
الملك يزور دولة قطر اليوم الثالثاء
*عمان 

يقوم جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، تر�فقه جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، �ليوم �لثالثاء، بزيارة �إىل دولة 
قطر �ل�شقيقة.

ويبحث جاللته مع �أخيه �شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين، �أمري دولة قطر، �لعالقات �لأخوية �ملتينة �لتي 
تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني، و�شبل تو�شيع �لتعاون يف �ملجالت كافة، �إ�شافة �إىل �مل�شتجد�ت �لإقليمية 

و�لدولية.
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خطة جهنمية توقع مهندسا 
نوويا حاول بيع أسرار خطيرة

االردن يشارك في االجتماع 
الوزاري لمجموعة العشرين 

كتل من الحمم بحجم المباني 
تتدفق من بركان ال بالما

مؤتمر موسكو.. مخاوف روسية 
ونصف اعتراف بطالبان

*وكاالت
تتعلق  تهم  موؤخر�،  �لأمريكية،  بالبحرية  ن��ووي  ملهند�س  وجهت 
خا�شة  ت�شاميم  ع��ن  معلومات  ومت��ري��ر  ع�شكرية،  �أ���ش��ر�ر  باإف�شاء 

بغو��شات �أمريكية.
�إن جوناثان  �لأمريكية  �لعدل  وز�رة  قالت  �ل�شكوى �جلنائية،  ويف 
�أنها  يعتقد  كان  �ت�شال  جهة  �إىل  تقريبا  عام  ملدة  معلومات  باع  توبي 

متثل قوة �أجنبية.
مع  �ل�شبت،  �لغربية،  فرجينيا  ولية  يف  توبي  على  �لقب�س  و�ألقي 
زوجته ديانا، بعد �أن ترك بطاقة ذ�كرة لل�شخ�س �لذي يتو��شل معه، 

يف موقع معني، وكانت تت�شمن معلومات مهمة.
�أبريل  يف  ب��د�أ  �ملخطط  �إن  �لفيدر�يل،  �لتحقيقات  مكتب  ويقول 
حكومة  �إىل  �لبحرية  وثائق  من  جمموعة  توبي  �أر�شل  عندما   2020
وق��در�ت  بعمليات  تتعلق  معلومات  ببيع  مهتم  �إن��ه  وق��ال  �أجنبية، 

�لبحرية، وغريها من �ملعلومات �حل�شا�شة.

*عمان 
�ل��ذي  �ل���وز�ري  �لجتماع  يف  �لردن  ي�شارك 
ت��ن��ظ��م��ه جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن ح���ول �ل��ت��ج��ارة 

و�ل�شتثمار، برئا�شة �يطاليا �ليوم �لثالثاء.
بيان  يف  و�لتجارة،  �ل�شناعة  وز�رة  و�و�شحت 
توؤكد  �لجتماع  لهذ�  �لردن  دع��وة  �ن  �لث��ن��ني، 
ي�شارك  حيث  �لدولية،  �لردنية  �لعالقات  متانة 
�لدول  من  عدد  �ىل  ��شافة  �شرف،  ك�شيف  �لردن 
ونيوزيالند�  و�شوي�شر�  و��شبانيا  هولند�  ت�شم 
ومنظمات  و�لكونغو،  وروند�  وبروناي  و�شنغافورة 
دولية مثل �لبنك �لدويل و�لمم �ملتحدة ومنظمة 

�لتجارة �لعاملية.
م�شاعد  �لجتماعات  ه��ذه  يف  �لردن  وميثل 
�ل�شناعة  وز�رة  يف  �لفنية  لل�شوؤون  �لعام  �لم��ني 

�أن  يذكر  �لقطارنة.  ز�ه��ر  و�لتموين،  و�لتجارة 
للتعاون  جمموعة �لع�شرين، تعد �ملنتدى �لرئي�شي 
�لقت�شادي �لدويل، وت�شم قادة من جميع �لقار�ت 
�ل���دول  ومت��ث��ل  ون��ام��ي��ة.  متقدمة  دوًل  مي��ث��ل��ون 
�لع�شرين، جمتمعة، حو�يل  �لأع�شاء يف جمموعة 
وثلثي  �لعاملي،  �لقت�شادي  �لناجت  من  باملئة   80

�شكان �لعامل وثالثة �أرباع حجم �لتجارة �لعاملية.
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �ملجموعة،  وت�شم 
وكند�  وتركيا  �لأم��ريك��ي��ة  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
وفرن�شا  و�لأرج��ن��ت��ني  و�ل���ر�زي���ل  و�مل��ك�����ش��ي��ك 
�أفريقيا  وجنوب  و�إيطاليا  و�أملانيا  وبريطانيا 
�جلنوبية  وك��وري��ا  و�ل��ي��اب��ان  و�ل�����ش��ني  ورو���ش��ي��ا 
و�ل��ه��ن��د و�إن��دون��ي�����ش��ي��ا و�أ���ش��ر�ل��ي��ا و�لحت����اد 

�لأوروبي.

*وكاالت 
�نهمرت كتل من �حلمم �ملن�شهرة بحجم مبان من 
3 طو�بق على �شفح تل بجزيرة ل باملا �لإ�شبانية، 
�لأر�شية مناطق  �لهز�ت  �شل�شلة من  عندما �شربت 
يف �جلزيرة وذلك بعد 3 �أ�شابيع من ثور�ن بركانها.

وقال �ملعهد �جليولوجي �لوطني يف �إ�شبانيا �إنه 
�لأحد  �ليوم  قرى   3 يف  �أر�شية  هزة   21 ر�شد  مت 

�شجل �أقو�ها 3.8 درجة.

وذكرت وزيرة �لدفاع مارغريتا روبلي�س خالل 
يف  �شي�شاعدون  �لبحرية  �أفر�د  �أن  للمنطقة  زيارة 
تنظيف �لرماد �لركاين �لذي يغطي �أجز�ء كبرية 

من �جلزيرة �عتبار� من غد �لثنني.
وذكر �ملعهد �لإ�شباين للجيولوجيا و�ملناجم �أن 
كتل �حلمم �ملن�شهرة �ملتدفقة من بركان "كومري 
بييخا" كانت يف حجم مبنى من 3 طو�بق، بح�شب 

ما ذكرت رويرز.

*موسكو
من  ج��زء  لتعاطي  ��شتثنائي  حت��ول  يف 
رو�شيا  �أعلنت  طالبان،  مع  �لدويل  �ملجتمع 
دعوتها للحركة �إىل �ملوؤمتر �لدويل �خلا�س 
باأو�شاع �أفغان�شتان �لذي يرتقب �نعقاده  يف 
مو�شكو يف �لع�شرين من �شهر �أكتوبر �حلايل.

طالبان  حركة  �شتكون  ل��ذل��ك،  وتبعا 
حا�شرة يف �أول �جتماع دويل منذ �شيطرتها 
�أ�شهر،  ثالثة  قر�بة  قبل  �أفغان�شتان  على 
�ملخاوف  ع��ن  تعبرٌي  �إن��ه��ا  يقال  خطوة  يف 
ب�شاأن  �خل��ا���ش��ة  �ل��رو���ش��ي��ة  و�حل�����ش��اب��ات 

�أفغان�شتان.
حركة  ُي�شِم  مل  �لرو�شي  �لرئي�س  ممثل 
ب�شكل  �أعلن ذلك  بل  مبا�شر،  ب�شكل  طالبان 
�ملجموعة  �أع�����ش��اء  م��ن  "�شُيطلب  م���و�رب 
حمادثات  ح�شور  �أفغان�شتان  يف  �حلاكمة 
�لثاين  �ل��دويل  �لجتماع  وه��ذ�  مو�شكو"، 
يف  �لأو�شاع  ب�شاأن  رو�شيا  �إليه  تدعو  �لذي 

�أفغان�شتان.
يف  �جتماعًا  عقدت  قد  رو�شيا  وكانت 
ُت�شيطر حركة  �أن  �ملا�شي، قبل  مار�س  �شهر 
�إليه  �أفغان�شتان ب�شهور، ودعت  طالبان على 

حركة طالبان وقتئذ.

�لجتماع  ف��اإن  �لرو�شي،  �مل�شتوى  على 
خماوف  فيه  تتفاقم  وقت  يف  ياأتي  �ملاأمول 
�لفو�شى  ت��و���ش��ع  �إم��ك��ان��ي��ة  ب�����ش��اأن  رو���ش��ي��ا 
و�ل�������ش���ر�ع �مل�����ش��ل��ح ب���ني ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
�أفغان�شتان،  د�خ��ل  �ملُتطرفة  و�لتنظيمات 
ط���و�ل  �ل��ُع��ن��ف  ع��م��ل��ي��ات  �زد�دت  ح��ي��ث 

�لأ�شبوعني �ملا�شيني.
وتثري هذه �لتطور�ت خماوف رو�شيا من 
�إىل  �أفغان�شتان  �ملُتطرفني  حتويل  �إمكانية 
قاعدة متركز بالن�شبة لهم، و�لت�شرب منها 
على  لها  �حلليفة  و�جلمهوريات  رو�شيا  �إىل 

حدود �أفغان�شتان.
وك��ان��ت رو���ش��ي��ا ق��د �أج����رت م��ن��اور�ت 
ذل��ك  لأج����ل  ط��اج��ك�����ش��ت��ان  م��ع  ع�شكرية 
�ملحيطة  �ل��دول  من  �لعديد  ودع��ت  �لأم��ر، 
للتعاون  �آل��ي��ة  تكري�س  �إىل  باأفغان�شتان 

�لأمني و�ل�شيا�شي لأجل �أفغان�شتان.
دوليًا  �شدً�  فتالقي  طالبان،  حركة  �أما 
ُحكمها  ب�شرعية  �ل��دويل  �لع��ر�ف  ب�شاأن 
بامل�شاركة  طلبها  ُرف�����س  �إذ  لأفغان�شتان. 
�لأمم  ملنظمة  �لأخ���رية  �لج��ت��م��اع��ات  يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  �أن  ك��م��ا  �ملُ���ت���ح���دة، 
�لدولية  و�لأمنية  و�لتنموية  �لقت�شادية 

ترف�س �لعر�ف بها ب�شكل ر�شمي.
�لأمم  منظمات  توؤكد  ذل��ك،  غ�شون  يف 
�ملُتحدة �لتعاون مع �حلركة من باب "�لأمر 
من  ُيزيد  �ل��ذي  �لظرف  فح�شب،  �لو�قع" 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �لأو����ش���اع  تفاقم 

و�لقت�شادية د�خل �أفغان�شتان.
�أي  ول  �ملُتحدة  �ل��ولي��ات  حُت��دد  ومل 
ب�شاأن  ناجزً�  موقفًا  �لأور،ب��ي��ة  �ل��دول  من 
من  مو�شكو  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركتها  �إمكانية 
ُم�شاركة  من  موقفها  حتدد  مل  كما  عدمه، 
حركة طالبان فيه، وهو �أمر �أرجعه �لكاتب 
يف  �خ��ت��الف  �إىل  �شليم  ه��م��ر  و�ل��ب��اح��ث 
�لقوى  هذه  بني  �أفغان�شتان،  يف  �لأول��وي��ات 
طرف  من  رو�شيا  وب��ني  ط��رف،  من  �لعاملية 

�آخر.
�ل�شر�تيجية  "تعتقد  �لباحث  وتابع 
من  ياأتى  د�همًا  �أمنيًا  خطرً�  �أن  �لرو�شية 
بالتقادم،  �شيتعاظم  و�أنه  ر�هنًا،  �أفغان�شتان 
طالبان،  حركة  مع  ما  م�شاومة  ف��اإن  لذلك 
�مل�شروط  �لع���ر�ف  مبادلة  على  قائمة 
�لع�شكري،  �لأمني  �مللف  يف  �لتام  بالتعاون 

مُيكن �أن ُيلبي تلك �ملخاوف متامًا".
نيوز  ل�شكاي  حديثه  يف  �شليم  ي�شيف 

�ل��ولي��ات  تريد  �ل��وق��ت،  ه��ذ�  "يف  عربية 
و�لتز�مًا  تعهدً�  �لأوربية  و�ل��دول  �ملُتحدة 
���ش��ي��ا���ش��ي��ًا م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ب��ع��دد من 
�ملُ����ح����دد�ت �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��وق �ل��ن�����ش��اء 
و�شكل  �لإن�شان  وحقوق  �لعامة  و�حلريات 

�للعبة �ل�شيا�شية يف �أفغان�شتان".
قد  وح����ده  �لل���ت���ز�م  "ذلك  و�أردف 
و�ل�شرعية  �لع����ر�ف  م��ن  ن��وع��ًا  مينحها 
ملوؤمتر  مُيكن  ل  �ل�شرط  وه��ذ�  �لإقليمية. 
�شمن  و�شعه  حتى  �أو  ُيحققه،  �أن  مو�شكو 
�أولوية رو�شية،  جدول �لأعمال، لأنه لي�س 
�مل�شاركة  لعدم  طالبان  حركة  يدفع  وقد 
مل  بدورها  �ل�شني  وكانت  �آخر".  طرف  من 
ُتعلن عن �أي موقف نهائي من موؤمتر مو�شكو، 
حينما �ُشئل �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�ملتابعون  عز�ه  �أمر  وهو  ب�شاأنه.  �ل�شينية 
تخو�شها  معمقة  ثنائية  م�����ش��اور�ت  �إىل 
�ل�شني مع باك�شتان، وذلك لتن�شيق �ملو�قف 
�مل�شتقبلي  �لتعامل  �آلية  ب�شاأن  �لبلدين  بني 
لأفغان�شتان،  وُحكمها  طالبان  حركة  مع 
�لأك��ر  �ل�شيا�شة  تنتهجان  ف��ال��دول��ت��ان 
�إيجابية مع حركة طالبان يف كامل �ملحيط 

�لإقليمي لأفغان�شتان.

*عمان 
�شدرت �لإر�دة �مللكية �ل�شامية، �لثنني، 
حكومة  على  تعديل  �إج��ر�ء  على  باملو�فقة 

�لدكتور ب�شر هاين �خل�شاونة.
برئا�شة  جل�شة  �ل���وزر�ء  جمل�س  وعقد 
رئي�س �لوزر�ء �لدكتور ب�شر �خل�شاونة عقب 
�شدور �لإر�دة �مللكية �ل�شامية باملو�فقة على 
�لوزر�ء  و�أد�ء  �حلكومة  على  تعديل  �إجر�ء 
�مللك  جاللة  �أمام  �لد�شتورية  �ليمني  �جلدد 

عبد�هلل �لثاين، �لثنني.
و�أكد رئي�س �لوزر�ء خالل جل�شة جمل�س 
للعمل على  �لوزر�ء، �شرورة بذل كل �جلهود 

عبد�هلل  �مللك  جاللة  و�م��ال  تطلعات  تلبية 
للمو�طنني،  �مل�شروعة  و�لتطلعات  �ل��ث��اين 
و�مل�شوؤولية  جاللته  ثقة  بحجم  نكون  "و�ن 
�لوطن  خدمة  �شرف  يف  عاتقنا  على  �مللقاة 

و�ملو�طن".
موجبات  �أن  �إىل  �ل��وزر�ء  رئي�س  ولفت 
�ل���ت���ع���دي���ل �ل��������وز�ري �رت���ب���ط���ت ب�����ش��ك��ل 
بالتعايف  �ملرتبطة  �لق�شايا  على  �أ�شا�شي 
�لق���ت�������ش���ادي وحت��ف��ي��ز �ل��ن��م��و وج���ذب 
برنامج  ت�شمنه  م��ا  وحتقيق  �ل�شتثمار 
�أول���وي���ات ع��م��ل �حل��ك��وم��ة �لق��ت�����ش��ادي 
�حلكومة  ت�شرفت  �ل��ذي   ،2023  -2021

�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �إىل  برفعه 
�شيحاول  �لأولويات  برنامج  �أن  �إىل  م�شري� 
معاجلات  �إىل  تف�شي  مقاربات  �إيجاد  جادً� 
�لتعايف  حتقيق  �إىل  توؤدي  وفعالة  و��شحة 
�لتغلب  يف  �حلكومة  وت�شاعد  �لقت�شادي، 
يعود  مبا  و�لبطالة،  �لفقر  حتديات  على 
�مل�شتوى  حت�شني  على  و�ل��ف��ائ��دة  بالنفع 

للمو�طنني. �ملعي�شي 
وقرر جمل�س �لوزر�ء ت�شمية وزير �لّدولة 
ر�شمّيًا  ناطقًا  �ل�شبول  في�شل  �لإعالم  ل�شوؤون 

با�شم �حلكومة.
تابع �س2

إرادة ملكية بتعديل رابع 
على حكومة الخصاونة

*عمان 
و1307  وفيات   7 ت�شجيل  عن  �لثنني،  �ل�شحة،  وز�رة  �أعلنت 
�لعدد �لإجمايل  �ململكة، لريتفع  �إ�شابات جديدة بفريو�س كورونا يف 

�إىل 10818 وفاة و834778 �إ�شابة.
�ملوجز  بح�شب  باملئة،   4.02 �لإيجابّية  �لفحو�شات  ن�شبة  وبلغت 

�لإعالمي �ل�شادر عن �لوز�رة.
�إىل  و�شل  حاليًا  �لن�شطة  �حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ملوجز  و�أ���ش��ار 
 74 �مل�شت�شفيات  �إىل  �أدخلت،  �لتي  �حلالت  عدد  بلغ  بينما   ،13980
بلغ  فيما  حالة،   73 �مل�شت�شفيات  غادرت  �لتي  �حلالت  وعدد  حالة، 
�مل�شت�شفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤكدة  للحالت  �لإجمايل  �لعدد 

466 حالة.
و�أظهر �ملوجز، �أن ن�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعزل يف �إقليم �ل�شمال بلغت 
باملئة،  �لعناية �حلثيثة 27  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   8
فيما بلغت ن�شبة �إ�شغال �أجهزة �لتنف�س �ل�شطناعي يف �لإقليم ذ�ته 
�لو�شط  �إقليم  يف  �لعزل  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  و�أ�شاف،  باملئة.   11
�حلثيثة  �لعناية  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني  يف  باملئة،   12 بلغت 
�لتنف�س  �أج��ه��زة  �إ�شغال  ون�شبة  باملئة،   23 �إىل  ذ�ت��ه  �لإقليم  يف 
�ل�شطناعي �إىل 8 باملئة. ويف �إقليم �جلنوب، بلغت ن�شبة �إ�شغال �أ�شّرة 
�لعزل 9 باملئة، ون�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعناية �حلثيثة 19 باملئة، فيما 
ذ�ته 15  �لإقليم  �ل�شطناعي يف  �لتنف�س  �أجهزة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت 
�لعدد  لي�شل  �شفاء،  حالة   1042 ت�شجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ�شار  باملئة. 
�لإجمايل حلالت �ل�شفاء �ملتوقعة بعد �نتهاء فرة �لعزل )14 يومًا( 

�إىل 809980 حالة.
�لإجمايل  �لعدد  ليبلغ  فح�شًا،   32511 �إج���ر�ء  �إىل  �أ���ش��ار  كما 

للفحو�شات �لتي �أجريت منذ بدء �لوباء 10373914 فح�شًا.
و�أظهر �ملوجز �أن عدد متلقي �جلرعة �لأوىل من لقاح كورونا و�شل 

�إىل 3793236، فيما و�شل عدد متلقي �جلرعتني �إىل 3377144. 

*عمان 
�ظهرت نتائج ��شتطالع �أجر�ه معهد �لعناية ب�شحة �لأ�شرة �لتابع 
�لتد�بري  بخ�شو�س  �لنا�س  �آر�ء  على  للتعرف  �حل�شني  �مللك  ملوؤ�ش�شة 
�ل�شحية �ملتعلقة بجائحة كورونا، �أن 9ر87 باملئة من �مل�شاركني يرون 
باأن �لوعي �ملجتمعي بخطورة �ملر�س هو �لعامل �لأكر تاأثري� ويعزز 
تابع �س3 �شالمة �ملجتمع من �لوباء.    

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل��دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  عام  مدير  قال 
مهيد�ت، �إن �لعام �حلايل �شهد ت�شجيل عدد غري م�شبوق من �لأدوية 

لدى �ملوؤ�ش�شة بلغ 173 �شنفا دو�ئيا.
و�أو�شح يف بيان �شادر عن �ملوؤ�ش�شة �لثنني، �أن عدد هذه �لأ�شناف 
�لدو�ئية، مق�ّشم �إىل 99 �شنفا منتجا حمليا، و74 �شنفا دو�ئيا م�شتورد�. 
ما  حملًيا؛  �ملُنتجة  لالأدوية  �لت�شجيل  �أولوية  متنح  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أّكد 
من  �ل�شر�تيجي،  و�ملخزون  �لدو�ئي  �لأم��ن  على  �حلفاظ  يف  �شاهم 
خالل توفر عدد من بد�ئل �لأ�شناف �لدو�ئية باأ�شعار منا�شبة، و�لتي 
تابع �س2 تزيد على 10 �أ�شناف يف بع�س �لأحيان.  

*عمان 
د�نت �لهيئة �لق�شائية �ملخت�شة بالنظر يف ق�شايا �لف�شاد لدى 
حمكمة �شلح جز�ء عمان، 8 موظفني حكوميني يف �إحدى �لهيئات 
�مل�شتقلة، بتهم ��شتثمار �لوظيفة �لعامة و�لإهمال باأد�ء �لو�جب، 
قيمة  منهم   7 وت�شمني  �أ�شهر،  �شبعة  منهم  �ثنني  حب�س  وق��ررت 
�ل�شرر على �خلزينة �لعامة و�لبالغة قيمته 11 �ألف دينار، قر�ر� 

�أوليا قابال لال�شتئناف �أمام �ملحكمة �ملخت�شة.
�لث��ن��ني،  علنية،  جل�شة  خ��الل  ق��ر�ره��ا  �لهيئة  و�أ����ش���درت 
�لقا�شي  برئا�شة  )ب���ر�(،  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  وح�شرتها 
�مل�شتكى عليهم  �ثنني من  �إد�نة  �لفريحات، وقررت  �لدكتور عدي 
قانون  من   176 �مل��ادة  لأحكام  خالفا  �لوظيفة  ��شتثمار  بجرم 
و�لر�شوم  �أ�شهر،  �شتة  مل��دة  باحلب�س  عليهما  و�حلكم  �لعقوبات، 
و�لغر�مة �ملالية بقيمة 500 دينار، ونظر� لدفعهم �ملبلغ فقد قررت 
�ملحكمة تخفي�س �لعقوبة �لو�جبة �لنفاد وهي �حلب�س ملدة ثالثة 
�لنفقات  وت�شمينهم  دينار�   250 بقيمة  و�لغر�مة  و�لر�شوم  �أ�شهر 

�لإد�رية و�لق�شائية.
جرم  عن  �ملعدل  بالو�شف  �ملد�نني  �ملوظفني  �لهيئة  وجرمت 
�أ�شهر  �أرب��ع��ة  مل��دة  حب�شهم  وق���ررت  �ل��و�ج��ب،  �أد�ء  يف  �لإه��م��ال 
دينار�،  و18  �ألفا   11 �لبالغة  �ل�شرر  قيمة  وت�شمينهم  و�لر�شوم، 

وت�شمينهم �لنفقات �لإد�رية و�لق�شائية.
تابع �س2

خروج 7 ودخول 8  وزراء »7« وفيات و »1307« إصابات 
بفيروس كورونا في المملكة

استطالع : 9ر87% يرون بأن الوعي 
المجتمعي أكثر تأثيرا للوقاية من كورونا 

الغذاء والدواء: تسجيل 173 
صنفا دوائيا منذ بداية العام

إدانة 8 موظفين حكوميين 
بالفساد وتضمينهم 11 ألف دينار

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2021

مجلة نجوم 
 واضواء العربية
 تكرم وتختار 
 سعادة الشيخ

 ناصر بن عبداهلل 
الحوشاني

 المدير العام 
شركة كون للمقاوالت 

وأنظمة السالمة 

 ابو عبداهلل حفظه اهلل ورعاه 

شخصية العام اإلقتصادية
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*عمان 
�لثنني،  �ل�شامية،  �مللكية  �لإر�دة  �شدرت 
حكومة  على  تعديل  �إج���ر�ء  على  باملو�فقة 
ن�س  وتاليا  �خل�شاونة،  ه��اين  ب�شر  �لدكتور 

�لإر�دة:
ملك  �حل�شني،  �ب��ن  �لثاين  عبد�هلل  "نحن 
�ململكة �لأردنية �لها�شمية، مبقت�شى �ملادة 35 
من �لد�شتور، وبناء على تن�شيب رئي�س �لوزر�ء، 
وجيه  �لدكتور  معايل  يعني  �آت:  هو  مبا  ناأمر 
مو�شى عوي�س عوي�س، وزير� للربية و�لتعليم، 
يعني  �لعلمي،   و�لبحث  �لعايل  للتعليم  ووزير� 
�خلر�ب�شة،  حامد  علي  �شالح  �لدكتور  معايل 
معايل  يعني  �ملعدنية،   و�ل��روة  للطاقة  وزير� 
وزي��ر�  �ل�شمايل،  علي  حممود  يو�شف  �ل�شيد 
معايل  يعني  و�لتموين،   و�لتجارة  لل�شناعة 
�ل�شيد في�شل يو�شف عو�س �ل�شبول، وزير دولة 
هيفاء  �ل�شيدة  معايل  تعني  �لإع��الم،   ل�شوؤون 
للثقافة،   وزي��ر�  �لنجار،  حجار  ف�شل  يو�شف 

بني  يعقوب  �شعيد  وف��اء  �ل�شيدة  معايل  تعني 
�لقانونية،  يعني  لل�شوؤون  م�شطفى، وزير دولة 
معايل �لدكتور معاوية خالد حممد �لرد�يدة، 
خريي  �ملهند�س  معايل  يعني  للبيئة،   وزي���ر� 
يا�شر عبد�ملنعم عمرو، وزير� لال�شتثمار،  يعني 
معايل �ل�شيد نايف زكريا نايف ��شتيتية، وزير� 

للعمل.
ربيع   4 يف  �لعامر  رغد�ن  ق�شرنا  عن  �شدر 
�لأول من �شنة 1443 هجرية، �ملو�فق للحادي 

ع�شر من ت�شرين �لأول �شنة 2021 ميالدية".
�أم��ام  �لد�شتورية  �ليمني  �ل����وزر�ء  و�أدى 

جاللة �مللك، يف ق�شر �حل�شينية.
رئي�س  �لد�شتورية  �ليمني  �أد�ء  وح�شر 
ورئي�س  �خل�شاونة،  ب�شر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء 
�لديو�ن �مللكي �لها�شمي يو�شف ح�شن �لعي�شوي.
�ل�شامية  �مللكية  �لإر�دة  ���ش��درت  وك��ان��ت 
�لتالية  �لوزر�ء  ��شتقالة  قبول  على  باملو�فقة 

�أ�شماوؤهم، �عتبار� من تاريخ 2021/10/11.

عبد�لقادر  ح��م��د�ن  علي  �ل�شيد  م��ع��ايل 
مها  �ملهند�شة  معايل  �لثقافة،   وزي��ر  �لعايد، 
�ل�شناعة  وزي���ر  ع��ل��ي،  ���ش��اب��ر  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
هالة  �ملهند�شة  معايل  و�لتموين،   و�لتجارة 
�لطاقة  وزي���ر  زو�ت����ي،  عبد�لرحمن  ع���ادل 
�شليم  نبيل  �ل�شيد  معايل  �ملعدنية،   و�ل��روة 
�لدكتور  �لبيئة،  معايل  �مل�شاروة، وزير  عي�شى 
وزير  قدي�س،  �أبو  حممد  �أحمد  خري"  "حممد 
�لعايل  �لتعليم  ووزي���ر  و�لتعليم،  �ل��رب��ي��ة 
عو�د  حممود  �ل�شيد  معايل  �لعلمي،   و�لبحث 
لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  �خلر�ب�شة،  �إ�شماعيل 
�لقانونية،  معايل �ملهند�س �شخر مرو�ن دودين، 
�ل�شيد  معايل  �لإع����الم،   ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 

يو�شف حممود علي �ل�شمايل، وزير �لعمل.
و�أع����رب ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين، 
�ل��وزر�ء  �حل�شينية،  ق�شر  يف  ��شتقباله  خالل 
خالل  جهودهم  على  �شكره  ع��ن  �مل�شتقيلني، 

توليهم حقائبهم �لوز�رية.

*عمان 
عقد جمل�س �لوزر�ء جل�شة برئا�شة رئي�س 
�شدور  عقب  �خل�شاونة  ب�شر  �لدكتور  �ل��وزر�ء 
�إجر�ء  على  باملو�فقة  �ل�شامية  �مللكية  �لإر�دة 
�جلدد  �ل���وزر�ء  و�أد�ء  �حلكومة  على  تعديل 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أمام  �لد�شتورية  �ليمني 

�لثاين، �لثنني.
جمل�س  جل�شة  خالل  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�أك��د 
على  للعمل  �جلهود  كل  بذل  �شرورة  �ل��وزر�ء، 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  و�م��ال  تطلعات  تلبية 
"و�ن  للمو�طنني،  �مل�شروعة  و�لتطلعات  �لثاين 
�مللقاة  و�مل�شوؤولية  جاللته  ثقة  بحجم  نكون 
على عاتقنا يف �شرف خدمة �لوطن و�ملو�طن".

موجبات  �أن  �إىل  �ل����وزر�ء  رئي�س  ول��ف��ت 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �رت��ب��ط��ت  �ل����وز�ري  �لتعديل 
�لقت�شادي  بالتعايف  �ملرتبطة  �لق�شايا  على 
وحتقيق  �ل�شتثمار  وج���ذب  �لنمو  وحتفيز 
�حلكومة  عمل  �أول��وي��ات  برنامج  ت�شمنه  م��ا 
ت�شرفت  �ل��ذي   ،2023  -2021 �لقت�شادي 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  �إىل  برفعه  �حلكومة 
�لأول��وي��ات  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ث��اين، 
�إىل  تف�شي  مقاربات  �إي��ج��اد  ج���ادً�  �شيحاول 
حتقيق  �إىل  ت��وؤدي  وفعالة  و��شحة  معاجلات 
يف  �حلكومة  وت�شاعد  �لق��ت�����ش��ادي،  �لتعايف 
�لتغلب على حتديات �لفقر و�لبطالة، مبا يعود 
�ملعي�شي  �مل�شتوى  و�لفائدة على حت�شني  بالنفع 

للمو�طنني.
لديها  �حلكومة  �أن  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�ك��د 
ومتكني  �ل�شتثمار  بجلب  مرتبطة  �أول��وي��ات 
�ل�شتثمار  على  و�لتي�شري  �خل��ا���س،  �لقطاع 
توحيد  خ��الل  م��ن  �لقائم  و�لأج��ن��ب��ي  �ملحلي 
�إج��ر�ء�ت��ه  وت�شهيل  �ل�شتثمار  مرجعيات 
وتوفري بيئة حا�شنة ولي�س معقدة لال�شتثمار، 
م�شاركة  خالل  من  يتحقق  هذ�  �أن  �إىل  لفتا 

ر�فعة  "باعتباره  �خلا�س  �لقطاع  مع  حقيقية 
�أ�شا�شية من رو�فع �لتنمية �لتي ت�شهم يف �إيجاد 

حلول مل�شاكلتي �لفقر و�لبطالة".
و�أ�شار �لدكتور �خل�شاونة بهذ� �ل�شدد �إىل 
لتكون  لال�شتثمار،  وز�رة  �ن�شاأت  �حلكومة  �أن 
مع  وتتعامل  �ل�شتثمار،  �شوؤون  كل  يف  معنية 
و�لأجنبي،  و�لعربي  �ملحلي  �مل�شتثمر  ق�شايا 
وتعزز  �ل�شتثمار  على  ت�شجع  �شيا�شات  وت�شع 
�لرئي�شة  �لقت�شادية  �لقطاعات  تناف�شية 
و�لفندقة  �ل�شياحة  قطاع  فيها  مبا  �لأردن  يف 
�ل���ش��ت��ث��م��ار  ت��روي��ج  �إىل  �إ���ش��اف��ة  وغ���ريه���ا، 
�لتجربة  على  �ل�����ش��وء  و�إل��ق��اء  �لأردن،  يف 
و�لعرب  �ملحلني  للم�شتثمرين  �ل�شتثمارية 

و�لأجانب.
لها  �شيكون  �ل�شتثمار  وز�رة  �أن  و�أو���ش��ح 
تنظيم �إد�ري، و�شت�شتوعب �ملرجعيات �ملتعددة 
مرجعيتها  حت��ت  ت��ك��ون  بحيث  لال�شتثمار، 
بني  �ل�شر�كة  وحدة  �أو  �ل�شتثمار  هيئة  �شو�ء 
�لنو�فذ  �لعام و�خلا�س، وغريها من  �لقطاعني 
جتد  �أن  حت��اول  �لتي  �ملبعرة  �ل�شتثمارية 
يف  �ل�شتثمارية  �لبيئة  لتن�شيط  م��ق��ارب��ات 

�لأردن .
�لنو�فذ  ه��ذه  �أن  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أ���ش��اف 
�أ�شا�شيًا  وح��اًل  ���ش��رورة  ت�شكل  �ل�شتثمارية 
لتحديات  و�ل��ت�����ش��دي  بالقت�شاد  للنهو�س 
�ل��ذي  �لأم���ر  فقر،  م��ن  يو�كبها  وم��ا  �لبطالة 
�ملرتبطة  �ل�شيا�شات  يف  م��و�ءم��ة  ي�شتوجب 
�لنظرة  م�شتوى  على  �لب�شرية  �ملو�رد  بتنمية 
م�شتوى  على  �مل��و�رد  تنمية  خالل  من  �ملعمقة 

�لتعليم �لعايل و�لتعليم �ملدر�شي وغريها.
�مل���و�رد  يف  ت��ر�ج��ع��ًا  ه��ن��اك  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لب�شرية يف بع�س �لقطاعات �لتي كنا ن�شدرها 
متمكنني  و�شباب  و�شابات  ب�شرية  كفاء�ت  من 
فيها  عملو�  �لتي  �ل��دول  ويف  قطاعه،  يف  كل 

�ملو�ءمة  يف  �ل�شري  �شرورة  موؤكدً�  �خل��ارج،  يف 
فيها  مبا  �لب�شرية  �مل��و�رد  تنمية  �شيا�شات  مع 

�لتعليم �لعايل.
�لتي  �لهمية  على  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�ك��د 
�للجنة  خمرجات  باإر�شال  �حلكومة  توليها 
ما  �شو�ء  �ل�شيا�شية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية 
�ل�شيا�شية  �لحز�ب  قانوين  مب�شروعي  يتعلق 
�ملو�كبة  �لد�شتورية  و�لتعديالت  و�لنتخاب 
ب��الإج��ر�ء�ت  لل�شري  �لم��ة  جمل�س  �ىل  لهما 
�لتوجيه  يف  جاء  كما  لإقر�رهما  �لد�شتورية 
�لد�شتورية  �لتعديالت  بع�س  جلهة  �و  �مللكي 
�أن��ه  �إىل  و����ش��ار   . �حلكومة  �شتقرحها  �لتي 
�ملنظومة  حت��دي��ث  ع��ن  �حل��دي��ث  �إط����ار  ويف 
�لقت�شادية  �حل��ك��وم��ة  وخ��ط��ة  �ل�شيا�شية 
فانه  �لإد�ري  و�ل�شالح  �لقت�شادي  و�لتعايف 
�لقيم  منظومة  ل�شتعادة  �لت�شدي  من  بد  ل 
�لتي قام عليها �ملجتمع و�لدولة و�ملبادئ �لتي 
نه�س على �أ�شا�شها �لوطن و�مل�شتلهمة من �لثورة 
�لتي  �جلامعة  �لهوية  وم��ن  �لكرى  �لعربية 
نادت بها و�عالء فكرة وقيمة �لدولة مبفهومها 
�جلامعة  �ملو�طنة  فكرة  على  �لقائم  �ملتكامل 
�ململكة  يف  �جلميل  �لن�شيج  ه��ذ�  مكونات  لكل 
�لردنية �لها�شمية ولي�س �ملرتبط باي نوع من 
�ل�شطفافات "وهذ� يحتاج �ىل كثري من �لعمل 

و��شتنها�س �لهمم " . 
يف  حديثه  ��شتهل  �ل����وزر�ء  رئي�س  وك���ان 
جل�شة جمل�س �لوزر�ء بالتهنئة للوزر�ء �جلدد 
بالثقة �مللكية �ل�شامية، و�شكره للوزر�ء �لذين 
�لتعديالت  يف  �أو  �لتعديل  ه��ذ�  يف  غ����ادرو� 
و��شاد  �حلكومة.  عمر  من  �ل�شابقة  �لوز�رية 
بخدماتهم �لدوؤوبة و�مل�شرفة وعملهم �ملخل�س 
ن�شتمد  �أننا  موؤكدً�  �لتحديات،  من  عام  خالل 
عبد�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  م��ن  �لهمة  ون�شتلهم 

�لثاين.

*عمان 
�ل��دك��ت��ور ب�شر  �ل������وزر�ء  �ل��ت��ق��ى رئ��ي�����س 
�خل�����ش��اون��ة ���ش��ب��اح �لث��ن��ني، رئ��ي�����س جمل�س 
�لد�ئم  �ملكتب  و�ع�شاء  �لفايز  في�شل  �لعيان 
عبد�ملنعم  �ملحامي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ورئي�س 

�لعود�ت و�ع�شاء �ملكتب �لد�ئم.
و�كد رئي�س �لوزر�ء خالل �للقاءين بح�شور 
�ملهند�س  و�لرملانية  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  وزير 
بالتعاون  �حلكومة  �ل��ت��ز�م  �ملعايطة،  مو�شى 
�لع��ي��ان  ب�شقيه  �لم���ة  جمل�س  م��ع  �ل��ك��ام��ل 
و�لنو�ب ويف �طار �ملحدد�ت �لد�شتورية لتنفيذ 
�لتوجيهات �مللكية �ل�شامية ومبا يخدم �مل�شالح 
�شتى  يف  �ملو�طنني  طموحات  وتلبية  �لوطنية 

�ملجالت.
�لت�شاركية  على  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ك��د  كما 
تنفيذ  ل�شمان  �لم���ة  جمل�س  م��ع  �حلقيقية 
�ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  خمرجات 
قانوين  م�شروعي  �ق��ر�ر  وبخا�شة  �ل�شيا�شية 
يرتبط  وما  و�لنتخاب  �ل�شيا�شية  �لح��ز�ب 

بهما من تعديالت د�شتورية .
جمل�شي  رئي�شي  �ل����وزر�ء،  رئي�س  و�ط��ل��ع 
على  �لد�ئم  �ملكتب  و�ع�شاء  و�لنو�ب  �لعيان 
على  �ج��ر�وؤه  �ملنتظر  �ل��وز�ري  �لتعديل  مالمح 
ومنطلقاته  �لقادمة  �ل�شاعات  خالل  �حلكومة 
�ل���وز�ري  �لتعديل  �ن  �ىل  لف��ت��ا  و�ه���د�ف���ه، 
ل��ه ط��اب��ع �ق��ت�����ش��ادي ح��ي��ث �شيتم  �مل��ن��ت��ظ��ر 

��شتحد�ث وز�رة لال�شتثمار ولي�س من�شب وزير 
توحيد  بهدف  وذلك  �ل�شتثمار  ل�شوؤون  دولة 
مرجعيات �ل�شتثمار وت�شهيل �لجر�ء�ت �مام 
�ل�شق  �شتويل  �حلكومة  �ن  و�كد  �مل�شتثمرين. 
على  و�لعمل  �ل��الزم��ة  �لول��وي��ة  �لقت�شادي 
تنفيذ برنامج �أولويات عملها �لقت�شادي �لذي 
رفعته �ىل جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين و�لذي 
م�شار  على  �لوطني  �لقت�شاد  و�شع  �ىل  يهدف 
و�لتز�م  كورونا  جائحة  تد�عيات  من  �لتعايف 
حول  جلاللته  دوري  تقرير  برفع  �حلكومة 
�لرنامج  يف  و�لجن���از  �لعمل  �شري  يف  �لتقدم 
�ل�شتثمار  بيئة  حت�شني  يف  �ولوياته  وتنفيذ 
وحتفيز  �ملناف�شة  وتعزيز  �لأعمال  وممار�شة 

فر�س  لتوفري  �أ�شا�شي  ك�شريك  �خلا�س  �لقطاع 
�لقطاعات  ودعم  و�لت�شغيل  �مل�شتد�مة  �لعمل 

�لقت�شادية ذ�ت �لأولوية.
من جهته �كد رئي�س جمل�س �لعيان في�شل 
�د�م��ة  على  �لع��ي��ان  جمل�س  ح��ر���س  �لفايز 
�لتعاون مع �حلكومة لتنفيذ �لتوجيهات �مللكية 

�ل�شامية وخدمة �لوطن و�ملو�طنني.
�م��ام  �لعقبات  تذليل  �همية  �ىل  و����ش��ار 
بطلبات  �لنظر  عملية  وت�شريع  �مل�شتثمرين 
مرجعيات  توحيد  ب�شرورة  مطالبا  �ل�شتثمار 
م��وؤك��د�  و�ح���دة،  خمت�شة  بجهة  �ل�شتثمار 
�لقانون  وتطبيق  �مل�شتثمرين  حماية  �شرورة 

على �جلميع بعد�لة ودون ��شتثناء.

و�ك����د �ل��ف��اي��ز �ن ه���ذ� �ل��ل��ق��اء ي��اأت��ي يف 
�لتعديل  على  �لع��ي��ان  جمل�س  �ط���الع  �ط���ار 
تاأتي  مثلما  �حلكومة  على  �ملنتظر  �ل���وز�ري 
�لتنفيذية  �ل�شلطتني  بني  �لت�شاركية  �طار  يف 
د�عيا  �لد�شتور،  ح��دده  ملا  وفقا  و�لت�شريعية 
�ىل �لركيز على �جلانب �لقت�شادي و�لتنمية 

�ل�شيا�شية و�ل�شالح �لد�ري.
عبد  �ملحامي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
��شتحقاق  �ل��ي��وم  �أم��ام��ن��ا  �إن  �ل��ع��ود�ت  �ملنعم 
من  ميكن  مب��ا  �ل�شيا�شية  منظومتنا  حتديث 
�تخاذ  يف  �ل�شعبية  �مل�شاركة  قاعدة  تو�شيع 
بر�جمية  حزبية  حياة  �إىل  و�لو�شول  �لقر�ر 

ر��شخة.

تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �أن  �لعود�ت  و�أك��د 
حيث  �ل�شلطات،  ب��ني  �لتعاون  درج���ات  �أع��ل��ى 
�لثانية  مئويتها  �لأردن���ي���ة  �ل��دول��ة  ت��دخ��ل 
باإ�شر�ر وتو�فق على تعزيز م�شرية �لإ�شالحات 
�ل�شاملة ومر�جعة وترتيب �أولوياتها �لوطنية 

با�شتمر�ر.
خطو�ت  من  �ململكة  ت�شهده  ما  �أن  و�أ�شاف 
�ل�شيا�شية  للحياة  �لناظمة  �لقو�نني  لتحديث 
يعد مدخال لباقي �لإ�شالحات �لتي وجه �إليها 
جاللة �مللك ويتطلع لها �أبناء �ل�شعب �لأردين، 
حلقات  لتو�شيع  عليه  �لبناء  يجب  م��ا  وه��و 
يف  �مل�شتقبلية  �خلطط  على  �لوطني  �لتو�فق 

�لإ�شالحات �لتي نريدها.

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء 
تعديل على حكومة الدكتور الخصاونة

مجلس الوزراء يعقد جلسة عقب 
أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي االعيان والنواب واعضاء المكتب الدائم

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع 
إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

*عمان 
�إيجاد  �أهمية  �مل�شاعيد،  ذياب  �لنيابية،  �ل�شعب  كتلة  رئي�س  �أكد 
ف�شاًل  �لأردنية،  �لبادية  ملناطق  م�شتد�مة  وتنموية  �إنتاجية  م�شاريع 

عن �شرورة توفري �لدعم �لالزم لل�شندوق �لها�شمي لتنمية �لبادية.
�ل�شندوق  مدير  مع  �لثنني،  �لكتلة،  عقدته  لقاء  خالل  وق��ال، 
�إىل  بحاجة  �ل�شندوق  �إن  �لفايز،  جمال  �لبادية  لتنمية  �لها�شمي 
�لتنموية،  �مل�شاريع  متويل  على  ق���ادًر�  ليكون  مالية،  خم�ش�شات 
وبالتايل �لنهو�س بو�قع �لبادية، و�شوًل حللول جذرية مل�شكلتي �لفقر 

و�لبطالة.
�ملتعلقة  �ملخ�ش�شات  زيادة  �أهمية  �حل�شور،  �لنو�ب  �أكد  بدورهم، 
توجيه  على  قادر�  ليكون  �ل�شندوق  ودعم  �لبادية،  تنمية  مب�شاريع 
بال�شكل  موجه  �لدعم  يكون  �أن  و�شرورة  �لإنتاجية،  �مل�شاريع  و�إد�رة 
ل  �لتي  للم�شاريع  مايل  هدر  �أي  ووقف  �لإنتاجية،  للم�شاريع  �ملنا�شب 

تعود بالفائدة على �ملجتمع.
�شامية،  ملكية  ب��اإر�دة  جاء  �ل�شندوق  �إن  �لفايز  قال  جانبه،  من 
عام  �لثالث  �لبادية  ملناطق  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  زيارة  عقب 
2003، بهدف جعل �لبادية منطقة جاذبة لل�شكان وموؤهلة لال�شتثمار، 
عر �ل�شتغالل �لأمثل للمو�رد �لطبيعية و�لب�شرية مبا يرفع �مل�شتوى 

�ملعي�شي لل�شكان و�حلد من �لفقر و�لبطالة.
و�أو�شح �أن �ل�شندوق يهدف ب�شورة خا�شة �إىل �مل�شاهمة يف حتقيق 
�لتنمية �ل�شاملة يف خمتلف مناطق �لبادية، وحت�شني م�شتوى معي�شة 

�أبنائها، و��شتثمار قدر�تهم و�إمكاناتهم �لب�شرية.
�لتو�شع  �ل�شندوق،  ينفذها  �لتي  �مل�شاريع  �أبرز  من  �أن  �لفايز  وبني 
ا يف �ملناطق �جلنوبية و�ل�شرقية،  يف م�شروعات �حل�شاد �ملائي خ�شو�شً
�ملحلية،  للمجتمعات  �ملعي�شي  �مل�شتوى  رفع  لغايات  �شناديق  و�إن�شاء 
�جلمعيات  ق��در�ت  وتعزيز  للمو�طنني،  �ملي�شرة  �لقرو�س  وتوفري 
�لعاملة يف مناطق �لبادية، وتقوية دور �لقطاع �خلا�س يف �مل�شاركة يف 

�لتنمية �مل�شتد�مة و�لتو�شع يف زر�عة �لأعالف.

إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد 
وتضمينهم مبلغ 11 ألف دينار

*عمان 
لدى  �لف�شاد  ق�شايا  يف  بالنظر  �ملخت�شة  �لق�شائية  �لهيئة  د�نت 
�لهيئات  �إح��دى  يف  حكوميني  موظفني   8 عمان،  ج��ز�ء  �شلح  حمكمة 
�لو�جب،  ب��اأد�ء  و�لإهمال  �لعامة  �لوظيفة  ��شتثمار  بتهم  �مل�شتقلة، 
وقررت حب�س �ثنني منهم �شبعة �أ�شهر، وت�شمني 7 منهم قيمة �ل�شرر 
على �خلزينة �لعامة و�لبالغة قيمته 11 �ألف دينار، قر�ر� �أوليا قابال 

لال�شتئناف �أمام �ملحكمة �ملخت�شة.
�لثنني، وح�شرتها  �لهيئة قر�رها خالل جل�شة علنية،  و�أ�شدرت 
عدي  �لدكتور  �لقا�شي  برئا�شة  )ب���ر�(،  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة 
��شتثمار  بجرم  عليهم  �مل�شتكى  من  �ثنني  �إد�ن��ة  وق��ررت  �لفريحات، 
�لوظيفة خالفا لأحكام �ملادة 176 من قانون �لعقوبات، و�حلكم عليهما 
باحلب�س ملدة �شتة �أ�شهر، و�لر�شوم و�لغر�مة �ملالية بقيمة 500 دينار، 
�لو�جبة  �لعقوبة  تخفي�س  �ملحكمة  قررت  فقد  �ملبلغ  لدفعهم  ونظر� 
�أ�شهر و�لر�شوم و�لغر�مة بقيمة 250  �لنفاد وهي �حلب�س ملدة ثالثة 

دينار� وت�شمينهم �لنفقات �لإد�رية و�لق�شائية.
وجرمت �لهيئة �ملوظفني �ملد�نني بالو�شف �ملعدل عن جرم �لإهمال 
يف �أد�ء �لو�جب، وقررت حب�شهم ملدة �أربعة �أ�شهر و�لر�شوم، وت�شمينهم 
قيمة �ل�شرر �لبالغة 11 �ألفا و18 دينار�، وت�شمينهم �لنفقات �لإد�رية 

و�لق�شائية.
�ملوظفني  من  �ثنني  بحق  �ل�شادرة  �لعقوبات  �ملحكمة  وجمعت 
لت�شبح �لعقوبة �لو�جبة �لنفاد هي �حلب�س ملدة �شبعة �أ�شهر و�لر�شوم 
�لإد�ري��ة  �لنفقات  وت�شمينهم  دينار�   250 بقيمة  �ملالية  و�لغر�مة 

و�لق�شائية، ومبلغ �ل�شرر �لناجت و�لبالغة قيمته 11 �ألفا و18 دينار�.
و�علنت �ملحكمة عدم م�شوؤولية �مل�شتكى عليهم عن جرم هدر �ملال 
�أحد  وب��ر�أت  �لعقاب،  ي�شتوجب  ول  جرما  ي�شكل  ل  فعلهم  كون  �لعام 

�مل�شتكى عليهم عن جرم �ل�شرقة لعدم قيام �لدليل �لقانوين.

الغذاء والدواء: تسجيل 173 
صنفا دوائيا منذ بداية العام

*عمان 
نز�ر  �لدكتور  و�ل���دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  عام  مدير  قال 
�لعام �حلايل �شهد ت�شجيل عدد غري م�شبوق من �لأدوية  �إن  مهيد�ت، 

لدى �ملوؤ�ش�شة بلغ 173 �شنفا دو�ئيا.
و�أو�شح يف بيان �شادر عن �ملوؤ�ش�شة �لثنني، �أن عدد هذه �لأ�شناف 
دو�ئيا  �شنفا  و74  حمليا،  منتجا  �شنفا   99 �إىل  مق�ّشم  �لدو�ئية، 

م�شتورد�.
�ملُنتجة حملًيا؛  �لت�شجيل لالأدوية  �أولوية  �ملوؤ�ش�شة متنح  �أن  و�أّكد 
ما �شاهم يف �حلفاظ على �لأمن �لدو�ئي و�ملخزون �ل�شر�تيجي، من 
خالل توفر عدد من بد�ئل �لأ�شناف �لدو�ئية باأ�شعار منا�شبة، و�لتي 

تزيد على 10 �أ�شناف يف بع�س �لأحيان.
و�أ�شار مهيد�ت، �إىل �أنه مت �إنتاج وتد�ول 1533 �شنفا دو�ئيا حمليا 
دينار  مليون   247.5 بنحو  تقدر  �إجمالية  وبقيمة  �ملحلي،  �ل�شوق  يف 
وبقيمة  دو�ئيا  �شنفا   1880 ��شتري�د  مت  بينما  �حل��ايل،  �لعام  خالل 

�إجمالية تقدر بنحو 294.6 مليون دينار.
�لعام  بد�ية  منذ  دو�ئيا  �شنفا   1721 �شدرت  �ململكة  �أن  و�أ�شاف، 
نتيجة  دينار  مليون   384.8 بنحو  �لإجمالية  قيمتها  تقدر  �حل��ايل، 
لإنتاج �لأ�شناف �لدو�ئية حملًيا وتوفرها بفائ�س عن حاجة �ل�شوق 
�ن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة،  لإح�شائيات  ووفقا  �أنه  �إىل  مهيد�ت  ولفت  �ملحلي. 
�ل�شناعة �لدو�ئية �لوطنية �أظهرت �خري� متيًز� وتناف�شية نوعية ملا 

ت�شهده من تطور ملمو�س من حيث �لنتاج و�لت�شجيل و�لت�شدير.

األمم المتحدة للسكان ُيطلق 
مجموعة بعنوان بكلماتها احتفاء 

باليوم الدولي للطفلة
*عمان 

للدول  لل�شكان  �ملتحدة  �لأمم  ل�شندوق  �لإقليمي  �ملكتب  �أطلق 
�إب��د�ع  من  و�لر�شومات  و�ل��رو�ي��ات  �لق�ش�س  من  جمموعة  �لعربية، 
فتيات مر�هقات يع�شّن يف �شياقات �إن�شانية من خمتلف �أنحاء �ملنطقة 
�لذي  للطفلة  �لدويل  باليوم  �حتفاء  "بكلماتها"؛  بعنو�ن  �لعربية، 

يو�فق �ليوم �لثنني.
�ملركز  دع��ا  �لث��ن��ني،  �لإقليمي،  �ملكتب  عن  �شادر  بيان  وح�شب 
و�لدول  ل�شوريا  لل�شكان  �ملتحدة  �لأمم  ل�شندوق  �لإقليمي  �لإن�شاين 
�لفتيات  من  عددً�  �ملبادرة  هذه  خالل  من   ،)RHHSAS( �لعربية 
�ملر�هقات �لالتي يع�شّن يف لبنان، و�لأردن، و�لعر�ق، وفل�شطني و�شوريا 
�إىل  ُترجم ذلك  �لذ�ت، وقد  �لتعبري عن  �أ�شكال خمتلفة من  لتجربة 
�ملدير  وق��ال  موؤثرة.  ولوحات  وق�ش�س  رو�ي��ات  من  ر�ئعة  جمموعة 
مطبوعة  من  �لهدف  "�إن  �شبانه:  ل��وؤي  �لدكتور  لل�شندوق  �لإقليمي 
"بكلماتها" �لتي تتوفر باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، هو �لبناء على 
�جلهود �ملبذولة يف �ل�شنو�ت �لأخرية لت�شليط �ل�شوء على �لتحديات 
مرونتهّن  �إىل  بالإ�شافة  �ملر�هقات،  للفتيات  �لفريدة  و�لحتياجات 

�ملذهلة يف كثري من �لأحيان".
عادة  ت�شتهدف  ل  �لإن�شانية  �لر�مج  �أن  �ملوؤ�شف  "من  و�أ�شاف: 
مينحنا  لذ�  و�إمكانياتهّن،  فر�شهّن  من  يحّد  ما  �ملر�هقات؛  �لفتيات 
و�لتدبر  مبا�شرة  �لفتيات  �آر�ء  ل�شماع  �لفر�شة  "بكلماتها"  مطبوعة 
به  ي�شعرّن  وما  �أذهانهّن  يف  يجول  وما  �أحالمهّن  عن  به  �شرحّن  فيما 

بالإ�شافة �إىل �نت�شار�تهّن".
وتتاألف مطبوعة "بكلماتها" من 3 �أجز�ء؛ �لأول بعنو�ن "�أحالمها" 
ينقل مبا�شرة �لروح و�لوعي و�خليال �لر�ئع للفتيات �ملر�هقات حتى 
ينتقل  "و�قعها"  �ملعنون  و�لثاين  �لأزم���ات،  �أ�شعب  يو�جهّن  عندما 
�لتي  �ل�شعبة  �ملو�شوعات  �إىل تناول جمموعة و��شعة من  �ل�شرد فيه 
ت�شود حياة �لفتيات �ملر�هقات يف �ملنطقة، �أّما �جلزء �لثالث و�لأخري 
�لتي  �لر�ئعة  �لإجن��از�ت  بع�س  على  �ل�شوء  في�شلط  "�نت�شار�تها"، 

حققتها �لفتيات يف �شعيهّن لإيجاد مكان لهّن و�شط هذه �لتحديات.
مرمي  من  ر�شالة  �لبيان،  ختامها،بح�شب  يف  �ملطبوعة  وتت�شمن 
للفتيات  لل�شكان  �ملتحدة  �لأمم  ل�شندوق  �لفر��شية  �ل�شفرية  وهي 
من  �إ�شافية  روؤى  ت�شتخل�س  و�لتي  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملر�هقات 
�لر�شالة  على  �لتاأكيد  من  ملزيد  �ملنطقة  �أنحاء  جميع  يف  �ملر�هقات 
�ل�شاملة ومفادها: "تتوقع �لفتيات �ملر�هقات يف جميع �أنحاء �ملنطقة 
�ل�شتماع �إليهّن لتحقيق �أحالمهّن وكامل �إمكاناتهّن و�لقيام بدور ر�ئد 
يف معاجلة �مل�شاكل �لتي حتدق بهّن". و�أ�شار �لبيان �إىل �أنه لغاية �لعام 
�حلايل، ت�شتمر �لعديد من �لبلد�ن يف �ملنطقة �لعربية يف �لتعامل مع 

�لآثار �ملرتبة على �لأو�شاع �لإن�شانية طويلة �لأمد و�لنا�شئة.
�أعلنته  �أن �ليوم �لعاملي للطفلة هو �لحتفال �لدويل �لذي  يذكر 
�ليوم 11 من �شهر ت�شرين �لأول من كل عام، لدعم  �لأمم �ملتحدة يف 
من  و�ملزيد  �لفتيات  حقوق  حماية  �أج��ل  من  �لأ�شا�شية  �لأول��وي��ات 
�لفر�س حلياة �أف�شل، وزيادة �لوعي حول عدم �مل�شاو�ة �لتي تو�جهها 

�لفتيات يف جميع �أنحاء �لعامل.

الملكة رانيا تزور صالة 
عرض مؤسسة الجبل 
الفيروزي لحفظ التراث

*عمان 
عر�س  �شالة  �لثنني،  �لعبد�هلل  ر�نيا  �مللكة  جاللة  ز�رت 
�ل��ر�ث  حفظ  على  للتدريب  �لفريوزي"  "�جلبل  موؤ�ش�شة 
�أعمالها  على  �ل�شوء  لت�شليط  عمان  بجبل  �لرينبو  �شارع  يف 
وتطوير  �لوظائف  وتوفري  �لتقليدية  �حلرف  على  للحفاظ 

�ملهار�ت.
ريت�شارد  �لأردن  يف  �ملوؤ�ش�شة  مدير  جاللتها  و��شتقبل 
�لك�ش�شو�ر،  لعمل  تدريبية  جل�شة  على  و�طلعت  دويريهو�س، 
حيث �جتمعت مع �مل�شممني و�ملوظفني يف ��شتوديو �لت�شميم. 
من  جمموعة  و�لتقت  �لعر�س  �شالة  يف  جاللتها  جتولت  كما 
�مل�شتفيدين من بر�مج �ملوؤ�ش�شة �لتي بد�أت عملها يف �لأردن عام 

2018، وتوظف نحو 70 �شخ�شًا.
ولجئني  �أردن��ي��ني  ومهنيني  �شباب  �مل�شتفيدون،  وي�شمل 
متنوعة  بر�مج  �لفريوزي"  "�جلبل  موؤ�ش�شة  وتقدم  �شوريني، 
وتطريز  �إ�شالمية  هند�شية  ت�شاميم  من  �لر�ث  تعليم  ت�شمل 

تقليدي وف�شيف�شاء �شغرية، لالأطفال من 6-16 عاما.
فر�شة  �مل��د�ر���س  م��ن  �ملت�شربني  ل��الأط��ف��ال  ي��وف��رون  كما 
وتعاونت  �لر�شمي،  بالتعليم  �لنخر�ط  لإع��ادة  �ل�شتعد�د 

�خري� مع موؤ�ش�شة نهر �لأردن.
يذكر �أن �ملوؤ�ش�شة غري ربحّية �أ�ش�شها �أمري ويلز عام 2006، 
�لتقليدية  و�حلرف  �لتاريخية  �لأماكن  �حياء  �إع��ادة  بهدف 

وتوفري وظائف.
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*عّمان 
ب��ح��ث م���دي���ر ع����ام وك���ال���ة �لأن���ب���اء 
حجازين،  فائق  �لزميل  )ب��ر�(  �لأردنية 
خالل لقائه �لثنني، مدير مكتب �لوكالة 
�لركية للتعاون و�لتن�شيق )تيكا( بعمان، 
�لتعاون  جم��الت  �شويلو،  عبد�لرحمن 
جمال  يف  �شيما  ل  �جلانبني  بني  �مل�شرك 

�لتدريب �لإعالمي.
�و��شر  تعزيز  على  �جلانبان  و�تفق 
لتطوير  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل��ت��ع��اون 
تلبية  بهدف  �لعملية  �لتدريبية  �لر�مج 
با�شتخد�م  �ملهنية  �ل��زم��الء  �حتياجات 
�جل  من  �حلديثة  و�لتقنيات  �ملنهجيات 
�ملعارف  تطبيق  على  �ل�شحفيني  م�شاعدة 
�أر���س  على  يكت�شبونها  �ل��ت��ي  و�مل���ه���ار�ت 

�لو�قع.
مع  بالتعاون  حجازين  �لزميل  و�أ�شاد 
جمالت  يف  و�لتن�شيق  �لركية  �لوكالة 

�ل��ت��دري��ب �لإع���الم���ي وت��ع��زي��ز ق���در�ت 
�مل��ج��الت  �أب���رز  م�شتعر�شًا  �ل�شحفيني، 
هذ�  يف  �لوكالة  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات 

�ملجال.

لأب��رز  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �شويلو  وع��ر���س 
نفذتها  �لتي  �لتدريبية  و�لور�شات  �لر�مج 
تيكا يف �لعامني �ملا�شيني بالأردن، و��شتفاد 
بالتعاون  م�شيدً�  �ل�شحفيني،  من  عدد  منها 
�لأردنية.  �لإعالمية  و�ملوؤ�ش�شات  بر�  مع 

حجازين  �لزميل  وزع  �للقاء،  هام�س  وعلى 
و���ش��وي��ل��و �ل�����ش��ه��اد�ت ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
و�لر�مج  �لدور�ت  يف  �مل�شاركني  �ل�شحفيني 
�أخري�  �لركية  �لوكالة  �لتي عقدها مكتب 

بعمان.

*عمان 
معهد  �أج���ر�ه  ��شتطالع  نتائج  �ظهرت 
�لعناية ب�شحة �لأ�شرة �لتابع ملوؤ�ش�شة �مللك 
�حل�شني للتعرف على �آر�ء �لنا�س بخ�شو�س 
�لتد�بري �ل�شحية �ملتعلقة بجائحة كورونا، 
باأن  ي��رون  �مل�شاركني  من  باملئة  9ر87  �أن 
�لوعي �ملجتمعي بخطورة �ملر�س هو �لعامل 
من  �ملجتمع  �شالمة  ويعزز  تاأثري�  �لأك��ر 

�لوباء.
فر�س  �مل�شاركني  من  باملئة  6ر74  و�أيد 
ع��ق��وب��ات وخم��ال��ف��ات ع��ل��ى ع���دم �رت���د�ء 
�ل��ك��م��ام��ة مل��و�ج��ه��ة ك���ورون���ا و�مل�����ش��اع��دة 
و�لتعليمات  ب��الإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  على 
و�لإر�������ش������اد�ت، و�لإح�������ش���ا����س �ل��ع��م��ي��ق 

�جلهود  ودع��م  �ل��وط��ن،  جت��اه  بامل�شوؤولية 
�حلكومية لعبور هذه �لأزمة.

باملئة  4ر96  �أن  �لنتائج  �أظ��ه��رت  كما 
معا  للعمل  بحاجة  �ل��ب��ل��د�ن  ب���اأن  ي���رون 
�ل�شحية  �لعاملية و�لأزمات  �لق�شايا  لإد�رة 
كجائحة كوفيد-19، فيما يرى 9ر92 باملئة 
�للوج�شتية  �أن نظام �لإمد�د�ت و�خلدمات 

يحتاج �إىل �لتو�شع للت�شدي للجائحة.
باملئة  1ر75  �أن  �إىل  �لنتائج  و�أ���ش��ارت 
يعتقدون باأن هناك تاأثري� �شلبيا للجائحة 
�ملزمنة  لالأمر��س  �خل��دم��ات  تقدمي  على 
ب�شبب حمدودية �حلركة و�لتنقل، و�نق�شم 
�لوجاهي  للتعليم  موؤيد  بني  �مل�شتجيبون 
�أيد  فيما  4ر70،  بن�شبة  �جلائحة  �أثناء 

6ر29 �لتعليم عن بعد.
من  عانت  �مل��ر�أة  �أن  باملئة  2ر61  ويرى 
عو�قب كورونا �أكر من �لرجل، بينما 8ر38 
باملئة مل يوؤيد ذلك، ويعتقد 5ر80 باملئة �أن 

�لعنف �زد�د �أثناء �جلائحة.
8ر41  ن��ح��و  �أن  �ل���ش��ت��ط��الع  و�أظ��ه��ر 
�لتو��شل  و�شائل  على  يعتمدون  باملئة 
�لج��ت��م��اع��ي و�لأق���رب���اء و�لأ���ش��دق��اء 
�أثناء  �لطبية  �ملعلومات  على  للح�شول 
باملئة  5ر33  يعتمد  ف��ي��م��ا  �جل��ائ��ح��ة، 
�ل�شحية  "�ملر�كز  �لطبية  �مل�شادر  على 
�ل�شحية"،  و�لر�شائل  �لطبية  و�لكو�در 
ن�شبته  فبلغت  �لتلفاز  على  �لعتماد  �أما 

باملئة. 6ر24 

*عمان 
 فاز �لطالبان عبد�هلل �لأعرج وتركي 
م��ن ج��ام��ع��ة �لأم����رية �شمية  �ل��رو����ش��دة 
وف�شية،  ذهبية  مبيد�ليتني  للتكنولوجيا، 
يف بطولة �ململكة �ملفتوحة للمالكمة، �لتي 
نظمها �لحتاد �لأردين للمالكمة يف �شالة 
�حل�شني  مدينة  يف  �لزيود،  ر��شد  �ل�شهيد 

لل�شباب مب�شاركة 150 لعبًا.
وبارك رئي�س �جلامعة �لدكتور م�شهور 
�لثنني،  �شحفي  بيان  بح�شب  �لرفاعي، 
�أن  م��وؤك��دً�  �لإجن���از،  ه��ذ�  على  للفائزين 
�لأم��رية  �شمو  من  وبتوجيهات  �جلامعة، 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �حل�شن،  بنت  �شمية 
تهيئة  �شبيل  يف  جهدً�  تدخر  ل  �جلامعة، 
ي�شعهم  ما  ليقدمو�  لطلبتها،  �لظروف  كل 

يف �شد�رة ميادين �لتناف�س.
ورغم  �جلامعة،  �أن  �لرفاعي  و�أ�شاف 
فيها،  �لريا�شية  للربية  كلية  عدم وجود 

و�أن توجهها �لعام تكنولوجي، �إل �أنها تويل 
�لريا�شية  �لطلبة  باأن�شطة  كبريً�  �هتمامًا 
ملا  و�ل��ف��ن��ي��ة،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لثقافية 
و��شتثمار  مو�هبهم،  ب�شقل  فائدة  من  فيه 

طاقاتهم.

�لطلبة  ���ش��وؤون  عميد  ب��نّي  جهته،  م��ن 
�أن  ���ش��امل  ر�م����ي  �ل��دك��ت��ور  يف �جل��ام��ع��ة 
على  �لو�شائل  بكل  �لطلبة  ت�شجع  �لعمادة 
وتوفر  �لريا�شية،  �لأن�شطة  يف  �لنخر�ط 
لهم جميع �حتياجاتهم �لريا�شية، وتتابع 
عن  �لبطولت  يف  وم�شاركاتهم  تدريباتهم 

كثب.
ح��ازم  �جلامعة  يف  �لطالب  �أن  ي��ذك��ر 
�لعامل  بطولة  �أ�شابيع  قبل  حّقق  �لكيايل 
�حرزت  كما  �ملختلطة،  �لقتالية  بالفنون 
�لبطولة  ذهبية  �ل�شفدي  ليديا  �لطالبة 

�ل�شيفية �ملفتوحة �لثانية لل�شباحة.

*عمان 
�لإن�شان  حلقوق  �لوطني  �ملركز  ط��رح 
�حلفاظ  �إىل  �لر�مية  �لتو�شيات  من  عدد� 
على حقوق �لفتيات، لتفعيل دورهن يف بناء 

�ملجتمع وتطويره.
و�أو���ش��ح �مل��رك��ز يف ب��ي��ان، �لث��ن��ني، �أن 
�ليوم �لعاملي للفتاة، فر�شة لت�شليط �ل�شوء 
�ملحلية،  �ملجتمعات  يف  �لفتيات  و�قع  على 
للخروج  تو�جههن،  �لتي  �لتحديات  و�أب��رز 
بناء  يف  ت�شهم  وم��ق��رح��ات  ب��ت��و���ش��ي��ات 
يف  �لرجل  مع  ت�شاهم  حتى  �لفتاة،  قدر�ت 
�لقيم  من  �أ�شا�س  على  متكامل  جمتمع  بناء 

�لإن�شانية.
ديني  �شند  �أي  يوجد  ل  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�أ�شا�س  على  �لب�شر  بني  يفرق  قانوين  �أو 
�جلن�س، حيث حمى �مل�شرع �لأردين �لفتاة 
على  و�أكد  �لد�شتور،  من  �ل�شاد�شة  �ملادة  يف 
�لقانون  �أمام  �لأردنيني  بني  �مل�شاو�ة  مبد�أ 

�لد�شتور  �أكد  كما  و�لو�جبات،  �حلقوق  يف 
و�لأم��وم��ة  �لأ���ش��رة  حماية  ���ش��رورة  على 

و�لطفولة من �لعنف و�ل�شتغالل.
و�أ�شار �إىل دعوة �ملو�ثيق و�لتفاقيات 
ب��ال��ط��ف��ل��ة،  �له���ت���م���ام  �إىل  �ل���دول���ي���ة 
�حل��ق��وق،  ك��ل  يف  �لطفل  م��ع  وم�����ش��او�ت��ه��ا 
�تفاقية  يف  �ل��و�رد  �مل�شاو�ة  ملبد�أ  �إعماًل 
�لأردن  عليها  �شادق  �لتي  �لطفل،  حقوق 
ودعا  �لر�شمية.  �جلريدة  يف  ن�شرها  ومت 
�لنتهاكات  من  �لفتاة  حماية  �إىل  �ملركز 
�ل��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا، ك��ح��رم��ان��ه��ا من 
�أن  قبل  تزويجها  �أو  تعليمها،  ��شتكمال 
يف  ��شتغاللها  �أو  عاما،  ع�شر  ثمانية  تتم 
�لت�شول و�لعمل �ل�شاق، �أو تعري�شها للعنف 
�أو  �أ�شرتها وخارجها،  �أ�شكاله د�خل  بكافة 
حرمانها من حقها يف �للعب و�لرفيه. كما 
�حلكومية  وغري  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  دعا 
تكثيف  ���ش��رورة  �إىل  �مل���دين،  و�مل��ج��ت��م��ع 

�لفتيات،  ح��ق��وق  على  للحفاظ  �جل��ه��ود 
�ملجتمع  بناء  يف  دوره��ن  تفعيل  �أج��ل  من 
�لتوعوية  �ل��ر�م��ج  ن�شر  عر  وتطويره، 
ولذويهن  لهن  �ملوجهة  �لفتيات،  بحقوق 
�شرورة  موؤكد�  كافة،  �ململكة  مناطق  يف 
و�ملحرومة  �لنائية  �ملناطق  على  �لركيز 

من �خلدمات. 
وط���ال���ب �مل���رك���ز ب����اإدخ����ال م��ف��اه��ي��م 
�ملدر�شية  �ملناهج  يف  و�مل��ر�أة  �لطفل  حقوق 
و�ملتطلبات �جلامعية، و�إقر�ر م�شروع قانون 
�لتفاقية  مع  ين�شجم  مبا  �لطفل  حقوق 
�ملادة )10/ب( من قانون  و�إلغاء  �لدولية، 
 2019 لعام  �ل�شخ�شية  �لأح���و�ل  حقوق 
و���ش��رورة  �ملبكر،  �ل���زو�ج  ب�شن  و�ملتعلقة 
�هتمام �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 
للفتيات  عمل  فر�س  تاأمني  على  �لعمل  يف 
و�ل��ف��ت��ي��ان م��ن خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات دور 

�لرعاية.

بترا وتيكا تبحثان التعاون 
في مجاالت التدريب اإلعالمي

9ر87% من األردنيين يرون الوعي 
المجتمعي أكثر تأثيرا للوقاية من كورونا 

ذهبية وفضية لجامعة األميرة سمية
 في بطولة المملكة المفتوحة للمالكمة

الوطني لحقوق اإلنسان يطرح 
توصيات بحقوق الفتيات

مقال رئيس التحرير

مل���اذ� لي��ح��اك��م �ل���وزر�ء 
مثل بقية �بناء �ل�شعب يف �ملحاكم �ملخت�شة   ؟؟

وتطبيق  �لدميقر�طية  درو����س  لنتعلم  ك���ر�م  ي��ا  ���ش��ادة  ي��ا 
�لقانون على �جلميع  من عدوتنا ��شر�ئيل  فمعظم روؤ�شاء حكومات 
وخيانة  �لر�شوة  بتهم  و�مل�شاءلة  للمحا�شبة  خ�شعو�   �لكيان  هذ� 
، وتاريخ ما �شنعوه ل�شر�ئيل يفوق �خليال ومع  �لمانة و�لحتيال 
حتت  �جلميع  لن  �لتهم  مو�جهة  يف  �جناز�تهم  لهم  ت�شفع  مل  ذلك 
�أد�نت حمكمة  مظلة �لقانون ، ويف ذ�ت �ل�شياق فياحجدى �ل�شنو�ت 
�لتهامات  لها   وجهت  ��شر�ئيل   روؤ���ش��اء   �أح��د  زوج��ة  �إ�شر�ئيلية، 
�لعام، وذلك على خلفية طلبها طعام بقيمة  �ملال  ��شتخد�م  باإ�شاءة 
رئي�س  مبنزل  خا�س  طباخ  وج��ود  رغ��م  دولر،  �أل��ف   50 �إىل  ت�شل 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي ودفعت زوجة رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي  غر�مة 
قدرها 55000 �شيكل �أي ما يعادل  )15200 دولر( كجزء من �تفاق 

�لإقر�ر .
بتهمة  �لق�شاء  �مام  ��شبانيا  ملك  �إبنة  مثلت  �ل�شنو�ت  �أحد  يف 
�لعاهل  �شهر  �أورد�ن��غ��اري��ن  �إيناكي  �أدخ��ل  كما   ، �ل�شريبي  �لتهرب 
خم�س  بال�شجن  بال�شتئناف  عليه  حكم  بعدما  �ل�شجن   �لإ�شباين 
و�لحتيال  �لأم���و�ل  بينها �ختال�س  بتهم  �أ�شهر  وع�شرة  �شنو�ت 
�ل�شريبي، وجميع �مل�شوؤولني يف �وروبا و�أمريكا مهما بلغ من�شبهم هم 
ل�شغار  ف�شلت  و�لنظمة   �لقو�نني  �لردن  يف  عندنا   ، �لقانون  حتت 

�ل�شعب و�مل�شاكني �أما �لكبار فهم فوق �لقانون .
يا �شامعني �ل�شوت  رغم حجم �لف�شاد �لهائل يف �لدولة �لردنية 
�لر�شاوي  بتهم  حماكمته  مت  وزير  �أو  حكومة  رئي�س  على  دلوين(   (
تبووؤ�  �لذين  غالبية  �ن  رغم  �لعام  �ملال  ونهب  و�لحتيال  و�خليانة 

منا�شب قيادية كانت �ياديهم ملطخة بنهب �ملال �لعام .
�لأردين  �لد�شتور  من  و59  و57   55 �مل��و�د  على  متندرون  يطلق 
" و�ذكر هنا  "مو�د منع حماكمة �لوزر�ء  و�ملتعلقة مبحاكمة �لوزر�ء 
خمت�شر� لن�شو�س �ملو�د للتعريف فيها على �عتبار �ن �شيادة �لقانون 
�إذ  �حلقيقة  �لدميقر�طية  ل�شو�د  �شرطا  و�ل�شالح  و�ل�شفاف  �حلديث 
تن�س �ملادة 57 على ح�شر حماكمة �لوزير بتاأليف جمل�س عايل لهذه 
جمل�س  رئي�س  من   ،  57 �ملادة  ن�شت  كما  �ملجل�س  ويتاألف  ،كما  �لغاية 
�لأعيان رئي�شا ومن ثمانية �أع�شاء ، ثالثة يقرع عليهم من �أع�شاء 
�لأعيان وخم�شة من �أع�شاء �على حماكم نظامية برتيب �لتقدمية 
، كما وت�شدر �لقر�ر�ت و�لأحكام باأغلبية 6 �أ�شو�ت وفقا للمادة  59.

وقد حدد قانون حماكمة �لوزر�ء رقم 35 ل�شنة 1952 �جلر�ئم 
�لتي ت�شري �أحكامها و�لتي ترفع ب�شورة قانونية �إىل �ملجل�س �لعايل 
�إذ� �رتكبو� جر�ئم ناجتة عن  �ملن�شو�س عليه يف �ملادة )55( ، وهي 
تاأدية وظائفهم مثل �خليانة �لعظمى و�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة �لتي 
بو�جب  و�لإخ��الل  �لوظيفة  و��شتثمار  و�لختال�س  �لر�شوة  ت�شمل 
�إهمال  عن  نا�شئ  خلطر  �أمنها  �أو  �لدولة  �شالمة  كتعري�س  �لوظيفة 
�أمو�ل غري د�خلة يف مو�زنة  �أو خطاأ ج�شيمني كاملو�فقة على �شرف 
��شتاأجر  �أو  �حلكم  توليه  �أثناء  �ل��وزر�ء  �أحد  ��شرى  �إذ�  �أو  �لدولة 
�أو  �أو �إذ� دخل يف تعهد�ت  �شيئًا من �أمالك �لدولة ولو باملز�د �لعلني 
مناق�شات تعقدها �أية �إد�رة عامة �أو �أية موؤ�ش�شة تابعة لد�رة عامة 
�أو خا�شعة ملر�قبتها �أو �إذ� كان ع�شوً� يف جمل�س �إد�رة �شركة �أو وكيال 

عنها �أو تعاطي �لتجارة
 �لقانون �ملذكور �شجع �لوزر�ء على �قر�ف هذه �جلر�ئم �ملن�شو�س 
�ملف�شلة ، ف�شال عن �أننا مل ن�شمع منذ �أن �شحونا على �لدنيا �أن وزير� 
مل  فبال�شرورة  حوكم  و�إذ�  �لقانون  هذ�  لأحكام  وفقا  حماكمته  مت 
نف�شه  �لذي يفر�س  و�ل�شوؤ�ل   ، �أع�شاء  �ل�شتة  باأغلبية  �إد�نته  جتري 
ملاذ� ل يحاكم �لوزر�ء مثل باقي خلق �هلل يف �ملحاكم �ملخت�شة ؟ وقد 
كوزر�ء  ولي�شو�   ، �ملالئكة  �شنف  من  وزر�وؤن��ا  لكون  �جلو�ب  �أن  يتبادر 
�لنزيهة  �حلكومات  كانت  �أي��ن  لأ�شال  �أع��ود  ؟  �لدميقر�طي  �لعامل 
وجمال�س �لنو�ب و�لأعيان من هذ� �لقانون ؟ وملاذ� �إحدى �حلكومات 
عدلت �أحكاما وقو�نني و�أ�شدرت مئات �لقو�نني �ملوؤقتة ب�شرعة �لرق 

ومل ت�شمع كل �حلكومات بهذ� �لقانون لغاية �للحظة ؟ 
�لذين  �لوزر�ء  و�ل�شادة  روؤ�شاء �حلكومات �لردنية  �لعديد من    .
�لد�شتور  �أحكام  يخالفون  باحلكومة  بتعيينهم  �مللكية  �لإر�دة  ت�شدر 
�لف�شاد،  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  و�تفاقية  �ل��وزر�ء  حماكمة  وقانون 
لن �ل�شو�د �لعظم منهم �ع�شاء يف معظم جمال�س �د�ر�ت �ل�شركات 

�و يكونون ��شحاب �شركات وهم معروفون جلميع �لردنيني .
ف باأنه �حلالة �أو �لو�شع �أو �ملوقف   م�شطلح )ت�شارب �مل�شالح( ُيَعرَّ
�أد�ئه  �أثناء  �ملوظف  قر�ر  و��شتقاللية  مو�شوعية  فيه  تتاأثر  �لذي 
�شخ�شيًا،  هو  تهمه  معنوية  �أو  مادية  �شخ�شية  مب�شلحة  لوظيفته 
�أد�وؤه  يتاأثر  عندما  �أو  �ملقربني،  �أ�شدقاءه  �أو  �أقاربه،  �أحد  ته�م  �أو 
مبعرفته  �أو  مبا�شرة،  غري  �أو  مبا�شرة  �شخ�شية  باعتبار�ت  لوظيفته 
من  هي  �لوزير  وظيفة  �أن  �شك  ول  بالقر�ر،  تتعلق  �لتي  باملعلومات 
ملهامها  يتفرغ  �أن  �شاغلها  وعلى  �لدولة  يف  �لعليا  �لعامة  �لوظائف 
يجوز  ل  حيث  �لتجارة،  �أو  �ل��وز�رة  بني  يختار  �أن  وعليه  وو�جباتها، 
حالت  عن  حتدثت  �لأردنية  �لت�شريعات   ، حال  باأي  بينهما  �جلمع 
�مل�شوؤولني  لن  �لقانون  يطبق  �أح��د  ل  لكن  ومنعتها  �مل�شالح  ت�شارب 

�لكبار يف بلدنا فوق �لقانون .

خالد خازر الخريشا

 غالبية الوزراء.. 
جمعوا الوزارة والتجارة

khrishakhaled@yahoo.com

افتتاح دورة التمكين القيادي للمرأة 
في المؤسسات والهيئات الشبابية

  
*عمان 

�ل��دورة  �جلبور،  ح�شني  �لدكتور  �ل�شباب  وز�رة  عام  �أم��ني  �فتتح 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  يف  للمر�أة  �لقيادي  "�لتمكني  بعنو�ن  �لتفاعلية 

�ل�شبابية"، عر و�شائل �لت�شال �حلديثة.
�ل��وز�رة من  ، �لثنني، �ن �لدورة تنظمها  �ل��وز�رة يف بيان  وذكرت 
جمل�س  دول  مع  بالتعاون  �ل�شبابية  �لقياد�ت  �ع��د�د  مركز  خ��الل 
�لتعاون �خلليجي �لعربية، مب�شاركة كل من �لبحرين وعمان و�لكويت 

و�ل�شعودية وقطر و�لمار�ت، بالإ�شافة �إىل �لردن.
تاأتي  �ل��دورة  هذه  �ن  �لفتتاح،  خالل  له  كلمة  يف  �جلبور  وق��ال 
�لعاملني  و�مكانيات  بجهود  للنهو�س  و�خل��ر�ت  �لكفاء�ت  لتطوير 
للمهام  وفقا  قدر�تهم،  وبناء  و�ل�شبابية  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  يف 

و�لوظائف �لتي ي�شغلونها.
وتعزيز  �مل��ر�أة  مب�شتوى  �لرتقاء  �ىل  تهدف  �ل��دورة  �ن  و��شاف 
مكانتها، وتوفري �لبيئة �لغنية كحا�شنة للمعرفة و�كت�شاب جملة من 

�ملهار�ت �لقيادية، وتوفر لهن �لفر�س �لأكر خلو�س جتارب �حلياة.
من جهته، �أكد مدير �إد�رة �ل�شباب بالأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون 
�خلليجي وليد �لفرحان، �أهمية �لتعاون �مل�شرك بني جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربي و�لأردن، يف جميع �ملجالت ومنها �ل�شبابية.
ودعا �ىل �لرتقاء بالعمل �مل�شرك و�لهد�ف �ل�شامية و�لهتمام 
وحتقيق  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  حتقيق  يف  ودورها  �ملر�أة  بتمثيل  �لكبري 
�لقيادة،  ت�شلم  يف  لها  �لفر�شة  و�تاحة  وتطلعاتها  وطموحاها  �مالها 
وتلبي  ت�شتحقها  �لتي  �ملكانة  يف  وو�شعها  و�لنتاج  �ملجتمع  وتنمية 
�لناجحة بني  �لتجارب  تبادل  �همية  �ملجتمع، م�شري� �ىل  �حتياجات 

�لبلد�ن �لعربية و�لرتقاء مب�شتوى �لد�ء �لوظيفي.
بدورها، �و�شحت مديرة مركز �إعد�د �لقياد�ت �ل�شبابية بالوكالة 
بتطوير  للمر�أة،  �لقيادي  �لدور  لتعزيز  �ملركز  �شعي  حمور،  �أبو  �شحر 
�لذهنية  باملهار�ت  وتزويدهم  و�لقيم  و�مل��ه��ار�ت  �ملعارف  من  جملة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  و�لتخطيط،  كالقيادة  منها،  و�ل�شخ�شية 

وجتذير ثقافة �لتميز يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شبابية.

محاضرة حول التهاب الفقار الالصق 
في مستشفى الجامعة اليوم

المياه تعقد ورشة تعريفية بأهداف 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

اتفاقية تعاون بين وكالة األنباء 
األردنية وجامعة الشرق األوسط

*عمان 
�لأم��ر����س  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �لروماتيزم  �أم��ر����س  �شعبة  تعقد 
�ل�شاعة  �لباطنية يف م�شت�شفى �جلامعة �لردنية، حما�شرة توعوية 
�لفقار  "�لتهاب  �ملفا�شل  �لتهابات  ح��ول  �ليوم  �شباح  من  �لتا�شعة 
�لال�شق"، ُتلقيها ��شت�شارية �لأمر��س �لباطنية و�أمر��س �لروماتيزم 

�لدكتورة فاطمة �لنعيمات .
�ليوم  مبنا�شبة  �مل�شت�شفى،  م��درج  يف  تعقد  �يل  �ملحا�شرة  وتاأتي 
هذ�  وياأتي  �لثالثاء،  غد  يوم  ُي�شادف  �لذي  �ملفا�شل،  للتهاب  �لعاملي 

�لعام حتت �شعار "ل توؤّجل! تو��شل �ليوم!".

*عمان 
قطاع  ملوظفي  تعريفية  عمل  ور�شة  و�ل��ري  �ملياه  وز�رة  عقدت 
�ملياه، باأهد�ف و�خت�شا�شات هيئة �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد، ومعايري 
مندوب  مب�شاركة  للمو�طنني،  �خلدمات  تقدمي  يف  �لوطنية  �لنز�هة 

هيئة �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد �لدكتور حممد �خل�شاونة.
وبني �خل�شاونة خالل �لور�شة �لتي عقدت �لثنني، �لأهد�ف �لتي 
�ل�شلوكية يف �لإد�رة  �أجلها �لهيئة كتفعيل منظومة �لقيم  وجدت من 
�لعامة، و�لتاأكد من تقدمي �خلدمة للمو�طن بجودة عالية وب�شفافية 
�لر�شيدة، ومعايري  �لعامة مببادئ �حلوكمة  �لإد�رة  و�لتز�م  وعد�لة، 
�مل�شاو�ة و�جلد�رة و�ل�شتحقاق وتكافوؤ �لفر�س و�مل�شاءلة و�ملحا�شبة، 
و�ملح�شوبية  �لو��شطة  �أن  �خل�شاونة  و�أك��د  و�لعد�لة.  و�ل�شفافية، 
ويتمخ�س  �لف�شاد،  ومكافحة  �لنز�هة  قانون  عليها  يعاقب  جرمية 
�ملجالت  على  �شلبا  تنعك�س  و�لتي  �لف�شاد،  جر�ئم  من  �لعديد  عنها 
تعنى  �لهيئة  �أن  م�شيفا  كافة،  و�لنف�شية  و�لبيئية  �لجتماعية 

بحماية �ملال �لعام من �أي �عتد�ء �أو تطاول قد يقع عليه.
�خل�شاونة،  و�لدكتور  �حل�شور  بني  نقا�س  د�ر  �لور�شة  نهاية  ويف 
�لف�شاد  ومكافحة  �لنز�هة  مبعاير  �لتقيد  على  �جلميع  حر�س  �أظهر 

وتطبيقها.

*عّمان 
�لأو�شط،  �ل�شرق  وجامعة  )بر�(،  �لأردنية  �لأنباء  وكالة  وقعت 
�ل�شحافة  لالإ�شهام يف تعزيز مهنة  �تفاقية تعاون م�شركة،  �لثنني، 

و�لإعالم ورفد قدر�ت �لد�ر�شني وتاأهيلهم ورفع �شوية �خلريجني.
�لزميل  �لعام  مديرها  )بر�(  عن  وقعها  �لتي  �لتفاقية،  وتهدف 
�ملن�شور،  �أني�س  �لدكتور  �لرئي�س  نائب  �جلامعة  وعن  حجازين،  فايق 
�إىل تقدمي خدمات �إعالمية، منها �لتدريب �ل�شحفي و�لفني للطلبة، 
يف  �لعلمية  و�لندو�ت  �لعمل،  ور�س  ت�شمل  م�شركة  ن�شاطات  وتنفيذ 
و�لتدريب،  �لندو�ت  يف  و�مل�شاركة  و�لإعالمية،  �ل�شحفية  �ملجالت 

و�إبر�ز �لأن�شطة ذ�ت �لأثر �لعام.
�شر�كات  �إيجاد  على  حتر�س  "بر�"  �إن  حجازين،  �لزميل  وق��ال 
تلك  �شيما  ل  �لوطنية،  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  وتعاونية  ��شر�تيجية 
�لأكادميية �لتي ُتعنى بتدري�س �لإعالم بكافة تخ�ش�شاته وجمالته، 
وذلك بهدف و�شع خمتلف �لكفاء�ت و�خلر�ت �لتي حتتويها �لوكالة 

�أمام طالبي �لعلم و�لباحثني يف جمالت �لإعالم.
�أكر  �شنوي  ب�شكل  يوفر  �لوكالة  يف  �لتدريب  مركز  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لأردنية  �جلامعات  طلبة  ملختلف  متاحة  تدريبية،  فر�شة   600 من 
�لر�شمية و�خلا�شة، �إىل جانب كو�در دو�ئر �لعالقات �لعامة و�لإعالم 
يف خمتلف �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �حلكومية، ف�شاًل عن �لعديد من �لفر�س 

�لتدريبية �لتي تتاح ملوظفي �لقطاع �خلا�س.
مع  �لتفاقية  بتوقيع  �شعادته  عن  �ملن�شور،  �لدكتور  عر  بدوره، 
تغطية  يف  و�ملو�شوعية  و�لدقة  �لعالية  باملهنية  تت�شف  �لتي  "بر�" 
عر�س  على  دوًم��ا  وحتر�س  �لوطنية،  و�ملنا�شبات  �لأح��د�ث  خمتلف 

وجهات �لنظر �ملختلفة حيال �أبرز �لق�شايا.

تشغيل مجموعة من السيدات 
ضمن مشروع االعتماد على الذات

*عمان 
�لعتماد  م�شروع  من  �مل�شتفيد�ت  �ل�شيد�ت  من  جمموعة  �لتحقت 
على �لذ�ت و�لتمكني �لقت�شادي، �ملنفذ من قبل موؤ�ش�شة نهر �لردن، 
بوظائف خمتلفة يف "كرمي هاير ماركت" بعد �أن ح�شلن على �شهاد�ت 
�ل�شناعات  من  وعدد  و�لأجبان  �لألبان  �شناعة  كيفية  حول  معتمدة 

�لأخرى.
وح�شب بيان موؤ�ش�شة نهر �لأردن، �لثنني، فاإن �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شة 
بناء  ت�شمنت  �تفاقية  مبوجب  جاء  ماركت"،  هاير  "كرمي  و�شركة 
توفري  بهدف  مكثف،  فني  تدريب  عر  �ل�شيد�ت  من  جمموعة  قدر�ت 
�شعيا  �ل�شركة،  يف  و�لأجبان  �لألبان  ت�شنيع  ق�شم  يف  لهن  عمل  فر�س 
لتعزيز �مل�شاركة �لقت�شادية للمر�أة يف �لأردن ومتكينها نحو �لعتماد 
على �لذ�ت، �إىل جانب خلق م�شار�ت معي�شية م�شتد�مة لتح�شني �لقدرة 
نهر  موؤ�ش�شة  مديرة  وقالت  �ل�شوريني.  و�لالجئني  لالأردنيني  �ملعي�شية 
�لأردن �أنعام �لري�شي " �إن �إعد�د �أبنائنا وبناتنا ل�شوق �لعمل يف ظل 
�لتحديات �لتي ن�شهدها من زيادة م�شتمرة يف ن�شبة �لبطالة، �أ�شبح من 
�لركائز �لأ�شا�شية �لتي ت�شهم يف بناء منظومة �قت�شادية و�جتماعية 
�شر�كات  عر  وذل��ك  ���ش��و�ء،  حد  على  و�لالجئني  لالأردنيني  متينة 

��شر�تيجية وم�شتد�مة مع �لقطاع �خلا�س".
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*بغداد
لالنتخابات  �مل�شتقلة  �ملفو�شية  قالت 
يف �لعر�ق، يف وقت مبكر من �شباح �لثنني، 
�لنتخابات  يف  �لأولية  �مل�شاركة  ن�شبة  �إن 

�لعامة بلغت 41 يف �ملئة.
�لأول��ي��ة  �لنتائج  �إع���الن  �ملتوقع  وم��ن 
�لتي  �ل��ع��ر�ق،  يف  �لت�شريعية  لالنتخابات 

جرت �أم�س �لأحد، يف وقت لحق �ليوم.
ف��رز  عمليات  ت��ت��و����ش��ل  �لأث���ن���اء،  يف 
�ل�����ش����و�ت، يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي ق��ال 
دون  وم��ن  ب�شال�شة  ج��رت  �إن��ه��ا  م��ر�ق��ب��ون 

م�شاكل �و خروق تذكر.
�لقو�ت  �أن  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت 
�لأمنية تو��شل �نت�شارها يف حميط مر�كز 

�لقر�ع بعد �نتهاء عمليات �لت�شويت.
باأنها  �لت�شريعية  �لنتخابات  وو�شفت 
 ،2003 �لعام  منذ  �لعر�ق  تاريخ  يف  �لأه��م 
مل  بغد�د  يف  �لنتخابية  �مل�شاركة  �أن  رغم 
منظمو  ياأمل  كان  كما  �لنطاق  و��شعة  تبد 
ن�شبيا  حت�شن  �لق��ب��ال  لكن  �لنتخابات 
مبرور �لوقت، حيث دو�فع �مل�شاركة حكمتها 

بالأ�شا�س �لرغبة يف �لتغيري.
لفتا  �لدوليني  �ملر�قبني  ح�شور  وكان 
من  �شو�ء  بغد�د،  يف  �لنتخابية  �ملر�كز  يف 
�لأوروبي،  �لحتاد  �أو  �ملتحدة  �لأمم  وفود 
للتاأكيد  �ل�شلطات  عليه  تعول  �أم��ر  وه��و 
�لدولية  باملعايري  �لإيفاء  مت  قد  �أنه  على 

لالنتخابات.

وقالت رئي�شة بعثة �ملر�قبة �لأوروبية، 
فيول فون كر�مون "من �لناحية �لتقنية ما 
ويف  )�لأح���د(  �ليوم  �نتخابات  يف  ر�أي��ن��اه 
متت  �لعملية  �أن  هو  �خلا�س  �لت�شويت  يوم 
ب�شال�شة كبريه ومل تكن هناك م�شاكل فنية 
مهمة ول م�شاكل يف �لأجهزة على �لأقل يف 
�لأماكن �لتي جنري عملية �ملر�قبة فيها".

�لعر�قية  �لأمنية  �ل�شلطات  وك��ان��ت 
�أعلنت �لأحد �إلقاء �لقب�س على 77 خمالفا 
لكن  حمافظة،   11 يف  �لنتخابية  للعملية 
خمالفات  عن  �لإب��الغ  يتم  مل  �لعام  ب�شكل 
ج�شيمة توثر على �شري �لعملية �لتي جرت 
عموم  يف  مكثفة  �أمنية  �إج����ر�ء�ت  و�شط 

�لبالد.

*أبوظيب 
�لإم���ار�ت  دول��ة  رئي�س  نائب  ت�شلم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ملتحدة،  �لعربية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  دب��ي،  حاكم 
�لأردين  �ل�شفري  �عتماد  �أور�ق  مكتوم، 

�حلبا�شنة. �إبر�هيم  ن�شار  باأبوظبي 

ك�����د �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر����ش��د  و�أ
من  ع��دد  �ع��ت��م��اد  ور�ق  �أ ت�شلمه  ل��دى 
 "2020 دبي  ك�شبو  "�إ مقر  يف  �ل�شفر�ء، 
على  م���ار�ت،  �لإ دول��ة  ح��ر���س  �لأح���د، 
م��د ج�����ش��ور �ل��ت��ع��اون وت��وث��ي��ق رو�ب��ط 
�ل�شقيقة  �ل����دول  ك��ل  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 

و�ل�������ش���دي���ق���ة، ومب����ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع 
�ل�شر�كة  ه��ذه  ط��ريف  على  و�مل�شلحة 
�إىل  خاللها  من  م��ار�ت  �لإ ت�شعى  �لتي 
�خلري  �شباب  �أ ق��ر�ر  �إ يف  ر�شالتها  ن�شر 
���ش��ا���س م��ن �لن��ف��ت��اح  �أ و�ل��ن��م��اء ع��ل��ى 

و�لت�شامح. و�لتعاي�س  �لو�عي 

العراق.. 41 % نسبة المشاركة 
األولية في االنتخابات العامة

نائب رئيس اإلمارات يتسلم 
أوراق اعتماد السفير األردني

السودان..أزمة الحكم تتفاقم وحمدوك 
يؤكد على الوثيقة الدستورية

*اخلرطوم 
تفاقمت �لأزمة بني طريف �حلكومة �لنتقالية يف �ل�شود�ن 
و�شط تقارير عن ف�شل ثالث مبادر�ت قادتها �شخ�شيات �شيا�شية 
نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي لإقناع �ل�شقني �ملدين و�لع�شكري باجللو�س 
وعلى  �لبالد  تو�جه  �لتي  �مللحة  للم�شكالت  حلول  لإيجاد  معا 

ر�أ�شها �أزمة �شرق �ل�شود�ن.
حمدوك  عبد�هلل  �ل��وزر�ء  رئي�س  ف��اإن  مطلع  مل�شدر  ووفقا 
�شدد عقب �جتماع عا�شف مع ممثلي �ل�شق �لع�شكري يف جمل�س 
�ل�شيادة على �شرورة �للتز�م بالوثيقة �لد�شتورية �لتي حتكم 
بعد  �ل�شود�ن  فيها  �نخرط  �لتي  �حلالية  �لنتقالية  �لفرة 
�أبريل  �لب�شري يف ثورة �شعبية يف  �ملخلوع عمر  �لإطاحة بنظام 

.2019
�شيا�شيا  �نق�شاما  �ل�شود�ن  يعي�س  ��شابيع   4 من  �أكر  ومنذ 
�لوثيقة  لخر�ق  بال�شعي  �لع�شكري  �ملكون  �تهام  ظل  يف  كبري� 
�لد�شتورية ودعم جمموعة من �لأحز�ب و�ل�شخ�شيات لت�شكيل 
قادت  �لتي  و�لتغيري  �حلرية  لقوى  بديلة  �شيا�شية  حا�شنة 

�لثورة.
�ل�شيادة  جمل�س  رئا�شة  ت�شليم  على  �شهر  نحو  تبقي  وم��ع 
حلزب  �ل�شيا�شي  �لأم��ني  عثمان  حممد  �شريف  قال  للمدنيني؛ 
�ملوؤمتر �ل�شود�ين ملوقع �شكاي نيوز عربية �إن حماولت �خر�ق 
�لوثيقة �لد�شتورية و�خلطاب �لذي تبناه بع�س �لع�شكريني يف 
جمل�س �ل�شيادة ت�شكل تهديد� لالنتقال. و�أكد عثمان �أن �ملهم يف 
هذه �ملرحلة هو �حر�م �لوثيقة �لد�شتورية و�لتفاق �ل�شيا�شي 

�ملوقع بني �لطرفني.
ويتعقد �لو�شع �أكر يف ظل ��شتمر�ر �إغالق �ملو�نئ �لرئي�شية 
يف �شرق �لبالد و�لطريق �لقومي �لر�بط بني تلك �ملو�نئ ومدن 
�ل�شود�ن �لأخرى �لتي تعتمد على �لو�رد�ت لتغطية 70 يف �ملئة 

من �حتياجات �لغذ�ء و�لطاقة و�لأدوية.
قبلية  جمموعة  تنفذها  �ل��ت��ي  �لإغ���الق���ات  دخ���ول  وم��ع 
�أزمة  بو�در  تظهر  بد�أت  ترك؛  �لأمني  حممد  �لناظر  يتزعمها 
خطرية يف �خلبز و�لأدوية �ملنقذة للحياة و�لإمد�د �لكهربائي 

�لذي يعاين �أ�شال من �أزمة طويلة.
وتطالب جمموعة ترك؛ �لتي �أعلنت ولءها لل�شق �لع�شكري 
و�للجنة  �ملركزية  �حلكومة  وحل  �لد�شتورية  �لوثيقة  باإلغاء 

�لوطنية �ملكلفة بتفكيك بنية نظام �لب�شري.

فرنسا.. 45 ألف شخص 
يحتجون على الجواز الصحي

*باريس 
على  ع�شر  �لثالث  لالأ�شبوع  �شخ�س،   45000 حو�يل  تظاهر 
�جلو�ز  �إلز�مية  على  �حتجاجا  �لفرن�شية  �ملدن  كل  يف  �لتو�يل 

�ل�شحي �لذي فر�شته �حلكومة ملو�جهة وباء كوفيد-19.
�أنه  توؤكد  �لد�خلية،  وز�رة  عنه  ك�شفت  �ل��ذي  �لرقم  هذ� 
�إذ يف 25  �ملا�شية،  �لأ�شابيع  �مل�شجلة يف  �لأرقام  بكثري عن  �أقل 
�شبتمر، �حتج 60 �ألف �شخ�س على �شهادة كوفيد �ل�شحية �أو ما 

يعرف ب�"�جلو�ز �ل�شحي".
�للقاح  تلقى  قد  �شاحبها  �أن  توؤكد  �لتي  �لبطاقة  تلك 
�أ�شبحت  للفريو�س،  �شلبية  �ختبار  نتيجة  يحمل  �أنه  �أو  كاماًل، 
ومر�كز  �لرفيه  و�أماكن  و�ملقاهي  �ملطاعم  لدخول  �إلز�مية 
مل�شافات  �لعام  و�لنقل  �ملو��شالت  وو�شائل  �لكبرية  �لت�شوق 

طويلة.
جنوب  ليون،  مدينة  يف  �ملتظاهر�ت  �إح��دى  فالريي،  وعزت 
�شوء  �إىل  �ملظاهر�ت  يف  �مل�شاركني  �أعد�د  تر�جع  �لبالد،  �شرقي 

�لأحو�ل �جلوية.
�أو �شم�س  "مطر  وقالت يف حديثها ملوقع �شكاي نيوز عربية، 
حارقة، �شاأخرج كل �شبت لأقول ل للجو�ز �ل�شحي، ج�شمي ملك 
يل، ل �أقبل بفر�س جو�ز يحد من حرية تنقلي وح�شويل على 
�أب�شط حقوقي. ومن تعذر عليه �حل�شور �ليوم، فاملوؤكد �أنه معنا 

بقلبه و�شوء �أحو�ل �جلو هو ما منعه من �لقدوم".
منذ يوم �خلمي�س 30 �شبتمر، بد�أ ر�شميا �لعمل بالت�شريح 
عامًا،  و17   12 بني  �أعمارهم  تر�وح  �لذين  للمر�هقني  �ل�شحي 
عن  �أعمارهم  تقل  ل  �لذين  �لقا�شرين  لدى  يكون  �أن  يجب  �إذ 
12 عاًما، جو�ز �شحي لركوب �لقطار �أو �لذهاب �إىل �ل�شينما �أو 

�مل�شبح �أو دخول مطعم.
�لقا�شرون  �شيتمكن  �مللقحني،  غري  �لبالغني  عك�س  وعلى 
جميًعا من �ل�شتمر�ر يف �ل�شتفادة ب�شكل منهجي من �ختبار�ت 

كورونا �ملجانية بعد 15 �أكتوبر.
حق  يف  جمحفا  �ل��ق��ر�ر  �لأم����ور  �أول��ي��اء  م��ن  �لكثري  وي���رى 
�أ�شتاذ ريا�شيات و�أب لطفلني يتعدى  �أبناءهم، من بينهم جري�ر، 

عمرهما 13 عاما.

تبون يرهن عودة سفير الجزائر 
لباريس باحترامها الكامل لبالده

*اجلزائر
�ل�شفري  عودة  �أن  تبون  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�س  �أكد 
للدولة  �لكامل  باحر�مها  مرتبطة  فرن�شا  �إىل  �جل��ز�ئ��ري 
كانت  �جلز�ئر  �أن  تن�شى  �أن  فرن�شا  على  �أن  م�شيفا  �جلز�ئرية، 

م�شتعمرة من ِقَبلها فيما م�شى.
تبون  ق��ال  حملية،  �إع��الم  و�شائل  مع  �شحفي  لقاء  وخ��الل 
"فرن�شا بلد تربطنا به �لعديد من �مل�شاكل وقد �رتكب �مل�شتعمر 
�لعديد من �ملجازر" م�شيفا "نطالب د�ئما و�أبد� باعر�ف فرن�شا 

مبجازرها وجر�ئمها �لتي �رتكبتها يف �جلز�ئر.
وخالل لقاء �شحفي مع و�شائل �إعالم حملية، �أكد �لرئي�س 
قو�عد  �إقامة  من  دولة  �أي  متكن  لن  �جلز�ئر  �أن  �جلز�ئري 

�لدول". تلك  كانت  "كائنا من  �لوطني  بالر�ب  لها  ع�شكرية 
يف  �جل��ز�ئ��ري  �جلي�س  م�شاركة  يخ�س  �شوؤ�ل  عن  رده  ويف 
عمليات ع�شكرية خارج �لوطن، قال تبون �إن "�شيا�شتنا ونظرتنا 
يف هذ� �خل�شو�س هي �أل ندخل �مل�شتنقعات فنحن ل منلك لفيفا 
يفعل  كما  �مل��ال،  مقابل  باأفر�ده  ن�شحي  ولن  �شعبيا،  جي�شا  بل 
جي�شنا  �أف��ر�د  مو�فقة  نحتاج  مماثلة  عملية  ولأي  �ملرتزقة، 

ومو�فقة ممثليه عر �ملجل�س �ل�شعبي �لوطني".
�ليوم  وليد  لي�س  مايل  يف  �لفرن�شي  �لتو�جد  �إن  تبون  وقال 
و"طاملا �ملاليون هم من طالب بهذ� �لتو�جد فلن يكون لنا تعقيب 
"مبد�أ �جلز�ئر هو عدم  عليه، لأنه قر�ر �شيادي، م�شري� �إىل �أن 
�ل�شاحل  لدول  ونظرتنا  للدول،  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  �لتدخل 
وتطوير  �ل�شحية  م�شاكلهم  وحل  لقت�شادياتهم  تطوير  نظرة 

بنيتهم �لجتماعية."
ولفت �لرئي�س تبون �إىل �أن �جلز�ئر �تخذت كل �لإجر�ء�ت 
�لقانونية بخ�شو�س �جلماعات �لإرهابية وبقية �لدول يعود لها 

قر�ر �لتفاعل مع طلبات ت�شليم �لإرهابيني.

اليونيسف تدعو لتلبية االحتياجات 
المتزايدة لألطفال في أفغانستان

*عمان 
على  )�ليوني�شف(  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �شددت 
�ملتز�يدة  �لحتياجات  لتلبية  �لعمل  من  مزيد  �إىل  �حلاجة 

لالأطفال يف �أفغان�شتان.
�ملديرة  نائب  �أ�شار  �ملتحدة،  لالأمم  �لر�شمي  �ملوقع  وبح�شب 
�فغان�شتان،  �إىل  زيارة  بعد  عبدي،  عمر  لليوني�شف،  �لتنفيذية 
خالل  �ملتوقع  م��ن  عاجلة،  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ب��دون  �أن��ه  �إىل 
�شوء  من  �أفغان�شتان  يف  طفل  مليون  حو�يل  يعاين  �أن  �لعام  هذ� 
�أن تف�شي �حل�شبة  �أن ميوتو�، لفتا �إىل  �لتغذية �حلاد، وميكن 
و�لإ�شهال �ملائي �حلاد �أدى �إىل تفاقم �لو�شع، ما يعر�س �ملزيد 

من �لأطفال للخطر.
�إىل  كابول  يف  �ل�شلطات  مع  �جتماعه  خ��الل  عبدي  ون��وه 
�لأ�شا�شية،  �ل�شحية  �لرعاية  �إىل  للو�شول  �لأطفال  حاجة 
وخدمات  �ل�شحي،  و�ل�شرف  و�مل��ي��اه  و�لتغذية،  و�لتح�شني، 
�شد  �لتح�شني  حمالت  ��شتئناف  �إىل  ودع��ا  �لطفل.  حماية 
للم�شاعدة يف  �لفور،  �لأطفال و�حل�شبة وك�وفيد-19 على  �شلل 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �لأمر��س  من  و�ملجتمعات  �لأطفال  حماية 
جميع  تعليم  مو��شلة  �أهمية  على  م�شدد�  باللقاحات،  منها 

�لفتيان و�لفتيات.

مذكرة تفاهم بين الجامعة 
العربية ومجلس التعاون الخليجي

*القاهرة 
�لتعاون �خلليجي، مذكرة  �لعربية وجمل�س  وقعت �جلامعة 
عالقات  تعميق  على  �لعمل  �شاأنها  من  و�شاملة،  جامعة  تفاهم 

�لتعاون و�لتن�شيق وتبادل �لر�أي و�مل�شورة بني �لأمانتني.
و�أكد �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، �أحمد �أبو �لغيط، 
�أهمية مذكرة �لتفاهم �لتي مت توقيعها مع �لأمني �لعام ملجل�س 
�ىل  تهدف  و�لتي  �حلجرف،  نايف  �لدكتور  �خلليجي،  �لتعاون 

تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق بني �ملنظمتني.
وقال �أبو �لغيط يف موؤمتر �شحفي م�شرك مع �لدكتور نايف 
�شيكون  �مل��ذك��رة  جن��اح  �ن  �لعربية،  �جلامعة  مبقر  �حلجرف 
�أن  �إىل  م�شري�  �مل�شرك،  �لعربي  �لعمل  دعم  يف  كبريً�  جناحًا 
�ل�شابقة  �لتفاهم  ملذكرة  وحتديث  تطوير  هي  �لتفاهم  مذكرة 
ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  ب��دور  م�شيدً�   ،1992 �لعام  منذ  �ملوقعة 
�لتعاون �خلليجي �لدكتور نايف �حلجرف يف طرح فكرة تطوير 

هذه �ملذكرة وحتديثها.

*غزة 
بع�س  فل�شطينيون،  وجتار  مز�رعون  منع 
�أبو  �لقادمة من معر كرم  �لفو�كه  �شاحنات 
من  �ل�شر�ئيلي،  �جلانب  مع  �لتجاري  �شامل 
�ملرور �إىل د�خل قطاع غزة، وذلك �حتجاجا 
�لأخري  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  لقر�ر  ورف�شًا 
بو�شع �شروط ومعايري تعجيزية �أمام ت�شويق 

وت�شدير حم�شول �لبندورة.
�حتجاجية  وق��ف��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ملز�رعي وجتار وم�شدري �ملحا�شيل �لزر�عية 
�شامل  �بو  كرم  ملعر  �خلارجية  �لبو�بة  �أمام 
جنوب قطاع، نظمها �لحتاد �لعام للفالحني 

و�لتعاونيني �لزر�عيني �لفل�شطينيني.
و�ت���ل���ف �مل�����ز�رع�����ون خ����الل �ل��وق��ف��ة 
�لحتجاجية، كميات من �لبندورة �لتي ي�شع 
�لحتالل �شروطا تعجيزية �أمام مرورها عر 

�ملعر �لوحيد لقطاع غزة.
بدوره، قال رئي�س �لحتاد �لعام للفالحني 
و�لتعاونيني �لزر�عيني �لعبد �ل�شتار �شعت �إن 
طلب �لحتالل نزع �لغطاء �لأخ�شر عن ثمار 
�لغطاء  لأن  خ�شائر،  لنا  ي�شبب  �لبندورة، 

�لثمرة،  ل�شالحية  �أط��ول  مدة  على  يحافظ 
ذ�ت  �لثمار  يف�شل  �ل�شفة  يف  �مل�شري  �أن  كما 

�لغطاء.

�إىل  كافة  �ملخت�شة  �جلهات  �شعت  ودع��ا 
�ل��ت��دخ��ل و�ل��ت��و���ش��ط ل��دى �لح��ت��الل، لرفع 
�أمام ت�شدير �ملحا�شيل،  �لتعجيزية  �ل�شروط 

خا�شة �لبندورة.

عن  �ملز�رعني  ع��زوف  �إمكانية  من  وح��ذر 
ومنع  �ملحلية،  �لأ�شعار  تدين  ظل  يف  �لزر�عة 
قد  ما  �ل��زر�ع��ي؛  �لإنتاج  م�شتلزمات  �إدخ��ال 

يوؤثر على �ل�شلة �لغذ�ئية يف �لقطاع.

*كابل 
�لعا�شمة  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  حذرت 
�لأف��غ��ان��ي��ة ك��اب��ل �ل��رع��اي��ا �لأم��ريك��ي��ني من 
�لتوجه �إىل فندق"�شريينا" يف كابل وحميطه 

ب�شبب تهديد�ت �أمنية.
كابل  يف  عربية  نيوز  �شكاي  موفد  وق��ال 
و�نت�شار�  م�شددة  �أمنية  �إج��ر�ء�ت  هناك  �إن 
ملقاتلي وقنا�شة طالبان د�خل وحميط فندق 

"�شريينا" يف �لعا�شمة �لأفغانية.
�لأجانب  �لنزلء  �لفندق ع�شر�ت  وي�شم 
من �لدبلوما�شيني و�ل�شحفيني ومن ي�شتعدون 

لل�شفر يف رحالت �لإجالء.
�إن  عربية  نيوز  ل�شكاي  م�شادر  وقالت 
ع�شر�ت  لإج��الء  رحلة  تنطلق  �أن  �ملقرر  من 
�شمن  كابل  من  �أفغاين  �أ�شل  من  �لأمريكيني 
�لرعايا  لإج��الء  متو��شلة  رح��الت  �شل�شلة 

و�ملوظفني وعائالتهم.
فيه  �ختتمت  �لذي  �لوقت  يف  هذ�  ياأتي 
وم�شوؤولني  �لأمريكي  �جلانبني  بني  حمادثات 
�لقطرية  �لعا�شمة  يف  طالبان  ح��رك��ة  يف 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  و���ش��ف��ه��ا  و�ل��ت��ي  �ل���دوح���ة 

باملناق�شات  بر�ي�س  نيد  �لأمريكية  �خلارجية 
�ل�شريحة و�ملهنية.

�إىل  �شافر  م�شركا  وفد�  �إن  بر�ي�س  وقال 

�لدوحة يف 9 و 10 �أكتوبر، للقاء كبار ممثلي 
خالل  �لأم��ريك��ي  �ل��وف��د  رك��ز  حيث  طالبان، 
�ملحادثات على خماوف �لأمن و�لإرهاب و�ملمر 
من  وغ��ريه��م  �لأم��ريك��ي��ني  للمو�طنني  �لآم���ن 

وكذلك  �لأفغان،  و�ل�شركاء  �لأجانب  �لرعايا 
�مل�شاركة  ذل��ك  يف  مبا  �لإن�����ش��ان،  حقوق  على 
جو�نب  جميع  يف  و�لفتيات  للن�شاء  �لهادفة 

�ملجتمع �لأفغاين.

غزة: مزارعون وتجار يحتجون على قيود 
االحتالل أمام تصدير منتجاتهم الزراعية

السفارة األميركية في كابل تحذر 
من التوجه لفندق سيرينا ومحيطه
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*وكاالت
نهائي  �إىل  �ل�شعودي  �ملنتخب  تاأهل 
بطولة غرب �آ�شيا حتت 23 عاما، بفوزه 
يف  رد  دون  بهدف  �لعر�قي  نظريه  على 
�أقيمت  �لتي  باملبار�ة  �لنهائي،  ن�شف 
بن  حممد  �لأم��ري  ب�شتاد  �ليوم  م�شاء 
فهد يف مدينة �لدمام باململكة �لعربية 

�ل�شعودية.
�شجله  لل�شعودية  �لوحيد  �لهدف 
 ،49 �لدقيقة  يف  �لغنام  خالد  �لالعب 
يف  �لأردن  مع  موعد�  �لأخ�شر  لي�شرب 

�لدور �لنهائي.
ب����د�أ ف��ري��ق �ل�����ش��ع��ودي��ة �مل���ب���ار�ة 
على  �حلفاظ  خ��الل  من  كبري  ب�شغط 
�ل���ك���رة يف م��ن��ط��ق��ة م��ن��ت��خ��ب �ل��ع��ر�ق 
بدفاع  ��شطدم  لكنه  �لأخ�شر  وح��اول 
�لعر�قي نظريه  �ملنتخب  منظم، وباغت 

�ل�شعودي بهجمة مرتدة قادها �لالعب 
�أن  قبل  مد�فعني  جتاوز  �شرتيب  �أحمد 
��شطدت  �لكرة  لكن  ز�مل  ل�شادق  ت�شل 

باملد�فع �ل�شعودي.
ي�شجل  �أن  حمد�ن  �هلل  عبد  وك��اد 
�لأومل��ب��ي  ب��دف��اع��ات  توغله  بعد  ه��دف��ا 
�لكرة  وم��رر  �حلار�س  وجت��اوز  �لعر�قي 
د�خ��ل  يكملها  م��ن  جت��د  مل  �لعر�شية 
�ل�����ش��ب��اك. وت���ك���رر �حل����ال يف �إح���دى 
�لهجمات حيث توغل عبد �هلل حمد�ن 
�أحمد عرقله خارج  لكن �حلار�س ح�شن 
منطقة �جلز�ء ليح�شل على ركلة حرة 
ي�شتثمرها  مل  �جل����ز�ء  م�����ش��ارف  ع��ل��ى 

�لفريق �ل�شعودي.
هجمات سرتيب

�شرعة  ��شتغل  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب 
ومهارة �لالعب �أحمد �شرتيب يف �لهجوم 
للت�شجيل،  فر�شتني  على  وح�شل  �ملرتد 

�لعار�شة  علت  و�شددها  بكرة  مر  حيث 
جتاوزه  بعد  �ل�شيناريو  بذ�ت  و�لأخ��رى 

�ملد�فع لكن ت�شديدته كانت �شعيفة.
فر�شة  �ل�شعودي  �ملنتخب  و�أه���در 
�إىل  و�شلت  عر�شية  ك��رة  م��ن  خطرية 
�ل���الع���ب ن����و�ف ب��و���ش��ل ���ش��دده��ا ف��وق 
�لعار�شة ليهدر فر�شة ممكنة للت�شجيل 
�ل�شوط  �أن  �إل  �مل��ب��ار�ة  �شرعة  ورغ��م 

�لأول �نتهى بالتعادل �ل�شلبي.

هدف سعودي
��شتغل �ملنتخب �ل�شعودي �لفو�شى يف 
دفاعات �ملنتخب �لعر�قي نتيجة �إ�شابة 
�مللعب  خارج  �لعالج  وتلقيه  ر�ئد  ح�شم 
يف  �حلار�س  �أخطاأ  عر�شية  كرة  ليمرر 
�لغنام  خالد  ر�أ���س  �إىل  لت�شل  خروجه 
�شجل منها هدف �لتقدم يف �لدقيقة 49 

لريجح كفة �لأخ�شر �ل�شعودي.
�لنتيجة  �لعمار  ي�شاعف  �أن  وك��اد 

�أحمد  ح�شن  �حل��ار���س  لكن  لل�شعودية 
�لعر�قي  �ملنتخب  و�أهدر  للكرة،  ت�شدى 
توغل  �أن  بعد  �لنتيجة  تعديل  فر�شة 
�ل�شعودية  ب��دف��اع��ات  �ق��ب��ال  زي����د�ن 
موؤمل  �إىل  و�شلت  عر�شية  ك��رة  وم��رر 
م�شت  �لطائر  على  �شددها  �لر�شا  عبد 

�ل�شباك �جلانبية.

تبديالت سكوب
حاول مدرب �لعر�ق �شكوب �لذي زج 
بكل من ح�شن عبد �لكرمي ووكاع رم�شان 
وم�شطفى  مكنزي  و�أحمد  غالب  وعامر 
�لر�شا  موؤمل عبد  و�إخ��ر�ج كل من  وليد 
ور�شا فا�شل وزيد�ن �قبال ومنظر عبد 
على  �ل�شتحو�ذ  ر�ئ��د،  وح�شن  �لأم��ري 
�لكرة لكن �خلطورة مل تكن باحلد �لذي 
يهدد مرمى �ل�شعودي �لذي جنح يف بناء 
بفوزه  �ملبار�ة  لتنتهي  مرماه  �أمام  جد�ر 

بهدف دون رد.

*وكاالت
وتون�س،  موريتانيا  مو�جهة  على  �ل�شلبي  �لتعادل  خيم 
�لأحد، �شمن مناف�شات �جلولة �لر�بعة من �ملجموعة �لثانية 

بت�شفيات �أفريقيا �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل 2022 يف قطر.
ورفع �ملنتخب �لتون�شي ر�شيده �إىل ع�شر نقاط يف �شد�رة 
�ل�شتو�ئية  نقاط عن منتخب غينيا  بفارق ثالث  �ملجموعة، 

�شاحب �ملركز �لثاين.
�أول  على  موريتانيا  منتخب  ح�شل  �لآخ��ر  �جلانب  على 
نقطة له يف م�شو�ر �لت�شفيات، حمتال �ملركز �لر�بع و�لأخري، 
�ملركز  �شاحب  ز�مبيا  منتخب  خلف  نقاط  ث��الث  وب��ف��ارق 

�لثالث.
�لتي  �لتغيري�ت  �ملبار�ة بعدد من  �لتون�شي  ودخل �ملنتخب 
�أجر�ها �ملدير �لفني منذر �لكبري على ت�شكيل "ن�شور قرطاج" 
حيث ف�شل جلو�س �ملهاجم �خلطري وهبي �خلزري على مقاعد 
و�لذي  �جلزيري  �لدين  �شيف  على  �لعتماد  وقرر  �لبدلء، 

�شجل هدفا يف مبار�ة �لذهاب �لتي �نتهت يف تون�س 3 / 0.
على  �مل��وري��ت��اين  �ملنتخب  �عتمد  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  على   
�لدفاع  لخ��ر�ق  حماولته  يف  دياكاتي  �إ�شماعيل  مهاجمه 

�لتون�شي.
�ملنتخب  وظ��ه��ر  �مل�����ش��ت��وى  متو�شطة  �مل��ب��ار�ة  وج���اءت   
فيما  تون�س،  يف  �ل�شابقة  �ملبار�ة  من  �أف�شل  ب�شكل  �ملوريتاين 
�شكل �لفريق �ل�شيف بع�س �خلطورة على مرمى بابكار ديوب.
متبادلة  حماولت  �ملبار�ة  من  �لأول  �ل�شاعة  ربع  و�شهد   
بع�س  معلول  علي  عر�شيات  �شكلت  فيما  �لفريقني،  جانب  من 

�خلطورة على �ملرمى �ملوريتاين.
�مللعب  و�شط  من  �شا�شي  فرجاين  �نطلق   28 �لدقيقة  ويف   
كرة  لعب  �لذي  رفيعي،  حلمزة  �ليمنى  �جلهة  �إىل  كرة  ومرر 
بت�شتيت  قام  �ملوريتاين  �لدفاع  لكن  �جلزيري،  نحو  عر�شية 

�لكرة.
مبرمى  �نفر�د  يف  �جلزيري  �نطلق  بدقيقتني  ذلك  وبعد 

بابكار، لكن �لأخري كان �أ�شرع وجنح يف �لتقاط �لكرة.
�حلار�س  لكن   ،34 �لدقيقة  يف  �أر�شية  كرة  �شا�شي  و�شدد   

�ملوريتاين ت�شدى لها بدون �أي م�شاكل.
 وحاول �ملنتخب �لتون�شي مرة �أخرى، حينما �شدد عي�شى 
�لقائم  جو�ر  �إىل  مرت  لكنها  ز�حفة،  �أر�شية  كرة  �لعيدوين 

للمرمى. �لأي�شر 
 39 �لدقيقة  يف  خطرية  لت�شديدة  م�شطفى  بن  وت�شدى   
�لفر�س  �أخطر  يف  �ملوريتاين،  �ملنتخب  مهاجم  دياماتي  من 

للفريق �مل�شيف يف �ل�شوط �لأول.
قبل  �لرفاعي  من  قوية  ت�شديدة  و�أبعد  بابكار  وتاألق   
نهاية �ل�شوط �لأول بخم�س دقائق، لينتهي بالتعادل �ل�شلبي.

من  عدد�  �ملوريتاين  �ملنتخب  �أجرى  �لثاين،  �ل�شوط  ويف   
�لتغيري�ت يف �شفوفه، يف حماولة منه خلطف هدف قد يعني 

�لكثري يف مبار�ة مهمة �أمام مت�شدر ترتيب �ملجموعة.
�أد�ءه  �أت�����ش��م  فقد  �لتون�شي  للمنتخب  بالن�شبة  �أم���ا   
�لتي  �لكبرية  �خلرة  ظل  يف  ممكن  جمهود  باأقل  باخلطورة 
و�أبعد فر�شة خطرية  يتمتع بها لعبوه.  وتاألق بن م�شطفى 
�مل�شيف  �لفريق  ليحرم   ،72 �لدقيقة  يف  �ملوريتاين  للمنتخب 

من ت�شجيل هدف �لتقدم.
بن  �لدين  وفخر  �خل��زري  وهبي  �لبديلني  ن��زول  ورغ��م   
يو�شف كدعم هجومي للفريق �لتون�شي يف �ملبار�ة يف �لدقائق 
�خلم�س �لأخرية، �إل �أن ذلك مل يكن كافيا لت�شجيل �لأهد�ف، 

�ل�شلبي. �ملبار�ة بالتعادل  لتنتهي 

هايل ونجوم المستقبل أبرز مكاسب 
أولمبي األردن في غرب آسيا

*وكاالت
بعد  �لأح��د،  �إ�شبانيا،  منتخب  قائد  بو�شكيت�س،  �شرجيو  �أك��د 
�لهدف  �أن  �أمام فرن�شا )1-2(،  نهائي دوري �لأمم �لأوروبية  خ�شارة 

�لثاين �لذي �شجله كيليان مبابي للديوك جاء من ت�شلل.
�ملبار�ة،  بعد  �لإ�شباين  للتليفزيون  بت�شريحات  بو�شكيت�س  و�أدىل 
�إري��ك  �إن  �حلكم  ق��ال  مبابي،  على  ت�شلال  �لكرة  "كانت  فيها:  ق��ال 
ل  �لأم��ر  لكن  �لت�شلل..  وك�شر  �لكرة  للعب  طريقه  يف  كان  جار�شيا 
معنى له، مل يرغب يف لعب �لكرة، بل حاول ��شتخال�شها كاأي مد�فع".

�خل�شارة"،  ي�شتحق  "ل  بالده  منتخب  �أن  على  بو�شكيت�س  و�شدد 
"متماثلتني"،  �إز�ء ت�شجيل فرن�شا هدفني من كرتني  �أ�شفه  معربا عن 
و�أ�شر على �أن هدف مبابي "كان يبدو ت�شلال من �لد�خل" بالن�شبة له 

هو وزمالئه يف �لفريق.
مو��شلة  �شوى  لدينا  خيار  "ل  روخا":  "ل  منتخب  قائد  و�أ�شاف 
للتتويج  ل��الأم��ام  خ��ط��وة  �ت��خ��اذ  علينا  �لأب��ط��ال،  وتهنئة  �لعمل 
�ملبار�ة،  على  �لهيمنة  وحاولنا  �خل�شم،  خطورة  نعي  كنا  بالألقاب.. 

وجنحنا يف �أوقات كثرية".
"يجب تقدير  و�ختتم لعب و�شط بر�شلونة ت�شريحاته، قائال: 
�شعبة..  لكنها  جديدة  بطولة  يف  �لنهائي  ولعب  هنا،  �إىل  و�شولنا 
خرة،  و�كت�شاب  �ملناف�شة  مو��شلة  يف  �ملبار�ة  هذه  ت�شاعدنا  �أن  �آمل 
�لتاأهل  طريق  على  م�شريية،  مباريات  �شنخو�س  �لآن  من  �شهر  فبعد 

للمونديال".

أفضل العب يف البطولة
وح�شل بو�شكيت�س على جائزة �أف�شل لعب، يف �ملرحلة �لنهائية 

من �لن�شخة �لثانية لدوري �لأمم �لأوروبية.
ومببار�ة �ليوم، و�شل بو�شكيت�س �إىل �ملو�جهة �لدولية رقم 131 
�إنيي�شتا،  �آندري�س  �ل�شابق  زميله  ليعادل  )لروخ��ا(،  مع  م�شريته  يف 
خلف  �إ�شبانيا،  بقمي�س  مباريات  خا�س  لع��ب  �أك��ر  ر�ب��ع  وي�شبح 

ت�شايف هرنانديز و�إيكر كا�شيا�س و�شريجيو ر�مو�س.

*وكاالت
عبد  �ملغربي،  جنمه  غياب  عن  �ل�شعودي  �لن�شر  ن��ادي  ك�شف 
�لرز�ق حمد �هلل، عن تدريبات �لعاملي م�شاء �لأحد، ��شتعد�د� ملبار�ة 

�لوحدة �لإمار�تي �لقادمة، يف ربع نهائي دوري �أبطال �آ�شيا.
وذكر �لن�شر، عر ح�شابه �لر�شمي على "توير"، �أن حمد �هلل مل 
ي�شارك يف تدريبات �ليوم، باإذن من �جلهاز �لفني، �إثر عار�س �شحي 

ب�شيط.
بيدرو  �لرتغايل  �ملدرب  قاده  �لذي  �لن�شر�وي،  �ملر�ن  و��شتمل 
مل�شتني،  من  �للعب  ومتارين  متنوعة،  لياقية  تدريبات  على  �إميانويل، 

وُ�ختتم مبناورة على ن�شف م�شاحة �مللعب.
�ملحرفني  دوري  ترتيب  جدول  يف  �لثالث،  �ملركز  �لن�شر  ويحتل 

�ل�شعودي، بر�شيد 12 نقطة من 6 مباريات.

مدرب أولمبي األردن: 
االنضباط التكتيكي سر 

الخماسية أمام سوريا
*وكاالت

�أن  �لأردين،  �لأوملبي  للمنتخب  �لفني  �ملدير  هايل  �أحمد  �أك��د 
�لفوز على �شوريا "5-2" يف بطولة غرب �آ�شيا حتت 23 عامًا، حتقق 
�متد�د  على  �لالعبون  به  ت�شلح  �لذي  �لتكتيكي  �لن�شباط  بف�شل 

�شوطي �ملبار�ة.
جدً�  "�شعيد  �لأردين:  �لحتاد  ملوقع  ت�شريحات  يف  هايل  وقال 

باأد�ء �لالعبني و�لو�شول للمبار�ة �لنهائية لبطولة غرب �آ�شيا".
�ل�  طو�ل  �لالعبون  �أظهره  �لذي  �لتكتيكي  "�لن�شباط  و�أو�شح: 

90 دقيقة كان �لعالمة �لفارقة يف �للقاء".
حيث  �ل�شعودي  �ملنتخب  �أمام  مهمة  مبار�ة  تنتظرنا   " و�أ�شاف: 

ميتاز بالقوة �لبدنية و�لفنية".
�شياحني  خالد  �لأردين  �ملنتخب  لعب  �شيخ�شع  ثانية،  جهة  من 
للمزيد من �لفحو�شات، باإ�شر�ف �جلهاز �لطبي، للوقوف على �إ�شابته 

�أمام �ل�شعودية. و�إمكانية �لتحاقه باملبار�ة �ملقبلة 
�شوريا  مرمى  يف  ل��الأردن  �لأول  �لهدف  �أح��رز  قد  �شياحني  وكان 

بعدما تابع متريرة مهند �أبو طه وو�شع �لكرة د�خل �ل�شباك.
وتعتر بطولة غرب �آ�شيا، �ملحطة �لإعد�دية �لأخرية للمنتخب 
�لتي  �لآ�شيوية  �لت�شفيات  يف  �مل�شاركة  قبل  �ل��ردي��ف،  �لأردين 
حل  حيث  �ملقبل،  �لأول  ت�شرين  �أكتوبر/  �أو�خر  �لأردن  ت�شت�شيفها 

�ملنتخب باملجموعة �ل�شاد�شة �إىل جانب فل�شطني وتركمان�شتان.

*وكاالت
�لغائب،  حامت  برئا�شة  �ل�شوري،  �لكرة  �حتاد  "كووورة" �أن  علم 
�لتو��شل �لجتماعي  مو�قع  �أحد  ��شتثنائيا، عر  يعقد �جتماعا  قد 
�آ�شيا،  غرب  بطولة  يف  �لأوملبي  �ملنتخب  نتائج  لدر��شة  �ليوم،  م�شاء 

بال�شعودية. �ملقامة حاليا 
نظريه  �أم��ام  �لأح���د،  م�شاء  خ�شر،  ق��د  �ل�شوري  �ملنتخب  وك��ان 

�لأردين )5-2( يف ن�شف �لنهائي.
�ملنتخب  مع  �ملتو�جد  �لغائب،  ل�"كووورة" �أن  خا�س  م�شدر  و�أكد 
لبحث  �لحت���اد،  �أع�شاء  م��ن  ع��دد  م��ع  �شيتو��شل  ب����الأردن،  �لأول 
مرو�ن  معه  يتو�جد  �لذي  �لأوملبي،  للمنتخب  �لفني  �جلهاز  م�شتقبل 
�شعد  �لآخ���ر،  �لع�شو  ي��ر�ف��ق  فيما  �لحت���اد،  �إد�رة  ع�شو  خ���وري، 

�لنا�شئني. قرقناوي، منتخب 
�لفني  �جلهاز  �إقالة  �شيكون  �لحت��اد  توجه  �أن  �مل�شدر  وك�شف 

بقيادة ر�أفت حممد، وتكليف جهاز فني جديد.
نظريه  مع  مبا�شرًة  �ل�شوري  �لحتاد  �شيتو��شل  �أخ��رى،  جهة  من 
�ملنتخب  ي�شارك  حيث  دخ��ول،  تاأ�شري�ت  على  للح�شول  �لقطري 
�لأوىل  �ملجموعة  �شمن  عاًما،   23 حتت  �آ�شيا  ت�شفيات  يف  �لأوملبي 

بجانب �ليمن وقطر و�شريلنكا.

*وكاالت
حقق �ملنتخب �لفرن�شي لقب دوري �لأمم �لأوروبية، بالفوز على 

�إ�شبانيا )2-1( يف مبار�ة نهائية حاب�شة لالأنفا�س، م�شاء �لأحد.
�أحرز  بينما   ،64 �لدقيقة  يف  �أويارز�بال،  ميكيل  لإ�شبانيا  و�شجل 

لفرن�شا كل من، بنزميا يف �لدقيقة 66، ومبابي يف �لدقيقة 80.
بد�أت �ملبار�ة ب�شغط قوي من فرن�شا، وتلقى كرمي بنزميا متريرة 
يف عمق منطقة �جلز�ء، لينفرد باحلار�س �شيمون وير�وغه، قبل �أن 

ميرر كرة �أبعدها دفاع �إ�شبانيا �إىل �لركنية، يف �لدقيقة 6.
�أر�شية  بت�شديدة   ،11 �لدقيقة  يف  �إ�شبانيا  من  رد  �أول  وج��اء 
حار�س  لوري�س،  هوجو  ب�شهولة  �أم�شكها  �شار�بيا،  بابلو  من  �شعيفة 

فرن�شا.
 ،31 �لدقيقة  يف  جز�ء،  بركلة  �لإ�شباين  �ملنتخب  لعبو  وطالب 
يحت�شب  مل  �حلكم  لكن  بيده،  �لكرة  فرن�شا  مد�فع  كوندي  مل�س  �إثر 

�شيئا بعد �لرجوع لتقنية �لفار.
�لدقيقة 39،  �لعمق جلريزمان، يف  �إر�شال كرة يف  وحاول بوجبا 
لول تقدم �حلار�س �شيمون �لذي �أم�شكها قبل �أن ت�شل ملهاجم �أتلتيكو 

مدريد.
 ،40 �لدقيقة  يف  لالإ�شابة،  فرن�شا  مد�فع  فار�ن  ر�فائيل  وتعر�س 
باأوباميكانو  �لدفع  للديوك،  �لفني  �ملدير  دي�شامب،  ديدييه  وقرر 

بدل منه.
وبد�أت �لإثارة عندما �شدد ثيو هرينانديز، ظهري �أي�شر فرن�شا، يف 

�لعار�شة بالدقيقة 63.
ت�شجيل  يف  �شريًعا  �أويارز�بال  جنح  منظمة،  مرتدة  هجمة  ومن 
�أوباميكانو  وتخطى  �لعمق  يف  كرة  تلقى  �إذ  لإ�شبانيا،  �لأول  �لهدف 
يف  �لديوك،  حار�س  لوري�س  هوجو  ي�شار  �أ�شفل  و�شدد  فرن�شا،  مد�فع 

�لدقيقة 64.
 ،66 �لدقيقة  يف  لفرن�شا،  �لتعادل  هدف  بنزميا  كرمي  و�قتن�س 
بيده  �لكرة  مل�س  �لذي  �شيمون،  �أوناي  ي�شار  �أق�شى  ر�ئعة  بت�شديدة 

لكنه مل ي�شتطع �لت�شدي لها.
و�شدد بول بوجبا كرة ر�أ�شية �شعيفة، يف �لدقيقة 69، بني يدي 

�شيمون.
 ،71 �لدقيقة  يف  �لثاين،  �لهدف  ت�شجيل  فر�شة  مبابي  و�أ�شاع 
هدف  يحرز  �أن  قبل  �إ�شبانيا،  حار�س  بها  �أم�شك  كرة  �شوب  عندما 
هرينانديز،  ثيو  من  متريرة  تلقيه  �إث��ر   ،80 �لدقيقة  يف  �لبطولة 

�إ�شبانيا. لي�شدد يف �شباك 
�لتي  لفرن�شا،  �لثاين  �لهدف  بعد  �لإ�شباين بقوة  �ملنتخب  و�شغط 
هوجو  �حلار�س  ت�شدى  كما  �ملناف�س،  هجوم  �أم��ام  دفاعها  ��شتمات 
 )1-2( �لديوك  بفوز  �ملبار�ة  لتنتهي  خطريتني،  لت�شويبتني  لوري�س 

وتتويجهم بلقب دوري �لأمم �لأوروبية.

االتحاد السوري يتجه إلقالة 
جهاز المنتخب األولمبي

بنزيما ومبابي يتوجان فرنسا 
بدوري األمم على حساب إسبانيا التعادل السلبي يحسم 

مباراة موريتانيا وتونس

السعودية تقصي العراق وتضرب 
موعدا مع األردن بالنهائي

*وكاالت
�لأردنية،  �لقدم  كرة  جماهري  عا�شت 
ي��ق��دم��ه منتخب  �ل��ف��رح مب��ا  م��ن  ح��ال��ة 
ونتائج يف بطولة غرب  �أد�ء  �مل�شتقبل من 
�آ�شيا حتت 23 عاما، �ملقامة يف �ل�شعودية.

�لنهائي  �مل�شهد  �لأردن  منتخب  وبلغ 
حيث  و��شتحقاق،  ج��د�رة  عن  للم�شابقة 
يف   2-5 بنتيجة  �ل�شوري  مناف�شه  �جتاز 
�ملا�شية  �لليلة  جمعتهما  مثرية  مو�جهة 

�لنهائي. بن�شف 
وع����اد �لأم�����ل م���ن ج��دي��د جل��م��اه��ري 
�ملنتخب  بو�بة  من  �لأردنية  �لقدم  كرة 
�إخفاق  بعد  �ملوهوبني،  وجنومه  �لأوملبي 
بلوغ  على  �ملناف�شة  يف  �لأول  �ملنتخب 

مونديال قطر.
�لتقرير،  ه��ذ�  يف  ك����ووورة،  وي�شلط 
وما  �لأوملبي  �لأردن  منتخب  على  �ل�شوء 

حققه يف بطولة غرب �آ�شيا:

جنوم باهرة
�أكد منتخب �لأردن �لأوملبي �أن �شفوفه 
ز�خرة مبو�هب جديرة بالتقدير، وقادرة 
على �أن تكون رقما �شعبا يف قادم �ل�شنو�ت 
�لأردن��ي��ة  �ل��ك��رة  حلم  لتحقيق  �ملقبلة 

بالو�شول �إىل �ملونديال.

نظريه  �أمام  لفتا  �أد�ء  �ملنتخب  وقدم 
دللت  بخما�شية  تفوقه  و�أثبت  �ل�شوري، 
�إمكانات  من  �لالعبون  به  يتمتع  ما  على 

وجاهزية فنية وبدنية.
�لع�شري  �لظهري  لف��ت  ب�شكل  وب��رز 
�إبر�هيم  �أبو طه ومهند�س �لهجمات  مهند 
�لنعيمات  يزن  �ملوهوب  و�لهّد�ف  �شعادة 
دور�  لعبو�  حيث  �ملطلب،  عبد  وحممد 
�إىل  �ل��و���ش��ول  م�شهد  �شياغة  يف  مهما 

�لنهائي.
�جلعيدي  �أحمد  �ملرمى  حار�س  وتاألق 
موقف،  من  �أك��ر  يف  مرماه  عن  �ل��ذود  يف 
لها  �شيكون  �لتي  �ملو�هب  �أحد  �أنه  ليوؤكد 

�شاأن كبري.

تعزيز الثقة
للم�شهد  �لأردن  منتخب  و�شول  يعتر 
خا�س  حيث  ذ�ت��ه،  بحد  �إجن��از�  �لنهائي 
ت�شدر  يف  وجن���ح  م��ت��ك��اف��ئ��ة  م��و�ج��ه��ات 
ن��ق��اط،   6 ب��ر���ش��ي��د  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
�لنهائي  ن�شف  يف  �شوريا  منتخب  ليقابل 

ويتخطاه بتفوق و��شح.
�لأوىل  مبار�ته  �لأردن  �أوملبي  وخ�شر 
ما  ���ش��رع��ان  لكنه   ،"1-0" ُع��م��ان  �أم����ام 
�لكويت  �لفوز على  تو�زنه، فحقق  ��شتعاد 

�أن  قبل   ،"1-2" نف�شها  بالنتيجة  و�ليمن 
يجتاز �شوريا "2-5".

من  �لنهائي،  للم�شهد  �لو�شول  وع��زز 
على  وق��درت��ه  باملنتخب  �جلماهري  ثقة 
�مل�شاركات  يف  لح��ق��ة  �إجن����از�ت  حتقيق 
�ملقبلة، بعدما ظهر �لتناغم بني �لالعبني 

�لذين ت�شلحو� بان�شباط تكتيكي عال.

هايل يكسب الرهان
وهو  �لرهان  هايل  �أحمد  �ملدرب  ك�شب 
يف  م��رة  لأول  �لفني  �ملدير  مهمة  يتوىل 
و��شحة  ب�شمته  ظهرت  حيث  م�شريته، 
�ملدرو�شة  وحتركاتهم  �لالعبني  �أد�ء  على 
تكتيكي  تنوع  وفق  �مللعب،  �أر�شية  د�خل 

نا�شج.
و�ك��ت�����ش��ب ه��اي��ل �ل��ث��ق��ة ب��ق��در�ت��ه 
�لتدريبية، حيث خطف �لأ�شو�ء، وقطف 
ظهرت  ك��م��درب  �شريعا،  �جتهاده  ثمرة 

�مل�شتقبل. ب�شمته على منتخب 
ينبغي  �أخطاء  ثمة  �أن  هايل  وي��درك 
ت��د�رك��ه��ا يف ق���ادم �لأي����ام وب��خ��ا���ش��ة يف 
�خلط �خللفي، ما ميّكن منتخب �لأردن من 
لقب  على  �مل�شت�شيف  �ل�شعودية  مناف�شة 

�لبطولة.
)كوورة(

بوسكيتس بعد الفوز بجائزة 
األفضل: هدف مبابي تسلل

حمد اهلل يغيب 
عن تدريبات النصر
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*عمان 
وخدمية  �شناعية  فاعليات  ممثلو  �أكد 
�ملحلي  �لناجت  منو  �أن  بالقت�شاد،  وخ��ر�ء 
�لإجمايل يف �لربع �لثاين من �لعام �حلايل، 
ي�شري �إىل �أن عجلة �لقت�شاد �لوطني بد�أت 
بالدور�ن وتخطي تد�عيات جائحة فريو�س 

كورونا.
وقالو� لوكالة �لأنباء �لأردنية )بر�(، 
�لنمو،  �أرق��ام  يف  �ملحلوظ  �لتح�شن  هذ�  �إن 
�لقطاعات  خمتلف  فتح  �إع���ادة  بعد  ج��اء 
و�لج����ر�ء�ت  �لقيود  ورف��ع  �لقت�شادية 
�لوباء،  تف�شي  ومنع  ملو�جهة  فر�شت  �لتي 
�ل�شريبية  �لإي���ر�د�ت  لتح�شن  بال�شافة 
�لقت�شاد  �أن  وبينو�  �لكلية.  و�ل�شادر�ت 
لتقوده  و�لإمكانيات  �لقدرة  لديه  �لوطني 
ميتاز  �إذ  �لنمو،  معدلت  من  �ملزيد  لتحقيق 
ب��اأن  متوقعني  و�ل��ن��م��و،  للتطور  بقابليته 
من  �لثالث  �لربع  يف  �لنمو  معدلت  تتح�شن 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �لعام �حلايل. ومنا 
من  �لثاين  �لربع  يف  �لثابتة  �ل�شوق  باأ�شعار 
مقارنة  باملئة،  2ر3  بن�شبة  �حل��ايل،  �لعام 
بالربع �لثاين من �لعام �ملا�شي 2020، وفقا 
لبيانات �علنتها د�ئرة �لإح�شاء�ت �لعامة.

معدل  �أع��ل��ى  �لن�����ش��اء�ت  قطاع  وحقق 
7ر5  ن�شبته  بلغت  نف�شها،  �لفرة  خالل  منو 
4ر5  �ل�شتخر�جية  فال�شناعات  باملئة، 
3ر4  و�لت�شالت  و�لتخزين  و�لنقل  باملئة، 
باملئة،  9ر3  �لتحويلية  و�ل�شناعات  باملئة، 
و�لفنادق  و�لتجزئة  �جلملة  جتارة  وقطاع 
و�ملطاعم بن�شبة 8ر3 باملئة. رئي�س منظومة 
حلتم،  �أبو  �إياد  �لدكتور  �لردن(،  يف  )�شنع 
�أن عجلة  �أرقام �لنمو، تثبت  �إن حت�شن  قال 
خا�شة  ل�شابقها،  عادت  �لوطني،  �لقت�شاد 
بالعمل  �ل��ق��ط��اع��ات  فيها  ب����د�أت  ف���رة  يف 
جمددً�، متوقعًا �أن يكون �لنمو خالل �لربع 

�لثالث من �لعام �حلايل �أف�شل �أي�شًا.
يف  �لع�شو  حلتم  �أب��و  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
منو  �إن  عمان،  �شناعة  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
�رتفاع  مع  �ن�شجم  �لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت 
�لتجارة  وحجم  �لكلية،  �ل�شادر�ت  ن�شبة 
�لقطاعات  �خلارجية، وعودة عمل خمتلف 

�لقت�شادية �ملر�بطة مع بع�شها.
حقق  �ل��ذي  �لإن�شاء�ت  قطاع  �أن  و�أك��د 
�أعلى ن�شبة منو، دليل على زيادة �لطلب على 
�لطلب  يزيد  ما  وهو  و�لإن�شاء�ت،  �لعقار�ت 
لتنمو،  به  عالقة  ذ�ت  عديدة  قطاعات  يف 

خا�شة �لقطاع �ل�شناعي.
و�أ�شار �إىل �أن قطاع �ل�شناعات �لتحويلية 
�لوطني  �لقت�شاد  يف  �لنمو  معدلت  ق��اد 
خالل �لربع �لثاين للعام �حلايل مب�شاهمته 
نقطة.  66ر0  بنحو  �ملئوية،  �لنقاط  باأعلى 
�أن �ل�شتمر�ر يف �لنمو يتطلب خططًا  و�أكد 
�لقطاع  مع  بال�شر�كة  �حلكومة  من  فاعلة 
�أولويات  لرنامع  �شريعا  وتطبيقًا  �خلا�س، 
يتعلق  فيما  خا�شة  �لقت�شادية،  �حلكومة 
�ل�شناعي،  �لقطاع  لدعم  �شندوق  باإن�شاء 

�لذي �شي�شهم يف زيادة �ل�شادر�ت وتخفي�س 
�لنمو  يتح�شن  �أن  وتوقع  �لت�شغيل.  تكاليف 
خ���الل �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��ام �حل���ايل، 
لطبيعتها  �حل��ي��اة  ع���ودة  م��ع  ي��ب��د�أ  لكونه 
�أيلول  �شهر  من  �لأول  يف  �لقطاعات  وفتح 
�لربع  يحقق  �أن  يف  �مله  عن  معر�   ، �ملا�شي 

�لأخري�ملقبل �أرقامًا �أف�شل.
�شادر�ت  يف  �لنمو  معدل  �أن  �إىل  و�أ�شار 
باملئة   23 نحو  بلغ  �لذي  �ل�شناعي،  �لقطاع 
يف �لربع �لثاين من �لعام �حلايل، يدل على 
موؤكد�  �ملنا�شب،  و�شعره  �ملحلي،  �ملنتج  جودة 
دخله  على  �لنمو  باأثر  �شي�شعر  "�ملو�طن  �أن 
بدوره،  ككل"  وحياته  �ل�شتهالكي  ومنطه 
�لأردن  يف  �لبنوك  جمعية  عام  مدير  �أك��د 
�لقت�شاد  �أد�ء  �أن  �ملحروق،  ماهر  �لدكتور 
مبينا  �ل��ت��ع��ايف،  ب��د�ي��ة  م��ن  ح��ال��ة  يعك�س 
يدعو  موؤ�شر�  تعد  �لنمو  �أرق��ام  حت�شن  �أن 
للتفاوؤل باأن �لقت�شاد �لوطني لديه �لقدرة 
تد�عيات  م��ن  �لكثري  وجت���اوز  �لنمو  على 
�أن �لقت�شاد �لوطني  جائحة كورونا. وبني 
ل��دي��ه �ل��ق��درة و�لإم���ك���ان���ات �ل��ت��ي ت��ق��وده 
لتحقيق �ملزيد من معدلت �لنمو، ولكن لبد 
يف �لبد�ية معرفة �أ�شباب �نخفا�شها و�إيجاد 
�لقطاعات  �أن  �إىل  م�شري�  �ملنا�شبة،  �حللول 
�لتي حققت منو� �قت�شاديا مميز� مثل قطاع 
�ل�شتخر�جية  و�ل�شناعات  �لن�����ش��اء�ت 
�لتحويلية  و�ل�شناعات  و�لتاأمني،  و�ملالية 
ومتتلك  ديناميكية،  قطاعات  باأنها  متتاز 
�لقدرة على ��شتيعاب �ملزيد من فر�س عمل. 
ور�أى �لدكتور�ملحروق �أن �لقت�شاد �لوطني 
ومرحلة  فعلي،  �قت�شادي  من��و  ب��د�ي��ة  يف 
كورونا،  فريو�س  �أزم��ة  من  حقيقية  تعاف 
موؤكد� على حيوية �قت�شاد �ململكة وقابليته 
للتطور و�لنمو، "وهناك �لكثري من �ملجالت 
من  �ملزيد  وحتقيق  ��شتيعاب  على  �لقادرة 

�لنمو".
�ملديرين  هيئة  رئي�س  �أب��دى  جهته،  من 
جل��م��ع��ي��ة ����ش���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات 
�أجمد  عيد  )�إنتاج(  �لردنية  و�لت�شالت 
�لربع  يف  �لنمو  ب��ازدي��اد  تفاوؤله  �شوي�س، 
�لذي  �لتعايف  ظل  يف  �حل��ايل،  للعام  �لثاين 
كورونا.  فريو�س  جائحة  بعد  �لعامل  ي�شهده 
هذ�  ي�شل  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  �شوي�س  وع��ر 
�لكبري  �لنكما�س  تعو�س  ل��درج��ة  �لنمو، 
�لذي ح�شل �لعام �ملا�شي، موؤكد� �أن �لتفاوؤل 
�أن يكون مقرونًا ب�شيا�شات �قت�شادية  يجب 

ومالية حمكمة، لزيادة فر�س �لنمو.
و��شار �ىل �ن �لتعايف �لقت�شادي �لكامل 
على  بالأ�شا�س  ويعتمد  وقت،  �ىل  �شيحتاج 
�شل�شلة مر�بطة من �ل�شيا�شات �لقت�شادية 
تقييم  �إع��ادة  منها  و�لإ�شالحات،  و�ملالية 
�لتي طبقت  �ل�شريبية  �لإ�شالحات  فاعلية 
وحت�شني  �ملا�شية،  �شنو�ت  �خلم�س  خ��الل 
و�لبحث  �ل�شتثمار  وبيئة  �مل���ايل،  �حليز 
عن  و�لعاملية  �لإقليمية  �لتجارة  �آف��اق  يف 
ومنها  �ملنتجات،  لت�شدير  ج��دي��دة  فر�س 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  وخ���دم���ات  م��ن��ت��ج��ات 
�إىل  �شوي�س  ولفت  و�لت�شالت.  �ملعلومات 
�أن �لأردن لديه �لقدرة على تقدمي خدمات 
و�شناعة  و�لتطوير  و�لتقني  �لفني  �لدعم 
عر  ب���دوره،  عالية.  وب��ج��ودة  �لرجميات 
�ل�شابق،  �لن�شاء�ت  مقاويل  نقابة  �شر  �أمني 
�لدكتور معروف �لغنانيم، عن �أمله �أن تكون 
ن�شب �لنمو يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل عمومًا 
بد�ية  خ�شو�شًا،  �لإن�����ش��اء�ت  ق��ط��اع  ويف 

�لتعايف �لقت�شادي ملختلف �لقطاعات.
وقال �إن عودة �حلياة �إىل طبيعتها، ومنو 
دليل  باملئة،  5ر4  بن�شبة  �لن�شاء�ت  قطاع 
�لقطاع  فيها  توقف  فرة  بعد  �لتعايف  على 
جزئيًا وكليًا. و�أ�شاف �لغنانيم �إن "�لعاملني 
��شتكملو�  و�ملقاولت،  �لن�شاء�ت  قطاع  يف 
نهاية  من  �ملمتدة.  �لفرة  خ��الل  �مل�شاريع 
من  �ل��ث��اين  �لن�شف  ب��د�ي��ة  وح��ت��ى   2020
�لعام �حلايل، و�لتي توقفت �أعمالها، نتيجة 

جائحة فريو�س كورونا.
عقل،  مفلح  �لقت�شادي  �خلبري  وق��ال 
يعتر  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  من��و  �أن 
هذ�  �أن  مبينا  �لتعايف،  على  و��شحا  دليال 
�لوطني  �لق��ت�����ش��اد  ب���اأن  يعك�س  �ل��رق��م 
����ش��ت��ط��اع جت���اوز ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  متوقعا.  ك��ان  مم��ا  ب��اأ���ش��رع 
و�حلكومية،  �ل�شريبية  �لإي���ر�د�ت  حت�شن 
وع��ودة  �لكلية،  �ل�����ش��ادر�ت  حجم  وزي���ادة 
�لقت�شادية،  �لقطاعات  ملختلف  �حل��ي��اة 
�لو�شع  حت�شن  على  ت��دل  م��وؤ���ش��ر�ت  متثل 
حالة  هناك  ز�ل  ل  �أنه  مبينا  �لقت�شادي، 
�لبطالة  م��ع��دلت  لرت��ف��اع  نتيجة  �شلبية 
وزي����ادة �مل��دي��ون��ي��ة. ول��ف��ت �ل��دك��ت��ور عقل 
معدلت  يف  �أ�شهم  �لإن�شاء�ت  قطاع  �أن  �إىل 
�لعام  من  �لثاين  �لربع  خالل  وحقق  �لنمو، 
�حلايل منو� ملحوظا، �إ�شافة �إىل �ل�شناعات 
و�لتخزين  �لنقل  وق��ط��اع  �ل�شتخر�جية 
وبني  �لتحويلية.  و�ل�شناعات  و�لت�شالت 
هو  مما  �أك��ر  حت�شن  �لأردين  �لقت�شاد  �أن 
متوقع، ومتكن من �خلروج من حالة �لركود 
و�أ�شبح يحقق منو� جيد�، متوقعا �أن تتح�شن 
معدلت �لنمو خالل �لربع �لثالث من �لعامل 
�لعلمي  �لبحث  عميد  قال  ب��دوره،  �حل��ايل. 
�ل��ريم��وك  ج��ام��ع��ة  يف  �لعليا  و�ل��در����ش��ات 
�لناجت  منو  "�إن  �حل��م��وري:  قا�شم  �لدكتور 
�ملحلي �لإجمايل موؤ�شر على �أثر �إعادة فتح 
جائحة  بعد  �لقت�شادية  �لقطاعات  جميع 
�لتي  �لإغالقات  �أن  مبينا  كورونا"،  فريو�س 
فر�شت على بع�س �لقطاعات يف نف�س �لفرة 
من �لعام �ملا�شي �أدت �إىل تر�جع ملحوظ يف 
�أن  و�أ�شاف  باململكة.  �لقت�شادي  �لن�شاط 
�لعمل  �إىل  �لقت�شادية  �لقطاعات  ع��ودة 
�ل��ن�����ش��اط �لق��ت�����ش��ادي وب��ال��ت��ايل  ز�د م��ن 
باأن  �مله  �لنمو، معر� عن  حت�شنت معدلت 
ي�شاعد هذ� �لتح�شن يف تقليل ن�شب �لبطالة 

�ملرتفعة يف �لبالد.
 )بر�- وعد ربابعه وعائ�شة عناين(

اقتصاديون: تحّسن معدالت النمو 
يعكس حالة تعافي االقتصاد

هيئة االتصاالت تكرم 
شركة كريم األردن

*عمان 
كرمت هيئة تنظيم قطاع �لت�شالت �لأردنية �شركة كرمي �لأردن 
على جهودها يف دعم وتطوير قطاع �لتو�شيل يف �ململكة، وذلك خالل 
�لهيئة، بح�شور جمموعة من  �لتي نظمتها  �لعاملي  فعالية يوم �لريد 

�لعاملني يف قطاع �لريد.
جمل�س  رئي�س  �شلم  كرمي،  �شركة  عن  �شادر  �شحفي  لبيان  ووفقا 
�لدكتور  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�شي 
غازي �جلبور درعا تكرمييا لل�شركة تقدير� لتعاونها �لد�ئم مع �لهيئة 
و�إ�شهاماتها يف تقدمي خدمات �لتو�شيل يف ظل �لظروف �ل�شتثنائية 
�لتي فر�شتها جائحة كورونا على �ململكة، و�ملثال �لنموذجي للعالقة 
�لت�شاركية بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س. و�أ�شافت �ل�شركة، يف بيانها، 
�لت�شاركي  �لنقل  جمال  يف  �لأ�شا�شية  خدماتها  جانب  �إىل  توفر  �أنها 
وخدمة  �لطعام"  "تو�شيل  خدمة  تت�شمن  متعددة،  تو�شيل  خدمات 
�إىل  مكان  من  �لطرود  �إي�شال  خاللها  يتم  �لتي  �لأ�شياء"  "تو�شيل 
�إىل  �لطرود  وتو�شيل  با�شتالم  �ل�شركة  من  كابنت  يقوم  حيث  �آخ��ر، 
"�شر�ء �لأ�شياء" �لتي تعتمد على قيام كابنت  �ملكان �ملطلوب، وخدمة 
كرمي ب�شر�ء طلبات �لعمالء من �أي مكان وتو�شيلها حتى باب �ملنزل، 
موقع  وحتديد  �لتطبيق  با�شتخد�م  �خلدمة  بطلب  �لعميل  ويقوم 

�مل�شريات وعنو�ن �لتو�شيل.
و�أكدت �ل�شركة تطبيقها ملعايري �شارمة يف �لأمن و�ل�شالمة لت�شمن 
�مل�شتمر  �لتعقيم  مثل  �جلائحة  بد�ية  منذ  و�لزبون  �لكابنت  �شالمة 
وتوفري  كباتنها  جميع  على  �لكمامات  لب�س  وتعميم  �لطعام  حلافظات 
بادرت  ذلك  جانب  �إىل  �لئتمانية،  �لبطاقة  طريق  عن  �لدفع  ميزة 
تعطله  فرة  خالل  كورونا  بفريو�س  ي�شاب  كابنت  �أي  بتعوي�س  كرمي 
دون  �لتعايف  ف��رة  خ��الل  �ليومية  �إي��ر�د�ت��ه  على  ح�شوله  ل�شمان 

�حلاجة للعمل ل�شمان �شالمة �لكباتن و�لزبائن.

اتفاقية تعاون لتمكين المرأة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
*عمان 

"�نتاج"  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تقنية  �شركات  جمعية  وقعت 
و�ل�شغرية  �مليكروية  �ملوؤ�ش�شات  ت�شجيع  م�شروع  مع  تعاون  �تفاقية 
"جي.�ي.زد" بالنيابة عن  �ملنفذ من قبل  �لت�شغيل  و�ملتو�شطة لأجل 

�لوز�رة �لحتادية �لأملانية للتعاون �لقت�شادي و�لتنمية.
�إد�رة  ووقع �لتفاقية وفق بيان للجمعية �لثنني، رئي�س جمل�س 
ومديرة مكتب "جي.�ي.زد" �لأردن �ليز�بيث  �شوي�س،  "�نتاج" �جمد 
هوملان،  ديانا  �ي"،  �م  ��س  �م  "جي.�ي.زد.  م�شروع  ومديرة  جريباخ، 
وبح�شور ع�شو هيئة �ملديرين ورئي�شة مبادرة "�شي تك�س" يف جمعية 
"�نتاج" ربى دروي�س، و�ملدير �لتنفيذي ل� "�نتاج" ن�شال بيطار. وتهدف 
�لتفاقية �ىل حت�شني ظروف م�شاركة �ملر�أة يف �لقت�شاد �لرقمي يف 

جميع �أدو�رها �إن كانت �شمن فئة �لإد�رة �أو يف �لأدو�ر �لتقنية.
لدمج  م�شتد�مة  ��شر�تيجية  وتنفيذ  بو�شع  �لطرفان،  و�شيقوم 
�لتمكني �لقت�شادي للمر�أة يف �لأن�شطة، وتعزيز �لبحوث �ملتخ�ش�شة 
�ملوؤ�شر�ت  ودم��ج  �لرقمي،  �لقت�شاد  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  بيانات  حول 
�ملتعلقة بالنوع �لجتماعي وجمع �أف�شل �ملمار�شات يف جمال �لقت�شاد 

�لرقمي يف �لعامل لتعزيز عملية �شنع �لقر�ر.
يف  "�نتاج"  جهود  دعم  يف  ت�شاهم  �لتفاقية  �إن  دروي�س،  وقالت 
�ملعلومات، و�لتي �شت�شب يف م�شلحة  �ملر�أة يف قطاع تكنولوجيا  متكني 
خ�شو�شا  �لإن��اث  تاأهيل  يف  �ملبادرة  دور  �ىل  لفتة  �لقطاع،  �شركات 
خالل  من  للعمل  �لالزمة  �ملهار�ت  �متالك  نحو  �جلنوب  حمافظات  يف 

�لتكنولوجيا و��شتخد�م �لإنرنت.
فرة  منذ  "جي.�ي.زد" تعمل  �أن  �إىل  جريباخ،  ��شارت  جهتها،  من 
طويلة مع �شركائها يف �لقطاع �لعام و�خلا�س على �لتمكني �لقت�شادي 

للمر�أة و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني.
بدورها، بينت هوملان، �ن �لهدف من توحيد �جلهود للم�شاعدة على 
هو  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  �ملر�أة  م�شاركة  زيادة 
حت�شني فر�س �لنمو للموؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم 

التدريب المهني تطلق يف �لأردن على نطاق �أو�شع.
المرحلة 11 من برنامج اللياقة 

البدنية والتوعية الوطنية
  

*عمان 
من  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ملرحلة  �ملهني،  �لتدريب  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
برنامج �للياقة �لبدنية و�لتوجيه و�لتوعية �لوطنية )مرحلة مئوية 
�لدولة( يف 20 معهدً� من معاهد �ملوؤ�ش�شة يف خمتلف حمافظات �ململكة.
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  م��ع  بالتعاون  �لرنامج  ه��ذ�  �ملوؤ�ش�شة  وتنفذ 
 3 حو�يل  للتدريب  �لعام  �لأمن  ومديرية  �لعربي  �جلي�س   - �لأردنية 

�آلف متدرب ومتدربة .
�لرنامج  �إّن  قطي�شات،  عمر  بالوكالة  �ملوؤ�ش�شة  عام  مدير  وقال 
و�ل��ولء  �ل�شاحلة  و�ملو�طنة  �لنتماء  مفاهيم  تر�شيخ  �ىل  يهدف 
للوطن وللقيادة �لها�شمية �حلكيمة مع �لميان �ملطلق بالثورة �لعربية 
�لكرى �لتي تعد مرتكزً� �أ�شا�شيًا للدولة �لردنية، و�شرورة �ملحافظة 
على مكت�شبات �لأمة وحريتها و��شتقاللها ووحدتها �ملنتظرة. ويهدف 
للقو�ت  �مل�شرف  �لتاريخي  �ل��دور  على  �لتعرف  �إىل  �أي�شا  �لرنامج 
�ململكة  �شان  لرفعة  �لعمل  يف  ودورهما  �لأمنية  و�لأجهزة  �مل�شلحة 
�لتنمية  يف  دورهما  جانب  �إىل  و��شتقر�رها،  �أمنها  على  و�ملحافظة 
تتناول  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  من  عدد�  �لرنامج  ي�شمل  و   . �ل�شاملة 
و�لتوعية  ومكافحتها،  �ملخدر�ت  خطر  درء  منها  مهمة،  مو��شيع  عدة 
�ملرورية، و�جلر�ئم �لإلكرونية و�لعمل �لالزم ملجابهة هذه �لظو�هر 
رفع  و  �لأولية  و�لإ�شعافات  �ل�شحي  بالتثقيف  �لهتمام  جانب  �إىل 

م�شتوى �للياقة �لبدنية ملتدربي �ملوؤ�ش�شة. 

مذكرة تفاهم بين الفوسفات 
وانجيكون لمعالجة المياه 

الناتجة عن غسيل الفوسفات

*عمان 
�جنيكون  و�شركة  �لأردن��ي��ة،  �لفو�شفات  مناجم  �شركة  وقعت 
لل�شيانة و�لت�شغيل، مذكرة تفاهم للدخول يف �شر�كة جتارية لتزويد 
مناجم  يف  �لفو�شفات  غ�شيل  مياه  معاجلة  حمطة  وت�شغيل  وتطوير 

.)BOT( ل�شيدية، وفق نظام�
مناجم  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقعها  �لتي  �ملذكرة،  ومبوجب 
�شركة  �د�رة  جمل�س  ورئي�س  �لرو�د،  عبد�لوهاب  �ملهند�س  �لفو�شفات 
�جنيكون طارق زريقات، �شيتم ��شتخد�م تكنولوجيا حديثة ومتطورة، 
�ل�شركة  قبل  من  ��شتخد�مها  و�إع��ادة  �لفو�شفات  غ�شيل  مياه  ملعاجلة 
للكيماويات لأغر��س �ل�شناعة و�لزر�عة وحت�شني  �لهندية �لأردنية 

�لو�قع �لبيئي و�ملحافظة عليه.
تاأتي يف وقت يعاين منه �لأردن  �أن �ملذكرة  �لرو�د  �ملهند�س  و�أكد 
من نق�س �ملياه، و�لبحث عن م�شادر جديدة لها لغايات �لزر�عة، مبينا 
حر�س �شركة مناجم �لفو�شفات، من خالل هذه �ملذكرة على ��شتخد�م 
�لناجتة عن غ�شيل  �ملياه  �لعاملية ملعاجلة  �لتكنولوجيا  �أحدث و�شائل 

�لفو�شفات.
�لناجتة عن  �ملياه  �ألف مر مكعب من  �إىل 12  �أن ما بني 10  وبني 
�إىل  لفتا  �ملذكرة،  مبوجب  يوميا  معاجلتها  �شيتم  �لفو�شفات  غ�شيل 
�أنه من �ملتوقع �إعادة ��شتخد�م 70 باملئة من �ملياه �ملعاجلة لالأغر��س 

�لزر�عية و�ل�شناعية.
وقال �إن �إعادة ��شتخد�م مياه �لغ�شيل �ملعاجلة له مردود �قت�شادي، 
من خالل توفري كميات �إ�شافية من �ملياه �ل�شاحلة لإعادة �ل�شتخد�م، 
�لبحث وتطوير �لأعمال،  �ل�شركة من خالل وحدة  �إىل جهود  م�شري� 
�لعادمة،  �ل�شناعية  �ملياه  �إد�رة  وحت�شني  و�شالمتها  بالبيئة  لالهتمام 
يوؤكد  �ملذكرة  توقيع  �أن  زريقات  �أو�شح  ب��دوره،  ��شتخد�مها.  و�إع��ادة 
��شتجابة �ل�شركاء �لرئي�شني يف قطاع �ملياه للعمل معا لإيجاد �حللول 
�لق�شري  �ملدى  على  �ملائية  �مل��و�رد  يف  �لنق�س  ل�شد  و�ملبتكرة  �لبديلة 
�إيجابية نحو م�شروع منوذجي  �أن �ملذكرة تعد خطوة  و�لبعيد، مبينا 

يف �لأردن لإعادة ��شتخد�م �ملياه على �لنطاق �ل�شناعي.
على  وحر�شها  �لفو�شفات،  مناجم  �شركة  بجهود  زريقات  و�أ�شاد 
تبني منوذج �ل�شر�كة �لفاعلة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف �لأردن؛ 

لتطوير �لتقنيات �لالزمة ملو�جهة �لتحديات �لبيئية.

جورامكو تعلن عن مشاركتها في 
المؤتمر األوروبي لصيانة الطائرات

  
*عمان 

�أعلنت �ل�شركة �لأردنية ل�شيانة �لطائر�ت �ملحدودة )جور�مكو( 
�لأوروب���ي  و�ملعر�س  �مل��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة  جاهزيتها  ��شتكمال  عن 
 ،) 2021 MRO EUROPE( ل�شيانة و�إ�شالح وجتديد �لطائر�ت

و�لذي يعقد �شنويا، ويعد �لأبرز و�لأ�شخم من نوعه يف �أوروبا.
وقالت �ل�شركة يف بيان �شحفي، �إن م�شاركتها يف ن�شخة هذ� �لعام 
�لعا�شمة  يف  �حلايل  �لأول  ت�شرين  من  �ل�20  يف  و�ملعر�س  �ملوؤمتر  من 
لالأعمال،  ��شر�تيجية  وفر�س  �آف��اق  فتح  �إىل  تهدف  �لهولندية، 
و��شتقطاب �ملزيد من �لعمالء �جلدد، وخلق �شر�كات جديدة، �إ�شافة 

�إىل توطيد عالقاتها مع �شركائها �حلاليني.
�شتعقد  �لتي  �شت�شارك يف �حدى �جلل�شات �حلو�رية  �أنها  و�أ�شافت 
لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ير�أ�شها  و�لتي   ،"Go Live" على م�شرح
فريزر كوري، موؤكدة �أن كوري �شيناق�س ت�شور�ته فيما يتعلق بالتطور 
�إىل كيفية مو�جهة  �شيتطرق  كما  بعد �جلائحة،  ما  و�لنمو  و�لتحول 
"جور�مكو" ك�شركة م�شتقلة للتحديات �ملختلفة، وتلبيتها لحتياجات 
م�شغلي �لطائر�ت يف �لوقت �لذي ل يز�ل قطاع �لطري�ن يحاول �لتعايف 

و�لتكيف جر�ء تد�عيات �جلائحة.
"جور�مكو"، بح�شب �لبيان، جناحا خا�شا بها يف �ملعر�س  و�شتقيم 
�لذي يقام بالتز�من مع �ملوؤمتر، و�لذي �شي�شم �إىل جانب �ل�شركة �أكر 
�لعاملة و�ملعنية بالقطاع،  �لعاملية  �ل�شركات  �أبرز  من 400 عار�س من 
و�لأ�شاليب  و�خل��دم��ات  �لهند�شة  حلول  �أح��دث  �شيعر�شون  و�لذين 

�ملتبعة يف جمال �شيانة و�إ�شالح وجتديد �لطائر�ت �لتجارية.

تنظيم االتصاالت تحتفل 
باليوم العالمي للبريد

*عمان 
للريد،  �لعاملي  باليوم  �لت�شالت،  قطاع  تنظيم  هيئة  �حتفلت 
مب�شاركة ممثلني عن م�شغلي خدمات �لريد يف �ململكة و�أع�شاء جمل�س 

مفو�شي �لهيئة وموظفيها.
وقال رئي�س جمل�س مفو�شي �لهيئة �لدكتور غازي �جلبور، �إن �نعقاد 
�لحتفالية ياأتي على هام�س �حتفال دول �لعامل بيوم �لريد �لعاملي 
�لذي ي�شادف �لتا�شع من �شهر ت�شرين �لأول من كل عام، لزيادة �لوعي 
بدور �لريد يف �حلياة �ليومية لالأفر�د و�ل�شركات، ف�شال عن م�شاهمته 
يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية �لعاملية. وبني �أن �حتاد �لريد 
�لعاملي تبنى �شعار �لحتفال لهذ� �لعام "�بتكرو� تتعافون"، حيث جاء 
ليو�شح �لأدو�ر �ملهمة و�حليوية �لتي يقوم به قطاع �لريد يف �بتكار 
خدمات بريدية ذ�ت طابع جديد ت�شمن ��شتمر�رية تلقي �ملجتمعات 
حتمل  على  قدرته  �إىل  بالإ�شافة  �أنو�عها،  �ختالف  على  للخدمات 
لفرة  �ل��دويل  �لريد  لتوقف  �ل�شلبية  �لآث��ار  من  �لتعايف  م�شوؤولية 

لي�شت بالقليلة يف بد�ية �أ�شهر ظهور جائحة كورونا.
تاأثر  �لدولية  �لريدية  �لبعائث  تبادل  حجم  �أن  �جلبور  و�أو�شح 
وتوقف  �حل��دود  �إغ��الق  نتيجة  بالنخفا�س  كورونا  جائحة  ب�شبب 
�ل�شحن �جلوي بني �لدول، �إذ بلغ �إجمايل �لطرود �لدولية يف �ململكة 
ما مقد�ره 2 مليون طرد بريدي دويل حتى نهاية عام 2020 مقارنة مع 
4 ماليني حتى نهاية عام 2019، بينما بلغ �إجمايل �لطرود �لريدية 
�ملحلية حتى نهاية �لعام �ملا�شي 17 مليونا بن�شبة �رتفاع تقدر ب� 55 

باملئة عن عام 2019 و�لذي بلغ 11 مليونا.
�لأردين  �لريد  �شركة  يف  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  قالت  جهتها،  من 
مها �لبهو، "�أمامنا حتديات كبرية يف �لقطاع �لعام و�خلا�س حيث يوجد 
فجوة و��شحة بني �شركات �لريد �خلا�شة و�شركة �لريد �لأردين، ما 

يجعل عملنا مكمال لبع�س بهدف خدمة جميع �لقطاعات".
و�أ�شارت �إىل �لدور �لذي لعبته �شركات �لريد خالل جائحة كورونا 
وي�شهد له بعدم �نقطاع �خلدمات و�ل�شلع عن �جلميع، كما �أن �شعار هذ� 
بل  �لأمر��س  من  �لتعايف  على  فقط  يدل  تتعافون" ل  "�بتكرو�  �لعام 
على �لتعايف يف مو�كبة �لتطور �لتكنولوجي بالبتكار�ت خلدمة �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة، مبينة �أن �شركة �لريد �لأردين �تخذت خطو�ت 
مهمة خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية ملو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية 

يف �لدفع �لرقمي ومب�شاعدة �لبنك �ملركزي �لأردين ودعمه.
�شهم  �لهيئة  يف  �لريد  قطاع  تنظيم  وح��دة  رئي�س  بني  ب��دوره، 
"�بتكرو�  �شعار  �تخذ  �لعام  لهذ�  �لعاملي  �لريد  يوم  �أن  �لطر�ونة، 
تتعافون" �ن�شجاما مع �لتطور �لذي ح�شل يف �لقطاع و�جلائحة �لتي 
�أملت به، فجاء �ل�شعار من �أجل �أن نبتكر خدمات جديدة، حيث �تخذت 
�لهيئة عدة �إجر�ء�ت، منها �آلية منظمة ملنح �أكر من 25 �ألف ت�شريح 
و�لإ�شر�ف  و�لتنفيذ  �لتو�شيل،  خدمات  مع  لتتعامل  للمركبات  جتول 
على تعقيم مركبات �لتو�شيل، بالإ�شافة �ىل �إد�مة �ح�شائيات يومية 
لعدد �لطرود �لغذ�ئية و�لأدوية �لتي يجري �إي�شالها للمو�طنني حيث 

بلغ جمموعها �أكر من 2 مليون طرد.
�لأردن،  يف  مرة  لأول  فنية  جتربة  �إج��ر�ء  على  �حلفل  و��شتمل 
طرد  نقل  عملية  ت�شمنت  للروبوتات؛  �ل�شقر  �شركة  مع  بالتعاون 

بريدي بو��شطة طائرة دون طيار "درون" بهدف �عتمادها م�شتقباًل.

*عمان 
يف  �لأم��ريك��ي��ة  �لتجارة  غرفة  نظمت 
بني  بال�شر�كة  للتعريف،  لقاء  �لأردن، 
�ملتحدة للرجميات �لتطبيقية �لعاملية )يو 
�لأمريكية  �شوفت(  �آي( و�شركة )ميول  بي 

لربط �لبيانات و�لتطبيقات.
للغرفة  �لتنفيذية  �لرئي�شة  وق��ال��ت 
ق�شة  متثل  �ل�شر�كة،  هذه  �إن  �لإ�شي،  روز 
لال�شتفادة  �لغرفة،  �إليه  ت�شعى  ملا  جن��اح 
بني  �ملتبادلة  �لقت�شادية  �لفر�س  م��ن 
من  و�لأردن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ل��دع��م �لفني  �ل��ر�م��ج و�أن�����ش��ط��ة  خ��الل 
�خلدماتي  �لقطاعني  يف  لالأع�شاء  �ملقدمة 

و�ل�شناعي.
من جهته، قال موؤ�ش�س �ل�شركة �ملتحدة 

�إن  �لبو�ب،  ح��ازم  �لتطبيقية  للرجميات 
حلول  من  و��شعة  جمموعة  تقدم  �شركته 
�ل�شوق  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة  �لأع��م��ال 
 4000 م��ن  �أك��ر  دع��م  خ��الل  م��ن  �لعاملية، 
م�شتخدم لتطبيقات �لأعمال عر نحو 400 

م�شروع يف جميع �أنحاء �لعامل.
وعر�س �لبو�ب، عددً� من �لر�مج �لتي 
توفرها �ل�شركة لعمالئها، منها برنامج كيان 
�ل�شركات  ميّكن  �ل��ذي  �لب�شرية،  للمو�رد 
وتنمية  �إد�رة  م��ن  �أح��ج��ام��ه��ا  مبختلف 
�أف�شل،  ب�شكل  �لب�شرية  مو�ردها  وتطوير 
�ملتخ�ش�س  �آر(  ت��ي  �إك�����س  دي   ( وبرنامج 
لتجار  م�شممة  ف��وري��ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 
ما  خدمات  على  �لركيز  وم��ع  �ل�شيار�ت، 
بعد �لبيع وقطع �لغيار و�ل�شيانة، وبرنامج 

لإد�رة  حلوًل  يقدم  �ل��ذي  فور�س(  )�شيلز 
بينهم،  �لربط  خالل  من  �لعمالء،  عالقات 
يف مر�حل �لت�شويق و�ملبيعات )�شيلز فور�س 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لر�مج  من  وغريها   )360
�إد�رة �حل�شابات و�لتخطيط و�أنظمة �إد�رة 
�لتزويد  و�شال�شل  �لعمل  و�شري  �ل��رو�ت��ب 

و�إد�رة �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة.
يف  �حل�شابات  مدير  ق��ال  ناحيته،  من 
�ل�شرق  ملنطقة  ���ش��وف��ت(  )م��ي��ول  �شركة 
ناثان دي بروين،  �لأو�شط و�شمال �فريقيا 
ملطوري  وقو�لب  خدمات  تقدم  �شركته  �إن 
ربط  �إىل  �إ�شافة  و�لتطبيقات،  �ل��ر�م��ج 
�ل�شناعة  قطاعات  يف  ودجمها،  �لبيانات 

و�لتكنولوجيا ورو�د �لأعمال �ملبتدئني. 
)بر�- عائ�شة عناين(

لقاء للتعريف بالشراكة بين المتحدة 
للبرمجيات وميول سوفت األميركية
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