
الملك يهنئ خادم الحرمين 
الشريفين باليوم الوطني للمملكة 

*عمان 
تهنئة  برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل 
ال�سعودية  العربية  اآل �سعود، ملك اململكة  عبدالعزيز 

ال�سقيقة، مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
�سعب  وبا�سم  با�سمه  الربقية،  يف  جاللته،  واأعرب 

اأ�سدق  ع��ن  وحكومتها  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة 
�سائال  املنا�سبة،  بهذه  الأخ��وي��ة  وامل�ساعر  التهاين 
احلرمني  خ��ادم  على  يعيدها  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل 
وعلى  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ينعم  وهو  ال�سريفني 
التقدم  من  املزيد  بتحقيق  ال�سقيق  ال�سعودي  ال�سعب 

والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.
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التربية تعلن بدء التسجيل 
للدورة التكميلية لعام 2021

التعليم العالي يقر إطار برامج 
الدراسات العليا في الجامعات

»4« وفيات و »1028« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

»أزمة الغواصات«.. ماذا بعد الغضب 
الفرنسي حيال واشنطن؟

*عمان 
بدء  ع��ن  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
لكل من  لعام 2021،  التكميلي  الت�سجيل لالمتحان 
 ،2021 لعام  العام  لالمتحان  ا�سراك  بطلب  تقدم 
من  النجاح  متطلبات  ا�ستكملوا  الذين  با�ستثناء 

الطلبة امل�ستنفدين.
الت�سجيل  اإن  الأربعاء  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
بداأ الربعاء وينتهي م�ساء يوم اخلمي�س 14 ت�سرين 

الأول، م�سريا اإىل اأنه لن متدد فرة ا�ستقبال طلبات 
الت�سجيل  و�سيكون  التاريخ،  هذا  بعد  ال�سراك 
exams.moe. امل��وق��ع  طريق  ع��ن  اإل��ك��رون��ًي��ا 

اخلا�س  الرابط  طريق  عن  اأو  مبا�سرة   gov.jo
على  امل��وج��ود  الطلبة  ه���وؤلء  ت�سجيل  بعملية 
 ،moe.gov.jo الوزارة  الرئي�سة ملوقع  ال�سفحة 

ول حاجة ملراجعة مديريات الربية والتعليم.
تابع �س3

*عمان 
العليا  الدرا�سات  لربامج  العام  الإطار  العايل  التعليم  جمل�س  اأقر 
مهند  ال��وزارة،  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال  الأردنية.  اجلامعات  يف 
التي  جل�سته  يف  املجل�س  اأق��ره  ال��ذي  الإط��ار  اإن  الأرب��ع��اء،  اخلطيب، 
الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  برئا�سة  موؤخرًا  عقدها 
حممد اأبو قدي�س، يهدف اإىل و�سع اأ�س�س وت�سريعات ُت�سمنها اجلامعات 
الإج���راءات  م��ن  جمموعة  يت�سمن  الإط���ار  اأن  وب��ني  تعليماتها.  يف 
الكفيلة بالتاأكد من قيام طالب الدرا�سات باإعداد ر�سالة املاج�ستري اأو 
اأطروحة الدكتوارة اعتمادًا على نف�سه ب�سكل كامل، بدءا من اقراح 
وتقدمي  وجتهيزه،   )Proposal( الر�سالة/الأطروحة  مو�سوع 
جلنة  قبل  من  الر�سالة  مناق�سة  اإىل  وو�سوًل  لها،  التف�سيلي  املخطط 
التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  العليا؛ تتكون من  الدرا�سات  ت�سكلها عمادة 
اجلامعة تنطبق عليهم �سروط الإ�سراف، وممتحن من خارج اجلامعة 
اأ�ستاذ من املتخ�س�سني يف مو�سوع الأطروحة لطلبة املاج�ستري  برتبة 
والدكتوراه، اإ�سافًة اإىل قيام الق�سم املعني مبتابعة اأداء الطلبة ب�سكل 
دوري من خالل قيام كل من الطالب وامل�سرف بتقدمي تقرير ف�سلي عن 
يف  درا�ستهما  بعد  العليا  الدرا�سات  كلية  اإىل  يرفعان  ال�سراف  عملية 
الق�سم. ويت�سمن الإطار العام �سرورة مناق�سة الطالب اأطروحة بحثه 
وعر�سها على جلنة الدرا�سات العليا، ُيرفع بعد املوافقة عليه واعتماده 

ب�سيغته النهائية اإىل عمادة الدرا�سات العليا.

*عمان 
ال�سحة، الأربعاء، عن ت�سجيل 4  اأعلنت وزارة 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و1028  وفيات 
اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 10637 وفاة 

و816574 اإ�سابة.
 3.84 الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
املئة، بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.

الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   12248 اإىل  و�سل  حاليًا 
حالة،   68 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت 
وعدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 69 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 483 حالة.
العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأظهر 
ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�سمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   22 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 10 باملئة.

اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
الو�سط بلغت 13 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال 
 28 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 
التنف�س ال�سطناعي  اأجهزة  اإ�سغال  باملئة، ون�سبة 

اإىل 10 باملئة.
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   10 العزل 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 احلثيثة 

التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 11 باملئة.
�سفاء،  حالة   888 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 
املتوقعة  ال�سفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 
 793689 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرة  انتهاء  بعد 
اإجراء 26793 فح�سًا، ليبلغ  اإىل  اأ�سار  حالة. كما 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 9860048 فح�سًا.
الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
و�سل  فيما   ،3653864 اإىل  و�سل  كورونا  لقاح  من 

عدد متلقي اجلرعتني اإىل 3212159. 

*باريس
من  ع�سر  اخلام�س  يف  اأ�سراليا  اأقدمت 
القرن"  "عقد  اإلغاء  على  اجل��اري،  �سبتمرب 
الذي اأبرمته يف عام 2016 مع فرن�سا، بعد 
"نافال  جمموعة  مع  �سفقة  عن  تراجعها 
الدفاعية،  لل�سناعات  الفرن�سية  غروب" 
تعمل  تقليدية  غوا�سة   12 �سراء  اأجل  من 

بالديزل والكهرباء ب 56 مليار دولر.
وت��راج��ع��ت اأ���س��رال��ي��ا ع��ن ال��ع��ق��د مع 
فرن�سا، ل�سالح �سراكة اأبرمتها مع الوليات 
املتحدة وبريطانيا، للح�سول على غوا�سات 
تعمل بالطاقة النووية، يف قرار اأثار غ�سب 

احلكومة الفرن�سية.
يف  �سفرييها  ا�ستدعاء  باري�س  وق��ررت 
كما  للت�ساور،  واأ�سراليا  املتحدة  الوليات 
ا�ستقبال  حفل  الفرن�سية  ال�سلطات  األغت 
كان مقررا، يوم اجلمعة املا�سي، يف وا�سنطن 

حا�سمة  بحرية  معركة  ذك��رى  مبنا�سبة 
انتهت  الأم��ريك��ي��ة  ال���س��ت��ق��الل  ح���رب  يف 
بانت�سار الأ�سطول الفرن�سي على الأ�سطول 

الربيطاين يف اخلام�س �سبتمرب 1781.
الوقت احلايل حول  وتثار ت�ساوؤلت يف 
ال��رد  بهذا  �ستكتفي  فرن�سا  كانت  اإذا  م��ا 
�ستذهب  اإنها  اأم  املفاجئ،  الإلغاء  هذا  على 
متلكها  خيارات  اأي  ثم  ذل��ك،  من  اأبعد  اإىل 
باري�س يف حال قررت الت�سعيد مع احلليف 

الأمريكي؟
ي���رى رئ��ي�����س امل��ع��ه��د الأوروب�����ي ل��الأم��ن 
الأمر  اأن  ديبوي،  اإميانويل  وال�ست�سراق، 
ذكي"  و"حترك  م�سروع"  "غ�سب  ب�  يتعلق 
"احتذ ب�سكل  من جانب باري�س، لأن القرار 
وذلك  م�سبقة،  م�ساورات  وب��دون  اأح���ادي 
مع  ال�سراتيجية  ال�سراكة  ح�ساب  على 

اأ�سراليا والأرباح التجارية لفرن�سا".

نيوز  �سكاي  ملوقع  ت�سريحه  يف  وي�سيف 
عربية، "يجب األ نن�سى اأن هذه ال�سفقة مل 
تكن جتارية فقط، بل كانت تعاونا ع�سكريا 
ال�سراتيجية  العالقات  اإط��ار  يف  يدخل 
بني البلدين، التي متتد لأكرث من 50 �سنة. 
اإىل جانب  اأن الطرف الأ�سرايل اختار  اإل 
الفخ  يف  فرن�سا  يوقع  اأن  الأمريكي  الطرف 

فحول الربح كامال ل�سالح �سركاتهم".
لالأمن  الأوروب���ي  املعهد  رئي�س  ويتابع 
جت��اري��ة  ���س��ف��ع��ة  "هي  وال����س���ت�������س���راق، 
ودبلوما�سية كذلك، لأنه مل ت�ستبعد فرن�سا 
من �سفقة الغوا�سات فقط، بل من اتفاقية 
واململكة  اأ�سراليا  جتمع  التي  "اأوكو�س" 
امل��ت��ح��دة وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن اأج��ل 
مواجهة ال�سني، مما يعني يف الواقع تهمي�س 
فرن�سا يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ 

على ال�سعيدين التجاري والع�سكري".

التعوي�س  اأن  يعترب  اآخ��ر،  �سعيد  على 
املايل الذي اأعلن عنه من قبل الأ�سراليني 
ويقدر ب�250 مليون دولر "لي�س كافيا" ولن 
التي  الكبرية  الطعنة  اأمام  فرن�سا  به  تقبل 
تكبدتها.  التي  املادية  واخل�سائر  تلقتها 
خ�سو�سا اأن هذا الإلغاء مي�س �سوق ال�سغل، 
�ستخلق  ال�سفقة  "كانت  ق��ول��ه،  فبح�سب 
العقد  مبوجب  عمل  من�سب   500 من  اأك��رث 
اإقدام  اأ�سراليا". وخالفا ملا يروج حول  يف 
�سمال  حلف  م��ن  الن�سحاب  على  فرن�سا 
يعترب  الأ�سرالية،  اخلطوة  ب�سبب  اأطل�سي 
اأن  باعتبار  م�ستحيل"،  "اأمر  اأن��ه  ديبوي 
اإىل  اأوروب��ي��ة  دول��ة   28 م��ن  مكون  احللف 
وبالتايل،  املتحدة.  والوليات  كندا  جانب 
"فهو حلف اأ�سبح حاليا قريبا من توجهات 
التي  وا�سنطن،  توجهات  عن  بعيدا  فرن�سا 

ت�سعى بقوة اإىل اإيقاف الزحف ال�سيني".

*عمان 
الأربعاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  األقى 
خطابا م�سجال يف اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف دورتها ال�ساد�سة وال�سبعني.
الرحمن  اهلل  اخلطاب:"ب�سم  ن�س  يلي  وفيما 
الرحيمال�سيد الرئي�س،ال�سيد الأمني العام،اأ�سحاب 
اللقاء  ه��ذا  يف  اأ���س��ارك  اأن  ي�سعدين  ال��ف��خ��ام��ة، 
امل�سركة،  للمخاوف  للت�سدي  العامة،  للجمعية 

قدما  وللم�سي  املحدقة،  العاملية  لالأخطار  والتنبه 
اأن  دون  �سعوبنا،  ت�ستحقه  ما  لتحقيق  وب�سرعة 

نرك اأحدا خلف الركب.
نعرفه  م��ا  تفا�سيل  يف  ل��ل��خ��و���س  داع���ي  ل 
ج��م��ي��ع��ا، ف��ال��ت��ح��دي��ات الأب�����رز ال���ي���وم ع��امل��ي��ة 
املناخي،  والتغري  القاتلة،  كاجلائحة  التاأثري، 
املتطرفون  ي�ستغلها  التي  العنيفة  وال�سراعات 
ح����ول ال���ع���امل، وال��ت�����س��دع��ات ال���ت���ي ت��زع��زع 

ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي، واأزم�����ة ال��الج��ئ��ني 
م�ستمرة. زالت  ما  التي  العاملية 

اإن من م�سلحة بلداننا امل�سركة، الت�سدي لهذه 
امل�سرك،  العمل  يتطلب  وهذا  بنجاعة،  التحديات 
بحيث يكون الركيز على الإجناز، فمن غري املمكن 
حتقيق التغيري الإيجابي الذي ن�سبو اإليه بالتمني، 
ولذلك يجب اأن يكون عملنا من�سقا ومنظما ليرك 

اأثرا عامليا حقيقيا.

نهجا،  امل�سرك  العمل  الأردن  اتخذ  ولطاملا 
نعمل  ونحن  عام،   100 قبل  دولتنا  تاأ�سي�س  فمنذ 
والدوليني  الإقليميني  �سركائنا  م��ع  كثب  ع��ن 
املتبادل  والح��رام  والزده��ار  ال�سالم  لتعزيز 
والتحديات،  ال�سعوبات  ن��درك  ال��ع��امل.  ح��ول 
عامل  لبناء  الكبرية  الفر�س  اأي�سا  ن��رى  لكننا 

ف�سل. اأ
تابع �س2

الملك: التغيير اإليجابي ال يتحقق بالتمني
*عمان 

الأمة  جمل�س  اجتماع  باإرجاء  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 
الإرادة  �سدرت  كما   .2021/11/15 تاريخ  حتى  العادية  دورته  يف 
امللكية ال�سامية بدعوة جمل�س الأمة اإىل الجتماع يف دورته العادية 

اعتبارا من يوم الثنني الواقع يف 2021/11/15.

*عمان 
برئا�سة  الأربعاء،  عقدها،  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  اأقر 
املوؤقت  الإدخ���ال  نظام  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 

للمركبات والآليات واملعدات ل�سنة 2021.
املوؤقت  الإدخ���ال  اآلية  وتنظيم  تطوير  لغايات  النظام  وي��اأت��ي 
والتجارب  امل�ساريع  لإجن��از  الالزمة  وامل��ع��دات  والآل��ي��ات  للمركبات 

العلمية والعملية، ولتحديد ال�سروط وال�سمانات الالزمة لذلك.
امللكية  التدابري احلدودية حلماية حقوق  نظام  املجل�س  اأقر  كما 
ومنع  التخلي�س  اإج���راءات  وق��ف  لتنظيم   ،2021 ل�سنة  الفكرية 
الإفراج عن الب�سائع امل�ستوردة التي ت�سكل تعديًا على اأي من حقوق 
امللكية الفكرية. واأقر جمل�س الوزراء نظام الت�سهيالت يف الإجراءات 
اجلمركية للجهات امللتزمة ل�سنة 2021، والذي يهدف اإىل منح اجلهات 
امللتزمة باأحكام قانون اجلمارك مزايا وت�سهيالت جمركية، ولتنظيم 
اأحكام واإجراءات الن�سمام لأي من قوائم الت�سهيالت واخلروج منها.

*عمان 
الكابنت  قال رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم الطريان املدين، 
امللكة  مطار  عرب  واملغادرة  القادمة  الطائرات  حركة  اإن  م�ستو،  هيثم 
علياء الدويل، �سجلت يف �سهر اآب املا�سي منوا بن�سبة 7 باملئة مقارنة 
الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  م�ستو  واأ�ساف  �سبقه.  الذي  متوز  �سهر  مع 
اآب،  يف  واملغادرة  القادمة  اجلوية  الرحالت  اأن  الأربعاء،  الأردنية، 
للرحالت  الإج��م��ايل  العدد  ليبلغ  جوية،  رحلة   5702 اإىل  و�سلت 
اجلوية منذ بداية العام احلايل 26271 رحلة جوية دولية، ربطت 

اململكة مع 59 وجهة دولية مبا�سرة.

الملك يلقي خطابا في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

األردن مستمر بالحفاظ 
على الوضع القائم في 

القدس
الحرب على اإلرهاب 

والتطرف لم تنته بعد
الشراكات العالمية مطلب 

لحل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي

الشعب اللبناني يحتاج 
لدعمنا الكامل 

دعم المنظمات التي ترعى 
الالجئين والمجتمعات 

المستضيفة لهم

إرجاء اجتماع مجلس األمة 
ودعوته لالنعقاد 15 تشرين الثاني 

اقرار نظام اإلدخال المؤقت 
للمركبات واآلليات والمعدات

نمو حركة الطائرات 
عبر مطار الملكة علياء 7 % 

 الياس عمر النجار  »4 سنوات«    
ادم عمر النجار     »سنتين«         

فيهما  شـــيء  ــل  ك اهلل  شـــاء  ــا  م
ـــن الــــذكــــاء والــشــغــف  يــعــبــر ع
بتفاصيل  الــمــقــرونــة  والــحــركــة 
ــل الــجــمــيــل الــــذي  ــب ــق ــت ــس ــم ال
ــــس احــــــــالم الـــطـــفـــولـــة  ــــالم ي
ــة الـــصـــادقـــة الــشــجــاعــة  ــئ ــري ــب ال
قمرين  بل  كوكبين  وآدم  اليأس 
االخــر  يــضــيء  أحــدهــمــا  جميلين 
ــــــــاءا ولـــعـــبـــا  ــــــــي ـــــــــــورا وض ن
ابـــــــدا  تــــــهــــــدأ  ال  وحـــــــركـــــــة 
الــيــأس  الجميل  للطفل  ابــــارك 
ادم  ـــطـــفـــل  وال مــــيــــالده  عـــيـــد 
الكرتون  ـــالم  وأف للحركة  حبه 

شخصية العام التربوية

المديرة الرائعة

 كوثر المحيميد

عشق الطفولة ... ما احالهم

كل سنة وانتم سالمين
وان شاء اهلل العيد المئوي بإذن اهلل
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*عمان 
النيابية،  الإداري����ة  اللجنة  ج���ددت 
مطالبتها  الطراونة،  علي  الدكتور  برئا�سة 
التناف�سي  الم��ت��ح��ان  �سالحية  بتمديد 
الربية  وزارة  يف  للتعيني  للمر�سحني 
 ،2023 العام  اإىل   ،2019 العام  والتعليم 

كونها �ستنتهي يف �سهر �سباط املقبل.
ودعا الطراونة، خالل تروؤ�سه اجتماًعا 
دي��وان  رئي�س  بح�سور  للجنة، الأرب��ع��اء، 
ومدير  النا�سر  �سامح  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة 
الربية  ب���وزارة  الب�سرية  امل���وارد  ادارة 
الفئة،  الزعبي، وممثلني عن تلك  عبداهلل 
لوجود  ن��ظ��ًرا  ه���وؤلء  تعيني  ���س��رورة  اإىل 
املوازنة،  ملحق  وفق  لهم  مالية  خم�س�سات 
م��وؤخ��رًا من قبل جمل�س  اإق���راره  ال��ذي مت 

النواب.
الجتماع  هذا  اأن  اإىل  الطراونة  واأ�سار 
اخلام�س الذي ُيعقد لهذه الغاية ولكن دون 
التو�سل اإىل اتفاق �سامل لإنهاء معاناة هذه 
من  تهرب  هو  الأمر  هذا  اأن  معتربًا  الفئة، 
امل�سوؤولية، ويتنافى مع مبداأ الت�ساركية بني 

النواب واحلكومة.
تقدم  التوظيف  طالب  اأن  طاملا  وقال: 
اإع��ادة  يتم  فلماذا  فيه،  وجن��ح  لالمتحان 
المتحان مرة اأخرى؟، مطالبًا بعدم تطبيق 
���س��رط امل��ق��اب��ل��ة ع��ل��ى اخل��ري��ج��ني ال��ذي��ن 
العام  بنجاح  التناف�سي  المتحان  اجتازوا 
اجتازوا  كونهم  التعيني،  لغايات   ،2019
المتحان قبل �سدور نظام اخلدمة املدنية 

الأخري.
العدد  ع��ن  ال��ط��راون��ة  ت�ساءل  وفيما 
املتبقي من الناجحني يف المتحان التناف�سي 
التن�سيب  ي��ت��م  مل  وال��ذي��ن   2019 ل��ع��ام 
تعيني  باإجراءات  بال�سري  تفاجاأ  بتعيينهم، 
خريجي  من  معظمهم  جديد،  �سخ�س   500

.2020
كما طالب بتعيني املبتعثني على ح�ساب 
يبلغ  وال��ذي��ن  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة 
عددهم نحو 155 باعتبارهم اأ�سحاب حق، 
الناجحني  من  ال�سواغر  تعبئة  اإىل  داعيًا 

ولي�س  واملبتعثني،  التناف�سي  المتحان  يف 
ال��ط��راون��ة  واأك���د  الإ����س���ايف.  التعليم  م��ن 
والن�ساف،  العدالة  مبداأ  تر�سيخ  اأهمية 
مت�ساوون  الد�ستور  ومبوجب  فالأردنيون 
ياأخذ  اأن  ويجب  وال��واج��ب��ات،  احلقوق  يف 

اجلميع فر�سته بعدالة.
احل�سور  ال��ن��واب  ط��ال��ب  جهتهم،  م��ن 
التناف�سي  الم��ت��ح��ان  �سالحية  بتمديد 
 ،2019 ب�"الربية"  للتعيني  للمر�سحني 
هذه  على  املقابلة  ���س��رط  تطبيق  وع���دم 

الدفعة.
كونها  الدفعة  ه��ذه  تعيني  اإىل  ودع��وا 
حل  يجوز  ل  اإنه  قائلني  اأولوية،  �ساحبة 
اآخر  مواطن  ح�ساب  على  مواطن  م�سكلة 
ويجب عدم حتميلهم م�سوؤولية قرار وقف 

التعيني خالل اأزمة فريو�س كورونا.
املالحظات  م��ن  جملة  ال��ن��واب  واأث����ار 
التعليم  ح�ساب  على  بالتعيني  املرتبطة 
الإ�����س����ايف وت��ع��ي��ني امل��ب��ت��ع��ث��ني ون��ق�����س 
طريق  عن  ال�سواغر  وتعبئة  التخ�س�سات 
لفرة  مر�سيًا  املجازين  واملعلمني  التجيري 
اأ�س�س  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  داعني  طويلة، 
والعدالة بني  الن�ساف  التعيني، مبا يحقق 

اجلميع.
حوايل  هنالك  اأن  النا�سر  بني  ب��دوره، 
للتعيني  تن�سيبهم  ج��رى  �سخ�س  اآلف   3
ودون  الإج��راءات،  جلميع  ا�ستكمالهم  بعد 
ك��ون  ال�سخ�سية،  للمقابلة  خ�سوعهم 
نظام  �سدور  قبل  متت  تعيينهم  اإج��راءات 
وقال   .2020 لعام   9 رقم  املدنية  اخلدمة 
اإن المتحان التناف�سي يف جميع دول العامل 
الذين  اأن  مو�سحًا  حم��ددة،  زمنية  مدة  له 
مدة  �ستكون   "2019 "تناف�سي  يف  جنحوا 

امتحانهم فعالة لغاية �سهر �سباط 2022.
وتابع النا�سر "يف حال ورود اأي �سواغر 
تعبئتها  �سيتم  "الربية"  م��ن  ج��دي��دة 
التناف�سية،  الك�سوفات  يف  الناجحني  من 
ال�سخ�سية  للمقابلة  �سيخ�سعون  حيث 
لنظام  وفقًا  �ستتم  التعيني  اإج��راءات  كون 
�سرط  يت�سمن  ال���ذي  اجل��دي��د،  اخل��دم��ة 

املقابلة".
اإىل املخزون  يلجاأ  لن  الديوان  اأن  واأكد 
المتحانات  يف  ناجحني  هنالك  اأن  طاملا 
ال�سواغر  م�ستوى  نف�س  على  التناف�سية 

املطلوبة باعتبارهم اأ�سحاب اأحقية.
وردًا على مطالبات النواب، اأ�سار النا�سر 
)اأي  املقبلة  الفرة  يف  �سيجري  اأن��ه  اإىل 
التناف�سي  المتحان  �سالحية  انتهاء  قبل 
�سالحية  متديد  اإمكانية  درا�سة   ،)2019

ذلك المتحان.
التعليم  ح�ساب  على  التعيني  وح���ول 
تخفي�س  اأهمية  النا�سر  اأك��د  الإ���س��ايف، 
تعبئة  ليتم  الإ�سايف  التعليم  على  التعيني 
ال�����س��واغ��ر م��ن خم���زون ال��دي��وان يف حال 
على  وردًا  لذلك.  املالية  املخ�س�سات  توفر 
تعيني  اإج��راءات  حول  النواب  ا�ستف�سارات 
500 �سخ�س جديد، اأو�سح النا�سر اأن وزارة 
جديدة  �سواغر  طلبت  والتعليم  الربية 
العا�سمة،  " يف  وماركا  القوي�سمة  ل�"لوائي 
واملقابلة  لالمتحان  اإخ�ساعهم  وج���رى 
خم��زون  يف  ناجحني  اأي  ي��وج��د  ل  ك��ون��ه 
تخ�س�سات:  من  املنطقتني  لهاتني  الديوان 
الج��ت��م��اع��ي��ات وال���ت���اري���خ واجل��غ��راف��ي��ا 

والعربي للذكور.
املتبقي  ال��ع��دد  بتعيني  يتعلق  وفيما 
بني  "الربية"،  ح�ساب  على  املبتعثني  من 
النا�سر اأنه �سيتم التعامل معهم وفق اللجنة 
و"الربية"  املدنية"  "اخلدمة  من  امل�سكلة 
لهذه الغاية وح�سب الآلية املتفق عليها يف 

اللجنة.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأج������اب ال���زع���ب���ي عن 
احلالت  اأن  مو�سحا  النواب،  ا�ستف�سارات 
واأنظمة،  تعليمات  اإىل  تخ�سع  املر�سية 
واإيقافها عن العمل يعتمد اإىل جلان طبية 
على  التعيني  يتطلب  ال���ذي  الأم���ر  عليا، 

الإ�سايف". "التعليم 
مت  التي  التعيينات  تلك  اأن  اإىل  واأ�سار 
لعدم  نظرًا  ج��اءت  موؤخًرا،  عنها  الإع��الن 
وجود تخ�س�سات يف خمزون ديوان اخلدمة 

لتلك املناطق.

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صالحية 
االمتحان التنافسي لمرشحين بالتعيين لعام 2023

األمير الحسن: الدفاع عن التراث 
هو دفاع عن النفس والكيان 

والهوية والشخصية الحضارية

رئيس هيئة األركان يرعى حفل إطالق 
استراتيجية إدماج النوع االجتماعي

*عمان 
األقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، الأربعاء، 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  م�سجال  خطابا 

لالأمم املتحدة يف دورتها ال�ساد�سة وال�سبعني.
اهلل  اخلطاب:"ب�سم  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
الأمني  الرئي�س،ال�سيد  الرحيمال�سيد  الرحمن 
العام،اأ�سحاب الفخامة، ي�سعدين اأن اأ�سارك يف 
هذا اللقاء للجمعية العامة، للت�سدي للمخاوف 
املحدقة،  العاملية  لالأخطار  والتنبه  امل�سركة، 
ت�ستحقه  ما  لتحقيق  وب�سرعة  قدما  وللم�سي 

�سعوبنا، دون اأن نرك اأحدا خلف الركب.
نعرفه  م��ا  تفا�سيل  يف  للخو�س  داع��ي  ل 
عاملية  ال��ي��وم  الأب����رز  ف��ال��ت��ح��دي��ات  جميعا، 
املناخي،  والتغري  القاتلة،  كاجلائحة  التاأثري، 
املتطرفون  ي�ستغلها  التي  العنيفة  وال�سراعات 
ح���ول ال���ع���امل، وال��ت�����س��دع��ات ال��ت��ي ت��زع��زع 
الالجئني  واأزم����ة  الق��ت�����س��ادي،  ال���س��ت��ق��رار 

العاملية التي ما زالت م�ستمرة.
الت�سدي  امل�سركة،  بلداننا  م�سلحة  من  اإن 
العمل  يتطلب  وهذا  بنجاعة،  التحديات  لهذه 
الإجن��از،  على  الركيز  يكون  بحيث  امل�سرك، 
الإيجابي  التغيري  حتقيق  املمكن  غ��ري  فمن 
اأن  يجب  ولذلك  بالتمني،  اإليه  ن�سبو  ال��ذي 

عامليا  اأثرا  ليرك  ومنظما  من�سقا  عملنا  يكون 
حقيقيا.

ولطاملا اتخذ الأردن العمل امل�سرك نهجا، 
فمنذ تاأ�سي�س دولتنا قبل 100 عام، ونحن نعمل 
والدوليني  الإقليميني  �سركائنا  مع  كثب  عن 
املتبادل  والح��رام  والزده��ار  ال�سالم  لتعزيز 
والتحديات،  ال�سعوبات  ن��درك  العامل.  حول 
عامل  لبناء  الكبرية  الفر�س  اأي�سا  نرى  لكننا 

اأف�سل.
مطلب  العاملية  ال�سراكات  اإن  اأ�سدقائي، 
التاريخ  يف  ال�سراعات  اأقدم  اأحد  حلل  حيوي 
احلديث، وهو ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي.

هذا  غ��زة  على  القا�سية  احل��رب  ذّكرتنا 
العام اأن الو�سع احلايل ل ميكن له اأن ي�ستمر، 
موا�سلة  �سرورة  توؤكد  نراها  التي  املعاناة  واأن 
وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  دع��م 
الالجئني الفل�سطينيني )الأونروا(، التي تعمل 
اإن�سانية  خدمات  وتوفر  الأممي  لتكليفها  وفقا 

حيوية ل� 5.7 مليون لجئ فل�سطيني.
لكن كم بيٍت �سيدمر وكم طفٍل �سيموت قبل 
الأم��ن  يتحقق  اأن  ميكن  ل  العامل!  ي�سحو  اأن 
اإل  باأ�سره،  للعامل  بل  الطرفني،  لكال  الفعلي 
الدولتني،  حل  على  املبني  ال�سالم  خ��الل  من 

الفل�سطينية  الدولة  قيام  اإىل  يف�سي  ال��ذي 
على  للحياة  والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة، 
وعا�سمتها   ،1967 ع���ام  ح��زي��ران  خ��ط��وط 
اإىل  و�سالم  باأمن  لتعي�س  ال�سرقية،  القد�س 

جانب اإ�سرائيل.
والقد�س ال�سريف يف قلب هذا ال�سالم، فهي 
الأ�سخا�س  ملليارات  بالن�سبة  مقد�سة  مدينة 
الأردن  �سي�ستمر  جانبنا،  وم��ن  العامل.  ح��ول 
التاريخي  الو�سع  على  احلفاظ  على  بالعمل 
والقانوين القائم يف مدينة القد�س، ومقد�ساتها 
الو�ساية  منطلق  من  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

الها�سمية عليها.
واأن�����ا اأوؤم�����ن ب���اأن���ه م���ن امل��م��ك��ن، ب���ل وم��ن 
بني  ال�سريف  القد�س  جتمع  اأن  ال�����س��روري، 
للمدينة  وميكن  واليهود،  وامل�سيحيني  امل�سلمني 
للوحدة  رمزا  تكون  اأن  دويل،  وبجهد  املقد�سة 

ولي�س للفرقة.
لبنان  ي��واج��ه  منطقتنا،  ويف  اأ�سدقائي، 
الظروف  اإن  حرجا.  واقت�ساديا  اإن�سانيا  و�سعا 
املاليني،  على  بظاللها  تلقي  ال�سعبة  املعي�سية 
فتجد اأ�سرا بال قوت يومهم، وبيوتا بال كهرباء 
يف  العمل.  على  ق��ادرة  غري  و�سركات  مياه،  اأو 
اللبناين  ال�سعب  يحتاج  الع�سيب،  الوقت  هذا 

من  النهو�س  م��ن  لتمكينهم  الكامل،  لدعمنا 
دولية  ا�ستجابة  ذلك  ويتطلب  الأزم��ة.  هذه 
ن�سارك  التنفيذ،  ودقيقة  التخطيط  حمكمة 

فيها جميعنا.
الالجئني  ماليني  ين�سى  األ  العامل  وعلى 
والأردنيون  لبنان.  مثل  امل�ست�سيفة  الدول  يف 
فعلى  للجوء.  الكبري  الأث���ر  ج��ي��دا  يعرفون 
من  ال��ك��ث��ري  الأردن  ق���دم  الأج����ي����ال،  م���دى 
الفاّرين  الالجئني  ماليني  مل�ساعدة  الت�سحيات 
ماليني  رعاية  ولكن  واخلطر.  ال�سطهاد  من 
لهم،  امل�ست�سيفة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال��الج��ئ��ني 
دعم  ا�ستمرار  م��ن  ب��د  ف��ال  دول��ي��ة،  م�سوؤولية 
ل�سوؤون  املتحدة  ل���الأمم  ال�سامية  املفو�سية 
واملنظمات  العاملي  الأغذية  وبرنامج  الالجئني 
واملجتمعات  الالجئني  ترعى  التي  الأخ���رى 

امل�ست�سيفة، ومتنحهم الأمل.
يحتاجون  عمن  التخلي  اإن  اأ���س��دق��ائ��ي، 
للخطر،  عر�سة  الأب��ري��اء  وت��رك  امل�ساعدة، 
يخدم  حلها،  دون  ت�ست�سري  ال�سراعات  وترك 
حالة  ي�ستغلون  الذين  العامل،  حول  املتطرفني 
هذه  عن  الناجمة  والغ�سب  والإحباط  الياأ�س 

الأزمات.
اأن  اإل  املعارك،  بع�س  ك�سبنا  اأننا قد  ورغم 

بعد،  تنته  مل  والتطرف  الإره��اب  على  احلرب 
العاملي  للعمل  ملحة  حاجة  هناك  ت��زال  ول 

امل�سرك بهذا ال�سدد.
ي�ستمر  برمتها،  امل�سكلة  لهذه  وللت�سدي 
���س��رك��ائ��ه،  م��ع  ق���رب  ع��ن  ب��ال��ع��م��ل  الأردن 
تتبناه  ال��ذي  ال�سمويل  النهج  خ��الل  فمن 
على  عملنا  العقبة"،  "اجتماعات  مبادرة 
بني  التن�سيق  ورف��ع  النظر  وجهات  تقريب 
اأف�سل  تبادل  يف  و�ساعدنا  املعنيني،  القادة 
جديدة،  ا�سراتيجيات  وتطوير  املمار�سات 

ذلك. وغري 
خماطر  هناك  تكن  مل  لو  حتى  اأ�سدقائي، 
بحاجة  �سنظل  الإن�����س��ان��ي��ة،  ت��واج��ه  اأخ���رى 
لنتحد يف مواجهة اخلطر الوجودي يف ع�سرنا، 
وهو التغري املناخي. وكواحد من اأفقر البلدان 
متاما  الأردن  يعي  العامل،  م�ستوى  على  مائيا 
التنفيذية  فاخلطة  التحدي.  ه��ذا  خطورة 
�سممت  الأردن  يف  الأخ�سر  للنمو  الوطنية 
يف  منعتنا  وت��ع��زي��ز  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  ل�سمان 

قطاعي املياه والزراعة.
يواجه  اأن  بلد  اأي  با�ستطاعة  لي�س  لكن 
لنا  مهم  تذكري  وه��ذا  منفردا.  املناخي  التغري 
لهذا  للت�سدي  اأ�ساليب جديدة  باأهمية تطوير 

كعامل  تواجهنا  التي  التحديات  وكل  التحدي 
واحد واإن�سانية واحدة.

لبناء  الأردن  دع��ا  لطاملا  ال�سبب،  ول��ه��ذا 
جتميع  بهدف  املنعة،  لتعزيز  اإقليمية  �سبكات 
ال�ستجابة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  وت��ط��وي��ر  امل����وارد 
ظهورها.  ح��ال  و�سهولة  ب�سرعة  للتحديات 
ون��ح��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل���الإف���ادة م��ن امل��وق��ع 
اآ�سيا  تالقي  نقطة  على  ل��الأردن  ال�سراتيجي 
ا�ستجابة  اأو�سع  لت�سهيل  واأوروب���ا،  واإفريقيا 

عاملية للتحديات.
ول��ك��ل ب��ل��د ن��ق��اط ق���وة وق������درات ميكن 
ت�ساعد  اإمكانيات  منطقة  ولكل  ت�سخريها، 
ولكل  اأو���س��ع،  عاملية  ا�ستجابة  ت�سريع  على 
والإر�ساد،  امل�ساهمة،  على  القدرة  دولية  جهة 
ال��دويل  العمل  ب�����س��اأن  والتن�سيق  والتعزيز 

امل�سرك.
�سوية  ميكننا  العامة،  اجلمعية  ه��ذه  يف 
اإعادة التفكري، واإعادة توجيه عاملنا بعيدا عن 

اخلطر.
هي  م��ا  ونعلم  املخاطر،  ه��ي  م��ا  نعلم  نحن 
الفر�س، فلنتخذ الآن اخلطوات التي نحتاجها 

معا.
�سكرا لكم".

الملك: التغيير اإليجابي ال يتحقق بالتمني

*عمان 
العربي  الفكر  منتدى  رئي�س  ط��الل،  بن  احل�سن  الأم��ري  �سمو  اأك��د 
ورئي�س جمل�س اأمناء مركز احل�سن بن طالل لدرا�سات القد�س، يف ختام 
و 22  القد�س" الذي عقد يف عمان يومي 21  "موؤرخو  الدويل  املوؤمتر 
الفكر  التقاء  تعزيز  اأجل  من  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  اجل��اري،  اأيلول 

بالعمل.
قدمها  والتي  بالقد�س،  املتعلقة  البحثية  باجلهود  �سموه  واأ�ساد 
اأهمية  م��وؤك��دًا  البحثية؛  جهودهم  خال�سات  خ��الل  من  امل�ساركون 
واملعرفة  التوعية  �سبيل  يف  النا�س  من  ممكن  عدد  اأكرب  مع  م�ساركتها 
وبحيث  للتاريخ،  واملو�سوعية  العلمية  والنظرة  البحث  على  القائمة 
العلمية  النخبة  اللقاءات والأبحاث مقت�سرة على  ل تكون مثل هذه 

فقط.
عن  دف��اع  حقيقته  يف  هو  ال��راث  عن  الدفاع  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه 
التاريخ  "اأن  م�سيفا  احل�سارية؛  وال�سخ�سية  والهوية  والكيان  النف�س 
ننظر  والإب��داع،  والتميز  الزده��ار  من  حا�سر  لبناء  ركيزة  وال��راث 
اإليه من نافذة امل�ستقبل لن�سنع واقعًا يليق مبوقعنا احل�ساري يف العامل 

ويليق بالإن�سان العربي يف كل مكان".
كما اأ�سار �سموه اإىل �سرورة اأن يكون الأمل عابرًا للحدود من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل لالأجيال املقبلة.
عّمان  "اإعالن  بعنوان  ختامي  بيان  امل��وؤمت��ر  ع��ن  �سدر  وق��د 
و�سارك  رعاه  الذي  احلدث  هذا  اأهمية  عن  عربرَّ  القد�س"،  ملوؤرخي 
ونوعي  كبري  عدد  ومب�ساركة  طالل،  بن  احل�سن  الأم��ري  �سمو  فيه 
هدف  اإذ  العامل،  يف  الآثار  وعلماء  والباحثني  القد�س  موؤرخي  من 
القد�س  ل��درا���س��ات  ط��الل  ب��ن  احل�سن  مركز  نظمه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
العربي  الفكر  منتدى  مع  بالتعاون  ال��دك��ت��وراه  بعد  ما  مرحلة 
التعاون  اإىل  الدينية،  للدرا�سات  امللكي  املعهد  وح�سور  وم�ساركة 
اأجل  من  الأكادميي  املجال  يف  والباحثني  املوؤرخني  مع  والت�سبيك 
يف  وت�سهم  بالقد�س  تليق  م�سركة  بجهود  نوعية  درا�سات  اإخراج 
ال�سابقة  اجلهود  على  والتعرف  والنتهاكات،  التهويد  من  حمايتها 
فيما  العامل  دول  خمتلف  يف  والأك��ادمي��ي��ني  للموؤرخني  املن�سورة 

القد�س. بدرا�سات  يتعلق 
كما هدف اإىل الطالع على امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية للموؤرخني 
والعلماء امل�ساركني بخ�سو�س درا�ساتهم حول القد�س، وتعزيز العالقة 

والتوا�سل الأكادميي بينهم.
العامل"  يف  القد�س  "موؤرخي  ملتقى  اإط���الق  ع��ن  امل��وؤمت��ر  واأع��ل��ن 
برئا�سة �سمو الأمري احل�سن بن طالل وبالتن�سيق مع مركز احل�سن بن 

طالل لدرا�سات القد�س.
وعناوين  لأ���س��م��اء  متجددة  بيانات  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  اإىل  ودع���ا 
وتخ�س�سات واأعمال املوؤرخني والدار�سني املتخ�س�سني واملهتمني بتاريخ 
البحث  م�سادر  يف  التنويع  اإىل  الباحثني  دعا  كما  واآث��اره��ا،  القد�س 

العلمي.

*عمان 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سركة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  رعى 
اإطالق  حفل  الأربعاء،  الأردنية  امل�سلحة  القوات  فندق  يف  احلنيطي، 
الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  الجتماعي  النوع  اإدم���اج  ا�سراتيجية 

بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة.
وتهدف ال�سراتيجية اإىل زيادة متثيل املراأة يف املنا�سب القيادية 
ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  وم�ساركتها  اخلدمة،  يف  وا�ستمرارها  العليا 

على ال�سعيدين املحلي واخلارجي.
امل�سلحة  القوات  يف  الع�سكرية  امل��راأة  �سوؤون  اإدارة  مدير  وقالت 
جمال  يف  امل��راأة  بدور  الوعي  زي��ادة  اإن  النا�سر،  مها  العقيد  الأردنية 
القوات  يف  التطورات  من  وا�سعة  جمموعة  ا�ستلزم  وال�سالم  الأم��ن 
ال�سراتيجية  ه��ذه  تبني  خ��الل  من  واملرجمة  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 
والإر�سادات  ال�سيا�سات  من  عددا  تقدم  والتي  �سنوات،  لأربع  املمتدة 
على  دائم  اإيجابي  تاأثري  لها  �سيكون  ما  الجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة 

القوات امل�سلحة الأردنية.
اأجل  من  امل�سلحة  القوات  يف  املراأة  م�ساركة  تعزيز  اأهمية  واكدت 
ا�ستمرار تطورها وزيادة فاعليتها، م�سرية اإىل اأن ال�سراتيجية ت�ستند 
لإدماج النوع الجتماعي بناء على حتليل درا�سات اأجرتها اإدارة �سوؤون 
املراأة الع�سكرية يف اأوائل عام 2020، ما �ساعد على حتديد الأولويات 
لتفعيل  الأردنية  الوطنية  اخلطة  مع  كامل  ب�سكل  لتتما�سى  احلالية، 
حول   ،)2000(  1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�س  قرار 
املراأة والأمن وال�سالم 2018-2021، والتي تدعم تنفيذها حكومات 

كندا وفنلندا والرنويج واإ�سبانيا واململكة املتحدة.
بدورها، اثنت �سفرية اململكة املتحدة يف الأردن بريدجيت بريند، 
 - الأردنية  امل�سلحة  القوات  جهود  على  املانحني،  جمموعة  عن  نيابة 
امل�ستمر  اللتزام  موؤكدة  التاريخية،  اللحظة  هذه  يف  العربي  اجلي�س 
بدعم الأردن يف تنفيذ خطة العمل الوطنية اخلا�سة باملراأة وال�سالم 
الأردنية  الوطنية  للجنة  العام  الأم��ني  اأ�سادت  جهتها،  من  والأم��ن. 
امل�سلحة  ال��ق��وات  بالتزام  النم�س،  �سلمى  الدكتورة  امل���راأة،  ل�سوؤون 
الأردنية منذ فرة طويلة بتمكني املراأة ودعمها يف املنا�سب القيادية 
بالقوات امل�سلحة، معربًة عن فخرها بالروح الريادية للقوات امل�سلحة 
الأردنية باعتبارها واحدة من املوؤ�س�سات الوطنية الرائدة التي �سعت 
امل�ساواة بني اجلن�سني،  النوع الجتماعي، وتعزيز  اإدماج  اإىل  بن�ساط 
و�سمان بيئة منا�سبة لتوظيف الن�ساء دعمًا مل�ساركتهن الفاعلة، اإدراكا 
مبكرا من القوات امل�سلحة الأردنية اأن اإدماج النوع الجتماعي هو اأداة 

لتح�سني الأداء والعمل ب�سكل عام.
من جهته، قال ممثل مكتب هيئة الأمم املتحدة للمراأة يف الأردن، 
زياد �سيخ، اإن مناهج التحول يف ق�سايا النوع الجتماعي التي اعتمدتها 
القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي ادخلت م�ستوى جديًدا من 
الطموح، وهي مفتاح لت�سريع اجلهود يف توطني اأجندة املراأة وال�سالم 
والأمن، حتت قيادة املديرة التنفيذية اجلديدة الدكتورة �سيما بحوث 
مع  كثب  عن  بالعمل  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  وتلتزم  الأردن،  من 

القوات امل�سلحة لتحقيق هذه الروؤية".

الملك يلقي خطابا في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

الــقــدس فـــي  ــم  ــائ ــق ال الـــوضـــع  عــلــى  ــالــحــفــاظ  ب مــســتــمــر  األردن 

الشعب اللبناني 
يحتاج لدعمنا 

الكامل 
دعم المنظمات 

التي ترعى الالجئين 
والمجتمعات 

المستضيفة

الشراكات العالمية 
مطلب حيوي لحل 

الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي

 الحرب على 
اإلرهاب والتطرف 

لم تنته بعد
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*عمان 
الركن  اللواء  العام  الأمن  مدير  تفقد 
ح�����س��ني احل����وامت����ة، ���س��ري الإج�������راءات 
ال�����س��رط��ي��ة وال����س���ت���ع���دادات الأم��ن��ي��ة 
الأم��ن  على  للحفاظ  املتخذة  وامل��روري��ة 
تنفيذ اخلطة  بدء  مع  بالتزامن  والنظام، 
المنية اخلا�سة مبهرجان جر�س للثقافة 

والفنون.
�سباح  زيارته  خالل  احلوامتة  واأك��د 
انفاذ  �سرورة  املهرجان،  موقع  الأربعاء 
مع  بالتعاون  وامل��روري��ة  الأمنية  اخلطة 
الأمنية  والأجهزة  جر�س  مهرجان  اإدارة 
اأعلى درج��ات  واحل��ك��ام الداري���ني ووف��ق 
اخلطة  لتنفيذ  واجل��اه��زي��ة  التن�سيق 
املهرجان  �سري  لتاأمني  الهادفة  الأمنية 
خالله،  والنظام  الأم���ن  على  واحل��ف��اظ 
الدخول  اإج���راءات  �سال�سة  ي�سمن  ومب��ا 

واخل����روج مل��رت��ادي امل��ه��رج��ان وب��اأج��واء 
م��الئ��م��ة ت��ت��ي��ح ال���س��ت��م��ت��اع ب��ف��ق��رات��ه 

كافة. وفعالياته 
ووج������ه احل�����وامت�����ة امل�������س���ارك���ني يف 
ه��ذا ال��واج��ب م��ن م��ك��ون��ات امل��دي��ري��ة من 
يظهروا  ان  ودرك  م��دين  ودف���اع  �سرطة 
يعك�سوا  واأن  الأم��ن��ي  واحل�����س  احل��رف��ي��ة 
العام  الم���ن  ل��رج��ل  احلقيقية  ال�����س��ورة 

يقوموا  واأن  واحل��رف��ي��ة  الن�سباطية  يف 
ب��واج��ب��ه��م ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه م��ن��ذ ب��داي��ة 
املواطن  لي�سعر  انتهائها؛  وحتى  الفعاليات 
بالأمن  �سواء  حد  على  وال�سائح  واملقيم 
ال�سورة  جميعًا  نعك�س  واأن  والطماأنينة، 
اأراده��ا  كما  ل��الأردن  وامل�سرقة  احل�سارية 

جاللة امللك عبداهلل الثاين.
وا�ستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه 
جملة  فيه  اأوجز  ال�سمال  اإقليم  اأمن  قائد 

والأمنية  ال�سرطية  واخلطط  الإج��راءات 
وتغطية  املهرجان  �سري  لتاأمني  و�سعت  التي 
وامل��روري��ة  الأم��ن��ي��ة  وج��وان��ب��ه  فعالياته 
والتقنيات  المكانات  وب��نيرَّ  والتنظيمية. 
والدفاع  ال�سرطية  الإدارات  �سخرتها  التي 
امل��دين وق��وات ال��درك والأج��ه��زة المنية 
ومبا  املهرجان،  مرتادي  خلدمة  الخ��رى؛ 
واإىل  من  واخلروج  الدخول  عمليات  ي�سهل 

املوقع.

*عمان 
ال�سحية  احل��و���س��ب��ة  ���س��رك��ة  ن��ّظ��م��ت 
العاملة  للكوادر الطبية  حما�سرة توعوية 
يف م�ست�سفى احل�سني ال�سلط اجلديد، حول 
مكتبة الأردن الطبية الإلكرونية )ِع�ل�م(، 
التغيري  ي��وم  مب��ب��ادرة  م�ساركتها  اإط���ار  يف 

الثامن الذي �سادف يوم اخلمي�س املا�سي.
وتناولت املحا�سرة، وفق بيان �سادر عن 
طرق  الأربعاء،  ال�سحية،  احلو�سبة  �سركة 
العاملية  الطبية  امل��راج��ع  اأه��م  ا�ستخدام 
اأكرث  تتجاوز  والتي  املكتبة،  يف  املوثوقة 
من 25 األف مقالة علمية، تت�سمن معلومات 
طبية  ق��رارات  اتخاذ  على  ت�ساعد  طبية 
بالأدلة  املدّعم  الطب  على  مبنية  دقيقة، 

للو�سول اإىل املعايري العاملية.
احل�سني  مب�ست�سفى  العاملون  وتعّهد 
املعرفة  ومت��ك��ني  ب��دع��م  اجل��دي��د  ال�سلط 
العاملة  ال�سحية  ال��ك��وادر  ل��دى  العلمية 

ذات  �سحية  رعاية  لتقدمي  بامل�ست�سفى، 
جودة عالية مبنية على الأدلة والرباهني 
الأردن  مكتبة  ا�ستخدام  تفعيل  خالل  من 

الطبية الإلكرونية )ِع�ل�م(.
اأطلقها  م���ب���ادرة  ه��ي  ال��ت��غ��ي��ري،  وي���وم 
عام  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س 
ل�سالمة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن   2014
كل  من  اأيلول   17 يف  ي�سادف  الذي  املر�سى 
تعهداتهم  املتعهدون  فيه  ُينفذ  حيث  عام، 
بتح�سني جودة اخلدمات ال�سحية، وتفعيل 

مبادئ �سالمة املر�سى وحقوقهم.
امل��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  جمل�س  وي��ه��دف 
ال�سحية من خالل هذه املبادرة، اإىل حتفيز 
جميع العاملني يف القطاع ال�سحي من اأفراد 
امل��ب��ادرة  ت��اري��خ  قبل  للتعّهد  وموؤ�س�سات 
من  ال�سحية،  الرعاية  يف  الأف�سل  بتقدمي 
خالل اأن�سطة وفعاليات ريادية مبتكرة، ما 
ينعك�س بدوره ب�سورة اإيجابية على م�ستوى 

على  املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  ج���ودة 
م�ستوى اململكة.

لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س  واأّك����د 
التغيري  يوم  اأهمية  كمال،  فرا�س  املهند�س 
من  ال�سحية  اخل��دم��ات  ج��ودة  حت�سني  يف 
للعاملني  توعوية  حمالت  ت�سميم  خ��الل 
ال�سالمة  موا�سيع  ح��ول  املحلي  واملجتمع 
متخ�س�سة  جل��ان  ودع��م  وت�سكيل  العامة، 
كانت  ال�سركة  ان  اىل  م�سريا  املجال،  بهذا 
املتعهدة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأوائ���ل  م��ن 
توعية  اأن  وب��نّي  التغيري.  بيوم  للم�ساركة 
العاملني يف القطاع ال�سحي وتثقيفهم باآلية 
ا�ستخدام املراجع الطبية العاملية املوجودة 
تطوير  اإىل  �سك  بال  �سيوؤدي  املكتبة،  يف 
خمتلف  يف  ثقافاتهم  وتنمية  معارفهم 
اأن  اإىل  لفتًا  والطبية،  ال�سحية  العلوم 
عدد م�ستخدمي املكتبة التي اأطلقت يف عام 

2013 يبلغ 25 األف م�ستخدم.

*عمان 
�سومان،  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  وقعت 
وجم��م��وع��ة روؤي���ا الإع��الم��ي��ة، ال��ث��الث��اء، 
اتفاقية تعاون لتطوير املحتوى الإلكروين 

الثقايف والتعليمي لالأطفال
واليافعني، للو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن 
من امل�ستفيدين. ووفقا لبيان �سحفي �سادر 
الأربعاء عن املوؤ�س�سة، تعمل التفاقية التي 
التنفيذية  الرئي�سة  املوؤ�س�سة  عن  وقعها 
التنفيذي  وامل��دي��ر  ق�سي�سية،  فالنتينا 
فار�س  املهند�س  الإعالمية  روؤي��ا  ملجموعة 
ال�سايغ، على توفري حمتوى اإلكروين منتج 
اإحدى  "درب املعرفة" وهي  من قبل مكتبة 

برامج موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان.
�سيتم  املحتوى حلقات م�سورة  ويت�سمن 
الإلكرونية  كيدز  روؤي��ا  من�سات  على  بثها 
مب�ساعدة  روؤي���ا  و�ستقوم   ، "روؤيا"  وق��ن��اة 
املعرفة" على ت�سوير حلقات  "درب  مكتبة 

جديدة م�ستقباًل.
البيان،  بح�سب  الت��ف��اق��ي��ة،  وت�سعى 

الذين  لالأطفال  اآم��ن  حمتوى  تقدمي  اإىل 
�سنوات   8 اإىل  �سنة  من  اأعمارهم  ت��راوح 
من حيث العمل على دمج املحتوى التعليمي 
مثل  وال���ط���رق  الأدوات  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
الربامج  التفاعلية،  الأل��ع��اب  )املو�سيقى، 
للو�سول  الإلكرونية(  الكتب  التعليمية، 
اإىل اأكرب عدد ممكن من امل�ستفيدين داخل 
وخارج الأردن وتطوير املحتوى الإلكروين 
يف  واليافعني  لالأطفال  والتعليمي  الثقايف 
الأردن ب�سكل خا�س والوطن العربي ب�سكل 

عام.
"درب  �ستقوم  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
كيدز"  "روؤيا  من�سات  بتزويد  املعرفة" 
باملحتوى  الع��الم��ي��ة  روؤي����ا  وجم��م��وع��ة 
واليافعني  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه  الإل��ك��روين 
وال�ستوية  ال�سيفية  بالأندية  واخل��ا���س 
العلوم  ومهرجان   2022/2021/2020
2021، وبجودة عالية، والذي مت ت�سويره 
التفاقية  ف��رة  خ��الل  ت�سويره  و�سيتم 
التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال  عليها.  امل��ت��ف��ق 

فار�س  املهند�س  الإعالمية  روؤي��ا  ملجموعة 
اإىل  يهدف  كيدز  روؤيا  "تطبيق  اإن  ال�سايغ، 
لالأطفال"،  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  تطوير 
ال�سخ�سيةومهارات  املهارات  بناء  اأن  مبينا 
ي�سجع  املعرفية،  واملهارات  امل�سكالت،  حل 
البتكار من خالل جمموعة  الأطفال على 
واملحتوى  التعليمية  وامل���واد  الأل��ع��اب  من 
وميتاز  التطبيق  ي��وف��ره  ال��ذي  الرفيهي 

مبحتواه الآمن لالأطفال.
ملوؤ�س�سة عبد  التنفيذية  الرئي�سة  ونوه 
بعالقة  ق�سي�سية،  فالنتينا  �سومان  احلميد 
املوؤ�س�سة مع قناة روؤيا، اآملة اأن توفر املن�سة 
لالأطفال والأهايل،  اجلديدة حمتوى ثريًا 
ويح�سن  وم��ع��رف��ت��ه،  ثقافته  ي��ع��زز  ومب���ا 

م�ستقبله.
لرا  كيدز  روؤي���ا  ع��ن  امل�سوؤولة  وق��ال��ت 
اإن هذه بداية تعاون مب�سرة بني  ال�سفدي 
حيث  �سومان،  وموؤ�س�سة  كيدز  روؤيا  من�سات 
تعليمي  حمتوى  وانتاج  ن�سر  روؤية  نت�سارك 

وممتع يتما�سى مع �سيا�سة حماية الطفل.

*عمان 
الأردنية  الأخ��وة  جلنة  رئي�س  التقى 
العني  الأع��ي��ان،  جمل�س  يف  الباك�ستانية 
املجل�س،  بدار  مكتبه  يف  ال�سوابكة،  جمال 
اململكة  لدى  الباك�ستاين  ال�سفري  الربعاء، 

�سجاد علي خان.
الأردن  اإن  ال�����س��واب��ك��ة  ال��ع��ني  وق���ال 
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين يحظى 
ب��ع��الق��ات ق��وي��ة م��ع دول ال��ع��امل اأج��م��ع، 
خمتلف  تعزيز  اإىل  با�ستمرار  وي��وج��ه 
املجالت  �ستى  يف  عليها  والبناء  العالقات 

والقطاعات مبا يخدم م�سالح ال�سعوب.
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  عمق  واأك���د 
القطاعات،  خمتلف  يف  وباك�ستان  الأردن 
وعلى راأ�سها العالقات الربملانية، داعيا اإىل 
يف  الباك�ستانية  الأردنية  ال�سراكة  تفعيل 
يعود  مبا  امل�سرك  الهتمام  ذات  املجالت 

بالنفع على �سعبي البلدين ال�سديقني.
بدوره، اأكد ال�سفري خان عمق العالقات 
وباك�ستان،  الأردن  بني  واملميزة  التاريخية 
م�سريا اإىل التن�سيق امل�سرك حيال الق�سايا 
وال��ت��ع��اون  امل��ه��م��ة،  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

امل�ستمر يف املجالت والقطاعات كافة.

جاللة  بقيادة  اململكة  مبواقف  وا�ساد 
الق�سية  جت���اه  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك 
حل  اأ���س��ا���س  على  الثابتة  الفل�سطينية 
الدولتني ودعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني، 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة 

وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.

مدير األمن العام يتفقد الخطة األمنية 
الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون

محاضرة لكوادر مستشفى الحسين 
السلط الجديد حول مكتبة ِعلم

اتفاقية تعاون بين »رؤيا كيدز« و »شومان« 
إلثراء المحتوى التعليمي لألطفال

لجنة في األعيان تلتقي السفير الباكستاني

مقال رئيس التحرير

عندما  احلكومات  تكذب 
فتحاول  �سفافية  بكل  احلقيقة  عر�س  من  تخجل 

الوجه  ماء  من  لها  تبقي  ما  حتفظ  حتي  الم��ور  م��واراة  بالكذب 
وا�سحة  ا�سراتيجيات  هناك  تكون  ل  عندما  احلكومات  تكذب   ..
عندما  احلكومات  تكذب   ... للتنفيذ  قابلة  و  ال�سعوب  من  ومقبولة 
علي  ال�سيطرة  وتفقد  ادائها  ويراجع  وترهل  عنا�سرها  ت�سعف 
ا�سكال الف�سل املختلفة يف التخطيط و التنفيذ ...   تكذب احلكومات 
غري  ت�ساوؤلته  علي  الجابة  وتكون  املواطن  ح��ال  ي��ردي  عندما 
مر�سية او غري موجودة على الطالق .... تكذب احلكومات عندما 
يطلب منها  حتقيق اهداف م�ستحيلة قبلتها وهي تعرف انها لن تتمكن 
عقول  ايل  اليا�س  يت�سرب  عندما  احلكومات  تكذب   .. حتقيقها  من 
.. تكذب  النا�س وقلوبهم وي�سبح واقعهم مرير وغري مقبول حتمله 

احلكومات عندما تقرر ان ت�ستمر يف عملها رغم ادراكها الف�سل .
احلكومات  بع�س  كانت  الطويلة..  املا�سية  ال�سنوات  ط��وال 
والنهب  وال�سرقة  والتزييف  التزوير  تلقن موظفيها فنون  املتعاقبة 
الأعلى  املثل  فكانت  والوطن..  املواطنني  مب�سري  والتالعب  وال�سلب 
يطلع  ان  يريد  والذي  الدولة  مفا�سل  ينخر  الذي  للف�ساد  وال�سبب 

جيدا فليفتح ار�سيف  دواوين املحا�سبة عرب ال�سنوات  املا�سية .
 احلكومة التى متار�س الكذب على �سعبها.. ل تدرك اأنها ترتكب 
جرميتني مدمرتني ل�سعب باأكمله.. اجلرمية الأوىل: اأن ال�سعب يفقد 
الثقة فى حكومته.. ل ي�سدقها.. ل يحرمها.. ول يثق فى ق�سائها.. 
ي�سلك  ال�سعب  اأن  فهى  خطورة،  الأكرث  وهى  الثانية  اجلرمية  اأما   ..
ال��درب..  نف�س  على  وي�سري  احلكومة..  �سلكته  ال��ذى  الطريق  نف�س 
يتحايل على القوانني.. يحتال على الدولة.. يبدع الأ�ساليب واخلدع 
والألعيب التى متكنه من الهروب من اأداء واجبه والتزاماته جتاه 
الدولة.. ومن ثم يكون لدينا حكومة كاذبة.. و�سعب حمتال.. وهذا 

ما ارتكبته ع�سرات احلكومات فى الردن طوال  �سنوات م�ست
الأ�سعار..  ترفع  لن  اأنها  احلكومة  اأعلنت  مرة  كم  تتذكرون  هل 
بارتفاع  الأك��رث  على  اأ�سهر  ثالثة  اأو  �سهرين  اأو  �سهر  بعد  نفاجاأ  ثم 
الأ�سعار.. وكم مرة وعدونا باملن وال�سلوى.. وكم مرة ب�سرونا بقرب 
اخلروج من عنق الزجاجة.. وكم مرة وعدت احلكومة بقرب حت�سن 
الأو�ساع القت�سادية.. ع�سرات.. مئات.. اآلف املرات.. ثم طارت كل 
الوعود فى الف�ساء.. ثم كم مرة خدعت احلكومة ال�سعب وحتايلت 
عليه.. مثاًل: ابتكرت احلكومة و�سيلة جهنمية �سيطانية لالحتيال 
عبوات  فى  ببيعها  تقوم  ال�سلعة  �سعر  رفع  من  فبدًل  املواطن..  على 
اأقل وزنًا .. فالكيلو جرام يتحول فجاأة اىل 900 جرام اأو 800 جرام 
العبوة ذات  ال�سعر الذى كانت تباع به  اأو 750 جرامًا.. يباع بنف�س 
خا�سة  املحروقات  ومقايي�س  موا�سفات  يف  التالعب  اأو  جرام  الألف 

ا�سطوانات الغاز املنزلية .
الكذب فى الردن ل يحا�سب عليه القانون اأو الد�ستور.. هل راأيتم 
وزيرًا اأو حمافظًا اأو م�سئوًل كبريًا متت حما�سبته اأو حماكمته على ما 
�سدر منه من اأكاذيب ووعود وت�سريحات مل ينفذ منها حرفًا واحدًا  ؟

ثم  العام..  القطاع  ببيع  ي�سمح  لن  انه  قال  حكومة  رئي�س  كم 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  املئات  بيع   مت  ع��ام   18 وخ��الل   فوجئنا 
الوطنية التي كانت ت�سغل  ال�سواد العظم من ال�سباب الردين.. ل 
اأحد  باأبخ�س الأثمان.. ول يعرف  بل ومت ت�سريد عمالها بعد بيعها 
اأموال البيع ، نعم يا �سادة بعنا املقدرات الوطنية يف الرب  اأين ذهبت 
اموال  ذهبت  اأي��ن  اللحظة  هذه  حتى  يعلم  اأح��د  ول  واجل��و  والبحر 

اخل�سخ�سة  ؟؟
واحلكومة  واملثل..  القدوة  هو  القرار  �سنع  يف  الكبري  امل�سوؤول 
العدالة  طبقت  واذا  ال�سعب..  حال  ان�سلح  حالها  ان�سلح  اإذا  اأي�سًا.. 
على نف�سها.. من املوؤكد ان املواطن �سيلتزم بالقوانني و�سري�سى بحكم 
الق�ساء العادل.. لكن اإذا كذبت احلكومة على �سعبها.. فماذا تنتظر 

اأن يكون �سلوك �سعبها جتاه حكومته؟
من  تنتظر  ماذا  طويلة..  �سنوات  النهج  هذا  على  ت�سري  حكومات 
لن  واملدر�س  امليزان..  فى  �سيتالعب  البائع  اأن  املوؤكد  من  مواطنيها.. 
يراعى �سمريه فى مدر�سته فيلجاأ اىل الدرو�س اخل�سو�سية التى مت�س 
دم اأولياء الأمور.. واملهند�س واملقاول �سي�سرقان احلديد والأ�سمنت.. 
قطع  ويبيعهم  مر�ساه  فى  �سيتاجر  والطبيب  �سريت�سى..  واملوظف 
غيار.. واملواطن �سي�سرق الكهرباء وهو مرتاح البال.. ورجال الأعمال 
�سيتهربون من دفع ال�سرائب امل�ستحقة عليهم.. والتجار �سيحللون رفع 

الأ�سعار وم�س دم امل�سحوقني
ال�سعار الذى ي�سري عليه معظم  اأنا ومن بعدى الطوفان.. هذا هو 
والحتيال  والن�سب  والتزوير  الغ�س  فنون  تلقنوا  اأن  بعد  ه��وؤلء 

والكذب من حكوماتهم.. فمن يحا�سب من  ؟
هذه امل�سيبة التى حلت على الردن.. �سنعتها حكوماتنا ال�سابقة.. 
ونعانى  تفا�سيلها..  فى  غارقني  مازلنا  و�سننًا  قواعد  �سارت  ولالأ�سف 
وهذه  لها..  غاليًا  ثمنها   � وحكومة  �سعبًا   � اجلميع  يدفع  و  ويالتها.. 
م�سئولية الدولة الآن.. هى م�سئولة عن اإعادة الثقة مرة اأخرى بني 
احلكومة وال�سعب.. وقبلها عليها ان تتطهر من اأفعال وجرائم ارتكبت 
من قبل ومازلنا نتجرع مرارتها.. وتف�سد علينا كل خطوة اىل الأمام .

خالد خازر الخريشا

هل تكذب 
الحكومات ؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

التربية تعلن بدء التسجيل 
للدورة التكميلية لعام 2021

*عمان 
لالمتحان  الت�سجيل  ب��دء  عن  والتعليم،  الربية  وزارة  اأعلنت 
العام  لالمتحان  ا�سراك  بطلب  تقدم  من  لكل   ،2021 لعام  التكميلي 
الطلبة  من  النجاح  متطلبات  ا�ستكملوا  الذين  با�ستثناء   ،2021 لعام 

امل�ستنفدين.
وقالت الوزارة يف بيان الأربعاء اإن الت�سجيل بداأ الربعاء  وينتهي 
فرة  متدد  لن  اأنه  اإىل  م�سريا  الأول،  ت�سرين   14 اخلمي�س  يوم  م�ساء 
الت�سجيل  و�سيكون  التاريخ،  ه��ذا  بعد  ال���س��راك  طلبات  ا�ستقبال 
اإلكرونًيا عن طريق املوقع exams.moe.gov.jo مبا�سرة اأو عن 
على  املوجود  الطلبة  هوؤلء  ت�سجيل  بعملية  اخلا�س  الرابط  طريق 
ال�سفحة الرئي�سة ملوقع الوزارة moe.gov.jo، ول حاجة ملراجعة 

مديريات الربية والتعليم.
و�سيتم دفع الر�سوم عن طريق اي فواتريكم، �سمن فرة الت�سجيل 
يراجع  اأن  على  املعتمدين،  ال��وك��الء  اأو  التطبيق  خ��الل  من  املعلنة 
مديرية  يف  والختبارات  المتحانات  ق�سم  الأردين  غري  امل�سرك 
مطابقتني  حديثتني  �سخ�سيتني  �سورتني  واإح�سار  والتعليم،  الربية 
للوثيقة ال�سخ�سية قيا�س 4×6 بعد اإكماله عملية الت�سجيل والدفع. 
ُت�ستكَمل  مل  اإذا  لغًيا  الإلكروين  الت�سجيل  ُيعدُّ  البيان،  وبح�سب 
فرة  ويف  املعنية  والتعليم  الربية  مديرية  يف  الت�سجيل  اإج��راءات 
امل�سركني  جلميع  ال�سراك  ر�سوم  اأن  اإىل  م�سرية  املحددة،  الت�سجيل 
عن  دنانري   10  + لالمتحان  ا�سراك  ر�سم  ديناًرا   20 تبلغ  امل�سجلني، 
فيه،  التقدم  امل�سرك  يرغب  واحد  ورقة/ف�سل  من  مكون  مبحث  كل 
التقدم فيه يف املبحث  امل�سرك  و5 دنانري عن كل ورقة/ف�سل يرغب 

املكون من ورقتني/ف�سلني.
وحددت جلنة المتحان العام موعد عقد المتحان التكميلي لعام 

2021 بدًءا من يوم اخلمي�س املوافق 2021/12/30.

فتح باب التسجيل المتحان مهنة 
التمريض والقبالة القانونية

الهناندة: إطالق حزمة خدمات 
إلكترونية جديدة العام الُمقبل

*عمان 
اأعلن املجل�س التمري�سي الأردين الربعاء، عن فتح باب الت�سجيل 

لعقد امتحان املزاولة ملهنة التمري�س والقبالة القانونية.
وقال امني عام املجل�س الدكتور هاين النوافلة، اإن املجل�س �سيعقد 
المتحان يف اجلامعة الها�سمية يوم الأربعاء 13 ت�سرين الأول املقبل 
يف ال�ساعة 11 �سباحًا، داعيا اإىل الت�سجيل عرب املن�سة الإلكرونية 
http://licensureexam.jnc. املزاولة،  بامتحان  اخلا�سة 

gov.jo/JNC/User/Registration اأو عرب املوقع الإلكروين 
.http://www.jnc.gov.jo للمجل�س التمري�سي الأردين

ممر�سا/   750 عن  يزيد  ما  يتقدم  اأن  املتوقع  من  اأن  وا�ساف 
ويزيد  املدنية  اخلدمة  ديوان  ر�سيد  من  يعزز  ما  لالمتحان،  قابلة 
والقبالة،  التمري�س  مهنة  لأ�سحاب  التوظيف  طلبات  خمزون  من 
ال�سحة  وزارة  طلبت  حال  يف  التمري�سية  الكوادر  توفري  يف  لي�سهم 
املتقدمني  النوافلة،  الدكتور  ودعا  الأخرى.  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
فريو�س  مطعوم  جرعتي  بتلقي  تفيد  ر�سمية  �سهادة  اح�سار  اإىل 
الثانية،  اجلرعة  عن  متخلف  وغ��ري  الأوىل  اجلرعة  اأو  ك��ورون��ا 
ذلك  وخالف  ال�سحة،  وزير  وقرار   32 رقم  الدفاع  لقانون  ا�ستنادا 
اح�سار فح�س )بي �سي اآر( ل تتجاوز مدته عن 72 �ساعة. وا�ساف 
المتحان،  ق��اع��ات  ل��دخ��ول  ا�سا�سي  �سرط  ال�سهادة  اح�سار  اأن 
ال�سالمة  بتعليمات  والتقيد  الكمامة  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  وكذلك 

الجتماعي. والتباعد  العامة 

*عّمان 
اإن  الهناندة،  اأحمد  والريادة،  الرقمي  القت�ساد  وزير  قال 
خالل  تفعيلها  �سيتم  جديدة،  اإلكرونية  خدمات  حزمة  هناك 

"م�ستنداتي". اأهمها  اخلدمات  من  العديد  تت�سمن  املُقبل،  العام 
العامة  اخلدمات  جلنة  مع  الأربعاء،  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
احلمارنة،  م�سطفى  الدكتور  العني  برئا�سة  الأعيان،  جمل�س  يف 

الوزارة. واإجنازات  اأعمال  حول  للحديث 
امل�ستندات  جميع  ت�سمل  "م�ستنداتي"،  اأن  الهناندة  وب��ني 
املحكومية،  وع��دم  ال���ولدة،  �سهادة  مثل؛  امل��واط��ن  تخ�س  التي 
بال  موؤ�س�سات  اإىل  للو�سول  اإل��ك��رون��ي��ًا  موثقة  ���س��ه��ادات  وه��ي 
ال�سمان  معلومات  مثل  للمواطن  الإلكرونية  واملعلومات  ورق، 

الجتماعي.
�ستخدم  التي  "�سركاتي"،  ا  اأي�سً تت�سمن  احلزمة  اأن  اإىل  واأ�سار 
خالل  من  الإلكروين  التوقيع  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستثمرين،  قطاع 

الإلكرونية. بالبطاقة  خا�سة  معلومات  و�سع 
من  مدعوم  الرقمي،  التحول  م�سروع  اأن  الهناندة  الوزير  وذكر 
الدويل،  والبنك  "اليون�سيف"  اأهمها  مانحة  موؤ�س�سات  جمموعة 
الهوية  تفعيل  فيه  يتم  موحد،  وطني  �سجل  عمل  اإىل  ويهدف 

الرقمية.
والعمل  ال�سراتيجية  اخلطة  ح�سب  ت�سري  الوزارة  اأن  واأو�سح 
الإجنازات  اأهم  مبينًا  الواقع،  اأر�س  على  فعلي  ب�سكل  لإخراجها 
بيانات  مركز  ت�سمل  التي  الرقمية،  التحتية  البنية  تو�سعة  يف 
الت�ساركية  تفعيل  اأهمية  واأكد  والوزارات.  للموؤ�س�سات  خدماتي 
اأهمها  عطاءات،  طرح  خالل  من  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
تقييم  وعطاء  الالزمة،  التحتية  البنية  لتوفري  البلديات  عطاء 
و�سع  جرى  حيث  والتعليم،  الربية  ووزارة  ال�سحة  لوزارة  �سامل 
الب�سرية  ال��ق��درات  مع  تتوافق  طريق  وخارطة  �سمولية  خطة 
درا�سية  مناهج  لو�سع  واجلامعات،  املدار�س  مع  والتن�سيق  واملالية 
من  حتمي  قوانني  ت�سريع  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي،  بالعمل  تهتم 
وحق  ال�سخ�سية  البيانات  حماية  كقانون  اخل�سو�سية  انتهاك 

ال�سامل. البيانات 
ب��دار  ج��رى  ال��ذي  اللقاء،  ب��داي��ة  يف  احل��م��ارن��ة،  العني  وك��ان 
اجلدول  �سمن  املالحظات  تدوين  �سرورة  اأك��د  الأعيان،  جمل�س 
دقة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  وال��وزارة  اللجنة  بني  عليه  املتفق 

املحددة. الزمنية  الفرة  �سمن  الإجنازات،  ن�سبة 
للم�ساهمة  الأعمال  ري��ادة  جمال  تطوير  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
امل��وارد  متكني  اإىل  بالإ�سافة  الوطني،  القت�ساد  يف  بالنهو�س 

املالية. املوارد  وتوفري  الب�سرية 
الوجاهي  ب��ني  جمع  ال��ذي  اللقاء،  اأن  احلمارنة  العني  وب��ني 
)مايكرو�سوفت  ب��رن��ام��ج  ع��رب  الإل��ك��روين  الت�����س��ال  وخا�سية 
روؤي��ة  اإىل  للو�سول  اللجنة  لقاءات  �سل�سلة  �سمن  ج��اء  تيمز(، 

الرقمي. التحول  م�ساريع  تطوير  يف  ت�سهم  م�سركة 
بها  تقوم  التي  باجلهود  اللجنة  اأع�ساء  اأ���س��اد  جهتهم،  م��ن 
اإلكرونية،  خدمات  من  يقدم  ما  بكل  النوعي  والتحول  ال��وزارة 
وتدريب  تاأهيل  اأهمية  اإىل  م�سريين  التطورات،  ملواكبة  وال�سعي 
معهد  طريق  عن  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  كافة  العاملة  ال��ك��وادر 
و�سمان  البيانات  خ�سو�سية  على  واحل��ف��اظ  ال��ع��ام��ة،  الإدارة 
على  للمحافظة  فاعلة  ت�سريعات  و�سع  خالل  من  اخراقها  عدم 

البيانات.

إطالق جائزة مؤسسة الحسين 
للسرطان لإلعالميين لعام 2021

*عّمان 
موؤ�س�سة  اأمناء  هيئة  رئي�سة  طالل،  غيداء  الأمرية  �سمو  برعاية 
احل�سني  موؤ�س�سة  )جائزة  املوؤ�س�سة  اأطلقت  لل�سرطان،  احل�سني  ومركز 
التدخني  مكافحة  جم��ايل  يف   )  2021 لعام  لالإعالميني  لل�سرطان 

والك�سف املبكر عن �سرطان الثدي.
الأعمال  ا�ستقبال  ب��داأ  اأن��ه  الأرب��ع��اء،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 
www.ja.khcf. للم�ساركة يف امل�سابقة من خالل املوقع اللكروين

الأول  كانون  من  الأول  اأق�ساه  موعد  ولغاية  اليوم  من  اعتبارا   ،jo
جمالت  جميع  ت�سمل  فئات  �سبع  �سمن  اجلائزة  هذه  وتاأتي  املقبل.  
العمل ال�سحايف، وتهدف اإىل زيادة الوعي باأهمية مكافحة التدخني، 
الإعالميني على تقدمي  وت�سجيع  الثدي،  �سرطان  املبكر عن  والك�سف 
اأعمال اإبداعية ت�ساهم يف اإحداث تاأثري اإيجابي يف املجتمع. واأو�سح 
جلنة  قبل  من  للتقييم  تخ�سع  امل�ساِركة  الأعمال  جميع  اأن  البيان، 
دقة  م��ن  للتاأكد  والإع��الم��ي،  العلمي  امل��ج��ال  يف  خ��رباء  م��ن  حتكيم 
اللجنة  تقوم  ثم  ومن  املحددة،  املعايري  مع  العمل  وتوافق  املعلومات 

باعتماد فائز واحد يف كل جمال لكل فئة. 
والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك  من  بدعم  اجلائزة  ان  ويذكر 
–زيوت  الأردن��ي��ة  البرول  م�سفاة  و�سركة  ال�سراتيجي،  الراعي 

جوبرول، الراعي الذهبي.
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*وكاالت 
العن�سرية  اأن حتتل ق�سايا  املنتظر  من 
واأزم�����ة امل���ن���اخ والن��ق�����س��ام��ات ال��ع��امل��ي��ة 
يف  املناق�سات  يف  ال�سدارة  مركز  املتفاقمة 
اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
اإ�سدار الأمني  الأربعاء، وذلك بعد يوم من 
مفاده  قامتا  حتذيرا  املتحدة  لالأمم  العام 

الهاوية". حافة  على  "نحن 
يف  والغ�سب  بالكاآبة  الأجواء  وات�سمت 
مقر الأمم املتحدة، حيث ح�سر اأكرث من 20 
العامل �سخ�سيا هذه الجتماعات  من قادة 
فريو�س  جائحة  انت�سار  منذ  م��رة  لأول 

كورونا.
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ق��ال  فقد 
من  ف����رة  دخ����ل  "العامل  حم����ذرا  ب��ي��ن��غ 
رئي�س  اأما  اجلديد"،  والتحول  ال�سطراب 
بالفعل  "نحن  فقال  نيني�ستو  �سويل  فنلندا 
رئي�س  اأع��ل��ن  بينما  حرج"،  منعطف  يف 
اأن  كي�سادا،  األفارادو  كارلو�س  كو�ستاريكا، 
الت�سليح،  من  "قللوا  فينا  ي�سرخ  امل�ستقبل 
واأكرثوا من ال�ستثمار يف ال�سالم!" بح�سب 

الأ�سو�سيتد بر�س.
افتتاح  يف  الآخ��ر،  تلو  املتحدث  و�سجب 
اأ�سبوع  مل��دة  ت�ستمر  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات 
ت��ق��ري��ب��ا، اأم�����س ال��ث��الث��اء ع���دم امل�����س��اواة 
دون  حالت  التي  العميقة  والنق�سامات 

على  للق�ساء  موحد  عاملي  اإج���راء  اتخاذ 
 4.6 قرابة  بحياة  اأودت  التي  اجلائحة، 
اأزم��ة  معاجلة  يف  والف�سل  �سخ�س،  مليون 

املناخ التي تهدد كوكب الأر�س.
كورونا  جائحة  تظل  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
بالن�سبة  الق�سايا  اأه��م  م��ن  امل��ن��اخ  واأزم���ة 

لروؤ�ساء الدول واحلكومات.
اليوم  املتحدة،  الأمم  اأجندة  اأن  غري   
اإحياء  على  اأول  ال�سوء  �ست�سلط  الأربعاء، 
املتحدة  الأمم  مل��وؤمت��ر  الع�سرين  ال��ذك��رى 
والتمييز  العن�سرية  "ملكافحة  ال��ع��امل��ي 
والتع�سب  الأجانب  من  واخلوف  العن�سري 
مدينة  يف  عقد  وال���ذي  بذلك"،  املت�سل 
عليه  وهيمنت  اإفريقيا  بجنوب  دي��رب��ان 
واإرث  الأو����س���ط  ال�����س��رق  خ��الف��ات ح���ول 

العبودية.
واإ�سرائيل  املتحدة  الوليات  وان�سحبت 
خ�س  قرار  م�سروع  ب�سبب  الجتماع  خالل 
بال�  ال�سهيونية  وق��ارن  بالنقد،  اإ�سرائيل 
يف  اإ���س��ق��اط��ه  مت  ب��ن��د  وه���و  "عن�سرية"، 

النهاية.
اليهودية  املنظمات  روؤ�ساء  موؤمتر  ذكر 
دول��ة  ع�سرين  اأن  ال��ك��ربى  الأم��ري��ك��ي��ة 
دي��رب��ان  م��وؤمت��ر  ذك���رى  اإح��ي��اء  �ستقاطع 
اليوم الأربعاء، وفقا ملا ذكرته الأ�سو�سيتد 

بر�س.

وح��ث امل��وؤمت��ر امل��زي��د م��ن ال���دول على 
العن�سرية  مكافحة  و"موا�سلة  ذلك،  فعل 

والتع�سب الأعمى ومعاداة ال�سامية".
روؤ���س��اء  �سيبداأ  ال��ذك��رى،  اإح��ي��اء  بعد 
مرة  ال�سنوية  خطاباتهم  اإلقاء  يف  ال��دول 
مرامية  العامة  اجلمعية  قاعة  يف  اأخرى 

الأطراف.
و���س��ي��ك��ون ب���ني امل��ت��ح��دث��ني؛ ال��ع��اه��ل 
والرئي�س  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  الأردين 
والرئي�س  وي����دودو،  ج��وك��و  الإندوني�سي 

الكيني اأوهورو كينياتا.
العاملية  لالأزمة  تقييم  اأق�سى  جاء  رمبا 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  من  احلالية 
خطابه  افتتح  ال��ذي  غوتريي�س،  اأنطونيو 
العامل  "يجب على  العامل، قائال  عن حالة 
مهددا  بات  "عاملنا  م�سيفا  ي�ستيقظ"،  اأن 
نواجه  م�سى.  وقت  اأي  من  اأكرث  ومنق�سما 

اأكرب �سل�سلة من الأزمات يف حياتنا".
وحذر الأمني العام لالأمم املتحدة قائال 
يف  ونتحرك  الهاوية،  حافة  على  "نحن 

الجتاه اخلاطئ".
"التفاوتات  اإىل  غ��وت��ريي�����س  اأ����س���ار 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  واملفرطة"  ال�����س��ارخ��ة 
جائحة كورونا، والف�سل يف حل اأزمة املناخ، 
واإثيوبيا  اأفغان�ستان  يف  وال���س��ط��راب��ات 

واليمن.

*وكاالت 
بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأ�سعف 
بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  اآم��ال 
مع  حرة  جت��ارة  اتفاق  اإب��رام  يف  جون�سون 
املحادثات  اأن  اإىل  فقط  م�سريا  بريطانيا 

م�ستمرة يف هذا ال�ساأن.
بايدن وجون�سون  لقاء بني  اأول  وخالل 
يف البيت الأبي�س، الثالثاء، بدا وا�سحا اأن 
خايل  �سيخرج  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س 
على  بايدن  اأ�سر  حيث  "جتاريا"،  الوفا�س 

القول: "علينا العمل على ذلك".
توقيع  اإىل  تتطلع  بريطانيا  وك��ان��ت 
املتحدة  الوليات  مع  حرة  جتارة  اتفاقية 
منذ عهد الرئي�س دونالد ترامب، خ�سو�سا 
ب��ع��د اخل�����روج ال��ربي��ط��اين م���ن الحت���اد 

الأوروبي "الربيك�ست".
اإب��رام  اإمكانية  ب�ساأن  �سوؤال  على  وردا 
يف  لل�سحفيني  بايدن  قال  كهذه،  اتفاقية 
جانبه  اإىل  جل�س  وق��د  البي�سوي،  املكتب 
عليها"،  العمل  علينا  "�سيتعني  جون�سون 

وفقا لفران�س بر�س.
اأن  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  واأ�����س����اف 
املو�سوع  هذا  حول  م�ستمرة"  "املناق�سات 
بني البلدين. وخالل لقائه برئي�س الوزراء 
ال��ربي��ط��اين، وج���ه ال��رئ��ي�����س الأم��ريك��ي 
�سيفه،  اإىل  اللهجة"  "�سديد  حت��ذي��را 
"ل يرغب على الإطالق" يف  اأّن��ه  له  واأك��د 
ب�سبب  تتغري"  الإيرلندية  "احلدود  روؤية 
اأن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا  الربيك�ست، 
جتارية  لتفاقية  والتو�سل  الأم���ر  ه��ذا 

خمتلفان"،  "مو�سوعان  هما  البلدين  بني 
رحب  جهته،  من  بر�س.  فران�س  اأفادت  كما 
رئي�س الوزراء الربيطاين ب�"التطور الأخري 

يف العالقات بني لندن ووا�سنطن".
القيود  رفع  جون�سون  بوري�س  ووا�سف 
امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى امل�����س��اف��ري��ن الأج���ان���ب 
ال��راغ��ب��ني ب��دخ��ول ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
جون�سون  اأ�ساد  كذلك،  "رائع".  اأم��ر  باأنه 
"اأوكو�س"،  ال�سراتيجية  بالتفاقية 
التي مت التو�سل اإليها موؤخرا بني بريطانيا 
والوليات املتحدة واأ�سراليا، والتي اأثارت 
ان�سحاب  يف  ت�سببت  اأن  بعد  فرن�سا،  غ�سب 
فرن�سية،  غوا�سات  �سفقة  م��ن  اأ�سراليا 
"�سفقة  مبثابة  ب��اري�����س  تعتربها  ك��ان��ت 

القرن".

العنصرية والمناخ واالنقسامات 
تتصدر أجندة جلسات األمم المتحدة

جو بايدن يرفض االلتزام بإبرام 
اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا

االحتالل االسرائيلي يخطط إلنشاء كنس 
يهودية بالمستوطنات في الضفة

  
*رام اهلل 

ك�سفت �سحيفة "ا�سرائيل اليوم"، يف عددها ال�سادر الربعاء، 
الإ�سرائيلي، لإن�ساء كن�س ومعابد  عن خمطط حلكومة الحتالل 
الفل�سطينيني  املواطنني  اأرا�سي  املقامة على  امل�ستوطنات  لليهود يف 
بال�سفة الغربية املحتلة. وقالت ال�سحيفة اليمينية، اإن احلكومة 
خطة  �سمن  وطرحها  اليهودية  الكن�س  اإن�ساء  تعتزم  الإ�سرائيلية 
بينت.  نفتايل  برئا�سة  احلالية  للحكومة  الوطنية  الأول��وي��ات 
وا�سافت انه من املقرر توزيع 6.25 مليون دولر على 30 م�ستوطنة، 
بدعوى وجود نق�س يف الكن�س اأو املباين املخ�س�سة لإقامة الطقو�س 

اليهودية، واأن ميزانية العام احلايل �ستخ�س�س للم�ستوطنات.

عشرات المستوطنين المتطرفين 
يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل

  
*رام اهلل 

باحات  الأربعاء،  اليهود  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم 
القد�س  ال�سريف مبدينة  القد�سي  املبارك - احلرم  الأق�سى  امل�سجد 
)برا(  الردنية  النباء  وكالة  ملرا�سل  عيان  �سهود  وقال  املحتلة. 
من  م�سددة  وحرا�سة  بحماية  نفذت  القتحامات  ان  اهلل،  رام  يف 
�سرطة الحتالل الإ�سرائيلي. وا�ساروا اىل اأن عددا من امل�ستوطنني 
اقتحموا الأق�سى على �سكل جمموعات من جهة باب املغاربة، ونفذوا 
جولت ا�ستفزازية يف باحاته، واأدوا طقو�سا تلمودية، قدموا خاللها 
�سروحات عن "الهيكل" املزعوم و�سط حالة من الغ�سب والغليان �سادت 
جميع اأرجاء احلرم القد�سي ال�سريف. يذكر اأن امل�ستوطنني كثفوا من 
اقتحاماتهم اليومية لالأق�سى، بحجة الأعياد اليهودية، فيما اأطلقت 
جماعات "الهيكل املزعوم" دعوات للم�ستوطنني املتطرفني باقتحامه 

اليوم وغدا مبنا�سبة ما ي�سمى "عيد العر�س اليهودي".

انسحاب 32 مرشحا من انتخابات 
مجلس الشورى القطري

*الدوحة 
القطري،  ال�سورى  جمل�س  لنتخابات  مر�سحا   32 اأع��ل��ن 
من  الثاين  يف  �سجري  ال��ذي  النتخابي  ال�سباق  من  ان�سحابهم 
انتخابات  على  الإ�سرافية  اللجنة  موقع  وذكر  املقبل.  ال�سهر 
�سيدة،  املن�سحبني  بني  من  ان  بيان  يف  القطري  ال�سورى  جمل�س 
اأ�سبح  حني  يف   ،27 اإىل  املر�سحات  ال�سيدات  ع��دد  خف�س  ما 
وزارُة  وكانت  للمر�سحني حاليا 252 مر�سحا.  الإجمايل  العدد 
ب�ساأن  بياًنا  اأي��ام  ع��دة  منذ  اأ���س��درت  قد  القطرية  الداخلية 
انتخابات  ملر�سحي  النتخابي  وال�سمت  والتوكيل  الن�سحاب، 
يرغب  ال��ذي  املر�سح  على  اأن��ه  فيه  اأو�سحت  ال�سورى،  جمل�س 
املعد  النموذج  الطلب كتابة على  يبادر بتقدمي  اأن  بالن�سحاب، 
اإدارة النتخابات متهيًدا لعتماده  لهذا الغر�س، وت�سليمه اإىل 

من رئي�س جلنة الر�سح، يف موعد اأق�ساه يوم غٍد اخلمي�س.

ترحيب فلسطيني بالحراك السياسي 
والقانوني الدولي المناهض لالحتالل

  
*رام اهلل 

ال�سيا�سي  باحلراك  الفل�سطينية،  اخلارجية  وزارة  رحبت 
ال�سرائيلي،  لالحتالل  واملناه�س  املت�ساعد  الدويل  والقانوين 
خمتلفة  عن�سرية  واإج����راءات  ا�ستيطان،  م��ن  ب��ه  يقوم  وم��ا 
هذا  ان   ، بيان  يف  ال��وزارة  واو�سحت  الفل�سطيني.  ال�سعب  �سد 
واملوؤ�س�سات  الأحزاب  اأو�ساط  يف  وتفاعال  زخما  يزداد  احلراك 
واملنظمات احلقوقية والإن�سانية واملدنية على امل�ستوى العاملي، 
وطالبت  والأمريكية.  الأوروبية  ال�ساحتني  على  خا�س  وب�سكل 
حقوق  تنا�سر  ال��ت��ي  ال���دول  ع��دي��د  يف  احل��ك��وم��ات  بيانها،  يف 
�سعوبها وبرملاناتها  لنداء و�سوت  الفل�سطيني بال�ستماع  ال�سعب 
والإ�سراع بتنفيذ مطالبها، ويف مقدمتها اإقدام هذه الدول التي 
مل تعرف بدولة فل�سطني بعد، على �سرعة العراف، حماية 
وانحيازا عمليا جلهود اإحياء ال�سالم على اأ�سا�س حل الدولتني. 
م�سار  يف  ت�سب  التي  اخلطوات  لهذه  باإيجابية  ال��وزارة  وتنظر 
انتهاكاته وجرائمه  لتعرية الحتالل، وف�سح  املبذولة  اجلهود 
بحق الفل�سطينيني، مبا ي�سهم يف تعزيز التوجه الدويل ملحا�سبة 
ويوؤدي  وجرائمهم،  انتهاكاتهم  على  الحتالل  قادة  وم�ساءلة 
وتغولها  ا�ستفرادها  وق��ف  على  واإجبارها  اإ�سرائيل  ردع  اإىل 
اإج��راءات��ه��ا  ووق��ف  وط��ن��ه،  واأر����س  الفل�سطيني  ال�سعب  على 
وثمار  نتائج  ترجمة  اإىل  اخلارجية  ودعت  اجلانب.  اأحادية 
وقوانني  قرارات  اإىل  الدويل،  والربملاين  ال�سعبي  احلراك  هذا 

ملتزمة بال�سرعية الدولية وقراراتها وملزمة للحكومات.

االحتالل يستولي على أراض ويشق 
طريقا استيطانية في كيسان

  
*رام اهلل 

مئات  على  ال�ستيالء  الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سلطات  قررت 
الدومنات يف قرية كي�سان �سرقي مدينة بيت حلم.

يف  وال�ستيطان  اجل��دار  مقاومة  هيئة  مكتب  مدير  وق��ال 
بتحويل  يق�سي  ال�ستيالء  قرار  اإن  بريجية،  ح�سن  حلم،  بيت 
اإىل  القرية  �سرق  جنوب  تقع  ال��دومن��ات  مبئات  تقدر  اأرا����سٍ 
حممية طبيعية ب�سكل مفاجئ. واأ�ساف اأن القرار يهدف لت�سهيل 
ال�ستيالء على اأرا�سي املواطنني يف قرية كي�سان ل�سالح التو�سع 
اأرا�سي  على  املقامة  هناحل"  "اآبي  م�ستوطنة  يف  ال�ستيطاين 

الفل�سطينيني يف املنطقة. 
طريق  ب�سق  اليوم،  يهود،  متطرفون  م�ستوطنون  �سرع  كما 
حلم.  بيت  مدينة  �سرقي  كي�سان  قرية  اأرا����سٍ  يف  ا�ستيطاين 
بيان  يف  غ��زال  اأحمد  كي�سان  ق��روي  جمل�س  رئي�س  نائب  وق��ال 
طريق  ب�سق  �سرعوا  هناحل"،  "اآيبي  م�ستعمرة  م�ستوطني  اإن 
�سمال  اجل��ح��ار  واد  على  تطل  جبلية  اأرا����س  يف  ا�ستيطاين 
اأن  واأ�ساف  م.   4 وعر�س  كم   2 اإىل  ي�سل  بطول  القرية  غربي 
امل�ستوطنني يهدفون اإىل ربط امل�ستوطنة باملنطقة ال�ستيطانية 

ال�سناعية املقامة على اأرا�سي املواطنني غربي القرية.

االنتقالي الجنوبي يوجه باالستعداد 
لمواجهة إرهاب الحوثي

*صنعاء
بكافة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  دع��ا 
ت�سكيالتها اإىل رفع اجلاهزية القتالية ملواجهة اإرهاب ميلي�سيات 

احلوثي، املدعومة من اإيران.
وعقدت القيادات الع�سكرية والأمنية يف املجل�س النتقايل 
املجل�س  رئي�س  الزبيدي  عيدرو�س  برئا�سة  الثالثاء،  اجتماعا، 
قائد القوات اجلنوبية لبحث تطورات الت�سعيد احلوثي �سوب 

املحافظات اجلنوبية.
ميلي�سيات  متادي  من  والأمنيون  الع�سكريون  القادة  وحذر 
احلوثي وقوى الإرهاب والتطرف، التي حتاول غزو اجلنوب من 

جديد متوعدين ب�سحق اأي حماولة اأخرى.
لن  اجلنوبية  "القوات  اأن  اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  واأكد 
تفرط ب�سرب واحد من اأر�س اجلنوب واأن ما يحدث يف حمافظة 
اأدارت  التي  الإخوان  مليلي�سيات  �سبوة  لت�سليم  ناجتا  كان  �سبوة 
ظهرها مللي�سيات احلوثي، ووجهت �سالحها نحو اأبناء املحافظة".

وناق�س الجتماع اإجراءات عملية التعبئة العامة، والدفاع 
التهديدات  خطر  ملواجهة  وال�ستعداد  والتخطيط  الوطني 

احلوثية الإيرانية، والعنا�سر الإرهابية.
اأهمية التنفيذ ال�سارم لكافة  و�سدد املجل�س النتقايل على 
يف  الأمنية  احلملة  موا�سلة  فيها  مبا  الطوارئ  حالة  اإج��راءات 
�سبط ال�سيارات غري املرقمة، والأ�سلحة غري املرخ�سة، و�سبط 
املت�سببني يف اأي اأعمال خارجة عن القانون، اأو اأي ممار�سات تخل 

بالأمن وال�سكينة العامة.
وتزامن الجتماع مع الذكرى ال�سابعة لالنقالب احلوثي، يف 
اليمنيني،  جراح  لإيران  املوالية  امليلي�سيات  فيها  عمقت  �سنوات 

وعرقلت م�ساعي ال�سالم يف هذا البلد.

واشنطن تدين محاولة 
االنقالب في السودان وتحّذر

*وكاالت 
اأحبطها  التي  النقالبية  املحاولة  املّتحدة  الوليات  دانت 
للدميوقراطية"  مناه�سة  ب�"اأعمال  منّددة  الثالثاء،  ال�سودان 
الت�سليل  ب��ّث  اإىل  ي��ه��دف  خ��ارج��ي  "تدّخل  اأّي  م��ن  وحم���ّذرة 

وتقوي�س اإرادة ال�سودانيني".
وقال املتحّدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س 
"التحّول  لعملية  دعمها  توؤّكد  املّتحدة  الوليات  اإّن  بيان  يف 

الدميوقراطي" اجلارية يف ال�سودان.
ودعا البيان اإىل م�ساءلة جميع املتورطني يف اإطار اإجراءات 
للدميقراطية  املناه�سة  الإج��راءات  اأن  م�سيفا  عادلة  قانونية 
مثل تلك التي حدثت يف 21 �سبتمرب يف اخلرطوم تقو�س دعوة 
الدويل  الدعم  وت�سع  والعدالة  احلرية  اإىل  ال�سوداين  ال�سعب 
املتحدة،  الوليات  مع  الثنائية  العالقة  ذلك  يف  مبا  لل�سودان، 
بث  اإىل  يهدف  خارجي  تدخل  اأي  البيان  دان  كما  خطر.  يف 
الت�سليل الإعالمي وتقوي�س اإرادة ال�سعب ال�سوداين م�سريا اإىل 
ال�سودان  مل�ساعدة  املتحدة حت�سد م�ساعدات كبرية  الوليات  اأن 

على حتقيق اأهداف البالد القت�سادية والأمنية.

*القاهرة 
الدول  من  الأردن  اأن  العربي  الربملان  اأكد 
العمل  منظومة  يف  وامل��ح��وري��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
امل�سرك واملنظومة الإقليمية، مثمنًا  العربي 
عبداهلل  امللك  جلاللة  احلكيمة  ال�سيا�سات 
الت�سامن  تعزيز  يف  الكبري  ودوره  ال��ث��اين 

العربي ودعم م�سرية العمل العربي امل�سرك.

عالء  النائب  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
من  وف��دًا  العربي،  الربملان  رئي�س  نائب  عابد 
جلنة  رئي�س  برئا�سة  الأردين  النواب  جمل�س 
الوطني والإعالم والثقافة مبجل�س  التوجيه 

النواب النائب عمر الزيود.

واأكد عابد تقدير الربملان العربي للجهود 
عبداهلل  امللك  جاللة  بها  يقوم  التي  الكبرية 
والدفاع  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  الثاين، 
عن املقد�سات الإ�سالمية ويف مقدمتها امل�سجد 
الو�ساية  ظل  يف  ال�سريف،  والقد�س  الأق�سى 
مدينة  يف  املقد�سة  الأم��اك��ن  على  الها�سمية 
ال��ربمل��ان  اأن  على  م�����س��ددًا  املحتلة،  القد�س 
ملختلف  دائ��م  ب�سكل  داع��م��ا  �سيظل  العربي 
م�سالح  وت��خ��دم  الأردن  تهم  التي  الق�سايا 

�سعبها، وم�سالح ال�سعوب العربية ب�سكل عام.
واأ�سار نائب رئي�س الربملان العربي اإىل اأن 
على  تعمل  للربملان  اجلديدة  ال�سراتيجية 
من  كبريًا،  اهتمامًا  الإعالمي  اجلانب  اإي��الء 

جديدة  اإعالمية  ا�سراتيجية  تبني  خالل 
وفق متطلبات العمل الإعالمي احلديث.

من جانبه دعا الزيود اىل تعزيز التعاون 
الثقايف  امل�ستوى  على  العربية  ال���دول  ب��ني 
خطاب  وتبني  والفكري  الوطني  الوعي  ورفع 
اإعالمي عربي موحد، ملواجهة الفكر املتطرف.
لت�سكيل  امل�ستنري  الفكر  ن�سر  اىل  دعا  كما 
بامل�سلحة  العربية  ال�سعوب  لدى  كامل  وعي 
ان  م�سيفا  ع��ام،  ب�سكل  والعربية  الوطنية 
الأردن "يعول على الربملان العربي يف توحيد 
ق��ادرا  يكون  كي  العربي  الإع��الم��ي  اخلطاب 
وتلبية  الراهنة  التحديات  مواجهة  على 

تطلعات املواطن العربي.

*وكاالت 
جمل�س  يف  دميقراطيون  اأع�ساء  �سحب 
بقيمة  ع�سكريا  متويال  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب 
قانون  م�سروع  م��ن  لإ�سرائيل  دولر  مليار 
اعرا�سات  بعد  الأمريكية  احلكومة  لتمويل 
من الليرباليني يف املجل�س، مما ميهد الطريق 
وقت  يف  امل�ساألة  هذه  حول  حمتملة  ملعركة 

لحق من هذا العام.
النواب  جمل�س  اأع�ساء  بع�س  واعر�س 
قانون  م�سروع  يف  بند  على  الدميقراطيني 
الإنفاق املوؤقت لتوفري التمويل الإ�سايف حتى 
الدفاع  نظام  جتديد  م��ن  اإ�سرائيل  تتمكن 
وتنتج  احلديدية".  "القبة  ال�����س��اروخ��ي 
مكونات  من  الكثري  الأمريكية  ريثيون  �سركة 

القبة احلديدية.
لتمويل  ت�سريعا  النواب  جمل�س  ويناق�س 
احلكومة الحتادية حتى الثالث من دي�سمرب 

ورفع حد القرا�س يف البالد.
اأج���رب ه���ذا اخل���الف جل��ن��ة ال��ق��واع��د يف 
وجيزة  لفرة  التاأجيل  على  النواب  جمل�س 
باإدراج  اأن يتعهد قادة جلنة املخ�س�سات  قبل 
قانون  م�سروع  يف  الإ�سرائيلي  النظام  متويل 
لالإنفاق الدفاعي يف وقت لحق من هذا العام. 
حول  اآخ��ر  خل��الف  الطريق  ذل��ك  ميهد  وق��د 

امل�ساعدات الع�سكرية لإ�سرائيل.
بومان  جمال  الدميقراطي  النائب  وق��ال 
الوقت  لهم  ُيتح  مل  النواب  جمل�س  اأع�ساء  اإن 
الكايف للنظر يف الأمر. وقال بومان لل�سحفيني 
ُتلقي ب�سيء ما على  القيادة  اأن  هي  "امل�سكلة 
طاولتنا وتعطينا حوايل خم�س دقائق لنقرر 

ما �سنفعله، ثم نحاول امل�سي قدما يف ذلك".

من  اأكرث  بالفعل  املتحدة  الوليات  قدمت 
وبناء  لتطوير  لإ�سرائيل  دولر  مليار   1.6
هيئة  لتقرير  وفقا  احلديدية،  القبة  نظام 
املا�سي.  العام  الأمريكي  الكوجنر�س  اأبحاث 
لإ�سرائيل  الدائم  القوي  الدعم  يعك�س  وهذا 
حد  على  واجلمهوريني  الدميقراطيني  ب��ني 

�سواء.

البرلمان العربي: األردن دولة محورية 
في منظومة العمل العربي

شطب مساعدات عسكرية إلسرائيل 
من مشروع قانون أميركي
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*وكاالت
اختتمت مواجهات اجلولة الرابعة 
حيث  الأردين،  الأوىل  الدرجة  لدوري 
حقق ال�سرحان فوزا على احتاد الرمثا 
الكرمل  على  ال�سريح  وف���از   ،)0-3(
مغري  تغلب  النتيجة  وب��ذات   ،)0-2(

.FC ال�سرحان على عمان
ومت��ك��ن ف��ري��ق ال���ط���رة م���ن ال��ف��وز 
فيما  بني ح�سن )0-4(،  من�سية  �سيفه 
على   )1-1( الإيجابي  التعادل  �سيطر 
الأهلي  والعربي،  كفر�سوم  مواجهتي 

وبلعما.
الطرة،  ال�سرحان،  فرق  وت�ساركت 
ترتيب  ���س��دارة  يف  ال�����س��رح��ان  وم��غ��ري 

الفرق وكل منهم 10 نقاط.
 7 وال�سريح  الريموك  فريقا  وجمع 
واحتاد  العربي  نقاط،   5 بلعما  نقاط، 
  FC وع��م��ان  الأه��ل��ي  ن��ق��اط،   4 الرمثا 
والكرمل  كفر�سوم  ن��ق��اط،   3 بر�سيد 
ح�سن  بني  ومن�سية  واحدة"،  "نقطة 

اأخريا دون نقاط.

*وكاالت
اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  خ�سر   
نقطة   43 بنتيجة  الياباين  نظريه  من 
مقابل 8، يف املواجهة التي اقيمت م�ساء 
الثالثاء، يف ختام مباريات املنتخبني يف 
الآ�سيوية  البطولة  من  املجموعات  دور 
لكرة اليد لل�سيدات، واملقامة حاليًا على 
احل�سني  مبدينة  �سمية  الأم��رية  �سالة 

لل�سباب.
الوطني  املنتخب  ر���س��ي��د  وجت��م��د 
انت�سارات   3 من  حققها  نقاط،   6 عند 
والكويت،  و�سورية  فل�سطني  من  كل  على 
ليحتل  واليابان،  اإيران  اأمام  وخ�سارتني 

املركز الثالث يف املجموعة الثانية، فيما 
اخلام�س  الفوز  الياباين  املنتخب  حقق 
ليتاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي مت�سدرًا 
اإىل  كذلك  التاأهل  وي�سمن  للمجموعة، 
ا�سبانيا  يف  تقام  والتي  العامل،  بطولة 
الإي��راين  املنتخب  رافقة  العام،  نهاية 

عن هذه املجموعة.
دور  يف  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ويلتقي 
املقبل،  اخلمي�س  يوم  املراكز"  "ترتيب 
مع املنتخب الأوزبكي مع �ساحب املركز 
حيث  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��راب��ع 
مع  �سيلتقي  املواجهة  ه��ذه  من  الفائز 
ال��ف��ائ��ز م��ن م��واج��ه��ة ه��ون��غ و���س��وري��ة 

يف م���ب���اراة حت��دي��د امل��رك��ز اخل��ام�����س 
بطولة  اإىل  املوؤهلة  الأخرية  والبطاقة 

العامل.
حقق  ال��ي��وم،  م��ب��اري��ات  ب��اق��ي  ويف 
يف  ال���راب���ع  ان��ت�����س��اره  ك��وري��ا  منتخب 
امل�����س��اب��ق��ة ع���ل���ى ح�������س���اب امل��ن��ت��خ��ب 
 ،20 مقابل  نقطة  ب���40  الكازاخ�ستاين 
التاأهل  �سابقًا  قد �سمنا  املنتخبني  وكان 
املجموعة  عن  النهائي  ن�سف  الدور  اإىل 
بطولة  اإىل  ك��ذل��ك  وال��ت��اأه��ل  الأوىل، 
العامل ويف ذات املجموعة حقق منتخب 
ب� 30  اأوزبك�ستان  الفوز على  هونغ كونغ 

نقطة مقابل 27.

*وكاالت
قائمة  اأفريقيا  قارة  لعبو  يت�سدر 
حممد  الأم��ري  كاأ�س  دوري  يف  الهدافني 
بن �سلمان للمحرفني بعد 5 جولت من 

انطالق امل�سابقة.
التعاون  مهاجم  القائمة  ويت�سدر 
اأهداف  بر�سيد)6(  تاوامبا  الكامريوين 
�سيلتقي فريقه بالحتاد و�ستكون  حيث 
ل���زي���ادة غلته  ل��ه  ال��ف��ر���س��ة م��وات��ي��ة 
طريق  يعرف  وهو  خ�سو�سا  التهديفية 
اأغلى  فيه  �سجل  اأن  بعد  العميد  �سباك 
هدف بتاريخ التعاون وهو هدف التتويج 

بكاأ�س امللك يف مو�سم 2019/2018.

املهاجم  ه��ن��اك  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
يحلم  الذي  اإيجالو  النيجريي  ال�سباب 
الهالل  مرمى  يف  له  ه��دف  اأول  بتوقيع 
وهناك  خلم�سة،  اأهدافه  عدد  وزي��ادة 
الربكاوي  كرمي  املغربي  الرائد  مهاجم 
يطمح  والذي  الثالثة  الأهداف  �ساحب 
طريقه  الفي�سلي  ���س��ب��اك  ت��ك��ون  ب���اأن 

للو�سافة اأو ال�سعود لل�سدارة.
 9 هناك  اأه��داف   3 الر�سيد  وبنف�س 
لعبني اآخرين منهم ثنائي اأفريقي مكون 
عبدالرزاق  املغربي  الن�سر  مهاجم  من 
الت�سجيل  ع��ن  غ���اب  ال����ذي  ح��م��داهلل 
ركلة  اإ�ساعته  بعد  الحت��اد  م��ب��اراة  يف 

بتكرار  ياأمل  وهو  غريب  ب�سكل  جزائية 
�سجلها  ال��ذي  الباطن  مرمى  يف  ثنائية 
لركة  اإ�ساعته  رغ��م  املا�سي  املو�سم  يف 
التتويج  مباراة  وثنائية  اأي�سا  جزائية 
و�سجل   .2019/2018 مو�سم  باللقب 
املغربي يف �سباك الباطن 5 اأهداف وياأمل 
ترتيب  �سلم  يف  ليتقدم  الر�سيد  برفع 
الهدافني، وي�ساركه نف�س الطموح مهاجم 
الراأ�س الأخ�سر والفي�سلي تفاري�س الذي 
�سيجد �سباك الرائد فر�سة له للمناف�سة 
وف�س  فيه  والتقدم  ال��ه��داف  لقب  على 
ال�سراكة مع باقي الالعبني اأ�سحاب نف�س 

الر�سيد من الأهداف .

*وكاالت
اأ�ساد يورجن كلوب مدرب ليفربول بقوة �سخ�سية تاكومي 
م�ساكل  من  ال��دويل  الياباين  الالعب  تعافى  بعدما  مينامينو 
الإ�سابات و�سجل هدفني خالل الفوز 3-0 على نورويت�س �سيتي 
يف كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية لكرة القدم يوم الثالثاء.

و�سارك الالعب البالغ عمره 26 عاما، والذي ق�سى املو�سم 
املا�سي معارا يف �ساوثهامبتون قبل التعر�س لإ�سابة يف الفخذ 
و�سجل هدفني  املو�سم  ليفربول هذا  مع  ال�سهر، لأول مرة  هذا 

بينما اأ�ساف ديفوك اأوريجي هدفا.
وقال كلوب لل�سحفيني "اإنه يف حلظة رائعة. اأعرف اأنه مل 

يلعب كثريا لكنه اأ�سيب يف الوقت ال�سيء، وعاد وتعافى".
قوية  �سخ�سية  �ساحب  لكنه  �سهال  لي�س  "هذا  واأ���س��اف 
وا�ستمتع باملباراة. هذا مهم من اأجله وهذا مهم من اأجلنا، لذا 

�سن�ساعده و�سي�ساعدنا".
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  تغيريات  ت�سعة  كلوب  واأج��رى 
دفع  كما  ب���راديل،  وك��ون��ور  ج���وردون  كايد  ال�سابني  واأ���س��رك 

بالعب الأكادميية تايلر مورتون بني ال�سوطني.

ركالت الترجيح تقود الفيصلي 
لنصف نهائي كأس األردن

*وكاالت
اردنيني  ومقيمني  حكاما  القدم،  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  اختار 

للم�ساركة يف اإدارة مباريات بطولة دوري اأبطال اآ�سيا 2021.
الدويل  الآ�سيوي، وفق موقعه اللكروين، احلكم  و�سمى الحتاد 
اأدهم خمادمة، للم�ساركة يف اإدارة مباريات ربع ون�سف نهائي منطقة 
ال�سرق، التي تقام يف كوريا اجلنوبية خالل الفرة من 17 ولغاية 20 

ت�سرين الأول املقبل.
كما ي�سرف املحا�سر الآ�سيوي اإ�سماعيل احلايف على حكام مباريات 
ربع ون�سف نهائي منطقة الغرب، التي تقام يف ال�سعودية خالل الفرة 

من 16 ولغاية 19 ت�سرين الأول.
واختار الحتاد الآ�سيوي احلكمة حنني مراد، للم�ساركة يف اإدارة 
يف  واملقررة  لل�سيدات  اآ�سيا  كاأ�س  لت�سفيات  الأوىل  املجموعة  مباريات 
اإىل  بالإ�سافة  املقبل،  الأول  ت�سرين   24-18 الفرة  خالل  البحرين 
املحا�سر الآ�سيوي عوين ح�سونة لالإ�سراف على حكام ذات املجموعة.

ب��اإدارة  للم�ساركة  الأردنيني،  للحكام  "الآ�سيوي"  اختيار  وياأتي 
الطيبة  ال�سمعة  ظل  يف  القارة  م�ستوى  على  الأهم  البطولة  مباريات 

التي يتمتع بها احلكم الأردين على م�ستوى العامل.

*وكاالت
 18 �سن  فريق  على  ي�سرف  الذي  جرار،  ناثر  الأردين  املدرب  عرب 
الح��راف  جتربة  بخو�س  �سعادته  عن  الكندي،  كالغاري  ن��ادي  يف 
التدريبي خارج الأردن، بحثا عن التميز، وعك�س �سورة منوذجية عن 

املدرب الأردين.
املدير  مهمة  لتويل  �سهرين  حوايل  قبل  انتقل  الذي  جرار  واأ�سار 
التقني للنادي، ومدرب فريق �سن 18، اإىل جناحه يف املهمة حتى الآن، 
من خالل الأفكار التي طرحها على النادي، اأو من خالل الب�سمات التي 

بدت وا�سحة على فريق النا�سئني الذي ي�سرف على تدريبه.
الأردنية )برا(  الأنباء  لوكالة  وقال جرار يف ت�سريح من كندا، 
اإنه فخور بالحراف اخلارجي، اأمال يف عك�س �سورة متميزة عن املدرب 

الردين وقدرته على العمل يف دول متقدمة.
تكوين  يف  اجنح  اأن  واآم��ل  ثقة،  بكل  م�سواري  يف  اأم�سي  واأ�ساف: 
فريق مناف�س، كما اأطمح اأن اأ�ساعد نادي كالغاري، على بناء فريق اأول 

متميزة ومناف�س.
ولفت املدرب الذي �سبق واأن عمل �سمن اجلهاز الفني للفي�سلي، اإىل 
مدى ال�ستفادة التي ح�سل عليها من خالل جتربة التدريب يف نادي 
امل�سي  باإمكانية  لديه  الثقة  عزز  الذي  الأمر  الفي�سلي،  بحجم  كبري 

قدما يف عامل التدريب وعلى اأعلى امل�ستويات.

*وكاالت
حتدث اإنريك ما�سيب، م�ست�سار خوان لبورتا، رئي�س بر�سلونة، عن 
و�سعية املدرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني للفريق، يف ظل ما 

تردد موؤخًرا.
اأمام  التعادل  عقب  بر�سلونة  عن  بالرحيل  كومان  ا�سم  وارتبط 
مباريات  �سمن  ن��و،  كامب  ملعب  على  يومني،  قبل   ،)1-1( غرناطة 

اجلولة اخلام�سة لليجا.
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  ما�سيب  وقال 
"كومان ل يزال ميلك ر�سيًدا يف مكانه، اإذا كان املدرب ما  الإ�سبانية: 

زال يف من�سبه، فمن املفهوم اأنه يجب منحه الثقة لتح�سني الأو�ساع".
النتخابية،  اأ�سار لبورتا يف حملته  واأن  �سبق  "بالطبع،  واأ�ساف: 
لأن كل �سيء �سيعتمد على النتائج، وكذلك على الأداء، اإحدى املقدمات 

هو اأن ي�ستمتع النا�س بفريقهم".
اأج��اب:  احلايل؟"،  الو�سع  من  يقلق  لبورتا  ب��داأ  "هل  وب�سوؤاله 
تقلق،  اأن  الطبيعي  فمن  الطريقة،  بهذه  ت�سري  الأمور  ترى  "عندما 

هناك قلق ب�ساأن النتائج بالطبع".
يوم  "ذات  ق��ال:  البار�سا،  تدريب  ت�سايف  ت��ويل  احتمالية  وع��ن 
�سينتهي به الأمر بالتدريب هنا، وكذلك مع لبورتا، لكن كومان موجود 

الآن".
جريارد  فيها  اتفق  التي  لدينا"،  ما  "هذا  عبارة  ما�سيب  وانتقد 
يف  ميونخ  بايرن  اأمام  بثالثية  اخل�سارة  عقب  كومان،  ورونالد  بيكيه 
"عندما تتعر�س ملثل تلك النتيجة، ل ميكنك  دوري الأبطال، وقال: 
املزيد، من يدافع عن قمي�س بر�سلونة،  اأنه مل يعد هناك  التفكري يف 
اجلمهور  ي�سعر  فعندما  امللعب،  اأر�س  على  لديه  ما  كل  يبذل  اأن  عليه 

بذلك، �سيدعمونك ول يطلقون ال�سافرات عليك".
"العالقة بني لبورتا وكومان  وعن عالقة لبورتا وكومان، قال: 
يحول  الأحيان  بع�س  يف  ولكن  وداًع��ا،  مرحًبا  ولي�ست  وجيدة،  ودية 

الأ�سخا�س املحيطون العامل الإيجابي اإىل �سلبي".
"الرئي�س  قال:  بر�سلونة،  جلماهري  لبورتا  ر�سالة  يف  راأيه  وعن 
طلب ال�سرب لأننا متفائلون، ول نخجل، لكن هذا ل ميكن اإ�سالحه بني 

اليوم وغًدا".
"كان الو�سع القت�سادي الذي وجدنا اأنف�سنا فيه ماأ�ساوًيا،  وتابع 
واأ�سواأ بكثري مما توقعنا، ومل يكن هناك جمال كبري للمناورة لإجناز 
الأمور، ومع مثل هذ الديون، كان من ال�سعب جًدا القيام بالأ�سياء التي 

نريدها".

3 فرق في صدارة دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم

  
*وكاالت

لكرة  الأوىل  الدرجة  اأندية  دوري  �سدارة  يف  ف��رق   3 تت�سارك 
القدم، بعد ختام مناف�سات اجلولة الربعة من البطولة.

ال�سدارة  يف  ال�سرحان  ومغري  والطرة  ال�سرحان  فرق  وت�ساوت 
بر�سيد 10 نقاط لكل فريق، بعد النت�سارات التي حتققت عقب ختام 

اجلولة الرابعة الثالثاء.
وفاز   ،0-  3 بنتيجة  الرمثا  احت��اد  على  ف��وزا  ال�سرحان  وحقق 
ال�سريح على الكرمل 2 - 0، وبذات النتيجة تغلب مغري ال�سرحان على 

.FC عمان
�سيطر  فيما   ،0  -  4 ح�سن  بني  من�سية  �سيفه  على  الطرة  وتغلب 
الأهلي  والعربي،  كفر�سوم  مواجهتي  على   1-1 الإيجابي  التعادل 

وبلعما.
وت�ساركت فرق ال�سرحان والطرة ومغري ال�سرحان، �سدارة ترتيب 
الفرق ب� 10 نقاط، فالريموك وال�سريح 7، ثم بلعما 5، فالعربي واحتاد 
FC 3 ، كفر�سوم والكرمل 1، ومن�سية بني  الرمثا 4، والأهلي وعمان 

ح�سن اأخريا دون نقاط.
اجلولة  مباريات  بانطالق  املقبل،  الحد  يوم  املناف�سات  وتتوا�سل 
الدوري، بحثا عن بطقاتي  ت�سارك يف  13 فريقا  باأن  اخلام�سة، علما 

ال�سعود لدوري املحرفني.

*وكاالت
بالتزكية، كما مت  ال�سريح  نادي  برئا�سة  العجلوين  احتفظ عمر 

اختيار اع�ساء جمل�س الإدارة بالتزكية اي�سا.
جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة العامة الذي عقد باإ�سراف مديرية 
اإربد، ومت فيه العالن عن املجل�س اجلديد برئا�سة العجلوين  �سباب 
عثامنة  الدين  ونور  اخلطيب  وحممد  العمري  "عبداهلل  وع�سوية   ،

ومفيد ال�سياب وحممود عمارين وحممد طاهات ومو�سى عجلوين".
ومت خالل الجتماع عر�س التقريرين املايل والإداري على اع�ساء 

الهيئة العامة.
الثالثاء،  اليوم  )برا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  العجلوين  واأكد 

�سرورة امل�سي قدما خلدمة الريا�سة يف ال�سريح.
واأ�سار اإىل اأن الهدف املنظور الأن هو قيادة فريق كرة القدم للعودة 
اإىل م�ساف اأندية املحرفني، متمنيا املزيد من الدعم للفريق، كما �سكر 

الرئي�س الفخري للنادي عي�سى اجلمال على دعمه املتوا�سل.

*وكاالت
تردد  ما  حقيقة  عن  الأرب��ع��اء،  اإي��ط��ايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ب�ساأن تر�سيح اأندريا بريلو خلالفة الهولندي رونالد كومان، يف تدريب 
فني  كمدير  من�سبه  عن  بالرحيل  كومان  ا�سم  وارتبط  بر�سلونة. 
لرب�سلونة خالل ال�ساعات املا�سية، وحتديًدا عقب التعادل مع غرناطة 
اأن  الإ�سبانية،  الإع��الم  و�سائل  وزعمت  لليجا.  اخلام�سة  اجلولة  يف 
ومواطنه  بريلو  اأندريا  بينهم  من  ا�سم  من  اأكرث  بني  يفا�سل  بر�سلونة 
مارتينيز،  وروبرتو  هرينانديز  ت�سايف  اإىل  اإ�سافة  كونتي،  اأنطونيو 
خلالفة املدرب الهولندي. وبح�سب ماتيو موريتو، ال�سجفي املتخ�س�س 
اإيطاليا"، فاإن بريلو لي�س خياًرا على مقاعد  "�سكاي �سبورت  يف �سبكة 

البدلء يف بر�سلونة، حال اإقالة رونالد كومان.
اأقيل من تدريب يوفنتو�س بعد مو�سم واحد فقط  وكان بريلو قد 
�سيطر  الذي  الإيطايل  الدوري  لقب  فقد  حيث  امل�سوؤولية،  توليه  من 

عليه البيانكونريي على مدار 9 موا�سم.

*وكاالت
حتفيزية  ر�سالة  بر�سلونة،  مدافع  جار�سيا،  اإريك  الإ�سباين  وجه 

جلماهري فريقه عقب التعادل اأمام غرناطة.
بهدف  نو،  كامب  ملعب  على  غرناطة،  �سيفه  مع  بر�سلونة  وتعادل 
امللعب بثالثية نظيفة،  اأيام قليلة من اخل�سارة على نف�س  ملثله، عقب 
اأمام بايرن ميونخ، بدوري اأبطال اأوروبا، مما اآثار قلق جماهري الفريق.
"نحن  "اإن�ستجرام":  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  جار�سيا  وكتب 
�سكًرا  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  متحدون  اأب��ًدا،  ن�ست�سلم  ولن  بر�سلونة 

لدعمكم، نحن بحاجة اإليكم مع الفريق".
وارتبط ا�سم رونالد كومان، بالرحيل عن تدريب بر�سلونة، حيث 
زعمت ال�سحف الإ�سبانية بوجود اأكرث من ا�سم مر�سح لقيادة الفريق، 

على راأ�سهم ت�سايف هرنانديز وروبرتو مارتينيز.
وتعادلني  فوزين  وحقق  الليجا  يف  مباريات   4 بر�سلونة  وخا�س 

ليح�سد 8 نقاط و�سعته يف املركز الثامن بجدول الرتيب.

*وكاالت
�سهدت �سفقة انتقال املغربي وليد الكرتي جنم الوداد البي�ساوي، 

اإىل برياميدز امل�سري، تطوًرا مفاجًئا، يهدد اكتمال الأمر.
واأنهى م�سوؤولو نادي برياميدز، كافة اإجراءات تاأ�سرية �سفر الكرتي 

اإىل م�سر، لكن املفاو�سات مع اإدارة الوداد �سهدت عقبة جديدة.
ويحاول برياميدز، اإقناع الوداد باإطالق �سراح الالعب، بعدما رفع 

العر�س املايل اإىل مليون و700 األف دولر.
ويرقب م�سوؤولو برياميدز، املوقف النهائي لإدارة الوداد لتحديد 

موقف رحيل الكرتي.
اإىل اقراب الكرتي بقوة من برياميدز، يف  اأ�سار  وكان كووورة قد 

ظل رغبة الالعب يف الرحيل.
وكان مقرًرا اأن ي�سل الكرتي نهاية الأ�سبوع اجلاري لتوقيع الك�سف 

الطبي، من اأجل اإمتام النتقال اإىل برياميدز.
مهاجم  يو�سف  ب��ن  ال��دي��ن  فخر  الثنائي  م��ع  ب��ريام��ي��دز  وتعاقد 

الإ�سماعيلي ال�سابق، وعبد اهلل جمدي لعب و�سط املقا�سة. 

العجلوني رئيسا لنادي 
الصريح بالتزكية

حقيقة ترشيح بيرلو
 لتدريب برشلونة

إريك جارسيا: 
لن نستسلم أبًدا

تطور مفاجئ يهدد انتقال 
الكرتي إلى بيراميدز

كلوب يكيل المديح 
لثنائي ليفربول

صدارة ثالثية تشعل قمة 
الدوري األردني

المنتخب الوطني للسيدات يخسر 
أمام اليابان بالبطولة االسيوية

األفارقة يشعلون السباق على 
صدارة هدافي الدوري السعودي

*وكاالت
بلغ الفي�سلي، ن�سف نهائي بطولة كاأ�س 
 5-6 الرجيح  بركالت  فوزه  بعد  الأردن، 
ملعب  على  الثالثاء،  م�ساء  �سحاب،  على 

الأمري حممد بالزرقاء. 
وان��ت��ه��ى ال��وق��ت الأ���س��ل��ي ل��ل��م��ب��اراة 

مبا�سرة  اللجوء  ومت  ال�سلبي،  بالتعادل 
لركالت الرجيح.

اأحرز للفي�سلي، اأن�س بني يا�سني وعدي 
العر�سان  واأحمد  الر�سدان  ون��زار  زه��ران 

وخالد زكريا وعبد اهلل خالد عو�س. 
عبد  اأحمد  �سحاب،  من  بنجاح  و�سدد 

ال�سغري  واأح��م��د  عبيد  و�سليم  احل��ل��ي��م 
واأح��م��د اأب��و ج��ادو وامل��ايل اإدري�����س��ا، فيما 

اأهدر ق�سي منر. 
ن�سف  ال��دور  يف  الفي�سلي،  و�سيواجه 
على  فاز  الذي  الوحدات  مناف�سه  النهائي، 

اجلزيرة بنتيجة 1-2.

االتحاد االسيوي يختار حكاما 
اردنيين إلدارة مباريات أبطال آسيا

جرار: اسعى لعكس صورة نموذجية 
عن المدرب األردني في كندا

مستشار البورتا يهاجم 
كومان وبيكيه
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*عمان 
اأك����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة 
الأهمية  طوقان  خالد  الدكتور  الأردن��ي��ة 
خالية  منطقة  لإن�ساء  الأردن  يوليها  التي 
ا�سلحة  من  وغريها  النووية  الأ�سلحة  من 

الدمار ال�سامل يف ال�سرق الأو�سط.
ملنظومة  الردن  دعم  موا�سلة  اكد  كما 
نزع ال�سالح وعدم النت�سار النووي، وح�سر 
التطبيقات  يف  النووية  الطاقة  ا�ستخدام 
دول  على  بالفائدة  تعود  التي  ال�سلمية 
معاهدة  ب��روح  عمال  اجمع  العامل  و�سعوب 

عدم انت�سار الأ�سلحة النووية.
العادية  الدورة  اأعمال  خالل  ذلك  جاء 
للوكالة  العام  للموؤمتر  وال�ستني  اخلام�سة 
يف  حاليا  املنعقد  الذرية  للطاقة  الدولية 

العا�سمة النم�ساوية فيينا.
اىل  الردن  كلمة  يف  ط��وق��ان  وت��ط��رق 
ال��دع��م ال���ذي ق��دم��ت��ه ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 
ومنها  الع�����س��اء  ل��ل��دول  ال��ذري��ة  للطاقة 
فريو�س  تف�سي  جائحة  ملجابهة  الردن 
كورونا امل�ستجد مقدمة بذلك مثال يحتذى 
به يف القدرة على ت�سخري التقنيات النووية 
وخا�سة  امل�ستجدة  للمتطلبات  لال�ستجابة 

عندما يتعلق المر بال�سحة العاملي.
ملبادرة  ال��وك��ال��ة  اط��الق  �سجل  وق���ال: 
المرا�س  ملكافحة  املتكاملة  اخلطة  م�سروع 
دللة   )ZODIAC( املن�ساأ  حيواني���ة 
ع��ل��ى ري����ادة ال��وك��ال��ة يف دع���م ال��ق��درات 
عن  الك�سف  جمال  يف  والقليمية  الوطنية 
انت�سارها  ومنع  املن�ساأ  حيوانية  المرا�س 

قبل حدوثها.
الفني  التعاون  تطور  اىل  طوقان  واأ�سار 
والذي  عام  بعد  عاما  والوكالة  الردن  بني 
نتج عنه ا�ست�سافة الردن للدورة التعليمية 
ال�سعاع  من  الوقاية  يف  العليا  اجلامعية 
العربية  باللغة  ال�سعاعية  امل�سادر  وام��ان 

يتما�سى  منهاج  على  ا�ستنادا   PGEC((
الطاقة  برنامج  يف  العمل  �سري  تطورات  مع 
على  ين�سوي  وال���ذي  الأردن  يف  ال��ن��ووي��ة 
املتقدمة  العلمية  املراكز  من  اثنني  وج��ود 
الردين  النووي  املفاعل  وهما  القليم  يف 
وامل��رك��ز   )JRTR( وال��ت��دري��ب  للبحوث 
للعلوم  ال�����س��ن��ك��روت��رون  ل�����س��وء  ال�����دويل 
التجريبية وتطبيقاتها يف ال�سرق الأو�سط، 

.)SESAME(
يف  امل�ساركني  ام��ام  طوقان  وا�ستعر�س 
املوؤمتر اأهم اجنازات برنامج الطاقة النووية 
تت�سمن  ال��ت��ي  مقوماته  بجميع  الردين 
وم�سروع  الأردنية،  النووية  الطاقة  حمطة 
املفاعل النووي الأردين للبحوث والتدريب، 
وتعدين  ا�ستك�ساف  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة 
كما  الب�سرية،  امل��وارد  وتطوير  اليورانيوم 
اليها  ارت��ق��ى  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  واأ���س��ار اىل 
للعلوم  ال�سنكروترون  ل�سوء  الدويل  املركز 
الو�سط  ال�سرق  يف  وتطبيقاتها  التجريبية 
العلمي  التفوق  حتقيق  يف   SESAME
والتكنولوجي يف ال�سرق الو�سط والقاليم 

املجاورة.
املرافق  والوفد  طوقان  الدكتور  والتقى 
ع���ددا م��ن ال��وف��ود ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة 
�سبل  بحث  خاللها  مت  املوؤمتر،  يف  امل�ساركة 
ال�سلمية  ال�ستخدامات  جمال  يف  التعاون 

للطاقة النووية.
كما عقد الوفد اجتماعات مع م�سوؤولني 
للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  امل�ستوى  رفيعي 
الذرية، �سملت املدير العام للوكالة الدولية، 
راف��ائ��ي��ل ج��رو���س��ي، ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام  
العام  التقني هوا ليو، ونائب املدير  للتعاون 
ونائب  خمتار،  جن��اة  النووية  للتطبيقات 
ليدي  النووي  والأم��ان  لالأمن  العام  املدير 
النووية  للطاقة  العام  املدير  ونائب  ايفرار 

ميخائيل ت�سوداكوف.

وا����س���ت���ع���ر����س ال����وف����د خ�����الل ه���ذه 
النووي  ال��ربن��ام��ج  ت��ط��ورات  الجتماعات 
بالتعاون  ال�سلة  ذات  واملوا�سيع   ، الردين 
التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للوكالة  الرئي�سية  والربامج  خا�س  ب�سكل 

ب�سكل عام. 
من جانب اخر، �سارك طوقان كمتحدث 
رئي�س يف الندوة التي نظمتها الوكالة حول 
التعاون يف العلوم والتكنولوجيا النووية من 

اأجل التنمية يف اآ�سيا واملحيط الهادئ.
وب���ني ط��وق��ان خ���الل ال��ع��ر���س ال��ذي 
اأ�سا�سية  كركيزة  �سي�سامي  اأهمية  قدمه 
اإقليمي  مركز  وكاأول  التطبيقية  العلوم  يف 
العلمي  التميز  يعزز  اإنه  ؛اذ   للتميز  بحثي 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ال�����س��رق الأو����س���ط و 
الأقاليم  املجاورة من خالل متكني البحوث 
من  متتد  موا�سيع  يف  العاملي  امل�ستوى  ذات 
والبيئة  وال�سحة   ، والبيولوجيا  الطب 
وعلم  والكيمياء  والفيزياء  املواد  علم  اىل 
ب��ن��اء اجل�����س��ور بني  اإ���س��اف��ة اىل   ، الآث����ار 
املتبادل  التفاهم  وتعزيز  املجاورة  البلدان 
بني  البحثية  التعاونية  امل�ساريع  خالل  من 
الثقافية  اخللفيات  خمتلف  م��ن  العلماء 

واملعرفية.
يراأ�سه  ال���ذي  الردين  ال��وف��د  وي�سم 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ط��وق��ان، ك��ال م��ن امل��ن��دوب 
لينا  ال�سفرية  الوكالة  لدى  ل��الأردن  الدائم 
يف  الأردنية  ال�سفارة  يف  وامل�ست�سار  احلديد 
قطاع  تنظيم  هيئة  ورئي�س  ابده،  رنا  فيينا 
اللبون،  ح�سني  الدكتور  وامل��ع��ادن  الطاقة 
يف  النووية  الطاقة  ل�سوؤون  الفني  وامللحق 
ال�سفارة الردنية يف فيينا حممود الع�ساف، 
مفو�س  ال�سباغ  احمد  الدكتور  اىل  اإ�سافة 
يف هيئة الطاقة الذرية والدكتور ربيع اأبو 
�سليم مفو�س يف هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

واملعادن الذين �ساركا يف املوؤمتر عن بعد.

طوقان يؤكد دعم االردن إلنشاء 
منطقة خالية من االسلحة النووية

أردننا جنة يسّير رحالت 
لمهرجان جرش

*عمان 
برنامج  ومدير  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  عام  مدير  م�ساعد  قال 
م�سائية  رح��الت  ت�سيري  �سيجري  اإن��ه  اخل�سري،  يزن  جنة"  "اأردننا 
"اأردننا اجلنة" اإىل حمافظة جر�س، حل�سور  للمواطنني عرب برنامج 
والتجول يف  املجانية يف مهرجان جر�س  والثقافية  الفنية  الفعاليات 

املدينة الأثرية.
واأو�سح اخل�سري يف بيان �سحفي لوزارة ال�سياحة والآثار اأن اأ�سعار 

الرحلة لن ت�سمل ر�سوم دخول الفعاليات مدفوعة الأجر.
يف  املوا�سالت  �ساملة  دنانري   10 �سيكون  الرحلة  �سعر  اأن  وب��ني 
�سياحي، بالإ�سافة اىل وجبة غداء، م�سريًا  �سياحية ودليل  حافالت 
اأيلول احلايل  من 22  الفرة  �سيبداأ يف  الرحالت  برنامج هذه  اأن  اىل 

ولغاية الثاين من ت�سرين الأول املقبل.
�ستكون من خالل  للرحالت  اأن عمليات احلجز  اإىل  ولفت اخل�سري 
جنة":  "اأردننا  تطبيق  على  امل��درج��ة  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب 

الهواتف الذكية. على   Jannah.jo
اإدارة مهرجان جر�س، لن  اأنه وبح�سب تعليمات  ونوه اخل�سري اىل 
ي�سمح للمواطنني بالدخول اىل فعاليات املهرجان ملن ل يحمل تطبيق 

�سند اأخ�سر اخلا�س بالأ�سخا�س الذين تلقوا لقاحات كورونا.

تعديالت بارزة في قانون 
معدل لقانون الشركات

*عمان 
"القانون  اإن  العرموطي،  وائل  الدكتور  ال�سركات  عام  مراقب  قال 
غ�سل  مكافحة  منظومة  متتني  بهدف  جاء  ال�سركات  لقانون  املعدل 
لبيئة  املكونة  العنا�سر  على  الت�سهيالت  من  مزيد  ولإدخ��ال  الأم��وال 

الأعمال وال�ستثمار يف اململكة".
وا�ستعر�س يف بيان الربعاء، اأبرز التعديالت اجلديدة على القانون 
مثل اإلزام ال�سركات امل�سجلة بالإف�ساح عن ا�سم امل�ستفيد احلقيقي من 
قانون  يف  ال�سلة  ذات  للغايات  ا�ستجابة  وذلك  ال�سركة،  يف  احل�س�س 
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، الأمر الذي من �ساأنه امل�ساهمة 
ال�سركات  اأن  وبني  العاملية.  التقارير  يف  الأردن  ت�سنيف  حت�سني  يف 
بالحتفاظ  القانون  من   273 امل��ادة  تعديل  مبوجب  ملزمة  اأ�سبحت 
ب�سجل ي�ستمل على معلومات عن امل�ستفيد احلقيقي وعلى اأي تغيريات 
اأو  التغيري  ح�سول  من  معينة  فرة  خالل  وذلك  بياناته،  على  تطراأ 
اأي وثيقة  اأن يطلب  الدائرة، وللمراقب  التغيري لدى  القيام بت�سجيل 

اأو معلومة تتيح له التوثق من �سحة املعلومات املقدمة عن ال�سركة.
مدة  يف  اأو�ساعها  ت�سويب  ال�سركات  على  ينبغي  للتعديالت  ووفقا 
بحيث  املعدل  القانون  اأحكام  نفاذ  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  اأق�ساها 
تعدل بياناتها ومعلوماتها الأ�سا�سية مبوجب التعليمات ال�سادرة لهذه 

الغاية.
امل�ستفيد  ا�سم  بتثبيت  ال�سركات  عام  مراقب  التعديالت  وتلزم 
البيانات واملعلومات وبحيث  اإلكروين يحتوي على  احلقيقي يف �سجل 
تكون كلها اأو اأي ق�سم منها متاحة للعموم اأو تربط مع قواعد بيانات 
الدولية  اجلهات  مع  يتعاون  اأن  للمراقب  وينبغي  املعنية.  اجلهات 
لطلبات  ا�ستجابة  املقدمة  امل�ساعدات  نوعية  يتابع  واأن  النظرية 
التعاون الدويل ب�ساأن املعلومات الأ�سا�سية لل�سركات امل�سجلة ومعلومات 
امل�ستفيدين احلقيقيني وحتديد اأماكن تواجد املقيمني منهم يف اخلارج 
تنفذ  حيث  باملثل،  املعاملة  مببداأ  عمال  اأو  النافذة  للت�سريعات  وفقا 

احكام هذه املادة مبوجب نظام ي�سدر لهذه الغاية.
اإليها  اأ�سار  التي  ال�سركات  قانون  على  الأخ��رى  التعديالت  ومن 
العرموطي، اإن�ساء ح�ساب خا�س لدى دائرة مراقبة ال�سركات لتغطية 
اأو اأي نفقات �سرورية تقدرها املحكمة  الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 
ترتب على اأعمال واإجراءات الت�سفية الإجبارية، مبينا اأن ثمة يف 
يتوفر  ل  التي  ال�سركات  ببع�س  املتعلقة  الأم��ور  يعالج  ما  التعديالت 

لديها املبالغ الالزمة ل�ستكمال اإجراءات الت�سفية.

ديوان المحاسبة يعلن نتائج 
امتحان مهنة المحاسبة القانونية

عمان 
اأعلن رئي�س ديوان املحا�سبة، رئي�س جلنة الرخي�س املنبثقة عن 
امتحان  نتائج  حداد،  عا�سم  القانونية  املحا�سبة  ملهنة  العليا  الهيئة 

مهنة املحا�سبة القانونية الذي عقد يف �سهر اآب املا�سي.
يف  لالمتحان  املتقدمني  ع��دد  اإن  �سحايف،  بيان  يف  ح��داد  وق��ال 
وللورقة  الأوىل 118  للورقة  متقدمًا، حيث تقدم  بلغ 264  الورقتني 
الثانية 146، وبلغ عدد الناجحني 56 متقدمًا من جمموع الورقتني اأي 

ما ن�سبته 2ر21 باملئة، مبينا اأن عالمة النجاح املعتمدة 65 باملئة.
)ال��ق��وان��ني  الأوىل  ال��ورق��ة  يف  ال��ن��اج��ح��ني  ع���دد  اأن  واأ����س���اف، 
الثانية  الورقة  يف  الناجحني  ع��دد  بلغ  حني  يف   ،26 والت�سريعات( 
)املحا�سبة والتدقيق( 34، مو�سحًا اأن نتائج المتحان متت امل�سادقة 
ملهنة  العليا  الهيئة  عن  املنبثقة  الرخي�س  جلنة  اأع�ساء  من  عليها 

املحا�سبة القانونية.
رفد  على  يعمل  حيث  �سنويًا،  مرتني  يعقد  المتحان  اأن  واأو�سح 
القوى الب�سرية املهنية يف اململكة بعنا�سر جديدة ذات كفاءة مهنية 
وتو�سيع  الأعمال  تطور  نتيجة  الوطني  القت�ساد  يحتاجها  عالية 

قاعدة عمل املحا�سبني القانونيني.
وبني حداد اأن جلنة الرخي�س قامت باإجراء الرتيبات الالزمة 
اأكادمييني متميزين وحما�سبني  اأ�ساتذة  لعقد هذا المتحان مب�ساركة 

قانونيني مهنيني من ذوي اخلربة والكفاءة وال�سمعة الطيبة.

1ر23 بالمئة ارتفاع
 الصادرات الوطنية

*عمان 
قيمة  اأعلى  الأول  الن�سف  خالل  الوطنية،  ال�سادرات  �سجلت 
لتبلغ  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  من  نف�سها  الفرات  مع  مقارنة  لها 
دينار،  مليون  احل��ايل7ر2  العام  من  الأول  الن�سف  خالل  قيمتها 
العام  من  نف�سها  الفرة  مع  مقارنة  باملئة،   23.1 ن�سبته  وبارتفاع 

املا�سي.
قيمة  بلغت  والتجارة،  ال�سناعة  وزارة  اأع��دت��ه  لتقرير  ووفقا 
العام  حزيران  �سهر  خالل  دينار  مليون  7ر579  الوطنية  ال�سادرات 
احلايل مقابل 8ر458 مليون دينار خالل ال�سهر ذاته من عام 2020، 
لت�سجل ارتفاًعا مقداره 4ر26 باملئة، وفًقا للبيانات الر�سمية ال�سادرة 

عن دائرة الإح�ساءات العامة.
الن�سف  الوطنية خالل  لل�سادرات  ال�سلعي  الركيب  وعلى م�ستوى 
املنتجات ذات  ُتعد من  والتي  الألب�سة  �سهدت  العام احلايل،  الأول من 
الأهمية الن�سبية العالية لل�سادرات ارتفاًعا بن�سبة بلغت 8ر15 باملئة، 
وارتفعت الأ�سمدة بن�سبة 2ر102باملئة، والبوتا�س اخلام بن�سبة7ر3 
اخلام  والفو�سفات  بن�سبة7ر10باملئة،  ال�سيدلة  وحم�سرات  باملئة، 
بن�سبة3 ر23باملئة، واملنتجات الكيماوية غري الع�سوية بن�سبة 5ر41 

باملئة.
تكون  الوطنية،  ال�سادرات  فاإن  الألب�سة  منتجات  ا�ستثناء  وعند 
قد ارتفعت بن�سبة 4ر25 باملئة خالل الن�سف الأول من العام احلايل، 

مقارنة مع نف�س الفرة من العام ال�سابق.
اخلام  والفو�سفات  اخل��ام  البوتا�س  ا�ستثناء  عند  احل��ال  وكذلك 
تكون  الوطنية  ال�سادرات  فاإن  احلية  واحليوانات  والفواكه  واخل�سار 
قد ارتفعت بن�سبة 2ر25 باملئة خالل الن�سف الأول من العام احلايل 
اأن  على  موؤ�سًرا  هذا  وُيعد  ال�سابق،  العام  من  الفرة  نف�س  مع  مقارنة 
املالية  والقيم  امل�سدرة  الكميات  عن  النظر  بغ�ّس  الأوىل  الأهمية 
الأ�سواق  يف  واملناف�سة  للت�سدير  قابل  الوطني  املنتج  باأن  الإميان  هي 
الدولية  املعيارية  وال�سروط  املتطلبات  تلبية  على  وقادر  اخلارجية، 

املتعارف عليها.
خالل  باملئة،  6ر24  بن�سبة  التجاري  امليزان  عجز  التقرير  وبني 
بالتزامن  املا�سي،  العام  مع  مقارنة  احل��ايل،  العام  من  الأول  الن�سف 
مع تعايف ال�ستهالك املحلي وعودته مل�ستوياته التي كان عليها خالل 
عام  من  الأول  الن�سف  خالل  امل�ستوردات  فاتورة  زاد  ما  وهو   2019
العام  ن�سبته 3ر22 باملئة مقارنة مع  ارتفاًعا مبا  2021 والتي �سجلت 

.2020

إلعالناتكم في صحيفة 
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يومية - أردنية - شاملة التعليمية  ل�شركة الطائف  العادي  العامة غري  الهيئة  يرجى ح�شوركم اجتماع 
الكائن يف طرببور وذلك يف  املدر�شة  ال�شركة مبنى  املنوي عقده يف مقر  ذ.م.م 
قانون  باحكام  عمال   ٧/١٠/٢٠٢١ اخلمي�س  يوم  �شباح  من   ١٠.٠٠ ال�شاعه 
الدفاع رقم )١٣( ل�شنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم )٥( ل�شنة ٢٠٢٠ واالجراءات 
امر  بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ مبوجب  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  عن معايل وزير 
الدفاع للنظر يف االمور املدرجه على جدول اعمال االجتماع املن�شور على املوقع 

االلكرتوين لل�شركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات
املعني  املوعد  يف  املذكور  االجتماع  ح�شور  ال�شركاء  ح�شرات  من  يرجى 
sheeren.( االلكرتوين  الببربوؤد  على  االجتماع  لهذا  التوكيل  ار�شال  او 

 )mashayikh@cod.gov.jo
يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�س بالربيد االلكرتوين اعاله قبل 

التاريخ املحدد لالجتماع 
رئي�س جلنة االدارة املوؤقتة 
ل�شركة الطائف التعليمية ذ.م.م

اعالن 
اىل ال�شركاء يف �شركة الطائف التعليمية ذ.م.م

حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
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امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود

 واىل �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود

ويل العهد
 نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير  الدفاع 

للمملكة العربية ال�سعودية 
الواحد والت�سعون اقدم اخل�س 
التهاين والتربيكات مقرونة  

باأ�سدق الدعاء  والولء املطلق 
اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني

 بمناسبة  اليوم الوطني السعودي 

 الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل امل�سيقح 
 ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سعودي ال�سابق 

رئي�س جمل�س اأمناء جامعة امل�ستقبل


