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الدورة االستثنائية لمجلس األمة

*عمان 
املوافق  الثالثاء  يوم  من  اعتبارا  الأمة،  ملجل�س  ال�ستثنائية  الدورة  بف�س  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

للرابع ع�سر من �سهر اأيلول �سنة 2021 ميالدية.
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يومية - أردنية - شاملة

ضبط 22 اعتداء جديدا على 
الخطوط المياه في األغوار

وزير الداخلية:  تجديد أذونات 
اقامة المستثمرين بنفس اليوم

إصابة مطلوب في تبادل 
إلطالق النار عند القبض عليه

مصر.. بدء محاكمة باتريك جورج

القبض على شخصين أثناء تنفيذ 
عملية سلب مسلح لبنك

إدانة 5 أطباء بالتقصير في 
تشخيص حالة الطفلة لين

مهندسة أردنية تحصل على الوسام 
العالمي لصانعات التغيير 

*عمان 
�سبطت الكوادر التفتي�سية والرقابية يف وزارة 
 22 الكرك  حمافظة  يف  اأمنية  حملة  خالل  املياه 
اع��ت��داء ج��دي��دا على خ��ط��وط م��ي��اه يف الأغ���وار 

اجلنوبية وغور ال�سايف.
اأن  الثالثاء  �سحفي  بيان  يف  ال��وزارة  واك��دت 
حمافظة  يف  املياه  اإدارة  مع  وبالتعاون  كوادرها 
حملة  نظمت  الداخلية  الرقابة  ووحدة  الكرك 

اأم�س الثنني يف منطقة الأغوار اجلنوبية  اأمنية 
من  �سبطت  ال��ك��رك،  مبحافظة  ال�����س��ايف  وغ���ور 
لتزويد  املياه  خطوط  على  اع��ت��داء   22 خاللها 
اأغنام،  و�سقاية  �سهاريج  وتعبئة  زراعية  ب��رك 
ما  خمالفة  بطريقة  املياه  �سحب  اإىل  بالإ�سافة 
مناطق  يف  للمواطنني  املياه  و�سول  انتظام  اربك 
ح�س�س  ع��ل��ى  وال��ت��اأث��ر  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  م��ت��ع��ددة 

التزويد. 

*عمان 
قرر وزير الداخلية مازن الفراية، جتديد اأذونات القامة ال�سنوية 
)م�ستثمر،  اململكة  ارا�سي  على  املقيمني  الأجانب  امل�ستثمرين  لكافة 
بنف�س  بطرفهم،  املقيمني  عائالتهم  ولأف��راد  �سريك(  �سركة،  �ساحب 

اليوم الذي تقدم به املعاملة لدى وزارة الداخلية.
وياأتي هذا القرار لغايات ت�سجيع ال�ستثمار، وتوطني ال�ستثمارات 
 ، ال�سنوية  الق��ام��ة  اأذون���ات  جتديد  اج���راءات  وت�سهيل  القائمة، 
واخت�سار الوقت واجلهد، و�سول اإىل تهيئة البيئة التناف�سية اجلاذبة 

لال�ستثمار.

*عمان 
املطلوبني  اأح��د  على  القب�س  الثالثاء،  الأمنية،  الأجهزة  األقت 
بق�سايا التهريب، والجتار باملخدرات بعد قيامه باإطالق النار باجتاه 

القوة الأمنية عند حماولة القب�س عليه.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام يف بيان، اإن قوة 
 20 اأمنيًا،  طلبًا   25 بحقه  وامل�سجل  املطلوبني  احد  مع  تعاملت  اأمنية 
منها بق�سايا الجتار وتهريب املواد املخدرة، بعد حتديد مكان تواجده 
يف احدى مناطق البادية الو�سطى. واأو�سح البيان: عند و�سول القوة 
باإطالق  للقوة  م�ساهدته  وف��ور  ق��ام  املطلوب،  تواجد  ملكان  الأمنية 
وفقا  للتعامل معه،  القوة  ا�سطر  الذي  الأمر  نارية باجتاهها،  عيارات 
اإطالق  اأنه رف�س ووا�سل  اإل  لت�سليم نف�سه،  املتبعة وحتذيره  لالأ�سول 
ال�سيطرة  ال�ستباك وجرت  الأمنية قواعد  القوة  النار، حيث طبقت 
الأمنية  القوة  اإ�سعافه من قبل  لالإ�سابة، وجرى  عليه وتبني تعر�سه 

على الفور للم�ست�سفى لتلقي العالج.

*القاهرة 
تبداأ الثالثاء يف م�سر حماكمة الباحث باملبادرة امل�سرية للحقوق 
ال�سخ�سية باتريك جورج زكي، اأمام حمكمة جنح اأمن الدولة طوارئ 
يف املن�سورة، لتهامه بعدة تهم من بينها اإ�ساعة اأخبار كاذبة بالداخل 

واخلارج.
"جرى التحقيق مع جورج بعد القب�س  وقالت م�سادر ق�سائية اإنه 
عليه اأثناء عودته قادما من اإيطاليا، ل�سدور قرار من النيابة ب�سبطه 

واإح�ساره على ذمة الق�سية".
واتهم ورج يف التحقيقات الأولية وحتريات الأمن ب�"اإ�ساعة اأخبار 
على  والتحري�س  الجتماعي،  ال�سلم  تكدير  �ساأنها  من  كاذبة  وبيانات 
التظاهر دون احل�سول على ت�سريح قا�سدا الإنقا�س من هيبة الدولة 
وتكدير ال�سلم والأمن العام، والتحري�س على قلب نظام احلكم وترويج 

املبادئ والأفكار التي توؤدي اإىل تغير مبادئ الد�ستور الأ�سا�سية".

*عمان 
القب�س  القت الأجهزة الأمنية وبوقت قيا�سي 
على �سخ�سني، اأثناء تنفيذ عملية �سلب م�سلح لأحد 

البنوك يف منطقة طريق املطار.
الأمن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  وقال 
العام، اإن بالغا ورد الثالثاء، حول دخول �سخ�سني 
طريق  منطقة  يف  البنوك  اأح���د  ل��ف��رع  م�سلحني 
حتت  امل��وظ��ف��ني  م��ن  مالية  مبالغ  وطلبا  امل��ط��ار، 
تهديد ال�سالح، حيث قام اأحدهما باإطالق عيارات 

نارية اأ�ساب بها �سريكه باجلرمية واأحد املوظفني 
مبنطقة اليد واخلا�سرة ولذ بالفرار من املكان.

واأكد اأنه وفور ورود البالغ مت التحرك للمكان 
الفار  ال�سخ�س  اأو�ساف  وتعميم  املنطقة،  واإغ��الق 
زمن  وخ���الل  ليتم  ي�ستقلها  ك��ان  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ة 
حلادث  ارتكابه  بعد  عليه  القب�س  القاء  قيا�سي 
امل�ستخدم.  الناري  ال�سالح  بحوزته  بط  و�سُ تدهور 
واأ�ساف اأنه جرى ا�سعاف املوظف امل�ساب، وال�سريك 

باجلرمية للم�ست�سفى وُفتح حتقيق يف احلادثة.

*عمان
الب�سر  م�ست�سفى  حتقيق  جلنة  تقرير  اأدان 
احلكومي الذي �سكله وزير ال�سحة فرا�س الهواري 
5 اأطباء يف امل�ست�سفى بالتق�سر يف ت�سخي�س حالة 

الطفلة لني اأبو حطب.
ت�سخي�س  يف  الأطباء  اأخطاأ  التقرير  وبح�سب 
و   /  2 والثاين  الأول  لليوم  مراجعتها  عند  حالة 
دون  ملنزلها  الطفلة  عادت  عندما   ،  2021/  9/  3

تقدير حالة اخلطورة.

عبد  الدكتور  الب�سر  م�ست�سفيات  مدير  وقال 
نتائج  تنتظر  امل�ست�سفى  اإدارة  اإن  �سليمات،  املانع 
وتو�سيات التقرير الثاين للجنة التحقيق املحايدة 
مع  بالتعاون  خرباء  من  ال�سحة  وزير  �سكلها  التي 
اجلامعة الها�سمية، لبحث ق�سية الطفلة لني حيث 
�سي�سار اإىل ت�سليم التقريرين معا اإىل وزير ال�سحة 
بالت�سرف  كلفنا  اإذا  اأنه  واأ�ساف  ق��راره.  وانتظار 
للمدعي  التحقيق  ملف  رفع  �سيتم  القرار،  واتخاذ 

العام لإجراء املقت�سى القانوين بهذا اخل�سو�س.

*عمان 
عبد  ن��ي��ف��ني  الأردن���ي���ة،  امل��ه��ن��د���س��ة  ح�سلت 
وال��ب��اح��ث��ة يف جم���ال علوم  اخل��ب��رة  ال��رح��ي��م، 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف�����س��اء، ع��ل��ى ال��و���س��ام ال��ع��امل��ي 
ل�سانعات التغير لعام 2021، �سمن امل�سابقة التي 
ّناع التغير يف الوطن العربي، مب�ساركة  ينظمها �سُ
اإ�سافة  220 مر�سحة من خمتلف الدول العربية، 

اإىل تركيا.
ِقبل  م��ن  املبتعثة  نيفني،  املهند�سة  وم��ّث��ل��ت 
يف  ال��دك��ت��وراه  ���س��ه��ادة  على  للح�سول  احل��ك��وم��ة 
جمال علوم الف�ساء يف ال�سني، الأردن يف امل�سابقة 
للمراأة   11 املوؤمتر  فعاليات  هام�س  على  تقام  التي 
نحو  التاأثر  )قوة  بعنوان:  والريادية  القيادية 
عقده  واملنوي  العاملية(،  اإىل  – معًا  التغير  قيادة 

اأيلول   25-30 بني  الفرتة  يف  برتكيا  ا�سطنبول  يف 
احلايل.

نائب  من�سب  �سغلت  نيفني  املهند�سة  اأن  يذكر 
ومثّلت  الأردين،  امللكي  اجلغرايف  املركز  عام  مدير 
واأجن��زت  الدولية  املحافل  من  الكثر  يف  الأردن 
والريادية  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  العديد 
وتكنولوجيا  علوم  جم��ال  يف  عملها  ف��رتة  خ��الل 

الف�ساء.
عامالت  �سيدات   8 �سمن  اختيارها  �سبق  كما 
�سيدة   375 اأ�سل  من  الأردين  احلكومي  القطاع  يف 
تكرميها  ومت  الأردن،  يف  تغير  و�سانعة  كقيادية 
وال�سفرة  ال��ع��ام  القطاع  تطوير  وزي���ر  قبل  م��ن 
للتنمية  الأمركية  والوكالة  عمان  يف  الأمركية 

.)USAID( الدولية

*نيويورك 
ب����ح����ث ج�����الل�����ة امل���ل���ك 
ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ع اأخ��ي��ه 
عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة 
مم��ل��ك��ة  م���ل���ك  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
ال��ب��ح��ري��ن، خ���الل ات�����س��ال 
العالقات  الث��ن��ني،  هاتفي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��را���س��خ��ة بني 
واآخ��ر  ال�سقيقني،  البلدين 

امل�ستجدات يف املنطقة.
وب����ع����ث ج����الل����ة امل���ل���ك 
ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��رق��ي��ة 
ال���وزراء  رئي�س  اإىل  تعزية 
الربيطاين بوري�س جون�سون، 
ب���وف���اة وال���دت���ه ���س��ارل��وت 
فيها  ع��رب  وول،  ج��ون�����س��ون 
التعزية  م�ساعر  اأ�سدق  عن 

واملوا�ساة بهذا امل�ساب.

الملك والعاهل البحريني 
يبحثان تطورات المنطقة

*عمان 
الثالثاء،  الد�ستورية،  اليمني  احل�سني  بن  في�سل  الأمر  �سمو  اأدى 

نائبا جلاللة امللك، بح�سور هيئة الوزارة.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، الثالثاء، عن ت�سجيل 11 وفاة و973 اإ�سابة 
اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لرتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفرو�س  جديدة 

10568 وفاة و809443 اإ�سابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية 11ر3 باملئة، بح�سب املوجز 
احلالت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار  ال��وزارة.  عن  ال�سادر  الإعالمي 
احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   12317 اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة 
التي اأدخلت، اإىل امل�ست�سفيات 57 حالة، وعدد احلالت التي غادرت 
املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما  حالة،   57 امل�ست�سفيات 
اأن  املوجز،  واأظهر  حالة.   493 امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 
بينما  باملئة،   10 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
بلغت  فيما  باملئة،   15 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 7 باملئة. 
 15 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 
ذاته اإىل 23 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي اإىل 

9 باملئة.
باملئة،   7 العزل  �سّرة  اأ اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
بلغت  فيما  باملئة،   11 احلثيثة  العناية  �سّرة  اأ اإ�سغال  ون�سبة 
 11 ذاته  الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

. ملئة با
العدد  لي�سل  �سفاء،  ح��ال��ة   965 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
الإجمايل حلالت ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( 

اإىل 786558 حالة.
الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�سًا،   31268 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 9645336 فح�سًا.
كورونا  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
اإىل  اجل��رع��ت��ني  متلقي  ع��دد  و���س��ل  فيما   ،3597237 اإىل  و���س��ل 

.3124215

*عمان 
اأظهر ا�ستطالع للراأي العام اأجراه مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 
 78 بن�سبة  الأردنيني  من  العظمى  الغالبية  اأن  الأردنية،  اجلامعة  يف 
باملئة تعتقد اأن الو�سع الوبائي املتعلق بفرو�س كورونا حتت ال�سيطرة.
ا�ستطالعات  �سل�سلة  �سمن  الثالثاء،  ال�سادر  ال�ستطالع  وياأتي 
املوؤ�سر الأردين - نب�س ال�سارع 28، وذلك بعد قرار احلكومة اأن يكون 
اإذ قام  التعليم لطلبة املدار�س وجاهيًا للعام الدرا�سي 2021/2022، 
وطنية  عينة  على  اململكة  مناطق  جميع  يف  الدرا�سة  بتنفيذ  املركز 
اأي�سا  وت�سمنت  احل��ايل(،  اأيلول   12  -  6( من  الفرتة  خ��الل  ممثلة 
نظر  وجهة  من  كورونا  فرو�س  وجود  ظل  يف  الوبائي  للو�سع  تقييمًا 

العينة الوطنية.
تابع �س2

*عمان 
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها يوم الأحد املا�سي، 
برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، تطبيق الأحكام 
املدنية،  املدين ونظام اخلدمة  التقاعد  املن�سو�س عليها يف قانون 
التقاعد،  �سن  بلغوا  الذين  املوظفني  خدمات  بتمديد  يتعلق  فيما 
جمل�س  براأي  ال�ستئنا�س  وبعد  حمددة،  و�سروط  �سوابط  �سمن 

اخلدمة املدنية.
تن�س على  التي  القانونية  القاعدة  من  انطالقا  القرار  وياأتي 
"اإعمال الن�س اأوىل من اإهماله"، وان�سجاما مع اأحكام املادة 5  اأن 
اأن  التي تن�س على  ل�سنة 2020   9 رقم  املدنية  نظام اخلدمة  من 

على �سوؤون الوظيفة العامة". الإ�سراف  الوزراء  جمل�س  "يتوىل 
ومبوجب القرار، �سيتم التقيد باأحكام املادة رقم 12 من قانون 
 173 وامل��ادة  وتعديالته،   1959 ل�سنة   34 رقم  امل��دين  التقاعد 
لغايات  وتعديالته   2020 ل�سنة   9 رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  من 
الالتي  واملوظفات  عاما،   60 �سن  بلغوا  الذين  للموظفني  التمديد 
حددها  التي  وال�سروط  ال�سوابط  مراعاة  مع  عاما   55 �سن  بلغن 

جمل�س الوزراء يف قراره.
تابع �س2

خالل اتصال هاتفي...

الملك يعزي رئيس الوزراء البريطاني بوفاة والدته

األمير فيصل يؤدي اليمين 
الدستورية نائبا للملك

»11« وفاة و »973« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

78% من األردنيين: الوضع 
الوبائي تحت السيطرة

معايير تمديد خدمات الموظفين 
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*عمان 
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها 
ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  املا�سي،  الأح��د  ي��وم 
الأح��ك��ام  تطبيق  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
املن�سو�س عليها يف قانون التقاعد املدين ونظام 
خدمات  بتمديد  يتعلق  فيما  املدنية،  اخلدمة 
�سمن  التقاعد،  �سن  بلغوا  ال��ذي��ن  املوظفني 
ال�ستئنا�س  وبعد  حم��ددة،  و�سروط  �سوابط 

براأي جمل�س اخلدمة املدنية.
وي���اأت���ي ال���ق���رار ان��ط��الق��ا م���ن ال��ق��اع��دة 
الن�س  "اإعمال  اأن  على  تن�س  التي  القانونية 
املادة  اأحكام  مع  وان�سجاما  اإهماله"،  من  اأوىل 
5 من نظام اخلدمة املدنية رقم 9 ل�سنة 2020 
ال��وزراء  جمل�س  "يتوىل  اأن  على  تن�س  التي 

الإ�سراف على �سوؤون الوظيفة العامة".
باأحكام  التقيد  �سيتم  ال��ق��رار،  ومب��وج��ب 
املادة رقم 12 من قانون التقاعد املدين رقم 34 
ل�سنة 1959 وتعديالته، واملادة 173 من نظام 
اخلدمة املدنية رقم 9 ل�سنة 2020 وتعديالته 
�سن  بلغوا  الذين  للموظفني  التمديد  لغايات 
60 عاما، واملوظفات الالتي بلغن �سن 55 عاما 
حددها  التي  وال�سروط  ال�سوابط  مراعاة  مع 

جمل�س الوزراء يف قراره.
املخت�س  للمرجع  ي�سمح  القرار،  وبح�سب 
بلوغه  بعد  املوظف  خدمة  بتمديد  التن�سيب 
على  تزيد  ل  ملدة  ف�سنة،  �سنة  القانوين  ال�سن 
العامة  امل�سلحة  اأن من  راأى  اإذا  �سنوات،  خم�س 
اإبقاءه يف اخلدمة؛ �سريطة عدم توافر بديل 

التي ي�سغلها  الوظيفة  اأن تكون  عنه، ومراعاة 
احليوية  اأو  الأ�سا�سية  الوظائف  من  املوظف 
املوظف  يكون  اأن  اأو  الدائرة،  يف  احلرجة  اأو 
مهنية  تدريبية  ب���دورات  اإحل��اق��ه  ج��رى  ق��د 
وذلك  العمل،  ل�ستدامة  و�سرورية  متخ�س�سة 
بعد ال�ستئنا�س براأي جمل�س اخلدمة املدنية.

ح�سول  ل�ستكمال  التمديد  ك��ان  اإذا  اأم��ا 
من  بقرار  فيكون  تقاعدي،  راتب  على  املوظف 
وبقرار  العليا،  الفئة  ملوظفي  ال��وزراء  جمل�س 
من الوزير بناء على تن�سيب الأمني العام لبقية 
من   173 امل��ادة  اأح��ك��ام  وف��ق  وذل��ك  املوظفني؛ 

نظام اخلدمة املدنية.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���وظ���ف���ني ال���ذي���ن 
جمموع  ب��ل��غ  اأو  ع��ام��ا   30 خ��دم��ات��ه��م  بلغت 
 360 الجتماعي  ال�سمان  يف  ا�سرتاكاتهم 
ال�سماح  ال��وزراء  جمل�س  قرر  فقد  ا�سرتاكا، 
بالحتفاظ  بالتن�سيب  املخت�س  للمرجع 
بعدد حمدود من املوظفني من الفئتني الأوىل 
باملئة   30 تتجاوز  وبن�سبة ل  والثانية فقط، 
اإىل  و�سلوا  الذين  املوظفني  عدد  اإجمايل  من 
العامة،  الوظيفة  يف  اخلدمة  من  احلد  هذا 
قرار  يف  املحددة  وال�سروط  لل�سوابط  وفقا 
تاريخ   1998 رق��م  ال�سابق  ال���وزراء  جمل�س 

.2021/4/12
الحتفاظ  م��دة  ال����وزراء  جمل�س  وح���دد 
�سنوات  ثالث  الأح��وال  جميع  يف  تتجاوز  باأل 
املدنية  اخلدمة  ديوان  براأي  ال�ستئنا�س  بعد 
للتاأكد من انطباق ال�سروط على املوظف املراد 

املرجع  يرفع  اأن  على  بخدماته،  الحتفاظ 
باملوظف  الحتفاظ  لغايات  تن�سيبه  املخت�س 
قبل �سهرين من ا�ستكمال املدة املحددة لإحالته 

على التقاعد اأو انتهاء خدمته.
الغاية  لهذه  وال�سروط  ال�سوابط  وتن�س 
املوظف  ي�سغلها  التي  الوظيفة  تكون  اأن  على 
احلرجة  الوظائف  من  خدمته  متديد  امل��راد 
والأ�سا�سية التي حتتاجها الدائرة، اأو ترتبط 
مب�سروع معني مل يتم النتهاء منه اأو اأن يكون 
اإحلاقهم  ج��رى  ال��ذي��ن  املوظفني  م��ن  امل��وظ��ف 
مهنية متخ�س�سة و�سرورية  بدورات تدريبية 
الدائرة، ول يوجد بديل  العمل يف  ل�ستدامة 

له حاليا.
�سمن  الوظيفة  ت��ك��ون  اأن  ي�سرتط  كما 
ال���وظ���ائ���ف امل���ح���ددة يف خ��ط��ط الإح�����الل 
والتعاقب الوظيفي املعدة وفقا للدليل ال�سادر 
عن نظام اخلدمة املدنية بهذا اخل�سو�س، واأل 
ب�ساغليها  الحتفاظ  امل��راد  الوظائف  تكون 
نقلت  اأن  ل��ل��دائ��رة  �سبق  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 
دوائر  اإىل  احلاجة  عن  فائ�سني  موظفني  منها 

اخلدمة املدنية.
وي��اأت��ي ال��ق��رار جت��وي��دا ل��ق��رارات جمل�س 
الوزراء ال�سابقة بهذا اخل�سو�س، وحر�سا على 
اأ�سحاب  من  احلكومية  املوؤ�س�سات  تفريغ  عدم 
لهذه  فر�سة  واإع��ط��اء  وال��ك��ف��اءات،  اخل��ربات 
لنقل خرباتهم وكفاءاتهم  املوظفني  الفئة من 
الإحالل  خطط  وفق  زمالئهم  من  غرهم  اإىل 

والتعاقب الوظيفي.

*عّمان 
الأعيان  جمل�س  يف  اخلدمات  جلنة  بحثت 
املهند�س  النقل  وزي��ر  الثالثاء،  لقائها،  خالل 
النقل  قطاع  اإجن���ازات  اأب��رز  ع��زاي��زة،  وجيه 

والتحديات التي تواجهه.
واأك����د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ي��د ال��دك��ت��ور 
جمع  ال��ذي  اللقاء  خالل  احلمارنة،  م�سطفى 
الإلكرتوين،  الت�سال  وتقنية  الوجاهي  بني 
اإىل  للو�سول  ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن  وي��اأت��ي 
قانون  تفعيل  ���س��رورة  م�سرتكة،  عمل  روؤي��ة 
تخفيف  يف  اأث��ر  من  له  ملا   2017 الركاب  نقل 
قطاع  اأهمية  اإىل  م�سًرا  القت�سادي،  ال�سغط 
القطاعات،  اأه��م  من  يعترب  ال��ذي  العام  النقل 
كونه القطاع الأ�سمل يف تقدمي اخلدمات، وهو 
ما يدعو اإىل �سرورة الهتمام مب�سروع "التتبع 

الإلكرتوين".
ال���وزارة  بها  تقوم  التي  باجلهود  واأ���س��اد 
�سمن  حتقيقها  ج���رى  ال��ت��ي  والإجن��������ازات 
�سمن  النقل  لقطاع  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

اإطار زمني حمدد.
وحت���دث ال��وزي��ر ال��ع��زاي��زة ع��ن اإجن���ازات 
الوزارة، واأهمها توقيع مذاكرات تفاهم مل�سروع 
مبينا  احلديدية"،  لل�سكك  الوطنية  "ال�سبكة 
ن�سبته  ما  ي�سكل  كونه  تاأتي  القطاع  اأهمية  اأن 

النقل  قطاع  من  امل�سافة  القيمة  من  باملئة   50
الكلي من الناجت املحلي الإجمايل.

ال��ع��رب��ي  "اجل�سر  م�����س��روع  اإىل  واأ����س���ار 
للمالحة" الهادف اإىل فتح بوابة العمل العربي 
رحالت  ت�سير  على  �سيعمل  وال��ذي  امل�سرتك، 
منتظمة، جزء منها ل�سيارات الركاب والركاب 

وجزء اآخر لل�ساحنات.
بح�سور  ال��ع��زاي��زة،  ال��وزي��ر  وا�ستعر�س 
اأهم  التهتموين،  و�سام  املهند�سة  العام  الأم��ني 
وهي  النقل،  قطاع  ت��واج��ه  التي  التحديات 
والكلفة  القطاعات  جميع  بني  الربط  �سعوبة 
وتوفر  الكهرباء،  حافالت  لت�سغيل  العالية 
للتوعية  �ساملة  وطنية  بحملة  للقيام  امل��وارد 

الثقافية باأهمية ال�سالمة املرورية.
�سيا�سات  ق�سم  رئي�سة  بح�سور  وت��ن��اول، 
املهند�سة  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  النقل 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ع��رار،  هالة 
 ،)2026  -2022( املدى  طويلة  النقل  لقطاع 
�سيجري  ال��ت��ي  الجن�����ازات  تت�سمن  وال��ت��ي 
الراهنة،  الفرتة  خالل  حتقيقها  على  العمل 
من  ودويل  حم��ل��ي  خ��ب��ر  تعيني  اأه��م��ه��ا  وم���ن 
وزارة  م��ع  بالتعاون  الأوروب����ي  الحت���اد  قبل 
التخطيط كم�ساعد فني يف مراجعة وحتديث 

ال�سرتاتيجية.

قطاع  تطوير  �سرورة  اإىل  احلاجة  واأك��د 
ن�سبة حتقيق  بلغت  للركاب، حيث  العام  النقل 
النقل  منظومة  لتطوير  ال�سرتاتيجي  الهدف 

الربي والركاب 55 باملئة.
الهتمام  ���س��رورة  اإىل  ال��ع��زاي��زة  ول��ف��ت 
الذي  الب�سائع  ونقل  ال�سككي  النقل  بقطاع 
اأ�سطول  ت�سخم  منها  التحديات،  بع�س  يواجه 
وقطاع  الأردن���ي���ة،  الب�سائع  نقل  �ساحنات 
بع�س  يواجه  ال��ذي  وامل��وان��ئ،  البحري  النقل 
البيئة  وحماية  ال�سالمة  اأهمها  من  التحديات 
اإىل  اإ�سافة  البحري،  النقل  وتي�سر  البحرية 
اأهدافه  �سمن  ياأتي  الذي  اجلوي  النقل  قطاع 
العقبة  يف  ال��دويل  ح�سني  امللك  مطار  تطوير 
واعتماد  امل��دين،  الطران  ت�سريعات  وتطوير 

نهج التعليمات الذكية.
وحت���دث الأع��ي��ان، ب��دوره��م، ح��ول عدة 
ال��وزارة،  بعمل  ُتعنى  ومالحظات  مقرتحات 
لتذليل  م�ستقبلية  خطة  و���س��ع  اأه��م��ه��ا  م��ن 
العام،  النقل  قطاع  تواجه  التي  ال�سعوبات 
الب�سرية  ب��ال��ك��وادر  اله��ت��م��ام  اإىل  اإ���س��اف��ة 
م�سروع،  لكل  امل�سوؤوليات  وحتديد  وتدريبها 
كونه  الت�سدير  بقطاع  الهتمام  و���س��رورة 
واأه��م��ي��ة  ك��ورون��ا،  بجائحة  ت��اأث��رًا  الأك���ر 

املرورية. بال�سالمة  التوعية 

مجلس الوزراء يحدد معايير تمديد خدمات 
الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد

خدمات األعيان تبحث ووزير 
النقل إنجازات القطاع وتحدياته

استطالع: 78% من األردنيين يعتقدون 
أن الوضع الوبائي تحت السيطرة

  
*عمان 

اأظهر ا�ستطالع للراأي العام اأجراه مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 
 78 بن�سبة  الأردنيني  من  العظمى  الغالبية  اأن  الأردنية،  اجلامعة  يف 
باملئة تعتقد اأن الو�سع الوبائي املتعلق بفرو�س كورونا حتت ال�سيطرة.

ا�ستطالعات  �سل�سلة  �سمن  الثالثاء،  ال�سادر  ال�ستطالع  وياأتي 
املوؤ�سر الأردين - نب�س ال�سارع 28، وذلك بعد قرار احلكومة اأن يكون 
اإذ قام  الدرا�سي 2021/2022،  للعام  املدار�س وجاهيًا  التعليم لطلبة 
وطنية  عينة  على  اململكة  مناطق  جميع  يف  الدرا�سة  بتنفيذ  املركز 
اأي�سا  وت�سمنت  احل��ايل(،  اأيلول   12  -  6( من  الفرتة  خ��الل  ممثلة 
نظر  وجهة  من  كورونا  فرو�س  وجود  ظل  يف  الوبائي  للو�سع  تقييمًا 

العينة الوطنية.
يف  الوبائي  الو�سع  تقييم  اإىل  املركز  ح�سب  ال�ستطالع  ويهدف 
الأردن، وتقييم الإجراءات احلكومية املتعلقة مبنع انت�سار الفرو�س 

يف ظل فتح القطاعات املختلفة، وعودة التعليم الوجاهي يف املدار�س.
وح�سب نتائج ال�ستطالع فاإن 78 باملئة من الأردنيني يعتقدون اأن 
الو�سع الوبائي املتعلق بفرو�س كورونا حتت ال�سيطرة، فيما اأعرب 49 
باملئة منهم عن خوفهم من ا�ستمرار انت�سار الفرو�س واإ�سابة عدد كبر 

من النا�س به خالل الثالثة اأ�سهر املقبلة.
واأبدى 62 باملئة من الأردنيني ر�ساهم عن القرارات التي اتخذتها 
من  باملئة   63 ويعتقد  ك��ورون��ا،  انت�سار  من  احل��د  اأج��ل  من  احلكومة 

الأردنيني اأن احلكومة احلالية جنحت يف اإدارة ملف فرو�س كورونا.
واأفاد 72 باملئة من الأردنيني الذين اأعمارهم 18 �سنة فاأكر باأنهم 
يتلقوه،  مل  باأنهم  باملئة   28 اأفاد  فيما  للفرو�س،  امل�ساد  اللقاح  تلقوا 
حيث ت�سر اإح�سائيات وزارة ال�سحة اأن عدد املتلقني جلرعة واحدة 

على الأقل من اللقاح هو 3587736 حتى تاريخ 13 اأيلول احلايل.
فاأكر  �سنة   18 اأعمارهم  الذين  الأردنيني  من  باملئة   39 افاد  كما 
ومل يتلقوا اللقاح بعد، باأنهم �سوف ياأخذون اللقاح، فيما اأفاد 42 باملئة 
كانوا  اإذا  فيما  بعد  يقرروا  مل  باملئة  و16  اللقاح،  ياأخذوا  لن  باأنهم 

�سياأخذون اللقاح.
اأن 49 باملئة من الأردنيني الذين يرغبون بتلقي  وح�سب النتائج، 
لقاح  يف�سلون  باأنهم  باملئة   22 اأفاد  فيما  فايزر،  لقاح  يف�سلون  اللقاح 
تف�سيل  اأي  لديهم  يوجد  ل  باأنه  باملئة   20 واأفاد  ال�سيني،  �سينوفارم 

فيما يتعلق بنوع اللقاح.
كبرة  بدرجة  التزاما  هناك  ان  الأردنيني  من  باملئة   15 ويعتقد 
كورونا  فرو�س  انت�سار  مبنع  املتعلقة  بالتعليمات  املواطنني  قبل  من 
)التباعد اجل�سدي، ارتداء الكمامة، التعقيم(، فيما يعتقد 38 باملئة 
ان هناك التزاما متو�سطا، و25 باملئة يعتقدون ان هناك التزاما قليال، 
بالتعليمات  الطالق  على  التزام  يوجد  ل  انه  باملئة   21 يعتقد  فيما 

والربتوكولت ال�سحية املتعلقة مبنع انت�سار فرو�س كورونا.
اأن  النتائج،  اأظهرت  املدار�س،  يف  الوجاهي  التعليم  عودة  وحول 
وزارة  قرار  توؤيد  باملئة   88 بن�سبة  الأردنيني  من  العظمى  الغالبية 
وجاهيًا  احلايل  الدرا�سي  العام  يف  التعليم  يكون  اأن  والتعليم  الرتبية 
على  انطبق  الذين  الأردن��ي��ني  من  باملئة   47 واأب��دى  امل��دار���س(.  )يف 
اأنهم  احلكومي  املدر�سي  التعليم  يف  التناوب  نظام  اأخوتهم  اأو  اأبنائهم 
را�سون عن نظام التعليم التناوبي، فيما كانت الغالبية 53 باملئة غر 

را�سية عن نظام التناوب يف التعليم املدر�سي.
على  مطلعون  باملئة   63 بن�سبة  الأردن��ي��ني  غالبية  اأن  وبينت 
الرتبية  وزارة  و�سعتها  التي  ال�سحية  والل��ت��زام��ات  الإج����راءات 
للتعليم،  الوجاهية  بالعودة  واملتعلقة  واملعلمني  للمدار�س  والتعليم 
واللتزامات  الإج���راءات  عن  را�سية  باملئة   74 العظمى  والغالبية 
ال�سحية التي فر�ستها وزارة الرتبية والتعليم على املدار�س واملعلمني 

والطلبة واملتعلقة بالعودة الوجاهية اىل التدري�س.
وتعتقد الغالبية العظمى اي�سًا بن�سبة 81 باملئة اأن هنالك درجة 
اتباع  يف  وذل��ك  الطلبة،  اخوتهم  اأو  ابنائهم  قبل  من  عالية  التزام 
التعليمات والربوتوكولت التي فر�ستها وزارة الرتبية والتعليم. كما 
الآمنة  العودة  اأن خطة )بروتوكول(  الأردنيني  باملئة من  يعتقد 61 
باملئة   76 واأفاد  املدار�س.  يف  الفايرو�س  انت�سار  من  �ستحد  للمدار�س، 
يف  املدار�س  لطلبة  الأف�سل  هو  الوجاهي  التعليم  ب��اأن  الأردنيني  من 
يعتقدون  الردنيني  من  باملئة  و67  الراهنة،  ال�سحية  الظروف  ظل 
التعليم  اأجل  من  الطلبة  ل�ستقبال  احلكومية  املدار�س  جهوزية  اأن 
املدار�س  جهوزية  اأن  يعتقدون  باملئة   79 مقابل  جيدة،  هي  الوجاهي 
اخلا�سة ل�ستقبال الطلبة من اجل التعليم الوجاهي هي جيدة. وبني 
الوجاهي  التعليم  متابعة  مع  باملئة   58 بن�سبة  الأردنيني  غالبية  ان 
للم�سابني  امل�سجلة  احل��الت  عدد  ارتفعت  حال  يف  حتى  املدار�س  يف 
بفرو�س كورونا خالل الفرتة املقبلة، فيما يعتقد 24 باملئة انه يجب 
النتقال اإىل التعليم عن بعد ب�سكل كامل جلميع املراحل، و18 باملئة 
املدمج  التعليم  اىل  التحول  احلالة  هذه  مثل  يف  يجب  انه  يعتقدون 
)وجاهي ب�سكل جزئي وتعليم عن بعد(. واأفاد 42 باملئة من الأردنيني 
املدار�س  احدى  يف  كورونا  بفرو�س  ا�سابات  وجود  تبني  حال  يف  بانه 
التعليم  وابقاء  بعد  عن  للتعليم  امل�سابني  حتويل  فقط  يجب  فانه 
يجب  انه  باملئة   28 يعتقد  فيما  املدر�سة،  يف  الطلبة  لباقي  الوجاهي 
حتويل كامل طلبة ال�سف الذي وجدت فيه ا�سابات بفرو�س كورونا 
كامل  حتويل  يجب  اأنه  نف�سها  الن�سبة  وتعتقد  بعد،  عن  التعليم  اىل 

املدر�سة اىل التعليم عن بعد.
انت�سار فرو�س  انه يف حال زيادة  ويعتقد 41 باملئة من الأردنيني 
الأوىل  لل�سفوف  ال��وج��اه��ي  التعليم  على  الب��ق��اء  يجب  ك��ورون��ا، 
يجب  انه  باملئة   33 بن�سبة  الأردنيني  ثلث  يعتقد  فيما  والتوجيهي، 
حتويل جميع الطلبة اإىل التعليم عن بعد. واأو�سح ال�ستطالع ان 53 
باملئة من الردنيني يعتقدون اأن برنامج الفاقد التعليمي الذي اأطلقته 
التعليم  اأن  يعتقدون  باملئة  و48  ناجحًا  كان  والتعليم  الرتبية  وزارة 
عن بعد كان �سيئًا، وتراجع مع مرور الوقت، فيما يرى 17 باملئة باأنها 

حت�سنت ب�سكل كبر.

كريشان يكرم الواصلين 
لمرحلة المقابلة الشخصية 

بجائزة الموظف المثالي
*عمان 

كرم نائب رئي�س الوزراء وزير الدارة املحلية، توفيق كري�سان، 
النهائية  للمراحل  الوا�سلني  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  الثالثاء، 
يف  املثايل  املوظف  جائزة  على  التناف�س  يف  ال�سخ�سية"  "املقابلة 
موظفا،   32 وعددهم   ،2020 لعام   12 دورتها  يف  املدنية،  اخلدمة 

للجائزة. التميز  �سفراء  من  و23 
حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  التكرمي،  حفل  وح�سر 
الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق���اف  ووزي���ر  قدي�س،  اأب��و 
�سامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  ورئي�س  اخلاليلة،  حممد  الدكتور 
وحدات  وم�سوؤويل  العامني،  والأم��ن��اء  امل��دراء  من  وع��دد  النا�سر، 

احلكومية. الأجهزة  يف  املوؤ�س�سي  الأداء  وتطوير  الب�سرية،  املوارد 
ملرحلة  الوا�سلني  تكرمي  اإن  احل��ف��ل،  خ��الل  كري�سان،  وق��ال 
يف  املثايل  املوظف  جائزة  على  التناف�س  يف  ال�سخ�سية  املقابلة 
عملوا  الذين  املتميزين،  للموظفني  تقدير  هو  احلكومي،  اجلهاز 
حت�سني  يف  امللك  جاللة  روؤى  حتقيق  بهدف  عملهم  يف  واجتهدوا 
يتما�سى  الذي  الأمر  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  وتطوير 
ودعم  لتمكني  للحكومة،  املختلفة  الإ�سالحية  الربامج  اأهداف  مع 
حتقيق  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  ب��اأن  منها  اإمي��ان��ًا  الب�سرية  امل��وارد 
درجة  على  ب�سري  مورد  من  بالأ�سا�س  ينطلق  �سامل،  اإداري  اإ�سالح 

والتميز. الكفاءة  من  عالية 
اأدوات  اأه��م  كاأحد  تاأتي  امل��ث��ايل،  املوظف  جائزة  اأن  واأ���س��اف 
الفردي  الأداء  التي تنعك�س على  التميز،  التحفيز، وتر�سيخ ثقافة 
والذي ي�سب يف تطوير قدرات اجلهاز احلكومي، وي�سهم  واملوؤ�س�سي، 

م�ستدامة. واإدارية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  يف 
من  تر�سحوا  الذين  للموظفني  جاء  التكرمي  اأن  النا�سر  واأو�سح 
 12 بدورتها  املثايل  املوظف  جائزة  على  للمناف�سة  دوائرهم  قبل 
التاأهل  من  مكنتهم  وباهرة،  متقدمة  نتائج  وحققوا   ،2020 لعام 
والتي  املثايل،  املوظف  جائزة  على  التناف�س  يف  النهائية  للمراحل 
بهذه  فاز  من  على  يقت�سر  ل  التكرمي  باأن  الديوان  من  اإميانًا  تاأتي 

اجلائزة.
الأداء  كفاءة  رفع  يف  ي�ساهم  موظف  كل  تكرمي  �سرورة  واأك��د 
للمواطنني،  املقدمة  اخل��دم��ات  وج��ودة  م�ستوى  وحت�سني  ال��ع��ام، 
ال�سالح  التميز يف خدمة  التي تركز على  وليعك�س مفاهيم اجلائزة 
بذل  على  وحثهم  ومتيزهم،  الكوكبة  هذه  بجهود  واعرتافًا  العام، 
وقدراتهم،  اأنف�سهم  تطوير  يف  والدوؤوبة  املتميزة  اجلهود  من  املزيد 
والرت�سح مرة اأخرى مبا ميكنهم من الفوز بهذه اجلائزة يف الدورات 
بالدرجة  يعود  اجلائزة،  على  ح�سولهم  عدم  اأن  اإىل  م�سرا  املقبلة، 

فئة. لكل  املخ�س�سة  اجلوائز  عدد  ملحدودية  الرئي�سية 
اأ���س��ار  احل��ف��ل،  خ��الل  التميز  �سفراء  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي  وح��ول 
بهدف  تاأتي  مرة  ولأول  الديوان  من  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  النا�سر 
من  ومتكينهم  املدنية،  اخلدمة  موظفي  بني  التميز  ثقافة  ن�سر 
�سفراء  فريق  ت�سكيل  مت  اأنه  مبينا  املثايل،  املوظف  جلائزة  التقدم 
يف  امل��ث��ايل  امل��وظ��ف  بجائزة  الفائزين  م��ن   45 وع��دده��م  التميز 
املدنية،  اخلدمة  دوائر  جميع  على  وتوزيعهم  ال�سابقة،  ال��دورات 
والإجرائية  والتنظيمية  الت�سريعية  اجلوانب  على  تدريبهم  ومت 
يف  الأثر  له  كان  مما  عليها،  الأخرة  والتطورات  باجلائزة،  املهمة 
فكرة  اأن  على  و�سدد  والفروع.  الدوائر  من  الرت�سيحات  عدد  زيادة 
حتفيز  برامج  اأحد  لتكون  بالأ�سا�س  جاءت  املثايل  املوظف  جائزة 
اأبعاده  التميز بكل  اأجهزة اخلدمة املدنية، وتعزز  كفاءة الأداء يف 
يحقق  مبا  املتاحة  املوارد  وتوظف  واملهنية،  والأخالقية  ال�سلوكية 
الذي  املواطن،  على  وامل��ال  واجلهد  الوقت  وتوفر  اخلدمة  جودة 

الأ�سا�س. الغاية  يعترب 
واأو�سح اأن الديوان حر�س منذ اإن�ساء اجلائزة على اإيجاد حالة 
وحتفيزهم  املدنية،  اخلدمة  موظفي  بني  الإيجابي  التناف�س  من 
مبا  والعملية،  العلمية  ومعارفهم  ومهاراتهم  كفاءاتهم  لتطوير 
م�ستوى  على  واملوؤ�س�سي  الفردي  الأداء  م�ستوى  على  اإيجابًا  ينعك�س 
على  وق��ادر  كفوؤ  اإداري  حكومي  جهاز  اإىل  ن�سل  حتى  ال��دائ��رة، 
التنفيذية  وبراجمها  وخططها  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة  ترجمة 

املطلوبة. بالفاعلية 
اخلدمة  والدوائر  املوؤ�س�سات  جميع  حتفيز  اإىل  النا�سر  ودعا 
جرى  التي  ع�سرة  الثالثة  اجل��ائ��زة  دورة  يف  للم�ساركة  املدنية 
العام  م��ن  مت��وز  �سهر  نهاية  يف  ال���وزراء  رئي�س  برعاية  اإطالقها 
اإيجابي على رفع الأداء الوظيفي  اأثر  ملا لهذه اجلائزة من  احلايل، 

للمواطنني. املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  وحت�سني 
يف  الأردنية،  اجلمارك  دائرة  من  احلارون  عبداللطيف  واأثنى 
ال�سخ�سية  املقابلة  ملرحلة  الوا�سلني  املكرمني  عن  بالإنابة  كلمة 
املثايل، على جهود ديوان اخلدمة  املوظف  التناف�س على جائزة  يف 
زمالئه  جهود  وعلى  اجل��ائ��زة،  اإىل  للو�سول  املتابعة  يف  املدنية 
امل�ساركني يف اجلائزة، داعيا اإىل اإطالِق طاقاتهم وتطويِر مهاراتهم 
بالإبداع  لتلبية حاجات جمتمعنا  وال�سعي  الفكري  الإنتاج  لتح�سنِي 

واملعرفة. والتطبيق 
دائرة  من  التميز  �سفراء  عن  بالإنابة  املطلق  ب�سمة  وحتدثت 
كاأحد  التميز  �سفراء  مبادرة  �سرورة  حول  احلكومية،  امل�سرتيات 
جلائزة  الناظمة  الت�سريعات  على  اأدخلت  التي  التعديالت  اأه��م 
مبادرًة  تعد  والتي   ،2020 عام  املدنية  اخلدمة  يف  املثايل  املوظف 
التميز  الت�ساركية ون�سر ثقافة وفكر  ريادية ناجحًة، مما يعزز نهج 

وتبادلها. املعرفة  نقل  خالل  من  املوؤ�س�سي 
والهدايا  ال�سهادات  الوزراء  رئي�س  نائب  �سلم  احلفل،  ختام  ويف 
جائزة  يف  ال�سخ�سية  املقابلة  ملرحلة  الوا�سلني  للمكرمني  الرمزية 

.2020 املوظف املثايل يف اخلدمة املدنية لعام 

*عمان 
األقى رئي�س جمل�س النواب، املحامي عبد املنعم 
امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  العودات، الثالثاء، يف 
النيابي  "النظام  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة  الأردن���ي���ة، 
دورة  يف  للدار�سني  الوطنية"،  ال�سيا�سات  وت�سميم 
هيئة  واأع�ساء  ورئي�س  اآم��ر  بح�سور   ،19 الدفاع 

التوجيه يف الكلية.
اأو  ت�سميم  "اإن  النواب:  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
ب�سكل  ترتبط  م�ساألة  الوطنية  ال�سيا�سات  ر�سم 
والإدارة  والتخطيط  التفكر  بعمليات  وث��ي��ق 
تقوم  التي  الر�سيدة،  وباحلاكمية  ال�سرتاتيجية، 

وامل�ساءلة". وال�سفافية  الت�ساركية  على 
النيابي  النظام  مهام  اأن  اإىل  ال��ع��ودات  واأ���س��ار 
على  والرقابة  الت�سريع  هما  عن�سرين،  على  تقوم 
واقرتاح  اإق��رار  اأن  ومبا  التنفيذية،  ال�سلطة  اأداء 
النظام  ف���اإن  الأم����ة  مبجل�س  م��رت��ب��ط  ال��ق��وان��ني 
وكذلك  الت�سريعية،  بالقاعدة  مرتبط  القانوين 
مهامه  ميار�س  الذي  التنفيذي  النظام  فاإن  احلال 
يجعله  الربملان  من  الثقة  احلكومة  منح  على  بناء 
والتوازن  الف�سل  على  القائمة  باملنظومة  مرتبطًا 
بني ال�سلطات، اأي اأن النظام الربملاين هو يف �سميم 
التي  الوطنية  ال�سيا�سات  ر�سم  اأو  ت�سميم  عمليات 

رئي�س  واأك��د  الت�سريع.  على  اعتمادًا  عملها  يقوم 
اأن النظام النيابي الأردين كان وما  جمل�س النواب 
تاأ�سي�سها،  منذ  الدولة  بنية  يف  فاعاًل  نظامًا  يزال 
وما من تغر اأو تطور جذري اأو فرعي يف ال�سيا�سات 
من  م�سروعيتها  اأخ���ذت  وق��د  اإل  للدولة  العامة 
الت�سريع  م�ستوى  على  �سواء  الأم��ة  جمل�س  خالل 
بع�س  هناك  اأن  واأ�ساف  الأداء.  على  الرقابة  اأو 
من  للدولة،  الكلي  الأداء  على  توؤثر  التي  العوامل 
اأهمها الأزمة القت�سادية التي مير بها بلدنا، والتي 
اأثرت  التي  كورونا،  وباء  جائحة  نتيجة  تفاقمت 
�سلبيًا على معظم قطاعات الإنتاج الوطني، ورفعت 

ممتدة  اأزم��ة  وتلك  والبطالة،  الفقر  معدلت  من 
اأم  الأردن  �سواء كان يف  نتائجها بعد،  مل تظهر كل 
على م�ستوى العامل كله، مبا فيها الدول ال�سناعية 
الهدف  نحدد  اليوم  اأننا  ال��ع��ودات  وب��ني  ال��ك��ربى. 
معًا،  والإداري  القت�سادي  الإ���س��الح  يف  الوطني 
الإدارة  اإ�سالح  دون  من  يتحقق  اأن  ميكن  ل  والذي 
واخلا�سة،  العامة  الدولة  موؤ�س�سات  كفاءة  ورف��ع 
وم�ساحلنا  املحلية،  م�ساكلنا  عالج  يف  ي�ساهم  مبا 
مو�سع  نقا�س  دار  املحا�سرة،  نهاية  ويف  اخلارجية. 
اأ�سئلة  على  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  خالله  اأج��اب 

وا�ستف�سارات الدار�سني.

رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية 
الدفاع الوطني الملكية األردنية
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*عمان 
اك���د م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 
اأن  ال���رح���اح���ل���ة،  الج���ت���م���اع���ي ح�����ازم 
منذ  احلكومة  اتخذتها  التي  الإج���راءات 
اأ�سهمت يف التخفيف من  ظهور وباء كورونا 
الأثر القت�سادي للجائحة على الأردنيني 

ن�ساء ورجال.
م�ساركته  خ��الل  الرحاحلة  وا���س��اف 
لالأمم  املقيم  املن�سق  مكتب  نظمه  حوار  يف 
بعنوان  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وهيئة  املتحدة 
يراعي النوع  تعاف  نحو  العمل:  يف  "املراأة 
من  باملئة   50 اأن  الأردن"،  يف  الجتماعي 
الذي  )ا�ستدامة(  برنامج  من  امل�ستفيدين 
وب�سورة  الإن��اث  من  هم  املوؤ�س�سة  اأطلقته 
اكرب من ا�ستفادة الذكور، كما اأن التاأمينات 
منظومة  يف  والتو�سع  ال�سمان  يقدمها  التي 
ال��ذي  ال�سحي  وال��ت��اأم��ني  الأم��وم��ة  ت��اأم��ني 
تعتزم املوؤ�س�سة تطبيقه يف القريب العاجل، 
ت�سكل اأر�سية داعمة لزيادة م�ساركة املراأة 

يف �سوق العمل.
حماية  وف����رت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  وب���ني 
العاملة  ل��ل��م��راأة  م��ن��ا���س��ب��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
التاأمينية  املنظومة  واثبتت  واأ���س��رت��ه��ا؛ 
التعامل  على  وقدرتها  �سالبتها  للموؤ�س�سة 
فر�سة  و�سكلت  وامل�ستجدات  التحديات  مع 
مظلة  لتو�سيع  جديدة  اأدوات  ل�ستحداث 

احلماية الجتماعية.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية 
�سلمى  الدكتورة  امل��راأة،  ل�سوؤون  الأردن��ي��ة 
اجلهات  جميع  بني  التن�سيق  اإن  النم�س، 
ال�سيا�سات  واإنفاذ  امل��راأة  لتمكني  الفاعلة 
لتمكينها  اأ�سا�سية  عوامل  باملراأة  املتعلقة 
التمكني  على  الرتكيز  ميكن  ول  اقت�ساديا، 
املجالت  عن  مبعزل  للمراأة  القت�سادي 
دخول  على  قدرتها  يف  توؤثر  التي  الأخرى 

�سوق العمل.
يف  املتحدة  ل��الأمم  املقيم  املن�سق  وق��ال 
يف  ال�ستثمار  اإن  بيدر�سن:  اآندر�س  الأردن 
املزيد من فر�س العمل للن�ساء، �سيكون عامل 
تغير حقيقي يف تعاف اأ�سرع واأكر �سمول، 
والحتفاظ  امل��راأة  ع��ودة  اأن  على  م�سددا 
اأن يتحقق دون  العمل ل ميكن  بها يف �سوق 
دعم من القطاع اخلا�س، م�سرا اإىل اأن ذلك 
عائلية  اإج��ازة  و�سيا�سات  مرونة  �سيتطلب 

اأكر تف�سيال.
وق���ال���ت ���س��ف��رة الحت�����اد الأوروب�����ي 
اإن  هادجيثيودو�سيو:  م��اري��ا  الأردن  يف 
امل�ساركة القوية مع �سركائنا ب�ساأن امل�ساواة 
انتعا�س  لتحقيق  اأ�سا�سي  اأم��ر  اجلندرية 
وبناء  كوفيد-19  اأزم��ة  من  م�ستدام  عاملي 

جمتمعات اأكر عدالة و�سمولية.
اأن وفد الحتاد الأوروبي يف  واأو�سحت 

نهج  با�ستخدام  احلكومة  مع  يعمل  الأردن 
التحول اجلندري، لدعم التعايف امل�ستجيب 
الحتاد  �سيوا�سل  حيث  الجتماعي،  للنوع 
والو�سول  للمراأة  املالية  الأمية  حمو  دعم 
اإىل التمويل، اإىل جانب التدخالت املبتكرة 
وامل�ساركة يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات 
ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  الأخ�سر،  والنمو 
العملية  يف  وم�ساهمتهن  الن�ساء  م�ساركة 

ال�سيا�سية.
لبنك  التنفيذية  الرئي�سة  وق��ال��ت 
تف�سي  م���ع  ال�����س��ع��ي��د:  ن���ادي���ة  الحت�����اد 
من  املزيد  يتحملن  ال�سيدات  راأينا  الوباء، 
من  العديد  وا�سطرت  الرعاية،  م�سوؤوليات 
ال�سيدات اإىل ترك وظائفهن لأنهن مل يكن 
يف  املرونة  دون  التوازن  حتقيق  مبقدورهن 

اأعمالهن.
اأي  م��ن  اأك���ر  الأوان  "اآن  واأ���س��اف��ت 
التنوع  �سيا�سات  ماأ�س�سة  اإىل  م�سى،  وقت 
الأع���وام  ففي  اجلن�سني،  ب��ني  ال��ع��دال��ة  و 
التي  ال�سيا�سات  هذه  مثل  طبقنا  املا�سية، 
اأتت ثمارها؛ لأننا كنا قادرين على التكيف 

ب�سرعة مع الو�سع الطبيعي اجلديد".
من  ج��زءا  املتحدة  الأمم  ح��وار  ويعد 
�سل�سلة احلوارات التي تندرج يف �سياق اإطار 
والقت�سادي  الجتماعي  املتحدة  الأمم 

لال�ستجابة جلائحة كوفيد-19.

*عمان 
امللكية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وق��ع��ت 
ل�سوء  ال�����دويل  امل���رك���ز  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
ال�����س��ن��ك��روت��رون ل��ل��ع��ل��وم ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
الثالثاء،   ، ال�سرق الأو�سط  وتطبيقاتها يف 
م��رك��ز عبد  م��ع  ب��ع��د،  ع��ن  م��ذك��رة تفاهم 

ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية.
البحث  تعزيز  اىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
يف  والتوا�سل  والتدريب  والتعليم  العلمي 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  الأردن 

اإفريقيا.
بنت  �سمية  الأمرة  �سمو  املذكرة  ووقع 
امللكية،  العلمية  اجلمعية  رئي�س  احل�سن 
ال�سنكروترون  ل�سوء  ال��دويل  املركز  وعن 
ال�سرق  يف  وتطبيقاتها  التجريبية  للعلوم 
طوقان،  خالد  الدكتور  م��دي��ره  الأو���س��ط 
للفيزياء  ال��دويل  ال�سالم  عبد  مركز  وعن 
اآتي�س  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام  م��دي��ره  النظرية 
اجلمعية،  ع��ن  ب��ي��ان  وذك����ر  داب��ه��ول��ك��ر. 
تنمية  تعزيز  اإط���ار  ح���ددت  امل��ذك��رة  ان 
القدرات العلمية للعلماء يف الأردن وال�سرق 
بفيزياء  املهتمني  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
خالل  م��ن  وتطبيقاتها،  ال�سنكروترون 
خ��رباء  م��ع  للعمل  تدريبية  منح  ت��ق��دمي 
عالن  منطقة  يف  ال��دويل  املركز  من  كل  يف 
"اإليرتا" يف  و�سنكروترون  ال�سلط،  مبدينة 

مدينة تري�ستا الإيطالية.
ال��ت��دري��ب��ي، اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي���ه���دف 
م�ستخدمي  م��ن  موؤهلة  جمموعة  تطوير 
العلوم  باأبحاث  اخلا�س  ال�سوئي  )امل�سرع 
املجتمع  داخ��ل  والتطبيقية(  التجريبية 
العلمي الأردين ويف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.
اجلمعية  �ستعمل  امل��ذك��رة،  ومب��وج��ب 
لل�سراكة  فر�س  خلق  على  امللكية  العلمية 
فر�س  وت�سهيل  الأردن  يف  الباحثني  م��ع 
عبد  وم��رك��ز  ال���دويل  امل��رك��ز  يف  تدريبهم 
بحيث  النظرية،  للفيزياء  الدويل  ال�سالم 
حموريا  دورا  لتلعب  ال�سراكة  ه��ذه  تاأتي 
للجمعية  ال�سرتاتيجية  املهمة  تعزيز  يف 
وت�سهيل  دعم  يف  املتمثلة  امللكية  العلمية 

العلمية  القدرات  وبناء  العلمية،  الأبحاث 
للباحثني الأردنيني.

بنت  �سمية  الأم����رة  �سمو  واأع���رب���ت 
احل�سن، عن تطلعها ملخرجات هذه ال�سراكة 
ب��ني اجل��م��ع��ي��ة وامل���رك���زي���ن، م�����س��رة اإىل 
التي  الثالث،  للموؤ�س�سات  امل�سرتكة  الروؤية 
وتعزيز  العلمية  القدرات  بناء  اإىل  ت�ستند 
مركز  ان  حيث  والتعاون،  العلمي  البحث 
على  تاأ�سي�سه  ومنذ  ال��دويل،  ال�سالم  عبد 
جائزة  على  احلائز  عبدال�سالم  العامل  يد 
نوبل، يعمل على تدريب العلماء يف البلدان 
حياتهم  لتطوير  مهاراتهم  و�سقل  النامية 

املهنية والعلمية.
ك��م��ا ي��ع��م��ل امل���رك���ز ال�����دويل ل�����س��وء 
العلمي  التميز  تعزيز  على  ال�سنكروترون، 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ال�����س��رق الأو����س���ط من 
على  تعتمد  عاملية  بحوث  تقدمي  خ��الل 
م��راف��ق امل���رك���ز. واو���س��ح��ت ���س��م��وه��ا اأن 
من  عاما   50 م�سرة  خالل  ومن  "اجلمعية 
املوؤ�س�سة  بكونها  املرتاكمة، تفخر  اخلربات 
جمال  يف  ال��رائ��دة  التطبيقية  البحثية 
الفني  الدعم  وتقدمي  الفنية  ال�ست�سارات 
يف الأردن، و بتميزها اأي�سا يف جمايل العلوم 
ما  الإقليمي،  امل�ستوى  على  والتكنولوجيا 
التي  ال�سراكة  هذه  جناح  فر�س  من  يعزز 

�ستعمل على حتقيق هذه الروؤية".
�سنلم�س  باأننا  ثقتها  �سموها،  واك��دت 
الأردن  على  الإيجابي  ال�سراكة  هذه  اأثر 

واملنطقة قريبا.
طوقان،  خالد  الدكتور  قال  جهته،  من 
املذكرة  هذه  من  جزءا  نكون  اأن  "ي�سعدنا 
جنبا اإىل جنب مع اجلمعية العلمية امللكية 
للفيزياء  ال����دويل  ال�����س��الم  ع��ب��د  وم��رك��ز 
اأق���ام  امل��رك��ز  ان  اىل  م�����س��را  النظرية" 
مركز  مع  طويال  وتعاونا  طويلة  عالقات 

عبد ال�سالم منذ املراحل الأوىل لإن�سائه.
واأعرب عن امتنانه ل�سمو الأمرة �سمية 
ال�سالم  عبد  مركز  ومل��دي��ر  احل�سن،  بنت 
اأتي�س  الدكتور  النظرية  للفيزياء  الدويل 
ال�سراكة  ه��ذه  يف  مل�ساركتهم  داب��ه��ول��ك��ر، 
اجل�سور  بناء  اإىل  تهدف  التي  ال��واع��دة 

�سيمكن  ال��ذي  العلمي  التعاون  خ��الل  م��ن 
جمالت  من  املزيد  ا�ستك�ساف  من  ال�سركاء 
الأردن  �ستفيد  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم  ال��ب��ح��ث 

واملنطقة باأ�سرها.
دابهولكر،  اأتي�س  الدكتور  قال  بدوره، 
عالقة  للفيزياء  ال��دويل  املركز  "تربط 
اىل  م�����س��را  الأردن"  م��ع  الأم����د  ط��وي��ل��ة 
ب����دور حم����وري يف  ق���ام  ك���ان  امل���رك���ز  اأن 
م���راح���ل ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��رك��ز ال����دويل 
التجريبية  للعلوم  ال�سنكروترون  ل�سوء 
ويف  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  وتطبيقاتها 
وكاأنه  ب��داأ  وق��ت  يف  لأهدافه،"  حتقيقه 
مثال  املركز  ا�سبح  حتى  املنال  بعيد  حلم 
ي��ح��ت��ذى ب��ه ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل م��ن خ��الل 

العلم".
الدويل  ال�سالم  عبد  مركز  ان  واأ�ساف 
نظام  يف  األيرتا  �سريكه  مع  دعمه  يوا�سل 
ب��اأن  ف��خ��ره  ع��ن  معربا   ، للعلوم  تري�ستا 
مركز  خريجي  اأح��د  هو  طوقان  الدكتور 

عبد ال�سالم.
وا�سار اىل تطلعه لتعزيز التعاون بيننا 
وال�سعي لتحقيق مهمتنا يف الأردن التي من 
تقدم  على  دائم  تاأثر  لها  يكون  اأن  املوؤكد 

العلوم يف املنطقة.
واع��دة،  ال�سراكة  ه��ذه  اآف��اق  اأن  وب��ني 
واملركزين  العلمية  اجلمعية  ت�سرتك  اإذ 
التعاون  خ��الل  من  اجل�سور  بناء  مهمة  يف 
العلمي والبحوث التي تركز على التحديات 
هذا  اأن  اىل  م�سرا  املنطقة،  يف  احلرجة 
الثالث  املوؤ�س�سات  ب��ني  اجل��دي��د  ال��ت��ع��اون 
حتديد  على  ق��درت��ه��ا  تعزيز  يف  �سي�سهم 
الأردن  ل�سالح  البحث  جم��الت  واكت�ساف 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 

والعامل النامي باأ�سره.
وقعت  امل��ذك��رة،  توقيع  هام�س  وعلى 
تفاهم  مذكرة  امللكية  العلمية  اجلمعية 
ال��دويل  ال�سالم  عبد  مركز  م��ع  منف�سلة 
تبادل  على  ت��رك��ز  ال��ن��ظ��ري��ة،  للفيزياء 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي يف جم��الت 
املتقدمة  واحلو�سبة  الأر���س  نظام  فيزياء 

والنمذجة املناخية.

األمم المتحدة تنظم حوارا 
بعنوان المرأة في العمل 

مذكرة تفاهم لبناء القدرات العلمية في تطبيقات 
السنكروترون في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مقال رئيس التحرير

يف  امل����رور  اأزم����ة  م�سكلة 
 .. م��وؤرق��ة  م�سكلة  اأ�سحت  واأرب���د   وال��زرق��اء  عمان 

املتقدمة تكون الزمة يف �سوارع معينة فقط و يف اوقات  الدول  يف 
معينة ... يف عمان واملدن الكربى كل �سوارعها ازمة و يف كل الوقات 
لبد  يقول  ال�سر  ازمة  على  املعلقني  وبع�س  الفجر  اوقات  حتى   ...
من بناء طابق ثاين يف عمان .. حى نحل الزمة يف ال�سوارع ولال�سف 
املخالفات ول يوجد حلول فنية  زالت احللول جبائية من خالل  ما 
�سوارع  يف  موجودة  الزم��ة  ونف�س  ومرورية  وتنظيمية  وهند�سية 
وهذه  البلديات  يف  املرور  لق�سام  غياب  هناك  حيث  واربد  الزرقاء 
والكمرات  والتوقف  الوقوف  زرع  قارمات ممنوع  الق�سام تن�سط يف 
فقط  وللوهلة الوىل يبني الهاج�س جبائي بامتياز وغاب الهاج�س 

التنظيمي واملروري عن امل�سهد .
مرورية  اأزمة  وملفت  يومي  ب�سكل  عمان  العا�سمة  �سوارع  ت�سهد 
خانقة ت�سكل قلقًا لكل مواطن يقود �سيارته متوجه اإىل مكان عمله، 
وا�ساعة جزء من وقته اليومي ي�سل يف بع�س الوقات اىل �ساعات 
طويلة، ناهيك عن زيادة م�سروف املحروقات وال�سغط النف�سي ، و�سد 
اوقات  عن  املوظفني  تاأخر  جراء  العمل  �ساحب  وتوبيخ  الأع�ساب 

دوامهم ، وزيادة يف ن�سبة حوادث ال�سر اليومية .
ت�سهدها  التي  املرورية  الزمات  وراء  ال�سبب  ان  مواطنون  ويرى 
عمان هو الت�سخم والكثافة ال�سكانية فيها وانح�سار اخلدمات العامة 
اىل  اإ�سافة  داخلها  ووزارات  حكومية  ودوائ��ر  م�ست�سفيات  من  كافة 
اخلدمات احلياتية التي ت�ستقطب اجلميع للعي�س فيها تاركني بذلك 
باقي مناطق وحمافظات اململكة واأ�سار مواطنون اأن الزمات املرورية 
اي�سا توؤثر وب�سكل كبر على و�سائل النقل العامة التي ت�ستغرق وقتا 
كبرا يف نقل الركاب وتقوم بتحويل خط �سرها لتجنب الزمات مما 
يعيق املواطنيني من الو�سول اىل اماكن عملهم ومنازلهم وفق املفرو�س

الوقت  تكلفة  لالأعمال،  اك�سفورد  ملجموعة  �سابق  تقرير  قدر 
ال�سائع واملحروقات على املواطنني باأزمة املرور اليومية يف العا�سمة 

عمان بنحو 1.4 مليار دولر �سنويا 
بنحو  يقدر  وال��ذي  لل�سكان  امل�سطرد  النمو  اأن  التقرير  واأو�سح 
اىل  العامة  الح�ساءات  دائرة  توقعات  ت�سر  فيما  ن�سمة  ماليني   7
�سغوطا  �سي�سع   2025 العام  بحلول  ن�سمة  مليون   8.5 لنحو  و�سوله 
التو�سع  خلفية  على  الأردن  يف  للنقل  التحتية  البنية  على  متزايدة 

احل�سري ال�سريع
الأردن،  يف  احل�سرية  املراكز  تطور  ومع  اأنه  اإىل  التقرير  ولفت 
يف  دورا  ال�سريع  الرتدد  حافالت  م�ساريع  تلعب  اأن  يف  احلكومة  تاأمل 
التنقل  وت�سهيل  التكاليف  من  الزدحام، واحلد  التخفيف واحلد من 

على املواطنني بني املحافظات 
العا�سمة  التي تواجهها  التحديات احل�سرية  التقرير اىل  واأ�سار 
داخل  خا�سة  املرورية،  الختناقات  راأ�سها  على  يقع  والتي  عمان، 
ملدير  �سابقة  لت�سريحات  ووف��ق��ا  ال��ب��الد.  يف  ال��ك��ربى  امل��دن  وح��ول 
تنفيذي يف اأمانة عمان الكربى  » يفقد ال�سائقون الكثر من الأموال 
و  القيادة«  اثناء  ال�سبل  بهم  تتقطع  عندما  الوقود  ا�ستهالك  على 
ح�سب بع�س التقديرات، تكلف الختناقات املرورية 1.4 مليار دولر 

�سنويا يف الوقت ال�سائع والوقود، وفقا لأمانة عمان الكربى
"�ساعات الذروة، م�سطلح فقد دللته ومعناه مع تو�سع اأزمة ال�سر 
عمان  العا�سمة  يف  ال�ساعة  مدار  على  لتمتد  املرورية،  والختناقات 
�سمة  "الأزمة"  باتت  حتى  الخرى،  الكبرة  املحافظات  من  وغرها 

عمان، التي ت�سغط على اأع�ساب املواطنني، �سائقني وركابا وم�ساة
�ساعات  يف  حتى  اأزم��ة،  اأو  ذروة"  "�ساعة  ا�سبحت  الوق��ات  كل 
وراء  ان  اىل  خمت�سون  ي�سر  فيما  مواطنني،  بح�سب  الليل،  منت�سف 
يف  مبا  كبرة،  ب�سورة  املركبات  اع��داد  زي��ادة  وتفاقمها  الزم��ة  هذه 
ذلك �سيارات الزوار واملغرتبني، و�سعف بنية ال�سوارع، وكرة املولت 
البنوك  وتركز  واملطاعم،  واملقاهي  والكافيهات  الأف��راح  و�سالت 
والدوائر احلكومية يف �سوارع ومناطق رئي�سية، وافتقار معظم املناطق 

ل�ساحات ومباين ا�سطفاف �سيارات طابقية
يبدو ان التخطيط والتنظيم والتو�سع م�سطلح غائب من اأجندة 
دنيا  يا  زحمة  عدوية(  )اأحمد  اأغنية  و�ستبقى  الكربى  البلديات 
زحمة هي الرا�سخة يف ذهن وتطلعات امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار ول 

يوجد )بعد نظر( .

خالد خازر الخريشا

كل االوقات أصبحت 
)ساعات ذروة(

khrishakhaled@yahoo.com

عين على القدس يرصد معاناة 
المقدسيين خالل موسم األعياد اليهودية

*عمان 
الأردين  التلفزيون  عر�سه  الذي  القد�س  على  عني  برنامج  �سلط 
العياد  مو�سم  فرتة  خالل  املقد�سيني  معاناة  على  ال�سوء  الثنني، 

اليهودية والإجراءات التي ترافقها.
حيث  اليهودية،  الحتفالت  ملظاهر  م�ساهد  الربنامج،  وعر�س 
ظهرت البلدة القدمية واأ�سواقها خالية من الفل�سطينيني، م�سرا اإىل 
اأن مدينة القد�س تعي�س اأ�سواأ اأيامها يف �سهر اأيلول �سنويا، خالل مو�سم 
والتعقيدات،  واحلواجز  املعاناة  من  املزيد  حيث  اليهودية،  العياد 
نظرا لنت�سار اأعداد كبرة من �سرطة الحتالل بهدف ت�سهيل حركة 
من  املقد�سيني  "ومنع  الق�سى،  للم�سجد  واقتحاماتهم  امل�ستوطنني 

الو�سول اإليه " بح�سب ما اأكد اأحد املقد�سيني احلاج حمي�سن.
واو�سح الربنامج يف تقريره ال�سبوعي امل�سور يف القد�س، اأن اأ�سواق 
البلدة القدمية تعترب اكر القطاعات ت�سررا من اإجراءات الحتالل 
هذه  يف  املارة  من  تخلو  "تكاد  اأنها  اذ  اليهودية،  الأعياد  فرتة  خالل 
وحميط  الغربية  ال�سفة  على  املفرو�سة  الغالقات  ب�سبب  الفرتة" 
القد�س، ما يت�سبب بتدهور الو�ساع القت�سادية للتجار الفل�سطينيني 

يف هذه الفرتة ،التي قد متتد ل�سهر كامل.
والتقى الربنامج الذي يقدمه الإعالمي جرير مرقة، عرب ات�سال 
اأن  اأو�سح  الذي  الر�سق،  حجازي  القد�س  جتار  جلنة  برئي�س  فيديو، 
�سلطات الحتالل ومنذ بداية هذا ال�سهر بداأت بفر�س الإغالقات على 
جتار البلدة القدمية، وخ�سو�سا املحالت التي تقع على خط التما�س 
الول للم�سجد الأق�سى وحائط الرباق، لت�سهيل الو�سول اليه. ولفت 
الحتالل  �سرطة  بحماية  امل�ستوطنون  بها  يقوم  التي  املمار�سات  اإىل 
التي  اليومية  التلمودية  وال�سلوات  كالقتحامات  الفرتة،  هذه  خالل 
عن  الإ�سالمية  الوقاف  دائرة  موظفي  واإبعاد  امل�سجد  حرم  يف  تقام 

امل�سجد الأق�سى املبارك.
التجاري  القطاع  لها  يتعر�س  التي  امل�سايقات  اأب��رز  وا�ستعر�س 
كفر�س الغالقات، واإلغاء جميع الت�ساريح التي اأعطيت للفل�سطينيني 
من ال�سفة الغربية لدخول مدينة القد�س منذ بداية ال�سهر حتى واإن 
كانت �سارية املفعول، ما �سرب احلركة التجارية يف املنطقة، وخ�سو�سا 
من  بدءا  ال�سرقية  املنطقة  وهي  امل�ستوطنون  بها  مير  التي  الطريق 
�سارع املجاهدين مرورا ب�سارع الواد وباب ال�سل�سلة. ولفت الر�سق اإىل 
املناطق  بهذه  مرورهم  خالل  امل�ستوطنون  بها  يقوم  التي  املمار�سات 
وجوه  يف  ال�سرائيلية  بالأعالم  والتلويح  للفل�سطينيني  وا�ستفزازهم 
املارة وا�سحاب املحالت وتوجيه ال�ستائم لهم، وانه يف حال ح�سل اأي 

�سدام نتيجة لهذه املمار�سات يتم اإعتقال التاجر.
ب�سكل  وال�سوارع  املداخل  اإغالق  يتم  الغفران  يوم  يف  انه  واأ�ساف 
متر  �سيارة  اأي  على  احلجارة  باإلقاء  امل�ستوطنون  يقوم  كما  كامل، 

باملناطق التي بها م�ستوطنات.
القد�س  يف  القطاعات  جميع  على  توؤثر  الغالقات  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإىل  الو�سول  و�سعوبة  الغالقات  ب�سبب  التعليم  قطاع  ت�سرر  حيث 
ال�سياحة  قطاع  ت�سرر  كما  الدرا�سة،  وتعطيل  التعليمية  املوؤ�س�سات 
مطعما  و22  �سياحية  حافلة  �سائق  و496  فندقا   12 لوجود  نظرا 
الغالقات،  ب�سبب  ت�سررت  انها  موؤكدا  �سياحيا،  دليال  و298  �سياحيا 
واأن عدد من املن�ساآت ال�سياحية األعنت اإفال�سها لعدم قدرتها على اأداء 

التزاماتها وال�سرائب املفرو�سة عليها.
اأن  وعن حجم ال�سرر الواقع على القطاع التجاري، او�سح الر�سق 
املربع  يف  اأخرى  و460  القدمية،  البلدة  داخل  متجرا   1372 هنالك 
اخلارجي لأ�سوار البلدة القدمية تعاين من اإجراءات الحتالل، واأن من 
بني متاجر البلدة القدمية هناك اأكر من 460 حمال للتحف ال�سرقية 
املحالت  اإغ��الق  ن�سبة  واأن  املا�سي،  العام  من  اآذار  �سهر  منذ  مغلقة 
التجارية ارتفعت 17 باملئة، ما يعترب موؤ�سرا خطر. واأثنى الر�سق يف 
حديثه على م�سروع ال�سندوق الها�سمي لإعمار امل�سجد الق�سى وقبة 
ال�سخرة امل�سرفة، والذي مت مبوجبه جتديد جميع املحالت التجارية 
يف �سارع �سالح الدين وال�سلطان �سليمان، كما اأ�سار اإىل املكرمة امللكية 

باإعفاء جميع امل�ستاأجرين من الأوقاف من الإيجارات.

تجديد وتوسيع اعتماد الفحوصات المخبرية 
المعتمدة بمختبرات الغذاء والدواء

انطالق تدريبات اعضاء برنامج 
الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي

*عمان 
نزار  الدكتور  وال��دواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأعلن 
املعتمدة،  املخربية  الفحو�سات  اعتماد  وتو�سيع  جتديد  عن  مهيدات، 

التي يتم اجراوؤها يف خمتربات املوؤ�س�سة.
واأو�سح مهيدات، يف بيان ا�سدرته املوؤ�س�سة الثالثاء، اأنه مت تثبيت 
خمترب  ق�سم  يف  املعتمدة  املخربية  للفحو�سات  العتماد  وتو�سيع 
فح�سا   31 لي�سمل   ،17025:2017 الدولية  للموا�سفة  وفقا  الغذاء 
مبا   )056-JAS-Test( رقم  �سهادة  احلايل  للعام  معتمدا  خمربيا 
ومتبقيات  واجلرثومية  والفيزيائية  الكيميائية  الفحو�سات  فيها 

املبيدات الزراعية وذلك باإدراج فحو�سات خمربية جديدة معتمدة.
واأ�ساف انه مت جتديد العتماد للفحو�سات املخربية املعتمدة ملدة 
خم�س �سنوات اإ�سافية يف جمال امل�ستح�سرات الدوائية املقدمة لغايات 
الت�سجيل يف خمترب الرقابة الدوائية- �سعبة البحث والتطوير، وفقا 
للموا�سفة الدولية 17025:2017 وتو�سيعه باإدراج فحو�سات جديدة 
-Jas Test( معتمدة لي�سم 15 فح�سا خمربيا لعام 2021 �سهادة رقم

.)77
جودة  نظام  بناء  يف  النوعية  املوؤ�س�سة  جهود  ا�ستمرار  اىل  وا�سار 
القيا�سية  املوا�سفة  ومعاير  متطلبات  مع  من�سجما  يكون  خم��ربي 
الدولية ايزو 17025:2017 مبا يكفل �سمان �سالمة الغذاء وماأمونية 
وفاعلية الدواء من خالل اإ�سدار نتائج موثوقة يعتمد عليها يف اتخاذ 

القرارات والإجراءات.

*عمان 
التي  الثالثة  املرحلة  �سمن  الثاين  الأ�سبوع  تدريبات  انطلقت 
ينفذها املعهد ال�سيا�سي التابع لوزارة ال�سباب لأع�ساء برنامج احلكومة 

ال�سبابية والربملان ال�سبابي.
ووفقا لبيان املعهد الثالثاء، اعلن اأمني عام وزارة ال�سباب الدكتور 
التح�سر  ب��دء  عن  الفعاليات،  انطالق  رع��ى  ال��ذي  اجلبور  ح�سني 
ال�سبابية  احلكومة  برنامج  لأع�����س��اء  العملي  التطبيق  ملرحلة 
النتهاء  بعد  النواب،  وجمل�س  الوزراء  جمل�س  مع  ال�سبابي  والربملان 
من املرحلة الثالثة للربنامج واخلروج باأوراق ال�سيا�سات �سمن حماور 
مع  ومناق�ستها  وعر�سها  وتقدميها  املختلفة  واللجان  القطاعات  عمل 

املعنية. املوؤ�س�سات 
يف  ال�سباب  م�ساركة  من  ج��زءا  ياأتي  الربنامج  ان  اجلبور،  واك��د 
�سناعة القرار وتقدمي اخليارات والبدائل من نظرة �سبابية، وكجزء 
ال�سيا�سي على اعداد قيادات  املعهد  ال�سباب من خالل  وزارة  من عمل 

�سبابية وتدريبها �سمن منهجية العمل الرباجمي.
و�سارك يف برنامج تدريب الأ�سبوع الثاين، اع�ساء جلنة النزاهة 
قطاع  اإىل  بالإ�سافة  الإن�سان،  وحقوق  العامة  واحلريات  وال�سفافية 
القانونية  واللجنة  والقوانني  والت�سريعات  الجتماعية  التنمية 

وجلنة قطاع ال�سباب والثقافة والإعالم يف املعهد.

الفاو تطلق برنامج تدريب مدربين 
على منهاج مدارس المزارعين الحقلية

  
*عمان 

)ال��ف��او(  املتحدة  ل���الأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة  اأطلقت 
منهاج  على  الرئي�سيني،  للمدربني  املتقدم  للتدريب  برناجما  الثالثاء، 
خالل  من  الأوروب��ي  الحتاد  من  بتمويل  احلقلية،  املزارعني  مدار�س 
ال�سندوق الئتماين الإقليمي لال�ستجابة لالأزمة ال�سورية، وبالتعاون 

مع وزارة الزراعة.
اإنه  بيان،  يف  ع�ساف،  نبيل  املهند�س  الأردن،  يف  الفاو  ممثل  وقال 
ل�سنوات  كبر  بنجاح  احلقلية  امل��زارع��ني  مدار�س  منهاج  تطبيق  مت 
عديدة يف اأجزاء خمتلفة من العامل، حيث ي�ستند املنهاج اإىل "التعلم 
قرارات  اتخاذ  على  املجتمعات  قدرة  بناء  يف  للم�ساعدة  باملمار�سة" 
للمجتمعات  من�سة  م�ستنرة. واأ�ساف اإنها "مدر�سة بال جدران" توفر 
الزراعية، ومتكنها من م�ساركة خرباتها ومعرفتها لتح�سني ممار�ساتها 
اإىل الإنتاج  التي توؤدي  التعلم التجريبية  احلالية من خالل عمليات 

الزراعي امل�ستدام.
املتقدم  ال��ت��دري��ب  م��ن  �سل�سلة  م��ن  كجزء  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  وي��اأت��ي 
مدار�س  مثل  املهمة  املو�سوعات  من  العديد  على  الرئي�سيني  للمدربني 
ومكافحة  احل�ساد  بعد  ما  وتقنيات  ومرافق  الزراعية  الأعمال  اإدارة 
الآفات، والتكنولوجيا الزراعية احلديثة والتنمية الريفية وامل�ساريع 

الريادية والإنتاج احليواين املتكامل.
يف  الرئي�سيني  املدربني  قدرات  وبناء  دعم  اىل  التدريب  ويهدف   
الأردن،  يف  للمزارعني  جديدة  حقلية  مدار�س  لإن�ساء  الزراعة  وزارة 
حيث �سيقوم املدربون الرئي�سيون يف وقت لحق ببناء قدرات اأكر من 
100 من مي�سري مدار�س املزارعني احلقلية يف الوزارة، وذلك للو�سول 

اإىل اأكر من 1000 مزارع.
املمول من الحتاد الأوروبي  امل�سروع  اإطار  الن�ساط يف  وياأتي هذا 
امل�سيفة  للمجتمعات  الغذائي  والأم���ن  املرنة  العي�س  �سبل  لتعزيز 
التنمية  تعزيز  خ��الل  من  ولبنان  الأردن  يف  ال�سوريني  والالجئني 
)الفاو(  منظمة  قبل  من  تنفيذه  يتم  ال��ذي  امل�ستدامة"،  الزراعية 
وال�سندوق  العاملي  الأغذية  وبرنامج  الزراعة  وزارة  مع  وبالتعاون 

الدويل للتنمية الزراعية.
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*القاهرة 
بحث ال�سفر الأردين يف القاهرة اأجمد 
الع�سايلة، مع ف�سيلة الإمام الأكرب الدكتور 
اأحمد الطيب، �سيخ الأزهر ال�سريف، تعزيز 
الأزه���ر  وموؤ�س�سة  الأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
التعليمي  امل��ج��ال  يف  خ�سو�سًا  ال�سريف، 

والثقايف.
واأكد الع�سايلة خالل اللقاء الذي تناول 
الأزه��ر  يوفرها  التي  الأكادميية  الفر�س 
واملوؤ�س�سات  الأزه��ر  جامعة  عرب  ال�سريف 
التعليمية التابعة له، احلر�س على تطوير 
العالقات العلمية والأكادميية، وال�ستفادة 

م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي ت��وف��ره��ا امل��وؤ���س�����س��ات 
يف  الراغبني  الوافدين  للطلبة  الأزهرية 
درا�سة خمتلف التخ�س�سات الأكادميية يف 
الع�سايلة  ورحب  الأزه��ر.  ومعاهد  جامعة 
منح  تخ�سي�س  على  الأزه��ر  �سيخ  مبوافقة 
يف  الراغبني  الأردن��ي��ني  للطلبة  درا�سية 
الدار�سة يف جامعة الأزهر، التي تتميز يف 
وال�سيدلة  والطب  الدين  علوم  تخ�س�سات 
على  م�سددا  املتعددة،  والعلوم  والهند�سة 
الذي  املتميز  والتوعوي  التنويري  ال��دور 
ُيعرف به الأزهر يف خمتلف العلوم.  بدوره، 
اأكد الإمام الدكتور اأحمد الطيب يف م�ستهل 

اللقاء، حر�س الأزهر ال�سريف على تدعيم 
وخمتلف  اململكة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
الأردنية،  والتعليمية  الدينية  املوؤ�س�سات 
امللك  ج��الل��ة  عهد  يف  حتقق  مب��ا  م�سيدًا 
متيزت  وازده��ار  تطوٍر  من  الثاين  عبداهلل 
وخ��الل  امل��ج��الت.  خمتلف  يف  اململكة  ب��ه 
ال�ستثمار  اأهمية  على  التاأكيد  مت  اللقاء، 
يف التعليم وتطوير هذا القطاع احليوي يف 
ومهارات  بقدرات  يتمتع  عربي  جيل  بناء 
ن  وحت�سّ الع�سر  متطلبات  تواكب  تعليمية 
خمتلف  مع  للتعامل  الأجيال  وثقافة  وعي 

التحديات.

*القدس 
وال��دي��ار  للقد�س  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي  ح���ذر 
الأق�سى  امل�سجد  خطيب  الفل�سطينية، 
الدعوات  من  ح�سني،  حممد  ال�سيخ  املبارك 
املزعوم  الهيكل  جماعات  اأطلقتها  التي 
وامل��ن��ظ��م��ات امل��ت��ط��رف��ة ���س��د امل��ق��د���س��ات 
الأق�سى  امل�سجد  راأ�سها  الفل�سطينية، وعلى 
اخلليل،  يف  الإبراهيمي  وامل�سجد  املبارك، 
بيان  يف  املفتي  وب��ني  بهما.  امل�����س  ب��ه��دف 
اأن هذه اجلماعات تطالب �سلطات  �سحفي، 
مقاعد  ب��اإدخ��ال  لها  بال�سماح  الح��ت��الل 
وكتب توراتية، بهدف الدرا�سة يف �ساحات 
ال�سماح  وكذلك  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 
التوراتية  املحا�سرات  باإلقاء  حلاخاماتها 
املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  مقتحمي  على 
الحتالل  �سلطات  مطالبتهم  اىل  اإ�سافة 
لت�سهيل  جميعها  الأق�����س��ى  اأب����واب  بفتح 
باب  على  ذل��ك  اقت�سار  وع��دم  القتحام 

املغاربة فقط.  ودان قيام �سلطات الحتالل 
املتطرفة  اجلماعات  لهذه  احلماية  بتوفر 
التي تقتحم امل�سجد الأق�سى املبارك يوميا، 
لبا�س  يرتدون  وه��م  ج��دا،  كبرة  ب��اأع��داد 
الكهنة، وينفخون يف البوق، بحجة الأعياد 
النتهاكات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا  ال��ي��ه��ودي��ة، 
اإ�سالميا فوريا. ونا�سد  ت�ستدعي ردا عربيا 
الهيئات واملنظمات املعنية �سرورة التدخل 
لوقف هذه النتهاكات �سد امل�سجد الأق�سى 
الحتالل  �سلطات  اأن  من  حم��ذرا  املبارك، 
حرب  اإىل  املنطقة  تدفع  املمار�سات  بهذه 
اإر�ساء  وذل��ك  اأح��د،  منها  ي�سلم  لن  دينية 
امل�سجد  ه��دم  هدفها  متطرفة  ملجموعات 
املزعوم  الهيكل  واإقامة  املبارك،  الأق�سى 
املفتي  ا�ستنكر  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن  مكانه. 
ح�سني، قرار �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
اأكر  الإبراهيمي  امل�سجد  باإغالق  اجلائر 
امل�سلني  اأمام  املا�سية  الأيام  خالل  مرة  من 

امل�����س��ل��م��ني، ب��ح��ج��ة الأع���ي���اد ال��ي��ه��ودي��ة، 
نكراء  وجرمية  ع��دوان  الإغ��الق  اأن  مبينا 
لت�سببه يف حرمان امل�سلني امل�سلمني من اأداء 

�سعائرهم الدينية.
حترم  ال�سماوية  الأدي���ان  ان  واأ���س��اف 
للعبادة،  املقد�سة املخ�س�سة  امل�س بالأماكن 
وت���وؤك���د ح��رم��ت��ه��ا، ك��م��ا ت��ن�����س ال��ق��وان��ني 
مقد�سات  احرتام  على  الدولية  والأع��راف 
�سونا  باأهلها  اأو  بها  امل�س  وع��دم  الآخرين 
الحتالل  �سلطات  اأن  غر  العبادة،  حلرية 
���س��رورة  على  و���س��دد  ك��ل��ه.  ل��ذل��ك  تتنكر 
حترم  التي  العتداءات  هذه  عن  التوقف 
اأماكن عباداتهم،  امل�سلمني من الو�سول اإىل 
�سلطات  ت�سوقها  ال��ت��ي  امل����ربرات  راف�����س��ا 
الح���ت���الل لت��خ��اذ م��ث��ل ه��ك��ذا ق���رارات 
تع�سفية جائرة تخالف ال�سرائع والقوانني 
حتمي  التي  املواثيق  وتناق�س  الدولية، 

حرية العبادة والو�سول اإىل اأماكنها.

العضايلة يبحث التعاون التعليمي 
والثقافي مع شيخ األزهر الشريف

مفتي القدس يحذر من دعوات جماعات 
الهيكل القتحام المسجد األقصى المبارك

صحة غزة تحمل االحتالل مسؤولية 
تلف 50 الف جرعة كورونا

*غزة 
 50 اخلمي�س  ا�ستلمت  انها  غزة  بقطاع  ال�سحة  وزارة  قالت 
يف  ال��وزارة  خمازن  ليت" من  "�سبوتنيك  لقاح  من  جرعة  األف 
رام اهلل عرب معرب كرم ابو �سامل، تبني بعد فح�سها واإخ�ساعها 
ل�سل�سلة الإجراءات املعتمدة للتاأكد من �سالمتها عدم �سالحيتها 

لال�ستخدام.
انها قررت اتالف هذه  الوزارة يف بيان �سحفي اىل  وا�سارت 
موؤكدة  اخلا�س،  الج��راءات  دليل  وفق  منها  والتخل�س  الكمية 
املطاعيم  ه��ذه  ج��ودة  ل�سمان  �سارمة  ب��اإج��راءات  تقوم  انها 
وماأمونيتها �سمن �سل�سلة متكاملة منذ حلظة ا�ستالمها وتخزينها 

وحتى حلظة ا�ستخدامها.
اآمنة  ال�ستخدام  املوجودة قيد  اللقاحات  ان جميع  واأكدت 
الوزارة  ال�سالمة و�سمان اجلودة. و�سددت  وخ�سعت لإجراءات 
على ان الحتالل ال�سرائيلي يتحمل م�سوؤولية تلف هذه الكمية 
ال�سرورية من اللقاحات ب�سبب عرقلة و�سولها يف الوقت املطلوب 
منا�سبة،  غر  وتربيد  نقل  ظ��روف  يف  طويلة  ل�ساعات  وتركها 
داعية اجلهات املعنية ب�سرورة توفر كميات ا�سافية وكافية من 

اللقاحات و�سمان و�سولها ب�سكل عاجل .

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

*القدس 
الثالثاء،  متطرف،  يهودي  م�ستوطن   100 من  اأكر  اقتحم 
ال�سريف  القد�سي  احل��رم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات 

مبدينة القد�س املحتلة.
امل�سجد  و�سوؤون  العامة  الإ�سالمية  الأوق��اف  دائ��رة  وقالت 
م�ستوطنا  ع�سر  و�سبعة  مئة  اإن  بيان،  يف  بالقد�س،  الأق�سى 
الح��ت��الل  و���س��رط��ة  ق���وات  م��ن  م�����س��ددة  وبحرا�سة  متطرفا، 
جولت  ونفذوا  املبارك،  الأق�سى  باحات  اقتحموا  الإ�سرائيلي 
م�سبوهة وادوا طقو�سا تلمودية ا�ستفزازية فيه، و�سط حالة من 

الغ�سب والغليان �سادت يف املكان .

االحتالل يتوغل شرق 
المغازي وسط قطاع غزة

*غزة 
توغلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي �سباح الثالثاء، ع�سرات 
المتار يف اأرا�سي املواطنني �سرق خميم املغازي و�سط قطاع غزة.

املعززة  الح��ت��الل  ق��وات  ان  فل�سطينية،  م�سادر  وق��ال��ت 
يف  الأم��ت��ار  ع�سرات  توغلت  الع�سكرية  والل��ي��ات  باجلرافات 
اأرا�سي املواطنني �سرق خميم املغازي وقامت باأعمال جتريف يف 

املنطقة.

أميركية أدينت بتفجير مسجد.. 
والقضاء يصدر »حكما رادعا«

*وكاالت 
على  عاما   53 بال�سجن  حكما  اأمركية،  حمكمة  اأ���س��درت 
زعيمة جماعة ميلي�سيا اأدينت بتفجر م�سجد خارج منيابولي�س 

عام 2017، ا�ستهدف اجلالية ال�سومالية التي كانت ترتاده.
هاري  كلر  اإميلي  اأُدينت  اأ�سابيع،   5 ا�ستمرت  حماكمة  وبعد 
بتفجر  تتعلق  احتادية  تهم  بخم�س  دي�سمرب  يف  عاما(   50(
بلومنغتون  يف  الإ�سالمي  الفاروق  دار  مركز  يف  اأنبوبية  قنبلة 
�سالة  لأداء  املبنى  يف  امل�سلون  ك��ان  بينما  ميني�سوتا،  بولية 

الفجر. ومل ي�سب اأحد يف التفجر.
هاري  كلر  "اإميلي  بيان:  يف  الأمركية  العدل  وزارة  وقالت 
ُحكم  هاري،  مايكل  با�سم  �سابقا  تعرف  كانت  التي  عاما(،   50(
اأغ�سط�س  من  اخلام�س  تفجر  ب�سبب  امل��وؤب��د  بال�سجن  عليها 
2017 مبركز دار الفاروق الإ�سالمي يف بلومنغتون مبيني�سوتا". 
اجلزئية  املحكمة  قا�سي  و�سف  الثنني،  احلكم،  اإ�سداره  ولدى 
ومتعمد  معقد  "عمل  باأنه  الهجوم  فرانك  دونوفان  الأمركية 
من اأعمال الإرهاب املحلي". واألقى مكتب التحقيقات الحتادي 
من  وكلهم  اثنني،  و�سريكني  ه��اري  على  القب�س  )اإف.ب���ي.اآي( 
يف  الثالثة  اإىل  التهام  توجيه  ومت   .2018 مار�س  يف  اإيلينوي، 
يونيو 2018، لكن ال�سريكني الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو 

موري�س، اعرتفا بدورهما يف التفجر يف يناير 2019.

موسكو تدعو طهران وواشنطن للعودة 
الى المفاوضات بشأن االتفاق النووي

*موسكو 
الإي���راين،  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اأط���راف  جميع  مو�سكو،  دع��ت 
ل�سيما اإيران والوليات املتحدة اإىل العودة �سريعا اإىل طاولة 

املفاو�سات للتو�سل اإىل حل مللف الطاقة النووية الإيرانية.
ماريا  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 
يف  ال�سركاء  جميع  "ندعو  �سحفية:  ت�سريحات  يف  زاخاروفا 
والوليات  اإي��ران  فيهم  مبن  امل�سرتكة،  ال�ساملة  العمل  خطة 
املتحدة اإىل العودة �سريعا اإىل طاولة املفاو�سات والتفاق على 

اأ�سا�س التفاهمات والعنا�سر التي متت �سياغتها".
ال�سفقة،  لإح��ي��اء  طريق  اأق�سر  اأن  زاخ��اروف��ا:  واأ�سافت 
التزاماتهما  لتنفيذ  وطهران  لوا�سنطن  املتزامنة  العودة  هو 
املن�سو�س عليها يف خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة، وقرار جمل�س 

الأمن الدويل رقم 2231.

البرلمان العربي يشارك في منتدى 
مجموعة العشرين للحوار بين األديان

*القاهرة 
الع�سرين  جمموعة  منتدى  يف  العربي  ال��ربمل��ان  ���س��ارك 
بولونيا  مدينة  ا�ست�سافته  وال���ذي  الأدي����ان،  ب��ني  للحوار 

الإيطالية.
واألقى رئي�س الربملان عادل بن عبدالرحمن الع�سومي، كلمة 
يف جل�سة عن دور الربملانيني يف تعزيز احلوار بني الأديان، نظمها 
منتدى جمموعة الع�سرين بالتعاون مع املجل�س العاملي للت�سامح 

وال�سالم.
تعزيز  �ساأنهما  من  مبادرتني،  اإىل  كلمته  يف  الع�سومي  ودعا 
"تاأ�سي�س  دور الربملانيني يف جمال احلوار بني الأديان، الأوىل: 
تت�سمن  بحيث  الأديان"،  بني  للحوار  عاملية  برملانية  من�سة 
تعزيز  يف  الربملانيني  ق��درات  وبناء  لتاأهيل  واأن�سطة  برامج 
اأف�سل اخلربات واملمار�سات يف هذا  احلوار بني الأديان، وتبادل 
بني  احل��وار  لتعزيز  الربملانيني  "دليل  اإع��داد  والثانية  ال�ساأن، 
الأديان"، بحيث يت�سمن اأف�سل الت�سريعات واملمار�سات الوطنية 
الأدي��ان  بني  احل��وار  على  ت�سجع  التي  والدولية،  والإقليمية 

وتر�سخ التعاي�س بني الثقافات املختلفة.

الجزائر.. السجن لرجل دعا 
»إلزالة منطقة القبائل«

*اجلزائر
بعد  اأ�سهر،   8 م��دة  رج��ل  بحب�س  جزائرية  حمكمة  ق�ست 
اإدانته يف تهمة التحري�س على الكراهية، على خلفية ظهوره يف 
خريطة  من  القبائل  منطقة  "اإزالة  اإىل  فيه  دعا  فيديو  مقطع 

اجلزائر".
وكان ال�ساب املعروف ب�"الريفا" خرج يف مقطع فيديو، جرى 
دعا  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  يف  وا�سع  نطاق  على  تداوله 
قتل  جرمية  اإثر  اجلزائر،  القبائل" يف  منطقة  "م�سح  اإىل  فيه 
اأ�سعل  باأنه  ال�ستباه  املا�سي  اأغ�سط�س  يف  اإ�سماعيل  بن  جمال 

احلرائق يف املنطقة.
لنا  "اأخروجوا  ال��ف��ي��دي��و:  يف  قالها  ال��ت��ي  الكلمات  وم��ن 

�سجانكم"، قا�سدا �سكان منطقة القبائل.
جزائر  �سمال  عّنابة  ولية  يف  اجلزائرية  املحكمة  وق�ست 

اأي�سا بتغرمي "الريفا" مبا يوازي 730 دولرا.
"الريفا"  براأت  املحكمة  اإن  جزائرية  اإعالم  و�سائل  وقالت 
و  ال�سرقة"  بجرمية  للقيام  "التحري�س  ب�  تتعلقان  تهمتني  من 

العام". بالنظام  "الإخالل 
للتعذيب  ا�سماعيل  بن  جمال  اجلزائري  ال�ساب  وتعر�س 
من  كبرة  جمموعة  قبل  من  وح�سية،  بطريقة  القتل،  ثم 
حرائق  يف  م��ت��ورط  ب��اأن��ه  منهم  ظنا  الغا�سبني،  الأ�سخا�س 
الغابات التي ا�ستعلت بولية تيزي وزو باجلزائر، يف اأغ�سط�س 

املا�سي.
ب�سكوى  تقّدمت  اأنها  بيانها  يف  الرابطة  ك�سفت  جانبها،  ومن 
خ��ط��ورة  اإىل  ن��ظ��را  ع��ن��اب��ة،  حمكمة  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ل���دى 

ت�سريحات "الريفا".
التوا�سل  �سبكات  لتحول  اأ�سفها  ع��ن  الرابطة  واأع��رب��ت 
وفق  الفتنة"،  واأب���واق  "للعن�سريني  من�سة  اإىل  الجتماعي 

بر�س". "فران�س 
التمييز  ملكافحة  قانونا   2020 العام  يف  اجلزائر  واأق��رت 
وخطاب الكراهية، بعدما ازداد التحري�س يف العامني الأخرين، 

خ�سو�سا على و�سائل التوا�سل الجتماعي.

*موسكو
بوتن  ف��الدمي��ر  الرو�سي  الرئي�س  عقد 
يف  حمادثات  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  ونظره 
البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  ب�ساأن  مو�سكو، 
لل�سيطرة  العمليات  ا�ستمرار  كيفية  وح��ول 
ذكر  ح�سبما  �سوريا،  يف  التمرد  مناطق  على 

التلفزيون الر�سمي يف دم�سق الثالثاء.
الرئي�سني،  الأول بني  وهذا الجتماع هو 
يف  ال�سورية  العا�سمة  يف  قمة  عقدا  اأن  منذ 

يناير من العام املا�سي.
ال�سوري  الر�سمي  التلفزيون  وو���س��ف 
الجتماع باأنه كان طويال، ولكنه مل يعلن عن 

موعد انعقاده.
اخلارجية  وزي���ر  اأن  التلفزيون  وذك���ر 
ال�سوري ووزير الدفاع الرو�سي ان�سما يف وقت 

املتبادلة  العالقات  ملناق�سة  للزعيمني  لحق 
ومكافحة الإرهاب.

وان��ت��ق��د ب��وت��ن خ���الل الج��ت��م��اع وج��ود 
"قوات اجنبية" يف اأجزاء من �سوريا، يف اإ�سارة 
املتمركزة  الأمركية  ال��ق��وات  اإىل  وا�سحة 
مقاتلني  مع  تتعاون  التي  �سوريا،  �سرقي  يف 
داع�س،  تنظيم  قتال  يف  الأك����راد  يقودهم 

وكذلك القوات الرتكية يف �سمايل �سوريا.
وقال بوتن اإن وجود هوؤلء الأجانب "غر 

من  موافقة  على  يح�سلوا  مل  لأنهم  قانوين"، 
الأمم املتحدة اأو من حكومة الأ�سد.

قال  ب��وت��ن  ان  ب��ي��ان  يف  الكرملني  وذك���ر 
انتهاكا  ي�سكل  هذا  اأن  الوا�سح  "من  لالأ�سد: 
اأق�سى  ببذل  لك  ي�سمح  ول  ال��دويل،  للقانون 

اجلهود لتعزيز الأمن يف البالد".
بوتن  اإن  اأي�سا  ال�سوري  التلفزيون  وقال 
الدولة  يف  ال�سيا�سية  العملية  ناق�سا  والأ�سد 

التي مزقتها احلرب.
يف  امل�ستمر  ال�سراع  اإىل  رو�سيا  وان�سمت 

�سوريا منذ 10 �سنوات، يف �سبتمرب 2015، وهو 
الأ�سد  ل�سالح  القوى  ميزان  قلب  اإىل  اأدى  ما 
الذي ت�سيطر قواته الآن على معظم الدولة.

يف  الرو�سية  القوات  من  املئات  ن�سر  ومت 
قاعدة  مو�سكو  ل��دى  اأن  كما  �سوريا،  اأن��ح��اء 
ع�سكرية جوية على امتداد ال�ساحل ال�سوري 
على البحر املتو�سط.  ونقل التلفزيون ال�سوري 
بكم  األتقي  اأن  �سعيد  "اأنا  قوله:  الأ�سد  عن 
عملياتنا  من  �سنوات   6 بعد  مو�سكو،  يف  اليوم 

امل�سرتكة ملحاربة الإرهاب".

*دهوك 
تراجع من�سوب املياه يف خزان �سد دهوك 
اإىل  كبر،  ب�سكل  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  يف 
املياه  غمرتها  قد  كانت  قرية  ظهور  درج��ة 
قبل �سنوات طويلة، يف اأحدث موؤ�سرات اأزمة 

املياه املتفاقمة يف البالد.
العام،  هذا  ال�سد  خزان  من�سوب  وتراجع 
ب�سبب قلة الأمطار، لي�سبح اأقل من ن�سف مما 
املا�سي،  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  عليه  كان 
بح�سب ما يقول رئي�س جمعية املوارد املائية 
العراقية - فرع دهوك رم�سان حمزة، ملوقع 

عربية". نيوز  "�سكاي 
من�سوب  يف  احلاد  الرتاجع  عن  جنم  وقد 
كري  قرية  اآث��ار  ظهور  ده��وك،  ب�سد  املياه 

اأي   1987 عام  منذ  باملياه  املغمورة  ق�سروك 
قبل نحو 35 عاما.

ال�سارع  على  الواقعة  القرية  هذه  وكانت 
العمادية  لق�ساء  ده��وك  م��ن  امل���وؤدي  ال��ع��ام 
مرتفعة  تلة  على  تتمو�سع  حيث  امل��ج��اور، 
معتمدة على مياه العيون، وت�ستهر بالب�ساتني 
الرمان  من  الفاكهة  اأن��واع  خمتلف  وبزراعة 
والتني واخلوخ وامل�سم�س وال�سفرجل والعنب، 
وكان �سكان دهوك يق�سدونها كل نهاية اأ�سبوع، 

م�سيا على الأقدام لقربها من املدينة .

وي�����س��رح اخل��ب��ر امل��ائ��ي ال��ع��راق��ي عمق 
م�ستوى  يف  النخفا�س  "هذا  قائال:  امل�سكلة، 
امل��ي��اه م��رده قلة ال���وارد امل��ائ��ي م��ن الأم��ط��ار 
وكذلك  ال�سد،  خ��زان  تغذي  التي  والعيون، 
املائية  الوفرة  موا�سم  يف  املياه  كميات  اإطالق 

دون النظر والتح�سب ل�سنوات اجلفاف".
اأزمة  ويعي�س العراق يف ال�سنوات الأخرة 
ال�سمالية  املناطق  يف  حتى  تفاقمت  جفاف 
مثل اإقليم كرد�ستان العراق، التي لطاملا كانت 
النباتي  وبغطائها  املائية،  بوفرتها  متميزة 
املياه  اأزم��ة  طني  زاد  وم��ا  وغاباتها،  الكثيف 

تركيا  مثل  امل��ج��اورة  ال���دول  �سيا�سات  ب��ل��ة، 
واإيران اللتني قل�ستا من مياه الأنهار املتدفقة 
اأبناء  من  وهو  رم�سان  وي�سيف  العراق.  على 
العامل  الهند�سي  الفريق  من  وك��ان  املنطقة، 
الثمانينات  نهاية  يف  ده��وك  �سد  ت�سييد  يف 
�سد دهوك عام  القرية مبياه خزان  :"غمرت 
1987، حيث كان ي�سكنها نحو 30 عائلة، وفيها 
الطالب  ت�ستقطب  كانت  اإبتدائية  مدر�سة 
وبعد  وال��ي��وم  اأي�سا،  لها  امل��ج��اورة  القرى  من 
دهوك  �سد  خ��زان  يف  املياه  من�سوب  اإنخفا�س 

ب�سبب قلة الأمطار واجلفاف، ظهرت اأخرا".

بوتن غاضب من وجود »غير قانوني« 
في سوريا.. واألسد يشكره

»وجه آخر« ألزمة العراق المائية.. 
ظهور قرية غارقة منذ 35 عاما
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*وكاالت
جماهره،  ال��وح��دات  فريق  اأق��ل��ق 
تعزيز  فر�سة  نف�سه  على  فوت  بعدما 
مبكًرا،  اللقب  �سراع  ح�سم  يف  حظوظه 
 ،"1-1" حيث تعر اأمام معان بالتعادل 
دوري  لبطولة  ال���16  اجلولة  ختام  مع 

املحرتفني.
بال�سدارة  حمتفًظا  الوحدات  وظل 
يف  جن��ح  ال��رم��ث��ا  لكن  نقطة،   "36" ب��� 
تقلي�س الفارق معه عندما قفز للمركز 
على  م��ري��ًح��ا  ف���وًزا  بتحقيقه  ال��ث��اين 
احل�سني اإربد "4-1"، لرفع ر�سيده اإىل 

"34" نقطة.
حتقيق  يف  الرمثا  فر�سة  واأ�سبحت 
توج  ال��ذي  ال���دوري  با�ستعادة  حلمه 
عاًما،  اأرب��ع��ني  نحو  قبل  م��رة  اآخ��ر  به 
بينه  النقطي  التقارب  ظ��ل  يف  واردة 
الأخ��ر  على  وتفوقه  ال��وح��دات  وب��ني 
تعطيه  التي  املبا�سرة  املواجهات  بفارق 
اأف�سلية التتويج باللقب يف حال تعادل 
الفريقني نقطًيا يف ختام امل�سابقة، وفًقا 
احتاد  اأقرها  التي  اجلديدة  للتعليمات 

الكرة.
للمركز  ال�سلط  ف��ري��ق  وت��راج��ع   
بتعادله  الآخر  هو  تعر  بعدما  الثالث 
اإىل  ر�سيده  لرفع   "1-1" اجلليل  مع 

نقطة".  32"
النقطي  نزيفه  الفي�سلي  ووا���س��ل 
رابعًا  ليبقى  الأردن  �سباب  اأمام  وخ�سر 
يف  حظوظه  وب��ات��ت  نقطة"،   27" ب��� 
وبقي  تت�ساءل،  اللقب  على  املناف�سة 

احل�سني اربد خام�سًا ب� "25" نقطة.
اخلطر،  منطقة  يف  ال�سراع  وا�ستد 
ال��ع��ودة  ن��ح��و  مي�سي  اأ���س��ب��ح  فالبقعة 
اخل�سارة  تلقى  بعدما  الأوىل  للدرجة 
فيما  مباراة،   "16" اأ�سل  من   "15" رقم 
يخ�سى البقعة من مقعد الهبوط الثاين 
موقعة  على  نف�سه  التعادل  فر�س  حيث 
معان  كان  فيما  العقبة،  و�سباب  �سحاب 
من  قمينة  نقطة  يخطفان  واجل��ل��ي��ل 

براثن الوحدات وال�سلط.
ملخ�سًا  "كووورة"،  م��وق��ع  وي��ق��دم 
�سهدتها  التي  لأبرز الأحداث واملحطات 
بطولة دوري املحرتفني مع ختام اجلولة 

16، ووفقًا للتايل:
هجومًا  الأق��وى  ال��وح��دات  *يعترب 
مع  ويت�سارك  ه��دف��ًا،   "33" بت�سجيله 
ال�سلط يف القوة الدفاعية حيث تعر�ست 

�سباك كل منهما اإىل "10" اأهداف.
هجومًا  الأ���س��ع��ف  البقعة  *ي��ع��د 
والأ�سعف  فقط،  اأهداف   "6" بت�سجيله 

دفاعًا حيث تلقفت �سباكه "43" هدفًا.
مل  ال��ذي  الوحيد  الفريق  *ال�سلط 
الأكر  يعترب  لكنه  للخ�سارة،  يتعر�س 

تعادًل حيث تعادل يف "8" مواجهات.
*ال�����وح�����دات الأك�������ر حت��ق��ي��ق��ًا 
لالنت�سارات ب� "11" فوزًا، يليه الرمثا ب� 
"10 مرات"، فيما يعترب البقعة الفريق 

الوحيد الذي مل يتذوق طعم الفوز.
 22 ت�سجيل   16 اجل��ول��ة  *�سهدت 
هدفًا، مقارمة مع 9 اأهداف يف اجلولة 15 
، و15 هدفا يف اجلولة 14، و 16 هدفا يف 
اجلولة 13، و17 هدفا يف اجلولتني 12 
العا�سرة  "18" هدفا يف اجلولة  و  و11، 
و "15" هدفا يف اجلولة التا�سعة و"16" 
وال�سابعة،  الثامنة  اجلولتني  يف  هدفا 
ال�ساد�سة، و18  و"14" هدفا يف اجلولة 
الرابعة،  يف  و14  اخلام�سة،  يف  هدفا 
و17 يف الثالثة، و14 يف الثانية، و 5 يف 

الأوىل.
يف  امل�سجلة  الأه��داف  عدد  *ارتفع 

هدفا   "243" اإىل  الآن  حتى  البطولة 
"96" لقاء.

قائمة اهلدافني
-11 هدفا: الكامروين رونالد واجنا 

يزن النعيمات "�سحاب". "ال�سلط"، 
ال������دردور  ح���م���زة  اأه�������داف:   8  -

"الرمثا".
-6 اأه�����داف: حم��م��د اأب���و زري���ق –

"اجلزيرة"،  ع��ل��وان  ع��ل��ي  ����س���رارة-، 
الربازيلي دوجال�س "�سباب الأردن".

اأه����داف: اب��راه��ي��م اجل��واب��ري   5-
ال��ع��ر���س��ان  اأح����م����د  "الوحدات"، 
"الفي�سلي"، حمزة ال�سيفي "اجلزيرة".
ال��ع��ك�����س  حم��م��د  اأه��������داف:   4  -
امل��ط��ل��ب  ع��ب��د  حم��م��د  "الفي�سلي"، 
ال��ع��ط��ار  وع�����ب�����داهلل  "البقعة"، 
ال���زح���راوي  وح�����س��ان  "اجلزيرة"، 
زع�����رتة  وحم�����م�����ود  "الرمثا""، 

"معان". القرا  عدي  "الوحدات"، 

*وكاالت
لباري�س  النجم اجلديد  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  �سيكون 
"فيفا  �سان جرمان الفرن�سي الالعب الأعلى ت�سنيفا يف لعبة 

22" اخلا�سة باأجهزة البالي �ستي�سن لالألعاب الإلكرتونية.
"فيفا" مطلع  للعبة  الأحدث  الن�سخة  عن  الك�سف  و�سيتم 

اأكتوبر/ ت�سرين الأول املقبل.
مي�سي  لو�سع  الالعبني  اأم��ام  �سانحة  الفر�سة  و�ستكون 
بجانب الربازيلي نيمار والفرن�سي كيليان مبابي يف خط هجوم 

�سان جرمان.
ومبابي  نيمار  خلفه  من  وياأتي   93 مي�سي  ت�سنيف  ويبلغ 
يان  ال�سلوفيني  واحل��ار���س  رون��ال��دو  كري�ستيانو  والربتغايل 
وح�سلوا  بروين،  دي  كيفني  البلجيكي  اللعب  و�سانع  اأوب��الك 

جميعها على ت�سنيف 91.
ال�ستعانة  يونايتد  مان�س�سرت  ع�ساق  باإمكان  و�سيكون 

برونالدو الذي عاد اإىل اأولد ترافورد بعد غياب 12 عاما.
الالعب  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  القنا�س  ويعترب 
من  اأعلى  ت�سنيف  على  ح�سل  ال��ذي  مي�سي  بخالف  الوحيد 

رونالدو، اإذ بلغ ت�سنيفه 92.
الأملاين  لالأ�سطورة  القيا�سي  الرقم  ليفاندوف�سكي  وحطم 
من  املا�سي  املو�سم  خ��الل  ه��دف��ا   41 بت�سجيله  م��ول��ر  ج��رد 

البوند�سليجا ليقود بايرن ميونخ للقب.
ليفربول  ���س��الح جن��م  امل�����س��ري حم��م��د  ال���ه���داف  وج���اء 

الإجنليزي يف املركز 12 بتن�سيف بلغ 89 نقطة.

5 مواجهات قوية في افتتاح 
بطولة آسيا لكرة اليد للسيدات

*وكاالت
توج �سمو الأمر عمر بن في�سل رئي�س جلنة الريا�سات اللكرتونية، 
"كاأ�س تويوتا جازو لل�سباقات الرقمية يف ال�سرق  الفائزين بفعاليات 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا"، التي احت�سنها الأردن ال�سبت املا�سي.
املنطقة،  يف  نوعها  من  الأوىل  البطولة  بلقب  الفائز  �سموه  وتوج 
الأردن  من  ب�سطامي  عز  جانب  اإىل  لبنان،  من  نخلة  اأب��ي  جو  �سامي 
يف  جاء  ال��ذي  قطر  من  املراغي  وخالد  الثاين،  املركز  على  احلا�سل 

املركز الثالث.
وقالت الردنية لريا�سة ال�سيارات يف خرب ر�سمي اإن البطولة، التي 
اقيمت يف متحف ال�سيارات امللكي بعمان، �سهدت م�ساركة 22 مت�سابًقا 
وقطر،  والإم���ارات،  لبنان،  الأردن:  اإىل  بالإ�سافة  هي  دولة   11 من 
وموريتانيا،  وفل�سطني،  وقرب�س،  وال�سعودية،  والكويت،  والبحرين، 

وُعمان.
عامل  حاكت  اأج���واء  �سمن  وحما�س  بقوة  امل�ساركون  وتناف�س 
مع  ال�سراكة  بف�سل  م�سبوقة  غر  بدقة  احلقيقي  ال�سيارات  �سباقات 
 Gran" واحدة من اأكر األعاب حماكاة القيادة تقدًما عرب الإنرتنت
Turismo Sport"، وا�ستخدام اأحدث الأجهزة والربامج املتطورة 

واملتمثلة مبن�سات واأدوات حماكاة ال�سباق.
الرقمية  لل�سباقات  "كاأ�س تويوتا جازو  ل�  املنظمة  اللجنة  وكانت 
املا�سي  اجلمعة  يوم  اأقامت  قد  اأفريقيا"  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 
واملهتمني  املوؤثرين  من  نخبة  بح�سور  للمت�سابقني  ترحيبية  فعالية 
كما مت  العا�سمة عّمان،  امللكي يف  ال�سيارات  الريا�سة يف متحف  بهذه 
الأردنية  البطولة بتنظيم من  واأقيمت  بينهم.  �سباقات ودية  تنظيم 
الدويل  بالحتاد  اخلا�س  املنح  برنامج  من  بدعم  ال�سيارات  لريا�سة 
لل�سيارات )FIA(، وبرعاية �سركة تويوتا موتور كوربوري�سن، ممثلة 
بفريق "جازو لل�سباقات"؛ الراعي الر�سمي، و"بنك الحتاد"؛ الراعي 
"ديزرت  اإىل  بالإ�سافة  الت�سالت،  راعي  الذهبي، و�سركة "اأمنية"؛ 
"فاناتك  و�سركة  الرقمية،  لل�سباقات   "Desert Fox فوك�س 

الرقمية. للريا�سات  الأردين  والحتاد   ،"Fanatec
ندمي  الرقمية  لل�سباقات  جازو  تويوتا  "كاأ�س  م�سروع  مدير  وقال 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  من  �سباب  مواهب  اأبرزت  البطولة  اإن  حداد، 
واإظهار  بينهم  فيما  للتناف�س  املجال  لهم  واأتاحت  اأفريقيا  و�سمال 
من  الثانية  الن�سخة  اإقامة  نحو  قدًما  يتطلع  اأنه  م�سيفا  اإبداعاتهم 
عن  وعرب  املوهوبني.  للمت�سابقني  اأو�سع  م�ساركة  ت�سهد  واأن  البطولة 
�سكره ل�سركة تويوتا الأم ممثلة بفريق "جازو لل�سيارات" املرموق على 
اجلهات  جلميع  تقديره  وخال�س  الفريدة،  البطولة  هذه  ملثل  دعمها 
الداعمة التي اأ�سهمت يف جناح هذا احلدث الكبر. وبدوره، عرب املدير 
اعتزازه  عن  بلقز،  زيد  ال�سيارات،  لريا�سة  "الأردنية  ل�  التنفيذي 
البطولة  من  الأوىل  الن�سخة  ا�ست�سافة  يف  الأردن  بنجاح  وفخره 
وعرب عن اأمله اأن يدفع ذلك املزيد من ال�سباب يف اململكة لدخول عامل 

�سباقات ال�سيارات الرقمية واملناف�سة حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا. 

*وكاالت
مان�س�سرت  مهاجم  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  اأك��د 
جماهر  اإ�سعاد  اأج��ل  من  و�سعهم  يف  ما  كل  �سيبذلون  اأنهم  يونايتد، 

ال�سياطني احلمر.
وخا�س كري�ستيانو رونالدو )36 عاًما( اأول مباراة له بعد العودة 

اإىل مان�س�سرت يونايتد، اأمام نيوكا�سل الأ�سبوع املا�سي.
جدول  وت�سدر   ،)1-4( للفوز  الفريق  قيادة  يف  رون��ال��دو  وجن��ح 

ترتيب الدوري الإجنليزي، حيث �سجل هدفني يف تلك املباراة.
ويحل مان�س�سرت يونايتد �سيًفا على يوجن بويز ال�سوي�سري،  �سمن 

مباريات اجلولة الأوىل ملرحلة املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا.
وقال كري�ستيانو رونالدو يف ت�سريحات للموقع الر�سمي ملان�س�سرت 

يونايتد: "عقولنا م�ستعدة بالفعل ملباراة دوري اأبطال اأوروبا".
اأ�سكر جماهرنا  اأن  اإل  ي�سعني  "لكن ل  الربتغايل:  النجم  واأردف 

على ال�ستقبال الرائع الذي قدموه يل ولالأولد يف اأولد ترافورد".
اأ�سهل  مهمتنا  يجعل  مما  مذهل،  ودعم  مذهلة  "كيمياء  واأ�ساف: 
قلياًل، �سنفعل كل ما يف و�سعنا للحفاظ على م�ساعرهم جتاه الفريق".

أندية الدرجة األولى تطالب بدخول 
مجاني للجماهير في مباريات الدوري

  
*وكاالت

طالبت اأندية الدرجة الأوىل لكرة القدم، احتاد اللعبة، ال�سماح 
ل�سراء  احلاجة  ودون  جمانا،  ال��دوري  مباريات  بح�سور  للجماهر 
تذاكر. واأكدت الأندية اأن هذا الطلب ياأتي ب�سبب عدم قدرة البع�س 
للظروف  وتقديرا  الإلكرتونية،  املن�سة  عرب  التذاكر  �سراء  على 
القت�سادية التي مير بها البع�س، والتي ل تتيح لهم القدرة على �سراء 

تذكرة يف كل مباراة.
واأكد رئي�س نادي ال�سريح عمر العجلوين لوكالة النباء الأردنية 
ل�سمان دخول جماين  انه مت توجيه طلب لالحتاد  الثالثاء،  )برتا( 
للجماهر، معتربا اأن هذه اخلطوة تاأتي تقديرا للظروف القت�سادية 
التذاكر  �سراء  اآلية  مع  التعامل  على  البع�س  قدرة  وعدم  للجماهر، 
ال�سرحان،  ال�سرحان عبداهلل  نادي  رئي�س  الكرتونيا. من جهته، قال 
احتاد  اأن  اإىل  لفتا  املجاين،  بالدخول  للجماهر  ال�سماح  طلب  انه 

الكرة يف طريقه لل�سماح ر�سميا بالدخول املجاين.
الثنني،  اأم�س  وكفر�سوم  الرمثا  احتاد  مباراة  تابعت  وا�ساف:" 
حيث كان دخول اجلمهور جمانا"، يف موؤ�سر عن موافقة الحتاد على 

طلب الندية، بانتظار قرار ر�سمي من الحتاد.
بدوره، ك�سف م�سوؤول ن�ساط الكرة يف نادي الرموك جهاد عطية، 
عن تقدم عدد كبر من اأندية الدرجة الوىل، بطلبات لحتاد الكرة 

حل�سور املباريات جمانا، وهو مطلب جماعي.

*وكاالت
ظفر منتخب الأردن للجوجيت�سو ، ب� 5 ميداليات، من بينها ذهبية 
اآ�سيا  بطولة  يف  م�سواره  افتتاح  يف  وبرونزيتني،  وف�سيتني  واح��دة 

للجوجيت�سو واملقامة يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي.
توجت  فيما  كجم   70 حتت  وزن  ذهبية  قبج  رنا  الالعبة  ونالت 

الالعبة يارا قاقي�س بف�سية وزن حتت 70 كجم.
 85 حتت  وزن  الف�سية  امليدالية  اخلزاعي   بدر  الالعب  وح�سد   
وبتول  كجم(   85 حتت  )وزن  الر�سيد  حيدر  الربونز  نال  فيما  كجم، 
م�ساركتها  قبج  رنا  الالعبة  وا�ستهلت  كجم(.   70 فوق  )وزن  جيكات 
هيا  الإماراتية  الالعبة  على  بالفوز  كجم   70 حتت  وزن  مناف�سات  يف 
اجلوري يف دور املجموعات، ومن ثم فازت على الالعبة الهندية جوبتا 
�سم�سة  الإماراتية  على  قبج  فازت  النهائي  ن�سف  الدور  ويف  �سيفاين. 
الكتبي ويف النهائي تفوقت على مواطنتها يارا قاقي�س، لتح�سد الذهب 

فيما نالت قاقي�س الف�سة.
وفاز بدر اخلزاعي على الإماراتي حممد العامري، ويف ربع النهائي 

اجتاز الأوزبكي راخمونوف اأولوجبك.
الكازاخ�ستاين  مناف�سه  اخل��زاع��ي  ه��زم  النهائي،  ن�سف  ويف   
ال��الع��ب  اأم����ام  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  يخ�سر  اأن  ق��ب��ل  اأن�����دري  غ��اف��ري��ل��ي��وك 

الكازاخ�ستاين الخر رو�سالن بالأف�سلية.
املو�سوي  حممد  العراقي  عى  نزالني  اأول  يف  الر�سيد   حيدر  وفاز 
والإماراتي �سعدي احلاج، ويف ن�سف النهائي خ�سر اأمام الكازاخ�ستاين 
رو�سالن. وانتقل الر�سيد للعب على امليدالية الربونزية والتي نالها بعد 

الفوز على الأوزبكي راخمونوف اأولوجبك.
بدورها خ�سرت الالعبة بتول جيكات مباراتها الأوىل يف ربع نهائي 
وزن فوق 70 كجم اأمام التايالندية اأريوان. وانتقلت جيكات اإىل دور 
ونالت  اجلهوري  ت�سنيم  الإماراتية  على  الفوز  حققت  حيث  ال�سحب 
امليدالية الربونزية. وخ�سر الالعب عبداملجيد الفاعوري نزاله الأول 
امليدالية  على  للعب  لينتقل  نورزهان  باتربيكوف  الكازاخ�ستاين  اأمام 
والهندي  ريان  ال�سعودي  من  كل  على  نزالني  يف  فاز  حيث  الربونزية 
يو�سف  الكويتي  اأمام  الثالث  النزال  اأن يخ�سر يف  �سا�سني، قبل  ياداف 
الإماراتية  اأم��ام  الأول  نزالها  العلمي  يا�سمني  وخ�سرت  الدو�سري. 
الهندية  على  ف��ازت  حيث  ال�سحب  دور  اإىل  لتنتقل  العامري  �سم�سة 

�سارما اأركانا ومن ثم خ�سرت اأمام التايالندية �سنغالد نوت�سانات.
حيث  الثالثاء،  غدًا  اآ�سيا  بطولة  يف  الأردنية  امل�ساركة  وت�ستكمل 
كجم(   77 حتت  )وزن  عثمان  وحمزة  اخلزاعي  عالء  من  ل  �سيلعب 
وبا�سل فانو�س وزيد جرندوقة )وزن حتت 94 كجم( ورانيا مقبل )وزن 

حتت 52 كجم(.

األردن يحصد 5 ميداليات
 في بطولة آسيا للجوجيتسو

ميسي يسبق رونالدو بتصنيف 
فيفا 22.. وترتيب متأخر لصالح

الوحدات يقلق جماهيره.. 
والرمثا يتمسك بالحلم

*وكاالت
ال�18  الن�سخة  الأربعاء،  اليوم  تفتتح 
والتي  لل�سيدات،  اليد  لكرة  اآ�سيا  لبطولة 
يف  عمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
احل�سني  مدينة  يف  �سمية  الأم���رة  �سالة 
اأيلول  لل�سباب وت�ستمر حتى 25 �سبتمرب/ 

اجلاري.
وحتظى البطولة مب�ساركة 11 منتخبا 
للتناف�س على 5 بطاقات موؤهلة اإىل بطولة 
خالل  اإ�سبانيا  ت�ست�سيفها  والتي  العامل 
كانون  دي�سمرب/   19 اإىل   1 م��ن  ال��ف��رتة 

الأول املقبل.
"كوريا  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  وت�����س��م 
اجل��ن��وب��ي��ة وك��ازاخ�����س��ت��ان وه��ون��غ كونغ 
ت�سم  فيما  واأوزبك�ستان"،  و�سنغافورة 
املجموعة الثانية "الأردن واليابان واإيران 

والكويت وفل�سطني و�سوريا".
جمموعة  كل  وو�سيف  مت�سدر  ويتاأهل 
هذه  وتتاأهل  النهائي،  ن�سف  ال��دور  اإىل 

بطولة  نهائيات  اإىل  ك��ذل��ك  املنتخبات 
على  املنتخبات  باقي  تلعب  فيما  العامل، 
املراكز الرتتيبية اإىل جانب تناف�سها على 
بطولة  اإىل  اخلام�سة  التاأهيلية  البطاقة 
م�ساركته  الأردن  منتخب  وي�ستهل  العامل. 
يف بطولة اآ�سيا غدا الأربعاء، حيث يواجه 
منتخب  يلتقي  كما  الفل�سطيني،  نظره 
اجلنوبية  وكوريا  و�سنغافورة،  كازاخ�ستان 
منتخب  اليابان  تواجه  فيما  واأوزبك�ستان، 

اإيران، وتلعب الكويت اأمام �سوريا.
منتخب  م����درب  ف�����س��ل  حم��م��د  وك����ان 
املنتخب  قائمة  ع��ن  اأع��ل��ن  ق��د  الأردن، 
والتي ت�سم: "اآنا �سراغمه، لينا ابده، مرا 
الر�سدان،  ب��راء  الروا�سدة،  ناهد  قموه، 
جنان  املجايل،  عاي�سة  عبيدات،  �سند�س 
حممد، فاتن احلمايدة، فلك عبيدات، دينا 
متارا  حلبية،  �سارة  نا�سر،  روؤى  �سندوقة، 
لني  �سالمة،  لبنى  عبيدات،  ناديا  خليفات، 

�سالح، هبه طالل واآية عبيدات".

اليد  ل��ك��رة  الأردين  الحت���اد  واأجن���ز 
لإحت�سان  اللوج�ستية  التح�سرات  كافة 
الأردن  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  اآ�سيا  بطولة 

للمرة الثالثة بعد عامي 1987 و1997.
يف  امل�ساركة  املنتخبات  جميع  وكانت 
عمان،  اإىل  و�سولها  اأكملت  قد  البطولة 
�سالة  يف  املنتخبات  تدريبات  �ستقام  حيث 
�سالة  حتت�سن  اأن  على  الريا�سة  ق�سر 

الأمرة �سمية جميع املباريات.
وق���رر الحت���اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة اليد 
تبداأ  اأن  على  ي��وم،  كل  مباريات   5 اإقامة 
العا�سرة  ال�ساعة  عند  الأوىل  امل��ب��اراة 

�سباحا بتوقيت الأردن.
اآ�سيا  بطولة  ت��اري��خ  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
ال��ك��وري  املنتخب  يعترب  فقد  لل�سيدات، 
اللقب  نال  حيث  خاللها  الأجنح  اجلنوبي 
من  ن�سخة   17 اأ���س��ل  م��ن  منا�سبة   14 يف 
بينها الن�سخ الأربعة الأخرة، مقابل لقبني 

لكازاخ�ستان ولقب لليابان.

األمير عمر بن فيصل يتوج الفائزين 
بفعاليات كأس تويوتا جازو للسباقات 

الرقمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رونالدو: عقولنا مستعدة 
لدوري األبطال
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*عمان 
والآث���ار  ال�سياحة  جلنة  رئي�س  ق��ال 
عبيد  النائب  النيابية  العامة  واخلدمات 
يا�سني، اإن فوز ماأدبا بلقب عا�سمة ال�سياحة 
املحافظة  مكانة  يعزز   ،2022 لعام  العربية 
التي حتتوي على العديد من املناطق املميزة 
ال�سياحة  خريطة  على  وي�سعها  �سياحيًا، 

العربية والعاملية".
وا����س���اف ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 
هو  ال��ذي  الجن��از  بهذا  " نفتخر  )ب���رتا(، 
الكبر  والهتمام  الدائم  الدعم  على  دليل 
واملناطق  ال�سياحي  القطاع  به  الذي يحظى 
حمافظات  جميع  يف  والأث��ري��ة  ال�سياحية 
اململكة من قبل جاللة امللك عبداهلل الثاين 
و�سمو الأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل 
الكايف  الدعم  توفر  �سرورة  موؤكدًا  العهد"، 
ال�سياحية  املناطق  وتطوير  تاأهيل  لإعادة 

والأثرية يف املحافظة.
فوز  اإن  يعقوب،  جم��دي  النائب  وق��ال 
ماأدبا بلقب عا�سمة ال�سياحة العربية لعام 
ويبعث  واعتزاز  فخر  م�سدر  ُي�سكل   ،2022

للرتاث  عنوانًا  لنكون  والتفاوؤل  المل  فينا 
للف�سيف�ساء  وموطنا  والديني،  احل�ساري 
واحلرف اليدوية يف اململكة، واأن يف ماأدبا ما 
ي�ستحق ان نوثقه لالأجيال القادمة فهي رمز 
ان  اآماًل  امل�سرتك،  والعي�س  والوئام  الت�سامح 
يكون تاأثر اللقب كبرًا ل�ستعادة ال�سياحة 

الداخلية واخلارجية.
ل���وزارة  ال�سكر  يعقوب  ال��ن��ائ��ب  وق���دم 
ال�سياحة والآثار، على اجلهود احلثيثة التي 

ادت اىل الو�سول لهذه النتيجة العظيمة.
م��اأدب��ا  ن��ائ��ب حم��اف��ظ  ق��ال  م��ن جهته، 
احمد  ال��ك��ربى  م��اأدب��ا  بلدية  جلنة  رئي�س 
باللقب  املحافظة  ف��وز  اإن   ، الزهر  بركات 
املعنية  اجلهات  عمل  من  �سنوات  بعد  جاء 
باملنطقة  ال�سياحة  قطاع  لتنمية  ك��اف��ة، 
موؤكدا  خا�س،  ب�سكل  واملدينة  عامة  ب�سفة 
املحافظة  لتقدم  املبذولة  اجلهود  اأهمية 

وحتقيق الأهداف املن�سودة.
احلكومية  القطاعات  بجهود  واأ���س��اد 
واخلا�سة والهيئات ال�سياحية كافة، م�سرا 
على  �ستعمل  الكربى  ماأدبا  بلدية  اأن  اىل 

تنظيم حفل يليق بهذه املنا�سبة بالت�ساركية 
رئي�س  والقطاعات.  املوؤ�س�سات  جميع  مع 
على  واحلفاظ  ال�سياحة  تطوير  جمعية 
ماأدبا  ف��وز  اإن  ق��ال  ال��ط��وال،  �سامر  ال��رتاث 
لعام  العربية  ال�سياحة  عا�سمة  بلقب 
واجناز  للمحافظة  كبر  �سرف  هو   ،2022
وزارة  جهود  تكللت  حيث  للمملكة،  عظيم 
ماأدبا  �سياحة  ومديرية  والآث��ار  ال�سياحة 
يعترب  ال��ذي  الفوز  بهذا  اخلا�س  والقطاع 
الطبيعية  امل��وارد  ل�ستثمار  ذهبية  فر�سة 
وا�ساف  املنطقة.  يف  الفريدة  والدينية 
حافزًا  اللقب  بهذا  الفوز  يكون  اأن  ناأمل   "
ودورها  ال�سياحة  اهمية  ب��اإدراك  للجميع 
يف دع����م الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، وح��ج��ر 
الإ�ستثمار  لدعم  عليه  نبني  الذي  الأ�سا�س 
املتعلقة  والت�سريعات  الأن��ظ��م��ة  وتغير 
امل��دي��ن��ة،  يف  ال�سياحية  ب��الإ���س��ت��ث��م��ارات 
مدينة  اىل  للتوجه  امل�ستثمرين  وت�سجيع 
اإعطائهم  خ��الل  م��ن  بها  والنهو�س  م��اأدب��ا 
ت�سغيل  يف  للم�ساهمة  والإعفاءات  احلوافز 

الأيدي العاملة".

.معنيون: فوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية 
يعزز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية

3 شركات ناشئة تتأهل 
لالنضمام لحاضنة حماية 

تيك لألمن السيبراني
*عمان 

ال�سيرباين من  نا�سئة عاملة يف جمال الأمن  تاأهلت ثالث �سركات 
'حماية  حلا�سنة  الأول  الفوج  يف  للدخول  تقدمت  �سركة   22 ا�سل 
تقنية  �سركات  جمعية  عقدتها  التي  الت�سفيات  �سمن  وذل��ك  تيك'، 

املعلومات والت�سالت "انتاج" يف من�سة زين لالإبداع "زينك".
"جوجلوبال"  �سركات  تاأهلت  الثالثاء،  للجمعية،  بيان  وبح�سب 
حا�سنة  من  الأول  الفوج  �سمن  للدخول  "كرتلرووت"،  "جواردز" و  و 

'حماية تيك'.
التفا�سيل  بجميع  النهائي  العر�س  يف  تقدمت  �سركات   9 وكانت 
وخططها  واإجن��ازات��ه��ا  واأه��داف��ه��ا  خرباتها  م��ن  عملها  يف  املتعلقة 

امل�ستقبلية.
وقال رئي�س هيئة املديرين جلمعية 'انتاج' الدكتور ب�سار حوامدة، 
عوامل   5 على  ُبنيت  تيك'  'حماية  حا�سنة  �سركات  اختيار  اأ�س�س  اإن 
رئي�سية هي: الفريق واملنتج، والنمو امل�ستقبلي، واخلطط التنفيذية، 

واملالية.
املتناف�سة  النا�سئة  ال�سركات  م�ستوى  يف  تفاوت  وجود  اىل  ولفت 
لالأ�س�س  وفقا  يتم  وان الختيار  'حماية تيك'،  الن�سمام حلا�سنة  يف 
املو�سوعة م�سبقا بح�سور واإ�سراف الداعم الرئي�سي حلا�سنة حماية 

تيك، ال�سندوق الأردين للريادة.
من جهته قال مدير عام ال�سندوق الأردين للريادة، ليث القا�سم، 
حلا�سنة  اأمريكي  دولر  الف   250 بقيمة  متوياًل  قدم  ال�سندوق  اإن 
"حماية تيك" لحت�سان ما ل يقل عن 15 �سركة نا�سئة يف  الأعمال 
دعًما  القادمة  ع�سر  الثمانية  الأ�سهر  خالل  ال�سيرباين،  الأمن  جمال 

منه لهذا املجال الواعد يف اململكة.
ولفت اىل انه مت و�سع معاير �سارمة ل�سمان اختيار �سركات نا�سئة 
قابلة للتطوير تقوم على التناف�سية والبتكار، والتي �ستكون جاهزة 
التنفيذي  املدير  قال  بدوره،  الحت�سان.  فرتة  انتهاء  بعد  لال�ستثمار 
لدائرة الإعالم والت�سال والبتكار واإدارة ال�ستدامة يف �سركة زين 
�سمن  اختيارها  مت  التي  الثالث  ال�سركات  اإن  البيطار،  طارق  الأردن، 
"حماية تيك" �ستح�سل على فر�سة لتتمّكن  الفوج الأول من حا�سنة 
والإر���س��اد  التدريب  خدمات  خ��الل  من  ومن��ّوه��ا،  اأعمالها  تطوير  من 
متخ�س�سة  �سركات  لت�سبح  احلا�سنة  لها  �ستقّدمها  التي  وال�ست�سارات 

يف الأمن ال�سيرباين.
املحلي  ال�سوق  رفد  يف  بدورها  �ست�سهم  ال�سركات  هذه  ان  اىل  ونوه 
عمل  فر�س  لتوفر  بالإ�سافة  جمالها،  يف  رائ��دة  جديدة  ب�سركات 
وتكنولوجيا  ال�سبكات  واأم��ن  ال�سيرباين  الأم��ن  جم��الت  يف  لل�سباب 
حد  على  والأف���راد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  حاجة  وتلبية  املعلومات، 
�سواء، يف ظل التحولت التي ي�سهدها العامل، مع العتماد املتزايد على 
التكنولوجيا والرقمنة، وتزايد ن�سب املخاطر حولها وتطّور الهجمات 

والخرتاقات الإلكرتونية.
ي�سار اىل ان 'حماية تيك' اأول حا�سنة اأعمال متخ�س�سة يف الأمن 
ال�سيرباين، تدار من قبل جمعية الإنتاج وجمل�س ال�سركات النا�سئة، 
من  وبدعم  )زينك(  لالإبداع  زين  ومن�سة  الأردن  زين  مع  بال�سراكة 

�سندوق ريادة الأعمال الأردين.
و�ستعمل 'حماية تيك' على تدريب وتاأهيل 15 �سركة نا�سئة خالل 

عامني يف اخت�سا�س الأمن ال�سيرباين.
الأم��ن  وحلول  خدمات  على  الإن��ف��اق  يت�ساعف  ان  املتوقع  وم��ن 
املقبلة  �سنوات  الرب��ع  خالل  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سيرباين 

لي�سل اىل اكر من 30 مليار دولر.

وزيرة الصناعة تفتتح 
معرضا للطباعة والتغليف

*عمان 
افتتحت  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  عن  مندوبة 
وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين املهند�سة مها علي، م�ساء  املعر�س 
عمان  معر�س  بقاعات  املقام  والتغليف،  للطباعة  ال�ساد�س  الأردين 

الدويل لل�سيارات على طريق املطار.
ويهدف املعر�س الذي ينظمه مركز روؤيا لتنظيم املعار�س للتعريف 
باإمكانات وقدرات قطاع املطابع الأردنية، وحتقيق الت�سبيك والرتبيط 
القت�سادية  القطاعات  وخمتلف  والتغليف  الطباعة  قطاع  ب��ني 

الأخرى.
ويقام املعر�س الذي يختتم فعالياته اخلمي�س املقبل، على م�ساحة 
7 الآف مرت مربع، ومب�ساركة 67 جهة، تعر�س احدث ما تو�سلت اليه 

�سناعة الطباعة والتغليف الأردنية.
دعم  على  وحر�سها  احلكومة  اهتمام  اىل  علي،  الوزيرة  وا�سارت 
القطاع ال�سناعي وتعزيز تناف�سيته وذلك من خالل جملة اجراءات 
ت�سمنت تخفي�س اأ�سعار الطاقة ودعم ال�سادرات، اىل جانب الربامج 
القت�سادية  امل�ساريع  لتطوير  الأردنية  املوؤ�س�سة  قبل  من  املوجهة 

)جيدكو(.
وتطرقت يف ت�سريحات �سحفية على هام�س املعر�س، اىل اولويات 
عمل احلكومة القت�سادية خالل الفرتة املقبلة للو�سول اىل مرحلة 

تعايف القت�ساد الوطني من تبعات جائحة كورونا.
القت�سادي  احلكومة  عمل  اأولويات  برنامج  ان  علي،  واو�سحت 
القت�سادية  القطاعات  �سمن  من  ال�سناعة  و�سع   ،)2032 )2021و 
ال�سلع  من  الوطنية  ال�سادرات  حجم  زي��ادة  بهدف  الأول��وي��ة،  ذات 

واخلدمات وزيادة تناف�سيتها حمليا وباأ�سواق الت�سدير.
من جهته، اكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون يف 
غرفة �سناعة الأردن عبداحلكيم ظاظا، ان قطاع التعبئة والتغليف 
الوطني،  والقت�ساد  ال�سناعي  للقطاع  الأ�سا�سية  الركائز  احد  يعترب 
ويقدم م�ساهماٍت بارزة على �سعيد النتاج والت�سغيل ودعم القطاعات 

الأخرى ومتكينها من النتاج وان�سياب �سلعها.
تعزيز  جلهة  اجلائحة  خ��الل  مهما  دورا  لعب  القطاع  ان  وب��ني 
الالزمة  الأ�سا�سية  ال�سلع  خمتلف  من  للمملكة  ال�سرتاتيجي  املخزون 
لل�سناعات  والتغليف  التعبئة  توفر  التي  املن�ساآت  ا�ستثناء  مت  حيث 
واحلظر  التعطل  قرار  من  الطبية  وامل�ستلزمات  والدوائية  الغذائية 

ال�سامل.

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  امل��ادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شناعة والتجارة باأن �شركة يا مرحب للتجارة اللكرتونية ذ.م.م 
حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة 

الرقم )٤99٦9( بتاريخ )12/2٠17/2٤(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )9/2٠21/1٤(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  امل��ادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
العامة  للتجارة  اجلديدة  التقنية  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  

حتت الرقم )٤٦٨1٦( بتاريخ )2/2٠17/2٨(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )9/2٠21/1٤(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
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