراف الآيل التابعة لها، وحمالت ال�سرافة 

املعتمدة.
تابع �س2

لمنع انتشار الوباء

الداخلية تدعو 
لعدم المشاركة 

بالتجمعات 
*عمان 

ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  دع���ت 
عدم  اإىل  امل��واط��ن��ني  الأح����د، 
التي  بالتجمعات  امل�����س��ارك��ة 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ان��ت�����س��ار وب���اء 

كورونا.
اأن  اإىل  ال����وزارة  واأ���س��ارت 
دول  يف  ينت�سر  زال  ل  ال��وب��اء 
لي�س  الأردن  واأن  ال���ع���امل، 

ا�ستثناء.

ان  *عمَّ
ل�ساهد  ��ان  ع��مَّ ج��زاء  لح  �سُ حمكمة  ا�ستمعت 
نفاد مادة  العامة يف ق�سية  يابة  النِّ مته  جديد قدَّ
الوك�سجني من م�ست�سفى احل�سني احلكومي مبدينة 
لط، لي�سل عدد ال�سهود امل�ستمع اإليهم حتى الآن  ال�سَّ
65 �ساهدا وبقي �ساهد واحد من املتوقع اأن ت�ستمع 
املحكمة،  وعقدت  املقبلة.  جل�ستها  يف  املحكمة  له 
القا�سي  برئا�سة   ،30 رقم  العلنية  جل�ستها  الأحد 
ل�سهادة  بها  وا�ستمعت  الفريحات،  عدي  الدكتور 
الق�سية  يف  امل��دين  ال��دف��اع  مديرية  اأف���راد  اح��د 
متَّ  ال��ذي��ن  اخل���راء  ع��دد  ي�سبح  وب��ذل��ك  كخبري، 

املتوقع  ومن  خبريا.   13 الآن  حتى  لهم  ال�ستماع 
ا�ستماعها  املقبل  اخلمي�س  يوم  املحكمة  تختتم  اأن 
�ساهًدا   66 عددهم  والبالغ  العامة  النيابة  ل�سهود 

ثم تبداأ ببينات وكالء الدفاع.
ابعة  ونفدت مادة الأوك�سجني من اخلزانات الَتّ
لط منت�سف  مل�ست�سفى احل�سني احلكومي مبدينة ال�سَّ
اأردن��ي��ني،   10 ب��وف��اة  وت�سبب  املا�سي  اآذار  �سهر 
الق�سية  يف  للتحقيق  العامة  النيابة  وحت��رك��ت 
ا من بينهم م�سوؤولون  واأوقفت على اإثرها 13 �سخ�سً
الت�سبب  تهمة  لهم  واأ���س��ن��دت  حة  ال�سِّ وزارة  يف 

بالوفاة مكرر 10 مرات.

*وكاالت 
وجه الق�ساء الكندي التهما اإىل متظاهر 
باحلجارة  ر�سق  بعدما  ال�سبت،  عاما،   25 يبلغ 
خالل  ت��رودو،  جا�سنت  الكندي  ال��وزراء  رئي�س 
حملة انتخابية اأجراها قبل اأيام يف اأونتاريو.

من  املتحّدر  ال�ساب  اإىل  املحكمة  ووّجهت 
�سالح"،  بوا�سطة  "العتداء  تهمة  اأونتاريو 
ما  وف��ق  اأك��ت��وب��ر،  م��ن  ال�ساد�س  يف  و�سيحاكم 

اأعلنت �سرطة املنطقة يف بيان.
من  بجروح  ي�سب  مل  ال��ذي  ت���رودو،  وك��ان 
ل  الذين  املتظاهرين  دان  قد  احلجارة،  جراء 
يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء واملمر�سني.

واأجمع املر�سحون لهذه النتخابات املبكرة 

على اإدانة العتداء على ترودو.
املعار�سني  م��ن  ح�سود  تالحق  اأي���ام  ومنذ 
التدابري  على  احتجاجا  ذه��ب،  اأينما  ت��رودو 

ال�سحية املفرو�سة لحتواء فريو�س كورونا.
هدد  بعدما  اآخر  متظاهر  اأوقف  واجلمعة 
يف  الأخري  م�ساركة  خالل  الوزراء  رئي�س  بقتل 

حملة انتخابية.
مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  كندا  وت�سهد 
مقررة يف 20 �سبتمر، بعد اأقل من �سنتني على 

ال�ستحقاق الأخري.
وتظهر ال�ستطالعات اأن املناف�سة حمتدمة 
بولية  للفوز  ال�ساعي  الليرايل  ت��رودو  بني 

ثالثة، وخ�سمه املحافظ اإرين اأوتول.

*عمان 
لعبة  ميار�سون  الأح��داث  من  عددا  الت�سول  مكافحة  ك��وادر  �سبطت 
القمار يف اأحد اأزقة حمافظة العا�سمة، بعد النتهاء من عمليات الت�سول 
وجمع مبالغ مالية. وقالت وزارة التنمية الجتماعية، يف بيان �سحفي 
لالأحداث،  الأ�سرية  الأو�ساع  من  والتدقيق  التحقق  ولدى  اإنه  الأح��د، 
تبني اأن ذوي املت�سولني من املقتدرين، ويتقا�سون رواتب مالية ترتاوح بني 
300 و600 دينار �سهري من ال�سمان الجتماعي. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن 
�سبط الأحداث جرى وفق القانون، وت�سليمهم لإجراء املقت�سى القانوين، 
عدم  �سرورة  ال��وزارة  واأك��دت  املخت�س.  الأح��داث  قا�سي  على  وعر�سهم 
املعنية  اجلهات  مع  �سريك  املواطن  واأن  الت�سول،  ممتهني  مع  التعاطف 

مبحاربة هذه الظاهرة، اإذ اأن الت�سول يعد و�سيلة �سريعة لك�سب املال.

ان  *عمَّ
رين  املكرِّ اأحد  اإربد حكمني ق�سائيني بحق  اأ�سدرت حمكمة جنايات 
اقة  رقة، ورفعت العقوبة من ثالث �سنوات اإىل الأ�سغال ال�سَّ جلنايات ال�سَّ

املوؤقتة ملدة خم�س �سنوات.
اإنَّ املحكمة ق�ست  وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�سائي، الأحد، 
من   404 املادة  لحكام  خالفا  رقة،  ال�سَّ بجناية  رين  املكرِّ اأحد  بتجرمي 
والر�سوم  �سنوات  ثالث  ة  مدَّ املوؤقتة  بالأ�سغال  وو�سعه  العقوبات  قانون 
رت  حم�سوبة له من مدة التَّوقيف وكونه مكرر باملعنى القانوين فقد قرَّ
"بالأ�سغال  و�سعه  لت�سبح  بحقه  العقوبة  ت�سديد  احلكمني  يف  املحكمة 
اقة املوؤقتة ملدة خم�س �سنوات والر�سوم حم�سوبة له مدة التَّوقيف". ال�سَّ
وبينت اأنَّ ت�سديد العقوبة ياأتي �سندا لأحكام املادة 101 من قانون 
العقوبات والتي ت�سدد العقوبة املحكوم بها يف حال كان مرتكب اجلرمية 
 10 عليها  مي�س  مل  اأحكام  بحقه  و�سدر  اجلنايات  ارتكاب  مكرري  من 
�سنوات ومل ت�سقط عنه، الأمر الذي ي�ستوجب ت�سديد العقوبة املحكوم 
دع العام واخلا�س والق�ساء  بها واإنَّ مثل هذا التَّ�سديد ياأتي لتحقيق الرَّ

على الظواهر اجلرمية. 

*عمان 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م��ن  بتوجيهات 
الثاين، التقى رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، 
رئي�س جلنة متابعة تنفيذ املبادرات امللكية، 
يو�سف ح�سن العي�سوي، خالل خم�سة لقاءات 
عن  ومم��ث��ل��ني  ووج��ه��اء  �سيوخا  منف�سلة، 
ملتابعة  الكرك،  حمافظة  يف  املحلي  املجتمع 
الطلبات التي مت طرحها خالل زيارة جاللة 
اأيلول  من  اخلام�س  يف  املحافظة  اإىل  امللك 
اأخ��رى  مطالب  اأي  على  وال��وق��وف  احل���ايل 

لأبناء املحافظة.

اأمام  ُعر�ست  التي  الطلبات،  وت�ستهدف 
جاللة امللك، النهو�س بالواقع املعي�سي لأبناء 
املحافظة، واإن�ساء وتنفيذ املزيد من املبادرات 
فر�س  لتوفري  والت�سغيلية،  التنموية  امللكية 

العمل واحلد من الفقر.
وتنفذ املبادرات امللكية وفق خطة �ساملة 
والتن�سيق  بالتعاون  حمددة،  زمنية  وجداول 
وموؤ�س�سات  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
التنفيذ  ���س��رع��ة  ل�سمان  امل����دين،  املجتمع 
نوعية  خدمات  تقدمي  يعزز  ومبا  والإجن��از، 
اأعلى  وفق  القطاعات،  خمتلف  يف  للمواطنني 

العي�سوي،  واأك��د  اجل��ودة.  ومعايري  مقايي�س 
خالل هذه اللقاءات، التي عقدت يف الديوان 
خالل  اأم��ر  امللك  جاللة  اأن  الها�سمي،  امللكي 
�سرورة  الكرك،  مبحافظة  الأه��ل  مع  لقائه 
الق�سايا  جميع  ومتابعة  اجلميع  مع  التوا�سل 
التي  واملقرتحات  املحافظة،  اأهايل  تهم  التي 
الحتياجات،  تلبية  يف  الإ�سهام  �ساأنها  من 
وت��ق��دمي خ��دم��ات ن��وع��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، من 
تاأخذ  تنموية  ملكية  مبادرات  تنفيذ  حيث 
فر�س  لتوفري  منطقة،  كل  ميزات  بالعتبار 
العمل، وحت�سني الظروف املعي�سية.تابع �س2

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، الأحد، عن ت�سجيل 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و883  وف��ي��ات   6
كورونا يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

10548 وفاة و 807384 اإ�سابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات الإيجابية 04ر3 
عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  بح�سب  باملئة، 

الوزارة.
احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 
حالة،   12223 اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة 
اإىل  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 
التي  احل��الت  وع��دد  حالة،   83 امل�ست�سفيات 
غادرت امل�ست�سفيات 59 حالة، فيما بلغ العدد 
الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج 

يف امل�ست�سفيات 545 حالة.
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز،  واأظهر 
باملئة،   11 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 
العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة 
اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

7 باملئة.
العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف، 
حني  يف  باملئة،   16 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 
يف الإقليم ذاته اإىل 26 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 
باملئة.   10 اإىل  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 العزل 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   12 احلثيثة 
اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

12 باملئة.
حالة   1098 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 
�سفاء، لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء 
يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

اإىل 784613 حالة.
كما اأ�سار اإىل اإجراء 29050 فح�سًا، ليبلغ 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء 9581308 فحو�سات.
اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
الأوىل من لقاح كورونا و�سل اإىل 3577708، 
ف��ي��م��ا و���س��ل ع���دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

.3091385

توجيهات ملكية 
لمتابعة مطالب الكرك

*عمان 
التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق 
ع��ق��ده��ا الأح����د، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 
اأ�س�س  تعديل  على  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
منح امل�ستثمرين اجلن�سّية الأردنّية، والإقامة 
البيئة  تهيئة  لغايات  ال�ستثمار،  طريق  عن 

اجلاذبة لال�ستثمار اخلارجي.
منح  يتم  اجل��دي��دة،  التعديالت  وبح�سب 
قيامه  عند  للم�ستثمر  الأردن��ّي��ة  اجلن�سّية 
باإيداع وديعة بقيمة مليون دولر لدى البنك 
املركزي الأردين دون فائدة، وملّدة 3 �سنوات، 
و�سراء  املّدة،  هذه  خالل  منها  ال�ّسحب  وعدم 

 6 مل��ّدة  دولر  مليون  بقيمة  خزينة  �سندات 
امل��رك��زي  البنك  ي��ح��ّدده��ا  بفائدة  ���س��ن��وات، 
الأردين، وذلك �سريطة تواجده داخل اأرا�سي 
توقيع  قبل  �سهر  ع��ن  ت��ق��ّل  ل  مل���ّدة  اململكة 
التو�سية النهائّية مبنحه اجلن�سّية الأردنّية.

كما يتّم منح اجلن�سّية الأردنّية للم�ستثمر 
اأو   / اأ�سهم  �سراء  خالل  من  ال�ستثمار،  عند 
يقّل  ل  مببلغ  الأردنّية  ال�سركات  يف  ح�س�س 
عن مليون ون�سف املليون دولر، على اأن ل يتّم 
الت�سرف باحل�س�س ملّدة ل تقّل عن 3 �سنوات، 
اأو   / ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  قيام  �سريطة 
احلجز  اإ���س��ارة  بو�سع  املالّية  الأوراق  هيئة 

عليها. ومُينح امل�ستثمر جواز �سفر اأردين موؤّقت 
م�سروع  وت�سجيل  اإن�ساء  عند  �سنوات،   3 ملّدة 
القطاعات  من  اأّي  يف  ا�ستثمارّية  م�ساريع  اأو 
راأ�سمال  باإجمايل  الإنتاجّية،  القت�سادّية 
حدود  داخل  دولر  مليون  عن  يقّل  ل  مدفوع 
العا�سمة �سريطة توفري 20 فر�سة  حمافظة 
 750 عن  يقّل  ول  لالأردنيني،  حقيقّية  عمل 
�سريطة  العا�سمة  ح��دود  خ��ارج  دولر  األ��ف 
توفري 10 فر�س عمل حقيقّية لالأردنيني، عند 
البدء الفعلي بت�سغيل امل�سروع، وفقًا لك�سوفات 

املوؤ�س�سة العاّمة لل�سمان الجتماعي.
تابع �س2

خالل اجتماعات العيسوي مع شيوخ ووجهاء المحافظة

»6« وفيات و »883« إصابة بفيروس كورونا في المملكة

وديعة بمليون دوالر 
شرط منح الجنسّية للمستثمرين 

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 
في�سل  الأع���ي���ان،  رئ��ي�����س جم��ل�����س  األ��ق��ى 
الفايز، الأحد، يف كلية الدفاع الوطني امللكية 
الدولة  "اإدارة  بعنوان  حما�سرة  الأردن��ي��ة، 
للدار�سني  والتطبيق"،  النظرية  بني  الأردنية 
ورئي�س  اآم���ر  بح�سور   ،19 ال��دف��اع  دورة  يف 

واأع�ساء هيئة التوجيه يف الكلية.
وقال الفايز: "اإننا عندما نتحدث عن اإدارة 
الدولة الأردنية بني النظرية والتطبيق فاإننا 
على  احلفاظ  ا�ستطعنا  قد  كدولة  اأننا  نوؤكد 
التحديات  وا�ستقرارنا وجتاوزنا خمتلف  اأمننا 
منذ التاأ�سي�س، وبات الأردن اليوم دولة حديثة 
وع�سرية تخطو نحو امل�ستقبل بثقة واأمل كبري، 
اإدارة  بوجود  اإل  ليتحقق  يكن  مل  الذي  الأمر 
وا�سحة  وا�سرتاتيجيات  خطط  تنفذ  ناجحة 

اإدارة  ووجود  والقطاعات،  املجالت  مبختلف 
اأي  مواجهة  من  ميكنها  ما  البدائل  من  متتلك 
ا�ستقرارها  زعزعة  اإىل  توؤدي  قد  ا�ستثناءات 
دون  احليلولة  اأو  الوطني  باأمننا  العبث  اأو 

موا�سلتنا لعملية البناء والنهو�س".
يف  الأردن  اأن  الأعيان  جمل�س  رئي�س  واأكد 
املتنوعة  وا�سرتاتيجياته  املختلفة  �سيا�ساته 
وانطالقًا من موقعه اجليو�سيا�سي، ياأخذ بعني 
العتبار يف جميع خططه، العوامل ال�سيا�سية 
دوم��ًا  وي�سعى  والقت�سادية،  والجتماعية 
الوطنية مبختلف  مل�ساحله  وفقًا  اإىل تطويعها 

املجالت.
واأ�ساف الفايز اأن الأردن واجه منذ بدايات 
ع��دي��دة وخمتلفة  امل��ا���س��ي حت��دي��ات  ال��ق��رن 
تداعيات  واآخرها  ومتا�سكًا  قوًة  اأكرث  جعلته 

لنا،  كبريًا  حتديًا  �سكلت  التي  كورونا،  جائحة 
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  الأم���ن  اأن  مبينًا 
ه��ذه  يف  وط��ن��ي��ة  اأول���وي���ة  ي�سكل  وال�����س��ح��ي، 
هو  ومتا�سكه  جمتمعنا  فا�ستقرار  امل��رح��ل��ة، 
وفق  امل��ج��الت  خمتلف  يف  للنهو�س  الأ�سا�س 

خطط وروؤية �ساملة.
اأكد  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 
الفايز اأن الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 
اأو  الوطنية  ثوابته  ع��ن  يتخلى  ل��ن  ال��ث��اين 
ي�ساوم عليها، فالأردن لن يتنازل عن الو�ساية 
الها�سمية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية 

يف القد�س ال�سريف.
مو�سع،  نقا�س  جرى  املحا�سرة،  نهاية  ويف 
اأجاب خالله رئي�س جمل�س الأعيان على اأ�سئلة 

وا�ستف�سارات الدار�سني.

*عمان 
والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ناق�ست 
جمال  ال��ع��ني  ب��رئ��ا���س��ة  الأع���ي���ان  جمل�س  يف 
عمل  وا�سرتاتيجية  اآلية  الح��د،  ال�سرايرة، 

�سركة اإدارة ال�ستثمارات احلكومية.
وقال العني ال�سرايرة خالل اجتماع اللجنة 
مع اأمني عام وزارة املالية الدكتور عبداحلكيم 
اإدارة  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  ال�سبلي، 
ال�ستثمارات احلكومية املهند�س خريي عمرو، 
للحكومة،  الذراع ال�ستثماري  ال�سركة تعد  اإن 
"�سركة  م�سمى  حتت   2015 عام  ان�ساأت  حيث 
حينها  وكانت  احلكومية"،  امل�ساهمات  اإدارة 
يقرر  اأن  قبل  حم��دودة،  م�سوؤولية  ذات  �سركة 
�سركة  اإىل  ا�سمها  تغيري  ال�����وزراء  جمل�س 
�سفتها  وتغيري  احلكومية  ال�ستثمارات  اإدارة 
اإىل  حم���دودة  م�سوؤولية  ذات  م��ن  القانونية 

م�ساهمة خا�سة يف عام 2019.
وت�ساءل العني ال�سرايرة عن ال�ستثمارات 
احل��ك��وم��ي��ة ودوره����ا يف ت��ع��زي��ز ودع���م ورف��د 

اخلزينة، وكيفية زيادة ال�ستثمارات يف كافة 
القطاعات ال�سا�سية، وا�سرتاتيجياتها املتبعة 
يف  ال�ستثمار  واآلية  ال�سركة  اأ�سول  اإدارة  يف 

ال�سركات الأخرى.
اإدارة  �سركة  اأن  ال�سبلي  اك��د  جانبه،  من 
م�ساهمة  �سركة  هي  احلكومية  ال�ستثمارات 
بر�سم  وتقوم  املالية،  وزارة  متتلكها  خا�سة 
على  الإدارة  وتفعيل  ال�ستثمارية  ال�سيا�سات 
عوائد  تعظيم  تكفل  عاملية  ومقايي�س  اأ�س�س 
خماطر  ن�سب  ظل  يف  احلكومية  ال�ستثمارات 
التغيريات  مع  الفعال  والتعامل  معتدلة  مالية 
التنمية  عجلة  م�ساندة  ل�سمان  القت�سادية 
الق��ت�����س��ادي��ة، وت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل وري��ع 

للخزينة.
الذراع  هي  ال�سركة  اإن  عمرو  قال  ب��دوره، 
 36 يف  وت�سهم  ومتتلك  للحكومة،  ال�ستثماري 
تامة،  ملكية  �سركات   9 منها  حكومية،  �سركة 
و6 �سركات مملوكة بن�سبة اأكرث من 50 باملئة، 
�سركة   21 يف  وت�سهم  باملئة،   100 من  واأق��ل 

بن�سبة اأقل من 50 باملئة منها 11 �سركة ن�سبة 
باإعادة  مطالبا  ج��دا،  ب�سيط  فيها  ال�ستثمار 

النظر بهذه ال�سركات.
اإدارة  ���س��رك��ة  اأن  اإىل  ع��م��رو  واأ�����س����ار 
م�ساهمة  �سركة  هي  احلكومية  ال�ستثمارات 
القيمة  وتبلغ  املالية  وزارة  متتلكها  خا�سة 
لل�سركة  ال�ستثمارية  للمحفظة  الدفرتية 
بالإ�سافة  دي��ن��ار،  مليار   2.6 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
يف  ال�سركة  عليها  �ستعمل  التي  امل�ساريع  اإىل 
وال�سناعة،  وال��ت��ع��دي��ن،  ال��ط��اق��ة،  قطاعات 

والزراعة، وال�سياحة.
قانون  ب�سن  اللجنة  او���س��ت  جهتها،  م��ن 
الإداري����ة  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  يغطي  لل�سركة 
وتعزيز  بها،  تعمل  التي  والن�ساطات  والغايات 
ال���س��ت��ث��م��ارات احل��ال��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا، وف��ت��ح 
ورفد  العمل  فر�س  لتوفري  جديدة  ا�ستثمارات 
خزينة الدولة، والنظر يف بع�س ال�ستثمارات 
بال�سركات الخرى التي تقل امل�ساهمة فيها عن 

10 باملئة.

رئيس مجلس األعيان يحاضر في كلية 
الدفاع الوطني الملكية األردنية

مالية األعيان تناقش آلية واستراتيجية 
عمل شركة إدارة االستثمارات الحكومية

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل 
أسس منح الجنسية للمستثمرين

*عمان 
برئا�سة  الأحد،  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  وافق 
منح  اأ�س�س  تعديل  على  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 
ال�ستثمار،  طريق  عن  والإقامة  الأردنّية،  اجلن�سّية  امل�ستثمرين 

اخلارجي. لال�ستثمار  اجلاذبة  البيئة  تهيئة  لغايات 
الأردن��ّي��ة  اجلن�سّية  منح  يتم  اجل��دي��دة،  التعديالت  وبح�سب 
لدى  دولر  مليون  بقيمة  وديعة  ب��اإي��داع  قيامه  عند  للم�ستثمر 
3 �سنوات، وعدم ال�ّسحب  البنك املركزي الأردين دون فائدة، وملّدة 
دولر  مليون  بقيمة  خزينة  �سندات  و�سراء  املّدة،  هذه  خالل  منها 
وذلك  الأردين،  املركزي  البنك  يحّددها  بفائدة  �سنوات،   6 مل��ّدة 
قبل  �سهر  عن  تقّل  ل  ملّدة  اململكة  اأرا�سي  داخل  تواجده  �سريطة 

الأردنّية. اجلن�سّية  مبنحه  النهائّية  التو�سية  توقيع 
من  ال�ستثمار،  عند  للم�ستثمر  الأردنّية  اجلن�سّية  منح  يتّم  كما 
ال�سركات الأردنّية مببلغ ل يقّل  اأو ح�س�س يف  اأ�سهم /  خالل �سراء 
باحل�س�س  الت�سرف  يتّم  ل  اأن  على  دولر،  املليون  ون�سف  مليون  عن 
3 �سنوات، �سريطة قيام دائرة مراقبة ال�سركات /  ملّدة ل تقّل عن 

اإ�سارة احلجز عليها. املالّية بو�سع  الأوراق  اأو هيئة 
عند  �سنوات،   3 ملّدة  موؤّقت  اأردين  �سفر  جواز  امل�ستثمر  ومُينح 
القطاعات  من  اأّي  يف  ا�ستثمارّية  م�ساريع  اأو  م�سروع  وت�سجيل  اإن�ساء 
القت�سادّية الإنتاجّية، باإجمايل راأ�سمال مدفوع ل يقّل عن مليون 
فر�سة   20 توفري  �سريطة  العا�سمة  حمافظة  حدود  داخل  دولر 
األف دولر خارج حدود   750 عمل حقيقّية لالأردنيني، ول يقّل عن 
عند  لالأردنيني،  حقيقّية  عمل  فر�س   10 توفري  �سريطة  العا�سمة 
العاّمة  املوؤ�س�سة  لك�سوفات  وفقًا  امل�سروع،  بت�سغيل  الفعلي  البدء 
لل�سمان الجتماعي. ويعطى امل�ستثمر يف هذه احلالة فرتة 4 �سهور، 
الّت�سغيل  بعد  الأردن��ي��ني  املوظفني  من  املطلوب  العدد  ل�ستكمال 
من  التاأكد  بعد  الأردن��ّي��ة  اجلن�سّية  منحه  اإىل  ُي�سار  ثّم  الفعلي، 

�سنوات.  3 ملّدة  ال�سروط  التزامه بهذه 
اأو  امل�ستثمر،  منح  على  ك��ذل��ك  اجل��دي��دة  التعديالت  ت  ون�سّ
�سنوات،   5 مل��ّدة  الإق��ام��ة  امل�ستثمرين،  غري  من  ال��ع��ادي  ال�سخ�س 
�سراء  عند  اململكة،  يف  ال�سابقة  اإقامته  م��ّدة  عن  النظر  بغ�ّس 
بح�سب  دينار،  األ��ف   200 عن  تقّل  ل  قيم  مبجموع  اأك��رث،  اأو  عقار 
ل  مّدة  بالعقار  الحتفاظ  مع  وامل�ساحة؛  الأرا�سي  دائرة  تخمني 
يف  الإقامة  وت�سدر  رهنه،  اأو  به  الت�سرف  دون  �سنوات   5 عن  تقّل 
اللجنة  تو�سية  على  بناء  الّداخلّية  وزير  من  بقرار  احلالة  هذه 

بامل�ستثمرين. ة  اخلا�سّ
العازبات  وبناته  امل�ستثمر،  زوجة  منح  على  الأ�س�س  ت  ن�سّ كما 
مل  الذين  واأولده  كنفه،  يف  يع�سن  الالتي  واملطّلقات،  والأرام���ل 
الذين  ووالديه  الّطلب،  تقدمي  عند  �سنة   18 اأعمارهم  تتجاوز 
حّققوا  الذين  للم�ستثمرين  وذل��ك  الأردن��ّي��ة،  اجلن�سّية  يعيلهما، 

اأعاله. اجلن�سّية  على  احل�سول  متطّلبات 
فيمنح  دولر،  ماليني   3 يتجاوز  مببلغ  ال�ستثمار  كان  حال  ويف 
عامًا   30 اأعمارهم  تتجاوز  مل  ممن  الّذكور  من  امل�ستثمر  اأبناء  اأي�سًا 

الأردنّية. اجلن�سّية  واأطفالهم  وزوجاتهم  الّطلب،  تقدمي  عند 
م�ساريع  اأو  م�سروعًا  ميلك  اأو  �سريكًا  امل�ستثمر  ك��ان  ح��ال  ويف 
ي��اأت��ي: يف  مل��ا  ف��ي��ت��ّم منحه اجل��ن�����س��ّي��ة الأردن���ّي���ة وف��ق��ًا  ق��ائ��م��ة، 
يكون  اأن  �سريطة  العا�سمة،  حدود  داخل  القائمة  ال�ستثمارات 
امل��وج��ودات  قيمة  جمموع  اإج��م��ايل  من  امل�ستثمر  ة  ح�سّ متو�ّسط 
احت�سابها  التي ميكن  وامللمو�سة،  املتداولة  واملوجودات غري  الّثابتة 
خالل  م�سّدقة  �سنوّية  مليزانّيات  وفقًا  القائمة  امل�ساريع  اأو  للم�سروع 
عن  يقّل  ل  ما  توفري  مع  دولر،  مليون  عن  تقّل  ل  �سنوات   3 اآخ��ر 
املوؤ�ّس�سة  لك�سوفات  وفقًا  �سنوات   3 خالل  لأردنيني  عمل  فر�سة   20
جراء  املرتّتبة  الّتبعات  وم��راع��اة  الجتماعي،  لل�سمان  العاّمة 
العدد  ن�سف  اعتماد  يتّم  بحيث   ،2020 عام  خالل  كورونا  جائحة 
يف  العمالة  جمع  اأو  دمج  اإىل  بالإ�سافة  العام،  هذا  خالل  املطلوب 
حال وجود م�سروعني منف�سلني يف حمافظة العا�سمة واأّي حمافظة 

املحافظة. اأ�سا�س  على  العمالة  اأعداد  احت�ساب  لأغرا�س  اأخرى 
في�سرتط  العا�سمة،  ح��دود  خ��ارج  القائمة  ال�ستثمارات  اأّم��ا 
املوجودات  قيمة  اإجمايل  من  امل�ستثمر  ة  ح�سّ متو�سط  يكون  اأن 
احت�سابها  التي ميكن  وامللمو�سة،  املتداولة  واملوجودات غري  الّثابتة 
خالل  م�سدقة  �سنوّية  مليزانّيات  وفقًا  القائمة  امل�ساريع  اأو  للم�سروع 
عن  يقّل  ل  ما  وتوفري  دولر،  األف   500 عن  تقّل  ل  �سنوات   3 اآخر 
املوؤ�ّس�سة  لك�سوفات  وفقًا  �سنوات   3 خالل  لأردنيني  عمل  فر�س   10

الجتماعي. لل�سمان  العاّمة 
اأحد  ل�سالح  ال�ّسركة  عن  التنازل  اأو  �سريك،  اإدخ��ال  حال  ويف 
اجلن�سّية  متنح  للقرابة،  الأوىل  الّدرجة  من  العائلة  لنف�س  الفروع 
اأعاله  الواردة  لل�سروط  تبعًا  اجلديد،  املالك   / لل�سريك  الأردنّية 
الّراغب  امل�ستثمر  ة  بح�سّ الت�سّرف  عدم  �سريطة  بها؛  واملعمول 
ح�سب  عليها  واحل��ج��ز  �سنوات   3 مل��ّدة  اجلن�سّية  على  باحل�سول 

الأ�سول.
الأردن��ّي��ة  اجلن�سّية  منح  يتّم  ل  اأن  كذلك  الأ�س�س  وت�سّمنت 
ح�سل  قد  كان  اآخر  م�ستثمر  اأّي  من  ح�س�سًا  امتلك  م�ستثمر  لأّي 
تطّبق  واأّن  احل�س�س،  تلك  على  بناء  الأردن��ّي��ة  اجلن�سّية  على 
جميع  اتخاذ  وبعد  فقط،  �سنوّيًا  م�ستثمر   500 على  الأ�س�س  هذه 
املبا�سرة بهذه  املالّية قبل  املالءة  الالزمة والتحّقق من  الإجراءات 
باأّي  الّطلب، ويف حال الإخالل  اأولوّية تقدمي  الإجراءات وبح�سب 
الإقامة  اإلغاء  اأو  الأردنّية  يتّم �سحب اجلن�سّية  ال�سروط  �سرط من 

احلال. مقت�سى  ح�سب 
ول  �سهور،   6 كّل  واحدة  مّرة  وتقييمها  الأ�س�س  مراجعة  وتتّم 

رجعي. باأثر  تطّبق 
مبنح  ال�سابق  ق��راره  اإىل  العودة  على  ال��وزراء  جمل�س  وواف��ق 
يف  15باملئة  بن�سبة  بال�سعر  اأف�سلّية  الأردنّية  الوطنّية  ال�سناعة 
لل�سروط  ما دامت مطابقة  10باملئة  العطاءات احلكومّية، بدًل من 

الأردنّية. والهند�سّية  الفنّية  واملوا�سفات 
وزارة  يف  ال�ّسفري  ت�سمية  الوزراء  جمل�س  قّرر  اآخر،  �سعيد  على 
لدى  للمملكة  �سفريًا  الّن�سور  زه��ري  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجّية 

اإثيوبيا. جمهورّية 
الريد  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  اإع���ادة  على  املجل�س  واف��ق  كما 
فّتالة،  اأ�سامة  م��ن:  ك��ّل  وع�سوّية  البهو،  مها  برئا�سة  الأردين 

الّطويل، وداوود حمزة داوود. الّزعبي، وعمر  و�سمرية 

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يعقد اجتماعات مع 
شيوخ ووجهاء الكرك لمتابعة مطالب المحافظة

بدء تقديم طلبات القبول 
الموحد لمرحلة التجسير الثالثاء

*عمان 
بتوجيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين، التقى رئي�س الديوان 
يو�سف  امللكية،  املبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  الها�سمي،  امللكي 
ووجهاء  �سيوخا  منف�سلة،  لقاءات  خم�سة  خ��الل  العي�سوي،  ح�سن 
وممثلني عن املجتمع املحلي يف حمافظة الكرك، ملتابعة الطلبات التي 
مت طرحها خالل زيارة جاللة امللك اإىل املحافظة يف اخلام�س من اأيلول 

احلايل والوقوف على اأي مطالب اأخرى لأبناء املحافظة.
النهو�س  امللك،  جاللة  اأم��ام  ُعر�ست  التي  الطلبات،  وت�ستهدف 
بالواقع املعي�سي لأبناء املحافظة، واإن�ساء وتنفيذ املزيد من املبادرات 

امللكية التنموية والت�سغيلية، لتوفري فر�س العمل واحلد من الفقر.
وتنفذ املبادرات امللكية وفق خطة �ساملة وجداول زمنية حمددة، 
املجتمع  وموؤ�س�سات  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
خدمات  تقدمي  يعزز  ومبا  والإجن��از،  التنفيذ  �سرعة  ل�سمان  امل��دين، 
اأعلى مقايي�س ومعايري  القطاعات، وفق  للمواطنني يف خمتلف  نوعية 

اجلودة.
واأكد العي�سوي، خالل هذه اللقاءات، التي عقدت يف الديوان امللكي 
الها�سمي، اأن جاللة امللك اأمر خالل لقائه مع الأهل مبحافظة الكرك، 
اأهايل  التي تهم  الق�سايا  التوا�سل مع اجلميع ومتابعة جميع  �سرورة 
املحافظة، واملقرتحات التي من �ساأنها الإ�سهام يف تلبية الحتياجات، 
ملكية  مبادرات  تنفيذ  حيث  من  للمواطنني،  نوعية  خدمات  وتقدمي 
العمل،  فر�س  لتوفري  منطقة،  كل  ميزات  بالعتبار  تاأخذ  تنموية 

وحت�سني الظروف املعي�سية.
احلكومة  مع  بالتن�سيق  �سيعمل  الها�سمي  امللكي  الديوان  اإن  وقال 
العام  الأمن  ومديرية  العربي،  اجلي�س   - الأردنية  امل�سلحة  والقوات 
واملقرتحات،  الطلبات  جميع  درا�سة  على  الأخ��رى  املعنية  واجلهات 
ليتبع ذلك تنفيذ املبادرات ذات الأولوية، والتي تالم�س الحتياجات 

الأ�سا�سية لأهايل املحافظة.
درا�سة  على  �سيعمل  الها�سمي  امللكي  الديوان  اأن  العي�سوي  واأ�ساف 
اإنتاجية  ملكية  م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن  الأف��ك��ار  او  املقرتحات  تنفيذ 
مع  والتعاون  بالتن�سيق  املحافظة،  لأبناء  عمل  فر�س  توفر  ت�سغيلية 

اجلهات احلكومية املعنية.
من  العديد  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  من  العديد  تنفيذ  مت  اإن��ه  وق��ال 
هناك  اأن  اإىل  لفتا  املحافظة،  األوية  جميع  يف  احليوية  القطاعات 
الإنتاجية  امل�ساريع  على  املقبلة  الفرتة  يف  �سرتكز  اأخ��رى  مبادرات 
املدرة للدخل وت�سهم يف حت�سني الظروف املعي�سية للفئات امل�ستهدفة، 
خ�سو�سا دعم ال�سباب ومتكني املراأة وتنمية املجتمع املحلي، وامل�ساريع 

التي تخدم املتقاعدين الع�سكريني يف املحافظة.

*عمان 
اأعلنت وحدة تن�سيق القبول املوحد التابعة ملجل�س التعليم العايل 
تقدمي  بدء  عن  الأح��د،  العلمي،  والبحث  العايل  التعلي�م  وزارة  يف 
الأردنية  باجلامعات  التج�سري  لرنامج  الإلكرتونية  اللتحاق  طلبات 
يوم  من  لياًل  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  وحتى  الثالثاء،  �سباح  الر�سمية 

ال�سبت املقبل.
الناطق  املوحد  القبول  تن�سيق  وحدة  مدير  بح�سب  الوزارة  وبني 
من  يتم  الطلبات  تقدمي  اأن  اخلطيب،  مهند  ال��وزارة  با�سم  الإعالمي 
www.  : الآت���ي  ال��راب��ط  على  للوحدة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  خ��الل 

.admhec.gov.jo
املوقع  اإىل  بالدخول  القيام  الطالب  على  يتحتم  اأن��ه  اإىل  ولفت 
ذلك  وبعد  اخليارات،  وتخزين  اللتحاق  طلب  وتقدمي  الإلكرتوين 
يقوم بدفع ر�سم تقدمي طلب اللتحاق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية 
والبالغ قيمته 15 دينارا، با�ستخدام اآلية الدفع الإلكرتوين عن طريق 
من البنك املركزي الأردين" اإي-فواتريكم،  الفواتري  ت�سديد  "خدمة 
تخزين  بعد  للطالب  يظهر  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  الدفع  رق��م  وح�سب 
طلبه، وهذه اخلدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق هذه 
اخلدمة، منها: مكاتب الريد الأردين املنت�سرة يف كافة اأنحاء اململكة، 
الأردنية  البنوك  وفروع  النرتنت،  على  ال�سخ�سي  البنكي  واحل�ساب 

واأجهزة ال�سراف الآيل التابعة لها، وحمالت ال�سرافة املعتمدة.
القبول  طلب  تقدمي  اآلية  على  بالتعرف  الراغبني  الوزارة  ودعت 
املوحد، وقنوات الدفع املعتمدة، واآلية دفع ر�سم طلب اللتحاق زيارة 
املوقع الإلكرتوين لوحدة تن�سيق القبول املوحد، منوهة اىل �سرورة 
الدخول اإىل املوقع الإلكرتوين لوحدة تن�سيق القبول املوحد، بهدف 
املناظرة  الأردنية  اجلامعات  تخ�س�سات  مثل:  مكوناته  على  الطالع 
بها، ور�سومها، ون�سائح  املجتمع، و�سروط اللتحاق  لتخ�س�سات كليات 
واإر�سادات، وذلك لال�ستفادة من هذه املعلومات، وم�ساعدتهم يف تقدمي 
طلب اللتحاق الإلكرتوين، وميكن جلميع الطلبة الراغبني يف اإجراء 
الدخول  �سابقًا(  املخزنة  )اخل��ي��ارات  اللتحاق  طلب  يف  تعديل  اأي 
املحددة  الفرتة  خ��الل  ال�ساعة  م��دار  وعلى  وق��ت،  اأي  يف  للرجمية 

لعملية تقدمي طلبات اللتحاق.
اللتحاق  بطلبات  التقدم  لها  يحق  التي  الطلبة  فئات  ومتثلت 
بالطلبة ال� )5 باملئة( الأوائل الناجحني يف امتحان ال�سهادة اجلامعية 
املتو�سطة )المتحان ال�سامل( للعام الدرا�سي 2020 / 2021، والذين 
لتخ�س�ساتهم  تكون  اأن  �سريطة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  حددتهم 
الأردنية  اجلامعات  يف  مناظرة  تخ�س�سات  املجتمع  كليات  دبلوم  يف 
اأع��وام  يف  املجتمع  كليات  دبلوم  على  احلا�سلني  والطلبة  الر�سمية، 
 68( ال�سامل  المتحان  يف  الطالب  معدل  يكون  اأن  �سريطة  �سابقة 
اإىل  بالتج�سري  يرغبون  الذين  الطلبة  با�ستثناء  الأقل  على  باملئة( 
اأن  ي�سرتط  حيث  البيطري  والطب  والهند�سة  ال�سيدلة  تخ�س�سات 
اللتحاق  طلب  تقدمي  بعد  وعليهم  باملئة(،   70( عن  معدلهم  يقل  ل 
املعدل  تت�سمن  )التي  ال�سامل  المتحان  م�سدقة  عن  �سورة  حتميل 
على  احلا�سلني  للطلبة  ي�سمح  كما  ممكنة.  �سرعة  وباأق�سى  املئوي( 
تخ�س�س  يف  التج�سري  فقط  العلمي  الفرع   / العامة  الثانوية  �سهادة 
تخ�س�س  يف  بالتج�سري  الراغبني  الطلبة  جميع  وعلى  ال�سيدلة، 
ال�سيدلة حتميل �سورة عن ك�سف عالمات الثانوية العامة )�سواء كان 

الطالب من خريجي ال�سنة احلالية اأو ال�سنوات ال�سابقة(.

*عمان 
على  تربويون،  وخ��راء  خمت�سون  اأجمع 
يف  املجتمعية  امل�ساركة  مبداأ  تعزيز  اأهمية 
الرتبية  وزارة  بني  وال�سيا�سات  القرارات  �سنع 
لغايات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  والتعليم 

حتقيق النمو والتطور يف التعليم املدر�سي.
نظمتها  ح��واري��ة  جل�سة  خ��الل  واأك����دوا، 
امل��دين  املجتمع  لتنمية  "فوا�سل"  موؤ�س�سة 
وزارة  مع  بالتعاون  الأردن"  "�سركاء  ومنظمة 
على  العمل  يف  ال�ستمرار  ���س��رورة  الرتبية، 
واآلية  وت�سنيفها،  الأط��ف��ال  ري��ا���س  اعتماد 
وحتقيق  ل��الع��ت��م��ادي��ة  وامل��ت��اب��ع��ة  امل�����س��اءل��ة 

النوع  م��راع��اة  اأهمية  اىل  اإ���س��اف��ة  امل��ع��اي��ري، 
الجتماعي ومعاجلة الفروقات بني اجلن�سني.

"فوا�سل" املحامي  وبني مدير عام موؤ�س�سة 
التعليم  �سيا�سات  تطوير  اأهمية  �سرمي،  راغب 
امل�ساركة بني وزارة الرتبية  املدر�سي من خالل 

واأ�سحاب العالقة من اخلراء والرتبويني.
الأوىل  احلوارية  اجلل�سة  خالل  واأ�ساف، 
ال�سرتاتيجية  الرتبية  وزارة  بخطة  املتعلقة 
لالأعوام 2018-2022 2018-2022 )التعليم 
"تطوير  م�سروع  اأن   ،) الطفولة  املبكر وتنمية 
اإيجاد  على  يعمل  املدر�سي"  التعليم  �سيا�سات 
ال��وزارة  خطة  حول  م�سرتكة  بحثية  اأر�سية 

املنفذة  الن�ساطات  ت�سمل  ال�سرتاتيجية 
واأف�سل املمار�سات الدولية حولها لتكون مبثابة 
اأر�سية حلوار وطني يجمع امل�سوؤولني عن تنفيذ 
اخلطة واأ�سحاب العالقة من منظمات املجتمع 
املدين، وموؤ�س�سات دولية، وخراء، واأكادمييني، 
واأهايل، وطلبة للخروج بخارطة طريق تو�سح 
لتطوير  املدر�سي  التعليم  �سيا�سات  اأول��وي��ات 

خطة الوزارة ال�سرتاتيجية.
الأردن"  "�سركاء  منظمة  مم��ث��ل  وق���ال 
اأطلقت  املنظمة  اإن  عامر،  بني  علي  املهند�س 
"تعزيز  م�سروع   2019 ع��ام  م��ن  اآب  �سهر  يف 
يف  امل�سيفة  املجتمعات  يف  ال�سامل  التعليم 

الأردن من خالل عمليات امل�ساءلة الجتماعية 
قدرات  حت�سني  اإىل  يهدف  والذي  التعاونية"، 
ال�سامل  التعليم  املدين لدعم  املجتمع  منظمات 
مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني يف جمال التعليم 
واأ�ساف  التعليم.  �سيا�سات  وحت�سني  لإع��داد 
وتنفيذ  ت�سميم  دع��م  اإىل  ي�سعى  امل�سروع  اأن 
اإىل  والدعوة  املدار�س  حت�سني  خطط  وتقييم 
املعمول  الآليات  لتعزيز  بناءة  حلول  اإيجاد 
راجعة  تغذية  ط��رق  اإن�����س��اء  خ��الل  م��ن  بها 
فاعلة بني املدار�س ووزارة الرتبية واملجتمعات 
اخلطة  امل�ساركون،  اخل��راء  وناق�س  املحلية. 
حماور  عدة  يف  الرتبية  لوزارة  ال�سرتاتيجية 

والعقبات  املقبلة،  املرحلة  باأولويات  متثلت 
الأول���وي���ة،  ذات  وال��ت�����س��ري��ع��ات  وامل��خ��اط��ر 
وامل�ساءلة وامل�ساركة املجتمعية، والتعليم املبكر 
احل�سور  بني  نقا�س  ودار  الطفولة.  وتنمية 
والنف�سي  املهني  اجلانب  تطوير  اأهمية  حول 
املوا�سالت  وتوفري  الأط��ف��ال،  ريا�س  ملرحلة 
للطلبة، والرتكيز على تعلم اللغة الإجنليزية 
والتعليم الإلكرتوين، وزيادة امليزانيات املتعلقة 
احل�سور  وركز  املبكر.  التعليم  جودة  بتح�سني 
بالتعليم  املتعلقة  الأولية  الحتياجات  على 
-2018 الأع���وام  خ��الل  ط��راأت  التي  املدر�سي 
التي يتوجب توفريها  واملوارد  وامل�سادر   2022

والعقبات  املقبلة  املرحلة  اأه���داف  لتحقيق 
تواجه  قد  التي  والأزم��ات  واملخاطر  املتوقعة 
اجلل�سات،  وتناق�س  املدر�سي.  التعليم  قطاع 
خالل الأيام املقبلة، عدة حماور منها الو�سول 
وامل�ساواة، واجلودة واملوارد الب�سرية، والتعليم 
خطة  لتطوير  بتو�سيات  للخروج  وذلك  املهني 

الوزارة ال�سرتاتيجية .
�سمن  ت��اأت��ي  اجلل�سات  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سار 
املدر�سي"  التعليم  �سيا�سات  "تطوير  م�سروع 
املجتمع  لتنمية  "فوا�سل"  موؤ�س�سة  من  املنفذ 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  امل��دين 

وبتمويل من �سركاء الأردن والبنك الدويل.
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*عمان 
للت�سميم  الأردين  امل���رك���ز  وق����ع 
جامعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  والتطوير، 
خمتر  تفعيل  بهدف  التقنية،  احل�سني 
احل�سني  جامعة  يف  الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع 
التدري�س  جم���الت  يف  منه  لال�ستفادة 
وتعزيز  لكوادرهما  الب�سري  والتاأهيل 
ملنت�سبي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل����ه����ارات 

الفريقني.
ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ن امل��رك��ز املدير 
البطران،  اأمي���ن  املهند�س  العميد  ال��ع��ام 
اإ�سماعيل  الدكتور  رئي�سها  اجلامعة  وعن 

احلنطي.
وبح�سب بيان �سادر عن املركز الحد، 
اآف��اق  فتح  اأهمية  البطران،  العميد  اأك��د 
اأو�سع  على  واجلامعات  املركز  بني  تعاون 
العلمية  البحوث  من  قاعدة  لبناء  نطاق، 
التطبيقية التي ترتبط بالعلوم النظرية.

وا�ساف ان هذه التفاقية تاأتي �سمن 
لأن  اجلامعات،  مع  املركز  تبناها  �سل�سلة 
اأن يكون  املقبلة يجب  املرحلة  الرتكيز يف 
وكيفية  العلمي  البحث  خم��رج��ات  على 
توظيفها عمليا وا�ستثمار العقول الأردنية 

واملحافظة عليها.
وا�سار اىل ان املركز يعد مفخرة للقطاع 
واأنه  �سيما  ل  الأردين،  والنتاجي  البحثي 
عال  بقدر  تتمتع  اأردن��ي��ة  ب�سواعد  يعمل 
مثمرة  نواة  وي�سكل  والب��داع  الكفاءة  من 
والتكنولوجيا من خالل  العلوم  يف جمالت 

اخلرة العملية التي يكت�سبونها يف املركز.
خالل  من  �سيعمالن  اجلانبني  اإن  وقال 
يخدم  مبا  اجلهود  تكري�س  على  ال�سراكة 
خالل  من  الطالب  وق��درات  مواهب  تطوير 

تبادل م�سادر املعرفة والتجارب التعليمية 
قطاع  جم��ال  يف  وخمت�سني  ال��ط��الب  ب��ني 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.
احل�سني  جامعة  رئي�س  اأ�ساد  جهته،  من 
يقوم  الذي  والفاعل  املهم  بالدور  التقنية 
به املركز يف املجالت البحثية والإنتاجية 
التي تخدم القوات امل�سلحة ب�سكل اأ�سا�سي، 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

وال�سناعية.
وب���ني اأه��م��ي��ة ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ة بني 
ي�سهم  مما  وال�سناعي  الأكادميي  اجلانبني 

يف  العلمية  البحوث  خمرجات  حتويل  يف 
على  قادرة  منتجات  اإىل  املجالت  خمتلف 
حلول  واإيجاد  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 

ملختلف امل�ساكل التي يواجهها املجتمع.
التعاون  اأب��واب  يفتح  املركز  ان  يذكر 
لنقل  املحلية  واجل��ام��ع��ات  املوؤ�س�سات  م��ع 
التكنولوجيا معتمدا على طاقات واإبداعات 
موظفيه، وتقدمي جميع اخلدمات املعرفية 
كافة  امل��ج��الت  يف  والبحثية  والعلمية 
متكن  ا�ستثمارية  ف��ر���س  اإي��ج��اد  وك��ذل��ك 

الطرفني من حتقيق اأهدافهما املوؤ�س�سية.

ان  *عمَّ
 وفر املجل�س الق�سائي اأجنحة م�ستقلة 
العدل؛  ل���وزارة  التابعة  امل��ب��اين  اح��د  يف 
وزيادة  اجلنائية  الف�ساد  ق�سايا  يف  للنَّظر 
بهذه  املخت�سة  الق�سائية  الهيئات  ع��دد 
هيئات  ث��الث  اإىل  هيئتني  م��ن  الق�سايا 
نظاميني  ني  عامِّ عني  مدَّ ثالثة  وتخ�سي�س 
ال��ه��ي��ئ��ات يف تلك  اأم����ام ه���ذه  ل��ل��م��راف��ع��ة 

الق�سايا.
ور����س���دت وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 
ومتوز  حزيران  �سهري  م��دار  على  )ب��رتا( 
املا�سيني جل�سات حماكمة عدد من املتهمني 
العتداء  جرائم  لهم  امل�سندة  التهم  بهذه 
اأنَّ  وتبني  حق،  وجه  دون  العام  امل��ال  على 
ف�سل  م��ن  متكنت  ق��د  الق�سائية  الهيئات 
وا�سدار الأحكام ب� 11 ق�سية خالل �سهرين 

ما�سيني.
بجنايات  املخت�سة  ال��ه��ي��ئ��ة  ودان����ت 
الوزارات  اإحدى  يف  حكومًيا  موظفا  الف�ساد 
بتهمة الختال�س وا�ستخدام ختم اأو عالمة 
وال�سرقة  عامة  ب��اإدارة  خا�سة  مطرقة  اأو 
م�ستمرة،  ب�سورة  به  يعمل  الذي  املكان  من 
رت و�سعه بالأ�سغال املوؤقتة ملدة خم�س  وقرَّ
 19 تبلغ  مالية  وغرامة  والر�سوم  �سنوات 
الختال�س  ج��رم  ع��ن  دي��ن��ارا   469 و  األ��ف��ا 

وغرامة بقيمة 750 دينارا والر�سوم.
واأ�سدرت املحكمة بحق �سخ�سني اآخرين 
وغرامة  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  بحب�سهما  قرارا 
م��ق��داره��ا 500 دي��ن��ار وال��ر���س��وم،  م��ال��ي��ة 
بالتكافل  ال��ث��الث��ة  الأ���س��خ��ا���س  وحتميل 

والت�سامن النفقات الإدارية والق�سائية.
الأ�سخا�س  ت�سمني  املحكمة  وق���ررت 
قيمة  وال��ت�����س��ام��ن  ب��ال��ت��ك��اف��ل  ال��ث��الث��ة 

اإحدى  قبل  من  �سرفها  مت  التي  املحروقات 
دينارا  و785  األفا   16 والبالغة  ال��وزارات 
مت  التي  املحلي  امل�سرتى  طلبات  قيمة  وهي 
م��زورة  ل��وازم  طلبات  على  بناء  اإ�سدارها 
�سدرت  التي  املحلي  امل�سرتى  طلبات  وقيمة 
قيمتها  دفع  ومت  لوازم  طلبات  وجود  بدون 
قيمة  وت�سمينهم  املعنية،  ال��وزارة  قبل  من 
اإحدى  قبل  من  �سرفها  مت  التي  املحروقات 
وهي  دينارا   934 و  األ��ف  بقيمة  ال���وزارات 
ال��ت��ي مت  امل��ح��ل��ي  امل�����س��رتى  قيمة ط��ل��ب��ات 
قيمتها  ودفعت  مفقود  دفرت  من  ا�ستعمالها 
اأحد  حفظها  عن  وامل�سوؤول  املعنية  الوزارة 
بعهدته ومت  ال��دف��رت  ذل��ك  وك��ان  امل��دان��ني 

ا�ستخدامه من قبل اأحد املدانني.
بحب�س  حكما  املحكمة  اأ���س��درت  كما 
وال��ر���س��وم  اأ���س��ه��ر   3 مل��دة  حكومي  م��وظ��ف 
وغرامة مالية مع �سخ�س اآخر قيمتها 500 
دينار، عن تهمة تهاون املوظف يف واجبات 

الوظيفة مع وقوع �سرر مب�سالح الدولة.
حكومي  موظف  على  املحكمة  وحكمت 
اع���وام  خم�سة  مل���دة  امل��وؤق��ت��ة  ب��الأ���س��غ��ال 
وغرامة مالية تعادل ما مت اختال�سه حيث 
بلغت مليونا و87 األفا و647 دولرا اأمريكيا 
وو�سعت  الأردين،  بالدينار  يعادلها  ما  اأو 
املوؤقتة  ال�ساقة  بالأ�سغال  اآخرين  متهمني 
تهمة  ع��ن  اع���وام  خم�سة  مل��دة  واحل��ب�����س 
وق��ررت  عليهما.  ثبتت  التي  الخ��ت��ال���س 
املوؤقتة  بالأ�سغال  متهمني  و�سع  املحكمة 
من  حم�سوبة  والر�سوم  اع��وام  ع�سرة  ملدة 
اأحدهما مبلغ 162  مدة توقيفهما وتغرمي 
و  األفا   33 مبلغ  والآخ��ر  دينارا  و662  األفا 
812 دينارا وت�سمينهما بالتكافل والت�سامن 
املبالغ التي قاما بال�ستيالء عليها والبالغة 

الختال�س  جرم  عن  دينارا  و992  األفا   24
بع�س  اأنَّ  )ب��رتا(  ولحظت  ب��ال���س��رتاك. 
الق�سايا قد ا�ستغرق �سماع ال�ساهد الواحد 
ام، كما ا�ستمرت ب�سماع بع�س  فيها خم�سة اأيَّ
خالل  متوا�سلة  �ساعات  �سبع  ملدة  ال�سهود 
يوم واحد، وهو جهد مقدر تقوم به الهيئات 
وال�سهود  ال��ع��ام��ون  ع��ون  وامل��دَّ الق�سائية 

فاع. ووكالء الدِّ
الق�سائي  امل��ج��ل�����س  ع���ام  اأم���ني  وق���ال 
والناطق العالمي با�سمه املجل�س القا�سي 
الردنية  الن��ب��اء  لوكالة  كناكرية  وليد 
م�ستقلة  اأجنحة  وف��ر  املجل�س  اإنَّ  )ب��رتا( 
ووزارة  الق�سائي  للمجل�س  العائد  املبنى  يف 
عمان  يف  ال�سمي�ساين  منطقة  يف  ال��ع��دل 
ومكاتب،  حماكمة  ق��اع��ات  على  حت��ت��وي 
امل�ساندة  الداري����ة  ال��ك��وادر  اإىل  ا�سافة 
الق�سايا،  تلك  ملتابعة  فقط  خم�س�سة 
وحت��ت��وي ع��ل��ى ق��اع��ة حم��اك��م��ة ع��ن ُبعد 
يتوفر فيها اجهزة الت�سال املرئي وامل�سموع 
للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل 

�سري املحاكمات يف هذه الق�سايا.
جنايات  يف  الق�سائية  الهيئات  وتنظر 
املو�سوع،  حيث  من  نوعية  بق�سايا  الف�ساد 
عددها  ويبلغ  فيها،  امل��ق��درة  املبالغ  وقيم 
مدعي  م��ن  حمولة  ق�سية   56 الآن  حتى 
بعد  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  عام 
اأنَّ  ُيذكر  التحقيق.  مرحلة  ا�ستنفدت  اأن 
ا�سرتاتيجية  بو�سع  بداأ  الق�سائي  املجل�س 
على  بالق�سايا  للف�سل  اع��وام  منذ  �ساملة 
م��راع��اة  فيها  يتم  مو�سوعاتها  اخ��ت��الف 
تاأخذ  حتى  الالزمة  القانونية  الجراءات 
اأمد  وتق�سري  تاأخري  دون  جمراها  العدالة 
التقا�سي.                  )برتا- بركات الزيود(

*عمان 
�سمية  الأم��رية  جامعة  خريجة  ف��ازت 
مب�سابقة  ال�سعدي،  اآم���ال  للتكنولوجيا 
ومن  للمطورين،  ال�سنوية  ه��واوي  �سركة 
اأن�سئت  التي  وومن"  "تيك  جائزة  �سمنها 
لعر�س الأعمال املوؤثرة املقدمة من الن�ساء 
املرجمات. وذكر بيان �سادر عن اجلامعة 
الحد، ان رئي�س اجلامعة الدكتور م�سهور 
بجهودها  م�سيدا  الفائزة،  هناأ  الرفاعي 

ومثابرتها وحر�سها على تطوير ذاتها.
طلبتها  ت��دع��م  اجل��ام��ع��ة  اأن  واك���د 
اخل�سبة  البيئة  لهم  وتوفر  وخريجيها 
بر�سالتها  وت��ف��خ��ر  مت��ي��ز،  ك��ل  لتحقيق 
ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة يف خ��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة 
دعمهم  اإىل  وت�سعى  طلبتها،  يف  كر�ستها 

بلدهم  خ��دم��ة  ���س��اأن��ه  م��ن  حم��ف��ل  ك��ل  يف 
اخلريجة  اأ�سادت  جهتها،  من  وتقدمه.  
البكالوريو�س  درجة  حتمل  التي  ال�سعدي 
ب����دور اجل��ام��ع��ة  يف ع��ل��وم احل���ا����س���وب، 
ل  واأن��ه��ا  اخلريجني  حتفيز  يف  واإدارت��ه��ا 

التوا�سل  من  اآف��اق  فتح  يف  جهدا  تدخر 
عالقتها  ان  وا���س��اف��ت  اأم��ام��ه��م.  ال��ع��امل��ي 
الأع�ساء  من  كونها  اجلامعة،  مع  م�ستمرة 
املوؤ�س�سني لنادي خريجي اجلامعة، مبينة 
من�سة  كون  لها؛  بالن�سبة  اجلائزة  اأهمية 
هواوي ت�سم اأكرث من 3 ماليني مطور عر 

اأعمال،  ال�سعدي ريادية  اأن  العامل. يذكر 
تكنولوجيا  قطاع  يف  تقنية  وم�ست�سارة 
للحلول  �سركة  موؤ�س�س  وه��ي  املعلومات، 
�سركة  ل���دى  ح��ال��ي��ا  وت��ع��م��ل  ال��رق��م��ي��ة، 
كتاب  تاأليف  على  وتعكف  الأردن،  اأوراجن 

"البلوكت�سني". جمال  يف 

مذكرة تعاون بين المركز األردني 
للتصميم والحسين التقنية

إجراءات للمجلس القضائي ُتسهم 
بتسريع الفصل النَّوعي بـ 11 جناية فساد

خريجة من جامعة األميرة سمية تفوز 
بمسابقة شركة هواوي للمطورين

مقال رئيس التحرير

قبل خم�سني عاًما، كانت 
فقر  يف  انه  �سكَّ ي��رزح  »متخلًفا«،  بلًدا  �سنغافورة 

اإذ كان يعي�س 70% من  مدقع، مع م�ستويات عالية من البطالة؛ 
وكان  ال�سوء،  يف  غاية  وباأو�ساع  �سيقة،  مزدحمة  مناطق  يف  �سعبها 
ثلث �سعبها يفرت�سون الأر�س، يف اأحياء فقرية، على اأطراف املدينة. 
بلغ معدل البطالة 14%، وكان الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد 

اأقل من 320 دولر اأمريكي، وكان ن�سف ال�سكان من الأميني .
اليوم هي واحدة من اأ�سرع القت�سادات منًوا يف العامل، وقد ارتفع 
الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد بن�سبة ل ت�سدق؛ اإذ و�سل اإىل 
اأكر معدل للناجت املحلي  اأمريكي، مما يجعلها �ساد�س  األف دولر   60
مع  املركزية،  ال�ستخبارات  وكالة  لبيانات  وفًقا  العامل،  يف  للفرد 
معدل للبطالة بلغ 2% فقط. ومتتلك �سوًقا حًرا على درجة عالية من 
التطور والنجاح، وهي واحدة من املراكز التجارية الرائدة يف العامل، 

ومق�سد رئي�س لال�ستثمارات الأجنبية .
واأ�سبح  العامل،  اقت�سادي يف  اأكر ق�سة جناح  �سنغافورة  �سطرت 
بلد  اإىل  بالن�سبة  دولًيا،  به  يحتذى  منوذًجا  القت�سادي  �سعودها 
يفتقر اإىل الأرا�سي واملوارد الطبيعية، ولكن من خالل تبني �سيا�سات 
ال�سوق احلرة«، والتعليم،  »راأ�سمالية  منفتحة على اخلارج، وتطبيق 
عيوب  على  التغلب  �سنغافورة  ا�ستطاعت  �سارمة،  واقعية  و�سيا�سات 
اجلغرافيا، وت�سبح رائدة يف التجارة العاملية، مع �سغر حجمها الذي 

يبلغ 719 كم2. 
�سركات  رب��ع  ك��ان  ال�ستقالل،  من  فقط  �سنوات  �سبع  م�سي  بعد 
بالكامل  ل��الأج��ان��ب  مملوكة  �سركات  اإم���ا  �سنغافورة  يف  الت�سنيع 
اأك��ر  م��ن  وال��ي��اب��ان  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��اًل  وك��ان  م�سرتكة،  اأو 
يف  وامل�ستقر،  الثابت،  للمناخ  نتيجة  �سنغافورة؛  يف  امل�ستثمرين 
والكبري  ال�سريع  والتو�سع  لال�ستثمار،  املواتية  والظروف  �سنغافورة، 
الناجت  �سهد  فقد   1972  –  1965 بني  الفرتة  يف  العاملي،  لالقت�ساد 
تدفق  وحدث  �سنوي،  ب�سكل  م�ساعًفا  منًوا  للبالد  الإجمايل  املحلي 
الرتكيز  يف  �سنغافورة  بداأت  وبالتايل  الأجنبية،  لال�ستثمارات  كبري 
اإىل الهتمام بالبنية  الب�سرية لديها، بالإ�سافة  املوارد  على تنمية 
التحتية، فقامت باإن�ساء العديد من املدار�س الفنية، ودفعت ال�سركات 
»تكنولوجيا  جم��ال  يف  املهرة  غري  عمالها  تدريب  على  الأجنبية 
املعلومات« و»البرتوكيماويات« و»الإلكرتونيات«. اأما العمال الذين مل 
يتمكنوا من احل�سول على وظائف �سناعية، فقد اأحلقتهم احلكومة يف 
قطاع اخلدمات، كال�سياحة والنقل. كان لتباع ا�سرتاتيجية اأن تقوم 
لديها  العاملة  القوى  وتثقيف  بتدريب  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات 
اأ�سبحت   1970 العام  يف  ال�سنغافوري.  القت�ساد  على  الأثر  عظيم 
والإلكرتونيات  واملالب�س  املن�سوجات  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سدر  �سنغافورة 
ال�سرائح  بت�سنيع  تقوم  كانت   1990 العام  وبحلول  الأ�سا�سية. 
وجتري  »اللوج�ستية«،  اخل��دم��ات  وتقدم  الدقيقة،  الإلكرتونية 
و»ت�سميم  و»الأدوي���ة«  احليوية«  »التكنولوجيا  جمال  يف  البحوث 
العام 2001  الطريان«. وبحلول  »هند�سة  املتكاملة« وكذلك  الدوائر 
و%85  ال�سناعي  الإنتاج  من   %75 متثل  الأجنبية  ال�سركات  اأ�سبحت 

من ال�سادرات ال�سناعية .
ال�سارمة  والإج���راءات  القت�سادية  التنمية  جمل�س  وبف�سل 
بحلول  مرة   33 �سنغافورة  يف  امل��ال  راأ���س  زاد  الأر���س،  على  املطبقة 
العام 1992، اأي زيادة بع�سرة اأ�سعاف لن�سبة العمالة من راأ�س املال. 
رد، وزاد عدد العائالت التي انتقلت  وارتفع م�ستوى املعي�سة ب�سكل مطَّ
النفط  �سركات  ودخلت  املتو�سط.  اإىل  املنخف�س  الدخل  م�ستوى  من 
الكرى وبحلول الت�سعينات اأ�سبحت ثالث اأكر مركز لتكرير النفط 
ولندن«،  »نيويورك  بعد  النفط  لتجارة  مركز  اأكر  وثالث  العامل،  يف 

واأ�سبحت منتًجا رئي�سيا للبرتوكيماويات يف العامل .
»من  ب�  مذكراته  جملدات  اأحد  عنون  الذي  »يل«  ال�سيد  ا�ستطاع 
ي�ستفيدوا  اأن  ورفاقه  ا�ستطاع  الأول«،  العامل  اإىل  الثالث  العامل 
ال�ستفادة الق�سوى من موقع �سنغافورة ال�سرتاتيجي؛ اإذ تعد مدخاًل 
اإىل »م�سيق ملقا« الذي من خالله � رمبا � مير 40% من التجارة البحرية 
يف العامل، مما جعلها تقع يف واحدة من اأكرث املناطق حيوية يف العامل

  ت�ساعف الناجت املحلي الإجمايل؛ اإذ ارتفع خالل الفرتة من عام 
2000 اإىل عام 2010 من 163 مليار دولر �سنغافوري اإىل 304 مليار، 
2% و3% كل عام على  اأقل من  والبطالة  الت�سخم  بلغت معدلت  كما 

التوايل خالل هذه الفرتة
 حيث ا�ستطاع ال�سيد »يل« اأن يحول �سنغافورة من بلد ذات دخل 
الت�سنيع  قطاع  منو  خالل  من  مرتفع،  دخل  ذات  بلد  اإىل  منخف�س 
بحلول عام 1970، ثم بعدها و�سلت �سنغافورة اإىل مرحلة الت�سغيل 
كوجن  »هوجن  �سفوف  اإىل  وان�سمت   1980 العام  يف  لالقت�ساد  الكامل 
وكوريا اجلنوبية وتايوان« فيما ُعرف بعد ذلك ب� »منور اآ�سيا الأربعة«، 

ان�سمت اإليهم كواحدة من الدول الواعدة يف جمال الت�سنيع .
ال�سليمة، والتي  الكلي  وبتطبيق جمموعة من �سيا�سات القت�ساد 
يف  الأج��ل  طويل  لال�ستثمار  مواتية  بيئة  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 
النمو  لتعزيز  الأول  املقام  يف  توجيهها  مت  مالية  و�سيا�سة  القت�ساد، 
القت�سادي على املدى الطويل، ونتيجة للموقف املايل اجليد وفوائ�س 
ميزانية مت�سقة على مر ال�سنني، فقد حققت �سنغافورة م�ستوى عالًيا 
طويل  ائتماين  ت�سنيف  باأقوى  لت�سنف  الأجنبية؛  الحتياطات  من 

الأجل للديون ال�سيادية يف اآ�سيا .
ملاذا   ، الزجاجة  عنق  من  ويخرج  الردين  القت�ساد  يتعافى  متى 
اقت�سادنا عبارة عن بيت من كرتون وبع�س روؤ�ساء احلكومات �سوروه 

لنا على ا�سا�س انه ) اأوهن من بيت العنكبوت( .

خالد خازر الخريشا

 االقتصاد .. 
بيت من ورق ؟

khrishakhaled@yahoo.com

حماية المستهلك تدعو الستخدام 
زيوت السيارات المصنعة محليا

*عمان 
ل�ستخدام  املواطنني  امل�ستهلك  حلماية  الوطنية  اجلمعية  دعت 
وا�سعار  عالية  جودة  من  به  متتاز  ملا  حمليا  امل�سنعة  ال�سيارات  زيوت 
خ�سائ�س  تكون  اأن  ب�سرط  ال�سرائية،  قدراتهم  مع  تتنا�سب  معتدلة 
هذه الزيوت تنا�سب حمركات مركباتهم حتى ل توؤثر �سلبا على اأدائها.

امل�ستوردة  الزيوت  اأ�سعار  اأن  الأح��د  بيان  يف  اجلمعية  واأو�سحت 
اأ�سعار  على  حدثت  التي  الن�سبة  كانت  بينما  كبرية،  بن�سبة  ارتفعت 
الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وقال  ما.  حد  اإىل  مقبولة  املحلية  الزيوت 
امل�ستوردة  ال�سيارات  زي��وت  اأ�سعار  ارتفاع  ن�سبة  اإن  عبيدات،  حممد 
اأج��ور  ارتفاع  بحجة  باملئة،   15 املحلية  وال��زي��وت  باملئة،   75 بلغت 
ال�سحن وارتفاع اأ�سعار الزيوت الأ�سا�سية وحم�سانتها عامليا التي تدخل 
الزيوت  اأ�سعار  ارتفاع  ن�سبة  اأن  اإىل  وا�سار  الزيوت.  هذه  �سناعة  يف 
امل�ستوردة مبالغ فيها ما يحمل مالكي املركبات اأعباء مالية اإ�سافية يف 

ظل جائحة كورونا والظروف التي رافقتها.
وطالب اجلهات املعنية باإجراء حتليالت ودرا�سات لتحديد الكلف 
امل�ستوردة  للزيوت  احلقيقية  املح�سنات  واأ�سعار  النقل  لأجور  الفعلية 
ومقارنتها مع ن�سبة الرتفاع للحيلولة دون احلاق ال�سرر باأي طرف من 

اأطراف العملية التبادلية خا�سة مالكي اأو �سائقي املركبات.

شمول 1257 أسرة جديدة بالمعونة 
الشهرية في آب الماضي

*عمان 
بلغ عدد الأ�سر اجلديدة امل�سمولة برنامج املعونة املالية ال�سهرية 

املتكررة يف �سندوق املعونة الوطنية 1257 اأ�سرة يف �سهر اآب املا�سي.
ايقاف  مت  انه  املا�سي،  اآب  ل�سهر  ال�سندوق  لأعمال  تقرير  وذكر 
 142 عن  تخفي�سها  ومت  اأ�سرة،   730 عن  املتكررة  ال�سهرية  املعونة 
اأ�سرة، لريتفع عدد احلالت التابعة للرنامج التي جرى م�سحها 3681 
اأ�سرة. وا�سار اىل اأن 437 اأ�سرة جديدة ا�ستفادت من برنامج املعونات 
املالية الطارئة )العادية والفورية( و62 اأ�سرة جديدة ا�ستفادت من 
برنامج التاأهيل اجل�سماين و94 اأ�سرة من برنامج دعم برامج التدريب 

املهني لأبناء الأ�سر املنتفعة.
املعونات  برنامج  لأ�سر  امليداين  التحقق  زي��ارات  عدد  ان  وا�ساف 
لرنامج  زيارة  و12  زيارة،   1257 بلغ  قد  التكميلية(  )املعونة  املالية 
النقدي  الدعم  لرنامج  زيارة  و2152   ،)1 )تكافل  التكميلي  الدعم 
او�سح  الإلكرتوين،  الدفع  برنامج  يتعلق  وفيما   .)3 )تكافل  املوؤقت 
ل�  واملوؤقتة  املتكررة  ال�سهرية  املالية  املعونة  حتويل  مت  انه  ال�سندوق 
التكميلية(  )املعونة  ال�سهرية  املالية  املعونة  وحتويل  حالة،   74962
ل� 6302 حالت، وحتويل الدعم التكميلي )تكافل1( الدفعة الثانية 
القائمة  )تكافل3(  املوؤقت  النقدي  الدعم  وحتويل  حالة،   34352 ل� 
النقدي  الدعم  وحتويل  حالة،   76570 ل�  الثالثة  الدفعة  الرئي�سية 
املوؤقت )تكافل3( القائمة ال�سافية الدفعة الأوىل ل� 51335 حالة.

 448 �سمل  الريد،  طريق  عن  النقدي  التحويل  اأن  التقرير  وبني 
من  ا�ستلمت  اأ�سرة   79296 و  الريد،  مكاتب  خالل  من  ا�ستلمت  اأ�سرة 

خالل بطاقة ال�سراف الآيل.
ا�ستقبل 193 �سكوى وا�ستف�سارا لرنامج  املعونة  اأن �سندوق  يذكر 
مت  التي  التظلمات  عدد  بلغ  فيما  )تكافل3(،  املوؤقت  النقدي  الدعم 
قبولها لذات الرنامج 26 تظلما، وا�ستقبل مركز الدعم وامل�ساندة يف 
�سندوق املعونة 52693 ات�سال متعلقا ب�سكوى اأو ا�ستف�سار، وبلغ عدد 

احلالت التي مت اإغالقها 50234 حالة، و2459 حالة قيد املتابعة.
)برتا-حامت �سا�سا(

شباب العاصمة تنفذ 
انشطة نوعية وجاهيا

بترا تنظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا 
لموظفي المؤسسات العامة

*عمان 
لها  التابعة  واملراكز  العا�سمة  حمافظة  �سباب  مديرية  وا�سلت 
للفئة  وجاهيا،  التوعوية  والن�سطة  التعريفية  اجلل�سات  تنفيذ 

العمرية من 12 اىل 18 عاما، مب�ساركة 40 �سابا.
ووفقا لبيان �سادر عن املديرية الأحد، اقيم يف مركز �ساب ناعور 
العمرية من 12  الفئة  �سابًا �سمن  دورة فنون قتال حر مب�ساركة 40 
اهمية  اإىل  العجرمة  املدرب حاب�س  وا�سار  �سهرين.  اىل 18، وت�ستمر 
الدورة يف تعليم امل�ساركني مهارات الدفاع عن النف�س وحركات ال�سجال 

ورفع اللياقة البدنية لل�سباب امل�ساركني يف الدورة.
كما نفذ مركز �سابات ناعور ندوة عن اهميه ادماج ذوي الحتياجات 
 12 من  العمرية  الفئة  �سمن  �سابة،   30 مب�ساركة  باملجتمع،  اخلا�سة 
اىل 17 وجاهيا. واو�سحت املدربة اقبال ال�سريدة، انواع الحتياجات 
اخلا�سة وكيفية التعامل معهم وطرق ادماجهم يف املجتمع. ونفذ مركز 
حوارية  جل�سة  املجتمعي،  ال�سلم  مركز  مع  بالتعاون  العا�سمة  �سابات 
الجتماعي"  التوا�سل  ومواقع  لالإنرتنت  المثل  "ال�ستخدام  بعنوان 
مب�ساركة 20 �سابة. وا�سار املالزم اول ابراهيم زريقات خالل اجلل�سة، 
مكافحة  يف  ال�سبابية  وامل��راك��ز  ال���س��رة،  ودور  التطرف  مفهوم  اىل 
الرهاب والفكر املتطرف وال�ستخدام الأمثل ملواقع الإنرتنت، واهمية 
احلفاظ على املعلومات ال�سخ�سية، موؤكدا دور مركز ال�سلم املجتمعي يف 

مواجهة التحديات الأمنية واملجتمعية التي تواجه املجتمع.
ونفذ مركز �سباب اجليزة، مبادرة ملحاربة اآفة التدخني يف الأماكن 
مركز  من  ال�سيوف  دعاء  الدكتورة  وا�سارت  �سابا.   20 بح�سور  العامة 
التي  المرا�س  واهم  عام  ب�سكل  التدخني  ا�سرار  اإىل  اجليزة  �سحي 
قد ت�سيب املدخن وطرق القالع عنه، وتاأثريه على الدخل ال�سخ�سي 

للفرد وعلى املجتمع ب�سكل عام.

*عمان 
التحق 16 موظفًا من الوزارات وموؤ�س�سات القطاع العام، الأحد، يف 
الرنامج التدريبي املتخ�س�س "ال�سحافة ال�ساملة" الذي تعقده وكالة 

الأنباء الردنية )برتا( دوريًا يف مركزها التدريبي.
امل�ساركني  اإك�ساب  اإىل  اأيام،  ي�ستمر خم�سة  الذي  الرنامج  ويهدف 
مهارات يف �سياغة اخلر ال�سحفي، والت�سريعات الإعالمية، واملقابلة 
حمتوى  واإدارة  ال�سحفي،  والبيان  والتحقيق  والتقرير  ال�سحفية، 
التوا�سل  اآليات  التوا�سل الجتماعي، وكذلك حت�سني وجتويد  مواقع 
حجازين،  فايق  الزميل  الوكالة  ع��ام  مدير  وق��ال  العمل.  بيئة  يف 
البيت الأول لالأخبار واملرجع  اإن )برتا( تعد  افتتاح الرنامج،  خالل 
الأ�سا�سي جلميع املوؤ�س�سات ال�سحفية يف اخلر املوثوق، لفتا اإىل متيز 
جميع ال�سحفيني العاملني يف الوكالة، والتزامهم باأعلى درجات املهنية 
التي  املهارات  اأه��م  تقدمي  على  الوكالة  حر�س  واأك��د  واملو�سوعية. 
يحتاجها ال�سحفيون وموظفو العالقات العامة والإعالم يف الوزارات 
مبا  التدريبي،  مركزها  خ��الل  من  واخلا�سة،  الر�سمية  واملوؤ�س�سات 

ينعك�س على جودة العمل، واآلية التوا�سل.
وبني الزميل حجازين، اأن الرامج التدريبية للعاملني يف املوؤ�س�سات 
العامة التي تعقدها وكالة الأنباء الأردنية باإ�سراف نخبة من الزمالء 
امل�سوؤول  ال�سحفي  والعمل  املهنية  من  اإطار  يف  واملحررين  ال�سحفيني 
وحت�سني  زيادة  يف  وت�سهم  الالزمة،  املهارات  على  احل�سول  من  مُتكنهم 

وتطوير منظومة العمل والرتقاء به.

األعلى للسكان ينفذ عرضا 
مسرحيا حول العنف األسري

*عمان 
ب�سمة  الأم��رية  مراكز  مع  بالتعاون  لل�سكان،  الأعلى  املجل�س  نفذ 
الب�سرية،  للتنمية  الها�سمي  الأردين  لل�سندوق  التابعة  للتنمية، 
وبدعم من �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان، عر�سا م�سرحيا بعنوان: "ل�ِ 

متى"، مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكان.
وقال املجل�س، يف بيان الأحد، اإن العر�س ا�ستهدف فئة ال�سباب يف 
حمافظات:  يف  اجلنوب(،  الو�سط،  )ال�سمال،  الثالثة  اململكة  اأقاليم 

العا�سمة عمان، واملفرق والعقبة.
عطاف  املجل�س،  يف  والت�����س��ال  الإع���الم  وح��دة  م��دي��رة  وبّينت 
وتر�سيخ  رفع  يف  تتمثل  امل�سرحي  العر�س  اأه��داف  اأب��رز  اأن  احلديد، 
وعالقتها  حولها،  التاأييد  وك�سب  والتنمية  ال�سكان  بق�سايا  الوعي 
تناول  حيث  الأردنية،  لالأ�سرة  والجتماعية  القت�سادية  بالتنمية 

العر�س ق�سية العنف الأ�سري.
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*واشنطن
بايدن،  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  داف��ع 
على هام�س املرا�سم التي اأقيمت يف الذكرى 
قراره  عن  �سبتمر،   11 لهجمات  الع�سرين 
�سحب قوات بالده من اأفغان�ستان، قائال اإن 
بلد  "غزو" كل  املتحدة ل ميكنها  الوليات 

توجد فيه "القاعدة".
يف  �سانك�سفيل  يف  ل�سحافيني  وق���ال 
بن�سلفانيا، حيث حتطمت اإحدى الطائرات 
تنظيم  م��ن  عنا�سر  خطفها  التي  الأرب���ع 
القاعدة قبل 20 عاما: "هل ميكن اأن تعود 
القاعدة؟ نعم، لكّنني �ساأقول ذلك لكم، لقد 

عادوا بالفعل يف اأماكن اأخرى".
واأ�ساف بايدن: "ما هي ال�سرتاتيجية؟ 
يجب اأن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها 

فلنُكن  ه��ن��اك؟  قواتنا  ون���رتك  ال��ق��اع��دة 
جادين!".

تعر�س  الذي  الأمريكي  الرئي�س  وكرر 
من  الن�سحاب  ب�سبب  �سديدة  لنتقادات 
حماولة  اأن  اأغ�سط�س،   31 يف  اأفغان�ستان 

توحيد الأفغان كانت خطاأ.
اأجن��زوا  الأمريكيني  اأن  بايدن  ويعتر 
موؤ�س�س  لدن  بن  اأ�سامة  قتل  عر  مهمتهم 
يف  املت�سددة  ال�سبكة  وحتييد  ال��ق��اع��دة، 

قاعدتها الأفغانية.
اأفغان�ستان  يف  الأمريكي  التدخل  وب��داأ 
�سبتمر،  م��ن  ع�سر  احل���ادي  هجمات  بعد 
ال��ولي��ات  اإدخ���ال  اإىل  النهاية  يف  واأدى 

املتحدة يف اأطول حرب يف تاريخها.
اجلمهوري  ال�سابق  الرئي�س  وانتقد 

دونالد ترامب ب�سدة خليفته الدميقراطي 
ال�سبت، خارقا بذلك جّو الوحدة الوطنية 
الع�سرين  ال��ذك��رى  فعاليات  ���س��اد  ال���ذي 

للهجمات.
كفاءة"  "عدم  ت���رام���ب  وا���س��ت��ن��ك��ر 
من  "الرهيب"  بالن�سحاب  منددا  بايدن، 

اأفغان�ستان.
�سعبة  �سيا�سية  مبرحلة  بايدن  ومي��ر 
منذ ا�ستيالء طالبان على ال�سلطة يف كابول 
يف 15 اأغ�سط�س والإجالء ال�سريع لأكرث من 
عملية  يف  اأفغان�ستان  من  �سخ�س  األف   120

ع�سكرية نظمها اجلي�س الأمريكي.
عاما،   77 البالغ  بايدن،  الرئي�س  لكّن 
ت��راج��ع  م��ن  بالقلق  ي�سعر  ل  اإن���ه  ق���ال 

. �سعبيته

*تونس
الرئي�س  م�ست�سار  احل��ج��ام  وليد  ق��ال 
ميال  ه��ن��اك  اإن  �سعيد،  قي�س  التون�سي 
رمبا  تون�س  يف  ال�سيا�سي  النظام  لتعديل 
عر ا�ستفتاء واإنه ُيفرت�س تعليق الد�ستور 

واإ�سدار نظام موؤقت لل�سلطات.
التعديالت  ت�سمل  اأن  خ��راء  وت��وق��ع 
اخلا�سة بالنظام ال�سيا�سي، تعليق الد�ستور 
لتعديله،  عاجلة  قانونية  جلنة  وت�سكيل 
وحل جمل�س النواب ب�سكل نهائي، ف�ساًل عن 
ت�سكيل حكومة موؤقتة لإدارة �سوؤون البالد، 
الت�سريعية  لالنتخابات  ق��ان��ون  واإق����رار 

املقبلة.
نزار  التون�سي  ال�سيا�سي  املحلل  وبح�سب 
التي  الطريق  خارطة  �ست�سمل  اجلليدي، 
اأيام،  خالل  التون�سي  الرئي�س  عنها  �سيعلن 
عمل  اآل��ي��ات  ترتب  اأ�سا�سية  ملفات  ثمان 
املرحلة املقبلة، وت�سع هيكل جديد للنظام 

ال�سيا�سي يف البالد.
ل�"�سكاي  ت�سريح  يف  اجلليدي  واأو�سح 
الطريق،  خلارطة  وفقًا  اأنه  عربية"،  نيوز 
الآن،  حتى  ر�سمي  ب�سكل  ُتعلن  مل  ال��ت��ي 
ال��رمل��ان  ب��ح��ل  الأوىل  اخل��ط��وة  �ستكون 
رئي�س  ق�����رارات  م��ن��ذ  وامل��ج��م��د  احل����ايل 
وذل��ك  امل��ا���س��ي،  يوليو   25 يف  اجلمهورية 
الثنني  يوم  حلول  قبل  جمهوري  مبر�سوم 

13 �سبتمر 2021.
ووفق اجلليدي �سي�سمل الإجراء الثاين 
موؤقت  رئي�س  تعيني  الطريق،  خارطة  يف 

للحكومة، متوقع اأن يتم يف يوم 14 �سبتمر 
2021، كما �ست�سمل ت�سكيل حكومة م�سغرة 
ف�سال   2021 �سبتمر   21 بتاريخ  وموؤقتة 
يوليو   25 منذ  موؤقًتا  املعينني  جتديد  عن 

.2021
اأن  املفرت�س  من  اإن��ه  اجلليدي  ويقول 
نهاية  د�ستور جديد يف  م�سروع  يتم تقدمي 
ت�سكيل  مع  بالتزامن   ،2021 اأكتوبر  �سهر 
جلنة من اخلراء ملناق�سة وتعديل ال�سيغة 
�سهر  نهاية  اجل��دي��د  للد�ستور  النهائية 

نوفمر 2021.
وي�سمل الإجراء ال�ساد�س وفق خارطة 
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي حت���دث ع��ن��ه��ا اجل��ل��ي��دي، 
�سهر  نهاية  جديد  انتخابي  قانون  تد�سني 
على  ا�ستفتاء  وتنفيذ   ،2021 ن��وف��م��ر 
واأخريًا   ،2022 يناير  يف  اجلديد  الد�ستور 
�سهري  ب��ني  ت�سريعية  انتخابات  تنظيم 
احلياة  اإىل  والعودة   ،2022 واأبريل  مار�س 
احلكومة  وعودة  الطبيعية  الدميقراطية 

التون�سية واملوؤ�س�سات اإىل عملها.
بهذا  القانونية  الإج�����راءات  وح���ول 
ح��ازم  التون�سي  ال��ق��ان��وين  ي��ق��ول  ال�سدد 
اإنه ل ميكن ب�سكل وا�سح التكهن  الق�سوري 
ال��ق��رارات  ح���ول  ال��دق��ي��ق��ة  بالتفا�سيل 
املرتقبة لر�سم خارطة طريق امل�ستقبل يف 

البالد.
ل�"�سكاي  ت�سريح  يف  الق�سوري  ويو�سح 
نيوز عربية" اأن تون�س مل تعد تلتفت اإىل 
�سواء   2014 د�ستور  عن  املنبثقة  ال�سلطات 

جمتمع  اأو  اأح���زاب  اأو  موؤ�س�سات  اأو  ن�سا 
متثل  ال��ف��رتة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريًا  م��دين، 
مرحلة جديد بجميع ت�سكيالتها، ورموزها.
ويرى الق�سوري اأن املوؤ�س�سات التون�سية 
ع�سري  خم��ا���س  يف  ت�سكيالتها  مبختلف 
ملا  وف��ق��ا  نف�سها  ت�سكيل  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن 
يف  املقبلة  املرحلة  مقت�سيات  ت�ستوجبه 
الرئي�س  عنها  اأعلن  التي  الإج��راءات  ظل 
يوم 25 يوليو املا�سي بتجميد عمل الرملان 
ورفع احل�سانة عن اأع�ساءه، واإعفاء رئي�س 
احلكومة وعدد من امل�سوؤولني من منا�سبهم، 
وكذلك الإجراءات القانونية التي اأتبعتها 

بهدف مالحقة الفا�سدين.
املزمع  ال��ق��رار  اإن  ال��ق�����س��وري  وي��ق��ول 
تعليق  تقرر  ح��ال  يف  تون�س،  يف  ات��خ��اذه 
يتم  و�سوف  القانون،  �سنده  اأكيد  الد�ستور 
امل��ق��رتح��ني  اخل����راء  م��ن  جل��ن��ة  ت�سكيل 
الذين �سيعملون على الأر�سية الد�ستورية، 
مع  يتفق  للبالد  ج��دي��د  د���س��ت��ور  لتد�سني 
وي�سمن  اجلديد  ال�سيا�سي  النظام  مقومات 
حقوق املواطن التون�س، خا�سة فيما يتعلق 

مبلف احلقوق واحلريات.
احلكم  ب�سلطات  �سعيد  قي�س  واأم�سك 
اأن عزل رئي�س الوزراء وجمد  جميعها بعد 
اأعمال الرملان يف 25 يوليو �سمن اإجراءات 
ال�سيا�سيون  خ�سومه  و�سفها  ا�ستثنائية 
حكومة  اأي  ي��ع��ني  مل  لكنه  ب��الن��ق��الب، 
جديدة حتى الآن اأو ي�سدر اأي اإعالن اأو�سع 

عن خططه على الأمد الطويل.

بايدن يدافع عن قرار 
االنسحاب من أفغانستان

نظام سياسي جديد في تونس.. 
ما أبرز مالمحه؟

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون األقصى

*رام اهلل 
امل�سجد  باحات  الأحد،  يهود،  متطرفون  م�ستوطنون  اقتحم 
القد�س  مبدينة  ال�سريف  القد�سي  احل��رم   - املبارك  الأق�سى 

املحتلة.
وقال �سهود عيان ملرا�سل وكالة النباء الردنية )برتا( يف 
املغاربة، بحرا�سة  اإن القتحامات نفذت من جهة باب  رام اهلل 
املدججة  اخلا�سة  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  من  م�سددة 

بال�سالح.
وذكرت دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س، يف بيان، اليوم 
الحد، اأن 97 م�ستوطًنا بينهم 25 طالًبا يهودًيا اقتحموا امل�سجد 
الأق�سى على �سكل جمموعات متتالية خالل الفرتة ال�سباحية، 

اإ�سافة اإىل اقتحام 8 عنا�سر من �سرطة الحتالل.
واأو�سحت الدائرة اأن امل�ستوطنني نفذوا جولت ا�ستفزازية 
يف الأق�سى، واأدى بع�سهم طقو�ًسا تلمودية مبنطقة باب الرحمة، 
من  الفل�سطينيني  دخول  على  قيوًدا  الحتالل  �سرطة  وفر�ست 
اأهل القد�س والداخل املحتل اإىل الأق�سى، واحتجزت هوياتهم 

عند البوابات.
م�سددة  بحماية  م�ستوطًنا   572 الأق�سى  امل�سجد  واقتحم 
من �سرطة الحتالل، خالل ما ي�سمى راأ�س ال�سنة العرية الذي 

ا�ستمر ليومي الثالثاء والأربعاء.

إضراب شامل في جنين 
تضامنا مع األسرى

  
*رام اهلل 

عم الإ�سراب ال�سامل �سباح الأحد، جميع مناحي احلياة يف 
لالأ�سرى  دعما  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  جنني  حمافظة 
وت�سامنا مع حمرري معتقل جلبوع املعاد اعتقالهم من قبل قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي.
وقال �سهود عيان ملرا�سل وكالة النباء الردنية )برتا( يف 
والر�سمية  التعليمية  واملوؤ�س�سات  التجارية  املحال  اإن  اهلل،  رام 

قامت باإغالق اأبوابها منذ ال�سباح.
الفل�سطينية  والإ�سالمية  الوطنية  القوى  اكدت  جهتها،  من 
التي دعت اىل ا�سراب اليوم يف بيان، الوقوف اإىل جانب الأ�سرى 
يف ما يتعر�سون له من ظلم واعتداءات يومية على يد الحتالل 

يف جميع ال�سجون الإ�سرائيلية.

إصابات بمواجهات مع االحتالل في 
مخيمي العروب والفوار بالخليل

*رام اهلل 
بحالت  الأح��د،  الفل�سطينيني  املواطنني  ع�سرات  اأ�سيب 
مبخيمي  الإ�سرائيلي،  الحتالل  قوات  مع  مواجهات  يف  اختناق 
ال�سفة  جنوب  اخلليل  مدينة  يف  �سعري،  وبلدة  والعروب،  الفوار 
الغربية املحتلة. وقالت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف 
بيان، اإن مواجهات اندلعت على مداخل خميمي العروب والفوار 
�سوب  وال��غ��از  ال�سوت  قنابل  الح��ت��الل  جنود  خاللها  اطلق 
الع�سرات منهم بحالت  اإىل ا�سابة  اأدى  ما  املواطنني ومنازلهم، 
اختناق. كما اأ�سيب ع�سرات الطلبة بحالت اختناق جراء قمع 
قوات الحتالل م�سرية طالبية يف بلدة �سعري �سمال �سرق مدينة 
�سجون  يف  القابعني  الفل�سطينيني  الأ�سرى  مع  ت�سامنا  اخلليل 
اأن قوات الحتالل  الحتالل الإ�سرائيلي. واو�سحت اجلمعية، 
اطلقت قنابل الغاز وال�سوت باجتاه امل�ساركني يف م�سرية طالبية 
اللتفايف  ال�سارع  باجتاه  �سعري  يف  م��دار���س  ع��دة  من  انطلقت 
املحاذي لوادي "خني�س" �سمال �سرق اخلليل، ما ادى اىل ا�سابة 

الع�سرات منهم بحالت اختناق.

هجوم بـ »طائرات مسيرة مسلحة« 
على مطار أربيل في العراق

*أربيل 
الأحد،  ليلة  م�سلحة"،  م�سرية  ب�"طائرات  هجوم  ا�ستهدف 
مطار اأربيل الدويل �سمايل العراق، القريب من قن�سلية الوليات 
يف  الإرهاب  مكافحة  وحدة  اأعلنت  ح�سبما  املدينة،  يف  املتحدة 

اإقليم كرد�ستان العراق.
وقالت وحدة مكافحة الإرهاب يف اإقليم كرد�ستان العراق، يف 
بيان، اإن "الهجوم على مطار اأربيل الدويل نّفذ بطائرات م�سرية 

م�سلحة". 
جوية  قاعدة  توجد  حيث  و"مل تلحق اأي اأ�سرار" باملطار، 
ما قال مدير  الدويل �سد تنظيم داع�س، وفق  التحالف  لقوات 

املطار اأحمد هو�سيار.
مطار  اإىل  املوؤدية  الطرق  العراقية  الأم��ن  ق��وات  وقطعت 
تعر�س  الذي  املطار،  حميط  يف  وجودها  وكثفت  الدويل،  اأربيل 

يف اأوقات �سابقة لهجمات عدة م�سابهة.
الهجوم  اإثر  اأربيل على  الرحالت اجلوية من مطار  وتوقف 
اأو  اأ�سرار  حدوث  عن  الآن  حتى  تقارير  ترد  ومل  ال�ساروخي. 

�سقوط �سحايا.
العراق،  كرد�ستان  اإقليم  عا�سمة  اأربيل،  يف  املطار  تعر�س 
با�ستخدام  هجمات  منها  املا�سي،  العام  خالل  متكررة  لهجمات 

طائرات م�سرية حمملة مبتفجرات.
اأمريكيون مب�سوؤولية الهجمات على ف�سائل  ويلقي م�سوؤولون 
م�سلحة متحالفة مع اإيران، �سنت هجمات بال�سواريخ والطائرات 

امل�سرية على القوات الأمريكية يف العراق.

إيران.. محادثات بناءة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

*طهران
اإن املحادثات  الذرية الإيرانية  قال رئي�س منظمة الطاقة 
مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناء، فيما ذكرت 
الوكالة  ملفت�سي  ال�سماح  على  وافقت  طهران  اأن  اإيرانية  تقارير 

الدولية مبراقبة الكامريات.
حممد  الإي��ران��ي��ة،  ال��ذري��ة  الطاقة  منظمة  رئي�س  وق��ال 
"اأجرينا حمادثات بناءة مع مدير  اليوم الأحد  اإ�سالمي، قوله 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
�سبه  الإي��ران��ي��ة  ت�سنيم  وك��ال��ة  ع��ن  اأي�سا  روي���رتز  ونقلت 
ملفت�سي  ال�سماح  على  توافق  "اإيران  اإن  قولها  لالأنباء  الر�سمية 
مع  حمادثات  بعد  وذلك  الكامريات  مبراقبة  الدولية  الوكالة 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  وك��ان  الوكالة".  مدير 
الذرية رافائيل جرو�سي، الذي و�سل طهران ليال، اأجرى �سباح 
اإيران قد ت�سهم يف تخفيف حدة املواجهة  الأحد حمادثات يف 
الأ�سبوع  هذا  املقرر  الجتماع  قبيل  وذلك  والغرب،  اإي��ران  بني 

ملجل�س حمافظي الوكالة املوؤلف من 35 دولة.
موؤمترا  جرو�سي  يعقد  اأن  املتوقع  من  اأن  الوكالة  وذك��رت 
 1830 ال�ساعة  نحو  يف  فيينا  مطار  اإىل  عودته  ل��دى  �سحفيا 

بتوقيت غرينت�س.
مل  اأنه  اأي��ام  قبل  الأع�ساء  ال��دول  اأخطرت  الوكالة  وكانت 
اآث��ار  وج��ود  تف�سري  وهما  رئي�سيتني  ق�سيتني  يف  تقدم  يحدث 
معدات  بع�س  اإىل  �سريعا  والو�سول  قدمية،  مواقع  يف  يورانيوم 

املراقبة.
الوليات  بني  مبا�سرة  وغ��ري  منف�سلة  حمادثات  وتوقفت 
منذ  النووي  لالتفاق  لالمتثال  العودة  ب�ساأن  واإي��ران  املتحدة 
الرئي�س  اإدارة  الأوروبيون  وحلفاوؤها  وا�سنطن  وحثت  يونيو. 
الإيراين اإبراهيم رئي�سي، التي تولت ال�سلطة يف اأغ�سط�س اآب، 

على العودة اإىل املحادثات.
 ومب��وج��ب الت��ف��اق ال��ن��ووي امل��رم ع��ام 2015 ب��ني اإي��ران 
اأن�سطتها  على  قيود  و�سع  على  طهران  وافقت  الكرى،  والقوى 

النووية مقابل رفع العقوبات الدولية املفرو�سة عليها.

جامعة »هارفارد« وخطة لالستغناء 
نهائيا عن الوقود األحفوري

*وكاالت
بالريد  ر�سالة  باكو،  لري  ه��ارف��ارد،  جامعة  رئي�س  وّج��ه 
حددت  اجلامعة  اإن  فيها  قال  اجلامعة،  هيئة  اإىل  الإلكرتوين 
الأحفوري  الوقود  عن  ال�ستغناء  يف  يتمثل  املدى  ق�سري  هدفا 
بحلول عام 2026. واأكد باكو اأن الفي�سانات واحلرائق املدمرة 
القليلة  الأ�سهر  يف  ح�سلت  التي  واحل���رارة  اجلفاف  وموجات 
املا�سية تثبت اأن تغري املناخ ميثل اأخطر تهديد يواجه الب�سرية.

امل��وارد  تهديد  اإىل  �ستوؤدي  ال��ك��وارث  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وحتويل  الوفيات  يف  وتت�سبب  واملياه  الرزق  وم�سادر  الغذائية 
نقل  ح�سبما  لل�سكن،  �ساحلة  غري  اأماكن  اإىل  املنكوبة  املناطق 
التقرير  بتحذيرات  باكو  لري  وا�ستدل  نت".  "الطاقة  موقع 
بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  عن  ال�سادر  الأخ��ري 
هذه  تفاقم  لتفادي  مت�سافرة  اإجراءات  باتخاذ  وطالب  املناخ، 
-مواطنني  الت�سرف  اجلميع  على  اأن  واأ�ساف  ال�سيئة.  الأو�ساع 
الأ�سعدة  خمتلف  على  الأزمة  هذه  ملعاجلة  وموؤ�س�سة-  وعلماء 
منذ  تعمل  لالإدارة  هارفارد  �سركة  اأن  اإىل  باكو  واأ�سار  املتاحة. 
بع�س الوقت على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، واأن 
ال�سركة ل متلك ا�ستثمارات مبا�سرة يف ال�سركات التي ت�ستك�سف 

اأو تطور احتياطيات اإ�سافية من
اأن ال�سركة ل تنوي القيام مبثل هذه ال�ستثمارات يف  وبنّي 
امل�ستقبل، لأنها ا�ستثمارات غري حكيمة، نظرا للحاجة اإىل اإزالة 
عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية  ومبقت�سى  القت�ساد،  من  الكربون 
اجلامعة لتخاذ قرارات ا�ستثمارية طويلة الأجل تدعم املهمة 

التعليمية والبحثية للجامعة.

*باريس
الأق���ل،  على  �سخ�س  األ���ف   120 ���س��ارك 
عدة  فرن�سية  م��دن  �سهدتها  ت��ظ��اه��رات  يف 
التا�سع على التوايل احتجاجا على  لالأ�سبوع 
قليلة  اأي��ام  قبل  وذل��ك  ال�سحية،  الت�ساريح 
من دخول اإلزامية تلقيح العاملني يف القطاع 

ال�سحي حيز التنفيذ.
يف  للم�ساركني  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  ل��ك��ن 
يف  �سدامات  تخّللتها  التي  ال�سبت  تظاهرات 
لهذا  التعبئة  زخ��م  تراجع  يعك�س  باري�س، 

التحّرك.
الفرن�سية  الداخلية  وزارة  واأح�����س��ت 
فرن�سا،  اأنحاء  خمتلف  يف  متظاهر  األف   121
بينهم 19 األفا يف العا�سمة، مقابل 165 األف 
ال�سبت  األفا  و140  اأ�سبوعني  قبل  متظاهر 
التا�سع  اأ�سبوعه  يف  التحرك  و�سهد  املا�سي. 

يف  الأم���ن  وق���وات  متظاهرين  ب��ني  �سدامات 
ظهرا،  باري�س  يف  �سانزيليزيه  ج��ادة  حميط 
مقر  حيث  امللكي  الق�سر  حميط  يف  وم�ساء 
بتوقيف  اأمني  م�سدر  واأف��اد  الدولة.  جمل�س 

96 �سخ�سا على الأقل.
واأح�ست ال�سلطات املحلية 1200 متظاهر 
يف �سرتا�سبورغ، و1700 يف رين ويف فان، واأكرث 
يف  اآلف  وثالثة  ليون،  يف  متظاهر  األفي  من 

مر�سيليا  يف  و2200  ليل،  يف  واألفني  مونبلييه 
تولون  يف  متظاهر  و2500  ني�س،  يف  و3500 

ويف بوردو ويف تولوز، و3500 يف ني�س.
م�ساركة  ال�سبت  تظاهرات  يف  لفتا  وكان 
ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ومم��ر���س��ني 
الذي  بالتدبري  للتنديد  فيزيائيني  ومعاجلني 
طائلة  حتت  التنفيذ  حّيز  الأرب��ع��اء  يدخل 

منعهم من مزاولة املهنة.
هذا  زخم  تراجع  الأخ��رية  الأ�سابيع  ويف 

ت�سارك فيه حركات مناه�سة  الذي  التحّرك 
اليمني  ون�سطاء  ال�سفر"  و"ال�سرتات  للتلقيح 

ومعار�سون للحكومة.
اأ�سبحت الت�ساريح  واعتبارا من 21 يوليو 
�سعتها  اأماكن تفوق  اإلزامية لدخول  ال�سحية 
تو�سيع  مت  وق��د  �سخ�سا،   50 ال�ستيعابية 
نطاق هذا التدبري اإىل امل�ست�سفيات، با�ستثناء 
خدمات الطوارئ، واحلانات واملراكز التجارية 

الكرى.

*وكاالت
اإي���ران  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت�ستقر  مل  بينما 
ُنذر  فاأن  وا�سح،  اأ�سا�س  على  طالبان  وحركة 
يبدو  الطرفني  بني  املياه  ب�ساأن  �سديد  خالف 

وكاأنه �سيندلع يف الأفق القريب.
التقليدية  ب��احل�����س��ة  ت��ط��ال��ب  ف���اإي���ران 
من  امل��ت��دف��ق  هلمند  ن��ه��ر  م��ن  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة 
اأتفق  قد  كان  والتي  اأرا�سيها،  اإىل  اأفغان�ستان 
اأوائل  يف  واأفغان�ستان  اإيران  دولتي  بني  عليها 
حركة  ف��اأن  املن�سرم،  القرن  من  ال�سبعينات 
بهذا  وا�سحة  ردود  اأي��ة  ُت�سدر  مل  طالبان 
الدبلوما�سية  املطالب  م��ن  بالُرغم  ال�����س��اأن، 

وال�سيا�سية الإيرانية يف ذلك الجتاه.
بني  ت�ساعدت  ق��د  امل��ي��اه  م�ساألة  وك��ان��ت 
ال�سابقة، يف عهد  الأفغانية  اإيران واحلكومة 
الرئي�س اأ�سرف غني، بعد النتهاء من بناء �سد 
الإيرانية  احلدود  من  القريب  خان"  "كمال 
ح�سة  من  قلل  ما  وه��و  احل��ايل،  العام  اأوائ��ل 
اإيران من املياه كما تقول احلكومة الإيرانية، 
مطالبة بالعودة اإىل التقا�سم املائي الذي كان 
ما  وهو   ،1972 عام  اتفاقية  يف  عليه  متفقًا 
يعد  مل  اإنه  تقول  الأفغانية  احلكومات  كانت 
اأثرت  التي  املناخية،  التغريات  ب�سبب  مُمكنًا، 
الذي  نف�سه،  هلمند  نهر  تدفق  م�ستويات  على 
ُيعد من اأكر اأنهار البالد، ومُيتد لقرابة 1300 

وي�سب  الإيرانية  الأرا�سي  ليدخل  كيلومرت، 
يف بحرية هامون.

طالبان  حركة  تتهم  الإيرانية  ال�سلطات 
التزامها  عن  واملبا�سر  العلني  الإع��الن  بعدم 
مبا كان اإقراره كاتفاقية دولية بني الدولتني، 
يف  �سيا�سية  �سغط  كورقة  املياه  ل�ستخدام 
الأفغانية  ال�سلطات  لكن  اإي��ران.  مع  عالقتها 
الإي��ران��ي��ة  نظريتها  تتهم  ك��ان��ت  ال�سابقة 
لأن��ه  خ��ان،  كمال  �سد  بناء  خطوة  بانتقاد 
اإىل  احلاجة  م�ساحة  من  اأفغان�ستان  اأخ��رج 
ا�سترياد الكهرباء من اإيران، واقرتبت من خلق 

اكتفاء وطني اأفغاين بالطاقة الكهربائية.
الزراعي  الواقع  ل�ساأن  املتابعون  املراقبون 
طالبان  حركة  اإن  يعترون  اأفغان�ستان،  يف 
تكون  اأن  مُيكن  تعهدات  ُتقدم  اأن  ت�ستطيع  ل 
الذين  ال��ف��الح��ني  م��ن  امل��الي��ني  ح�ساب  على 
يعي�سون على �سفاف نهر هلمند، مما قد يخلق 
الطبقات  ِقبل  من  احلركة  �سد  �سعبية  نقمة 

الفالحية، الأكرث قريبًا وولء ن�سبيًا لها.
اآرا�����س ف��اي��ق، ي�سرح  ال��ب��اح��ث وال��ك��ات��ب 
على  ُم�سدد  نيوز،  �سكاي  مع  حديث  يف  ذل��ك 
املائية  امل�ساألة  يف  ُملحتني  حاجتني  تالقي 
نهر هلمند  فيه  ي�سكل  "يف وقت  الدولتني  بني 
ول  اأفغان�ستان،  يف  الزراعية  احلياة  جوهر 
ماليني  جُت��ر  اأن  ك��ان��ت  �ُسلطة  لأي���ة  مُي��ك��ن 

ف��اأن  م��ن��ه،  ال�سقاية  ع���دم  ع��ل��ى  ال��ف��الح��ني 
الإيرانية  الأرا���س��ي  عن  الن�سبي  انقطاعه 
املناطق  لكامل  حقيقية  بيئية  كارثة  ي�سكل 
انخفا�س  اأدى  حيث  اإي����ران،  م��ن  ال�سرقية 
احلياة  ا�سكال  تراجع  اإىل  التدفق  م�ستويات 
ال��زراع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة، وه��ج��رة ق��راب��ة ُثلث 
و�سوًل  النهر  يخرتقها  التي  املناطق  �سكان 
الر�سمية  الأرق��ام  ح�سب  هامون،  بحرية  اإىل 

ال�سادرة عن احلكومة الإيرانية".
يتابع فايق حديثه مع �سكاي نيوز عربية 
اأ�سعف  يف  طالبان  حركة  اأن  اإي��ران  "ت�سعر 
لنيل  �سيء  ُك��ل  وت�ستجدي  راه��ن��ًا،  حلظاتها 
والإقليمية،  الدولية  القوى  من  ال�سرعية 
التزامات  لنيل  عليها  ال�سغط  ب��ذا  ومُي��ك��ن 
وا�سحة منها. بينما تعتر احلركة ملف املياه 
ورقة رابحة بيدها، ول تريد اأن متنح الطرف 

الإيراين اأية تنازلت جمانية راهنًا".
ت��اأث��رًا  الأك���رث  الإي��ران��ي��ت��ان  املقاطعتان 
ت�سهدان  وبلو�س�ستان،  �سي�ستان  املياه،  مب�ساألة 
ال�سلطات  م��ع  وط��ائ��ف��ي��ة  ع��رق��ي��ة  ت��وت��رات 
الإي���ران���ي���ة، ح��ي��ث ك��ان��ت ق���وى امل��ع��ار���س��ة 
تتهم  الإن�سان  حقوق  ومنظمات  الإيرانية 
وزراعية  بيئية  �سيا�سات  اتخاذ  بعد  اإي��ران 
القومي  را�سدة، حتى ت�ستت وتفكك الرتابط 

والطائفي املناوئ لها يف تلك املناطق.

فرنسا.. اآلالف يتظاهرون احتجاجا 
على »التصاريح الصحية«

بعد العراق.. إيران تدخل في أزمة 
مياه مع أفغانستان
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*اعداد - اللجنة االعالمية 
الحتاد االعالم الرياضي

الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
لكرة اليد لل�سيدات بقيادة املدرب حممد 
للن�سميات  النهائية  القائمة  عن  ف�سل، 
الثامنة  ال�سيوية  البطولة  يف  للم�ساركة 
-15 من  الفرتة  خالل  تقام  التي  ع�سرة، 

الم���رية  ق��اع��ة  يف  احل����ايل،  ال�سهر   25
لل�سباب. �سمية مبدينة احل�سني 

اآن��ا  ال��ق��ائ��م��ة 19 لع��ب��ة:  و���س��م��ت 
ناهد  قموه،  م��ريا  اب��ده،  لينا  �سراغمه، 
�سند�س  ال��ر���س��دان،  ب���راء  ال��روا���س��دة، 
حممد،  جنان  املجايل،  عاي�سة  عبيدات، 
ف��ات��ن احل��م��اي��دة، ف��ل��ك ع��ب��ي��دات، دينا 
�سارة حلبية، متارا  نا�سر،  روؤى  �سندوقة، 
خليفات، ناديا عبيدات، لبنى �سالمة، لني 

�سالح، هبه طالل واآية عبيدات.
واكد املدرب ف�سل، التي ت�ساعده ر�سا 
"ال�سماء  اأن  الفني،  اجلهاز  يف  عبيدات 
مت  النهائية  القائمة  يف  تواجدت  التي 
ر�سد  ومت  وعناية،  دق��ة  بكل  اختيارها 
املحلية  للبطولة  الذهاب  مباريات  كافة 
قرار  بعد  توقفت  التي  ال�سيدات  لأندية 
 25 ا�ستدعاء  "مت  واأ�ساف  ال�ست�سافة". 
لعبة يف الت�سكيلة الولية التي اختريت 
خالل  من  الت�سفية  ومت  �سابق،  وقت  يف 
حتى  م��وخ��رًا  اأقيمت  ال��ت��ي  املع�سكرات 

الو�سول اىل القائمة النهائية".

جدول جديد للبطولة
ا����س���در الحت����اد ال���س��ي��وي ج���دول 
ج��دي��د مل��واج��ه��ات ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ق��رار 
المر  وه��و  القطري،  املنتخب  ان�سحاب 
الوطني  املنتخب  حظوظ  على  اثر  الذي 
تقل�س  ان  بعد  بالنهائيات،  التواجد  يف 
بطولة  اىل  امل��وه��ل��ة  ال��ب��ط��اق��ات  ع���دد 
اأواخر  ا�سبانيا  ت�ست�سيفها  التي  العامل، 

العام احلايل، اىل خم�س بطاقات.

جمموعتني،  اىل  الفرق  تق�سيم  ومت 
اجل��ن��وب��ي��ة،  ك���وري���ا  ���س��م��ت:  الوىل 
ك��ازاخ�����س��ت��ان، اوزب��ك�����س��ت��ان، ه��وجن كوجن 
الثانية:  املجموعة  ويف  و���س��ن��غ��اف��ورة، 
�سوريا  الكويت،  ايران،  اليابان،  فل�سطني، 
ال��ذي  الأردن،  امل�ست�سيف  ج��ان��ب  اإىل 
يفتتح لقاءاته يف اليوم الأول اأمام نظريه 
حيث  م�ساًء،  اخلام�سة  عند  الفل�سطيني 
التوقيت،  ذات  يف  لقاءاته  جميع  �ستقام 
بني  جتمع  مواجهات  اي�سا  ي�سهد  وال��ذي 
الفتتاح،  يف  و�سنغافورة  كازاخ�ستان 
واي��ران،  اليابان  واوزبك�ستان،  كوريا.ج 

الكويت و�سوريا يف ختام اليوم الول.
املنتخب  ي��واج��ه  ال��ث��اين،  ال��ي��وم  ويف 
فل�سطني  ال�������س���وري،  �سقيقه  ال��وط��ن��ي 
وال��ي��اب��ان، اي����ران وال��ك��وي��ت، ك��وري��ا.ج 
كوجن،  وه��وجن  كازاخ�ستان  و�سنغافورة، 
جميع  �ستخلد  البطولة  اي��ام  ثالث  ويف 
يف  اللقاءات  لتعود  الراحة،  اىل  الفرق 
الن�سميات  �ستواجه  حيث  الرابع،  اليوم 
م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت، اي�����ران وف��ل�����س��ط��ني، 
كوجن،  وهوجن  �سنغافورة  واليابان،  �سوريا 

وكازاخ�ستان. اوزبك�ستان 
وي���دخ���ل امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي راب���ع 
البطولة  من  اخلام�س  اليوم  يف  لقاءاته 
و���س��وري��ا،  فل�سطني  اي����ران،  م��واج��ه��ة  يف 
الكويت واليابان، �سنغافورة واوزبك�ستان، 

كوريا.ج وهوجن كوجن.
لكافة  الراحة  من  ق�سط  اخذ  وبعد 
املنتخبات يف �ساد�س ايام البطولة، تدخل 
الفرق اىل اآخر مواجهات دور املجموعات 
وتواجه  الريا�سي،  احلدث  اأيام  �سابع  يف 
وفل�سطني  الياباين،  املنتخب  الن�سميات 
كوجن  هوجن  وايران،  �سوريا  الكويت،  امام 

واوزبك�ستان، كازاخ�ستان وكوريا.ج.
يذكر اأن الحتاد ال�سيوي قرر اقامة 
تبداأ  حيث  ال��ي��وم،  يف  م��ب��اري��ات  خم�س 
�سباحًا،  ع�سرة  احلادية  الأوىل  املباراة 

والخ��رية  اخلام�سة  امل��ب��اراة  تبداأ  فيما 
ال�سابعة م�ساًء. عند 

اأي�سًا قاعة  واختار الحتاد ال�سيوي 
جميع  ل��ت��دري��ب  م��ك��ان��ًا  ال��ري��ا���س��ة  ق�سر 
ت�سكيل  خ��الل  من  امل�ساركة،  املنتخبات 

جدول ينا�سب اجلميع.

ترتيبات هنائية
اجتماع  الثنني  اليوم  م�ساء  و�سيعقد 
والحت��اد  اليد  ك��رة  احت��اد  بني  م�سرتك 
النهائية  ال��رتت��ي��ب��ات  لو�سع  ال���س��ي��وي 

املعلقة يف البطولة.
اجلانب  على  اللعبة  الحتاد  و�سريكز 
�ستقام  حيث  الطبية(،  )الفقاعة  الطبي 
اىل  بال�سافة  جمهور،  ب��دون  البطولة 
�ساعة   72 ك��ل  طبية  فحو�سات  اج��راء 
والجهزة  لعبني  من  امل�ساركني  جلميع 
عالقة  ل��ه  م��ن  وك��ل  واحل��ك��ام  التدربية 
ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  البطولة  يف 

واحتاد الطب الريا�سي.
تطبيق  يف  الحت������اد  و���س��ي��ح��ر���س 
جميع  حتركات  على  امل�سددة  التعليمات 
القامة  مكان  م��ن  امل�ساركة  املنتخبات 
تامني  بهدف  واملباريات  التدريبات  اىل 

الجواء ال�سحية املثالية.
تي�سري  الدكتور  الحتاد  رئي�س  وقال 
نظام  لتطبيق  ي�سعى  "الحتاد  املن�سي 
)ال��ف��ق��اع��ة ال��ط��ب��ي��ة( ع��ل��ى اك��م��ل وج��ه 
الم��ور  كافة  تغطية  اىل  اي�سا  ون�سعى 
ممكنا  طريقة  باف�سل  بالبطولة  املتعلقة 
من  وج��ه  باف�سل  نظهر  حتى  ن��ه��داأ  ول��ن 

خالل التنظيم املمتاز".
اجلانب  اىل  بحديثه  املن�سي  وا���س��ار 
"مت ت�سهيل عمل ال�سحفيني يف  العالمي 
خا�سة  مقاعد  تاأمني  خالل  من  البطولة 
مع  املقابالت  لجراء  منطقة  واأي�سًا  لهم 
وبعد  قبل  التدريبة  واجهزتها  الالعبات 

املباريات".

*وكاالت
الإ�سباين  ال��دوري  رابطة  رئي�س  تيبا�س،  خافيري  هاجم 
لكرة القدم )لليجا(، فلورنتينو برييز وخوان لبورتا، رئي�سي 
خالل  تيبا�س  وق��ال  الرتتيب.  على  وبر�سلونة،  مدريد  ري��ال 
اإنه  الكتالونية،  الريا�سية  )�سبورت(  �سحيفة  مع  له  مقابلة 
عن  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  رحيل  جتنب  ميكن  كان 

الر�سا، الالعب الذي و�سفه باأنه "الأف�سل يف التاريخ".

رحيل ميسي
وبدا تيبا�س متاأملا لدى حديثه عن مغادرة مي�سي لر�سلونة 
كان  مورينيو...  جوارديول،  رونالدو،  مثل  اأ�سماء  رحلت  "لقد 
اأف�سل  يف  العامل  يف  لعبني  اأف�سل  منتلك  اأن  حظنا  ح�سن  من 
فريقني يف الكوكب، ونحن يف رابطة الليجا جنحنا يف ا�ستغالل 

هذا الأمر لنكون يف طليعة العامل".
واأ�ساف "رمبا رحيل مي�سي كان اأكرث اأملا، لأين اأعتره ب�سكل 
�سخ�سي الالعب الأف�سل يف التاريخ. مل ي�ستحق الرحيل بهذا 

ال�سكل، لي�س فقط عن الر�سا ولكن من الليجا اأي�سا".
رحيل  ملنع  اإمكانية  هناك  كانت  اإذا  حول  �سوؤال  على  وردا 
مقابل،  بدون  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  نادي  اإىل  مي�سي 
لأ�سباب  يكن  مل  فرحيله  و�سوح،  بكل  ذلك  اأعلم  "نعم.  اأجاب 

اقت�سادية. رحيله كان ميكن جتنبه".
وكان مي�سي اأ�سطورة النادي الكتالوين والهداف التاريخي 
البداية  يف  اتفاقه  رغم  الر�سا  عن  رحل  قد  والليجا  للبار�سا 
يونيو/حزيران  يف  انتهى  قد  كان  ال��ذي  عقده،  جتديد  على 
�سفوف  اإىل  رحل  قد  والنادي،  الالعب  اأعلنه  ملا  وفقا  املا�سي، 
باري�س �سان جريمان، لأ�سباب اقت�سادية وفقا ملا اأعلنه النادي.

عقدة نقص!
ومت�سك بر�سلونة باأن رحيل مي�سي يعود للديون املرتاكمة 
"الرغوث" يف قائمة  من الإدارة ال�سابقة وا�ستحالة ت�سجيل 
رغم  الرواتب،  ل�سقف  النادي  تخطي  اإمكانية  لعدم  الفريق، 

موافقته على خف�س راتبه للن�سف.
املا�سي  املو�سم  يف  النادي  خ�سائر  اأن  حينها  لبورتا  واأقر 
وحده بلغت قرابة 500 مليون يورو، واأ�سّر على اأنه ل ي�ستطيع 
�ساحب  مي�سي،  ومنهم  لع��ب،  لأي  النادي  م�ستقبل  "رهن" 

الكرات الذهبية �ست مرات.
على  موافقا  ك��ان  "بر�سلونة  لي�سدد  الليجا  رئي�س  وع��اد 
�سفقتنا مع �سندوق ال�ستثمار الدويلCVC طوال �سهر، قبل 
على  الآخ��ر  هو  لي�سري  التفاق،  مدريد  ريال  نادي  يرف�س  اأن 
نهجه. ففي داخل النادي هناك عقدة نق�س يعانيها من )رئي�س 

نادي ريال مدريد( فلورنتينو برييز.

األمير علي يطمئن على استعدادات 
منتخب السيدات للتصفيات اآلسيوية

*وكاالت
اجلليل  �سيفه  مع  بتعادله  جديدتني  نقطتني  ال�سلط  فريق  اأهدر 
يف  ح�سني،  الأم��ري  ملعب  على  ال�سبت  م�ساء  اأقيم  لقاء  يف   ،"1-1"

افتتاح اجلولة 16 لبطولة دوري املحرتفني الأردين.
واأحرز هدف ال�سبق لل�سلط زيد اأبو عابد يف الدقيقة 21، و�سجل 
اجلليل هدف التعادل باإم�ساء حمرتفه عمر عبد الرزاق يف الدقيقة 

.59
وانفرد فريق ال�سلط يف املركز الثاين بر�سيد 32 نقطة، فيما ظل 

اجلليل يف املركز العا�سر ب�13 نقطة.
اأف�سليته على املباراة منذ البداية بف�سل التناغم  وفر�س ال�سلط 
يف خط و�سطه، الذي كان يقوده الرازم وال�سمارنة و�سريوة وقد وجدا 

امل�ساندة الفاعلة من اأطراف امللعب بتواجد اأبو عابد وكلوب.
وتعامل اجلليل مع قدرات مناف�سه بحذر ومنطقية، حيث عمل على 
الكرة،  على  امل�ستحوذ  الالعب  على  وال�سغط  الدفاعية  املنافذ  اإغالق 

معول بذلك على خط دفاعه املتما�سك.
ومل يخف اجلليل اأطماعه يف مباغتة خ�سمه من خالل العتماد 
على الهجمات املرتدة، التي كان يقودها �سدام �سهابات والعدوان ولوؤي 

الدردور وخلدون خزام.
ومن هجمة �سريعة قادها الكامريوين واجنا، و�سلت الكرة للرازم 
اأبوعابد،  زي��د  وج��دت  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  مبا�سرة  حولها  ال��ذي 

وو�سعها بثقة على ي�سار اأ�سامة الكواملة حار�س اجلليل.
�سعف  من  عانى  لكنه  التعديل،  هدف  عن  البحث  اجلليل  ح��اول 
قدراته الهجومية، مما منح ال�سلط فر�سة الحتفاظ باأف�سليته، لكنه 

مل ينجح يف تعزيز تقدمه.
ال�سلط عن تعزيز التقدم ودفع مبحمد  ال�سوط الثاين، بحث  ويف 

راتب الداوود وخفيفي لتح�سني جودة الأداء.
حيث  خاطفة،  هجمة  من  التعادل  هدف  اإدراك  يف  اجلليل  وجنح 
ال�سوري عمر  اأر�سل �سدام �سهابات كرة داخل منطقة اجلزاء وجدت 

عبد الرزاق، ليدكها بقوة يف �سباك معتز يا�سني بالدقيقة 59.
و�سعر فريق ال�سلط باحلرج، فحاول ا�ستنها�س همته والبحث عن 

هدف التقدم، ف�سدد واجنا كرة بعيدة عن املرمى.
ومتا�سك دفاع اجلليل يف امت�سا�س اندفاع ال�سلط الذي �سيطر على 
الكرة، لكنه مل ينجح يف ت�سكيل اخلطورة الفعلية على مرمى الكواملة.

اإميانويل  النيجريي  ال�سلط عندما خطف  يباغت  اأن  وكاد اجلليل 
للموقف  ت�سدى  يا�سني  معتز  لكن  خ��ي��زران،  اأب��و  من  العائدة  الكرة 

بالوقت املنا�سب.
عن  وك�سف  ال�سلط  على  الأخ���رية  الدقائق  يف  اجلليل  وت��ف��وق 
مبادرات هجومية وا�سحة، خلطف هدف الفوز، لكن الت�سرع حال دون 

ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل "1-1".

*وكاالت
دوري  بلقب  �سلمان  حمزة  للنا�سئني  الوطني  املنتخب  جنم  ظفر 
والتي  اخلام�سة  الن�سخة  على  قب�سته  اأحكم  بعدما  النا�سئني  جولف 
العقبة  مدينة  يف  للجولف  اآيلة  واح��ة  ن��ادي  مالعب  على  اأقيمت 
املنتخب  لعبي  اىل  اإ�سافة  النا�سئني  قطاع  من  وا�سعة  مب�ساركة 

الوطني.
الثاين  مركزه  على  العبدالالت  �سامل  ال�ساعد  النجم  وحافظ 
وتخلى حممد الروا�سدة عن مركزه ل�سالح النجم ريان ح�سان والذي 
عاد اىل م�ستواه بعد فرتة غياب، ونتيجة ا�ستعال املناف�سة على املراكز 
اف�سل  م�ستويات  بثوب البطال وقدموا  امل�ساركني  الأوىل ظهر جميع 
ويف  لهم.  الفني  امل�ستوى  ت�ساعد  على  موؤ�سر  يف  ال�سابقة  الن�سخة  من 
فئة الناث حققت الالعبة تالني جبجي املركز الأول تلتها ليليان فوؤاد 

ثانيا ثم يا�سمني الظاهر ثالثا. 
تاله  الول  املركز  خليفات  عمرو  الالعب  خطف  الذكور  فئة  ويف 

الالعب ادم ال�سمادي ثانيا وعبد الرحمن ملكاوي يف املركز الثالث.
الكبار  لالعبني  تن�سيطية  م�سابقة  البطولة  هام�س  على  واأقيم 
وهي من البطولت اجلديدة على اجندة الحتاد ومن املتوقع ان تكون 
لعبي  جميع  و�سع  اىل  خاللها  من  الحت��اد  ويهدف  منتظم،  ب�سكل 
اأجواء تناف�سية  وحمبي اجلولف يف الأردن ومن جميع اجلن�سيات يف 

ب�سكل منتظم. 
ال�سرتاتيجي  )ال�سريك  للجولف  اآيلة  واحة  نادي  ا�سرة  وقدمت 
برنامج  لإجن��اح  واللوج�ستية  الفنية  امكانياتها  جميع  ل��الحت��اد( 

الدوري والبطولة التن�سيطية.
واأدار لقاءات البطولة كل من احلكام �سادي جبجي وجمد جنادا 
ويو�سف قطاط�سة، و�سط م�ساركة فعالة من لعبي منتخب المن العام 
يبذلون جهودا  والذين  العمريني  وان�س  الروا�سدة وحممد هاين  ا�سد 

وا�سحة يف تدريب ومرافقة الالعبني ال�سغار.

معان ُيحرج الوحدات.. وتعادل 
مثير بين سحاب والعقبة

*وكاالت
الإيجابي )1-1( مواجهة معان والوحدات، م�ساء  التعادل  ح�سم 
دوري  لبطولة   16 اجلولة  �سمن  ال��دويل،  عمان  �ستاد  على  ال�سبت 

املحرتفني الأردين.
 واأحرز فريق معان هدف ال�سبق عن طريق عدي القرا يف الدقيقة 
)52(، فيما �سجل للوحدات هدف التعادل ال�سنغايل عبد العزيز نداي 

بالدقيقة )60(.
 وفقد الوحدات نقطتني مهمتني، ليبقى مت�سدرا ب�36 نقطة، فيما 

ظل معان يف املركز التا�سع بر�سيد 16 نقطة.

 )سحاب × شباب العقبة (
مواجهة  على  نف�سه   )4-4( التعادل  فر�س  ثانية،  مباراة  ويف   

�سحاب و�سباب العقبة التي جرت على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
ويزن  ال�سغري  واأحمد  عطية  بني  حممد  �سحاب  اأه��داف  واأح��رز   

النعيمات "هدفني".
واأحمد  "هدفني"  ح��الوة  اأب��و  اأحمد  العقبة  ل�سباب  اأح��رز  فيما 

العي�ساوي ومو�سى الزعبي.
 ورفع فريق �سحاب ر�سيده اإىل 18 نقطة ليبقى يف املركز الثامن، 

مقابل 13 نقطة ل�سباب العقبة الذي احتفظ باملركز قبل الأخري.

*عمان 
باإعادة جدولة  الوطني بداأ  املنتخب  اأن  التايكواندو،  اأعلن احتاد 
كانت  التي  الكرى  اجلائزة  بطولة  الغاء  بعد  التدريبي،  برناجمه 

مقررة يف بلغاريا خالل كانون الأول املقبل.
في�سل  العالمي  والناطق  التايكواندو  احت��اد  �سر  اأم��ني  وك�سف 
اأن  الأح��د،  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  العبدالالت 
من  كان  التي  الكرى،  اجلائزة  بطولة  باإلغاء  ا�سعارا  تلقى  الحت��اد 
جدولة  لإع��ادة  املنتخب  دفع  ال��ذي  الأم��ر  �سوفيا،  يف  اقامتها  املقرر 
فار�س  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  اأن  م�سيفا  التدريبي،  برناجمه 
الع�ساف، و�سع برناجما تدريبيا يتنا�سب مع امل�ساركات املقبلة، يف ظل 

الغاء بطولة اجلائزة الكرى.
ولفت اإىل غياب امل�ساركات اخلارجية للمنتخب حتى العام املقبل، 
الوطنية  املنتخبات  لعبي  لختيار  ت�سفية  تنظيم  �سي�سهد  ال��ذي 

ا�ستعدادا للمرحلة املقبلة من املناف�سات.

*عمان 
نتائج مميزة يف بطولة  للكاراتيه،  العام  الأمن  لعبو فريق  حقق 
عن  الدفاع  لريا�سات  را�سد  الأم��ري  �سالة  على  اختتمت  التي  اململكة 

النف�س.
 7 ح�سد  من  مكنتهم  مميزة  م�ستويات  العام  الأم��ن  ن�سامى  وق��دم 
البطولة  يف  برونزيات،  و3  ف�سيات،  و3  ذهبية،  واح��دة  ميداليات، 
التي �سهدت م�ساركة اكرث من 500 لعب ولعبة، ميثلون 37 فريقًا. 
واو�سحت املديرية يف بيان اليوم الحد، ان الالعب ان�س مروان ح�سل 
ح�سل  فتيان  الدين  �سالح  والالعب  فردي،  الكاتا  فئة  الذهبية  على 
الرفاعي ح�سل على  الكاتا فردي، والالعب حممد  الف�سية فئة  على 
ف�سية قتال رجال وزن حتت 75 كيلو غراما، والالعب نقول متى ح�سل 
على ف�سية قتال رجال وزن فوق 84 كيلو غرما، والالعب ح�سام ب�سام 
ح�سل على برونزية قتال رجال وزن فوق 84 كيلو غراما، وبرونزية 
فردي  الكاتا  فئة  وبرونزية  ال�سقور  حممد  لالعب  فردي  الكاتا  فئة 

لالعب عالء املومني.

منتخب التايكواندو يعيد جدولة برنامجه 
بعد الغاء بطولة الجائزة الكبرى

فريق كراتيه األمن العام يحصد 
7 ميداليات ببطولة المملكة

تيباس: برشلونة لديه عقدة نقص.. 
ورحيل ميسي كان يمكن تجنبه

إعالن القائمة النهائية لـ »النشميات«.. 
وإصدار جدول جديد للمواجهات

*وكاالت
احل�سني،  ب��ن  علي  الأم���ري  �سمو  ت��اب��ع 
منتخب  تدريب  القدم،  كرة  احتاد  رئي�س 
ال�سبت  م�ساء  ج��رى  وال���ذي  ال�����س��ي��دات، 
خلو�س  ا�ستعدادا  ال��ك��رام��ة،  ملعب  على 
 19 يف  تنطلق  والتي  الآ�سيوية  الت�سفيات 

اأيلول احلايل يف اأوزبك�ستان.
وق���ال امل��وق��ع ال��ر���س��م��ي لحت���اد ك��رة 
القدم اإن �سمو الأمري علي، جّدد يف حديثه 
للن�سميات قبل انطالق التدريبات، مباركته 
للمنتخب بفوزه بلقب كاأ�س العرب 2021، 
القدم  ك��رة  اأ���س��رة  م��وؤك��دًا فخر واع��ت��زاز 
بالإجناز  الوطن،  اأبناء  وكافة  الأردنية، 
حول  اجلميع  والتفاف  حتقق،  الذي  املهم 
يف  املميزة  النتائج  ملوا�سلة  الن�سميات، 

الت�سفيات القارية.
ملف  اإغ��الق  اأهمية  على  �سموه  و�سدد 

املهمة  على  والرتكيز  العربية،  البطولة 
كاأ�س  اىل  التاأهل  بطاقة  لنتزاع  املقبلة، 
اأن  اىل  م�����س��ريا  ال��ه��ن��د،  يف   2022 اآ���س��ي��ا 
واإمكاناته،  جهوده  جميع  ي�سّخر  الحتاد 
الدعم  ويقدم  الوطنية،  املنتخبات  اأم��ام 
حتقيق  ل�����س��م��ان  ال���الزم���ة،  وال���رع���اي���ة 
املحافل  خمتلف  يف  املن�سودة  الأه����داف 
وال���س��ت��ح��ق��اق��ات ال��ع��رب��ي��ة والآ���س��ي��وي��ة 

والدولية.
واأبدى اجلهاز الفني والإداري للمنتخب 
للدعم  وتقديرهم  اعتزازهم  والالعبات، 
تقدميه  على  �سموه  يحر�س  ال��ذي  الكبري 
الوقت  يف  موؤكدين  م�ستمر،  ب�سكل  للفريق 
ذاته، عزمية واإ�سرار املنتخب بالعودة من 
النهائيات  اإىل  التاأهل  اأوزبك�ستان ببطاقة 
حظي  الن�سميات  منتخب  وك��ان  القارية. 
بن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  ورع��اي��ة  بدعم 

قدم  وال��ذي  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل 
ب��الإجن��از  اع���ت���زازًا  للمنتخب،  م��ك��اف��اآت 
الوطني الذي حتقق على م�ستوى البطولة 

العربية.
كما قدم الحتاد الأردين لكرة القدم، 
تقديرًا  الن�سميات،  ملنتخب  مالية  مكافاآت 
يف  املا�سي  الأ�سبوع  حتقق  ال��ذي  لالإجناز 
كاأ�س  بلقب  الوطن  اإىل  والعودة  القاهرة، 

العرب.
حت�سرياته  الوطني  املنتخب  ويوا�سل 
ديفيد  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  غ����دًا،  ع��م��ان  يف 
بعد  ط�سقند  اإىل  املغادرة  قبل  نا�سيمينتو، 
غٍد الأثنني، تاأهبًا للقاء بنغالدي�س يف 19 
ال�سهر  من  اإيران يف 25  ثم  اأيلول اجلاري، 
والتي  ال�سابعة،  املجموعة  �سمن  ذات��ه 
النهائيات  اإىل  فقط  مت�سّدرها  يتاأهل 

الآ�سيوية.

السلط يهدر نقطتين أمام 
الجليل في الدوري األردني

سلمان يظفر بلقب بطولة 
ناشئي الجولف

البطولة االسيوية الثامنة عشر للسيدات بكرة اليد
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شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020


