
إعادة زيارات نزالء مراكز اإلصالح 
والتأهيل أيام الجمعة

*عمان 
�إعادة  عن  و�لتاأهيل  �لإ�صالح  مر�كز  �إد�رة  �أعلنت 
�جلمعة  �أي��ام  �لنزلء  ذوي  �أم��ام  �لزيارة  �أب��و�ب  فتح 
من  و�جلمعة  و�لثالثاء  �لأحد  �أيام  يف  �لزيارة  لتكون 
بعد  �لثانية  �ل�صاعة  وحتى  �صباحا  �لثامنة  �ل�صاعة 

�لظهر .
و�لتوقيت  بالأيام  للتقيد  �ل��زو�ر  �لإد�رة  ودع��ت 
�ملحدد و�للتز�م بتعليمات رجال �لأمن و�حلفاظ على 
�لعامة  �ل�صالمة  �دو�ت  و�رت��د�ء  �ل�صحية  �ل�صروط 

و�لتباعد �لجتماعي.
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القبض على شخصين سلبا 
مبلغًا ماليًا من صيدلية

تصويب 27 استيضاحًا رصدها 
ديوان المحاسبة خالل اب

طالبان تعرض شروطها أمام 
الفتيات لمتابعة الدراسة

»9«  وفيات و »1086« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

القبض على شخص تهجم على 
فرع بنك في منطقة الياسمين

األردن وبنغالدش يعقدان جولة 
مشاورات سياسية بينهما

*عمان 
�لقى �لعاملون يف �إد�رة �لبحث �جلنائي �لقب�ض 
من  �لتهديد  حتت  ماليًا  مبلغًا  �صلبا  �صخ�صني  على 

�صيدلية يف منطقة �صاحية �لر�صيد يف �لعا�صمة .
�لأمن  مديرية  با�صم  �لإعالمي  �لناطق  و قال 
�لعام �ن بالغا ورد م�صاء �لحد، بدخول �صخ�صني 
جمهولني �إىل �إحدى �ل�صيدليات يف منطقة �صاحية 
�لر�صيد يف �لعا�صمة، وقاما ب�صلب مبلغ 800 دينار 

من د�خلها حتت �لتهديد بو��صطة �أدو�ت حادة .
ك��و�در  حتركت  �لبالغ  ورود  ف��ور  �أن��ه   و��صاف 
�ملعلومات  بجمع  وبا�صرو�  للمكان،  �جلنائي  �لبحث 
زمنية  فرتة  وخالل  ليتمكنو�  �جلرمية  م�صرح  من 
و�ملركبة  بهما  �مل�صتبه  هوية  حتديد  من  قيا�صية 
وجودهما،  مكان  وحتديد  ي�صتقالنها،  كانا  �لتي 
وجرى �لتحرك للمكان ومد�همتهما و�لقاء �لقب�ض 

عليهما و�صبط �ملركبة �لتي كانت بحوزتهما .

*عمان 
ناق�ض �لفريق �ملكلف مبر�جعة �ل�صتي�صاحات 
�ملخالفات  �لثنني،  �ملحا�صبة،  ديو�ن  لدى  �ملوثقة 
وذلك  �ملا�صي،  �آب  �صهر  خالل  ر�صدها  جرى  �لتي 
خالل �جتماع عقده يف د�ر رئا�صة �لوزر�ء، برئا�صة 
وزير دولة ل�صوؤون رئا�صة �لوزر�ء �لدكتور �إبر�هيم 
�جلازي. وك�صف �جلازي يف ت�صريحات �صحافية �أن 
جمموع �ل�صتي�صاحات �لتي جرت مناق�صتها بلغ 27 
�لإج��ر�ء�ت  جميع  �تخاذ  جرى  وقد  ��صتي�صاحًا، 

�لالزمة لت�صويبها ح�صب �لأ�صول.
ر���ص��ده��ا  �ل��ت��ي ج����رى  �مل��خ��ال��ف��ات  �أن  وب����ني 
ومر�جعتها خالل �صهر �آب مل تت�صمن �إحالت �إىل 
�لق�صاء، لفتًا  �أو  �لف�صاد  �لنز�هة ومكافحة  هيئة 
وفنية  �إد�ري��ة  مبخالفات  تتعلق  غالبيتها  �أن  �إىل 
ومالية تتكرر عادة، ويجري �لعمل على ت�صويبها.

�ل�صتي�صاحات  غالبية  �أن  �جل���ازي  و�أو���ص��ح 
تركزت حول �صبط خمالفات يف عطاء�ت حكومية، 
�أو  خمالف،  ب�صكل  �إحالتها  �أو  م�صاريع  كا�صتالم 

قبل  عليها  تغيري�ت  �إج��ر�ء  �أو  �إجنازها،  يف  تاأخر 
�لتغيريي،  �لأم��ر  على  �لأ�صولية  �ملو�فقات  �صدور 
�أو �صعف �لدر��صات �لت�صميمية و�ملخربية يف بع�ض 

�لعطاء�ت.
باإعفاء  تتعلق  خمالفات  وجود  عن  ك�صف  كما 
ب�صائع  على  تاأجيلها  �أو  �ل�صريبة  تخفي�ض  �أو 
م�صتوردة بخالف �لت�صريعات �لنافذة، �أو �لتخلي�ض 
للمو��صفات،  مطابقتها  ع��دم  رغ��م  ب�صائع  على 
على  �لتخلي�ض  يف  �أخرى  خمالفات  �إىل  بالإ�صافة 

بع�ض �ملركبات.
و�أ�صار �إىل وجود خمالفات �أخرى تتعلق بنق�ض 
للخزينة،  م�صتحقة  ور���ص��وم  مبالغ  ��صتيفاء  يف 
بالإ�صافة �إىل �صرف مكافاآت ومبالغ وبدلت و�ُصلف 
�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  بع�ض  يف  وعاملني  ملوظفني 
و��صتخد�م  حق،  وجه  دون  و�جلامعات  و�ل�صركات 
مركبات حكومية بخالف �لتعليمات؛ موؤكدً� �تخاذ 
�ملبالغ  و��صرتد�د  لت�صويبها  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت 

�مل�صروفة بخالف �لتعليمات.

*وكاالت 
طالبان  حكومة  يف  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  قال 
�لدر��صة  مو��صلة  ميكنهن  �لن�صاء  �إن  �جل��دي��دة، 
�لدر��صات  م�صتويات  يف  ذلك  يف  مبا  �جلامعات،  يف 
�لعليا، لكن هذه �لف�صول �لدر��صية �صتكون منف�صلة 
و�صفه  م��ا  �إل��ز�م��ي��ة  على  و���ص��دد  �جلن�صني،  ب��ني 

ب�"�للبا�ض �لإ�صالمي". 
بعر�ض  ح��ق��اين،  �ل��ب��اق��ي  عبد  �ل��وزي��ر  وق���ام 
�لأحد،  يوم  موؤمتر �صحفي  �ل�صيا�صات �جلديدة يف 
�أفغان�صتان �جلدد  ت�صكيل حكام  من  �أيام  بعد عدة 

حكومة مكونة من رجال بالكامل من طالبان.
وتقول عدة دول �إنها �صتقوم مبر�قبة ت�صرفات 
طالبان عن كثب، خالل �لفرتة �ملقبلة، ب�صكل �أكرب 
مقارنة باأول مرة لها يف �ل�صلطة �أو�خر ت�صعينيات 
�لفتيات  حرمت  قد  طالبان  وكانت  �ملا�صي.  �لقرن 
و�لن�صاء من �لتعليم خالل تلك �حلقبة، كما �أمعنت 

يف ��صتبعادهن من �حلياة �لعامة.
وت�صمن  تغريو�،  �أنهم  �إىل  طالبان  قادة  و�أ�صار 
عنا�صر  لكن  �مل���ر�أة،  جت��اه  مو�قفهم  �لتغري  ه��ذ� 
�صد  �ملا�صية  �لأيام  يف  �لعنف  ��صتخدمو�  �حلركة 
متظاهر�ت طالنب بامل�صاو�ة يف �حلقوق مع �لرجال.

وقال حقاين �إن طالبان ل تريد �إعادة عقارب 
�ل�صاعة ع�صرين عاما �إىل �لور�ء، و�أ�صاف "�صنبني 

على ما هو موجود �ليوم".
و�صار �إىل �أن �لطالبات �جلامعيات �صُيطلب منهن 
هذ�  كان  �إذ�  ما  يو�صح  مل  لكنه  �حلجاب،  �رت��د�ء 
يعني فقط غطاء �ل�صعر �أو تغطية �لوجه بالكامل.

"�لف�صل بني �جلن�صني �صيطبق.  و�أردف حقاين 
لن ن�صمح لالأولد و�لبنات بالدر��صة معا. لن ن�صمح 

بالتعليم �ملختلط".
يتم  �ل��ت��ي  �مل���و�د  �صرت�جع  �ل����وز�رة  �أن  وذك���ر 
تدري�صها يف �جلامعات، بينما مل يخ�ض يف تفا�صيل 
حول هذ� �لأمر، �إل �أنه قال �إنه يريد �أن يتناف�ض 
خريجو جامعات �أفغان�صتان مع خريجي �جلامعات 

يف �ملنطقة، وبقية �لعامل.
حظرت حركة طالبان تدري�ض �ملو�صيقى و�لفن 
خالل حقبة حكمها �ل�صابقة، لكنها تركت مذيعات 

هذه �ملرة يظهرن على قنو�ت �لتلفاز.
�ل�صعبية  نيوز"  "تولو  قناة  م��ع  مقابلة  ويف 
�صيد  طالبان،  با�صم  �لناطق  ق��ال  �أفغان�صتان،  يف 
وتربي  تلد  "�أن  �مل��ر�أة  على  �إن  ها�صمي  �هلل  ذك��ر 

�لأطفال."

*عمان 
�أعلنت وز�رة �ل�صحة، �لثنني، عن ت�صجيل 9 وفيات و1086 �إ�صابة 
جديدة بفريو�ض كورونا يف �ململكة، لريتفع �لعد �لإجمايل �إىل 10557 

وفاة و 808470 �إ�صابة.
�ملوجز  بح�صب  باملئة،  32ر3  �لإيجابية  �لفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

�لإعالمي �ل�صادر عن �لوز�رة.
�إىل  و�صل  حاليًا  �لن�صطة  �حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ملوجز  و�أ���ص��ار 
12211 حالة، بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أدخلت، �إىل �مل�صت�صفيات 
60 حالة، وعدد �حلالت �لتي غادرت �مل�صت�صفيات 88 حالة، فيما بلغ 
�مل�صت�صفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤكدة  للحالت  �لإجمايل  �لعدد 

507 حالت.
و�أظهر �ملوجز، �أن ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعزل يف �إقليم �ل�صمال بلغت 
11 باملئة، بينما بلغت ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعناية �حلثيثة 16 باملئة، 
�إ�صغال �أجهزة �لتنف�ض �ل�صطناعي يف �لإقليم ذ�ته  فيما بلغت ن�صبة 

6 باملئة.
 15 بلغت  �لو�صط  �إقليم  يف  �لعزل  �أ�صّرة  �إ�صغال  ن�صبة  �أن  و�أ�صاف 
�أ�صّرة �لعناية �حلثيثة يف �لإقليم  �إ�صغال  باملئة، يف حني و�صلت ن�صبة 
�إىل  �ل�صطناعي  �لتنف�ض  �أجهزة  �إ�صغال  ون�صبة  باملئة،   23 �إىل  ذ�ته 
9 باملئة. ويف �إقليم �جلنوب، بلغت ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعزل 7 باملئة، 
ون�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعناية �حلثيثة 12 باملئة، فيما بلغت ن�صبة �إ�صغال 

�أجهزة �لتنف�ض �ل�صطناعي يف �لإقليم ذ�ته 14 باملئة.
و�أ�صار �ملوجز �إىل ت�صجيل 867 حالة �صفاء، لي�صل �لعدد �لإجمايل 
�إىل  ي��وم��ًا(   14( �لعزل  ف��رتة  �نتهاء  بعد  �ملتوقعة  �ل�صفاء  حل��الت 
�لعدد  ليبلغ  فح�صًا،   32760 �إج���ر�ء  جانب  �إىل  ح��ال��ة،   785702
�لإجمايل للفحو�صات �لتي �أجريت منذ بدء �لوباء 9614068 فح�صًا.

كورونا  لقاح  من  �لأوىل  �جلرعة  متلقي  ع��دد  �أن  �ملوجز  و�أظهر 
�إىل  �جلرعتني  متلقي  عدد  و�صل  فيما  �صخ�صا،   3587736 �إىل  و�صل 

3108041 �صخ�صا.

*عمان 
على  تهجم  �صخ�ض  على  �لقب�ض  �لثنني،  �لأمنية،  �لأجهزة  �ألقت 

فرع �حد �لبنوك يف منطقة �ليا�صمني بالعا�صمة عمان.
وقال �لناطق �لإعالمي با�صم مديرية �لأمن �لعام يف بيان، �إن �حد 
�لأ�صخا�ض قام، م�صاء �ليوم، بالتهجم على فرع �حد �لبنوك يف منطقة 
�ليا�صمني �إثر خالف بخ�صو�ض معاملة بنكية، حيث قام بتك�صري زجاج 

مدخل �لبنك.
�ل�صخ�ض  و�صبط  للمكان  �لفور  على  �لتحرك  جرى  �أن��ه  و�أ�صاف 

و��صطحابه �إىل �ملركز �لأمني و�لتحقيق جاٍر معه.

*عّمان 
جولة  �لث��ن��ني،  �ل�صعبية،  بنغالدي�ض  وجمهورية  �لأردن  عقد 
وز�رت��ي  يف  �مل�صوؤولني  كبار  م�صتوى  على  بينهما  �صيا�صية  م�صاور�ت 

خارجية �لبلدين.
�ملرئي،  �لت�صال  تقنية  عرب  ُعقد  �لذي  �لجتماع،  خالل  وجرى 
�ل�صديقني  �لبلدين  عالقات  تعزيز  وبحث  �لق�صايا،  من  بعدد  �لت�صاور 
و�صبل تنميتها، و�أهمية ت�صجيع تبادل زيار�ت رجال �لأعمال و�لوفود 
ومذكر�ت  �لتفاقيات  م�صاريع  من  عددً�  �جلانبان  وبحث  �لتجارية. 
�لتفاهم �ملقرتحة، و�تفقا على �صرورة عقد �مل�صاور�ت �ل�صيا�صية ب�صكل 

دوري لتعزيز �أو��صر �ل�صد�قة و�لتعاون بني �لبلدين.

*عمان 
تر�أ�ض �صمو �لأمري �حل�صني بن عبد�هلل �لثاين، 
�ل��وزر�ء،  رئا�صة  يف  �جتماعًا  �لثنني،  �لعهد،  ويل 
"�أولويات  برنامج  تنفيذ  �آليات  على  خالله  �طلع 
�لزمنية  عمل �حلكومة �لقت�صادي"، �صمن �لأطر 

�ملحددة.
�صرورة  على  �لجتماع،  خالل  �صموه،  و�صدد 
يف  �ملعنية  و�لإد�ر�ت  �ل���وز�ر�ت  ب��ني  �لتن�صيق 
"وحدة  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��دً�  �ل��ربن��ام��ج،  ��صتكمال 
ل�صمان  �لوزر�ء"  رئا�صة  يف  و�ملتابعة  �لإجن��از 

. ه تنفيذ
�لقت�صادي  �لنمو  دعم  �إىل  �لربنامج  ويهدف 
�لتعايف  م�صار  �إىل  �لوطني  �لقت�صاد  و�إع����ادة 
فريو�ض  جائحة  ب�صبب  حدث  �لذي  �لتباطوؤ  بعد 

كورونا.
�خل�صاونة  ب�صر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ض  وقدم 
عمل  �أول��وي��ات  برنامج  تنفيذ  �آليات  حول  �صرحًا 
مت  و�ل��ذي   ،2023–  2021 �لقت�صادي  �حلكومة 

�إطالقه ر�صميًا قبل نحو �أ�صبوعني.
ولفت رئي�ض �لوزر�ء �إىل �أن �لربنامج يتكون من 
ت�صمل  رئي�صية  حم��اور   3 على  توزعت  �أولوية   53
حت�صني بيئة �ل�صتثمار وممار�صة �لأعمال، وتعزيز 
�ملناف�صة وحتفيز �لقطاع �خلا�ض، ودعم �لقطاعات 

�لقت�صادية ذ�ت �لأولوية.
"وحدة �لإجناز" معنية  �أن  و�أكد رئي�ض �لوزر�ء 
جميع  يف  �لعقبات  وتذليل  �لفني  �لدعم  تقدمي  يف 
�لوحدة ت�صاهم يف  �أن  �إىل  مر�حل �لربنامج، م�صريً� 

تعزيز �لعمل �ملوؤ�ص�صي.
�لثاين،  عبد�هلل  بن  �حل�صني  �لأمري  �صمو  ورعى 
�لقياد�ت  دورة  تخريج  حفل  �لثنني،  �لعهد  ويل 

�لأمنية �مل�صتقبلية �لو�عدة يف مديرية �لأمن �لعام.
�أقيم  �لذي  �حلفل  خالل  �لعهد،  ويل  �صمو  ونقل 
حتيات  �لتدريبية،  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  مدينة  يف 
�لعام،  �لأمن  مرتبات  جلميع  �لأعلى  �لقائد  جاللة 
�خلدمات  م�صتوى  رفع  على  جاللته  حر�ض  موؤكدً� 
�لأمنية وتطبيق �أف�صل �ملمار�صات بفاعلية وكفاءة.

�للو�ء  �لعام  �لأمن  مدير  بح�صور  �صموه،  وتابع 
بن  ر����ص��د  �لأم���ري  و�صمو  �حل��و�مت��ة،  ح�صني  �ل��رك��ن 
�أمنيًا  مت��ري��ن��ًا  �خل��ا���ص��ة،  �ل�صرطة  ق��ائ��د  �حل�صن 
�لأم��ن  مرتبات  خمتلف  من  �ل���دورة  يف  للم�صاركني 

�لعام.
�مل�صتقبلية،  �لأمنية  �لقياد�ت  دورة  وتهدف 

�أُطلقت قبل عام برعاية �صمو ويل �لعهد، �إىل  �لتي 
�لأمن  مديرية  يف  �ل�صف  و�صباط  �ل�صباط  تاأهيل 
�لعملياتي  تت�صمن  وظيفية  م�صار�ت  �صمن  �لعام، 
و�جلنائي  �ل�صرطي،  و�لق�صائي  و�مل��روري،  �لنوعي، 
و�لإد�ري  �ل�صلمي،  و�لإ���ص��الح��ي  �ل���ص��ت��خ��ب��اري، 

�للوج�صتي.

ولي العهد يطلع على آليات 
برنامج عمل الحكومة االقتصادي

ان  *عمَّ
�أ�صدرت �لهيئتان �لق�صائيتان �ملخت�صتان بجنح �لف�صاد يف حمكمة 
بتهم  �مل�صوؤولني  من  عدد  بحق  ق�صائية  �أحكاما  ان،  عَمّ ج��ز�ء  لح  �صُ
قات كاذبة و��صتعمالها، و��صاءة ��صتعمال �ل�صلطة و�همال  ��صد�ر م�صَدّ

بو�جبات �لوظيفة �لعامة.
جل�صات  ة  عَدّ �لثنني،  )برت�(،  �لأردنية  �لأنباء  وكالة  وح�صرت 
و�لثانية  لطيفة،  �أبو  �صرف  �لقا�صي  برئا�صة  �لأوىل  �لهيئة  عقدتها 
قابلة  �أحكاما  و�أ�صدرت  �لفريحات،  عدي  �لدكتور  �لقا�صي  برئا�صة 

لال�صتئناف.
�لوز�ر�ت عن  باإحدى  �إد�ري  �لهيئة �لأوىل كَفّ يد حاكم  رت  وقَرّ

�لعمل بعد �إ�صناد �لنيابة �لعامة له تهمة ��صتثمار �لوظيفة �لعامة.
و��صتمعت ل�صاهد يف ق�صية ��صتثمار موظف وظيفته �لعامة، وبيع 
�إحدى  خطوط و�أجهزة هو�تف نقالة كانت مقدمة كعرو�ض ملوظفي 

�لوز�ر�ت، حيث و�صل �ملبلغ �إىل 190 �ألف دينار.
ا وهم �أع�صاء جمل�ض  و�أ�صدرت �لهيئة �لثانية حكمًا على 12 �صخ�صً
�صنة  ملدة  �ململكة، باحلب�ض  �إحدى حمافظات  بلدية يف  ورئي�ض  بلدي 
كاملة مع �لر�صوم وغر�مة مالية لكل و�حد منهم بقيمة 4 �آلف دينار، 
�لإد�ري��ة  �لنفقات  وت�صمينهم  دينار،  �أل��ف   48 �إىل  ي�صل  ومبجموع 

و�لق�صائية بعد �إد�نتهم بتهمة ��صاءة ��صتعمال �ل�صلطة.
�ملُد�نني  �لبلدية  ورئي�ض  �ملجل�ض  �أع�صاء  قيام  للمحكمة  وثُبت 
بتجزئة عطاءين ترتب عليهما خمالفة �لأنظمة و�لتعليمات �خلا�صة 

باللو�زم و�أ�صغال �لبلديات، وقانون �لعقوبات وقانون �لبلديات.
بلدية  رئي�ض  حب�ض  ثانية،  جل�صة  يف  �لثانية  �لهيئة  رت  وق���َرّ
�ملالية  �لنفقات  وت�صمينه  �أ�صهر،  ثمانية  مل��دة  �ملحافظات  باإحدى 
م�صدقة  تزوير  بتهمة  �أدي��ن  �أن  بعد  دنانري   605 بقيمة  و�لإد�ري���ة 
قابال  �حلكم  و�صيكون  �ل�صلطة  ��صتعمال  و�إ�صاءة  و��صتعمالها،  كاذبة 

لال�صتئناف .
ق�صايا  مع  للتعامل  ��صتثنائية  �إمكانات  �لق�صائي  �ملجل�ض  وو�صع 
من  �لنوع  هذ�  ملثل  عامني  ومدعني  ق�صاة  وتخ�صي�ض  كافة،  �لف�صاد 
وحتقيق  �لق�صايا  هذه  مثل  يف  �لنوعي  �لف�صل  �ىل  للو�صول  �لق�صايا 

�لردع �لعام و�خلا�ض وحماية �لدولة من �آفة �لف�صاد.

خالل ترؤس سموه اجتماعا في رئاسة الوزراء  ان تصدر أحكاما بحبس  ُصلح عمَّ
مسؤولين أدينوا بالفساد

شخصية العام الثقافية
 لعام 2020

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020

شخصية العام التربوية

 المعلمة المميزة 

ابتسام عبداهلل عبد الجليل
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*عمان 
ت��ر�أ���ض وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة م���ازن �ل��ف��ر�ي��ه، 
ملناق�صة  �جتماعا  �ل��وز�رة،  مبنى  يف  �لثنني، 
للحد  �لالزمة  �حللول  وو�صع  �لت�صول  ظاهرة 

منها و�لق�صاء عليها.
و�صارك يف �لجتماع، وزير� �لعدل �لدكتور 
�مين  �لجتماعية  و�لتنمية  زي���اد�ت  �أحمد 
�ل�صو�ربة،  يو�صف  �ملهند�ض  و�أمني عمان  �ملفلح، 
�لدكتور  �لد�خلية  لوز�رتي  �لعامان  و�لمينان 
�لجتماعية  و�لتنمية  ح��م��ور،  �أب���و  خ��ال��د 
�لأمن  مدير  وم�صاعد  �ل�صمور،  برق  �لدكتور 
من  وعدد  ق�صحة  وليد  �لعميد  للعمليات  �لعام 

�مل�صوؤولني.
من  للحد  حم��اور  ع��دة  �لجتماع  وناق�ض 
لتحقيق  �لت�صريعات  تطوير  �أبرزها،  �لظاهرة 
وز�رة  يف  �رتباط  �صباط  وتعيني  �لعام،  �لردع 
�ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  �لجتماعية  �لتنمية 
�إج��ر�ء�ت  وت�صديد  �لت�صول،  ق�صايا  ملتابعة 
�ملنظم  �لت�صول  وخا�صة  �ملت�صولني،  تكفيل 
�مل�صرتكة  �لدوريات  وتكثيف  عنه،  و�مل�صوؤولني 
من �جلهات �ملعنية ل�صبط �ملت�صولني وحتويلهم 
ل��ل��ق�����ص��اء، و�إج������ر�ء �مل��زي��د م��ن �ل��در����ص��ات 
�لظاهرة  هذه  �أ�صباب  يف  للبحث  �لجتماعية 

وخا�صة باأ�صكالها و�أ�صاليبها �جلديدة.
�لت�صول  "�إن ظاهرة  �لد�خلية،  وزير  وقال 
جانب  و�إىل  خمتلفة،  ��صكال  تاأخذ  ��صبحت 
�ملتجولني  �ل��ب��اع��ة  ه��ن��اك  �ملبا�صر،  �لت�صول 
ي�صبب  مما  �ل�صوئية  �ل�صار�ت  على  وخا�صة 
�مل��رور  حركة  ويعيق  �ل�صري  حركة  يف  �رباكا 
�ل��ذي  �لم��ر  ح�صارية،  غ��ري  ظ��اه��رة  وي�صكل 
للحد  �ل��الزم��ة  �لج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يتطلب 
�لجتماعية  و�ب��ع��اده��ا  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  م��ن 

و�لقانونية و�لأمنية و�لقت�صادية".
و�أكد �لفر�يه، �أهمية تخ�صي�ض رقم هاتف 
للتبليغ عن حالت �لت�صول و�جر�ء �لتعديالت 
عالوة  �لظاهرة  من  للحد  �لالزمة  �لت�صريعية 
�تباعها  �ل��و�ج��ب  �لج����ر�ء�ت  دمي��وم��ة  على 
�لوقات  يف  وخا�صة  م�صرتكة  دوريات  وت�صيري 

و�لماكن �لتي يكرث فيها �لت�صول.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال وزي�������ر �ل��ت��ن��م��ي��ة 
مكافحة  يف  �ل��وز�رة  جهود  �إن  �لجتماعية، 
�ل�صاعة  م��د�ر  على  م�صتمرة  �لظاهرة  ه��ذه 
�جلهات  مع  وبالتعاون  ك��و�دره��ا،  خ��الل  من 
عمان،  و�أم��ان��ة  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملعنية 
�جت��ار  ق�صية  ت�صجيل  �أم�����ض  ي��وم  مت  حيث 
�أ�صخا�ض  عدة  على  بالقب�ض  متثلت  بالب�صر 

�لقمار. ميار�صون  مت�صولني 
وبني �ملفلح �أن تكاتف جهود جميع �جلهات 
م�صرتكة  حمالت  وتنفيذ  وتعاونها  �ملعنية 
�لت�صول  ملكافحة  م�صتمرة  ميد�نية  وج��ولت 
ت�صتوجب  ���ص��رورة  ��صبح  �ملختلفة  باأ�صكاله 
�لو�قع  �أر���ض  على  لها  �ل��الزم��ة  �حللول  و�صع 

وتطبيقها على �لفور.
�إن �لوز�رة وبالتعاون مع �لأمن �لعام  وقال 
حو�يل  �ليوم  وحتى  �لعام  بد�ية  منذ  �صبطت 

10 �آلف مت�صول.
�لت�صول  �أن  �ل��ع��دل،  وزي��ر  �عترب  ب���دوره، 
�مل��وج��ودة  �لح��ك��ام  و�أن  �لأخ��ط��ر  ه��و  �ملنظم 
و�ن  �لعام،  هذ�  تعديلها  بعد  ر�دع��ة  بالقانون 
�أي  لتاليف  للتعديل  مفتوح  �لعقوبات  قانون 
ثغر�ت موجودة وت�صديد �لعقوبة على �لت�صول 

�لفردي.
تطوير  �صرورة  �إىل  عمان  �أم��ني  �أ�صار  كما 
�لت�صول  �أ�صكال  جميع  مع  لتتو�ءم  �لت�صريعات 
�إىل  �إ�صافة  �حلقيقي،  �لعام  �ل��ردع  وحتقيق 
بو�صوح  �ملعنية  �جلهات  �أدو�ر  حتديد  �صرورة 
�أ�صباب  لدر��صة  �جتماعية  در��صات  و�ج��ر�ء 
�صيما  �ملنا�صبة ل  �لظاهرة وو�صع �حللول  هذه 

حالت �لت�صول �ملتكررة.

*عمان 
�لهو�ري  فر��ض  �لدكتور  �ل�صحة  وزير  وقع 
�لإمنائي  للتعاون  �لإ�صبانية  �لوكالة  ومدير 
خطابًا  مدينا،  �صانتياجو  �لأردن  يف  �ل��دويل 
للنو�يا، يهدف �إىل تعزيز نظام �ل�صحة �لعامة 
وحتديدً� خدمات �لرعاية �ل�صحية �لأولية يف 

�ململكة.
ومب��وج��ب �خل��ط��اب �مل��وق��ع �لث��ن��ني، و�ف��ق 
�لحتاد �لأوروبي على منحة بقيمة 22 مليون 
�لقليمي  �ل�صتئماين  �ل�����ص��ن��دوق  م��ن  ي���ورو 
ل��الحت��اد �لوروب�����ي يف �ل���ص��ت��ج��اب��ة ل��الزم��ة 
"مدد"، و�لتي �صيتم �د�رتها من قبل  �ل�صورية  
�لدويل  �لإمنائي  للتعاون  �لإ�صبانية  �لوكالة 
ووز�رة �ل�صحة خالل ثالثة �عو�م، مع �لأخذ 
و�لبنية  �مل��ع��د�ت  يف  �ل�صتثمار  ب��الع��ت��ب��ار 
عجلون  يف  �ل�صحة  وز�رة  عياد�ت  يف  �لتحتية 

و�ملفرق و�لطفيلة.
�صفرية  ���ص��ه��ده  �ل���ذي  �خل��ط��اب  ويت�صمن 
د�فالو�ض  بانيون  �أر�نثاثو  �ململكة  يف  �إ�صبانيا 
وممثل عن �صفرية �لحتاد �لأوروبي يف �لردن 
و�مل�صاركة  �لوقاية  هادجيثيودو�صيو،  ماريا 
على  �لطبية  �لإج��ر�ء�ت  وحت�صني  �ملجتمعية 
�مل�صتوى �لوطني ملعاجلة �لأمر��ض غري �ملعدية 

وعو�مل �خلطر �خلا�صة بها.
للتعاون  �لإ�صبانية  �لوكالة  منحت  كما 
�إ�صافية  ي��ورو  مليون  ن�صف  �لإمنائي  �ل��دويل 
للخدمات  �لالمركزية  لدعم  �ل�صحة  ل��وز�رة 
�خلارجي  �لتمويل  �إد�رة  و�صتتم  �لأ�صا�صية، 
�ل�����ص��ح��ة،  وز�رة  ق��ب��ل  م���ن  �أ���ص��ا���ص��ي  ب�����ص��ك��ل 

و��صتكماله بامل�صاعدة �لفنية وتبادل �خلرب�ت 
وتقدمي  �لإ�صباين،  �لوطني  �ل�صحة  نظام  مع 
منح ثانوية لدعم �لوعي و�مل�صاركة �ملجتمعية 
من خالل عدد من �ملنظمات �خلا�صة و�ملنظمات 

غري �حلكومية.
وقال وزير �ل�صحة �لدكتور فر��ض �لهو�ري 
�ن هذ� �لدعم �ملايل و�لفني �ملقدم من �لحتاد 
�ملنا�صب،  وقته  يف  ياأتي  و�إ�صبانيا  �لأوروب���ي 
يتعلق  فيما  �لأهمية  بالغ  جم��ال  وي�صتهدف 
بال�صحة �لعامة يف �ململكة �ليوم ويف �مل�صتقبل 
من  م�صروعنا  �أهمية  تنبع   " و�أ�صاف  �لقريب. 
�لالجئني  �صحة  حت�صني  يف  بامل�صاهمة  دوره 
خالل  م��ن  �لأردن��ي��ني،  و�مل��و�ط��ن��ني  �ل�صوريني 
�ل��رع��اي��ة  �إىل  و�ل��و���ص��ول  �ل��وق��اي��ة  حت�صني 

�ل�صحية �لأولية لالأمر��ض غري �ملعدية".
ُيعربرِّ   ل  �ملقدم  �لدعم  �أّن  �لهو�ري  و�عترب 
�لتي  و�ل�صر�كة  �لعميقة  �ل�صد�قة  عن  فقط 
ومن  �لأوروب���ي  �لحت��اد  ب��دول  �ململكة  تربط 
�لإ�صبانية  �لقيم  يعك�ض  ولكنه  ��صبانيا،  بينها 
و�أك��د  للم�صوؤولية.   �حلقيقية  و�لأوروب���ي���ة 
�أه��م��ي��ة م��ك��اف��ح��ة �لأم���ر�����ض غ��ري �مل��ع��دي��ة 
�لعامل،  يف  للوفاة  �لأول  �ل�صبب  باعتبارها 
�ذ  �ملو�طنني،  على  متز�يد  ب�صكل  توؤثر  وكونها 
�أولويات  من  وعالجها  منها  �لوقاية  �أ�صبحت 
عام.   ب�صكل  �لأردين  �ل�صحي  و�لنظام  �لوز�رة 
ولفت �إىل �حلاجة �إىل حتالفات و��صعة للعمل 
�خلطر  عو�مل  لتقليل  �ل�صلوكيات  تغيري  على 
نظام  م�صتويات  جميع  على  �لقدر�ت  وتعزيز 
م�صتوى  على  خا�ض  وب�صكل  �لعامة،  �ل�صحة 

�ل��رع��اي��ة �لأول��ي��ة، م��ن �أج���ل زي���ادة خدمات 
�لك�صف �ملبكر و�خلدمات �لطبية.

يف  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  �صفرية  و���ص��ددت   
هذ�  �أن  على  هادجيثيودو�صيو،  ماريا  �لأردن 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �صيعالج  �لتدخل 
فريو�ض  تف�صي  ب�صبب  �لأردين  �ل�صحي  �لنظام 
�ل�صحية  �لذي عطل تقدمي �خلدمات  كورونا، 
�لأ�صا�صية، ما يوؤثر ب�صكل خا�ض على �لأردنيني 

و�لالجئني �ل�صوريني.
�لأوروب��ي  �لحت��اد  ��صتجابة  �ن  و�أ�صافت 
حت�صني  بني  جتمع  �مللحة  �لحتياجات  لتلك 
�ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  �إىل  �ل��و���ص��ول 
�إ�صافة �إىل توطيد وتعزيز  �لأولية وجودتها، 

قدرة �لنظام �ل�صحي �لوطني على �ل�صمود.
لدى  ��صبانيا  �صفرية  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
حكومة  �ن  د�فالو�ض  بانيون  �أر�نثاثو  �ململكة 
�أهد�ف  لتحقيق  �لأردن  بدعم  �لتزمت  بالدها 
�لتنمية �مل�صتد�مة، يف �إطار �ل�صر�كة �لأردنية 
�أن  "،مو�صحة   2024  -  2021 �لإ���ص��ب��ان��ي��ة 
غري  �لأمر��ض  عن  �لناجمة  �لوفيات  من  �حلد 
جمال  هو  و�لعالج  �لوقاية  خالل  من  �ملعدية 

��صرت�تيجي للتعاون.
و��صافت" توؤمن �إ�صبانيا، كجزء من �لحتاد 
ل���الأردن،  وملتزم  وثيق  وك�صريك  �لأوروب����ي، 
�إمياًنا ر��صًخا باأن �لعمل مع �حلكومة �لأردنية 
هو �أف�صل طريقة للم�صي قدًما من �أجل �لتقدم 
�آث��ار  ومعاجلة  �مل�صتد�مة  �لتنمية  ب��اأه��د�ف 
�خلدمات  تعزيز  خ��الل  من  �ل�صورية  �لأزم��ة 

�لأ�صا�صية �لعامة للجميع".

وزير الداخلية يرأس اجتماعا 
لمناقشة ظاهرة التسول

22  مليون يورو منحة لتحسين إدارة 
األمراض غير المعدية باألردن

اطالق مشروع نظام 
المعلومات الزراعية

*عمان 
�لزر�عية،  �ملعلومات  �لزر�عة �لثنني، م�صروع نظام  وز�رة  �أطلقت 
�لذي ياأتي �صمن منحه �لقمح �لمريكية ل�صنة 2015 ، وبقيمة 25ر1 
بلغ  و�لتي  �لتنمية  مقابل  �لغذ�ء  منح  م�صاريع  �صمن  دولر،  مليون 

جمموعها نحو )11( مليون دولر .
�حلنيفات  خ��ال��د  �ملهند�ض  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر�  �لط���الق  وح�صر 
�لزر�عة  وز�رة  �لهناندة، وممثلة  �أحمد  و�لريادة  �لرقمي  و�لقت�صاد 

�لقليمية �إليز�بيث ميلو وممثل �جلهة �ملانحة للم�صروع.
وبني �حلنيفات �ن �مل�صروع يهدف �ىل �ن�صاء قاعدة بيانات زر�عية 
من  و�خلا�ض  �لعام  ب�صقيه  �لزر�عي  �لقطاع  خلدمة  وموحده  �صاملة 
�لقر�ر وتاأمني  خالل توفري تقارير ديناميكية تلبي �حتياجات �صانع 
�ىل  بال�صافة  �ل�صريكة  �لر�صمية  �جلهات  مع  �لل��ك��رتوين  �لربط 

مديريات �لزر�عة و�ملر�كز �حلدودية على م�صتوى �ململكة.
�لزر�عي  �لقطاع  يف  �ملختلفة  للم�صاريع  �لمريكي  �لدعم  وثمن 
و�لتي ت�صمل عدد� من م�صاريع �حل�صاد �ملائي ودعم قطاع �ملخترب�ت من 
نف�ض �ملنحة، م�صري� �ىل �أن هذة �مل�صاريع تنعك�ض �يجابًا على �لقطاع 
و�صالمة  جودة  م�صتويات  برفع  وت�صهم  �لريفية  و�ملجتمعات  �لزر�عي 
لكافة  و�همية  قيمة  ت�صكل  �لبيانات  �ن  �ىل  �لهناندة  و��صار  �لغذ�ء. 
�زمة  خالل  ح�صوره  �ثبد  �لذي  �لزر�عة  قطاع  وخا�صة  �لقطاعات 
�لقت�صاد  وز�رة  �ن  موؤكد�  �حلكومة،  �ولويات  �صمن  ووجودة  كورونا، 
�لتطوير  عملية  يف  �لتمكني  ��صتد�مة  على  �صتعمل  و�لريادة  �لرقمي 
�إليز�بيث  �لقليمية  �لزر�عة  وز�رة  ممثلة  قالت  جانبها  من  �لرقمي. 
ووز�رة  �ملتحدة  �لوليات  حكومة  �لتز�م  ميثل  �مل�صروع  هذ�  �ن  ميلو، 
ن �آلف  �لزر�عة �لأمريكية مل�صاعدة قطاع �لزر�عة �لأردين، �لذي مُيكرِّ
�ملز�رعني و�لتجار �لأردنيني من حت�صني �إنتاجهم و�لعمل بكفاءة �أكرب. 

لجنتان نيابيتان تبحثان عمل الجمعية 
االردنية للوقاية من حوادث الطرق

*عمان 
�لعامة  و�خلدمات  و�لثار  و�ل�صياحة  �لقانونية  �للجنتان  ��صتمعت 
�لنيابيتني، خالل �جتماع م�صرتك �لثنني، �ىل �صرح مف�صل حول عمل 
�للجنة  رئي�ض  وق��ال  �لطرق.  ح��و�دث  من  للوقاية  �لردنية  �جلمعية 
من  �حلد  يف  م�صرتكة  �مل�صوؤولية  �ن  �لهاللت،  حممد  �لنائب  �لقانونية 
حو�دث �ل�صري، د�عيا �ىل حت�صني �لبنية �لتحتية للحد من تلك �حلو�دث، 
موؤكد� �همية �عادة �لنظر بقانون �ل�صري. من جهته، �و�صح رئي�ض جلنة 
لن�صر  نحتاج  �ننا  يا�صني،  عبيد  �لعامة  و�خل��دم��ات  و�لث��ار  �ل�صياحة 
�لثقافة �ملرورية وتطوير �لطرق و�لبنية �لتحتية مبا يتو�ءم مع �ملئوية 
�ل�صياح.  للمملكة، لفتا �ىل �ن �لمن �ملروري ي�صهم با�صتقطاب  �لثانية 
بني  �مل��روري��ة  �لثقافة  ن�صر  �همية  �حل�صور  �لنو�ب  �ك��د  جانبهم،  من 
و��صتعر�ض  �ملخالفني.  على  �لعقوبات  وتغليظ  �ملد�ر�ض  وطلبة  �لطفال 
رئي�ض �جلمعية ح�صني �ملجايل، و�ع�صاء �جلمعية وفائي م�صي�ض و�حمد 
�لور�ورة ومنى �للبدي، �هد�ف �جلمعية كتح�صني و�قع �ل�صالمة �ملرورية 
�ملعنيني مت�صمنة �جر�ء�ت عملية  �ململكة وتقدمي �لقرت�حات �ىل  يف 
ون��دو�ت  حما�صر�ت  وعقد  دعائية  حمالت  وتنظيم  تنفيذها  ميكن 
وموؤمتر�ت ومعار�ض وم�صابقات تهدف �ىل رفع م�صتوى �ل�صالمة �ملرورية 
على �لطرق وتوزيع ن�صر�ت ومطويات وكتب على جميع فئات م�صتخدمي 
هناك  يكون  �ن  �همية  وبينو�  �ل�صري.  و�نظمة  ب��اآد�ب  للتوعية  �لطرق 
ن�صبة  تخفي�ض  على  يعمل  �ململكة،  يف  �ملرورية  لل�صالمة  �على  جمل�ض 

حو�دث �ل�صري وبالتايل �ل�صابات �لناجمة عنها.

اتفاقية تعاون بين جامعتي الشرق 
األوسط والتقنية الوسطى العراقية

*عمان 
رئي�ض  باأعمال  بالقائم  ممثلة  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  جامعة  وقعت 
وثقايف  علمي  تعاون  �تفاقية  �ملحادين،  �صالم  �لدكتورة  �جلامعة 
برئي�ض  ممثلة  �لعر�قية،  �لو�صطى  �لتقنية  �جلامعة  مع  م�صرتك 

�جلامعة �لدكتور عبد �ملح�صن ناجي �ملحي�صن.
�إىل  تهدف  �لتفاقية  ف��اإن  �لث��ن��ني،  �جل��ام��ع��ة،  بيان  وبح�صب 
تعزيز �آفاق �لتعاون بني �جلامعتني يف �ملجالت �لأكادميية و�لبحثية 
تبادل  َع��رَب  �لبلدين،  بني  �لأكادميية  �لعالقات  وتوطيد  و�لعلمية، 
يف  �لتدري�صية  �لهيئة  و�أع�صاء  و�لباحثني  �لطلبة  بني  �ل��زي��ار�ت 
�أن  �لتفاقية،  هام�ض  على  �ملحادين،  �لدكتورة  و�أك��دت  �جلامعتني. 
�لد�ئم على وجود  �لأو�صط هو تركيزها  �ل�صرق  مُييز جامعة  ما  �أهم 
�لتفرد و�لتميز من  بها باب  �أخرى، تفتح  �صر�كات دولية مع جامعات 
تبادل  وبر�مج  وم�صرتكة،  م�صافة  تخ�ص�صات  من  تطرحه  ما  خالل 
َا  ملمِ �لتفاقية؛  بتوقيع  �صعادته  عن  �ملحي�صن  وعرب  وبحثي.  طالبي 
�صيتمخ�ض عنها من تبادل علمي ي�صب مب�صلحة للطرفني، و�أثنى خالل 

جولته د�خل حرم �جلامعة على �لبنية �لتحتية �لتي تتمتع بها.
على  �هتمامه  مركزً�  كافة،  �ملطروحة  �لتخ�ص�صات  على  و�طلع 
لغايات  �لعمل،  �صوق  متطلبات  تو�كب  �لتي  �حلديثة  �لتخ�ص�صات 
و�لبحثية  �ل��رتب��وي��ة  �لأن�صطة  يف  �جل���ودة  معايري  �أع��ل��ى  حتقيق 
باجلامعة  و�لإد�ري  و�لفني  �لتدري�صي  �لكادر  وتطوير  و�لتنظيمية 
�لدكتور  �لعر�قي  �لثقايف  �مل�صت�صار  و�أ�صاد  �لأد�ء.  يف  �لتميز  ل�صمان 
�أهمية  موؤكًد�  �لأو�صط،  �ل�صرق  بجامعة  جانبه،  من  �لتميمي،  و�صيم 
كافة؛  و�مل�صتويات  �لأ�صعدة  على  و�ملتميز  �لد�ئم  و�لتو��صل  �لتعاون 
�لعر�قيني يف �جلامعة؛  للطلبة  �لتعليمية  �لعملية  مبا يخدم م�صلحة 
�إذ توفر د�ئما �حللول �ملثلى ملا قد يعرت�صهم خالل م�صريتهم �لدر��صية.

حكومية  جامعة  هي  �لو�صطى  �لتقنية  �جلامعة  �أن  بالذكر  جدير 
من �أهم �جلامعات �لتقنية يف �لعر�ق، وت�صم عدًد� من �لكليات و�ملعاهد 
معاهدها  و�أقدم  ودياىل،  وو��صط  و�لأنبار  بغد�د  حمافظات  يف  �لتقنية 
�ملعهد �لطبي �لتقني يف بغد�د �لذي تاأ�ص�ض عام 1966، ومن �أهم �أهد�فها، 
توفري تعليم تقني حمفز لالإبد�ع؛ حيث ت�صهم يف تدريب وتعليم خريجني 

يتمتعون مبهار�ت وكفاء�ت عالية يحتاجها �صوق �لعمل.

الوطني لحقوق اإلنسان يختتم برنامجه 
التدريبي حول المساعدة القانونية

*عمان 
�لتدريبي  برناجمه  �لثنني،  �لإن�صان،  حلقوق  �لوطني  �ملركز  �ختتم 
�لربنامج،  �لطفيلة. وجرى، خالل  �لقانونية يف حمافظة  �مل�صاعدة  حول 
�لقانونية  �مل�صاعدة  خدمات  مقدمي  من  وحمامية  حماميا   248 تدريب 
و�لتمثيل �أمام �لق�صاء، �صمن دور�ت تاأ�صي�صية تهدف �إىل تعزيز قدر�تهم 
بيان  وبح�صب  �ملدين.  �ملجتمع  منظمات  يف  عاملني  �أو  مز�ولني،  كقانونني 
�لوطني  �ملركز  يف  �لتعزيز  مفو�ض  �مل�صروع،  مديرة  قالت  �ليوم،  �ملركز، 
تعزيز  هو  �مل�صروع  هذ�  من  �لهدف  �إن  زريقات،  ن�صرين  �لإن�صان  حلقوق 
خدمات  تقدمي  �أج��ل  من  �ل��الزم  �لقانوين  �لتمكني  يف  �ملحامني  ق��در�ت 
�مل�صاعدة �لقانونية، من منطلق �صعي �ملركز للو�صول �إىل �لعد�لة و�صيادة 
�لقانون.  و�أ�صافت �أن �ملركز حاليا يف طور �لإعد�د للدور�ت �ملتقدمة �لتي 
لفتة  �لتاأ�صي�صية،  �ل��دور�ت  على  �حلا�صلني  �لأ�صخا�ض  ذ�ت  �صت�صتهدف 
�ملقبلني يف  �لثاين وكانون �لأول  �إمتام تنفيذها خالل �صهري ت�صرين  �إىل 
حمافظات �ململكة كافة. وبينت زريقات �أنه �صيجري، خاللها، �لرتكيز على 
عدد من �ملو�صوعات، مثل �صمانات �ملحاكمة �لعادلة، مع �ل�صتعانة بخرب�ء 

من �إ�صبانيا �لتي لديها جتربة ر�ئدة يف جمال �مل�صاعدة �لقانونية.

وفد من مركز الملك سلمان لإلغاثة 
يزور مؤسسة الحسين للسرطان

*عمان 
ز�ر وفد من مركز �مللك �صلمان لالإغاثة و�لأعمال �لإن�صانية موؤ�ص�صة 
�حل�صني لل�صرطان، لبحث �صبل �لتعاون �مل�صرتك وتعزيز �لعالقات بني 

�لطرفني.
�ل�صرت�تيجية  �ل�صر�كة  �إن  �لثنني،  بيان  يف  �ملوؤ�ص�صة  وقالت 
�ملتميزة بني �ملركز و�ملوؤ�ص�صة منذ �صنة 2018، كان لها دور جوهري يف 
�إنقاذ حياة مر�صى �ل�صرطان؛ و�صاهم �ملركز حتى �لآن يف تغطية عالج 

43 مري�صا من �ليمن، و37 لجئا من �صوريا.
وقالت مدير عام �ملوؤ�ص�صة ن�صرين قطام�ض �إن هذه �ل�صر�كة �ملتينة 
�أ�صبحت حجر �أ�صا�ض يف �إجناح �جلهود �لإن�صانية �لر�مية �إىل م�صاندة 
مر�صى �ل�صرطان من �صتى �أنحاء �لوطن �لعربي، مثمنة دور �ملركز يف 
�لتعاون مع �ملوؤ�ص�صة بتغطية نفقة عالج �ملر�صى باملركز. و�صم �لوفد 
�مل�صاعد�ت �ل�صحية و�لبيئية يف �ملركز �لدكتور عبد�هلل  �إد�رة  مدير 
�لو�دعي، وم�صت�صار ق�صم �إد�رة �مل�صاعد�ت �ل�صحية و�لبيئية �لدكتور 

علي �لغامدي، ومدير فرع �ملركز يف �لأردن �صعود �حلزمي.

التعليم النيابية تبحث عددا من القضايا 
المتعلقة بطلبة التوجيهي وقبول الجامعات

صحة األعيان تبحث 
تحديات القطاع الصحي

*عمان
عقدته  �جتماع  خالل  �لنيابية،  و�ل�صباب  �لتعليم  جلنة  بحثت 
�لثنني، عدد� من �لق�صايا �ملتعلقة ب�صرط �لقامة للطلبة �لد�ر�صني 
�جلامعية  �ملقاعد  ون�صبة  حظا،  بالأقل  �مل�صمولة  و�ملد�ر�ض  تركيا،  يف 
لرفع  تقدمو�  �لذين  )�لتوجيهي(  �لعامة  �لثانوية  لطلبة  �ملخ�ص�صة 

�ملعدل.
�إن  �ملومني،  ب��الل  �لدكتور  �لنائب  �لرتبية  جلنة  رئي�ض  وق��ال 
�للجنة تو�فقت مع �ملعنيني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم على �عتبار �أن 
�ل�صهادة  معادلة  ي�صتحق   2021/1/1 قبل  تركيا  يف  �أقام  طالب  كل 
فيما  �ملطلوبة،  �ل�صروط  باقي  حقق  حال  يف  �لعامة  �لثانوية  لطلبة 
�صتو�صي �للجنة مبنح كل طالب �صجل يف �ملد�ر�ض �لرتكية قبل تاريخ 
�لر�صمية  و�لوثائق  �ل�صروط  حتقيق  مع  معادلة،  قيد   2021/1/17

�ملطلوبة.
وبحثت �للجنة �أي�صا يف �جتماعها، �ملكرمة �مللكية �ل�صامية لأبناء 
�لع�صائر يف �لبادية �لأردنية، و�ملد�ر�ض �لأقل حظا يف �ململكة خلريجي 
مبكرمة  م�صيدة  باجلامعات،  باللتحاق  �لر�غبني  �لعامة  �لثانوية 
جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين و��صتمر�ريتها، حيث �أو�صت �للجنة برفع 
�إىل 40 باملئة،  �مل�صمولة مبكرمة �لأقل حظا  للمد�ر�ض  �لنجاح  ن�صبة 
بدل من �عتماد ن�صبة 30 باملئة، و�أن يدخل فيها كل طالب حا�صل على 

معدل يف �لثانوية �لعامة، ومعدله �أكرث من 65 باملئة.
�ملعيدين  �ملا�صية  لل�صنو�ت  �لعامة  �لثانوية  بطلبة  يتعلق  وفيما 
و�لر�غبني يف �لتناف�ض، �أ�صار �ملومني �إىل �أن عدد �لطلبة �ملعيدين �لعام 
�لدر��صي �ملا�صي 2020-2021 ومعدلتهم فوق 95 باملئة 3000 طالب، 
تخ�ص�صات  �صمن  �جلامعية  �لدر��صة  مقاعد  على  هم   1200 بينهم 
�لطب وطب �لأ�صنان وي�صعون لتح�صني معدلتهم من �أجل �لنتقال من 
جامعة �إىل �أخرى، فيما بلغ جمموع �لطلبة �لنظاميني ومعدلتهم 95 

باملئة من نف�ض �لعام 1500طالب فقط.
و�أو�صت �للجنة برفع ن�صبة �ملقاعد �ملخ�ص�صة يف �جلامعات لطلبة 
لتحقيق  10باملئة  من  بدل  باملئة   20 �إىل  �ملعيدين  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�لتناف�ض على مقاعد  ��صتثنائهم من  �إىل  �إ�صافة  �لعد�لة بني �لطلبة، 

�لطب وطب �لأ�صنان.

*عّمان 
بحثت جلنة �ل�صحة و�لبيئة و�ل�صكان يف جمل�ض �لأعيان، �لثنني، 
�لقطاع  حتديات  �أب��رز  �ل��ه��و�ري،  فر��ض  �لدكتور  �ل�صحة  وزي��ر  مع 

�ل�صحي، وحماور ��صرت�تيجية �لوز�رة.
و�أكد رئي�ض �للجنة �لعني �لدكتور يا�صني �حل�صبان، �أهمية تنفيذ 
ما ورد يف كتاب �لتكليف �ل�صامي فيما يخ�ض �لقطاع �ل�صحي، وذلك عرب 
�ل�صتخد�م �لأمثل للمو�رد �ملتاحة، و��صتكمال �مل�صاريع �ل�صحية وعلى 
مظلة  وتو�صيع  �ل�صحي،  �لقطاع  وحو�صبة  �لإلكرتوين،  �لربط  ر�أ�صها 

�لتاأمني �ل�صحي، وت�صهيل جممل �لجر�ء�ت.
�مل��و�رد  وق��درة  جاهزية  ورف��ع  �جلهود  ب��ّذل  �أهمية  �إىل  و�أ���ص��ار 
جميع  يف  �ملخترب�ت  وتوفري  و�لطبية،  �ل�صحية  و�لكو�در  �لب�صرية 
�ململكة  مناطق  يف  �لطبية  �ملر�كز  توزيع  وعد�لة  �ململكة،  حمافظات 

و�حلر�ض على تقدمي �أف�صل �ُصبل �لرعاية �ملمكنة.
�صيما  ول  ف��ر���ض،  �إىل  �لتحديات  حتويل  �إىل  �حل�صبان  ودع��ا 
من  م�صتمدة  تنفيذية  خطة  عرب  كورونا  جائحة  فر�صتها  �لتي  تلك 
�أن هناك  مبيًنا  للتنفيذ،  زمني  �لوز�رة وربطها بجدول  ��صرت�تيجيات 

حاجة �إىل كو�در خمت�صة بالعناية �حلثيثة.
�لتكليف  كتاب  يف  ورد  ما  تنفيذ  �أن  �لهو�ري  �لوزير  �أك��د  ب��دوره، 
�لتي حتر�ض على تطبيق �حلوكمة،  �لوز�رة،  �أ�صا�ض عمل  �ل�صامي هو 
�ملالية  ل��ل��م��و�رد  ك��ف��وؤة  و�إد�رة  �ل�صاملة،  �جل���ودة  مفهوم  و�ع��ت��م��اد 
�ل�صحية  �خلدمات  جودة  وحت�صني  و�لتعليمية،  و�ملعرفية  و�لب�صرية 

�ملقدمة للمو�طنني يف خمتلف مناطق �ململكة.
�لتي  �مل�صاريع  ��صتكمال  يف  مت�صي  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  �لهو�ري  و�أ�صار 
توقفت يف �مل�صت�صفيات، �إذ مت حتويل م�صت�صفى �لزرقاء �حلكومي �إىل 
�لخت�صا�صات  جميع  وتوفري  �لها�صمية،  للجامعة  تعليمي  م�صت�صفى 

فيه.
�لقطاع  مع  �لت�صاركية  مبد�أ  ترجمة  على  �ل��وز�رة  حر�ض  و�أك��د 
عقد  بعد  �لب�صري  م�صت�صفى  يف  �لأور�م  ق�صم  �فتتاح  مت  �إذ  �خلا�ض، 
عياد�ت  وت�صغيل  لإد�رة  وذلك  لل�صرطان،  �حل�صني  مركز  مع  �تفاقية 
�أيام يف �لأ�صبوع، وت�صغيل وحدة �جلر�حات  ب�صكل يومي على مد�ر 5 
�ملفتوح،  �لقلب  عمليات  ب��اإج��ر�ء  �لب�صري  م�صت�صفى  يف  �ملتخ�ص�صة 

و�ل�صدرية، و�لأوعية �لدموية و�لق�صطرة.
م�صت�صفى  يف  �لنف�صي  �لق�صائي  ق�صم  ت�صغيل  ي�صمل  ذلك  �أن  وبني 
غ�صيل  وحد�ت  تو�صعة  جانب  �إىل  �لنف�صية،  لل�صحة  �لوطني  �ملركز 
يف  �لكلى  غ�صيل  وح��دة  وت�صغيل  في�صل،  �لأم��ري  م�صت�صفى  يف  �لكلى 
عام  �أمني  بينت  بدورها،  �لبرت�.  يف  �لعبد�هلل  ر�نيا  �مللكة  م�صت�صفى 
�أن  �خلري�صات،  �لهام  �لدكتورة  و�لفنية  �لإد�ري���ة  لل�صوؤون  �ل��وز�رة 
�ل�صحية  �لرعاية  خدمات  توفري  �إىل  تهدف  �ل��وز�رة،  ��صرت�تيجية 
�لب�صرية، ورفع  �ملو�رد  �إد�رة  بجودة وعد�لة، وزيادة كفاءة وفاعلية 
كفاءة  وزي��ادة  �ل�صاملة،  �ل�صحية  بالتغطية  �ملو�طنني  �صمول  ن�صبة 

وفاعلية �إد�رة �لبنية �لتحتية.
و�أكدت حر�ض �لوز�رة على زيادة كفاءة وفاعلية �لإد�رة �ملعرفية 
وفاعلية  كفاءة  وزيادة  و�لتكنولوجيا،  �لرقمي  �لتحّول  على  �ملبنية 
للوز�رة،  �لرقابي  و�ل��دور  �حلوكمة  وتعظيم  �ملالية،  �مل��و�رد  �إد�رة 

وتطبيق �لالمركزية.
و�أو�صحت خري�صات �أن �أبرز حتديات �لوز�رة هي حاجتها �مل�صتمرة 
لبناء قدر�ت �ملو�رد �لب�صرية يف تقدمي �خلدمات، ودعم �لتخ�ص�صات 
�إىل  و�حلاجة  �لوظيفي،  �لحالل  �صيا�صات  وتطبيق  �لنادرة،  �لطبية 
وماأ�ص�صة  �ل�صحية،  للمر�فق  �لإلكرتوين  و�لتحّول  �لأمتتة  من  مزيد 

�لتطوير �ملوؤ�ص�صي وحتقيق �جلودة و�حلوكمة.



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الثالثاء )14( أيلول 2021
3العدد )2023( محلي

*عمان )بترا(- مشهور الشخانبة(
 دفعت �أزمة �لطاقة �لتي ت�صهدها لبنان 
�خلط  �إحياء  �إىل  �لعربي  �لغاز  خط  دول 
خاللها  تعر�ض  �صنو�ت   10 د�م  توقف  بعد 
�خلط �إىل عمليات تخريب وحتديد� د�خل 

�لأر��صي �ل�صورية.
عقد  وز�ري  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لطاقة  وزي���رة  ح�صره  ع��م��ان،  يف  �أخ���ري� 
زو�ت��ي،  هالة  �ملهند�صة  �ملعدنية  و�ل��رثوة 
م�صر  يف  �ملعدنية  و�ل��رثوة  �لبرتول  ووزي��ر 
�لنفط و�لرثوة  �ملال، ووزير  �ملهند�ض طارق 
طعمة،  ب�صام  �ملهند�ض  �ل�صوري  �ملعدنية 
�لدكتور  �للبناين  و�مل��ي��اه  �لطاقة  ووزي��ر 

رميون غجر.
فاإنه  �لجتماع،  عنه  �أ�صفر  ملا  ووفقا 
�صيتم تزويد لبنان بالغاز �لطبيعي �مل�صري 
م�صر  من  �لعربي  �خلط  عرب  �صيمر  و�ل��ذي 
و�صول  و�ل�صورية  �لردنية  �لأر��صي  عرب 
و�لتي  �للبنانية  ع��م��ار  دي��ر  حمطة  �إىل 
 450 حو�يل  �للبناين  �لوزير  بح�صب  تبلغ 
ميجاو�ط، و�لذي يوؤّمن �أكرث من 4 �صاعات 
للمو�طنني  �لكهربائية  بالطاقة  تغذية 

�للبنانيني.
�إعادة �حياء  �لوزير كذلك عن  وك�صف 
�لطاقة  ����ص��ت��ج��ر�ر  ه��ي  �خ���رى  �تفاقية 
�ن  �ملمكن  من  �لتي  �لردن  من  �لكهربائية 
باأ�صعار  مقارنة  منخف�صة  �أ�صعارها  تكون 

توليد �لطاقة يف لبنان.
ت�صريحات  يف  زو�ت��ي  �ل��وزي��رة  وقالت 
ق��ادرة  �لردن  �إن  �ل�����ص��دد،  ب��ه��ذ�  �صابقة 
ميغاو�ط   250 �إىل   200 بني  ت�صدير  على 
�لكميتني  هاتني  جمع  مت  و�إذ�  لبنان،  �إىل 

�صيتوفر للبنان 700 ميغاو�ط.
م�صاعدة  �أن  �إىل  �ل���وزي���رة  و�����ص���ارت 
حمنة  م��ن  ل��ل��خ��روج  �للبنانيني  �لأ���ص��ق��اء 
�لتي  �مل��و����ص��ي��ع  مقدمة  يف  ك��ان  �ل��ط��اق��ة 
ط��رح��ه��ا ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين 
�ملتحدة  للوليات  �لأخ��رية  زيارته  خ��الل 
وم��ب��اح��ث��ات��ه و�ت�������ص���الت���ه �ل��دول��ي��ة 

و�لإقليمية �مل�صتمرة.
�لفنية  �لعربي  �لغاز  خط  حالة  وعن 
و�لذي مت �لتفاق على �إن�صائه عام 2000، 
�أك����دت زو�ت����ي �أن �خل���ط �ل���ذي مي��ر عرب 
�أكد عليه  �لأر��صي �لردنية جاهز وهو ما 
يف  طعمة  ب�صام  �ملهند�ض  �ل��وزي��ر  ك��ذل��ك 
ت�صريحات لوكالة �لأنباء �ل�صورية )�صانا( 
�صوريا  د�خل  جاهز  �لعربي  �لغاز  خط  بان 

�ي�صا لنقل �لغاز �مل�صري �إىل لبنان.
�أن �صوريا �صتح�صل على كميات  و��صاف 
من �لغاز مقابل مروره عرب �أر��صيها مبوجب 
بالفائدة  ينعك�ض  ما  �ملوقعة  �لتفاقيات 
�لكهربائية يف  على عمليات توليد �لطاقة 

�لبالد.
بعد  �لغاز  لنقل  جاهز  �خلط  �أن  و�أك��د 
�أن �أجريت عليه عمليات �ل�صيانة باعتباره 
جزء� من �صبكة �لغاز �لد�خلية بعد تعر�صه 
و�صرقة  �لإرهابية  �لع��ت��د�ء�ت  لع�صر�ت 
�ل�صمامات  حمطات  لتجهيز�ت  �لإرهابيني 
�ملقطعية �لثالث من جهة �حلدود �لأردنية، 
مليار�ت  كلفت  �إ�صالحه  عمليات  �أن  مبينا 

�للري�ت �ل�صورية.
�لفنية  �للجان  تقدم  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�لبنية  ج��اه��زي��ة  بخ�صو�ض  ت��ق��ري��ره��ا 
يف  �لطبيعي  �لغاز  لنقل  �لالزمة  �لتحتية 
و�ملتطلبات  �لأرب��ع��ة  �ل��دول  من  دول��ة  كل 
�ل��ف��ن��ي��ة �ل���الزم���ة، وت��ق��دمي خ��ط��ة عمل 
و����ص��ح��ة وج����دول زم��ن��ي لإي�����ص��ال �ل��غ��از 
�لطبيعي �مل�صري �إىل �جلمهورية �للبنانية 
�أع��م��ال��ه  �مل�����ص��ّك��ل  �ل��ف��ري��ق  ينهي  �أن  ع��ل��ى 
�لنتائج  رف��ع  يتم  و�ن  حم��ددة،  م��دة  �صمن 
و�لعمل  �لط��ر�ف  بتو�فق  �عتمادها  ليتم 

مب�صمونها باأ�صرع وقت.
��صابيع   3 ع��ن  ت��زي��د  ل  م��دة  وخ���الل 
�إىل  �لدعوة  �ملقرر  من  �لجتماع  عقد  من 
�لتفاقيات  مر�جعة  لبحث  �خر  �جتماع 
م�صاألة  �أي  ومعاجلة  �خلط  ب�صاأن  �ل�صارية 

تخ�ض �لبنية �لتحتية.
ي�صل  �ن  �ملقرر  من  �لتقدير�ت  وبح�صب 
�أق�صاها  م��دة  يف  لبنان  �إىل  �مل�صري  �لغاز 
�لتفاقيات  ��صتكمال  بعد  �صهور   6 �إىل   4

و�لطمئنان على جاهزية �خلط.
�لطبيعي  �لغاز  من  لبنان  وتقدر حاجة 
مرت  مليون   600 ب�  رمي��ون  �ل��وزي��ر  بح�صب 
من  ميجاو�ط   450 لتوليد  �لغاز  من  مكعب 
مع  �صتعمل  لبنان  �أن  �إىل  م�صري�  �لكهرباء، 
�لبنك �لدويل لتوفري تكاليف ��صتري�د �لغاز 

�مل�صري.
وتاأمل دول �خلط �أن يوؤدي �إعادة �إحياء 
�ل�صرت�تيجية  �مل�صاريع  دع��م  �إىل  �خل��ط 
ينعك�ض  مب��ا  �مل�صرتكة  �مل�صالح  وت��ع��زي��ز 
�ي���ج���اب���ًا ع��ل��ى �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�لعربي  �لغاز  خط  دول  يف  و�لجتماعية 
يف  �لقت�صادية  �مل�صاريع  �أه��م  من  ويعترب 
�صرق �ملتو�صط، وميثل نقطة حتول وبد�ية 

لت�صدير �لغاز �إىل �أوروبا عرب تركيا.
�لعربي مت تنفيذه  �لغاز  �أن خط  يذكر 
على 3 مر�حل، �ملرحلة �لأوىل من �لعري�ض 
 36 وق��ط��ر  ك��م   265 ب��ط��ول  �لعقبة  �إىل 
�ل�صنة  يف  م3  مليار   10 وبا�صتطاعة  بو�صة 
�لغاز �لطبيعي من م�صر  �لبدء بتوريد  ومت 
بتاريخ  �ملرحلة  هذه  مبوجب  �لأردن  �إىل 

.2003/7/27
من  �م��ت��دت  فقد  �لثانية  �ملرحلة  �أم��ا 
�لعقبة �إىل منطقة رحاب يف �صمال �لأردن 
�لغاز  بتزويد  �لبدء  ومت  كم،   393 وبطول 
�ململكة  �صمال  يف  �لكهرباء  توليد  ملحطات 
يف �صهر �صباط 2006، يف حني مت ��صتكمال 
من  �لعربي  �ل��غ��از  خل��ط  �لثانية  �ملرحلة 
�ل�صورية  �لأردنية  �حل��دود  ولغاية  رحاب 
بطول 30 كم، وقطر 36 بو�صة يف �صهر �آذ�ر 

من �لعام 2008.
ومت �لنتهاء من تنفيذ �جلزء �جلنوبي 
�لعربي  �ل��غ��از  خل��ط  �لثالثة  �ملرحلة  م��ن 
د�خ���ل �لأر�����ص���ي �ل�����ص��وري��ة و�مل��م��ت��دة من 
مدينة  �إىل  �ل�صورية  �لأردن��ي��ة  �حل���دود 
بو�صة،   36 وقطر  كم،   320 بطول  حم�ض 
وت�صغيلها يف �صهر متوز من �لعام 2008، ومت 
�إىل  �لبدء بت�صدير �لغاز �لطبيعي �مل�صري 
�لثاين  ت�صرين  �صهر  يف  �لأردن  عرب  لبنان 

2009، �إىل �أن توقف يف �لعام 2011.
ي�صار �إىل �أن �ملرحلة �لثانية من �مل�صروع 
و�لتي ت�صل بني �لعقبة ورحاب، �لتي تبعد 
بطول  �ل�صورية،  �حلدود  عن  كيلومرتً�   24
مليون  وبتكلفة قدرها 300  كيلومرتً�   390
 2005 عام  بحلول  منه  �لنتهاء  مت  دولر، 
ب���دًل من  ���ص��ه��رً�  �إجن����ازه خ��الل 18  )ومت 

�لتاريخ �لتعاقدي 33 �صهرً�(.
م�����ص��ر، و���ص��وري��ا،  ب���ني  ومت �لت���ف���اق 
عام  ورومانيا  وتركيا،  ولبنان،  و�لأردن، 
�حل��دود  �إىل  �ل��غ��از  خ��ط  بتو�صيل   2006
�صيتم  ه��ن��اك  وم��ن  �ل��رتك��ي��ة،   - �ل�صورية 
لي�صل  نابوكو  غ��از  بخط  �خل��ط  تو�صيل 

بالقارة �لأوروبية.
ويف 4 كانون �لثاين 2008، وقعت تركيا 
و�صوريا �تفاقية لإن�صاء خط �أنابيب بطول 
63 كيلومرتً� بني حلب وكيلي�ض لربط خط 
 14 ويف  �لرتكية،  �ل�صبكة  مع  �لعربي  �لغاز 
ت�صرين �لأول 2008، وقعت �صركة "�صرتوي 
 تر�ن�ض  غاز" عقدً� بقيمة 71 مليون دولر 
هذ�  �أن  �إل  �خلط،  من  �لق�صم  هذ�  لإن�صاء 

�لعقد �ألغي يف مطلع 2009 و�أعيد طرحه.

*عمان 
جماهد،  عماد  �لفلكي  �خلبري  ق��ال 
�ل��د�م��ي  �م   / رم  و�دي  م��ر���ص��د  م���ن 
و�لبادية  رم  و�دي  �صماء  �إن  �لفلكي، 
و�ل��دول  �لأردن��ي��ة  و�ل�صهول  و�لأري���اف 
�حل�صادين  قمر  مع  موعد  على  �لعربية 
�أيلول   20 �ملو�فق  �ملقبل  �لثنني  م�صاء 

�حلايل.
�لتام  �ل��ب��در  ط��ور  يف  �لقمر  وي�صبح 
�أعلى  ب�صطوع  يتميز  لكنه  �لكتمال  �أو 
�لليل  ط��و�ل  �ل�صماء  في�صيء  �ملعتاد؛  من 
�مل��وج��ودي��ن يف  �لأ���ص��خ��ا���ض  �أن  ل��درج��ة 
�ملناطق �ملظلمة باإمكانهم �لعمل ليال حتت 

نور �لقمر.
و�����ص���اف جم��اه��د ل��وك��ال��ة �لن��ب��اء 
قمر  ليلة  �لقمر  �أن  )ب���رت�(  �لأردن���ي���ة 

�ل�صمالية  �جلهة  من  �صي�صرق  �حل�صادين 
غ��روب  ع��ن��د  ع��م��ان  ���ص��م��اء  يف  �ل�صرقية 
�ململكة  �صماء  يف  م�صرقا  ويبقى  �ل�صم�ض، 
�أي  �لتايل،  �ليوم  يف  �ل�صم�ض  غ��روب  حتى 
�ململكة  �صماء  �ن قمر �حل�صادين ي�صطع يف 

بحدود 12 �صاعة.
و�و�صح �أن حالة قمر �حل�صادين حتدث 
عندما يكون مكتمال �أو بدر� يف موعد قريب 
يوم  ي�صادف  �لذي  �خلريفي  �لعتد�ل  من 
كل  من  �أيلول  �صهر  من  و�لع�صرين  �حل��ادي 
يف  �ل�صمال  نحو  مرتفعا  يكون  حيث  ع��ام، 
�ل�صماء و�صاطعا ب�صكل �أكرب من �صطوع �لقمر 

�لبدر يف �ل�صهور �لأخرى، كما ي�صرق مبكر� 
�ل�صهور  يف  �لقمر  �صروق  ملوعد  بالن�صبة 
�لقمر  �صروق  يتاأخر  �ملعدل  ففي  �لأخ��رى، 
عن �لليلة �ل�صابقة مبعدل 50 دقيقة، لكن 
�حل�صادين  قمر  موعد  عند  �لقمر  �صروق 
�إىل   30 مبعدل  �ل�صابقة  �لليلة  عن  يتاأخر 
للمناطق  بالن�صبة  �ملعدل  يف  دقيقة   35
�لو�قعة على خط �ل�صتو�ء، وي�صرق �أي�صا 

قبل غروب �ل�صم�ض بدقائق.
خالل  �أوروب����ا  يف  �ل��ف��الح��ون  و��صتغل 
�لفلكية  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  �ملا�صية  �لعقود 
�لعمل  يف  �ملميز  �لقمر  و�صطوع  �جلميلة 
يتابعون  كانو�  حيث  �لقمر،  نور  حتت  ليال 

ليال  وغريها  �لبذور  ونرث  �لأر���ض  حر�ثة 
للمو�صم  حت�صري�  �ل�صاطع،  �لقمر  نور  حتت 
ولهذ�  �لأم��ط��ار،  �صقوط  و�نتظار  �حل��ايل 
هذه  يف  �لقمر  على  �لفلكيون  �أطلق  �ل�صبب 

�لليلة ��صم قمر �حل�صادين.
ودعا جماهد �ملخت�صني وهو�ة �لت�صوير 
�صروقه  �أث��ن��اء  �لقمر  �صور  �لتقاط  �إىل 
م�صاء �خلمي�ض؛ حيث �صيكون جميال وكبري� 
ب�صكل نادر، خا�صة يف منطقة و�دي رم ذ�ت 
و�ل�صاحرة،  �ل�صاهقة  �ل�صخرية  �جلبال 
و�إر�صالها �ىل مو�قع �لفلك �لعاملية لن�صرها 
�لعلمي  للرتويج  �لإلكرتونية  مو�قعها  على 

و�ل�صياحي للمملكة.

*عمان 
�أكد وزير �ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�لربملانية، 
�مل���ر�أة،  لتمكني  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  رئي�ض 
تعزيز  �أهمية  �ملعايطة،  مو�صى  �ملهند�ض 
و�ل�صيا�صات  �لت�صريعات  يف  �مل��ر�أة  حقوق 
�لوطنية لتحقيق �لعد�لة بني �جلن�صني يف 

�صياق �لقانون.
�أهمية  �إىل  �ملعايطة  �ل��وزي��ر  و�أ���ص��ار 
�لدولية وعك�صها على  �لتفاقيات  ترجمة 
�لتي  باجلهود  م�صيد�  �ملحلية،  �لقو�نني 

يبذلها �لقائمون على ذلك.
يف  �ملعايطة  م�صاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�جتماع �للجنة �لتوجيهية ملر�جعة تقرير 

ع��د�ل��ة �ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ق��ان��ون يف 
�لأردن،  و�لذي مت �إعد�ده من قبل �صندوق 
�لأمم  وب��رن��ام��ج  لل�صكان،  �ملتحدة  �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  وهيئة  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة 
للمر�أة و�للجنة �لقت�صادية و�لجتماعية 
لغربي �آ�صيا )�لإ�صكو�(، وفق بيان �صادر عن 

�ل�صندوق.
للقو�نني  �صاماًل  تقييمًا  �لتقرير  ويقّدم 
بني  �مل�����ص��او�ة  يف  ت��وؤث��ر  �لتي  و�ل�صيا�صات 
�جلن�صني و�حلماية من �لعنف �صد �ملر�أة يف 
بلد�ن �ملنطقة �لعربية، ومن بينها �لأردن، 

بح�صب �لبيان.
وقال �ملعايطة، �إن �لقو�نني �مل�صتقبلية، 

�ل�صيا�صية،  بامل�صاركة  �ملتعلقة  خا�صة 
م�صاركة  زي��ادة  على  كبري  �أث��ر  لها  �صيكون 
�ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية و�حلزبية، ورفع 
تر�صحا  �لنتخابات  يف  م�صاركتها  ن�صبة 

و�قرت�عا.
�لجتماع  يف  �ملعايطة  �ل��وزي��ر  ولفت 
�لذي ح�صرته �أي�صا رئي�صة جلنة �ملر�أة يف 
و�لعديد  �لنجار،  هيفاء  �لأعيان،  جمل�ض 
من �ل�صركاء �حلكوميني و�أ�صحاب �مل�صلحة 
�ملجتمع  ومنظمات  �لرئي�صيني  �لوطنيني 
تعزيز  يف  �مل��دين  �ملجتمع  دور  �إىل  �مل��دين، 
�ملجتمعية،  �لثقافة  وزيادة  �لأفر�د  حقوق 

ملا له من �أهمية كبرية يف �إنفاذ �لقو�نني.

أزمة لبنان تعيد إحياء
 خط الغاز العربي

قمر الحصادين يضيء سماء 
المملكة ووادي رم االثنين المقبل

المعايطة يؤكد أهمية تعزيز حقوق 
المرأة في التشريعات الوطنية

مقال رئيس التحرير

 �ل����ق����الع �حل�����ص��ي��ن��ة ل 
نظام  فكل  �لتاريخ  �ق��روؤو�  �لد�خل!  من  �إل  ت�صقط 

�صقط على �أيدي �أعد�ئه �خلارجيني كان قد �صقط قبل هذ� بكثري 
�لربيع  مظاهر�ت  بعد  ت�صقط  ر�أيناها  �لتي  و�لأنظمة  �لد�خل،  من 
�صقطت  �مل�صتبدة  �لنظمة  �لطغاة يف  �نفجرت يف وجه  �لتي  �لعربي 
ه�صة،  كانت  �لأنظمة  لأن  ولكن  �صلبة،  كانت  �ملظاهر�ت  لأن  لي�ض 
يف  �صيا�صة  �أ�صو�أ  ..!   �إن  جنده  يحميه  ل  عدله  يحميه  ل  و�ل��ذي 
�لتجويع، و�لتطويع عن طريق �حلرمان، �حلاكم  �صيا�صة  �حلكم هي 

�لذكي ل يخاف �إذ� �صبع �لنا�ض، ولكنه يخاف �إذ� جاعو� .
عن  �ملوحدة  �خلطبة  خ��الل  من  �جلمعة  خطباء  رك��ز  بالم�ض 
بلدنا   يف  �ملنتحرين  �ع��د�د  زي��ادة  حيث  ل�صالم  يف  �لنتحار  حرمة 
لكنهم مل يركزو� عن �ل�صباب و�لدو�فع ور�ء �رهاق �لنف�ض �لب�صرية 
من  ل  دخل   له  لي�ض  ولتجويعية  �لفا�صلة  �حلكومات  �صيا�صة  وكاأن 
بعيد ول من قريب يف هذ� �مللف وما �صاء �هلل عندنا يف �لردن غالبية 
و�لفقر  �جلوع  ولي�ض  �لنف�صية  لالمر��ض  �لتهمه   تذهب  �ملنتحرين 

و�لبطالة  .
�صندوق  �مالء�ت  لتنفذ  توظف  �حلكومات  �ن  �لبد�ية  منذ  قلنا 
�لنقد �لدويل �ل�صتعماري �لتجويعي فرفعت �لدعم عن رغيف �خلبز 
وز�دت  �ل�صعار و�ل�صلع  ورفعت فو�تري �لكهرباء و�ملياه و�لطاقة  وكل 
و�لخر  �حلني  وبني  �ليتيم  �ل�صهري  ور�تبه  �ملو�طن  كاهل  على  هذ� 
�ل�صر�ئب  فر�ض  وز�دت  ز�ل��ت  ول  �لنفطية  �مل�صتقات  ��صعار  ترفع  
�ل�صافية  و�حلبل عاجلر�ر ويبدو �نها تريد ) �صلخ جلد �ملو�طن عن 

عظمه ( . 
، ول تطيقها  �ملو�طن �لأردين يعاين من هموم ل حتملها �جلبال 
مغموم  مهموم   ، بائ�ض  ويقظته،عاب�ض  نومه  يف  مهموم  ،فهو  �جلمال 
مذهول ، مدهو�ض .. نقول للحكومة باأن �لبقرة �حللوب وهي �ملو�طن 
�ن تبعد طو�قمها  ونتمنى  و�لعظم  �لردين مل يبقى منه غري �جللد 

�لوز�رية عن جيوبنا ) �ملخزقة( �لتي مزقتها �حلكومات �ملتعاقبة .
نعم �ملو�طن �لردين حتت خط )�لقرب( ولي�ض �لفقر و�قع مرير 
تعي�صة غالبية �ل�صر�ئح �ملجتمعية �لردنية ، هناك بطالة جمنونة 
و�ملوؤ�صر بالعاليل وهناك فقر مدقع ، وهناك رو�تب يتيمه ل ت�صمن 
�لجتماعية  �لعد�لة  منظومة  يف  خلل  وهناك   ، جوع  من  تغني  ول 
م�صكلة  هناك   ، �ل�صباب  ل�صر�ئح  تهمي�ض  وه��ن��اك   ، و�لوظيفية 
حالت  �لو�قع  لهذ�  تهمي�ض  ،وهناك  �قت�صادية  معي�صية  جمتمعية 
وهناك  �لعاليل  يف  �لغنى  وموؤ�صر�   ، �زدي��اد  يف  �لفقر  وجيوب  �لفقر 
�ملدنية  �أروقة ديو�ن �خلدمة  مليون طلب وظيفة حمفورة يف  ن�صف 
�ألف ر��صب يف �لتوجيهي بال �مل ول م�صقبل تنتظرهم  وهناك 240 
موقوته  قنابل  هناك   ، و�لنحر�ف  و�لت�صرد  و�ل�صياع  �لتيه  �صنني 
من �ملتعطلني عن �لعمل جاهزة لال�صتعال يف كل بيت �أردين ، وهناك 
ور�صات وموؤمتر�ت و�ور�ق عمل وخطط جاءت لال�صتهالك �لعالمي 

وهناك �أبو�ق ) تهرف مبا ل تعرف( .
عندنا   ، حت�����ص��ى  ول  ت��ع��د  ل  و���ص��ل��وك��ي��ات  و�أم���ر�����ض  ه��م��وم 
و�لطفال  و�لطالب  �ل�صر  �أرهق  �لذي  �ل�صر�ئب  ملف  و�حلمدهلل  
يدفع  �لردين  فاملو�طن  �لر�صع  و�لطفال  �لرتع  �ل�صيوخ  وحتى 
للحكومة 102 �صريبة ي�صتحق من خاللها �أن يدخل �أرقام جيني�ض 
�ل�صريبة  �ل�صريبة على  �أ�صبح عندنا عرف وعادة )  ، نعم  �لعاملية 
�ملقابر  حتى  �لردين  �ملو�طن  حياة  يف  رخي�ض  �صيء  يوجد  ل   )
من  ي�صلم  ل  �لج��ل  ياأتيه  عندما  �مليت  �ن  مبعنى  �صريبة  عليها 
�لهو�ء  على  �صريبة  فر�ض  �ل  لديهم  يبقى  ومل  �حلكومة  �صر�ئب 

نتنف�ض. �لذي 
�لول  باأنه  فخر�  يكفية  �لردين  �ملو�طن  كر�م  يا  �صادة  يا  نعم 
بد�ء  و�لول   ، و�جللطات  �لقلبية  �لدماغية  بال�صكتة   �ل�صابة  يف 
ولال�صف  �ل�صر�يني   وت�صلب  �ل�صغط  يف  و�لول  و�ل�صرطان   �ل�صكري 
�ملو�طن  ويوميات  حتديات  على  تركز  ل  �لردنية  �لدر��صات  مر�كز 
مثل  ت�صتفيد  ول  تفيد  ل  �ل��ت��ي   �ل��در����ص��ات  م��ن  تكرث  ب��ل  �لردين 
�لدميقر�طية و�لنتخابات وحقوق �ملر�أة وغريها من �مللفات �لبعيدة 

عن حياة �ملو�طن �ليومية .
)جوع  ونهج  مقولة  على  �ل�صعب  مع  �حلكومات  �صارت  �ملا�صي  يف 
�ل�صطر  لهذ�  �أن هناك تكملة  �ل�صيا�صة  �أ�صحاب  كلبك يتبعك( ون�صي 
وهو �حلذر من مقولة ) جوع كلبك ياأكلك( فهل تنزل �حلكومات عن 
�صجرة �ل�صر�ئب ولو بخطوة �صغرية ؟؟ وتتوقف  عن �صيا�صة �جلباية 

.. رمبا !!

خالد خازر الخريشا

ع كلبك يتبعك ..!!! جوِّ

khrishakhaled@yahoo.com

فنانون يشاركون بمبادرة للتبادل 
الثقافي بين األردن وهولندا

  
*عمان 

�علنت �ل�صفارة �لهولندية يف عمان �إحياء مبادرة "�أوبن �آرت �صفل"، 
بالتعاون مع متحف �لفن �ملفتوح، وهي مبادرة تبادل فني وثقايف بني 

�لفنانني �لهولنديني و�لردنيني.
�مل��ب��ادرة  ه��ذه  �ن  �لث��ن��ني،  �صحفي  بيان  يف  �ل�صفارة  و�و�صحت 
و�لثقافات  و�لأفكار  �لبلد�ن  زيارة  تبادل  من  �مل�صاركني  �لفنانني  متكن 
جد�ريات  جت�صدها  جميلة  فنية  باأعمال  �لإب��د�ع  من  �أي�صا  ومتكنهم 
و�لتبادل  و�ملياه  �لغذ�ئي  �لأمن  مو��صيع  حول  ترتكز  �حلجم  كبرية 
�لجتماعية  �لقيمة  �أو  �لأهمية  على  �ل�صوء  ت�صليط  بهدف  �لثقايف، 

و�لقت�صادية و�لبيئية لهذه �ملو�صوعاتفي �لبلدين.
وترمز تلك �جلد�ريات �إىل �لعالقة �خلا�صة بني �لأردن وهولند� 
و�ملمار�صات  �ملعرفة  تبادل  و�أهمية  �لزر�عي  بالتعاون  يتعلق  فيما 

�لف�صلى.
جد�ريتني  �لنيار  ومري�مار  م�صمار  يزن  �لأردنيان  �لفنانان  و�أكمل 
�للتان  �جلد�ريتان  تقع  حيث  بهولند�،  ليوفاردن  مدينة  يف  كبريتني 
ملبنى  �خلارجية  �لأعمدة  على  �متار،   9  ×15 منهما  كل  �أبعاد  تبلغ 

)ماركت 058(.
بالعديد من  "جمتمعنا �لردين يتميز  �إن  �لفنانة مري�مار،  وقالت 
�لتقاليد �خلا�صة �لتي ت�صاعدنا على بناء �صد�قات قوية مع جري�ننا"، 
م�صرية �ىل عادة م�صاركة �لطعام مع �لخرين،حيث يتم �عادة �لطبق 

مليئا بالفو�كه �أو �حللويات لإظهار �صكرنا وتقديرنا.
�لطبق" تلك  "�إعادة  فكرة  بتج�صيد  بب�صاطة  قامت  �نها  و��صافت 
�لأردن  بني  �ملهمة  �لعالقة  وتو�صع  تكرم  جد�رية  لوحة  خالل  من 

وهولند�.
�لطبيعية  للمناظر  �أخرى  �صمة مهمة  "تظهر جد�ريتي  و�و�صحت 
�لنخيل  �أ�صجار  �أن  حني  ففي  �ملزهرة،  �لنخيل  �صجرة  وهي  �لأردن  يف 
تنمو يف جميع مناطق �لأردن، �إل �أنها غري موجودة يف هولند� ب�صبب 
�ملناخ �لبارد يف �ل�صتاء، فقررت ��صتخد�م �لفن ملنح هولند� �صجرة نخيل 

تزدهر طو�ل �لعام".
من جهته، �كد �لفنان يزن م�صمار، �ن �لأردن يتمتع باأعلى معدلت 
م�صاركة للن�صاء يف �لزر�عة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا.
ثوبا  وترتدي  �لفخر،  ت�صعر  "�مر�أة  ت�صور  جد�ريته  �ن  و�و�صح 
م�صتوحى من �لأثو�ب �لتقليدية �لتي كانت ترتديها �ملر�أة يف �ملناطق 
�ل�صمالية عند �لحتفال ببد�ية مو�صم �حل�صاد ونهايته، وهي حماطة 
نقل  على  دلل��ة  ذلك  ويف  لهولند�،  �لوطنية  �لزهرة  وهي  بالزنبق، 

�ملعرفة و�خلربة بني �ل�صعبني �لأردين و�لهولندي".
جفتيج  �صتوديو  �لهولنديان  �لفنانان  ي�صل  نف�صه،  �لط��ار  ويف 
لر�صم  �حل��ايل  �أي��ل��ول  �صهر  نهاية  يف  �لأردن  �إىل  لت  دي  وتيمون 

جد�رياتهما يف �لعا�صمة عمان.
يذكر �ن يف عام 2018، �صنفت �حلكومة �لهولندية �لأردن كدولة 
ذ�ت �أولوية للتعاون �لإمنائي، وخ�ص�صت 200 مليون يورو لذلك، حيث 
ب�صبب  للتدخالت  �لب�صتنة  لقطاع  �لأول��وي��ة  هولند�  مملكة  �أعطت 
و�يجاد  �لغذ�ئي  و�لأمن  �لقت�صادي  �لنمو  يف  �مل�صاهمة  على  قدرته 
فر�ض �لعمل لالأردنيني و�لالجئني �ل�صوريني على حد �صو�ء، و�ن �لهدف 
من ذلك هو زيادة �لإنتاج ويف نف�ض �لوقت ��صتخد�م كمية �أقل من �ملياه 

و�لطاقة.

األميرة سمية تترأس أول 
اجتماع لمجلس األمناء الجديد 

في مدرسة البكالوريا

فوز الطالب الكيالي من 
جامعة األميرة سمية ببطولة 

العالم بالفنون القتالية  

*عّمان 
وموؤ�ص�ض  �لأم��ن��اء،  جمل�ض  رئي�ض  �حل�صن،  ث��روت  �لأم��رية  كّلفت 
رئا�صة  بتويل  �حل�صن  بنت  �صمية  �لم��رية  عمان،  �لبكالوريا  مدر�صة 

جمل�ض �أمناء �ملدر�صة، بعد �إعادة ت�صكيله.
رئي�ض  نائب  من�صب  �صغلت  قد  �حل�صن  بنت  �صمية  �لمرية  وكانت 
جمل�ض �لأمناء، وخدمت �ملدر�صة يف �لعديد من �ملو�قع و�للجان ومنها 
و�أم  �صابقة  طالبة  كونها  عن  ف�صاًل   ،  PTA و�لأب��اء  �لأه��ايل  ر�بطة 

لأربعة �أبناء من طلبة �ملدر�صة.
وقالت �لأمرية �صمية، رئي�صة ملجل�ض �لأمناء "�صعدت بالعمل �مللهم 
وقادة  �ملوؤ�ص�صني  �لأمناء  جمل�ض  و�أع�صاء  �حل�صن  ثروت  �لأم��رية  مع 
�ل�صنني،  مر  على  �ملتميزة  �لتدري�صية  و�لهيئة  �لإد�ري���ني  �ملدر�صة 
ما تفعله،  للتميز يف كل  �صعيها  �لبكالوريا عمان  حيث و��صلت مدر�صة 
مبا يف ذلك تهيئة بيئة حمفزة للتعليم قائمة على فل�صفة �لبكالوريا 

�لدولية.
مدر�صة  لتاأ�صي�ض  �لأربعني  بالذكرى  �لعام  هذ�  "نحتفل  و�أ�صافت: 
و�ملر�جعة  للتقييم  فر�صة  جميًعا  مينحنا  وه��ذ�  عمان،  �لبكالوريا 

و�إعادة �لرتكيز على مدر�صتنا لعمل ما هو �أف�صل للم�صتقبل".
وتابعت قائلة: "لقد قطعت مدر�صة �لبكالوريا عمان �صوًطا طوياًل 
�إن�صاء مدر�صة متميزة ور�ئدة  �ملوؤ�ص�صون لأنف�صهم مهمة  �أن حدد  منذ 
يف عام 1981، و�صرعان ما �أ�صبحت مدر�صة �لبكالوريا عمان ر�ئدة يف 
جمالها ومبتكرة على �مل�صتويات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، ونحن 
�لّتمّيز  نحو  �صعيًا  و�لهد�ف؛  و�لروح  �لنهج  بذ�ت  نو��صل  هنا  بدورنا 
بامل�صتوى �لّتعليمي، وبالتقنيات �لّتعليمية لتحقيق كّل ما ن�صبو �ليه يف 

مدر�صتنا �لعزيزة".
وعمل جمل�ض �لأمناء و�لهيئة �لتدري�صية للمدر�صة عن كثب على 
�لدولية،  �لبكالوريا  موؤ�ص�صة  جمل�ض  مع  جنب  �ىل  جنبا  �ل�صنني  مر 
�لتاريخ  مل��ادة  �لدولية  �لبكالوريا  منهاج  وتنفيذ  وجتريب  لتطوير 
م�صتوى  يف  و�ختبارها  �لعربية  �للغة  ولتدري�ض  �لإ�صالمية،  و�لثقافة 
�لن  يتم  �ملثمرة،  �جلماعية  للجهود  ونتيجة   ،  '  Language ‘A

تقدمي هذين �ملادتني كخيارين يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لتي  �لتحديات  رغم  �أنه  ي�صعدنا  "�ليوم،  �صمية:  �لأمرية  وقالت 
�إل  كورونا،  جائحة  ب�صبب  �عتياديتني  غري  در��صيتان  �صنتان  فر�صتها 
�أن نتائج دبلوما �لبكالوريا �لدولية لعام 2021 كانت ر�ئعة. متا�صيا مع 
�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �لتعليمية �لر�ئدة �لأخرى يف جميع �أنحاء �لعامل، 
منحنا  ولكننا  �خلارجية  لالمتحانات  باجللو�ض  �لطلبة  يقم  مل  �إذ 

�لدرجات بناًء على �لتقييم �لد�خلي و�ملقالت �ملو�صعة".
و�صجلت مدر�صة �لبكالوريا عمان معدل جناح بن�صبة 100 %، حيث 
ح�صل 35 طالًبا على �على من 40 من �أ�صل 45 كحد �أق�صى بال�صافة 
�لف�صل  ومتو�صط   45 �أ�صل  من   44 معدل  على  ح�صلو�  طالب   3 �ىل 

مبعدل 39.

*عمان 
فاز �لطالب حازم �لكيايل من جامعة �لأمرية �صمّية للتكنولوجيا، 
ببطولة �لعامل يف �لفنون �لقتالية �ملختلطة �لتي �أقيمت يف �لعا�صمة 

�لت�صيكية بر�غ.
�لطالب  بتفوق  �لرفاعي،  م�صهور  �لدكتور  �جلامعة  رئي�ض  و�أ�صاد 
�لدر��صة  ب��ني  �مل��و�ءم��ة  على  �لكبرية  وق��درت��ه  وتفانيه  �ل��ك��ي��ايل، 

و�لريا�صة.

مذكرة تفاهم بين شبكة 
آسرن واتحاد الجامعات العربية

  
*عمان 

�لبحث  ل�صبكات  �لعربية  و�ملنظمة  �لعربية  �جلامعات  �حتاد  وقع 
و�لتعليم )�آ�صرن(، مذكرة تفاهم، لإعد�د برنامج تعاوين، بهدف �إقامة 
حتتية  بنية  من  بها  يتعلق  وما  �لعلمية  �مليادين  يف  م�صرتكة  عالقات 
تطوير  يف  و�لطلبة  و�لأكادمييني  �لباحثني  متّكن  وتطبيقات  و�أدو�ت 

�أعمالهم.
�لدكتور  �لعربية  �جلامعات  �حتاد  عام  �أمني  �لتفاقية  ووقع 
و�لتعليم  �لبحث  ل�صبكات  �لعربية  �ملنظمة  ورئي�ض  �صالمة  عمرو 
�ملنظمة،  عن  �صحفي  بيان  وح�صب  غز�لة.  �أب��و  ط��الل  �لدكتور 
بناء  على  �لرتكيز  �أهمها  حم��اور  عدة  �ملذكرة  تت�صمن  �لثنني، 
مع  و�ل��ت��ع��اون  و�لتعليم  للبحث  �لعربية  �لإقليمية  �ل�صبكة 
و�لتعليم  �لبحث  �صبكات  مع  �ملتكامل  �لت�صال  لتوفري  �جلامعات 
�لبحث  �عتماد  �صرور�ت  يف  و�ملعرفة  �لوعي  ون�صر  �لعامل  حول 
يف  و�ل��ت��ع��اون  �لرقمية  �لتحتية  �لبنية  على  و�لتعليم  �لعلمي 
�ملكتبات  ربط  خالل  من  �ملفتوح"  و"�لنفاذ  �ملفتوح"  "�لعلم  جمال 
مع  للتعامل  موحدة  من�صة  وتوفري  حا�صوبية  ب�صبكة  �لعربية 
عرب  و�لباحثني  �جلامعات  و����ص��د�ر�ت  و�لتعليم  �لبحث  بيانات 

�لعربية. �ملنطقة 
�لتعاون  تعزيز  �إىل  ي�صعى  �لحت��اد  �إن  �صالمة،  �لدكتور  وق��ال 
تعزيز  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل  يف  ومثيالتها  �لعربية  �جلامعات  ب��ني  فيما 
�لبحث �لعلمي �مل�صرتك من خالل �ل�صتخد�م �لأمثل للبنية �لتحتية 
فيما  و�لتعليم  �لبحث  يف  �لعاملي  �لنموذج  �ىل  و�لنتقال  �لإلكرتونية 

يعرف بالعلم �ملفتوح.
ل�صبكات  �لعربية  �ملنظمة  �إن  غز�لة  �أبو  �لدكتور  قال  جانبه،  من 
�صبكة  يف  �لعربية  �جلامعات  جميع  ربط  �إىل  ت�صعى  و�لتعليم  �لبحث 
عربية �إقليمية خم�ص�صة للبحث و�لتعليم من خالل �ل�صبكات �لوطنية 

للبحث و�لتعليم يف �لدول �لعربية. 
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*رام اهلل 
يهود  متطرفون  م�صتوطنون  �قتحم 
�ملبارك  �لأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  �لثنني، 
- �حلرم �لقد�صي �ل�صريف مبدينة �لقد�ض 

�ملحتلة.
وقال �صهود عيان ملر��صل وكالة �لنباء 
�لردنية )برت�( يف ر�م �هلل، �إن �لقتحامات 
بحر��صة  �مل��غ��ارب��ة،  ب��اب  جهة  م��ن  ن��ف��ذت 
�لإ�صر�ئيلي،  �لحتالل  �صرطة  من  م�صددة 

�لقد�ض  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت  فيما 
 7 على  �لفعلي  بال�صجن  �أحكاما  �ملحتلة 

مقد�صيني.
�لإ�صالمية  �لأوق��اف  د�ئ��رة  و�و�صحت 
بينهم  �مل�صتوطنني  ع�صر�ت  �أن  بالقد�ض، 
�مل�صجد  �قتحمو�  تور�تية  مد�ر�ض  طالب 
متتالية  جمموعات  �صكل  على  �لأق�����ص��ى 
�إىل  بالإ�صافة  �ل�صباحية،  �لفرتة  خالل 

عنا�صر من خمابر�ت �لحتالل.

ت��ل��ق��و�  �مل�����ص��ت��وط��ن��ني  �ن  و�����ص���اف���ت 
ونفذو�  �ملزعوم،  "�لهيكل"  عن  �صروحات 
و�أدى  �لأق�����ص��ى،  يف  ��صتفز�زية  ج��ولت 
باب  منطقة  يف  تلمودية  طقو�صا  بع�صهم 
وفر�صت  �ل�صخرة.  قبة  وقبالة  �لرحمة 
���ص��رط��ة �لح���ت���الل ق��ي��ود� ع��ل��ى دخ��ول 
و�لد�خل  �لقد�ض  �أه��ل  من  �لفل�صطينيني 
عند  هوياتهم  و�حتجزت  �لأق�صى  �إىل 

�لبو�بات.

*وكاالت 
م���وؤمت���ر�  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ن��ظ��م��ت 
ل��ل��م�����ص��اع��د�ت يف ج��ن��ي��ف �لث���ن���ني يف 
دولر  مليون   600 م��ن  �أك��رث  جلمع  م�صعى 
يف  �إن�صانية  �أزم��ة  من  حمذرة  لأفغان�صتان، 
�لبلد �لآ�صيوي بعد �صيطرة حركة طالبان 
على �حلكم. وحتى قبل �صيطرة طالبان على 
كابل �ل�صهر �ملا�صي، كان ن�صف �ل�صكان - �أو 

18 مليون فرد - يعتمدون على �مل�صاعد�ت. 
وحذر م�صوؤولون يف �لأمم �ملتحدة ومنظمات 
ب�صبب  للزيادة  مر�صح  �لعدد  �أن  من  �إغاثة 
وز�دت  و�لغذ�ء.   �ل�صيولة  ونق�ض  �جلفاف 
�ل�صغوط على بر�مج �لأمم �ملتحدة نتيجة 
مبليار�ت  �أجنبية  ملنح  �ملفاجئ  �لتوقف 
�نهيار �حلكومة �لأفغانية  �لدولر�ت عقب 
�نت�صار  من  تاله  وما  �لغرب  من  �ملدعومة 

حركة طالبان.
يبد�أ  �أن  �ملقرر  جنيف،  موؤمتر  ويح�صر 
�لأمم  يف  ك��ب��ار  م�����ص��وؤول��ون  �لث��ن��ني،  ظهر 
للمنظمة  �لعام  �لأمني  ر�أ�صهم  على  �ملتحدة 
�للجنة  ورئ��ي�����ض  ج��وت��ريي�����ض،  �أن��ط��ون��ي��و 
من  وع�صر�ت  �لأح��م��ر،  لل�صليب  �لدولية 
�خلارجية  وزي��ر  ومنهم  �حلكومات  ممثلي 

�لأملاين هايكو ما�ض.

*عدن
يف  �جلنوبي  �لنتقايل  �ملجل�ض  طالب 
كافة  يف  باإ�صر�كه  �ملتحدة  �لأمم  �ليمن، 
وذلك  بالبالد،  �ل�صيا�صية  �لعملية  مر�حل 
�لأمم��ي  �مل��ب��ع��وث  �إح��اط��ة  على  تعليق  يف 
�أع�صاء  �أم��ام  غروندبرغ،  هان�ض  �جلديد 

جمل�ض �لأمن �لدويل.
"حتقيق  �إن  بيان  يف  �لنتقايل  وق��ال 
�صالم د�ئم يف �ليمن، ل ميكن �أن يتاأتى فقط 
�إىل �جلنوبيني، بل من  من خالل �ل�صتماع 
مر�حل  كل  يف  �حلقيقية  م�صاركتهم  خالل 

�لعملية �ل�صيا�صية".
�لعملية  يف  �جلنوب  "متثيل  �أن  و�أ�صاف 
�ل�صيا�صية بحاجة �إىل �إر�دة �أممية ل�صمان 

�صالم حقيقي ود�ئم، حيث ل ميكن حتقيق 
ذل���ك م��ا مل ي��ت��م ت��رج��م��ة �لأق�����و�ل �إىل 

�أفعال".
�لريا�ض  "�تفاق  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�صار 
ل ز�ل ي�صكل فر�صة حقيقية لعملية �صالم 
مت  ما  �إذ�  �ملتحدة،  �لأمم  تقودها  ناجحة 
ن�ض  ما  وفق  م�صرتك  تفاو�صي  وفد  ت�صكيل 

عليه �لتفاق".
بعدم  �ليمنية  �حلكومة  �لبيان  و�تهم 
ل  �لتفاق،  يف  �لو�ردة  بالتز�ماتها  �لوفاء 
�ملحا�ص�صة  حكومة  بعودة  يتعلق  ما  �صيما 
�أول  غروندبرغ،  قدم  و�جلمعة،  عدن.  �إىل 
عرب  �لأم��ن،  جمل�ض  �أع�صاء  �أم��ام  �إحاطة 
يف  �لو�صع  ب�صاأن  �ل�صديد  �لقلق  عن  فيها 

�لعنف  �ن���دلع  م��ع  �جلنوبية  �ملحافظات 
ب�صكل منتظم، وتدهور �خلدمات �لأ�صا�صية 

و�لقت�صاد �إىل حالة بائ�صة.
ل  �ل��ري��ا���ض  �ت��ف��اق  "تنفيذ  �إن  وق��ال 
�ل�صالم  ي�صتمر  ولن  حتديات،  يو�جه  يز�ل 
تلعب  مل  �إذ�  �لبعيد  �مل��دى  على  �ليمن  يف 
هذ�  ت�صكيل  يف  دورً�  �جلنوبية  �لأ���ص��و�ت 

�ل�صالم على نحو م�صوؤول".
�حلكومة  وق��ع��ت   ،2019 نوفمرب  ويف 
�لريا�ض"  "�تفاق  �جلنوبي  و�لن��ت��ق��ايل 
لت�صكيل حكومة منا�صفة )�أُّلفت يف دي�صمرب 
�لع�صكرية  للتوتر�ت  حد  وو�صع   ،)2020
بني �جلانبني، لكن �ل�صق �لع�صكري ل يز�ل 

يو�جه معوقات يف �لتنفيذ.

عشرات المستوطنين المتطرفين 
يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل

مؤتمر دولي في جنيف لتقديم 
مساعدات ألفغانستان

االنتقالي الجنوبي في اليمن يطالب 
بإشراكه في العملية السياسية

فلسطين تدعو إللزام 
إسرائيل بتطبيق اتفاقية 
جنيف المتعلقة باألسرى

  
*رام اهلل 

�للجنة  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �ل���وزر�ء  رئي�ض  دع��ا 
�أو�صاع  ملتابعة  �ملتحدة،  و�لأمم  �لأح��م��ر،  لل�صليب  �لدولية 
و�إلز�م  و�لتنكيل،  للتعذيب  تعر�صهم  عدم  من  و�لتاأكد  �لأ�صرى 

�إ�صر�ئيل بتطبيق �تفاقية جنيف �لثالثة و�ملتعلقة بالأ�صرى.
وحمل ��صتية يف كلمته مب�صتهل جل�صة �حلكومة �لفل�صطينية 
�لح��ت��الل  �صلطات  �لث��ن��ني،  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �ل������)124(، 
�صوء  على  وذل��ك  حياتهم،  عن  كاملة  �مل�صوؤولية  �ل�صر�ئيلي 
�إعادة �عتقال �لأ�صرى �لأربعة �لذين متكنو� من حترير �أنف�صهم 

من �صجن "جلبوع" .
�أهلنا  وطالب �ملو�طنني �إىل عدم كيل �لتهامات جز�فا �ىل 
يف �أر��صي �ل�48، موؤكد� �ننا �صعب و�حد يجمعنا �لأمل وتوحدنا 

�ملعاناة ووحدة �لهدف و�مل�صري.
�بناء  جميع  بني  و�لتو��صل  �ملوؤ�خاة  ج�صور  مبد  طالب  كما 
�لتفرقة  يريد  �لحتالل  �ن  �ىل  م�صري�  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

و�لفتنة حتى ي�صود، ونحن نريد �لوحدة حتى يزول.
وب�صاأن خطة �إ�صر�ئيل "�لقت�صاد مقابل �لأمن لقطاع غزة"، 
قال ��صتية، �إن م�صكلة غزة هي م�صكلة �صيا�صية وهي ذ�ت �مل�صكلة 
�لقد�ض،  فيها  مبا  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  جميع  تو�جه  �لتي 
�ل�صرعية  �إىل  م�صتند  وحقيقي  جدي  �صيا�صي  م�صار  و�ملطلوب 
عن  �حل�صار  ويرفع  �لحتالل  ينهي  �لدويل،  و�لقانون  �لدولية 
�لفل�صطينية،  �لأر��صي  جميع  عن  �لعدو�ن  ويوقف  غزة،  قطاع 

وبهذ� ت�صبح عملية �إعادة �لعمار ممكنة ود�ئمة.

الجامعة العربية تحمل 
إسرائيل المسؤولية عن 

حياة األسرى الفلسطينيين
*القاهرة 

حكومة  �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعامة  �لأم��ان��ة  حملت 
عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  �ملختلفة  و�أذرعها  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل 

حياة �لأ�صرى وما يتعر�ض له ذووهم و�أقاربهم من معاناة.
و�لأر����ص��ي  فل�صطني  ل�صوؤون  �مل�صاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وق��ال 
يف  علي  �أبو  �صعيد  �لدكتور  �لعربية  باجلامعة  �ملحتلة  �لعربية 
�لعامة تتابع بقلق بالغ ما  �إن �لأمانة  ت�صريح �صحايف �لثنني، 
بعد  �صاملة  عقابية  �إج��ر�ء�ت  من  �لحتالل  �صلطات  به  تقوم 
�عتقال  و�إع��ادة  �جللبوع  �صجن  من  �أ�صرى  �صتة  ه��روب  و�قعة 
وت�صتيتهم  �لأ�صرى  من  عدد  �إجالء  �إىل  بالإ�صافة  منهم،  �أربعة 

يف خمتلف �ل�صجون �لإ�صر�ئيلية.
�لإن�صان  �لدويل وحقوق  �ملجتمع  �أبو علي، منظمات  وطالب 
خالل  من  �لفل�صطينيني  �لأ�صرى  حماية  يف  بدورها  ت�صطلع  �أن 
�لدولية،  بالتفاقيات  للتقيد  �لحتالل  �صلطات  على  �ل�صغط 

وخا�صة �تفاقيات جنيف �خلا�صة بحقوق �لأ�صرى و�ملعتقلني.

تركيا: نجري محادثات بشأن 
عودة الالجئين السوريين

*انقره
قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�صاوو�ض �أوغلو �إن بالده 
�لالجئني،  ل�صوؤون  �ل�صامية  �ملتحدة  �لأمم  مفو�صية  مع  تعمل 

لإعادة �لالجئني �ل�صوريني �إىل وطنهم.
�لعامة  �ل�صيا�صة  مع  تتعار�ض  �أوغلو  ت�صاوو�ض  ت�صريحات 
ز�لت  ما  حيث  �صوريا،  �إىل  �ملهاجرين  �إع��ادة  ب�صاأن  للمفو�صية 
خطورة  متثل  �صوريا  �إىل  �لالجئني  �إع��ادة  �أن  ترى  �ملفو�صية 

بالغة عليهم.
وقال ت�صاوو�ض �أوغلو: "نتلقى �لآن دعما �أف�صل من �ملجتمع 
�لدويل من �أجل �لعودة �لآمنة لالجئني وترحيلهم �إىل وطنهم.. 
مع  وخا�صة  �صوريا،  يف  خا�صة  �لالجئني،  �إعادة  على  نعمل  �إننا 

مفو�صية �لأمم �ملتحدة �ل�صامية ل�صوؤون �لالجئني".
ومل يعقب متحدث با�صم �ملفو�صية يف تركيا على �لفور على 

ت�صريحات ت�صاوو�ض �أوغلو.
كانت  لكنها  �لق�صرية،  �لإعادة  �لأممية  �ملفو�صية  وتعار�ض 
بالعودة  �ل�صماح  ب�صاأن  تركيا  مع  قبل  من  مفاو�صات  �أجرت  قد 

�لطوعية �إىل �صوريا.
بينما  �لعامل،  يف  �لالجئني  من  ع��دد  �أك��رب  تركيا  يف  يقيم   

ي�صت�صيف لبنان و�لأردن و�لعر�ق �أعد�د� كبرية من �ل�صوريني.

السودان : سلسلة حرائق تقضي 
على أكثر من 2000 شجرة نخيل

  
*عمان 

�لولية  يف  مناطق  ث��الث  يف  ح��ر�ئ��ق  �صل�صلة  �ندلعت 
�أدى  ما  �لثنني،  �صباح  حتى  ��صتمرت  بال�صود�ن  �ل�صمالية 

نخيل. �صجرة   2000 من  �أكرث  �حرت�ق  �ىل 
�إن  "�صونا"،  �لر�صمية  �ل�صود�نية  نباء  �لأ وكالة  وقالت 
حريق  على  �صيطرت  �ملدين  �لدفاع  �صرطة  �إد�رة  من  قوة 
بعد  دنقلة،  مبحلية  بنا  جزيرة  نخيل  �أ�صجار  يف  �ندلع 
على  �صيطرت  كما  نخلة،   1800 قدرها  خ�صائر  خلف  �أن 
�لتهم  �لربقيق  ملحلية  �لتابعة  كودي  مبنطقة  �آخر  حريق 
مبنطقة  ثالثا  حريقا  و�خمدت  نخالت،   106 عن  يقل  ل  ما 

نخلة.  42 �أتلف  �ل�صليم 
تعرف  ومل  و�حد،  يوم  يف  �ندلعت  �حلر�ئق  �أن  و�أ�صافت 

�أ�صبابها. بعد 
�لأخ���رية،  �ل�����ص��ن��و�ت  يف  �ل�صمالية  �ل��ولي��ة  و���ص��ه��دت 
�لهكتار�ت  مئات  على  ق�صت  �صخمة  حر�ئق  ع��دة  ن�صوب 
و�أ�صجار  �أ�صتال  من  معظمه  �ملكون  �لنباتي،  �لغطاء  من 

. لنخيل �
�لوحيدتان  هما  �لنيل  ونهر  �ل�صمالية  وليتا  �ن  يذكر 

�ل�صود�ن. يف  للتمور  �ملنتجتان 

نهجان متناقضان بين البيت 
األبيض والكونغرس إزاء إيران

*واشنطن
بني  حاد�  �ختالفا  و��صنطن  يف  �لد�خلية  �ملو�قف  ت�صهد 
�لإي��ر�ين  �لنووي  �مللف  حيال  و�لكونغر�ض،  �لأبي�ض  �لبيت 

حوله. عقدت  �لتي  و�ملحادثات 
�لدبلوما�صي،  �لنهج  تبني  على  بايدن  �إد�رة  ت�صر  ففيما 
ع��رب ���ص��رورة ����ص��ت��م��ر�ر �حل����و�ر م��ع ط��ه��ر�ن، ي��ح��ذر ق��ادة 
�لدولية  �لوكالة  تتحدى  �إير�ن  �أن  من  �أمريكيون  ت�صريعيون 
من  تفلت  ب��األ  مطالبني  معها،  تتعاون  ول  �ل��ذري��ة  للطاقة 

�لعقاب.
مايل"  "روبرت  ي��ر�ن  �إ �ىل  �خلا�ض  �لأمريكي  �ملبعوث 
�لتي  �لج��ت��م��اع��ات  م��ن  ب�صل�صلة  م�����ص��ي��د�  م��وؤخ��ر�  غ��رد 
و�لتي  وروب����ي،  �لأ �لحت��اد  دول  م��ع  ب��اري�����ض  يف  �أج��ر�ه��ا 
�لنووية  �ملحادثات  م�صتقبل  بخ�صو�ض  بالبناءة،  و�صفها 
و�صفه  م��ا  �ىل  �ل�����ص��ري��ع��ة  �ل��ع��ودة  ه��م��ي��ة  و�أ ي����ر�ن،  �إ م��ع 
ف�صرته  ما  وهو  �لتفاق،  ذلك  يف  �ملتبادلة  باللتز�مات 
�صوؤون  يف  و�ملتخ�ص�صة  �ل�صحفية  دينيت"  "ت�صارولت 
ن  �إ ب��ال��ق��ول  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ل�صكاي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل��زب 
يح�صل،  �أن  ه��و  ي��ري��ده  عما  تعبري  ه��ي  م��ايل  ت�صريحات 
بالفعل،  �صتنجح  ي��ر�ن  �إ مع  �ملحادثات  كانت  �إن  ما  لكن 

�أحد. يعلمه  ل  �أمر  فهذ� 
�أما  �لعقوبات،  �إنهاء  هو  �إي��ر�ن  هدف  �أن  �أ�صافت  دينيت 
تطوير  من  ملنعها  في�صعون  و�لأوروب��ي��ون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ن�صحاب  منذ  �إي���ر�ن  ب��ه  تقوم  م��ا  وه��و  �ل��ن��ووي��ة،  ق��در�ت��ه��ا 

�لنووي. �لتفاق  من  تر�مب  �ل�صابق  �لرئي�ض 
�لعالقات  جلنة  يف  �جلمهوريني  كبري  طالب  �ملقابل  يف 
و�نتقادها  �إي��ر�ن  بلوم  ري�ض"  "جيم  بالكونغر�ض  �خلارجية 
�لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مع  �لكايف  تعاونها  لعدم 
ت�صعى  باأنها  �دعاء�تها  مع  تت�صق  ل  طهر�ن  �أفعال  �إن  قائال 
ما  هناك  �أن  �إىل  ت�صري  بل  �صلمي،  نووي  برنامج  على  للح�صول 

�لدويل. �ملجتمع  عن  تخفيه 
�إير�ن  حتدي  مترير  عدم  على  �صدد  �لأمريكي  �ل�صيناتور 

للوكالة من دون عقاب.
جيفري لورد �ملخت�ض يف �صوؤون �حلزب �جلمهوري و�ملحلل 
عربية  نيوز  �صكاي  مع  خا�ض  حديث  خ��الل  ق��ال  �ل�صيا�صي 
بخ�صو�ض  عالية  ح�صا�صية  لديهم  �لأمريكيني  �مل�صرعني  �إن 
�لأبي�ض  �لبيت  �أن  �عتقدو�  و�إذ�  �لت�صريعية  �صالحياتهم 

غ�صبهم. عن  بالتعبري  ما  ب�صكل  �صيقومون  يتجاهلهم 
فر�ض  �مل�صرعون  يطلب  �أن  توقعه  �إىل  �أي�صا  �أ�صار  ل��ورد 
بها،  بايدن  �إد�رة  ويبلغون  �إير�ن  بخ�صو�ض  حمددة  �صروط 
يظهر  �أن  وي�صتطيع  بامليز�نية  يتحكم  �لكونغر�ض  باأن  مذكر� 

عربها. �لأبي�ض  للبيت  قدرته 
�لأمريكي،  �لد�خل  يف  �ملت�صاربة  �ملو�قف  ه��ذه  ظل  ويف 
�ملحدد  �لزمني  �ملدى  حول  �إجابة  بدون  معلقا  �ل�صوؤ�ل  يبقى 
عودة  �أي  �أن  خا�صة  طهر�ن،  مع  متعرثة  مفاو�صات  ل�صتمر�ر 
دميومتها  �صمان  على  حت�صل  لن  �إي��ر�ن،  مع  �لنووي  لالتفاق 
�لمريكي،  �لكونغر�ض  من  ت�صريعية  ومباركة  مو�فقة  دون  من 
�ملتناول لإد�رة �لرئي�ض بايدن يف �لوقت  �أمر ل يبدو يف  وهو 

�أقل تقدير. �حلايل على 

*كابل
�لأفغانية  �لعا�صمة  مطار  �إىل  و�صلت 
رحلة  يف  باك�صتانية،  جتارية  طائرة  كابل، 
هي �لأوىل من نوعها منذ �لن�صحاب �لأمريكي 

من �أفغان�صتان.
من  �لقادمة  �لتجارية  �لطائرة  وحطت 
�ليوم  �أب���اد،  �إ���ص��الم  �لباك�صتانية  �لعا�صمة 
�ل�صحفيني  م��ن  ع��دد  متنها  وعلى  �لث��ن��ني، 

و�صحنات من لقاح كورونا.
�خلطوط  �صركة  با�صم  متحدث  وق���ال 
�ململوكة  �لباك�صتانية،  �ل��دول��ي��ة  �جل��وي��ة 
للدولة، �إن رحلة جتارية تابعة لل�صركة من 
�لأفغانية  �لعا�صمة  يف  هبطت  �أب��اد  �إ�صالم 

كابل �ليوم �لثنني.
وثائق  يحملون  �أف���ر�د�  �لرحلة  وتنقل 
�صفر �صارية من كابل �إىل �إ�صالم �أباد، بح�صب 

بر�ض،  فر�ن�ض  لوكالة  مر��صل  وقال  روي��رتز. 
كان على منت �لطائرة �لتي �نطلقت �صباحا من 
"هناك نحو 10 ركاب فقط على  �أباد:  �إ�صالم 
منت �لطائرة، �أفر�د �لطاقم هنا �أكرب عدد� من 

�مل�صافرين".
�جلوية  �خلطوط  با�صم  �ملتحدث  وك��ان 
�أن  �لأ���ص��ب��وع  نهاية  يف  �أع��ل��ن  �لباك�صتانية 
�لرحالت  ��صتئناف  على  حري�صة  �ل�صركة 

لأو�نه  �ل�صابق  من  لكن  �ملنتظمة،  �لتجارية 
حتديد عدد �لرحالت �جلوية بني �لعا�صمتني 

يف �لفرتة �ملقبلة، وفقا لفر�ن�ض بر�ض.
كانت  �إذ�  ما  �لآن  حتى  يت�صح  مل  �أنه  غري 
�أم رحلة  �لرحلة م�صنفة باعتبارها منتظمة 

طري�ن عار�ض خا�صة.
تعر�ض  قد  كان  كابل  مطار  �أن  �إىل  ي�صار 
�أكرث  �إج��الء  عملية  خ��الل  ج�صيمة  لأ���ص��ر�ر 
بان�صحاب  �نتهت  و�لتي  �صخ�ض،  �ألف  من 120 

�لقو�ت �لأمريكية يف 30 �أغ�صط�ض.
ت�صغيل  لإع��ادة  جاهدة  طالبان  وت�صعى 

�ملطار مب�صاعدة فنية من عدة دول.
م�صاعد�ت  طائرة  و�صلت  �صابق،  وقت  ويف 
متنها  على  حتمل  ق��ن��ده��ار،  �إىل  �إم��ار�ت��ي��ة 

م�صاعد�ت �إن�صانية عاجلة لل�صعب �لأفغاين.
�لتي  �لثامنة  �لإمار�تية  �لطائرة  وه��ي 
ت�صل �إىل �أفغان�صتان، حاملة ع�صر�ت �لأطنان 

من �مل�صاعد�ت.

*بيونغيانغ
�إج���ر�ء  ع��ن  �ل�صمالية  ك��وري��ا  �أع��ل��ن��ت 
جت����رب����ة ن���اج���ح���ة لإط���������الق �����ص����اروخ 
طر�ز  من  �ملدى  بعيد  جديد  "��صرت�تيجي" 
�لدفاع  وز�رة  قالت  �لذي  �لأمر  وهو  كروز، 

جلري�نها". تهديد�  "ميثل  �إنه  �لأمريكية 
�لأم���ريك���ي���ة  �ل����دف����اع  وز�رة  وق���ال���ت 
�ل��ت��ج��ارب  ي��ت��اب��ع  �أن�����ه  "�لبنتاغون" 
�ل�صمالية  كوريا  �أجرتها  �لتي  �ل�صاروخية 
�أن  �إىل  م�صرية  �ملا�صية،  �ل�صاعات  خ��الل 
تد�عيات  ب�صاأن  �حللفاء  مع  تن�صق  و��صنطن 

�لتجارب. هذه 
�ل��ت��ج��ارب  ه���ذه  �أن  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  و�أك����د 
مو��صلة  على  بيونغيانغ  �إ���ص��ر�ر  تعك�ض 
ت�صكل  �لتي  �لع�صكرية  بر�جمها  تطوير 

�لدويل. للمجتمع  تهديد� 
�أنها  �أع��ل��ن��ت  �ل�صمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
بنجاح  و�لأح����د،  �ل�صبت  ي��وم��ي  �خ��ت��ربت، 
بعيد  كروز  طر�ز  من  جديد  �صاروخ  �إطالق 
�لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  بح�صب  �مل���دى، 

�ل�صمالية. �لكورية  �ملركزية 
 ق��ال��ت و���ص��ائ��ل �لإع����الم �ل��ر���ص��م��ي��ة يف 
�أجرت جتارب  �إن بيونغيانغ  �ل�صمالية  كوريا 
يف  �مل��دى  بعيدة  �صو�ريخ  لإط��الق  ناجحة 

�لأ�صبوع. مطلع 
قطع  �ل�صاروخ  �أن  بيونغيانغ  و�أو�صحت 
�لهدف  بلوغ  قبل  كيلومرت،   1500 م�صافة 

للبالد. �لإقليمية  �ملياه  يف  و�صقوطه 
و�أ���ص��اف��ت و���ص��ائ��ل �لإع�����الم �ل��ك��وري��ة 
يوفر  �ل�����ص��و�ري��خ  ت��ط��وي��ر  �أن  �ل�����ص��م��ال��ي��ة 
ردع  و�صيلة  لمتالك  ��صرت�تيجية  "�أهمية 
ب�صكل  دول��ت��ن��ا  �أم��ن  ل�صمان  �أخ���رى  فعالة 
�إ�صافة  �أك��رب  ب�صورة  عليه  �لعتماد  ميكن 
للقو�ت  �لع�صكرية  �مل��ن��اور�ت  �حتو�ء  �إىل 

�ملعادية".
ك��وري��ا  ��صتئناف  ع��ن  �لإع����الن  وي��اأت��ي 
�ل�صاروخية،  �لإط��الق  لعمليات  �ل�صمالية 
�جلنوبية  ك��وري��ا  �إع����الن  ع��ل��ى  �أي����ام  ب��ع��د 
بالي�صتي  ���ص��اروخ  �إط��الق  بتجربة  قيامها 
وفقا  �صنعها،  من  غو��صة  من  ��صرت�تيجي 

بر�ض. لفر�ن�ض 
�إطالق  تاأكد  ما  �إذ�  �إن��ه  حمللون  وق��ال 
���ص��و�ري��خ ك���روز ب��ع��ي��دة �مل���دى ه���ذه، ف��اإن 
لكوريا  تكنولوجيا  تقدما  �صيمثل  ذل��ك 

. لية ل�صما �
بيانا  �لبنتاغون  �أ���ص��در  و��صنطن،  ويف 
�ل�صاروخية  �لتجارب  يتابع  �أن��ه  فيه  �أك��د 
�ل�صاعات  يف  �ل�صمالية  كوريا  نفذتها  �لتي 

مع  قرب  عن  تن�ّصق  و��صنطن  و�أن  �ملا�صية، 
يح�صل. ما  تد�عيات  �ملنطقة  يف  حلفائها 

�لتجارب  ه��ذه  �أن  �لبنتاغون  و�أ���ص��اف 
مو��صلة  على  �ل�صمالية  كوريا  �إ�صر�ر  تعك�ض 
"ت�صكل  �لتي  �لع�صكرية  بر�جمها  تطوير 

�لدويل". و�ملجتمع  جلري�نها  تهديد� 
وخ��ت��م �ل��ب��ن��ت��اغ��ون ب��ي��ان��ه ب��ال��ق��ول �إن 
كوريا  عن  �لدفاع  �ملتحدة  �لوليات  �لتز�م 
يف  ��صا�صية  ركيزة  هو  و�ليابان  �جلنوبية 

معهما. �لعالقات 
بعيد  �أم��د  منذ  �ل�صمالية  كوريا  وتتهم 
بانتهاج  �جلنوبية  وكوريا  �ملتحدة  �لوليات 

بيونغيانغ. جتاه  معادية"  "�صيا�صة 
�إىل  تهدف  �لتي  �مل��ح��ادث��ات  وتوقفت   
�ل��ن��ووي��ة  �ل�صمالية  ك��وري��ا  ب��ر�م��ج  �إن��ه��اء 
�لعقوبات  تخفيف  مقابل  و�ل�����ص��اروخ��ي��ة 

.2019 �لأمريكية منذ 
�ل��ع��ق��وب��ات  م��ن  ل��ك��ث��ري  تعر�صها  ورغ���م 
قدر�تها  �ل�صمالية  كوريا  طورت  �لدولية، 
�لأخرية  �ل�صنو�ت  خالل  �صريعا  �لع�صكرية 

�أون. بقيادة كيم جونغ 
عدة  نووية  جت��ارب  بيونغيانغ  و�أج��رت 
قادرة  بالي�صتية  �صو�ريخ  بنجاح  و�ختربت 

�ملتحدة. �لوليات  بلوغ  على 

أول طائرة تجارية تهبط في مطار 
كابل منذ االنسحاب األميركي

بيونغيانغ تختبر صاروخ »كروز« 
والبنتاغون يعتبرها تهديدا
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*وكاالت
للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از  �أع���ل���ن 
بقيادة  لل�صيد�ت  �ليد  لكرة  �لوطني 
�لقائمة  ع��ن  ف�����ص��ل،  حم��م��د  �مل����درب 
يف  للم�صاركة  للن�صميات  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
تقام  �لتي  �ل���18،  �لآ�صيوية  �لبطولة 
خالل �لفرتة من 25-15 �ل�صهر �حلايل، 
يف قاعة �لأمرية �صمية مبدينة �حل�صني 

لل�صباب.
�آن��ا  لع��ب��ة:   19 �لقائمة  و�صمت 
قموة،  وم��ري�  �ب���ده،  ولينا  �صر�غمة، 
�لر�صد�ن،  وب���ر�ء  �ل��رو����ص��دة،  ون��اه��د 
�ملجايل،  وعاي�صة  عبيد�ت،  و�صند�ض 
وفلك  �حلمايدة،  وفاتن  حممد،  وجنان 
نا�صر،  وروؤى  �صندوقة،  دينا  عبيد�ت، 
وناديا  خليفات،  مت��ار�  حلبية،  و�صارة 
�صالح،  ول��ني  �صالمة،  ولبنى  عبيد�ت، 

وهبه طالل و�آية عبيد�ت.
�لأ�صماء  �أن  ف�صل،  �مل���درب  و�أك���د 
مت  �لنهائية  �لقائمة  يف  تو�جدت  �لتي 
ر�صد  ومت  وعناية،  دقة  بكل  �ختيارها 
كافة مباريات �لذهاب للبطولة �ملحلية 
لأندية �ل�صيد�ت �لتي توقفت بعد قر�ر 

�ل�صت�صافة.
وك���ان �لحت����اد �لآ���ص��ي��وي �أ���ص��در 
بعد  �لبطولة  ملو�جهات  جديدً�  جدوًل 

�إذ  �ل��ق��ط��ري،  �ملنتخب  �ن�صحاب  ق���ر�ر 
�لأوىل  ملجموعتني،  �لفرق  تق�صيم  مت 
كاز�خ�صتان،  كوريا،  جمهورية  �صمت: 
�أوزبك�صتان، هوجن كوجن و�صنغافورة، ويف 
�ليابان،  فل�صطني،  �لثانية:  �ملجموعة 
جانب  �إىل  ���ص��وري��ا  �ل��ك��وي��ت،  �إي�����ر�ن، 

�مل�صت�صيف �لأردن.
لقاء�ته  �لأردن  منتخب  ويفتتح 
�ل�5 م�صاًء،  �لفل�صطيني عند  �أمام نظريه 
و�لكويتي،  �ل�صوري،  �ملنتخب  يو�جه  ثم 
دور  م��و�ج��ه��ات  ويختتم  و�لإي������ر�ين، 
�لياباين،  �ملنتخب  بلقاء  �ملجموعات 
و�صتقام جميع لقاء�ته يف ذ�ت �لتوقيت.

قرر  �لآ���ص��ي��وي  �لحت���اد  �أن  ي��ذك��ر 
حيث  �ليوم،  يف  مباريات  خم�ض  �إقامة 
�حل��ادي��ة  عند  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  ت��ب��د�أ 

�مل��ب��ار�ة  ت��ب��د�أ  فيما  ���ص��ب��اح��ًا،  ع�����ص��رة 
�خلام�صة و�لأخرية عند �ل�صابعة م�صاًء.
�أي�صًا  �لآ���ص��ي��وي  �لحت���اد  و�خ��ت��ار 
لتدريب  مكانًا  �لريا�صة  ق�صر  قاعة 
خالل  من  �مل�صاركة،  �ملنتخبات  جميع 

ت�صكيل جدول ينا�صب �جلميع.
وعقد م�صاء �لثنني �ملقبل �جتماعًا 
و�لحتاد  �ليد  كرة  �حتاد  بني  م�صرتكًا 
�لنهائية  �لرتتيبات  لو�صع  �لآ���ص��ي��وي 

�ملعلقة يف �لبطولة.
�جلانب  على  �للعبة  �حتاد  و�صريكز 
و�صتقام  �لطبية"،  "�لفقاعة  �لطبي 
�لبطولة دون جمهور �إ�صافة �إىل �إجر�ء 
جلميع  �صاعة   72 كل  طبية  فحو�صات 
تدريبية  و�أجهزة  لعبني  من  �مل�صاركني 
�لبطولة  يف  عالقة  له  من  وكل  وحكام 
بالتعاون مع وز�رة �ل�صحة و�حتاد �لطب 

�لريا�صي.
تطبيق  يف  �لحت�����اد  و���ص��ي��ح��ر���ض 
جميع  حتركات  على  �مل�صددة  �لتعليمات 
�لإقامة  مكان  من  �مل�صاركة  �ملنتخبات 
تاأمني  بهدف  و�ملباريات  �لتدريبات  �إىل 

�لأجو�ء �ل�صحية �ملثالية.
وقال رئي�ض �لحتاد �لدكتور تي�صري 
�ملن�صي، �إن "�لحتاد ي�صعى لتطبيق نظام 
�لفقاعة �لطبية على �أكمل وجه ون�صعى 
�ملتعلقة  �لأمور  كافة  تغطية  �إىل  �أي�صًا 
خالل  م��ن  طريقة  باأف�صل  بالبطولة 

�لتنظيم �ملمتاز".
ت�صهيل  مت  �أن��ه  �إىل  �ملن�صي  و�أ���ص��ار 
خالل  من  �لبطولة  يف  �ل�صحفيني  عمل 
تاأمني مقاعد خا�صة لهم و�أي�صًا منطقة 
لإجر�ء �ملقابالت مع �لالعبات و�أجهزتها 

�لتدريبة قبل وبعد �ملباريات".

*وكاالت
م��درب  �صول�صكاير،  ج��ون��ار  �أويل  ق��ال 
وبكل  �صينظم  �إن���ه  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ص�صرت 
�ملخ�صرم كري�صتيانو  �لنجم  دقة، م�صاركة 

رونالدو )36 عاما( مع �لفريق.
و�لثالثاء �صيلتقي مان�ص�صرت يونايتد مع 
�لأوىل  �جلولة  يف  �ل�صوي�صري،  بويز  ياجن 

�أوروبا،  �أبطال  لدوري  �ملجموعات  دور  من 
�إمكانية  ي�صتبعد  ل  �إنه  �صول�صكاير  وقال 

عدم �إ�صر�ك رونالدو يف هذه �ملو�جهة.
من  "لي�ض  �لرنويجي  �مل��درب  و�أو���ص��ح   
عمره  �لت�صكيلة..  من  ��صتبعاده  �مل�صتحيل 
عمره  ج��ري��ن��وود  )وم��ا���ص��ون(  ع��ام��ا   36
م�صاركة  تنظيم  من  يل  بد  ول  عاما،   19

هذين �لالعبني على حد �صو�ء".  و�أ�صاف 
كثري�  يهتم  فهو  لكري�صتيانو،  "بالن�صبة 
�صريعا،  �صيتعافى  �أنه  �أعرف  ولذ�  بنف�صه، 
للمو�صم..  ����ص��ت��ع��د�د�  ت���درب  �أن���ه  ك��م��ا 
�جلميع  بتجهيز  ن��ه��ت��م  ن��ح��ن  وب��ال��ط��ب��ع 
�صخ�صيا  هو  وبتجهيزه  و�للعب،  للم�صاركة 

للم�صاركة و�للعب طو�ل 90 دقيقة".

*وكاالت
�إنه  لروما،  �لفني  �ملدير  مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل  قال 
حاول �لكذب على �جلميع، مبا فيهم هو نف�صه، وذلك مبحاولته 
�إظهار �أن مو�جهة �صا�صولو، �لتي حملت �لرقم 1000 يف م�صريته 

�لتدريبية، هي مبار�ة عادية.
يف  بهدف   ،)1-2( �صا�صولو  على  قاتال  ف��وز�  روم��ا  وحقق 
�لثو�ين �لأخرية، ليحتفل مورينيو ب�صكل جنوين بالرك�ض نحو 

مدرجات روما.
وقال مورينيو، يف ت�صريحات �أبرزها موقع "توتو مريكاتو" 
�لإيطايل: "خالل �لأ�صبوع كنت �أكذب حتى على نف�صي، �أردت 
كانت  لكنها  عادية،  مبار�ة  باأنها  ا،  �أي�صً و�أن��ا  �جلميع،  �إقناع 

مبار�ة ��صتثنائية يل".
�أن  يف  �أرغ��ب  ومل  ج��ًد�،  كثري  م��ب��ار�ة   1000" و�أ���ص��اف: 
�صعوًر�  كان  لقد  �لهزمية،  من  للخ�صارة.. كنت خائًفا  �أتعر�ض 

ل ي�صدق".
وتابع: "�ملبار�ة كانت ميكن �أن تنتهي 6-6، �أو كان باإمكانهم 
بع�ض  �أهدرنا  لقد  منعتهم..  باتري�صيو  ت�صديات  لكن  �لفوز، 
غري  م��ب��ار�ة  كانت  للمحايدين  بالن�صبة  �ملحققة،  �لفر�ض 

عادية".
كان  ب��ل  ع��م��ري،  م��ن  �ل���58  يف  �أك��ن  مل  "�ليوم  و�أردف: 
�أرك�ض كالطفل.. لقد �عتذرت بالفعل  عمري 12 �صنة، كنت 
�ملبار�ة  على  وهناأتهم  �صا�صولو(،  )م��درب  ديوني�صي  �إىل 

�لر�ئعة".

الرمثا يقلص الفارق النقطي مع 
الوحدات متصدر دوري المحترفين

*وكاالت
�نتخبت �لهيئة �لإد�رية لنادي �لأمل لل�صم، ب�صام حجري رئي�صا.

�لتي  �لثنني  �لعا�صمة  حمافظة  �صباب  مديرية  لبيان  ووفقا 
لنادي  �لإد�ري���ة  �لهيئة  �نتخابات  جرت  �لنتخابات،  على  ��صرفت 
�لأمل لل�صم م�صاء �أم�ض �لحد، يف مقر �لنادي �جلديد، بح�صور 94 من 

�أع�صاء �لهيئة �لعامة من ��صل 106.
عارف  ب�صام  فوز  عن  �لنتخابات  نتائج  ��صفرت  �لبيان،  وبح�صب 
و�صدم  برهم  ومنذر  �ملحروق  و�صائد  �لقر�لة  وم��ر�د  رئي�صا،  حجري 

قطي�صات وحممد �ل�صوبكي وخليل ع�صكر �ع�صاء.

*وكاالت
فوز  �آخر  من  �أي��ام   107 بعد  �لنت�صار،  طعم  �ل�صباب  نادي  تذوق 

حققه �لليوث يف دوري كاأ�ض �لأمري حممد بن �صلمان للمحرتفني.
�نت�صار  �أول  يف  �صيء،  ل  مقابل  بهدفني  �حلزم  على  �ل�صباب  وفاز 
�جلولة  �صمن  فهد،  بن  في�صل  �لأمري  ملعب  على  �ملو�صم  هذ�  بالدوري 
�لر�بعة. وكان �آخر فوز لل�صباب على ح�صاب �لوحدة �لهابط للدرجة 

�لأوىل بثالثيه نظيفة يف �آخر مبار�ة �ملو�صم �ملا�صي.
�أبها  �أمام  خ�صر  حيث  �لفوز،  طعم  تذوق  من  مباريات   3 يف  وف�صل 
�لتفاق  مع  وتعادل  نظيفني،  بهدفني  و�لفتح  ه��دف،  مقابل  بهدفني 
بثالثية ملثلها. وثبت �لليث عقدته للحزم بت�صجيله �لفوز �ل�12 مقابل 
3 تعادلت خ�صارتني. و�أ�صهم �لنت�صار �لثمني، رغم ظرف �لطرد �ملبكر 
يف �ل�صوط �لأول، و�إ�صاعة �صربة جز�ء من قبل �حلزم، ر�أ�ض �ملدرب 
�إقالته  تعتزم  �لبلطان  خالد  �إد�رة  كانت  حيث  �صامو�صكا،  �لرب�زيلي 

حال خ�صارة �ملبار�ة.

*وكاالت
�لأزم��ة  عن  بر�صلونة،  م��درب  ك��وم��ان،  رون��ال��د  �لهولندي  حت��دث 

�لقت�صادية �لتي يعي�صها �لنادي �لكتالوين يف �لفرتة �حلالية.
وقال كومان يف ت�صريحات �أبرزتها �صحيفة ماركا "لبورتا حتدث 

كثرًي� ومل يكن حذًر� يف كلماته خالل منا�صبتني".
يكون  �أن  �أحب  �نفر�د.  �لأمور على  �أن حتدث هذه  "ميكن  و�أ�صاف 
رئي�ض �لنادي منخرًطا و�أن يطرح �أ�صئلة، لكن ل ينبغي �أن يحدث هذ� 

�لأمر يف �ل�صحافة. هذه �مل�صكلة".
"�أ�صعر بثقة �جلميع يف بر�صلونة، بد�ية من �لرئي�ض، لدي  وتابع 
�ملوظفني  �أو  �لالعبني  �صو�ء  متاًما،  خلفي  كانو�  �جلميع  ب��اأن  �صعور 

و�جلهاز �لفني و�أع�صاء جمل�ض �لإد�رة �لآخرين".
بر�صلونة  حلاق  على  �لقت�صادية  �لأزم��ة  "تاأثري  كومان  وو��صل 
بالأندية �لكربى يف �أوروبا؟ �أمامنا عامان متبقيان للقتال مرة �أخرى 

مع فرق مثل مان�ص�صرت �صيتي �أو ت�صيل�صي".
و�أكمل "يجب �أن نقبل �أنه ل ميكننا فعل �لأ�صياء �لتي يجب علينا 
�أن نركز ومننحهم  �ل�صباب. يجب  �إنه وقت �لعتماد على  �لقيام بها. 
جيدة  �صتكون  �ملجموعة  �لريا�صي،  �مل�صتوى  "على  و�أمت  �لفر�صة". 
د�ئًما، لكن هل ميكننا �لعودة مل�صتوى �لفريق �لقادر على �لفوز بدوري 
�أبطال �أوروبا و�أن تكون �لأف�صل يف �إ�صبانيا لعدة �صنو�ت متتالية؟ هذ� 

لي�ض حال �لفريق حالًيا".

*وكاالت
بعودة  م��دري��د،  ري���ال  مهاجم  بنزميا،  ك��رمي  �لفرن�صي  �حتفل 
�ملريينجي خلو�ض �ملباريات على ملعبه �لأ�صا�صي "�صانتياجو برنابيو".

وجنح ريال مدريد يف �لفوز على �صيلتا فيجو )5-2(، �صمن مناف�صات 
�جلولة �لر�بعة من �لليجا، يف �أول مبار�ة تقام على �صانتياجو برنابيو 

بعد �لتجديد.
و�صهدت �ملبار�ة تاألق كرمي بنزميا، وت�صجيله ثالثة �أهد�ف.

�صورة  "�إن�صتجر�م"،  على  ح�صابه  عرب  �لفرن�صي،  �ملهاجم  ون�صر    
وكتب  "�لهاتريك"،  كرة  برفقة  �لريال  مالب�ض  غرفة  د�خل  من  له 
عليها: "من �جليد �لعودة �إىل �صانتياجو برنابيو مع جماهرينا.. �صكًر� 

للجميع".
يذكر �أن �لفريق �مللكي يت�صدر حاليا جدول ترتيب �لليجا، بر�صيد 

10 نقاط، بالت�صاوي مع �أتلتيكو مدريد وفالن�صيا.

*وكاالت
تنطلق مناف�صات �جلولة �لفتتاحية لدور جمموعات بطولة دوري 
�أبطال �أوروبا، �لثالثاء �ملقبل، �لذي �صي�صهد �صد�ما ناريا بني بر�صلونة 
وبايرن ميونخ على ملعب كامب نو. �ملو�جهة هي �لأوىل بني �لعمالقني 
-2019( مبو�صم  �لبطولة  نهائي  ربع  يف  بينهما  �لتاريخي  �ل�صد�م  منذ 

وي�صتعر�ض    .)2-8( للبار�صا  بايرن  �كت�صاح  �صهد  �ل��ذي   ،)2020
"كووورة" بع�ض �حلقائق قبل �ملو�جهة �ل�12 بني �لفريقني، على �لنحو 

�لتايل:

هيمنة بافارية
 ميلك �لفريق �لأملاين �أف�صلية يف �ملو�جهات �ملبا�صرة �صد �لبار�صا، 
حيث �صبق له حتقيق �لفوز يف 7 مو�جهات، فيما تذوق �لبلوجر�نا طعم 

�لنت�صار مرتني فقط، بينما تعادل يف منا�صبتني.
منذ  �لكتالوين  �لفريق  على  طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  كرثة  ورغم   
بد�فع  �ملبار�ة  �صيدخلون  جنومه  �أن  �إل   ،)8-2( �لتاريخية  هزميته 
على  �صتقام  �ملبار�ة  و�أن  �صيما  ل  �لبوند�صليجا،  بطل  من  �لنتقام 
ظل  يف  �ملرة،  هذه  �لبار�صا  ل�صالح  �لكفة  متيل  وقد  نو.   كامب  ملعب 
دون  �ملبار�ة  يدخل  قد  �ل��ذي  �لبايرن،  منها  يعاين  �لتي  �لغيابات 
�صابيتزر  ومار�صيل  جنابري  �صريجي  ليفاندوف�صكي،  روبرت  خدمات 

�لإ�صابات. ب�صبب 
 

ضيف ثقيل
 رغم �ملعطيات �لتي ت�صب يف �صالح بر�صلونة، �إل �أن بايرن ميونخ 
ب��دوري  �لأخ���رية  �ملو��صم  يف  مناف�صيه  على  ثقيال  �صيفا  �أن��ه  �أثبت 

�لأبطال.
  ويت�صح ذلك يف قدرة �لعمالق �لبافاري على �خلروج ب�صجل خاٍل 
بالبطولة  �أر�صه  خارج  �لأخرية  �ل�18  مبارياته  كافة  يف  �لهزمية  من 

�لأوروبية، وهي �أطول �صل�صلة يف تاريخ �مل�صابقة.
  وتعود �آخر هزمية للبايرن خارج �لديار يف دوري �لأبطال ل�صهر 
�أيلول/�صبتمرب 2017، حينما �صقط على يد باري�ض �صان جريمان )0-
3( مبلعب حديقة �لأمر�ء، ليتمكن بعدها من �لنت�صار يف 14 مبار�ة 

و�لتعادل يف 4 منا�صبات.

المنتخب الوطني الرديف في 
المجموعة األولى ببطولة غرب آسيا

*وكاالت
�لأوىل  �ملجموعة  يف  �لقدم،  لكرة  �لرديف  �لوطني  �ملنتخب  جاء 
و�لكويت  �ليمن  منتخبات  جانبه  �إىل  �صمت  �لتي  �آ�صيا  غرب  ببطولة 

و�صلطنة عمان.
�آ�صيا للمنتخبات �لأوملبية دون  و�صهد �لأحد، قرعة بطولة غرب 
23 عاما، �لتي ت�صت�صيفها مدينة �لدمام باململكة �لعربية �ل�صعودية. 

ت�صرين   12 حتى   4 من  �لفرتة  خالل  �لبطولة  مناف�صات  وتقام 
 3 على  �لفرق  توزيع  ومت  منتخبا.   11 مب�صاركة  وذلك  �ملقبل،  �لأول 
جمموعات، و�عتماد �لقرعة �ملوجهة، بحيث يتم و�صع �لفرق �لتي تقع 
بنف�ض �ملجموعة يف ت�صفيات �لحتاد �لآ�صيوي، مبجموعات خمتلفة 

يف �لدور �لأول من بطولة �حتاد غرب �آ�صيا.
و�لكويت  �ليمن  ت�صم  �لتي  �لأوىل،  �ملجموعة  يف  �لأردن  وج��اء 
و�لبحرين  �ل�صعودية  منتخبات  �لثانية  �ملجموعة  يف  وجاء  وعمان، 
لبنان  مع  �لثالثة  باملجموعة  �لعر�قي  �ملنتخب  جاء  بينما  و�صوريا، 

و�لبحرين وفل�صطني.

*وكاالت
�أعلن �جلهاز �لفني للمنتخب �لوطني لل�صيد�ت لكرة �لقدم، بقيادة 
�ملدرب �لربتغايل ديفيد نا�صيمينتو، �لقائمة �لنهائية لالعبات �للو�تي 
�صيمثلن �ملنتخب يف ت�صفيات كاأ�ض �آ�صيا يف �أوزبك�صتان خالل �لفرتة من 

19 حتى 25 �أيلول �حلايل.
�صلمى  �ل�صلبي،  �صريين  �صنك،  ملك  لعبة:   23 �لقائمة  و�صمت 
غز�ل، مي�صاء جبارة، �آية �ملجايل، �صهناز جربين، لونا �مل�صري، �ن�صر�ح 
�لبيطار،  بانه  �صويلم،  مي  ح�صني،  �أبو  رند  �إيهاب،  �لعنود  �حليا�صات، 
تال  �جلماعني،  �إينا�ض  �لبطو�ض،  لني  �ل�صاحب،  لينا  فريج،  روزبهان 
�لربغوثي، زينة حازم، �صارة �أبو �صباح، نور زوق�ض، ت�صنيم �صليم، تقى 

غازي، وت�صنيم �أبو �لرب.
 19 بنغالد�ض  مبو�جهة  بالت�صفيات  م�صو�ره  �ملنتخب  ويفتتح 

�حلايل، قبل مالقاة �ير�ن يف ختام م�صاركته 25 �ل�صهر ذ�ته.
�ليوم  �صباح  عمان،  �لعا�صمة  يف  �لأخري  تدريبه  �ملنتخب  و�أجرى 
غد  ظهر  �أوزبك�صتان  �إىل  �ل�صفر  قبل  �لكر�مة،  ملعب  على  �لأح��د، 

�لثنني.

*وكاالت
مبار�ة  يف  تاريخًيا  �إجن���اًز�  �صالح،  حممد  �مل�صري  �ل��دويل  حقق 
�أمام م�صيفه ليدز يونايتد ، �صمن �جلولة �لر�بعة من �لدوري  فريقه 

�لإجنليزي �ملمتاز.
 و�صجل �صالح هدًفا يف مرمى ليدز بحلول �لدقيقة 20 بعد متابعة 
لعر�صية ترينت �ألك�صندر �أرنولد، وهو �لهدف �لثالث للمهاجم �مل�صري 

يف �مل�صابقة هذ� �ملو�صم.
بالدوري �لإجنليزي  �لرقم 100 يف م�صرية �صالح  �لهدف   ويحمل 
�ل�صابق  فريقه  مع  وهدفني  ليفربول،  مع  هدًفا   98 بو�قع  �ملمتاز، 

ت�صيل�صي.
 و�صجل �صالح هدفه رقم 100 يف مبار�ته رقم 162 بامل�صابقة، مما 
تاريخ  يف  �لتهديفي  �لرقم  هذ�  �إىل  ي�صل  لعب  �أ�صرع  خام�ض  يجعله 

�مل�صابقة.
وهاري  �صرير،  �آلن  �لرباعي:  �لرقم  هذ�  حتقيق  يف  �صالح  و�صبق 

كني، و�صريجيو �أجويرو، وتيريي هرني.

*وكاالت
كري�صتيانو  �لربتغايل  �أن  �لإثنني،  �إ�صباين،  �صحفي  تقرير  �أك��د 
رونالدو، جنم مان�ص�صرت يونايتد، �صيحرم ريال مدريد من �صفقة مميزة 

خالل �ملو�صم �ملقبل.
و�صط  لعب  بوجبا،  بول  �أن  موؤخًر�  �لتقارير  من  �لعديد  وزعمت 

�ل�صياطني �حلمر، �صيوقع جماًنا مع �ملريجني يف �ل�صيف �ملقبل.
قرر  بوجبا  فاإن  �لإ�صبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 

تغيري م�صريه، وبات �أقرب لتوقيع عقد جديد مع مان�ص�صرت يونايتد.
�لأخ��رية  �حلمر  �ل�صياطني  م��ب��ار�ة  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
�أولد  قلعة  �إىل  لرونالدو  �لتاريخية  و�لعودة  يونايتد،  نيوكا�صل  �أمام 

تر�فورد، �أثرت على تفكري بوجبا ب�صاأن م�صتقبله �لكروي. 
يف  ينتهي  يونايتد،  مان�ص�صرت  ناديه  مع  بوجبا  بول  عقد  �أن  يذكر 

�ل�صيف �ملقبل.

منتخب السيدات يختار
 23 العبة للتصفيات اآلسيوية

مئوية تاريخية لصالح في البريميرليج

رونالدو يحرم ريال مدريد
 من صفقة مجانية

مورينيو: كذبت على الجميع 
بشأن مباراة ساسولو

إعالن القائمة النهائية 
لنشميات كرة اليد

سولسكاير: استبعاد رونالدو ليس مستحيًلا

*وكاالت
�لفارق  تقلي�ض  يف  �لرمثا  فريق  جنح 
يف  �ملت�صدر،  �ل��وح��د�ت  فريق  مع  �لنقطي 
ختام مناف�صات �جلولة �ل�صاد�صة ع�صرة من 

دوري �ملحرتفني لكرة �لقدم ملو�صم 2021.
مع  �لوحد�ت  تعادل  �جلولة  و�صهدت 
�إربد  �حل�صني  على  �لرمثا  فاز  فيما  معان، 
لي�صبح �لفارق بني �لفريقني نقطتني فقط، 
نقطة   36 بر�صيد  �لوحد�ت  يت�صدر  حيث 

ثم �لرمثا 34.
و�ف��ت��ت��ح �ل�����ص��ل��ط و�جل��ل��ي��ل م��ب��اري��ات 
زيد  لل�صلط  �صجل   ،1-1 بالتعادل  �جلولة 
�أن يعدل عمر عبد �لرز�ق  �أبو عابد، قبل 
�لنتيجة لل�صيوف، وبالنتيجة ذ�تها �نتهت 
�ل��ذي  معان  و�صيفه  �ل��وح��د�ت  مو�جهة 

تقدم �أول عرب عدي �لقر�، قبل �أن يدرك 
لأ�صحاب  �ل��ت��ع��ادل  �ن���د�ي  �ل��ع��زي��ز  عبد 

�لأر�ض.
و�نتهت مو�جهة �صحاب و�صباب �لعقبة 
بني  حممد  ل�صحاب  �صجل   ،4-4 بالتعادل 
و�أحمد  )هدفني(،  �لنعيمات  يزن  عطية، 
�ل�صغري، فيما �أحرز �أهد�ف �لعقبة، �أحمد 
�أبو  و�أح��م��د  �لزعبي،  مو�صى  �لعي�صاوي، 

حالوة )هدفني(.
�حل�صني  م�صت�صيفه  على  �لرمثا  وتغلب 
حمزة  توقيع  حملت  �لرمثا  �أه��د�ف   ،1-4
ولعب  �للحام،  وم�صعب  بثنائية،  �لدردور 
مرماه،  يف  باخلطاأ  ب��ادو  بوتويل  �حل�صني 
�لوحيد  �لأر�ض  �أ�صحاب  هدف  �صجل  فيما 

�أوتيمار بي�صبو.

وفاز �صباب �لأردن على �لفي�صلي 0-2، 
ليما،  �أبو طه ودوغال�ض  عن طريق حممد 
فيما تغلب �جلزيرة على �لبقعة 3-0، عرب 
وحمزة  �صعرية،  �أبو  �أحمد  جامو�ض،  عامر 

�ل�صيفي.
�لوحد�ت  حافظ  �جلولة،  نهاية  ومع 
 36 بر�صيد  �لفرق  لرتتيب  �صد�رته  على 
�ل�صلط   ،34 ب�  ثانيا  �لرمثا  وح��ل  نقطة، 
�جلزيرة   ،25 �حل�صني   ،27 �لفي�صلي   ،32
 ،16 معان   ،18 �صحاب   ،22 �لأردن  و�صباب 
�جلليل و�صباب �لعقبة 13، و�لبقعة �أخري� 

بنقطة و�حدة.
تطبيق  و����ص���ط  �ل��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام 
على  ح��ف��اظ��ا  م�����ص��دد  �صحي  ب��روت��وك��ول 

�ل�صالمة �لعامة.

حجير رئيسا لنادي االمل للصم

الشباب يحقق الفوز بعد 107 أيام.. 
والحزم ينقذ رأس شاموسكا

كومان: مستوى برشلونة 
غير مؤهل للتتويج األوروبي

بنزيما يحتفل بالعودة
 إلى البرنابيو

حقائق تاريخية قبل صدام 
برشلونة وبايرن ميونخ



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اقتصاد الثالثاء )14( أيلول 2021
العدد )2023( 6

*عمان 
عن  و�لآث����ار  �ل�صياحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�صياحة  عا�صمة  بلقب  ماأدبا  مدينة  فوز 
�لعربية لعام 2022، بعد حتقيقها للمعايري 
�أعدتها  �لتي  كافة  �ملرجعية  و�ل�����ص��روط 

�ملنظمة �لعربية لل�صياحة.
نايف  و�لآث����ار  �ل�صياحة  وزي���ر  وق���ال 
�إن �ختيار  بيان �لثنني،  �لفايز يف  حميدي 
 ،2022 �لعربية  �ل�صياحة  عا�صمة  ماأدبا 
�ل�صياحية  �حل��رك��ة  تن�صيط  يف  �صي�صهم 
باملدينة خا�صة و�لردن ب�صكل عام، ��صافة 
�ىل جذب �مل�صاريع �ل�صتثمارية �لر�ئدة يف 
خمتلف �ملجالت و��صتثمار �ملو�رد �لطبيعية 
للمدينة  �ل��ف��ري��دة  و�لدينية  و�لثقافية 

وزيادة فر�ض �لعمل و�لتقليل من �لبطالة.
تكون  �أن  �ىل  ت�صعى  �ل���وز�رة  �أن  وب��ني 
�حل�صاري  ل��ل��رت�ث  م��رك��زً�  م��اأدب��ا  مدينة 
و�حل��رف  للف�صيف�صاء  وم��وط��ن��ا  و�ل��دي��ن��ي 

ماأدبا مدينة  �أن  موؤكد�  �ململكة،  �ليدوية يف 
�لثرية  و�ملعامل  و�لعر�قة  بالرت�ث  غنية 
�لتاريخية،  باملعامل  وت�صتهر  و�لدينية 
�خلالبة  �لطبيعية  �ملعامل  �ىل  بالإ�صافة 
و�إط��اللت جبلية فريدة  ودي��ان مميزة  من 

من نوعها.
�لعربية  �ملنظمة  ����ص��ارت  جهتها  م��ن 
ل��وز�رة  وجهته  تهنئة  كتاب  يف  لل�صياحة 
جاهدة  تعمل  �أنها  �ىل  و�لآث���ار،  �ل�صياحة 
وتطوير  لتنمية  �ل�����وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ل�صياحة يف �لأردن وجعلها وجهة �صياحية 
خا�صة للعائلة �لعربية ملا تتمتع به �ململكة 

من مقومات �صياحية.
�ختيار  يف  �جلديدة  �ملعايري  �ن  وذك��رت 
على  رك��زت  �لعربية،  �ل�صياحة  عا�صمة 
و�لبنية  �مل��دي��ن��ة  يف  �ل�صياحية  �لإد�رة 
من  وغ��ريه��ا  �ل�صياحية  و�مل���و�رد  �لتحتية 

�ملوؤ�صر�ت .

�لعربية  �ملدن  �إحدى  �ختيار  �أن  وبينت 
لت�صجيع  جاء  �لعربية،  لل�صياحة  عا�صمة 
�بر�ز  �لبينية مع  �لعربية  �ل�صياحة  حركة 
�ملميزة  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �خل�صو�صية 
�ل�صياحية  �لقيمة  و�ب����ر�ز  م��دي��ن��ة،  لكل 
دعم  يف  ودوره��ا  �ختيارها  يتم  مدينة  لكل 
مع  و�لتو��صل  �لعربية  �ل�صياحة  �صناعة 

�لثقافات و�حل�صار�ت �لأخرى.
و�أ�ص�ض �لختيار  �ملنظمة معايري  وبينت 
و�لتي  �ملدينة،  يف  تتوفر  �أن  ينبغي  �لتي 
و�لبنية  �ل�صياحية  �لد�رة  على  ت�صتمل 
�ل�صياحية  و�مل����و�رد  لل�صياحة  �لتحتية 
�ل�صياحية  و�لن�����ص��ط��ة  �لمن���اط  وت��ن��وع 
و�حل����ف����اظ ع���ل���ى �ل��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا 
�ل�صياحية  للم�صتجد�ت  و�ل���ص��ت��ج��اب��ة 
باملدينة  �ل�صياحة  من  �ملرجوة  و�لنتائج 
�ل�صياحي  و�ل�صتقر�ر  و�لأم��ن  و�ل�صالمة 

�ل�صحية. و�ل�صالمة 

مأدبا تفوز بلقب عاصمة 
السياحة العربية لعام 2022

كتلتان تتنافسان بانتخابات الصاغة

*عمان 
�لعامة  للنقابة  �لد�ري��ة  �لهيئة  مبقاعد  للفوز  كتلتان  تتناف�ض 
�صتجري  �لتي  و�ملجوهر�ت،  �حللي  و�صياغة  جتارة  حمالت  لأ�صحاب 
يوم �لأحد �ملقبل، يف مقر غرفة جتارة �لأردن مب�صاركة 540 منت�صبا.

عالن  ربحي  ت�صم  �لتي  "�مل�صتقبل"،  كتلة  على  �ملر�صحون  وت��وزع 
�ل�صو�بكة  وذياب  كري�صان  وعامر  ديب  علي  و�صليم  �ل�صمادي  وعرب 
 " كتلة  وت�صم  غ��امن.  وو�ئ���ل  زغ��ل��ول  ويو�صف  �ل�صرطاوي  و�ح��م��د 
ويا�صر  �لرتتري  ودروي�ض  �لنابل�صي  �لرحمن  عبد  و�ل�صالح"،  �لتغيري 
�لعامل ويو�صف �صبانه ويو�صف �بو �صليح وموفق �صكجها و�صامر غاوي 

وعبد�هلل �لعابد.

وزارة السياحة : االستمرار باستقبال 
مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

*عمان 
�إنها م�صتمرة با�صتقبال �ملجموعات  �ل�صياحة و�لآثار،  قالت وز�رة 
�ل�صياحية �لقادمة للمملكة من خالل �صياحة �لعبور، �صريطة �لتز�م 
�ملكتب �ل�صياحي بتقدمي قائمة مف�صلة با�صماء �ملجموعة �ملقدمة له، 

معزز� بحجز لالقامة قبل 48 �صاعة من موعد و�صولهم.
و�صركات  مكاتب  جمعية  �ىل  وجهته  تعميم  يف  �ل���وز�رة  وبينت 
قبل  من  بها  �لل��ت��ز�م  �ملطلوب  �ل�صروط  من  �أن��ه  و�ل�صفر  �ل�صياحة 
�ملكاتب �ي�صا، عدم �ل�صماح بقدوم �حلا�صلني على تاأ�صرية وعقد عمل 

لأول مرة يف دول �خلليج �لعربي حلني در��صة وتقييم و�قع �حلال.
و��صارت �لوز�رة �ىل �أنه �صيمح للمكاتب با�صتقد�م هذه �ملجموعات 
�إلز�م  مع  �ملتاح،  �لنقل  وو�صائل  للفنادق  �ل�صتيعابية  �لطاقة  �صمن 
�ملجموعات  مبتابعة  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  يف  �لعاملة  �ل�صياحة  مكاتب 
�ل�صياحية من حلظة و�صولها �ىل حني مغادرتها، حيث يتحمل �ملكتب 
�ل�صياحي كامل �مل�صوؤولية يف حال عدم مغادرة �أي من �أفر�د �ملجموعة 

�ل�صياحية.
و�كدت �أنها �صتقوم مبنع كل �ملكاتب �لتي خالفت هذه �لتعليمات يف 
�لعمل يف هذ� �لربنامج �حرت�زيا حلني ت�صويب �و�صاعها،  �ل�صابق من 
وذلك نظر� لقيام بع�ض �ملكاتب �ل�صياحية با�صتقد�م �لعمالة �صمن هذ� 
�لربنامج دون �للتز�م بالتعليمات �لناظمة لهذ� �لن�صاط و�لتعهد �لذي 
مت �لتوقيع عليه من قبلهم، ما ت�صبب يف �حد�ث �لفو�صى و�لرتباك يف 

عملية ��صتقبال وت�صكني هذه �لأعد�د ومتابعة مغادرتهم.
ودعت وز�رة �ل�صياحة، �ملكاتب �ل�صياحية �لتي تعمل على ��صتقد�م 
�لعمالة �صمن برنامج �صياحة �لعبور، بتزويدها قبل 15 �أيلول �حلايل 
وتاريخ  �لقدوم  دول��ة  فيها  ،مبينا  �ل�صياحية  �ملجموعات  بك�صوفات 
و�صول �ملجموعة ومغادرتها ومكان �قامتها يف �ململكة، وذكر �ملجموعات 
�ملجموعة  مع  يغادرو�  مل  �أ�صخا�ض  هناك  كان  �أن  وبيان  غادرت  �لتي 

�لتي قدمو� معها.

الطاقة: تباين في أسعار 
المشتقات النفطية عالميا

*عمان 
�لأ�صبوع  يف  �لعاملية  �لأ�صو�ق  يف  �لنفطية  �مل�صتقات  �أ�صعار  تباينت 
�لثاين من �صهر �أيلول �حلايل، مقارنة مع معدلت �أ�صعارها يف �لأ�صبوع 

�لأول.
�لثنني،  �ملعدنية  و�لرثوة  �لطاقة  وز�رة  �أعلنتها  بيانات  وبح�صب 
مع  مقارنة  للطن،  دولر   675.9 بلغ  �صعر�   90 �أوكتان  �لبنزين  �صجل 
�صعره يف �لأ�صبوع �لأول �لذي بلغ 671.5 دولر، بن�صبة �رتفاع بلغت 
0.7 باملئة. كما �صجل �صعر �لبنزين �أوكتان 95 �صعرً� بلغ 696.7 دولر 
�رتفاع  بن�صبة  �لأول  �لأ�صبوع  يف  �مل�صجل  دولر   692.7 مقابل  للطن، 
بلغت 0.6 باملئة. و�صجل �لديزل �صعرً� بلغ 586.2 دولر للطن مقابل 
587.6 دولر �مل�صجل يف �لأ�صبوع �لأول وبن�صبة �نخفا�ض بلغت 0.2 
 614.6 مقابل  للطن  دولر   613.1 بلغ  �صعرً�  �لكاز  �صجل  كما  باملئة، 
باملئة.   0.2 بلغت  �نخفا�ض  وبن�صبة  �لأول  �لأ�صبوع  يف  �مل�صجل  دولر 
�ىل  للطن  دولر   424.8 من  �لوقود  زيت  �صعر  �رتفع  �أخرى،  جهة  من 

436.5 دولر وبن�صبة �رتفاع بلغت 2.8 باملئة.

حتية طيبة و بعد،
لحقًا لإ�صد�ر �أمر �لدفاع رقم )5( ل�صنة )2020(  و �لذي يق�صي باإمكانّية عقد �إجتماعات �لهيئة �لعامة 
لل�ّصركات ذ�ت �مل�صوؤولّية �ملحدودة بو��صطة تطبيق )ZOOM(، و على �صوء رغبتنا باإيد�ع �لبيانات �ملالية 
�إبر�ء ذمة �ملدير �لعام لل�صنة �ملالية )2020( و تعيني مدقق ح�صابات لل�صنة �ملالية )2021(،  لعام 2020 و 
ُيرجى �لتكرم باملو�فقة على عقد �لإجتماع �ملذكور، عرب تطبيق )ZOOM( يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر 

م�صاًء من يوم �لأربعاء �ملو�فق 22 �أيلول لعام 2021 لبحث ما يلي:
1(�ملُ�صادقة على �لبيانات �ملالّية لل�ّصنة �ملالية )2020/1/1 – 2020/12/31(.

2(�إنتخاب ُمدّقٍق حل�صابات �ل�ّصركة للعام �حلايل )2021(.
3(�إبر�ء ذّمة �ملُدير �لعام عن �لأعمال �لتي قام بها خالل �ل�ّصنة وفقًا لأحكام �لقانون.

ر�جيًا ح�صوركم �لجتماع  �ملذكور ح�صب �لأ�صول و �لقانون.
-ر�بط �لإجتماع: باأدناه:  •مرفق 

https://us02web.zoom.us/j/3316332663?pwd=dTlhUUMyU2tIVFpNd 
 DhQVkg0bnlWdz09

-هاتف �ملدير �لعام: 0795252571
�لربيد  عرب  �إر�صالها  له  ميكن  �لأ�صئلة  من  جمموعة  بتوجيه  ُم�صارك  �أي  رغبة  حال  يف  �لأ�صئلة:  -ر�بط 
�إمكانية  لعدم  ذلك  و  �لإجتماع؛  �إنعقاد  من  يومني  قبل  ذلك  و   ،  suzisbai@yahoo.com �للكرتوين: 
�ل�صتف�صار و �ل�صوؤ�ل �أثناء �إنعقاد �لإجتماع �إل ملن تزيد ح�ص�صه عن )10%( من ر�أ�ض مال �ل�ّصركة، و ذلك وفقًا 

ناعة و �لتجارة و د�ئرة مر�قبة �ل�صركات. لأو�مر �لّدفاع و تعليمات وز�رة �ل�صّ
 /http://kindabeauty.com :ملوقع �للكرتوين لل�صركة-

و تف�صلو� بقبول فائق �لإحرت�م و �لتقدير،
�ملُدير �لعام
وب �صوز�ن �أ�صعد �أيُّ

�ل�صركات رقم  �مل��ادة)277/�أ( من قانون  ��صتناد� لأحكام 
�ل�صركات  عام  مر�قب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة   )22(
للربجميات  �صركة جوري  باأن  و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  يف 
�مل�صوؤولية  ذ�ت  �ل�صركات  �صجل  يف  لدينا  م�صجلة  ذ.م.م 
�ملحدودة /  حتت �لرقم )38076( بتاريخ )11/9/2014(

�مل�صوؤولية  ذ�ت  �ل�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  وق��د 
�ملحدودة  بتاريخ )13/9/2021(

مر�قب عام �ل�صركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

التاريخ: 2021/9/14

دعـوة حل�سور اجتماع هيئة عامة عادية ل�سركة كنده للعناية باجل�سم
ال�سريك/ ال�سيدة مي�سون �سمري الب�ستوين املحرتمة، ال�سريك/ ال�سيدة روىل كامل الهدهد املحرتمة،
وب املحرتمة، ال�سريك/ ال�سيدة �سامار عبد الغني حمزة املحرتمة، ال�سريك/ ال�سيدة �سوزان اأ�سعد اأيُّ

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
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