
األمن يوضح فيديو خطف أحد االشخاص في النزهة 
*عمان 

 قال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام، 
التوا�سل  مواقع  على  تداوله  جرى  الذي  الفيديو  اإن 
ال�سخا�ص  من  جمموعة  خالله  وظهر  الجتماعي 
منطقة  يف  وقع  قد  ويخطفونه  �سخ�ص  على  يعتدون 

النزهة يف العا�سمة اول اأم�ص.
من  جمموعة  بيين  وقييعييت  م�ساجرة  اأن  وا�ييسيياف 
خالف  اإثر  اجلرمية  الأ�سبقيات  ذوي  من  الأ�سخا�ص 

ال�سخا�ص  اأحييد  خطفوا  ذلييك  واأثيينيياء  بينهم،  �سابق 
وو�سعوه داخل اإحدى املركبات وغادروا املكان .

اأن  تبن  الق�سية  يف  التحقيق  وبييعييد  انييه  وبيين 
بعد  و�ساأنه  ُترك  قد  للخطف  تعر�ص  الذي  ال�سخ�ص 
م�سريهم مل�سافة ق�سرية، وجرى ا�ستدعاوؤه، واأفاد بانه 
�سابقة  ق�سية  اثر  ال�سخا�ص  هييوؤلء  مع  خالف  على 
والبحث  ال�سخا�ص  ا�ستخدمها  التي  املركبة  بطت  و�سُ

جاٍر عنهم.
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فوز المعلمة أنصاف النعانعة 
بجائزة المعلم العالمي

ضبط 389 متسوال 
األسبوع الماضي

إطالق نار داخل جامعة 
روسية.. سقوط قتلى وجرحى

أستراليا: الغاء صفقة الغواصات الفرنسية 
لعدم توافقها مع المصالح األسترالية

قرض بـقيمة 30 ألف دينار 
للجمعيات التعاونية دون فوائد

البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان 
األوروبي بشأن حقوق اإلنسان باإلمارات

*عمان 
وال�سباب  التعليم  جلنة  واأع�ساء  رئي�ص  اأعرب 
املعلمة  بفوز  وفخرهم  اعتزازهم  عن  النيابية، 
العاملي  املعلم  بجائزة  النعانعة  اأن�ساف  الأردنية 
اإ�ص  كيه  "ايه  موؤ�س�سة  من  واملقدمة   ،2021 لعام 
بيان �سدر  الهند. وقالوا، يف  اأوورد" يف  اديوكي�سن 
املعلمة  كفاءة  مدى  يعك�ص  الفوز  هذا  اإن  الثنن، 
على  وكفاءتها  قدرتها  اثبتت  حيث  الأردنييييية، 

عملت  النعانعة  ان  اىل  لفتن  العاملي،  امل�ستوى 
الإبداعية  الأفكار  تقدم  اأن  اأجل  من  جدية  بكل 
واخليييالقييية ومتييثييلييت يف جمييمييوعيية ميين الأعييمييال 
والأن�سطة الإبداعية يف التدري�ص. من جهته، دعا 
اىل  املومني  بالل  الدكتور  النائب  اللجنة  رئي�ص 
باعتبارهما  الأردنية  واملعلمة  املعلم  دعم  �سرورة 
موا�سلة  من  ليتمكنوا  الرتبوية  العملية  جوهر 

م�سريتهم يف بناء الأجيال و�سناعة م�ستقبلهم.

*عمان 
�سبطت فرق مكافحة الت�سول يف وزارة التنمية الجتماعية، خالل 
من   154 و  الأحييداث  من   235 بينهم  مت�سول،   389 املا�سي،  الأ�سبوع 

البالغن.
اإن  الثنن،  �سحفي  بيان  يف  الجتماعية،  التنمية  وزارة  وقالت 
عدد امل�سبوطن يف حمافظة العا�سمة بلغ 92 مت�سول ومت�سولة، منهم 
44 من البالغن، و5 من جن�سيات غري اأردنية، و48 من الأحداث؛ بينهم 
و33  موظف   102 احلملة  يف  �سارك  فيما  اأردنية،  غري  جن�سيات  من   7
حافلة. وبلغ عدد امل�سبوطن يف اإقليم اجلنوب 97 من الأحداث و34 
من   34 بينهم  ال�سمال،  اإقليم  يف  مت�سول  و185  البالغن،  من  مت�سول 
امل�سبوطن  بن  من  اأن  الييوزارة  وذكرت  الأحييداث.  من  و150  البالغن 
دولة  اأمن  ق�سية   12 وجود  اإىل  بالإ�سافة  قتل"،  بجرائم  "متهمون 
بجرائم  منهم  لعدد  جرمية  قيود  وجييود  عن  ف�سالاً  اأحييدهييم،  بحق 
ال�سمان الجتماعي  خمتلفة، و12 مت�سول منهم يتقا�سون رواتب من 
�سيارات  ميتلكون  منهم  مت�سول  و13  دينار،  و700   300 بن  تييرتاوح 
اأنه  الييوزارة  وبينت  فردية.  موؤ�س�سة  ميتلك  منهم  وواحد  خ�سو�سية، 
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق امل�سبوطن واإيداعهم 
املراكز الأمنية املخت�سة.     تابع �ص3

*موسكو
الرو�سية، �سباح الثنن،  النار يف جامعة مبدينة بريم  م�سلح  فتح 
ح�سبما  بجروح،  اآخرين   14 واإ�سابة  اأ�سخا�ص   8 مقتل  عن  اأ�سفر  ما 
اأفاد متحدث با�سم اجلامعة. وذكرت اخلدمة ال�سحفية بجامعة بريم 

احلكومية اأن اجلاين املجهول ا�ستخدم بندقية غري فتاكة.
وحب�ص طالب وموظفو اجلامعة اأنف�سهم يف الغرف، وحثت اجلامعة 

اأولئك الذين ميكنهم مغادرة احلرم اجلامعي على القيام بذلك.
تذكر  مل  م�سدر-  عن  لالأنباء  احلكومية  )تا�ص(  وكالة  ونقلت 
ا�سمه- يف هيئة اإنفاذ القانون قوله اإن بع�ص الطالب قفزوا من نوافذ 
اأحد املباين. مل يت�سح على الفور ما اإذا كان اجلرحى الذين مت الإبالغ 
من  الهروب  حماولتهم  اأم  النار  اإطييالق  جييراء  بجروح  اأ�سيبوا  عنهم 
املبنى. وذكرت تا�ص اأن ال�سرطة املحلية يف طريقها اإىل موقع احلادث.

*عمان 
�سكوت  الأ�ييسييرتايل  الييوزراء  رئي�ص  قال 
كانت  باري�ص  اأن  يفرت�ص  اإنييه  موري�سون، 
على علم بي املخاوف اجلدّية والعميقة التي 

الفرن�سية  الغوا�سات  حيال  كانبريا  راودت 
قبل اإلغاء التفاقية الأ�سبوع املا�سي.

قال  نيييييوز،  ييييورو  قيينيياة  مييوقييع  وح�سب 
اإنه يتفهم  موري�سون لل�سحفين يف �سيدين، 

عن  بييالده  تراجع  اإزاء  فرن�سا  اأمييل  خيبة 
ينطوي  "الأمر  م�سيفا:  ال�سفقة،  اإمتييام 
الأمييل  بخيبة  قييوي  �سعور  على  بالطبع 
خيبة  اأتفهم  لذلك  الفرن�سية،  للحكومة 

على  يجب  نف�سه  الييوقييت  يف  لكن  اأمييلييهييم. 
اأ�سرتاليا مثل اأية دولة ذات �سيادة اأن تتخذ 
م�سلحتها  يف  ت�سب  التي  الييقييرارات  دائما 

ال�سيادية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".

*عمان 
اإدارة  جمل�ص  رئييييي�ييص  اليييزراعييية  وزيييير  اأعييليين 
خالد  املهند�ص  الأردنييييييية  التعاونية  املوؤ�س�سة 
احلنيفات، عن توفري قرو�ص للجمعيات التعاونية 
بقيمة 30 األف دينار دون فوائد، من خالل موؤ�س�سة 
اجلمعية  تقدم  اأن  �سريطة  الييزراعييي،  الإقييرا�ييص 
و�سيتم  �سماناٍت،  القر�ص  على  باحل�سول  الراغبة 

رفعها يف القريب اإىل 30 األف دينار.
اللجنة  اجتماع  تروؤ�سه  خالل  احلنيفات  واأكد 
احلييركيية  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  لتنفيذ  ال�ييسييتيي�ييسييارييية 
 ،)2025-2021( لييالأعييوام  الأردنييييية  التعاونية 
للجمعيات  متويٍل  ذراٍع  اإيجاد  على  العمل  اأهمية 
الأردنية  التعاونية  املوؤ�س�سة  خالل  من  التعاونية 

حتى يت�سنى لها دعم القطاع التعاوين.
املوؤ�س�سة  دور  تفعيل  �ييسييرورة  عييلييى  و�ييسييدد 
خدمات  وتقدمي  التمويل،  ناحية  من  التعاونية 
اإىل  اإ�سافة  التعاونين،  وتدريب  وتاأهيل  الإر�ساد 

تعزيز دورها يف ن�سر الفكر التعاوين يف املجتمع.
جلنة  ت�سكيل  على  وافييق  الييوزراء  رئي�ص  وكييان 
التعاوين  العمل  يف  اخلييرة  ذوي  ميين  ا�ست�سارية 
عبدالفتاح  التعاونية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  برئا�سة 
للنهج  وتعزيزااً  للموؤ�س�سة  امل�سورة  لتقدمي  ال�سلبي؛ 
الت�ساركي مع ال�سركاء املعنين يف القطاع التعاوين 
للحركة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  لتنفيذ  الأهلي، 

التعاونية.
تابع �ص2

*القاهرة 
بن  عادل  برئا�سة  العربي  الرملان  مكتب  عقد 
ناق�ص  طارئا،  اجتماعا  الع�سومي،  عبدالرحمن 
خالله القرار الذي اأ�سدره الرملان الأوروبي ب�ساأن 
العربية  الإمارات  دولة  يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع 
عييادل  العربي،  الييرملييان  رئي�ص  واأعييليين  املتحدة. 
لهذا  التام  رف�سه  اأكد  الرملان  مكتب  اأن  الع�سومي، 
اأو�ساع  القرار الذي يت�سمن ادعاءات باطلة ب�ساأن 
اأن  حقوق الإن�سان يف دولة الإمييارات، م�سددا على 
الأوروبييي  الرملان  لنهج  امتدادااً  ياأتي  القرار  هذا 
ملف  ت�سيي�ص  ب�ساأن  وتف�سيالاً  جملةاً  املرفو�ص 
ماآرب  لتحقيق  كذريعة  واتخاذه  الإن�سان،  حقوق 

حقوق  حماية  ب�ساأن  يدعيه  ما  عن  بعيدة  اأخييرى 
الإن�سان.  وقال الع�سومي، اإن مكتب الرملان العربي 
�سدد يف بيانه، على اأن الرملان الأوروبي غري معني 
بتقييم اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اأية دولة عربية، 
ول توجد اأي م�سوغات قانونية اأو �سيا�سية تعطي 

له احلق يف ذلك.
وطييالييب اليييرمليييان الأوروبييييييي بييالييتييوقييف عن 
العربية  العالقات  اإىل  ي�سيء  الييذي  النهج  هييذا 
م�ستوى  عيينييد  يييكييون  اأن  و�يييسيييرورة  الأوروبييييييييية، 
امل�سالح  تفر�سها  التي  والدبلوما�سية  امل�سوؤولية 
امل�سرتكة والعالقات ال�سرتاتيجية التي جتمع بن 

الحتاد الأوروبي والدول العربية.

*وكاالت
بيياردة  حييرب  ن�سوب  احتمال  من  حمييذرا 
املتحدة،  لالأمم  العام  الأميين  نا�سد  جديدة، 
اأنييطييونيييييو غييوتييريييي�ييص، اليي�ييسيين والييوليييات 
"املتوقفة  عييالقييتييهييمييا  لإ�يييسيييالح  املييتييحييدة 
الدولتن  بن  امل�سكالت  متتد  اأن  قبل  متاما" 
بقية  اإىل  كبري  بنفوذ  املتمتعتن  الكبريتن 

الكوكب.
لقادة  ال�سنوي  الجييتييميياع  قبيل  وقيييال 
وهو  الأ�سبوع،  هذا  املتحدة  الأمم  يف  العامل 
كييوفيييييد-19  ميير�ييص  عليه  يهيمن  اجييتييميياع 
امليينيياخييييية، واخلييالفييات يف كافة  واملييخيياوف 

اأنحاء الكوكب.
وا�يييسييياف اإنيييييه ييينييبييغييي عييلييى الييقييوتيين 
اأن  الييعييامل  يف  الرئي�سيتن  القت�ساديتن 
بعزمية  تتفاو�سا  واأن  املناخ  ب�ساأن  تتعاونا 
يف  حتى  والتكنولوجيا،  التجارة  حول  اأكر 
حول  امل�ستمرة  ال�سيا�سية  النق�سامات  ظل 
حييقييوق الإنيي�ييسييان والقييتيي�ييسيياد والأميييين عر 

الإنرتنت وال�سيادة يف بحر ال�سن اجلنوبي.
ظل  يف  اليييييوم  نعي�ص  "لالأ�سف،  واأ�ييسيياف 

مواجهات فقط".
اإعادة توطيد  اإىل  "نحن بحاجة  وتابع: 
ذلك  وا�سفا  القوتن"،  بيين  فاعلة  عالقة 

التطعيم  م�ساكل  مع  للتعامل  "�سروري  باأنه 
التحديات  من  والعديد  املناخ،  تغري  وم�ساكل 
دون  حلها  ميكن  ل  التي  الأخيييرى  العاملية 
الدويل، وعلى  املجتمع  بناءة داخل  عالقات 

الأخ�ص بن القوى العظمى".
قييادة  غوتريي�ص  حييذر  عيياميين،  وقييبييل 
اليييعيييامل مييين خييطيير انييقيي�ييسييام اليييعيييامل اإىل 
املتحدة  الييوليييات  قيييييام  ظييل  يف  ق�سمن، 
وعمالت  ات�سالت  �سبكات  باإن�ساء  وال�سن 
ويف  مناف�سة،  ومييالييييية  جتييارييية  وقييواعييد 
اجليو�سيا�سية  "ا�سرتاتيجياتهما  ظييل 

ال�سفرية". والع�سكرية 

»حرب باردة« جديدة 
تطل على العالم

*عمان
اأكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم �سخر دودين، اأن هناك "تراخيا 
كبريا" يف اللتزام باإجراءات ال�سالمة العامة للحد من انت�سار فريو�ص 
كورونا، قائال :"لزال هناك جائحة عارمة لغري متلقي اللقاح، ومتلقو 

املطاعيم يعي�سون يف برد و�سالم".
ال�سيطرة  حتييت  الأميييور  ان  اململكة  قناة  عيير  دوديييين  وا�ييسيياف 
ونلم�ص ذلك من  القطاعات،  والنا�ص فتحت كل  ب�سكل عام،  وم�ستقرة 
من  اأف�سل  وهي  امليالية،  وزارة  تاأخذها  التي  املبيعات  �سريبة  خالل 
لفريو�ص  امل�ساد  اللقاح  تلقي  اإىل  املواطنن  دودين  ودعا   .2019 عام 
كورونا، مو�سحا وعر دودين عن "عدم ر�ساه" على ن�سبة متلقي اللقاح 

يف الأردن، وعر عن اأمله يف اأن "ترتفع خا�سة يف الأ�سابيع املقبلة".
احلييايل،  العام  مطلع  التطعيم  حملة  بييدء  منذ  الأردن  واأعطى 
جرعة  مالين   3.630190 على  موزعة  جرعة  مالين   6.805103

اأوىل، و3.174913 مليون جرعة ثانية.

*عمان 
األقت قوة اأمنية القب�ص على �سخ�ص من ذوي الأ�سبقيات يف جر�ص.

اإنه  الثنن،  العام،  الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
املطلوبن، متكنت قوة  الأ�سخا�ص  الأمنية ملالحقة  اإطار احلمالت  يف 
اأمنية من اإلقاء القب�ص على مطلوب من ذوي الأ�سبقيات اجلرمية يف 
حمافظة جر�ص بعد اأن اأبدى مقاومة للقوة، و�سيتم بعد التحقيق معه 

اإحالته مل�سدر طلبه.

*عمان 
 8 ت�سجيل  عن  الثنن،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  و1075  وفيات 
اإىل 10624 وفاة  اململكة، لريتفع العدد الإجمايل 

و814676 اإ�سابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية 3.51 املئة، 

بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.
الن�سطة  احلييالت  عييدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�ييسييار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   12327 اإىل  و�سل  حاليااً 
حالة،   69 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت 
وعدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 71 حالة، 
التي  املوؤكدة،  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 497 حالة.
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأظهر 
ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   5 بلغت  ال�سمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   20 احلثيثة  العناية  اأ�ييسييّرة  اإ�سغال 
اأجهزة التنف�ص ال�سطناعي يف  اإ�سغال  بلغت ن�سبة 

الإقليم ذاته 11 باملئة.
اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
الو�سط بلغت 15 باملئة، يف حن و�سلت ن�سبة اإ�سغال 
 27 اإىل  ذاتييه  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 
ال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة، 
ن�سبة  بلغت  اجليينييوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   10 اإىل 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   9 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال 

اإ�سغال  العناية احلثيثة 9 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
 9 ذاتييه  الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة 
حالة   1002 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�ييسييار  باملئة. 
ال�سفاء  حلييالت  الإجييمييايل  الييعييدد  لي�سل  �سفاء، 
اإىل  يومااً(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

791725 حالة.
ليبلغ  فح�سااً،   30597 اإجيييراء  اإىل  اأ�ييسييار  كما 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 9805938 فح�سااً.
الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
و�سل  فيما   ،3638442 اإىل  و�سل  كورونا  لقاح  من 

عدد متلقي اجلرعتن اإىل 3185790. 

*عمان 
قرر جمل�ص نقابة ال�سحفين الأردنين، الثنن، دعوة الهيئة 
من  العا�سرة  ال�ساعة  عادي  اجتماع  يف  لالنعقاد  للنقابة  العامة 
�سباح يوم اجلمعة 15 ت�سرين الأول املقبل يف قاعة عمان الكرى 

مبدينة احل�سن لل�سباب.
وياأتي القرار عمال باأحكام املادة 20 من قانون النقابة والبالغ 
احلكومي رقم 43 ل�سنة 2021 ال�سادر ا�ستنادا لأحكام البند ثامنا 
من اأمر الدفاع رقم 16 ل�سنة 2020، ويف حال عدم توافر الن�ساب 
القانوين لعقد الجتماع خالل �ساعة واحدة من موعد الجتماع 
يف  الأول  ت�سرين   22 اجلمعة  يييوم  اإىل  الجتماع  يوؤجل  املقرر 
من  املوؤجل مبن يح�سر  و�سينعقد الجتماع  واملكان.   الزمان  نف�ص 
�سجل  على  املدرجن  العامة  الهيئة  اأع�ساء  والزمالء  الزميالت 
جدول  ويت�سمن  املجل�ص.  عن  ال�سادر  الك�سف  مبوجب  املمار�سن 
اأعمال اجتماع الهيئة العامة، مناق�سة التقارير الإدارية واملالية 
واملهنية املتعلقة باأعمال املجل�ص لل�سنوات 2019 و2020 والفرتة 
وت�سديق  ب�ساأنها،  الالزمة  القرارات  وا�سدار   2021 من  املنق�سية 
احل�سابات اخلتامية لعامي 2019 و2020 والطالع على احل�سابات 
التقديرية  املوازنة  واإقرار  العام احلايل  املنق�سية من  الفرتة  عن 

لل�سنة اجلديدة.
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*عّمان 
الناطق  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  رعى 
الر�سمي با�سم احلكومة املهند�ص �سخر دودين 
الإعالمية  الرتبية  لنبداأ   " مييوؤمتيير  افتتاح 
والذي  " الثنن،   2021 الرقمي  واملعلوماتية 
ُبعد(،  يعقد عر تقنية الت�سال املرئي ) عن 
بتنظيم من جمعية حماية الأ�سرة والطفولة 
اأكادميية  مييع  وبالتعاون  اإربيييد،  حمافظة  يف 

دويت�سه فيله الأملانية.
اجلل�سة  يف  كلمته  خيييالل  دودييييين  واأكييييد 
مفهوم  تعزيز  اأهمية  للموؤمتر  الفتتاحية 
الرتبية الإعالمية واملعلوماتية يف ظل التطّور 
والكّم  الت�سال،  تقنّيات  يف  وامل�ستمر  الهائل 
الف�ساء  عر  املتدّفقة  املعلومات  من  الهائل 
الجتماعي  التوا�سل  ومييواقييع  الإلييكييرتوين 

وو�سائل الإعالم.
تكري�ص  يتطّلب  الأمييير  هييذا  اأن  واأ�ييسيياف 
الو�سائل،  هذه  مع  للتعامل  ال�سحيحة  الثقافة 
وتعزيز قدرة الأفراد على متييزها، ومتكينهم 
الزائفة،  الأخبار  وتفنيد  الإ�ساعات،  نبذ  من 

وتعزيز مهارات التفكري الناقد لديهم.
للمعلومات  الأفييراد  ا�ستقاء  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�سا�سّي على مواقع التوا�سل  بات يرتّكز ب�سكل 
اأ�سبحت  "وبالتايل  واأدواتيييييه؛  الجتماعي 
اأفكارهم  يف  تاأثريااً  الأكيير  هي  الأدوات  هذه 
اأهمية  الإطييار  هذا  يف  موؤكدااً  و�سلوكّياتهم"؛ 
بكيفّية  املجتمعي  الوعي  جتذير  اإىل  احلاجة 
التعامل معها، وتوظيفها ب�سكل اإيجابّي خلدمة 

الأفراد واملجتمعات.

املييلييك عبد اهلل  روؤيييية جييالليية  اإىل  ولييفييت 
ات التوا�سل الجتماعي  الثاين باأن تكون من�سّ
م�سبوقة  غري  وفر�سااً  لنا،  م�سموعااً  "�سوتااً 
للتوا�سل، ن�سّلط ال�سوء من خاللها على الق�سايا 

امل�سريّية ونناق�سها يف اإطار حوار بّناء".
الإعالمّية  الرتبية  اأهمية  اإىل  اأ�سار  كما 
خماطر  �سد  الأجيال  توعية  يف  واملعلوماتّية 
التقني  الييتييطييّور  �ساهم  عييديييدة،  جمتمعّية 
وانييتيي�ييسييار مييواقييع الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي يف 
والبتزاز  والكراهية  كالتطرف  لها،  الرتويج 
املمار�سات  ميين  وغييريهييا  ال�سخ�سّية  واغتيال 
مبخاطرها،  الوعي  تعزيز  الواجب  ال�سلبّية 

وكيفّية الت�سّدي لها.
واأكد اأهمية الرتبية الإعالمية يف تثقيف 
اأجييل  ميين  والت�سريعات،  بالقوانن  الأفييييراد 
مة  واملُجرَّ املخاِلفة  املمار�سات  بع�ص  تفادي 
كثري  يف  تتّم  التي  والت�سهري،  كالإ�ساءة  قانونااً، 

من الأحيان ب�سبب اجلهل يف معرفة القوانن.
واأ�ساد وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم بجهود 
ياأتي مّت�سقااً  املوؤمتر، والذي  القائمن على هذا 
تكري�ص  اإىل  الرامية  الوطنّية  اجلييهييود  مييع 
مفهوم مهارات الرتبية الإعالمّية واملعلوماتّية، 
مبا يعّزز الوعي لدى الأفراد، ويخدم املجتمع، 
موؤكدااً حر�ص احلكومة على ال�سراكة والتعاون 
يحّقق  مبا  اخليياّلقيية،  املييبييادرات  هييذه  مثل  مع 

الفائدة للمجتمع.
املوؤمتر  من  الفتتاحية  اجلل�سة  وت�سمنت 
لرئي�ص  كلمات  يومن  مدار  على  ي�ستمر  الذي 
جمعية حماية الأ�سرة والطفولة يف حمافظة 

اإربد كاظم الكفريي، و مدير اأكادميية دويت�سه 
ق�سم  رئي�سة  و  نيياهييميين،  فييون  كييار�ييسيين  فيله 
املانيا  جمهورية  �سفارة  يف  والإعييالم  الثقافة 
تناولت  لورنز،  ليوين  الأردن  لدى  الحتادية 
مفاهيم  تعزيز  اأهمية  عن  ومقرتحات  اأفكارااً 
ال�سعوب  لدى  واملعلوماتية  الإعالمية  الرتبية 
للحد من انت�سار الإ�ساعات، اإىل جانب احلديث 
تعميم هذه  اليييدول يف  ميين  عييدد  عيين جتيييارب 

املفاهيم لدى الأجيال النا�سئة وال�سباب.
ويت�سمن موؤمتر " لنبداأ الرتبية الإعالمية 
وور�ص  جل�سات   "2021 الرقمي  واملعلوماتية 
ومعلمات  ومعلمون  تربويون  فيها  ي�سارك  عمل 
مدربن  اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة  مييدار�ييص  من 
مييعييتييمييدييين يف جميييال الييرتبييييية الإعييالمييييية 
وممثلن  �سبابية  مراكز  وم�سريف  واملعلوماتية، 
من  ال�سبابية  املييدين  املجتمع  موؤ�س�سات  عيين 
املهارات  تر�سيخ  اإىل  ويهدف  اإربييد،  حمافظة 
العاملن  لدى  التفاعلية  التعليمية  والأ�ساليب 
يف القطاعات التعليمية وال�سبابية يف حمافظة 

اربد.
املوؤمتر  انعقاد  مع  املييوؤمتيير  هييذا  ويتزامن 
واملعلوماتية  الإعالمية  للرتبية  الإقليمي 
الذي  فيله،  دويت�سه  اأكادميية  تنظمه  الذي 
لإدميياج  املمار�سات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  يهدف 
واملعلوماتية  الإعييالمييييية  الرتبية  مفاهيم 
بن  �سبكة  واإطييييالق  املييدر�ييسييييية،  امليينيياهييج  يف 
الإعالمية  الرتبية  الفاعلة يف جمال  اجلهات 
الأو�ييسييط  اليي�ييسييرق  منطقة  يف  واملعلوماتية 

اإفريقيا. و�سمال 

*عمان 
النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأكد 
الأردنييييييية  الييعييالقييات  اأن  اليي�ييسييفييدي  اأحييمييد 
اإىل  م�سريااً  ومتميزة،  تاريخية  الأمييريكييييية 
اإىل  الييثيياين  عييبييداهلل  امللك  جاللة  زييييارة  اأن 
ا، كييانييت ناجحة  املييتييحييدة، ميييوؤخيييراً الييوليييات 

ومثمرة على جميع ال�سعد.
جاء ذلك خالل ح�سوره، الثنن، جانبااً من 
ال�سداقة الرملانية  اللقاء الذي جمع جمعية 
نائب  مع  ال�سمالية  اأمريكا  دول  مع  الأردنييييية 
هانكي،  مايك  اململكة  لييدى  الأمييريكييي  ال�سفري 
الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  ومديرة 
اأركييان  من  وعييدد  كارلن  �سريي   )USAID(
الثنائية  العالقات  بحث  جرى  حيث  ال�سفارة، 
يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقن  البلدين  بيين 

املجالت كافة.
يواجه  الأردن  اأن  اإىل  ال�سفدي  واأ�ييسييار 
موجات  جيييراء  �سعبة  اقت�سادية  حتييديييات 
حيث  التاريخ،  مر  على  ا�ستقبلها  التي  اللجوء 
التحتية  البنى  اأثرت على  اأعباء كبرية  حتمل 
وقطاعات التعليم وال�سحة والعمل، ف�سال عن 
�سلبية  اآثييار  من  احدثته  وما  كورونا  جائحة 

على القطاعات الإنتاجية.
واأعرب عن تقديره ملواقف وا�سنطن جتاه 
الأردن والدعم امل�ستمر الذي تقدمه للمملكة، 
املنح  زييييادة  اإىل  يتطلع  الأردن  اأن  مييوؤكييدا 

وامل�ساعدات وامل�ساريع التنموية.
الدكتور  النائب  اجلمعية  رئي�ص  واأكيييد 
جاللة  زيارة  اأن  جهته،  من  �سعيليك،  اأبو  خري 
املتحدة  الييوليييات  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك 
على  مهمة  تاريخية  حمطة  �سكلت  الأمريكية، 
وتوطيدها  الثنائية  العالقات  تعزيز  طريق 
ال�سراكة  اآفييياق  وتو�سيع  امليييييادييين  �ستى  يف 

ال�سرتاتيجية بن عمان ووا�سنطن.
النتائج  على  البناء  �ييسييرورة  على  و�سدد 

التي  املباحثات  عن  انبثقت  التي  اليجابية 
جو  الأمييريكييي  الرئي�ص  مييع  جاللته  اجييراهييا 
يف  ل�سيما  الأمريكية  الإدارة  واأركييان  بايدن 
والتجارية  القت�سادية  الييعييالقييات  تعزيز 
ت�ستند  اأنها  حيث  البلدين،  بن  وال�ستثمارية 
البلدين  بن  طويلة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإىل 
بالأردن  الأمريكية  املوؤ�س�سات  ثقة  على  مبنية 

وعلى عمق العالقات الرا�سخة بن اجلانبن.
وحيييول ميي�ييسييرية الإ�يييسيييالح اليي�ييسييامييل التي 
اإن  �سعيليك  اأبييو  قييال  املييلييك،  جاللة  يقودها 
الأردن قطع �سوطااً كبريااً يف هذا املجال وخطا 
ال�سيا�سي  خطوات نوعية على طريق الإ�سالح 
يوؤ�س�ص  اليوم  وهييو  والإداري،  والقت�سادي 
ملرحلة جديدة لتعزيز امل�سرية الدميوقراطية 
التي جت�سدت بت�سكيل اللجنة امللكية لتحديث 

املنظومة ال�سيا�سية.
اأو�سح  وفيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية، 
العتدال  �سوت  ميثل  الأردن  اأن  �سعيليك  اأبو 
امللك  جاللة  اأكييد  ولطاملا  والعقل  واحلكمة 
وفاعلة  جادة  مفاو�سات  اإطالق  اإعادة  اأهمية 
لتحقيق  والإ�سرائيلين،  الفل�سطينين  بن 
اأ�ييسييا�ييص حل  الييعييادل واليي�ييسييامييل على  اليي�ييسييالم 
الدولتن الذي ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية 
امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

1967 وعا�سمتها القد�ص.
دعم  اأهمية  على  �سعيليك  اأبييو  ركييز  كما 
الأعييمييال،  بيئة  وحت�سن  الوطني  القت�ساد 
التفاهم  مذكرة  اأهمية  ال�سدد  بهذا  مييوؤكييدااً 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  القت�سادية 
ت�سب  والتي  ال�سنوية  امل�ساعدات  ت�سمن  التي 

يف موازنة الدولة.
وجمييدي  القي�سي  ن�سار  اليينييواب  وحتيييدث 
اليعقوب وحممود الفرجات واأ�سماء الرواحنة 
وايييوب  ح�سان  اأبييو  وخييالييد  الييقييالب  و�سليمان 
وبالل  ال�سديفات  ويزن  الب�سري  ودينا  خمي�ص 

الييعييدوان،  وعييميياد  ال�سمريات  ورائيييد  املومني 
بييييدورهييييم، عييين جييمييليية مييين الييقيي�ييسييايييا ذات 
ال�سراكة  تعزيز  واأهمية  امل�سرتك  الهتمام 
ال�سرتاتيجية بن البلدين ال�سديقن وتو�سيع 
م�سريين  املييجييالت،  خمتلف  يف  التعاون  اآفيياق 
الإقليم  يف  توازن  حالة  ُي�سكل  الأردن  اأن  اإىل 
وال�ستقرار  الأمن  حفظ  يف  مميزااً  دورااً  ولعب 

يف املنطقة.
واأ�يييييسيييييادوا بييالييدعييم الأمييييريكييييي املييقييدم 
للمملكة، معربن عن تطلعهم اإىل زيادة حجم 
دوره  موا�سلة  من  الأردن  ليتمكن  امل�ساعدات 
والتعايف  الالجئن  جتاه  والأخالقي  الإن�ساين 
فريو�ص  جلائحة  القت�سادية  التداعيات  من 

كورونا.
بالأمن  تنعم  لن  املنطقة  اأن  على  و�سددوا 
يف�سي  و�سامل  عييادل  حييل  دون  وال�ييسييتييقييرار 
كاملة  فل�سطينية  دولييية  قيييييام  اإعييييالن  اإىل 
وعا�سمتها  الييوطيينييي  تييرابييهييا  على  اليي�ييسيييييادة 
لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق  وا�ستعادة  القد�ص 

الفل�سطيني.
العالقات  اإن  جييانييبييه،  ميين  هييانييكييي،  وقيييال 
اأن  مييوؤكييدااً  وتاريخية،  وطيييييدة  البلدين  بيين 
امللك  جاللة  زيارة  خالل  عر  بايدن  الرئي�ص 
ووقوف  العالقة  هذه  متانة  عن  وا�سنطن  اىل 
قائال  الأردن،  جانب  اإىل  املتحدة  الييوليييات 
دائما  و�ستجدنا  جانبنا،  اإىل  كنتم  "لطاملا 
البيت  يف  بجاللته  ورحب  الأردن"،  جانب  اإىل 

الأبي�ص ك�سديق عزيز لأمريكا.
واأعرب عن تقديره للدور املهم الذي يقوده 
وال�ستقرار  الأمييين  حتقيق  يف  املييلييك  جييالليية 
هو  جناحكم  "اإن  قائالاً  الأو�ييسييط،  ال�سرق  يف 
على  بالده  حر�ص  هانكي  اأكد  كما  جناحنا". 
وال�ستمرار  جانبه  اإىل  والوقوف  الأردن  دعم 
يف العمل والتن�سيق معه للتغلب على التحديات 

القت�سادية التي تواجهه.

دودين يرعى مؤتمر التربية 
اإلعالمية والمعلوماتية الرقمي

البرلمانية األردنية مع أميركا الشمالية 
تبحث تعزيز العالقات مع واشنطن

مجلس نقابة الصحفيين يدعو الهيئة 
العامة لالجتماع 15 تشرين األول المقبل

*عمان 
الهيئة  دعوة  الثنن،  الأردنين،  ال�سحفين  نقابة  جمل�ص  قرر 
العامة للنقابة لالنعقاد يف اجتماع عادي ال�ساعة العا�سرة من �سباح 
الكرى مبدينة  املقبل يف قاعة عمان  الأول  يوم اجلمعة 15 ت�سرين 

احل�سن لل�سباب.
والبالغ  النقابة  قانون  من   20 املادة  باأحكام  عمال  القرار  وياأتي 
احلكومي رقم 43 ل�سنة 2021 ال�سادر ا�ستنادا لأحكام البند ثامنا من 
اأمر الدفاع رقم 16 ل�سنة 2020، ويف حال عدم توافر الن�ساب القانوين 
لعقد الجتماع خالل �ساعة واحدة من موعد الجتماع املقرر يوؤجل 

الجتماع اإىل يوم اجلمعة 22 ت�سرين الأول يف نف�ص الزمان واملكان. 
والزمالء  الزميالت  من  يح�سر  مبن  املوؤجل  الجتماع  و�سينعقد 
الك�سف  املمار�سن مبوجب  �سجل  املدرجن على  العامة  الهيئة  اأع�ساء 
العامة،  الهيئة  اجتماع  اأعمال  جدول  ويت�سمن  املجل�ص.  عن  ال�سادر 
املجل�ص  باأعمال  املتعلقة  واملهنية  واملالية  الإدارية  التقارير  مناق�سة 
لل�سنوات 2019 و2020 والفرتة املنق�سية من 2021 وا�سدار القرارات 
و2020   2019 لعامي  اخلتامية  احل�سابات  وت�سديق  ب�ساأنها،  الالزمة 
والطالع على احل�سابات عن الفرتة املنق�سية من العام احلايل واإقرار 

املوازنة التقديرية لل�سنة اجلديدة.
احل�سن  جائزة  نظام  م�سروع  على  املوافقة  الجتماع  يت�سمن  كما 
لالإبداع ال�سحفي، والتو�سية باإجراء درا�سة اكتوارية �ساملة ل�سندوق 
نتائجها،  اإىل  ا�ستنادا  النظام  وتعديل  الجتماعي  وال�سمان  التعاون 
وانتخاب النقيب ونائب النقيب واأع�ساء جمل�ص النقابة وفقا لأحكام 

القانون والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.
وبح�سب املادة 13 من قانون النقابة �سي�سدر املجل�ص ك�سفا �سباح 
�سجل  على  املدرجن  الزمالء  باأ�سماء  اأيلول   22 املوافق  الأربعاء  يوم 
بالنتخابات  وامل�ساركة  لهم ح�سور الجتماع  والذين يحق  املمار�سن، 
الإلكرتوين  واملوقع  النقابة  داخل  بالإعالنات  اخلا�سة  اللوحة  على 
ا�سمه  زميل مدرج  اأي  فاإن  الفي�سبوك، وبذلك  للنقابة و�سفحتها على 
على �سجل ال�سحفين املمار�سن قبل يوم الأربعاء امل�سار اليه يحق له 
القانون  لأحكام  وا�ستنادا  بالنتخابات.  وامل�ساركة  الجتماع  ح�سور 
�سيتم فتح باب الرت�سح ملن�سب النقيب ونائب النقيب واأع�ساء املجل�ص 
يوم الثالثاء 5 من �سهر ت�سرين الأول لعام 2021، ويغلق باب الرت�سيح 
بتقدمي  املر�سح  ويقوم  ذاتييه.  ال�سهر  من   11 الثنن  يييوم  نهاية  مع 
مدير  من  موقع  الطلب  با�ستالم  خطي  اإي�سال  مقابل  للنقابة  الطلب 
النقابة  و�ستقوم  املهمة،  بهذه  تكليفه  املجل�ص  قرر  حيث  النقابة، 
بالإعالن عن اأ�سماء املر�سحن على اللوحة اخلا�سة بالإعالنات داخل 
و�سفحتها   )www.jpa.jo( للنقابة  الإلكرتوين  واملوقع  النقابة 
www.facebook.com Jordan-Press-( الفي�سبوك  على 

التايل ليوم انتهاء مدة الرت�سيح. ودعا  اليوم  يف   )-Association
والزمالء  الزميالت  الرماوي،  ينال  ال�سحفين  نقيب  باأعمال  القائم 
اللتزام مبا جاء يف الروتوكول رقم 20 واخلا�ص بانتخابات النقابات 
ومراعاة  التعاون  اأهمية  موؤكدا  الريا�سية،  واليينييوادي  واجلمعيات 
اجلميع  �سالمة  على  للحفاظ  الوقائية  وال�سحة  ال�سالمة  متطلبات 

و�سالمة الإجراءات.

الهواري يبحث مع الصليب األحمر مجاالت 
التدريب والتعليم المستمر للكوادر الصحية

*عمان 
الدولية  اللجنة  مع  الهواري،  فرا�ص  الدكتور  ال�سحة،  وزير  بحث 
الدولية  واللجنة  ال�سحة  وزارة  بن  التعاون  �سبل  الأحمر  لل�سليب 
يف  العاملة  ال�سحية  للكوادر  امل�ستمر  والتعليم  التدريب  جمييالت  يف 
اإن  الثنن،  �سحايف،  بيان  يف  الييوزارة،  وقالت  احلكومية.  امل�ست�سفيات 
وزير ال�سحة ا�ستقبل رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف 
الأردن، �سارة اأفريلود، ورئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
يف الأردن، �ساندرا تيتامنتي، ومن�سق ق�سم ال�سحة يف اللجنة الدولية، 
اللقاء،  خالل  ال�سحة،  وزير  وا�ستعر�ص  طا�سجيان.  كا�سبار  الدكتور 
اأبرز خطط الوزارة لتدريب الكوادر ال�سحية يف امل�ست�سفيات احلكومية، 
موؤكدا اأّن الوزارة ب�سدد افتتاح مركز للتدريب على برامج دعم احلياة 
املعتمدة من جمعية القلب الأمريكية الأ�سبوع املقبل. واأ�ساف اأّن املركز، 
متخ�س�ص  مركز  اأول  �سيكون  احلياة،  دعم  برامج  على  �سيدرب  الذي 
لتدريب وتاأهيل الكوادر ال�سحية العاملة يف وزارة ال�سحة، اإذ �سيجري 
تدريب جميع الكوادر ال�سحية على برامج دعم احلياة، وفقا لأحدث 
واأو�سح  الأمريكية.  القلب  جمعية  تعليمات  وح�سب  العاملية  املعايري 
الالزمة  باملهارات  ال�سحية  الكوادر  �ستزود  الرامج  هذه  اأّن  الهواري 
لتقدمي الرعاية الطبية للحالت الوعائية الطارئة، مما ي�سهم يف رفع 
فر�ص النجاة، لفتا اإىل اأنه �سيجري تدريب الكوادر ال�سحية من قبل 
امل�ساركن لختبارات  و�سيخ�سع جميع  مدربن معتمدين من اجلمعية، 
عملية ونظرية للتاأكد من اإتقانهم للمهارات املقدمة، مما ي�سهم يف رفع 
الهتمام  �سياق  و�سمن  الطبية.  الكوادر  من  املقدمة  الرعاية  كفاءة 
الدولية  واللجنة  الييوزارة  اأن  البيان،  ذكر  ال�سحية،  الكوادر  بتدريب 
وزارة  يف  والتعليم  للتدريب  مركز  اإيجاد  على  اتفقا  الأحمر  لل�سليب 
ُيعنى  الأحييميير،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  من  مبا�سر  بدعم  ال�سحة 
الكوادر  تدريب  اإىل  بالإ�سافة  والييطييوارئ،  الإ�سعاف  على  بالتدريب 
الييدورات  من  وغريها  ال�سحة،  كييوادر  �سد  العنف  من  الوقاية  حييول 
التدريبية يف مرافق الرعاية ال�سحية. و�سيتم اإطالق عملية التدريب 
بح�سب  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  التعاون  بجانب  املتعلقة 
حيث  احلييايل،  العام  نهاية  قبل  اللقاء  خالل  عليه  التفاق  جرى  ما 
اأيام   5 ملدة  اأحدهما  التدريبية  الرامج  من  نوعن  ت�سميم  �سيجري 
للكوادر ال�سحية والثاين ملدة يومن لتدريب املدربن )TOT( ل�سمان 
و�ستبداأ  املدربن.  تاأهيل  خالل  من  وذلك  التدريب،  عملية  ا�ستمراية 
الهواري،  بح�سب  الأوىل،  مرحلتها  يف  ال�سحية  الكوادر  تدريب  عملية 
يف م�ست�سفى الإ�سعاف والطوارئ يف م�ست�سفيات الب�سري، و�ست�سل اإىل 34 
م�ست�سفى حكوميا موزعة على حمافظات اململكة كافة، و�سيجري تدريب 
الأ�سا�سية.  الطوارئ  رعاية  جمال  يف  مهاراتهم  وتطوير  الكوادر  هذه 
مل�ست�سفى  عينيااً  ترعااً  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  وقدمت  كما 
الكرك احلكومي، متثل ببع�ص املعدات الطبية، وبقيمة بلغت 34 األف 
دينار، وت�سمل هذه املعدات على معدات مراقبة املري�ص، واأ�سّرة ترويّل، 
الجتماع،  خالل  التفاق،  جرى  كما  وغريها.  القلب  تخطيط  واآلت 
يف  ال�سحة  وزارة  بدعم  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  قيام  على 
حملتها الوطنية للتطعيم �سد فريو�ص كورونا، من خالل توفري الدعم 
التطعيم  فرق  نقل  وو�سائل  التطعيم  معدات  ي�سمل  الذي  اللوجي�ستي 
كا�سبار  الدكتور  قييال  جانبه،  من   .)Mobile Teams( املتنقلة 
طا�سجيان: "نوؤمن يف اللجنة الدولية باأهمية بناء ج�سور التعاون بيننا 
وبن املوؤ�س�سات احلكومية، حيث ت�سمن اجتماع اليوم 3 نقاط رئي�سية 
متثلت يف مناق�سة التعاون يف ملف التطعيم �سد فريو�ص كورونا والو�سع 
ال�سحي يف اأماكن الحتجاز يف الأردن، وال�ستعداد للطوارئ يف املرافق 
اللجنة  ا�ستعداد  طا�سجيان  الدكتور  واأّكد  ال�سحة."  لوزارة  التابعة 
بحملة  يتعلق  فيما  ا  لوج�ستياً ال�سحة  وزارة  لدعم  الكامل  الدولية 
ا  م�سيفاً واجلنوب،  ال�سمال  حمافظات  يف  كورونا  فريو�ص  �سد  التطعيم 
اأن اللجنة الدولية، ويف اإطار تعاونها مع وزارة ال�سحة، �ستقدم تدريبا 
مع  وللتعامل  التوتر  على  لل�سيطرة  ال�سحة  وزارة  ملوظفي  متخ�س�سا 
مواقف العنف. واأكد �سرورة الدعم الكامل لوزارة ال�سحة يف م�ساعيها 
فيما  الوعي،  وزيييادة  ال�سحي  القطاع  موظفي  عمل  بيئة  حت�سن  نحو 
ا�ستك�ساف  على  �ستواظب  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  معهم،  التعامل  يخ�ص 

�سبل التعاون الأخرى مع وزارة ال�سحة يف خمتلف املجالت.

الحنيفات يعلن عن قرض بـقيمة 30 ألف 
دينار للجمعيات التعاونية دون فوائد

وزير األشغال يترأس
 وفدا أردنيا إلى بغداد

دورة تدريبية لإلعالميين حول توظيف 
الفنون اإلعالمية بدعم القضايا السكانية

*عمان 
التعاونية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الييزراعيية  وزييير  اأعلن 
للجمعيات  قرو�ص  توفري  عن  احلنيفات،  خالد  املهند�ص  الأردنييييية 
موؤ�س�سة  خييالل  ميين  فييوائييد،  دون  دييينييار  األييف   30 بقيمة  التعاونية 
باحل�سول  الراغبة  اجلمعية  تقدم  اأن  �سريطة  الزراعي،  الإقرا�ص 

على القر�ص �سماناٍت، و�سيتم رفعها يف القريب اإىل 30 األف دينار.
واأكد احلنيفات خالل تروؤ�سه اجتماع اللجنة ال�ست�سارية لتنفيذ 
 ،)2025-2021( لالأعوام  الأردنية  التعاونية  احلركة  ا�سرتاتيجية 
خالل  من  التعاونية  للجمعيات  متويٍل  ذراٍع  اإيجاد  على  العمل  اأهمية 

املوؤ�س�سة التعاونية الأردنية حتى يت�سنى لها دعم القطاع التعاوين.
ناحية  من  التعاونية  املوؤ�س�سة  دور  تفعيل  �سرورة  على  و�سدد 
التمويل، وتقدمي خدمات الإر�ساد وتاأهيل وتدريب التعاونين، اإ�سافة 

اإىل تعزيز دورها يف ن�سر الفكر التعاوين يف املجتمع.
ذوي  من  ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل  على  وافق  الييوزراء  رئي�ص  وكان 
التعاونية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  برئا�سة  التعاوين  العمل  يف  اخلييرة 
عبدالفتاح ال�سلبي؛ لتقدمي امل�سورة للموؤ�س�سة وتعزيزااً للنهج الت�ساركي 
مع ال�سركاء املعنين يف القطاع التعاوين الأهلي، لتنفيذ ال�سرتاتيجية 

الوطنية للحركة التعاونية.
وقال احلنيفات اإن هذه ال�سرتاتيجية وخطتها التنفيذية تعتر 
لقطاع  جديدة  انطالقةاً  وت�سكل  التعاوين،  للعمل  اأر�سية  مبثابة 
التعاون احليوي، م�سريااً اإىل اأهمية ت�سخي�ص مواطن اخللل وامل�سكالت 

التي اعرتت م�سرية العمل التعاوين، وايجاد احللول الناجعة لها.
امل�ساهمة  ال�ست�سارية  اللجنة  من  ناأمل  اإننا  احلنيفات  واأ�ساف 
الت�سورات  وتقدمي  التعاوين،  للعمل  الناظمة  الت�سريعات  تعديل  يف 
اأع�ساء  موجهااً  به،  للنهو�ص  التعاوين  القطاع  تري  التي  والتو�سيات 
اللجنة اإىل عقد اجتماع �سهري برئا�سة مدير عام املوؤ�س�سة التعاونية، 
جميع  على  لييلييوقييوف  برئا�سته؛  �سهور  ثييالثيية  كييل  اجييتييميياع  وعييقييد 

امل�ستجدات يف اأعمال اللجنة ال�ست�سارية.
ال�سلبي،  عبدالفتاح  التعاونية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأكد  جهته،  من 
اأهمية رعاية وزير الزراعة، رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة التعاونية، 
تعتر  اللجنة  هذه  اأن  مو�سحااً  الأول،  ال�ست�سارية  اللجنة  لجتماع 
رافدااً للموؤ�س�سة يف تقدمي امل�سورة والن�سيحة خدمةاً للقطاع التعاوين.

وقال اإن من بن مهام اللجنة امل�ساهمة يف تطوير العمل التعاوين 
من خالل ما �ستقدمه من مقرتحات وتو�سيات قابلة للتنفيذ؛ ان�سجامااً 

مع خمرجات ال�سرتاتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
التنمية  �سندوق  تاأ�سي�ص  اأقرت  ال�سرتاتيجية  اأن  ال�سلبي  وبّن 
هذا  ان  اإىل  لفتااً  التعاونية،  للجمعيات  متويلية  كنافذة  التعاوين، 

ال�سندوق �سيعمل مبوجب نظام خا�ص.
املجتمع،  اأبناء  بن  التعاوين  والفكر  الثقافة  بن�سر  يتعلق  وفيما 
اأ�سار اإىل توا�سل املوؤ�س�سة التعاونية مع وزارة التعليم العايل من اأجل 

اعتماد م�ساق درا�سي يف اجلامعات الأردنية حول الفكر التعاوين.
على  مداخالتهم  يف  ال�ست�سارية  اللجنة  اأع�ساء  اأجمع  بدورهم، 
اأهمية النهو�ص بالقطاع التعاوين، وتوفري الدعم للجمعيات التعاونية، 
للحركة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  دور  على  ذاته  الوقت  يف  موؤكدين 

التعاونية الأردنية، واخلطة التنفيذية لها يف حتقيق ذلك الأمر.
العمل  م�سرية  تعرتي  التي  املعيقات  من  جملٍة  وجود  اإىل  واأ�ساروا 
التعاوين، والتي ل بّد من جتاوزها من خالل و�سع احللول لها، م�سددين 
التعاوين  للقطاع  والألق  اإعادة الهتمام  الوقت ذاته على �سرورة  يف 

باعتباره قطاعااً ثالثااً وحلقة و�سل ما بن القطاعن العام واخلا�ص.

*عمان 
الك�سبي،  يحيى  املهند�ص  والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزير  تراأ�ص 
وفدااً اأردنيااً متوجهااً اإىل بغداد، الثنن، وذلك ملتابعة خمرجات القمة 

الثالثية التي عقدت يف العا�سمة العراقية.
ويرافق الك�سبي عدد من ممثلي قطاع الإن�ساء والإ�سكان واملقاولت 
اخلمي�ص  حتى  العمل  لقاءات  �ست�ستمر  حيث  ال�سناعية،  والقطاعات 
املقبل. و�سيعقد الك�سبي عدة لقاءات عمل مع املعنين يف العراق، خالل 
اأيام الزيارة، والتي تاأتي تنفيذااً للتوجيهات امللكية ال�سامية للحكومة، 
لتعزيز اآفاق التعاون والتو�سع فيها، وحر�سا من رئي�ص الوزراء الدكتور 
ب�سر اخل�ساونة على تاأطري التعاون امل�سرتك، مبا ين�سجم مع م�سلحة 
البلدين ال�سقيقن يف املجالت كافة، وخ�سو�سا املجالت القت�سادية 

وما يتعلق مبجال الإ�سكان والإن�ساء واملقاولت.
وكان الك�سبي، عقد �سباح اليوم الثنن، اجتماعا مع ممثلي اجلهات 
العام  الأمن  بح�سور  بغداد،  اإىل  املتوجه  الأردين  الوفد  يف  امل�ساركة 
بالوكالة واملعنين يف الوزارة، وممثلي الوفود امل�ساركة. وبحث الك�سبي 
مع ممثلي الوفود امل�ساركة التفاقيات والبنود التي �سيتم التوقيع عليها 
�سرورة  على  م�سددا  الأردين،  الوفد  يجريها  التي  العمل  زيارة  خالل 

الرتكيز على ترجمة الزيارة لتفاقيات عمل على اأر�ص الواقع.

*عمان 
املتحدة  الأمم  �سندوق  مع  بالتعاون  لل�سكان،  الأعلى  املجل�ص  نّظم 
الداعمن  الإعالمين  من  ملجموعة  تدريبية  دورة  الثنن،  لل�سكان، 
للق�سايا ال�سكانية والتنموية من خمتلف الو�سائل الإعالمية لكيفية 
توظيف الفنون الإعالمية احلديثة يف دعم ق�سايا ال�سكان والتنمية.

اإدارة  مييديييرة  ح�سرتها  الييتييي  الييتييدريييبييييية،  الييييدورة  وتييهييدف 
الد�سوقي،  �سعاع  للعربية  الييدول  جامعة  يف  ال�سكانية  ال�سيا�سات 
يف  والإعالميات  الإعالمين  وقدرات  كفاءة  لتعزيز  يومن،  وت�ستمر 
كيفية توظيف الفنون الإعالمية احلديثة؛ بهدف الرتويج والدعم 
ر�سائل  وتوجيه  املجتمع،  يف  والتنموية  ال�سكانية  والروؤى  لالأهداف 
الآراء  تغيري  يف  والفعالية  املهنية  من  عالية  بدرجة  تت�سم  توعوية 
ال�سكانية  الق�سايا  حول  املجتمع  لأفييراد  والجتاهات  وال�سلوكيات 

والتنموية.
عبلة  الدكتورة  لل�سكان  الأعلى  للمجل�ص  العامة  الأمينة  واأّكييدت 
عماوي، يف بداية التدريب، اأهمية تعزيز دور و�سائل الإعالم يف دعم 
ال�سيا�سات ال�سكانية، واإدماج البعد ال�سكاين والديناميكيات ال�سكانية 
النوع  منظور  وميين  والجتماعي  القت�سادي  التخطيط  عملية  يف 
الجتماعي والنهج احلقوقي، �سواء على امل�ستوين الوطني اأو املحلي، 
وتغرّياتها  ال�سكانية  للرتكيبة  مالئمة  �سيا�سات  من  ذلك  يتطلب  وما 
وانعكا�ساتها على الحتياجات يف جمالت التعليم والتدريب والت�سغيل 

وال�سحة وتوزيع املوارد، ومتكن املراأة وال�سباب وغريها.
و�سّددت عماوي على �سرورة وجود اإعالم �سكاين يتمتع بالكفاءة 
اجلهود  تكثيف  اأهمية  اإىل  لفتة  ال�ساملة،  والتغطية  واملهنية 
الإعالمية يف دعم وم�ساندة هذه الق�سايا؛ للو�سول لتحقيق الأهداف 
الرفاه  وحتقيق  والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  بتح�سن  املن�سودة 

للمواطن.
لل�سكان يف  املتحدة  الأمم  قالت مديرة مكتب �سندوق  من جانبها، 
رئي�ص  ك�سريك  لالإعالم  ينظر  ال�سندوق  اإن  اأحمد،  ان�سراح  الأردن 
مهم يف تناول الق�سايا ال�سكانية املختلفة، مثل: ال�سيا�سات ال�سكانية، 
والق�سايا ال�سكانية، وال�سحة اجلن�سية والإجنابية، والبعد ال�سكاين، 

والنوع الجتماعي، والعنف املبني على النوع الجتماعي.
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*عمان 
للبحث  الأردنييييييية  اجلييمييعييييية  اعييليينييت 
عقد  عيين  والإبييييييداع،  واليييرييييادة  العلمي 
"كيفية  املوؤمتر القت�سادي ال�سابع بعنوان 
املئوية  اقت�ساد  يف  الييذات  على  العتماد 

الثانية"، ال�سبت املقبل.
�سحفي  بيييييان  يف  اجلييمييعييييية  وقييياليييت 
بالتعاون  يعقد  الييذي  املوؤمتر  ان  الثنن، 
مالمح  لتحديد  يهدف  البرتا،  جامعة  مع 
للدولة  الثانية  املئوية  التالية من  املرحلة 
قاعدة  تاأ�سي�ص  اىل  واحليياجيية  الأردنييييية 
يف  وال�سهام  متينة  اجتماعية  اقت�سادية 
تعزيز امكانات وا�ستدامة م�سارات التنمية 

على املدى الطويل.
ر�سا  الييدكييتييور  اجلمعية  رئي�ص  وبيين 
التجربة  ليقيم  ياأتي  املوؤمتر  ان  اخلوالدة، 
خالل  املختلفة  مراحلها  على  الردنييييية 
والنتقال  تاأ�سي�سها  من  الوىل  عام  املئة 
اىل املئوية الثانية لرت�سم مالمح العتماد 
لالأجيال  متن  اقت�ساد  وبناء  الييذات  على 

القادمة.

خالل  در�سا  تعلم  العامل  ان  اىل  وا�سار 
وتعطل  وتييعييقيييييداتييهييا  كيييورونيييا  جييائييحيية 
ب�سبب  واخلييدمييات  ال�سلع  عر�ص  �سال�سل 
التوريد  �سال�سل  وتعطل  النييتيياج  توقف 
وا�ييسيياف  الييعييميياليية.  ميين  الكثري  وت�سريح 
ان احلييكييوميية كييان ميين اولييوييياتييهييا خييالل 
الطوارئ  خدمات  اجهزة  تعزيز  اجلائحة 
وتلبية  ال�سحي  المييين  عييلييى  والييرتكيييييز 
حتقيق  وحماولة  العاجلة،  الحتياجات 
لل�سركات  احلماية  وتوفري  الغذائي  المن 

احجامها. مبختلف 
الهتمام  حينها  احلكومة  اولييت  كما 
بتوفري احلماية لالأ�سر من خماطر الفال�ص 
المن  وحتقيق  والبطالة  للفقر  والت�سدي 
الييذي  والجتماعي  وامليييايل  القت�سادي 

ت�سببت اجلائحة برتاجعه وال�سرر به.
ذلك  مع  وبالتوازي  انه  اخلوالدة  واكد 
القادمة  املرحلة  احتياجات  حتديد  يجب 
من خالل املوؤمتر الذي �سيتم عقده ال�سبت 

املقبل.
اللجنة  رئييييي�ييص  او�يييسيييح  جييهييتييه،  مييين 

�سامر  الييدكييتييور  لييلييمييوؤمتيير  الييتييحيي�ييسييريييية 
رئي�سية  حميياور  �ستة  هناك  ان  الييرجييوب، 
مب�ساركة  املييوؤمتيير،  خييالل  مناق�ستها  �سيتم 

م�سوؤولن وخمت�سن وباحثن.
وقييييال ان تييلييك امليييحييياور هيييي، المييين 
القت�سادية  والرامج  للدول  القت�سادي 
على  والعييتييميياد  الييييذات،  على  لالعتماد 
الذات يف القطاع الزراعي والمن الغذائي، 
واأمن  الذات،  على  والعتماد  املايل  والمن 
الحتياجات  وتلبية  ال�سحي  القت�ساد 
العتماد  مفهوم  اىل  والييعييودة  الطارئة، 
الرتاجع  مرحلة  يف  العامل  يف  الييذات  على 
ال�سطناعي  الذكاء  وحمييور  العوملة،  عن 
-القت�ساد  الرابعة  ال�سناعية  والييثييورة 

املعريف.
للبحث  الردنييييية  اجلمعية  ان  يييذكيير 
العلمي �ستعمل على رفع التو�سيات والنتائج 
ا�سحاب  اىل  املوؤمترون  اليها  يتو�سل  التي 
القرار لالإفادة منها يف معاجلة ق�سايا هامة 
اثار  مواجهة  وكيفية  بالقت�ساد  تتعلق 

جائحة كورونا.

*عمان 
الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائييرة  اأ�ييسييدرت 
حول   ،2021 اآب  ل�سهر  ال�سهري  تقريرها 
تطورات الق�سية الفل�سطينية، مرزا تاأكيد 
الأردن  بذل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
كل اجلهود على جميع امل�ستويات الإقليمية 
واليييدولييييييية، لييدعييم وميي�ييسييانييدة الأ�ييسييقيياء 
وامل�سروع  العادل  ن�سالهم  يف  الفل�سطينين 

لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
اإنهاء  جاللته  تاأكيد  التقرير  اأبرز  كما 
الحتالل والعرتاف بحقوق الفل�سطينين 
والأعييراف  الدولية  القوانن  كفلتها  التي 
امل�سري،  راأ�سها حق تقرير  الإن�سانية، وعلى 
اأردنيا  الفل�سطينية؛  الق�سية  ومركزية 
ت�سوية  اإىل  التو�سل  واأهييمييييية  وعييربيييييا، 
و�سول  املعتمدة،  املرجعيات  وفييق  �سلمية 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  اإىل 
من  الرابع  خطوط  على  للحياة  والقابلة 
القد�ص  وعا�سمتها   1967 عييام  حييزيييران 

ال�سرقية.
بيان  الييتييقييرييير، حيي�ييسييب  وا�ييسييتييعيير�ييص 
النتهاكات  الثيينيين،  الييدائييرة،  عن  �سادر 
الإ�ييسييرائيييييلييييية املييتييوا�ييسييليية يف الأرا�يييسيييي 
اآب  �ييسييهيير  خيييالل  املييحييتييليية  الفل�سطينية 
2021، يف حتٍد جلميع املواثيق واملعاهدات 
 9 ا�ست�سهاد  اأبرزها:  الدولية،  والقرارات 
ال�سفة  ميين  �سهداء   7 منهم  فل�سطينين، 

الغربية و2 من قطاع غزة.
ال�سفة  يف  فل�سطينيا   244 اأ�سيب  كما 
اأطييفييال  بينهم  غييييزة،  وقييطيياع  الييغييربييييية 
ذوي  ميين  واآخييير  وفل�سطينية  و�سحفيون 
الإعيييياقيييية، خييييالل عييمييليييييات القييتييحييام 
واملييواجييهييات مييع قيييوات الحيييتيييالل، فيما 
اإ�ييسييابيية   49 بييين  الإ�يييسيييابيييات  تيييوزعيييت 
بالر�سا�ص  اإ�سابة  و28  احلي،  بالر�سا�ص 
اإ�سابات  املغلف باملطاط، والأخرى  املعدين 
بر�سو�ص، وحالت اختناق جراء ا�ستن�ساق 

الغاز امل�سيل للدموع.
اإىل اعييتييقييال قييوات  الييتييقييرييير  واأ�يييسيييار 
يف   372 منهم  فل�سطينيا؛   380 الحتالل 
لفتا  غييزة،  قطاع  يف  و8  الغربية  ال�سفة 
اإىل ت�سدر القد�ص عمليات العتقال بواقع 
من  جملة  مع  بالرتافق  اعتقال  عملية   97

النتهاكات املعتادة حلقوقهم.
اقتحامها  الحتالل  قوات  وا�سلت  كما 
 318 نحو  فل�سطينية  �سكنية  لتجمعات 
وانتهاك  باملواطنن  التنكيل  مع  اقتحاما، 
للممتلكات  متعمد  وتييخييريييب  حرماتهم 
اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  والعامة،  اخلا�سة 
الأرا�سي  يف  مفاجئااً  ع�سكريا  حاجزااً   321
املحتلة، اأعاقت حركة املواطنن والب�سائع 

واملنتجات الزراعية.
الحتالل  ا�ستمرار  التقرير  واأو�ييسييح 
ممار�سته انتهاكاته املمنهجة �سد املقد�سات 
الإ�ييسييالمييييية وامليي�ييسيييييحييييية يف الأرا�يييسيييي 
اقتحمت  حيييييث  املييحييتييليية،  الفل�سطينية 
جمموعات من قوات الحتالل الإ�سرائيلي 
ال�سريف  الأق�سى  املتطرفن  وامل�ستوطنن 
بقيادة  اآب،  �سهر  خييالل  مييرة   23 من  اأكيير 
فيغلن،  مو�سيه  ال�سابق،  الكني�ست  ع�سو 
لتاأدية  ا�ستفزازية  جيييولت  نظم  اليييذي 
من  ال�سرقي  اجلييزء  يف  تلمودية  طقو�ص 

الأق�سى وقبالة قبة ال�سخرة.
مب�سادرة  الحييتييالل  قييوات  قامت  كما 
واإخييطييار  الفل�سطينين،  ميين  لعدد  اأرا�يييص 
�سهر  �سهد  بالهدم، حيث  املن�ساآت  الكثري من 
اآب هدم 37 بيتااً ومن�ساأة يف ال�سفة الغربية 
ذاتية؛  هييدم  حييالت  بينها  من  والقد�ص، 
اأنف�سهم؛ تفاديا لدفع  نفذها الفل�سطينيون 

غرامات مالية باهظة.
ال�سلطات  اإقيييرار  اإىل  التقرير  ولفت 
الإ�سرائيلية عدد من امل�ساريع ال�ستيطانية 
ال�ييسييتيييييطييان  تييكييثيييييف  اإىل  تييهييدف  الييتييي 
وتر�سيخ الوجود اليهودي يف عدد من املدن 

�سلطات  �سرعت  اإذ  الييقييد�ييص،  طليعتها  يف 
الحتالل باإجراء حفريات �سرية جديدة 
الييراق  ل�ساحة  الغربية  اجلييهيية  اأ�ييسييفييل 
املوؤدية حلارتي ال�سرف واملغاربة يف القد�ص 
من  يتجزاأ  ت�سكل جزءا ل  والتي  القدمية، 

امل�سجد الأق�سى.
لبناء  �سرية  مناق�سة  طييرحييت  كما 
مطالبة  متييت  حيث  املييغيياربيية،  بيياب  ج�سر 
بناء  ملناق�سة  تييقييدمييوا  الييذييين  املييقيياوليين 
الراق  حائط  باحة  بن  الوا�سل  اجل�سر 
اإىل احلرم القد�سي ال�سريف بالتوقيع على 
اجل�سر،  بناء  اأعمال  بخ�سو�ص  �سري  بند 
 8500 من  اأكيير  تخ�سي�ص  اإىل  بالإ�سافة 
دومن لي 6 مزارع وبوؤر ا�ستيطانية يف ال�سفة 
وبدون  والزراعة،  الرعي  لغر�ص  الغربية 

تراخي�ص بناء.
الإ�ييسييرائيييييلييي،  اليي�ييسيياأن  �سعيد  وعييلييى 
الق�سايا،  ميين  عيييددا  التقرير  ا�ستعر�ص 
الإح�ساء  دائرة  عن  تقرير  �سدور  اأبرزها 
عدد  اأن  اإىل  ي�سري  الإ�سرائيلية  املركزية 
�سكان اإ�سرائيل جتاوز 9.3 مليون هذا العام، 
بزيادة 146 األف �سخ�ص عن العام ال�سابق، 

بن�سبة ارتفاع 1.6 باملئة.
كييمييا تييينييياول الييتييقييرييير تيييراجيييع عييدد 
يف  الييقييومييي  الأميييين  مب�ستقبل  املتفائلن 
بي"موؤ�سر  ما يعرف  اإىل  اإ�سرائيل بال�ستناد 
�سهري  ا�ستطالع  الإ�سرائيلي"، وهو  ال�سوت 
اإ�سرائيل،  يف  وال�سيا�سات  الييعييام  لييلييراأي 
للمعهد  التابع  غوطمان"،  "مركز  يجريه 
الإ�سرائيلي للدميقراطية. واأ�سار اإىل القلق 
الإ�سرائيلي الناجت عن الن�سحاب الأمريكي 
ميين اأفييغييانيي�ييسييتييان، عيير قييييراءة املييواقييف 
ال�سامتة للموؤ�س�سة الإ�سرائيلية الر�سمية، 
العتماد  عدم  �سرورة  نظرية  تعزز  التي 
عييلييى اليييولييييات املييتييحييدة الأمييريكييييية يف 
ال�ساخنة  وامللفات  امللحة  الق�سايا  مواجهة 

يف �سوء مثل هذه التطورات.

*عمان 
وا�سلت مركز �سبابية يف عدة حمافظات 
يف اململكة تنفيذ جل�سات حوارية ون�ساطات 
جمتمعية، �سمن الحتفال مبئوية الدولة 

الأردنية.
مديرية  وا�سلت  عمان،  العا�سمة  ففي 
التابعة  واملراكز  العا�سمة  حمافظة  �سباب 
والأن�سطة  التعريفية  تنفيذ اجلل�سات  لها، 
الييتييوعييوييية وجيياهيييييا، ملييخييتييلييف الييفييئييات 

العمرية.
فقد نفذ مركز �سابات ماركا والقوي�سمة 
منظمة  مع  بالتعاون  "�سبارك"  برنامج 
بوينغ  �سركة  ميين  واملييمييول  "اأمدي�ست" 
والذي ي�ستهدف الفئة العمرية من 14 اىل 

15 عاما، بح�سور 40 م�ساركا.
ويهدف الرنامج اىل تعريف امل�ساركن 
واليييذي  التعليمية،  "ليجو"  مبجموعة 
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  ي�ستخدم 
واليييفييين والييريييا�ييسيييييات يف فييهييم املييبييادئ 
ا�ستخدام  خييالل  من  للفيزياء  ال�سا�سية 

التطبيق والتجارب العملية.
كييمييا �ييسييارك مييركييز �ييسييبيياب نيياعييور يف 
وزارة  اأطلقتها  الييتييي  الوطنية  احلملة 
الإدارة املحلية، بالتعاون مع بلديتي ناعور 
وح�سبان، حيت ا�ستملت احلملة على اأعمال 
املتنزهات  يف  الأعيي�ييسيياب  واإزالييية  تنظيف 

والطرق العامة.
ن�ساطا  الر�سا�ص  اأم  �سباب  مركز  ونفذ 

الييدوليية  مييئييوييية  عييير  "القت�ساد  عييين 
الردنية" بح�سور 13 م�ساركا.

عن  النوار�سة  فاخر  املحا�سر  وحتييدث 
خالل  مييرت  التي  والتحديات  الجنيييازات 
التي  املراحل  واأهييم  املا�سية  عقود  ع�سرة 
ا�ستطاع  وكيف  الأردنية،  الدولة  بها  مرت 
خمتلف  يف  ال�سعوبات  مييواجييهيية  الأردن 
ما  والقييتيي�ييسييادييية،  ال�سيا�سية  املييجييالت 
انعك�ص ايجابا على حياة املواطن يف حتقيق 

النه�سة والتقدم والزدهار.
ن�ساطا  العا�سمة  �سابات  مركز  نفذ  كما 
تطوعيا مت خالله ر�سم جداريات جتميلية 
حتفيز  بهدف  الريا�سية،  ال�سالة  داخييل 
لدى  التطوعي  العمل  مفاهيم  وتييعييزيييز 

امل�ساركات.
ويف اإربيييييد، نييظييم مييركييز �ييسييبيياب لييواء 
حييوارييية  جل�سة  اإربيييد  غييربييي  الو�سطية 
النظرية  بيين  الف�ساد  "مكافحة  بعنوان 
اأع�ساء  من  �سابااً   20 مب�ساركة  والتطبيق"، 

املركز.
الب�سايرة  خالد  املحامي  املحا�سر  واأكد 
الييفيي�ييسيياد  مييكييافييحيية  اأن  اجلييليي�ييسيية،  خيييالل 
قيم  لتعزيز  م�سرتكة  وطنية  م�سوؤولية 
�سرورة  اإىل  م�سريااً  وال�سفافية،  النزاهة 
وم�ساقات  لندوات  واملدار�ص  املراكز  طرح 
ما  وال�سفافية،  اليينييزاهيية  مفاهيم  تييعييزز 
ي�سكل عامالاً وقائيااً للحد من انت�سار الف�ساد 

مبختلف اأ�سكاله.

التي  الأفييعييال  الب�سايرة  وا�ستعر�ص 
قانون  يف  عليها  واملن�سو�ص  ا  ف�ساداً ت�سكل 
والأحييكييام  الف�ساد،  ومكافحة  اليينييزاهيية 
والتعامل  التظلمات  تلقي  لعملية  الناظمة 
الوا�سطة  اإىل خطورة جرمية  ا  معها، م�سرياً
التي  اجلرائم  من  باعتبارها  واملح�سوبية 
تنخر موؤ�س�سات الدولة، وهو ما تطرقت له 

الورقة النقا�سية ال�ساد�سة جلاللة امللك.
عبن  �سباب  مركز  اختتم  عجلون،  ويف 
�سليمة"  �سحية  حياة  "اأمناط  دورة  عبلن 

مب�ساركة 20 �سابا.
عريقات  عماد  ال�سحي  املثقف  واأ�سار 
والتغذية  ال�سحية  احلييييياة  اأمنييياط  اىل 
وكيفية  التوتر  م�سببات  وجتنب  ال�سليمة، 
التدخن  وخميياطيير  الييتييوتيير،  مييع  التعامل 
اآثار جائحة كورونا  واملخدرات، م�سريا اإىل 
مع  العامة  ال�سالمة  قواعد  اتباع  وكيفية 

التاأكيد على اأخذ املطاعم. 
اأنه  املومني،  رائييد  املركز  رئي�ص  وبيين 
يف  الييقييدم  كيييرة  لعبة  نيي�ييسيياط  تنفيذ  مت 
لتو�سيح  عجلون،  الريا�سي/  املجمع  ملعب 
اللياقة  البدين يف حت�سن  الن�ساط  اأهمية 
التنف�سي  واجلهاز  القلب  ولياقة  الع�سلية 
العقلية واملزاج، وحت�سن  ال�سحة  وحت�سن 
احلرارية  ال�سعرات  وحرق  العظام،  �سحة 
الزائدة يف اجل�سم ومنع حتولها اإىل دهون 
ال�سمنة  ت�سبب  والتي  اجل�سم  يف  مرتاكمة 

والأمرا�ص.

مؤتمر عن كيفية االعتماد على الذات في 
اقتصاد المئوية الثانية السبت المقبل

صدور التقرير الشهري حول 
تطورات القضية الفلسطينية

جلسات حوارية ونشاطات 
بمناسبة مئوية الدولة

مقال رئيس التحرير

ليتحكموا  الكبار  �سنعه 
على  لي�سيطروا  الأقييوييياء  واأ�س�سه  ال�سغار،  يف 

امل�ستعمرون،  قواعده  واأر�سى  املنت�سرون  اأ�س�سه  وو�سع  ال�سعفاء، 
واأ�سلوبااً  للهيمنة،  وو�سيلة  لل�سيطرة،  لهم  اأداة  ق�سدااً  اأرادوه  الذين 
�سيا�ساتهم  لتمرير  و�سبيالاً  للوجود،  ومييررااً  للبقاء  و�سكالاً  للتحكم، 

واملحافظة على امتيازاتهم
اإنه �سندوق النقد الدويل وتابعه البنك الدويل، وجه ال�ستعمار 
القاطعة،  و�سكينه  اخل�سنة،  واأداتييييه  احلييياد،  و�سالحه  اجلييديييد 
و�سروطه القاهرة، وو�سفاته املميتة، وو�سائله املذلة، ي�سلطونه على 
من ي�ساوؤون، ويطلقونه �سد من يريدون، فيتدخلون يف �سوؤون الدول، 
القت�سادية  النظم  يف  ويبدلون  احلكومات،  �سيا�سات  يف  ويعدلون 

واملعايري التجارية، ويفر�سون اأ�سكال احلياة ومظاهر العي�ص .
اأوجدوه بعد رحيلهم من البالد التي كانوا يحتلونها، �سد ال�سعوب 
وي�سلبوا  ويقهروهم،  ويعذبوهم  ويحرموهم،  ليجوعوهم  املقهورة 
حتررت  التي  الدول  لهذه  يكن  مل  حيث  ثرواتهم،  وينهبوا  خرياتهم 
منهم حديثااً نظمااً اقت�سادية ول هياكل مالية، ول خطط م�ستقبلية 
ناق�سااً  ا�ستقاللها  كان  اإذ  اإمنائية،  وت�سوراٍت  اإنتاجية  م�ساريع  اأو 
اقت�ساديااً  القادر  الغرب  جميياراة  على  وقدراتها  كبرية،  وتبعيتها 

وتقنيااً ومعلوماتيااً حمدودة جدااً
والأ�سد  وح�سيةاً  الأكيير  الراأ�سمالية،  الدولية  املوؤ�س�سة  اإنها 
عدوانيةاً �سد املواطنن، التي تتعمد تركيز روؤو�ص الأموال يف اأيدي 
فئاٍت قليلٍة جدااً من املجتمع، ليزدادوا ثراءاً وفح�سااً، وج�سعااً وطمعااً، 
مما  الفقراء  حلرمان  ا�ستطاعتها  بكل  فيه  تعمل  الييذي  الوقت  يف 
بقي معهم، وجتريدهم مما كان لهم متوينااً اأو دعمااً، اأو مرافق عامة 
وت�سهيالت دولة، حتى اأ�سبحت مرافق الدولة وموؤ�س�سات ال�سعب كلها 
لأطماعهم،  ويخ�سعونها  ب�سروطهم،  ينظمونها  لالأغنياء،  �سركات 
لالأغنياء  ومرافق  للكبار  نييوادي  فغدت  ت�سوراتهم،  فيها  ويفر�سون 
فقط، فال يتمتع بها الفقراء، ول ي�ستفيد منها العامة، وقد كانت كلها 

من قبل لهم ولغريهم
تكاد و�سفات هذا ال�سندوق النكد تت�سابه ول تختلف لكل دولٍة 
يدفع  فهو  ا�ست�سارته،  يف  ترغب  اأو  م�ساعدته  وتطلب  اإليه  تلجاأ 
احلكومات لتباع �سيا�ساٍت تق�سفيٍة حادٍة ملنا�سبة العجز املايل الذي 
تدمري  اإىل  يعتمدها  التي  التق�سف  �سيا�سة  اأدت  وقييد  منه،  تعاين 
املوؤ�س�سات  وانهيار  ال�سحي،  ال�سمان  وتلف  الجتماعية،  اخلدمات 
التعليمية، ف�سال عن تف�سي ظاهرة البطالة واإغالق املوؤ�س�سات العامة، 

واملعامل وامل�سانع ال�سغرية التي فقدت ال�سند واحلماية من الدولة
�سندوق النقد الدويل يدعو اإىل حترير التجارة اخلارجية ورفع 
اإىل  والدخول  باملناف�سة  الغربية  للمنتجات  وال�سماح  عنها،  القيود 
العابرة  العمالقة  ال�سركات  جتتاح  حيث  الوطنية،  البلدان  اأ�سواق 
اإىل  دومااً  يقود  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر  الدول،  هذه  حدود  للقارات 
حدوث حالة بطالة عامة، ت�سفر عن خراٍب وفقٍر مدقٍع بن الطبقة 

الأكر والأكر عددااً يف البلدان النامية
وطبقت  اليييدويل  النقد  �سندوق  لو�سفة  خ�سعت  التي  اليييدول 
م�ساكلها،  وت�ساعفت  اأزماتها،  وت�سخمت  مديونيتها  ازدادت  �سروطه، 
وزادت ن�سبة بطالتها، وانخف�ست قيمة عملتها، وتراجع م�ستوى دخل 
غنية  �سغرية  طبقة  وخلقت  مواطنيها،  بن  الهوة  وات�سعت  اأفرادها، 

فاح�سة الراء، واأخرى كبرية فقرية حمرومة من كل �سيء
دول  منه  تعاين  الييذي  املهول  القت�سادي  الركود  حالة  ظل  يف 
الوليات  تفر�سها  التي  القت�سادية  العقوبات  ثقل  وحتت  املنطقة، 
النقد  اإدارة �سندوق  فاإن  الدويل،  الأمن  الأمريكية وجمل�ص  املتحدة 
بطمٍع،  لعابهم  وي�سيل  ب�سغٍف،  يتلمظون  عليه  وامل�سرفن  الييدويل 
املنطقة  دول  �سوؤون  يف  يتدخلون  متى  وينتظرون  بحقٍد،  ويرتب�سون 
العربية والإ�سالمية، ليوهنوا قوتها، وي�سعفوا اقت�سادها، ويفر�سوا 
حييدودااً  وي�سعوا  قييدراتييهييا،  ميين  ليحدوا  تعجيزية  �سروطااً  عليها 
وامتالك  واحلداثة،  التطوير  يف  التفكري  من  ومينعوها  لتطلعاتها، 
معار�سة  وعييدم  �سيا�ستهم  اتباع  على  ويجروها  والتقانة،  القدرة 

توجهاتها
ومن  الييدول  غالبية  يفرت�ص  ال�ستعماري  املايل  ال�سندوق  اليوم 
�سمنها الردن متهيدااً لخ�ساعها وال�سيطرة عليها، وتدمري اقت�سادها 
وهذه  �سديق  ول  عدو  ي�سر  ل  اقت�سادنا  هو  فها  م�ستقبلها،  وتخريب 
عاليااً  حتلق  الفقر  وموؤ�سرات  الراقع   على  رقعتها  تت�سع  البطالة 
بالتاأكيد  لل�سندوق  ينبطح  ميين   ، واليينييزول   النخفا�ص  وترف�ص 
حكوماتنا  زالت  ما  ذلك  ورغم  معلوٌم،  وبائ�ٌص  حمتوٌم  اأ�سوٌد  م�سريه 
تت�سابق  وتهرول  نحوه ملزيٍد من الديون والقيود، وا�ستقداٍم للخراء 
تدفعهم  اخليالية،  والرواتب  العالية  المتيازات  ذوي  وامل�ست�سارين 
والرخاء،  والتقدم  والنماء  والتطور  والييراء،  بالغنى  زائفة  وعييوٌد 
وكاأنهم مل ياأخذوا الدرو�ص والعر، ومل يتعلموا مما وممن �سبق، الذين 
يف  وفرطوا  بالدهم،  واأغرقوا  اأوطانهم،  وباعوا  لل�سندوق  ارتهنوا 
خريات �سعوبهم، ودمروا م�ستقبل اأجيالهم، وما زالوا يحلمون بجناته 

وياأملون يف وعوده .

خالد خازر الخريشا

صنعه الكبار ليتحكموا 
في الصغار ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

التنمية: ضبط 389 متسوال األسبوع الماضي
*عمان 

الجتماعية،  التنمية  وزارة  يف  الت�سول  مكافحة  فييرق  �سبطت 
خالل الأ�سبوع املا�سي، 389 مت�سول، بينهم 235 من الأحداث و 154 

من البالغن.
اإن  الثنن،  �سحفي  بيان  يف  الجتماعية،  التنمية  وزارة  وقالت 
عدد امل�سبوطن يف حمافظة العا�سمة بلغ 92 مت�سول ومت�سولة، منهم 
44 من البالغن، و5 من جن�سيات غري اأردنية، و48 من الأحداث؛ بينهم 
�سارك يف احلملة 102 موظف و33  اأردنية، فيما  7 من جن�سيات غري 
حافلة. وبلغ عدد امل�سبوطن يف اإقليم اجلنوب 97 من الأحداث و34 
من   34 بينهم  ال�سمال،  اإقليم  يف  مت�سول  و185  البالغن،  من  مت�سول 

البالغن و150 من الأحداث.
قتل"،  بجرائم  "متهمون  امل�سبوطن  بن  من  اأن  الييوزارة  وذكييرت 
عن  ف�سالاً  اأحدهم،  بحق  دولة  اأمن  ق�سية   12 وجود  اإىل  بالإ�سافة 
منهم  مت�سول  و12  خمتلفة،  بجرائم  منهم  لعدد  جرمية  قيود  وجود 
يتقا�سون رواتب من ال�سمان الجتماعي ترتاوح بن 300 و700 دينار، 
ميتلك  منهم  وواحد  خ�سو�سية،  �سيارات  ميتلكون  منهم  مت�سول  و13 

موؤ�س�سة فردية.
وبينت الوزارة اأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق 

امل�سبوطن واإيداعهم املراكز الأمنية املخت�سة.
حمافظات  جميع  يف  م�ستمرة  الت�سول  مكافحة  حمالت  اأن  واأكدت 
اململكة، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة املحلية والأمن 
العام واأمانة عمان الكرى والبلديات، للحد من اآفة الت�سول يف خمتلف 

املحافظات.
مالية  مبالغ  اأية  املت�سولن  هوؤلء  منح  عدم  اإىل  املواطنن  ودعت 
للتك�سب وجمع الأموال دون حاجة من خالل  الت�سول  لأنهم ميتهنون 
ا�ستدرار عطف النا�ص والحتيال عليهم، مطالبة املواطنن بامل�ساهمة 
اخلط  خييالل  من  اليييوزارة  مع  التوا�سل  عر  الآفيية  هييذه  مكافحة  يف 

ال�ساخن رقم 0798518274 لالإبالغ عن اأية حالت ت�سول.

مذكرة تفاهم بين التعاونية األردنية 
والحلول المالية للدفع بالهاتف النقال

الوهادنة: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا ال 
تكفي وال تشكل حماية من الفيروس

*عمان 
مع  تفاهم  مذكرة  الثنن،  الأردنية،  التعاونية  املوؤ�س�سة  وقعت 
وذلك   ،)UWallet( النقال  بالهاتف  للدفع  املالية  احللول  �سركة 
تعاونية  جمعيات  من  املوؤ�س�سة  مع  املتعاملن  على  الت�سهيل  بهدف 

واأع�سائها.
العام  مديرها  التعاونية  املوؤ�س�سة  عن  التفاهم  مذكرة  ووقييع 
عالء  الدكتور  التنفيذي  رئي�سها  ال�سركة  وعن  ال�سلبي،  عبدالفتاح 

ن�سيوات.
التعاونية  للموؤ�س�سة  املالية  املنظومة  تطوير  اإىل  املذكرة  وتهدف 
ال�سريعة  ال�ستجابة  رمز  طريق  عن  الدفع  خدمة  تقدمي  تكفل  اإذ   ،

داخل املوؤ�س�سة.
التفاهم،  مذكرة  خالل  ومن  التعاونية،  املوؤ�س�سة  اإن  ال�سلبي  وقال 
�ستعمل على تب�سيط الإجراءات املالية اأمام امل�ستفيدين من خدماتها، 
خا�سة اجلمعيات التعاونية واأع�سائها، موؤكدااً اأهمية التحول الرقمي 

يف جمال توفري اخلدمات للمراجعن.
اآليات  تطوير  اإىل  دائمااً  ت�سعى  التعاونية  املوؤ�س�سة  اأن  واأ�ساف 
اإ�سافة  عملها، ل �سيما يف اجلوانب املالية، وامل�سي قدمااً يف حوكمتها، 

اإىل توفري اخلدمات ملتعامليها ب�سورة مثلى.
املوؤ�س�سة التعاونية، وم�ساهمتها  واأ�ساد ن�سيوات، من جهته، بجهود 
القت�سادي  امل�ستوى  ورفع  امل�ستدامة،  التنمية  جمالت  يف  الفاعلة 

والجتماعي والثقايف للتعاونين واملجتمعات املحلية.
واأكد ال�سعي للعمل مع املوؤ�س�سة التعاونية بروح ال�سراكة؛ لتعزيز 
دور التكنولوجيا وال�ستمال املايل لدى املوؤ�س�سة التعاونية واجلمعيات 

التعاونية.
ومبوجب مذكرة التفاهم، تقدم �سركة احللول خلدمات الدفع عر 
الهاتف النقال وثيقة حل املحفظة الإلكرتونية املتنقلة، والتي ت�سمل 
التعاونية  املوؤ�س�سة  لحتياجات  وفقا  املطلوبة،  التفا�سيل  جميع  على 

لتقليل اجلهد والوقت املبذول يف احلركات املالية.
وتن�ص املذكرة على فتح ح�سابات حمافظ اإلكرتونية للراغبن من 
جمانااً،  اجلمعيات  من  واملنتفعن  املنت�سبن  ومن  املوؤ�س�سة،  يف  املوظفن 
اإلكرتونية جمانية لهم مرتبطة بح�سابات املحافظ  واإ�سدار بطاقات 

.)UWallet( الإلكرتونية
كما مُتكن اجلمعيات من ا�ستقبال ر�سوم النت�ساب واأية م�ستحقات 
من املنت�سبن دون اأي ر�سوم اأو كلف خمفية؛ مما يوفر الوقت واجلهد 
 QR( ال�سريع  ال�ستجابة  رمز  طريق  عن  واملنت�سب  اجلمعية  على 
اإ�سافة اإىل ت�سجيل ح�ساب اأعمال للجمعيات، والذي ميكن   ،  )Code
من خالله تنفيذ وا�ستقبال الدفعات ملختلف اجلهات ملن يرغب بذلك.

كارد"  "ما�سرت  بطاقات  ا�ييسييدار  على  التفاهم  مييذكييرة  وتن�ص 
�سعر  على  التفاق  يجري  اأن  على  الراغبن،  للمنت�سبن  بال�ستيكية 
و�ستتمكن  بذلك،  الراغب  العالقة  �ساحب  مع  للمنت�سبن  البطاقة 
اأو  اجلمعية  من  للمنتفعن  الأمييوال  حتويل  من  التعاونية  اجلمعيات 
املوظفن يف اجلمعية دون اأي ر�سوم اأو كلف، وملن ترغب من اجلمعيات 

بعد ا�ستكمال اإجراءات ال�سرف املتبعة بالنظام الداخلي للجمعية.

*عمان 
هيئة  رئي�ص  م�ست�سار  واحل�سا�سية،  املناعة  اأمرا�ص  ا�ست�ساري  اأكد 
الوهادنة،  عادل  الدكتور  العميد  الطبية،  لل�سوؤون  امل�سرتكة  الأركان 
من  حماية  ت�سكل  ول  تكفي  ل  كورونا  لقاح  من  الواحدة  اجلرعة  اأن 

الفريو�ص اإذا مل يتم تعزيزها باجلرعة الثانية.
واأ�ساف الوهادنة خالل جل�سة حوارية عقدتها اللجنة العلمية يف 
فري�ص  لقاحات  نق�ص  م�سكلة  من  يعاين  ل  "الأردن  الأطباء اإن  نقابة 
كورونا لكن هناك �سعفا يف الإقبال، م�سريا اىل اأن الأردن اأثبت جناحا 
ال�سحي  القطاع  تطوير  خالل  من  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  مميزا 
وتوفري املطاعيم. وقال، اإن "الأردن يعي�ص نعمة كبرية من خالل توفر 
التطعيم  مراكز  توزيع  خالل  من  اإعطائها  اأ�ساليب  وتنوع  املطاعيم 
وتوفري بع�سها من داخل املركبات، بينما تعاين كثري من دول العامل من 
اأعداد  انخف�ست  املطاعيم  ن�سبة  زادت  كلما  اأنه  مبينا  املطاعيم"،  �سح 
اإجراءات  على  احلفاظ  واأن  �سر�سة،  تكون  ما  عادة  والتي  املتحورات 
الوقاية مهمة حتى بعد اأخذ اللقاح خا�سة اأن ن�سبة من ح�سلوا على 
اأثبتت  اللقاحات  اأن  الوهادنة  واأكد  ن�سبيااً.  منخف�سة  تزل  مل  اللقاح 
اأنه طاملا وافقت  اللقاح، مبينا  ن�سب فعالية  النظر عن  جناعتها بغ�ص 
اىل  م�سريا  ومفيد،  اآمن  اأنه  يعني  فهذا  اللقاح  على  املخت�سة  اجلهات 
اأزمة  اللقاحات مميزة، وا�ستطاع خالل  اأن تاريخ الأردن وجتربته يف 
نظام  عن  وبعيدة  مدرو�سة  بطريقة  الييقييدرات  هييذه  تطوير  كورونا 
الفزعة، كما اأن قدرات القطاع ال�سحي تطورت وزادت �سعة الأ�سرة يف 

القطاع ال�سحي بكل عام يف الأردن.
وبن اأن هناك اأكر من طريقة تتعامل بها مطاعيم كورونا، ومنها 
الروتن،  من  جزءا  تاأخذ  ومطاعيم  املقتولة،  الفريو�سات  مطاعيم 
يف  تدخل  لن  املطاعيم  اأن  مبينا  الوراثية،  املييادة  تاأخذ  ومطاعيم 
الأمور  هذه  مثل  عن  احلديث  واأن  املطعوم  ملتلقي  الوراثية  ال�سيفرة 

جمرد اإ�ساعات.

اإلدارية النيابية تبحث 
مطالب مشرفات تربويات

*عمان 
النيابية، خالل اجتماع عقدته الثنن،  الإدارية  اللجنة  بحثت 
مطالب عدد من امل�سرفات الرتبويات يف وزارة الرتبية والتعليم، والتي 

تتعلق بالبند 8 من وثيقة الإ�سراف الرتبوي لعام 2021.
هذا  اإن  الطراونة،  علي  الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�ص  وقييال 
البند ين�ص على اأن: "تلتزم امل�سرفة الرتبوية بزيارة مدار�ص الذكور 

والإناث، ما ي�سكل بع�سا من احلرج لالإناث بزيارة مدار�ص الذكور".
التعليم  جلنة  رئي�ص  بح�سور  الجتماع  تروؤ�سه  خالل  واأ�ييسيياف، 
ال�سطناوي  حممد  والنائبن  املومني  بالل  الدكتور  النيابية  وال�سباب 
الرتبية  وزارة  يف  التعليمية  لل�سوؤون  العام  والأميين  املومني  و�سفاء 
وم�سرفات  اليييوزارة  يف  املعنين  من  وعييدد  العجارمة  نييواف  والتعليم 
البند احرتاما خل�سو�سية  بتعديل ذلك  اللجنة طالبت  اأن  تربويات، 
امل�سرفة الرتبوية. من جهته، اأ�ساد العجارمة بدور امل�سرفن وامل�سرفات 
الرتبويات، م�سريا اإىل تعين عدد كبري من امل�سرفن الرتبوين خالل 
الفرتة املا�سية، ب�سكل يفوق الأعوام التي �سبقتها. وحول تعديل البند 
8، اأو�سح العجارمة اأنه �سيتم الرتكيز على اأن تقوم امل�سرفة الرتبوية 
مدار�ص  يييزور  م�سرف  وجييود  عدم  حال  ويف  الإنيياث،  مدار�ص  بزيارة 
مفتوحة  الذكور  مدار�ص  اأن  وبن  بزيارتها.  امل�سرفة  تقوم  الذكور 
اأمام امل�سرفات والعك�ص �سحيح، ويف حال وجود خ�سو�سية للم�سرف اأو 

امل�سرفة بزيارة اأي مدر�سة �سيتم اأخذها بعن العتبار.
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*القاهرة 
اختارت جمهورية م�سر العربية الأردن 
الييدويل  �سماع  مييهييرجييان  يف  �ييسييرف  �سيف 
 14 بدورته  الروحية،  واملو�سيقى  لالإن�ساد 
انطلقت  والذي   ،2021 للعام  ال�ستثنائية 
واإ�سالمية  عربية  مبيي�ييسيياركييٍة  فعالياته 
مبئوية  احتفالاً  وذلييك  وا�سعة،  ودولييييية 

الدولة الأردنية.
القاهرة،  يف  الأردين  ال�سفري  وح�سر 
املهرجان،  افتتاح  حفل  الع�سايلة،  اأجمييد 
يف  الييدييين  �ييسييالح  قلعة  حتت�سن  والييييذي 
فعالياته،  الييقيياهييرة  امل�سرية  العا�سمة 
من  ومو�سيقى  اإن�ساٍد  فرقة   33 مب�ساركة 

خمتلف دول العامل.
فرقة  املييهييرجييان،  يف  الأردن  وميييثييل 
الديني،  لالإن�ساد  ال�سلط  و�سابات  �سباب 
اللون  اأميي�ييص،  اأم�سية  �سمن  قدمت  والتي 

م�ساركات  جانب  اإىل  الإن�ساد،  يف  الأردين 
جميع  من  روحية  ومو�سيقى  اإن�ساد  لفرق 
فنية  ور�سٍة  وا�سرتكت يف  امل�ساركة،  الدول 
لتن�سهر  الفرق  جميع  من  الفقرات  جتمع 
الإن�ساين  التوا�سل  على  للتاأكيد  وتتوحد 
اأجييواء  يف  �سوتية  فنية  لوحة  لتقدمي 

روحانية.
�سباب  فرقة  اأع�ساء  الع�سايلة  والتقى 
واأثنى  الديني،  لالإن�ساد  ال�سلط  و�سابات 
مقطوعات  ميين  قييدمييوه  ومييا  اأدائييهييم  على 
ليييالأردن،  متثيلهم  بح�سن  م�سيدااً  دينية، 
العرو�ص  التوفيق والنجاح يف  لهم  ومتمنيااً 
اأيييام  امتداد  على  الفرقة  �ستقدمها  التي 
الي  فعالياته حتى  ت�ستمر  والذي  املهرجان، 

24 من ال�سهر احلايل.
الثقافة  لوزارة  �سكره  الع�سايلة  وقّدم 
مثمر  تييعيياوٍن  من  تبديه  ما  على  امل�سرية 

وجهوٍد بناءة يف خدمة العالقات الثقافية 
والأردن،  ميي�ييسيير  جتييمييع  الييتييي  والييفيينييييية 
مبئوية  احتفالتها  اململكة  وميي�ييسيياركيية 
ثقافية  فعاليات  عيير  الأردنييييية  الييدوليية 
متعددة، تعك�ص القرب والأخوة التي جتمع 

البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.
و�سارك يف حفل افتتاح املهرجان، الذي 
�سالم  "ر�سالة  �سعار  حتت  العام  هذا  يعقد 
اإىل العامل"، عدد من �سفراء الدول العربية 

والإ�سالمية والأجنبية ال�سديقة.
يف  يو�سف  "بئر  م�سرح  اأن  اإىل  ي�سار 
القلعة، �سهد اأداء اإن�ساديا ومو�سيقيا قدمته 
وال�سودان  ورومانيا  وم�سر  الأردن  من  فرق 
واليمن  ال�سودان  وجنوب  و�سوريا  وفرن�سا 
واإندوني�سيا،  ولبنان  واليونان  وبنجالدي�ص 
الكنائ�سية من  للفرق  بالإ�سافة  وفل�سطن، 

خمتلف الدول امل�ساركة.

*رام اهلل 
الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  طالبت 
ميي�ييسييوؤولييييياتييه  بتحمل  الييييدويل  املييجييتييمييع 
الييقييانييونييييية والأخيييالقييييييية جتييياه مييعييانيياة 
اآليات  تفعيل  عيير  الفل�سطيني،  ال�سعب 
املتحدة  الأمم  ميثاق  بنود  لتطبيق  ملزمة 
بالق�سية  اخلا�سة  الأممييييية  والييقييرارات 
الييفييليي�ييسييطييييينييييية، بييالييتييزاميين ميييع الييبييدء 
باجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يوم غد الثنن يف نيويورك.
واأكدت اخلارجية الفل�سطينية، يف بيان 
ياأتي  املذكورة  البنود  تطبيق  اأن  �سحفي 
عن�سري  احتالل  كدولة  اإ�سرائيل  لإلييزام 
مبا  الفل�سطينية  لالأر�ص  احتاللها  باإنهاء 
اإ�ساعة  ولي�ص  ال�سرقية،  القد�ص  فيها 
الحتالل  مظاهر  بع�ص  معاجلة  يف  الوقت 

�سعار  حتييت  اليي�ييسييراع  ادارة  اأو  وقيي�ييسييوره، 
التاأييد ال�سكلي النظري حلل الدولتن.

وحييمييّلييت احلييكييوميية الإ�ييسييرائيييييلييييية 
وتداعيات  نتائج  عيين  كاملة  امل�سوؤولية 
الفل�سطيني  اليي�ييسييعييب  حلييقييوق  تيينييكييرهييا 
وحربها  وامليي�ييسييروعيية،  الييعييادليية  الوطنية 
الفل�سطينية،  الق�سية  لت�سفية  املفتوحة 
وكذلك  امليداين،  امل�ستوى  على  فقط  لي�ص 
على م�ستوى الت�سريحات واملواقف املعادية 
الئتالف  اأركان  يوميااً  يطلقها  التي  لل�سالم 
املييواقييف  فيها  اإ�ييسييرائيييييل، مبييا  احليياكييم يف 
الأخرية لرئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي ووزير 
وتعميقه،  لال�ستيطان،  الداعمة  جي�سه 
وتو�سيعه على ح�ساب اأر�ص دولة فل�سطن.

يف  احلا�سل  الت�سعيد  اليييوزارة  ودانييت 
وعنا�سر  امل�ستوطنن  ميلي�سيات  اعتداءات 

املييواطيينيين  عييلييى  الإرهييابييييية  منظماتهم 
الييفييليي�ييسييطييييينييييين، واأر�يييسيييهيييم، وميينييازلييهييم، 
وممييتييلييكيياتييهييم، وكييييان اآخيييرهيييا العييتييداء 
امل�ستوطنون  مار�سه  الذي  بال�سرب  الآثييم 
الإبراهيمي  احلييرم  قييرب  مواطنن  على 
منهم  عييدد  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  باخلليل، 
يف  ممتلكاتهم  وتخريب  وكدمات  بر�سو�ص 
البلدة القدمية. كما دانت حرب الحتالل 
املفتوحة �سد الوجود الفل�سطيني الوطني 
)ج(،  امل�سنفة  املناطق  عموم  يف  والإن�ساين 
واملن�ساآت  امليينييازل  ا�ستهداف  ذلييك  يف  مبييا 
وكذلك  املنطقة،  تلك  يف  الفل�سطينية 
اليييزراعييييييية وال�ييسييتيييييالء على  اليييطيييرق 
الطرق  هييذه  �سق  حتيياول  التي  اجلييرافييات 
لتمكن املواطنن من الو�سول اإىل اأرا�سيهم، 

واأ�سجارهم، ومزروعاتهم.

األردن ضيف شرف في مهرجان 
سماع الدولي احتفااًل بمئوية الدولة

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع 
الدولي باعتماد آليات ملزمة إلنهاء االحتالل

هجمات كابل وجالل أباد.. »قواعد 
اللعبة« تتغير في أفغانستان

*كابل
ال�سيا�سية والإدارية التي تنفذها  فيما تتوا�سل التحركات 
اأفغان�ستان،  مناطق  خمتلف  يف  حكمها  لتكري�ص  طالبان  حركة 
وقع هجومان يف مدينتي كابل وجالل اأباد خلفا 7 قتلى واأكر من 
30 م�سابا، يف اأول اأحداث عنف بعد تفجري مطار كابل الدويل 

الذي طال جنودا اأمريكين ومدنين اأفغانا قبل نحو �سهر.
يف  الأو�ساع  خروج  باإمكانية  الأخييرية  التفجريات  وتوحي 
احتمالت  و�سط  الأقل،  على  اأمنيا  طالبان،  �سيطرة  عن  البالد 
الأفغانية  التنظيمات  خمتلف  بن  م�سلحة  مواجهات  باندلع 
من  الت�سعينات  اأوائييل  يف  حدث  كما  احلركة،  حلكم  الراف�سة 

القرن املن�سرم.
م�سوؤوليتها  عن  جهة  اأي  تعلن  مل  واإن  الأخييرية،  التفجريات 
عنها، فاإن م�سادر قيادية عليا من حركة طالبان �سربت معلومات 
تنظيم  فلول  وراءهييا  اإن  تقول  منها،  املقربة  الإعييالم  لو�سائل 
احلركة  اأن  م�سيفة  خرا�سان(،  )داع�ص  اأفغان�ستان  يف  داع�ص 

فتحت حتقيقا يف الهجمات و�ستدفع اجلناة للمحاكمة.
اأباد الأفغانية عا�سمة ولية  �سهود عيان من مدينة جالل 
ننغرهار �سرقي البالد، ذكروا على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
من�سقة  اأنها  وا�سحا  كان  املدينة،  هزت  متتالية  تفجريات   4 اأن 
للغاية، وتنتظر جتمهر ال�سكان كل مرة لتنفيذ الهجوم التايل، 
حيث كانت جميعها بعبوات نا�سفة مو�سوعة يف اأماكن قريبة من 

بع�سها.
الولية التي يتهمها قادة طالبان باأنها مركز لتجمع مقاتلي 
اأنها  حملية  �سيا�سية  اأو�ساط  تعتقد  خرا�سان"،  "داع�ص  تنظيم 
وال�سيا�سي  العرقي  لتنوعها  الأقل ولء وقبول بحكم احلركة، 
وارتباطها التاريخي بولية بان�سري، اآخر املواقع التي وقعت بيد 

طالبان، بعد مقاومة كبرية ومعارك دامية.
القب�ص  األقت  الأمنية  اأجهزتها  اإن  اأكييدت  طالبان  حركة 
اأن  موؤكدة  اأبيياد،  وجييالل  كابل  داخييل  الأ�سخا�ص  من  عدد  على 
كانت  لها  تابعة  ع�سكرية  قافلة  طالت  الأوىل  يف  التفجريات 

تنفذ اأعمال مراقبة تقليدية.
كابل  تفجري  اأن  اأكدوا  العا�سمة  داخل  من  عيان  �سهود  لكن 
بوا�سطة  بار�سي  دا�ست  با�سم  يعرف  �سكنيا  حيا  ا�ستهدف  اإمنا 
�سيارة مفخخة، واأن معظم ال�سحايا كانوا من الأطفال والن�ساء 
عز  يف  ال�سوارع  كانت  حينما  الظهرية،  وقت  وقع  الهجوم  لأن 

ازدحامها.
اخلبري الأمني �سقر دوبراين اأحال التفجريات اإىل واحد من 
تف�سريين، ح�سبما قال يف حديث مع موقع "�سكاي نيوز عربية".
واأو�سح "ثمة راأي عام ل ي�ستهان به داخل اأفغان�ستان، يعتقد 
اأن طالبان رمبا تف�سح املجال ن�سبيا للحركات املتطرفة لأن تنفذ 
تاليا  لتقوم  الأخييرى،  الإرهابية  والأعمال  التفجريات  بع�ص 
مبحاربتها والظهور كقوة �سرعية حتارب التطرف، فتنال بذلك 
نوعا من القبول الأمريكي والأوروبي اخلارجي، وتوافقا داخليا 
ذلك،  من  النقي�ص  "على  دوبراين  وي�سيف  احلركة".  ب�سرعية 
فاإن بع�ص الآراء تقول اإن التنظيمات امل�سلحة داخل اأفغان�ستان 
اأجهزة  من  والع�سكري  املييايل  الدعم  بع�ص  تتلقى  �سارت  رمبا 
الدول  هذه  واأن  طالبان،  حلركة  مناه�سة  لدول  ا�ستخباراتية 
ومب�ستويات  احلركة،  ملواجهة  التنظيمات  تلك  �ست�ستخدم  رمبا 
الأخييرى،  الآراء  بع�ص  لكن  املنظور".  امل�ستقبل  يف  كثافة  اأكر 
البالد  مناطق  خمتلف  على  ع�سكريا  احلركة  �سيطرة  اأن  ترى 
وب�سرعة قيا�سية، مبا يف ذلك معقل املعار�سة الرئي�سي يف ولية 
بان�سري، رمبا دفع التنظيمات امل�سلحة اإىل تغيري اأ�سا�ص مواجهتها 
اإىل  املبا�سرة  الع�سكرية  املواجهة  �سكل  من  طالبان،  حلركة 
ممار�سة عمليات نوعية �سد احلركة، بهدف ا�ستنزافها واإجبارها 
على الدخول يف �سلك التفاو�ص والو�سول اإىل حلول �سيا�سية مع 

باقي القوى ال�سيا�سية الأفغانية.
وتذهب هذه الآراء اإىل توقعات بحدوث املزيد من مثل هذه 
العمليات، يف املناطق الأفغانية التي تعاين فيها حركة طالبان 

من معار�سة �سامتة، مثل الوليات ال�سرقية وال�سمالية.

تعيين رئيس الوزراء البريطاني االسبق 
غوردون براون سفيرا بالصحة العالمية

  
*لندن 

اليييوزراء  رئي�ص  تعين  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت 
ال�سحة  لتمويل  �سفريا  بييراون  غيييوردون  ال�سبق  الريطاين 
العاملية. ونقلت و�سائل اعالم بريطانية عن املدير العام ملنظمة 
دور  اإن  فوله  الثنن،  جيري�سو�ص،  تيدرو�ص  العاملية،  ال�سحة 
العاملية  ال�سحة  منظمة  عمل  ودعم  ت�سجيع  يف  �سي�سهم  براون 
لزيادة الوعي على امل�ستوى الدويل ب�ساأن احلاجة امللحة لتمويل 
م�ستدام لل�سحة على م�ستوى العامل، وحتديدا من دول جمموعة 

الع�سرين وجمموعة ال�سبع. 

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
االقصى بحراسة شرطة االحتالل

  
*القدس 

اقتحمت جمموعات من امل�ستوطنن املتطرفن اليهود �سباح 
القد�سي  احلييرم   - املييبييارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات  الثيينيين، 

ال�سريف مبدينة القد�ص املحتلة.
)برتا(  الردنية  النباء  وكالة  ملرا�سل  عيان  �سهود  وقييال 
ان القتحامات نفذت بحرا�سٍة م�سددة من �سرطة  رام اهلل،  يف 

الحتالل ال�سرائيلي اخلا�سة املدججة بال�سالح.
التلمودية  طقو�سهم  اأدوا  امل�ستوطنن  ان  وا�ييسييافييوا 
باحات  يف  ال�سور  والتقطوا  وجتولوا  علني  ب�سكٍل  ال�ستفزازية 
التكبري  وهتافات  بالطرد  لهم  الت�سدي  و�سط  الأق�سى  امل�سجد 
امل�سجد  وحييرا�ييص  واملرابطن  امل�سلن  قبل  من  الحتجاجية 
اليومية  اقتحاماتهم  من  امل�ستوطنون  وكثف  املبارك.  الق�سى 
واأطلقت  اليهودية،  العياد  بحجة  اخييريا  الق�سى  للم�سجد 
املتطرفن  للم�ستوطنن  دعيييوات  املييزعييوم  الهيكل  جماعات 
ي�سادف  الذي  الثالثاء  غد  يوم  كبري  ب�سكل  الق�سى  باقتحام 

اليهودي".  العر�ص  "عيد 

لجنة المتابعة العربية تدعو لوقف 
انتهاكات االحتالل ومستوطنيه في األقصى

*رام اهلل 
يف  العربية  اجلماهري  ل�سوؤون  العليا  املتابعة  جلنة  دعييت 
ارا�سي عام 48 لوقف انتهاكات الحتالل وم�ستوطنيه يف امل�سجد 

الأق�سى املبارك، و�سد الرحال اإىل القد�ص وامل�سجد الأق�سى.
واو�سحت اللجنة يف بيان اأن امل�سجد الأق�سى املبارك ي�سهد 
اإ�سرائيلية احتاللية متتالية، حيث باتت  هذه الأيام انتهاكات 
�سوائب امل�ستوطنن تقتحمه ب�سكل ثابت، وتقوم باأداء الطقو�ص 

الدينية اليهودية داخله.
تقوم  امل�ستوطنن،  انتهاكات  مع  وبالتوازي  انييه  وا�سافت 
قوات الحتالل بالت�سييق على امل�سلمن ورواد امل�سجد الأق�سى 
الحتاللية  الأوامييير  عر  عنه  ق�سرا  باإبعادهم  ومنا�سريه 
ال�سادرة عن اأذرع الحتالل املختلفة يف مدينة القد�ص. واأ�سارت 
الفل�سطينية تتعر�ص  للدولة  العتيدة  العا�سمة  القد�ص  ان  اإىل 
التي  البغي�سة  الحتاللية  واملمار�سات  الت�سييقات  من  ل�سل�سلة 
ترحيلهم  بهدف  اأهلها  على  والت�سييق  البيوت  هدم  يف  تتمثل 
املبارك  الأق�سى  للم�سجد  الأوىل  احلامية  وتفريغ  وتهجريهم 
امل�سجد الأق�سى  املمار�سات الحتاللية يف  ان  واأكدت  اأهلها.  من 
الدينية  الطقو�ص  اإقامة  وان  فيه،  القائم  الو�سع  تغيري  هدفها 
كونه  الدينية  حلرمته  انتهاك  الأقيي�ييسييى،  داخييل  اليهودية 
اإ�سالميا مباركا للم�سلمن واأحد معامل الهوية الوطنية  م�سجدا 
القد�ص  يف  املييواطيينيين  ودعييت  الييقييد�ييص.  ملدينة  الفل�سطينية 
والداخل اإىل تكثيف �سد الرحال اإىل امل�سجد الأق�سى وبالذات 
املمار�سات  هذه  فيها  تكر  التي  اليهودية  الأعياد  اأيييام  خالل 
املوؤمتر  العربية ومنظمة  الدول  الحتاللية. كما دعت جامعة 
الإ�سالمي اإىل الدفاع عن اأوىل القبلتن، ودول العامل واملوؤ�س�سات 
الدولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين وحركات الت�سامن مع ال�سعب 
يف  القائم  الو�سع  انتهاك  عن  الحتالل  ردع  اإىل  الفل�سطيني 

الأق�سى وعن الإخالل باللتزامات الدولية يف هذا ال�ساأن.

العربية المشتركة تطالب بإعادة فتح 
القنصلية االميركية بالقدس الشرقية

  
*القدس 

الكني�ست  يف  امل�سرتكة  العربية  القائمة  نيييواب  طييالييب 
وزييير  اإىل  موجهة  خطية  ر�ييسيياليية  يف  الثيينيين،  ال�سرائيلي 
القن�سلية  فتح  باإعادة  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
ان  اىل  اليينييواب،  وا�ييسييار  ال�سرقية.  الييقييد�ييص  يف  الأمييريكييييية 
"القن�سلية قد اغلقت على يد الإدارة الأمريكية ال�سابقة، التي 
ملجموعات  اإر�ساء  الفل�سطينين،  بحق  خطرية  خطوات  اتخذت 
اإغالق  ان  وا�سافوا  واأهدافه".  الإ�سرائيلي  املتطرف  اليمن 
القانوين  غري  ال�سم  ملحاولة  بالرتويج  ترافق  �سابقا  القن�سلية 
وال�سيطرة  الإ�سرائيلي،  الحييتييالل  حكومة  به  �سرعت  التي 
�سببته  ما  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطيني،  ال�سعب  وم�سري  حياة  على 
مكتب  تخ�سي�ص  مت  حيث  الفل�سطيني  ال�سعب  ملكانة  خف�ص  من 
ل�سوؤونه يف ال�سفارة الأمريكية يف "اإ�سرائيل". واو�سحوا ان هذه 
اخلطوات قابلها الرف�ص لي�ص فقط عند القيادات الفل�سطينية، 
من  كبرية  جمموعة  واأي�سا  الفل�سطيني  ال�سعب  باإجماع  بل 
والدائم  العادل  بال�سالم  حقا  توؤمن  التي  الإ�سرائيلي  اجلانب 
بن اجلانبن. وجاءت ر�سالة نواب القائمة العربية امل�سرتكة، 
يف اأعقاب مطالبة حكومة الحتالل الإ�سرائيلي برئا�سة نفتايل 

بينيت، بعدم فتح القن�سلية يف القد�ص املحتلة.

*اخلرطوم
عبا�ص،  يا�سر  ال�سوداين  الري  وزير  عّر 
بيان  اعتماد  يدفع  اأن  يف  اأمله  عن  الأحيييد، 
جمل�ص الأمن الأطراف الثالثة اإىل ا�ستئناف 

التفاو�ص ب�ساأن �سد النه�سة.
تغريدة  يف  ال�سوداين،  الييري  وزييير  وقييال 
"ياأمل  تييويييرت:  يف  اليير�ييسييمييي  ح�سابه  عييلييى 
الأمن  جمل�ص  بيان  اعتماد  يدفع  اأن  ال�سودان 
يف  التفاو�ص  ا�ستئناف  اإىل  الثالثة  الأطراف 

معززة  منهجية  ووفييق  ممكنة،  فر�سة  اأ�سرع 
�سيا�سية  واإرادة  الإفريقي  الحتيياد  بقيادة 

ملمو�سة من اجلميع".
الأربييعيياء،  اعتمد،  الأمييين  جمل�ص  وكيييان 
النه�سة  �سد  اأطييراف  فيه  يدعو  رئا�سيا  بيانا 
برعاية  املفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  الإثيوبي 

الحتاد الإفريقي.
الأميين  "جمل�ص  الرئا�سي:  البيان  وقييال 
الفنية  النزاعات  يف  الخت�سا�ص  جهة  لي�ص 

والإدارية حول م�سادر املياه و النهار".
النه�سة  �سد  اأطييراف  الأميين  ودعييا جمل�ص 
اإىل ا�ستئناف املفاو�سات، م�سددا على �سرورة 

العودة اإىل اتفاق املبادئ املوقع يف 2015.
حدة  ارتفعت  املا�سية،  الأ�سهر  وخييالل 
التوتر بن اإثيوبيا من جهة وم�سر وال�سودان 
من جهة اأخرى، بعدما اأعلنت اأدي�ص اأبابا اأنها 
مما  النه�سة،  �سد  لبحرية  الثاين  امللء  بييداأت 

اأثار قلق بلدتي امل�سب.

*بغداد 
للقيام  الأزهر  �سيخ  ي�ستعد  الأوىل،  للمرة 
"حافلة  �ستكون  العراق،  اإىل  ر�سمية  بزيارة 
رمزية  معان  و�ستحمل  املهمة"،  باملحطات 
رموز  من  يعتران  وم�سر  العراق  كون  كثرية 

العامل الإ�سالمي.
اأ�سهر  قبل  له  ر�سمية  دعوة  توجيه  وبعد 
ي�ستعد  العراقية،  احلكومة  قبل  من  قليلة 
العراق ل�ستقبال �سيخ الأزهر الدكتور اأحمد 
الطيب، الذي اأعلن اأنه �سيلبي الدعوة لزيارة 
والتي  املقبل،  نوفمر  �سهر  بداية  مع  العراق 
وبغداد  النجف  ميين  كييل  حمطاتها  �ست�سمل 

واملو�سل، واأربيل.
لل�سحيفة  ت�سريحاته  خيييالل  مييوؤكييدا 
العراقية الر�سمية اأن "العراق بلد عزيز على 
الكرمي،  �سعبه  والتقي  زيارته  واأمتنى  قلبي 
وم�سر  العراق  بن  كثرية  م�سرتكات  فهناك 

وهما قطبان مهمان يف العامل ال�سالمي".
احلكومة  ميين  مقربة  ميي�ييسييادر  وبح�سب 
نيوز  �سكاي  مييوقييع  مييع  حتييدثييت  الييعييراقييييية، 
الأزهييير  �سيخ  زييييارة  "برنامج  فييياإن  عربية، 
ويت�سمن  حافال  �سيكون  للعراق،  ال�سريف 
جملة حمطات متعددة ومهمة، وكلنا ثقة يف 
اأن الزيارة �ستتوج بالنجاح كما حدث مع زيارة 

بنف�سه،  ثقته  للعراق  اأعييادت  والتي  البابا، 
كبار  ل�سيوف  زيييارات  تنظيم  على  وبقدرته 
�سيا�سية  وحمافل  الفاتيكان،  بابا  وزن  من 

واقت�سادية".
البابا  زيييارة  بعد  توالت  "كما  وت�سيف: 
الوفود العربية والإقليمية والدولية الزائرة 
للعراق، الذي اأحت�سن خالل مدة اأ�سهر قليلة 
الثالثية  بغداد  قمة  اأولهما  مهمتن،  قمتن 
والييعييراق،  والأردن  م�سر  قييادة  جمعت  التي 
والثاين موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة الذي 
رفيع  ودويل  عربي  بح�سور  مييوؤخييرا،  اأنعقد 
ولفت، فنحن واثقون اأن زيارة ف�سيلة ال�سيخ 
اأمييام  م�سراعيه،  على  الباب  �ستفتح  الطيب 
عودة العراق ملحيطه العربي الكبري من خالل 

البوابة امل�سرية".
مدير  نق�سبندي  مريوان  يقول  جانبه  من 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  النوعي،  ال�سمان 
العراق،  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف  الدينية 
يف لقاء مع موقع �سكاي نيوز عربية: "العالقة 
بن حكومة اإقليم كرد�ستان العراق وم�سيخة 
الأزهر ال�سريف، عالقة وطيدة وقدمية، ويف 
هذا ال�سياق افتتح قبل اأعوام معهد اأزهري يف 
عا�سمة اإقليم كرد�ستان اأربيل، هو الثالث من 
نوعه حول العامل خارج م�سر، وهكذا تطورت 

الييزيييارات  وتييوالييت  اجلانبن  بيين  الييعييالقييات 
املتبادلة بن ممثلي الأزهر والإقليم، واآخرها 
الأزهر  اإىل  الإقليم  يف  الأوقيياف  وزير  زيييارة 
لل�سيخ  الر�سمية  الدعوة  لتوجيه  ال�سريف، 
زيارته  �سياق  يف  كرد�ستان  لييزيييارة  الطيب 

للعراق حيث وعد خاللها بتلبية الدعوة".
هذه  دللت  �سرح  يف  نق�سبندي  وي�سهب 
"هذه  بقوله:  لييلييعييراق،  الأزهييرييية  الييزيييارة 
بطبيعة احلال زيارة تاريخية مهمة بالن�سبة 
لنا بعد زيارة بابا الفاتيكان، فهو اأعلى مرجع 
اإ�سالمي خا�سة للم�سلمن ال�سنة حول العامل، 
ر�سائل مهمة  للعراق ولالإقليم حتمل  وزيارته 

ول ريب". 
تقوية  نحو  دفعة  �ست�سكل  "هي  ويييردف: 
فاأكر،  اأكيير  الأزهيير  مع  الوطيدة  عالقاتنا 
يتم  �سنويا نحو 20 طالبا من هنا  فمثال ثمة 
وهناك  الأزهيير،  بجامعة  للدرا�سة  ابتعاثهم 
اأكر من 500 طالب كردي عراقي، تخرجوا 
من الأزهر ال�سريف، حتى اأن ثمة العديد من 
اإقليم  حكومات  يف  ال�سابقن  الأوقيياف  وزراء 
كرد�ستان املتعاقبة، كانوا من خريجي الأزهر، 
فالعتماد على الأزهر كمرجع علمي اإ�سالمي، 
كرد�ستان  يف  هنا  لنا  بالن�سبة  جدا  مهم  هو 

العراق".

»في أسرع وقت«.. السودان يوجه 
دعوة بشأن سد النهضة

بعد زيارة البابا.. العراق يستعد 
الستقبال شيخ األزهر  
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*وكاالت
للخ�سارة  الأردن  منتخب  تعر�ص 
الأوىل، يف البطولة الآ�سيوية لكرة اليد 
الإيييراين  نظريه  اأمييام  وذلييك  لل�سيدات، 
الأميييرية  �سالة  يف    ،28-22 بنتيجة 

�سمية مبدينة احل�سن لل�سباب.
وكان منتخب الأردن قد حقق ثالثة 
انت�سارات متتالية، على فل�سطن و�سوريا 

والكويت، �سمن املجموعة الثانية.

وبات يكفي منتخب اإيران النت�سار 
من  الأخيييرية  اجلييوليية  يف  �ييسييوريييا،  على 
اإىل  تاأهله  لي�سمن  املجموعات،  دور 
البطولة  نييهييائييي  ونيي�ييسييف  املييونييديييال 

الآ�سيوية.
منتخب  مهمة  اأ�سبحت  املقابل،  يف 
املبا�سر  التاأهل  اأجل  من  �سعبة،  الأردن 
عليه  �سيتعن  حيث  العامل،  بطولة  اإىل 
"املت�سدر" يف  الفوز على نظريه الياباين 

اجلولة الأخرية.
الأحد  اليوم  اليابان  منتخب  وفيياز 
ليعزز   ،5-52 بنتيجة  الييكييويييت،  على 
�ييسييدارتييه بييفييوز رابييييع عييلييى الييتييوايل، 
نظريه  ال�سوري  املنتخب  جتيياوز  بينما 

الفل�سطيني بنتيجة 13-47.
تغلب  الأوىل،  املجموعة  و�سمن 
�سنغافورا  عييلييى  الأوزبيييكيييي  امليينييتييخييب 

بنتيجة 16-33.

*وكاالت
احتاد  اأمام  الن�سر  خ�سارة  ت�سببت 
املييدرب  رحيل  يف   ،3-1 بنتيجة  جييدة 
جيييدران  عيين  مينيز  مييانييو  الييرازيييلييي 

"العاملي".
الن�سر  يييعييود  مييييينيييييز،  وبييرحيييييل 
جييديييد،  ميين  املييدربيين  تغيري  لييدواميية 
الفني  ال�ستقرار  بعدما عا�ص فرتة من 
روي  الرتغايل  املدرب  مع  عامن  لنحو 

فيتوريا.
لقب  فيتوريا،  مييع  الن�سر  وح�سد 
وكاأ�ص  للمحرتفن  ال�سعودي  اليييدوري 
نهائي  ن�سف  معه  وبلغ  املحلي،  ال�سوبر 

دوري اأبطال اآ�سيا، قبل اخلروج على يد 
بري�سبولي�ص.

مدربن   3 ميير  اأ�سهر،   10 اآخيير  ويف 
اأحدهم موؤقت، والرابع يف الطريق، على 

اإدارة الدفة الفنية للن�سر.
البداية كانت بتعين الكرواتي اآلن 
فيتوريا، وجنح  روي  اإقالة  بعد  هورفات 
بالدوري، وتوج  الفريق  م�سار  يف تعديل 

بال�سوبر املحلي اأمام الهالل.
وغادر  الن�سر،  نتائج  تدهورت  لكن 
اأمام  احلرمن  خادم  كاأ�ص  نهائي  ن�سف 
لريحل  �سمك،  اأمام  خ�سر  ثم  الفي�سلي، 

اآلن هورفات.

مع  بالتعاقد  الن�سر  اإدارة  و�سارعت 
الرازيلي مانو مينيز، لقيادة الفريق يف 
دور جمموعات دوري اأبطال اآ�سيا، وبقية 

مباريات الدوري املحلي.
الن�سر  قيييييادة  ميين  مينيز  ومتييكيين 
ثمن  وبييلييوغ  املييجييمييوعييات  دور  لييتييجيياوز 
النهائي، لكن نتائجه بالدوري وتذبذب 

م�ستوى الفريق، اأثار قلق اجلماهري. 
ووديييييات  خيييارجيييي  مع�سكر  وبييعييد 
ع�ساق  مينيز،  �سدم  �سخمة،  و�سفقات 
للفريق،  مييتييوا�ييسييع  مب�ستوى  اليينيي�ييسيير، 
مباريات،   4 اأ�سل  من  مرتن  باخل�سارة 
لتاأتي ثالثية احتاد جدة وتكون امل�سمار 

الأخري يف نع�ص الرازيلي العجوز.

واأ�سندت اإدارة الن�سر، مهمة تدريب 
الفريق ب�سكل موؤقت، مل�ساعده الرازيلي 
مار�سيلو، ليقود الفريق يف مباراة �سمك، 

حلن التعاقد مع مدرب جديد.
دوري  بييداييية  منذ  الن�سر  وعييا�ييص 
مع  ال�ستقرار  عدم  من  فرتة  املحرتفن، 
مع  اإل  ال�ستقرار  يعرف  ومل  املدربن، 
الأوروجوياين دا �سيلفا عندما ظل معه 

ملو�سم كامل 2011-2010.
الييذي  كييارييينيييييو،  مييع  احليييال  ونف�ص 
 2013 عامي  ون�سف  ملو�سم  الفريق  قاد 
باأن  ا  ا روي فيتوريا، علماً و2014، واأخرياً
اإجنازات الن�سر يف العقد الأخري، جاءت 

بوا�سطة املدربن الثالثة.

*وكاالت
وا�سل ت�سيل�سي نتائجه املميزة هذا املو�سم، ليهزم م�سيفه 
اجلولة  �سمن  الأحد،  م�ساء   ،)0-3( توتنهام  اللندين  وجاره 

اخلام�سة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
 و�سجل ثالثية البلوز كل من: تياجو �سيلفا )50( وجنولو 

كانتي )57( واأنتونيو روديجر )2+90(.
 وارتفع ر�سيد ت�سيل�سي بهذا الفوز اإىل 13 نقطة، م�ساركا 
نف�سه،  الأهيييداف  وفييارق  النقاط  بعدد  بال�سدارة  ليفربول 
بينما  فقط،  هدفن  بفارق  يونايتد  مان�س�سرت  على  ومتقدما 

جتمد ر�سيد توتنهام عند 9 نقاط يف املركز ال�سابع.
 وجاءت اأول فر�سة خطرية يف اللقاء بالدقيقة ال�ساد�سة، 
عر مهاجم توتنهام �سون هيوجن من، الذي ارتدت ت�سديدته 
عر�سية،  ليوّجه  اإليييييه  الييكييرة  تعود  اأن  قبل  املييدافييعيين،  ميين 
اأبعدها مدافع ت�سيل�سي تياجو �سيلفا.  وجرب مدافع ت�سيل�سي، 
منطقة  خييارج  من  بت�سديدة  حظه  كري�ستين�سن،  اأندريا�ص 
كيبا  احلييار�ييص  وخييرج   .27 الدقيقة  يف  املرمى  علت  اجلييزاء 
من  متقنة  بينية  متريرة  اإثر  �سون،  انفراد  لإيقاف  مرماه  من 
وبييداأ    .33 الدقيقة  يف  �سيل�سو،  لو  جيوفاين  الأرجنتيني، 
الو�سط  لعب  فمرر  اأف�سل،  ب�سكل  الثاين  ال�سوط  ت�سيل�سي 
جورجينيو كرة �ساقطة مميزة، و�سل اإليها الإ�سباين ماركو�ص 
األون�ص ليتابعها من زاوية �سعبة، لكن احلار�ص لوري�ص اأبعدها 
عن مرماه بالدقيقة 48. وافتتح البلوز الت�سجيل يف الدقيقة 
األون�سو ركلة ركنية، قابلها �سيلفا براأ�سه على  50، عندما نفذ 
يف  الثاين،  الهدف  ت�سيل�سي  اأ�ساف  ما  و�سرعان  لوري�ص.   ي�سار 
ملعبه،  منت�سف  يف  الكرة  توتنهام  فقد  عندما   ،57 الدقيقة 
لت�سل اإىل البديل الفرن�سي جنولو كانتي، الذي اأطلق ت�سديدة 
القائم،  ثم  داييير  اإريييك  توتنهام  مدافع  من  ارتييدت  بعيد،  من 
قبل اأن ت�ستقر يف املرمى. واأجرى مدرب توتنهام، نونو �سانتو، 
تبديلن دفعة واحدة، حيث اأ�سرك اأوليفر �سكيب وبراين جيل، 
يف حمل ندومبيلي ولو �سيل�سو. واأطلق جنم ال�سبريز، هاري كن، 
ت�سديدة من خارج منطقة اجلزاء، �سيطر عليها احلار�ص كيبا 
يف الدقيقة 64.   ودخل املهاجم الأملاين تيمو فرينر بدل من 
مواطنه كاي هافريتز يف ت�سكيلة ت�سيل�سي، بينما اأنقذ لوري�ص 

مرماه جمددا من راأ�سية قوية ل�سيلفا، يف الدقيقة 75.
فرينر،  اإىل  ميرر  اأن  قبل  مرتدة  بهجمة  لوكاكو  وانطلق   

الذي تلكاأ يف الت�سديد ليفقد الكرة، يف الدقيقة 78.
وتاألق لوري�ص ليحرم فرينر من الت�سجيل، يف الدقيقة 81، 

قبل اأن يعود ويبعد مبهارة راأ�سية األون�سو.
توتنهام  ميين  ا�ست�سالم  و�سط  املتبقية  الدقائق  ومييرت   
ت�سيل�سي،  مدافع  ي�سيف  اأن  قبل  للبلوز،  م�ستمرة  وهجمات 
تلقى متريرة  لفريقه، عندما  الثالث  الهدف  روديجر،  اأنتونيو 
داخل منطقة اجلزاء من فرينر، لي�سدد الكرة زاحفة على مين 

لوري�ص، وتنتهي املباراة بفوز ال�سيوف )0-3(.

السلط يلتقي الكويت الكويتي 
بالكأس اآلسيوية اليوم

*وكاالت
اأبو  �سامل  الدكتور  الفي�سلي  للنادي  املوؤقتة  اللجنة  رئي�ص  قال 
وامل�ساهمة،  الييدعييم  ح�ساب  اىل  اليييواردة  املبالغ  جميع  ان  قيياعييود، 

خم�س�سة لتغطية م�ستحقات لعبي وكادر الفريق الول.
وقال ابو قاعود لوكالة النباء الردنية )برتا( الثنن، ان املبالغ 
التي مت اعتمادها يف البنك لي�ست لت�سديد اأية التزامات مرتتبة على 
النادي، و�ست�سرف على الفريق الأول وكادره فقط، وهي لي�ص لت�سديد 

اي التزام اخر �سواء �سابق او حايل او لحق.

*وكاالت
اليوم   و�سحاب،  اجلزيرة  مع  والفي�سلي  الوحدات  فريقا  يلتقي 
الثالثاء، يف مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كاأ�ص الأردن لكرة 

القدم.
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  اجلزيرة  فريق  الوحدات  فريق  ويواجه 
الثامنة  عند  �سحاب  مع  الفي�سلي  يلعب  فيما  عمان،  �ستاد  على  م�ساء 

والن�سف م�ساء، على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
وتتوا�سل مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء املقبل، بلقاء احل�سن 
اربد مع �سباب العقبة عند الثامنة والن�سف م�ساء، على �ستاد احل�سن 

باربد، فيما تقام مباراة ال�سلط ومعان يف الرابع من ال�سهر املقبل.
ن�سف  الييدور  اإىل  الأربييعيية،  املباريات  يف  الفائزة  الفرق  وتتاأهل 

النهائي من البطولة.

*وكاالت
من  يعاين  مدريد  ريال  اأن  الإثنن،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ثغرة يف خط دفاعه خالل املو�سم احلايل.
وكان املريجني فاز على فالن�سيا بنتيجة 2-1، اأم�ص الأحد، �سمن 

مناف�سات اجلولة اخلام�سة من عمر الليجا.
وح�سب �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، فاإن مركز الظهري الأمين بات 
لريال  الفني  املدير  اأن�سيلوتي،  كارلو  الإيطايل  راأ�ص  يف  ا  �سداعاً ميثل 

مدريد، خالل املو�سم احلايل.
من  للمعاناة  عيياد  كييارفيياخييال  داين  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ييسييارت 
 190 غاب  اأن  بعد  فالن�سيا،  لقاء  مغادرة  عقب  اأخرى  مرة  الإ�سابات 

ا. ا خالل املو�سم املا�سي ب�سبب الإ�سابة اأي�ساً يوماً
غري  الأمييين  الظهري  مركز  يف  فا�سكيز  لوكا�ص  اأداء  اأن  واأو�سحت 
مقنع، كما اأنه ت�سبب يف الهدف الذي �سكن مرمى ريال مدريد يف مباراة 

فالن�سيا.
ا على البحث عن ظهري  ونوهت ال�سحيفة اأن ريال مدريد بات جمراً

اأمين جديد.

*وكاالت
لإثييارة  بر�سلونة،  األعاب  �سانع  كوتينيو،  فيليب  الرازيلي  عيياد 

اجلدل يف الفريق الكتالوين خالل املو�سم احلايل.

كوتينيو  فيياإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ا  ووفقاً
ثابتة،  يورو كقيمة  مليون  مقابل 120  بر�سلونة يف 2018  اإىل  انتقل 

بالإ�سافة اإىل متغريات بقمية 40 مليوناًا.
على  �سيح�سل  ليفربول  اأن  ا  جمدداً الإجنليزية  ال�سحافة  وزعمت 
مباراة   100 كوتينيو،  يكمل  عندما  املتغريات،  من  يييورو  مليون   20

بقمي�ص البار�سا.
عقد  يف  يوجد  ل  اأنييه  اأكييدت  بر�سلونة،  داخييل  امل�سادر  بع�ص  لكن 
كوتينيو، متغريات تتعلق بعدد املباريات التي يخو�سها الالعب بقمي�ص 

البار�سا.
بقمي�ص  مباراة   91 الآن،  حتى  خا�ص  كوتينيو  فيليب  اأن  يذكر 

بر�سلونة يف خمتلف البطولت.
يونيو/ حتى  بر�سلونة  مييع  بعقد  الييرازيييلييي  الييالعييب  ويرتبط 

حزيران 2023.

*وكاالت
لزميله  دعمه  يونايتد،  مان�س�سرت  جنم  فرنانديز،  برونو  اأظهر 
يف  هييام  و�ست  �سد  احلمر  ال�سياطن  مباراة  عقب  لينجارد،  جي�سي 

اجلولة اخلام�سة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
الوقت  يف  يونايتد  ملان�س�سرت  الفوز  هدف  اإحراز  يف  لينجارد  وجنح 

القاتل من املباراة.
احتفاله  �سورة  اإن�ستجرام،  ب�سبكة  ح�سابه  على  لينجارد،  ون�سر 
"هذه كرة القدم..  مع لعبي مان�س�سرت يونايتد بالهدف، وكتب عليها 

ا لكم على ال�ستقبال احلار". �سكراً
عمليات  اإجراء  عقب  للينجارد  �سفق  قد  هام،  و�ست  جمهور  وكان 
ا ملا قدمه الالعب مع  ا للم�ساركة يف املباراة، تقديراً الإحماء، ا�ستعداداً

الهامرز خالل املو�سم املا�سي.
اإن�ستجرام،  على  لينجارد  احتفال  �سورة  ن�سر  فرينانديز،  واأعيياد 
مان�س�سرت يونايتد  اأن  اأخي". يذكر  يا  "اأنت ت�ستحق ذلك  وكتب عليها 
مع  بالت�ساوي  املمتاز،  الإجنليزي  اليييدوري  ترتيب  جييدول  يت�سدر 

ت�سيل�سي وليفربول، بر�سيد 13 نقطة.

*وكاالت
�سعادته  عن  مدريد،  ريييال  مهاجم  بنزميا  كرمي  الفرن�سي  اأعييرب 
يف  م�ساء  فالن�سيا،  مواجهة  خالل   )1-2( بنتيجة  القاتل  بالنت�سار 

اإطار مناف�سات اجلولة اخلام�سة من الليجا.
وقال بنزميا، خالل ت�سريحات نقلتها �سحيفة "موندو ديبورتيفو" 
ا مهما لنا، والف�سل  "ن�ستحق النقاط الثالث، وحققنا فوزاً الإ�سبانية: 

يعود جلميع الالعبن، وهو انت�سار للمجموعة باأكملها".
املنوال،  هذا  على  اأ�ستمر  اأن  واآمل  جيدة،  حالة  يف  "اأنا  واأ�ساف: 
احلديث  لأوانييه  ال�سابق  ومن  النادي،  اأهييداف  نحقق  اأن  �سيء  واأهييم 
واليوم  نهائي  مبثابة  لنا  بالن�سبة  مباراة  وكل  الليجا،  يف  التقدم  عن 

انت�سرنا".

انتصارات شاقة وصراع مثير 
على لقب الدوري األردني

*وكاالت
لبطولة   17 اجلولة  ختام  مع  مهمتمها  والرمثا  الوحدات  اأجنييز 
فيما  الإثارة  م�سل�سل  ليتوا�سل  القدم،  لكرة  الأردين  املحرتفن  دوري 
م�سيفه  على  ثمينااً  فوزااً  الوحدات  وحقق  اللقب.  ح�سم  على  بينهما 
منفردااً  وليبقى  نقطة   "39" اإىل  ر�سيده  لريفع  وحيد  بهدف  ال�سلط 
ر�سيده  لريفع  ثمن  بهدف  �سحاب  مناف�سه  الرمثا  واجتاز  بال�سدارة. 

اإىل "37 نقطة"، وُيبقي على فارق النقطتن مع املت�سدر.
وبقي ال�سلط يف املركز الثالث بي "32" نقطة، فيما ا�ستعاد الفي�سلي 
�سيئااً من عافيته بفوزه على اجلزيرة برباعية دون رد، ليحافظ على 

املركز الرابع بي "30" نقطة.
وحافظ احل�سن اإربد على املركز اخلام�ص بي "28 نقطة" بعد فوز 
فيها  تخطى  التي  النتيجة  ذات  وهي  وحيد،  بهدف  اجلليل  على  �ساق 

�سباب العقبة مناف�سه البقعة.
حيث  ومعان  الأردن  �سباب  بن  وحيدااً  تعادلاً  اجلولة  و�سهدت 

عجزا عن ت�سجيل الأهداف ليك�سب كل منهما نقطة ثمينة.
الدوري  بطولة  حمطات  اأبرز  على  ال�سوء  كييووورة  موقع  وي�سلط 

حتى الآن، وفقااً للتايل:
*4 مباريات من اأ�سل 6، انتهت بنتيجة "1-0" ما يدلل على �سعوبة 

النت�سارات املحققة ورغبة الفرق يف جتنب اخل�سارة.
بي  "34" هدفااً، والأقوى دفاعااً  بي  *بقي الوحدات الأقوى هجومااً 

�سباكه. دخلت  "10" اأهداف 
*البقعة الأ�سعف دفاعااً حيث تلقت �سباكه "44" هدفااً، والأ�سعف 

هجومااً حيث مل ي�سجل �سوى "6" اأهداف.
*تلقى ال�سلط اخل�سارة الأوىل يف م�سواره ببطولة الدوري على يد 

الوحدات.
التعادل  لنتيجة  حتقيقااً  الأكر  وال�سلط  الأردن  �سباب  *فريقا 

حيث تعادل كل منهما يف "8" مواجهات.
نتائج  عنه  �ست�سفر  ما  بانتظار  الهابطن،  اأول  اأ�سبح  *البقعة 
اجلولت اخلم�ص املتبقية ملعرفة من �سريافقه لدوري الدرجة الأوىل.

يعتر  �سحاب  مرمى  يف  الرمثا  جنم  الييزحييراوي  ح�سان  *هييدف 
بعيدة  م�سافة  ومن  الطاير"  "على  �سجله  حيث  اجلولة،  يف  الأجمل 
اكتفى حار�ص املرمى حممد ال�سطناوي متابعتها وهي تتلوى يف �سباكه.

*الوحدات الأكر حتقيقااً لالنت�سارات بي "12" فوزااً، يليه الرمثا 
بي "11 مرة"، فيما يعتر البقعة الفريق الوحيد الذي مل يتذوق طعم 
الفوز. **�سهدت اجلولة 17 ت�سجيل 8 اأهداف، مقارنة مع 22 هدفااً 
يف  اجلولة 16 و9 اأهداف يف اجلولة 15 ، و15 هدفا يف اجلولة 14، و 
16 هدفا يف اجلولة 13، و17 هدفا يف اجلولتن 12 و11، و "18" هدفا 
يف اجلولة العا�سرة و "15" هدفا يف اجلولة التا�سعة و"16" هدفا يف 
ال�ساد�سة، و18  وال�سابعة، و"14" هدفا يف اجلولة  الثامنة  اجلولتن 
هدفا يف اخلام�سة، و14 يف الرابعة، و17 يف الثالثة، و14 يف الثانية، و 
5 يف الأوىل. ارتفع عدد الأهداف امل�سجلة يف البطولة حتى الآن اإىل 

"102" لقاء. "251" هدفا 

قائمة اهلدافني
النعيمات  يزن  "ال�سلط"،  واجنا  رونالد  الكامريوين  هدفا:   11-
اأهداف: حمزة الدردور "الرمثا". -6 اأهداف: حممد   8  - "�سحاب". 
اأبو زريق –�سرارة-، علي علوان وحمزة ال�سيفي "اجلزيرة"، الرازيلي 
اأهداف:   5- "الفي�سلي".   العر�سان  اأحمد  الأردن"،  "�سباب  دوجال�ص 
الزحراوي  ح�سان  "الوحدات"،  زعرتة  وحممود  اجلوابري  ابراهيم 
"الرمثا". - 4 اأهداف: حممد العك�ص "الفي�سلي"، حممد عبد املطلب 
 3  - "معان".  القرا  عدي   ، "اجلزيرة"،  العطار  وعبداهلل  "البقعة"، 
ويو�سف  عو�ص  خالد  عبداهلل  مارديكيان  مارديك  ال�سوري  اأهييداف: 
عبد  وال�سنغايل  العو�سات  واأن�ص  العرب  يزن  "الفي�سلي"،  الروا�سدة 
العزيز انداي "الوحدات"، خالد الدردور "�سباب الأردن"، والكونغويل 
وابراهيم  جعارة  �سند  اربد"،  "احل�سن  يا�سر  واأحمد  ماجنا  بييادو 
الرواد "معان"، خلدون خزام "اجلليل"، حممود مر�سي وحممد راتب 
جامو�ص  عامر  العقبة"،  "�سباب  حالوة  اأبو  اأحمد  "ال�سلط"،  الداوود 

"اجلزيرة".

تشيلسي يشارك ليفربول 
الصدارة باكتساح توتنهام

سيدات األردن يخسرن أمام 
إيران في آسيوية اليد

النصر السعودي ودوامة تغيير 
المدربين.. 4 خالل 10 أشهر

*وكاالت
الييقييدم،  لييكييرة  ال�سلط  فييريييق  يلتقي   
ال�ساعة  عند  الكويتي  الييكييويييت  نييظييريه 
ال�سابعة والن�سف من م�ساء اليوم الثالثاء، 
كاأ�ص  بطولة  من  الثاين  الييدور  مباراة  يف 

الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
العا�سمة  يف  تقام  التي  املباراة  ومتنح 
بلوغ  فر�سة  الييفييائييز،  الكويت  الكويتية 

يف  اآ�ييسيييييا،  غييرب  ملنطقة  النهائي  الييلييقيياء 
الطريق نحو املناف�سة على اللقب الآ�سيوي.
يف  تدريباته  ال�سلط  فريق  ويوا�سل 
ابو  جمال  الفني  املدير  بقيادة  الكويت، 
تعر�ص  يف  تتمثل  �سعوبات  و�سط  عابد، 
ثيييالثييية مييين جنييييوم الييفييريييق لإ�ييسييابييات 

�ستبعدهم عن املباراة.
واكد اأبو عابد لوكالة الأنباء الأردنية 

ارتفاع  الكويت،  اإىل  ال�سفر  قبيل  )بييرتا( 
رغم  الجنيياز،  عن  بحثا  لعبيه  معنويات 
ال�سعوبات التي رافقت حت�سريات الفريق.

على  الفوز  لتحقيق  "ن�سعى  وا�ييسيياف، 
واملحرتفن  بالنجوم  املعزز  الكويت  فريق 
فريقه  جاهزية  اىل  م�سريا  الأجانب"، 

للمباراة.

الفيصلي: مبالغ الدعم ستخصص 
لتغطية مستحقات العبي الفريق األول

الوحدات والفيصلي يلتقيان 
الجزيرة وسحاب بكأس األردن

ثغرة الدفاع تزعج أنشيلوتي

كوتينيو يعود إلثارة
 الجدل في برشلونة

فرنانديز يدعم لينجارد

بنزيما: كل مباراة في الليجا نهائي
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*عمان 
نقابة  تبذلها  التي  للجهود  ا�ستكمال 
ال�سحفين الردنين من اأجل توفري م�ساكن 
جلنة  رئي�ص  التقى   ، لأع�سائها  واأرا�ييييص 
عوين  الزميل  ال�سحفين  ا�سكان  �سندوق 
حممود  الزميالن  اللجنة  وع�سوا   ، الداوود 
فطافطة وعامر ال�سمادي  اليوم الثنن يف 
احل�سري  والتطوير  ال�سكان  موؤ�س�سة  مبنى 
يف  واملعنين  امل�سوؤولن  امليييدراء  ميين  عييددا 
ال�سابق  اللقاء  نتائج  ملتابعة   ، املوؤ�س�سة 
ينال  الزميل  املكلف  ال�سحفين  نقيب  بن 
النقابة  اأع�ساء جمل�ص  الرماوي وعدد من 
والتطوير  ال�سكان  موؤ�س�سة  مديرعام  مع 

 ، الييعييطيييييات  جييمييانيية  املهند�سة  احليي�ييسييري 
ت�سكيل  عييلييى  حينها  التيييفييياق   مت  حيييييث 
املوؤ�س�سة   " اجلانبن  من  متخ�س�سة  جلنة 
والنقابة " لبحث م�سارات التعاون املمكنة ، 
لل�سري  ما ميكن  باأ�سرع  وا�سح  وتقدمي ت�سور 
لل�سراكة  الالزمة  التنفيذية  بالجراءات 
ايجابا  ينعك�ص  مبا  الطرفن  بن  الفاعلة 

على ال�سحفين اأع�ساء النقابة . 
ال�سحفين  ا�سكان  �سندوق  جلنة  رئي�ص 
الجتماع  اأن  قييال  اليييداوود  عييوين  الزميل 
بحث عددا من الفكار والطروحات املمكنة 
ال�ستفادة  من  ال�سحفين  لتمكن  والهادفة 
من امل�ساريع التي تقدمها املوؤ�س�سة يف خمتلف 

الآراء  لتبادل  ا�سافة   ، اململكة  حمافظات 
 ، املتاحة  امل�سرتك  الييتييعيياون  فيير�ييص  حييول 

خ�سو�سا يف اجلوانب ال�ستثمارية . 
وقدم املدراء املعنيون يف املوؤ�س�سة �سرحا 
وافيا حول دور موؤ�س�سة ال�سكان والتطوير 
احليي�ييسييري وميي�ييسيياريييعييهييا واليينييظييم والأطييير 

القانونية التي حتكم عملها . 
" عددا من  "ال�سندوق  اأع�ساء  كما قدم 
التعاون  اآليييييات  حييول  واملقرتحات  الفييكييار 
طرحه  مت  ما  درا�سة  على  الطرفان  ،واتفق 
 ، احلوار  ملوا�سلة  املقبل  ال�سبوع  ،واللتقاء 
بن  م�سرتك  تعاون  ل�سيغة  التو�سل  بهدف 

." "املوؤ�س�سة"  و"النقابة 

*عمان 
لل�سياحة  العربية  املنظمة  رئي�ص  هناأ 
الدكتور بندر بن فهد اآل فهيد، جاللة امللك 
حمافظة  فييوز  مبنا�سبة  الييثيياين،  عييبييداهلل 
العربية  ال�سياحة  عا�سمة  بلقب  مييادبييا 
املعايري  لكافة  حتقيقها  بعد   ،2022 لعام 
املنظمة  اأر�ستها  التي  املرجعية  وال�سروط 
واعتمدها املجل�ص الوزاري العربي لل�سياحة 

بجامعة الدول العربية.
وقال اآل فهيد يف بيان �سحفي للمنظمة: 
اإن "اختيار مادبا عا�سمة لل�سياحة العربية، 
جاللة  يوليه  الييذي  الهتمام  مدى  يعك�ص 
يف  ال�سياحة  لقطاع  الثاين  عبداهلل  امللك 

اململكة الأردنية الها�سمية".
اإن اجلهود احلثيثة التي قامت  واأ�ساف، 
يف  �ساهمت  والآثييييار،  ال�سياحة  وزارة  بها 
املنظمة  اأن  مييوؤكييدااً  الإجنييياز،  هييذا  حتقيق 
الييييوزارة  مييع  بييالييتييعيياون  جيياهييدة  �ستعمل 
يف  العربية  ال�سياحة  وتييطييوييير  لتنمية 
اململكة للم�ساهمة يف جعلها حمطة رئي�سية 
لل�سياحة وخا�سة للعائلة العربية ملا تتمتع 

به من مقومات �سياحية.
املنظمة  دعم  ا�ستمرار  فهيد،  اآل  واأكييد 

الأردين  اليي�ييسييييياحييي  بييالييقييطيياع  لييليينييهييو�ييص 
كافة  حققت  مادبا  اأن  اىل  لفتا  وتطويره، 
اعتمد  الذي  التحديث  واإجييراءات  �سروط 
لل�سياحة،  الوزاري  املجل�ص  قبل  من  موؤخرا 
وال�سالمة  والأمن،  ال�سالمة  مبوؤ�سر  واملتعلق 
والآثيييار  ال�سياحة  وزييير  وقييال  ال�سحية. 
الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  الفايز،  نايف 
بيييالأردن  ال�سياحة  اإن  )بيييرتا(،  الأردنييييية 
حتييظييى بيياهييتييمييام كييبييري ميين جييالليية امللك 
جاللته  متابعة  اأن  موؤكدا  الثاين،  عبداهلل 
�سياحيااً  الأردن  تطور  يف  اأ�سهمت  احلثيثة 

وجعلت منه وجهة �سياحة متميزة.
عا�سمة  بلقب  مادبا  فييوز  اإن  واأ�ييسيياف، 
يف  �سي�سهم   ،2022 الييعييربييييية  اليي�ييسييييياحيية 
باملحافظة  ال�سياحية  احلييركيية  تن�سيط 
جذب  ويعزز  عام،  ب�سكل  وباململكة  خا�سة 
املجالت  خمتلف  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
والثقافية  الطبيعية  املييييوارد  ل�ستثمار 
بدورها  التي  مادبا،  يف  الفريدة  والرتاثية 
من  والتقليل  العمل  فر�ص  لزيادة  �ستوؤدي 

ن�سب البطالة.
ت�سعى  اليييوزارة  اأن  اإىل  الفايز  واأ�ييسييار 
لتكون مدينة مادبا مركزااً للرتاث احل�ساري 

يف  امل�سجلة  املدن  من  تعتر  حيث  والثقايف، 
املبدعة  املييدن  �سبكة  "اليون�سكو"  قائمة 
 ،2017 عام  منذ  واحلييرف  الفنون  جمال  يف 
احلييرف  جمل�ص  ميين  عيياملييي  لقب  وحيي�ييسييدت 
العاملية  املدينة  "مادبا  م�سمى  حتت  العاملي 

بالف�سيف�ساء احلجرية لعام 2016".
املرجعية  واليي�ييسييروط  املعايري  وتييركييز 
الإدارة  على  املنظمة  ميين  اعتمدت  الييتييي 
لل�سياحة،  التحتية  والبنية  ال�سياحية، 
وامليييييوارد اليي�ييسييييياحييييية، وتيينييوع الأمنيييياط، 
على  واحلييفيياظ  ال�سياحية،  والأنيي�ييسييطيية 
البيئة وحمايتها، وال�ستجابة للم�ستجدات 
ال�سياحة  من  املرجوة  والنتائج  ال�سياحية 
وال�ستقرار  والأمييين  وال�سالمة  باملدينة 

وال�سالمة ال�سحية.
العربية  املييدن  اإحيييدى  اختيار  وييياأتييي 
لت�سجيع  الييعييربييييية،  لل�سياحة  عييا�ييسييميية 
اإبراز  البينية مع  العربية  ال�سياحة  حركة 
املميزة  والتقاليد  والييعييادات  اخل�سو�سية 
ال�سياحية  القيمة  لإبييييراز  مييدييينيية،  لكل 
دعم  يف  ودورهييا  اختيارها  يتم  مدينة  لكل 
مع  والتوا�سل  العربية  ال�سياحة  �سناعة 

الثقافات واحل�سارات الأخرى.

*عمان 
اجلييديييدة  الداريييييية  الهيئة  اخييتييارت 
جتييارة  حمييالت  لأ�سحاب  العامة  للنقابة 
عالن  ربحي  واملجوهرات،  احللي  و�سياغة 

نقيبا لدورتها التي متتد حتى عام 2025.
واخيييتيييارت كييذلييك خيييالل اجييتييميياعييهييا 
بنتائج  فييوزهييا  عقب  عقدته  الييذي  الأول 
جتارة  غرفة  مبقر  جرت  التي  النتخابات 
وذييياب  لل�سر،  اأمينا  ديييب  �سليم  الأردن، 
غامن،  ووائييل  لل�سندوق،  اأمينا  ال�سوابكة 

النابل�سي،  وعبدالرحمن  زغلول،  ويو�سف 
واحمد ال�سرطاوي، وعامر كري�سان اع�ساء.
وفاز بع�سوية املجل�ص بالتزكية عن فرع 
النقابة مبدينة اربد، نا�سر ملكاوي ونا�سر 
فرع  عن  فاز  فيما  فيا�ص،  وعييادل  احلييواري 

الزرقاء خالد القطب واكرم ابو �سهاب.
التي  للنقابة  الداريييية  الهيئة  وت�سم 
ع�سوا،  ع�سر  ثالثة   ،1972 عييام  تاأ�س�ست 
النقابة  اع�ساء ميثلون فرعي  منهم خم�سة 

يف اربد والزرقاء.

قد  للنقابة،  الييعيياميية  الهيئة  وكييانييت 
نقيبها  برئا�سة  ال�سنوي  اجتماعها  عقدت 
ال�سابق ا�سامه ام�سيح، و�سادقت خالله على 
املجل�ص  لأعمال  والداري  املايل  التقريرين 
لإجييراء  بالإ�سافة  و2020،   2019 لعامي 
اأ�سل  من   383 فيها  �سارك  التي  النتخابات 

568 منت�سبا.
بيييييع احلييلييي  ان عيييدد حميييالت  يييذكيير 
 900 يبلغ  اململكة  بعموم  واملييجييوهييرات 

حمل.

صندوق اسكان الصحفيين يبحث آليات 
التعاون مع » مؤسسة االسكان« 

ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالميا 

*عمان 
الأ�سبوع  العاملية يف  الأ�سواق  النفطية يف  امل�ستقات  اأ�سعار  ارتفعت 
الأ�سبوع  يف  اأ�سعارها  معدلت  مع  مقارنة  احلييايل،  ال�سهر  من  الثالث 
الثاين، بح�سب بيانات اأعلنتها وزارة الطاقة والروة املعدنية الثنن.

للطن،  دولرا   696  ،90 اأوكتان  البنزين  �سعر  بلغ  للبيانات،  ووفقا 
بن�سبة  دولر،   675.9 بلغ  الذي  الثاين  الأ�سبوع  يف  �سعره  مع  مقارنة 
ارتفاع بلغت 3 باملئة، كما �سجل �سعر البنزين اأوكتان 95 �سعرااً بلغ 716 
دولرا للطن، مقابل 696.7 دولر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين وبن�سبة 

ارتفاع بلغت 2.8 باملئة.
و�سجل الديزل �سعرااً بلغ 604.1 دولر للطن، مقابل 586.2 دولر 
امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين وبن�سبة ارتفاع بلغت 3.1 باملئة، فيما �سجل 
يف  امل�سجل  دولر   613.1 مقابل  للطن  دولرا   632 بلغ  �سعرااً  الكاز 

الأ�سبوع الثاين وبن�سبة ارتفاع بلغت 3.1 باملئة.
من جهة اأخرى، ارتفع �سعر زيت الوقود من 436.5 دولر للطن اىل 

445.8 دولر، بن�سبة ارتفاع بلغت 2.1 باملئة.
عند  اأيلول  �سهر  يف  امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  ارتفع  املقابل،  يف 
665 دولرا للطن، مقارنة مع �سعره امل�سجل يف �سهر اآب املا�سي والذي 

بلغ 656.3 دولر وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.3 باملئة.
و�سجل �سعر خام برنت يف الأ�سبوع الثالث من ال�سهر احلايل �سعرا 
بلغ 73.9 دولر للرميل مقابل 72.3 دولر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين 

من ال�سهر احلايل.

تريند مايكرو تحذر من 
اختراق سجالت العمالء

*عمان 
حذر موؤ�سر املخاطر ال�سيرانية ل�سركة تريند مايكرو اإنكوربوريتد 
ال�سرق  اإقليم  يف  ال�سركات  ال�سيراين،  الأميين  جمال  يف  املتخ�س�سة 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا من اخرتاق �سجالت العمالء يف عام 2022.
املخاطر  موؤ�سر  تقرير  اأظهر  الثنن،  ال�سركة  من  بيان  وبح�سب 
الأول  الن�سف  يغطي  والذي  عنها  ال�سادر  ال�سنوي  ن�سف  ال�سيرانية 

من العام احلايل ارتفاع معدل الهجمات ال�سيرانية العام املا�سي.
من  �سركة   3600 حوايل  �سمل  الذي  التقرير  اإن  ال�سركة،  وقالت 
باملئة   80 اأن  والعامل،اظهر  الإقليم  يف  والقطاعات  الأحجام  خمتلف 
من املوؤ�س�سات اأ�سارت اإىل احتمالية تعر�سها لخرتاق بيانات ميكن اأن 
توؤثر على العمالء، وكذلك احتمال تعر�ص 86 باملئة من امل�ساركن اإىل 

هجمات اإلكرتونية خطرية خالل الثني ع�سر �سهرااً املقبلة.
�سيرانية  هجمات   7 نحو  اإىل  امل�ساركن  من  باملئة   24 وتعر�ص 
و21  �سابق،  تقرير  يف  باملئة   23 مقابل  واأنظمتهم  �سبكاتهم  اخرتقت 
باملئة من ال�سركات حلوايل 7 هجمات ا�ستهدفت اأ�سول بياناتها، مقابل 
لنحو 7  امل�ساركن تعر�سوا  باملئة من  �سابق، و20  باملئة يف تقرير   19
تقرير  يف  باملئة   17 مقابل  املا�سي  العام  العمالء  لبيانات  اخرتاقات 

�سابق.
بن  معتز  الدكتور  لل�سركة  الإداري  واملدير  الرئي�ص  نائب  وقال 
علي، اإن مواجهة التحديات التي تتعر�ص لها البنية التحتية لل�سركات 
التقرير  هذا  ي�ساعد  ما  الأمنية،  الطبقات  متعددة  حماية  تتطلب 
بياناتها  وحماية  ا�سرتاتيجية،  اأمنية  خطة  و�سع  على  ال�سركات 

وال�ستعداد الالزم والك�سف عن الهجمات والت�سدي لها.
وحذرت ال�سركات املت�سمنة يف التقرير من تبعات اأ�سا�سية �سلبية 
وفقدان  العمالء،  على  التاأثري  وهي  الأمنية،  الهجمات  على  ترتتب 
التحتية  البنى  واتييالف  والخيييرتاق  الإنييرتنييت،  بروتوكول  عنوان 
ال�سيرانية  املخاطر  اأبييرز  على  ال�سوء  التقرير  و�سلط  احل�سا�سة. 
والت�سيد  الفدية،  وبرامج  الو�سيط"،  "بهجوم  بي  يعرف  مبا  املتمثلة 
الحتيايل والهند�سة الجتماعية، والهجمات غري امللفية، بالإ�سافة 
اإىل �سبكات البوت نت. وحدد امل�ساركون يف التقرير كذلك ن�سبة فقدان 
البنية  يف  الكبري  التدمري  اأو  والخييرتاق  الفكرية  وامللكية  العمالء 
توؤثر  اأن  ميكن  التي  املخاطر  اأبرز  من  الهجمات  هذه  وتعد  التحتية. 

على عمليات ال�سركات عامليا.

أبو غزالة يؤكد ضرورة أن تركز االقتصادات 
العربية على وضع ممارسات مستدامة

*عمان 
طالل  الدكتور  العاملية  غزالة  اأبو  جمموعة  وموؤ�س�ص  رئي�ص  اأكد 
اأبو غزالة �سرورة اأن تركز القت�سادات العربية على و�سع ممار�سات 
م�ستدامة، عر حتقيق الكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء، وتطوير 
خلدمة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  القت�سادات 

احتياجات القت�ساد الرقمي العاملي.
ا رئي�سا يف مكتب اإ�سكان الأمم املتحدة  جاء ذلك خالل اإلقائه خطاباً
الفخرية  ال�سراكة  على  ال�سوء  فيه  �سلط  العربية،  للدول  الإقليمي 

طويلة الأمد بن اإ�سكان الأمم املتحدة واملجموعة.
اأبو  تناول  فقد  غزالة،  اأبو  جمموعة  عن  �سحايف  بيان  وبح�سب 
كورونا  جائحة  منها  الرئي�سة،  املجالت  من  ا  عدداً خطابه  يف  غزالة 
وحتدياتها، و�سرورة التعاي�ص معها يف الوقت احلايل، وم�سكلة التغري 
املناخي الذي يعد حقيقة، خا�سة واأن البيئة تواجه خطر التعر�ص 
يقي�ص  حما�سبة  نطام  و�سع  اإىل  داعيا  لالإ�سالح،  قابلة  غري  لأ�سرار 

القرارات ويراقبها وينفذها، ويحا�سب الدول على التزاماتها.
وقال اإن عمل اإ�سكان الأمم املتحدة امل�ستقبلي يجب اأن يركز على 
واأف�سل  الإر�سادات  من  �ساملة  جمموعة  و�سع  الأول  جمالت،  ثالثة 
املمار�سات مل�ساعدة الدول يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، وت�سجيع روح 
التعاون وتبادل املعرفة فيما بينها، والرتكيز على م�ساعدة الدول يف 

حتقيق التحول الرقمي حلكوماتها و�سعوبها.
واأ�ساف اأبو غزالة اأن هذا �سي�ساعد على تطوير اقت�سادات قائمة 
للتوظيف،  اأكر  ا  املعلومات والت�سالت، ويوفر فر�ساً على تكنولوجيا 
بالتقنيات  امللمن  بن  بالفعل  املتزايدة  الفجوة  تقليل  يف  وي�ساعد 
الرقمية وبن اجلاهلن بها، م�سريا اإىل اأن املنطقة العربية ل ت�ستطيع 
املعلومات  واأن تكنولوجيا  ا  الفجوة، خ�سو�ساً ات�ساع هذه  حتمل تكلفة 
بناء  يف  للم�ساعدة  اجلديدة،  احللول  من  العديد  تقدم  والت�سالت 

بيئات م�ستدامة، والذكاء ال�سطناعي جزء مهم منها.
ودعا اإىل �سرورة حتديث قطاع التعليم يف املنطقة لتاأهيل العاملن 
يف جمال املعرفة، م�سريا اإىل اأن اإيجاد قوى عاملة نا�سجة وحيوية يف 
اأمر �سروري لزدهار العامل  جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 

العربي يف امل�ستقبل.

األهلي يحصل على شهادة المعيار 
العالمي لنظام إدارة أمن المعلومات

*عمان 
ح�سل البنك الأهلي الأردين، على �سهادة املعيار العاملي لنظام اإدارة 
اأمن املعلومات ISO / IEC 27001( 2013(، والتي تعد واحدة من 
اأكر ال�سهادات املوثوقة واملعتمدة عامليااً، حيث حتدد اأف�سل املمار�سات 

املطبقة يف عملية اإدارة اأمن املعلومات.
ال�سهادة، تعني  اأن ح�سوله على هذه  واأكد البنك يف بيان �سحايف 
التزامه مبعايري اأمن املعلومات وحماية البيانات، وقيامه بالعمل على 
والتي  املعلومات،  اأميين  واأنظمة  لرامج  امل�ستمر  والتطوير  التح�سن 
بالأ�سول  املتعلقة  املخاطر  تاأثري  تقليل  �سمان  اإىل  خاللها  من  ي�سعى 
املنا�سبة،  الأمنية  ال�سوابط  اأف�سل  ت�سميم  خالل  من  املعلوماتية، 
اأمن  على  واملحافظة  امل�سلحة  اأ�سحاب  اأ�سول  حماية  اإىل  اإ�سافة 
حالت  يف  اآمن  ب�سكل  العمل  ا�ستمرارية  و�سمان  ال�سرية،  املعلومات 
ل�سوابط  وفعالة  �ساملة  جمموعة  وتنفيذ  ت�سميم  مت  كما  الأزمييات، 
البنكية  واخلدمات  العمليات  كافة  على  تطبق  التي  املعلومات  اأميين 

والتكنولوجيا امل�ستخدمة.
بدوره، اأكد الرئي�ص التنفيذي للبنك، حممد داود، اأن هذا الإجناز 
يعزز النمو والتطور، والبتكار امل�ستدام الذي ي�سعى البنك اإىل توفريه 
جلميع اأ�سحاب امل�سلحة. وياأتي ح�سول البنك على هذه ال�سهادة، �سمن 
بخدمات  تزويدهم  خالل  من  عمالئه  ثقة  لزيادة  الدوؤوبة  جهوده 
التزام  خالل  من  التكنولوجية  التطورات  مع  تتواءم  اآمنة  م�سرفية 
والتطوير  والتح�سن  البيانات  وحماية  املعلومات  اأمن  مبعيار  البنك 

امل�ستمر لهذه املنظومة.

انتخاب مجلس إدارة جمعية انتاج
*عمان 

انتخبت جمعية �سركات تقنية املعلومات والت�سالت 'انتاج' عيد 
ال�سوي�ص رئي�سااً لهيئة املديرين ممثال عن �سركة هوب لتطوير واإدارة 

ال�سبكات الإلكرتونية.
الذي  الأول  اجتماعها  يف  للجمعية  بيان  وفق  الهيئة  واختارت 
عقدته، اأم�ص رامي القوا�سمي ملن�سب نائب رئي�ص هيئة املديرين ممثال 
عن �سركة املربع الذهبي لإدارة املواقع الإلكرتونية، ومعتز النابل�سي 
ويو�سف  ال�سندوق،  اأمن  ملن�سب  الرجميات  حللول  ع�ستار  �سركة  عن 

العامل عن �سركة ال�سدى للتكنولوجيا ملن�سب اأمن ال�سر.
الرقمي  القت�ساد  وزارتييي  مندوبي  بح�سور  الهيئة،  و�سادقت 
ن�سال  القانوين  امل�ست�سار  ومب�ساركة  الجتماعية،  والتنمية  والريادة 
ابوالفول، وامل�ست�سار املايل رائد جناب، على التقريرين الإداري واملايل 
للجمعية. ووافقت الهيئة على تعديل مواد يف النظام الداخلي، والذي 
ت�سعى 'انتاج' من خاللها اإىل تقدمي املزيد من الدعم لل�سركات النا�سئة 
فيما يتعلق بانت�سابها للجمعية، اإ�سافة اإىل عدم اإجازة انتخاب اأي من 
انتخابه  يعاد  متتاليتن ول  املديرين لأكر من دورتن  اأع�ساء هيئة 

بعد ذلك اإل بعد انق�ساء دورة واحدة من انتهاء الدورتن.

المنظمة العربية للسياحة تهنئ الملك 
بفوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية

ربحي عالن نقيبا للصاغة

إلعالناتكم في صحيفة 
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 علي أحمد أبو السعود 
 ابو احمد حفظه اهلل ورعاه

 لزيارته لوطنه الأول الردن 
حللتم اهال ووطاأمت �سهال

يتقدم العالمي 
 ح�سن ال�ساعر 

 واأ�سرة جملة جنوم وا�سواء العربية 
 بالرتحيب ب�سعادة ال�ستاذ ورجل العمال 

شخصية عربية 

اهال وسهال ومرحبا  

رم�سان زيدان
zidaneramadan@gmail.com


