
مجاهد: األربعاء المقبل أول أيام الخريف فلكيا
* عمان 

قال اخلبري الفلكي عماد جماهد من مر�صد وادي رم/
اأم الدامي، اإن احل�صابات الفلكية ت�صري اإىل اأن االعتدال 
 22 املقبل  االأرب��ع��اء  ي��وم  �صيكون  ال��ع��ام،  لهذا  اخلريفي 
)برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  جماهد  واأ�صاف  اأيلول. 
اأن يف هذا اليوم �صتكون ال�صم�س عمودية متاما على خط 
اال�صتواء يف متام ال�صاعة 10.22 م�صاء، بالتوقيت املحلي 
ال�صيفي، ويف نف�س اليوم ينتهي ف�صل ال�صيف الذي ا�صتمر 
اخلريف  ف�صل  ويبداأ  اليوم،  اأرب��اع  وثالثة  يوما   93 ملدة 

االأر�صية.  الكرة  على  والنهار  الليل  يت�صاوى  كما  فلكيا، 
و�صت�صرق ال�صم�س يوم االعتدال اخلريفي يف عمان بتمام 
ومقدارها  متاما  ال�صرقية  الزاوية  من   ،6.26 ال�صاعة 
خالل  من  ال�صرق  حتديد  وميكن  ودقيقة   17 درجة   89
ثم  االأ�صجار،  اأو  البيوت  مثل  االأف��ق  يف  حم��ددة  منطقة 
يف   6.36 ال�صاعة  متام  يف  اليوم  نف�س  يف  ال�صم�س  تغيب 
زاوية  حتديد  وميكن  دقيقة،  و34  درجة   270 الزاوية 
و53  �صاعة   11 ملدة  الليل  ي�صتمر  وبذلك  اأي�صا،  الغرب 
دقيقة، وتكون مدة النهار 12 �صاعة و7 دقائق. تابع �س3
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48% يعتقدون أن تعديل قانون 
االنتخابات أولوية لإلصالح 

متسول دخله 1100 دينار وآخر 
يمتلك سيارتين ومؤسسة 

27 أيلول النطق بالحكم في 
حة قضية اختالس من الصِّ

»10« وفيات و »920« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

روسيا.. حلفاء نافالني يتهمون 
يوتيوب بـ«الرقابة االنتخابية«

*عمان 
مركز  اأج���راه  ل��ل��راأي  ا�صتطالع  نتائج  اأظ��ه��رت 
االأردنية  اجلامعة  يف  اال�صرتاتيجية  الدرا�صات 
امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ح��دي��ث  امل��ل��ك��ي��ة  "اللجنة  ح����ول 
ال�صيا�صية" اأن 48 باملئة من االأردنيني يعتقدون اأن 
الربملانية من  اأو تطوير قانون االنتخابات  تعديل 

اأولويات االإ�صالح ال�صيا�صي.
وقال املركز يف بيان �صحايف االأحد، اإن الدرا�صة 
حول  االأردنيني  املواطنني  اآراء  لدرا�صة  تاأتي  التي 

وطنية  عينة  انتقت  املتوقعة،  وخمرجاتها  اللجنة 
اإىل   6 من  الفرتة  خ��الل  اململكة  مناطق  جميع  من 
14 اأيلول اجلاري بهدف معرفة اآراء املواطنني حول 
الدرا�صة،  نتائج  اأب��رز  وح��ول  واأع�صائها.  اللجنة 
اللجنة  خمرجات  اأن  االأردنيني  ن�صف  من  اأكرث  اأفاد 
�صتعزز دور ال�صباب يف العمل االجتماعي، و43 باملئة 
يف  دوره��م  �صتعزز  اللجنة  خمرجات  اأن  يعتقدون 
العمل ال�صيا�صي "االأحزاب، االنتخابات"، و42 باملئة 

�صتعزز دور ال�صباب يف االإدارة املحلية.     تابع �س2

*عمان 
�صبطت كوادر مكافحة الت�صول يف العا�صمة، عددا من املت�صولني من 

ذوي االمالك واملوؤ�ص�صات والدخول املرتفعة.
وقالت وزارة التنمية االجتماعية يف بيان �صحفي االأحد، ان احد 
ميتلك  كما  دينار،   1100 اىل  ي�صل  ا�صريا  دخال  يتقا�صى  املت�صولني 

�صيارة خ�صو�صي فئة )تويوتا( موديل 2011.
راتبا  يتقا�صى  اآخر  مت�صوال  �صبطت  املكافحة  كوادر  ان  واأ�صافت، 
وجود  اىل  ا�صافة  خا�صة،  �صيارة  وميتلك  دينارا،   393 يبلغ  �صهريا 
فردية  موؤ�ص�صة  ميتلك  مت�صوال  �صبطت  كما  با�صمه.  فردية  موؤ�ص�صة 
براأ�صمال 16 األف دينار، ا�صافة اىل مت�صول اآخر ميتلك موؤ�ص�صة فردية 

و�صيارتني احداهما موديل 2017 واالخرى موديل 2000.
جميع  يف  م�صتمرة  الت�صول  مكافحة  حمالت  ان  ال��وزارة،  واأك��دت 
واالدارة  والعدل  الداخلية  وزارات  مع  بالتعاون  اململكة  حمافظات 
اآفة  من  للحد  والبلديات  الكربى  عمان  وامانة  العام  واالم��ن  املحلية 

الت�صول يف خمتلف املحافظات.
مالية  مبالغ  اية  املت�صولني  هوؤالء  منح  عدم  اإىل  املواطنني  ودعت 
االموال دون حاجة من خالل  للتك�صب وجمع  الت�صول  الأنهم ميتهنون 
ا�صتدرار عطف النا�س واالحتيال عليهم، مطالبة املواطنني بامل�صاهمة 
اخلط  خ��الل  من  ال���وزارة  مع  التوا�صل  عرب  االآف��ة  ه��ذه  مكافحة  يف 

ال�صاخن رقم )0798518274( لالإبالغ عن اية حاالت ت�صول.

ان  *عمَّ
الف�صاد  بجنايات  املخت�صة  الثة،  الثَّ اجلنائية  الهيئة  رت  ق��رَّ  
ان، حتديد موعد النطق باحُلكم على املتهمني  لح جزاء عمَّ مبحكمة �صُ
حة يوم  يف ق�صية اختال�س عدد من املوظفني ملبالغ مالية من وزارة ال�صِّ

27 من �صهر اأيلول احلايل.
اأحمد  القا�صي  برئا�صة  علنية،  جل�صة  االأح��د،  املحكمة،  وعقدت 
العمري، وع�صوية القا�صي الدكتور مرزوق العمو�س، وح�صرتها وكالة 
�صاهد  دعوة  عن  النَّظر  فيها  �صرفت  والتي  )ِب��رتا(،  االأردنية  االأنباء 
اأدىل  التي  �صهادته  ت��الوة  رت  ق��رَّ لكنها  الق�صية،  يف  االأخ��ري  يابة  النِّ
والنطق  للمداولة  ورفعها  اجلل�صة  يف  �صابقا  العامة  يابة  النِّ اأمام  بها 
ام. واأ�صندت النيابة العامة لعدد من املوظفني تهمة  اأيَّ باحلكم بعد 8 
مت عدًدا من ال�صهود للمحكمة  حة، وقدَّ االختال�س من اأموال وزارة ال�صِّ

فاع. التي ا�صتمعت لهم وانتقلت لال�صتماع لبينات موكلي الدِّ
العامة  يابة  النِّ �صهود  الأحد  ثانية،  جل�صة  يف  املحكمة،  وا�صتمعت 
اأ�صخا�س بينهم  يف ق�صية تهريب ماكينة ت�صنيع دخان، واملتهم بها 7 
موظفون حكوميون يف دائرة اجلمارك العامة وموؤ�ص�صة املناطق احلرة، 
باالإ�صافة اإىل م�صتثمَرين اثنني و�صركة خا�صة و�صخ�س اآخر، بتهمة 

ا�صتثمار الوظيفة العامة والتزوير.
اأحدهم ا�صتمرت  يابة العامة يف هذه الق�صية 9 �صهود  النِّ مت  وقدَّ
املحكمة يف اال�صتماع ل�صهادته على مدار يومني كاملني، وبداأت املحكمة 
رت رفع اجلل�صة اإىل يوم اخلمي�س  فاع وقرَّ باال�صتماع لبينات وكالء الدِّ

املقبل 23 اأيلول احلايل. 

*عمان 
 10 ت�صجيل  عن  االأحد،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  و920  وفيات 
اململكة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 10616 وفاة 

و813601 اإ�صابة.
39ر3  االإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 
عن  ال�����ص��ادر  االإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�صب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�صطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�صار 
عدد  بلغ  بينما  12313ح��ال��ة،  اإىل  و�صل  حاليًا، 
حالة،   52 امل�صت�صفيات  اإىل  اأدخلت  التي  احلاالت 
وعدد احلاالت التي غادرت امل�صت�صفيات 47 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 509 حاالت.
العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز،  واأظهر 
اإقليم ال�صمال بلغت 8 باملئة، بينما بلغت ن�صبة  يف 
فيما  باملئة،   19 احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال 
بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنف�س اال�صطناعي يف 

االإقليم ذاته 8 باملئة.

اإقليم  العزل يف  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 
الو�صط بلغت 16 باملئة، يف حني و�صلت ن�صبة اإ�صغال 
 27 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�صرة 
التنف�س اال�صطناعي  اأجهزة  اإ�صغال  باملئة، ون�صبة 

اإىل 9 باملئة.
اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   10 العزل 
احلثيثة 10 باملئة، فيما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة 

التنف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 8 باملئة.
�صفاء،  ت�صجيل 1061 حالة  اإىل  املوجز  واأ�صار 
املتوقعة  ال�صفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�صل 
 790672 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد 
اإجراء 27178 فح�صًا، ليبلغ  اإىل  اأ�صار  حالة. كما 
العدد االإجمايل للفحو�صات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 9775341 فح�صًا.
االأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
�صخ�صا،   3630190 اإىل  و�صل  ك��ورون��ا  لقاح  م��ن 
 3174913 اإىل  اجلرعتني  متلقي  عدد  و�صل  فيما 

�صخ�صا.

*موسكو
اتهم حلفاء املعار�س الرو�صي امل�صجون األيك�صي 
وتليغرام  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع��ي  ال�����ص��ب��ت،  ن��اف��ال��ن��ي، 
مبمار�صة رقابة، بعد اأن فر�صتا قيودا على الو�صول 
خالل  احلكومة  �صد  بالت�صويت  تو�صيات  اإىل 

االنتخابات الربملانية الرو�صية.
البحث  حمرك  بالفعل  نافالني  حلفاء  واتهم 
اأب��ل،  و�صركة  األ��ف��اب��ي��ت،  ل�صركة  التابع  غ��وغ��ل 
بالر�صوخ ل�صغط الكرملني، اجلمعة، بعد اأن حذفت 
الن�صطاء  ك��ان  متاجرهما  من  تطبيقا  ال�صركتان 
يف  احل��اك��م  احل���زب  �صد  ا�صتخدامه  يف  ي��اأم��ل��ون 

االنتخابات.
حتى  وي�صتمر  اجلمعة  ي��وم  الت�صويت  وب��داأ 
التطبيق  ويقدم  االأحد.  م�صاء  من  متاأخرة  �صاعة 
يف  الت�صويت  عمليات  ب�صاأن  مف�صلة  تو�صيات 
الرئي�س  يدعم  ال��ذي  احل��زب  لتحدي  حم��اول��ة 

فالدميري بوتن.
وتعد تلك اإحدى و�صائل قليلة حللفاء نافالني 

بعد حملة قمع وا�صعة هذا العام.
الذي  تليغرام،  موؤ�ص�س  دوروف،  بافيل  وق��ال 

�صتمنع  املن�صة  اإن  ال�����ص��اب��ق��ة،  ال��رق��اب��ة  ق���اوم 
تلك  ذل��ك  يف  مب��ا  االنتخابية،  احلملة  خ��دم��ات 
تو�صيات  لتقدمي  نافالني  حلفاء  ي�صتخدمها  التي 

الناخبني.
الرو�صي  احلظر  ب�صبب  اتخذ  القرار  اإن  وقال 
ما  وه��و  االنتخابات،  ب��دء  مبجرد  احلمالت  على 
من  ال��ع��دي��د  يف  احل��ظ��ر  وي�صبه  �صرعيا  اع��ت��ربه 
نافالني  با�صم  املتحدثة  واأدان��ت  ال��دوالالأخ��رى. 

كريا يارم�س هذه اخلطوة.
عندما  حقيقي  عار  "اإنه  تويرت:  على  وقالت 
اأنها  تزعم  خا�صة  �صركات  قبل  من  رقابة  تفر�س 

تدافع عن اأفكار احلرية".
وقال اإيفان زدانوف احلليف ال�صيا�صي لنافالني، 
اإنه ال ي�صدق تربير تليغرام واإن هذه اخلطوة مت 
االتفاق عليها بطريقة ما على ما يبدو مع ال�صلطات 

الرو�صية.
من  متاأخرة  �صاعة  يف  نافالني  مع�صكر  وق��ال 
اأحد  اأي�صا  حذف  يوتيوب  موقع  اإن  ال�صبت  م�صاء 
 225 اأ�صماء  يت�صمن  كان  والذي  امل�صورة  مقاطعه 

مر�صحا اأقرها املع�صكر.

*عمان
عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  يلقي 
الثاين كلمة م�صجلة يف اجتماعات 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

يوم االأربعاء املقبل.
وي�صارك يف االجتماعات عدد 
�صيلقي  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  ق���ادة  م��ن 
ب�صبب  م�صجلة،  كلمات  غالبيتهم 
بروتوكوالت كورونا التي فر�صتها 
امل�صاركني،  على  امل��ت��ح��دة  االأمم 
فيما يلقي عدد حمدود من القادة 
مبا�صرة  كلمات  ال��وف��ود  وروؤ���ص��اء 

داخل مقر االأمم املتحدة.
امل��ل��ك عبداهلل  وع���اد ج��الل��ة 
االأحد،  الوطن،  اأر�س  اإىل  الثاين 
ال��والي��ات  اإىل  عمل  زي���ارة  بعد 

املتحدة االأمريكية.
نيويورك،  يف  جاللته،  وعقد 
ل��ق��اءات م��ع االأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم 
امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س، 
والرئي�س واملدير التنفيذي للجنة 
ميليباند،  ديفيد  الدولية  االإنقاذ 
والنخب  املنظمات  ع��ن  وممثلني 
واملنظمات  االأم��ريك��ي��ة،  العربية 

اليهودية الدولية واالأمريكية.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ج���الل���ة امل��ل��ك 
االأعمال  كبار رجال  جمموعة من 
خ�صو�صا  القطاعات،  خمتلف  يف 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة واال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

وال�صناعية.

الملك يلقي كلمة مسجلة في 
األمم المتحدة األربعاء المقبل

*عمان 
 اأقرت الهيئة العامة للجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية، 
يف اجتماعها، االأحد، برئا�صة رئي�س اللجنة �صمري الرفاعي، خمرجات 

جلنة االأحزاب ال�صيا�صية.
ال�صباب  جلنتي  خمرجات  املا�صي  االأربعاء  اأقرت  اللجنة  وكانت 
امللكية  اللجنة  ت�صتكمل  اأن  يتوقع  فيما  املحلية،  واالإدارة  وامل��راأة 
ورفعها  مبخرجاتها،  وثيقة  باإعداد  احلايل،  ال�صهر  نهاية  مع  اأعمالها 

اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين.
االأنباء  لوكالة  ال�صواعري،  عدنان  االأح��زاب،  جلنة  رئي�س  وقال 
االأردنية )برتا(، اإن م�صودة م�صروع قانون االأحزاب ال�صيا�صية، الذي 
احلزبي  العمل  من  جديدة  ملرحلة  يوؤ�ص�س  امللكية،  اللجنة  اأقرته 
الرباجمي، من خالل الن�س على م�صاركة احلزب يف االنتخاب وت�صكيل 
منع  مع  لالأحزاب،  باالنت�صاب  اجلامعات  لطلبة  وال�صماح  احلكومات، 
التعر�س لهم حتت طائلة امل�صوؤولية، اإ�صافة اإىل اإنهاء حالة ال�صجال 
بني ما هو ر�صمي وحزبي، من خالل نقل �صجل االأحزاب للهيئة امل�صتقلة 
واأ�صاف  الد�صتور.  على  تعدياًل  بال�صرورة  يتطلب  ما  وهو  لالنتخاب، 
عام  اأمني  مدة  وجعل  اإلكرتونيا،  لالأحزاب  االنت�صاب  اأتاح  القانون  اأن 
لتوفيق  �صنة  مدة  االأح��زاب  منح  اإىل  اإ�صافة  فقط،  دورت��ني  احل��زب 
اأو�صاعها وفق ال�صروط اجلديدة التي تت�صمن اأن يكون عدد املوؤ�ص�صني 
�صخ�صا   30 اأدن��ى  وبحد  االأق��ل،  على  حمافظات   6 من  �صخ�س   1000
من كل حمافظة، ف�صاًل عن ن�صبة 20 باملائة لكل من املراأة وال�صباب. 
قانون  م�صودة  مناق�صة  اليوم  امللكية  للجنة  العامة  الهيئة  وتوا�صل 
جلنة  خمرجات  اللجنة  تناق�س  كما  ب�صاأنها،  والتو�صيات  االنتخاب 
واالنتخاب  االأحزاب  بقانوين  حكمًا  املت�صلة  الد�صتورية  التعديالت 

واآليات العمل الربملاين. 

*عمان 
اأن  باور  روب  االأدم��ريال  للناتو  الع�صكرية  اللجنة  رئي�س  ا�صتبعد 
�صفقة  ب�صاأن  واأ�صرتاليا  املتحدة  والواليات  فرن�صا  بني  للخالف  يكون 
الغوا�صات تاأثري على التعاون الع�صكري داخل الناتو. وبح�صب موقع 
للقادة  اجتماع  عقب  �صحفي  موؤمتر  يف  باور  قال  نيوز"،  "يورو  قناة 
الع�صكريني يف حلف �صمال االأطل�صي، اإن اأ�صرتاليا �صريك ولكنها لي�صت 
جزءا من منظمة حلف �صمال االأطل�صي. هناك العديد من االتفاقيات 
بني الدول ميكن اأن يكون لها تاأثري على الناتو من الناحية ال�صيا�صية.

ان  *عمَّ
التا�صعة، املخت�صة بالنَّظر يف جنايات  الق�صائية  الهيئة  ا�صتمعت 
ق�صية  يف  جديد  �صاهد  اإىل  ع��م��ان،  ج��زاء  �صلح  مبحكمة  الف�صاد 
اختال�س 13 مليون دينار من �صندوق توفري الربيد، والتي ُيحاكم بها 

6 اأ�صخا�س، بينهم مدير عام �صابق.
االأنباء  وكالة  وح�صرتها  علنية،  جل�صة  االأحد،  الهيئة،  وعقدت 
االأردنية )برتا(، برئا�صة القا�صي نا�صر ال�صالحني، وع�صوية القا�صي 
رت  فادي م�صلح، وح�صور 5 من املتهمني ووكالء الدفاع عنهم، بينما قرَّ

اد�س. اإجراء حماكمة غيابية للمتهم ال�صَّ
بالوكالة  عاما  م��دي��ًرا  يعمل  ال��ذي  اهد،  ال�صَّ املحكمة  و�صاألت 
ل�صندوق توفري الربيد، عن �صهادته اأمام املدعي العام، والتي اأدىل بها 
يف وقت �صابق، كما طلبت منه ا�صتي�صاًحا حول ما ي�صمى بعمولة �صوق 
الزبائن، والتي يجري اأخذها من العمالء القادمني عن طريق ما ي�صمى 
ها جمل�س اإدارة ال�صندوق واملن�صورة  ب�"االأذرع الت�صويقية"، والتي اأقرَّ

يف اجلريدة الر�صمية.
ومن املتوقع اأن ت�صتمع املحكمة اإىل اآخر �صاهدين يف الق�صية خالل 

اجلل�صات املقبلة.

*عمان 
من  دينار  األف   800 اختال�س  ق�صية  يف  الع�صرة  املتهمون  قال 
وزارة ال�صباب، اإنهم غري مذنبني بالتهم الثمانية التي اأ�صندت اإليهم 
رقم 11  املتهم  املحكمة حماكمة  العامة، وقررت  النيابة  من قبل 

غيابيا بعد تبليغه ح�صب االأ�صول.
الف�صاد  جنايات  يف  بالنظر  املخت�صة  التا�صعة  الهيئة  وعقدت 
مبحكمة �صلح جزاء عمان، اأوىل جل�صاتها يف الق�صية عرب تقنية 
االت�صال املرئي عن بعد، وح�صرتها وكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
االأحد، برئا�صة القا�صي نا�صر ال�صالحني، وع�صوية القا�صي فادي 
م�صلح، وح�صور املتهمني كافة، ووكالء الدفاع عنهم با�صتثناء املتهم 

رقم 11.
تابع �س3
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*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ا�صتقبل 
االأحد،  ال��وزراء  برئا�صة  مكتبه  يف  اخل�صاونة 
وزير الداخلية العراقي عثمان الغامني والوفد 
املرافق، بح�صور وزير الداخلية مازن الفراية، 

وال�صفري العراقي يف عمان حيدر العذاري.
واأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ع��م��ق ال��ع��الق��ات 
االأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��را���ص��خ��ة  االأخ���وّي���ة 
جميع  يف  تعزيزها  على  واحل��ر���س  وال��ع��راق، 
امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا  التعاون  جماالت 

للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
اإىل توجيهات جاللة  الوزراء  رئي�س  ولفت 
تركز  التي  امل�صتمرة،  الثاين  عبداهلل  امللك 
بتطوير  واالهتمام،  الزخم  توفري  على  دوم��ا 
ال�صقيق،  ال��ع��راق  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ّي��ة  ال��ع��الق��ات 
باالإ�صافة اإىل االهتمام باآلّية التعاون الثالثي 
اأن  �صاأنها  من  والتي  امل�صري،  العراقي  االأردين 
تخدم اأي�صًا م�صرية التعاون العربي �صمن اإطار 

اأو�صع.
واأ����ص���ار اخل�����ص��اون��ة ب��ه��ذا ال�����ص��دد اإىل 
على  العمل  يجري  التي  امل�صرتكة  امل�صروعات 
تنفيذها بني االردن والعراق، واأبرزها م�صروع 
اإىل  الب�صرة  من  العراقي  النفط  انبوب  مد 
العقبة و�صوال اإىل االأرا�صي امل�صرية واملنطقة 
اإ�صافة  البلدين،  بني  احلدود  على  ال�صناعية 
الكهربائي  وال��رب��ط  ال��ط��اق��ة  م�صاريع  اإىل 

بينهما.
واأكد رئي�س الوزراء حر�س االأردن على اأمن 
البناء فيه،  ال�صقيق وم�صرية  وا�صتقرار العراق 
ال  جزء  العراق  وا�صتقرار  اأمن  اأن  على  م�صددا 

يتجزاأ من اأمن وا�صتقرار اململكة.
العراقي،  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  جهته،  من 
رئي�س  حت��ي��ات  ال�����وزراء  لرئي�س  ن��ق��ل  ال���ذي 
العالقات  الكاظمي،  م�صطفى  العراقي  الوزراء 
اإىل  الفتا  وال��ع��راق،  االردن  ب��ني  التاريخية 
حر�س العراق على تنمية وتعزيز عالقاته مع 

االردن يف املجاالت كافة.
مب�صتوى  العراقي  الداخلية  وزي��ر  واأ�صاد 
التعاون والتن�صيق االمني بني اجلانبني، موؤكدا 
واآمنة  م�صتقرة  بقيت  البلدين  بني  احلدود  اأن 
رغم الظروف والتحديات التي فر�صتها وجود 
املناطق  من  العديد  يف  االإرهابية  املجموعات 

العراقية.
م�صتقر  العراق  يف  الو�صع  اأن  الغامني  واأكد 
اإعادة  نحو  بالتوجه  ي�صمح  الذي  االأمر  واآمن 
البناء، معربا عن تطلع العراق مل�صاهمة االأردن 
االإعمار  اإعادة  م�صرية  يف  االأردنية  وال�صركات 

يف العراق.
اإن  اإىل  ال��ع��راق��ي  الداخلية  وزي��ر  ولفت 
ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  ان��ه��ت  املخت�صة  اجل��ه��ات 
من  العا�صر  يف  الربملانية  االنتخابات  الإج��راء 
الربملانية  االنتخابات  اأن  موؤكدا  املقبل،  ال�صهر 
دوليني،  مراقبني  وج��ود  �صت�صهد  العراقية 

وو�صائل االإعالم وال�صحافة الدولية.

*عمان 
اأن  ال��ف��راي��ة،  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  اأك��د 
العالقات االأردنية العراقية جتاوزت العالقات 
اكرث  اآف��اق  اإىل  ال��دول،  بني  القائمة  البينية 
امل�صتويني  ع��ل��ى  وت��ط��ورا  وان��ف��ت��اح��ا  ت��ق��دم��ا 

الر�صمي وال�صعبي.
جاء ذلك لدى ا�صتقبال الفراية االأحد يف 
الغامني  عثمان  العراقي  نظريه  ال��وزارة،  مبنى 
وزارة  ع��ام  اأم���ني  بح�صور  امل��راف��ق،  وال��وف��د 
ومدير  حمور،  اأب��و  خالد  الدكتور  الداخلية 
فهد  املدنية واجل���وازات  االأح��وال  دائ��رة  عام 
وكبار  ال���وزارة  م�صوؤويل  من  وع��دد  العمو�س، 

�صباط االأمن العام.
ال��ل��ق��اء، �صبل  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���الل 
البلدين  بني  الثنائي  التعاون  اأوا�صر  تعزيز 
واأمن  والتطرف  االإره��اب  مكافحة  جماالت  يف 
واالجتار  التهريب  عمليات  ومكافحة  احلدود، 
عمليات  وتطوير  املعلومات،  وتبادل  بالب�صر، 
التبادل التجاري عرب معرب الكرامة احلدودي 
احلركة  وتن�صيط  واال�صتثمار،  "طريبيل" 
ومنح  االإقامة  اج��راءات  وت�صهيل  ال�صياحية، 
املتعلقة  االأمور  بع�س  اإىل  اإ�صافة  التاأ�صريات، 

بالطلبة واجلالية العراقية يف عمان.
امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  ال��ف��راي��ة  وق���ال 
على  ب��ا���ص��ت��م��رار  ت��رك��ز  للحكومة  ال�صامية 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  جم���االت  يف  ال��ت��و���ص��ع 
ال�����ص��ق��ي��ق��ني يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وخ��ا���ص��ة 
م�صاحلهما  يحقق  ومبا  واالقت�صادية،  االأمنية 

امل�صرتكة، موؤكدا اأن هذه الزيارة تكت�صب معاين 
خا�صة ودالالت معينة تعك�س حجم العالقات 
ال��را���ص��خ��ة وامل��ت��ج��ذرة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن؛ قيادة 
وحكومة و�صعبا، واأن االأردن والعراق ميثل كل 

منهما رئة لالآخر.
اتخاذ  يف  م�صتمرة  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�صار 
كل ما �صاأنه تذليل اأية عقبات قد تواجه �صري 
اإىل  الفتا  ال�صقيقني،  البلدين  بني  العالقات 
مبا�صرة،  ال�صاحنات  بدخول  اأخ��ريا  ال�صماح 
وتطوير  والتنقل  التجارة  حركة  وت�صهيل 
اجراءات منح التاأ�صريات واالإقامات اإلكرتونيا.
ال��وزارة  ا�صتعداد  الداخلية  وزي��ر  واأب��دى 
تواجه  ق��د  معوقات  اأو  عقبات  اأي��ة  لتذليل 
اإىل اململكة  اأثناء دخولهم  العراقيني  االأ�صقاء 
والتعليمات  لالأنظمة  وف��ق��ا  فيها  واقامتهم 

املعمول بها.
اإن االأردن  العراقي  الوزير  من جانبه، قال 
قدمية  اأخ���وة  ب��ع��الق��ات  يرتبطان  وال��ع��راق 
ورا�صخة واأوا�صر تاريخية ت�صتدعي با�صتمرار 
والت�صاور  التن�صيق  لتطويرها عرب  امل�صي قدما 
امل�صرتك يف جماالت تبادل اخلربات التدريبية 
وا�صتخدام  اجلنائية  واالأدل���ة  واملعلوماتية 
ال��ع��راق  اأن  م��وؤك��دا  االأم��ن��ي��ة،  التكنولوجيا 
العربي  حميطه  اإىل  وال��ع��ودة  بالتعايف  ب��داأ 

واالإقليمي.
بهدف  تاأتي  ل��الأردن  زيارته  اأن  اإىل  وا�صار 
احلركة  الن�صيابية  الالزمة  الت�صهيالت  بحث 
حركة  وت�صهيل  واال�صتثمار  التجارة  جمال  يف 

التنقل بني البلدين ومعاجلة بع�س ال�صعوبات 
التي تتعلق باجلالية العراقية املقيمة باململكة 
عمان وخا�صة الغرامات املرتتبة عليهم جراء 
النظر  اإع��ادة  اإىل  اإ�صافة  اململكة،  يف  اقامتهم 
البلدين  ب��ني  املوقعة  االأم��ن��ي��ة  باالتفاقية 
يف  والتو�صع  تطويرها  يتم  بحيث   2005 عام 
بنودا  لت�صمل  فيها  املوجودة  التعاون  جماالت 

اخرى حتقق م�صاحلهما امل�صرتكة.
وع���ر����س ال���دك���ت���ور اأب�����و ح���م���ور الأب����رز 
احلكومة  منحتها  التي  وامل��زاي��ا  الت�صهيالت 
وخ��ا���ص��ة  االأردن،  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ج��ال��ي��ة 
امل�صتثمرين واملقيمني والطلبة يف جماالت منح 
والتعليم  التنقل  وحرية  والتاأ�صريات  االإقامة 

وال�صياحة العالجية وغريها.
ال��ع��ام  االأم����ن  م��دي��ر  م�صاعد  ع��ر���س  ك��م��ا 
ملجاالت  طبي�صات،  حممد  العميد  للق�صائية 
ت�صمل  ال��ت��ي  البلدين  ب��ني  االأم��ن��ي  ال��ت��ع��اون 
والتدريب  بالب�صر  واالإجتار  االإرهاب  مكافحة 

ومكافحة املخدرات والتهريب وغريها.
واب����دى م��دي��ر االأح�����وال امل��دن��ي��ة، كامل 
باأية  ال�صقيق  ال��ع��راق  ل��ت��زوي��د  اال���ص��ت��ع��داد 
ا�صتخدام  وخا�صة  يحتاجونها  ق��د  خ��ربات 
و�صائل التكنولوجيا يف جمال تقدمي املعامالت 

وا�صدار الوثائق وتوثيقها.
ال��ل��ق��اء، ج���رى االت��ف��اق على  ن��ه��اي��ة  ويف 
اللقاءات  وعقد  والت�صاور  التن�صيق  موا�صلة 
اأية  ملعاجلة  ال�صرورة  اقت�صت  كلما  الثنائية 
تطورات اأو ق�صايا قد تن�صاأ بني احلني واالآخر. 

*عمان 
برناجما  ال��زراع��ة االأح���د،  وزارة  اأطلقت 
وتقنيات  اأ�صا�صيات  حول  متخ�ص�صا،  تدريبيا 
الزراعة املائية يف االأردن، بالتعاون مع منظمة 

االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(.
ويندرج هذا الربنامج �صمن اأن�صطة م�صروع 
االأحيومائية  وال��زراع��ة  املائية  ال��زراع��ة   "
ال��ذي   " للمياه  ال��ف��ع��ال  اال���ص��ت��خ��دام  ل��دع��م 
الوطنية،  وال��ق��درات  الكفاءات  ويعزز  يدعم 
م�صاريع  وتنفيذ  وت�صميم  ب��اإدارة  يتعلق  فيما 

الزراعة املائية.
يوما   12 ي�صتمر  ال��ذي  التدريب  وي��ه��دف 
الزراعيني  املهند�صني  م��ن   60 ق���درات  لبناء 
وزارة  وموظفي  مزارعني  اإىل  اإ�صافة  ال�صباب، 
املائية  ال���زراع���ة  تقنيات  ح���ول  ال���زراع���ة، 
وت�صميم  ال�صمكي،  واال�صتزراع  واالأحيومائية 

وادارة و تنفيذ م�صاريع الزراعة املائية.
والزراعة  االأغذية  منظمة  ممثل  واأ�صاد 
لالأمم املتحدة يف االأردن املهند�س نبيل ع�صاف 

تطوير  يف  امل�صتمرة  ال��زراع��ة  وزارة  بجهود 
القطاع.

على  املائية  ال��زراع��ة  ت�صاعد  وقال:"    
واملبيدات،  واال�صمدة  املياه  ا�صتهالك  تخفيف 
ال��زراع��ي��ة  النظم  م��ن  تعترب  فهي  وب��ال��ت��ايل 
وتعترب  كما  للبيئة،  وال�صديقة  امل�صتدامة 
ال�صباب،  وخا�صة  للم�صتثمرين  ج��ذب  عامل 
جتهيز  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  امل�صروع  وي�صعى 
الزراعة  اأنظمة  ال�صتخدام  املنا�صبة  البيئة 
املائية املتكاملة يف االأردن." واأ�صار ع�صاف اإىل 
اأطلقته  ال��ذي  اجلديد  اال�صرتاتيجي  االإط��ار 
الفاو للفرتة 2031-2022 ، والذي ي�صعى اإىل 
"االأف�صليات  خالل  من   2030 عام  خطة  دعم 
اأف�صل،  وبيئة  اأف�صل،  "اإنتاج  وهي   ،" االأربعة 

وتغذية اأف�صل، وحياة اأف�صل".
من جانبه، قال االأمني العام لوزارة الزراعة 
املهند�س حممد احلياري، اإن الدورة تاأتي �صمن 
اأن�صاأت  الزراعية، حيث  وال�صيا�صات  االأولويات 
الزراعة بدون  للتدريب على  الوزارة 3 مراكز 

وذيبان  ال�صمالية  االأغ���وار  م��ن  ك��ل  يف  تربة 
بدون  للزراعة  وحدة  اأن�صاأت  كما  والطفيلة. 
مبنطقة  م��رب��ع  م��رت  اآالف   8 مب�صاحة  ت��رب��ة 
املتدربني، خللق  ادارتها من  التنور، و�صيتم  �صد 

فر�س عمل للمتعطلني يف الريف والبادية.
املهند�س  الزراعيني  املهند�صني  نقيب  واأكد 
قامت  النقابة  اأن  ال��ف��الح��ات  ال��ه��ادي  عبد 
املهند�صني  بدور فني مهم لدعم وتعزيز فر�س 
الزراعيني يف التاأهيل والتدريب واحل�صول على 
فر�س عمل، م�صريا اإىل اأن النقابة عقدت اأكرث 
املا�صي،  العام  بعد  عن  الكرتونية  دورة   50 من 

�صارك بها اأكرث من 6000 مهند�س ومهند�صة.
امل�����ص��رتك، يف �صياق  امل�����ص��روع  وي��اأت��ي ه��ذا 
مبادرتي  م�صامني  لتج�صيد  الفّني  ال��ت��ع��اون 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  )الفاو(، 
نظم  وت�صجيع  امل��ي��اه،  �صح  ملواجهة  اإفريقيا؛ 
روؤي��ة  ي��ن��درج �صمن  كما  االأ���ص��ري��ة،  ال��زراع��ة 
االأردن 2025 الهادفة اإىل حت�صني االأمن املائي 

الوطني واالإنتاجية الزراعية.  

رئيس الوزراء يستقبل
 وزير الداخلية العراقي

وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي

دورات تدريبية حول أساسيات 
وتقنيات الزراعة المائية

استطالع: 48% يعتقدون أن تعديل قانون 
االنتخابات أولوية لإلصالح السياسي

  
*عمان 

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��ط��الع ل���ل���راأي اأج�����راه م��رك��ز ال��درا���ص��ات 
لتحديث  امللكية  "اللجنة  حول  االأردنية  اجلامعة  يف  اال�صرتاتيجية 
تعديل  اأن  يعتقدون  االأردنيني  من  باملئة   48 ال�صيا�صية" اأن  املنظومة 
اأو تطوير قانون االنتخابات الربملانية من اأولويات االإ�صالح ال�صيا�صي.

وقال املركز يف بيان �صحايف االأحد، اإن الدرا�صة التي تاأتي لدرا�صة 
انتقت  املتوقعة،  وخمرجاتها  اللجنة  حول  االأردنيني  املواطنني  اآراء 
 14 اإىل   6 من  الفرتة  خالل  اململكة  مناطق  جميع  من  وطنية  عينة 
واأع�صائها.  اللجنة  حول  املواطنني  اآراء  معرفة  بهدف  اجلاري  اأيلول 
وحول اأبرز نتائج الدرا�صة، اأفاد اأكرث من ن�صف االأردنيني اأن خمرجات 
اللجنة �صتعزز دور ال�صباب يف العمل االجتماعي، و43 باملئة يعتقدون 
"االأحزاب،  ال�صيا�صي  العمل  يف  دوره��م  �صتعزز  اللجنة  خمرجات  اأن 

االنتخابات"، و42 باملئة �صتعزز دور ال�صباب يف االإدارة املحلية.
ويعتقد 59 باملئة اأن خمرجات اللجنة �صتعزز دور املراأة يف العمل 
االجتماعي، و53 باملئة يعتقدون اأن هذه املخرجات �صتعزز دور املراأة 
يف العمل ال�صيا�صي "االأحزاب، االنتخابات"، فيما يعتقد 49 باملئة اأن 

هذه املخرجات �صتعزز دور املراأة يف االإدارة املحلية.
يف  لالأف�صل  �صتتغري  حياتهم  اأن  املواطنني  من  باملئة   33 ويعتقد 
من  باملئة   32 واأن  باململكة،  وفاعلة  قوية  اأحزاب  هناك  اأ�صبح  حال 
و31  ال�صيا�صية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  باللجنة  يثقون  االأردنيني 

باملئة متفائلون مبخرجاتها.
واأظهرت النتائج اأن 39 باملئة من االأردنيني يعتقدون اأن خمرجات 
و60  النيابية،  لالنتخابات  الرت�صح  ن�صبة  زي��ادة  يف  �صت�صهم  اللجنة 
زيادة  اإىل  �صيوؤدي  االنتخابات  قانون  تعديل  اأو  تطوير  ب��اأن  باملئة 

م�صاركة املواطنني يف االنتخابات.
امللكية  اللجنة  خمرجات  اأن  االأردن��ي��ني  من  باملئة   46 ويعتقد 
االإ���ص��الح  متطلبات  بع�س  �صتغطي  ال�صيا�صية  املنظومة  لتحديث 

ال�صيا�صي املن�صود يف االأردن.

كريشان يوعز باتخاذ إجراءات لحماية 
مقبرة منطقة الروضة في ناعور

*عمان 
كري�صان  توفيق  املحلية  االإدارة  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  اأوعز 
�صطام  ناعور  لواء  مت�صرف  اجلديدة؛  ناعور  بلدية  جلنة  رئي�س  اإىل 
الرو�صة  الكفيلة بحماية مقربة منطقة  االإجراءات  باتخاذ  املجايل 
ل�صمان  اجلديدة  ناعور  لبلدية  والتابعة   1946 عام  منذ  واملوجودة 

حفظ كرامة االأموات، وعدم تاأثرها بال�صارع املار من جوارها.
الذي  االحتفال  خالل  ح�صبان  غابة  يف  ا�صتكوا  مواطنون  وكان 
اأطلق فيه كري�صان اأم�س حملة نظافة وجتميل البلديات )ب�صواعدنا( 
املقربة  تاأثر  من  كافة  اململكة  بلديات  مع  بالتعاون  ال��وزارة  نظمتها 

بال�صارع.
واأكدوا اأن هناك توافقات مع �صاحب االأر�س القريبة ملعاجلة هذه 

امل�صكلة، وعدم ال�صماح مبرور ال�صارع من املقربة.
وعلى �صعيد مت�صٍل، وعد نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
مبتابعة �صكوى مواطن قاطعه خالل االحتفال يف غابة ح�صبان، وطلب 
منه االطالع ميدانيًا على م�صكلة يعاين منها منزله ب�صبب قناة عامة 

لت�صريف املياه توؤثر على منزلة خا�صة يف ف�صل ال�صتاء.
من جهة اأخرى، تعهد كري�صان خالل زيارته غابات ِبرق�س ملتابعة 
بع�س  مب�صاعدة  البلديات  وجتميل  للنظافة  )ب�صواعدنا(  حملة 
مع  تنظيمية  م�صاكل  بخ�صو�س  �صكاوى  له  قدموا  الذين  املواطنني 

البلدية اأو الوزارة.
الوزراء  اأن  املواطنني  مع  ولقاءاته  حواراته  خالل  كري�صان  واأكد 
حري�صون على ترجمة توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين وخطة 
احلكومة بالنزول اإىل امليدان، والعمل على معاجلة م�صاكل املواطنني 

ما اأمكن يف الزيارات امليدانية.

التربية تحتفل بالمدارس الحائزة 
على جائزة المدرسة الدولية

اإلدارية النيابية تدعو لرفع العالوة الفنية للمهن 
الطبية المساندة والمحاسبين واإلداريين

الناصر: مستمرون بالتدريب 
لرفع كفاءة الموظف العام

*عمان 
على  احلائزة  باملدار�س  االأحد،  والتعليم،  الرتبية  وزارة  احتفلت 
جائزة املدر�صة الدولية �صمن برنامج "ربط ال�صفوف عرب االنرتنت" 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  ينفذه  الذي 

والتعليم ووكالة "االأونروا".
الدكتورة  واملالية  االإداري���ة  لل�صوؤون  ال���وزارة  ع��ام  اأم��ني  واأك��دت 
اجلائزة  اأهمية  االأح��د،  ال���وزارة،  عن  بيان  بح�صب  قبيالت،  جن��وى 
ا يدمج البعد الدويل يف املدار�س بالتعليم، وت�صهم  كونها م�صروًعا عاملًيّ
معارف  اكت�صاب  على  ال�صباب  وت�صاعد  الف�صلى،  املمار�صات  تعزيز  يف 

ومهارات وقيم �صرورية لهم.
اأه��داف  من  الرابع  الهدف  حتقيق  يف  اأي�صا  ت�صهم  اأّنها  واأ�صافت 
فر�صة  املدار�س  ومتنح  التعليم،  جودة  يف  املتمثل  امل�صتدامة  التنمية 
باالإجناز  م�صيدة  طلبتها،  لدى  ال��دويل  بالبعد  واعية  ثقافة  لغر�س 

الذي حققته املدار�س االأردنية امل�صاركة باجلائزة.
عن  بريند،  بريدجيت  االأردن  لدى  الربيطانية  ال�صفرية  وعربت 
�صعادتها بنجاح برنامج اجلائزة يف ربط ال�صفوف الدرا�صية يف االأردن 
جائحة  نتيجة  املا�صي  العام  التعليم  واجهها  التي  التحديات  رغم 
كورونا. واأ�صافت اأن الربنامج، الذي ينفذه املجل�س الثقايف الربيطاين، 
التطوير  لدعم  ووجاهية،  افرتا�صية  اأن�صطة  يف  مدر�صة   274 اأ�صرك 
مهاراتهم  معارفهم  تطوير  على  ال�صباب  وم�صاعدة  للمعلمني  املهني 

وقيمهم للعي�س والعمل يف جمتمع عاملي.
وعربت القائم باأعمال املدير العام يف املجل�س الثقايف الربيطاين 
التعليم  اأط��راف  جميع  مع  بال�صراكة  اعتزازها  عن  حمدية،  اأبو  مي 
املدر�صي يف االأردن، مثمنة جهود املعلمني والقيادات املدر�صية والطالب 

على مثابرتهم رغم جائحة كورونا.
وجرى، خالل احلفل، توزيع ال�صهادات والدروع واجلوائز على 29 
من  مدار�س  و7  الرتبية،  وزارة  من  مدار�س   8 منها  االأردن،  يف  مدر�صة 
مديرية الرتبية التعليم والثقافة الع�صكرية، و 14 مدر�صة من وكالة 
حيث  االأونروا،  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لغوث  املتحدة  االأمم 
على  مدار�س   3 وح�صلت  ال�صامل،  االعتماد  على  مدر�صة   23 ح��ازت 
امل�صتوى املتو�صط، بينما نالت 3 مدار�س امل�صتوى االأ�صا�صي، فيما جرى 
املدار�س  من  ومن�صقني  معلمني  و505  وطالبة  طالبا   23198 اإ�صراك 

امل�صاركة.
وح�صر االحتفال مديرة االأونروا يف االأردن مارتا لورنزو، ومدير 

الرتبية التعليم والثقافة الع�صكرية العميد علي الدعجة.
التي  اجلوائز  اأهم  من  تعد  العاملية  املدر�صة  جائزة  اأن  اإىل  ي�صار 
تتناف�س عليها املدار�س يف جميع اأنحاء العامل؛ اإذ تعترب برنامج اعتماد 
عاملي يعرتف باملمار�صات اجليدة يف اإ�صفاء الُبعد الدويل على املدار�س.

*عمان 
الفنية  العالوة  رفع  اإىل  االأحد،  النيابية،  االإدارية  اللجنة  دعت 
وزارة  يف  واالإداري���ني  واملحا�صبني  امل�صاندة،  الطبية  املهن  الأ�صحاب 
هاتني  واإن�صاف  العدالة،  لتحقيق  وذل��ك  135باملئة،  اإىل  ال�صحة 

الفئتني.
علي  الدكتور  برئا�صة  اللجنة  خ�ص�صته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بح�صور  الفئتني،  لهاتني  الفنية  العالوة  مو�صوع  ملناق�صة  الطراونة، 
ديوان  ورئي�س  اخلراب�صة،  حممود  القانونية  لل�صوؤون  الدولة  وزير 
لل�صوؤون  ال�صحة  وزارة  ع��ام  واأم��ني  النا�صر،  �صامح  املدنية  اخلدمة 
يف  العاملني  عن  وممثلني  خري�صات،  اإلهام  الدكتورة  واالإدارية  الفنية 

املهن الطبية امل�صاندة، واملحا�صبني واالإداريني يف الوزارة.
�صريع  حل  اإيجاد  �صرورة  االجتماع،  م�صتهل  يف  الطراونة،  واأكد 
تعتربان  اللتني  الفئتني،  هاتني  مطالب  لتنفيذ  حا�صم،  قرار  واتخاذ 
جزءا ال يتجزاأ من حلقة متكاملة توؤدي دورًا نوعيًا يف تقدمي اخلدمة 
ال�صحية. واأ�صار اإىل �صرورة تعديل نظام العالوات يف وزارة ال�صحة، 
العالوات  يف  تفاوتًا  هناك  اأن  اإىل  م�صريًا  لهما،  الفنية  العالوة  ورفع 
�صلبا على  ينعك�س ذلك  ال��وزارات يجب معاجلته، حتى ال  الفنية بني 

اأداء املوظف العام.
و�صدد الطراونة على اأهمية و�صع نظام موحد للعالوات واملكافاآت 
لتحفيز املوظف العام، ال �صيما اأنهم يوؤدون نف�س املهام، مثمنًا يف الوقت 
ذاته اجلهود امل�صنية التي قامت بها كوادر وزارة ال�صحة يف الت�صدي 
واإ�صماعيل  عيا�س  هايل  النواب:  طالب  جهتهم،  من  كورونا.  جلائحة 
ووائل  حداد  وفريد  احلرا�صي�س  و�صرار  الب�صتنجي  وخالد  امل�صاقبة 
و�صفاء  ال�صعوب  وم��روة  ال�صعيدين  وزه��ري  اخلاليلة  واأحمد  رزوق 
الطبية  واملهن  واالإداري��ني  للمحا�صبني،  العالوة  رفع  ب�صرورة  املومني، 
هاتني  ين�صف  حل  اإيجاد  يف  واالإ���ص��راع  ال�صحة،  وزارة  يف  امل�صاندة 
خمتلف  يف  املوظفني  روات��ب  بني  والتفاوت  التباين  ويعالج  الفئتني، 
على  احلكومة  حر�س  اخلراب�صة  اأكد  ب��دوره،  واملوؤ�ص�صات.  ال��وزارات 
الفتًا  املعي�صية،  اأو�صاعهم  وحت�صني  املوظفني،  بني  العدالة  حتقيق 
اإىل اأن اأي مطلب اأو قرار له اأثر مايل يجب اأن يدر�س من جلان فنية 
�صيتم  مالية  خم�ص�صات  توفر  ظل  ويف  االأم��ر  هذا  لبلورة  وخمت�صة، 
تنفيذ هذا املطلب. واقرتح اأن يتم توجيه كتاب من اللجنة االإدارية 
ليجري  الفئتني  هاتني  مطالب  يت�صمن  ال��وزراء،  رئي�س  اإىل  النيابية 
درا�صته بعناية، معربًا عن اأمله باأن يتم ر�صد مبالغ مالية �صمن املوازنة 
املقبلة بهذا اخل�صو�س. من جانبه، قال النا�صر اإن احلكومة حري�صة 
على حت�صني الواقع املعي�صي للموظف، وت�صعى اإىل حتقيق العدالة بني 
اجلميع، م�صريا اإىل اأن هناك تنوعا يف الوظائف واختالفا فيما بينها 
من حيث متطلبات التاأهيل ومدة الدرا�صة، ودرجة ال�صعوبة والتعقيد 
والندرة وخ�صو�صية وت�صنيف ومهام كل منها، والتي يتم االخذ بها من 

قبل اللجان الفنية عند حتديد العالوات الفنية اخلا�صة بكل منها.
واأ�صاف اأنه وبناء على كتاب وزير ال�صحة املتعلق بالعالوات الفنية، 
جرى ت�صكيل جلان فنية من قبل جمل�س اخلدمة املدنية، لدرا�صة هذا 
مبا  تو�صياتها  رفعت  وقد  اأعمالها،  اللجان  تلك  اأنهت  ثم  ومن  االأم��ر 
ملجل�س  الإحالتها  متهيدا  املدنية،  اخلدمة  جمل�س  اإىل  العدالة  يحقق 
الوزراء �صاحب الوالية العامة على �صوؤون املوظف والوظيف العامة، 
وبحيث يتم منح عالوة تدرجية للفرتة املقبلة للمهن الطبية امل�صاندة، 
ومهن التمري�س امل�صارك، تقدر كلفتها بحدود 4 ماليني، يتم ر�صدها يف 
حال موافقة جمل�س الوزراء، على الرغم من الظروف املالية ال�صعبة 
وزارة  موازنة  يف  ر�صدها  يتم  للدولة،  العامة  املوازنة  تواجه  التي 

ال�صحة خالل ال�صنتني املقبلتني.
العام  القطاعني  رواتب  بني  التوازن  على  املحافظة  �صرورة  واأكد 
واخلا�س، وبحيث ال يكون اأحدهما جاذبا على ح�صاب االآخر ل�صمان 

املحافظة على الكوادر وا�صتقرار ودميومة عملها.
من ناحيتها، اأكدت خري�صات اأن وزارة ال�صحة حري�صة على دعم 
هذه الفئة، وحتقيق العدالة اأ�صوة بالوزارات والدوائر االأخرى، مثمنة 
اجلهود العظيمة التي قامت بها جميع كوادر الوزارة يف الت�صدي لوباء 

ال�صحية. "كورونا" واآثاره 
جمل�س  اإىل  كتابًا  رفع  ال�صحة  وزي��ر  اأن  اإىل  خري�صات  واأ���ص��ارت 
اخلدمة املدنية بخ�صو�س العالوة الفنية، موؤكدة حر�س الوزارة على 

اأن تتم زيادة العالوة الفنية للفئتني.
وبينت اأن وزير ال�صحة منذ البداية تبنى مطالب الفئتني، وبناء 
اخلدمة  ملجل�س  رفعها  مت  ق��رارات  عنها  انبثق  جلان  ت�صكيل  مت  عليه 
وتعذر  امل�صاندة،  الطبية  للمهن  ق��رارات  تبنى  ب��دوره  ال��ذي  املدنية، 

لبقية املحا�صبني االإداريني.

*عمان 
الغاية  اأن  النا�صر  �صامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  اأك��د 
املفهوم  من  االنتقال  هي  العام  القطاع  موظفي  تدريب  من  االأ�صا�صية 
التقليدي الإدارة املوارد الب�صرية نحو املفاهيم االدارية احلديثة التي 

من �صانها رفع كفاءة املوظف العام.
جمال  يف  متخ�ص�صًا  تدريبيًا  برناجمًا  افتتاحه  خالل  واأ�صاف، 
معهد  يف  املدنية  اخلدمة  دي��وان  ملوظفي  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة 
املوؤهالت  ا�صتغالل  اإىل  ي�صعى  التدريب  اأن  االأحد،  العامة،  االدارة 
مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  ال�صباب  ل��دى  خا�صة  وال��ط��اق��ات  واخل���ربات 
للمواطنني.  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  تقدمها  ال��ت��ي  العامة  اخل��دم��ات 
نوعي  تغيري  اإح��داث  تتطلب  امل�صتقبلية  املرحلة  اأن  النا�صر  وبني 
مبا  للموظفني،  التدريبية  الربامج  ملختلف  التدريبي  املحتوى  يف 
احل�صني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وروؤى  وتطلعات  ين�صجم 
االإج���راءات  واأمت��ت��ة  االإداري  اال���ص��الح  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  املعظم 
الب�صري  املورد  اأن  واأو�صح  بها.  واالهتمام  الب�صرية  املوارد  وتنمية 
ديوان  واأن  والتنمية،  اال�صالح  عملية  يف  االأ�صا�صي  العن�صر  ي�صكل 
مبا�صرة  امل�صوؤول  والفني  املركزي  اجلهاز  يعترب  املدنية  اخلدمة 
مع  العام  القطاع  يف  الب�صرية  املوارد  وتنمية  واإدارة  تخطيط  عن 
املوؤ�ص�صي  االداء  تطوير  ووحدة  العامة،  االإدارة  )معهد  �صركائه 

الوزراء(. رئا�صة  يف  وال�صيا�صات 
�صمن  �صركائه  مع  التعاون  اإىل  النا�صر،  بح�صب  الديوان،  وي�صعى 
التغيري  الإح���داث   ،2022-2020 ل��الأع��وام  اال�صرتاتيجية  خطته 
املطلوب يف اإدارة املوارد الب�صرية يف االأجهزة احلكومية، واالنتقال بها 
يف جميع املجاالت ومتكني العاملني فيها يف جميع املجاالت الت�صريعية 
جمل�س  توجهات  مع  لين�صجم  واالجرائية،  والقانونية  والتنظيمية 

الوزراء بهذا اخل�صو�س.
يهدف  املوجهة  التدريبية  الربامج  من  النوع  هذا  اأن  اإىل  واأ�صار 
اإىل االرتقاء بامل�صتوى الفني واملهني لكوادر الديوان، ومتكني ال�صفني 
الثاين والثالث من اأخذ مكانهم يف متابعة جهود من �صبقهم يف اخلدمة 

لتحقيق روؤية ور�صالة الديوان وبراجمه التطويرية املختلفة.
اخلوالدة،  �صهام  املهند�صة  العامة  االإدارة  معهد  عام  مدير  واأكدت 
من جهتها، �صرورة الدور الت�صاركي بني املعهد وديوان اخلدمة املدنية، 
يف  عملوا  الذين  للمدربني  الكبرية  اخل��ربات  من  اال�صتفادة  و�صرورة 
يف  الب�صري  امل��ورد  وتطوير  لتنمية  بالديوان  العامة  االإدارة  جمال 

القطاع العام.
اإدارة  جمال  يف  تدريبية  �صاعة   15 التدريبي  الربنامج  ويت�صمن 
وبناء  واالجتاهات"،  "الواقع  املدنية  اخلدمة  يف  الب�صرية  امل��وارد 
يف  التميز  حتقيق  وموؤ�صرات  واأه��داف  للموظف،  ال�صخ�صية  القدرات 
وبناء  الوظائف  وتقييم  الوظائف،  وتو�صيف  وحتليل  االأداء،  اإدارة 
�صلم الرواتب والتدريب، وينفذه جمموعة من اخلرباء يف جمال اإدارة 
وتخطيط املوارد الب�صرية، ممن عملوا يف الديوان �صابقا، وهم الدكتور 
ورند  قطي�صات،  و�صامل  الدرابكة،  علي  والدكتور  الر�صدان،  يحيى 

حب�س، ورمي حو�صة.
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*املفرق 
الها�صمي  امللكي  الديوان  رئي�س  افتتح 
متابعة  جلنة  رئي�س  العي�صوي،  يو�صف 
تنفيذ مبادرات جاللة امللك، االأحد، عددا 
يف  والتطويرية  التنموية  امل�صروعات  من 
لواء الروي�صد باملفرق، والتي تاأتي يف اإطار 
املبادرات امللكية تنفيذا لتوجيهات جاللة 

امللك عبداهلل الثاين.
ال��ت��ي نفذت  امل�����ص��روع��ات  وا���ص��ت��م��ل��ت 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  م��ن  ب��ت��م��وي��ل 
�صكنية  وح���دات  على  ال�صقيقة  املتحدة 
للتنمية  ومركز  ثانوية  ومدر�صة  وم�صجد 
الفكرية، جرى متابعة تنفيذها من خالل 
يف  امللكية  املبادرات  تنفيذ  متابعة  اإدارة 
مع  بالتن�صيق  الها�صمي،  امللكي  ال��دي��وان 
وموؤ�ص�صات  املعنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

جمتمع مدين.
ك��م��ا ت��ف��ق��د ال��ع��ي�����ص��وي ع�����ددا من 
يجري  التي  امللكية  امل��ب��ادرات  م�صروعات 
مراحل  على  واطلع  املنطقة،  يف  تنفيذها 
املتحقق  االإجن��از  وم�صتوى  تنفيذها،  �صري 

على اأر�س الواقع.
وبهذا ال�صدد، افتتح العي�صوي، بح�صور 
يحيى  املهند�س  واالإ�صكان  االأ�صغال  وزي��ر 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  ووزير  الك�صبي 
اأبو  حممد  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 
الثانوية  الغياث  من�صية  مدر�صة  قدي�س، 
املختلطة للبنات، اإذ تويل املبادرات امللكية 
اإن�صاء  خ��الل  من  التعليم  بقطاع  اهتماما 
غرف  واإ���ص��اف��ة  ج��دي��دة  مدر�صية  اأبنية 
�صفية ملدار�س قائمة، وتزويدها باملكتبات 
بالك�صف  ت�صهم  التي  وامل�صاغل  واملختربات 
عن ميول الطلبة، وت�صقل مواهبهم وتوفر 
طاقاتهم  الإط���الق  املنا�صبة  البيئة  لهم 
واإبداعاتهم. وتتكون املدر�صة من 12 غرفة 
ومر�صم  وم�صرح  اأط��ف��ال  ورو�صتي  �صفية 
تعلم  م�صادر  وغرفتي  حا�صوب  وخمترب 
وملعب  األعاب  �صاحة  جانب  اإىل  واإ�صعاف، 
اإجمالية  مب�صاحة  اإداري��ة  وغرف  خما�صي 

بلغت نحو 3100 مرت مربع.
و�صلم العي�صوي، بح�صور الوزير الك�صبي 
االجتماعية  التنمية  وزير  ال�صباب  ووزير 
 33 النابل�صي،  �صالمة  حممد  ب��ال��وك��ال��ة 
ومفاتيح  انتفاع  ���ص��ه��ادات  عفيفة  اأ���ص��رة 
وفقا  �صممت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  م�صاكنهم 
والفنية،  الهند�صية  امل��وا���ص��ف��ات  الأع��ل��ى 
امل�صتلزمات  بجميع  ت��زوي��ده��ا  وج����رى 
احلياة  توفري  ي�صمن  مبا  واالأث��اث  املنزلية 
الكرمية لهذه االأ�صر التي تعد االأكرث عوزا 
وا�صتحقاقا، والتي يجري اختيارها بح�صب 
االأ���ص�����س وامل��ع��اي��ري ال��ت��ي ت��راع��ي حتقيق 
وزارة  وتعتمدها  وال�صفافية،  ال��ع��دال��ة 

التنمية االجتماعية.
ال��وزي��ر  بح�صور  ال��ع��ي�����ص��وي،  واف��ت��ت��ح 
ال��ك�����ص��ب��ي ووزي�����ر االأوق�������اف وال�������ص���وؤون 
وامل��ق��د���ص��ات االإ���ص��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
اخلاليلة، م�صجد احلارث بن يزيد االأ�صدي 
الذي تبلغ م�صاحته نحو 140 مرتا مربعا، 
�صمن  تريبويل  �صركة  م��ن  بتربع  واأق��ي��م 
ت�صم  التي  العفيفة  االأ�صر  م�صاكن  منطقة 

نحو 103 وحدات �صكنية.
كما تفقد العي�صوي مركز املنار للتنمية 
�صيانة  اأعمال  له  اجريت  ال��ذي  الفكرية 
االأجهزة  اأح��دث  وي�صم  وتاأثيثه،  �صاملة 
واخل������ربات ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ل��ب��ة ذوي 

االإعاقات.
وطالبة  طالبا   14 املركز  من  وينتفع 
اإىل  وحركية،  عقلية  اإعاقات  من  يعانون 
جانب 6 طالب يتلقون الرعاية الالزمة يف 

وحدة العالج الوظيفي.
وت�صعى املبادرات امللكية التي تعد مكملة 
لربامج وخطط احلكومة، وتنفذ بالتن�صيق 
وموؤ�ص�صات  املعنية  الر�صمية  اجلهات  مع 
املجتمع املدين، اإىل متكني املواطن وتعزيز 
من  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  يف  دوره 
وفق  وم�صروعات  م��ب��ادرات  تنفيذ  خ��الل 
اأولويات تنموية حمددة، تلبي احتياجات 
امل�صتهدفة،  والفئات  املحلية  املجتمعات 
ومتكينها وحتفيز طاقاتها لتح�صني واقعها 

االجتماعي واالقت�صادي.
م�صت�صفى  م�����ص��روع  العي�صوي  وتفقد 
العمل  �صري  جمريات  على  واطلع  الروي�صد، 

يف امل�صروع.
العي�صوي،  افتتح  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
بح�صور الوزيرين الك�صبي والنابل�صي، مركز 
موؤ�ص�صة االأمرية تغريد يف منطقة ال�صفاوي 

الذي اأقيم على م�صاحة 2500 مرت مربع.
وتاأهيل  لتدريب  مركز  على  وي�صتمل 
وقاعة  االإع��اق��ة،  ذوي  واالأط��ف��ال  امل���راأة 
تغريد  االأمرية  ومركز  االأغرا�س،  متعددة 
للقيا�س والت�صخي�س لذوي االإعاقة، ومركز 
وحديقة  ت��دري��ب��ي��ة،  وخم��ي��ط��ة  جتميل 
هذه  اإن�����ص��اء  مت  حيث  املنطقة،  الأط��ف��ال 

املباين بدعم من بنك االإ�صكان.
وي�����ص��ه��م امل��رك��ز م��ن خ���الل ال��ربام��ج 
ي��ق��وم  ال��ت��ي  الت�صغيلية  وامل�����ص��روع��ات 
لل�صيدات  عمل  فر�س  بتوفري  بتنفيذها، 
وال�صابات يف املجتمع املحلي، عرب تدريبهن 
املدرة  االإنتاجية  امل�صروعات  تنفيذ  على 
املعي�صية.  ظروفهن  حت�صني  بهدف  للدخل 
القطاع  يف  امللكية  امل���ب���ادرات  وت�صتند 
���ص��رورة  على  ت��رك��ز  روؤي���ة  اإىل  ال�صحي 
ال�صحية  اخل���دم���ات  م�����ص��ت��وى  حت�����ص��ني 
حيث  للمواطنني،  امل��ق��دم��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
ك��ر���ص��ت اجل��ه��ود ل��ل��ن��ه��و���س ب��واق��ع ه��ذه 
واملراكز  امل�صت�صفيات  وحتديث  اخلدمات، 
وتزويدها  النائية،  املناطق  يف  ال�صحية 
ال��الزم��ة،  الطبية  وامل��ع��دات  ب��االأج��ه��زة 
ال��رع��اي��ة  ج����ودة  حت�����ص��ني  اإىل  و����ص���وال 
على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  وت��وف��ري  ال�صحية، 

تقدمي  خالل  من  عليهم  والت�صهيل  املر�صى 
العالج املنا�صب لهم يف مناطقهم.

وق����ال ال��ع��ي�����ص��وي ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 
امللكية  امل��ب��ادرات  اإن  )ب����رتا(،  االأردن��ي��ة 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ي��اأم��ر  التي 
حت�صني  اأ�صا�صي  ب�صكل  ت�صتهدف  بتنفيذها، 
حياتهم  ونوعية  املواطنني  معي�صة  م�صتوى 
والنهو�س مب�صتوى اخلدمات التي تقدم لهم 
يف خمتلف القطاعات، خ�صو�صا يف املناطق 

النائية.
تركز  امللكية  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  واأ�صار 
للتحديات  واق��ع��ي��ة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  ع��ل��ى 
وتلبية  املحلية،  املجتمعات  يف  التنموية 
خالل  من  امل�صتهدفة  الفئات  احتياجات 
متابعة  اإدارة  بني  اجلهود  وتكامل  التعاون 
تنفيذ املبادرات يف الديوان امللكي الها�صمي 
وموؤ�ص�صات  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات 

املجتمع املدين.
ال��ت��ي ج��رى  امل�����ص��روع��ات  اأن  واو���ص��ح 
يف  وتنفيذها  الروي�صد  ل��واء  يف  افتتاحها 
م�صاكن  و�صملت  امللكية،  امل��ب��ادرات  اإط���ار 
واإع��ادة  وم�صجدا  ومدر�صة  عفيفة  الأ�صر 
تاأهيل و�صيانة اأحد املراكز املعنية بالقطاع 
بتمويل  وجتهيزها  اإن�صاوؤها  جاء  ال�صبابي، 
يف  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من 
تقوم  التي  التنموية  امل�صروعات  �صياق 
للعالقات  ترجمة  املنطقة؛  لتطوير  بها 
البلدين  بني  والرا�صخة  املتينة  االأخوية 

ال�صقيقني.
موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  قالت  جهتها،  من 
االأمرية تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة 
جاء  ال��ذي  امل��رك��ز  اإن  جويحان،  اأغ��ادي��ر 
ي�صتهدف  ال�صفاوي،  منطقة  يف  تنفيذه 
م�صروعات  �صمن  وتدريبها  امل��راأة  تاأهيل 
جتميل،  خياطة،  يدوية،  "حرف  متعددة 
ح��االت  ع��ن  والك�صف  اإنتاجي"،  ومطبخ 
للفح�س  متخ�ص�س  مركز  ع��رب  االإع��اق��ة 
االأويل، ف�صال عن تقدمي الدعم وامل�صاندة 

الالزمة لهم.
وجرى خالل افتتاح وتفقد امل�صروعات 
االل��ت��زام  امل��ف��رق،  حمافظ  ح�صرها  التي 
نظرا  العامة  ال�صالمة  بقواعد  الكامل 
اململكة  بها  التي متر  اال�صتثنائية  للظروف 

ب�صبب جائحة كورونا. 
)برتا- مازن النعيمي(

*الدوحة 
معت�صم  االأردن���ي���ان  ال��ب��اح��ث��ان  مت��ك��ن 
اإىل  العمران وجمانة عالوي من االن�صمام 
الثانية  حلقته  يف  العلوم"  "جنوم  برنامج 
بثها  مت  والتي  ع�صر،  الثالث  املو�صم  �صمن 
قطر،  تلفزيون  �صا�صة  على  ال�صبت  م�صاء 
وقرابة 10 حمطات عربية اأخرى يف وقت 

واحد.
الذين  الباحثني  جمموع  ي�صبح  وبذلك 
مت ق��ب��ول اخ��رتاع��ات��ه��م م��ن ق��ب��ل جلنة 
ال��ربن��ام��ج، ث��الث��ة ب��اح��ث��ني، اإ���ص��اف��ة اإىل 
االأوىل  احللقة  يف  �صارك  ال��ذي  حمد  ليث 
اإلكرتوين  قناع  باخرتاع  املا�صي  االأ�صبوع 
من  وا�صتح�صانا  قبوال  القى  للوجه،  ذكي 

اللجنة.
جنوم  برنامج  حتكيم  جلنة  وتتكون 
الربوفي�صور  اللبناين  رئي�صها  من  العلوم 
فوؤاد مراد، م�صوؤول التكنولوجيات الرائدة 
اأب��رز  م��ن  يعد  وال���ذي  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف 
الداعني اإىل االهتمام بالتعليم يف املجاالت 
الدكتور  الفل�صطيني  وع�صوية  العلمية، 

وليد البنا، وهو طبيب ا�صت�صاري.
العمران  معت�صم  اخرتاع  فكرة  وتتمثل 
االأطباء  باإلبا�س  ذاتيا  يقوم  اآيل  جهاز  يف 
احلماية  م��ع��دات  وامل��ر���ص��ى،  وامل��م��ر���ص��ني 
خالل  واحد  اآن  يف  وتعقيمهم  لهم  الالزمة 

30 ثانية فقط.
لفكرة  ت��ق��دمي��ه  يف  ال��ع��م��ران  وق����ال 
االخرتاع اأمام جلنة التحكيم اإن االخرتاع 
االأوىل  امل���رح���ل���ة  يف  ي���ت���وىل  اجل���دي���د 

املري�س،  اأو  املمر�س  اأو  الطبيب  اإلبا�س 
الطبي  وال���رداء  احل��ذاء  وغطاء  احل��ذاء 
املعدات  ه��ذه  تكون  حيث  "االأفرهول"، 
م��و���ص��وع��ة يف االأ���ص��ف��ل، وي��ك��ون اجل��ه��از 
ومت�صال  الطبيب،  اأو  املمر�س  خلف  مثبتا 
م�صيفا  �صحرية،  بعاّلقة  علوية  ذراع  يف 
التدريجي  بالنزول  تقوم  ال��ذراع  هذه  اأن 
ت�صل  حتى  االأ�صفل  اإىل  اجل�صم  اأعلى  من 
ال���رداء  بو�صع  ت��ق��وم  ث��م  ال��ق��دم��ني،  اإىل 
وبعد  االأعلى،  اإىل  ت�صعد  ثم  اجل�صم  على 
االن��ت��ه��اء م��ن ال����رداء، ي��ق��وم ذات ال���رداء 

بو�صع غطاء الوجه ذاتيا كذلك.
ذراعني  اأن اجلهاز يحتوي على  واأ�صاف 
اأ�صفل ب�صكل تلقائي  جانبيني، يرتفعان من 
وغطاء  اللبا�س  الطبيب  ي��رت��دي  عندما 
اليدين،  كفوف  بو�صع  ويقومان  ال��وج��ه، 
مو�صحا ان الفئات امل�صتهدفة من االخرتاع 
ميكن اأن ت�صمل االأطباء واملمر�صني بجميع 
امل�صابني  واملر�صى  واأق�صامهم،  م�صتوياتهم 
املناعة  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ب��ك��ورون��ا، وامل��ر���ص��ى 

ال�صعيفة.
واأكد العمران اأن ما دفعه لهذا االخرتاع 
ملاليني  العامل  خ�صارة  من  الكبري  تاأثره  هو 
االأ�صخا�س من االأطباء واملمر�صني واملر�صى 

نتيجة عدوى فريو�س كورونا.
اخرتاع  على  مراد  الربوفي�صور  واأثنى 
اأكد  فيما  جدا،  باملهم  اياه  وا�صفا  العمران 
من  امل�صتهدفة  الفئات  ان  البنا  الدكتور 
االخرتاع حتتاجه بالفعل وب�صكل �صروري.
وهي  ع��الوي،  جمانة  اخ��رتاع  ويتمثل 

يتكون  جهاز  ب��وج��ود  معمارية،  مهند�صة 
اآن  يف  مالب�س  وغ�صالة  �صحون  جالية  من 

واحد.
تزوجت،  عندما  اإن��ه��ا  ع��الوي  وق��ال��ت 
تت�صع  ال  �صغرية  �صقة  يف  لل�صكن  ا�صطرت 
امل�صاحة،  ل�صيق  وجالية  غ�صالة  لوجود 
يوؤدي  ال��ذي  اجلديد  االخ��رتاع  يف  ففكرت 
م��ن �صلتني  ي��ت��ك��ون  م��ع��ا، ح��ي��ث  امل��ه��ت��م��ني 
منف�صلتني متاما عن بع�صهما، واحدة جللي 
بحيث  املالب�س،  لغ�صيل  واالأخرى  ال�صحون 
يف  م��رون��ة  بكل  وف�صلهما  حتريكهما  يتم 

م�صاحة واحدة بنف�س املكان.
اخرتاع  على  مراد  الربوفي�صور  واأثنى 
اأكد  فيما  عليه،  اللجنة  وواف��ق��ت  جمانة 
هذا  مثل  ل�صراء  م�صتعد  اإنه  البنا  الدكتور 

اجلهاز يف حال وجوده.
حتت  العلوم  جن��وم  برنامج  وين�صوي 
ق��ط��اع ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر واالب��ت��ك��ار 
مبوؤ�ص�صة قطر، كجزء من الربامج واملعاهد 
العلوم  جم���االت  على  بالرتكيز  املعنية 
والريا�صيات،  والهند�صة  والتكنولوجيا 
الو�صول  خالل  من  ذلك  الربنامج  ويحقق 
داخ��ل  امل�صاهدين  م��ن  وا�صعة  ل�صريحة 
جانب  اإىل  وذل���ك  وخ��ارج��ه��ا،  امل��ن��ط��ق��ة 
االأخ��رى  وامل��ب��ادرات  الربامج  من  العديد 
والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  اأكادميية  مثل 
وواح����ة ق��ط��ر ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
البحث  ل��رع��اي��ة  ال��ق��ط��ري  وال�����ص��ن��دوق 
ال��ع��ل��م��ي، وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري م��ن م��ب��ادرات 
موؤ�ص�صة قطر داخل دولة قطر وخارجها.

العيسوي يفتتح ويتفقد مشروعات 
مبادرات ملكية في لواء الرويشد

قطر: قبول اختراعين أردنيين 
في برنامج نجوم العلوم

مقال رئيس التحرير

�صيادة  الفقهاء  ي��ع��رف 
الد�صتورية  االأ���ص��ول  من  ا�صل  ان��ه  على  القانون 

ما  بلد  يف  القائمة  العامة  لل�صلطات  ميكن  ال  انه  عليه  ويرتتب 
االإجراءات  وفق  �صادرة  مكتوبة  قوانني  وفق  اإال  �صلطتها  متار�س  اأن 
معني  بلد  يف  االأ�صا�صي  القانون  اأو  الد�صتور  مع  املتفقة  الد�صتورية 
والهدف حتقيق احلماية �صد االأحكام التع�صفية يف احلاالت الفردية

اأنها  على  القانون  �صيادة  يعرف  الفقهاء  من  اآخر  فريق  وهناك 
معني  جمتمع  ملمار�صات  طبقا  ال�صيادة  اأو  ال�صلطة  ممار�صة  و�صيلة 
اأن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانني التي يتعارف  على 
عليها املجتمع  وب�صورة ا�صمل �صيادة القانون هو اإطار للحكم يعتمد 
على التطبيق املن�صق واملتجان�س للقواعد القانونية باخت�صار �صيادة 
وحل  احل��ق��وق  وتدعيم  الب�صري  ال�صلوك  تنظيم  تعني  القانون 

املنازعات ومعاجلة امل�صاكل االجتماعية
رئي�صية  دميقراطية  مبادئ  ثالثة  اإىل  القانون  �صيادة  وت�صتند 
عن  واالمتناع   ، القانون  اأمام  املت�صاوية  واملعاملة  القانون  قوة  هي: 
التنفيذ اجلزئي للقانون ، وهذه اخل�صائ�س هي التي اأدت اإىل اأن يكون 

�صيادة القانون جزا ال يتجزاأ من النظام الدميقراطي .
درجة  مبقدار  ودميقراطيا  ر�صيدا  احلكم  يعد  االأمم،  جمتمع  يف 
مبفردة  ويراد  وعملياتها  البالد  موؤ�ص�صات  بها  تت�صم  التي  ال�صفافية 
مفردة  وت�صمل  املختلفة  وال��وزارات  الربملان  مثل  الهيئات  موؤ�ص�صاتها 
القانونية،  واالإجراءات  كاالإنتخابات،  الرئي�صية  االأن�صطة  عملياتها 
اأمام  اأنها خالية من الف�صاد وم�صوؤولة  اإليها على  اأن ينظر  التي يجب 
رئي�صيا  مقيا�صا  املعيار  ه��ذا  حتقيق  يف  ما  بلد  جن��اح  وغ��دا  ال�صعب 

مل�صداقيته واحرتامه يف العامل.
واحلكم الر�صيد يعزز االإن�صاف وامل�صاركة والتعددية وال�صفافية 
والكفاءة  بالفعالية  يت�صم  نحو  على  القانون،  و�صيادة  وامل�صاءلة 
والثبات ويف حتويل هذه املبادئ اإىل ممار�صات، نرى اإجراء انتخابات 
ت�صع  التي  املُمثلة  ت�صريعية  وجمال�س  متكرر،  وب�صكل  ونزيهة  حرة 
تلك  تف�صر  م�صتقلة  ق�صائية  و�صلطة  الرقابة،  وتوفر  القوانني 
القوانني. وتاأتي اأكرب االأخطار التي تهدد احلكم الر�صيد من الف�صاد 
والعنف والفقر، وكلها تقو�س ال�صفافية واالأمن وامل�صاركة واحلريات 

االأ�صا�صية.
طاقاته  جمع  طريق  عن  بالتنمية  الدميقراطي  احلكم  وينه�س 
و�صمان  البيئة،  وحماية  الفقر،  على  الق�صاء  مثل:  مهام  الأداء 
اأن  وي�صمن  امل�صتدامة  العي�س  �صبل  وتوفري  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 
والتعريف  االأولويات  حتديد  يف  فاعل  بدور  املدين  املجتمع  ي�صطلع 

باحتياجات النا�س من الفئات االأ�صد �صعفا يف املجتمع.
للعنف  اأقل عر�صة  ر�صيد  التي تتمتع بحكم  الواقع، فالدول  ويف 
اآرائهم  بالتعبري عن  للم�صتبعدين  ي�صمح  للفقر وعندما  واأقل عر�صة 
وتكون حقوقهم االإن�صانية حممية، يكونون اأقل عر�صة للتحول اإىل 
العنف باعتباره حال عندما يتم اإعطاء الفقراء احلرية يف التعبري، 
متيل حكوماتهم اأكرث اإىل اال�صتثمار يف ال�صيا�صات الوطنية التي حتد 
من الفقر ويوفر احلكم الر�صيد، عند قيام احلكومات بذلك، االأر�صية 

للتوزيع العادل للمنافع النمو.
 يكرث احلديث من قبل �صخ�صيات حكومية �صابقة  و�صفهم احد 
الكتاب باأنهم جاهزين لرتاأ�س اجلاهات والعطوات وخطبة العرائ�س 
تريد  عندما  الوطنية  والرموز  الدولة  هيبة  عن  يتحدثون  ه��وؤالء 
وزير  امل�صحوقه،  الطبقات  على  �صرائبي  م�صروع  مترير  احلكومات 
داخلية �صابق دائما يتفوه مب�صطلح ) هيبة الدولة ( وهذا احلديث 
�صمعناه منه حتى يف دواوين االفراح واالتراح  ، فالبد اأن نفرق بني 
مفهوم  عن  املفكرين  ح�صب  الدولة  مفهوم  يختلف  واحلكومة  الدولة 
تقوم على  فالدولة   ، الدولة  مكونات  ، فاحلكومة جزء من  احلكومة 
ثالثة اأركان، ال�صعب، واالأر�س، واحلكومة، فاذا فقد ركن من الثالثة، 
فقدت الدولة مببناها ومعناها، اأما احلكومة فهى ال�صلطة املوكلة اليها 

حتقيق م�صالح ال�صعب، وحرا�صة االأر�س، وتطبيق القانون .
ونظرا اأن احلكومة ركن من اأركان الدولة، وبيدها مقاليد االأمور، 
غاية  اخللط  وه��ذا  واحل��ك��وم��ة،  ال��دول��ة  ب��ني  اخللط  كثريا  يحدث 
اخلطورة، �صيىء العاقبة منبع كل ا�صتبداد، فكل م�صتبد يبذل ق�صارى 
جهده للخلط بني احلكومة والدولة، وتدعيم هذا اخللط ، وتعميمه 
الدولة هى احلكومة، واحلكومة هى  ت�صبح  ال�صعب، حتى  افراد  بني 
يف  وفلكية  قيا�صية  ارق��ام  احتلينا  الدولة  هيبة  وبحجة  الدولة 
الف�صاد البل وان�صئنا موؤ�ص�صه ملحاربته ، وبحجة هيبة الدولة �صرقنا 
مقدرات وممتلكات الوطن وبعناها ب�صعر بخ�س وبحجة الهيبة ا�صدرنا 
القوانني اجلائرة التي مالءت �صدور الرجال خوفا ورهبة،  وبحجة 
و�صل  املوازنة  وعجز  الوطنية  االقت�صادية  البو�صلة  فقدنا  الهيبة 
)�صيني(  ووجهاء  �صيوخ  علينا  طلع  الهيبة  وبحجة  دينار  مليار   30
 ، العباءات  لب�س  حتى  يجيدون  ال  احل���ارات  م�صابط  من  تفرخوا 
اثنتا  يقابله  ا�صالح  مركز  ع�صر  ثالثة  عندنا  ا�صبح  الهيبة  وبحجة 
املدار�س  حرمة  ا�صتبحنا  الهيبة  وبحجة   ، حكومية  جامعه  ع�صرة 
االوراق  نخلط  االردن  يف  نحن   ، ال�صوارع  و  وامل�صت�صفيات  واجلامعات 
هل نحن بلد موؤ�ص�صات وقانون اأم بلد ع�صائري .. ب�صراحة نحتاج اىل 

)�صنهوري( د�صتوري ليفك لنا هذه الطال�صم .

خالد خازر الخريشا

الهيبة لسيادة 
القانون ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

محكمة صلح جزاء عمان تعقد اولى 
جلساتها بقضايا اختالس في وزارة الشباب

*عمان 
قال املتهمون الع�صرة يف ق�صية اختال�س 800 األف دينار من وزارة 
ال�صباب، اإنهم غري مذنبني بالتهم الثمانية التي اأ�صندت اإليهم من قبل 
بعد  غيابيا   11 رقم  املتهم  حماكمة  املحكمة  وقررت  العامة،  النيابة 

تبليغه ح�صب االأ�صول.
الف�صاد  جنايات  يف  بالنظر  املخت�صة  التا�صعة  الهيئة  وعقدت 
تقنية  عرب  الق�صية  يف  جل�صاتها  اأوىل  عمان،  ج��زاء  �صلح  مبحكمة 
)برتا(،  االأردنية  االأنباء  وكالة  وح�صرتها  بعد،  عن  املرئي  االت�صال 
فادي  القا�صي  وع�صوية  ال�صالحني،  نا�صر  القا�صي  برئا�صة  االأح��د، 
املتهم  با�صتثناء  عنهم  الدفاع  ووكالء  كافة،  املتهمني  وح�صور  م�صلح، 

رقم 11.
اجلويدة  وتاأهيل  اإ�صالح  مركزي  مع  االإلكرتوين  الربط  وج��رى 
على  الت�صعة  املوقوفون  املركزين  هذين  يف  يوجد  حيث  وال��زرق��اء، 
ووظائفهم  ال�صخ�صية  البيانات  عن  املحكمة  و�صاألتهم  الق�صية،  ذمة 
التي يعملون بها حيث تبني اأن عمر �صبعة منهم يتجاوز خم�صني عاما 
ويقرتب من ال�صتني لبع�صهم، واثنان منهما جتاوزا �صن االأربعني واأوكل 
غالبيتهم حمامني للدفاع عنهم با�صتثناء متهم واحد، والتم�س املدعي 
اجلل�صة  يف  العامة  النيابة  �صهود  لدعوة  اإمهاله  اجلل�صة  خالل  العام 

املقبلة.
ثماين  بلغت  والتي  جميعا  للمتهمني  امل�صندة  التهم  املحكمة  وتلت 
تهم، وهي االختال�س، وا�صتثمار الوظيفة العامة، والتدخل با�صتثمار 
باأعمال  والتهاون  م��زور،  وا�صتعمال  وال��ت��زوي��ر،  العامة،  الوظيفة 

الوظيفة العامة، وهدر املال العام، وجناية غ�صل االأموال.
�صاهدا   62 اإىل  مقبلة  جل�صات  �صل�صلة  عرب  املحكمة  و�صت�صتمع 
اوراق  عدد  يبلغ  اأحدهم  الق�صية،  ملف  يف  العامة  النيابة  قدمتهم 
يوم  الق�صية  هذه  يف  الثانية  اجلل�صة  و�صتكون  �صفحة،   67 �صهادته 

ال�صاد�س من �صهر ت�صرين االأول املقبل.
العام  االأم��ني  م�صاعد  الق�صية  ذمة  على  العامة  النيابة  واأوقفت 
مبدينة  يعمل  ومديرا  ال�صباب،  وزارة  يف  واالإداري��ة  املالية  لل�صوؤون 
ورئي�س  م�صتودع،  وماأمور  امللفات،  ب�صعبة  وموظفا  لل�صباب،  احل�صني 
مراكز  اأحد  وم�صرف  االأمانات،  ق�صم  ورئي�س  االإداري��ة،  ال�صوؤون  ق�صم 
املتهمني تكفيل موكليهم  الدفاع عن  الوزارة. وطلب وكالء  ال�صباب يف 
واإخالء �صبيلهم، واأنهم ال ي�صكلون خطرا على املجتمع، وردت املحكمة 
وطلبت  القانون،  وفق  لهم  عقوبة  ولي�س  احرتازيا  جاء  توقيفهم  باأن 
فيها  و�صتنظر  االأ�صول،  ح�صب  التكفيل  طلبات  تقدمي  منهم  املحكمة 

املحكمة وتتخذ قرارها ب�صاأن ذلك.
بعد  االأ�صول  ح�صب   11 ال��  املتهم  حماكمة  العام  املدعي  وطلب 
اإبالغه بالطرق الر�صمية بالتهم امل�صندة اإليه، وعرب ال�صحف االأو�صع 

انت�صارا يف اململكة، وقررت املحكمة ال�صري باإجراء حماكمته غيابيا. 

مجاهد: األربعاء المقبل
 أول أيام الخريف فلكيا

المستشفى الميداني األردني 
غزة 68 يباشر أعماله

*عمان 
قال اخلبري الفلكي عماد جماهد من مر�صد وادي رم/اأم الدامي، اإن 
احل�صابات الفلكية ت�صري اإىل اأن االعتدال اخلريفي لهذا العام، �صيكون 

يوم االأربعاء املقبل 22 اأيلول.
اأن يف هذا اليوم  واأ�صاف جماهد لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
ال�صاعة  متام  يف  اال�صتواء  خط  على  متاما  عمودية  ال�صم�س  �صتكون 
10.22 م�صاء، بالتوقيت املحلي ال�صيفي، ويف نف�س اليوم ينتهي ف�صل 
ف�صل  ويبداأ  اليوم،  اأرب��اع  وثالثة  يوما   93 ملدة  ا�صتمر  الذي  ال�صيف 

اخلريف فلكيا، كما يت�صاوى الليل والنهار على الكرة االأر�صية.
و�صت�صرق ال�صم�س يوم االعتدال اخلريفي يف عمان بتمام ال�صاعة 
ودقيقة   17 درجة   89 ومقدارها  متاما  ال�صرقية  الزاوية  من   ،6.26
وميكن حتديد ال�صرق من خالل منطقة حمددة يف االأفق مثل البيوت 
اأو االأ�صجار، ثم تغيب ال�صم�س يف نف�س اليوم يف متام ال�صاعة 6.36 يف 
اأي�صا،  الغرب  زاوية  حتديد  وميكن  دقيقة،  و34  درجة  الزاوية 270 
وبذلك ي�صتمر الليل ملدة 11 �صاعة و53 دقيقة، وتكون مدة النهار 12 

�صاعة و7 دقائق.
وبني جماهد اأن ال�صم�س تتحرك ظاهريا يف ال�صماء نحو اجلنوب 
النهار،  ويق�صر  الليل  يطول  حيث  مبا�صرة،  اخلريفي  االعتدال  بعد 
�صهور  �صتة  ملدة  الظالم  وي�صود  ال�صمايل،  القطب  عن  ال�صم�س  وتغيب 
ملدة 6  النهار  وي�صتمر  القطب اجلنوبي،  ال�صم�س يف  متوا�صلة، وتظهر 

�صهور متوا�صلة اأي�صا.
ولفت اإىل اأن ال�صم�س ت�صبح عمودية متاما على مدار ال�صرطان يوم 
الليل  يكون  حيث  ال�صتوي  االنقالب  يوم  وهو  املقبل،  االأول  كانون   22
اأربعينية  وتبداأ  ميكن،  ما  اأق�صر  والنهار  العام،  خالل  ميكن  ما  اأطول 

ال�صتاء وهي اأبرد اأيام ال�صنة كلها.
اأن ال�صماء �صت�صهد ظاهرة قمر احل�صادين، يوم االثنني  ونوه اإىل 

20 اأيلول، ب�صفته اأقرب قمر بدر من ظاهرة االعتدال اخلريفي.

*عمان 
االأح��د،  غ���زة/68،  االأردين  امليداين  امل�صت�صفى  طواقم  با�صرت 
الطبية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  غ��زة  ق��ط��اع  م��ن  امل��راج��ع��ني  با�صتقبال 

والعالجية لالأ�صقاء مما يخفف من معاناتهم واآالمهم.
خيط:  اب��و  زكريا  الركن  العقيد  امل�صت�صفى  ق��وة  قائد  وق��ال 
والطبية  االإن�صانية  للر�صالة  وتنفيذًا  �صامية  ملكية  "بتوجيهات 
الطبية  الطواقم  با�صرت  غ��زة،  قطاع  يف  االأه��ل  جت��اه  االأردن��ي��ة 
الأبناء  املثلى  العالجية  اخلدمات  وتقدمي  املراجعني  با�صتقبال 
وتوا�صل  دوؤوب  وب�صعي  واق��ت��دار،  وع��زمي��ة  همة  بكل  ال��ق��ط��اع 
جانب  اإىل  الوقوف  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لدن  من  حثيث 
م�صريًا  م�صابهم"،  من  والتخفيف  عليهم  الت�صهيل  باب  من  االأ�صقاء 
االأف�صل  لتقدمي  والفنيني  واملمر�صني  االأطباء  من  كادر  وجود  اإىل 
اأن الكوادر  لهم. وبني مدير امل�صت�صفى املقدم الطبيب حممد جمعة، 
واحرتافية  تامة  بدقة  تعاملت  والفنية  والتمري�صية  الطبية 
خالل  من  واملراجعني  املر�صى  مئات  مع  االأول  اليوم  منذ  عالية 
االأهل  جتاه  االإن�صانية  مبهامها  تقوم  التي  االخت�صا�س  عيادات 
اخلدمة  تقدمي  يف  وامل�صاهمة  ال�صاعة،  م��دار  وعلى  القطاع  يف 
الرعاية  وتقدمي  اجلراحية  العمليات  واإجراء  والعالجية  الطبية 

الالزمة. ال�صحية 
ويف �صياق مت�صل، ا�صتقبلت قيادة قوة امل�صت�صفى امليداين االأردين 
الطفلة فرح حازم اإ�صليم بعد عودتها من رحلة عالج يف االأردن وتركيب 
طرف �صناعي لتمار�س حياتها الطبيعية كبقية االأطفال، معربًة عن 
�صكرها جلاللة امللك عبداهلل الثاين واحلكومة االأردنية على اجلهود 

التي قدموها اأثناء عالجها يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية.
االأردن��ي��ة  للمواقف  امتنانهم  ع��ن  االأه���ايل  ع��رب  جانبهم،  م��ن 
من  يبذلونه  وما  الفل�صطيني،  ال�صعب  من  اأ�صقائهم  جتاه  امل�صرفة 
وامل�صتلزمات  العالجية  اخلدمة  تقدمي  اأج��ل  من  متوا�صلة  جهود 
�صبحانه  اهلل  داعني  غزة،  الأه��ايل  االإن�صانية  وامل�صاعدات  الطبية 
امل�صلحة  والقوات  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يحفظ  اأن  وتعاىل 

االأردنية - اجلي�س العربي.

مؤسسة الحسين للسرطان تكرم 
طلبة الثانوية العامة وشركة زين

  
*عمان 

الثانوية  من  وطالبة  طالبا   31 لل�صرطان  احل�صني  موؤ�ص�صة  كرمت 
املركز، بح�صور  اأقيم يف  باملركز، يف حفل  العالج  يتلقون  العامة، ممن 
ووزارة  التوجيهي،  لربنامج  احل�صري  الراعي  زين،  �صركة  عن  ممثلني 
قطام�س،  ن�صرين  املوؤ�ص�صة  عام  مدير  كرمت  كما  والتعليم.  الرتبية 
يف  واالبتكار  اال�صتدامة  واإدارة  واالت�صال  لالإعالم  التنفيذي  املدير 
طلبة  دعم  يف  املتوا�صلة  ال�صركة  جلهود  البيطار،  طارق  زين،  �صركة 
حممولة  حا�صوب  باأجهزة  التربع  يف  واملتمثل  املركز،  يف  التوجيهي 
يف  درا�صتهم  ا�صتكمال  تكاليف  من  جزء  وتغطية  الطلبة،  من  لعدد 
اإدارة  املهني. كما جرى تكرمي مدير  التدريب  اأو يف مراكز  اجلامعات 
احلماد،  علي  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  واالختبارات  االمتحانات 
تقديرا جلهود وتعاون الوزارة يف ت�صهيل تقدمي االمتحانات يف املركز. 
دعم  يف  زين  �صركة  دور  االأحد،  للموؤ�ص�صة،  بيان  يف  قطام�س،  وثمنت 
برامج موؤ�ص�صة ومركز احل�صني لل�صرطان للعام ال�صاد�س على التوايل، 
وامل�صاهمة يف تقدمي الدعم الالزم للطلبة ملوا�صلة درا�صتهم اأثناء تلقي 
العالج يف املركز دون انقطاع، وحتقيق اأحالمهم والتفوق يف م�صتقبلهم، 
املوؤ�ص�صة على توفري  اأن هذه اجلهود كافة تتما�صى مع حر�س  ال�صّيما 

العالج ال�صمويل للمر�صى، مبا فيه الطبي، والنف�صي، واالجتماعي.
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* االراضي املحتلة
بعد مطاردة ا�صتمرت اأكرث من اأ�صبوعني، 
ليل  االإ�صرائيلي،  االحتالل  دول��ة  اأعلنت 
اأ���ص��ريي��ن  اآخ���ر  اع��ت��ق��ال  االأح����د،  ال�صبت 
فل�صطينيني كانا قد فرا من �صجن جلبوع يف 

وقت �صابق من �صبتمرب اجلاري.
مدينة  يف  االع��ت��ق��ال  عملية  وج���رت 
جنني �صمال ال�صفة الغربية املحتلة، و�صط 
م�صلحة،  ا�صتباكات  اإىل  تطورت  مواجهات 

مما اأوقع ثالث اإ�صابات.
وق���ال اجل��ي�����س االإ���ص��رائ��ي��ل��ي اإن���ه مت 
ومنا�صل  كممجي  اأيهم  االأ�صريين  اعتقال 
جهاز  قدمها  معلومات  على  بناء  نفيعات، 

االأمن العام الداخلي "ال�صاباك".
واأ�صاف اجلي�س اأن قوات خا�صة واأخرى 
من ال�صرطة و"ال�صاباك" �صاركت يف عملية 

االعتقال.
حما�صرة  بعد  االعتقال  عملية  ومتت 

بجنني،  ال�صرقي  احل��ي  يف  امل��ن��ازل  اأح���د 
تقدمي  بتهمة  اآخرين  اثنني  اعتقال  ومت 

امل�صاعدة لالأ�صرى الفل�صطينيني الهاربني.
ون�����ص��ر اجل��ي�����س ����ص���ورة االأ����ص���ريي���ن 
اإع��الم  و�صائل  ذك��رت  فيما  الفل�صطينيني، 
اإىل  حت��وي��ل��ه��م��ا  ج���رى  اأن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

معهما. "ال�صاباك" للتحقيق 
االإ�صرائيلية  ال��ق��وات  خ��روج  واأث��ن��اء 
ال�صبان  مع  مواجهات  اندلعت  جنني،  من 
باحلجارة،  ر�صقوها  الذين  الفل�صطينيني 
اإىل  امل��ن��اط��ق  ب��ع�����س  االأم�����ر يف  وت���ط���ور 

ا�صتباكات م�صلحة.
 وذكرت م�صادر حملية اأن ثالثة �صباب 
ال��ق��وات  بر�صا�س  اأ���ص��ي��ب��وا  فل�صطينيني 

االإ�صرائيلية خالل تلك املواجهات.
تطوى  ونفعيات،  كممجي  اعتقال  ومع 
�صمايل  جلبوع  �صجن  من  ال��ه��روب  �صفحة 
كثريون  و�صفها  عملية  وه��ي  اإ���ص��رائ��ي��ل، 

ب�"الهوليودية".
ويبلغ كممجي )35 عاما( ومعتقل منذ 
مدى  بال�صجن  عليه  وحمكوم   ،2006 عام 
عام  منذ  موقوف  فهو  نفيعات  اأم��ا  احلياة، 

.2019
�صجن  من  فل�صطينيني  اأ�صرى   6 وهرب 
ال��ت��ح�����ص��ني، ع���رب نفق  ���ص��دي��د  ج��ل��ب��وع، 
اإىل  امتدت  الزنازين  اإح��دى  يف  حفروه 
مت  النفق  حفر  اأن  وتبني  ال�صجن،  خارج 
وا�صتمرت  م��ق��الة،  مقب�س  منها  ب���اأدوات 

اأ�صهر.  9 نحو 
واعتقلت اإ�صرائيل 4 من االأ�صرى الذين 
االأ�صبوع  اأرا�صيها،  داخل  الهرب  من  متكنوا 

املا�صي.
"اجلهاد  حركة  اإىل  منهم   5 وينتمي 
"فتح"،  حركة  من  وال�صاد�س  االإ�صالمي" 
ال�صفة  �صمايل  جنني،  حمافظة  من  وكلهم 

الغربية املحتلة.

*بريوت 
التي  املادة  االأمونيوم،  نرتات  ا�صم  عاد 
يف  ليربز  ب��ريوت،  مرفاأ  بانفجار  ارتبطت 
القوى  �صبطت  اأن  بعد  ال�صبت،  ظهر  لبنان، 
مدينة  يف  ب�صاحنة  منها  طنا   20 االأمنية 

بعلبك، يف البقاع ال�صمايل.
ملوقع  خا�صة  اأمنية  م�صادر  وك�صفت 
التي  ال�صاحنة  اأن  عربية"،  نيوز  "�صكاي 
حي  يف  تكن  مل  اخلمي�س،  ظهر  �صبطت 
الكيال مبدينة بعلبك، اإمنا على طريق عام 
بلدة بدنايل �صمايل بعلبك، وكانت حمملة 
وتعود  االأم��ون��ي��وم،  ن���رتات  م��ن  طنا  ب����21 
بعلبك، مما  اأبناء  اآل �صلح، من  ل�صخ�س من 

اأثار بلبلة حول مكان �صبط ال�صاحنة.
اأن���ه ب��ع��د حتميل  واأ���ص��اف��ت امل�����ص��ادر 
ال�صاحنة من م�صتودعات خا�صة يف املدينة، 
بلدة  ق��رب  ق�صرنبا  �صهل  على  نقلها  مت 
بدنايل البقاعية، وو�صعت يف منطقة اآمنة 
غري ماأهولة بال�صكان، ومت اأخذ عينات منها 

للتحقيق يف نوعيتها.
وذكرت املعلومات اأن التحقيق يتم حاليا 
اآخرين.  و�صخ�صني  ال�صاحنة  �صاحب  مع 

ال�صريعة  االأول��ي��ة  التحقيقات  وبح�صب 
اعتربت املواد قابلة لال�صتعال.

نيوز  "�صكاي  ملوقع  عيان  �صاهد  وذك��ر 
يف  كانت  التي  النرتات  م��ادة  اأن  عربية"، 
املدعومة،  الب�صائع  من  م�صنفة  ال�صاحنة 
اأي التي ت�صتخدم من قبل املزارعني ك�صماد 
يعمل  ال�صاحنة  ���ص��اح��ب  وك���ان  زراع����ي، 
االأرا�صي  اإىل  امل�صتودعات  من  نقلها  على 

الزراعية.
وق����ال وزي����ر ال���زراع���ة يف احل��ك��وم��ة 
ملوقع  حديث  يف  مرت�صى،  عبا�س  ال�صابقة، 
"املوا�صفات  اإن  عربية"،  نيوز  "�صكاي 
املطلوبة لنوعية نرتات االأمونيوم امل�صموح 
تتخطى  اأال  يجب  لبنان،  اإىل  باإدخالها 
ملعرفة  قائمة  التحقيقات  واأن   ،30 عيار 
قانونية  امل�صبوطة  املادة  هذه  كانت  اإذا  ما 

ومطابقة للموا�صفات."
واأ�صار مرت�صى اإىل اأنه "يف حال طابقت 
االأرا���ص��ي  وجهتها  تكون  املوا�صفات  ه��ذه 

الزراعية، ويكون دخولها �صمن القانون".
مدينة  يف  ال�صلح  اآل  خمتار  وا�صتغرب 
نيوز  "�صكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ب��ع��ل��ب��ك، 

مفتعلة" حول  "�صجة  بعرتها  ما  عربية"، 
ال�صاحنة  �صبط  خرب  واإ�صاعة  املو�صوع، 
�صبطت  بينما  بعلبك،  يف  ال�صلح  اآل  حي  يف 
مفرق  هند  ال��ع��ام  ال���دويل  ال��ط��ري��ق  على 
عدة  بعلبك  عن  تبعد  التي  بدنايل،  بلدة 

كيلومرتات جتاه الهرمل �صماال.
واأ�صاف: "عمر ال�صلح الذي مت توقيفه 
بيع  جمال  يف  عاما  ل���30  متتد  خربة  ميلك 
االأعالف واملواد الزراعية وال�صماد، ويقوم 
�صهل  يف  امل��زارع��ني  على  دوري���ا  بتوزيعها 
تبعد  التجارية  وحمالته  ال�صمايل،  البقاع 
دير  تقاطع  عند  وتقع  اأي�صا  بعلبك  ع��ن 

االأحمر".
ال��ن��رتات  ت��ك��ون  اأن  ال�����ص��ل��ح  وت���وق���ع 

الزراعية". للموا�صفات  "مطابقة 
الداخلية  وزير  تفقد  املنا�صبة،  وبهذه 
البقاع، حيث  القا�صي ب�صام مولوي منطقة 
مت توقيف ال�صاحنة التي �صبطتها قوة من 
منها  عينة  اأخذ  ومت  الق�صائية،  ال�صرطة 
من  للتاأكد  املختربات،  اأح��د  يف  وفح�صها 
موا�صفاتها ب�صكل علمي، ويتم حاليا فر�س 

طوق اأمني حول مكان توقيفها.

دولة االحتالل تعيد اعتقال آخر 
فلسطينيين فرا من سجن جلبوع

بلبلة في بعلبك اللبنانية بعد 
عودة »النترات« إلى الواجهة

استهدفه داعش.. سوريا تعلن عودة 
خط غاز بمحطة كهرباء للعمل

*دمشق
خط  اأن  ال�صورية،  املعدنية  وال��رثوة  النفط  وزارة  اأعلنت 
اإمت��ام  بعد  للعمل  ع��اد  علي"،  "دير  كهرباء  حمطة  يف  الغاز 
ليلة  ال�صوري،  احلكومي  التلفزيون  اأف��اد  ما  وف��ق  اإ�صالحه، 

االأحد.
عن  م�صوؤوليته  ال�صبت،  �صابق  وقت  يف  داع�س  تنظيم  واأعلن 
الهجوم الذي ا�صتهدف خط الغاز يف حمطة كهرباء "دير علي"، 

جنوب �صرقي دم�صق.
وقال وزير الكهرباء ال�صوري غ�صان الزامل، اإن الهجوم اأدى 
ومناطق  و�صواحيها  دم�صق  العا�صمة  عن  الكهرباء  انقطاع  اإىل 

اأخرى.
اأكرث  دم�صق،  �صرقي  جنوب  يف  علي"  "دير  حمطة  وتغذي 
وزير  وفق  الكهرباء،  من  �صورية  احتياجات  من  باملئة   50 من 

الكهرباء ال�صوري.
ونقلت وكالة االأنباء ال�صورية احلكومية "�صانا"، ال�صبت، عن 
الزامل قوله اإن خروج املحطة عن اخلدمة اأدى اإىل خروج بقية 

حمطات التوليد العاملة نتيجة هبوط الرتدد.
اإىل  اإ�صافة  الغاز  خط  ا�صتهدفت  نا�صفة  عبوات  اأن  وك�صف 
برجي توتر، مما اأدى اإىل هبوط �صغط الغاز ب�صكل مفاجئ على 

حمطة "دير علي" وف�صلها وخروجها عن اخلدمة.
التغذية  واإع���ادة  االأ���ص��رار  اإ�صالح  على  العمل  ب��دء  واأك��د 
الكهربائية بعد ن�صف �صاعة من وقوع االعتداء، م�صريا اإىل اأن 
خط  اإ�صالح  يتم  ريثما  ال�صيء"  بع�س  "قا�صيًا  �صيكون  التقنني 

الغاز.
ومت االإعالن عن هزمية تنظيم داع�س يف �صوريا عام 2019، 
القوات  على  هجمات  �صن  خمابئه  من  يوا�صل  التنظيم  لكن 

احلكومية ال�صورية مبا يف ذلك يف ال�صحراء ال�صورية.
وتعد البنية التحتية للغاز والنفط يف �صوريا من بني اأهداف 
النزاع يف �صوريا منذ عام  واأدى  املعار�صة،  امل�صلحني واجلماعات 
للنفط  التحتية  والبنية  الكهرباء  �صبكات  تدمري  اإىل   2011

والغاز يف جميع اأنحاء البالد.
�صيطرة  خ���ارج  ���ص��وري��ا  يف  النفط  ح��ق��ول  اأك���رب  ت���زال  وال 
الغربية  العقوبات  واأعاقت  البالد،  �صرقي  �صمال  يف  احلكومة 

واردات الوقود من اخلارج.

بري يطالب بوقف االعتداء االسرائيلي 
على حقوق لبنان النفطية

*بريوت 
دعا رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري وزارة اخلارجية 
الدويل  واملجتمع  االمن  جمل�س  لدى  وفوري  عاجل  حترك  اىل 
على  جديد  اإ�صرائيلي  اع��ت��داء  ح�صول  احتمال  من  للتحقق 
هاليربتون  �صركة  فوز  اىل  م�صريا  اللبنانية،  واحلقوق  ال�صيادة 
بني  عليها  املتنازع  املنطقة  يف  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  بعقد 

لبنان وا�صرائيل.
تلزميات  باإجراء  اال�صرائيلي  الكيان  "قيام  اأن  بري  واأّك��د 
اأو �صواها من  واإبرام عقود تنقيب يف البحر ل�صركة هاليربتون 
ون�صفًا  نق�صًا  البحر ميثل  املتنازع عليها يف  املنطقة  ال�صركات يف 
املتحدة االمريكية واالأمم  الواليات  الذي رعته  التفاق االطار 

املتحدة".
�صركات توتال ونوفاتك  "تلكوؤ ومماطلة حتالف  ان  واعترب 
املفرت�س  من  كان  والتي  التنقيب  بعمليات  املبا�صرة  يف  واإيني 
البدء بها قبل عدة �صهور يف البلوك رقم 9 من اجلانب اللبناين 
"متادي  موؤكداان  ت�صاوؤالت"،  عالمات  يطرح  البحرية  للحدود 
وال�صالم  لالأمن  تهديدًا  ميثل  عدوانيته  يف  اال�صرائيلي  الكيان 

الدوليني".

العراق: القوات االجنبية تكمل 
مغادرتها مع نهاية العام

*بغداد 
قتالية  وح���دات  ث��الث  اأن  ع��راق��ي  ع�صكري  م�صدر  اأع��ل��ن 
العراق  اأن  موؤكدا  املقبلة،  االيام  خالل  العراق  �صتغادر  اأجنبية 

قادر على حماية نف�صه.
وقال املتحدث با�صم العمليات امل�صرتكة حت�صني اخلفاجي "ال 
مواجهة  على  قادرة  وقواتنا  باأفغان�صتان،  العراق  مقارنة  ميكن 
"لن  احلايل  العام  نهاية  مع  اأنه  اىل  م�صريا  ودحره"،  االإره��اب 

تكون هناك اأي قوات قتالية اأجنبية يف العراق".

البرلمان العربي يرفض أية تدخالت إقليمية 
أو خارجية بشؤون العراق الداخلية

*القاهرة 
دعا الربملان العربي اإىل تعزيز العالقات مع العراق ورف�س 

اية تدخالت اإقليمية اأو خارجية يف �صوؤونه الداخلية.
واكد رئي�س الربملان العربي عادل بن عبدالرحمن الع�صومي 
كرد�صتان  باإقليم  الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف  وزير  لقاء  خالل 
العراق ب�صتيوان �صادق عبد اهلل، دعم الربملان للعراق مبكوناته 
العربي  العامل  يف  حمورية  دولة  العراق  اأن  على  م�صددًا  كافة، 
وي�صري على الطريق ال�صحيح ال�صتعادة دوره املعهود يف املنظومة 

العربية واالإقليمية.
الربملان  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  ب�صتيوان  ن  ثمَّ جانبه،  من 
العربي على امل�صتويات كافة، موؤكدًا اأن التحديات التي مير بها 
العراق تتطلب تن�صيق وتوحيد اجلهود ورف�س اأية تدخالت يف 
�صوؤون الداخلية، موجهًا الدعوة اإىل رئي�س الربملان لزيارة اأربيل 

من اجل الت�صاور وتعزيز العالقات.

الجامعة العربية تبحث رفع 
مستوى الوعي الصحي لدى المرأة

*القاهرة 
�صعار  حتت  بالقاهرة،  املراأة،  ل�صحة  العربي  املنتدى  انطلق 
"املراأة وال�صرطان .. من الوقاية اإىل التعايف" برعاية اجلمعية 
العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  الرحم  عنق  ملنظار  امل�صرية 

للتنمية االإدارية التابعة جلامعة الدول العربية.
وقالت االأمني العام امل�صاعد جلامعة الدول العربية ال�صفرية 
ملواجهة  ناجحة  من�صة  يعد  املنتدى  هذا  اإن  غزالة،  اأبو  هيفاء 
املبكر، ويتوافق  الك�صف  باأهمية  ال�صرطان ورفع الوعي  اأمرا�س 
العامة  االأمانة  اأطلقتها  التي  الوردية"  "املحفظة  مبادرة  مع 
جلامعة الدول العربية، م�صرية اإىل اأن االأول من ت�صرين االأول 

من كل عام اأ�صبح يوما عربيا للتوعية ب�صرطان الثدي.
االإداري��ة  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  االأم��ني  وق��ال 
التي  التحديات  من  العديد  هناك  اإن  القحطانى،  نا�صر  ال�صفري 
نق�س  اأبرزها  العربي،  الوطن  يف  املراأة  ب�صحة  النهو�س  تواجه 
التي  االجتماعية  االأع��راف  وبع�س  الالزمة،  التحتية  البنية 
تعيق التعامل مع �صحة املراأة، ولكن هناك اأمل للتكاتف للنهو�س 
ب�صحة املراأة. يذكر اأن املنتدى العربي ل�صحة املراأة يهدف اإىل 
، وكذلك  املراأة  ال�صرطانات التي تهدد �صحة  اإلقاء ال�صوء على 
رفع م�صتوى الوعي ال�صحي لدى املراأة العربية لتجنب االإ�صابة 
الوقاية  وطرق  امل��راأة،  بني  انت�صارا  االأكرث  ال�صرطان  باأمرا�س 

واالكت�صاف املبكر.

اكتشاف »أمر خطير« داخل 
طائرة الرئيس األميركي الجديدة

*واشنطن
مت  اإنه  قولها  م�صادر  عن  نقال  نيوز"  "فوك�س  �صبكة  ذكرت 
العثور على زجاجتي كحول فارغتني يف اإحدى طائرتني للرئي�س 

االأمريكي يجري و�صع اللم�صات االأخرية عليها.
وقالت اإن احلادثة وقعت يف وقت �صابق من �صبتمرب اجلاري 
يف مقر �صركة "بيونغ" االأمريكية يف مدينة �صان اأنطونيو بوالية 

تك�صا�س.
ن���ه مت ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف  اأ ن��ق��ال ع��ن امل�����ص��ادر  واأ���ص��اف��ت 
الطائرتني،  اإح��دى  منت  على  "تكيال"  زجاجتي  اكت�صاف 
تلك  كانت  ي��ن  اأ ك�صف  االآن  حتى  ميكن  ال  ن��ه  اأ اإىل  م�صرية 

؟ جتني جا لز ا
وتقول "فوك�س نيوز" اإن االأمر ميثل خرقا خطريا، فهو يت�صل 
بالكحول وبطائرة يجب اأن تكون حماطة ب�صرية �صديدة، علما 
"بيونغ"،  �صركة  باتا يف من�صاآت  الكحول ممنوع منعا  باأن تناول 

حتى ال يوؤثر على عملهم.
ويحتاج العاملون يف ت�صنيع هذه الطائرة اإىل ت�صاريح اأمنية 

معقدة حتى يتمكنوا من الو�صول اإىل مقر عملهم.
ويطلق على طائرة الرئي�س االأمريكي "اإير فور�س ون"، وهي 

مزودة بنظام دفاعي م�صاد لل�صواريخ.
اأن  عن  متحدثة  احلادثة،  بوقوع  "بيونغ"  �صركة  واأق��رت 
حت�صني  على  بجد  تعمل  اأنها  واأك��دت  ب�"اأفراد"،  يتعلق  االأم��ر 

جودة عمليات الت�صنيع.
اجلاري  العام  من  �صابق  وقت  "بيونع" يف  �صركة  وحتدثت 
ملدة  �صتتاأخر  اجلديدتني  الطائرتني  ت�صليم  عملية  اأن  عن 

عام.

*القاهرة 
على طريقة اأفالم ال�صينما، ك�صفت اأجهزة 
االأمن امل�صرية اأن وراء املن�صورات املعلقة على 
ت�صمنت  والتي  املنيا،  حماكم  جممع  ج��دران 
حمام،  وراءه��ا  يقف  املبنى،  بتفجري  تهديدا 

رغبة منه يف تاأجيل ق�صية ملوكله.
نيوز  "�صكاي  ملوقع  اأم��ن��ي،  م�صدر  وق��ال 
مو�صع  اأمني  فريق  ت�صكيل  مت  اإن��ه  عربية"، 
تفريغ  مت  اأن��ه  اإىل  الفتا  ال��ف��اع��ل،  لتعقب 
من  االأم��ن  رج��ال  ومتكن  املراقبة،  ك��ام��ريات 

�صبط املتهم.
وخالل اال�صتجواب، اعرتف املحامي باأنه 
تنظرها  جل�صة  تاأجيل  يف  لرغبته  ذلك  فعل 

املحكمة يف ق�صية جنائية ملوكله.
تولت  التي  للنيابة،  املتهم  اإحالة  ومتت 
واإث��ارة  الرعب  "بث  تهم  يف  معه  التحقيق 
البلبلة وتعطيل العمل العام واإزعاج ال�صلطات 
ومت  البالد".  يف  االأم��ن  ملنظومة  واالإ���ص��اءة 

على  وعر�صه  القانونية  االإج���راءات  اتخاذ 
النيابة، التي تتوىل التحقيق.

امل�صرية  العدل  وزارة  قالت  جانبها،  من 
اأمن  من  اإخ��ط��ارا  ال�صبت،  �صباح  تلقت،  اإنها 
بالعثور  فوجئوا  باأنهم  املنيا،  حماكم  جممع 

على من�صورات بوجود متفجرات باملبنى.

امل�صت�صار  العدل،  وزي��ر  ق��رر  الفور  وعلى 
عمر م����روان، ات��خ��اذ االإج�����راءات ال��الزم��ة 

واإبالغ اجلهات املخت�صة.
املواطنني،  على  "حر�صا  البيان:  واأ�صاف 
مت اإخالء املبنى بالكامل من الق�صاة واملحامني 
�صل�س  ب�صكل  والعمال  واملوظفني  واملتقا�صني 
ال�صالمة  وق��واع��د  الإج���راءات  ووفقا  واآم���ن، 

منعا للتدافع، كما مت نقل املتهمني يف الق�صايا 
املنظورة باملحكمة اإىل حمب�صهم مرة اأخرى".

اجلهات  انتقلت  فقد  ال�����وزارة،  وح�صب 
جممع  مبنى  اإىل  املفرقعات  وخ��رباء  املعنية 
كافة  وم�صح  مت�صيط  ومت  باملنيا،  امل��ح��اك��م 
الغرف وحميط املحكمة، وتبني �صلبية البالغ 

ومل يعرث اأي ج�صم غريب اأو مفرقعات.

*وكاالت 
اإن  االأحد،  االإندوني�صية،  ال�صرطة  قالت 
جماهدي  جماعة  زعيم  قتلت  االأم��ن  ق��وات 
�صالت  لها  التي  املت�صددة  اإندوني�صيا  �صرق 

بتنظيم داع�س.
قتل  كالورا  علي  اأن  لل�صرطة  بيان  وذكر 
خالل  وال�صرطة  للجي�س  م�صرتكة  عملية  يف 
بجزيرة  ق��ري��ة  يف  ال��ن��ار  الإط����الق  ت��ب��ادل 

�صوالويزي بعد ظهر ال�صبت.
يدعى  اآخر  مت�صددا  اإن  ال�صرطة  وقالت 
عكرمة  با�صم  اأي�صا  واملعروف  رم�صان  جاكا 
جتري  اأنه  واأ�صافت  بالر�صا�س،  حتفه  لقي 
مطاردة 4 اأع�صاء اآخرين اأع�صاء يف جماعة 

جماهدي �صرق اإندوني�صيا.
 16 اإم  وبندقية  متفجرات  على  وُع��رث 
كالورا  ت��وىل  حيث  ال��غ��ارة،  عقب  ومنجلني 
قيادة جماعة جماهدي �صرق اإندوني�صيا بعد 

اأن قتلت قوات االأمن زعيمها ال�صابق �صانتو�صو 
يف 2016.

تقف  اجلماعة  هذه  اإن  ال�صلطات  وتعتقد 
و�صط  يف  وح�صي  ب�صكل  قرويني   4 قتل  وراء 
من  الرغم  على   2020 نوفمرب  يف  �صوالويزي 

عدم اإعالن اجلماعة م�صوؤوليتها.
اأهم  من  �صانتو�صو  ال�صابق  زعيمها  وك��ان 

من  وكان  اإندوني�صيا،  يف  املطلوبني  املت�صددين 
بايعوا  الذين  اإندوني�صيا  يف  املت�صددين  اأوائل 

تنظيم داع�س.
وق�����ال ر����ص���وان ح��ب��ي��ب حم��ل��ل ����ص���وؤون 
غري  م��ن  اإن��ه  اإندوني�صيا   بجامعة  االإره���اب 
جماهدي  جماعة  ب��ق��اء  ا���ص��ت��م��رار  امل��رج��ح 
�صوالويزي  من  تتخذ  التي  اإندوني�صيا  �صرق 
يف  ي�صك  اأنه  رغم  زعيمها  مقتل  بعد  لها  مقرا 

قوات  قتال  �صيوا�صلون  الفارين  اأع�صاءها  اأن 
 53 املا�صي  ال�صهر  ال�صرطة  واعتقلت  االأم��ن. 
يف  هجوم  ل�صن  بتخطيطهم  لال�صتباه  مت�صددا 

عيد ا�صتقالل اندوني�صيا.
البالد  يف  ملت�صددين  هجوم  اأعنف  ووق��ع 
 2002 ع��ام  يف  ال�صياحية  ب��ايل  ج��زي��رة  يف 
عندما قتل مفجرون 202 �صخ�س معظمهم من 

ال�صياح االأجانب.

بطريقة سينمائية.. محام اختلق 
تفجير مجمع محاكم المنيا

بجزيرة سوالويزي.. 
مقتل أكبر رؤوس داعش في إندونيسيا
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*وكاالت
هذا  املميزة  نتائجه  ليفربول  وا���ص��ل 
كري�صتال  �صيفه  على  بالتغلب  امل��و���ص��م، 
باال�س )3-0(، م�صاء ال�صبت، �صمن اجلولة 

اخلام�صة من الدوري االإجنليزي املمتاز.
 )43( م��اين  �صاديو  ال�صنغايل  واأح���رز   
نابي  والغيني   )78( �صالح  حممد  وامل�صري 

كيتا )89( اأهداف اللقاء.
 وبذلك، انفرد ليفربول ب�صدارة الدوري 
موؤقتا، بر�صيد 13 نقطة، فيما جتمد ر�صيد 
املركز  يف  نقاط،   5 عند  باال�س  كري�صتال 
يتقدم  اأن  ب��اال���س  كري�صتال  وك��اد  ال����13. 
وّجه  عندما  الثانية،  الدقيقة  يف  �صريعا، 
جاالجر الكرة نحو منطقة جزاء ليفربول، 
قبل  امل��رم��ى،  نحو  وغمزها  زاه��ا  بها  فلحق 
ب�صعوبة  بيكر  األي�صون  احلار�س  يبعدها  اأن 
ب��ال��غ��ة. واأر����ص���ل م���اين ك���رة ن��ح��و منطقة 
اجلزاء، و�صلت اإىل هندر�صون الذي عاجلها 
يف  جوايتا  احلار�س  تاألق  قوية،  بت�صديدة 

اإبعادها بالدقيقة 16.
ت�صكيل  يف  ب��اال���س  كري�صتال  وا�صتمر 

اخلطورة على مرمى م�صيفه، ففي الدقيقة 
اأي���و،  م��ن  بينية  ك���رة  بنتيكي  تلقى   ،26
ت�صديدة،  يطلق  اأن  قبل  دايك  فان  فتخطى 

جنح كوناتي يف الوقوف اأمامها واإبعادها.
يف  خ��راف��ي��ة  فر�صة  ليفربول  واأه����در 
براأ�صه  تياجو  قابل  عندما   ،38 الدقيقة 
الكرة  جوايتا  ليبعد  هندر�صون،  عر�صية 
�صدد  الذي  جوتا  اإىل  ت�صل  اأن  قبل  مبهارة، 

فوق املرمى اخلايل.
الت�صجيل  افتتاح  من  ليفربول  ومتكن   
ت�صيميكا�س  نفذ  عندما   ،43 الدقيقة  يف 
بطريقة  براأ�صه  �صالح  �صربها  ركنية،  ركلة 
ليتابع  ل��ه��ا،  ت�صدى  احل��ار���س  لكن  ذك��ي��ة، 
ق�صرية.  م�صافة  من  ال�صباك  يف  الكرة  ماين 
الثاين،  ال�صوط  انطالق  وبعد دقيقتني على 
جرب هندر�صون حظه بت�صديدة علت مرمى 
ليفربول  قائد  اأر�صل  كما  باال�س،  كري�صتال 
يف  متابعا  تلق  مل  امل��رم��ى،  اأم���ام  عر�صية 
ت�صكيلة  يف  كيتا  نابي  ودخل    .51 الدقيقة 
ركلة  اأي��و  ونفذ  تياجو،  من  ب��دال  ليفربول 
حرة مبا�صرة يف احلائط الب�صري، بالدقيقة 

62، ثم ارتقى فان دايك فوق اجلميع لي�صدد 
كرة راأ�صية اأعلى املرمى، بالدقيقة 64.

البديل  وتدخل جوايتا الإنقاذ ت�صويبة 
�صدد  الذي  �صالح  اإىل  الكرة  فارتدت  كيتا، 
من زاوية �صيقة، ليتاألق احلار�س جمددا يف 

اإنقاذ مرماه بالدقيقة 68.
الت�صديد  اأيو   ومن هجمة مرتدة، ف�صل 
ب���دال م��ن ال��ت��م��ري��ر الأح���د زم��الئ��ه، فعلت 

ت�صديدته العار�صة يف الدقيقة 72.
اأود�صون  البديل  ف�صل  بلحظات  وبعدها 
ليبعد  وارد،  عر�صية  ا�صتثمار  يف  اإدوارد 

احلار�س األي�صون الكرة.
ومتكن �صالح اأخريا من تدوين ا�صمه على 
عندما   ،78 الدقيقة  يف  امل�صجلني،  الئحة 
نفذها  ركنية  ركلة  اإثر  مبا�صرة  الكرة  تابع 

ت�صيميكا�س، وارتدت من راأ�س فان دايك.
حتى  بهدوء،  التالية  الدقائق  وم��رت   
ليفربول  ل�صالح  الثالث  الهدف  كيتا  �صجل 
على  ت�صديدة  خ��الل  م��ن   ،89 بالدقيقة 
لتنتهي  باال�س،  �صباك  يف  ا�صتقرت  الطائر 

املباراة بفوز الريدز )0-3(.

*وكاالت
اإ�صباين، عن تفا�صيل ال�صرط الذي  ك�صفت تقرير �صحفي 
الرجوع  دون  فاتي،  اأن�صو  العبه  عقد  جتديد  لرب�صلونة  يتيح 

اإليه.
 ،2019 عام  من  الثاين  كانن  دي�صمرب/  يف  بر�صلونة  واأعلن 
ملدة  التجديد  خيار  مع   ،2022 عام  حتى  فاتي  عقد  جتديد 
عامني اآخرين، ورفع قيمة ال�صرط اجلزائي يف عقده من 170 
اأن مت ت�صعيده كالعب  مليون يورو اإىل 400 مليون يورو، بعد 

يف الفريق االأول.
بر�صلونة  ف��اإن  الكتالونية،  "�صبورت"  �صحيفة  وبح�صب 
ميكنه جتديد عقد فاتي من طرف واحد حتى يوم 30 يونيو/ 
قبل  التجديد  بقرار  الالعب  اإخطار  ب�صرط   ،2024 حزيران 

15 يونيو/ حزيران 2022.
هذا  اإدراج  على  حر�س  بر�صلونة  اأن  ال�صحيفة،  واأ�صافت 
املا�صي من خالل دفع مبلغ ال يقل عن 55500  العام  البند يف 
 ،2020 االأول  ت�صرين  اأكتوبر/   31 يتجاوز  ال  موعد  يف  يورو، 

بغ�س النظر عما اإذا كان قد مت تفعيل البند اأم ال.
يريد  ال  بر�صلونة  اأن  اإىل  ال�صحيفة،  اأ���ص��ارت  ذل��ك،  وم��ع 
تفعيل هذا البند، ويرغب يف التو�صل التفاق جديد مع فاتي 
يجعل  البند  هذا  فاإن  ذلك،  يحدث  مل  حالة  ويف  اأطول،  مبدة 

االأمور م�صتقرة.

السلط يتحدى اإلرهاق
 من أجل المجد اآلسيوي

*وكاالت
اأرخاغة ملوا�صلة حتقيق االنت�صارات  ي�صعى البطل االأردين ها�صم 
مع  مرتقب  نزال  يف  يلتقي  املختلطة،حيث  القتالية  الفنون  لعبة  يف 
االأمريكي دوب�صون، �صمن مناف�صات بطولة دانا وايت للفنون القتالية.

واأ�صار احتاد اجلوجت�صو يف خرب �صحفي، اإىل اأن املباراة �صتقام يوم 
الثالثاء املقبل يف مدينة ال�س فيغا�س االمريكية.

مب�صريته  التوايل  على  ال�صابع  االنت�صار  لتحقيق  اأرخاغة  ويطمح 
احل�صول  فر�صة  الفائز  املنظمة  ومتنح  املختلطة،  القتالية  بالفنون 
على عقد ميكنه من امل�صاركة يف بطوالت اأكرب منظمة يف العامل للفنون 
االآخر  هو  حقق  عنيد  خ�صم  واأمام  املناف�صة  �صعوبة  القتالية،ورغم 
خم�صة انت�صارات متتالية، وكالهما مل يعرف حتى االآن طعمًا للخ�صارة 
يف بطوالت لعبة الفنون القتالية املختلطة "ام ام ايه "وا�صتعد البطل 
اأعقبه  تدريبي،  مع�صكر  خالل  من  االأردن  يف  العاملي  لنزاله  ارخاغة 
احلدث  ت�صت�صيف  التي  فيغا�س  ال�س  والية  يف  التدريبات  من  �صل�صلة 
ام  "ام  القتالية  بالفنون  العامل  اأبطال  من  نخبة  ومب�صاركة  العاملي، 

ايه".
ويحظى اأرخاغة بدعم ومتابعة �صمو االأمري ح�صني بن نا�صر مريزا 
م�صاركة  اأن  �صموه  اأك��د  حيث  للجوجيت�صو،  االأردين  االحت��اد  رئي�س 
اإليها  و�صلت  التي  الكبرية  املكانة  من  يعزز  البطولة  هذه  يف  ارخاغة 
املختلطة  القتالية  الفنون  وريا�صة  عام  ب�صكل  االأردنية  الريا�صة 

ب�صكل خا�س.
كربى  يف  امل��ث��رية  انطالقته  وموا�صلة  ال��ف��وز  حتقيق  ل��ه  ومتنى 
بطوالت العامل للفنون القتالية املختلطة التي باتت حتظى باهتمام 

كبري يف االأردن وعلى م�صتوى العامل.

*وكاالت
الفايز  وحمزة  ال�صينيور،  فئة  بلقب  النجار  اأمري  املت�صابقان  فاز 
بلقب فئة اجلونيور يف �صباق الكارتينغ الثاين التي اقيمت احداثه يف 

حلبة منجا الدولية يف ماأدبا اجلمعة.
ونال مهند اأبو دبرة املركز االأول لفئة ال�صينيور يف �صباق الكارتينغ 
على  الفايز  حمزة  حافظ  حني  يف  ال�صبت،  اليوم  اأقيم  الذي  الثالث 

تاألقه حمرزا املركز االأول يف فئة اجلونيور يف نف�س ال�صباق.
واأقيم ال�صباقان بتنظيم من االأردنية لريا�صة ال�صيارات وبرعاية 

زين – االأردن.
ال�صينيور   ( لفئات  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  الكارتينغ  �صباقا  وت��ك��ون 
واجلونيور– ماك�س(، من عملية يف عملية االإحماء الت�صفيات وجولة 
االأول(  لل�صباق  فاينل  بري  و)جولة  االأول(،  لل�صباق  غريد  )ب��ري 
لل�صباق 2( و�صمت 15 لفة، وجولة  و�صمت 12 لفة، و جولة )فاينل 

)بري غريد لل�صباق الثاين( واجلولة النهائية.
وكان وقع املناف�صة يف ال�صباقني الثاين والثالث للكارتنيغ قويا على 
مدار يومني بني املت�صابقني يف فئة ال�صينيور واجلونيور- ماك�س للحفاظ 
على مراكزهم والتقدم نحو مراكز متقدمة، وا�صتدت املناف�صة يف فئة 
ال�صينيور بني اأمري النجار ومهند اأبو دبرة وعون النا�صر وحممد م�صاد 

ومهند اأبو دبرة و�صاكر التل وفار�س حو�س.

*وكاالت
اأكد زياد �صلباية املدير االإداري لن�صاط كرة القدم يف الوحدات، 
اأن الفريق االأول مي�صي بثقة نحو ح�صد لقبي دوري املحرتفني وكاأ�س 
ك��ووورة:  ملوقع  ت�صريحات  يف  �صلباية  وق��ال  ال��ق��دم.  لكرة  االأردن 
"املناف�صة اأ�صبحت حمتدمة على لقب الدوري، لدينا 5 مباريات، حيث 
دون  بالبطولة  التتويج  لنا  ي�صمن  ومبا  جميعها،  فيها  للفوز  نخطط 

النظر لنتائج املباريات االأخرى".

156 العبا يشاركون ببطولة 
المملكة لبناء االجسام

*وكاالت
اختتمت ال�صبت يف �صالة ال�صهيد را�صد الزيود يف مدينة احل�صني 
البدنية  واللياقة  االج�صام  لبناء  واملراكز  اململكة  بطولة  لل�صباب، 
هي  فئات  ثالث  يف  العبا   156 مب�صاركة  ح�صنني(  م�صطفى  )بطولة 

الفيزيك، الكال�صيك وبناء االج�صام.
واقيمت املناف�صات يومي اجلمعة وال�صبت حيث اقيمت يوم اجلمعة 
مناف�صات فعاليات فئة "الفيزيك" والتي ا�صتملت على ت�صع م�صابقات 
"الكال�صيك"  مناف�صات  اليوم  اقيمت  فيما  العبا،   81 فيها  و�صارك 
رئي�س  نائب  وا�صاد  العبا.   75 فيهما  �صارك  االأج�صام" والتي  و"بناء 
فهيم  ع��ادل  واالفريقي  العربي  االحتادين  رئي�س  ال��دويل  االحت��اد 

مب�صتوى البطولة والالعبني امل�صاركني.
املنتخب  عنا�صر  اختيار  اإىل  البطولة  اإقامة  من  االحتاد  وهدف 
الوطني للم�صاركة ببطولة العامل والتي �صتقام يف ا�صبانيا يف ت�صرين 

الثاين املقبل. 

*وكاالت
اختتمت ال�صبت، مناف�صات اجلولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية 

لكرة القدم ملو�صم 2021.
وحل�صاب املجموعة االأوىل، تغلب �صحم على اأدر 2- 1، واخلالدية 
فاز  فيما  النتيجة،  ب��ذات  حرثا  على  والطيبة  احل�صني،  �صباب  على 

جر�س على �صباب حوارة 1- 0.
 ،0  -4 العالية  على  الها�صمية  ف��از  الثانية،  املجموعة  و�صمن 
انتهت  فيما   ،1  -3 البادية  على  والوحدة   ،0  -1 �صما  على  واحل�صن 

مباراة اأم القطني واحلمراء بالتعادل بدون اأهداف.
ومع نهاية اجلولة، ت�صدر �صحم ترتيب املجموعة االأوىل بر�صيد 
10 نقاط، يليه حرثا 7، الطيبة وجر�س 6، �صباب حوارة 5، اخلالدية 

4، اأدر و�صباب احل�صني 2.
الها�صمية  نقاط،   8 بر�صيد  "الثانية"  ب�صدارة  احل�صن  وانفرد 
والوحدة والعالية 7، اأم القطني 6، احلمراء و�صما 4، والبادية اأخريا 

دون نقاط.

*وكاالت
ديفيز  ك��اأ���س  لت�صفيات  الثالثة  املجموعة  مناف�صات  اختتمت 
)امل�صتوى الثالث( والتي اأقيمت على مدار االأ�صبوع املا�صي، بتنظيم من 

االحتاد االأردين يف مدينة احل�صني لل�صباب.
 ومل يتمكن منتخب االأردن من التاأهل اإىل امل�صتوى الثاين من كاأ�س 
ديفيز، وذلك بعد خ�صارته اليوم ال�صبت اأمام هوجن كوجن بنتيجة "0-

2"، ليكتفي باحلفاظ على مكانه بني فرق الت�صنيف الثالث.
الت�صفيات  من  احلا�صم  الدور  اىل  تاأهل  قد  االأردن  منتخب  وكان   
يف  الثاين  باملركز  وحلوله   ،1-2 بنتيجة  �صرييالنكا  على  الفوز  بعد 

املجموعة الثالثة بعد املنتخب ال�صوري.
 و�صاركت 9 فرق على 3 جمموعات، يتاأهل منها االأول والثاين للعب 
يف الدور الثاين، فيما يرتاجع �صاحب املركز الثالث يف دور املجموعات 

اىل امل�صتوى الرابع.
 وينتقل الفائز يف الدور الثاين اإىل اللعب يف امل�صتوى الثاين، فيما 

يحافظ اخلا�صر يف هذا الدور على مقعده يف امل�صتوى الثالث.

اختتام منافسات الجولة 
الرابعة بدوري الدرجة الثانية

منتخب األردن يودع تصفيات 
كأس ديفيز للتنس

برشلونة يحصن فاتي 
ببند تعاقدي

ليفربول يقضي على باالس بثالثية إفريقية

*وكاالت
يحل ال�صلط االأردين، �صيًفا على نظريه 
منطقة  نهائي  ن�صف  يف  الكويتي،  الكويت 

الغرب لبطولة كاأ�س االحتاد االآ�صيوي.
وتاأهل ال�صلط لن�صف النهائي، كاأف�صل 
ثان عن جمموعات غرب اآ�صيا، حيث جمع 
الثانية  باملجموعة  و�صيًفا  وحل  نقاط   6
املت�صدر  االأهداف فقط عن  بفارق  متخلًفا 

املحرق البحريني.
لالأردن  الوحيد  املمثل  ال�صلط،  ويعترب 
املجموعات،  دور  من  الفي�صلي  خرج  بعدما 
كبرية،  م�صوؤولية  عاتقه  على  تقع  ولذلك 

ليم�صي بعيًدا يف البطولة.
لن�صف  ال�����ص��ل��ط  ت��اأه��ل  اأن  ���ص��ك  وال 
النهائي، اإجناز كبري يف م�صاركته الأول مرة، 
مباريات  وقدم  كعبه،  علو  اأثبت  ذلك  ومع 
قوية ونتائج مميزة جعلته يتاأهل بجدارة، 
تطلقه  ال��ذي  اللقب  ي�صتحق  جعله  مم��ا 

اجلماهري عليه وهو "الرهيب".
املحرتفني  دوري  يف  ال�صلط  ويتواجد 
ي�صع  اأن  وا�صتطاع  موا�صم،   3 منذ  االأردين 
االإداري��ة  اجلهود  بف�صل  �صريًعا  ب�صمته 
مع  تعاقد  بعدما  ب��ذل��ت،  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

كوكبة من الالعبني املميزين.
اجتاز  ح��ال  يف  اأن���ه  ال�صلط  وي���درك 
النهائية  للمباراة  �صيتاأهل  فاإنه  الكويت، 
يف  مهم  اإجن���از  وه��و  اآ���ص��ي��ا،  غ��رب  ملنطقة 
م�صرية فريق يبحث عن و�صع اأوىل ب�صماته 

على اخلارطة االآ�صيوية.
ال�صلط،  على  ال�صوء  ك��ووورة  وي�صلط 

على  ال��ك��وي��ت،  مواجهة  قبل  وتطلعاته 
النحو التايل: 

التغلب على اإلرهاق 
التي  مباراته  بتاأجيل  ال�صلط  طالب 
الوحدات  اأم��ام  املا�صي  اخلمي�س  خا�صها 
لكن  بهدف،  وخ�صرها  املحرتفني  دوري  يف 

االحتاد االأردين رف�س االأمر.
حتى  بالتاأجيل  ال�صلط  طلب  وج��اء 
يقاتلون  وه��م  العبيه،  اإره��اق  عن  يبتعد 

على جبهتي الدوري املحلي وكاأ�س االأردن.
وا���ص��ط��ر ال�����ص��ل��ط خل���و����س م���ب���اراة 
ال���وح���دات وال�����ص��ف��ر يف ال���ي���وم ال��ت��ايل 
تدريبات  اإىل  الالعبون  ليخ�صع  للكويت، 

ا�صت�صفائية، من اأجل تفادي االإرهاق. 
م�صاركة  اإمكانية  ال�صلط  يح�صم  ومل 
ال��داوود  رات��ب  حممد  وهما  العبيه  اأب��رز 
واأح��م��د ���ص��ري��وة، ح��ي��ث غ��اب��ا ع��ن لقاء 

الوحدات ب�صبب االإ�صابة.
يف  لل�صلط،  الطبي  اجل��ه��از  ويجتهد 
الأنهما  و�صريوة،  ال��داوود  الثنائي  جتهيز 
هجمات  ل�صناعة  قوية  اإ�صافة  ي�صكالن 

الفريق. 

كيف سيلعب السلط؟ 
النهائي  ن�صف  الدور  تعليمات  تكن  مل 
االآ���ص��ي��وي،  ق��رر االحت���اد  بعدما  ع��ادل��ة، 

اإقامتها من مباراة واحدة.
الكويت،  م��ب��اراة  ال�صلط،  و�صيخو�س 
�صيغادر  فاخلا�صر  اإق�صائية،  و�صتكون 

منطقة  لنهائي  �صيتاأهل  والفائز  البطولة، 
غرب اآ�صيا.

القواعد وحا�صمة،  املباراة خارج  والأن 
التحفظ  م��ن  ب��ن��وع  �صيلعب  ال�صلط  ف���اإن 
�صوالت  له  اخل�صم  واأن  خا�صة  الدفاعي، 
 3 بها  ظفر  ال��ت��ي  البطولة  يف  وج���والت 
مرات. وميتلك ال�صلط، القدرة على مباغتة 
الذهني  بالرتكيز  ت�صلح  حال  يف  الكويت، 
املرتدة،  الهجمات  على  واعتمد  العايل، 
حيث ميتلك العبني متناغمني قادرين على 
اإنهاء الهجمة املرتدة كما ت�صتهي تطلعات 
بالعبني  ال�صلط  ويتمتع  ج��م��اه��ريه��م. 
البطوالت  يف  امل�صاركة  لهم  �صبق  دوليني 
االآ�صيوية مثل عبيدة ال�صمارنة وعبد اهلل 
ذيب وحممد م�صطفى ومعتز يا�صني واأدهم 

القر�صي وراكان اخلالدي.
ت�صجيل  يف  ك���ث���رًيا  ال�����ص��ل��ط  وي���ع���ول 
الكامريوين رونالد  االأهداف على حمرتفه 
دوري  هدايف  ترتيب  يت�صدر  الذي  واجنا، 

املحرتفني االأردين بر�صيد 11 هدًفا.
الذي  عابد  اأبو  جمال  ال�صلط،  ويقود 
الذي  وهو  البطولة،  اأهمية  جيًدا  يعرف 
امل�صابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  ك��الع��ب،  خ��ا���س 
عامل  اقتحام  قبل  الفي�صلي  مع  االآ�صيوية 
اإع��داد  مهمة  عليه  ي�صهل  مما  التدريب، 

العبيه نف�صًيا ملواجهة الكويت.
التدريبية  باخلربة  عابد  اأبو  ويتمتع 
ال��راح��ل  ي��د  على  تتلمذ  حيث  امل��م��ي��زة، 
اإجناز  ل�صناعة  ويتوق  اجلوهري،  حممود 

اآ�صيوي تاريخي له ولفريقه.

أرخاغة يمثل األردن في نزاالت 
عالمية بالواليات المتحدة األميركية

منافسة قوية في سباقي 
الكارتينغ الثاني والثالث

شلباية: الوحدات يمضي بثقة 
نحو حصد لقبي الدوري والكأس

 ح�شرة ال�شركاء
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التخ�ش�شي  احلرمني  م�شت�شفى  �شركة  ادارة  تدعوكم 
ممثلة    2012/5/31 تاريخ   )28802( الرقم  حتت  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

مبديرها العام الجتماع غري عادي من اجل بحث االمور التالية: 
 : التالية  املالية  لل�شنة  املالية  وبياناتها  ال�شركة  ميزانية  واعتماد  مناق�شة   -

2018/12/31
- انتخاب مدقق ح�شابات لتدقيق ح�شابات ال�شركة ل�شنة 2019

وعليه ترجو ال�شركة من ال�شركاء تلبية الدعوى املقررة اعاله على ان يكون 
املوعد هو فور االنتهاء من االجتماع الثاين من يوم الثالثاء املوافق 2021/9/28 

يف مقر ال�شركة 
واقبلوا فائق االحرتام 

املدير العام

 ح�شرة ال�شركاء
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التخ�ش�شي  احلرمني  م�شت�شفى  �شركة  ادارة  تدعوكم 
ممثلة    2012/5/31 تاريخ   )28802( الرقم  حتت  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

مبديرها العام الجتماع غري عادي من اجل بحث االمور التالية: 
 : التالية  املالية  لل�شنة  املالية  وبياناتها  ال�شركة  ميزانية  واعتماد  مناق�شة   -

2017/12/31
- انتخاب مدقق ح�شابات لتدقيق ح�شابات ال�شركة ل�شنة 2018

وعليه ترجو ال�شركة من ال�شركاء تلبية الدعوى املقررة اعاله على ان يكون 
املوعد هو فور االنتهاء من االجتماع االول من يوم الثالثاء املوافق 2021/9/28 

يف مقر ال�شركة 
واقبلوا فائق االحرتام 

املدير العام

 ح�شرة ال�شركاء
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التخ�ش�شي  احلرمني  م�شت�شفى  �شركة  ادارة  تدعوكم 
ممثلة    2012/5/31 تاريخ   )28802( الرقم  حتت  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

مبديرها العام الجتماع غري عادي من اجل بحث االمور التالية: 
 : التالية  املالية  لل�شنة  املالية  وبياناتها  ال�شركة  ميزانية  واعتماد  مناق�شة   -

2016/12/31
- انتخاب مدقق ح�شابات لتدقيق ح�شابات ال�شركة ل�شنة 2017

وعليه ترجو ال�شركة من ال�شركاء تلبية الدعوى املقررة اعاله على ان يكون 
مقر  يف   2021/9/28 املوافق  الثالثاء  يوم  من  11�شباحا   ال�شاعه  هو  املوعد 

ال�شركة 
واقبلوا فائق االحرتام 

املدير العام

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي
ل�شركة  م�شت�شفى احلرمني التخ�ش�شي ذ.م.م

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي
ل�شركة  م�شت�شفى احلرمني التخ�ش�شي ذ.م.م

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي
ل�شركة  م�شت�شفى احلرمني التخ�ش�شي ذ.م.م
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 ح�شرة ال�شركاء
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التخ�ش�شي  احلرمني  م�شت�شفى  �شركة  ادارة  تدعوكم 
ممثلة    2012/5/31 تاريخ   )28802( الرقم  حتت  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

مبديرها العام الجتماع غري عادي من اجل بحث االمور التالية: 
 : التالية  املالية  لل�شنة  املالية  وبياناتها  ال�شركة  ميزانية  واعتماد  مناق�شة   -

2019/12/31
- انتخاب مدقق ح�شابات لتدقيق ح�شابات ال�شركة ل�شنة 2020

وعليه ترجو ال�شركة من ال�شركاء تلبية الدعوى املقررة اعاله على ان يكون 
املوعد هو فور االنتهاء من االجتماع الثالث من يوم الثالثاء املوافق 2021/9/28 

يف مقر ال�شركة 
واقبلوا فائق االحرتام 

املدير العام

 ح�شرة ال�شركاء
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التخ�ش�شي  احلرمني  م�شت�شفى  �شركة  ادارة  تدعوكم 
ممثلة    2012/5/31 تاريخ   )28802( الرقم  حتت  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

مبديرها العام الجتماع غري عادي من اجل بحث االمور التالية: 
-انتخاب مدير عام لل�شركة

والق�شائية  املالية  االمور  كافة  يف  ال�شركة  عن  بالتوقيع  مفو�شني  -انتخاب 
والقانونية واالمور االدارية واالخرى

وعليه ترجو ال�شركة من ال�شركاء تلبية الدعوى املقررة اعاله على ان يكون 
املوعد هو فور االنتهاء من االجتماع الرابع من يوم الثالثاء املوافق 2021/9/28 

يف مقر ال�شركة 
واقبلوا فائق االحرتام 

املدير العام

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي
ل�شركة  م�شت�شفى احلرمني التخ�ش�شي ذ.م.م

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي
ل�شركة  م�شت�شفى احلرمني التخ�ش�شي ذ.م.م
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وطــن اإلبــــــاء
مملكة االن�شانية يف عيدها الوطني 91

ا مل���ق�������ش���د ا ب����ل����غ����َت  ق������د  ة  ل����ع����ق����ي����د ا ط��������ن  و
ن����ًة م����ك����ا َت  ������ش�����م�����و ق������د  ن�������������َك   اأ ع�����ل�����م�����ُت  و
ب�����ى ل�����ُر ا ىل  اإ حت�����ني  ل�����ف�����ا ا ب������ني  م���������ش����ي����َت  و
ًة ق���������و ة   ي��������ر جل��������ز ا ��������������ض   ر اأ ت  ّح�����������د ف�����ت�����و
م���ق���ًا ����ش���ا ة  د ل���������ش����ه����ا ا ي���ح���ت�������ش���ن  ل���������ش����ي����ف  ا
ن���ف���ح���ٌة ق����ب   ل����ل����م����ن����ا ن�����ه�����ج�����������ًا   ل����ُي����ع����ي����د 
ع����ث����ًا ب����ا ئ�������ن  ا مل�������د ا يف  ف�����ت�����َك  ع�����ر ط�����ن�����ي  و
ى ر ل�������ذ ا ق  ف�������و ًة  ر ا ��������ش�������د ف�����ي�����َك  ع�����ل�����م�����ُت  و
�����ش����ًا ر ف����ا �����ش���������ض  مل����وؤ ب����ا ع�������َك  ب�������و ر ِل�������ق�������ْت  اأ
ًا ث�������ر م�������اآ ي�������ز  ل���ع�������ز ا ط�������ن  ل�������و ب���ا د  ي���������ش����و و  
ئ����ٍل ف���������ش����ا ك��������ب  ر د  ي�����ق�����������و ي�����ز  ل�����ع�����ز ا ع�����ب�����د
ًة ح���������د و ل�����ت�����������ش�����ّت�����ِت  ا ب�������ني  م�������ن  ي�����ق�����ي�����م  و
������ش�����ًا ر ا ف�����و ي�������ش���ت���ح���ث  �����ش����د  ل����ت����ع����ا ا ن�����ه�����ج 
ه����ق����ًا ا �����ش����و ح  و ل�����������ش�����ر ب�����ا ق�����ى  ي�����ر ن  �����ش����ل����م����ا
������ش�����ه�����ا ر ب�����اأ ّي  ل���������ن���������د ا خل����������ري  ا حم�������م�������د  و
ل����ه����ا ج����ال ب  ح�������������ا ر يف  م  ُي��������ق��������د اًل  ب�������������ذ
ي��������ٍة وؤ ب��������ر خ  �������ش������و ل������ل������ر حم������م������د  مت�����������ش�����ي 
ك�����ب�����ًا ا م�����و غ  ل�����ل�����ن�����ب�����و ف�����ع  ل�����ت�����د مت�����������ش�����ي 
ك����م ف����ك����ر حم������م������د  ي��������ا  م  ل������ت������ق������د ا ع������ه������د 
ى اأ ر ق�����������د  و ء  ل���ل�������ب���ن�������ا د  جت�������������ّر ج������ي������ٌل  
ٌة ر ب���������ش����ا مل�����ب�����ني  ا ل����ن���������ش��������������ر  ا ن����ي����م���������ة  ت����ر
َغ���ه ن���ب���و ل���������ُم���������ج����دُّ   ا ل����ع����ق����ل   ا ن   ّو ي�������������د و
م���ك���م ل���ع���ز ب������������ي  الأ ا ن   ������ش�����ل�����م�����ا ب����������ن   ا ي������ا 
ًا ع���������د ا و ة  ر ل����ل����ح���������ش����ا ح�����ًا  ������ش�����ر َت  ������ش�����ّي�����د
ف�����ع�����ًة ر ل���������ع  ي����ط����ا ك�������ي  ف�������������د  ا ت������و ك�����������ٌل  
ه����ا خ����ري ت����ب����ع����ث  هلل  ا ������ش�����م  ا ع����ل����ى  مت���������ش����ي 
ن����ه���������ش����ًة ئ�������ن  ا مل�������د ب�������ا ق�������ى  ل�������رت مت�����������ش�����ي 
ًة ن�����ف�����ر ج��������ج  مل��������وؤ ا ر  ل�������ن�������و ا ك�������ب   م�������و يف 
ع�������اًل م�������ش���ا ي��������ن  د ر ا ل��������و ا ب   ر د ل����ُت���������ن����ري 
ن���ه�������ش���ٌة ملُ�����ب�����ّج�����������ل  ا ل�����ع�����ل�����م   ا ل�������ة  و ل�������د و
ًة ر م������ن������ا ت�����������ش�����ئ  ح������������ت  ا ر ل������ت������ي  ا ف�����ه�����ي 
ل���ع���ت���ه���ا ط���ا م�����������������ٍة   اأ ق���������ب   م����ن���������ا ي   ه�������������ذ
م���������ًا ت����ق����د د   ل������ب������ال ب������ا حم����م���������د  ق�����ى  ت�����������ر
ب���ه���م���ٍة َت  ������ش�����م�����و ق�������د  ة  ل�����ع�����ق�����ي�����د ا ط��������ن  و

ا د جت������ّد ء  ل����ع����ط����ا ا يف  ًا   د ْر ِو َت  ت�����ل�����و و
ا ّد غ���������ر َك   ْج������د ب������و ط���ي�������ٌر  ل���ه���ا  و  ي�������ش�������د
ا جم���������د اأ يل   ع������ا الأ ب������ا ًا  َم�������ش���ي�������د ح�������ًا  ����ش���ر
ا د ّد ر ل����ف   ل����ت����اآ ا يف   ًا   جم����ي���������د ط����ن���������ًا  و
ا د م���������ّر ز ل  م�������ا ل�������ر ا يف  ل�����ط   ُي�����خ�����ا ًا  جم�������������د
ا ق������د م������ْو و د   ل�����ل�����ب�����ال ح���������ش����ن����ًا   ن   ي�������ك�������و و
ا ق���������د ف���������ر و ع  ب�����������و ل�����ر ا ع����ل����ى  ي�����������ش�����عُّ   ًا   ر ن������������و
ا د م���ت���ف�����������ّر ب���������ش���������ًا   ن����ا ق����ل����ب���������ًا   حت���ت�����������ل  
ا م���ه���ن���د و  ل������ع������د ا ع����ل����ى  ه  ا ي���������د َف���������َع���������ْت  َر
ا ّح������د ت������و ع  جل�������م�������و ا ى  ق��������و ت�����ب�����ث  ح����������ت  ا ر
ا ُم�������ن���ج���د ب���������ّي���������ة   الأ ا ح  و ل�����������ر ب�����ا ل����ي����ب����َث 
ا د ُم�������ش�������د ل���ن���م�������و  ا يف  ُي�������ش���ّي���������������ُد  ي����ُع����ل����ي  
ا ع����د ا �����ش����و ء   مل���������ش���������ا ب����ا ج�����ج   ت�����������اأ م�����������ًا   ع�����ز
ا ت���ق���ّل�������د ء   ب�������������������ا الإ ب����ا ى   ت����ب���������ّد م���������ًا   ه����ا
ا ئ�����������د ق�����������ال غ  ل���ل���ن���ب�������و ي�������ش���ّط���������������ر  ًا  ف����خ��������������ر
ا ط�����د ت�����و ن������ه  ل������د م���������ن   ٌع  ب������������ا ل����ل����م����ج����د 
ا د د ��������ش�������وؤ يل  ل�����ل�����م�����ع�����ا و  ت������غ������د ء  �������ش������ّم������ا
ا ئ�����د ا ف�����ر ������ش�����ني  ل�����ر ا ل����ِع����ل����م  ب����ا �����ش����غ����ل����َت  و
ا ك���������د اأ م������ح  مل������ط������ا ا يف  ج������ي������ٍل  ��������ض  ا ن�������ر
ا ع�����د م�����و و غ�����ي�����د  ل�����ر ا م����������ل  الأ ا م������ن  ف�������ق�������ًا  اأُ
ا ����د جت���������شّ �����ض  ل����ن����ه����و ا ب����ه����ا  د  ي���������ش����و ًى  وؤ ر
ا مل�������ش���ه���د ا ل  ج�������ا ل�������ر ا ب������ه  غ  ي���������ش����و ًا  جم���������د
ا ك���������د ت����اأ ء  ل����ن����م����ا ف����ا ة  ر ا ل�����������ش�����������د ا ن����ح���������و  
ا ه����د �����ش����ا د  ل����ت����ف���������ّر ا ع����ل����ى  م  ن�����ي�����و ي����ب����ق����ى 
ا ل�����ف�����د ا و ل�����ة  ل�����ب�����ط�����و ا و ر  ل�����ت�����ط�����و ا ى  م����������د و
ا د ر م�����������و ف������ُع  ت������د ج�����ئ�����َت  ب��������ع   ا مل��������ر ا ب������ني 
ا م���ق�������ش���د م  ل����ل����ت����ق����د ج������ع������َل������ْت   ء  ع���������ش����م����ا
ا د ت�����ف�����ّر ع   ب�������و ل�������ر ا يف  ُت���������ش����ّي����د  ت����ب����ن����ي  
ا ف����������د ا و ر م  ل�����ع�����ل�����و ب�����ا ب������غ  ا ل������ن������و ا ي  جُت����������ر
ا م����د �����ش����ر ه�����ا  ُخ�����ط�����ا م������ن  ل����ت����ج����ع����ل  و  ت�����ع�����د
ا ُم�����ّل�����د ء  ل���������ش����م����ا ا يف  ى  ء ا ت�����������ر م�����������ش�����ًا  و
ا ل���ت�������ش���ه���د ء  ل�����ع�����ال ب�����ا ًء   م�������������ش������ا ه������و  ت������ز
ا ت�����������ش��������ّي��������د ء    ل�������ب���ن�����������ا ف�������ا ك    ّر د هلل  
ا ت�����������ش���ّي�������د ف  ل�������ش���غ�������ا ب���ا �����ش����م����ّي����ًا  م���������ًا  ق����ا
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