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األمن يوضح فيديو خطف أحد االشخاص في النزهة
*عمان

قال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام،
�إن الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التوا�صل
االجتماعي وظهر خالله جمموعة من اال�شخا�ص
يعتدون على �شخ�ص ويخطفونه قد وقع يف منطقة
النزهة يف العا�صمة اول �أم�س.
وا���ض��اف �أن م�شاجرة وق��ع��ت ب�ين جمموعة من
الأ�شخا�ص من ذوي الأ�سبقيات اجلرمية �إثر خالف
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*عمان

القبض على مطلوب من
ذوي األسبقيات في جرش
*عمان

�ألقت قوة �أمنية القب�ض على �شخ�ص من ذوي الأ�سبقيات يف جر�ش.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام ،االثنني� ،إنه
يف �إطار احلمالت الأمنية ملالحقة الأ�شخا�ص املطلوبني ،متكنت قوة
�أمنية من �إلقاء القب�ض على مطلوب من ذوي الأ�سبقيات اجلرمية يف
حمافظة جر�ش بعد �أن �أبدى مقاومة للقوة ،و�سيتم بعد التحقيق معه
�إحالته مل�صدر طلبه.

*عمان

حم��ذرا من احتمال ن�شوب ح��رب ب��اردة
جديدة ،نا�شد الأم�ين العام للأمم املتحدة،
�أن��ط��ون��ي��و غ��وت�يري�����ش ،ال�����ص�ين وال��والي��ات
امل��ت��ح��دة لإ����ص�ل�اح ع�لاق��ت��ه��م��ا "املتوقفة
متاما" قبل �أن متتد امل�شكالت بني الدولتني
الكبريتني املتمتعتني بنفوذ كبري �إىل بقية
الكوكب.
وق���ال قبيل االج��ت��م��اع ال�سنوي لقادة
العامل يف الأمم املتحدة هذا الأ�سبوع ،وهو
اج��ت��م��اع يهيمن عليه م��ر���ض ك��وف��ي��د19-
وامل��خ��اوف امل��ن��اخ��ي��ة ،واخل�لاف��ات يف كافة

*القاهرة

ب�أنه "�ضروري للتعامل مع م�شاكل التطعيم
وم�شاكل تغري املناخ ،والعديد من التحديات
العاملية الأخ���رى التي ال ميكن حلها دون
عالقات بناءة داخل املجتمع الدويل ،وعلى
الأخ�ص بني القوى العظمى".
وق��ب��ل ع��ام�ين ،ح��ذر غوتريي�ش ق��ادة
ال���ع���امل م���ن خ��ط��ر ان��ق�����س��ام ال���ع���امل �إىل
ق�سمني ،يف ظ��ل ق��ي��ام ال��والي��ات املتحدة
وال�صني ب�إن�شاء �شبكات ات�صاالت وعمالت
وق��واع��د جت��اري��ة وم��ال��ي��ة مناف�سة ،ويف
ظ��ل "ا�سرتاتيجياتهما اجليو�سيا�سية
والع�سكرية ال�صفرية".

*عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ،االثنني ،عن ت�سجيل 8
وفيات و� 1075إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف
اململكة ،لريتفع العدد الإجمايل �إىل  10624وفاة
و� 814676إ�صابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية  3.51املئة،
بح�سب املوجز الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.
و�أ���ش��ار املوجز �إىل �أن ع��دد احل��االت الن�شطة
حالي ًا و�صل �إىل  12327حالة ،بينما بلغ عدد
احلاالت التي �أدخلت� ،إىل امل�ست�شفيات  69حالة،
وعدد احلاالت التي غادرت امل�ست�شفيات  71حالة،
فيما بلغ العدد الإجمايل للحاالت امل�ؤكدة ،التي

حتى يت�سنى لها دعم القطاع التعاوين.
و���ش��دد ع��ل��ى ���ض��رورة تفعيل دور امل�ؤ�س�سة
التعاونية من ناحية التمويل ،وتقدمي خدمات
الإر�شاد وت�أهيل وتدريب التعاونيني� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز دورها يف ن�شر الفكر التعاوين يف املجتمع.
وك��ان رئي�س ال��وزراء واف��ق على ت�شكيل جلنة
ا�ست�شارية م��ن ذوي اخل�برة يف العمل التعاوين
برئا�سة مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية عبدالفتاح
ال�شلبي؛ لتقدمي امل�شورة للم�ؤ�س�سة وتعزيز ًا للنهج
الت�شاركي مع ال�شركاء املعنيني يف القطاع التعاوين
الأهلي ،لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للحركة
التعاونية.
تابع �ص2

�أخ��رى بعيدة عن ما يدعيه ب�ش�أن حماية حقوق
الإن�سان .وقال الع�سومي� ،إن مكتب الربملان العربي
�شدد يف بيانه ،على �أن الربملان الأوروبي غري معني
بتقييم �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أية دولة عربية،
وال توجد �أي م�سوغات قانونية �أو �سيا�سية تعطي
له احلق يف ذلك.
وط��ال��ب ال�ب�رمل���ان الأوروب������ي ب��ال��ت��وق��ف عن
ه��ذا النهج ال��ذي ي�سيء �إىل العالقات العربية
الأوروب����ي����ة ،و����ض���رورة �أن ي��ك��ون ع��ن��د م�ستوى
امل�س�ؤولية والدبلوما�سية التي تفر�ضها امل�صالح
امل�شرتكة والعالقات اال�سرتاتيجية التي جتمع بني
االحتاد الأوروبي والدول العربية.

تتلقى العالج يف امل�ست�شفيات  497حالة.
أ�سرة العزل يف
و�أظهر املوجز �أن ن�سبة �إ�شغال � ّ
�إقليم ال�شمال بلغت  5باملئة ،بينما بلغت ن�سبة
�إ�شغال �أ���س ّ��رة العناية احلثيثة  20باملئة ،فيما
بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س اال�صطناعي يف
الإقليم ذاته  11باملئة.
أ�سرة العزل يف �إقليم
�
إ�شغال
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �
ّ
الو�سط بلغت  15باملئة ،يف حني و�صلت ن�سبة �إ�شغال
أ�سرة العناية احلثيثة يف الإقليم ذات��ه �إىل 27
� ّ
باملئة ،ون�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س اال�صطناعي
�إىل  10باملئة .ويف �إقليم اجل��ن��وب ،بلغت ن�سبة
أ�سرة
أ�سرة العزل  9باملئة ،ون�سبة �إ�شغال � ّ
�إ�شغال � ّ

ضبط  389متسوال
األسبوع الماضي

*عمان

�ضبطت فرق مكافحة الت�سول يف وزارة التنمية االجتماعية ،خالل
الأ�سبوع املا�ضي 389 ،مت�سوال ،بينهم  235من الأح��داث و  154من
البالغني.
وقالت وزارة التنمية االجتماعية ،يف بيان �صحفي االثنني� ،إن
عدد امل�ضبوطني يف حمافظة العا�صمة بلغ  92مت�سوال ومت�سولة ،منهم
 44من البالغني ،و 5من جن�سيات غري �أردنية ،و 48من الأحداث؛ بينهم
 7من جن�سيات غري �أردنية ،فيما �شارك يف احلملة  102موظف و33
حافلة .وبلغ عدد امل�ضبوطني يف �إقليم اجلنوب  97من الأحداث و34
مت�سوال من البالغني ،و 185مت�سوال يف �إقليم ال�شمال ،بينهم  34من
البالغني و 150من الأح��داث .وذكرت ال��وزارة �أن من بني امل�ضبوطني
"متهمون بجرائم قتل" ،بالإ�ضافة �إىل وجود  12ق�ضية �أمن دولة
بحق �أح��ده��م ،اً
ف�ضل عن وج��ود قيود جرمية لعدد منهم بجرائم
خمتلفة ،و 12مت�سوال منهم يتقا�ضون رواتب من ال�ضمان االجتماعي
ت�تراوح بني  300و 700دينار ،و 13مت�سوال منهم ميتلكون �سيارات
خ�صو�صية ،وواحد منهم ميتلك م�ؤ�س�سة فردية .وبينت ال��وزارة �أنه
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق امل�ضبوطني و�إيداعهم
تابع �ص3
			
املراكز الأمنية املخت�صة.

إطالق نار داخل جامعة
روسية ..سقوط قتلى وجرحى
*موسكو

فتح م�سلح النار يف جامعة مبدينة بريم الرو�سية� ،صباح االثنني،
ما �أ�سفر عن مقتل � 8أ�شخا�ص و�إ�صابة � 14آخرين بجروح ،ح�سبما
�أفاد متحدث با�سم اجلامعة .وذكرت اخلدمة ال�صحفية بجامعة بريم
احلكومية �أن اجلاين املجهول ا�ستخدم بندقية غري فتاكة.
وحب�س طالب وموظفو اجلامعة �أنف�سهم يف الغرف ،وحثت اجلامعة
�أولئك الذين ميكنهم مغادرة احلرم اجلامعي على القيام بذلك.
ونقلت وكالة (تا�س) احلكومية للأنباء عن م�صدر -مل تذكر
ا�سمه -يف هيئة �إنفاذ القانون قوله �إن بع�ض الطالب قفزوا من نوافذ
�أحد املباين .مل يت�ضح على الفور ما �إذا كان اجلرحى الذين مت الإبالغ
عنهم �أ�صيبوا بجروح ج��راء �إط�لاق النار �أم حماولتهم الهروب من
املبنى .وذكرت تا�س �أن ال�شرطة املحلية يف طريقها �إىل موقع احلادث.

أستراليا :الغاء صفقة الغواصات الفرنسية
لعدم توافقها مع المصالح األسترالية
*عمان

قال رئي�س ال��وزراء الأ���س�ترايل �سكوت
موري�سون� ،إن��ه يفرت�ض �أن باري�س كانت
على علم بـ املخاوف اجلد ّية والعميقة التي

*عمان

قرر جمل�س نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،االثنني ،دعوة الهيئة
العامة للنقابة لالنعقاد يف اجتماع عادي ال�ساعة العا�شرة من
�صباح يوم اجلمعة  15ت�شرين الأول املقبل يف قاعة عمان الكربى
مبدينة احل�سني لل�شباب.
وي�أتي القرار عمال ب�أحكام املادة  20من قانون النقابة والبالغ
احلكومي رقم  43ل�سنة  2021ال�صادر ا�ستنادا لأحكام البند ثامنا
من �أمر الدفاع رقم  16ل�سنة  ،2020ويف حال عدم توافر الن�صاب
القانوين لعقد االجتماع خالل �ساعة واحدة من موعد االجتماع
املقرر ي�ؤجل االجتماع �إىل ي��وم اجلمعة  22ت�شرين الأول يف
نف�س الزمان واملكان .و�سينعقد االجتماع امل�ؤجل مبن يح�ضر من
الزميالت والزمالء �أع�ضاء الهيئة العامة املدرجني على �سجل
املمار�سني مبوجب الك�شف ال�صادر عن املجل�س .ويت�ضمن جدول
�أعمال اجتماع الهيئة العامة ،مناق�شة التقارير الإدارية واملالية
واملهنية املتعلقة ب�أعمال املجل�س لل�سنوات  2019و 2020والفرتة
املنق�ضية من  2021وا�صدار القرارات الالزمة ب�ش�أنها ،وت�صديق
احل�سابات اخلتامية لعامي  2019و 2020واالطالع على احل�سابات
عن الفرتة املنق�ضية من العام احلايل و�إقرار املوازنة التقديرية
لل�سنة اجلديدة.
تابع �ص2

« »8وفيات و « »1075إصابة بفيروس كورونا في المملكة

البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان
األوروبي بشأن حقوق اإلنسان باإلمارات
عقد مكتب الربملان العربي برئا�سة عادل بن
عبدالرحمن الع�سومي ،اجتماعا طارئا ،ناق�ش
خالله القرار الذي �أ�صدره الربملان الأوروبي ب�ش�أن
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .و�أع��ل��ن رئي�س ال�برمل��ان العربي ،ع��ادل
الع�سومي� ،أن مكتب الربملان �أكد رف�ضه التام لهذا
القرار الذي يت�ضمن ادعاءات باطلة ب�ش�أن �أو�ضاع
حقوق الإن�سان يف دولة الإم��ارات ،م�شددا على �أن
هذا القرار ي�أتي امتداد ًا لنهج الربملان الأوروب��ي
ً
جملة وتف�صي ًال ب�ش�أن ت�سيي�س ملف
املرفو�ض
حقوق الإن�سان ،واتخاذه كذريعة لتحقيق م�آرب

�أنحاء الكوكب.
وا����ض���اف �إن�����ه ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ال��ق��وت�ين
االقت�صاديتني الرئي�سيتني يف ال��ع��امل �أن
تتعاونا ب�ش�أن املناخ و�أن تتفاو�ضا بعزمية
�أكرب حول التجارة والتكنولوجيا ،حتى يف
ظل االنق�سامات ال�سيا�سية امل�ستمرة حول
ح��ق��وق الإن�����س��ان واالق��ت�����ص��اد والأم����ن عرب
الإنرتنت وال�سيادة يف بحر ال�صني اجلنوبي.
و�أ���ض��اف "للأ�سف ،نعي�ش ال��ي��وم يف ظل
مواجهات فقط".
وتابع" :نحن بحاجة �إىل �إعادة توطيد
عالقة فاعلة ب�ين القوتني" ،وا�صفا ذلك

شيماء علي الجيوسي

«الصحفيين» يدعو الهيئة
العامة لالجتماع  15تشرين األول

«حرب باردة» جديدة
تطل على العالم

قرض بـقيمة  30ألف دينار
للجمعيات التعاونية دون فوائد
�أع��ل��ن وزي���ر ال���زراع���ة رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة التعاونية الأردن���ي���ة املهند�س خالد
احلنيفات ،عن توفري قرو�ض للجمعيات التعاونية
بقيمة � 30ألف دينار دون فوائد ،من خالل م�ؤ�س�سة
الإق��را���ض ال��زراع��ي� ،شريطة �أن تقدم اجلمعية
الراغبة باحل�صول على القر�ض �ضماناتٍ  ،و�سيتم
رفعها يف القريب �إىل � 30ألف دينار.
و�أكد احلنيفات خالل تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة
اال���س��ت�����ش��اري��ة لتنفيذ ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة احل��رك��ة
التعاونية الأردن��ي��ة ل�ل�أع��وام (،)2025-2021
�أهمية العمل على �إيجاد ذرا ٍع متويلٍ للجمعيات
التعاونية من خالل امل�ؤ�س�سة التعاونية الأردنية
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حذر منها األمين العام لألمم المتحدة

*وكاالت

�أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم �صخر دودين� ،أن هناك "تراخيا
كبريا" يف االلتزام ب�إجراءات ال�سالمة العامة للحد من انت�شار فريو�س
كورونا ,قائال ":الزال هناك جائحة عارمة لغري متلقي اللقاح ،ومتلقو
املطاعيم يعي�شون يف برد و�سالم".
وا���ض��اف دودي���ن ع�بر قناة اململكة ان الأم���ور حت��ت ال�سيطرة
وم�ستقرة ب�شكل عام ،والنا�س فتحت كل القطاعات ،ونلم�س ذلك من
خالل �ضريبة املبيعات التي ت�أخذها وزارة امليالية ،وهي �أف�ضل من
عام  .2019ودعا دودين املواطنني �إىل تلقي اللقاح امل�ضاد لفريو�س
كورونا ،مو�ضحا وعرب دودين عن "عدم ر�ضاه" على ن�سبة متلقي اللقاح
يف الأردن ،وعرب عن �أمله يف �أن "ترتفع خا�صة يف الأ�سابيع املقبلة".
و�أعطى الأردن منذ ب��دء حملة التطعيم مطلع العام احل��ايل،
 6.805103ماليني جرعة موزعة على  3.630190ماليني جرعة
�أوىل ،و 3.174913مليون جرعة ثانية.

السنة السادسة

�سابق بينهم ،و�أث��ن��اء ذل��ك خطفوا �أح��د اال�شخا�ص
وو�ضعوه داخل �إحدى املركبات وغادروا املكان .
وب�ين ان��ه وب��ع��د التحقيق يف الق�ضية تبني �أن
ال�شخ�ص الذي تعر�ض للخطف قد ُترك و�ش�أنه بعد
م�سريهم مل�سافة ق�صرية ،وجرى ا�ستدعا�ؤه ،و�أفاد بانه
على خالف مع ه���ؤالء اال�شخا�ص اثر ق�ضية �سابقة
ُ
و�ضبطت املركبة التي ا�ستخدمها اال�شخا�ص والبحث
جا ٍر عنهم.

شخصية العام التربوية

راودت كانبريا حيال الغوا�صات الفرن�سية
قبل �إلغاء االتفاقية الأ�سبوع املا�ضي.
وح�سب م��وق��ع ق��ن��اة ي���ورو ن��ي��وز ،قال
موري�سون لل�صحفيني يف �سيدين� ،إنه يتفهم

خيبة �أم��ل فرن�سا �إزاء تراجع ب�لاده عن
�إمت��ام ال�صفقة ،م�ضيفا" :الأمر ينطوي
بالطبع على �شعور ق��وي بخيبة الأم��ل
للحكومة الفرن�سية ،لذلك �أتفهم خيبة

�أم��ل��ه��م .لكن يف ال��وق��ت نف�سه يجب على
�أ�سرتاليا مثل �أية دولة ذات �سيادة �أن تتخذ
دائما ال��ق��رارات التي ت�صب يف م�صلحتها
ال�سيادية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".

العناية احلثيثة  9باملئة ،فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال
�أجهزة التنف�س اال�صطناعي يف الإقليم ذات��ه 9
باملئة .و�أ���ش��ار املوجز �إىل ت�سجيل  1002حالة
�شفاء ،لي�صل ال��ع��دد الإج��م��ايل حل��االت ال�شفاء
املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل ( 14يوم ًا) �إىل
 791725حالة.
كما �أ���ش��ار �إىل �إج���راء  30597فح�ص ًا ،ليبلغ
العدد الإجمايل للفحو�صات التي �أجريت منذ بدء
الوباء  9805938فح�ص ًا.
و�أظهر املوجز �أن عدد متلقي اجلرعة الأوىل
من لقاح كورونا و�صل �إىل  ،3638442فيما و�صل
عدد متلقي اجلرعتني �إىل .3185790

فوز المعلمة أنصاف النعانعة
بجائزة المعلم العالمي
*عمان

�أعرب رئي�س و�أع�ضاء جلنة التعليم وال�شباب
النيابية ،عن اعتزازهم وفخرهم بفوز املعلمة
الأردنية �أن�صاف النعانعة بجائزة املعلم العاملي
لعام  ،2021واملقدمة من م�ؤ�س�سة "ايه كيه �إ�س
اديوكي�شن �أوورد" يف الهند .وقالوا ،يف بيان �صدر
االثنني� ،إن هذا الفوز يعك�س مدى كفاءة املعلمة
الأردن��ي��ة ،حيث اثبتت قدرتها وكفاءتها على

امل�ستوى العاملي ،الفتني اىل ان النعانعة عملت
بكل جدية من �أجل �أن تقدم الأفكار الإبداعية
واخل�ل�اق���ة ومت��ث��ل��ت يف جم��م��وع��ة م��ن الأع��م��ال
والأن�شطة الإبداعية يف التدري�س .من جهته ،دعا
رئي�س اللجنة النائب الدكتور بالل املومني اىل
�ضرورة دعم املعلم واملعلمة الأردنية باعتبارهما
جوهر العملية الرتبوية ليتمكنوا من موا�صلة
م�سريتهم يف بناء الأجيال و�صناعة م�ستقبلهم.

شخصية العام
مجلة نجوم
واضواء العربية
تكرم وتختار
سعادة األستاذ

كمال طاهر
المحاميد
ابو محمد حفظه اهلل ورعاه
رئيس مجلس إدارة
مجموعة شركات بالكو
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مجلس نقابة الصحفيين يدعو الهيئة
العامة لالجتماع  15تشرين األول المقبل
*عمان

قرر جمل�س نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،االثنني ،دعوة الهيئة
العامة للنقابة لالنعقاد يف اجتماع عادي ال�ساعة العا�شرة من �صباح
يوم اجلمعة  15ت�شرين الأول املقبل يف قاعة عمان الكربى مبدينة
احل�سني لل�شباب.
وي�أتي القرار عمال ب�أحكام املادة  20من قانون النقابة والبالغ
احلكومي رقم  43ل�سنة  2021ال�صادر ا�ستنادا لأحكام البند ثامنا من
�أمر الدفاع رقم  16ل�سنة  ،2020ويف حال عدم توافر الن�صاب القانوين
لعقد االجتماع خالل �ساعة واحدة من موعد االجتماع املقرر ي�ؤجل
االجتماع �إىل يوم اجلمعة  22ت�شرين الأول يف نف�س الزمان واملكان.
و�سينعقد االجتماع امل�ؤجل مبن يح�ضر من الزميالت والزمالء
�أع�ضاء الهيئة العامة املدرجني على �سجل املمار�سني مبوجب الك�شف
ال�صادر عن املجل�س .ويت�ضمن جدول �أعمال اجتماع الهيئة العامة،
مناق�شة التقارير الإدارية واملالية واملهنية املتعلقة ب�أعمال املجل�س
لل�سنوات  2019و 2020والفرتة املنق�ضية من  2021وا�صدار القرارات
الالزمة ب�ش�أنها ،وت�صديق احل�سابات اخلتامية لعامي  2019و2020
واالطالع على احل�سابات عن الفرتة املنق�ضية من العام احلايل و�إقرار
املوازنة التقديرية لل�سنة اجلديدة.
كما يت�ضمن االجتماع املوافقة على م�شروع نظام جائزة احل�سني
للإبداع ال�صحفي ،والتو�صية ب�إجراء درا�سة اكتوارية �شاملة ل�صندوق
التعاون وال�ضمان االجتماعي وتعديل النظام ا�ستنادا �إىل نتائجها،
وانتخاب النقيب ونائب النقيب و�أع�ضاء جمل�س النقابة وفقا لأحكام
القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه.
وبح�سب املادة  13من قانون النقابة �سي�صدر املجل�س ك�شفا �صباح
يوم الأربعاء املوافق � 22أيلول ب�أ�سماء الزمالء املدرجني على �سجل
املمار�سني ،والذين يحق لهم ح�ضور االجتماع وامل�شاركة باالنتخابات
على اللوحة اخلا�صة بالإعالنات داخل النقابة واملوقع الإلكرتوين
للنقابة و�صفحتها على الفي�سبوك ،وبذلك ف�إن �أي زميل مدرج ا�سمه
على �سجل ال�صحفيني املمار�سني قبل يوم الأربعاء امل�شار اليه يحق له
ح�ضور االجتماع وامل�شاركة باالنتخابات .وا�ستنادا لأحكام القانون
�سيتم فتح باب الرت�شح ملن�صب النقيب ونائب النقيب و�أع�ضاء املجل�س
يوم الثالثاء  5من �شهر ت�شرين الأول لعام  ،2021ويغلق باب الرت�شيح
مع نهاية ي��وم االثنني  11من ال�شهر ذات��ه .ويقوم املر�شح بتقدمي
الطلب للنقابة مقابل �إي�صال خطي با�ستالم الطلب موقع من مدير
النقابة ،حيث قرر املجل�س تكليفه بهذه املهمة ،و�ستقوم النقابة
بالإعالن عن �أ�سماء املر�شحني على اللوحة اخلا�صة بالإعالنات داخل
النقابة واملوقع الإلكرتوين للنقابة ( )www.jpa.joو�صفحتها
على الفي�سبوك (www.facebook.com Jordan-Press-
 )-Associationيف اليوم التايل ليوم انتهاء مدة الرت�شيح .ودعا
القائم ب�أعمال نقيب ال�صحفيني ينال الربماوي ،الزميالت والزمالء
االلتزام مبا جاء يف الربوتوكول رقم  20واخلا�ص بانتخابات النقابات
واجلمعيات وال��ن��وادي الريا�ضية ،م�ؤكدا �أهمية التعاون ومراعاة
متطلبات ال�سالمة وال�صحة الوقائية للحفاظ على �سالمة اجلميع
و�سالمة الإجراءات.

الهواري يبحث مع الصليب األحمر مجاالت
التدريب والتعليم المستمر للكوادر الصحية
*عمان

بحث وزير ال�صحة ،الدكتور فرا�س الهواري ،مع اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �سبل التعاون بني وزارة ال�صحة واللجنة الدولية
يف جم��االت التدريب والتعليم امل�ستمر للكوادر ال�صحية العاملة يف
امل�ست�شفيات احلكومية .وقالت ال��وزارة ،يف بيان �صحايف ،االثنني� ،إن
وزير ال�صحة ا�ستقبل رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف
الأردن� ،سارة �أفريلود ،ورئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف الأردن� ،ساندرا تيتامنتي ،ومن�سق ق�سم ال�صحة يف اللجنة الدولية،
الدكتور كا�سبار طا�شجيان .وا�ستعر�ض وزير ال�صحة ،خالل اللقاء،
�أبرز خطط الوزارة لتدريب الكوادر ال�صحية يف امل�ست�شفيات احلكومية،
م�ؤكدا �أنّ الوزارة ب�صدد افتتاح مركز للتدريب على برامج دعم احلياة
املعتمدة من جمعية القلب الأمريكية الأ�سبوع املقبل .و�أ�ضاف �أنّ املركز،
الذي �سيدرب على برامج دعم احلياة� ،سيكون �أول مركز متخ�ص�ص
لتدريب وت�أهيل الكوادر ال�صحية العاملة يف وزارة ال�صحة� ،إذ �سيجري
تدريب جميع الكوادر ال�صحية على برامج دعم احلياة ،وفقا لأحدث
املعايري العاملية وح�سب تعليمات جمعية القلب الأمريكية .و�أو�ضح
الهواري �أنّ هذه الربامج �ستزود الكوادر ال�صحية باملهارات الالزمة
لتقدمي الرعاية الطبية للحاالت الوعائية الطارئة ،مما ي�سهم يف رفع
فر�ص النجاة ،الفتا �إىل �أنه �سيجري تدريب الكوادر ال�صحية من قبل
مدربني معتمدين من اجلمعية ،و�سيخ�ضع جميع امل�شاركني الختبارات
عملية ونظرية للت�أكد من �إتقانهم للمهارات املقدمة ،مما ي�سهم يف رفع
كفاءة الرعاية املقدمة من الكوادر الطبية .و�ضمن �سياق االهتمام
بتدريب الكوادر ال�صحية ،ذكر البيان� ،أن ال��وزارة واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر اتفقا على �إيجاد مركز للتدريب والتعليم يف وزارة
ال�صحة بدعم مبا�شر من اللجنة الدولية لل�صليب الأح��م��رُ ،يعنى
بالتدريب على الإ�سعاف وال��ط��وارئ ،بالإ�ضافة �إىل تدريب الكوادر
ح��ول الوقاية من العنف �ضد ك��وادر ال�صحة ،وغريها من ال��دورات
التدريبية يف مرافق الرعاية ال�صحية .و�سيتم �إطالق عملية التدريب
املتعلقة بجانب التعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،بح�سب
ما جرى االتفاق عليه خالل اللقاء قبل نهاية العام احل��ايل ،حيث
�سيجري ت�صميم نوعني من الربامج التدريبية �أحدهما ملدة � 5أيام
للكوادر ال�صحية والثاين ملدة يومني لتدريب املدربني ( )TOTل�ضمان
ا�ستمراية عملية التدريب ،وذلك من خالل ت�أهيل املدربني .و�ستبد�أ
عملية تدريب الكوادر ال�صحية يف مرحلتها الأوىل ،بح�سب الهواري،
يف م�ست�شفى الإ�سعاف والطوارئ يف م�ست�شفيات الب�شري ،و�ست�صل �إىل 34
م�ست�شفى حكوميا موزعة على حمافظات اململكة كافة ،و�سيجري تدريب
هذه الكوادر وتطوير مهاراتهم يف جمال رعاية الطوارئ الأ�سا�سية.
كما وقدمت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر تربع ًا عيني ًا مل�ست�شفى
الكرك احلكومي ،متثل ببع�ض املعدات الطبية ،وبقيمة بلغت � 34ألف
أ�سرة تروليّ ،
دينار ،وت�شمل هذه املعدات على معدات مراقبة املري�ض ،و� ّ
و�آالت تخطيط القلب وغريها .كما جرى االتفاق ،خالل االجتماع،
على قيام اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بدعم وزارة ال�صحة يف
حملتها الوطنية للتطعيم �ضد فريو�س كورونا ،من خالل توفري الدعم
اللوجي�ستي الذي ي�شمل معدات التطعيم وو�سائل نقل فرق التطعيم
املتنقلة ( .)Mobile Teamsمن جانبه ،ق��ال الدكتور كا�سبار
طا�شجيان" :ن�ؤمن يف اللجنة الدولية ب�أهمية بناء ج�سور التعاون بيننا
وبني امل�ؤ�س�سات احلكومية ،حيث ت�ضمن اجتماع اليوم  3نقاط رئي�سية
متثلت يف مناق�شة التعاون يف ملف التطعيم �ضد فريو�س كورونا والو�ضع
ال�صحي يف �أماكن االحتجاز يف الأردن ،واال�ستعداد للطوارئ يف املرافق
التابعة لوزارة ال�صحة ".و�أ ّكد الدكتور طا�شجيان ا�ستعداد اللجنة
الدولية الكامل لدعم وزارة ال�صحة لوج�ست ًيا فيما يتعلق بحملة
التطعيم �ضد فريو�س كورونا يف حمافظات ال�شمال واجلنوب ،م�ضي ًفا
�أن اللجنة الدولية ،ويف �إطار تعاونها مع وزارة ال�صحة� ،ستقدم تدريبا
متخ�ص�صا ملوظفي وزارة ال�صحة لل�سيطرة على التوتر وللتعامل مع
مواقف العنف .و�أكد �ضرورة الدعم الكامل لوزارة ال�صحة يف م�ساعيها
نحو حت�سني بيئة عمل موظفي القطاع ال�صحي وزي��ادة الوعي ،فيما
يخ�ص التعامل معهم ،م�شريا �إىل �أن اللجنة �ستواظب على ا�ستك�شاف
�سبل التعاون الأخرى مع وزارة ال�صحة يف خمتلف املجاالت.

محلي

NATION’S NEWSPAPER

ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

دودين يرعى مؤتمر التربية
اإلعالمية والمعلوماتية الرقمي

*عمان
ّ

رعى وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم الناطق
الر�سمي با�سم احلكومة املهند�س �صخر دودين
افتتاح م���ؤمت��ر " لنبد�أ الرتبية الإعالمية
واملعلوماتية الرقمي  " 2021االثنني ،والذي
يعقد عرب تقنية االت�صال املرئي ( عن ُبعد)،
بتنظيم من جمعية حماية الأ�سرة والطفولة
يف حمافظة �إرب���د ،وبالتعاون م��ع �أكادميية
دويت�شه فيله الأملانية.
و�أك����د دودي����ن خ�ل�ال كلمته يف اجلل�سة
االفتتاحية للم�ؤمتر �أهمية تعزيز مفهوم
الرتبية الإعالمية واملعلوماتية يف ظل التط ّور
والكم
الهائل وامل�ستمر يف تقن ّيات االت�صال،
ّ
الهائل من املعلومات املتدفّقة عرب الف�ضاء
الإل��ك�تروين وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي
وو�سائل الإعالم.
و�أ���ض��اف �أن ه��ذا الأم���ر يتطلّب تكري�س
الثقافة ال�صحيحة للتعامل مع هذه الو�سائل،
وتعزيز قدرة الأفراد على متييزها ،ومتكينهم
من نبذ الإ�شاعات ،وتفنيد الأخبار الزائفة،
وتعزيز مهارات التفكري الناقد لديهم.
و�أ�شار �إىل �أن ا�ستقاء الأف��راد للمعلومات
أ�سا�سي على مواقع التوا�صل
بات يرتكّز ب�شكل �
ّ
االجتماعي و�أدوات�����ه؛ "وبالتايل �أ�صبحت
هذه الأدوات هي الأك�ثر ت�أثري ًا يف �أفكارهم
و�سلوك ّياتهم"؛ م�ؤكد ًا يف هذا الإط��ار �أهمية
احلاجة �إىل جتذير الوعي املجتمعي بكيف ّية
إيجابي خلدمة
التعامل معها ،وتوظيفها ب�شكل �
ّ
الأفراد واملجتمعات.

ول��ف��ت �إىل ر�ؤي���ة ج�لال��ة امل��ل��ك عبد اهلل
من�صات التوا�صل االجتماعي
الثاين ب�أن تكون ّ
"�صوت ًا م�سموع ًا لنا ،وفر�ص ًا غري م�سبوقة
للتوا�صل ،ن�سلّط ال�ضوء من خاللها على الق�ضايا
امل�صري ّية ونناق�شها يف �إطار حوار بنّاء".
كما �أ�شار �إىل �أهمية الرتبية الإعالم ّية
واملعلومات ّية يف توعية الأجيال �ضد خماطر
جمتمع ّية ع��دي��دة� ،ساهم ال��ت��ط�� ّور التقني
وان��ت�����ش��ار م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف
الرتويج لها ،كالتطرف والكراهية واالبتزاز
واغتيال ال�شخ�ص ّية وغ�يره��ا م��ن املمار�سات
ال�سلب ّية الواجب تعزيز الوعي مبخاطرها،
وكيف ّية الت�صدّ ي لها.
و�أكد �أهمية الرتبية الإعالمية يف تثقيف
الأف����راد بالقوانني والت�شريعات ،م��ن �أج��ل
تفادي بع�ض املمار�سات املخالِفة واملُج َّرمة
تتم يف كثري
قانون ًا ،كالإ�ساءة والت�شهري ،التي ّ
من الأحيان ب�سبب اجلهل يف معرفة القوانني.
و�أ�شاد وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم بجهود
القائمني على هذا امل�ؤمتر ،والذي ي�أتي متّ�سق ًا
م��ع اجل��ه��ود الوطن ّية الرامية �إىل تكري�س
مفهوم مهارات الرتبية الإعالم ّية واملعلومات ّية،
مبا يعزّ ز الوعي لدى الأفراد ،ويخدم املجتمع،
م�ؤكد ًا حر�ص احلكومة على ال�شراكة والتعاون
مع مثل ه��ذه امل��ب��ادرات اخل�ّل�اّ ق��ة ،مبا يحقّق
الفائدة للمجتمع.
وت�ضمنت اجلل�سة االفتتاحية من امل�ؤمتر
الذي ي�ستمر على مدار يومني كلمات لرئي�س
جمعية حماية الأ�سرة والطفولة يف حمافظة

�إربد كاظم الكفريي ،و مدير �أكادميية دويت�شه
فيله ك��ار���س�تن ف��ون ن��اه��م��ن ،و رئي�سة ق�سم
الثقافة والإع�لام يف �سفارة جمهورية املانيا
االحتادية لدى الأردن ليوين لورنز ،تناولت
�أفكار ًا ومقرتحات عن �أهمية تعزيز مفاهيم
الرتبية الإعالمية واملعلوماتية لدى ال�شعوب
للحد من انت�شار الإ�شاعات� ،إىل جانب احلديث
ع��ن جت���ارب ع��دد م��ن ال���دول يف تعميم هذه
املفاهيم لدى الأجيال النا�شئة وال�شباب.
ويت�ضمن م�ؤمتر " لنبد�أ الرتبية الإعالمية
واملعلوماتية الرقمي  "2021جل�سات وور�ش
عمل ي�شارك فيها تربويون ومعلمون ومعلمات
من م��دار���س خمتلفة بالإ�ضافة �إىل مدربني
م��ع��ت��م��دي��ن يف جم���ال ال�ترب��ي��ة الإع�لام��ي��ة
واملعلوماتية ،وم�شريف مراكز �شبابية وممثلني
ع��ن م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ال�شبابية من
حمافظة �إرب��د ،ويهدف �إىل تر�سيخ املهارات
والأ�ساليب التعليمية التفاعلية لدى العاملني
يف القطاعات التعليمية وال�شبابية يف حمافظة
اربد.
ويتزامن ه��ذا امل���ؤمت��ر مع انعقاد امل�ؤمتر
الإقليمي للرتبية الإعالمية واملعلوماتية
الذي تنظمه �أكادميية دويت�شه فيله ،الذي
يهدف �إىل تقدمي �أف�ضل املمار�سات لإدم��اج
مفاهيم الرتبية الإع�لام��ي��ة واملعلوماتية
يف امل��ن��اه��ج امل��در���س��ي��ة ،و�إط��ل�اق �شبكة بني
اجلهات الفاعلة يف جمال الرتبية الإعالمية
واملعلوماتية يف منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط
و�شمال �إفريقيا.

البرلمانية األردنية مع أميركا الشمالية
تبحث تعزيز العالقات مع واشنطن
*عمان

�أكد النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب
�أح��م��د ال�����ص��ف��دي �أن ال��ع�لاق��ات الأردن���ي���ة
الأم�يرك��ي��ة تاريخية ومتميزة ،م�شري ًا �إىل
�أن زي���ارة جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين �إىل
���را ،ك��ان��ت ناجحة
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،م����ؤخ ً
ومثمرة على جميع ال�صعد.
جاء ذلك خالل ح�ضوره ،االثنني ،جانب ًا من
اللقاء الذي جمع جمعية ال�صداقة الربملانية
الأردن��ي��ة مع دول �أمريكا ال�شمالية مع نائب
ال�سفري الأم�يرك��ي ل��دى اململكة مايك هانكي،
ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(� )USAIDشريي كارلني وع��دد من �أرك��ان
ال�سفارة ،حيث جرى بحث العالقات الثنائية
ب�ين البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف
املجاالت كافة.
و�أ���ش��ار ال�صفدي �إىل �أن الأردن يواجه
حت��دي��ات اقت�صادية �صعبة ج���راء موجات
اللجوء التي ا�ستقبلها على مر التاريخ ،حيث
حتمل �أعباء كبرية �أثرت على البنى التحتية
وقطاعات التعليم وال�صحة والعمل ،ف�ضال عن
جائحة كورونا وما احدثته من �آث��ار �سلبية
على القطاعات الإنتاجية.
و�أعرب عن تقديره ملواقف وا�شنطن جتاه
الأردن والدعم امل�ستمر الذي تقدمه للمملكة،
م���ؤك��دا �أن الأردن يتطلع �إىل زي���ادة املنح
وامل�ساعدات وامل�شاريع التنموية.
و�أك���د رئي�س اجلمعية النائب الدكتور
خري �أبو �صعيليك ،من جهته� ،أن زيارة جاللة
امللك عبداهلل الثاين �إىل ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية� ،شكلت حمطة تاريخية مهمة على
طريق تعزيز العالقات الثنائية وتوطيدها
يف �شتى امل��ي��ادي��ن وتو�سيع �آف���اق ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني عمان ووا�شنطن.
و�شدد على ���ض��رورة البناء على النتائج

االيجابية التي انبثقت عن املباحثات التي
اج��راه��ا جاللته م��ع الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن و�أرك��ان الإدارة الأمريكية ال�سيما يف
تعزيز ال��ع�لاق��ات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية بني البلدين ،حيث �أنها ت�ستند
�إىل �شراكة ا�سرتاتيجية طويلة بني البلدين
مبنية على ثقة امل�ؤ�س�سات الأمريكية بالأردن
وعلى عمق العالقات الرا�سخة بني اجلانبني.
وح���ول م�����س�يرة الإ����ص�ل�اح ال�����ش��ام��ل التي
يقودها جاللة امل��ل��ك ،ق��ال �أب��و �صعيليك �إن
الأردن قطع �شوط ًا كبري ًا يف هذا املجال وخطا
خطوات نوعية على طريق الإ�صالح ال�سيا�سي
واالقت�صادي والإداري ،وه��و اليوم ي�ؤ�س�س
ملرحلة جديدة لتعزيز امل�سرية الدميوقراطية
التي جت�سدت بت�شكيل اللجنة امللكية لتحديث
املنظومة ال�سيا�سية.
وفيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية� ،أو�ضح
�أبو �صعيليك �أن الأردن ميثل �صوت االعتدال
واحلكمة والعقل ولطاملا �أك��د جاللة امللك
�أهمية �إعادة �إطالق مفاو�ضات جادة وفاعلة
بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،لتحقيق
ال�����س�لام ال��ع��ادل وال�����ش��ام��ل على �أ���س��ا���س حل
الدولتني الذي ي�ضمن قيام الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام
 1967وعا�صمتها القد�س.
كما رك��ز �أب��و �صعيليك على �أهمية دعم
االقت�صاد الوطني وحت�سني بيئة الأع��م��ال،
م���ؤك��د ًا بهذا ال�صدد �أهمية مذكرة التفاهم
االقت�صادية مع الواليات املتحدة الأمريكية
التي ت�ضمن امل�ساعدات ال�سنوية والتي ت�صب
يف موازنة الدولة.
وحت���دث ال��ن��واب ن�صار القي�سي وجم��دي
اليعقوب وحممود الفرجات و�أ�سماء الرواحنة
و�سليمان ال��ق�لاب وخ��ال��د �أب��و ح�سان واي��وب
خمي�س ودينا الب�شري ويزن ال�شديفات وبالل

املومني ورائ���د ال�سمريات وع��م��اد ال��ع��دوان،
ب����دوره����م ،ع���ن ج��م��ل��ة م���ن ال��ق�����ض��اي��ا ذات
االهتمام امل�شرتك و�أهمية تعزيز ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني وتو�سيع
�آف��اق التعاون يف خمتلف امل��ج��االت ،م�شريين
�إىل �أن الأردن ُي�شكل حالة توازن يف الإقليم
ولعب دور ًا مميز ًا يف حفظ الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.
و�أ������ش�����ادوا ب��ال��دع��م الأم��ي�رك����ي امل��ق��دم
للمملكة ،معربني عن تطلعهم �إىل زيادة حجم
امل�ساعدات ليتمكن الأردن من موا�صلة دوره
الإن�ساين والأخالقي جتاه الالجئني والتعايف
من التداعيات االقت�صادية جلائحة فريو�س
كورونا.
و�شددوا على �أن املنطقة لن تنعم بالأمن
واال���س��ت��ق��رار دون ح��ل ع��ادل و�شامل يف�ضي
�إىل �إع��ل�ان ق��ي��ام دول���ة فل�سطينية كاملة
ال�����س��ي��ادة على ت��راب��ه��ا ال��وط��ن��ي وعا�صمتها
القد�س وا�ستعادة احلقوق امل�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني.
وق���ال ه��ان��ك��ي ،م��ن ج��ان��ب��ه� ،إن العالقات
ب�ين البلدين وط��ي��دة وتاريخية ،م���ؤك��د ًا �أن
الرئي�س بايدن عرب خالل زيارة جاللة امللك
اىل وا�شنطن عن متانة هذه العالقة ووقوف
ال��والي��ات املتحدة �إىل جانب الأردن ،قائال
"لطاملا كنتم �إىل جانبنا ،و�ستجدنا دائما
�إىل جانب الأردن" ،ورحب بجاللته يف البيت
الأبي�ض ك�صديق عزيز لأمريكا.
و�أعرب عن تقديره للدور املهم الذي يقوده
ج�لال��ة امل��ل��ك يف حتقيق الأم���ن واال�ستقرار
يف ال�شرق الأو���س��ط ،قائ ًال "�إن جناحكم هو
جناحنا" .كما �أكد هانكي حر�ص بالده على
دعم الأردن والوقوف �إىل جانبه واال�ستمرار
يف العمل والتن�سيق معه للتغلب على التحديات
االقت�صادية التي تواجهه.

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

�أعلن وزي��ر ال��زراع��ة رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة التعاونية
الأردن��ي��ة املهند�س خالد احلنيفات ،عن توفري قرو�ض للجمعيات
التعاونية بقيمة � 30أل��ف دي��ن��ار دون ف��وائ��د ،م��ن خ�لال م�ؤ�س�سة
الإقرا�ض الزراعي� ،شريطة �أن تقدم اجلمعية الراغبة باحل�صول
على القر�ض �ضماناتٍ  ،و�سيتم رفعها يف القريب �إىل � 30ألف دينار.
و�أكد احلنيفات خالل تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة اال�ست�شارية لتنفيذ
ا�سرتاتيجية احلركة التعاونية الأردنية للأعوام (،)2025-2021
�أهمية العمل على �إيجاد ذرا ٍع متويلٍ للجمعيات التعاونية من خالل
امل�ؤ�س�سة التعاونية الأردنية حتى يت�سنى لها دعم القطاع التعاوين.
و�شدد على �ضرورة تفعيل دور امل�ؤ�س�سة التعاونية من ناحية
التمويل ،وتقدمي خدمات الإر�شاد وت�أهيل وتدريب التعاونيني� ،إ�ضافة
�إىل تعزيز دورها يف ن�شر الفكر التعاوين يف املجتمع.
وكان رئي�س ال��وزراء وافق على ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية من ذوي
اخل�برة يف العمل التعاوين برئا�سة مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية
عبدالفتاح ال�شلبي؛ لتقدمي امل�شورة للم�ؤ�س�سة وتعزيز ًا للنهج الت�شاركي
مع ال�شركاء املعنيني يف القطاع التعاوين الأهلي ،لتنفيذ اال�سرتاتيجية
الوطنية للحركة التعاونية.
وقال احلنيفات �إن هذه اال�سرتاتيجية وخطتها التنفيذية تعترب
ً
انطالقة جديدة لقطاع
مبثابة �أر�ضية للعمل التعاوين ،وت�شكل
التعاون احليوي ،م�شري ًا �إىل �أهمية ت�شخي�ص مواطن اخللل وامل�شكالت
التي اعرتت م�سرية العمل التعاوين ،وايجاد احللول الناجعة لها.
و�أ�ضاف احلنيفات �إننا ن�أمل من اللجنة اال�ست�شارية امل�ساهمة
يف تعديل الت�شريعات الناظمة للعمل التعاوين ،وتقدمي الت�صورات
والتو�صيات التي ترثي القطاع التعاوين للنهو�ض به ،موجه ًا �أع�ضاء
اللجنة �إىل عقد اجتماع �شهري برئا�سة مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية،
وع��ق��د اج��ت��م��اع ك��ل ث�لاث��ة �شهور برئا�سته؛ ل��ل��وق��وف على جميع
امل�ستجدات يف �أعمال اللجنة اال�ست�شارية.
من جهته� ،أكد مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية عبدالفتاح ال�شلبي،
�أهمية رعاية وزير الزراعة ،رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة التعاونية،
الجتماع اللجنة اال�ست�شارية الأول ،مو�ضح ًا �أن هذه اللجنة تعترب
ً
خدمة للقطاع التعاوين.
رافد ًا للم�ؤ�س�سة يف تقدمي امل�شورة والن�صيحة
وقال �إن من بني مهام اللجنة امل�ساهمة يف تطوير العمل التعاوين
من خالل ما �ستقدمه من مقرتحات وتو�صيات قابلة للتنفيذ؛ ان�سجام ًا
مع خمرجات اال�سرتاتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وبينّ ال�شلبي �أن اال�سرتاتيجية �أقرت ت�أ�سي�س �صندوق التنمية
التعاوين ،كنافذة متويلية للجمعيات التعاونية ،الفت ًا �إىل ان هذا
ال�صندوق �سيعمل مبوجب نظام خا�ص.
وفيما يتعلق بن�شر الثقافة والفكر التعاوين بني �أبناء املجتمع،
�أ�شار �إىل توا�صل امل�ؤ�س�سة التعاونية مع وزارة التعليم العايل من �أجل
اعتماد م�ساق درا�سي يف اجلامعات الأردنية حول الفكر التعاوين.
بدورهم� ،أجمع �أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية يف مداخالتهم على
�أهمية النهو�ض بالقطاع التعاوين ،وتوفري الدعم للجمعيات التعاونية،
م�ؤكدين يف الوقت ذاته على دور اال�سرتاتيجية الوطنية للحركة
التعاونية الأردنية ،واخلطة التنفيذية لها يف حتقيق ذلك الأمر.
و�أ�شاروا �إىل وجود جملةٍ من املعيقات التي تعرتي م�سرية العمل
التعاوين ،والتي ال بدّ من جتاوزها من خالل و�ضع احللول لها ،م�شددين
يف الوقت ذاته على �ضرورة �إعادة االهتمام والألق للقطاع التعاوين
باعتباره قطاع ًا ثالث ًا وحلقة و�صل ما بني القطاعني العام واخلا�ص.

وزير األشغال يترأس
وفدا أردنيا إلى بغداد
*عمان

تر�أ�س وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان ،املهند�س يحيى الك�سبي،
وفد ًا �أردني ًا متوجه ًا �إىل بغداد ،االثنني ،وذلك ملتابعة خمرجات القمة
الثالثية التي عقدت يف العا�صمة العراقية.
ويرافق الك�سبي عدد من ممثلي قطاع الإن�شاء والإ�سكان واملقاوالت
والقطاعات ال�صناعية ،حيث �ست�ستمر لقاءات العمل حتى اخلمي�س
املقبل .و�سيعقد الك�سبي عدة لقاءات عمل مع املعنيني يف العراق ،خالل
�أيام الزيارة ،والتي ت�أتي تنفيذ ًا للتوجيهات امللكية ال�سامية للحكومة،
لتعزيز �آفاق التعاون والتو�سع فيها ،وحر�صا من رئي�س الوزراء الدكتور
ب�شر اخل�صاونة على ت�أطري التعاون امل�شرتك ،مبا ين�سجم مع م�صلحة
البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة ،وخ�صو�صا املجاالت االقت�صادية
وما يتعلق مبجال الإ�سكان والإن�شاء واملقاوالت.
وكان الك�سبي ،عقد �صباح اليوم االثنني ،اجتماعا مع ممثلي اجلهات
امل�شاركة يف الوفد الأردين املتوجه �إىل بغداد ،بح�ضور الأمني العام
بالوكالة واملعنيني يف الوزارة ،وممثلي الوفود امل�شاركة .وبحث الك�سبي
مع ممثلي الوفود امل�شاركة االتفاقيات والبنود التي �سيتم التوقيع عليها
خالل زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردين ،م�شددا على �ضرورة
الرتكيز على ترجمة الزيارة التفاقيات عمل على �أر�ض الواقع.

دورة تدريبية لإلعالميين حول توظيف
الفنون اإلعالمية بدعم القضايا السكانية
*عمان

نظّ م املجل�س الأعلى لل�سكان ،بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان ،االثنني ،دورة تدريبية ملجموعة من الإعالميني الداعمني
للق�ضايا ال�سكانية والتنموية من خمتلف الو�سائل الإعالمية لكيفية
توظيف الفنون الإعالمية احلديثة يف دعم ق�ضايا ال�سكان والتنمية.
وت��ه��دف ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ،ال��ت��ي ح�ضرتها م��دي��رة �إدارة
ال�سيا�سات ال�سكانية يف جامعة ال��دول للعربية �شعاع الد�سوقي،
وت�ستمر يومني ،لتعزيز كفاءة وقدرات الإعالميني والإعالميات يف
كيفية توظيف الفنون الإعالمية احلديثة؛ بهدف الرتويج والدعم
للأهداف والر�ؤى ال�سكانية والتنموية يف املجتمع ،وتوجيه ر�سائل
توعوية تت�سم بدرجة عالية من املهنية والفعالية يف تغيري الآراء
وال�سلوكيات واالجتاهات لأف��راد املجتمع حول الق�ضايا ال�سكانية
والتنموية.
و�أكّ��دت الأمينة العامة للمجل�س الأعلى لل�سكان الدكتورة عبلة
عماوي ،يف بداية التدريب� ،أهمية تعزيز دور و�سائل الإعالم يف دعم
ال�سيا�سات ال�سكانية ،و�إدماج البعد ال�سكاين والديناميكيات ال�سكانية
يف عملية التخطيط االقت�صادي واالجتماعي وم��ن منظور النوع
االجتماعي والنهج احلقوقي� ،سواء على امل�ستويني الوطني �أو املحلي،
وما يتطلب ذلك من �سيا�سات مالئمة للرتكيبة ال�سكانية وتغيرّ اتها
وانعكا�ساتها على االحتياجات يف جماالت التعليم والتدريب والت�شغيل
وال�صحة وتوزيع املوارد ،ومتكني املر�أة وال�شباب وغريها.
و�شدّ دت عماوي على �ضرورة وجود �إعالم �سكاين يتمتع بالكفاءة
واملهنية والتغطية ال�شاملة ،الفتة �إىل �أهمية تكثيف اجلهود
الإعالمية يف دعم وم�ساندة هذه الق�ضايا؛ للو�صول لتحقيق الأهداف
املن�شودة بتح�سني امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي وحتقيق الرفاه
للمواطن.
من جانبها ،قالت مديرة مكتب �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف
الأردن ان�شراح �أحمد� ،إن ال�صندوق ينظر للإعالم ك�شريك رئي�س
مهم يف تناول الق�ضايا ال�سكانية املختلفة ،مثل :ال�سيا�سات ال�سكانية،
والق�ضايا ال�سكانية ،وال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،والبعد ال�سكاين،
والنوع االجتماعي ،والعنف املبني على النوع االجتماعي.

محلي
التنمية :ضبط  389متسوال األسبوع الماضي
*عمان

�ضبطت ف��رق مكافحة الت�سول يف وزارة التنمية االجتماعية،
خالل الأ�سبوع املا�ضي 389 ،مت�سوال ،بينهم  235من الأحداث و 154
من البالغني.
وقالت وزارة التنمية االجتماعية ،يف بيان �صحفي االثنني� ،إن
عدد امل�ضبوطني يف حمافظة العا�صمة بلغ  92مت�سوال ومت�سولة ،منهم
 44من البالغني ،و 5من جن�سيات غري �أردنية ،و 48من الأحداث؛ بينهم
 7من جن�سيات غري �أردنية ،فيما �شارك يف احلملة  102موظف و33
حافلة .وبلغ عدد امل�ضبوطني يف �إقليم اجلنوب  97من الأحداث و34
مت�سوال من البالغني ،و 185مت�سوال يف �إقليم ال�شمال ،بينهم  34من
البالغني و 150من الأحداث.
وذك��رت ال��وزارة �أن من بني امل�ضبوطني "متهمون بجرائم قتل"،
بالإ�ضافة �إىل وجود  12ق�ضية �أمن دولة بحق �أحدهم ،اً
ف�ضل عن
وجود قيود جرمية لعدد منهم بجرائم خمتلفة ،و 12مت�سوال منهم
يتقا�ضون رواتب من ال�ضمان االجتماعي ترتاوح بني  300و 700دينار،
و 13مت�سوال منهم ميتلكون �سيارات خ�صو�صية ،وواحد منهم ميتلك
م�ؤ�س�سة فردية.
وبينت الوزارة �أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق
امل�ضبوطني و�إيداعهم املراكز الأمنية املخت�صة.
و�أكدت �أن حمالت مكافحة الت�سول م�ستمرة يف جميع حمافظات
اململكة ،بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة املحلية والأمن
العام و�أمانة عمان الكربى والبلديات ،للحد من �آفة الت�سول يف خمتلف
املحافظات.
ودعت املواطنني �إىل عدم منح ه�ؤالء املت�سولني �أية مبالغ مالية
لأنهم ميتهنون الت�سول للتك�سب وجمع الأموال دون حاجة من خالل
ا�ستدرار عطف النا�س واالحتيال عليهم ،مطالبة املواطنني بامل�ساهمة
يف مكافحة ه��ذه الآف��ة عرب التوا�صل مع ال���وزارة من خ�لال اخلط
ال�ساخن رقم  0798518274للإبالغ عن �أية حاالت ت�سول.

مذكرة تفاهم بين التعاونية األردنية
والحلول المالية للدفع بالهاتف النقال
*عمان

وقعت امل�ؤ�س�سة التعاونية الأردنية ،االثنني ،مذكرة تفاهم مع
�شركة احللول املالية للدفع بالهاتف النقال ( ،)UWalletوذلك
بهدف الت�سهيل على املتعاملني مع امل�ؤ�س�سة من جمعيات تعاونية
و�أع�ضائها.
ووق��ع مذكرة التفاهم عن امل�ؤ�س�سة التعاونية مديرها العام
عبدالفتاح ال�شلبي ،وعن ال�شركة رئي�سها التنفيذي الدكتور عالء
ن�شيوات.
وتهدف املذكرة �إىل تطوير املنظومة املالية للم�ؤ�س�سة التعاونية
� ،إذ تكفل تقدمي خدمة الدفع عن طريق رمز اال�ستجابة ال�سريعة
داخل امل�ؤ�س�سة.
وقال ال�شلبي �إن امل�ؤ�س�سة التعاونية ،ومن خالل مذكرة التفاهم،
�ستعمل على تب�سيط الإجراءات املالية �أمام امل�ستفيدين من خدماتها،
خا�صة اجلمعيات التعاونية و�أع�ضائها ،م�ؤكد ًا �أهمية التحول الرقمي
يف جمال توفري اخلدمات للمراجعني.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة التعاونية ت�سعى دائم ًا �إىل تطوير �آليات
عملها ،ال �سيما يف اجلوانب املالية ،وامل�ضي قدم ًا يف حوكمتها� ،إ�ضافة
�إىل توفري اخلدمات ملتعامليها ب�صورة مثلى.
و�أ�شاد ن�شيوات ،من جهته ،بجهود امل�ؤ�س�سة التعاونية ،وم�ساهمتها
الفاعلة يف جماالت التنمية امل�ستدامة ،ورفع امل�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف للتعاونيني واملجتمعات املحلية.
و�أكد ال�سعي للعمل مع امل�ؤ�س�سة التعاونية بروح ال�شراكة؛ لتعزيز
دور التكنولوجيا واال�شتمال املايل لدى امل�ؤ�س�سة التعاونية واجلمعيات
التعاونية.
ومبوجب مذكرة التفاهم ،تقدم �شركة احللول خلدمات الدفع عرب
الهاتف النقال وثيقة حل املحفظة الإلكرتونية املتنقلة ،والتي ت�شمل
على جميع التفا�صيل املطلوبة ،وفقا الحتياجات امل�ؤ�س�سة التعاونية
لتقليل اجلهد والوقت املبذول يف احلركات املالية.
وتن�ص املذكرة على فتح ح�سابات حمافظ �إلكرتونية للراغبني من
املوظفني يف امل�ؤ�س�سة ،ومن املنت�سبني واملنتفعني من اجلمعيات جمان ًا،
و�إ�صدار بطاقات �إلكرتونية جمانية لهم مرتبطة بح�سابات املحافظ
الإلكرتونية (.)UWallet
كما تمُ كن اجلمعيات من ا�ستقبال ر�سوم االنت�ساب و�أية م�ستحقات
من املنت�سبني دون �أي ر�سوم �أو كلف خمفية؛ مما يوفر الوقت واجلهد
على اجلمعية واملنت�سب عن طريق رمز اال�ستجابة ال�سريع (QR
� ، )Codeإ�ضافة �إىل ت�سجيل ح�ساب �أعمال للجمعيات ،والذي ميكن
من خالله تنفيذ وا�ستقبال الدفعات ملختلف اجلهات ملن يرغب بذلك.
وتن�ص م��ذك��رة التفاهم على ا���ص��دار بطاقات "ما�سرت كارد"
بال�ستيكية للمنت�سبني الراغبني ،على �أن يجري االتفاق على �سعر
البطاقة للمنت�سبني مع �صاحب العالقة الراغب بذلك ،و�ستتمكن
اجلمعيات التعاونية من حتويل الأم��وال للمنتفعني من اجلمعية �أو
املوظفني يف اجلمعية دون �أي ر�سوم �أو كلف ،وملن ترغب من اجلمعيات
بعد ا�ستكمال �إجراءات ال�صرف املتبعة بالنظام الداخلي للجمعية.

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

�أكد ا�ست�شاري �أمرا�ض املناعة واحل�سا�سية ،م�ست�شار رئي�س هيئة
الأركان امل�شرتكة لل�ش�ؤون الطبية ،العميد الدكتور عادل الوهادنة،
�أن اجلرعة الواحدة من لقاح كورونا ال تكفي وال ت�شكل حماية من
الفريو�س �إذا مل يتم تعزيزها باجلرعة الثانية.
و�أ�ضاف الوهادنة خالل جل�سة حوارية عقدتها اللجنة العلمية يف
نقابة الأطباء �إن "الأردن ال يعاين من م�شكلة نق�ص لقاحات فري�س
كورونا لكن هناك �ضعفا يف الإقبال ،م�شريا اىل �أن الأردن �أثبت جناحا
مميزا يف مواجهة جائحة كورونا من خالل تطوير القطاع ال�صحي
وتوفري املطاعيم .وقال� ،إن "الأردن يعي�ش نعمة كبرية من خالل توفر
املطاعيم وتنوع �أ�ساليب �إعطائها من خالل توزيع مراكز التطعيم
وتوفري بع�ضها من داخل املركبات ،بينما تعاين كثري من دول العامل من
�شح املطاعيم" ،مبينا �أنه كلما زادت ن�سبة املطاعيم انخف�ضت �أعداد
املتحورات والتي عادة ما تكون �شر�سة ،و�أن احلفاظ على �إجراءات
الوقاية مهمة حتى بعد �أخذ اللقاح خا�صة �أن ن�سبة من ح�صلوا على
اللقاح مل تزل منخف�ضة ن�سبي ًا .و�أكد الوهادنة �أن اللقاحات �أثبتت
جناعتها بغ�ض النظر عن ن�سب فعالية اللقاح ،مبينا �أنه طاملا وافقت
اجلهات املخت�صة على اللقاح فهذا يعني �أنه �آمن ومفيد ،م�شريا اىل
�أن تاريخ الأردن وجتربته يف اللقاحات مميزة ،وا�ستطاع خالل �أزمة
كورونا تطوير ه��ذه ال��ق��درات بطريقة مدرو�سة وبعيدة عن نظام
الفزعة ،كما �أن قدرات القطاع ال�صحي تطورت وزادت �سعة الأ�سرة يف
القطاع ال�صحي بكل عام يف الأردن.
وبني �أن هناك �أكرث من طريقة تتعامل بها مطاعيم كورونا ،ومنها
مطاعيم الفريو�سات املقتولة ،ومطاعيم ت�أخذ جزءا من الربوتني،
ومطاعيم ت�أخذ امل��ادة الوراثية ،مبينا �أن املطاعيم لن تدخل يف
ال�شيفرة الوراثية ملتلقي املطعوم و�أن احلديث عن مثل هذه الأمور
جمرد �إ�شاعات.
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مؤتمر عن كيفية االعتماد على الذات في
اقتصاد المئوية الثانية السبت المقبل
*عمان

اع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة الأردن���ي���ة للبحث
العلمي وال���ري���ادة والإب������داع ،ع��ن عقد
امل�ؤمتر االقت�صادي ال�سابع بعنوان "كيفية
االعتماد على ال��ذات يف اقت�صاد املئوية
الثانية" ،ال�سبت املقبل.
وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة يف ب��ي��ان �صحفي
االثنني ،ان امل�ؤمتر ال��ذي يعقد بالتعاون
مع جامعة البرتا ،يهدف لتحديد مالمح
املرحلة التالية من املئوية الثانية للدولة
الأردن��ي��ة واحل��اج��ة اىل ت�أ�سي�س قاعدة
اقت�صادية اجتماعية متينة واال�سهام يف
تعزيز امكانات وا�ستدامة م�سارات التنمية
على املدى الطويل.
وب�ين رئي�س اجلمعية ال��دك��ت��ور ر�ضا
اخلوالدة ،ان امل�ؤمتر ي�أتي ليقيم التجربة
االردن��ي��ة على مراحلها املختلفة خالل
املئة عام االوىل من ت�أ�سي�سها واالنتقال
اىل املئوية الثانية لرت�سم مالمح االعتماد
على ال��ذات وبناء اقت�صاد متني للأجيال
القادمة.

وا�شار اىل ان العامل تعلم در�سا خالل
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا وتعطل
�سال�سل عر�ض ال�سلع واخل��دم��ات ب�سبب
توقف االن��ت��اج وتعطل �سال�سل التوريد
وت�سريح الكثري م��ن ال��ع��م��ال��ة .وا���ض��اف
ان احل��ك��وم��ة ك��ان م��ن اول��وي��ات��ه��ا خ�لال
اجلائحة تعزيز اجهزة خدمات الطوارئ
وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى االم���ن ال�صحي وتلبية
االحتياجات العاجلة ،وحماولة حتقيق
االمن الغذائي وتوفري احلماية لل�شركات
مبختلف احجامها.
كما اول��ت احلكومة حينها االهتمام
بتوفري احلماية للأ�سر من خماطر االفال�س
والت�صدي للفقر والبطالة وحتقيق االمن
االقت�صادي وامل���ايل واالجتماعي ال��ذي
ت�سببت اجلائحة برتاجعه وال�ضرر به.
واكد اخلوالدة انه وبالتوازي مع ذلك
يجب حتديد احتياجات املرحلة القادمة
من خالل امل�ؤمتر الذي �سيتم عقده ال�سبت
املقبل.
م���ن ج��ه��ت��ه ،او����ض���ح رئ��ي�����س اللجنة

ال��ت��ح�����ض�يري��ة ل��ل��م���ؤمت��ر ال��دك��ت��ور �سامر
ال��رج��وب ،ان هناك �ستة حم��اور رئي�سية
�سيتم مناق�شتها خ�لال امل���ؤمت��ر ،مب�شاركة
م�س�ؤولني وخمت�صني وباحثني.
وق����ال ان ت��ل��ك امل���ح���اور ه���ي ،االم���ن
االقت�صادي للدول والربامج االقت�صادية
لالعتماد على ال����ذات ،واالع��ت��م��اد على
الذات يف القطاع الزراعي واالمن الغذائي،
واالمن املايل واالعتماد على الذات ،و�أمن
االقت�صاد ال�صحي وتلبية االحتياجات
الطارئة ،وال��ع��ودة اىل مفهوم االعتماد
على ال��ذات يف العامل يف مرحلة الرتاجع
عن العوملة ،وحم��ور الذكاء اال�صطناعي
وال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة -االقت�صاد
املعريف.
ي��ذك��ر ان اجلمعية االردن��ي��ة للبحث
العلمي �ستعمل على رفع التو�صيات والنتائج
التي يتو�صل اليها امل�ؤمترون اىل ا�صحاب
القرار للإفادة منها يف معاجلة ق�ضايا هامة
تتعلق باالقت�صاد وكيفية مواجهة اثار
جائحة كورونا.

صدور التقرير الشهري حول
تطورات القضية الفلسطينية
*عمان

�أ���ص��درت دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية
تقريرها ال�شهري ل�شهر �آب  ،2021حول
تطورات الق�ضية الفل�سطينية ،مربزا ت�أكيد
جاللة امللك عبداهلل الثاين بذل الأردن
كل اجلهود على جميع امل�ستويات الإقليمية
وال���دول���ي���ة ،ل��دع��م وم�����س��ان��دة الأ���ش��ق��اء
الفل�سطينيني يف ن�ضالهم العادل وامل�شروع
لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
كما �أبرز التقرير ت�أكيد جاللته �إنهاء
االحتالل واالعرتاف بحقوق الفل�سطينيني
التي كفلتها القوانني الدولية والأع��راف
الإن�سانية ،وعلى ر�أ�سها حق تقرير امل�صري،
ومركزية الق�ضية الفل�سطينية؛ �أردنيا
وع��رب��ي��ا ،و�أه��م��ي��ة التو�صل �إىل ت�سوية
�سلمية وف��ق املرجعيات املعتمدة ،و�صوال
�إىل �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة،
والقابلة للحياة على خطوط الرابع من
ح��زي��ران ع��ام  1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��ت��ق��ري��ر ،ح�����س��ب بيان
�صادر عن ال��دائ��رة ،االث��ن�ين ،االنتهاكات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��وا���ص��ل��ة يف الأرا����ض���ي
الفل�سطينية امل��ح��ت��ل��ة خ�ل�ال ���ش��ه��ر �آب
 ،2021يف حتدٍ جلميع املواثيق واملعاهدات
والقرارات الدولية� ،أبرزها :ا�ست�شهاد 9
فل�سطينيني ،منهم � 7شهداء م��ن ال�ضفة
الغربية و 2من قطاع غزة.
كما �أ�صيب  244فل�سطينيا يف ال�ضفة
ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ����زة ،بينهم �أط��ف��ال
و�صحفيون وفل�سطينية و�آخ���ر م��ن ذوي
الإع����اق����ة ،خ��ل�ال ع��م��ل��ي��ات االق��ت��ح��ام
وامل��واج��ه��ات م��ع ق���وات االح���ت�ل�ال ،فيما
ت���وزع���ت الإ����ص���اب���ات ب�ي�ن � 49إ���ص��اب��ة
بالر�صا�ص احلي ،و� 28إ�صابة بالر�صا�ص
املعدين املغلف باملطاط ،والأخرى �إ�صابات
بر�ضو�ض ،وحاالت اختناق جراء ا�ستن�شاق

الغاز امل�سيل للدموع.
و�أ����ش���ار ال��ت��ق��ري��ر �إىل اع��ت��ق��ال ق��وات
االحتالل  380فل�سطينيا؛ منهم  372يف
ال�ضفة الغربية و 8يف قطاع غ��زة ،الفتا
�إىل ت�صدر القد�س عمليات االعتقال بواقع
 97عملية اعتقال بالرتافق مع جملة من
االنتهاكات املعتادة حلقوقهم.
كما وا�صلت قوات االحتالل اقتحامها
لتجمعات �سكنية فل�سطينية نحو 318
اقتحاما ،مع التنكيل باملواطنني وانتهاك
حرماتهم وت��خ��ري��ب متعمد للممتلكات
اخلا�صة والعامة ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة
 321حاجز ًا ع�سكريا مفاجئ ًا يف الأرا�ضي
املحتلة� ،أعاقت حركة املواطنني والب�ضائع
واملنتجات الزراعية.
و�أو���ض��ح التقرير ا�ستمرار االحتالل
ممار�سته انتهاكاته املمنهجة �ضد املقد�سات
الإ���س�لام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف الأرا����ض���ي
الفل�سطينية امل��ح��ت��ل��ة ،ح��ي��ث اقتحمت
جمموعات من قوات االحتالل الإ�سرائيلي
وامل�ستوطنني املتطرفني الأق�صى ال�شريف
�أك�ثر من  23م��رة خ�لال �شهر �آب ،بقيادة
ع�ضو الكني�ست ال�سابق ،مو�شيه فيغلني،
ال���ذي نظم ج���والت ا�ستفزازية لت�أدية
طقو�س تلمودية يف اجل��زء ال�شرقي من
الأق�صى وقبالة قبة ال�صخرة.
كما قامت ق��وات االح��ت�لال مب�صادرة
�أرا����ض لعدد م��ن الفل�سطينيني ،و�إخ��ط��ار
الكثري من املن�ش�آت بالهدم ،حيث �شهد �شهر
�آب هدم  37بيت ًا ومن�ش�أة يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ،من بينها ح��االت ه��دم ذاتية؛
نفذها الفل�سطينيون �أنف�سهم؛ تفاديا لدفع
غرامات مالية باهظة.
ولفت التقرير �إىل �إق���رار ال�سلطات
الإ�سرائيلية عدد من امل�شاريع اال�ستيطانية
ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��ك��ث��ي��ف اال���س��ت��ي��ط��ان
وتر�سيخ الوجود اليهودي يف عدد من املدن

يف طليعتها ال��ق��د���س� ،إذ �شرعت �سلطات
االحتالل ب�إجراء حفريات �سرية جديدة
�أ���س��ف��ل اجل��ه��ة الغربية ل�ساحة ال�براق
امل�ؤدية حلارتي ال�شرف واملغاربة يف القد�س
القدمية ،والتي ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من
امل�سجد الأق�صى.
كما ط��رح��ت مناق�صة �سرية لبناء
ج�سر ب��اب امل��غ��ارب��ة ،حيث مت��ت مطالبة
امل��ق��اول�ين ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا ملناق�صة بناء
اجل�سر الوا�صل بني باحة حائط الرباق
�إىل احلرم القد�سي ال�شريف بالتوقيع على
بند �سري بخ�صو�ص �أعمال بناء اجل�سر،
بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص �أك�ثر من 8500
دومن لـ  6مزارع وب�ؤر ا�ستيطانية يف ال�ضفة
الغربية لغر�ض الرعي والزراعة ،وبدون
تراخي�ص بناء.
وع��ل��ى �صعيد ال�����ش���أن الإ���س��رائ��ي��ل��ي،
ا�ستعر�ض التقرير ع���ددا م��ن الق�ضايا،
�أبرزها �صدور تقرير عن دائرة الإح�صاء
املركزية الإ�سرائيلية ي�شري �إىل �أن عدد
�سكان �إ�سرائيل جتاوز  9.3مليون هذا العام،
بزيادة � 146ألف �شخ�ص عن العام ال�سابق،
بن�سبة ارتفاع  1.6باملئة.
ك��م��ا ت���ن���اول ال��ت��ق��ري��ر ت���راج���ع ع��دد
املتفائلني مب�ستقبل الأم����ن ال��ق��وم��ي يف
�إ�سرائيل باال�ستناد �إىل ما يعرف بـ"م�ؤ�شر
ال�صوت الإ�سرائيلي" ،وهو ا�ستطالع �شهري
ل��ل��ر�أي ال��ع��ام وال�سيا�سات يف �إ�سرائيل،
يجريه "مركز غوطمان" ،التابع للمعهد
الإ�سرائيلي للدميقراطية .و�أ�شار �إىل القلق
الإ�سرائيلي الناجت عن االن�سحاب الأمريكي
م��ن �أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ع�بر ق����راءة امل��واق��ف
ال�صامتة للم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية الر�سمية،
التي تعزز نظرية �ضرورة عدم االعتماد
ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة يف
مواجهة الق�ضايا امللحة وامللفات ال�ساخنة
يف �ضوء مثل هذه التطورات.

جلسات حوارية ونشاطات
بمناسبة مئوية الدولة
*عمان

وا�صلت مركز �شبابية يف عدة حمافظات
يف اململكة تنفيذ جل�سات حوارية ون�شاطات
جمتمعية� ،ضمن االحتفال مبئوية الدولة
الأردنية.
ففي العا�صمة عمان ،وا�صلت مديرية
�شباب حمافظة العا�صمة واملراكز التابعة
لها ،تنفيذ اجلل�سات التعريفية والأن�شطة
ال��ت��وع��وي��ة وج��اه��ي��ا ،مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات
العمرية.
فقد نفذ مركز �شابات ماركا والقوي�سمة
برنامج "�سبارك" بالتعاون مع منظمة
"�أمدي�ست" وامل��م��ول م��ن �شركة بوينغ
والذي ي�ستهدف الفئة العمرية من  14اىل
 15عاما ،بح�ضور  40م�شاركا.
ويهدف الربنامج اىل تعريف امل�شاركني
مبجموعة "ليجو" التعليمية ،وال���ذي
ي�ستخدم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
وال���ف���ن وال��ري��ا���ض��ي��ات يف ف��ه��م امل��ب��ادئ
اال�سا�سية للفيزياء من خ�لال ا�ستخدام
التطبيق والتجارب العملية.
ك��م��ا ���ش��ارك م��رك��ز ���ش��ب��اب ن��اع��ور يف
احلملة الوطنية ال��ت��ي �أطلقتها وزارة
الإدارة املحلية ،بالتعاون مع بلديتي ناعور
وح�سبان ،حيت ا�شتملت احلملة على �أعمال
تنظيف و�إزال���ة الأع�����ش��اب يف املتنزهات
والطرق العامة.
ونفذ مركز �شباب �أم الر�صا�ص ن�شاطا

ع���ن "االقت�صاد ع�ب�ر م��ئ��وي��ة ال��دول��ة
االردنية" بح�ضور  13م�شاركا.
وحت��دث املحا�ضر فاخر النوار�سة عن
االجن���ازات والتحديات التي م��رت خالل
ع�شرة عقود املا�ضية و�أه��م املراحل التي
مرت بها الدولة الأردنية ،وكيف ا�ستطاع
الأردن م��واج��ه��ة ال�صعوبات يف خمتلف
امل��ج��االت ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ما
انعك�س ايجابا على حياة املواطن يف حتقيق
النه�ضة والتقدم واالزدهار.
كما نفذ مركز �شابات العا�صمة ن�شاطا
تطوعيا مت خالله ر�سم جداريات جتميلية
داخ��ل ال�صالة الريا�ضية ،بهدف حتفيز
وت��ع��زي��ز مفاهيم العمل التطوعي لدى
امل�شاركات.
ويف �إرب�����د ،ن��ظ��م م��رك��ز ���ش��ب��اب ل��واء
الو�سطية غ��رب��ي �إرب���د جل�سة ح��واري��ة
بعنوان "مكافحة الف�ساد ب�ين النظرية
والتطبيق" ،مب�شاركة � 20شاب ًا من �أع�ضاء
املركز.
و�أكد املحا�ضر املحامي خالد الب�شايرة
خ�ل�ال اجل��ل�����س��ة� ،أن م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد
م�س�ؤولية وطنية م�شرتكة لتعزيز قيم
النزاهة وال�شفافية ،م�شري ًا �إىل �ضرورة
طرح املراكز واملدار�س لندوات وم�ساقات
ت��ع��زز مفاهيم ال��ن��زاه��ة وال�شفافية ،ما
ي�شكل عام ًال وقائي ًا للحد من انت�شار الف�ساد
مبختلف �أ�شكاله.

وا�ستعر�ض الب�شايرة الأف��ع��ال التي
ت�شكل ف�سادًا واملن�صو�ص عليها يف قانون
ال��ن��زاه��ة ومكافحة الف�ساد ،والأح��ك��ام
الناظمة لعملية تلقي التظلمات والتعامل
ريا �إىل خطورة جرمية الوا�سطة
معها ،م�ش ً
واملح�سوبية باعتبارها من اجلرائم التي
تنخر م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو ما تطرقت له
الورقة النقا�شية ال�ساد�سة جلاللة امللك.
ويف عجلون ،اختتم مركز �شباب عبني
عبلني دورة "�أمناط حياة �صحية �سليمة"
مب�شاركة � 20شابا.
و�أ�شار املثقف ال�صحي عماد عريقات
اىل �أمن���اط احل��ي��اة ال�صحية والتغذية
ال�سليمة ،وجتنب م�سببات التوتر وكيفية
التعامل م��ع ال��ت��وت��ر ،وخم��اط��ر التدخني
واملخدرات ،م�شريا �إىل �آثار جائحة كورونا
وكيفية اتباع قواعد ال�سالمة العامة مع
الت�أكيد على �أخذ املطاعم.
وب�ين رئي�س املركز رائ��د املومني� ،أنه
مت تنفيذ ن�����ش��اط لعبة ك���رة ال��ق��دم يف
ملعب املجمع الريا�ضي /عجلون ،لتو�ضيح
�أهمية الن�شاط البدين يف حت�سني اللياقة
الع�ضلية ولياقة القلب واجلهاز التنف�سي
وحت�سني ال�صحة العقلية واملزاج ،وحت�سني
�صحة العظام ،وحرق ال�سعرات احلرارية
الزائدة يف اجل�سم ومنع حتولها �إىل دهون
مرتاكمة يف اجل�سم والتي ت�سبب ال�سمنة
والأمرا�ض.
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مقال رئيس التحرير
صنعه الكبار ليتحكموا
في الصغار !!!..

خالد خازر الخريشا
�صنعه الكبار ليتحكموا
يف ال�صغار ،و�أ�س�سه الأق��وي��اء لي�سيطروا على
ال�ضعفاء ،وو�ضع �أ�س�سه املنت�صرون و�أر�سى قواعده امل�ستعمرون،
الذين �أرادوه ق�صد ًا �أداة لهم لل�سيطرة ،وو�سيلة للهيمنة ،و�أ�سلوب ًا
للتحكم ،و�شك ًال للبقاء وم�برر ًا للوجود ،و�سبي ًال لتمرير �سيا�ساتهم
واملحافظة على امتيازاتهم
�إنه �صندوق النقد الدويل وتابعه البنك الدويل ،وجه اال�ستعمار
اجل��دي��د و�سالحه احل���اد ،و�أدات����ه اخل�شنة ،و�سكينه القاطعة،
و�شروطه القاهرة ،وو�صفاته املميتة ،وو�سائله املذلة ،ي�سلطونه على
من ي�شا�ؤون ،ويطلقونه �ضد من يريدون ،فيتدخلون يف �ش�ؤون الدول،
ويعدلون يف �سيا�سات احلكومات ،ويبدلون يف النظم االقت�صادية
واملعايري التجارية ،ويفر�ضون �أ�شكال احلياة ومظاهر العي�ش .
�أوجدوه بعد رحيلهم من البالد التي كانوا يحتلونها� ،ضد ال�شعوب
املقهورة ليجوعوهم ويحرموهم ،ويعذبوهم ويقهروهم ،وي�سلبوا
خرياتهم وينهبوا ثرواتهم ،حيث مل يكن لهذه الدول التي حتررت
منهم حديث ًا نظم ًا اقت�صادية وال هياكل مالية ،وال خطط م�ستقبلية
�أو م�شاريع �إنتاجية وت�صوراتٍ �إمنائية� ،إذ كان ا�ستقاللها ناق�ص ًا
وتبعيتها كبرية ،وقدراتها على جم��اراة الغرب القادر اقت�صادي ًا
وتقني ًا ومعلوماتي ًا حمدودة جد ًا
ً
وح�شية والأ�شد
�إنها امل�ؤ�س�سة الدولية الر�أ�سمالية ،الأك�ثر
ً
عدوانية �ضد املواطنني ،التي تتعمد تركيز ر�ؤو�س الأموال يف �أيدي
ثراء وفح�ش ًا ،وج�شع ًا وطمع ًا،
فئاتٍ قليلةٍ جد ًا من املجتمع ،ليزدادوا ً
يف الوقت ال��ذي تعمل فيه بكل ا�ستطاعتها حلرمان الفقراء مما
بقي معهم ،وجتريدهم مما كان لهم متوين ًا �أو دعم ًا� ،أو مرافق عامة
وت�سهيالت دولة ،حتى �أ�صبحت مرافق الدولة وم�ؤ�س�سات ال�شعب كلها
�شركات للأغنياء ،ينظمونها ب�شروطهم ،ويخ�ضعونها لأطماعهم،
ويفر�ضون فيها ت�صوراتهم ،فغدت ن��وادي للكبار ومرافق للأغنياء
فقط ،فال يتمتع بها الفقراء ،وال ي�ستفيد منها العامة ،وقد كانت كلها
من قبل لهم ولغريهم
تكاد و�صفات هذا ال�صندوق النكد تت�شابه وال تختلف لكل دولةٍ
تلج�أ �إليه وتطلب م�ساعدته �أو ترغب يف ا�ست�شارته ،فهو يدفع
احلكومات التباع �سيا�ساتٍ تق�شفيةٍ حادةٍ ملنا�سبة العجز املايل الذي
تعاين منه ،وق��د �أدت �سيا�سة التق�شف التي يعتمدها �إىل تدمري
اخلدمات االجتماعية ،وتلف ال�ضمان ال�صحي ،وانهيار امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،ف�ضال عن تف�شي ظاهرة البطالة و�إغالق امل�ؤ�س�سات العامة،
واملعامل وامل�صانع ال�صغرية التي فقدت ال�سند واحلماية من الدولة
�صندوق النقد الدويل يدعو �إىل حترير التجارة اخلارجية ورفع
القيود عنها ،وال�سماح للمنتجات الغربية باملناف�سة والدخول �إىل
�أ�سواق البلدان الوطنية ،حيث جتتاح ال�شركات العمالقة العابرة
للقارات حدود هذه الدول ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يقود دوم ًا �إىل
مدقع بني الطبقة
وفقر
حدوث حالة بطالة عامة ،ت�سفر عن
خراب ٍ
ٍ
ٍ
الأكرب والأكرث عدد ًا يف البلدان النامية
ال���دول التي خ�ضعت لو�صفة �صندوق النقد ال���دويل وطبقت
�شروطه ،ازدادت مديونيتها وت�ضخمت �أزماتها ،وت�ضاعفت م�شاكلها،
وزادت ن�سبة بطالتها ،وانخف�ضت قيمة عملتها ،وتراجع م�ستوى دخل
�أفرادها ،وات�سعت الهوة بني مواطنيها ،وخلقت طبقة �صغرية غنية
فاح�شة الرثاء ،و�أخرى كبرية فقرية حمرومة من كل �شيء
يف ظل حالة الركود االقت�صادي املهول ال��ذي تعاين منه دول
املنطقة ،وحتت ثقل العقوبات االقت�صادية التي تفر�ضها الواليات
املتحدة الأمريكية وجمل�س الأمن الدويل ،ف�إن �إدارة �صندوق النقد
بطمع،
ب�شغف ،وي�سيل لعابهم
ال��دويل وامل�شرفني عليه يتلمظون
ٍ
ٍ
ويرتب�صون بحقدٍ  ،وينتظرون متى يتدخلون يف �ش�ؤون دول املنطقة
العربية والإ�سالمية ،ليوهنوا قوتها ،وي�ضعفوا اقت�صادها ،ويفر�ضوا
عليها �شروط ًا تعجيزية ليحدوا م��ن ق��درات��ه��ا ،وي�ضعوا ح��دود ًا
لتطلعاتها ،ومينعوها من التفكري يف التطوير واحلداثة ،وامتالك
القدرة والتقانة ،ويجربوها على اتباع �سيا�ستهم وع��دم معار�ضة
توجهاتها
اليوم ال�صندوق املايل اال�ستعماري يفرت�س غالبية ال��دول ومن
�ضمنها االردن متهيد ًا الخ�ضاعها وال�سيطرة عليها ،وتدمري اقت�صادها
وتخريب م�ستقبلها ،فها هو اقت�صادنا ال ي�سر عدو وال �صديق وهذه
البطالة تت�سع رقعتها على الراقع وم�ؤ�شرات الفقر حتلق عالي ًا
وترف�ض االنخفا�ض وال��ن��زول  ،م��ن ينبطح لل�صندوق بالت�أكيد
وبائ�س معلومٌ  ،ورغم ذلك ما زالت حكوماتنا
م�صريه �أ�سودٌ حمتومٌ
ٌ
وا�ستقدام للخرباء
تت�سابق وتهرول نحوه ملزيدٍ من الديون والقيود،
ٍ
وامل�ست�شارين ذوي االمتيازات العالية والرواتب اخليالية ،تدفعهم
وع��ودٌ زائفة بالغنى وال�ثراء ،والتطور والنماء والتقدم والرخاء،
وك�أنهم مل ي�أخذوا الدرو�س والعرب ،ومل يتعلموا مما وممن �سبق ،الذين
ارتهنوا لل�صندوق وباعوا �أوطانهم ،و�أغرقوا بالدهم ،وفرطوا يف
خريات �شعوبهم ،ودمروا م�ستقبل �أجيالهم ،وما زالوا يحلمون بجناته
وي�أملون يف وعوده .
khrishakhaled@yahoo.com

اإلدارية النيابية تبحث
مطالب مشرفات تربويات
*عمان

بحثت اللجنة الإدارية النيابية ،خالل اجتماع عقدته االثنني،
مطالب عدد من امل�شرفات الرتبويات يف وزارة الرتبية والتعليم ،والتي
تتعلق بالبند  8من وثيقة الإ�شراف الرتبوي لعام .2021
وق��ال رئي�س اللجنة ،النائب الدكتور علي الطراونة� ،إن هذا
البند ين�ص على �أن" :تلتزم امل�شرفة الرتبوية بزيارة مدار�س الذكور
والإناث ،ما ي�شكل بع�ضا من احلرج للإناث بزيارة مدار�س الذكور".
و�أ���ض��اف ،خالل تر�ؤ�سه االجتماع بح�ضور رئي�س جلنة التعليم
وال�شباب النيابية الدكتور بالل املومني والنائبني حممد ال�شطناوي
و�صفاء املومني والأم�ين العام لل�ش�ؤون التعليمية يف وزارة الرتبية
والتعليم ن��واف العجارمة وع��دد من املعنيني يف ال���وزارة وم�شرفات
تربويات� ،أن اللجنة طالبت بتعديل ذلك البند احرتاما خل�صو�صية
امل�شرفة الرتبوية .من جهته� ،أ�شاد العجارمة بدور امل�شرفني وامل�شرفات
الرتبويات ،م�شريا �إىل تعيني عدد كبري من امل�شرفني الرتبويني خالل
الفرتة املا�ضية ،ب�شكل يفوق الأعوام التي �سبقتها .وحول تعديل البند
� ،8أو�ضح العجارمة �أنه �سيتم الرتكيز على �أن تقوم امل�شرفة الرتبوية
بزيارة مدار�س الإن��اث ،ويف حال عدم وج��ود م�شرف ي��زور مدار�س
الذكور تقوم امل�شرفة بزيارتها .وبني �أن مدار�س الذكور مفتوحة
�أمام امل�شرفات والعك�س �صحيح ،ويف حال وجود خ�صو�صية للم�شرف �أو
امل�شرفة بزيارة �أي مدر�سة �سيتم �أخذها بعني االعتبار.
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هجمات كابل وجالل أباد« ..قواعد
اللعبة» تتغير في أفغانستان
*كابل

فيما تتوا�صل التحركات ال�سيا�سية والإدارية التي تنفذها
حركة طالبان لتكري�س حكمها يف خمتلف مناطق �أفغان�ستان،
وقع هجومان يف مدينتي كابل وجالل �أباد خلفا  7قتلى و�أكرث من
 30م�صابا ،يف �أول �أحداث عنف بعد تفجري مطار كابل الدويل
الذي طال جنودا �أمريكيني ومدنيني �أفغانا قبل نحو �شهر.
وتوحي التفجريات الأخ�يرة ب�إمكانية خروج الأو�ضاع يف
البالد عن �سيطرة طالبان� ،أمنيا على الأقل ،و�سط احتماالت
باندالع مواجهات م�سلحة بني خمتلف التنظيمات الأفغانية
الراف�ضة حلكم احلركة ،كما حدث يف �أوائ��ل الت�سعينات من
القرن املن�صرم.
التفجريات الأخ�يرة ،و�إن مل تعلن �أي جهة عن م�س�ؤوليتها
عنها ،ف�إن م�صادر قيادية عليا من حركة طالبان �سربت معلومات
لو�سائل الإع�لام املقربة منها ،تقول �إن وراءه��ا فلول تنظيم
داع�ش يف �أفغان�ستان (داع�ش خرا�سان) ،م�ضيفة �أن احلركة
فتحت حتقيقا يف الهجمات و�ستدفع اجلناة للمحاكمة.
�شهود عيان من مدينة جالل �أباد الأفغانية عا�صمة والية
ننغرهار �شرقي البالد ،ذكروا على و�سائل التوا�صل االجتماعي
�أن  4تفجريات متتالية هزت املدينة ،كان وا�ضحا �أنها من�سقة
للغاية ،وتنتظر جتمهر ال�سكان كل مرة لتنفيذ الهجوم التايل،
حيث كانت جميعها بعبوات نا�سفة مو�ضوعة يف �أماكن قريبة من
بع�ضها.
الوالية التي يتهمها قادة طالبان ب�أنها مركز لتجمع مقاتلي
تنظيم "داع�ش خرا�سان" ،تعتقد �أو�ساط �سيا�سية حملية �أنها
الأقل والء وقبوال بحكم احلركة ،لتنوعها العرقي وال�سيا�سي
وارتباطها التاريخي بوالية بان�شري� ،آخر املواقع التي وقعت بيد
طالبان ،بعد مقاومة كبرية ومعارك دامية.
حركة طالبان �أك��دت �إن �أجهزتها الأمنية �ألقت القب�ض
على عدد من الأ�شخا�ص داخ��ل كابل وج�لال �أب��اد ،م�ؤكدة �أن
التفجريات يف الأوىل طالت قافلة ع�سكرية تابعة لها كانت
تنفذ �أعمال مراقبة تقليدية.
لكن �شهود عيان من داخل العا�صمة �أكدوا �أن تفجري كابل
�إمنا ا�ستهدف حيا �سكنيا يعرف با�سم دا�شت بار�شي بوا�سطة
�سيارة مفخخة ،و�أن معظم ال�ضحايا كانوا من الأطفال والن�ساء
لأن الهجوم وقع وقت الظهرية ،حينما كانت ال�شوارع يف عز
ازدحامها.
اخلبري الأمني �صقر دوبراين �أحال التفجريات �إىل واحد من
تف�سريين ،ح�سبما قال يف حديث مع موقع "�سكاي نيوز عربية".
و�أو�ضح "ثمة ر�أي عام ال ي�ستهان به داخل �أفغان�ستان ،يعتقد
�أن طالبان رمبا تف�سح املجال ن�سبيا للحركات املتطرفة لأن تنفذ
بع�ض التفجريات والأعمال الإرهابية الأخ��رى ،لتقوم تاليا
مبحاربتها والظهور كقوة �شرعية حتارب التطرف ،فتنال بذلك
نوعا من القبول الأمريكي والأوروبي اخلارجي ،وتوافقا داخليا
ب�شرعية احلركة" .وي�ضيف دوبراين "على النقي�ض من ذلك،
ف�إن بع�ض الآراء تقول �إن التنظيمات امل�سلحة داخل �أفغان�ستان
رمبا �صارت تتلقى بع�ض الدعم امل��ايل والع�سكري من �أجهزة
ا�ستخباراتية لدول مناه�ضة حلركة طالبان ،و�أن هذه الدول
رمبا �ست�ستخدم تلك التنظيمات ملواجهة احلركة ،ومب�ستويات
�أكرث كثافة يف امل�ستقبل املنظور" .لكن بع�ض الآراء الأخ��رى،
ترى �أن �سيطرة احلركة ع�سكريا على خمتلف مناطق البالد
وب�سرعة قيا�سية ،مبا يف ذلك معقل املعار�ضة الرئي�سي يف والية
بان�شري ،رمبا دفع التنظيمات امل�سلحة �إىل تغيري �أ�سا�س مواجهتها
حلركة طالبان ،من �شكل املواجهة الع�سكرية املبا�شرة �إىل
ممار�سة عمليات نوعية �ضد احلركة ،بهدف ا�ستنزافها و�إجبارها
على الدخول يف �سلك التفاو�ض والو�صول �إىل حلول �سيا�سية مع
باقي القوى ال�سيا�سية الأفغانية.
وتذهب هذه الآراء �إىل توقعات بحدوث املزيد من مثل هذه
العمليات ،يف املناطق الأفغانية التي تعاين فيها حركة طالبان
من معار�ضة �صامتة ،مثل الواليات ال�شرقية وال�شمالية.

تعيين رئيس الوزراء البريطاني االسبق
غوردون براون سفيرا بالصحة العالمية
*لندن

عربي دولي

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية تعيني رئي�س ال���وزراء
الربيطاين اال�سبق غ���وردون ب��راون �سفريا لتمويل ال�صحة
العاملية .ونقلت و�سائل اعالم بريطانية عن املدير العام ملنظمة
ال�صحة العاملية ،تيدرو�س جيربي�سو�س ،االثنني ،فوله �إن دور
براون �سي�سهم يف ت�شجيع ودعم عمل منظمة ال�صحة العاملية
لزيادة الوعي على امل�ستوى الدويل ب�ش�أن احلاجة امللحة لتمويل
م�ستدام لل�صحة على م�ستوى العامل ،وحتديدا من دول جمموعة
الع�شرين وجمموعة ال�سبع.

األردن ضيف شرف في مهرجان
سماع الدولي احتفا ًال بمئوية الدولة

*رام اهلل

*القاهرة

اختارت جمهورية م�صر العربية الأردن
�ضيف ���ش��رف يف م��ه��رج��ان �سماع ال��دويل
للإن�شاد واملو�سيقى الروحية ،بدورته 14
اال�ستثنائية للعام  ،2021والذي انطلقت
فعالياته مب�����ش��ارك��ةٍ عربية و�إ�سالمية
ودول��ي��ة وا�سعة ،وذل��ك احتفاالً مبئوية
الدولة الأردنية.
وح�ضر ال�سفري الأردين يف القاهرة،
�أجم��د الع�ضايلة ،حفل افتتاح املهرجان،
وال����ذي حتت�ضن قلعة ���ص�لاح ال��دي��ن يف
العا�صمة امل�صرية ال��ق��اه��رة فعالياته،
مب�شاركة  33فرقة �إن�شادٍ ومو�سيقى من
خمتلف دول العامل.
ومي��ث��ل الأردن يف امل��ه��رج��ان ،فرقة
�شباب و�شابات ال�سلط للإن�شاد الديني،
والتي قدمت �ضمن �أم�سية �أم�����س ،اللون

الأردين يف الإن�شاد� ،إىل جانب م�شاركات
لفرق �إن�شاد ومو�سيقى روحية من جميع
الدول امل�شاركة ،وا�شرتكت يف ور�شةٍ فنية
جتمع الفقرات من جميع الفرق لتن�صهر
وتتوحد للت�أكيد على التوا�صل الإن�ساين
لتقدمي لوحة فنية �صوتية يف �أج��واء
روحانية.
والتقى الع�ضايلة �أع�ضاء فرقة �شباب
و�شابات ال�سلط للإن�شاد الديني ،و�أثنى
على �أدائ��ه��م وم��ا ق��دم��وه م��ن مقطوعات
دينية ،م�شيد ًا بح�سن متثيلهم ل�ل��أردن،
ومتمني ًا لهم التوفيق والنجاح يف العرو�ض
التي �ستقدمها الفرقة على امتداد �أي��ام
املهرجان ،والذي ت�ستمر فعالياته حتى الـ
 24من ال�شهر احلايل.
وقدّ م الع�ضايلة �شكره لوزارة الثقافة
امل�صرية على ما تبديه من ت��ع��اونٍ مثمر

وجهودٍ بناءة يف خدمة العالقات الثقافية
وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع م�����ص��ر والأردن،
وم�����ش��ارك��ة اململكة احتفاالتها مبئوية
ال��دول��ة الأردن��ي��ة ع�بر فعاليات ثقافية
متعددة ،تعك�س القرب والأخوة التي جتمع
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�شارك يف حفل افتتاح املهرجان ،الذي
يعقد هذا العام حتت �شعار "ر�سالة �سالم
�إىل العامل" ،عدد من �سفراء الدول العربية
والإ�سالمية والأجنبية ال�صديقة.
ي�شار �إىل �أن م�سرح "بئر يو�سف يف
القلعة� ،شهد �أداء �إن�شاديا ومو�سيقيا قدمته
فرق من الأردن وم�صر ورومانيا وال�سودان
وفرن�سا و�سوريا وجنوب ال�سودان واليمن
وبنجالدي�ش واليونان ولبنان و�إندوني�سيا،
وفل�سطني ،بالإ�ضافة للفرق الكنائ�سية من
خمتلف الدول امل�شاركة.

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع
الدولي باعتماد آليات ملزمة إلنهاء االحتالل
*رام اهلل

طالبت وزارة اخلارجية الفل�سطينية
امل��ج��ت��م��ع ال����دويل بتحمل م�����س���ؤول��ي��ات��ه
ال��ق��ان��ون��ي��ة والأخ�ل�اق���ي���ة جت���اه م��ع��ان��اة
ال�شعب الفل�سطيني ،ع�بر تفعيل �آليات
ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم املتحدة
وال��ق��رارات الأمم��ي��ة اخلا�صة بالق�ضية
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال��ب��دء
باجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يوم غد االثنني يف نيويورك.
و�أكدت اخلارجية الفل�سطينية ،يف بيان
�صحفي �أن تطبيق البنود املذكورة ي�أتي
لإل��زام �إ�سرائيل كدولة احتالل عن�صري
ب�إنهاء احتاللها للأر�ض الفل�سطينية مبا
فيها القد�س ال�شرقية ،ولي�س �إ�ضاعة
الوقت يف معاجلة بع�ض مظاهر االحتالل

وق�����ش��وره� ،أو ادارة ال�����ص��راع حت��ت �شعار
الت�أييد ال�شكلي النظري حلل الدولتني.
وح��م��لّ��ت احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
امل�س�ؤولية كاملة ع��ن نتائج وتداعيات
ت��ن��ك��ره��ا حل��ق��وق ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني
الوطنية ال��ع��ادل��ة وامل�����ش��روع��ة ،وحربها
املفتوحة لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية،
لي�س فقط على امل�ستوى امليداين ،وكذلك
على م�ستوى الت�صريحات واملواقف املعادية
لل�سالم التي يطلقها يومي ًا �أركان االئتالف
احل��اك��م يف �إ���س��رائ��ي��ل ،مب��ا فيها امل��واق��ف
الأخرية لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ووزير
جي�شه الداعمة لال�ستيطان ،وتعميقه،
وتو�سيعه على ح�ساب �أر�ض دولة فل�سطني.
ودان��ت ال���وزارة الت�صعيد احلا�صل يف
اعتداءات ميلي�شيات امل�ستوطنني وعنا�صر

�أ�سرع فر�صة ممكنة ،ووف��ق منهجية معززة
بقيادة االحت��اد الإفريقي و�إرادة �سيا�سية
ملمو�سة من اجلميع".
وك���ان جمل�س الأم���ن اعتمد ،الأرب��ع��اء،
بيانا رئا�سيا يدعو فيه �أط��راف �سد النه�ضة
الإثيوبي �إىل ا�ستئناف املفاو�ضات برعاية
االحتاد الإفريقي.
وق��ال البيان الرئا�سي" :جمل�س الأم��ن
لي�س جهة االخت�صا�ص يف النزاعات الفنية

والإدارية حول م�صادر املياه و االنهار".
ودع��ا جمل�س الأم��ن �أط��راف �سد النه�ضة
�إىل ا�ستئناف املفاو�ضات ،م�شددا على �ضرورة
العودة �إىل اتفاق املبادئ املوقع يف .2015
وخ�لال الأ�شهر املا�ضية ،ارتفعت حدة
التوتر بني �إثيوبيا من جهة وم�صر وال�سودان
من جهة �أخرى ،بعدما �أعلنت �أدي�س �أبابا �أنها
ب��د�أت امللء الثاين لبحرية �سد النه�ضة ،مما
�أثار قلق بلدتي امل�صب.

منظماتهم الإره��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��واط��ن�ين
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،و�أر����ض���ه���م ،وم��ن��ازل��ه��م،
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ،وك����ان �آخ���ره���ا االع��ت��داء
الآث��م بال�ضرب الذي مار�سه امل�ستوطنون
على مواطنني ق��رب احل��رم الإبراهيمي
باخلليل ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ع��دد منهم
بر�ضو�ض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم يف
البلدة القدمية .كما دانت حرب االحتالل
املفتوحة �ضد الوجود الفل�سطيني الوطني
والإن�ساين يف عموم املناطق امل�صنفة (ج)،
مب��ا يف ذل��ك ا�ستهداف امل��ن��ازل واملن�ش�آت
الفل�سطينية يف تلك املنطقة ،وكذلك
ال���ط���رق ال���زراع���ي���ة واال���س��ت��ي�لاء على
اجل��راف��ات التي حت��اول �شق ه��ذه الطرق
لتمكني املواطنني من الو�صول �إىل �أرا�ضيهم،
و�أ�شجارهم ،ومزروعاتهم.

دع��ت جلنة املتابعة العليا ل�ش�ؤون اجلماهري العربية يف
ارا�ضي عام  48لوقف انتهاكات االحتالل وم�ستوطنيه يف امل�سجد
الأق�صى املبارك ،و�شد الرحال �إىل القد�س وامل�سجد الأق�صى.
واو�ضحت اللجنة يف بيان �أن امل�سجد الأق�صى املبارك ي�شهد
هذه الأيام انتهاكات �إ�سرائيلية احتاللية متتالية ،حيث باتت
�سوائب امل�ستوطنني تقتحمه ب�شكل ثابت ،وتقوم ب�أداء الطقو�س
الدينية اليهودية داخله.
وا�ضافت ان��ه وبالتوازي مع انتهاكات امل�ستوطنني ،تقوم
قوات االحتالل بالت�ضييق على امل�سلمني ورواد امل�سجد الأق�صى
ومنا�صريه ب�إبعادهم ق�سرا عنه عرب الأوام���ر االحتاللية
ال�صادرة عن �أذرع االحتالل املختلفة يف مدينة القد�س .و�أ�شارت
�إىل ان القد�س العا�صمة العتيدة للدولة الفل�سطينية تتعر�ض
ل�سل�سلة من الت�ضييقات واملمار�سات االحتاللية البغي�ضة التي
تتمثل يف هدم البيوت والت�ضييق على �أهلها بهدف ترحيلهم
وتهجريهم وتفريغ احلامية الأوىل للم�سجد الأق�صى املبارك
من �أهلها .و�أكدت ان املمار�سات االحتاللية يف امل�سجد الأق�صى
هدفها تغيري الو�ضع القائم فيه ،وان �إقامة الطقو�س الدينية
اليهودية داخ��ل الأق�����ص��ى ،انتهاك حلرمته الدينية كونه
م�سجدا �إ�سالميا مباركا للم�سلمني و�أحد معامل الهوية الوطنية
الفل�سطينية ملدينة ال��ق��د���س .ودع��ت امل��واط��ن�ين يف القد�س
والداخل �إىل تكثيف �شد الرحال �إىل امل�سجد الأق�صى وبالذات
خالل �أي��ام الأعياد اليهودية التي تكرث فيها هذه املمار�سات
االحتاللية .كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي �إىل الدفاع عن �أوىل القبلتني ،ودول العامل وامل�ؤ�س�سات
الدولية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وحركات الت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني �إىل ردع االحتالل عن انتهاك الو�ضع القائم يف
الأق�صى وعن الإخالل بااللتزامات الدولية يف هذا ال�ش�أن.

العربية المشتركة تطالب بإعادة فتح
القنصلية االميركية بالقدس الشرقية
*القدس

ط��ال��ب ن���واب القائمة العربية امل�شرتكة يف الكني�ست
اال�سرائيلي االث��ن�ين ،يف ر���س��ال��ة خطية موجهة �إىل وزي��ر
اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني ،ب�إعادة فتح القن�صلية
الأم�يرك��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�شرقية .وا���ش��ار ال��ن��واب ،اىل ان
"القن�صلية قد اغلقت على يد الإدارة الأمريكية ال�سابقة ،التي
اتخذت خطوات خطرية بحق الفل�سطينيني� ،إر�ضاء ملجموعات
اليمني املتطرف الإ�سرائيلي و�أهدافه" .وا�ضافوا ان �إغالق
القن�صلية �سابقا ترافق بالرتويج ملحاولة ال�ضم غري القانوين
التي �شرعت به حكومة االح��ت�لال الإ�سرائيلي ،وال�سيطرة
على حياة وم�صري ال�شعب الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل ما �سببته
من خف�ض ملكانة ال�شعب الفل�سطيني حيث مت تخ�صي�ص مكتب
ل�ش�ؤونه يف ال�سفارة الأمريكية يف "�إ�سرائيل" .واو�ضحوا ان هذه
اخلطوات قابلها الرف�ض لي�س فقط عند القيادات الفل�سطينية،
بل ب�إجماع ال�شعب الفل�سطيني و�أي�ضا جمموعة كبرية من
اجلانب الإ�سرائيلي التي ت�ؤمن حقا بال�سالم العادل والدائم
بني اجلانبني .وجاءت ر�سالة نواب القائمة العربية امل�شرتكة،
يف �أعقاب مطالبة حكومة االحتالل الإ�سرائيلي برئا�سة نفتايل
بينيت ،بعدم فتح القن�صلية يف القد�س املحتلة.

بعد زيارة البابا ..العراق يستعد
الستقبال شيخ األزهر
*بغداد

*اخلرطوم

*القدس

اقتحمت جمموعات من امل�ستوطنني املتطرفني اليهود �صباح
االث��ن�ين ،باحات امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك  -احل��رم القد�سي
ال�شريف مبدينة القد�س املحتلة.
وق��ال �شهود عيان ملرا�سل وكالة االنباء االردنية (برتا)
يف رام اهلل ،ان االقتحامات نفذت بحرا�سةٍ م�شددة من �شرطة
االحتالل اال�سرائيلي اخلا�صة املدججة بال�سالح.
وا���ض��اف��وا ان امل�ستوطنني �أدوا طقو�سهم التلمودية
اال�ستفزازية ب�شكلٍ علني وجتولوا والتقطوا ال�صور يف باحات
امل�سجد الأق�صى و�سط الت�صدي لهم بالطرد وهتافات التكبري
االحتجاجية من قبل امل�صلني واملرابطني وح��را���س امل�سجد
االق�صى املبارك .وكثف امل�ستوطنون من اقتحاماتهم اليومية
للم�سجد االق�صى اخ�يرا بحجة االعياد اليهودية ،و�أطلقت
جماعات الهيكل امل��زع��وم دع���وات للم�ستوطنني املتطرفني
باقتحام االق�صى ب�شكل كبري يوم غد الثالثاء الذي ي�صادف
"عيد العر�ش اليهودي".

لجنة المتابعة العربية تدعو لوقف
انتهاكات االحتالل ومستوطنيه في األقصى

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

عبرّ وزير الري ال�سوداين يا�سر عبا�س،
الأح���د ،عن �أمله يف �أن يدفع اعتماد بيان
جمل�س الأمن الأطراف الثالثة �إىل ا�ستئناف
التفاو�ض ب�ش�أن �سد النه�ضة.
وق��ال وزي��ر ال��ري ال�سوداين ،يف تغريدة
ع��ل��ى ح�سابه ال��ر���س��م��ي يف ت��وي�تر" :ي�أمل
ال�سودان �أن يدفع اعتماد بيان جمل�س الأمن
الأطراف الثالثة �إىل ا�ستئناف التفاو�ض يف

مستوطنون متطرفون يقتحمون
االقصى بحراسة شرطة االحتالل

للمرة الأوىل ،ي�ستعد �شيخ الأزهر للقيام
بزيارة ر�سمية �إىل العراق� ،ستكون "حافلة
باملحطات املهمة" ،و�ستحمل معان رمزية
كثرية كون العراق وم�صر يعتربان من رموز
العامل الإ�سالمي.
وبعد توجيه دعوة ر�سمية له قبل �أ�شهر
قليلة من قبل احلكومة العراقية ،ي�ستعد
العراق ال�ستقبال �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد
الطيب ،الذي �أعلن �أنه �سيلبي الدعوة لزيارة
العراق مع بداية �شهر نوفمرب املقبل ،والتي
�ست�شمل حمطاتها ك��ل م��ن النجف وبغداد
واملو�صل ،و�أربيل.
م���ؤك��دا خ�ل�ال ت�صريحاته لل�صحيفة
العراقية الر�سمية �أن "العراق بلد عزيز على
قلبي و�أمتنى زيارته والتقي �شعبه الكرمي،
فهناك م�شرتكات كثرية بني العراق وم�صر
وهما قطبان مهمان يف العامل اال�سالمي".
وبح�سب م�����ص��ادر مقربة م��ن احلكومة
ال��ع��راق��ي��ة ،حت��دث��ت م��ع م��وق��ع �سكاي نيوز
عربية ،ف����إن "برنامج زي���ارة �شيخ الأزه���ر
ال�شريف للعراق� ،سيكون حافال ويت�ضمن
جملة حمطات متعددة ومهمة ،وكلنا ثقة يف
�أن الزيارة �ستتوج بالنجاح كما حدث مع زيارة

البابا ،والتي �أع��ادت للعراق ثقته بنف�سه،
وبقدرته على تنظيم زي��ارات ل�ضيوف كبار
من وزن بابا الفاتيكان ،وحمافل �سيا�سية
واقت�صادية".
وت�ضيف" :كما توالت بعد زي��ارة البابا
الوفود العربية والإقليمية والدولية الزائرة
للعراق ،الذي �أحت�ضن خالل مدة �أ�شهر قليلة
قمتني مهمتني� ،أولهما قمة بغداد الثالثية
التي جمعت ق��ادة م�صر والأردن وال��ع��راق،
والثاين م�ؤمتر بغداد للتعاون وال�شراكة الذي
�أنعقد م���ؤخ��را ،بح�ضور عربي ودويل رفيع
والفت ،فنحن واثقون �أن زيارة ف�ضيلة ال�شيخ
الطيب �ستفتح الباب على م�صراعيه� ،أم��ام
عودة العراق ملحيطه العربي الكبري من خالل
البوابة امل�صرية".
من جانبه يقول مريوان نق�شبندي مدير
ال�ضمان النوعي ،يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية يف حكومة �إقليم كرد�ستان العراق،
يف لقاء مع موقع �سكاي نيوز عربية" :العالقة
بني حكومة �إقليم كرد�ستان العراق وم�شيخة
الأزهر ال�شريف ،عالقة وطيدة وقدمية ،ويف
هذا ال�سياق افتتح قبل �أعوام معهد �أزهري يف
عا�صمة �إقليم كرد�ستان �أربيل ،هو الثالث من
نوعه حول العامل خارج م�صر ،وهكذا تطورت

ال��ع�لاق��ات ب�ين اجلانبني وت��وال��ت ال��زي��ارات
املتبادلة بني ممثلي الأزهر والإقليم ،و�آخرها
زي��ارة وزير الأوق��اف يف الإقليم �إىل الأزهر
ال�شريف ،لتوجيه الدعوة الر�سمية لل�شيخ
الطيب ل��زي��ارة كرد�ستان يف �سياق زيارته
للعراق حيث وعد خاللها بتلبية الدعوة".
وي�سهب نق�شبندي يف �شرح دالالت هذه
ال��زي��ارة الأزه��ري��ة ل��ل��ع��راق ،بقوله" :هذه
بطبيعة احلال زيارة تاريخية مهمة بالن�سبة
لنا بعد زيارة بابا الفاتيكان ،فهو �أعلى مرجع
�إ�سالمي خا�صة للم�سلمني ال�سنة حول العامل،
وزيارته للعراق وللإقليم حتمل ر�سائل مهمة
وال ريب".
وي��ردف" :هي �ست�شكل دفعة نحو تقوية
عالقاتنا الوطيدة مع الأزه��ر �أك�ثر ف�أكرث،
فمثال ثمة �سنويا نحو  20طالبا من هنا يتم
ابتعاثهم للدرا�سة بجامعة الأزه��ر ،وهناك
�أكرث من  500طالب كردي عراقي ،تخرجوا
من الأزهر ال�شريف ،حتى �أن ثمة العديد من
وزراء الأوق��اف ال�سابقني يف حكومات �إقليم
كرد�ستان املتعاقبة ،كانوا من خريجي الأزهر،
فاالعتماد على الأزهر كمرجع علمي �إ�سالمي،
هو مهم جدا بالن�سبة لنا هنا يف كرد�ستان
العراق".

رياضة
الفيصلي :مبالغ الدعم ستخصص
لتغطية مستحقات العبي الفريق األول
*وكاالت

قال رئي�س اللجنة امل�ؤقتة للنادي الفي�صلي الدكتور �سامل �أبو
ق��اع��ود ،ان جميع املبالغ ال���واردة اىل ح�ساب ال��دع��م وامل�ساهمة،
خم�ص�صة لتغطية م�ستحقات العبي وكادر الفريق االول.
وقال ابو قاعود لوكالة االنباء االردنية (برتا) االثنني ،ان املبالغ
التي مت اعتمادها يف البنك لي�ست لت�سديد �أية التزامات مرتتبة على
النادي ،و�ست�صرف على الفريق الأول وكادره فقط ،وهي لي�س لت�سديد
اي التزام اخر �سواء �سابق او حايل او الحق.
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السلط يلتقي الكويت الكويتي
بالكأس اآلسيوية اليوم

الوحدات والفيصلي يلتقيان
الجزيرة وسحاب بكأس األردن
*وكاالت

يلتقي فريقا الوحدات والفي�صلي مع اجلزيرة و�سحاب ،اليوم
الثالثاء ،يف مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة ك�أ�س الأردن لكرة
القدم.
ويواجه فريق الوحدات فريق اجلزيرة عند ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء على �ستاد عمان ،فيما يلعب الفي�صلي مع �سحاب عند الثامنة
والن�صف م�ساء ،على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
وتتوا�صل مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء املقبل ،بلقاء احل�سني
اربد مع �شباب العقبة عند الثامنة والن�صف م�ساء ،على �ستاد احل�سن
باربد ،فيما تقام مباراة ال�سلط ومعان يف الرابع من ال�شهر املقبل.
وتت�أهل الفرق الفائزة يف املباريات الأرب��ع��ة� ،إىل ال��دور ن�صف
النهائي من البطولة.

ثغرة الدفاع تزعج أنشيلوتي
*وكاالت

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين ،الإثنني� ،أن ريال مدريد يعاين من
ثغرة يف خط دفاعه خالل املو�سم احلايل.
وكان املريجني فاز على فالن�سيا بنتيجة � ،1-2أم�س الأحد� ،ضمن
مناف�سات اجلولة اخلام�سة من عمر الليجا.
وح�سب �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية ،ف�إن مركز الظهري الأمين بات
�صداعا يف ر�أ�س الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ،املدير الفني لريال
ميثل
ً
مدريد ،خالل املو�سم احلايل.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن داين ك��ارف��اخ��ال ع��اد للمعاناة من
الإ�صابات مرة �أخرى عقب مغادرة لقاء فالن�سيا ،بعد �أن غاب 190
يو ًما خالل املو�سم املا�ضي ب�سبب الإ�صابة �أي�ضً ا.
و�أو�ضحت �أن �أداء لوكا�س فا�سكيز يف مركز الظهري الأمي��ن غري
مقنع ،كما �أنه ت�سبب يف الهدف الذي �سكن مرمى ريال مدريد يف مباراة
فالن�سيا.
ونوهت ال�صحيفة �أن ريال مدريد بات جمربً ا على البحث عن ظهري
�أمين جديد.

كوتينيو يعود إلثارة
الجدل في برشلونة
*وكاالت

ع��اد الربازيلي فيليب كوتينيو� ،صانع �ألعاب بر�شلونة ،لإث��ارة
اجلدل يف الفريق الكتالوين خالل املو�سم احلايل.
ووف ًقا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية ،ف���إن كوتينيو
انتقل �إىل بر�شلونة يف  2018مقابل  120مليون يورو كقيمة ثابتة،
بالإ�ضافة �إىل متغريات بقمية  40مليو ًنا.
وزعمت ال�صحافة الإجنليزية جمددًا �أن ليفربول �سيح�صل على
 20مليون ي��ورو من املتغريات ،عندما يكمل كوتينيو 100 ،مباراة
بقمي�ص البار�سا.
لكن بع�ض امل�صادر داخ��ل بر�شلونة� ،أك��دت �أن��ه ال يوجد يف عقد
كوتينيو ،متغريات تتعلق بعدد املباريات التي يخو�ضها الالعب بقمي�ص
البار�سا.
يذكر �أن فيليب كوتينيو خا�ض حتى الآن 91 ،مباراة بقمي�ص
بر�شلونة يف خمتلف البطوالت.
ويرتبط ال�لاع��ب ال�برازي��ل��ي بعقد م��ع بر�شلونة حتى يونيو/
حزيران .2023

فرنانديز يدعم لينجارد
*وكاالت

�أظهر برونو فرنانديز ،جنم مان�ش�سرت يونايتد ،دعمه لزميله
جي�سي لينجارد ،عقب مباراة ال�شياطني احلمر �ضد و�ست ه��ام يف
اجلولة اخلام�سة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
وجنح لينجارد يف �إحراز هدف الفوز ملان�ش�سرت يونايتد يف الوقت
القاتل من املباراة.
ون�شر لينجارد ،على ح�سابه ب�شبكة �إن�ستجرام� ،صورة احتفاله
مع العبي مان�ش�سرت يونايتد بالهدف ،وكتب عليها "هذه كرة القدم..
�شكرا لكم على اال�ستقبال احلار".
ً
وكان جمهور و�ست هام ،قد �صفق للينجارد عقب �إجراء عمليات
تقديرا ملا قدمه الالعب مع
الإحماء ،ا�ستعدادًا للم�شاركة يف املباراة،
ً
الهامرز خالل املو�سم املا�ضي.
و�أع��اد فرينانديز ،ن�شر �صورة احتفال لينجارد على �إن�ستجرام،
وكتب عليها "�أنت ت�ستحق ذلك يا �أخي" .يذكر �أن مان�ش�سرت يونايتد
يت�صدر ج��دول ترتيب ال���دوري الإجنليزي املمتاز ،بالت�ساوي مع
ت�شيل�سي وليفربول ،بر�صيد  13نقطة.

*وكاالت

يلتقي ف��ري��ق ال�سلط ل��ك��رة ال��ق��دم،
ن��ظ�يره ال��ك��وي��ت الكويتي عند ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف من م�ساء اليوم الثالثاء،
يف مباراة ال��دور الثاين من بطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
ومتنح املباراة التي تقام يف العا�صمة
الكويتية الكويت ال��ف��ائ��ز ،فر�صة بلوغ

ال��ل��ق��اء النهائي ملنطقة غ��رب �آ���س��ي��ا ،يف
الطريق نحو املناف�سة على اللقب الآ�سيوي.
ويوا�صل فريق ال�سلط تدريباته يف
الكويت ،بقيادة املدير الفني جمال ابو
عابد ،و�سط �صعوبات تتمثل يف تعر�ض
ث�ل�اث���ة م���ن جن����وم ال��ف��ري��ق لإ���ص��اب��ات
�ستبعدهم عن املباراة.
واكد �أبو عابد لوكالة الأنباء الأردنية

(ب�ترا) قبيل ال�سفر �إىل الكويت ،ارتفاع
معنويات العبيه بحثا عن االجن��از ،رغم
ال�صعوبات التي رافقت حت�ضريات الفريق.
وا���ض��اف" ،ن�سعى لتحقيق الفوز على
فريق الكويت املعزز بالنجوم واملحرتفني
الأجانب" ،م�شريا اىل جاهزية فريقه
للمباراة.

النصر السعودي ودوامة تغيير
المدربين 4 ..خالل  10أشهر
*وكاالت

ت�سببت خ�سارة الن�صر �أمام احتاد
ج��دة بنتيجة  ،3-1يف رحيل امل��درب
ال�برازي��ل��ي م��ان��و مينيز ع��ن ج���دران
"العاملي".
وب��رح��ي��ل م��ي��ن��ي��ز ،ي��ع��ود الن�صر
ل��دوام��ة تغيري امل��درب�ين م��ن ج��دي��د،
بعدما عا�ش فرتة من اال�ستقرار الفني
لنحو عامني مع املدرب الربتغايل روي
فيتوريا.
وح�صد الن�صر م��ع فيتوريا ،لقب
ال���دوري ال�سعودي للمحرتفني وك�أ�س
ال�سوبر املحلي ،وبلغ معه ن�صف نهائي
دوري �أبطال �آ�سيا ،قبل اخلروج على يد
بري�سبولي�س.
ويف �آخ��ر � 10أ�شهر ،م��ر  3مدربني
�أحدهم م�ؤقت ،والرابع يف الطريق ،على
�إدارة الدفة الفنية للن�صر.
البداية كانت بتعيني الكرواتي �آالن
هورفات بعد �إقالة روي فيتوريا ،وجنح
يف تعديل م�سار الفريق بالدوري ،وتوج
بال�سوبر املحلي �أمام الهالل.
لكن تدهورت نتائج الن�صر ،وغادر
ن�صف نهائي ك�أ�س خادم احلرمني �أمام
الفي�صلي ،ثم خ�سر �أمام �ضمك ،لريحل
�آالن هورفات.

و�سارعت �إدارة الن�صر بالتعاقد مع
الربازيلي مانو مينيز ،لقيادة الفريق يف
دور جمموعات دوري �أبطال �آ�سيا ،وبقية
مباريات الدوري املحلي.
ومت��ك��ن مينيز م��ن ق��ي��ادة الن�صر
ل��ت��ج��اوز دور امل��ج��م��وع��ات وب��ل��وغ ثمن
النهائي ،لكن نتائجه بالدوري وتذبذب
م�ستوى الفريق� ،أثار قلق اجلماهري.
وب��ع��د مع�سكر خ���ارج���ي وودي����ات
و�صفقات �ضخمة� ،صدم مينيز ،ع�شاق
ال��ن�����ص��ر ،مب�ستوى م��ت��وا���ض��ع للفريق،
باخل�سارة مرتني من �أ�صل  4مباريات،
لت�أتي ثالثية احتاد جدة وتكون امل�سمار
الأخري يف نع�ش الربازيلي العجوز.

و�أ�سندت �إدارة الن�صر ،مهمة تدريب
الفريق ب�شكل م�ؤقت ،مل�ساعده الربازيلي
مار�سيلو ،ليقود الفريق يف مباراة �ضمك،
حلني التعاقد مع مدرب جديد.
وع��ا���ش الن�صر منذ ب��داي��ة دوري
املحرتفني ،فرتة من عدم اال�ستقرار مع
املدربني ،ومل يعرف اال�ستقرار �إال مع
الأوروجوياين دا �سيلفا عندما ظل معه
ملو�سم كامل .2011-2010
ونف�س احل���ال م��ع ك��اري��ن��ي��و ،ال��ذي
قاد الفريق ملو�سم ون�صف عامي 2013
ريا روي فيتوريا ،عل ًما ب�أن
و ،2014و�أخ ً
�إجنازات الن�صر يف العقد الأخري ،جاءت
بوا�سطة املدربني الثالثة.

بنزيما :كل مباراة في الليجا نهائي
*وكاالت

�أع��رب الفرن�سي كرمي بنزميا مهاجم ري��ال مدريد ،عن �سعادته
باالنت�صار القاتل بنتيجة ( )1-2خالل مواجهة فالن�سيا ،م�ساء يف
�إطار مناف�سات اجلولة اخلام�سة من الليجا.
وقال بنزميا ،خالل ت�صريحات نقلتها �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية" :ن�ستحق النقاط الثالث ،وحققنا فو ًزا مهما لنا ،والف�ضل
يعود جلميع الالعبني ،وهو انت�صار للمجموعة ب�أكملها".
و�أ�ضاف�" :أنا يف حالة جيدة ،و�آمل �أن �أ�ستمر على هذا املنوال،
و�أه��م �شيء �أن نحقق �أه��داف النادي ،ومن ال�سابق لأوان��ه احلديث
عن التقدم يف الليجا ،وكل مباراة بالن�سبة لنا مبثابة نهائي واليوم
انت�صرنا".

تعر�ض منتخب الأردن للخ�سارة
الأوىل ،يف البطولة الآ�سيوية لكرة اليد
لل�سيدات ،وذل��ك �أم��ام نظريه الإي��راين
بنتيجة  ،28-22يف �صالة الأم�ي�رة
�سمية مبدينة احل�سني لل�شباب.
وكان منتخب الأردن قد حقق ثالثة
انت�صارات متتالية ،على فل�سطني و�سوريا
والكويت� ،ضمن املجموعة الثانية.

انتصارات شاقة وصراع مثير
على لقب الدوري األردني
*وكاالت

�أجن��ز الوحدات والرمثا مهمتمها مع ختام اجلولة  17لبطولة
دوري املحرتفني الأردين لكرة القدم ،ليتوا�صل م�سل�سل الإثارة فيما
بينهما على ح�سم اللقب .وحقق الوحدات فوز ًا ثمين ًا على م�ضيفه
ال�سلط بهدف وحيد لريفع ر�صيده �إىل " "39نقطة وليبقى منفرد ًا
بال�صدارة .واجتاز الرمثا مناف�سه �سحاب بهدف ثمني لريفع ر�صيده
�إىل " 37نقطة" ،و ُيبقي على فارق النقطتني مع املت�صدر.
وبقي ال�سلط يف املركز الثالث بـ " "32نقطة ،فيما ا�ستعاد الفي�صلي
�شيئ ًا من عافيته بفوزه على اجلزيرة برباعية دون رد ،ليحافظ على
املركز الرابع بـ " "30نقطة.
وحافظ احل�سني �إربد على املركز اخلام�س بـ " 28نقطة" بعد فوز
�شاق على اجلليل بهدف وحيد ،وهي ذات النتيجة التي تخطى فيها
�شباب العقبة مناف�سه البقعة.
و�شهدت اجلولة تعادالً وحيد ًا بني �شباب الأردن ومعان حيث
عجزا عن ت�سجيل الأهداف ليك�سب كل منهما نقطة ثمينة.
وي�سلط موقع ك��ووورة ال�ضوء على �أبرز حمطات بطولة الدوري
حتى الآن ،وفق ًا للتايل:
* 4مباريات من �أ�صل  ،6انتهت بنتيجة " "0-1ما يدلل على �صعوبة
االنت�صارات املحققة ورغبة الفرق يف جتنب اخل�سارة.
*بقي الوحدات الأقوى هجوم ًا بـ " "34هدف ًا ،والأقوى دفاع ًا بـ
"� "10أهداف دخلت �شباكه.
*البقعة الأ�ضعف دفاع ًا حيث تلقت �شباكه " "44هدف ًا ،والأ�ضعف
هجوم ًا حيث مل ي�سجل �سوى "� "6أهداف.
*تلقى ال�سلط اخل�سارة الأوىل يف م�شواره ببطولة الدوري على يد
الوحدات.
*فريقا �شباب الأردن وال�سلط الأكرث حتقيق ًا لنتيجة التعادل
حيث تعادل كل منهما يف " "8مواجهات.
*البقعة �أ�صبح �أول الهابطني ،بانتظار ما �ست�سفر عنه نتائج
اجلوالت اخلم�س املتبقية ملعرفة من �سريافقه لدوري الدرجة الأوىل.
*ه��دف ح�سان ال��زح��راوي جنم الرمثا يف مرمى �سحاب يعترب
الأجمل يف اجلولة ،حيث �سجله "على الطاير" ومن م�سافة بعيدة
اكتفى حار�س املرمى حممد ال�شطناوي متابعتها وهي تتلوى يف �شباكه.
*الوحدات الأكرث حتقيق ًا لالنت�صارات بـ " "12فوزاً ،يليه الرمثا
بـ " 11مرة" ،فيما يعترب البقعة الفريق الوحيد الذي مل يتذوق طعم
الفوز�** .شهدت اجلولة  17ت�سجيل � 8أهداف ،مقارنة مع  22هدف ًا
يف اجلولة  16و� 9أهداف يف اجلولة  ، 15و 15هدفا يف اجلولة  ،14و
 16هدفا يف اجلولة  ،13و 17هدفا يف اجلولتني  12و ،11و " "18هدفا
يف اجلولة العا�شرة و " "15هدفا يف اجلولة التا�سعة و" "16هدفا يف
اجلولتني الثامنة وال�سابعة ،و" "14هدفا يف اجلولة ال�ساد�سة ،و18
هدفا يف اخلام�سة ،و 14يف الرابعة ،و 17يف الثالثة ،و 14يف الثانية ،و
 5يف الأوىل .ارتفع عدد الأهداف امل�سجلة يف البطولة حتى الآن �إىل
" "251هدفا " "102لقاء.

قائمة اهلدافني

سيدات األردن يخسرن أمام
إيران في آسيوية اليد

*وكاالت

5

وبات يكفي منتخب �إيران االنت�صار
على ���س��وري��ا ،يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة من
دور املجموعات ،لي�ضمن ت�أهله �إىل
امل��ون��دي��ال ون�����ص��ف ن��ه��ائ��ي البطولة
الآ�سيوية.
يف املقابل� ،أ�صبحت مهمة منتخب
الأردن �صعبة ،من �أجل الت�أهل املبا�شر
�إىل بطولة العامل ،حيث �سيتعني عليه
الفوز على نظريه الياباين "املت�صدر" يف

اجلولة الأخرية.
وف��از منتخب اليابان اليوم الأحد
على ال��ك��وي��ت ،بنتيجة  ،5-52ليعزز
���ص��دارت��ه ب��ف��وز راب����ع ع��ل��ى ال��ت��وايل،
بينما جت��اوز املنتخب ال�سوري نظريه
الفل�سطيني بنتيجة .13-47
و�ضمن املجموعة الأوىل ،تغلب
امل��ن��ت��خ��ب الأوزب���ك���ي ع��ل��ى �سنغافورا
بنتيجة .16-33

 11هدفا :الكامريوين رونالد واجنا "ال�سلط" ،يزن النعيمات"�سحاب"� 8 - .أهداف :حمزة الدردور "الرمثا"� 6- .أهداف :حممد
�أبو زريق –�شرارة ،-علي علوان وحمزة ال�صيفي "اجلزيرة" ،الربازيلي
دوجال�س "�شباب الأردن"� ،أحمد العر�سان "الفي�صلي"� 5- .أهداف:
ابراهيم اجلوابري وحممود زعرتة "الوحدات" ،ح�سان الزحراوي
"الرمثا"� 4 - .أهداف :حممد العك�ش "الفي�صلي" ،حممد عبد املطلب
"البقعة" ،وعبداهلل العطار "اجلزيرة" ، ،عدي القرا "معان"3 - .
�أه��داف :ال�سوري مارديك مارديكيان عبداهلل خالد عو�ض ويو�سف
الروا�شدة "الفي�صلي" ،يزن العرب و�أن�س العو�ضات وال�سنغايل عبد
العزيز انداي "الوحدات" ،خالد الدردور "�شباب الأردن" ،والكونغويل
ب��ادو ماجنا و�أحمد يا�سر "احل�سني اربد"� ،سند جعارة وابراهيم
الرواد "معان" ،خلدون خزام "اجلليل" ،حممود مر�ضي وحممد راتب
الداوود "ال�سلط"� ،أحمد �أبو حالوة "�شباب العقبة" ،عامر جامو�س
"اجلزيرة".

تشيلسي يشارك ليفربول
الصدارة باكتساح توتنهام
*وكاالت

وا�صل ت�شيل�سي نتائجه املميزة هذا املو�سم ،ليهزم م�ضيفه
وجاره اللندين توتنهام ( ،)0-3م�ساء الأحد� ،ضمن اجلولة
اخلام�سة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
و�سجل ثالثية البلوز كل من :تياجو �سيلفا ( )50وجنولو
كانتي ( )57و�أنتونيو روديجر (.)2+90
وارتفع ر�صيد ت�شيل�سي بهذا الفوز �إىل  13نقطة ،م�شاركا
ليفربول بال�صدارة بعدد النقاط وف��ارق الأه���داف نف�سه،
ومتقدما على مان�ش�سرت يونايتد بفارق هدفني فقط ،بينما
جتمد ر�صيد توتنهام عند  9نقاط يف املركز ال�سابع.
وجاءت �أول فر�صة خطرية يف اللقاء بالدقيقة ال�ساد�سة،
عرب مهاجم توتنهام �سون هيوجن مني ،الذي ارتدت ت�سديدته
ليوجه عر�ضية،
م��ن امل��داف��ع�ين ،قبل �أن تعود ال��ك��رة �إل��ي��ه
ّ
�أبعدها مدافع ت�شيل�سي تياجو �سيلفا .وجرب مدافع ت�شيل�سي،
�أندريا�س كري�ستين�سن ،حظه بت�سديدة من خ��ارج منطقة
اجل��زاء علت املرمى يف الدقيقة  .27وخ��رج احل��ار���س كيبا
من مرماه لإيقاف انفراد �سون� ،إثر متريرة بينية متقنة من
الأرجنتيني ،جيوفاين لو �سيل�سو ،يف الدقيقة  .33وب��د�أ
ت�شيل�سي ال�شوط الثاين ب�شكل �أف�ضل ،فمرر العب الو�سط
جورجينيو كرة �ساقطة مميزة ،و�صل �إليها الإ�سباين ماركو�س
�ألون�س ليتابعها من زاوية �صعبة ،لكن احلار�س لوري�س �أبعدها
عن مرماه بالدقيقة  .48وافتتح البلوز الت�سجيل يف الدقيقة
 ،50عندما نفذ �ألون�سو ركلة ركنية ،قابلها �سيلفا بر�أ�سه على
ي�سار لوري�س .و�سرعان ما �أ�ضاف ت�شيل�سي الهدف الثاين ،يف
الدقيقة  ،57عندما فقد توتنهام الكرة يف منت�صف ملعبه،
لت�صل �إىل البديل الفرن�سي جنولو كانتي ،الذي �أطلق ت�سديدة
من بعيد ،ارت��دت من مدافع توتنهام �إري��ك داي��ر ثم القائم،
قبل �أن ت�ستقر يف املرمى .و�أجرى مدرب توتنهام ،نونو �سانتو،
تبديلني دفعة واحدة ،حيث �أ�شرك �أوليفر �سكيب وبراين جيل،
يف حمل ندومبيلي ولو �سيل�سو .و�أطلق جنم ال�سبريز ،هاري كني،
ت�سديدة من خارج منطقة اجلزاء� ،سيطر عليها احلار�س كيبا
يف الدقيقة  .64ودخل املهاجم الأملاين تيمو فرينر بدال من
مواطنه كاي هافريتز يف ت�شكيلة ت�شيل�سي ،بينما �أنقذ لوري�س
مرماه جمددا من ر�أ�سية قوية ل�سيلفا ،يف الدقيقة .75
وانطلق لوكاكو بهجمة مرتدة قبل �أن ميرر �إىل فرينر،
الذي تلك�أ يف الت�سديد ليفقد الكرة ،يف الدقيقة .78
وت�ألق لوري�س ليحرم فرينر من الت�سجيل ،يف الدقيقة ،81
قبل �أن يعود ويبعد مبهارة ر�أ�سية �ألون�سو.
وم��رت الدقائق املتبقية و�سط ا�ست�سالم م��ن توتنهام
وهجمات م�ستمرة للبلوز ،قبل �أن ي�ضيف مدافع ت�شيل�سي،
�أنتونيو روديجر ،الهدف الثالث لفريقه ،عندما تلقى متريرة
داخل منطقة اجلزاء من فرينر ،لي�سدد الكرة زاحفة على ميني
لوري�س ،وتنتهي املباراة بفوز ال�ضيوف (.)0-3
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تريند مايكرو تحذر من
اختراق سجالت العمالء
*عمان

حذر م�ؤ�شر املخاطر ال�سيربانية ل�شركة تريند مايكرو �إنكوربوريتد
املتخ�ص�صة يف جمال الأم��ن ال�سيرباين ،ال�شركات يف �إقليم ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا من اخرتاق �سجالت العمالء يف عام .2022
وبح�سب بيان من ال�شركة االثنني� ،أظهر تقرير م�ؤ�شر املخاطر
ال�سيربانية ن�صف ال�سنوي ال�صادر عنها والذي يغطي الن�صف الأول
من العام احلايل ارتفاع معدل الهجمات ال�سيربانية العام املا�ضي.
وقالت ال�شركة� ،إن التقرير الذي �شمل حوايل � 3600شركة من
خمتلف الأحجام والقطاعات يف الإقليم والعامل،اظهر �أن  80باملئة
من امل�ؤ�س�سات �أ�شارت �إىل احتمالية تعر�ضها الخرتاق بيانات ميكن �أن
ت�ؤثر على العمالء ،وكذلك احتمال تعر�ض  86باملئة من امل�شاركني �إىل
هجمات �إلكرتونية خطرية خالل االثني ع�شر �شهر ًا املقبلة.
وتعر�ض  24باملئة من امل�شاركني �إىل نحو  7هجمات �سيربانية
اخرتقت �شبكاتهم و�أنظمتهم مقابل  23باملئة يف تقرير �سابق ،و21
باملئة من ال�شركات حلوايل  7هجمات ا�ستهدفت �أ�صول بياناتها ،مقابل
 19باملئة يف تقرير �سابق ،و 20باملئة من امل�شاركني تعر�ضوا لنحو 7
اخرتاقات لبيانات العمالء العام املا�ضي مقابل  17باملئة يف تقرير
�سابق.
وقال نائب الرئي�س واملدير الإداري لل�شركة الدكتور معتز بن
علي� ،إن مواجهة التحديات التي تتعر�ض لها البنية التحتية لل�شركات
تتطلب حماية متعددة الطبقات الأمنية ،ما ي�ساعد هذا التقرير
ال�شركات على و�ضع خطة �أمنية ا�سرتاتيجية ،وحماية بياناتها
واال�ستعداد الالزم والك�شف عن الهجمات والت�صدي لها.
وحذرت ال�شركات املت�ضمنة يف التقرير من تبعات �أ�سا�سية �سلبية
ترتتب على الهجمات الأمنية ،وهي الت�أثري على العمالء ،وفقدان
عنوان بروتوكول الإن�ترن��ت ،واالخ�ت�راق وات�لاف البنى التحتية
احل�سا�سة .و�سلط التقرير ال�ضوء على �أب��رز املخاطر ال�سيربانية
املتمثلة مبا يعرف بـ "بهجوم الو�سيط" ،وبرامج الفدية ،والت�صيد
االحتيايل والهند�سة االجتماعية ،والهجمات غري امللفية ،بالإ�ضافة
�إىل �شبكات البوت نت .وحدد امل�شاركون يف التقرير كذلك ن�سبة فقدان
العمالء وامللكية الفكرية واالخ�تراق �أو التدمري الكبري يف البنية
التحتية .وتعد هذه الهجمات من �أبرز املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤثر
على عمليات ال�شركات عامليا.

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

�أكد رئي�س وم�ؤ�س�س جمموعة �أبو غزالة العاملية الدكتور طالل
�أبو غزالة �ضرورة �أن تركز االقت�صادات العربية على و�ضع ممار�سات
م�ستدامة ،عرب حتقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ،وتطوير
االقت�صادات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خلدمة
احتياجات االقت�صاد الرقمي العاملي.
جاء ذلك خالل �إلقائه خطا ًبا رئي�سا يف مكتب �إ�سكان الأمم املتحدة
الإقليمي للدول العربية� ،سلط فيه ال�ضوء على ال�شراكة الفخرية
طويلة الأمد بني �إ�سكان الأمم املتحدة واملجموعة.
وبح�سب بيان �صحايف عن جمموعة �أبو غزالة ،فقد تناول �أبو
غزالة يف خطابه عددًا من املجاالت الرئي�سة ،منها جائحة كورونا
وحتدياتها ،و�ضرورة التعاي�ش معها يف الوقت احلايل ،وم�شكلة التغري
املناخي الذي يعد حقيقة ،خا�صة و�أن البيئة تواجه خطر التعر�ض
لأ�ضرار غري قابلة للإ�صالح ،داعيا �إىل و�ضع نطام حما�سبة يقي�س
القرارات ويراقبها وينفذها ،ويحا�سب الدول على التزاماتها.
وقال �إن عمل �إ�سكان الأمم املتحدة امل�ستقبلي يجب �أن يركز على
ثالثة جماالت ،الأول و�ضع جمموعة �شاملة من الإر�شادات و�أف�ضل
املمار�سات مل�ساعدة الدول يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وت�شجيع روح
التعاون وتبادل املعرفة فيما بينها ،والرتكيز على م�ساعدة الدول يف
حتقيق التحول الرقمي حلكوماتها و�شعوبها.
و�أ�ضاف �أبو غزالة �أن هذا �سي�ساعد على تطوير اقت�صادات قائمة
على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ويوفر فر�صً ا �أكرب للتوظيف،
وي�ساعد يف تقليل الفجوة املتزايدة بالفعل بني امللمني بالتقنيات
الرقمية وبني اجلاهلني بها ،م�شريا �إىل �أن املنطقة العربية ال ت�ستطيع
حتمل تكلفة ات�ساع هذه الفجوة ،خ�صو�صً ا و�أن تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت تقدم العديد من احللول اجلديدة ،للم�ساعدة يف بناء
بيئات م�ستدامة ،والذكاء اال�صطناعي جزء مهم منها.
ودعا �إىل �ضرورة حتديث قطاع التعليم يف املنطقة لت�أهيل العاملني
يف جمال املعرفة ،م�شريا �إىل �أن �إيجاد قوى عاملة نا�ضجة وحيوية يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت� ،أمر �ضروري الزدهار العامل
العربي يف امل�ستقبل.
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صندوق اسكان الصحفيين يبحث آليات
التعاون مع « مؤسسة االسكان»
*عمان

ا�ستكماال للجهود التي تبذلها نقابة
ال�صحفيني االردنيني من �أجل توفري م�ساكن
و�أرا�����ض لأع�ضائها  ،التقى رئي�س جلنة
�صندوق ا�سكان ال�صحفيني الزميل عوين
الداوود  ،وع�ضوا اللجنة الزميالن حممود
فطافطة وعامر ال�صمادي اليوم االثنني يف
مبنى م�ؤ�س�سة اال�سكان والتطوير احل�ضري
ع��ددا م��ن امل���دراء امل�س�ؤولني واملعنيني يف
امل�ؤ�س�سة  ،ملتابعة نتائج اللقاء ال�سابق
بني نقيب ال�صحفيني املكلف الزميل ينال
الربماوي وعدد من �أع�ضاء جمل�س النقابة
مع مديرعام م�ؤ�س�سة اال�سكان والتطوير

احل�����ض��ري املهند�سة ج��م��ان��ة ال��ع��ط��ي��ات ،
ح��ي��ث مت االت���ف���اق حينها ع��ل��ى ت�شكيل
جلنة متخ�ص�صة من اجلانبني " امل�ؤ�س�سة
والنقابة " لبحث م�سارات التعاون املمكنة ،
وتقدمي ت�صور وا�ضح ب�أ�سرع ما ميكن لل�سري
باالجراءات التنفيذية الالزمة لل�شراكة
الفاعلة بني الطرفني مبا ينعك�س ايجابا
على ال�صحفيني �أع�ضاء النقابة .
رئي�س جلنة �صندوق ا�سكان ال�صحفيني
الزميل ع��وين ال���داوود ق��ال �أن االجتماع
بحث عددا من االفكار والطروحات املمكنة
والهادفة لتمكني ال�صحفيني من اال�ستفادة
من امل�شاريع التي تقدمها امل�ؤ�س�سة يف خمتلف

حمافظات اململكة  ،ا�ضافة لتبادل الآراء
ح��ول ف��ر���ص ال��ت��ع��اون امل�شرتك املتاحة ،
خ�صو�صا يف اجلوانب اال�ستثمارية .
وقدم املدراء املعنيون يف امل�ؤ�س�سة �شرحا
وافيا حول دور م�ؤ�س�سة اال�سكان والتطوير
احل�����ض��ري وم�����ش��اري��ع��ه��ا وال��ن��ظ��م والأط���ر
القانونية التي حتكم عملها .
كما قدم �أع�ضاء "ال�صندوق " عددا من
االف��ك��ار واملقرتحات ح��ول �آل��ي��ات التعاون
،واتفق الطرفان على درا�سة ما مت طرحه
،وااللتقاء اال�سبوع املقبل ملوا�صلة احلوار ،
بهدف التو�صل ل�صيغة تعاون م�شرتك بني
"امل�ؤ�س�سة" و"النقابة ".

المنظمة العربية للسياحة تهنئ الملك
بفوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية
*عمان

هن�أ رئي�س املنظمة العربية لل�سياحة
الدكتور بندر بن فهد �آل فهيد ،جاللة امللك
ع��ب��داهلل ال��ث��اين ،مبنا�سبة ف��وز حمافظة
م��ادب��ا بلقب عا�صمة ال�سياحة العربية
لعام  ،2022بعد حتقيقها لكافة املعايري
وال�شروط املرجعية التي �أر�ستها املنظمة
واعتمدها املجل�س الوزاري العربي لل�سياحة
بجامعة الدول العربية.
وقال �آل فهيد يف بيان �صحفي للمنظمة:
�إن "اختيار مادبا عا�صمة لل�سياحة العربية،
يعك�س مدى االهتمام ال��ذي يوليه جاللة
امللك عبداهلل الثاين لقطاع ال�سياحة يف
اململكة الأردنية الها�شمية".
و�أ�ضاف� ،إن اجلهود احلثيثة التي قامت
بها وزارة ال�سياحة والآث����ار� ،ساهمت يف
حتقيق ه��ذا الإجن���از ،م���ؤك��د ًا �أن املنظمة
�ستعمل ج��اه��دة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال����وزارة
لتنمية وت��ط��وي��ر ال�سياحة العربية يف
اململكة للم�ساهمة يف جعلها حمطة رئي�سية
لل�سياحة وخا�صة للعائلة العربية ملا تتمتع
به من مقومات �سياحية.
و�أك��د �آل فهيد ،ا�ستمرار دعم املنظمة

ل��ل��ن��ه��و���ض ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي الأردين
وتطويره ،الفتا اىل �أن مادبا حققت كافة
�شروط و�إج��راءات التحديث الذي اعتمد
م�ؤخرا من قبل املجل�س الوزاري لل�سياحة،
واملتعلق مب�ؤ�شر ال�سالمة والأمن ،وال�سالمة
ال�صحية .وق��ال وزي��ر ال�سياحة والآث���ار
نايف الفايز ،يف ت�صريح لوكالة الأنباء
الأردن��ي��ة (ب�ت�را)� ،إن ال�سياحة ب���الأردن
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب�ير م��ن ج�لال��ة امللك
عبداهلل الثاين ،م�ؤكدا �أن متابعة جاللته
احلثيثة �أ�سهمت يف تطور الأردن �سياحي ًا
وجعلت منه وجهة �سياحة متميزة.
و�أ���ض��اف� ،إن ف��وز مادبا بلقب عا�صمة
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة � ،2022سي�سهم يف
تن�شيط احل��رك��ة ال�سياحية باملحافظة
خا�صة وباململكة ب�شكل عام ،ويعزز جذب
امل�شاريع اال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت
ال�ستثمار امل����وارد الطبيعية والثقافية
والرتاثية الفريدة يف مادبا ،التي بدورها
�ست�ؤدي لزيادة فر�ص العمل والتقليل من
ن�سب البطالة.
و�أ���ش��ار الفايز �إىل �أن ال���وزارة ت�سعى
لتكون مدينة مادبا مركز ًا للرتاث احل�ضاري

والثقايف ،حيث تعترب من املدن امل�سجلة يف
قائمة "اليون�سكو" �شبكة امل��دن املبدعة
يف جمال الفنون واحل��رف منذ عام ،2017
وح�����ص��دت لقب ع��امل��ي م��ن جمل�س احل��رف
العاملي حتت م�سمى "مادبا املدينة العاملية
بالف�سيف�ساء احلجرية لعام ."2016
وت��رك��ز املعايري وال�����ش��روط املرجعية
ال��ت��ي اعتمدت م��ن املنظمة على الإدارة
ال�سياحية ،والبنية التحتية لل�سياحة،
وامل�����وارد ال�����س��ي��اح��ي��ة ،وت��ن��وع الأمن����اط،
والأن�����ش��ط��ة ال�سياحية ،واحل��ف��اظ على
البيئة وحمايتها ،واال�ستجابة للم�ستجدات
ال�سياحية والنتائج املرجوة من ال�سياحة
باملدينة وال�سالمة والأم���ن واال�ستقرار
وال�سالمة ال�صحية.
وي���أت��ي اختيار �إح���دى امل��دن العربية
ع��ا���ص��م��ة لل�سياحة ال��ع��رب��ي��ة ،لت�شجيع
حركة ال�سياحة العربية البينية مع �إبراز
اخل�صو�صية وال��ع��ادات والتقاليد املميزة
لكل م��دي��ن��ة ،لإب����راز القيمة ال�سياحية
لكل مدينة يتم اختيارها ودوره��ا يف دعم
�صناعة ال�سياحة العربية والتوا�صل مع
الثقافات واحل�ضارات الأخرى.

ربحي عالن نقيبا للصاغة
*عمان

اخ��ت��ارت الهيئة االداري�����ة اجل��دي��دة
للنقابة العامة لأ�صحاب حم�لات جت��ارة
و�صياغة احللي واملجوهرات ،ربحي عالن
نقيبا لدورتها التي متتد حتى عام .2025
واخ���ت���ارت ك��ذل��ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ه��ا
الأول ال��ذي عقدته عقب ف��وزه��ا بنتائج
االنتخابات التي جرت مبقر غرفة جتارة
الأردن� ،سليم دي��ب �أمينا لل�سر ،وذي��اب
ال�شوابكة �أمينا لل�صندوق ،ووائ��ل غامن،

ويو�سف زغلول ،وعبدالرحمن النابل�سي،
واحمد ال�سرطاوي ،وعامر كري�شان اع�ضاء.
وفاز بع�ضوية املجل�س بالتزكية عن فرع
النقابة مبدينة اربد ،نا�صر ملكاوي ونا�صر
احل��واري وع��ادل فيا�ض ،فيما فاز عن فرع
الزرقاء خالد القطب واكرم ابو �شهاب.
وت�ضم الهيئة االداري���ة للنقابة التي
ت�أ�س�ست ع��ام  ،1972ثالثة ع�شر ع�ضوا،
منهم خم�سة اع�ضاء ميثلون فرعي النقابة
يف اربد والزرقاء.

وك��ان��ت الهيئة ال��ع��ام��ة للنقابة ،قد
عقدت اجتماعها ال�سنوي برئا�سة نقيبها
ال�سابق ا�سامه ام�سيح ،و�صادقت خالله على
التقريرين املايل واالداري لأعمال املجل�س
لعامي  2019و ،2020بالإ�ضافة لإج��راء
االنتخابات التي �شارك فيها  383من �أ�صل
 568منت�سبا.
ي��ذك��ر ان ع���دد حم�ل�ات ب��ي��ع احل��ل��ي
وامل��ج��وه��رات بعموم اململكة يبلغ 900
حمل.

ارتفاع أسعار المشتقات
النفطية عالميا
*عمان

ارتفعت �أ�سعار امل�شتقات النفطية يف الأ�سواق العاملية يف الأ�سبوع
الثالث من ال�شهر احل��ايل ،مقارنة مع معدالت �أ�سعارها يف الأ�سبوع
الثاين ،بح�سب بيانات �أعلنتها وزارة الطاقة والرثوة املعدنية االثنني.
ووفقا للبيانات ،بلغ �سعر البنزين �أوكتان  696 ،90دوالرا للطن،
مقارنة مع �سعره يف الأ�سبوع الثاين الذي بلغ  675.9دوالر ،بن�سبة
ارتفاع بلغت  3باملئة ،كما �سجل �سعر البنزين �أوكتان � 95سعر ًا بلغ 716
دوالرا للطن ،مقابل  696.7دوالر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين وبن�سبة
ارتفاع بلغت  2.8باملئة.
و�سجل الديزل �سعر ًا بلغ  604.1دوالر للطن ،مقابل  586.2دوالر
امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين وبن�سبة ارتفاع بلغت  3.1باملئة ،فيما �سجل
الكاز �سعر ًا بلغ  632دوالرا للطن مقابل  613.1دوالر امل�سجل يف
الأ�سبوع الثاين وبن�سبة ارتفاع بلغت  3.1باملئة.
من جهة �أخرى ،ارتفع �سعر زيت الوقود من  436.5دوالر للطن اىل
 445.8دوالر ،بن�سبة ارتفاع بلغت  2.1باملئة.
يف املقابل ،ارتفع �سعر الغاز البرتويل امل�سال يف �شهر �أيلول عند
 665دوالرا للطن ،مقارنة مع �سعره امل�سجل يف �شهر �آب املا�ضي والذي
بلغ  656.3دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت  1.3باملئة.
و�سجل �سعر خام برنت يف الأ�سبوع الثالث من ال�شهر احلايل �سعرا
بلغ  73.9دوالر للربميل مقابل  72.3دوالر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين
من ال�شهر احلايل.

األهلي يحصل على شهادة المعيار
العالمي لنظام إدارة أمن المعلومات
*عمان

ح�صل البنك الأهلي الأردين ،على �شهادة املعيار العاملي لنظام �إدارة
�أمن املعلومات  ،)ISO / IEC 27001( 2013والتي تعد واحدة من
�أكرث ال�شهادات املوثوقة واملعتمدة عاملي ًا ،حيث حتدد �أف�ضل املمار�سات
املطبقة يف عملية �إدارة �أمن املعلومات.
و�أكد البنك يف بيان �صحايف �أن ح�صوله على هذه ال�شهادة ،تعني
التزامه مبعايري �أمن املعلومات وحماية البيانات ،وقيامه بالعمل على
التح�سني والتطوير امل�ستمر لربامج و�أنظمة �أم��ن املعلومات ،والتي
ي�سعى من خاللها �إىل �ضمان تقليل ت�أثري املخاطر املتعلقة بالأ�صول
املعلوماتية ،من خالل ت�صميم �أف�ضل ال�ضوابط الأمنية املنا�سبة،
�إ�ضافة �إىل حماية �أ�صول �أ�صحاب امل�صلحة واملحافظة على �أمن
املعلومات ال�سرية ،و�ضمان ا�ستمرارية العمل ب�شكل �آمن يف حاالت
الأزم��ات ،كما مت ت�صميم وتنفيذ جمموعة �شاملة وفعالة ل�ضوابط
�أم��ن املعلومات التي تطبق على كافة العمليات واخلدمات البنكية
والتكنولوجيا امل�ستخدمة.
بدوره� ،أكد الرئي�س التنفيذي للبنك ،حممد داود� ،أن هذا الإجناز
يعزز النمو والتطور ،واالبتكار امل�ستدام الذي ي�سعى البنك �إىل توفريه
جلميع �أ�صحاب امل�صلحة .وي�أتي ح�صول البنك على هذه ال�شهادة� ،ضمن
جهوده الد�ؤوبة لزيادة ثقة عمالئه من خالل تزويدهم بخدمات
م�صرفية �آمنة تتواءم مع التطورات التكنولوجية من خالل التزام
البنك مبعيار �أمن املعلومات وحماية البيانات والتح�سني والتطوير
امل�ستمر لهذه املنظومة.

انتخاب مجلس إدارة جمعية انتاج
*عمان

انتخبت جمعية �شركات تقنية املعلومات واالت�صاالت 'انتاج' عيد
ال�صوي�ص رئي�س ًا لهيئة املديرين ممثال عن �شركة هوب لتطوير و�إدارة
ال�شبكات الإلكرتونية.
واختارت الهيئة وفق بيان للجمعية يف اجتماعها الأول الذي
عقدته� ،أم�س رامي القوا�سمي ملن�صب نائب رئي�س هيئة املديرين ممثال
عن �شركة املربع الذهبي لإدارة املواقع الإلكرتونية ،ومعتز النابل�سي
عن �شركة ع�شتار حللول الربجميات ملن�صب �أمني ال�صندوق ،ويو�سف
العامل عن �شركة ال�صدى للتكنولوجيا ملن�صب �أمني ال�سر.
و�صادقت الهيئة ،بح�ضور مندوبي وزارت��ي االقت�صاد الرقمي
والريادة والتنمية االجتماعية ،ومب�شاركة امل�ست�شار القانوين ن�ضال
ابوالفول ،وامل�ست�شار املايل رائد جناب ،على التقريرين الإداري واملايل
للجمعية .ووافقت الهيئة على تعديل مواد يف النظام الداخلي ،والذي
ت�سعى 'انتاج' من خاللها �إىل تقدمي املزيد من الدعم لل�شركات النا�شئة
فيما يتعلق بانت�سابها للجمعية� ،إ�ضافة �إىل عدم �إجازة انتخاب �أي من
�أع�ضاء هيئة املديرين لأكرث من دورتني متتاليتني وال يعاد انتخابه
بعد ذلك �إال بعد انق�ضاء دورة واحدة من انتهاء الدورتني.
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اهال وسهال ومرحبا
يتقدم االعالمي

ح�سني ال�شاعر

و�أ�سرة جملة جنوم وا�ضواء العربية
بالرتحيب ب�سعادة اال�ستاذ ورجل االعمال

علي أحمد أبو السعود
ابو احمد حفظه اهلل ورعاه

لزيارته لوطنه الأول االردن
حللتم اهال ووط�أمت �سهال

شخصية عربية

رم�ضان زيدان
zidaneramadan@gmail.com
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