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يومية - أردنية - شاملة

»9« وفيات و »1068« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

متابعة حيازات االغنام 
الوهمية قانونيا وبأثر رجعي

8ر24% معدل البطالة خالل 
الربع الثاني من العام الحالي

الصحة تدعو كبار السن 
لتلقي مطعوم األنفلونزا التعليم العالي يسمح بقبول الطلبة 

المباشر بعدد من الجامعات

جزر الكناري.. انفجارات هائلة 
في بركان »ال بالما«

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، الثالثاء، عن ت�سجيل 9 
وفيات و1068 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف 
اململكة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 10762 وفاة 

و828572 اإ�سابة.
98ر3  االإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
عن  ال�����س��ادر  االإع��الم��ي  امل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�سطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   13026 اإىل  و�سل  حاليًا 
احلاالت التي اأدخلت، اإىل امل�ست�سفيات 78 حالة، 
وعدد احلاالت التي غادرت امل�ست�سفيات 60 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 430 حالة.
اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأظهر 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت  ال�سمال 
اأ�سّرة العناية احلثيثة 20 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
االإقليم  يف  اال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال 

ذاته 11 باملئة.
العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأ�ساف 
و�سلت  حني  يف  باملئة،   11 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

االإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
ذاته اإىل 23 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س 

اال�سطناعي اإىل 9 باملئة.
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 ال��ع��زل 
احلثيثة 12 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنف�س اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 12 باملئة.
�سفاء،  اإىل ت�سجيل 1028 حالة  املوجز  واأ�سار 

املتوقعة  ال�سفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�سل 
 804784 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد 

حالة.
ليبلغ  فح�سًا،   26855 اإج��راء  اإىل  اأ�سار  كما 
منذ  اأج��ري��ت  التي  للفحو�سات  االإج��م��ايل  العدد 
اأن  بدء الوباء 10206406 فح�سًا. واأظهر املوجز 
لقاح كورونا و�سل  عدد متلقي اجلرعة االأوىل من 
متلقي  ع��دد  و�سل  فيما  �سخ�سا،   3749935 اإىل 

اجلرعتني اإىل 3332146 �سخ�سا. 

*عمان 
اكد وزير الزراعة املهند�س خالد حنيفات اأن الوزارة �ستعمل على 
لهيئة  وحتويلها  املخت�سة  االجهزة  عرب  الوهمية  احليازات  متابعة 
فوارق  جميع  لتح�سيل  قانونيا  ومتابعتها  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة 

الدعم كافة، وباأثر رجعي.
اإطار  يف  اإنه   " االغنام  مربي  من  عددا  لقائه  خالل  الوزير  وقال 
توجه الدعم حليازات االغنام احلقيقة فاأن الوزارة عمدت الإجراءات 
اإدارية وميدانية مبا�سرة وغري مبا�سرة حل�سر احليازات الوهمية من 

خالل اجراءات التحقق يف املحافظات كافة.
وثمن احلنيفات التعاون الكبري من قبل مربي االغنام يف املحافظات 
التي  اجلهود  بهذه  ال��وزارة  ت�ساند  التي  واجلمعيات  املزارعني  واحتاد 
يف  وت�ساند  احلقيقة  احليازات  من  مل�ستحقيه  الدعم  و�سول  ت�سمن 
وقف تغول البع�س على حقوق مربي االغنام وهذا ميثل تعديا دينيا 
هذا  يف  الهدر  لوقف  التكاتف  اجلميع  من  ي�ستدعي  ووطنيا  واخالقيا 

القطاع.

*عمان 
�سجل معدل البطالة يف اململكة خالل الربع الثاين من العام احلايل 
8ر24 باملئة، بانخفا�س مقداره 2ر0 باملئة، عن الربع االأول من نف�س 
العام  من  الثاين  بالربع  مقارنة  باملئة،  9ر1  مقداره  وبارتفاع  العام، 
املا�سي. واأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة، يف تقريرها الربعي حول 
الربع  خالل  للذكور  البطالة  معدل  اأن  اإىل  الثالثاء،  البطالة،  معدل 
الثاين من العام احلايل، بلغ 7ر22 باملئة، و1ر33 باملئة لالإناث، بارتفاع 
لالإناث، مقارنة  للذكور، و5ر4 نقطة مئوية  مقداره 2ر1 نقطة مئوية 

بالربع الثاين من العام املا�سي.
العام  من  الثاين  الربع  يف  للذكور  البطالة  معدل  انخف�س  فيما 
نقطة  5ر1  مبقدار  العام،  نف�س  من  االأول  الربع  مع  مقارنة  احل��ايل 
البطالة  معدل  و�سجل  مئوية.  نقطة  6ر4  مبقدار  ولالإناث  مئوية، 
ممن  املتعطلون  )االأف���راد  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  بني  ارتفاعًا 
يحملون موؤهل بكالوريو�س فاأعلى مق�سومًا على قوة العمل لنف�س املوؤهل 
العلمي(، حيث بلغ 1ر31 باملئة، مقارنة بامل�ستويات التعليمية االأخرى.
املتعطلني هم من  اإجمايل  اأن 7ر56 باملئة من  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، واأن 3ر43 باملئة من اإجمايل املتعطلني 

كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.
تابع �س2

*عمان 
وزارة  يف  االأول��ي��ة  ال�سحية  للرعاية  العام  االأم��ني  م�ساعد  دع��ا 
ال�سحة الدكتور غازي �سرك�س، كبار ال�سن وامل�سابني باأمرا�س مزمنة 

تثبط املناعة اإىل تلقي مطعوم االنفلونزا.
وقال الدكتور �سرك�س، اإن مطعوم االنفلونزا ال يتعار�س مع مطعوم 
اإىل �سهر على  كورونا، ويف�سل ترك فرتة بني املطعومني من ا�سبوعني 

االأقل. 
ال�ستاء  ف�سل  حلول  مع  انه  الثالثاء،  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ�ساف 
مع  تزامنها  واأن  �ستزداد،  باالإنفلونزا  اال�سابة  حاالت  فان  العام  لهذا 
للفئات  خا�سة  كوقاية  املطعوم  تلقي  يتطلب  كورونا  فريو�س  انت�سار 
اال�سابات  �سهدت  اجلائحة  فرتة  اأن  واأو�سح  العالية.  اخلطورة  ذات 
من  الغالبية  ال��ت��زام  ب�سبب  وذل��ك  وا�سحا،  انخفا�سا  باالإنفلونزا 
املواطنني بارتداء الكمامة واجراءات التعقيم املتبعة من قبل اجلميع.

*عمان 
على  امل��واف��ق��ة  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ق��رر 
الطلبة  قبول  االآتية  االأردنية  للجامعات  ال�سماح 
االأردنيني احلا�سلني على الثانوية العامة االأردنية 
العربية واالأجنبية(  ال�سهادات  اأو ما يعادلها )من 
مبا�سرًا  قبواًل  ال�سابقة،  لل�سنوات  اأو  احلايل  للعام 
على الربنامج العادي لدرجة البكالوريو�س، وذلك 
�سمن احلدود الدنيا للمعدالت التناف�سية لكل فئة، 
ال�سواغر  وح�سب   ،  2022  /  2021 اجلامعي  للعام 
للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  وعلى  فيها،  املتوفرة 

اجلامعي 2021 / 2022.

وح��دة  م��دي��ر  بح�سب  املجل�س،  ق���رار  و�سمل 
با�سم  االإعالمي  الناطق  املوحد،  القبول  تن�سيق 
الوزارة مهند اخلطيب، كال من جامعات: موؤتة واآل 
البيت وكليات جامعة البلقاء التطبيقية) عجلون 
اجلامعية،  ال�سوبك  اجلامعية،  رحمة  اجلامعية، 
العقبة اجلامعية، اأكادميية االأمري احل�سني بن عبد 
اهلل الثاين للحماية املدنية(، واحل�سني بن طالل، 

والطفيلة التقنية واالأردنية/فرع العقبة".
ودعا اخلطيب الطلبة الراغبني باال�ستفادة من 
على  للتعرف  املعنية  اجلامعة  ملراجعة  القرار  هذا 

اآلية الت�سجيل.

*وكاالت
باملا"،  "ال  بركان  يف  هائلة  انفجارات  وقعت 
انهيار  بعد  الثالثاء،  االإ�سبانية،  الكناري  بجزر 
ال�سمايل من  انهيار اجلزء  جزء من فوهته بعد 

فوهته الليلة املا�سية.
بركان  من  املتدفقة  احلمم  كثافة  وزادت 
الكناري  اأرخبيل  جزر  اإحدى  جزيرة "ال باملا"، 
ال�سمايل من  انهيار اجلزء  بعد  التابع الإ�سبانيا، 

فوهته مما اأدى اإىل انفجارات هائلة.
الكناري،  جل��زر  االإقليمي  الرئي�س  وق��ال 
من  ال��رغ��م  على  اإن��ه  توري�س،  فيكتور  اأنخيل 
احلمم  اأن  يبدو  للربكان،  املت�ساعد  الن�ساط 
ال�سابقة  للتدفقات  مماثل  م�سار  يف  تتحرك 

وتتجنب املناطق التي جنت منها حتى االآن.
"تي.يف.اإي"  قناة  م��ع  مقابلة  يف  واأ���س��اف 
الإ�سدار  "ا�سطررنا  االثنني  اأم�س  التلفزيونية، 
الهواء  ج��ودة  ب�سبب  االإغ��الق��ات  ببع�س  اأوام��ر 

لكننا ال نخطط الإجالء مزيد من ال�سكان".
"ال باملا"، املتدفقة نحو  ودمرت حمم بركان 
 19 يف  ال��ربك��ان  ث���وران  ب��دء  منذ  مبنى   1000
االآن 80 مليون مرت مكعب  واأطلق حتى  �سبتمرب، 

من احلمم الربكانية.
من   6000 ق��راب��ة  اإج���الء  مت  االأث��ن��اء،  ويف 

�سكان اجلزيرة البالغ عددهم 85 األف ن�سمة.
اإنه  الكناري  جلزر  االإقليمي  الرئي�س  وقال   
يبدو  للربكان،  املت�ساعد  الن�ساط  من  بالرغم 

للتدفقات  مماثل  م�سار  يف  تتحرك  احلمم  اأن 
التي جنت منها حتى  املناطق  ال�سابقة وتتجنب 

االآن.
اأم��ث��ال  اأن ال��ربك��ان ق��ذف ح���وايل 3  وذك���ر 
احلمم واملواد التي نفثها خالل اآخر ثوران كبري 

باجلزيرة يف عام 1971 خالل ربع الوقت.
وك����ان رئ��ي�����س ال�����وزراء االإ���س��ب��اين ب��ي��درو 
�سانت�سيث قد تعهد خالل زيارة للجزيرة يف مطلع 
االأ�سبوع بتقدمي 206 ماليني يورو للم�ساعدة يف 

اإعادة البناء.
اجلديد  التدفق  اإن  اجليولوجيا  املعهد  وقال 
للحمم خرج من فوهة جديدة على جانب بركان 

"كومربي بييخا".

*عمان 
وائتالف  الكربى  عمان  اأم��ان��ة  وقعت 
ال�سعودية  اخل��ل��ي��ج��ي  االحت����اد  ���س��رك��ة 
وجمموعة تريات�ست االإ�سبانية، الثالثاء، 
اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل م��وق��ع بركة  ات��ف��اق��ي��ة 
من  بتمويل  االأوىل(  )املرحلة  البيب�سي 
البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية.
وع����رّب رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم���ان���ة ع��م��ان 
ال��ك��ربى ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة، 
رئي�س  م��ع  االت��ف��اق��ي��ة  توقيعه  خ���الل 

عن  ���س��الح،  اأح��م��د  املهند�س  االئ��ت��الف 
الوطني  امل�سروع  ه��ذا  بتنفيذ  �سعادته 
على  تزيد  مل��دة  امل��واط��ن��ني  ازع��ج  ال��ذي 
االأردنيني  جميع  واأن  خا�سة  عامًا،   40
اأر���س  على  امل�سروع  روؤي��ة  اإىل  ت��واق��ون 
املوقع  لهذا  اجلذري  احلل  وروؤية  الواقع 
�سركاء  ج��ه��ود  مثمنا  احل���رج،  البيئي 
احلثيثة  االأم��ان��ة  عمل  وفريق  االأم��ان��ة 
اإىل  اإخراجه  على  والعمل  ت�سميمه  يف 
االئتالف،  رئي�س  ثمن  كما  الواقع.  اأر�س 

االأوروب���ي  والبنك  عمان  اأم��ان��ة  جهود 
تنفيذ  يف  والتنمية،  االإع��م��ار  الإع���ادة 
البيب�سي،  بركة  تاأهيل  اإع��ادة  م�سروع 
امل�سروع  تنفيذ  �سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا 
الدولية  واملوا�سفات  املعايري  اأف�سل  وفق 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  وتت�سمن  والبيئية. 
البيئي  ال��و���س��ع  م��ع��اجل��ة  امل�����س��روع،  م��ن 
ال��راك��دة  امل��ي��اه  م��ن  والتخل�س  ال��ق��ائ��م 
جذرية  ب�سورة  ال��ربك��ة  يف  واملتجمعة 
الثانية  املرحلة  تت�سمن  فيما  ونهائية، 

من  االنتهاء  بعد  تنفيذها  �سيتم  التي 
متكامل  بيئي  متنزه  اإن�ساء  املوقع،  تهيئة 
يعمل   )Archeological Park(
واجتماعية  وبيئية  ح�سرية  كرافعة 
بتحويل  لت�سهم  املحلي،  واملجتمع  للموقع 
املوقع من بوؤرة �سلبية اإىل بوؤرة اإيجابية 
وتن�سجم  ال�ساملة  التنمية  مفهوم  حتقق 
البيئة  حماية  يف  العاملية  والتوجهات 

امل�ستدامة. التنمية  اأهداف  وحتقق 
تابع �س2

توقيع اتفاقية إعادة تأهيل 
»موقع بركة البيبسي«

*عمان 
الثالثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأج��رى 
بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة  اأخيه  مع  هاتفيا  ات�ساال 

طارق، �سلطان ُعمان ال�سقيقة.
واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل االت�����س��ال، وق��وف 
يف  ُع��م��ان  �سلطنة  يف  االأ���س��ق��اء  جانب  اإىل  االأردن 

االإع�سار  ت��داع��ي��ات  ملواجهة  امل��ب��ذول��ة  جهودهم 
املداري "�ساهني"، والذي اأ�سفر عن وقوع العديد من 

ال�سحايا وامل�سابني.
ل�سلطان  وموا�ساته  تعازيه  عن  جاللته  واأعرب 
ال�سقيق،  ُع��م��ان  ول�سعب  ال�سحايا  والأ���س��ر  ُع��م��ان 

ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل.

بعد انتظار 40 عاما ... جاللته يجري اتصاال هاتفيا مع سلطان ُعمان

الملك يؤكد وقوف األردن 
إلى جانب األشقاء في ُعمان

 شخصية العام الريادية  2021

 الشخصية االقتصادية المثالية العربية االولى لعام 2021

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

تكرم وتختار 
سعادة األستاذ ورجل 

 االعمال المرموق

مـروان احمـد 
ملحـــم 

 ابو ملحم حفظه اهلل ورعاه

 المدير العام
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*روما 
ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 
ال�سفدي،  اأمين  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية 
ال��ث��الث��اء، يف روم����ا، رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��وؤون 
بيريو  االإيطايل  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية 

فا�سينو وعددًا من اأع�ساء اللجنة.
تعزيز  �ُسبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
خمتلف  يف  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات 
املنطقة،  يف  التطورات  وا�ستعرا�س  املجاالت، 

واجلهود املبذولة حلل االأزمات االإقليمية.
ا�سرتاتيجية  وفا�سينو  ال�سفدي  واأّك���د 
العالقات بني اململكة واإيطاليا، واأهمية تعزيز 
التحديات  مقاربة  يف  املُوؤ�س�ساتي  التعاون 
م�سالح  حماية  يف  اأثر  من  لذلك  ا  ملمِ امل�سرتكة، 
على  اإيجابية  وانعكا�سات  وخدمتها،  البلدين 
والرخاء.  واال�ستقرار  االأم��ن  حتقيق  جهود 
واأّكد ال�سفدي وفا�سينو اأهمية تعزيز التعاون 
اأي�����س��ًا يف اإط���ار االحت���اد االأوروب����ي واالأط���ر 
رئي�س  ال�سفدي  وو���س��ع  االأوروم��ت��و���س��ط��ي��ة. 
النواب  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 
اللقاء،  ح�سروا  الذين  واأع�سائها،  االإيطايل 
يف �سورة اجلهود االأردنية التي يُقودها جاللة 
امللك عبداهلل الثاين حلل االأزمات االإقليمية، 
لل�سالم  والتو�سل  واال�ستقرار،  االأمن  وحتقيق 
العادل وال�سامل، الذي ُيوؤكد االأردن اأن �سبيله 
امل�سروعة  احلقوق  جميع  تلبية  هو  الوحيد 
لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، ويف ُمقدمها حقه 
ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  وال��دول��ة  احلرية  يف 
خطوط  على  املحتلة  ال��ق��د���س  وعا�سمتها 
الرابع من حزيران 1967 لتعي�س باأمن و�سالم 
�سبياًل  الدولتني  اإ�سرائيل وفق حل  اإىل جانب 
تعزيز  على  احلر�س  فا�سينو  واأّك��د  وحيدًا.  
التعاون بني جمل�س النواب االإيطايل وجمل�س 
اأهمية  على  ال�سفدي  و�سّدد  االأردين.  النواب 
وتطوير  التعاون  تعميق  يف  الربملانيني  دور 

العالقات بني البلدين. 
بعد  اأم�س،  م�ساء  �سارك،  ال�سفدي  وك��ان 
لقائه نظريه وزير اخلارجية االإيطايل لويجي 
ال�ساد�س  ال�سنوي  املُلتقى  باأعمال  مايو  دي 
اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات  االأوروب�����ي  للمجل�س 
)ُملتقى دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا( 
يف  ال�سفدي  وا�ستعر�س  رئي�سي.  كمتحدٍث 
كلمته، التي تبعها حواٌر ُمعمق حول حماورها، 

اأُطر ال�سراكة االأردنية -االأوروبية، و�ُسبل فتح 
واآخر  كافة،  املجاالت  يف  للتعاون  اأو�سع  اآف��اق 
الق�سية  راأ�سها  وعلى  االإقليمية،  امل�ستجدات 

الفل�سطينية، وجهود تعزيز االأمن واال�ستقرار 
يف املنطقة.

*عمان 
الفايز،  االأعيان، في�سل  رئي�س جمل�س  دعا 
والت�سدي  الوطن  ر�سالة  حمل  اإىل  ال�سباب 
ال�سلبية،  وامل��م��ار���س��ات  ال��ظ��واه��ر  ملختلف 
ومواجهة ال�سغوط التي يتعر�س لها االأردن من 
والفتنة،  الكراهية  وخطاب  خارجية،  جهات 
الذي ينت�سر عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

ويهدد ن�سيجنا االجتماعي.
الثالثاء، رئي�س  الفايز، خالل لقائه  وقال 
وامللتقى  لل�سباب  الوطني  امل��وؤمت��ر  واأع�����س��اء 
رئي�س  بح�سور  والتطوير،  للتوعية  الوطني 
العني  لل�سباب،  الوطني  املوؤمتر  مبادرة  جلنة 
الهيئة  ومقرر  العام  واالأم��ني  الدبا�س،  رابحة 
اإن  ال���ب���دور،  حم��م��د  للملتقى  اال���س��ت�����س��اري��ة 
تاأ�سي�سها قبل مئة عام  االأردنية ومنذ  الدولة 
يف  االإجن���ازات  ومراكمة  ال�سمود  ا�ستطاعت 
الها�سمية  منطقة غري م�ستقرة بف�سل قيادته 
للوطن  االأم���ان  �سمام  ت�سكل  التي  احلكيمة 
الوطنية.  وال��وح��دة  االجتماعي  والن�سيج 
مواقفه  ب�سبب  م�ستهدف  االأردن  اأن  اإىل  وا�سار 
واجه  وقد  الفل�سطينية  الق�سية  عن  املدافعة 
جاللة امللك �سغوطا كبرية ب�سبب هذه املواقف، 
العدوانية  مواجهة  يف  ال�سباب  دور  م��وؤك��دا 
والتجريح والكراهية عرب املن�سات اخلارجية، 
ال�سباب،  ل��دى  ال��ط��م��وح  قتل  هدفها  وال��ت��ي 
"الوطن  واإن  بلدكم،  مب�ستقبل  االأم��ل  وفقدان 
حجمكم  ب��ق��در  يحتاجكم،  الكبري  بحجمه 
اأه��ل  وان��ت��م  ل��ه،  وحبكم  ودورك���م  واأهميتكم 
تاريخا  واأمتكم  ووطنكم  الأنف�سكم  لت�سطروا 

م�سرفا تر�سمونه بعقولكم وعزميتكم".
تن�سجم  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على  و�سدد 
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  توجيهات  م��ع 
من  جلاللته،  النقا�سية  االأوراق  حملته  وم��ا 

دعمهم  و���س��رورة  بال�سباب  تتعلق  م�سامني 
حتمل  يف  م�ساركتهم  وت��و���س��ي��ع  ومت��ك��ي��ن��ه��م، 
مواجهة  اأن  اإىل  م�سريًا  الوطنية،  امل�سوؤولية 
م�ساكل �سبابنا ومتكينهم يف املجتمع، م�سوؤولية 
موؤ�س�ساتنا  جميع  فعلى  وت�ساركية،  جماعية 
وتعمل  بدورها،  تنه�س  اأن  واالأهلية  الر�سمية 
فتح  خالل  من  التحديات،  هذه  مواجهة  على 
وحب  ب��االأم��ل  مليئة  اأم��ام��ه��ا،  ج��دي��دة  اآف���اق 
لذاته  واع  اأردين  �سباب  بناء  اأجل  من  احلياة، 
�سباب  وطنه،  تنمية  يف  وم�سارك  وق��درات��ه، 
تكون لديه قدرة التعامل مع متغريات الع�سر، 

بوعي وانفتاح وح�س وطني عال.
واأكد حر�س جاللة امللك امل�ستمر على دعم 
لتمكينهم  جانبهم،  اإىل  وال��وق��وف  ال�سباب، 
اإبداعاتهم  وتبني  م�ساكلهم،  وحل  وحتفيزهم 
ت�ستجيب  اإ���س��الح��ي��ة،  خ��ط��وات  خ���الل  م��ن 
ال�سباب، وتعزز دور  النا�س وتطلعات  حلاجات 
املواطن يف احلياة العامة، وتعمل بالوقت ذاته 
على مواكبة التطورات. واأ�سار اإىل التوجهات 
يف  ال�سامل،  االإ���س��الح  اإىل  الداعية  امللكية 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  خمتلف 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة 
وامل�ساواة،  العدالة  مبادئ  واإر�ساء  ال�سعبية، 
وال��ن��زاه��ة،  ال�سفافية  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زي��ز 
جاللته  �سكل  ولذلك  امل�ساءلة،  نهج  وتكري�س 
ال�سيا�سة،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 
والتي �ستعمل خمرجاتها على تعزيز م�سريتنا 
الدميقراطية والربملانية، وامل�ساركة ال�سعبية 
دور  ت��ع��زي��ز  وع��ل��ى  ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  يف 
املقدمة  احللول  اأن  واأو�سح  وامل��راأة.  ال�سباب 
مل  ال�سباب  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة 
فالبطالة  املطلوب،  بال�سكل  اأهدافها  حتقق 
الثقة  وانعدام  تت�سع،  الفقر  ون�سب  ترتفع، 

االأغلبية،  �سعور  اأ�سبح  واملواطن  امل�سوؤول  بني 
لهذا علينا اأن نعيد النظر، مبختلف ال�سيا�سات 
والعمل  ال�سباب،  مع  تتعامل  التي  ال�سابقة 
تخاطب  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على 
تاأخذ  واملنطق،  الع�سر  بلغة  �سبابنا  عقول 
اإب��داع��ات��ه��م،  حتت�سن  االأم����ام،  اإىل  بيدهم 
مفتوح،  وعقل  بذهنية  اأفكارهم  مع  وتتعامل 
حتدياتهم  مواجهة  على  القدرة  لديها  وتكون 
بامل�ستقبل،  االإمي��ان  اإىل  وتدفعهم  املختلفة، 
اإىل  لفت  كما  واالإح��ب��اط.  الياأ�س  عن  بعيدا 
م��وؤخ��را،  ن�سهدها  ب��داأن��ا  �سلبية  مم��ار���س��ات 
املخدرات،  وانت�سار  املجتمعي،  العنف  ومنها 
وانت�سار  وخمالفتها،  القوانني  على  والتغول 
خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ط��رف، واخل��ط��اب 
واملمار�سات دخيلة  الظواهر  التحري�سي، هذه 
واأ�سبحت  وعاداتنا،  وقيمنا  جمتمعنا  على 
الت�سدي  وتتطلب  االجتماعي،  ن�سيجنا  تهدد 
ل��ه��ا ب��ح��زم وق����وة. وق��ال��ت ال��ع��ني ال��دب��ا���س 
الت�ساركية  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  االج��ت��م��اع  اإن 
واالط��الع  لل�سباب  اال�ستماع  على  واحل��ر���س 
تواجههم  التي  وال�سعوبات  التحديات  على 
و�سع  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 
وانطلق  التحديات.  مبعاجلة  الكفيلة  احللول 
االأعيان  جمل�س  يف  لل�سباب  الوطني  املوؤمتر 
طرحه  ال�سباب  مع  عمل  كم�سروع   2018 عام 
حيث  والتطوير،  للتوعية  الوطني  امللتقى 
وفًقا  الوطني  امل�ستوى  على  امل��ب��ادرات  يطلق 
وت�سم  للمجتمع،  امللحة  واحلاجات  لالأولويات 
القطاعني  من  وجتارب  ريادية  اأفكار  اأ�سحاب 
وال�سابات  ال�سباب  وط��رح  واخل��ا���س.  ال��ع��ام 
واأب��رز  واأف��ك��اره��م،  جتاربهم  االجتماع  خ��الل 
للم�سي  يحتاجوها  التي  واالأدوات  املتطلبات 

قدًما يف م�سريتهم التطوعية. 

الصفدي يلتقي رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب اإليطالي

الفايز يلتقي أعضاء المؤتمر الوطني للشباب 
والملتقى الوطني للتوعية والتطوير

وزارة التربية تحتفل باليوم العالمي للمعلم
  

*عمان 
اأكد وزير الرتبية والتعليم، الدكتور حممد اأبو قدي�س، اأن الرعاية 
التعليم  لقطاع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  قبل  من  امل�ستمرة  امللكية 
واالهتمام باملعلمني وتوفري الدعم لهم، توؤكد اهتمام جاللته مبكانة 
جاللته  ر�سائل  م�سامني  اإىل  م�سريا  والبناء،  النهو�س  يف  ودوره  املعلم 

اإىل املعلمني واملعلمات باأنهم ركن اأ�سا�سي يف معادلة االإجناز الوطني.
جاء ذلك خالل كلمة للدكتور اأبو قدي�س يف حفل تكرمي عدد من 
املعلم  يوم  مبنا�سبة  الثالثاء  ال��وزارة  نظمته  الذي  واملعلمات  املعلمني 
العجارمة  ن��واف  الدكتور  للوزارة  العامني  االأمينني  بح�سور  العاملي، 
والدكتورة جنوى قبيالت. وبني اأبو قدي�س اأننا نحتفي اليوم باملعلمني 
اإجالال لهم وتقديرا لدورهم يف تعليم االأجيال وبناء �سخ�سية املواطن 
هذا  ثرى  امتداد  على  والعلمي  اخللقي  مب�ستواه  واالرتقاء  االأردين 

الوطن.
واأو�سح اأن املعلم االأردين �سارك بكل عزمية واإ�سرار يف دفع عجلة 
النمو والتطور منذ بدء تاأ�سي�س الدولة االأردنية، فكان داعما حقيقا 
الأركانها، ومعززا لقيمها االأ�سيلة امل�ستمدة من قيم العروبة واالإ�سالم، 

حيث اأ�سهم يف زرع العلم يف النفو�س، وتعميق االإنتماء لهذا الوطن.
واأ�ساف اأن املعلم االأردين اأر�سى يف خطواته نحو العال قواعد بناء 
النهج  االأردنية  الدولة  موؤ�س�سي  من  م�ستلهما  الواحد،  االأردين  اجليل 
العلمي القومي، �سائرا على خطاهم، را�سما اأثره يف نفو�س الطلبة �سعيا 
من  لكل  ليثبت  التحديات،  كل  مذلال  اإليه،  يطمحون  ما  حتقيق  اإىل 
تعلم بني يديه اأن العلم هدف �سام ونبيل، وهو ر�سالته االأوىل التي هي 
ر�سالة االأنبياء. واأ�سار الدكتور اأبو قدي�س اأن املعلم االأردين اأثبت يف 
ظل جائحة كورونا عمق ر�سالته ال�سامية، من خالل بذله اجلهود كافة 
ليك�سب  �سعوبات  من  واجهه  ما  كل  وتخطى  م�ستمرا،  التعليم  ليبقى 
اال�ستثنائية،  الظروف  ظل  يف  ال�سرورية  واملعارف  املهارات  طلبته 
منطلقا من خرباته وقدراته العلمية ومن اإميانه الرا�سخ بحق طلبته 

يف التعليم.
�سيبقون  باأنهم  واملعلمات،  باملعلمني  الثقة  جتدد  ال��وزارة  اأن  واأكد 
بالعلم  الداخلية  اجلبهة  تقوية  على  يعملون  احل�سني،  الوطن  درع 
اأبنائنا  والوعي، واال�ستمرار يف عطائهم وبذل اجلهود ملوا�سلة تعليم 
يف جتاوز كل الظروف، م�سريا اإىل اأنهم �سيبقون نواة املجتمع االإن�ساين، 
حاملني ر�سالتهم بال حدود لف�سائلها، وم�ساحة العطاء التي ت�ستوعب 

املجتهدين واملبدعني وال�ساعني اإىل العلياء.
للمعلمني  ال��وزارة  وامتنان  �سكر  عن  قدي�س  اأبو  الدكتور  واأع��رب 

واجلهود الكبرية التي ي�سطلعون بها يف تن�سئة اأبنائنا الطلبة.
وت�سمنت فعاليات احلفل، الذي ح�سره عدد كبري من اأبناء االأ�سرة 
حتدي  بجائزة  الفائز  خلف  اأب��و  عبداهلل  للطالب  كلمة  الرتبوية، 
واعرتافه  مبعلميهم  الطلبة  اعتزاز  عن  فيها  اأعرب  العربي،  القراءة 
اأ�سحاب ر�سالة عظيمة واأنهم ورثة  اأن املعلمني  بف�سلهم عليهم، مبينًا 

االأنبياء.
"علمونا"،  بعنوان:  لفيديو  عر�س  على  احلفل  فعاليات  وا�ستملت 

وفيديو اآخر بعنوان: "�سكًرا للمعلمني".
املعلمني  من  ع��ددا  قدي�س  اأب��و  الدكتور  ك��رم  احلفل،  ختام  ويف 
والتعليم يف  الرتبية  املتميزين بعطائهم من كافة مديريات  واملعلمات 

اململكة.
اأبو  الدكتور  افتتح  العاملي،  املعلم  بيوم  االحتفال  هام�س  وعلى 

قدي�س املعر�س الفني مبنا�سبة االحتفال مبئوية الدولة االأردنية. 

الرفاعي يدعو الشباب إلى استثمار 
اللحظة التاريخية واالنخراط في األحزاب

*عمان 
العني  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�س  دعا 
واالنخراط  التاريخية  اللحظة  ا�ستثمار  اإىل  ال�سباب  الرفاعي  �سمري 
اجلزء  الواعي  ال�سباب  يكون  بحيث  الفاعلة،  وامل�ساركة  االأحزاب  يف 
االأ�سا�سي من عملية اتخاذ القرار لر�سم م�ستقبلهم وم�ستقبل الوطن يف 

املئوية الثانية.
من  بعدد  الثالثاء،  جمعه،  الذي  اللقاء  خالل  الرفاعي  وعر�س 
ال�سباب، واأداره مقرر جلنة االنتخاب يف اللجنة امللكية الدكتور عامر 
قانوين  يف  امللكية  اللجنة  بعمل  املتعلقة  املخرجات  الأبرز  عامر،  بني 
اإ�سافة  املحلية،  ب���االإدارة  املتعلقة  والقوانني  واالنتخاب  االأح��زاب 
بقانوين  املتعلقة  الد�ستورية  والتعديالت  وامل��راأة  ال�سباب  متكني  اإىل 
االأحزاب واالنتخاب. واأ�سار اإىل اأن اللجنة �سكلت جلانا فرعية �سمن 
وجرى  امللكية،  للجنة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ر�سالة  م�سامني 
بحيث  مطلق،  ب�سكل  وخمتلف  جديد  اأح��زاب  بقانون  تو�سية  اإع��داد 
يكون  اأن  ي�سرتط  حيث  وال�سباب،  وامل��راأة  املحافظات  االأح��زاب  متثل 
20 باملئة من ال�سباب من بني املوؤ�س�سني للحزب، واأن يكون يف القائمة 
بينهم  مر�سحني  �ست  واأول  �ساب  بينهم  مر�سحني  خم�س  اأول  احلزبية 
ت�سمح  االأح��زاب  قانون  م�سروع  م�سودة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما  ام��راأت��ني. 
�سن  تخفي�س  اإىل  اإ�سافة  لالأحزاب،  باالنت�ساب  اجلامعات  يف  لل�سباب 
الرت�سح لالنتخاب اإىل 25 �سنة بدال من 30 �سنة كما هو معمول به يف 
القانون احلايل. وحتدث الرفاعي حول �سرورة اأن يكون ال�سباب جزءا 
امللك  يوؤكد عليه جاللة  ما  امل�ستقبل، وهذا  بناء  من احلوار وموا�سلة 
و�سمو االأمري ح�سني، ويل العهد. وبني الرفاعي اأن التو�سيات وخمرجات 
امللك، الإقرارها من قبل  امللكية جرى رفعها وت�سليمها جلاللة  اللجنة 
احلكومة ومن ثم ار�سالها ملجل�س النواب وهو �ساحب القرار بقبولها اأو 
رف�سها اأو التعديل عليها، داعيا ال�سباب اإىل االنخراط بالعمل احلزبي 
ودار،  االجتماعي.  التوا�سل  مواقع  مع  بالتفاعل  االكتفاء  وع��دم 
م�سيدين  وال�سباب،  الرفاعي  بني  مو�سع  ونقا�س  حوار  اللقاء،  خالل 
بالتوجيهات امللكية ال�سامية للجنة واجلهات الر�سمية بدعم ال�سباب 

وحتقيق اال�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي املن�سود.

تدريب لمرتبات األمن العام حول 
ضمانات المحاكمة العادلة

*عمان 
مكتب  م��ع  بالتعاون  القانونية،  للم�ساعدة  ال��ع��دل  مركز  نّظم 
ال�سفافية وحقوق االإن�سان يف مديرية االأمن العام، وبدعم من �سندوق 
االأمم املتحدة للدميقراطية، ور�سة تدريبية حول �سمانات املحاكمة 
مدى  على  التدريب،  يف  و�سارك  املحاكمة.  قبل  ما  مرحلة  يف  العادلة 
يومني، 22 �سابًطا من مرتبات مديرية االأمن العام يف خمتلف اإدارات 
االأمن  واإدارة  واالأح���داث،  االأ�سرة  حماية  اإدارة  و�سملت  املديرية، 
الوقائي، واملراكز االأمنية، ومراكز االإ�سالح والتاأهيل، واإدارة التنفيذ 
الق�سائي، واإدارة ال�سرطة الن�سائية، وفق بيان �سادر عن مركز العدل، 
من  امل�ساركة  الفئات  ق��درات  تعزيز  اإىل  الور�سة  وهدفت  الثالثاء. 
املحتجزين،  االأ�سخا�س  وحقوق  �سمانات  حول  العام  االأمن  مرتبات 
عملية  وتنّظم  حتكم  التي  الف�سلى  املمار�سات  حول  املعارف  وتطوير 
االحتجاز والتوقيف، وا�ستعرا�س مدونة املمار�سات التي حتكم وتنّظم 

عملية االحتجاز والتوقيف ال�سادرة عن مديرية االأمن العام.
تناولت  تدريبية  جل�سات  عدة  االأول،  اليوم  يف  التدريب  وت�سّمن 
املمار�سات الف�سلى ملعاملة االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم، و�سمانات 
وال�سمانات  املحاكمة،  قبل  م��ا  مرحلة  يف  املحتجزين  االأ�سخا�س 
احتجاز  عملية  وتنظم  حتكم  التي  املمار�سات  مدونة  وفق  واحلقوق 
توقيف االأ�سخا�س والنهج احلقوقي يف اأداء الواجبات املهنية والتعامل 

مع املحتجزين.

التعليم النيابية تؤكد اعتزازها بدور 
المعلم في خدمة المسيرة التربوية

تربوية األعيان تبحث سبل تطوير 
التعليم العالي في المملكة

8ر24% معدل البطالة خالل 
الربع الثاني من العام الحالي

وزير األشغال يزور مركز 
اإلسعاف الجوي األردني

*عمان 
واعتزازها  فخرها  عن  النيابية  وال�سباب  التعليم  جلنة  اأعربت 
ونه�سة  الرتبوية،  امل�سرية  خدمة  يف  الرفيع  ودوره  االأردين،  باملعلم 

املجتمع، مثمنة مهمته االإن�سانية النبيلة.
للمعلمني  الثالثاء،  اللجنة،  وجهتها  تهنئة  ر�سالة  يف  ذلك  جاء 
واملعلمات، مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم، الذي ي�سادف يف اخلام�س من 

�سهر ت�سرين االأول من كل عام.
وقال رئي�س اللجنة، النائب الدكتور بالل املومني، اإن جلنة التعليم 
جاللة  وامل�ستقبل  احلا�سر  الأردن  الباين  االأول  املعلم  حُتيي  النيابية 
امللك عبداهلل الثاين، ولكل املعلمات واملعلمني على امتداد الوطن بهذه 
للتاأكيد على  ُتعد فر�سة  املنا�سبة  اأن هذه  ال�سعيدة. واأ�ساف  املنا�سبة 
اأهمية دور املعلمني يف بناء الوطن، عرب التاأ�سي�س الأجيال واعية قادرة 
على النهو�س والبناء، م�ستذكًرا اجلوائز العاملية التي ح�سدها املعلم 
باعتبارهما  واملعلمة  املعلم  دعم  اإىل  املومني  ودعا  االأردنية.  واملعلمة 
بناء  يف  م�سريتهما  موا�سلة  من  ليتمكنا  الرتبوية،  العملية  جوهر 

االأجيال و�سناعة م�ستقبلهم.

*عّمان 
النهو�س  �سبل  االأعيان،  جمل�س  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  بحثت 
يف  العايل  التعليم  منظومة  واإ�سالح  العايل  التعليم  بتطوير  لالرتقاء 

اململكة.
العني  الثالثاء، برئا�سة  اللجنة،  جاء ذلك خالل اجتماع عقدته 
الدكتور وجيه عوي�س، التقت خالله عددًا من اأع�ساء هيئات التدري�س 
من  وعدد  اللجنة  اأع�ساء  وبح�سور  املختلفة،  االأردنية  اجلامعات  يف 

االأعيان.
وقال عوي�س، اإن اللجنة دعت اأع�ساء هيئات التدري�س يف اجلامعات 
دعم  خالل  من  العايل  للتعليم  الفعلي  الواقع  على  لالطالع  االأردنية، 
م�سرية االإ�سالح والتحديث امل�ستمر ملنظومة التعليم العايل يف اململكة.

معنى  جت�سد  وحيث  اللقاءات  هذه  مثل  عقد  اأهمية  عوي�س  واأكد 
خلل  اأي  ملعاجلة  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  احلقيقية  الت�ساركية 
يعرتي قطاع التعليم العايل، من خالل جتويد خمرجات التعليم العايل 

يف اململكة.
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  ا�ستعر�س  جانبهم،  من 
�سوؤون  العايل وهي حمور  التعليم  الإ�سالح  الرئي�سية  املحاور  االأردنية 
وال�سوؤون  العلمي  والبحث  الطلبة  و�سوؤون  التدري�س  هيئات  اأع�ساء 

املالية والتوظيف والدرجات العلمية.
الناظمة  بالت�سريعات  النظر  اإع��ادة  اإىل  اللجنة  اأع�ساء  واأ�سار 
نوعية  على  والرتكيز  اجلامعات  وا�ستقاللية  االأردن��ي��ة  للجامعات 
التعليم، و�سرورة وجود اآلية ثابتة الختيار روؤ�ساء اجلامعات وجمال�س 

االأمناء، ودعم البحث العلمي.

*عمان 
�سجل معدل البطالة يف اململكة خالل الربع الثاين من العام احلايل 
8ر24 باملئة، بانخفا�س مقداره 2ر0 باملئة، عن الربع االأول من نف�س 
العام  من  الثاين  بالربع  مقارنة  باملئة،  9ر1  مقداره  وبارتفاع  العام، 

املا�سي.
حول  الربعي  تقريرها  يف  العامة،  االإح�ساءات  دائ��رة  واأ�سارت 
الربع  خالل  للذكور  البطالة  معدل  اأن  اإىل  الثالثاء،  البطالة،  معدل 
الثاين من العام احلايل، بلغ 7ر22 باملئة، و1ر33 باملئة لالإناث، بارتفاع 
مقداره 2ر1 نقطة مئوية للذكور، و5ر4 نقطة مئوية لالإناث، مقارنة 

بالربع الثاين من العام املا�سي.
العام  من  الثاين  الربع  يف  للذكور  البطالة  معدل  انخف�س  فيما 
نقطة  5ر1  مبقدار  العام،  نف�س  من  االأول  الربع  مع  مقارنة  احل��ايل 
البطالة  معدل  و�سجل  مئوية.  نقطة  6ر4  مبقدار  ولالإناث  مئوية، 
ممن  املتعطلون  )االأف���راد  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  بني  ارتفاعًا 
لنف�س  العمل  قوة  على  مق�سومًا  فاأعلى  بكالوريو�س  موؤهل  يحملون 
التعليمية  بامل�ستويات  باملئة، مقارنة  بلغ 1ر31  العلمي(، حيث  املوؤهل 

االأخرى.
اأن 7ر56 باملئة من اإجمايل املتعطلني هم من  واأ�سارت النتائج اإىل 
حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، واأن 3ر43 باملئة من اإجمايل املتعطلني 

كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.
التعليمي واجلن�س، حيث  امل�ستوى  وتباينت ن�سبة املتعطلني ح�سب 
بلغت الن�سبة بني الذكور من حملة البكالوريو�س فاأعلى 2ر31 باملئة، 

مقابل 4ر83 باملئة لالإناث.
معدل  اأعلى  البلقاء  حمافظة  �سجلت  املحافظات،  م�ستوى  على  اأما 
للبطالة بن�سبة بلغت 2ر28 باملئة، بينما �سجلت حمافظة الكرك اأدنى 

معدل للبطالة بن�سبة 7ر15 باملئة.
واأظهرت النتائج اأن ن�سبة امل�ستغلني بلغت 3ر25 باملئة من جمموع 
من  4ر58  وتركز  فاأكرث،  عاما   15 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  ال�سكان 
بلغت  العمرية من 20 - 39 عاما، يف حني  الفئة  الذكور يف  امل�ستغلني 

الن�سبة لالإناث 2ر59 باملئة.
واأظهرت النتائج تفاوتًا وا�سحًا يف توزيع قوة العمل ح�سب امل�ستوى 
من  العمل  قوة  جمموع  من  باملئة  6ر58  اأن  حيث  واجلن�س،  التعليمي 
باملئة  5ر9  مقابل  الثانوية،  دون  التعليمية  م�ستوياتهم  كانت  الذكور 
لالإناث. واأ�سارت اإىل اأن 8ر73 باملئة من جمموع قوة العمل من االإناث 
كان م�ستواهّن التعليمي بكالوريو�س فاأعلى مقارنة مع 6ر26 باملئة بني 

الذكور.

*عمان 
الك�سبي،  يحيى  املهند�س  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزير  التقى 
�سالح  قائد  اجل��وي  االإ�سعاف  مركز  ادارة  جمل�س  رئي�س  الثالثاء، 
حممد  الطيار  الركن  العميد  املركز  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  امللكي  اجلو 
عي�سى  الطيار  الركن  املقدم  للمركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  حيا�سات، 
اآفاق  لتعزيز  املركز  من  دعوة  على  بناء  وذلك  العفيف،  عبدالكرمي 

التعاون.
واأكد الك�سبي، بح�سب بيان �سحفي، الثالثاء، ا�ستعداد الوزارة 
للتعاون ودعم امل�ساريع كافة التي ت�ساهم يف دعم القطاع الطبي 
ال��وزارة.  اأول��وي��ات  �سلم  على  دعمها  اأن  اإىل  م�سريًا  االأردن،  يف 
واخلدمات  املركز  عمل  حول  مف�سل  اإيجاز  اإىل  الك�سبي  وا�ستمع 
املقدمة  الطبية  اخلدمة  تطوير  اإىل  تهدف  والتي  يقدمها،  التي 
االإ�سعاف  االأردين من خالل تقدمي خدمة  الطبي  القطاع  ودعم 
وباإ�سراف فريق من ذوي اخلربة  والنقل اجلوي بحرفية عالية 

والكفاءة.
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*عمان 
ال�����وزراء توفيق  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اأ���س��اد 
وزارات  بني  والتكامل  بالتعاون  كري�سان، 
والداخلية  والبيئة  وال�سحة  والري  املياه 
العلمية  واجل��م��ع��ي��ة  املحلية  واالإدارة 
اأهايل  ل�سكوى  امليدانية  ملتابعتها  امللكية، 
ق�ساء اجلفر، املتعلقة بانبعاث روائح مادة 

الكربيت من اأحد اآبار املياه يف املنطقة.
واو���س��ح ك��ري�����س��ان ان ه���ذا ال��ت��ع��اون 
وامل�سوؤول  العايل  الوطني  احل�س  عن  يعرب 
وتلم�س  امل��ي��دان��ي��ة،  ال���زي���ارات  ب��اأه��م��ي��ة 
متابعة  و���س��رورة  املواطنني،  احتياجات 
اأي�سا  تن�سجم  والتي  امليدان،  يف  �سكواهم 
يف  احل��ك��وم��ة  وخ��ط��ط  ا�سرتاتيجية  م��ع 
خمتلف  يف  املواطنني  مع  الدائم  التوا�سل 

مناطق اململكة.
الثالثاء،  واأكد يف ت�سريحات �سحفية 
اأن �سكوى اأهايل اجلفر كغريها من �سكاوى 
املواطنني العامة، حظيت باهتمام ومتابعة 
اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 
الطاقم  بني  التن�سيق  م�ستوى  على  ودللت 
احل��ك��وم��ي، وخ��ا���س��ة يف ���س��ك��وى اأه���ايل 
وال�سحة  والري  املياه  وزراء  "اجلفر" بني 
املحلية  واالإدارة  وال��داخ��ل��ي��ة  والبيئة 
ومندوبيها  ل��ل��وزارات  العامني  واالأم��ن��اء 
امللكية  العلمية  اجلمعية  مع  بال�سراكة 
اأر���س  وع��ل��ى  ل��الط��الع  الكامل  وال��ت��واف��ق 
ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  ال�سكوى  على  ال��واق��ع 

املحلية  االإدارة  وزي���ر  وك���ان  ال�سليمة 
الفنية  اللجنة  من�سقة  ار�سل  قد  كري�سان، 
ام�س  الغزاوي  اأ�سماء  الدكتورة  امليدانية 
االثنني، اإىل منطقة اجلفر- اأق�سى جنوب 
املتعلقة  املواطنني  �سكوى  ملتابعة   - اململكة 
اآبار  اأحد  بانبعاث روائح مادة الكربيت من 
املياه  �سلطة  وقف  رغم  املنطقة،  يف  املياه 

العمل به منذ تاريخ 23 حزيران املا�سي.
وا���س��ار اىل ان��ه ووزي���ر امل��ي��اه وال��ري 
ب�سكل  يتابعان  النجار،  حممد  املهند�س 
العاجلة،  الفنية  اللجنة  مهمة  متوا�سل 
يف  الكربيت  م��ادة  انبعاث  اأ�سباب  ملعرفة 
منطقة "اجلفر"، من خالل زيارات ميدانية 
املنطقة  يف  ال��ث��الث��ة  امل��ي��اه  اآب����ار  مل��واق��ع 
املياه، واأخذ عينات منها ومن  وحمطة �سخ 

مياه املنازل باملنطقة لفح�سها.
ال��غ��زاوي  ال��دك��ت��ورة  قالت  جهتها،  م��ن 
الوزير  م�ست�سارة  من�سب  اي�سا  ت�سغل  التي 
اإن  املحلية،  االإدارة  بوزارة  البيئة  ل�سوؤون 
مغلق  اجلفر  يف  )31اأ(  رقم  الثالث  البئر 

نهائيا وال يتم ا�ستخدامه.
من  مياه  عينات  اأخ��ذت  اللجنة  وكانت 
ال��ري��ادي،  والبئر   )29( رق��م  اجلفر  بئر 
ا���س��اف��ة اىل ع��ي��ن��ات اأخ�����رى م���ن امل��ي��اه 
بيوت  من  وكذلك  البئرين،  من  املخلوطة 
من  وال��ت��اأك��د  فح�سها  ل��غ��اي��ات  امل��واط��ن��ني 

�سحتها و�سالمتها.
وال�سحة  وال��ري  املياه  وزارت���ا  وتقوم 
ب��ع��م��ل ف��ح��و���س��ات دوري������ة ج��رث��وم��ي��ة 
املحدد  الرقابة  برنامج  �سمن  وكيميائية 
املياه،  و�سالمة  �سحة  م��ن  للتاأكد  لديهم 

ومطابقتها للموا�سفة القيا�سية االأردنية.
الفنية تقريرا الحقا  اللجنة  و�ستقدم 
املياه  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  من  لكل 
وال����ري ع��ن ن��ت��ائ��ج اجل��ول��ة ال��ت��ي ج��رت، 

وفحو�سات عينات املياه يف املختربات.
التي  العاجلة  الفنية  اللجنة  وت�سم 
نوعية  مديرية  مدير  اأم�س،  اجلفر  زارت 
الدين  حمي  املهند�س  املياه  �سلطة  يف  املياه 
اأبو تايه من �سلطة  ح�سني، واملهند�س بالل 
املياه يف ق�ساء اجلفر، ومدير �سحة البيئة 
كتانة،  اأ�سامة  الدكتور  ال�سحة،  ب���وزارة 
واملهند�س ح�سام الدين احلاج من ق�سم املياه 
ق�سم  ورئي�س  امللكية،  العلمية  اجلمعية  يف 
الر�سد البيئي يف مديرية الر�سد والتقييم 
البيئي بوزارة البيئة، املهند�س �سيد حممد 

�سالح.

*عمان 
الذي  القد�س  على  عني  برنامج  �سلط 
عر�سه التلفزيون االأردين، االثنني، ال�سوء 
الفل�سطيني  اخلريف  ب��ازار  مهرجان  على 
الفلكلور  ع��ل��ى  وم��ث��اال،  ح��ال��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
املقد�سيني  بني  الثقافية  املعركة  يف  املقاوم 
وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ج��ه��ة وال���رواي���ة 

ال�سهيونية من جهة اأخرى.
وعر�س الربنامج يف تقريره اال�سبوعي 
افتتاح  م��ن  م�ساهد  ال��ق��د���س،  يف  امل�����س��ور 
يف  الفل�سطيني  اخل��ري��ف  ب���ازار  مهرجان 
اأزقة  احت�سنته  وال��ذي  العتيقة،  القد�س 
ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة م��ن ب��اب اجل��دي��د حتى 
بالن�سيد  املهرجان  بداأ  حيث  اخلليل،  باب 
ر�سالة  يف  )موطني(،  الفل�سطيني  الوطني 
وا���س��ح��ة ل��الح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���اأن 
الهوية  على  يحافظون  �سوف  املقد�سيني 
التي  امل��ق��د���س��ة  للمدينة  الفل�سطينية 
تتعر�س للتهويد امل�ستمر من قبل االحتالل 
التقرير  واأ�سار  والطرق.  الو�سائل  ب�ستى 
ياأتي  الفل�سطيني  الن�ساط  ه��ذا  اأن  اإىل 
تهدف  التي  االحتالل  خمططات  على  ردًا 
للقد�س  الفل�سطينية  الهوية  طم�س  اإىل 
البازارت  "هذه  اأن  اإىل  اإ�سافة  العربية، 
تنع�س التحرك الفل�سطيني بقلب القد�س" 
اأب��و  اإبت�سام  املقد�سية  ق��ال��ت  م��ا  بح�سب 
غزالة، فيما اأ�سافت املقد�سية ملك قراعني 
وجتعل  القد�س،  حتيي  الفعالية  هذه  باأن 

املقد�سيني يدا واحدة.
واو�سح التقرير اأن تنظيم هذا املهرجان 
واملجموعات  املوؤ�س�سات  من  عدد  بتعاون  مت 
"جت�سيد  بهدف  والفل�سطينية  املقد�سية 
الوطنية  والفل�سطينية  املقد�سية  الهوية 
بكل اأبعادها التاريخية والرتاثية منجهة، 
جهة  من  الفل�سطينية  املنتجات  وتعزيز 

اأخرى".
رئي�س التجمع ال�سياحي املقد�سي، رائد 
�سعادة، قال اإن املوروث الثقايف اأمر مهم جدًا 
الهوية،  يعني  وهو  للمقد�سيني،  بالن�سبة 
هو  املدينة  يف  املوجود  الثقايف  التنوع  واإن 
"جت�سيد لوجودنا يف هذه االأر�س منذ اآالف 

ال�سنني وحتى اليوم".
املهرجان  ه��ذا  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
يعترب فر�سة حقيقية الإنعا�س االأعمال يف 
البلدة القدمية ب�سكل خا�س، الأن االأو�ساع 
كبريًا  ت��ده��ورًا  ت�سهد  فيها  االقت�سادية 
االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  اإج���راءات  ظل  يف 
"جحيم"  اإىل  املقد�سيني  حياة  حولت  التي 
يف  ي���درك���ون  امل��ق��د���س��ي��ني  واأن  ح��ق��ي��ق��ي، 
ه��ذه  اأن  امل��ح��ت��ل  مب���ق���اوم���ة  جت��رب��ت��ه��م 
"قلب  الن�ساطات واملهرجانات الرتاثية هي 
اأ�سحاب  القد�س" بني  يف  الثقافية  املعركة 

املكان االأ�سليني وبني مغت�سبيه.
والتقى الربنامج الذي يقدمه االإعالمي 
املقد�سي  واملحلل  بال�سحفي  مرقة،  جرير 
اأن هذه الفعاليات  اأو�سح  داود كتاب، الذي 
يف  مره  الأول  تقام  فهي  اأبعاد،  عدة  حتوي 
الباب اجلديد، وهو االأقرب ملناطق القد�س 
تهويدها،  اإ�سرائيل  حت��اول  التي  الغربية 
واإث��ب��ات ب���اأن ح���ارة ال��ن�����س��ارى اأي�����س��ًا مع 
الق�سية الفل�سطينية مع اخوانهم امل�سلمني. 
هو  والفلكلور  الثقايف  البعد  ب��اأن  واأ���س��اف 
باحلل  االأمل  فقدان  ظل  يف  لالأ�سول  عودة 
باب  باإغالق  اإ�سرائيل  قيام  بعد  ال�سيا�سي 
انفجار  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  وان  املفاو�سات، 
�ستكون  القد�س  واأن  االأم��ل،  بفقدان  كبري 

مركزًا لهذا االنفجار.
يف  االأطفال  وجود  اأن  اإىل  كتاب  واأ�سار 
ال�سهاينة  مقولة  على  ردًا  يعترب  املهرجان 
وان  تن�سى"،  "�سوف  القادمة  االأجيال  باأن 

وجودهم يعني مت�سكهم باخلريطة والهوية 
كما  الفل�سطينة،  الق�سية  ورم��وز  والعلم 
ويرف�س  ومقاوم  حي"  "ال�سعب  ب��اأن  يثبت 

االحتالل.
االح���ت���الل  حم������اوالت  اىل  واأ�����س����ار 
خالل  م��ن  االأرم���ن  ح���ارة  على  اال�ستيالء 
بحجة  �سخمة  م�����س��اري��ع  اإق��ام��ة  ع��ر���س 
احلقيقي  الهدف  ان  اإال  املنطقة،  تطوير 
الأن  القد�س،  وتهويد  االحتالل  ثبيت  هو 
ال��ذي  ال���دويل،  القانون  ه��و  هنا  االأ���س��ا���س 
مينع اأي تغيري بهذه املناطق بح�سب قرارات 
العاملي.  ال��رتاث  من  باعتبارها  اليوني�سكو 
على  اال�ستيالء  يف  الديني  البعد  اأثر  وعن 
التق�سيم  وفر�س  املبارك  االأق�سى  امل�سجد 
ال���زم���اين وامل���ك���اين ف��ي��ه ع��ل��ى ال���ق���رارات 
ال�سحفي  ا�ستبعد  اإ�سرائيل،  يف  ال�سيا�سية 
كتاب باأن متلك حكومة "بينيت" املكونة من 
خليط بني الي�سار واليمني واحزاب اأخرى، 
اجلراأة على القيام باأي عمل يزيد اأعباءهم 

الأن "احلكومة �ستنهار وحتى الدولة".
وقال اإن ا�سرائيل موجودة على املحك، 
العاملي  وال��ت��اأي��ي��د  ت����زداد  امل��ق��اط��ع��ة  الأن 
ا�سافة  اأي�سًا،  يزداد  الفل�سطينية  للق�سية 
اإىل ان اجليل اجلديد من يهود اأمريكا يقف 
اأن تقف طموحاتهم  اإ�سرائيل، متوقعا  �سد 
بع�س  مع  الواقع  االأم��ر  على  االإبقاء  عند 
التغيريات الطفيفة، خ�سو�سًا بوجود �سعب 

حي ويقاوم.
االح��ت��الل  خمالفة  اإىل  ك��ت��اب  ول��ف��ت 
ل��الت��ف��اق ال���ذي مت ب��ني رئ��ي�����س ال����وزراء 
نتنياهو  بينيامني  ال�سابق  االإ�سرائيلي 
وجون كريي وجاللة امللك عبداهلل الثاين، 
يف عمان عام 2014، والذي ن�س باأن امل�سجد 
ول��الآخ��ري��ن  لل�سالة  للم�سلمني  االأق�����س��ى 

للزيارة. 

*عمان 
تقريرها  االجتماعية،  التنمية  وزارة  اأ�سدرت 
خدمات  اأب��رز  ر�سد  ال��ذي  املا�سي،  اأيلول  �سهر  عن 
مبختلف  الرقابية  وزياراتها  واإجراءاتها،  ال��وزارة 

مناطق اململكة.
خري�س  اأ�سرف  للوزارة  االإعالمي  الناطق  وقال 
اإن  ال��ث��الث��اء،  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة 
التقرير يو�سح حجم اخلدمات التي قدمتها الوزارة، 
و�سندوق املعونة الوطنية، وال�سجل العام للجمعيات 
منها  امل�ستفيدين  وع��دد  لها،  التابعة  واملوؤ�س�سات 

باالأرقام ونوع اخلدمة.
ال���وزارة  م��دي��ري��ات  قدمت  التقرير،  وبح�سب 
فيما  اأ���س��رة،   6140 لنحو  النقدية  امل�����س��اع��دات 

ومت  العينية،  امل�ساعدات  من  اأ�سرة   5025 ا�ستفادت 
ال�سحي  التاأمني  منح  لغايات  درا�سة   3591 اإج��راء 
من  االإع��ف��اء  لغاية  درا���س��ة  و79  الفقرية،  لالأ�سر 

نفقات العالج، و14 درا�سة لت�سوية حقوق الورثة.
وبلغ عدد طلبات �سراء م�ساكن اأ�سر فقرية 150 
م�ساكن،  ل�سيانة  طلًبا   86 ا�ستقبال  وج��رى  طلبا، 
وبناء 15 م�سكنا لالأ�سر الفقرية، و�سيانة 12 م�سكنا 

لالأ�سر الفقرية، واإجراء 56 درا�سة الأ�سر منتجة.
الوزارة 92 طلًبا لرتخي�س  وا�ستقبلت مديريات 
ح�����س��ان��ات، واأغ��ل��ق��ت 21 ح�����س��ان��ة، واأن�����ذرت 13 
لغاية  طلبا   81 املا�سي  ال�سهر  ا�ستقبلت  كما  اأخرى، 
االحت�سان، واأجرت 54 درا�سة تتعلق باإحلاق اأطفال 

يف دور الرعاية، فيما خرج منها 33 طفاًل.

دور  يف  م�سنني  الإحل���اق  طلبا   14 وا�ستقبلت 
رعاية كبار ال�سن، واأجرت 59 درا�سة تتعلق باإحلاق 
واإحلاق  الرعاية،  مراكز  يف  اإعاقة  ذوي  اأ�سخا�س 
نفذت  بينما  ال��رع��اي��ة،  م��راك��ز  يف  واح���د  �سخ�س 
اأق�سام مديريات احل�سانات واالحت�سان واالإعاقات 
 931 واالأح���داث،  االإنتاجية  وتعزيز  واجلمعيات 

زيارة تتبعية.
ا�ستقبلت  ال���وزارة  مديريات  اأن  التقرير  وب��ني 
هيئات  و�سكلت  خريية،  جمعيات  لتاأ�سي�س  طلبا   34
فيما  خ��ريي��ة،  جمعية   77 لنحو  موؤقتة  اإداري����ة 
تقدمت 70 جمعية بطلبات احل�سول على دعم، و9 
للجمعيات،  تنموية  م�سروعات  متويل  ملنح  طلبات 
التنمية  م���دراء  بها  ق��ام  ميدانية  زي���ارة  و293 

للمجال�س البلدية والالمركزية.
و�سبطت مديرية مكافحة الت�سول1102 مت�سول 
، واأجرت 411 حملة، و�سبط 7 م�سخرين، فيما بلغ 
واأج��رت  دي��ن��اًرا،   3739 امل�سبوطة  املبالغ  جمموع 
اإذ  الوزارة 708 درا�سات متعلقة بحاالت االأحداث، 
دخل اإليها 390 حدًثا خالل �سهر اأيلول املا�سي، كما 
اأجرت 1363 درا�سة لطلب احل�سول على اإعفاء من 

ر�سوم ت�سريح العمل.
قال  للجمعيات،  العام  بال�سجل  يتعلق  وفيما 
 25 وحل  جمعية،   21 ت�سجيل  جرى  اإن��ه  خري�س، 
جمعية، و7 جمعيات ان�سمت لع�سوية احتاد، وجرت 
ل�  واملوافقة  معدال،  اأ�سا�سيا  نظاما   56 على  املوافقة 

15 جمعية للح�سول على التمويل االأجنبي.

كريشان يشيد بتعاون كافة الجهات لمعالجة 
شكوى مواطني الجفر بشأن روائح الكبريت

عين على القدس يسلط الضوء على 
مهرجان بازار الخريف الفلسطيني

التنمية االجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر أيلول الماضي

مقال رئيس التحرير

يعرف  ال  اأردنيًا  اأظن  ال 
تركيبتنا  م��ن  ج���زءًا  اأ�سبح  فقد  اخل��ب��ازة  اإب��ن 

املنظومة  ومن  تفكرينا  مكونات  ومن  واالجتماعية  الثقافية 
يديه  متناول  يف  الن  يجوع(  وال  يعرى   ( ال  فهو  ملجتمعنا  القيمية 
يف   )%100 )ما�سية  اأم��وره  اخل��ب��ازة  اإب��ن   ، االطعمه  اأن��واع  جميع 
يف  وح��ت��ى  التنفيعات  ويف  ال��رتق��ي��ات  ويف  املنا�سب  يف  الوظيفة 

املكرمات والهبات واالعطيات دائما ح�سته حمفوظه .
يف  العليا  ال�سهادات  يحمل  اأن  بال�سرورة  لي�س  اخل��ب��ازة  اب��ن 
تخ�س�سه وال يحتاج للخربة ولي�س بال�سرورة ان يخ�سع للمقابالت 
املنا�سب  يت�سلم  اخل��ب��ازة  اب��ن   ، امل�سبقة  ال�سكلية  واالخ��ت��ب��ارات 
القيادية يف اقرب فر�سة ويفني زهرة �سبابة يف ال�سفر على ح�ساب 

الدولة يجوب العامل مثل ابن بطوطة .
وت�سهل  االأب��واب  لك  تفتح  �سحرية  " فالن" كلمة  طرف  من  اأنا 
لك ال�سعاب هل ينكر اأحد هذا ؟... ظاهرة الوا�سطة او املح�سوبية 
فى  و�سيوعا  الف�ساد  اأنواع  اأكرث  وهى  موؤمل  واقع  عن  تعرب  بلدنا  يف 

االأو�ساط االدارية من موؤ�س�ساتنا وبكافة القطاعات .
عمل  وتعيق  وامل�ساواه  العدالة  تهدر  واملح�سوبية  الوا�سطة   
ودوائرنا  موؤ�س�ساتنا  يغزو  ال��ذي  القاتل  الفريو�س  هذا  القانون  
يوؤدي  ال  املر�س  وهذا  ال�سيادية  االجهزة  اأروق��ة  بع�س  يف  وحتى 
 ، املدنية  الدولة  نحو  البالد  �سيد  ارادها  التي  البو�سلة  وجهة  اىل 
اأ�سا�س كل �سيء  هذا الفريو�س واملر�س يقتل كل �سيء واولها العدل 
العام  امل��ال  ونهب  �سرقة  من  اأك��رب  هو  ال��ذي  االك��رب  الف�ساد  هناك 
واملر�س  البالء  اأن   ، املحا�سبة  ديوان  تقارير  جتاوزات  من  واأخطر 
وتوريث  والوا�سطة  املح�سوبية  مر�س  ه��و  امل��وج��ود  ال�سرطاين 
موؤ�س�سات  بع�س  ا�سبحت  حتى  الوظيفي  املن�سب  وا�ستغالل  املنا�سب 
كافة  يف  املتنفذين  لبع�س  خا�سة  وملكية  مزرعة  جم��رد  الوطن 
القطاعات فما اأحوجنا اليوم اأن يكون عندنا كوتا البناء احلراثني 
يف الوظائف العليا والوظائف ال�سيادية اأما الوظائف الدبلوما�سية 
ال�سحري  الدين  عالء  فانو�س  اىل  يحتاجون  احلراثني  اأبناء  فاأن 

للولوج اليها .
 نعم يا �سادة ما اأحوجنا اىل نظام وقانون ياأتي حتت بند قانون 
واأبن  الوزير وزير،  فاأبن  الوا�سطة واملح�سوبية وال�سللية )  حماربة 
الدارجة  املعادلة  هي  هكذا  ح��راث(  احل��راث  واأب��ن  با�سا  البا�سا 
يقولون  عندما  عقولنا  وعلى  علينا  ي�سحكون   . النهج  هو  وهكذا 
ديوان  ار�سيف  يف  بحثنا  لو  عليكم  باهلل  املدنية  اخلدمة  ديوان  لنا 
اخلدمة املدنية منذ تاأ�سي�سه وحتى االن هل جند يف ك�سوفاته طلب 

وظيفة ل )ابن وزير( اأو اأبن م�سوؤول كبري .
، لال�سف حتى جتنيد  املجتمع االردين  الوا�سطة يف  اآفة   تتغلل 
اأ�سبح  اأو الدركي وحتى عامل وطن يف بلدية  اأو ال�سرطي  الع�سكري 
واإق��رار  باعرتاف  الوا�سطة،  رجال  من  حممولة  قوات  اىل  يحتاج 
مبوؤ�س�ساته  املجتمع  فاإن  بخطورتها،  واالإح�سا�س  بوجودها  اجلميع 
فا�سحت  منها  للحد  وج��ادة  عملية  اإج���راءات  يتخذ  مل  العامة 
العالقات  من  �سبكة  هناك  وباتت  املجتمع،  يف  تنخر  كال�سرطان 
و�سارت  االآخرين،  ح�ساب  على  ي�ستحق  ال  من  بدفع  تقوم  املت�سعبة 
الكفاءة والعدالة االجتماعية مفاهيم بالية ال تتنا�سب مع قانون 
ف�سادًا  والعجز  املديونية  ف�ساد  اىل  لي�ساف  واملح�سوبية  الوا�سطة 
جديدا يحمل فريو�س فيتامني )واو( فاأ�سبحت الوا�سطة واملح�سوبية 
جميعها،  واحلكومية  اخلا�سة  قطاعاتنا  يف  متف�سية  ظاهرة  ت�سكل 
الذاتية  ال�سرية  قبل  االبرز  العنان  اأ�سحت  عندما  نكافحها  وكيف 
املواطن  ل�سعور  نتيجة  اجلرمية  تنت�سر  وقد   ... والكفاءة  واخلربة 
غري  االختيارات  نتيجة  العدالة  اأ�س�س  لغياب  والكراهية  باحلقد 
خلدمة  بوا  وُن�سّ االأق���دار  �ساءت  موؤهلني  غري  لقياديني  املنا�سبة 
ال�سخ�سية  م�ساكلهم  حل  على  حتى  القدرة  ميلكون  ال  وهم  النا�س 
ُيطلق  والتي  ال�سائعة  املمار�سة  تلك  هي  هنا  املق�سودة  والو�ساطة   ،
الوظيفي  والتخلف  الوا�سطة  واو”،  ”فيتامني   – اأحيانًا   – عليها 
بالتوظيف  الرتباطها  املجتمع  وحديث  ال�سباب  حديث  اليوم  وهي 
وال�سفارات  املرموقة  وبالكليات  باجلامعات  والقبول  والتعيني، 
ودرجات  واأنواع  اإ�سكال  وهي  املعامالت  ومت�سية   ، امل�ستقلة  والهيئات 
واأ�سبحت   ، الكثري  يطلبها  فالوا�سطة  واالأه��م��ي��ة  املكانة  ح�سب 
فاأن  والو�سيلة  الطريقة  تعد  الكثري  عند  وهي   ، منها  مفر  ال  و�سيلة 
اأو مبتغاه ورغبته  اأو يقاتل من اجلها، لن ي�سل لهدفه  لها  مل ي�سعى 
�ساحب  ي�سل  النهاية  ويف   ، املكا�سب  على  للح�سول  �سباق  وه��ي   ،
فلن   ) املثالية  او  الكفاءة   ( ام��ا   ، �سفة  االأق��وى  والنفوذ  املكانة 
وما  الوحيدة  اوالطريقة  الو�سيلة  كانت تلك هي  اأن  تكون موجودة 
ارتفعت بور�سة  ، فقد  الدولة  يح�سل االن يف اغلب دوائر ووزارات 
ن�سيب  من  الدولة  يف  العليا  الوظائف  واأ�سبحت  بالوا�سطة  التعيني 
ابناء الذوات وا�سبحت الهيئات امل�ستقلة مزارع خا�سة ميلكها بع�س 
املتنفذين يف اجهزة الدولة تف�سل البنائهم وحما�سيبهم وا�سهارهم 
، وح�سب الطلب دون النظر لل�سهادة واخلربة والكفاءة . اإن التعيني 
اأو  الدائرة  ُيك�سب  ال  واملح�سوبية  بالوا�سطة  والتدوير  والرتفيع 
العك�س ينتج عنها احلقد املجتمعي  انتماء بل على  الدولة والء وال 

الذي ال يحمد تبعاته .
انطبق معنا املثل ال�سعبي ) اللي اأمه خبازه ما يجوع( ويبدو اننا 
تطعم  اإنها  بحجة  كله  اخلبز  �سرقة  يف  اخلبازة  متادي  حالة  نعي�س 
اأبوه  اللي  لي�سبح  بلدنا  يف  ات�سعت  القول  دائ��رة  ان  ويبدو   ، ابنها 
بلدته  ابن  اأو  ع�سريته  ابن  اأو  خالته  اأو  عمته  او  خاله  او  عمته  اأو 

ومنطقته خباز ما يجوع .

خالد خازر الخريشا

إبن الخبازة  أصبح جزء من 
تركيبتنا الثقافية واالجتماعية ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

تخريج 233 شابا وشابة من 
برنامج التعليم غير النظامي

*عمان 
قدي�س،  اأب��و  خري  حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  رع��ى 
�سابا   233 تخريج  حفل  اليوني�سيف،  منظمة  عن  ممثلي  وبح�سور 
و�سابة من برنامج التعليم غري النظامي، املمول من منظمة اليوني�سيف 

بالتعاون مع موؤ�س�سة كوي�ست �سكوب.
النظامي  غري  للتعليم  مركزا   68 من  �سباب  تخريج  احلفل  و�سمل 
اململكة، وح�سل اخلريجون و اخلريجات على وثائق  انحاء  يف جميع 

تعادل ال�سف العا�سر معتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم. 
التعليم  ، يعمل برنامج  الثالثاء  املوؤ�س�سة،  وبح�سب بيان �سدر عن 
يف  وال�سابات  ال�سباب  للمت�سربني  الثقافة  تعزيز  على  النظامي  غري 
الفئة العمرية )13 - 18(عاما الذين انقطعوا عن التعليم النظامي، 
مرنة،  درا�سية  �ساعات  �سمن  عامني  ملدة  درا�سية  حلقات  طريق  عن 
النظامي  التعليم  بفر�س  االلتحاق  من  الربنامج  من  اخلريجني  متكن 
اأو التدريب املهني. وعملت كوي�ست �سكوب بال�سراكة مع وزارة الرتبية 
والتعليم واليوني�سيف، على تقدمي هذا الربنامج الأكرث من 7400 �ساب 
ثانية  فر�سة  لتوفري   ،2015 عام  منذ  الدرا�سة  عن  انقطعوا  �سابة،  و 
املدير  ق��ال  و  اأف�سل.  عمل  فر�س  على  واحل�سول  تعليمهم  ملوا�سلة 
الرتبية  وزارة  مع  التعاون  اإن  ريان،  معن  �سكوب،  لكوي�ست  التنفيذي 
والتعليم بداأ منذ عام 2004 يف ت�سميم وتنفيذ برنامج تعزيز الثقافة 
والذين  املدار�س  من  املت�سربني  االطفال  ي�ستهدف  والذي  للمت�سربني 

فقدوا حقهم يف العودة للتعليم النظامي.
تتنا�سب  مناهج  وت�سميم  خا�سة  منهجية  تطوير  مت  انه  وا�ساف 
هو  لالأطفال�،  ثانية  فر�سة  يقدم  الذي  للربنامج  امل�ستهدفة  الفئة  مع 
برنامج مماأ�س�س �سمن وزارة الرتبية والتعليم، ومينح خريجيه وثيقة 
تعادل ال�سف العا�سر، متكن الطفل من االلتحاق يف برامج مهنية �سمن 
الدرا�سات  بربنامج  االلتحاق  من  ومتكنهم  املهني،  التدريب  موؤ�س�سة 
يف  اليوني�سف  ممثلة  وقالت  االكادميي.  حت�سيلهم  ملتابعة  املنزلية 
والفتيان  الفتيات  باإجنازات  اليوم  "نحتفل  �سابويزات  تانيا  االأردن 
اأنحاء  جميع  من   ، النظامي  غري  التعليم  برنامج  من  تخرجوا  الذين 
وقرب�س  اأ�سرتاليا  حكومات  من  ال�سخي  الدعم  بف�سل  وذلك   ، االأردن 

وهولندا وال�سويد والواليات املتحدة".
"اليوني�سف" متكنت من دعم التعلم امل�ستمر لالأطفال  واأ�سافت ان 

غري امللتحقني باملدر�سة، وذلك بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم. 

إعادة تأهيل مبنى
 قصر عدل العبدلي

بدء تقديم طلبات القبول 
الموحد ألبناء األردنيات

*عمان 
العطاء  الثالثاء، عن طرحها  العطاءات احلكومية،  اأعلنت دائرة 
اخلا�س باإعادة تاأهيل مبنى ق�سر عدل العبديل يف حمافظة العا�سمة.

ودعت الدائرة، يف بيان �سحفي، املقاولني االردنيني اال�سرتاك يف 
العطاء على النحو التايل: املقاولون امل�سنفون مبوجب �سهادة ت�سنيف 
�سارية املفعول �سادرة عن الدائرة يف جمال االبنية اخت�سا�س ان�ساء 
ابنية بالفئة االوىل، ولديهم كذلك ت�سنيف يف جمال الكهروميكانيك 
املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك  اخت�سا�س  املتجددة  والطاقة 

بالفئة االوىل اأو الثانية جمتمعة.
فيما املقاولون االردنيون امل�سنفون لدى الدائرة يف جمال االبنية 
اخت�سا�س ان�ساء ابنية بالفئة االوىل باالئتالف مع املقاولني االردنيني 
الكهروميكانيك  جمال  يف  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�سنفني 
املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك  اخت�سا�س  املتجددة  والطاقة 
باالئتالف  ي�سمح  انه  الدائرة  واأو�سحت   . الثانية  اأو  االوىل  بالفئة 
بني �سركتني كحد اق�سى لتحقيق �سروط دعوة العطاء وال ي�سمح الأي 
يكون  كائتالف  التقدم  حال  ويف  ائتالف،  من  اكرث  يف  امل�ساركة  �سركة 
املقاول امل�سنف يف جمال االبنية )اخت�سا�س ان�ساء ابنية ( هو رئي�س 

االئتالف .
تدعو الدائرة الراغبني باال�سرتاك مراجعة الدائرة اعتبارا من 
االلكرتوين  ال�سراء  نظام  خالل  من  الدعوة  �سحب  او  الثالثاء  اليوم 
نظام  بوابة  على  املناق�سني  ت�سجيل  من  التاأكد  وجوب  مع  االردين، 

.WWW.JONEPS.GOV.JO ال�سراء االلكرتوين
لهم  ي�سبق  مل  الذين  املناق�سني  باإمكان  ان��ه  ال��دائ��رة  واأو�سحت 
الت�سجيل على نظام ال�سراء االلكرتوين االردين الت�سجيل على النظام 
لدى الدائرة اعتبارا من اليوم  الثالثاء وحتى يوم اخلمي�س 28 ت�سرين 
االأول احلايل . ودعت املناق�سني اإىل متابعة موقع الدائرة على �سبكة 
االلكرتوين  ال�سراء  نظام  وعلى   www.gtd .Gov.jo االنرتنت 

االردين للح�سول على املالحق التي قد ت�سدر على العطاء.

*عمان 
العايل  التعليم  وزارة  يف  املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  اأعلنت 
والبحث العلمي، عن بدء عملية تقدمي طلبات االلتحاق االإلكرتونية 
املتزوجات من  اأبناء االأردنيات  للطلبة  الر�سمية  باجلامعات االأردنية 
غري االأردنيني، الثالثاء، وت�ستمر حتى ال�ساعة الثالثة من م�ساء يوم 
اخلمي�س املقبل. واأو�سح الناطق االإعالمي با�سم الوزارة مدير وحدة 
تقدمي  اأن  الثالثاء،  اليوم  اخلطيب،  مهند  املوحد،  القبول  تن�سيق 
الطلبات يتم من خالل املوقع االإلكرتوين للوحدة، حيث يقوم الطالب 
�سهادة  يف  الر�سمية  باجلامعات  وااللتحاق  النجاح  ملتطلبات  )املحقق 
الثانوية العامة االأردنية الأول مرة يف الدورة ال�سيفية العامة 2021، 
االإلكرتوين  املوقع  اإىل  بالدخول  فقط(،   2020 التكميلية  الدورة  اأو 
ذلك  وبعد  اخليارات،  وتخزين  االلتحاق  طلب  وتقدمي  اإليه  امل�سار 
يقوم بدفع ر�سم تقدمي طلب االلتحاق يف اجلامعات االأردنية الر�سمية 
والبالغ قيمته 15 دينارًا، با�ستخدام اآلية الدفع االإلكرتوين عن طريق 
الفواتري من البنك املركزي االأردين "اإي-فواتريكم"،  ت�سديد  "خدمة 
وح�سب رقم الدفع االإلكرتوين الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.

القبول  طلب  تقدمي  اآلية  على  للتعرف  الطلبة  اخلطيب  ودع��ا 
املوحد وقنوات الدفع املعتمدة، واآلية دفع ر�سم طلب االلتحاق، بزيارة 

املوقع االإلكرتوين لوحدة تن�سيق القبول املوحد.
للطلبة  املخ�س�سة  املقاعد  من  اال�ستفادة  �س�روط  اأن  اإىل  ولفت 
اأبناء االأردنيات هي، اأن يك�ون الطالب حا�ساًل على البطاقة التعريفية 
يكون  واأن  املدنية،  االأح��وال  دائ��رة  عن  وال�سادرة  االأردنيات  الأبناء 
الطالب من املحققني ملتطلبات النجاح وااللتحاق باجلامعات الر�سمية 
ال�سيفية  ال��دورة  يف  مرة  الأول  االأردنية  العامة  الثانوية  �سهادة  يف 

)العامة( 2021، اأو الدورة التكميلية 2020 فقط.
االلتحاق  طلبات  ت��ق��دمي  برجمية  اإىل  ال��دخ��ول  "بعد  وت��اب��ع 
البطاقة  يف  املت�سل�سل  الرقم  االآتية،  البيانات  باإدخال  الطالب  يقوم 
التعريفية الأبناء االأردنيات، ورقم اجللو�س والدورة يف �سهادة الدرا�سة 
الثانوية العامة، والرقم الوطني، ومكان ورقم القيد لالأم االأردنية". 
وي�ستثنى من قبول الطلبة اأبناء االأردنيات، الطلبة املر�سحون للقبول 
يف قائمة املكرمة امللكية ال�سامية الأبناء املخيمات )اأبناء قطاع غزة(، 
ملعدالت  الدنيا  احل��دود  ح�سب  االأردن��ي��ات  اأبناء  الطلبة  قبول  ويتم 
الدرا�سة  �سهادة  على  احلا�سلني  االأردنيني  للطلبة  التناف�سية  القبول 
الثانوية العامة االأردنية يف العام احلايل )2021 / 2022(، والتي مت 

اإعالنها على موقع وحدة تن�سيق القبول املوحد.
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*اخلرطوم
متابعة  اأن  ال�سودانية  املخابرات  اأكدت 
جيوب خاليا تنظيم داع�س االإرهابي قادت 
ملداهمة موقعني يف جربة االثنني، ومقتل 4 

عنا�سر تابعة لداع�س.
نيوز  ل�سكاي  رفيع  �سوداين  م�سدر  وقال 
اأ�سفرت  جربة"  "خلية  "مداهمة  عربية: 

عن اعتقال 2 ي�ستبه ب�سلتهما باالإرهاب".
 4 مقتل  ال�سودانية  املخابرات  واأك��دت 
االأول  باملوقع  االإرهابيني  من   2 واعتقال 
باملوقع  اآخرين   2 على  والقب�س  جربة،  يف 

الثاين يف جربة.
وو����س���ل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة 
ملنطقة  ال��ربه��ان،  الفتاح  عبد  ال�سوداين، 
اال�ستباكات بني القوات امل�سرتكة و اخللية 

االإرهابية.
ال�سودان،  يف  امل�سرتكة  القوات  وقامت 
مبداهمة  ال�سريع،  الدعم  قوات  مب�ساركة 
موقعني مبنطقة جربة، بعد توفر معلومات 

عن بوؤر لداع�س.
املنطقة  امل�سرتكة  ال��ق��وات  وط��وق��ت 
وعملت على اإغالق املنافذ والطرق املوؤدية 

االأرواح  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  ل��ل��م��وق��ع 
املخابرات  جهاز  لبيان  وفقا  واملمتلكات، 

ال�سودانية.
امل��ج��م��وع��ة  اأط���ل���ق���ت  االأث����ن����اء  ويف 
مواجهة  يف  كثيفة  نارية  اأعرية  االإرهابية 
القوات ال�سودانية، وت�سببت مبقتل �سابط 

�سوداين واإ�سابة 3 اآخرين.
امل�سرتكة  ال�سودانية  القوات  اأن  يذكر 
نفذت م�ساء االأحد عملية مداهمة ملوقعني 
مبدينة اأم درمان، اأ�سفرت عن القب�س على 

عنا�سر اأجنبية.

*وكاالت 
خوري،  رالف  ق�ساها  عقود  ثالثة  بعد 
يف تدعيم الن�ساط العقاري الذي ورثه عن 
والده، وجد نف�سه ي�ستعد للرحيل عن بيته 
حياة  لبدء  ب��ريوت،  عن  �ساعة  يبعد  الذي 
جديدة يف بلد مل يدر بخلده اأنه �سيزوره.. 

جورجيا.
اأب  وه���و  ع���ام���ا(،   44( خ���وري  وق���ال 
يدعو  �سبب  اأي  هناك  كان  لو  اإنه  البنتني، 

لالأمل، لرتاجع عن هذا القرار على الفور.
وكان لالنهيار االقت�سادي يف لبنان على 
تداعياته  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  مدار 
مع  اليومي  �سراعهم  يف  اللبنانيني  على 
والوقوف  االأ�سا�سية،  االأدوية  نق�س  اأزمات 
على  للح�سول  طوابري  يف  طويلة  ل�ساعات 
التي  الت�سخمية  ال�سغوط  وم��ع  ال��وق��ود، 
املحلية  العملة  قيمة  انخفا�س  �ساحبت 
اليومية  احلياة  باتت  املئة  يف   90 بنحو 

مليئة بال�سعوبات.
مل  الذين  اللبنانيني  من  كثري  وي�سعر 
تخطر على بالهم نية ال�سفر اأنهم م�سطرون 

لبدء حياة جديدة يف مكان اآخر.
طلبات  اإن  العام  االأمن  مديرية  وتقول 
اإ�سدار جوازات ال�سفر بلغت 8 اآالف طلب يف 
اليوم، وهو ما يفوق قدرتها التي ت�ستوعب 

3500 طلب يف اليوم.

دائ��رة  رئي�س  ال��رام��ي،  رم��زي  وي��ق��ول 
الطوابري  اإن  باملديرية  العامة  العالقات 
يف  ملحوظ  ب�سكل  تزايدت  التي  الطويلة 
اإقبال  اإىل  منها  اأغ�سط�س، ترجع يف جانب 
الطلبة على ال�سفر للدرا�سة يف اخلارج قبل 

بدء ال�سنة الدرا�سية.
خالل  جورجيا  فا�ستك�سف  خ��وري،  اأما 
اإىل  متطلعا  روين،  �سقيقه  م��ع  ال�سيف 
فيه  ي�ستغل  اأن  ي�ستطيع  نا�سئ  اقت�ساد 
ن�ساط  وب��دء  العقاري  املجال  يف  خرباته 

جديد من ال�سفر.
ويح�سل اللبنانيون على تاأ�سرية �سياحة 
اإىل جورجيا، حيث  الو�سول  لدى  ملدة عام 
واإن�ساء  م�سريف  ح�ساب  فتح  ن�سبيا  ي�سهل 
���س��رك��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن احل�����س��ول على 

االإقامة.
ح��زم  ع��ل��ى  االآن  ال�سقيقان  وي��ع��م��ل 
على  ج��ورج��ي��ا،  اإىل  للرحيل  اأمتعتهما 
غ�سون  يف  االأ�سرتان  بهما  تلحق  اأن  اأم��ل 
احلياة  فر�سة  رغم  موؤمل  قرار  وهو  عام، 

االأف�سل.
قال روين اإنهما و�سال اإىل نقطة احتاجا 
عندها العمل على تقليل خ�سائرهما والبدء 
لبنان  اأن  املوؤ�سف  من  اأن  م�سيفا  جديد،  من 

اأ�سبح "مقربة للطموحات واالأحالم".
االأزمة  مر�سد  قال  حديث  تقرير  ويف 

ال��ذي  ب���ريوت،  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  باجلامعة 
االقت�سادية  االأزم��ة  اأث��ر  ملتابعة  تاأ�س�س 
اللبنانيني  من  االآالف  مئات  اإن  لبنان،  يف 
"النزوح  عليها  اأطلق  ظاهرة  يف  يرحلون 

الثالث".
�سمايل  تانغي  اأغلق  اأخ��رى،  ق�سة  ويف 
اللذين  املطعمني  و�سريكاه،  ع��ام��ا(   28(
الفتتاح  لبنان  يف  اإدارت��ه��م��ا  يف  ي�سرتكون 
مطعم جديد يف مدينة باتومي، ثاين اأكرب 
االنتقال  ق��رار  اإن  وق��ال  ج��ورج��ي��ا.  م��دن 

نهائي.
من  اأي  يتكلم  ال  اإذ  اللغة  حاجز  ورغم 
فقد  جورجيا،  يف  ال�سائدة  اللغة  الثالثة 
قال اإن عملية تاأ�سي�س املطعم وا�سحة واإنه 

ي�سعر باال�ستقرار.
اأن  واأ����س���اف يف ات�����س��ال م��ن ب��ات��وم��ي 

الثالثة �سعروا بخيبة االأمل يف لبنان.
لبيع  ا�سطر  �سريكيه  اأح��د  اإن  وق��ال 
مل  الأنه  جورجيا،  اإىل  ال�سفر  قبل  �سيارته 

ي�ستطع �سحب مدخراته من البنك.
وكان اأ�سعب ما يف قرار �سمايل هو ترك 
البالغة  و�سقيقته  وال��ده،  مع  املري�سة  اأمه 

من العمر ع�سر �سنوات.
واأو�سح اأنه لن يعود اإال لق�ساء االإجازات 
وزيارة االأهل وتناول الطعام اللبناين، غري 

اأنه لن يعود لالإقامة يف لبنان.

*القاهرة 
ا�ستقبلت م�سر، االثنني، اأكرب رافعة يف 
العامل القادرة على حمل 1200 طن، بهدف 
�سارية علم يف  اأكرب  بناء  بها يف  اال�ستعانة 
العا�سمة  يف  م��رتا،   191 بارتفاع  ال��ع��امل 
االإداري������ة اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ب��ن��ى خ��ارج 

القاهرة.
ميناء  اإىل  مفككة  ال��راف��ع��ة  وو�سلت 
االأدبية التابع للمنطقة االقت�سادية لقناة 
اإح��دى  بوا�سطة  �سرتكب  حيث  ال�سوي�س، 

�سركات املقاوالت الوطنية.
و�ستنقل  اأمل��ان��ي��ة،  �سناعة  وال��راف��ع��ة 

حيث  اجل��دي��دة  االإداري����ة  العا�سمة  اإىل 
ال�سارية  م�سروع  يف  العمل  بدء  قبل  تركب 
مقري  ق���رب  ال�����س��ع��ب،  ���س��اح��ة  مبنت�سف 
والن�سب  ال��وزراء  وجمل�س  النواب  جمل�س 

التذكاري.
و�سالت   10 م��ن  ال�����س��اري��ة  و�ستتكون 
عن  امل�����س��وؤول��ة  االأخ���رية  الو�سلة  ب��خ��الف 
حوايل  اإىل  وزنها  وي�سل  العلم،  حتريك 
1040 طن، بينما تبلغ اأبعاد العلم 60×40 

مرتا.
وقال رئي�س املنطقة االقت�سادية لقناة 
املنطقة  "موانئ  اإن  زك��ي،  يحيى  ال�سوي�س 

يف  تطوير  عملية  �سهدت  االق��ت�����س��ادي��ة 
مع  واخل��دم��ات،  واملرافق  التحتية  البنية 
مما  املالحية،  االأجهزة  باأحدث  تزويدها 

اأ�ساف لها الكثري من املميزات".
التطوير  "عمليات  اأن  امل�سوؤول  واأك��د 
للموانئ تتيح لها ا�ستقبال حموالت �سخمة 
اأ�سخم  ا�ستقبال  وك��ذل��ك  الب�سائع،  م��ن 
امل�سروعات  يف  امل�ستخدمة  واملعدات  ال�سفن 
القومية"، معتربا اأن ذلك "ر�سالة اإيجابية 
على  امل��الح��ي��ة  واخل��ط��وط  للم�ستثمرين 
على  االقت�سادية  املنطقة  م��وان��ئ  ق��درة 

تداول مثل هذه احلموالت".

المخابرات السودانية تكشف تفاصيل 
عملية »جبرة« والبرهان يصل

لبنانيون يختارون جورجيا 
للهرب من »االنهيار االقتصادي«

مصر تستقبل أكبر رافعة في 
العالم من أجل »مهمة صعبة«

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

*القدس 
اقتحم ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني اليهود �سباح الثالثاء، 
ال�سريف  القد�سي  احل��رم   - املبارك  االأق�سى  امل�سجد  باحات 
مبدينة القد�س املحتلة. وقال �سهود عيان ملرا�سل وكالة االنباء 
بحرا�سة  نفذت  االقتحامات  ان  اهلل،  رام  يف  االردنية)برتا( 
املدججة  اخلا�سة  االإ�سرائيلي  االحتالل  �سرطة  من  م�سددة 
بال�سالح. وا�ساروا اىل ان ع�سرات امل�ستوطنني اقتحموا االأق�سى 
باحاته،  يف  ا�ستفزازية  جوالت  ونفذوا  املغاربة،  باب  جهة  من 
وتلقوا �سروحات حول "الهيكل" املزعوم، اإىل اأن غادروه من باب 
اأمنية  اإج��راءات  وبوابتها،  القدمية  القد�س  وت�سهد  ال�سل�سلة. 
لل�سكان وامل�سلني يف االأق�سى،  الدقيق  بالتفتي�س  م�سددة تتمثل 
اجلنود  بها  يقوم  التي  اال�ستفزازات  من  جملة  اإىل  اإ�سافة 

اال�سرائيليني بحق املواطنني املقد�سيني. 

فيسبوك يكشف سبب انقطاع 
عمله ألكثر من 6 ساعات

*عمان 
اأعلن فريق املهند�سني امل�سرف على عمل موقع "في�سبوك"، اأن 
نتيجة خطاأ يف  ال�سبكة، م�ساء االثنني، كان  انقطاع عمل  �سبب 

تغيريات االإعدادات اخلا�سة باأنظمة التوجيه االأ�سا�سية.
ال�سركة،  مهند�سي  م��وق��ع  على  ن�سره  مت  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
التوجيه  اأنظمة  يف  االإع��دادات  تغيريات  "اأدت  الثالثاء،  اليوم 
االأ�سا�سية امل�سوؤولة عن تن�سيق �سبكة االإنرتنت ومراكز البيانات 
اإىل قطع االت�ساالت، وتوقفت  اأدت  اإىل حدوث م�سكالت  لدينا 
اخلدمات عن العمل". واأكدت �سركة في�سبوك اأن انقطاع �سبكة 
التوا�سل االجتماعي اإىل جانب موقع "اإن�ستغرام" و" وات�س اآب" 

عن العمل، مل يوؤد اإىل ت�سرب اأو ك�سف بيانات امل�ستخدمني.

اإلسكوا: ندعم لبنان 
لتجاوز التحديات الراهنة

*بريوت 
امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة  االأم��ي��ن��ة  ����س���ددت 
االقت�سادّية واالجتماعّية لغربي اآ�سيا )االإ�سكوا(، روال د�ستي، 
اّلتي  التحديات  مع  ا  لبنان خ�سو�سً "االإ�سكوا" لدولة  على دعم 
ا يف املوا�سيع االقت�سادّية  ا وتقنًيّ تواجهها، وكيفّية امل�ساعدة فنًيّ
اخلارجية  ب��وزي��ر  اجتماعها  عقب  واأك���دت  واالج��ت��م��اع��ّي��ة. 
يف  البقاء  على  "االإ�سكوا"  حر�س  حبيب،  بو  عبداهلل  اللبناين 
اأّكدنا  "اإننا  م�سيفة  االأع�ساء  الدول  خلدمة  منه  والعمل  لبنان 
اأّنه بالرغم من التحديات والظروف اّلتي ميّر فيها لبنان وال�سعب 
لتقدمي  اال�ستعداد  اأمّت  وعلى  وبجوارهم  معهم  نحن  اللبناين، 
اأمل  على  لبنان،  دولة  تطلبها  م�ساعدة  اأو  م�سورة  اأو  خربة  اأية 
والتطور  واالأمان  واالأمن  باال�ستقرار  واأهله  البلد  هذا  ينعم  اأن 
واالزدهار، حيث نتطّلع للمزيد من العمل مع احلكومة احلالّية".
وحذرت د�ستي من اأّن الوقت لي�س يف �سالح لبنان، والبّد من 

اتخاذ اإ�سالحات عاجلة.
"االإ�سكوا"  ارتياح بالده لتواجد  اإىل  بدوره، لفت بو حبيب 
للبنانيني فح�سب،  الوظائف  توؤمن  اأنها ال  اإىل  يف بريوت، م�سريا 
بل تقّدم خربات يف املجاالت كاّفة، مرّكًزا على اأّن لبنان بحاجة 

اليوم لدعم تقني وفّني من "االإ�سكوا" بالتحديد.
على  االأممّية  واملنظمات  "االإ�سكوا"  اىل  �سكره  عن  واعرب 
حّل  يف  ا  اأي�سً بل  االإمن���اء،  يف  فقط  لي�س  الهائلة  م�ساهماتها 
وجود  عدم  عن  نتجت  اّلتي  واالجتماعّية  االإن�سانّية  امل�سكالت 

حكومة يف العامني االأخريين وم�سكلة مرفاأ بريوت.

السعودية تفرض الحجر المنزلي 
للقادمين غير المستكملين للقاح كورونا

*عمان 
عند  امل��ن��زيل  ال�سحي  احلجر  تطبيق  ال�سعودية،  ق��ررت 
قدوم اأي من الفئات امل�ستثناة من احلجر ال�سحي املوؤ�س�سي ممن 
يف  املعتمدة  كورونا  لقاحات  من  اأي  جرعات  تلقي  ي�ستكملوا  مل 
يف  م�سوؤول  م�سدر  عن  ال�سعودية  االنباء  وكالة  ونقلت  اململكة. 
اأن القرار يق�سي باإجراء فح�س كورونا خالل  وزارة الداخلية، 
املعتمدة  الو�سائل  باإحدى  للمملكة  الو�سول  بعد  �ساعة   48 ال� 
من وزارة ال�سحة يثبت عدم االإ�سابة بالفريو�س، وتنتهي فرتة 
�سرط  من  ي�ستثنى  كما  �سلبية.  فح�س  نتيجة  ب�سدور  احلجر 
احلجر  ف��رتة  وتنتهي  اأع���وام،   8 ع��ن  عمره  يقل  م��ن  الفح�س 

ال�سحي املنزيل له مب�سي 48 �ساعة من قدومه للمملكة.

فوز عالمين أميركيين أحدهما من 
أصل لبناني بجائزة نوبل للطب 2021

*عمان 
العامل االأمريكي ديفيد جوليو�س، ومواطنه املتحدر من  فاز 
اأ�سل لبناين اأرمني اأرديرم باتابوتيان، بجائزة نوبل للطب للعام 
2021، تقديرا الكت�سافاتهما ب�ساأن طريقة نقل اجلهاز الع�سبي 

لالإ�سارات املرتبطة باحلرارة واللم�س.
يف  نوبل  جلنة  قالت  االأوروب��ي��ة،  يورونيوز  وكالة  وبح�سب 
نوبل  بجائزة  للفائَزين  الرائدة"  "االكت�سافات  اإن  �ستوكهومل، 
هذا العام "�سمحت لنا بفهم كيف ميكن للحرارة والربودة والقوة 
امليكانيكية اأن حتفز النب�سات الع�سبية التي ت�سمح لنا باإدراك 
العامل والتكيف معه". وُت�ستخدم اكت�سافاتهما يف بحوث لتطوير 

عالجات كثرية، خ�سو�سا لالآالم املزمنة.
كاليفورنيا،  جامعة  يف  اأ�ستاذ  وه��و  ديفيد،  ا�ستخدم  وق��د 
مكّون كاب�سايي�سني الن�سط يف الفلفل احلار الذي ي�سبب اإح�سا�سا 
الع�سبية  النهايات  يف  امل�ستقبالت  اأح��د  وج��ود  لر�سد  حّراقا، 
باتابوتيان  اأرديرم  مواطنه  اأما  احلرارة.  مع  يتفاعل  اجللدية 
"�سكريب�س  معهد  يف  اأ�ستاذ  وهو   ،1967 �سنة  بريوت  يف  املولود 
على  ح�سا�سة  خاليا  ا�ستخدم  فقد  كاليفورنيا،  يف  ري�سريت�س" 
مع  تتفاعل  امل�ستقبالت  م��ن  ج��دي��دة  فئة  الكت�ساف  ال�سغط 
وقال  الداخلية.  واالأع�ساء  اجللد  يف  امليكانيكية  املحفزات 
للطب توما�س بريملان يف ت�سريحات �سحفية  نوبل  رئي�س جلنة 
احل�سية  االأحا�سي�س  اأب��واب  فتحا  مذهالن  باحثان  "كالهما 
ب�سعوبة  متكنت  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  متاما"،  فريدة  بطريقة 

من التوا�سل مع العاملني الفائزين ب�سبب فارق التوقيت.

لبنان: القضاء يرد طلبات نواب لوقف 
عمل المحقق العدلي بقضية المرفأ

  
*بريوت 

ردت حمكمة اال�ستئناف املدنية يف لبنان طلبات مقدمة من 
طارق  القا�سي  العديل  املحقق  يد  لكف  الربملان  يف  نواب  ثالثة 

البيطار بق�سية انفجار مرفاأ بريوت الذي وقع يف 4 اآب 2020.
وافاد م�سدر ق�سائي ملرا�سل وكالة االأنباء االأردنية "برتا" يف 
بريوت " اإن القا�سي البيطار الذي توقف عن العمل لدى تقدمي 
الدعاوى من النواب الثالثة، �سيكون باإمكانه عند ابالغه قرار 
املحكمة معاودة عمله يف التحقيقات وا�ستدعاء النواب الثالثة 

جمددا ب�سفتهم مدعى عليهم يف امللف".
واألزم قرار الق�ساء امل�ستدعني طالبي الرد دفع غرامة مالية 

مقدارها 800 األف لرية عن كل واحد منهم.

الخارجية الفلسطينية تطالب 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 

لوقف جرائم المستوطنين
*رام اهلل 

املتحدة  االأمم  الفل�سطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  طالبت 
بالتعامل  الدوليني  وامل�سوؤولني  املخت�سة  ومنظماتها  وجمال�سها 
وجرائم  واع��ت��داءات  انتهاكات  خماطر  مع  اجلدية  مبنتهى 

امل�ستوطنني املتطرفني اليهود �سد املواطنني الفل�سطينيني.
من  يلزم  ما  باتخاذ  بيان  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  ودعت 
االعزل  فل�سطني  �سعب  بحماية  الكفيلة  واالإج��راءات  املواقف 
خا�سة يف فرتة قطاف ثمار الزيتون، حمذرة من نتائج ال�سمت 
الدويل على جرائم امل�ستوطنني املنظم �سد ال�سعب الفل�سطيني 
انتهاكات  ودان��ت  ال�سراع.  �ساحة  على  اخلطرية  وتداعياته 
احلكومة  حمملة  امل�ستوطنني،  ومنظمات  االحتالل  وجرائم 

االإ�سرائيلية امل�سوؤولية الكاملة واملبا�سرة عن تلك اجلرائم.

النار تلتهم محرك طائرة 
بعد »مفاجأة غير سارة«

*وكاالت
اأ�سخا�س،   109 متنها  على  طائرة  حمرك  النريان  التهمت 
لكنها حل�سن احلظ مل تكن قد اأقلعت بعد من مطار اأتالنتيك يف 

والية نيوجري�سي االأمريكية.
مبحرك  طائر  ارت��ط��م  امل���درج،  على  تندفع  كانت  وبينما 
وقود  ت�سرب  اإىل  اأدى  مما  االأمي���ن،  باجلناح  املثبت  الطائرة 

واندالع حريق يف املحرك، وفق تقارير �سحفية.
والتقط بع�س امل�سافرين مقاطع فيديو تر�سد حلظات الفزع 
جناحها  من  تندفع  اللهب  األ�سنة  روؤي��ة  بعد  الطائرة،  داخ��ل 

االأمين.

*تونس
اإن  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س  ق��ال 
ال�سوارع  اإىل  خ��رج��وا  م��واط��ن  مليون   1.8
"لقد  م�سيفا  ل��ه،  داعمة  م�سريات  يف  اأم�س 
مليون   1.8 نحو  فيه  نزل  تاريخيا  يوما  كان 
الت�سجيل  يف  واأ�ساف  مهللني".  ال�سارع  اإىل 
املكلفة  الوزراء  رئي�سة  مع  الجتماعه  امل�سور 
جنالء بودن "ال�سعب قال كلمته ... لن نخيب 
اآمال التون�سيني". واأ�سار �سعيد اإىل اأن تون�س 
تعي�س حلظات تاريخية وعلى كل م�سوؤول اأن 
يكون يف م�ستوى اآمال ال�سعب �ساحب ال�سيادة 

الذي عرّب عن اإرادته بكل حرية.
ت�سكيل  اأن  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  وب���ني 
جديدة  ت�����س��ورات  وف��ق  �سيكون  احل��ك��وم��ة 
على  و�سدد  واالنتهازية،  االأطماع  مع  تقطع 
الثبات على نف�س املبادئ والثوابت وموا�سلة 
الدولة  رئي�س  واأع��رب  العزم.  بنف�س  العمل 
�ستعمل  اجلديدة  احلكومة  ب��اأن  يقينه  عن 
ال�سعب  بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات 
ال�سعارات  تتحول  حتى  وتطلعاته  التون�سي 

املرفوعة اإىل واقع ملمو�س.
التون�سي  الرئي�س  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
للق�ساء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  لقائه  خالل 

يو�سف بوزاخر، اأن حتقيق مطالب التون�سيني 
البالد  تطهري  واأن  ع��ادل  بق�ساء  اال  يتم  ال 
بدوره  ي�سطلع  حتى  الق�ساء  تطهري  يتطلب 

التاريخي.

�سرورة  على  اجلمهورية  رئي�س  و�سدد 
التون�سيني  ح��ق  يف  اأج����رم  م��ن  ك��ل  تعقب 
اآج��ال  يف  والت�سريع  الق�ساء  وا�ستقاللية 
حقه  ح���ق  ذي  ك���ل  واإع����ط����اء  ال��ت��ق��ا���س��ي 
والت�سدي لكل من يحاول الت�سلل اإىل ق�سور 

العدالة.
التون�سي  ال�سعب  اأن  الدولة  رئي�س  وبني 
موؤ�س�سات  طريق  عن  فاعال  يكون  اأن  يف  ياأمل 
يف  تكون  اأن  ال  رقابته  حتت  وتكون  يختارها 

خدمة اأي جهة.

*طرابلس
اإنه وافق على  قال جمل�س النواب الليبي 
�سهر  بعد  برملانية  انتخابات  الإج��راء  قانون 
 24 يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن 

دي�سمرب.
عبد  الربملان  با�سم  للمتحدث  بيان  وذكر 
اهلل بلحيق اإن املجل�س وافق على جميع مواد 
االأع�ساء  بعدد  الربملان  �سيبقي  مما  القانون، 

نف�سه.
وقال بلحيق اإن القانون الذي وافق عليه 
الربملان االثنني �سوت عليه 70 اإىل 75 نائبا 
 200 ح��وايل  اإجمايل  من   ، حا�سرين  كانوا 

انُتخبوا يف 2014.
قواعد  اإىل  ي�ستند  القانون  اأن  واأ�ساف 
االنتخابات الربملانية احلالية لكنه �سيتحول 
من  بدال  االأف��راد  للمر�سحني  الت�سويت  اإىل 

القوائم.
اإج���راء  كيفية  ع��ل��ى  الت�ساحن  واأث����ار 
مثري  بقانون  يتعلق  ما  ذلك  ومن  الت�سويت، 
لالنتخابات  الربملان  رئي�س  اأ�سدره  للجدل 
كانت  اإذا  م��ا  ب�ساأن  ت�����س��اوؤالت  الرئا�سية، 

االنتخابات �ستنعقد من االأ�سا�س.
االنتخابات  تكون  اأن  املت�سور  من  وك��ان 
�سيا�سية  طريق  خ��ارط��ة  يف  ال��زاوي��ة  حجر 

ليبيا  اأزم���ة  الإن��ه��اء  املتحدة  االأمم  تدعمها 
معمر  بالرئي�س  االإط��اح��ة  منذ  امل�ستمرة 
القذايف. ودعت خارطة الطريق التي تدعمها 
برملانية  انتخابات  اإجراء  اإىل  املتحدة  االأمم 

ورئا�سية يف 24 دي�سمرب لكنها مل حتدد اأ�سا�سا 
يذكر  ومل  للت�سويت.  قانونيا  اأو  د�ستوريا 
موعد  حتديد  �سبب  الربملان  با�سم  املتحدث 

انتخابات الربملان يف يناير.

مجلس النواب الليبي يوافقالرئيس التونسي: الشعب قال كلمته!
 على قانون االنتخابات البرلمانية
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*وكاالت
�سان  ب��اري�����س  مهاجم  م��ب��اب��ي،  كيليان  ب��دا 
لتجديد  الراف�س  مبوقفه  متم�سًكا  ج��ريم��ان، 
اإن قدوم ليونيل مي�سي،  عقده مع الفريق، قائاًل 

مل يدفعه للرتاجع عن رغبته يف الرحيل.
�سحيفة  م��ع  م��ط��ول  ح���وار  يف  مبابي  وق���ال 
مي�سي  اأن  اأتخيل  "مل  الفرن�سية:  "ليكيب" 
باري�س،  اإىل  ين�سم  ثم  بر�سلونة  عن  �سريحل 
)من  فئة  يف  و�سعتهم  الذين  الالعبني  اأحد  اإنه 

امل�ستحيل اللعب بجواره يف فريق واحد(".
واأو�سح "اأ�ستمتع بكل حلظة بجانبه، فاللعب 
القدم،  ك��رة  يحب  �سخ�س  فهو  كبري،  فخر  معه 
ويتحدث مع اجلميع ويحاول اأن يندمج بطريقته، 

فهو خجول، لكنه لي�س خجوال يف امللعب".
بدرجة  لكن  ال�سعور  بنف�س  "�سعرت  واأ�ساف   
اأقل عند ان�سمام نيمار اإىل بي اإ�س جي، لقد كانت 
خطوة رائعة، لكن مي�سي �سيء اآخر. من املده�س 
الذي  الثاين  النادي  هو  جريمان  �سان  يكون  اأن 
ندرك  اأن  يجب  بر�سلونة.  بعد  قمي�سه  يرتدي 

اأنه اأمر غري عادي".
لكننا  مي�سي  ع��ن  ف��ق��ط  "حتدثنا  واأ����س���ار 
قلت  لطاملا  الرائعني،  الالعبني  بع�س  اأح�سرنا 
واأدرك��ت  كبار،  جن��وم  مع  اللعب  يف  اأرغ��ب  اإنني 
مرتوك  االأم��ر  واالآن،  العام،  هذا  بالتاأكيد  ذلك 
لنا لال�ستفادة التامة من قدراتهم، ليفوز الفريق 

بالبطوالت".
"عندما تلعب بجوار   ووا�سل املهاجم ال�ساب 
اأعد  مل  تنازالت.  تقدمي  عليك  بارزين،  جنوم 

النجم الكبري الوحيد".
مي�سي  لديك  يكون  عندما  "بالطبع.  وذك��ر   

بذل  عليه  يتعني  اأن���ه  تعلم  ف��اأن��ت  فريقك،  يف 
اأكرث  ويكون  طاقته  ليخزن  اجلهد،  من  القليل 
جاهزية للت�سجيل، لذا البد من اأداء بع�س املهام 
ت�سل�سل  هناك  م�سكلة،  لي�ست  فهي  الدفاعية، 
مي�سي  عندما  بالرك�س  �سعيد  فاأنا  ثابت،  هرمي 

مي�سي، هذه لي�ست م�سكلة.. اإنه )ليو(".

الرحيل
 وتطرق كيليان للحديث عن رغبته يف مغادرة 
بي اإ�س جي "يف البداية طلبت وقتا للتفكري، وقبل 
التجديد،  اأري��د  ال  باأنني  االإدارة  اأبلغت  اليورو، 
وبعد البطولة قلت اإنني اأريد الرحيل. �سعيت الأن 
االإدارة  ومنحت  بيعي،  من  مادًيا  النادي  ي�ستفيد 
ونخرج  جديدة،  ب�سفقة  لتعوي�سي  منا�سًبا  وقًتا 

جميًعا من الباب الكبري".
جماًنا،  الرحيل  تفادي  حاولت  "نعم،  واأك��د   
ال��ق��رار،  وتقبلت  بيعي،  ع��دم  ق��رر  ال��ن��ادي  لكن 
ووا�سلت اللعب باأداء جيد طوال اأغ�سط�س/اآب".

فريق  يف  زلت  ما  م�سكلة.  لديَّ  "لي�س  واأ�ساف 

كبري ويف مكان كنت �سعيًدا فيه ملدة 4 �سنوات، لذا 
مل اأفكر يف ال�سدام مع اإدارة النادي؛ الأنه �سيكون 
نكراًنا للجميل. اأنا ممنت لهذا النادي الذي رحب 

بي عند بلوغي 18 عاما".
املباريات با�ستمرار،  امل�ساركة يف  "اأريد  اأو�سح 
�سيء  يزعجني  وال  كبري،  الع��ب  اأن��ن��ي  لتاأكيد 
باإمكاين �سناعة  واأنه  انتقايل،  ف�سل �سفقة  رغم 

الفارق حتى اليوم االأخري يل مع الفريق".
ب�سوؤاله هل ان�سمام مي�سي زعزع فكرة رحيله 
اأن  لنف�سي  اأقل  مل  "ال،  مبابي  اأجاب  باري�س،  عن 
االأمر ي�ستحق البقاء مع الفريق بعد التعاقد مع 
دوافع  على  بناء  ق��رارات  اأتخذ  ال  الأنني  مي�سي، 
مفاجئة، بل قررت بعد تفكري لفرتة طويلة بكل 

جدية".
رحيلي.  ف�سل  بعد  قليال  ظني  "خاب  واأك��د   
مل  وتبقى،  امل��غ��ادرة  هو  طموحك  يكون  عندما 
ب�سرعة،  املوقف  جت��اوزت  لكنني  ذلك،  ي�سعدين 
مع�سكر  يف  ل��الإ���س��اب��ة  تعر�ست  احل��ظ  ول�����س��وء 
ب�سرعة،  وعدت  �سبتمرب/اأيلول،  اأوائل  املنتخب 
امل��ب��اري��ات،  ع��ن  غيابي  اأث��ن��اء  ب��احل��زن  و�سعرت 

وبالعودة �سجلت وقدمت اأداء جيدا".
ا "تعاملت مع �سافرات اال�ستهجان   ولفت اأي�سً
�سدي يف ملعب حديقة االأمراء بطريقة خمتلفة، 
م�سجًعا  كنت  فاإذا  اجلماهري،  مكان  نف�سي  و�سعت 
�سيًئا  يعلمون  ال  فهم  الطريقة،  بنف�س  لت�سرفت 
لنف�سي  اأق��ل  ومل  ع��دي��دة،  اأن��ب��اء  ترديد  ظل  يف 
�سافرات  يطلقون  للفريق  قدمته  ما  كل  )بعد 
دلياًل  املوقف  اعتربت  بل  �سدي(،  اال�ستهجان 
لذا فهم  الفريق،  واأهميتي داخل  على حبهم يل، 

ال يريدون رحيلي".

ريال مدريد
ا: "لقد تقدم ريال مدريد بعر�س   واأ�سار اأي�سً
رحلت  كنت  واإذا  بباري�س،  مرتبط  اأنا  ل�سرائي. 
االإ�سباين  الفريق  اإىل  النتقلت  ال�سيف،  ه��ذا 

فقط".
 واأردف املهاجم الباري�سي "قيل اإنني رف�ست 6 
اأو 7 عرو�س للتجديد، واأنني ال اأريد التحدث اإىل 
هو  اخلليفي(  )نا�سر  الرئي�س  اأن  رغم  ليوناردو، 
من اأراد تويل االأمور. بالطبع ال ميكن رف�س رغبة 

�سحيًحا  ولي�س  معي،  التحدث  يف  النادي  رئي�س 
امل�ساكل يف غرفة  افتعال  باأنني حاولت  ما تردد 

املالب�س".
العامل  اأم��ام  اخلليفي  اأعلن  "عندما  ووا�سل 
كله يف موؤمتر تقدمي مي�سي، باأنني لن اأرحل ولن 
اأغادر جماًنا، �سعرت بالقلق ن�سبيا، وقلت لنف�سي، 
يل؟..  �سيحدث  فماذا  جمانا  اأرح��ل  لن  كنت  اإذا 
اإال اأنني تعاملت مع االأمر باأن هذه طريقة اإدارة 
النادي يف اإبداء مت�سكها ال�سديد بي، واإعجابهم 

بقدراتي".
وبرر مبابي رغبته يف الرحيل، بقوله "�سعرت 
جتربة  خلو�س  واأتطلع  انتهت،  قد  مغامرتي  اأن 
خمتلفة بعد 7 موا�سم يف الدوري الفرن�سي. لقد 
اأ�سياء  وحققت  لباري�س،  و�سعي  يف  ما  كل  بذلت 

رائعة، لذا كان الرحيل هو اخلطوة املنطقية".
مدار  على  امل�ساكل  اأث��ري  "لن  كيليان  و�سدد 
ال�سيف؛  يف  رحيلي  النادي  اإدارة  لرف�س  املو�سم 
والنادي  نف�سي  واأحرتم  القدم،  كرة  اأحب  الأنني 

كثريا".

كيليان يراوغ
النادي  "اإدارة  جريمان  �سان  ه��داف  وك�سف 
ون�سف  �سهر  منذ  التجديد  ملف  يف  تفاحتني  مل 
يف  رغبتي  اإب���داء  منذ  بالتحديد  �سهرين،  اأو 

الرحيل".
�سان  باري�س  �ستغادر  هل  جم��دًدا  وب�سوؤاله 
"يف كرة القدم،  جريمان نهاية املو�سم، رد مبابي 
تكون  اأن  ب��ال�����س��رورة  لي�ست  االأم�����س  حقيقة 
حقيقة اليوم اأو غًدا، فاإذا قيل اإن مي�سي �سيلعب 
يف باري�س، ملا تخيلت ذلك، لذا ال ميكن اأن نعرف 

ما �سيحدث".
ولفت "كنت بحاجة �سديدة لتو�سيح موقفي، 
حالة  لك�سر  منا�سب  احل��ايل  الوقت  اأن  واأعتقد 

ال�سمت، فلم اأ�ستطع التحدث طوال ال�سيف".
باأنه  ال�ساب  "ليكيب" الالعب  مرا�سل  وباغت 
ب�سهولة،  ق���راره  ع��ن  يحيد  ل��ن  اأن��ه  عليه  يبدو 
ليجيب مبابي "اأريد التخل�س من هذا الت�سنيف. 
اأنا ل�ست ال�سخ�س الذي يتحكم متاًما يف م�سريته 
املهنية، اأو اأقول هذا العام �ساأفعل ذلك ويف العام 
اأو  كبري  العب  فكل  اآخ��ر..  �سيئا  �ساأفعل  التايل 
�سغري اأو حتى هاٍو لديه طموح، واأنا ل�ست ا�ستثناء، 
االأفق  باأنني العب �سيق  يتم ت�سنيفي  اأن  اأرف�س 

وعنيد، فاالأمور لي�ست بهذه الب�ساطة".
ال��ذي  م��ا  م��ف��اده  اآخ��ر  با�ستف�سار  ف��اج��اأه  ث��م 
�سيجعلك تبقى يف باري�س، ليجيب مبابي "الوقت 
�سابق الأوانه، لقد اأردت الرحيل يف ال�سيف، وكان 
م�ستقبلي  منافًقا.  اأكون  لن  ولكن  وا�سًحا،  موقفي 
اأهدرت كثرًيا من طاقتي  لقد  اأولوياتي،  لي�س من 

طوال ال�سيف، وال اأريد ا�ستنزافها".

*وكاالت
اأكد األيك�س فريج�سون مدرب مان�س�سرت يونايتد ال�سابق، اأن 
كري�ستيانو رونالدو كان يجب اأن يلعب اأ�سا�سيا يف التعادل 1-1 
مع �سيفه اإيفرتون بدال من امل�ساركة بديال يف ال�سوط الثاين.

مرور  بعد  برونالدو  �سول�سكاير  جونار  اأويل  املدرب  ودفع 
�ساعة من اللقاء الذي اأقيم ظهر ال�سبت، وكان يونايتد متقدما 
 65 الدقيقة  يف  التعادل  اأدرك  اإيفرتون  لكن  1-�سفر،  وقتها 

ومتا�سك ليخرج بنقطة.
وبرر �سول�سكاير قراره باأنه يريد حماية رونالدو، الذي بلغ 
اأمام فياريال االإ�سباين يوم  عامه ال�36، وخا�س مباراة كاملة 

االأربعاء املا�سي يف دوري االأبطال.
ويف مقطع فيديو انت�سر على و�سائل التوا�سل االجتماعي، 
حبيب  املختلطة  القتالية  الفنون  الأ�سطورة  فريج�سون  قال 
نورحممدوف، اإن اإيفرتون ح�سل على دفعة معنوية حني عرف 

اأن رونالدو لن يلعب.
نزل  رونالدو  اإن  لفريج�سون،  نورحممدوف  قال  وعندما   
بديال يف ال�سوط الثاين، اأ�ساف اأ�سطورة التدريب اال�سكتلندي: 
"اأعرف بالطبع.. لكن يجب عليك دائما اأن تبداأ املباراة باأف�سل 

الالعبني".

األولمبي العماني يهزم 
األردن في بطولة غرب آسيا

*وكاالت
اأكمل فريق ال�سلط عقد املتاأهلني لن�سف نهائي بطولة كاأ�س االأردن 
موؤجل  لقاء  يف  وحيد،  بهدف  معان  �سيفه  اجتاز  بعدما  القدم،  لكرة 

اأقيم االإثنني على ملعب االأمري ح�سني.
و�سجل هدف الفوز الثمني لل�سلط اأحمد �سريوة يف الدقيقة "37" 
داخل  بقوة  لي�سدد  خفيفي  بالل  التون�سي  عر�سية  ا�ستثمر  عندما 
ال�سباك، ليقود فريقه حل�سم التاأهل الأول مرة مب�سريته للدور ن�سف 

النهائي.
حيث  االأول  ال�سوط  يف  وبخا�سة  جيدًا  اأداء  معان  فريق  وق��دم 
الحت له عدة فر�س اأخطرها من عدي القرا ويزن الغرابلي، فيما مل 
يا�سني  معتز  �سباك  يف  ت�ستقر  اأن  امل�سري  علي  ال�سوري  لراأ�سية  يكتب 

حار�س مرمى ال�سلط يف الدقائق االأخرية من املباراة.
و�سيواجه فريق ال�سلط يف الدور ن�سف النهائي احل�سني اإربد الذي 
كان فاز على �سباب العقبة "2-1"، فيما �سيلتقي الفي�سلي مع الوحدات 

بذات الدور.
وجاء تاأهل الوحدات بعد فوزهه على اجلزيرة "2-1"، فيما تغلب 

الفي�سلي على �سحاب بفارق ركالت الرتجيح "5-6".

*وكاالت
اتفق مدربو 11 منتخبا على اأهمية بطولة احتاد غرب اآ�سيا )حتت 
مبدينتي  القدم  لكرة  ال�سعودي  االحتاد  ي�ست�سيفها  التي  عاما(،   23

الدمام واخلرب، اعتبارا من االثنني.
واأكد املدربون، خالل موؤمتر �سحفي ُعقد اليوم االأحد، اأن البطولة 
جاءت يف وقتها املنا�سب، حيث تعد حمطة فنية وتناف�سية مهمة، قبل 
م�ساركة منتخبات اإقليم غرب اآ�سيا يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اآ�سيا 

)حتت 23 عاما(.
الظهور  وهو  وا�سح،  "هدفنا  االأردن:  م��درب  هايل،  اأحمد  وق��ال 
للت�سفيات..  اال�ستعداد  اإىل  اإ�سافة  االأردين،  باملنتخب  يليق  مب�ستوى 
وال يوجد فريق �سهل، ون�سكر احتاد غرب اآ�سيا على تنظيم البطولة، 

واالحتاد ال�سعودي على ح�سن اال�ست�سافة".
واأ�سار اأمني ال�سنيني، مدرب اليمن، اإىل اأن ظروف التح�سريات قبل 
�سكر  لكنه  اليمني،  املنتخب  تطلعات  م�ستوى  على  تكن  مل  البطولة، 
للمنتخبات،  فر�سة  توفري  على  ال�سعودي  واالحتاد  اآ�سيا  غرب  احتاد 
للم�ساركة يف بطولة ت�سهم يف رفع اجلاهزية قبل اال�ستحقاق االآ�سيوي.

الظهور  اأن  الكويتي،  املنتخب  مدرب  جونزالي�س،  كارلو�س  واعترب 
ي�ساعد جميع  تناف�سية قوية،  اآ�سيا، ودخول حمطة  يف بطولة غرب 

الفرق قبل الت�سفيات املقررة ال�سهر املقبل.
التحدي  اأن  ال��ع��م��اين،  املنتخب  م���درب  با�سيت�س،  داري���و  واأك���د 
قوية،  "جمموعتنا  م�سيفا:  البطولة،  يف  كبري  ب�سكل  حا�سرا  �سيكون 

واملنتخبات مميزة".

"ظروف صعبة"
ومل ينكر اإيهاب اأبو جزر، مدرب فل�سطني، اأن الظروف كانت �سعبة 

بالن�سبة للمنتخب، الذي مل يخ�س �سوى مباراة اإعدادية واحدة.
ونوه جمال طه، مدرب املنتخب اللبناين، اإىل اأن العامني املا�سيني 
لكن  املنتخبات،  معظم  حت�سريات  وتاأثرت  اجلميع،  على  �سعبني  كانا 

رغم ذلك بذل االحتاد اللبناين كل جهده الإعداد الفريق.
االإم��ارات��ي،  املنتخب  م��درب  �سيلفا،  ديني�س  ا�ستعر�س  وب���دوره، 
حت�سريات فريقه ال�سابقة، وحتدث عن اأهمية البطولة بالن�سبة لكل 

املنتخبات امل�ساركة.
املنتخبات  بكل  ال�سعودي،  االأخ�سر  مدرب  ال�سهري،  �سعد  ورحب 
على  املناف�سة  يف  امل�سروع  حقها  موؤكدا  لها،  التوفيق  ومتنى  امل�ساركة 

اللقب.
االحتاد  ال�سوري،  املنتخب  مدرب  حممد،  راأفت  �سكر  جانبه،  ومن 
ال�سعودي واحتاد غرب اآ�سيا على تنظيم البطولة، التي يرى اأنها حتمل 

العديد من االإيجابيات.
البطولة  اإن  البحريني،  املنتخب  مدرب  كرامي،  اإ�سماعيل  وقال 

تتيح للمنتخبات امل�ساركة التح�سري جيدا لال�ستحقاقات القادمة.

الوحدات يخوض وديتين 
خالل التوقف الدولي

*وكاالت
ا�ستاأنف الوحدات تدريباته، الثالثاء، ا�ستعدادا خلو�س اجلوالت 

الثالث املتبقية من دوري املحرتفني االأردين.
ويلتقي الوحدات يف اجلولة ال�20 من الدوري مع اجلزيرة، حيث 
اأمام  بخ�سارته  تعرث  بعدما  االنت�سارات،  م�سار  اإىل  العودة  يف  ياأمل 

�سباب االأردن 2-3، وتعادله مع احل�سني اإربد دون اأهداف.
نقطة،   "40" بر�سيد  املحرتفني،  دوري  ترتيب  الرمثا  ويت�سدر 
و�سيتدرب  املبا�سرة.  املواجهات  باأف�سلية  ال��وح��دات  على  ويتقدم 
الفني،  اجلهاز  �سيعطي  ما  وهو  الدوليني،  العبيه  دون  غدا  الوحدات 
من  عدد  م�ستويات  على  للوقوف  الفر�سة  زمع،  اأبو  اهلل  عبد  بقيادة 
حممد  وك�سف  املا�سية.  املباريات  يف  ي�ساركوا  مل  الذين  الالعبني، 
جمال، املدير االإداري للفريق، يف ت�سريحات ملوقع ناديه، اأن الوحدات 
حيث  ال���دويل،  التوقف  ف��رتة  خ��الل  ودي��ت��ني،  مواجهتني  �سيخو�س 

�سيلتقي البقعة اخلمي�س املقبل، ثم يواجه معان يوم االثنني.

*وكاالت
�سباق  مناف�سات  تنظيم  عن  ال�سيارات،  لريا�سة  االردنية  اأعلنت 
امليت  بالبحر  ال�سيانة  منطقة  �ساحة  يف  يقام  الذي  الثالث  الدرفت 
ال�سباقات يف خمتلف مناطق  اإقامة  يوم اجلمعة املقبل. وتعد خطوة 

اململكة، بعد رفع احلظر، رائدة يف جمال رفد احلركة ال�سياحية.
للربوتوكول  وفقا  ال�سيارات  لريا�سة  اجلمهور  عودة  فكرة  والقت 

ال�سحي املتبع ا�ستح�سانا كبريا عند جميع ال�سرائح العمرية.
اليوم  �سحفي،  بيان  يف  ال�سيارات  لريا�سة  االأردنية  اأعلنت  كما 
االثنني، م�ساركة 17 مت�سابقا من االأردن وفل�سطني، يف مناف�سات ال�سباق 
زين  �سركة  من  وبدعم  ج��والت،   3 من  يتكون  ال��ذي  الثالث  الدرفت 
املقبل  لل�سباق تقام يوم اخلمي�س  التكميلية  للتعليمات  االأردن. ووفقا 
املت�سابقني،  على  ال�سيارات  اأرق��ام  وتوزيع  االإداري،  التدقيق  عملية 
وخمطط م�سار ال�سباق، وعملية الفح�س الفني لل�سيارات امل�ساركة يف 

ال�سباق وذلك يف �ساحة ال�سيانة يف البحر امليت.

*وكاالت
عرّب روبرتو مان�سيني، املدير الفني الإيطاليا، عن رغبته يف قيادة 
بالده للفوز بلقب دوري االأمم االأوروبية، م�سدًدا على اأن االأمر لن يكون 
�سهال. وي�ستعد منتخب اإيطاليا ملواجهة اإ�سبانيا، االأربعاء املقبل، مبلعب 

�سان �سريو، يف اإطار مناف�سات ن�سف نهائي دوري االأمم.
هي  كانت  "اإ�سبانيا  اليويفا:  ملوقع  ت�سريحات  يف  مان�سيني  وقال 
الفريق الذي عانينا كثرًيا �سده يف يورو 2020، اإنه فريق جيد وميتلك 

العبني جيدين".

*وكاالت
الوطني  املنتخب  جنمة  تر�سيح  ع��ن  التايكواندو  احت��اد  اأع��ل��ن 
االآ�سيوي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  لع�سوية  الهندي،  نان�سي  ال�سابقة 

للعبة.
اإدارة  جمل�س  الختيار  املقبل،  االأح��د  ي��وم  االنتخابات  وجت��ري 

االحتاد االآ�سيوي.
واأ�سار اأمني �سر احتاد التايكوندو، في�سل العبدالالت، اإىل تر�سيح 
نان�سي الهندي ر�سميا لع�سوية جمل�س اإدارة االحتاد االآ�سيوي، معتربا 

اأن تر�سيحها جاء خلربتها وقدرتها على اإثراء اللعبة.
ولفت العبدالالت، يف ت�سريح لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اإىل 
الهندي  بفوز  توقعات  مع  املقبل،  االأحد  يوم  �ستجري  االنتخابات  اأن 

التي �سبق واأن مثلت املنتخب الوطني حلوايل 16 عاما.

17 متسابقا يشاركون في 
الدرفت بالبحر الميت الجمعة

مانشيني: عانينا كثيًرا ضد 
إسبانيا.. وهدفنا لقب دوري األمم

اتحاد التايكواندو يرشح الهندي 
لعضوية االتحاد اآلسيوي

فيرجسون يلوم سولسكاير 
بشأن »التعامل مع رونالدو«

مبابي: مغامرتي انتهت مع باريس..
 ولم أتخيل ما فعله ميسي

*وكاالت
ال��ردي��ف  االأردن  م��ن��ت��خ��ب  ت��ع��ر���س 
يف   "1-0" الُعماين  نظريه  اأم��ام  للخ�سارة 
يف  االإثنني  م�ساء  جمعتهما  التي  امل��ب��اراة 
لبطولة  االأوىل  املجموعة  لقاءات  افتتاح 
غ��رب اآ���س��ي��ا حت��ت 23 ع��ام��ًا وامل��ق��ام��ة يف 

ال�سعودية.
ملنتخب  الثمني  ال��ف��وز  ه��دف  واأح����رز 
بالدقيقة  الناعبي  عي�سى  مدافعه  ُعمان 

."42"
ترتيب  قائمة  ُعمان  منتخب  وت�سدر 
املجموعة االأوىل بر�سيد "3" نقاط، فيما 
�ست�سفر  ما  بانتظار  ر�سيد  بال  االأردن  بقي 

عنه مواجهة الكويت واليمن.
وج�����اءت ب���داي���ة امل����ب����اراة ه���ادئ���ة، 
حتركات  غلفت  التي  احل��ذر  حالة  ب�سبب 

املنتخبني، تفاديًا الأي مفاجاآت مبكرة.
ب��ن��اء  يف  االأردن  م��ن��ت��خ��ب  واع��ت��م��د 
هجماته على و�سيم الرياالت وبني عطية 
وحممد عبد املطلب وتواجد يزن النعيمات 

كراأ�س حربة.
مل��ح��م��د ب��ن��ي عطية  والح����ت ف��ر���س��ة 
ويطالب  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  لي�سقط 
طالب  امل��ب��اراة  حكم  لكن  ج��زاء  ب�سربة 

مبوا�سلة اللعب.
يخف  مل  ُع��م��ان  منتخب  ف��اإن  ب���دوره 
اأط��م��اع��ه ال��ه��ج��وم��ي��ة ح��ي��ث اع��ت��م��د يف 
مبارك  وقا�سم  ال�سيم  حممد  على  ذل��ك 
ومر  البلو�سي  وعبداهلل  الهاجري  وفهد 

ال�سلطي.
امليدان  وانح�سرت االألعاب يف منت�سف 
وغابت م�ساهد اخلطورة يف ظل حمدودية 

اخليارات الهجومية.
ويف الدقيقة "42" اأحرز منتخب ُعمان 
مبا�سرة  ح��رة  �سربة  م��ن  ال�سبق  ه��دف 
لتجد  براأ�سه  البلو�سي  ع��ب��داهلل  حولها 
املرمى  يف  و�سعها  الناعبي  عي�سى  املدافع 

االأردين.
�سريعًا  ال��رد  االأردن  منتخب  وح��اول 
داخل  من  املطلب  عبد  ف�سدد  تاأخره،  على 

منطقة اجلزاء حتولت لركنية.
ويف ال�سوط الثاين، حت�سن االأداء العام 
ملنتخب االأردن و�سغط بثقله الهجومي اأماًل 

بتعديل النتيجة.
قد  م��ب��ارك  قا�سم  عمان  الع��ب  وك��ان 
االأطماع  لتزيد  احلمراء،  بالبطاقة  خرج 

االأردنية يف البحث عن هدف التعديل.
هدف  ي�سجل  اأن  النعيمات  ي��زن  وك��اد 
منطقة  داخل  كرة  ت�سلم  عندما  التعادل 
اجلزاء لكنه �سددها بطيئة ليتمكن مدافع 
خط  جتتاز  اأن  قبل  الكرة  باإبعاد  ُعمان 

املرمى.
اإبراهيم  ُعمان  مرمى  حار�س  وت��األ��ق 
احل���وراين،  ه���ادي  ل��راأ���س��ي��ة  الت�سدي  يف 
حار�س  باأح�سان  ي�سدد  ال�سلطي  كان  فيما 

االأردن.
هايل  اأح��م��د  االأردن  م���درب  واأج����رى 
ال��ق��درات  تن�سيط  بهدف  تبديالت  ع��دة 
الهجومية، لكن بال جدوى ليخرج منتخب 

ُعمان بفوز ثمني .

السلط ُيكمل عقد المتأهلين 
لنصف نهائي كأس األردن

مدربو المنتخبات يشددون 
على أهمية بطولة غرب آسيا
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*عمان 
العليا  التوجيهية  اللجنة  اق���رت 
القمة  ملوؤمتر  ال�ساد�سة  الدورة  لفعاليات 
خ��الل  ال��ع��الج��ي��ة  لل�سياحة  ال��ع��امل��ي��ة 
طالل  الدكتور  برئا�سة  عقدته  اجتماع 
امل��وؤمت��ر  وفعاليات  برنامج  غ��زال��ه  اب��و 
ال�سهر  منت�سف  بعمان  �سيلتئم  ال��ذي 

احلايل .
�سيعقد  ال���ذي  امل���وؤمت���ر  و���س��ي��ت��ن��اول 
نايف  واالث���ار  ال�سياحة  وزي��ر  برعاية 
ال��رواد  طريق  موؤ�س�سة  وتنظمه  الفايز 
غزاله  اأبو  طالل  جمموعة  مع  بالتعاون 
املركز  اال�سرتاتيجي  وال�سريك  العاملية 
اجلل�سات  م��ن  ع���ددا   ، ال��ط��ب��ي  ال��ع��رب��ي 
نخبة  فيها  ي�سارك  واحلوارية  النقا�سية 
حول  والدوليني  االأردنيني  املتحدثني  من 
ال�سحي  القطاع  يف  اال�ستثمار  موا�سيع 
االأردين، ودور �سركات التاأمني وال�سياحة 
يف  للعالج  املر�سى  حتويل  يف  العالجية 
اخلارج، واأهمية االعتمادية يف ا�ستقطاب 
ال�سياحة  واأهمية  العالجية  ال�سياحة 
من  املتعافني  للمر�سى  اال�ست�سفائية 
من  وغ��ريه��ا  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
املوا�سيع ذات العالقة ا�سافة اىل لقاءات 
م��ب��ا���س��رة وزي������ارات مل�����س��رتي اخل��دم��ات 

الطبية من امل�ست�سفيات االأردنية.
برعاية  يقام  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وي�سعى 
واالآث�����ار  وال�����س��ي��اح��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
تن�سيط  وهيئة  وال��ت��ج��ارة  وال�سناعة 
ال�سياحة اإىل تزويد اأ�سحاب العالقة يف 

القطاع ال�سحي االأردين باأهم امل�ستجدات 
عامليا  العالجية  بال�سياحة  اخل��ا���س��ة 

وتناف�سية القطاع ال�سحي االأردين .
وقال الدكتور ابو غزاله اإن ال�سياحة 
واعد،  م�ستقبل  لها  االأردن  يف  العالجية 
ال�سوء  �سن�سلط  املوؤمتر  هذا  خالل  ومن 
على الفر�س والتحديات التي تواجه هذا 

القطاع املهم.
من  طبيا  االردن  مت��ي��ز  ع��ل��ى  واك���د 
للم�ست�سفيات  التحتية  البنية  ناحية 
يف  واملتميزة  الكفوؤة  الطبية  وال��ك��وادر 
ا�سافة  الطبية  التخ�س�سات  خمتلف 
الطبية  وامل�ستلزمات  االدوي��ة  توفر  اىل 
مو�سحا  املتقدمة  ال��دول  ت�ساهي  التي 
ل��ل��ع��امل م���ن خ��الل  ن���ربز  ب���د ان  ان���ه ال 
املوؤمتر االمكانيات الكربى للقطاع الطبي 

االردين .
الطبي  ال��ق��ط��اع  اهمية  اىل  وا���س��ار 
االردين ودوره يف رفد االقت�ساد االردين 
وال�سياحة  ال�سياحي  القطاع  وم�ساهمة 
االجمايل  القومي  الناجت  يف  العالجية 
الفتا اىل اهمية املوؤمتر اقت�ساديا وطبيا 
هذه  م��ن  ن�ستفيد  ان  ب��د  وال  وح�ساريا 
واتاحة  العالجية  ال�سياحة  يف  الفر�سة 
ي��زورون  ال��ذي  املر�سى  ملرافقي  الفر�سة 
اململكة من االطالع على تاريخ هذا البلد 

ومعامله ال�سياحية املختلفة .
التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
عريقات  اأمي���ن  ال���رواد  ط��ري��ق  ملوؤ�س�سة 
ذات  االأط���راف  جمع  �سي�سهد  املوؤمتر  ان 

ال�����س��ل��ة الإب�����رام ات��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات 
هام�س  على  �سيقام  كما   ، خمتلفة  تفاهم 
ملوؤ�س�سات  واجتماعات  معر�س  امل��وؤمت��ر، 
يف  للم�ساركني  جوالت  و�ستنظم  االأعمال، 
املوؤمتر على امل�ست�سفيات واملن�ساآت الطبية 
يف  التاأمني  و�سركات  االأدوي���ة  و�سركات 

اململكة.
وا�ساف اأن فعاليات املوؤمتر �سيح�سرها 
وامل�سوؤولني  القرار  اأ�سحاب  من  كبري  عدد 
عن اإيفاد املر�سى للعالج يف اخلارج وعدد 
والعاملية،  العربية  التاأمني  �سركات  من 
العربية  ال�سياحية  �سركات  اإىل  اإ�سافة 
والعاملية من جمموعة من الدول العربية 
واالأجنبية من اجلزائر واملغرب والعراق 
�سلطنة  امل��ت��ح��دة،  العربية  واالم����ارات 
كازاخ�ستان  اوكرانيا،  البحرين،  عمان، 
ا�سافة  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  وال��والي��ات 
اىل امللحقني ال�سحيني العرب العاملني يف 

االأردن.
العربي  املركز  ع��ام  مدير  اك��د  فيما 
الطبي الدكتور عزام ابراهيم على متيز 
العقود  خ��الل  االردين  الطبي  القطاع 
القطاعات  اأم��ي��ز  م��ن  جعلته  املا�سية 
االأردن  ودفعت  واإقليميا،  وعربيا  حمليا 
طبيا  املتقدمة  ال��دول  اأوائ��ل  من  ليكون 

و�سحيا.
اهمية  اىل  ابراهيم  الدكتور  وا�سار 
تتميز  ،مل��ا  ل���الأردن  العالجية  ال�سياحة 
وم�ست�سفيات  طبي  تطور  من  اململكة  به 
وك��ف��اءات  التجهيزات  باأف�سل  جم��ه��زة 

العامل  يف  لها  وم�سهود  متميزة  طبية 
االردن  به  يتمتع  ملا  ا�سافة   ، واملنطقة 
من ا�ستقرار �سيا�سي ، وموقع ا�سرتاتيجي 
يتو�سط معظم الدول ، ا�سافة اىل التاآلف 
بني  امل�سرتكة  واللغة  والدين  وال��ع��ادات 
يف  العربية  وال�سعوب  االردين  ال�سعب 

املنطقة .
االأول  املركز  يحتل  االأردن  ان  وب��ني 
عربيا �سحيا، وي�سنف �سمن اأول 10 دول 
كما  عامليا،  العالجية  ال�سياحة  جمال  يف 
ح�سلت امل�ست�سفيات االردنية على اعتماد 

دويل و�سهادات جودة عاملية .
جمموعة  املوؤمتر  يف  و�سي�سارك  كما 
اخلا�س  القطاع  م�ست�سفيات  م��ن  كبرية 
امللكية  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات  االأردين 
وال�سركاء القطاع الطبي االأردين، اإ�سافة 
االإعالم  و�سائل  اإىل عدد كبري من ممثلي 
من  وعدد  واملحلية  واالأجنبية  العربية 

اخلرباء واملتخ�س�سني.
تف�سيلي  وب�سكل  امل��وؤمت��ر  و�سرياجع 
ت�ستدعي  التي  الرئي�سة  العمل  اأولويات 
االتفاقيات  تطوير  اأج��ل  م��ن  التحرك 
على  �ست�ساعد  التي  امل�سرتكة  واملنابر 
العالجية  ال�سياحة  قطاع  بني  التحرك 
يف  ال��ع��الق��ة  ذات  واجل���ه���ات  االأردين 
االأ�س�س  امل��وؤمت��ر  �سي�سع  حيث  املنطقة؛ 
الالزمة لتاأ�سي�س جمموعة عمل اإقليمية 
العالجية  ال�����س��ي��اح��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ع��ن��ى 
هذا  يف  العاملني  بني  التعاون  وت�سجيع 

القطاع يف اململكة ودول املنطقة.

اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر القمة العالمية 
للسياحة تقر برنامج وفعاليات المؤتمر

الشركة اللوجستية: ال نبيع المشتقات 
النفطية ومهمتنا التخزين والمناولة

*عمان 
للمرافق  االأردن��ي��ة  اللوج�ستية  ال�سركة  نفت 
نفطية  م�ستقات  اأي  باعت  قد  تكون  ان  النفطية 
تقدمي  بها  ان��ي��ط  ال�سركة  وان  خا�سة  اإط��الق��ًا، 
يف  النفطية  للم�ستقات  واملناولة  التخزين  خدمات 
مرافقها يف كل من العقبة وعمان، ومل يناط بها بيع 
ب�سكل  خدماتها  تقدمي  من  لتتمكن  امل�ستقات  هذه 

حمايد وعادل.
االن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  ال�سركة  واأك���دت 
لواجباتها  وتنفيذا  انها  الثالثاء،  )برتا(  االردنية 
اال�سرتاتيجي  امل��خ��زون  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
من  املخزون  هذا  بتدوير  تقوم  النفطية  للم�ستقات 
واملمار�سات  تتوافق  متخ�س�سة  خطة  تنفيذ  خالل 
مع  الكامل  وبالتن�سيق  اخل�سو�س،  بهذا  العاملية 
وب�سكل  الت�سويقية(  )ال�سركات  القطاع  يف  امل�سغلني 
من  نوع  الأي  املخزون  تعر�س  عدم  ل�سمان  ا�ستباقي 
دوري  برنامج  تنفيذ  يتم  حيث  املوا�سفات،  تغيري 
اإجراء  يت�سمن  والذي  امل�ستقات  هذه  جودة  الإدارة 
فحو�سات دورية وفحو�سات �سهرية وربعية و�سنوية 

لهذا املخزون.
تنفيذ  متطلبات  وك��اأح��د  ق��ام��ت  ان��ه��ا  وذك���رت 
متخ�س�سة  عاملية  معاينات  �سركة  بتعيني  الربنامج 
النفطية  امل�ستقات  ج��ودة  ملتابعة  ثالث(،  )ط��رف 
واج���راء  العينات  ب�سحب  ت��ق��وم  حيث  امل��خ��زن��ة، 
التدوير  خلطة  ووفقًا  حمايد  وب�سكل  الفحو�سات 
العاملية  املتطلبات  وح�سب  دوري،  وب�سكل  املعتمدة 
باإ�سدار  اأي�سا  النفطية، وتقوم  امل�ستقات  لفحو�سات 
مطابقتها  م��ن  للتاأكد  ال��الزم��ة  التحليل  ���س��ه��ادات 
للم�ستقات  املعتمدة  االأردنية  الفنية  القاعدة  مع 

النفطية.
 ،90 البنزين  مل��ادة  التخزين  م��دة  وبخ�سو�س 
اكدت ال�سركة اللوج�ستية بانه ال يوجد موا�سفات 
اأنها  طاملا  امل��ادة،  لهذه  التخزين  مدة  حتدد  عاملية 
يتم  ما  وان  ال�سحيحة،  املمار�سات  ح�سب  خمزنة 
النفطية  امل�ستقات  تخزين  لفرتة  عامليا  اعتماده 
�سمن  املخزنة  العينات  فحو�سات  نتائج  على  يعتمد 
الفنية  ال��ق��اع��دة  وح�سب  فيها  امل�سموح  احل���دود 

االردنية املعتمدة له.
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 محمد بن حسن الريس

 يتقدم االعالمي ح�سني ال�ساعر
واأ�سرة جملة جنوم وا�سواء العربية

بالرتحيب ب�سعادة اال�ستاذ 

ابو احمد حفظه اهلل ورعاه

 بزيارته لوطنه الثاين االردن 
حللتم اهال ووطاأمت �سهال

اهال وسهال ومرحبا  

 �صورة  وبرواز 
الدكتور حممد يو�صف الذايدي 
 رئي�س اجلالية الكويتية بجامعة العلوم والتكنولوجيا جلريدة االأمم 

 اعتز بخدمة اجلالية الطالبية  الكويتية واجلاليات العربية
 �سيبقى  االردن قلعة للتقدم واحل�سارة واالزدهار
  كل املحبة والتقدير لل�سعب االردين ال�سقيق  

  هدفنا االأول توطيد العالقات االردنية الكويتية يف كافة املجاالت 
 الدكتور حممد يو�سف الذايدي 

�سخ�سية طالبية فذة توا�سل العمل خلدمة اأبناء اجلالية وتذليل 
 ال�سعوبات والتغلب على العراقيل التي تواجه الطلبة 

 هو مثال �سادق للعطاء والتفوق وااللتزام باالأنظمة  والقوانني 
واجلالية الكويتية يف عمان تعترب من اأكرب اجلاليات حيث يتجاوز 

اعدادا الطلبة باالآالف  وهم اختارو االردن حبا وتقديرا وت�سريفا 
 بهذا البلد املتقدم بجامعاته وموؤ�س�ساته وكافة مرافقه املختلفة  

كل ال�سكر والتقدير للدكتور حممد يو�سف الذايدي واىل االمام


