
عطلة رسمية الثالثاء المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
*عمان 

اخل�صاونة،  ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ق��رر 
تعطيل جميع الوزارات والدوائر الر�صمية واملوؤ�ص�صات 
والبلديات  الر�صمية  واجلامعات  العامة  والهيئات 
الكربى  عمان  وامانة  امل�صرتكة  اخلدمات  وجمال�س 
الثالثاء  يوم  للحكومة،  بالكامل  اململوكة  وال�صركات 
 1443 �صنة  االول  ربيع  �صهر  من  ع�صر  الثاين  املقبل، 
االول  ت�صرين  �صهر  من  ع�صر  للتا�صع  املوافق  هجرية، 

النبوي  املولد  بذكرى  احتفاء  ميالدية،   2021 ل�صنة 
ال�صريف . وا�صتثنى البالغ الذي ا�صدره رئي�س الوزراء 
الثالثاء، الوزارات والدوائر واملوؤ�ص�صات الر�صمية التي 

تقت�صي طبيعة عملها خالف ذلك.
الوزراء  رئي�س  اكد  العطرة،  الذكرى  لهذه  واحياء 
واملوؤ�ص�صات  الر�صمية  والدوائر  ال��وزارات  جميع  على 
املنا�صبة  ه��ذه  اب���راز  يف  اال���ص��ه��ام  العامة  والهيئات 

اجلليلة واظهارها مبا يليق بها.
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الوسط االسالمي: ال نخاف من الدمج  
ومستعدون للتفاوض 

 صرف مستحقات العاملين 
على حساب التعليم اإلضافي

األردن بطال لبطولة 
غرب آسيا لكرة القدم

تحت 23 عاما

نقابة الصحفيين تنشر أسماء 
المرشحين لالنتخابات

زعيم كوريا الشمالية يهاجم 
واشنطن: »سبب جذري« للتوتر

*عمان
قال اأمني عام حزب الو�صط اال�صالمي الدكتور 
امللكية  اللجنة  خمرجات  ان  العماوي  م�صطفى 
كبري  ب�صكل  �صت�صاهم  ال�صيا�صية  املنظومة  لتطوير 
للحياة  الناظمة  والقوانني  الت�صريعات  تطوير  يف 
ال�صيا�صية واحلزبية وهذه املخرجات التي حتظى 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  البالد  قائد  باهتمام 
املواطنني  طموح  �صتج�صد  اهلل  حفظه  احل�صني  بن 
وعلى  ال��دمي��ق��راط��ي  االردين  ال��ن��م��وذج  باهمية 

اليات العمل النيابي واحلزبي والبيئة الت�صريعية 
ال�صامنة لدور ال�صباب واملراأة يف احلياة العامة .

واحلا�صد  الكبري  احل�����ص��ور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اململكة  مناطق  خمتلف  من  االداري��ة  الهيئات  مع 
للحزب  ال�صورى  وجمل�س  ال�صيا�صي  وبح�صوراملكتب 
يف مقر احلزب الرئي�صي بالعا�صمة عمان  للتباحث 
لتحديث  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  خم��رج��ات  ���ص��وء  يف 

املنظومة ال�صيا�صية وعملية دمج االحزاب.
تابع �س2

*عمان 
م�صتحقات  �صرف  عن  الثالثاء،  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
اللجوء  خميمات  مدار�س  يف  االإ�صايف  التعليم  ح�صاب  على  العاملني 

ال�صوري واملدار�س االأردنية.
ون�صرت الوزارة على �صفحتها على مواقع التوا�صل االجتماعي عن 

�صرف امل�صتحقات املالية من خالل البنوك االردنية.
بربنامج  اخلا�صة  املالية  امل�صتحقات  فاإن  الوزارة،  �صفحة  وبح�صب 

الفاقد التعليمي ال تزال يف مرحلة تدقيق املعامالت.

*عمان
بعد  اآ�صيا،  غرب  بطولة  بلقب  القدم  لكرة  الرديف  املنتخب  توج 
املباراة  يف   ،1-3 بنتيجة  ال�صعودي  نظريه  على  الثالثاء  املثري  ف��وزه 

النهائية التي جرت يف مدينة الدمام ال�صعودية.
املنتخب  يرد  اأن  قبل  االأول،  بالهدف  ال�صعودي  املنتخب  وتقدم 
ابو  ويو�صف  نعيمات  يزن  طريق  عن  اهداف  بثالثة  الرديف  الوطني 

اجلزر وحممد رزق.
ويعترب هذا اللقب لقبا تاريخيا لالأردن الذي يفوز به الأول مرة يف 

اإجناز جديد للكرة االأردنية.
فرحة  و�صط  االجناز  بهذا  املباراة  نهاية  بعد  الالعبون  واحتفل 
كبرية وم�صروعة لالعبني واجلمهور االأردين الكبري الذي ازر املنتخب 

من املدرجات.
نظريه  اأم��ام  باخل�صارة  البطولة  يف  م�صواره  ا�صتهل  املنتخب  وكان 
العماين، قبل اأن يحقق فوزين على الكويت واليمن ليتاأهل للدور قبل 
النهائي حيث فاز على نظريه ال�صوري لينتقل للمباراة النهائية ويفوز 

على املنتخب ال�صعودي.
االربعاء،  اليوم   اإىل عمان  الرديف  الوطني  املنتخب  بعثة  وتعود 
ا�صتعدادا ال�صتئناف مناف�صات دوري  بانديتهم  الالعبون  يلتحق  حيث 
املحرتفني يوم اجلمعة املقبل.      تابع �س5

*عمان 
اأ�صماء  ال��ث��الث��اء،  ال�صحفيني،  نقابة  اأعلنت 
املر�صحني النهائية النتخابات النقابة، التي �صتقام 

اجلمعة املقبل.
الزميالت  من  تر�صح  النقابة،  بيان  وبح�صب 
والزمالء النتخابات نقابة ال�صحفيني لعام 2021 
فلحة  ال�صعايدة،  راك��ان  ال�صحفيني،  نقيب  ملركز 

بريزات، طارق املومني. 
ال�صحفيني،  نقيب  ن��ائ��ب  مل��رك��ز  ت��ر���ص��ح  ك��م��ا 
ماجد  ع�صيبات،  فايز  ا�صتيوي،  جمال  ال��زم��الء، 

القرعان، "حممد عمار" �صالح، �صعد حرت.

الزمالء، عبد  النقابة،  وملركز ع�صوية جمل�س 
اهلل اليماين، عدنان برية، عناد اأبو وندي، تي�صري 
ه�صال  ح�صني،  وليد  الق�صاة،  خالد  النعيمات، 
اأجمد  حم�صن،  عهود  احل��رب��ي،  �صامي  الع�صايلة، 
علي  مزهر،  حمزة  احلديثات،  اهلل  �صيف  ال�صنيد، 
عامل  اخلالدي،  حازم  خليل،  الدين  زين  فريحات، 
الق�صاة، جميل غدايرة الربماوي، عامر ال�صمادي، 
عبد احلافظ الهروط، موفق كمال، بالل العقايلة، 
ليندا معايعة، جهاد ال�صوابكة، اأمين املجايل، كامل 
حمارمة،  عمر  ح��داد،  رنا  ال�صباغ،  هبة  ن�صريات، 

اإبراهيم قبيالت، جانتي زكريا. 

*بيونغيانغ
اأون،  ال�صمايل كيم جونغ  الكوري  الزعيم  اتهم 
للتوتر  اجلذري"  "ال�صبب  باأنها  املتحدة،  الواليات 
يف �صبه اجلزيرة الكورية، بح�صب ما اأفادت وكالة 

االأنباء الر�صمية، االثنني.
"معر�س  خالل  قوله  كيم  عن  الوكالة  ونقلت 
املتحدة  الواليات  اإن   ،"2021 النف�س  عن  الدفاع 
�صبه  يف  اال�صتقرار  لعدم  اجلذري"  "ال�صبب  هي 

اجلزيرة.
ووجهت وا�صنطن اإىل بيونغيانغ دعوات متكررة 
عدائية  ن��واي��ا  اأي  وج���ود  م���رارا  ون��ف��ت  ل��ل��ح��وار، 
الكوري  الزعيم  لكن  ال�صمالية،  كوريا  جتاه  لديها 
�صبب  ال  اإن  الدفاعي  املعر�س  خالل  قال  ال�صمايل 
املّتحدة( لي�صت  باأنها )الواليات  "لالعتقاد  يدفعه 

عدائية" جتاه بالده.
اإذا  ما  ملعرفة  كبري  ف�صول  "يتملكني  واأ�صاف: 

كان هناك اأ�صخا�س اأو دول تعتقد ذلك".
اأف��ع��ال  اأن  ال�صمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  واأك���د 
ال�صاأن.  هذا  يف  اأقوالها  تناق�س  املتحدة  الواليات 
لي�صت  باأنها  لالعتقاد  اأفعالها  يف  اأ�صا�س  "ال  وقال: 

عدائية".
بايدن  جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  واأعلنت 
كوريني  م�صوؤولني  للقاء  ا�صتعدادها  ع��ن  م���رارا 
�صروط  دون  وم��ن  وزم���ان  م��ك��ان  اأي  يف  �صماليني 
الإخالء  الرامية  اجلهود  اإط��ار  يف  وذل��ك  م�صبقة، 
لكن  النووي،  ال�صالح  من  الكورية  اجلزيرة  �صبه 

بيونغيانغ رف�صت ذلك.

وتخ�صع بيونغيانغ لعقوبات دولية على خلفية 
برناجميها النووي والبالي�صتي اللذين �صجال تقدمًا 

كبريا يف عهد كيم.
بعد  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  ت�صريح  وج��اء 
�صواريخ  االأخ��رية  االأ�صابيع  يف  بالده  اختربت  اأن 
املدى  للغاية، من بينها �صاروخ كروز بعيد  متطورة 
و�صاروخ اأ�صرع من ال�صوت و�صاروخ م�صاد للطائرات.

ق��رارات  مبوجب  ممنوعة  ال�صمالية  وك��وري��ا 
اأ�صدرها جمل�س االأمن الدويل من تطوير تر�صانتها 
النووية اأو البالي�صتية، لكنها ال تبايل بهذا احلظر، 

االأمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعّددة.
ويف 2017 اأ�صدر جمل�س االأمن الدويل، مببادرة 
دون��ال��د  حينه  يف  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  م��ن 
عقوبات  مبوجبها  فر�س  ق��رارات  ثالثة  ترامب، 
اإجرائها  عقب  بيونغيانغ  على  م�صددة  اقت�صادية 

جتربة نووية وجتارب �صاروخية.
اأي  االآن  حتى  ال�صمالية  ك��وري��ا  تظهر  ومل 
اإنها  تقول  التي  تر�صانتها،  عن  للتخلي  ا�صتعداد 
قد  هجوم  اأي  �صد  نف�صها  عن  للدفاع  اإليها  بحاجة 
ت�صّنه عليها وا�صنطن، حليفة �صول، والتي تن�صر يف 
كوريا اجلنوبية حوايل 28500 ع�صكري حلمايتها 

من جارتها ال�صمالية.
قائال  ب�"النفاق"،  �صول  كيم  اتهم  خطابه،  ويف 
القوة  لتعزيز  واخلطرية  املتفلتة  "حماوالتهم  اإن 
�صبه  يف  الع�صكري  ال��ت��وازن  تقو�س  الع�صكرية 
اال�صتقرار  ع��دم  م��ن  وت��زي��د  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة 

الع�صكري واالأخطار".

*الدوحة 
اأج����رى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو  واأخ��وه 
اأم���ري دول���ة ق��ط��ر، يف ال��دوح��ة ال��ث��الث��اء، 
املتينة  االأخوية  العالقات  تناولت  مباحثات 
االأو�صاع  وتطورات  ال�صقيقني،  البلدين  بني 

اإقليميا ودوليا.
واأك�����د ال��زع��ي��م��ان، خ���الل امل��ب��اح��ث��ات 
القطري،  االأم���ريي  ال��دي��وان  يف  ج��رت  التي 
جتمع  التي  العالقات  مب�صتوى  اعتزازهما 
قطر  ودول���ة  الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة 
ال�����ص��ق��ي��ق��ني، واحل���ر����س على  و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا 
ال�صيا�صية  املجاالت  خمتلف  يف  بها  االرتقاء 

والتنموية  واال�صتثمارية  واالقت�صادية 
والثقافية، اإ�صافة اإىل زيادة فر�س الت�صغيل 

لالأردنيني يف قطر.
ل�صمو  تقديره  عن  امللك  جاللة  واأع��رب 
وح��ف��اوة  ال�صيافة  ك��رم  على  متيم  ال�صيخ 
اال�صتقبال، م�صريا اإىل اأن هذه الزيارة ر�صالة 
رحب  جهته،  من  ال�صقيقني.  ل�صعبينا  مهمة 
عمق  موؤكدا  امللك،  بجاللة  متيم  ال�صيخ  �صمو 
االأردن  بني  تربط  التي  االأخوية  العالقات 

وقطر.
لقاء  تبعها  مو�صعة  مباحثات  وخ���الل 
التن�صيق  موا�صلة  على  التاأكيد  مت  ثنائي، 
وال��ت�����ص��اور ح��ي��ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����ص��اي��ا ذات 

م�صاحلهما  يحقق  ومب��ا  امل�صرتك،  االهتمام 
مقدمتها  ويف  ال��ع��رب��ي��ة،  الق�صايا  وي��خ��دم 

الق�صية الفل�صطينية.
واأكد جاللة امللك، خالل املباحثات، التي 
وكبار  احل�صني،  بن  علي  االأمري  �صمو  ح�صرها 
الق�صية  مركزية  البلدين،  يف  امل�����ص��وؤول��ني 
اأج��ل  م��ن  ال��ع��م��ل  واأه��م��ي��ة  الفل�صطينية، 
اأ�صا�س  على  وال�صامل  العادل  ال�صالم  حتقيق 
الدولة  قيام  ي�صمن  ال��ذي  ال��دول��ت��ني،  ح��ل 
الفل�صطينية امل�صتقلة، ذات ال�صيادة، والقابلة 
للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

1967، وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.
تابع �س2

الملك يؤكد مركزية 
القضية الفلسطينية

*عمان 
اأ�صدر رئي�س الوزراء، الدكتور ب�صر اخل�صاونة، البالغ رقم 46 ل�صنة 
2021 ال�صادر باال�صتناد الأحكام البند )ثامنا( من اأمر الدفاع رقم 19 
ل�صنة 2020، والبند )تا�صعا( من البالغ رقم 39 ل�صنة 2021 والبند 
)�صاد�صا( من البالغ رقم 44 ل�صنة 2021. وت�صمن البالغ، عدم ال�صماح 
املطعم،  داخل  واحدة  طاولة  على  بالتواجد  اأ�صخا�س   10 من  الأكرث 
ال�صماح الأكرث من 15 �صخ�صا بالتواجد على طاولة واحدة يف  وعدم 
يف  الطاوالت  بني  امل�صافة  تقل  ال  اأن  على  منه،  اخلارجية  ال�صاحات 
اال�صتيعابية  الطاقة  تعديل  ت�صمن  كما  مرتين.  عن  االأحوال  جميع 
للمالعب وال�صاالت الريا�صية بحيث يتواجد اجلمهور فيها بن�صبة 50 
باملئة، على اأن تطبق هذه الن�صبة اعتبارا من تاريخ ام�س، وفق البالغ. 
القطاع  ومن�صاآت  الت�صوق  ومراكز  املوالت  اإل��زام  على  البالغ  وا�صتمل 
امل�صريف و�صركات االت�صاالت ومعار�صها واملطاعم ال�صياحية وال�صعبية 
املياه  و�صركات  الكهرباء  توزيع  �صركات  ومكاتب  والفنادق  واملقاهي 
من  كان  اإذا  اإال  فيها  التواجد  اأو  بدخولها  �صخ�س  الأي  ال�صماح  بعدم 
اأخ�صر(.  بالتواجد فيها وفقا لتطبيق )�صند  لهم  امل�صموح  االأ�صخا�س 
 1000 مقدارها  املخالفة  املن�صاأة  على  مالية  غرامة  فر�س  وت�صمن 
اآالف للمرة الثانية، و5 اآالف للمرة الثالثة،  دينار للمرة االأوىل، و3 

على اأن تغلق املن�صاأة يف حال تكرار املخالفة بعد ذلك.
ومنع  املطاعم  يف  املتعلقة  البنود  اأحكام  ت�صري  البالغ،  وبح�صب 
املن�صاآت  على  املرتتبة  والعقوبات  اأخ�صر  ب�صند  اإال  املن�صاآت  دخ��ول 

املخالفة اعتبارا من �صباح يوم االثنني املوافق 18 /10/ 2021.
البالغ  ه��ذا  اأح��ك��ام  من  اأي  بتعديل  ال���وزراء  لرئي�س  ي�صمح  كما 

مبوجب بالغات ي�صدرها لهذه الغاية.

*عمان 
مليون  ن�صف  لتهريب  حماولة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  اأحبطت 

حبة خمدرة اخفيت داخل احدى مركبات ال�صحن.
م  بيان،  يف  العام  االأم��ن  مديرية  با�صم  االعالمي  الناطق  وق��ال 
الثالثاء، اإن معلومات وردت للعاملني يف اإدارة مكافحة املخدرات حول 
حماولة عدد من االأ�صخا�س تهريب كميات كبرية من احلبوب املخدرة 

بوا�صطة احدى مركبات ال�صحن اإىل احدى دول اجلوار.
وموعد  بها،  امل�صتبه  ال�صحن  مركبة  حتديد  ج��رى  اأن��ه  واأ���ص��اف 
حتركها باجتاه اأحد املعابر احلدودية، ومتابعة حتركها حلني �صبطها 
اأخفيت  بال�صتيكية  موا�صري  على  بداخلها  ُعرث  وبتفتي�صها  و�صائقها، 
مبخابئ �صرية يف ج�صم املركبة، وكمية كبرية من حبوب "الكبتاجون" 
ومبتابعة  خمدرة،  حبة  مليون  ن�صف  بحوايل  ُقدرت  والتي  املخدرة، 
التحقيق يف الق�صية جرى �صبط �صخ�صني اآخرين تورطا بالق�صية وما 

زال التحقيق جاريًا.

*الزرقاء 
احال رئي�س جلنة بلدية الزرقاء ح�صن اجلبور، اثنني من موظفي 
البلدية اىل املدعي العام، ب�صبب �صرقتهم ملادة الديزل من ال�صاغطات.
ب�صرقة  قاما  املوظفني  اإن  الثالثاء،  �صحفي  ت�صريح  يف  اجلبور  وقال 
الديزل ليال من �صاغطات معطلة يف دائرة امل�صاغل وامليكانيك، حيث انه مت 
تتبعهم بوا�صطة كامريات املراقبة يف الدائرة. وا�صاف انه مت انهاء خدمات 
اثنني اآخرين من املوظفني ب�صبب تغيبهم عن مركز عملهم لفرتات متتالية، 
ايقاف  مت  كما  املدنية.  اخلدمة  نظام  من   )170( للمادة  ا�صتنادا  وذل��ك 
موظف عن العمل، كونه موقوفا على ق�صية تعاطي خمدرات وحمل �صالح 
القانونية  االج��راءات  باتخاذ  تهاون  اي  هناك  يكون  لن  اأنه  موؤكدا  ناري، 

الرادعة بحق كل من ت�صول له نف�صه امل�صا�س باأموال وممتلكات البلدية.

*عمان 
الثالثاء، عن ت�صجيل 9 وفيات و1191  اأعلنت وزارة ال�صحة، 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف اململكة، لريتفع العدد االإجمايل 

اإىل 10827 وفاة و835969 اإ�صابة.
بح�صب  باملئة،   3.91 االإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

املوجز االإعالمي ال�صادر عن الوزارة.
و�صل  حاليًا  الن�صطة  احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  املوجز  واأ���ص��ار 
اإىل  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   14129 اإىل 
امل�صت�صفيات  غادرت  التي  احلاالت  وعدد  حالة،   73 امل�صت�صفيات 
60 حالة، فيما بلغ العدد االإجمايل للحاالت املوؤكدة التي تتلقى 
ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ���ص��ار  حالة.   469 امل�صت�صفيات  يف  العالج 
1052حالة �صفاء، لي�صل العدد االإجمايل حلاالت ال�صفاء املتوقعة 

بعد انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( اإىل 811013 حالة.
االإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�صًا،   30456 اإج��راء  اإىل  اأ�صار  كما 
فح�صًا.   10404370 الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�صات 
واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة االأوىل من لقاح كورونا و�صل 
اإىل 3799686، فيما و�صل عدد متلقي اجلرعتني اإىل 3385572. 

جاللته يجري مباحثات مع أمير دولة قطر في الدوحة

القطرية  األردنـــيـــة  األخـــويـــة  ــات  ــالق ــع ال عــمــق  يــؤكــد  امــيــر قــطــر 
الثنائية  بــالــعــالقــات  االرتـــقـــاء  عــلــى  ــحــرص  ال ــدان  ــؤك ي الــزعــيــمــان 

بالغ حكومي يعيد التشديد 

إحباط تهريب نصف مليون 
حبة مخدرة الحدى دول الجوار إحالة موظفين إلى المدعي العام 

لسرقتهما مادة الديزل في الزرقاء

»9« وفيات و »1191« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الشخصية التربوية المثالية

المشرفة 

ايمان علي حسن مطالقة

 لزيارته لوطنه الثاني االردن  
حللتم اهال ووطأتم سهال

يتقدم االعالمي
  حسين الشاعر 

وأسرة مجلة نجوم 
واضواء العربية 

 بالترحيب بسعادة الشيخ

عبداهلل محمد 
العطــــوي 

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة المهارات 

العربية للزراعة  والتجارة 

ــــــاء والـــــســـــخـــــاء  ــــــط ــــــع ـــــــر وال ـــــــب ـــــــــل الــــــخــــــيــــــر  وال  رج
المميز  ــي  ــان ــس اإلن ــاء  ــط ــع وال ــمــشــهــودة  ال الـــمـــبـــادرات  ـــل  رج
ـــة   ـــي ـــال ـــث ـــم ـــــة ال ـــــادي ـــــص ـــــت الـــشـــخـــصـــيـــة االق
 2021 ـــــــام  ـــــــع ل االولــــــــــــــــى  الــــــعــــــربــــــيــــــة 

 ابو عابد حفظه اهلل ورعاه

 اهال وسهال ومرحبا
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*الدوحة 
الثاين واأخوه  امللك عبداهلل  اأجرى جاللة 
�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري دولة 
تناولت  مباحثات  الثالثاء،  الدوحة  يف  قطر، 
البلدين  ب��ني  امل��ت��ي��ن��ة  االأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات 

ال�صقيقني، وتطورات االأو�صاع اإقليميا ودوليا.
التي  املباحثات  خ��الل  الزعيمان،  واأك���د 
جرت يف الديوان االأمريي القطري، اعتزازهما 
مب�صتوى العالقات التي جتمع اململكة االأردنية 
ال�صقيقني،  و�صعبيهما  قطر  ودول��ة  الها�صمية 
واحلر�س على االرتقاء بها يف خمتلف املجاالت 
واال�صتثمارية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية 
والتنموية والثقافية، اإ�صافة اإىل زيادة فر�س 

الت�صغيل لالأردنيني يف قطر.
ل�صمو  تقديره  ع��ن  امللك  جاللة  واأع���رب 
وح��ف��اوة  ال�صيافة  ك���رم  ع��ل��ى  مت��ي��م  ال�صيخ 
ر�صالة  الزيارة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  اال�صتقبال، 
رحب  جهته،  من  ال�صقيقني.  ل�صعبينا  مهمة 
عمق  موؤكدا  امللك،  بجاللة  متيم  ال�صيخ  �صمو 
االأردن  بني  تربط  التي  االأخ��وي��ة  العالقات 

وقطر.
وخالل مباحثات مو�صعة تبعها لقاء ثنائي، 
والت�صاور  التن�صيق  موا�صلة  على  التاأكيد  مت 
حيال خمتلف الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك، 
الق�صايا  وي��خ��دم  م�صاحلهما  ي��ح��ق��ق  ومب���ا 

العربية، ويف مقدمتها الق�صية الفل�صطينية.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك، خ���الل امل��ب��اح��ث��ات، 
احل�صني،  بن  علي  االأم��ري  �صمو  ح�صرها  التي 
الق�صية  مركزية  البلدين،  يف  امل�صوؤولني  وكبار 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، واأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
اأ�صا�س  على  وال�صامل  العادل  ال�صالم  حتقيق 
ال��دول��ة  ق��ي��ام  ال���ذي ي�صمن  ال��دول��ت��ني،  ح��ل 
والقابلة  ال�صيادة،  ذات  امل�صتقلة،  الفل�صطينية 
عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة، 

1967، وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.
و�صدد جاللته على �صرورة تكثيف اجلهود 
الوحيد  ال�صبيل  كونه  احل��ل،  لهذا  للتو�صل 
الدائم  وال�صالم  واال�صتقرار  االأم��ن  لتحقيق 
بذل  االأردن  موا�صلة  اإىل  الفتا  املنطقة،  يف 
االإ�صالمية  املقد�صات  حلماية  اجلهود  جميع 
الو�صاية  منطلق  م��ن  بالقد�س،  وامل�صيحية 

الها�صمية عليها.
امللف  يف  التطورات  املباحثات  تناولت  كما 
االأردن  دعم  امللك  جاللة  اأكد  حيث  ال�صوري، 
جلهود احلفاظ على �صيادة �صوريا وا�صتقرارها 

ووحدة اأرا�صيها و�صعبها.
اإىل  التو�صل  ���ص��رورة  على  التاأكيد  ومت 
حلول �صيا�صية لالأزمات التي ت�صهدها املنطقة، 

تعيد االأمن واال�صتقرار ل�صعوبها.
الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  املباحثات  وح�صر 
ووزير  ال��وزراء  رئي�س  ونائب  اخل�صاونة،  ب�صر 
ال�صفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و���ص��وؤون  اخلارجية 

جعفر  الدكتور  امل��ل��ك،  جاللة  مكتب  وم��دي��ر 
اأحمد  اللواء  العامة  املخابرات  ح�صان، ومدير 
زي��د  ق��ط��ر  ل���دى  االأردين  وال�����ص��ف��ري  ح�صني، 

اللوزي.
رئي�س  القطري  اجلانب  عن  ح�صرها  كما 
خالد  ال�صيخ  الداخلية  ووزير  ال��وزراء  جمل�س 
ونائب  ث��اين،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  خليفة  ب��ن 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الدفاع الدكتور خالد بن حممد العطية، رئي�س 
بعثة ال�صرف املرافقة جلاللة امللك، وعدد من 
القطري  وال�صفري  القطريني،  امل�صوؤولني  كبار 

لدى االأردن ال�صيخ �صعود بن نا�صر اآل ثاين.
وجرت جلاللة امللك، لدى و�صوله الديوان 

االأمريي القطري، مرا�صم ا�صتقبال ر�صمية.
اتفاقية  توقيع  الزيارة،  هام�س  على  ومت 
حول  والقطرية  االأردن��ي��ة  احلكومتني  ب��ني 
االإعفاء املتبادل من التاأ�صرية حلاملي جوازات 
اإىل  اإ�صافة  واخلا�صة،  الدبلوما�صية  ال�صفر 
مذكرة تفاهم بني جهاز قطر لال�صتثمار و�صركة 
لبناء  االأردنية،  احلكومية  اال�صتثمارات  اإدارة 
وتطوير  البلدين  بني  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
وامل��ذك��رة  االتفاقية  ووق��ع  ال��ت��ع��اون.  فر�س 
و�صوؤون  اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب 
جمل�س  رئي�س  ونائب  ال�صفدي،  اأمين  املغرتبني 
بن  حممد  ال�صيخ  اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء 

عبدالرحمن اآل ثاين.

*عمان 
في�صل  االأع���ي���ان  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ا����ص���اد 
الكويتية  االأردن��ي��ة  العالقات  بعمق  الفايز، 
وامل�صتوى  العميقة  والتاريخية  اال�صرتاتيجية 
على  وال��ق��ائ��م��ة  اإل��ي��ه،  و�صلت  ال���ذي  ال��رف��ي��ع 
املتبادل مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة  االحرتام 

وق�صايا االأمة العربية العادلة.
وب���ني ال��ف��اي��ز خ���الل ت��روؤ���ص��ه ج��ان��ب��ا من 
االج���ت���م���اع ال����ذي ع��ق��دت��ه جل��ن��ة االأخ����وة 
العني  برئا�صة  الكويتية،  االردنية  الربملانية 
م�صطفى الرباري وح�صور ال�صفري الكويتي لدى 
اململكة عزيز الديحاين، اأن العالقات االأردنية 
يف  امنوذجا  وت�صكل  وقوية،  را�صخة  الكويتية 

العمل العربي امل�صرتك.
وثمن الفايز مواقف الكويت جتاه االردن، 
ولل�صعب  الكويت  دولة  اأمري  ل�صمو  �صكره  وقدم 
اإىل جانب االردن دوما،  الكويتي على وقوفهم 

من  لتمكينه  ل��ه  وامل�صاعدة  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
مواجهة التحديات االقت�صادية.

والتعاون  اال�صتثمارات  زي��ادة  اإىل  ودع��ا 
امل�صرتك، انطالقا من ال�صراكة اال�صرتاتيجية 
اأن  اإىل  م�صريا  ال�صقيقني،  البلدين  جتمع  التي 
اال�صتثمارات الكويتية يف االأردن تبلغ نحو 18 
الكويتي، عن  ال�صفري  مليار دوالر. بدوره، عرب 
االأردن،  مع  الرا�صخة  بالعالقات  بالده  اعتزاز 
موؤكدا حر�س الكويت على تنميتها وتر�صيخها 
ال�صيا�صية  املجاالت  خمتلف  يف  عليها  والبناء 

واالقت�صادية واال�صتثمارية.
يف  الكويتية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اأن  واو���ص��ح 
اململكة كبرية كنتاج للعالقات االأخوية املتينة 
اال�صتثمارية  والبيئة  ال�صفيقني،  البلدين  بني 

اجلاذبة يف االأردن.
واأ����ص���اد ب��ق��وة ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
حيث  الثقايف،  التبادل  يخ�س  فيما  البلدين 

يف  وطالبة  ط��ال��ب  اآالف   5 ي��ق��ارب  م��ا  ي��وج��د 
اجلامعات االأردنية، باالإ�صافة اإىل االتفاقيات 
 73 اإىل  ت�صل  التي  البلدين  ب��ني  وامل��ذك��رات 
يف  اال�صتثمار  اأن  م��وؤك��دا  واتفاقية،  م��ذك��رة 

االأردن هو ا�صتثمار لالأمة العربية.
عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  ال�صفري  وثمن 
واإنهاء  العربي  ال�صف  وحدة  اأجل  من  الثاين 

ال�صراعات فيها.
اأن  اإىل  ال���رباري،  العني  ا�صار  جانبه،  من 
اكد  اللجنة،  اأع�صاء  ح�صره  ال��ذي  االجتماع 
خمتلف  يف  الكويتية  االأردنية  العالقات  عمق 

اجلوانب وخا�صة ال�صيا�صية واالقت�صادية.
جممل  ا�صتعر�س  اي�صا  ال��ل��ق��اء  ان  وب��ني 
ما  وال�صيما  املنطقة،  يف  ال��راه��ن��ة  االو���ص��اع 
يتعلق باالأزمة ال�صورية والق�صية الفل�صطينية 
وتوحيد اجلهود امل�صرتكة من اأجل اإنهاء اأزمات 

املنطقة لينعم اأهلها باالأمن واال�صتقرار.

*عمان
اال�صالمي  الو�صط  ح��زب  ع��ام  اأم��ني  ق��ال 
خمرجات  ان  ال��ع��م��اوي  م�صطفى  ال��دك��ت��ور 
ال�صيا�صية  املنظومة  لتطوير  امللكية  اللجنة 
الت�صريعات  تطوير  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صاهم 
ال�صيا�صية  للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ق��وان��ني 
واحل��زب��ي��ة وه���ذه امل��خ��رج��ات ال��ت��ي حتظى 
عبداهلل  امللك  جاللة  البالد  قائد  باهتمام 
�صتج�صد  اهلل  حفظه  احل�صني  ب��ن  ال��ث��اين 
االردين  النموذج  باهمية  املواطنني  طموح 
النيابي  العمل  ال��ي��ات  وعلى  الدميقراطي 
لدور  ال�صامنة  الت�صريعية  والبيئة  واحلزبي 

ال�صباب واملراأة يف احلياة العامة .
جاء ذلك خالل احل�صور الكبري واحلا�صد 
مناطق  خمتلف  م��ن  االداري����ة  الهيئات  م��ع 
وجمل�س  ال�صيا�صي  وبح�صوراملكتب  اململكة 
الرئي�صي  احل��زب  مقر  يف  للحزب  ال�����ص��ورى 
بالعا�صمة عمان  للتباحث يف �صوء خمرجات 
ال�صيا�صية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 

وعملية دمج االحزاب.
عن   العماوي  م�صطفى  الدكتور  وحت��دث  

وخططه  القادمة  املرحلة  يف  احل��زب  دور 
املرحلة  مع  والتفاعل  للتح�صري  امل�صتقبلية 
مع  ل��ل��ح��وار  احل����زب  وت��وج��ة  ال�صيا�صية 
معه  تتفق  التي  االخرى  الوطنية  االحزاب 
يتعلق  فيما  خا�صة  والتوجهات  ال���روؤى  يف 
بعملية الدمج من اأجل الو�صول اىل احزاب 
امل�صهد  يف  وق��وي��ة  فاعلة  وطنية  اأردن��ي��ة 
ال�صيا�صي االردين ، واو�صح الدكتور العماوي 
الوطني  املوؤمتر  ح��زب  مع  احل��وار  ب��دء  اىل 

زمزم .
واأ�صار الدكتور العماوي ان احلزب يثمن 
خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
م�صرية  يف  كبرية  نقلة  انها  مبينًا  ال�صيا�صية 
خطوة  انها  موؤكدًا  االردنية  الدميقراطية 
على  تقوم  انتخابات  اىل  للو�صول  متقدمة 

ا�ص�س حزبية ب�صكل كامل ، ولفت العماوي اأن 
هناك م�صاورات مع احزاب وطنية بخ�صو�س 
عملية الدمج ونحن م�صتعدون حتى ملفاو�صة 
العمل اال�صالمي على عملية االندماج  جبهة 
امل�صلحة  منظور  من  الدمج  اىل  ننظر  الننا 
التي  القوانني  تطور  باب  ومن  للوطن  العليا 

االردين  ال�صيا�صي  امل�صهد  وت���رثي  ت��دع��م 
على  �صتعر�س  ال��دم��ج  عملية  ان  مو�صحًا   ،
ال�صيا�صي  املكتب  واع�صاء  ال�صورى  جمل�س 
باململكة  احلزب  فروع  على  اي�صا  و�صتعر�س 

ر�صميٌا .
اللجنة  خم��رج��ات  ان  العماوي  وب��ني   ،  
امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية ايجابية 

ان  حيث  االردن  يف  �صيا�صية  حياة  �صبيل  يف 
يف  زي��ادة  هناك  ان  على  حتدثت  املخرجات 
مقاعد الربملان لالحزاب مبا يقرب 41 مقعد 
ال��ن��واب  جمل�س  جممل  م��ن   %30 يعني  مم��ا 
وبالتدرج ، واو�صح العماوي اننا نوؤكد للهيئات 
احلبيبة  مبملكتنا  فروعنا  ولكافة  االداري��ة 
م�صلحة  لنحقق  ق���وة  ب��ك��ل  �صن�صعى  ان��ن��ا 

رئي�صي  ب�صكل  اال���ص��الم��ي  ال��و���ص��ط  ح���زب 
خالل  من  االجت��اه  بهذا  و�صن�صري  وا�صا�صي 
القدوة والنربا�س  انتم  الت�صاور معكم النكم 
بجهودكم  قائم  واحل��زب  املرجعية  وانتم 

واخال�صكم وتفانيكم طوال  هذه ال�صنني .
من جانبة قال اأمني �صر احلزب الدكتور 
خالد الفطافطة ان خمرجات اللجنة امللكية 
تعك�س قدرة الدولة على احداث نقلة نوعية 
يف احلياة ال�صيا�صية والربملانية ل�صمان حق 
وحزبية  برملانية  حياة  مبمار�صة  االردنيني 
من اجل الو�صول اىل برملان قائم على الكتل 
الفطافطة  وا�صاف   ، الرباجمية  والتيارات 
ان مرحلة جائحة كورونا فر�صت علينا واقع 
بالن�صاطات  القيام  وع��دم  العمل  يف  توقف 
نوؤكد  اليوم  لكننا   ، االح���زاب  ف��روع  ومنها 
كافة  م��ن  ال��ف��روع  دور  تفعيل  ���ص��رورة  على 
تخدم  ال��ت��ي  الن�صاطات  وزي���ادة  ال��ن��واح��ي 
ال�صباب  على  وال��رتك��ي��ز  واملجتمع  احل���زب 
يف  لالنخراط  لهم  الفر�صة  واتاحة  وامل��راة 
العمل احلزبي خا�صة وان خمرجات اللجنة 
يف  وال�صباب  امل��راأة  دور  على  اأك��دت  الوطنية 

بدور  الفطافطة  وا�صاد  القادمة،  املرحلة 
العامة  امل�صلحة  ملافيه  االيجابي  ال��ف��روع 
الدعم  تقدمي  على  موؤكدًا  احلزب  وم�صلحة 
العمل  ت���رثي  بن�صاطات  ال��ق��ي��ام  اج���ل  م��ن 

احلزبي والعمل العام واخلدمة املجتمعية .
خالل  وم��و���ص��ع  ط��وي��ل  ح���وار  ودار  ه��ذا 
احلزب  وخطة  امل�صتجدات  اخر  حول  اللقاء 
املختلفة  هيئاته  تفعيل  وزي��ادة  امل�صتقبلية 
الن�صاطات  على  والرتكيز  ك��وادرة  وتدريب 
التي تخدم املجتمع االردين كما مت الرتكيز 
واملراأة  ال�صباب  قطاعي  ا�صراك  �صرورة  على 
مناطق  كافة  يف  املنت�صرة  احل��زب  ك��وادر  يف 
اململكة والتجهيز للتعامل مع املرحلة القادمة 
وخ�صو�صا ما يتعلق باالنتخابات واحلكومات 

الربملانية وخمرجات اللجنة امللكية .
للحزب  االداري���ة  الهيئات  بع�س  وبينت 
االأح��زاب  باندماج  تتعلق  اإ�صكالية  اأه��م  اأن 
موقع  عن  ح��زب  اأي  تخلي  تعذر  هي  اليوم، 
االأمني العام، واإن هناك تقاطعات يف الربامج 
واالأهداف وكذلك الروؤى ومدى قوة االنت�صار 

والفروع وعدد االع�صاء يف اململكة.

الملك يجري مباحثات مع 
أمير دولة قطر في الدوحة

رئيس مجلس األعيان يشيد بعمق 
واستراتيجية العالقات األردنية الكويتية

العماوي: ال نخاف من عملية الدمج ومستعدون للتفاوض مع أي حزب يتفق مع طروحاتنا 
خالل لقاء لقيادات حزب الوسط االسالمي

السياسية  الحياة  فــي  نوعية  نقلة  احـــداث  على  الــدولــة  قـــدرة  تعكس  الملكية  اللجنة  مخرجات   : الفطافطة 

تربوية األعيان تلتقي عمداء شؤون 
الطلبة في الجامعات األردنية

*عّمان 
تراأ�صتها  التي  االأعيان،  جمل�س  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  بحثت 
عمداء  مع  الثالثاء،  القطب،  رائ��دة  الدكتورة  العني  اللجنة  مقررة 
�صوؤون الطلبة يف اجلامعات الر�صمية، �صبل تطوير العملية التعليمية.

وقالت اإن الهدف من اللقاء معرفة الواقع الطالبي، والبيئة التعلمية 
املنا�صبة واالأثر التحفيزي للجامعات على الفكر الطالبي، واالنخراط 
يف املجتمع، والتعددية وتقبل االخر، والتعامل مع خمرجات التعليم، 
التعليمية  املخرجات  يف  املوجودة  والفر�س  اخلريجني،  مع  والتوا�صل 
وزاراتي  مع  والت�صاركية  الت�صاورية  اأن  القطب  العني  وبينت  احلالية. 
من  تنفيذية  وخطة  روؤي��ة  لو�صع  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
اأجل تذليل التحديات املالية والب�صرية، التي تقف عائقًا اأمام الطلبة 
ترتكز على حماور رئي�صية تبداأ من الطالب والبنية التعليمية وع�صو 
الهيئة التدري�صية. بدورهم، عر�س عمداء �صوؤون الطلبة يف اجلامعات 
التقليدية  النظرة  لتغيري  تواجههم  التي  التحديات  اأب��رز  الر�صمية، 
امل�صاركة  تعزيز  يف  امل�صاحة  واإعطائهم  الطلبة  �صوؤون  عمادات  دور  يف 
على  واالنفتاح  واالن�صانية  الوطنية  الق�صايا  مع  والتعامل  ال�صيا�صية 
الكبرية  التحديات  ملواكبة  وتوجيههم  م�صاركتهم  وتعزيز  الطلبة 
النقا�صية  االأوراق  ت�صمني  �صرورة  اإىل  واأ���ص��اروا  العاملية.  واملعرفة 
اجلامعات  يف  التدري�صية  امل�صاقات  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة 
واملدار�س، وم�صاعدة الطلبة يف ت�صجيعهم للم�صاركة بتحقيق خمرجات 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية. من جانبهم اأ�صاد اأع�صاء 
اللجنة بالدور الكبري الذي يقع على عمداء �صوؤون الطلبة يف التعامل 
والربامج  االن�صطة  يف  اكرب  دور  اخذ  نحو  فئاتهم  بجميع  الطلبة  مع 
امل�صرتكة، وتقدمي الدعم املايل ل�صناديق الطلبة، والتوا�صل مع املجتمع 
املحلي ومع الطالب بعد التخرج، وتذليل التحديات الكبرية التي تواجه 
اجلامعات. واأكدوا اأهمية الدور احليوي للعمداء يف االر�صاد، واالن�صطة 
التعليمية، والتعامل مع التحديات التي تواجه املجتمع، ودور اجلامعة 
انت�صار املخدرات، والعنف اجلامعي،  التحديات كمنع  يف احلد من هذه 
داعني الإ�صدار نظام موحد ينظم االن�صطة الطالبية من خالل عمادات 
الطلبة  �صوؤون  عمداء  االجتماع  وح�صر  اجلامعات.  يف  الطلبة  �صوؤون 
االأردنية،  من  املبي�صني  مهند  الدكتور  وهم:  الر�صمية،  اجلامعات  يف 
�صادق  الدكتور  والتكنولوجيا،  العلوم  من  النابل�صي  اأن�س  الدكتور 
الدكتور  الريموك،  من  ذيابات  حممد  الدكتور  الها�صمية،  من  �صديفات 
من  ال�صعوب  ماجد  الدكتور  التطبيقية،  البلقاء  من  الرحامنة  عزيز 
اللواما  ح�صني  الدكتور  البيت،  اآل  من  ال�صرحان  �صايل  الدكتور  موؤتة، 
االأردنية،  االأملانية  من  عوي�س  ظالل  الدكتورة  طالل،  بن  احل�صني  من 

والدكتور حممد املحا�صنة من الطفيلة التنقنية.

اتحاد الجامعات العربية ينظم 
ورشة حول االعداد لالعتماد الدولي 

للهندسة والتكنولوجيا
*عمان 

ومدير  العربية  اجلامعات  احتاد  يف  امل�صاعد  العام  االأم��ني  افتتح 
جمل�س �صمان اجلودة واالعتماد الدكتور عبد الرحيم احلنيطي ور�صة 
العمل التي عقدت وجاهيا يف مقر االأمانة العامة لالحتاد وافرتا�صيا 
على  للح�صول  التاأهل  كيفية   " بعنوان  االأردن  خارج  من  للم�صاركني 
على  والتدريب   ABET والتكنولوجيا  للهند�صة  ال��دويل  اعتماد 
ح�صرها  التي  الور�صة  خالل  احلنيطي  وقال  االفرتا�صية"  الزيارة 
عن  �صالمة  عزت  عمرو  الدكتور  العربية  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني 
بعد واالأمني العام امل�صاعد الدكتور خمي�صي حميدي وجاهيا ان هذه 

التجربة االوىل التي يقعد االحتاد ور�صة بالنظام املدمج. 
اجلامعات  احت��اد  ع��ن  �صدر  �صحايف  بيان  وف��ق  احلنيطي  ودع��ا 
العربية الثالثاء اجلامعات العربية اىل العمل على ح�صول براجمها 
برامج  ج��ودة  حت�صني  بهدف  الدولية  االعتمادات  على  االأكادميية 
خالل  من  اخلريجني  على  بالفائدة  �صيعود  وال��ذي  العايل  التعليم 
الدرا�صة يف برامج معتمدة دوليا باكت�صابهم اأ�ص�س التعليم التي تن�صجم 
وا�صتيفائهم  والتكنولوجيا  العلوم  لتطور  وفقا  الدولية  املعايري  مع 

للمتطلبات التعليمية الالزمة ل�صوق العمل و�صهولة التنقل املهني.
واأو�صح الدكتور احلنيطي اأن الور�صة جاءت تنفيذا خلطة املجل�س 
التاأهيل  ور�صات  من  �صل�صة  و�صمن  االأكادميية  بالربامج  لالرتقاء 

للح�صول على االعتمادات الدولية.
تناولت  حما�صرات  نايفة  عدنان  الدكتور  ال��دويل  اخلبري  وقدم 
التح�صري  يف  اتباعها  يجب  التي  التف�صيلية  االإجرائية  اخلطوات 
واع��داد  الداخلية  وامل��راج��ع��ة   ABET االع��ت��م��اد  على  للح�صول 
وحتديد  االعتماد،  متطلبات  ح�صب  ال��الزم��ة  واملعلومات  البيانات 
للبيانات  الدورية  واملراجعة  االعتماد،  مراحل  لتنفيذ  الالزم  الوقت 
واالإح�صاءات املتوفرة عن الربنامج االأكادميي للكلية، وحتديد خطة 
العمل الزمنية يف اعداد املادة العلمية من اليوم االأول وح�صب جدول 

زمني دقيق، وحتويل البيانات الورقية اىل بيانات رقمية حُمو�صبة.

لجنة فلسطين في مجلس األعيان تدين اعتداءات 
المستوطنين اإلسرائيليين على المقدسات

رئيس هيئة األركان يقّلد كوكبة من 
ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

*عمان 
ال��ث��الث��اء،  ب��ي��ان  يف  االأع���ي���ان  جمل�س  يف  فل�صطني  جل��ن��ة  دان���ت 
قطعان  ينفذها  التي  واملتكررة  امل�صتمرة  االإ�صرائيلية  االعتداءات 

امل�صتوطنني على املقد�صات االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س ال�صريف.
ونا�صد رئي�س اللجنة العني نايف القا�صي، املجتمع الدويل بالعمل 
على وقف االعتداءات االإ�صرائيلية اليومية التي ينفذها امل�صتوطنون 
يف �صاحات امل�صجد االأق�صى وقبة ال�صخرة امل�صرفة، الفتا اإىل العدوان 
رفاة  ت�صم  التي  اليو�صفية  املقربة  مثل  ال�صهداء؛  مقابر  على  االأخري 

�صهداء اأردنيني وفل�صطينيني ق�صوا يف الدفاع عن القد�س واملقد�صات.
العتداءات  وتاأييدها  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  دعم  اأن  اإىل  واأ�صار 
واالأعراف  والقرارات  القوانني  لكل  �صريحا  انتهاكا  متثل  امل�صتوطنني 
متعمدا  وتخريبا  الفل�صطينيني  حلرمات  وانتهاكا  وتنكيال  الدولية، 
اأ�صحابها،  روؤو���س  على  البيوت  وه��دم  والعامة  اخلا�صة  للممتلكات 
وت�صكل يف جمملها عدوانا م�صتمرا و�صلوكا �صاذا مل يتكرر عرب التاريخ.

عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  وقوف  القا�صي  العني  واأكد 
يتمكن  حتى  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  جانب  اإىل  الدائم  الثاين 
الدولة  واإقامة  اأرا�صيه  من  اإ�صرائيل  بان�صحاب  حقه  ا�صتعادة  من 
القد�س  وعا�صمتها  الفل�صطيني  الوطني  ال��رتاب  على  الفل�صطينية 

ال�صريف.
باالأمن  تنعم  اأن  ميكن  ال  وال��ع��امل  واالإق��ل��ي��م  املنطقة  اإن  وق��ال 
على  الفل�صطينية  للق�صية  و�صامل  عادل  حل  اإيجاد  دون  واال�صتقرار 
اأ�صا�س االن�صحاب الكامل من جميع االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة عام 

.1967

*عمان 
رعى رئي�س هيئة االأركان امل�صرتكة اللواء الركن يو�صف احلنيطي، 
الثالثاء، حفل تقليد ميدالية مئوية الدولة االأردنية االأوىل، لكوكبة 

من �صباط �صف القوات امل�صلحة االأردنية، يف فندق القوات امل�صلحة.
عدد  ح�صره  ال��ذي  احلفل  خ��الل  احلنيطي،  الركن  اللواء  ونقل 
حتيات  العربي،  – اجلي�س  االأردنية  امل�صلحة  القوات  �صباط  كبار  من 
القوات  منت�صبي  وجلميع  للمكرمني  االأعلى  القائد  جاللة  ومباركة 
الوطن  درع  هم  العربي  اجلي�س  ن�صامى  باأن  موؤكدًا  االأردنية،  امل�صلحة 
و�صياجه املنيع، واجلند االأوفياء املخل�صني للوطن وقيادته الها�صمية، 
العامود  هم  االأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  يف  ال�صف  �صباط  اأن  مبينًا 

الفقري والركيزة االأ�صا�صية يف تنظيم ت�صكيالتها ووحداتها.
وقال امل�صاعد لالإدارة والقوى الب�صرية العميد الركن علي الدومي: 
االأردنية،  الدولة  لتاأ�صي�س  االأوىل  املئوية  الذكرى  يف  اجلميع  "اإن 
يتطلعون اإىل م�صرية حافلة باملنجزات واخلربات العميقة، متجاوزين 
ال�صعوبات والتحديات، مبينًا اأن العالقة الوطيدة التي جمعت قيادته 
منذ اللحظة االأوىل للتاأ�صي�س مع خمتلف �صرائح املجتمع االأردين كان 
لها الدور االأبرز يف تاأ�صي�س وطٍن ي�صوده االأمن والطماأنينة والعدالة".

وقال مدير التوجيه املعنوي العميد الركن طالل الغبني، يف كلمة 
"نحتفل اليوم بتقليد ميدالية مئوية الدولة لكوكبة من �صباط  له: 
الذين  االأردنية،  امل�صلحة  القوات  �صنوف  خمتلف  من  املميزين  ال�صف 
�صاهموا يف رفعة ونه�صة ت�صكيالتهم ووحداتهم يف املجاالت كافة، مما 
وقد  البا�صلة،  امل�صلحة  قواتنا  ومهنية  احرتافية  على  اإيجابًا  انعك�س 
اأ�صبحت حتتل موقعًا متميزًا يف املحافل الدولية كافة، وبرز ذلك من 
والتي  ال��دويل،  امل�صتوى  على  املختلفة  االحرتافية  امل�صاركات  خالل 
انعك�صت ايجابًا على ثقافة اجلندي االأردين الذي اأظهر �صورًة م�صرقًة 
باالإجنازات  مكللًة  العظيم، وت�صتمر م�صرية هذا اجلي�س  لهذا اجلي�س 
العظيمة ومي�صي وفيًا لقيادته وي�صتمد ت�صحياته من �صعاره االأزيل ) 

اهلل .. الوطن .. املليك(".
اأول �صامل بني  الوكيل  امل�صلحة االأردنية،  القوات  وقال وكيل قوة 
"ُيعد �صباط ال�صف يف القوات امل�صلحة االأردنية - اجلي�س  م�صطفى: 
العربي، الع�صب الداعم للقيادة �صمن وحداتهم املختلفة فلهم اأهميتهم 
وتاأثريهم يف م�صاعدة قادتهم ووحداتهم يف حتقيق وتنمية الكفاءة 
الع�صكرية واحلفاظ على م�صتواها من خالل االأدوار والواجبات التي 
على  �صاهٍد  خري  اإال  التكرمي  هذا  وما  واحل��رب،  ال�صلم  يف  ميار�صونها 
�صف  ب�صباط  الثاين  عبداهلل  امللك  االأعلى  القائد  جاللة  اهتمام 
املتوا�صل  العامة  القيادة  ودعم  ثقة  وبرهان  امل�صلحة  القوات  واأفراد 

لهم".
وكان جاللة القائد االأعلى للقوات امل�صلحة امللك عبد اهلل الثاين، 
غمرة  يف  العربي،  – اجلي�س  االأردنية  امل�صلحة  القوات  على  اأنعم  قد 
احتفاالت اململكة بذكرى الثورة العربية الكربى، ويوم اجلي�س بو�صام 
مئوية الدولة، تقديرًا للجهود الكبرية التي تبذلها القوات امل�صلحة يف 
�صبيل رفعة ونه�صة االأردن واملحافظة على اأمنه وا�صتقراره على مدار 

مائة عام من تاأ�صي�س الدولة االأردنية.
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*عمان 
وقعت وزارة ال�صحة الثالثاء، اتفاقية 
تعاون مع جامعة موؤتة يف جماالت التعليم 

والتدريب والتطوير والتنمية ال�صحية. 
ووقع االتفاقية يف مقر الوزارة، وزير 
ورئي�س  الهواري  فرا�س  الدكتور  ال�صحة 
وقال  عوجان.  عرفات  الدكتور  اجلامعة 
االتفاقية  توقيع  اإّن  ال��ه��واري  الدكتور 
وزارة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  يف  �صُي�صهم 
اخلدمات  مب�صتوى  االرت��ق��اء  يف  ال�صحة، 
امل�صت�صفيات  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��ق��دم��ة 
التابعة  ال�صحية  وامل��راك��ز  احلكومية 
االتفاقية  اأن  اإىل  ولفت  ال�صحة.  ل��وزارة 
الكرك  م�صت�صفى  حت��وي��ل  على  �صتعمل 
وذل��ك  تعليمي،  م�صت�صفى  اإىل  احلكومي 
ا�صتمرارًا ل�صعي وزارة ال�صحة نحو تطوير 
العاملة  والفنية  الطبية  كوادرها  وتاأهيل 
ورف���ده���ا ب��االخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��ط��ل��وب��ة يف 

االخت�صا�صات  وخا�صة  ال�صحية  املجاالت 
على  الطلب  زي��ادة  اّن  واو���ص��ح  الفرعية. 
اأمام  ي�صعنا  احلكومية  ال�صحية  اخلدمات 
معايري  �صمن  اخلدمات  هذه  توفري  حتدي 
واملراجعني  املواطنني  ر�صا  حتقق  حم��ددة 
وم��راك��زه��ا  ال�صحة  وزارة  مل�صت�صفيات 
ال�صحية. وبني اأن حت�صني جودة اخلدمات 
مبا�صر  ب�صكل  االهتمام  يتطلب  ال�صحية 
تعمل  التي  واالداري���ة  ال�صحية  بالكوادر 
على تقدمي هذه اخلدمات، من حيث تاأهيل 
مهاراتها  وتطوير  وتدريبها  الكوادر  هذه 
ليت�صنى لها تقدمي اخلدمات ال�صحية على 

اأف�صل وجه.
مت  التي  التعاون  اتفاقية  اأّن  واأو�صح 
التي  الثالثة  االتفاقية  هي  اليوم  توقيعها 
الر�صمية  اجلامعات  م��ع  توقيعها  يجري 

حت�صني  بهدف  اأ�صهر  ثالثة  من  اأقل  خالل 
م�صت�صفيات  يف  الطبية  اخلدمات  م�صتوى 
اتفاقيتي  توقيع  مت  حيث  ال�صحة،  وزارة 
الها�صمية  واجلامعة  ال���وزارة  بني  تعاون 
م�صت�صفى  حتويل  مبوجبهما  ليتم  موؤخرًا 
الزرقاء احلكومي وم�صت�صفى االأمري حمزة 
الهواري  ولفت  تعليميني.  م�صت�صفيني  اإىل 
اإىل تاأطري االتفاقية املوقعة اليوم جلهود 
وزارة  ب��ني  امل�صرتك  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون 
ال�صحة وجامعة موؤتة من اأجل رفع م�صتوى 
للمواطنني  امل��ق��دم��ة  الطبية  اخل��دم��ات 
التعليم  فر�س  وت��وف��ري  ال����وزارة،  قبل  م��ن 
لدى  امل�صجلني  الكليات  لطلبة  والتدريب 

جامعة موؤتة.
اإّن  موؤتة  جامعة  رئي�س  قال  جهته،  من 
الطب  كلية  ربط  على  �صتعمل  االتفاقية 
و�صتعمل  ال�صحة  وزارة  م��ع  اجلامعة  يف 

لطلبة  التعليمية  الفر�س  اأي�صا على توفري 
التعليمية  املنظومة  �صوية  و�صرتفع  الكلية 
حمافظة  يف  ال�صحية  واملنظومة  للجامعة 
بالتدريب  التعليم  ربط  ان  موؤكدًا  الكرك، 
جامعة  اولويات  من  ُيعد  العلمي  وبالبحث 
على  االتفاقية  بنود  بع�س  ت  ون�صّ موؤتة.  
لالأطباء  والتدريب  التعليم  فر�س  توفري 
العايل  االخت�صا�س  برنامج  يف  املقبولني 
الطبية  البحوث  ودعم  موؤتة،  جامعة  لدى 
امل�صرتكة  االبحاث  وت�صجيع  وال�صريرية 
ا�صتثمار  خالل  من  واجلامعة  ال��وزارة  بني 
وتنمية االمكانيات املتوفرة لدى اجلانبني، 
وتنمية  دع���م  االت��ف��اق��ي��ة  اأك����دت  ح��ي��ث 
و�صتدخل  امل�صتمر.  الطبي  التعليم  مفهوم 
االتفاقية حّيز التنفيذ اعتبارا من ال�صهر 
قابلة  �صنوات  ل��ث��الث  و�صت�صتمر  ال��ق��ادم 

للتجديد. 

*عمان 
الذي  القد�س  على  عني  برنامج  �صلط 
عر�صه التلفزيون االردين االثنني، ال�صوء 
االإ�صرائيلية يف  العليا  املحكمة  على مقرتح 
ال�صيخ  حي  اأه��ايل  من  عدد  تخ�س  ق�صية 
ج����راح، واأث����ر ه���ذا امل��ق��رتح ع��ل��ى اأه���ايل 
االأردنية  احلكومة  دور  اإىل  اإ�صافة  احلي، 
املحامني  ت��زوي��د  خ��الل  م��ن  مب�صاعدتهم 
بالوثائق التي تدعم اإثبات ملكية االأرا�صي 

لهم.
واأو�صح الربنامج يف تقريره اال�صبوعي 
امل�صور يف القد�س، اأن م�صري حي ال�صيخ جراح 
املحكمة  اأ�صدرت  اأن  بعد  جمهواًل،  زال  ما 
اإىل  م��وج��ه��ًا  ق����رارًا  االإ�صرائيلية  العليا 
نحالت  و�صركة  الفل�صطينيني  احلي  اأهايل 
مقرتحًا  يت�صمن  اال�صتيطانية،  �صمعون 
االإخ��الء  ق��رارات  اإلغاء  يتم  بان  للطرفني 
ال�صادرة �صد اربع عائالت من اأهايل احلي، 
م�صتاأجرين  املرحلة  ه��ذه  يف  واعتبارهم 
مبلكية  باملطالبة  حقهم  ب�صمان  حمميني 
ذلك  واإثبات  فيها،  يقطنون  التي  البيوت 
�صتتم يف احلي، حيث  يف ت�صوية م�صتقبلية 
ت�صرين   2 حتى  الطرفني  املحكمة  امهلت 

الثاين املقبل للرد على هذا املقرتح.
�صامي  ج���راح،  ال�صيخ  �صكان  حم��ام��ي 
بقاء  يعني  امل��ق��رتح  ه��ذا  اإن  ق��ال  ر���ص��ي��د، 
ومفتوحًا  معلقًا  العقارات  ملكية  مو�صوع 
اأمام االأطراف، واإنه باإمكان عائالت ال�صيخ 
مبلكيتهم  باملطالبة  اال���ص��ت��م��رار  ج���راح 

لبيوتهم.
واأو�صح التقرير بان هذا املقرتح اأدخل 
النهم  ال�صبابية،  من  حالة  يف  احلي  �صكان 
يخ�صون فقدان منازلهم بني ليلة و�صحاها، 
املقد�صيني  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإىل  ا���ص��اف��ة 
مبثابة  ج���راح  ال�صيخ  ق�صية  ي��ع��ت��ربون 
تعاين  التي  القد�س  احياء  لبقية  امتحان 
من "قب�صة قا�صية من قبل االحتالل بهدف 

تغيري الواقع املقد�صي لواقع يهودي".
واأ�صاف التقرير اأن املقد�صيني يعتربون 
جزء  االإ�صرائيلية  القانونية  املنظومة 
اإىل  تهدف  التي  االحتاللية  املوؤ�ص�صة  من 

اال�صتيالء على القد�س العربية.
عارف  ج��راح  ال�صيح  حي  جلنة  رئي�س 
اإن �صكان احلي يعي�صون يف قلق  حماد، قال 
اأي  واأن  فرديًا،  يكون  لن  القرار  الأن  دائم، 

احلي  على  يوؤثر  �صوف  اتخاذه  �صيتم  قرار 
الكرد،  نبيل  املقد�صي  ي��رى  فيما  باأكمله، 
ال�صيخ  حي  يف  بيته  من  ب��االإخ��الء  املهدد 
جراح، اأن اأي عمل مي�س ال�صيخ جراح مي�س 

القد�س كاملة.
وال���ت���ق���ى ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي��ق��دم��ه 
االإعالمي جرير مرقة، عرب ات�صال فيديو 
من اأم الفحم، مبحامي �صكان ال�صيخ جراح، 
القرار  ان  اأك��د  ال��ذي  ح�صني،  اأب��و  ح�صني 
و�صائل  ان  مو�صحا  عائالت،  ب�صبع  يتعلق 
حول  الدعايات  من  الكثري  تن�صر  االإعالم 
من  ك��ث��ري  اإىل  بالن�صبة  وف��ه��م��ه  ال��ق��رار 

ال�صحفيني.
التي  االأخ���رية  اجلل�صة  ان  اىل  واأ���ص��ار 
ثالثة  اأم��ام  املا�صي،  اآب   2 بتاريخ  ُعقدت 
املجال  فتحت  العليا،  الهيئة  م��ن  ق�صاة 
وذلك  االأرا�صي،  ملكية  بخ�صو�س  للطعون 
ال��دي��وان  م��ن  كتابا  املحامني  ا�صتالم  بعد 
به  تقر  االأردنية،  اخلارجية  ووزارة  امللكي 
وانها  االح���داث  �صرد  االأردن��ي��ة  احلكومة 
قامت بتاجري هذه االأر�س لل�صكان مب�صاركة 
االإتفاقيات  مبوجب  واأنها  الغوث،  وكالة 
تعهدت بتفو�س االأر�س ومتليكها وت�صجيلها 
با�صم اأهايل ال�صيخ جراح، اال انه مل يت�صن 
حرب  ان��دالع  ب�صبب  العمل  هذا  اإنهاء  لها 
حزيران 1967 واحتالل القد�س ال�صرقية، 
من  يتجزاأ  ال  "جزء  لها  االحتالل  واعتبار 
اإ�صرائيل" وبالتايل �صريان قانون االحتالل 

عليها.
بنود  بع�س  ح�صني،  اأب���و  وا�صتعر�س 
ني�صان  بتاريخ 29  كتاب احلكومة االردنية 
2021، الفتا اإىل اأن البند احلادي ع�صر من 
ال�صيخ  اأه��ايل  مع  ُعقدت  التي  االتفاقيات 
اأي  امل�صتاأجر،  يكون  اأن  "بعد  يقول:  جراح 
اأهايل ال�صيخ جراح، قد قام بجميع �صروط 
امل�صتاأجر  ب��اأن  املوؤجر  وقنع  االتفاق،  هذا 
تفو�س  ال��وح��دة،  جمتمع  بناء  يف  �صاعد 

ملكية الوحدة اإىل امل�صتاأجر جمانا".
نتيجة  ب�صبب  ب��اأن��ه  الكتاب  واأ���ص��اف 
عملية  ت��ت��م  "مل   1967 ح���رب  اأح�����داث 
ارباب  باأ�صماء  امللكية  وت�صجيل  التفوي�س 
برتجمة  ق���ام  ب��اأن��ه  م�صيفا  العائالت"، 
نظرت  التي  املحكمة  اإىل  وتقدميه  الكتاب 
نظر  وج��ه��ة  م��ن  وان���ه  اجلل�صة،  قبل  فيه 
�صاحب  ك��ان  االأردن  ب��اأن  ين�س  قانونية 

ال�صيادة على القد�س ال�صرقية وحي ال�صيخ 
جراح حتى عام 1967 عند انتقال ال�صيادة 

اإىل احلكومة االإ�صرائيلية.
االإ�صرائيلي  القانون  بح�صب  باأنه  وبني 
املحلي والقانون الدويل، فان على احلكومة 
االلتزام ومتليك  االإ�صرائيلية احرتام هذا 
واأ���ص��ار  ال�صكان.  باأ�صماء  االأرا���ص��ي  ه��ذه 
من  ا�صت�صارة  اح�����ص��روا  املحامني  ان  اإىل 
بالقانون  املخت�صة  القنون  كليات  اح��دى 
رفع  ب�صرورة  تفيد  واالإ�صرائيلي  االأردين 
يد االحتالل عن حي ال�صيخ جراح واإقرار 
املنطقة،  اه��ايل  باأ�صامي  االأر����س  ملكية 
الكتاب،  لهذا  املحكمة  نظر  وبعد  وعليه، 
قالت : "نحن ال نريد اأن نخلي اأهايل ال�صيخ 

جراح من م�صاكنهم".
وا�صاف انه بعد انتهاء املحكمة ب�صهرين 
اأ�صدرت  اجلاري،  االأول  ت�صرين   4 وبتاريخ 
الذي  االقرتاح  يت�صمن  اآخر  قرارا  املحكة 
يقول بانه "يف الوقت احلا�صر مبا ان هناك 
فهي  اال�صتيطانية،  ال�صركة  با�صم  ت�صجيال 
املالكة، ومبا اأن اهايل ال�صيخ جراح ي�صكنون 
مبثابة  فهم   1967 ع��ام  قبل  احل��ي  ه��ذا 
يلزم  ال  ه��ذا  واأن  املحميني،  امل�صتاأجرين 
باأعمال  ال�صروع  فعند  ولذلك،  الفرقاء"، 
اأو اال�صتمرار بها، ي�صتطيع اأهايل  الت�صوية 
واإثبات  الت�صوية  ماأمور  اإىل  التوجه  احلي 

ملكيتهم لالأر�س.
واأف������اد امل��ح��ام��ي اأب�����و ح�����ص��ني ب��اأن��ه 
الرتجمة  لهم  و���ص��رح  االأه���ايل  م��ع  حت��دث 
�صوف  وان��ه  املحكمة،  الق��رتاح  ال�صحيحة 
بهدف  االق���رتاح،  بقبول  االه���ايل  يو�صي 
اإلغاء  وبالتايل  بيوتهم  من  اإخالئهم  منع 
املحكمة  اأ�صدرتها  التي  االإخ��الء  ق��رارات 
اأن  اإىل  اإ�صافة  ال�صلح.  وحمكمة  املركزية 
املحكمة اليوم بداأت "ت�صك" مبلكية االأر�س 
اأنها  اإىل  الف��ت��ًا  اال�صتيطانية،  لل�صركة 
ال�صروع  العدل  وزير  على  باأنه  تقول  بداأت 
ال�صيخ  اه��ايل  على  واأن  الت�صوية،  باأعمال 
بعيدًا  االأر�س  ملكية  الإثبات  التقدم  جراح 
وجود  ب�صبب  العليا  املحكمة  �صالحية  عن 
االأرا���ص��ي  حمكمة  ت�صمى  اأخ���رى  حمكمة 
كما  الق�صايا،  بهذه  للبت  ال�صالحية  متلك 
حالة  يف  االأه��ايل  مالحقة  مينع  القرار  اأن 
قاموا برتميم ال�صقق، ومينع هدم املنازل من 

قبل االحتالل.

*عمان 
االأ���ص��ن��ان  واأط���ب���اء  ال�����ص��ي��ادل��ة  نقابتا  وق��ع��ت 
و�صركة  املهنية  ال�صركة  م��ع  اتفاقية  ال��ث��الث��اء، 
يف  م�صاحات  النقابتان  مبوجبها  ت�صتاأجر  التواتر، 
تدريبية  مراكز  ان�صاء  لغايات  املهنية  ابراج  جممع 

ملنت�صبيها.
ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االتفاقية،  ووقع 
الزعبي،  اأحمد  املهند�س  املهند�صني  نقيب  املهنية، 
التواتر  �صركة  ممثل  ال�صعودي  حممود  واملهند�س 
ملجمع  املالكة  العقاري  والتطوير  لالإ�صتثمارات 

)اأبراج املهنية( يف منطقة اجلاردنز، ونقيب اطباء 
ال�صيادلة  ونقيب  القدومي  عازم  الدكتور  االأ�صنان 

الدكتور زيد الكيالين.
النقابة  جمل�س  اإن  القدومي،  الدكتور  وق��ال 
باأحدث  وجتهيزه  التدريبي  املركز  الإقامة  ي�صعى 
ملنت�صبيه  املهنية  الكفاءة  لرفع  التقنية،  املعدات 
ي�صعى  املجل�س  ان  موؤكدا  امل�صتمر،  التاأهيل  ولغايات 
املراكز  ه��ذه  مثل  بافتتاح  للتو�صع  م�صتمر  ب�صكل 

التدريبية يف املحافظات.
من جهته، او�صح الدكتور الكيالين، اأن ا�صتمرار 

نهج التدريب والتطوير يعد هدفا من اأهداف جمل�س 
يتميز  ملا  املوقع  اختيار  مت  اأنه  اىل  م�صريا  النقابة، 
اخلدمات  كامل  وتوفر  مميز  موقع  من  املجمع  به 

وامل�صاحات الوا�صعة واملميزة فيه.
املهنية  جممع  اإن  الزعبي  املهند�س  قال  ب��دوره، 
املميز  املعماري  ت�صميمه  ب�صبب  الفتًا  جناحًا  حقق 
املختلفة  اخل��دم��ات  وت��وف��ر  املتنوعة  وامل�صاحات 

واملواقف واحلماية امل�صتمرة للمجمع.
اأهمية  ال�صعودي،  املهند�س  اأكد  جانبه،  من 
ال��ت�����ص��ب��ي��ك ب��ني ال��ن��ق��اب��ات وال�����ص��رك��ات ل��دف��ع 

ال�صراكة  مثمنا  واال�صتثمار،  االقت�صاد  عجلة 
ت��ك��ون  الأن  دع���ا  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  م���ع 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  يف  حقيقيا  منوذجا 

. جحة لنا ا
العام  امل��دي��ر  باأعمال  القائم  ب��ني  ذل��ك،  اىل 
هذا  اأن  ن��ا���ص��ر،  ب��در  املهند�س  املهنية  لل�صركة 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  ج��زء  ه��و  ال��ت��ع��اون 
وتطوير  العقاري  التطوير  يف  املهنية  ال�صركة 
من  العديد  اإط��الق  لها  �صبق  حيث  ا�صتثماراتها، 

اال�صتثمارية. امل�صاريع 

وزارة الصحة توقع اتفاقية 
تعاون مع جامعة مؤتة

عين على القدس يناقش مقترح المحكمة 
العليا اإلسرائيلية بقضية الشيخ جراح

اتفاقية إلنشاء مركزي تدريب للصيادلة وأطباء األسنان

مقال رئيس التحرير

واملح�صوبية  الوا�صطة   
هذا  القانون   عمل  وتعيق  وامل�صاواه  العدالة  تهدر 

بع�س  يف  وحتى  ودوائرنا  موؤ�ص�صاتنا  يغزو  الذي  القاتل  الفريو�س 
اأروقة االجهزة ال�صيادية وهذا املر�س ال يوؤدي اىل وجهة البو�صلة 
واملر�س  الفريو�س  هذا  املدنية  الدولة  نحو  البالد  �صيد  ارادها  التي 
االكرب  الف�صاد  هناك  �صيء  كل  اأ�صا�س  العدل  واولها  �صيء  كل  يقتل 
الذي هو اأكرب من �صرقة ونهب املال العام واأخطر من جتاوزات تقارير 
مر�س  هو  املوجود  ال�صرطاين  واملر�س  البالء  اأن   ، املحا�صبة  ديوان 
الوظيفي  املن�صب  وا�صتغالل  املنا�صب  وتوريث  والوا�صطة  املح�صوبية 
خا�صة  وملكية  مزرعة  جمرد  الوطن  موؤ�ص�صات  بع�س  ا�صبحت  حتى 
يكون  اأن  اليوم  اأحوجنا  فما  القطاعات  كافة  يف  املتنفذين  لبع�س 
عندنا كوتا البناء احلراثني يف الوظائف العليا والوظائف ال�صيادية 
اأما الوظائف الدبلوما�صية فاأن اأبناء احلراثني يحتاجون اىل فانو�س 
اىل  اأحوجنا  ما  �صادة  يا  نعم    . اليها  للولوج  ال�صحري  الدين  عالء 
واملح�صوبية  الوا�صطة  حماربة  قانون  بند  حتت  ياأتي  وقانون  نظام 
وال�صللية ) فاأبن الوزير وزير واأبن البا�صا با�صا واأبن احلراث حراث( 
هكذا هي املعادلة الدارجة وهكذا هو النهج . ي�صحكون علينا وعلى 
لو  عليكم  باهلل  املدنية  اخلدمة  دي��وان  لنا  يقولون  عندما  عقولنا 
بحثنا يف ار�صيف ديوان اخلدمة املدنية منذ تاأ�صي�صه وحتى االن هل 

جند يف ك�صوفاته طلب وظيفة ل )ابن وزير( اأو اأبن م�صوؤول كبري .
جتنيد  حتى  لال�صف   ، االردين  املجتمع  يف  الوا�صطة  اآفة  تتغلل   
اأ�صبح  بلدية  يف  وطن  عامل  وحتى  الدركي  اأو  ال�صرطي  اأو  الع�صكري 
واإق��رار  باعرتاف  الوا�صطة،  رج��ال  من  حممولة  ق��وات  اىل  يحتاج 
مبوؤ�ص�صاته  املجتمع  فاإن  بخطورتها،  واالإح�صا�س  بوجودها  اجلميع 
فا�صحت  منها  للحد  وج���ادة  عملية  اإج����راءات  يتخذ  مل  العامة 
العالقات  من  �صبكة  هناك  وباتت  املجتمع،  يف  تنخر  كال�صرطان 
و�صارت  االآخرين،  ح�صاب  على  ي�صتحق  ال  من  بدفع  تقوم  املت�صعبة 
قانون  مع  تتنا�صب  ال  بالية  مفاهيم  االجتماعية  والعدالة  الكفاءة 
ف�صادًا  والعجز  املديونية  ف�صاد  اىل  لي�صاف  واملح�صوبية  الوا�صطة 
جديدا يحمل فريو�س فيتامني )واو( فاأ�صبحت الوا�صطة واملح�صوبية 
جميعها،  واحلكومية  اخلا�صة  قطاعاتنا  يف  متف�صية  ظاهرة  ت�صكل 
الذاتية  ال�صرية  قبل  االب��رز  العنان  اأ�صحت  عندما  نكافحها  وكيف 
املواطن  ل�صعور  نتيجة  اجلرمية  تنت�صر  وقد   ... والكفاءة  واخلربة 
غري  االختيارات  نتيجة  العدالة  اأ�ص�س  لغياب  والكراهية  باحلقد 
بوا خلدمة النا�س  املنا�صبة لقياديني غري موؤهلني �صاءت االأقدار وُن�صّ
وهم ال ميلكون القدرة حتى على حل م�صاكلهم ال�صخ�صية ، والو�صاطة 
املق�صودة هنا هي تلك املمار�صة ال�صائعة والتي ُيطلق عليها – اأحيانًا 
حديث  اليوم  وهي  الوظيفي  والتخلف  الوا�صطة  واو”،  – ”فيتامني 
والقبول  والتعيني،  بالتوظيف  الرتباطها  املجتمع  وحديث  ال�صباب 
 ، امل�صتقلة  والهيئات  وال�صفارات  املرموقة  وبالكليات  باجلامعات 
ومت�صية املعامالت وهي اإ�صكال واأنواع ودرجات ح�صب املكانة واالأهمية 
عند  وهي   ، منها  مفر  ال  و�صيلة  واأ�صبحت   ، الكثري  يطلبها  فالوا�صطة 
الكثري تعد الطريقة والو�صيلة فاأن مل ي�صعى لها اأو يقاتل من اجلها، 
لن ي�صل لهدفه اأو مبتغاه ورغبته ، وهي �صباق للح�صول على املكا�صب 
 ( ام��ا   ، �صفة  االأق��وى  والنفوذ  املكانة  �صاحب  ي�صل  النهاية  ويف   ،
الو�صيلة  هي  تلك  كانت  اأن  موجودة  تكون  فلن   ) املثالية  او  الكفاءة 
اوالطريقة الوحيدة وما يح�صل االن يف اغلب دوائر ووزارات الدولة 
العليا  الوظائف  واأ�صبحت  بالوا�صطة  التعيني  بور�صة  ارتفعت  فقد   ،
يف الدولة من ن�صيب ابناء الذوات وا�صبحت الهيئات امل�صتقلة مزارع 
البنائهم  تف�صل  الدولة  اجهزة  يف  املتنفذين  بع�س  ميلكها  خا�صة 
وحما�صيبهم وا�صهارهم ، وح�صب الطلب دون النظر لل�صهادة واخلربة 
التعيني والرتفيع والتدوير بالوا�صطة واملح�صوبية ال  اإن   . والكفاءة 
ُيك�صب الدائرة اأو الدولة والء وال انتماء بل على العك�س ينتج عنها 

احلقد املجتمعي الذي ال يحمد تبعاته .
فقط،  الظاهرة  حد  عند  تتوقف  مل  واملح�صوبية..  الوا�صطة 
على  فاحل�صول  حياة  طريقة  ا�صبحت  حتى  بكثري  ذلك  تخطت  بل 
اال  عليها  �صاحبها  يح�صل  ال  وموقعها  حجمها  كان  ايا  االآن  وظيفة 
بطريق الوا�صطة.. وهو ما ادى اىل �صياع حقوق املوهوبني وا�صحاب 
احلقوق الذين ال يعرفون وزيرا او مديرا، بينما املحظوظون ي�صتولون 
ام و�صيلة من و�صائل  الهامة فهل هي مر�س اجتماعي  الوظائف  على 
وما هو م�صري  اجتماعيا؟  منبوذة  ام  مقبولة  ظلم االخرين؟ هل هي 
وال�صلطة  وامل��ال  الوجاهة  ذوي  احتكار  ظل  يف  العظمى  الغالبية 
للوظائف املرموقة والهيئات امل�صتقلة والدبلوما�صية واال�صت�صارية يف 
الوزارات واملقامات العليا . ولهذا يبقي ال�صوؤال، هل �صتزول الوا�صطة 
من  �صنتمكن  هل  االأق��ل  على  اأو  القادمة،  االأي��ام  خالل  قامو�صنا  من 

و�صعها يف نطاق �صيق ويح�صل كل منا على حقوقه .. رمبا ..!!؟

خالد خازر الخريشا

ال صوت يعلو 
فوق الواسطة 

khrishakhaled@yahoo.com

كريشان يعلن خطة
 الطوارئ لفصل الشتاء

*عمان 
اعلن نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية توفيق كري�صان، 

خطة الطوارئ لال�صتعداد لف�صل ال�صتاء املقبل.
املخت�صة  املحلية  االإدارة  وزارة  ط��واق��م  م��ن  ال��وزي��ر  وط��ل��ب 
البلدية  ال�صوؤون  ومديريات  امل�صرتكة  اخلدمات  وجمال�س  والبلديات 
يف املحافظات واالألوية، اال�صتعداد ملواجهة احلاالت الطارئة لف�صل 

ال�صتاء .
غرف  لفتح  دعا  الوزير  ان  الثالثاء،  بيان  يف  ال��وزارة  واو�صحت 
القاعات  وتهيئة  واملعدات  االآليات  جاهزية  من  والتاأكد  العمليات 
احل��االت  يف  ك��م��اأوى  ا�صتخدامها  ميكن  التي  البلديات  يف  املتوفرة 

الطارئة.
املحلية  االإدارة  وزارة  يف  العمليات  غرفة  بفتح  البدء  طلب  كما 
البلديات  ويف  مهيدات  ح�صني  املهند�س  للوزارة  العام  االأمني  برئا�صة 
يف  البلدية  ال�����ص��وؤون  وم��دي��ري��ات  امل�صرتكة  اخل��دم��ات  وجم��ال�����س 
اجلوية  والظروف  ال�صتاء  لف�صل  ا�صتعدادا  واالأل��وي��ة  املحافظات 

املرافقة لها.
البوؤر  وم��راق��ب��ة  ملتابعة  اجل��ه��ات  ه��ذه  جميع  كري�صان  ووج��ه 
حياة  على  خطرا  ت�صكل  قد  والتي  عليها،  امل�صبق  والك�صف  ال�صاخنة 
اأو  الثلوج  ت�صاقط  خالل  الطارئة  احلاالت  يف  و�صالمتهم  املواطنني 
والغبار  ال�صديدة  الرياح  جراء  اأو  الفي�صانات،  اأو  الغزيرة  االأمطار 
املدراء  هواتف  واأرقام  اأ�صماء  عن  وا�صح  وب�صكل  واالإعالن  الكثيف، 
التنفيذيني وم�صوؤويل الطوارئ يف البلديات واآليات التوا�صل املبا�صر 
احل��االت  يف  امل��واط��ن��ني  الت�����ص��االت  ال��ف��وري��ة  واال�صتجابة  معهم، 

الطارئة.
والبلديات  ال���وزارة  ط��واق��م  تتوا�صل  اأن  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 
وجمال�س اخلدمات امل�صرتكة ومديريات ال�صوؤون البلدية مع اجلهات 
التابعة لها يف  العمليات والطوارئ  الر�صمية ذات العالقة ومع غرف 
املحافظات واالألوية، بهدف توحيد جهود التعاون والعمل الت�صاركي 
اأي�صا  امل�صبق  والتن�صيق  الطارئة،  احلاالت  يف  الواحد  الفريق  بروح 
الذين ي�صاعدون  الوطنية والقطاع اخلا�س واملواطنني  املوؤ�ص�صات  مع 

دائما يف مثل هذه احلاالت الطارئة.
وم��دي��ري��ات  امل�صرتكة  اخل��دم��ات  وجم��ال�����س  ال��ب��ل��دي��ات  وزودت 
الوزير  ال��وزارة،  ومركز  واالأل��وي��ة  املحافظات  يف  البلدية  ال�صوؤون 
وتهيئة  ال��ط��وارئ  خلطة  جاهزيتها  تت�صمن  بك�صوفات  كري�صان 
33 كا�صحة  والتي ت�صم حوايل  اأي طارئ،  املختلفة ملواجهة  االآليات 
ثلوج، وما يزيد على 260 جرافة / لودر و220 ماتورا ل�صفط املياه، 
واالآليات  املركبات  وال�صهاريج وغريها من  والقالبات  البكبات  واآالف 

اجلاهزة لال�صتخدام يف احلاالت الطارئة.
كما زودته البلديات بك�صوفات تت�صمن توفري حوايل 125 قاعة 
احل��االت  يف  اإي���واء  مراكز  ال�صتخدامها  خمتلفة  مب�صاحات  عامة 

الطارئة.
�صرير،   1500 �صراء  على  التعاقد  مت  الطوارئ،  خطة  ومبوجب 
وفرت منها حوايل 400 �صرير لبع�س البلديات التي يتوقع اأن تواجه 
االجتماعية  التنمية  وزارة  تزويد  اإىل  اإ�صافة  ط��ارئ��ة،  ح��االت 

بحوايل 100 �صرير ال�صتخدامها يف مراكز االإيواء التابعة لها.
التهديدات  ومواجهة  ومراقبة  ملتابعة  الطوارئ،  خطة  وتهدف 
واملخاطر الناجتة عن عدم اال�صتقرار اجلوي والفي�صانات املفاجئة 
وقوع  دون  احليلولة  بهدف  الغزيرة،  واالأمطار  الثلجية  والعوا�صف 

خ�صائر ب�صرية اأو مادية اأو تقليلها اإىل اأدنى حد.
والعمل  الرئي�صية  الطرق  اإغالق  دون  للحيلولة  اخلطة  وجاءت 
اإىل  تقود  التي  الفرعية  الطرق  وفتح  املغلقة،  الطرق  فتح  على 
من�صاآت البنى التحتية احليوية، وكذلك الطرق املوؤدية اإىل االأحياء 
يف  للمواطنني  االأ�صا�صية  اخلدمات  تقدمي  يف  وامل�صاعدة  الرئي�صية، 
ال�صرورية،  امل��واد  واإي�صال  واالإخ��الء  كاالإ�صعاف  املتاأثرة  املناطق 
االأنفاق وجماري  كتفقد  باالإجراءات االحرتازية  القيام  جانب  اإىل 
وقبل  ال�صتوي،  املو�صم  بدء  قبل  العوائق  واإزالة  والعبارات  ال�صيول 

بدء تاأثري احلاالت اجلوية.
بلدية  لكل  ط��وارئ  خطة  و�صع  على  البلديات  كري�صان،  وحث 
وت�صليك  تنظيف  من  بالتاأكد  ال�صابقة  جهودها  ومتابعة  وحتديثها، 
االأمطار  مياه  ومناهل ت�صريف  واالأقنية  والعبارات  االأودية  جماري 
)واال�صرت�صاد بقائمة البوؤر ال�صاخنة(، وت�صكيل فرق ك�صف م�صتمرة 
ب��اأول،  اأول  الطارئة  االأو���ص��اع  ملعاجلة  عمل  ور���س  وت�صكيل  عليها، 
واإر�صال تقرير باملناطق التي مت تنظيفها لكل من الوزارة واملحافظة 
جميع  �صالحية  من  للتاأكد  البلديات  حث  كما  ال�صوؤون.  ومديرية 
نوع  تت�صمن  ك�صوفات  وتنظيم  با�صتمرار،  لديها  املوجودة  االآليات 
االآلية ومدى �صالحيتها وا�صم �صائقها وعنوانه، وتوفري عدد كاف من 
ماتورات �صفط املياه والتاأكد من جاهزيتها للعمل، وتوفري احتياطي 
كاف من املحروقات جلميع االآليات، وتاأمني االآلية العاملة باجلنازير 
الظروف  خمتلف  يف  احلركة  على  قادرة  لتكون  املنا�صبة  واالإطارات 

اجلوية، وخا�صة الثلوج واالأمطار الغزيرة.
اخلطرة  املناطق  يف  وو�صعها  حتذيرية  الفتات  عمل  اىل  ودع��ا 
والتنبيه  عملهم،  مناطق  بت�صييج  املقاولني  واإلزام  احلفريات  وحول 
ب�صرورة  ال�صيول  وجم��اري  االأودي��ة  قرب  القاطنني  املواطنني  على 
اأخذ احليطة واحلذر، واتخاذ االإجراءات الكفيلة ملواجهة اأي طارئ 
ووزارة  االإداري��ني  احلكام  مع  والتن�صيق  اخلطرة،  االأماكن  وحتديد 
املناطق  بخ�صو�س  الكربى  عمان  واأمانة  واالإ�صكان  العامة  االأ�صغال 
ذات التداخل امل�صرتك ومتابعة الن�صرات اجلوية با�صتمرار للوقوف 

على احلالة اجلوية على مدار ال�صاعة.
غرفة  ورئي�س  املحلية  االإدارة  وزارة  عام  اأمني  قال  جانبه،  من 
الطوارئ  خطة  اإن  مهيدات،  ح�صني  املهند�س  ب��ال��وزارة  ال��ط��وارئ 
امل�صتوى االأول،  3 م�صتويات،  اإىل  تت�صمن ت�صنيف احلاالت الطارئة 
الثلوج وتراكمها،  يخت�س بحالة الطوارئ الق�صوى يف حال ت�صاقط 
يف  ال�صاعة  م��دار  على  العمليات  غ��رف  فتح  ي�صتلزم  ال��ذي  االإم��ر 
ومديريات  امل�صرتكة  اخلدمات  وجمال�س  والبلديات  الوزارة  مركز 
باأعلى  امل�صتاأجرة  واالآليات  البلدية  اآليات  وو�صع  البلدية،  ال�صوؤون 
وتوزيع  الظروف،  هذه  يف  للعاملني  املنا�صب  املاأوى  وتاأمني  جاهزية، 
خطة  ووف��ق  املناطق  خمتلف  على  االأزم���ة  ح��دوث  قبل  االآل��ي��ات 

املعتمدة. الطوارئ 
تراكم  لتجنب  باأول  اأوال  الطرق  فتح  االأول  امل�صتوى  يت�صمن  كما 
الثلوج، وفتح الطريق الرئي�صية باأكرث من م�صرب ل�صمان عدم حدوث 
العاملة  االآليات  نقل  من  االإمكان  قدر  والتخفيف  مرورية،  اإغالقات 
يف اإزالة الثلوج من مكان اإىل اأخر اإال لل�صرورة الق�صوى وح�صب خطة 
التنظيم  داخ��ل  لل�صوارع  االأول��وي��ة  اإعطاء  جانب  اإىل  هذا  العمل، 
واملراقبني  ال�صائقني  عدد  يكون  اأن  على  احلاجة،  مقت�صيات  وح�صب 
وتاأمن  لهم،  الالزمة  الراحة  لتوفري  ال�صفتات  بنظام  للعمل  ك��اف 

العاملني بوجبات طعام يف مناطق عملهم.
حال  يف  املتو�صطة  الطوارئ  بحالة  يخت�س  الثاين،  امل�صتوى  اما 
على  العمليات  غرف  فتح  ي�صتلزم  الذي  الغزيرة،  االأمطار  ت�صاقط 
مدار ال�صاعة وتلقي �صكاوى ومالحظات املواطنني والتعامل معها اأوال 
باأول، اإ�صافة اإىل �صرورة اأن تكون االآليات واملعدات وكوادر البلدية 
ومعدات  اآليات  من  يلزم  ما  وا�صتئجار  طارئ،  اأي  مع  للتعامل  جاهزة 
حال عدم كفاية االآليات لدى البلدية، والتن�صيق التام مع املوؤ�ص�صات 

واالأجهزة ذات العالقة.
والتي  اخلفيفة،  الطوارئ  بحالة  يخت�س  الثالث،  امل�صتوى  اما 
تعلن يف حال الت�صاقط اخلفيف واملعتاد لالأمطار، الذي ي�صتلزم فتح 
حمددة  فرق  وتخ�صي�س  احلاجة،  مقت�صى  وح�صب  العمليات  غرف 
والتعامل  املواطنني  �صكاوى ومالحظات  وتلقي  مع كل حالة،  للتعامل 

معها اأوال باأول.

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي 
تعديل السلوك والتدخل المبكر

*عمان
ال�صلوك  "تعديل  التدريبي  الربنامج  فعاليات  الثالثاء،  اختتمت 
والتدخل املبكر"، والذي عقده مكتب ارتباط املجل�س االأعلى حلقوق 

االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف اقليم ال�صمال.
وا�صتهدف الربنامج 20 م�صاركا وم�صاركة، من اأولياء اأمور االأطفال 
مهارات  اك�صابهم  بهدف  التوحد،  وا�صطراب  الذهنية  االإعاقة  ذوي 
الوعي  ورفع  ابنائهم،  تعليم  عملية  لت�صهيل  الالزمة  ال�صلوك  تعديل 

لديهم باأهمية التدخل املبكر.
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بغداد 
يف  النيابية  االنتخابات  نتائج  حملت 
اأبرزها خ�صارة  العراق مفاجاآت كربى، كان 
للح�صد  ال�صيا�صية  املظلة  الفتح،  حتالف 
ال�صعبي والف�صائل املوالية الإيران، نحو 34 
خالل  حققها  مقعدا   48 من  ن��زوال  مقعدا، 
انتخابات عام 2018، وهو ما اعترب موؤ�صرا 

على عدم قبول ال�صارع لهذا امل�صار.
من  ع��ددا  ي�صم  ال��ذي  التحالف  وك��ان 
الكتل، مثل منظمة بدر وع�صائب اأهل احلق 
وغريها، ياأمل يف احل�صول على نتائج وازنة، 
احلكومة  ت�صكيل  يف  للم�صاركة  ت��وؤه��ل��ه 
هو  ح�صل  ما  لكن  عليها،  روؤيته  فر�س  اأو 

العك�س.
عقدت  االنتخابات،  نتائج  اإعالن  وبعد 
لبحث  عاجال  اجتماعا  التحالف  اأح��زاب 
من  خم��اوف  اأث��ار  مما  اخل�صارة،  تداعيات 
اللجوء  اأو  االتخابات،  نتائج  قبولهم  عدم 

اإىل طرق م�صلحة.
ويف املقابل، حل التيار ال�صدري بزعامة 
مقتدى ال�صدر يف املرتبة االأوىل بنحو 72 
يف  )�صني(  تقدم  حزب  جاء  فيما  مقعدا، 

املرتبة الثانية بنحو 43 مقعدا.
ال�صيا�صية  االأو����ص���اط  ت��ف��اج��اأت  كما 
من  امل�صكل  الدولة،  قوى  حتالف  بخ�صارة 
تيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم وائتالف 
الن�صر بزعامة حيدر العبادي، حيث حقق 
اجلانبان يف االنتخابات املا�صية 61 مقعدا، 

غري اأنهما مل يكونا متحالفني اآنذاك.
الف�صل  البارز  ال�صيا�صي  الكاتب  وف�صر 
ق��وى  "ائتالف  اإن  ب��ال��ق��ول  ذل���ك،  اأح��م��د 
املعتدل،  املدين  اجلمهور  على  راهن  الدولة 

يف مواجهة التيار ال�صدري وحتالف الفتح، 
رغبات هذا اجلمهور  اأن  يدركوه  ما مل  لكن 
ميالة للم�صتقلني ولالأحزاب اجلديدة اأكرث 

من اأي حزب قدمي".
نيوز  "�صكاي  مل��وق��ع  اأح��م��د  واأ���ص��اف 
احل��ك��ي��م  ي��ح�����ص��ب  "مل  اأن�����ه  عربية"، 
على  واعتمدا  االحتمال،  هذا  والعبادي 
ما ميتلكانه من موارد وخربة �صيا�صية، مل 
اأ�صوات  لك�صب  املطاف  نهاية  يف  ت�صعفهما 

العراقيني".
ال  الدولة  قوى  "حتالف  اأن  اإىل  ولفت 
معينة،  اأيدولوجيا  يعتنق  جمهورا  ميتلك 
ومل  فكريا،  هالمي  حتالف  فهو  وبالتايل 
اأو  امليلي�صيات  جتاه  وا�صحة  مواقفه  تكن 
املظاهرات، واأدت حماوالته الإر�صاء جميع 

االأطراف اإىل عدم اإر�صاء اأي طرف".
واإذا كان حتالف "تقدم" برئا�صة رئي�س 
املرتبة  حقق  احللبو�صي  حممد  ال��ربمل��ان 
االأوىل يف اجلغرافية ال�صنية، فاإن حتالف 
خمي�س  االأع��م��ال  رج��ل  برئا�صة  "عزم" 
على  وح�صل  كبرية،  خ�صارة  تكبد  اخلنجر 
كان  اأن��ه  رغ��م  على  فقط،  مقعدا   14 نحو 
العاين  �صخ�صيات معروفة مثل ظافر  ي�صم 
و�صلمان  الفهداوي  وقا�صم  العبيدي  وخالد 

اجلميلي وغريهم.
القوى  التي ح�صلت على  املقاعد  ومتثل 
ال�صعبية،  االح��ت��ج��اج��ات  ع��ن  املنبثقة 
مفاجاآت  اأب��رز   ،2019 ع��ام  انطلقت  التي 
حزب  متكن  حيث  العراق،  يف  االنتخابات 
برئا�صة  ق��ار،  ذي  حمافظة  يف  "امتداد" 
من  ال��رك��اب��ي،  ع��الء  واملتظاهر  النا�صط 
فيما  البالد،  م�صتوى  على  مقاعد   9 حتقيق 

حقق حزب "اإ�صراقة كانون" نحو 6 مقاعد، 
مما  اآخ��ري��ن،  م�صتقلني   10 نحو  عن  ف�صال 
مينحهم كتلة وازنة يف جمل�س النواب املكون 

من 329 مقعدا.
وي����رى ال��ن��ا���ص��ط واث����ق امل��ي��اح��ي اأن 
"التوجه ال�صعبي كان وا�صحا نحو التغيري، 
فر�صة  اجل���دي���دة  ال��ت��وج��ه��ات  الإع���ط���اء 
للم�صاركة يف احلكم، وك�صر جمود االأحزاب 
حيث  بالفعل،  ح�صل  م��ا  وه��ذا  القدمية، 
�صاهدنا ثورة على بع�س االأحزاب القدمية 
قبوال  هناك  لكن  كاملة،  لي�صت  كانت  واإن 
والنا�صطني  امل�صتقلني  الأو���ص��اط  �صعبيا 

املوؤيدين لالحتجاجات".
نيوز  "�صكاي  مل��وق��ع  امل��ي��اح��ي  واأ���ص��اف 
عربية": "عدد املقاعد جاء رغم املقاطعة 
امل�صاركة  ون�صبة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ه��ائ��ل��ة 
ال�����ص��ئ��ي��ل��ة، وغ���ي���اب ال��ف��ر���ص��ة ال��ك��اف��ي��ة 
هيمنة  ب�صبب  ال��ربام��ج  وتقدمي  للرتويج 
واإغرائه  اجلمهور،  على  العتيدة  االأحزاب 
�صجع  ما  وه��ذا  بال�صالح،  وترهيبه  باملال 
وامل�صاركة  االإ�صرار  االأخرى على  االأحزاب 

يف االنتخابات".
ح�صل  ال��ع��راق،  كرد�صتان  اإقليم  ويف 
حزب "اجليل اجلديد" على 9 مقاعد، فيما 
على  احل�صول  من  التغيري  حزب  يتمكن  مل 

اأي مقعد.
مفاجاأة  كبرية  �صخ�صيات  غياب  و�صكل 
اأي�صا، مثل وزير ال�صباب والريا�صية ال�صابق 
عبد احل�صني عبطان، ووزير الدفاع ال�صابق 
ح�صني  مثل  اأعمال  ورجال  العبيدي،  خالد 

العنكو�صي واآرا�س حبيب وغريهما.
)�صكاي نيوز(

*وكاالت 
�صخمة  دفاعية  مناورات  اإي��ران  بداأت 
منطقة  يف  ال���ث���الث���اء،  ي���وم���ني،  ت�صتمر 
يف  االأط��راف  مرتامية  الو�صطى  ال�صحراء 
البالد، بح�صب ما اأعلن التلفزيون الر�صمي.

واحلر�س  اجلي�س  اأن  التلفزيون  وذك��ر 
الثوري ي�صاركان يف املناورات ال�صنوية التي 

اأطلق عليها ا�صم "والية".

وجت���ري اإي����ران م��ث��ل ه���ذه امل��ن��اورات 
اال�صتعداد  تقيم  اإن��ه��ا  وت��ق��ول  بانتظام، 
القتايل للقوات وتوؤكد القدرات الع�صكرية 

للبالد.
واأج���رت اإي���ران م��ن��اورات اأوائ���ل هذا 
اأذربيجان،  مع  حدودها  من  بالقرب  ال�صهر 
الع�صكرية  ق��درات��ه��ا  ا�صتعر�صت  ح��ي��ث 
ب�صبب  فيها  تت�صكك  ج���ارة  م��ن  ب��ال��ق��رب 

عالقاتها مع الغرب واإ�صرائيل.
حتالفهما  واإ�صرائيل  اأذربيجان  وعززت 
الع�صكري يف االأ�صهر املا�صية، حيث �صاعدت 
عالية  طيار  ب��دون  اإ�صرائيلية  ط��ائ��رات 
اأرمينيا  مع  �صراعها  يف  اأذربيجان  التقنية 

حول اإقليم ناغورنو كاراباخ العام املا�صي.
وال تزال املنطقة يف حالة توتر ب�صبب 

برنامج اإيران النووي.

مفاجآت »العيار الثقيل«.. ماذا 
حملت نتائج انتخابات العراق؟

أحدث استعراض للقوة..
 إيران تبدأ »مناورات جوية« ليومين

تركيا تلوح برد قاس شمالي 
سوريا.. وأردوغان »صبره ينفد«

*انقره
االث��ن��ني،  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأب���دى 
على  �صريعا  للق�صاء  الالزمة"  االج��راءات  "التخاذ  ا�صتعداده 
التهديدات �صد قواته، بعد الهجمات االأخرية التي �صنت �صدها 

يف �صمال �صوريا.
احلكومة:  اجتماع  من  خروجه  عند  الرتكي  الرئي�س  وقال 
القادمة  التهديدات  باأنف�صنا على  الق�صاء  م�صممون على  "نحن 

من �صوريا"، م�صريا اإىل اأن "�صربه ينفد".
�صيارة  انفجار  االثنني، يف  بينهم مدنيون،  اأ�صخا�س   6 وقتل 
مفخخة يف مدينة عفرين يف �صمال �صوريا، على ما اأفاد املر�صد 

ال�صوري حلقوق االإن�صان.
�صيطرة  حتت  واقعة  اأخرى  ومناطق  عفرين  مدينة  وت�صهد 
القوات الرتكية والف�صائل ال�صورية املوالية لها يف �صمال �صوريا 
بني احلني واالآخر تفجريات ب�صيارات ودراجات مفخخة، ونادرًا 

ما تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عنها.
ت�صّنفهم  الذين  االأك���راد  املقاتلني  اأنقرة  تّتهم  ما  وغالبًا 

خلفها. "اإرهابيني" بالوقوف 
التي  وامل�صايقات  االأخ��رية  "الهجمات  اأن  اأردوغ���ان  وتابع 
حدها"،  اأق�صى  بلغت  لنا  التابعة  ال�صرطة  ق��وات  ت�صتهدف 

مو�صحا "�صنتخذ االإجراءات الالزمة يف اأقرب وقت ممكن".
التي  �صوريا  يف  املناطق  هذه  ب�صاأن  ينفد  "�صربنا  واأ�صاف: 

تنطلق منها الهجمات االإرهابية التي ت�صتهدف بالدنا".
معار�صني ومدنيني مت  مقاتلني  من  االآالف  ويقيم يف عفرين 
ال�صورية  اإثر �صيطرة القوات  اإجالوؤهم من مناطق �صورية عدة 
عليها، على غرار مقاتلني من ف�صيل "جي�س االإ�صالم" الذي كان 
املعار�صة  الف�صائل  معقل  ال�صرقية،  الغوطة  يف  االأق��وى  يعد 

�صابقًا قرب دم�صق.
ثالث  وُت�صكل  كردية  غالبية  ذات  عفرين  منطقة  وكانت 
اأقاليم االإدارة الذاتية الكردية قبل اأن ت�صيطر القوات الرتكية 
مع ف�صائل �صورية موالية لها عليها يف مار�س 2018 بعد هجوم 

وا�صع �صّنته على املقاتلني االأكراد.
ومنذ عام 2016، �صيطرت تركيا وف�صائل �صورية موالية لها 
على مناطق حدودية وا�صعة يف �صمال �صوريا بعد هجمات عدة 

�صنتها �صد مقاتلني اأكراد وتنظيم داع�س.
مبقتل  ت�صّبب   2011 عام  منذ  داميًا  نزاعًا  �صوريا  وت�صهد 
التحتية  بالبنى  هائاًل  دم��ارًا  واأحل��ق  �صخ�س  مليون  ن�صف  نحو 
ال�صكان  ماليني  وت�صريد  نزوح  اإىل  واأدى  املنتجة،  والقطاعات 

داخل البالد وخارجها.

عشرات المستوطنين 
المتطرفين يقتحمون االقصى 

بحراسة شرطة االحتالل
*القدس 

اقتحم ع�صرات امل�صتوطنني املتطرفني اليهود �صباح الثالثاء 
ال�صريف  القد�صي  احل��رم   - املبارك  االأق�صى  امل�صجد  باحات 
يف  )ب��رتا(  ملرا�صل  عيان  �صهود  وقال  املحتلة.  القد�س  مبدينة 
�صرطة  من  م�صددة  بحرا�صة  نفذت  االقتحامات  ان  اهلل  رام 
االحتالل االإ�صرائيلي اخلا�صة املدججة بال�صالح. واأفاد ال�صهود 
جهة  من  االأق�صى  اقتحموا  املتطرفني  امل�صتوطنني  ع�صرات  باأن 
م�صبوهة  بجوالت  وقاموا  جمموعات،  �صكل  على  املغاربة،  باب 
واأدوا �صلوات "�صامتة" ا�صتفزازية يف اجلزء ال�صرقي منه، اإىل 
اأن غادروه من باب ال�صل�صلة و�صط الت�صدي لهم بالطرد وهتافات 
وحرا�س  واملرابطني  امل�صلني  قبل  من  االحتجاجية  التكبري 

امل�صجد االق�صى املبارك.

البنك الدولي يدعو إلى اتباع نهج 
عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة

*واشنطن 
"نهج  اتباع  اإىل  مالبا�س،  ديفيد  ال��دويل  البنك  رئي�س  دعا 
الدين  ع��بء  فيه  ي�صكل  وق��ت  يف  ال��دي��ن،  م�صكلة  حلل  عاملي" 
املفرط على الدول الفقرية خطورة كبرية بفعل جائحة كورونا، 

بح�صب وا�صنطن بو�صت.
املتدنية  ال��دول  يف  املديونية  ع��بء  اأن  مالبا�س  واأو���ص��ح 
الدخل ارتفع بن�صبة 12 باملئة لي�صل اإىل م�صتوى قيا�صي قدره 
م�صتويات  اإىل  الو�صول  اأن  واأك��د   .2020 يف  دوالر  مليار   860
دين م�صتدامة، وحيوية لالنتعا�س االقت�صادي وخف�س م�صتوى 
تلك  يف  االقت�صادي  للنمو  االأ�صا�صية  العوامل  من  هي  الفقر 

الدول.

قتلى بانفجار سيارة مفخخة 
في بلدة عفرين بحلب

*حلب 
مبحافظة  عفرين  ببلدة  �صوق  يف  ملغومة  �صيارة  انفجرت 

حلب �صمايل �صوريا، االثنني، فقتلت ما ال يقل عن 4 اأ�صخا�س.
يف  يعمل  ال��ذي  ال�صوري  امل��دين  الدفاع  من  متطوعون  وق��ال 
ترتفع.  قد  ال�صحايا  ح�صيلة  اإن  للمعار�صة،  خا�صعة  مناطق 

واأ�صاف اأن امراأة من بني القتلى.
وذكر املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان اأن عدد القتلى بلغ 6، 
وبينهم مقاتلون من املعار�صة. واأو�صح اأن اجلثث احرتقت ب�صكل 

بالغ.
لي�س  مبكان  املدينة  مركز  يف  ال�صوق  ق��رب  االنفجار  وق��ع 
ببعيد عن نقطة تابعة ل�"جي�س االإ�صالم"، وفقا للمر�صد. وقال 

املر�صد اأي�صا اإن 12 �صخ�صا اأ�صيبوا، بينهم طفالن.
عفرين  على  لها  حلفاء  �صوريون  ومقاتلون  تركيا  وت�صيطر 
املحليني  املقاتلني  ط��رد  اإىل  اأدت  عملية  بعد   2018 ع��ام  منذ 

االأكراد واأ�صفرت عن نزوح اآالف ال�صكان االأكراد.
متكررة  لتفجريات  موقعا  البلدة  كانت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
جهات  اأي  تعلن  اأن  دون  م��ن  م��رت  وال��ت��ي  مفخخة،  ب�صيارات 

امل�صوؤولية عنها اإىل حد بعيد.
وحدات  على  الهجوم  يف  بالالئمة  اأتراك  م�صوؤولون  واأنحى 
التي  الكردية  القوات  ونفت  امل�صلحة،  الكردي  ال�صعب  حماية 

تدعمها الواليات املتحدة تورطها يف الهجوم.

تفاصيل إصدار أول وثيقة 
تأمين للمصريين بالخارج

*القاهرة 
و�صوؤون  للهجرة  الدولة  نبيلة مكرم، وزيرة  ال�صفرية  ك�صفت 
االختياري  التاأمني  "وثيقة  اإ�صدار  تفا�صيل  باخلارج،  امل�صريني 
للم�صريني باخلارج" بدءا من يناير 2022، ب�صكل ي�صمح بتوفري 
الوفاة  ح��االت  يف  اجلثامني  ونقل  ل�صحن  التاأمينية  التغطية 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  وذلك  حوادث،  اأو  طبيعية،  �صواء 

يف البالد.
ل�"�صكاي نيوز  واأكدت ال�صفرية نبيلة مكرم يف حديث خا�س 
باخلارج،  للم�صريني  االختياري  التاأمني  وثيقة  اأن  عربية" 

جاءت تلبية الحتياجات امل�صريني يف اخلارج.
واأو�صحت وزيرة الدولة للهجرة اأن الوثيقة التاأمينية تعمل 
يف  اخل��ارج  يف  امل�صريني  للمتوفني  اجلثامني  �صحن  تغطية  على 
اأو حوادث، مع �صرف التعوي�صات  حاالت الوفاة �صواء طبيعية، 

الالزمة الأهايل املتوفى.
واأ�صارت الوزيرة اإىل اأن الوثيقة التي تعد االأوىل من نوعها، 

وثيقة اختيارية و�صت�صدر مع ت�صاريح العمل.
واأفادت اأن الوثيقة جاءت عقب توقيع بروتوكول تعاون بني 
هيئة الرقابة املالية، واالحتاد امل�صري للتاأمني الهجرة، اإ�صافة 
اإىل وزارة الداخلية، وت�صتهدف مد املظلة التاأمينية لهم متا�صيا 

مع ا�صرتاتيجية الدولة لتحقيق ال�صمول التاأميني.
ل�"�صكاي نيوز عربية" اأن الوثيقة �صيتم  واأكدت يف حديثها 
من  اعتمادها  بعد   ،2022 يناير   1 يوم  نهائي  ب�صكل  اإ�صدارها 
لتاأمني  امل�صرية  املجمعة  من  عليها  واملوافقة  املالية  الرقابة 
للوزيرة  واحل��دي��ث  االجتماعات،  وت��ت��واىل  للخارج.  ال�صفر 
امل�صرية نبيلة مكرم، لالنتهاء من هذه الوثيقة واالإعالن عنها 

ر�صميا خالل موؤمتر �صحفي.
يف  للخارج،  ال�صفر  لتاأمني  امل�صرية  املجمعة  ت�صكيل  وجرى 
من  التي  التاأمني  �صركات  وت�صم  احل��ايل،  العام  من  �صابق  وقت 
للم�صريني  االختيارية  التاأمني  وثيقة  باإ�صدار  تقوم  اأن  املقرر 

العاملني واملقيمني باخلارج.
الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  قد  الهجرة  وزارة  وكانت 
ملتقى  خالل  للتاأمني،  امل�صري  واالحتاد  املالية  للرقابة  العامة 
عقد مبدينة �صرم ال�صيخ موؤخرا بهدف التعاون يف جمال توفري 
باخلارج،  واملقيمني  العاملني  للم�صريني  التاأمينية  احلماية 
خا�صة يف دول اخلليج، من خالل اإ�صدار وثيقة تاأمني اختيارية 
توفر التغطية التاأمينية يف حاالت الوفاة بحادث ونقل اجلثامني 

و�صرف التعوي�صات املنا�صبة.
ي�صار اإىل اأن الوزيرة نبيلة مكرم، قد اأكدت يف بيان اأ�صدرته 
ال�صخ�صية  احل��وادث  وثيقة  اإتاحة  �صيتم  اأن��ه  �صابق  وقت  يف 
الهيئة  من  اعتمادها  مت  والتي  باخلارج،  العاملني  للم�صريني 
العامة للرقابة املالية، ليتم العمل بها، لتغطى امل�صريني العاملني 
لعودة  الوفاة  ح��االت  يف  العمل،  ت�صاريح  حاملي  من  باخلارج 

اجلثمان، وذلك يف حدود مبلغ تاأمني وقدره 100 األف جنيه.
منه  ت�صرف  املركزي  بالبنك  ح�صاب  فتح  �صيتم  اإنه  وقالت 
تعوي�صات للم�صتفيدين بالوثيقة، �صواء يف حاالت نقل اجلثمان 

اأو التاأمني �صد احلوادث ال�صخ�صية.

*كابل
اأفغان�صتان  يف  اجلديدة  احلكومة  اأعادت 
تعليم  ملف  فتح  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة  ب��ق��ي��ادة 
الفتيات املثري للجدل، بت�صريحات من القائم 

باأعمال وزير اخلارجية اأمري خان متقي.
النزاع  درا�صات  مركز  نظمها  فعالية  ويف 
للدرا�صات  الدوحة  مبعهد  االإن�صاين  والعمل 
العليا، جتنب الوزير اأن يقطع وعودا حا�صمة 
مطالبات  رغم  الفتيات،  بتعليم  يتعلق  فيما 
االأف��غ��ان  االأط���ف���ال  ل��ك��ل  بال�صماح  دول��ي��ة 

بالعودة للمدار�س من دون ا�صتثناءات.
تقدمي  عن  االآن  حتى  طالبان  واأحجمت 
للفتيات  بال�صماح  يتعلق  فيما  تنازالت  اأي 
بالعودة للمدار�س الثانوية، وهو اأحد املطالب 
الرئي�صية للمجتمع الدويل، بعد قرار ال�صهر 
املا�صي باأن املدار�س ملا بعد ال�صف ال�صاد�س لن 

ت�صتقبل �صوى الفتيان.
التي  ط��ال��ب��ان  ح��ك��وم��ة  اإن  متقي  وق���ال 
"تتحرك  �صهرين  نحو  منذ  اأفغان�صتان  حتكم 
بحذر، لكن مل مي�س على توليها ال�صلطة �صوى 
ت�صتكمل  اأن  توقع  ميكن  وال  اأ�صابيع،  ب�صعة 
االإ�صالحات يف هذا الوقت الوجيز، بينما مل 
يتمكن املجتمع الدويل من تطبيقها على مدى 

20 عاما يف بالده".

وقال: "كان لديهم الكثري من املوارد املالية 
ذات  يف  لكن  ق��وي،  دويل  دع��م  لديهم  وك��ان 
االإ�صالحات  كل  ننفذ  اأن  منا  تطلبون  الوقت 

يف �صهرين؟".
وكان االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
وعودا  "اأخلفت  طالبان  اإن  قال  غوتريي�س، 
والفتيات"،  الن�صاء  ح��ق��وق  �صمان  ب�����ص��اأن 
اإذا  اإ�صالحه  اأب��دا  ميكن  ال  "االقت�صاد  واإن 

اأخ��رى،  جهة  من  العمل".  من  الن�صاء  منعت 
مع  جيدة  عالقات  اإقامة  العامل  متقي  نا�صد 
التي  اجلديدة  احلكومة  تبحث  حيث  ب��الده، 
اأزمة  لتجنب  دويل  دعم  عن  طالبان  تقودها 
"املجتمع  الوزير:  وقال  كارثية.  اقت�صادية 
بذلك  معنا،  التعاون  يبداأ  اأن  يحتاج  ال��دويل 
انعدام االأمن و�صنتمكن من  �صنتمكن من وقف 
التوا�صل باإيجابية مع العامل يف ذات الوقت".

*واشنطن 
تعمل  التي  مايكرو�صوفت،  �صركة  اأعلنت 
قرا�صنة  اأن  احل��ا���ص��وب،  تقنيات  جم��ال  يف 
�صركات  ا�صتهدفوا  باإيران،  �صلتهم  يف  ُي�صتبه 
حكومات  مع  تتعامل  ع�صكرية  تكنولوجيا 
يف  اأخرى  ودول  واإ�صرائيل  املتحدة  الواليات 

االحتاد االأوروبي.
موقعها،  على  بيان  يف  ال�صركة  واأف���ادت 
اأن قرا�صنة ا�صتهدفوا الع�صرات من  االثنني، 
البحري،  والنقل  الدفاع  تكنولوجيا  �صركات 

واخرتقوا بنجاح عددا �صغريا منها.
الهجوم  اأن  مايكرو�صوفت  �صركة  وذكرت 
يف  بداأت  جت�ص�س  حملة  �صمن  ياأتي  اجلديد 
ال�صركات  بع�س  جتعل  وق��د  املا�صي،  يوليو 

عر�صة ملحاوالت اخرتاق اأخرى.
االأهداف  اإن من بني  مايكرو�صوفت  وقالت 
املتحدة  الواليات  حكومات  مع  تعمل  �صركات 
�صركات  وهي  واإ�صرائيل،  االأوروب��ي  واالحت��اد 
االأق��م��ار  اأن��ظ��م��ة  ت�صنيع  جم���ال  يف  تعمل 
ال�صناعية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار 

والرادارات الع�صكرية.
جمموعة  اأن  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  وذك����رت 
-DEV نف�صها  على  تطلق  التي  القرا�صة 
0343 تركز ن�صاطها من اأجل اخرتاق �صركات 

اأنظمة  اأو  االإ�صرائيلية،  الدفاع  تكنولوجيا 
البحري  النقل  �صركات  اأو  املنطقة،  يف  موانئ 
ال�صرق  يف  ال��ت��ج��اري  ال��وج��ود  ذات  العاملية 

االأو�صط.
اأكرث  ا�صتهداف  مت  اأنه  ال�صركة  واأو�صحت 
مايكرو�صوفت،  ح�صابات  من  ح�صابا   250 من 
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد االأوروب����ي 
واأن  املرور"،  كلمات  "ت�صريب  عرب  واإ�صرائيل 
عن  يقل  ال  ما  اخ��رتاع  يف  جنحوا  القرا�صنة 

20 ح�صابا.

تقنية  املرور"،  كلمات  "ت�صريب  وي��ع��د 
�صهلة لالخرتاق، اإذ يحاول القرا�صنة اخرتاق 
العديد من احل�صابات با�صتخدام اأكرث من كلمة 
اإحداها  تتطابق  اأن  اأمل  على  حمتملة،  مرور 

مع التي ي�صتعملها امل�صتخدم امل�صتهدف.
وراء  ي��ك��ون  اأن  مايكرو�صوفت  ورج��ح��ت 
على  بناء  وذل��ك  اإي����ران،  القر�صنة  عملية 
ومدى  امل�صتهدفة  لل�صركات  اجلغرايف  النطاق 
تطابق منط عملية القر�صنة مع جهات فاعلة 

قد تكون قاعدتها الرئي�صية يف اإيران.

حكومة طالبان عن تعليم الفتيات: 
تطلبون كل اإلصالحات في شهرين؟

قراصنة يستهدفون شركات تكنولوجيا 
عسكرية.. وشبهات حول إيران
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*وكاالت
و���ص��ع االإجن���ل���ي���زي رح��ي��م ���ص��رتل��ي��ن��ج، 
بدء  اأج��ل  من  �صرًطا  �صيتي،  مان�ص�صرت  جنم 

ال�صيتيزينز. حمادثات جتديد عقده مع 
يف  ال�صيتي  م��ع  �صرتلينج  عقد  وينتهي 
فقد  االإجنليزي  الالعب  لكن   ،2023 �صيف 
مكانه موؤخًرا يف الت�صكيلة االأ�صا�صية للمدرب 

بيب جوارديوال.
الربيطانية،  �صن"  "ذا  ل�صحيفة  ووفًقا 
عودته  من  اأواًل  التاأكد  يريد  �صرتلينج  فاإن 
اإىل ح�صابات جوارديوال، قبل بدء التفاو�س 

على العقد اجلديد مع مان�ص�صرت �صيتي.
و�صعية  يراقب  بر�صلونة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
وينتظر  �صيتي،  مان�ص�صرت  داخ��ل  �صرتلينج 
حالة  يف  ال�صفقة  على  االنق�صا�س  فر�صة 

التجديد. مفاو�صات  ف�صل 
 4 ب���داأ  �صرتلينج  اأن  �صن"  "ذا  وذك���رت 
مباريات فقط هذا املو�صم من اأ�صل 11 خا�صها 

الفريق االإجنليزي يف خمتلف البطوالت.
من  جريلي�س  ج��اك  م��ع  التعاقد  وك���ان 
وق��ت  ق��ل��ة  يف  رئي�صًيا  �صبًبا  ف��ي��ال  اأ���ص��ت��ون 
هذا  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  ل�صرتلينج  امل�صاركة 

املو�صم.

*وكاالت
واتفورد  م��درب  رانيريي  كالوديو  قال 
يف  �صهلة  مهمة  ي��ت��وق��ع  ال  اإن���ه  اجل��دي��د، 
الوقت  يف  لكن  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري 
فهو  ال��ه��زائ��م  بع�س  فيه  �صتحدث  ال���ذي 
ا�صتئناف  اأي�صا عند  املفاجاآت  بع�س  ينتظر 

امل�صابقة عقب التوقف الدويل.
البالغ  االإي���ط���ايل  امل����درب  و���ص��ي��ت��وىل 
خلفا  وات��ف��ورد  ت��دري��ب  ع��ام��ا   69 ع��م��ره 
الذي  مونيوز  ت�صي�صكو  االإ�صباين  للمدرب 
املركز  واتفورد  ويحتل  ال�صهر.  هذا  رحل 
مباريات،  �صبع  من  نقاط  �صبع  بر�صيد   15
قبل  ال�صبت  ي��وم  ليفربول  �صد  و�صيلعب 
ال��دوري  يف  �صعبة  اأخ��رى  مباريات  خو�س 

واآر�صنال  و�صاوثهامبتون  اإيفرتون  اأم��ام 
يونايتد. ومان�ص�صرت 

متاأكد  "اأنا  لل�صحفيني  رانيريي  وق��ال 
ميكننا  امل��ب��اري��ات.  بع�س  �صنخ�صر  اأن��ن��ا 

املفاجاآت". حتقيق بع�س 
ال  ���ص��ع��ب��ة.  امل��ب��اري��ات  "كل  واأ����ص���اف 
بالدوري  لكن  املناف�س  با�صم  االأم��ر  يتعلق 
اأبدا  معرفة  ميكن  وال  املمتاز،  االإجنليزي 

�صيحدث". ما 
ف��اج��اأ اجلميع  ال���ذي  ران��ي��ريي،  وق���ال 
الدوري  بلقب  للتتويج  �صيتي  لي�صرت  بقيادة 
عمل  لكنه   2016-2015 مو�صم  يف  املمتاز 
امل�صابقة مع فولهام يف مو�صم  الآخر مرة يف 

2018-2019، اإنه �صعيد بالعودة.

اأف�صل  راأيي هي واحدة من  "يف  واأ�صاف 
تكن  مل  اإن  ال��ع��امل  يف  ال���دوري  م�صابقات 
وبكل  هنا  الكبار  االأب��ط��ال  ك��ل  االأف�����ص��ل. 

تاأكيد يظهر املدربون الكبار".
ب��ال��ع��ودة  ج����دا  ���ص��ع��ي��د  "اأنا  وت���اب���ع 

وباحل�صور اإىل واتفورد".
اأن����ه ميلك  امل����درب االإي���ط���ايل  واأك����د 
باللقب،  لي�صرت  تتويج  من  رائعة  ذكريات 

امل�صتقبل. لكن تركيزه ين�صب على 
له  �صبق  ال��ذي  املخ�صرم  امل��درب  وق��ال 
وروم��ا  مدريد  واأتليتيكو  ت�صيل�صي  قيادة 
�صمن  و�صامبدوريا  ميالن  واإنرت  ويوفنتو�س 
عدة اأندية اأخرى "لي�س من املهم ما فعلته. 

ما اأريد اأن اأفعله هو املهم".

*وكاالت
من  اثنني  جهود  االأردن  منتخب  خ�صر 
املوقع  بح�صب  االإ���ص��اب��ة،  ب��داع��ي  العبيه 
م�صاء  القدم  لكرة  االأردين  لالحتاد  الر�صمي 
عن  ك�صفت  الطبية  الفحو�صات  اإن  االإثنني، 
الفاخوري  اهلل  عبد  املرمى  حار�س  اإ�صابة 

والنجم حممد اأبو زريق ِ"�صرارة".
تعر�س  الفاخوري  احلار�س  اأن  واأو���ص��ح 

لربنامج  خ�صوعه  تتطلب  بالكتف،  الإ�صابة 
اأبو  يحتاج  بينما  اأ�صابيع،  ل�3  ميتد  تاأهيلي 
زريق للراحة بعد تعر�صه ل�صد ع�صلي قوي.

جلماهري  اإزعاجا  الثنائي  اإ�صابة  وت�صكل 
بقوة  يناف�صان  اللذين  والرمثا،  ال��وح��دات 

على لقب دوري املحرتفني.
وي��ع��ت��رب ����ص���رارة اأح���د اأب����رز االأع��م��دة 
يت�صدر  ال���ذي  ال��رم��ث��ا  ب�صفوف  الرئي�صة 

املواجهات  بفارق  املحرتفني  دوري  ترتيب 
 "40" منهما  ولكل  ال��وح��دات  عن  املبا�صرة 
االأ�صا�صي  احلار�س  الفاخوري  ويعد  نقطة. 
ال�صبت  �صيواجه  حيث  ال��وح��دات،  لفريق 
ا�صتاد  على   20 اجلولة  يف  اجلزيرة  املقبل 
عمان الدويل، فيما �صيحل بذات اليوم فريق 
االأمري حممد  با�صتاد  معان  الرمثا �صيفا على 

بالزرقاء.

*وكاالت
جريمان،  �صان  باري�س  جنم  مبابي،  كيليان  الفرن�صي  اأنهى 

اجلدل املثار حول م�صريه يف املو�صم املقبل.
وزعمت  امل��و���ص��م،  ه��ذا  باري�س  م��ع  مبابي  عقد  وينتهي 
العديد من التقارير، اأنه قريب من التوقيع مع ريال مدريد.

اأن  بعد  الفرن�صي،  املهاجم  م�صتقبل  حول  اجل��دل  وع��اد 
�صان  م�صوؤويل  م��ع  تتفاو�س  اأن��ه��ا  م��وؤخ��ًرا  وال��دت��ه  �صرحت 
"ال�صريجنيتو"  لربنامج  ووف��ًق��ا  البقاء.  اأج��ل  من  جريمان 
ريال  اإىل  االن�صمام  ت��زال  ال  مبابي  رغبة  ف��اإنَّ  االإ�صباين، 
مدريد، واعرتف لزميله كرمي بنزميا، مهاجم املريجني، باأنه 
اأن  يذكر  املقبل.  ثاٍن  يناير/كانون  يف  ال�صفقة  ح�صم  يريد 
اإىل  االأخ��ري  ع��ودة  منذ  مميزة  وبنزميا  مبابي  بني  العالقة 
الثنائي  وت��زام��ل   .2020 ي��ورو  يف  فرن�صا  منتخب  �صفوف 
دوري  بلقب  الفوز  خالل  موؤخًرا  الديوك  هجوم  يف  الفرن�صي 

االأمم االأوروبية على ح�صاب اإ�صبانيا يف املباراة النهائية.

»منتخب النشامى األول« 
يتوج بلقب بطولة غرب أسيا تحت 23يتوج بلقب الدورة الودية

»منتخب النشامى الرديف« 
بعد فوزه على نظيره السعودي بثالثة أهداف لهدفبعد فوزه على أوزبكستان بثالثية نظيفة

*وكاالت
الرايل  يف  امل�صاركني  اأ�صماء  ال�صيارات،  لريا�صة  االأردنية  اأعلنت 
للراليات،  االأردن  بطولة  من  االأخرية  اجلولة  وهو  الرابع،  الوطني 

الذي ينطلق �صباح يوم اجلمعة املقبل من منطقة البحر امليت.
لل�صائقني  االأردن  لبطولتي  ي��وؤه��ل  ال���رايل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
االأردن  ووادي  مراحل(   3( �صومية  مراحل  من  ويتكون  واملالحني، 
منها  مرتا،  كيلو  87ر263  له  االإجمالية  امل�صافة  وتبلغ  )مرحلتان( 
65ر65 كيلو مرتا مراحل خا�صة، الفتة اإىل اأن م�صار الرايل ح�صويا 
"زين"  من  وبدعم  ال�صيارات  لريا�صة  االأردنية  من  بتنظيم  ويقام 

االأردن، ويراعى فيه تطبيق الربوتوكول ال�صحي املتبع.
الإجراء  موعدا  املقبل،  االأربعاء  يوم  املنظمة  اللجنة  وحددت 
عملية الفح�س الفني لل�صيارات امل�صاركة يف الرايل، يف موقف مركز 
التدقيق  عملية  اإىل  باالإ�صافة  امللكي،  ال�صيارات  بنادي  التدريب 
االإداري ومن ثم �صيجري يوم اخلمي�س اإ�صدار دليل امل�صار والتدريب 
عند  ال�صباق  انطالق  ثم  ومن  للحكام  االأول  االجتماع  وعقد  عليه 

ال�صاعة 10 �صباح يوم اجلمعة.
الثالث  الوطني  الرايل  املناف�صة على لقب  اإىل  ال�صائقون  وي�صعى 
T وح�صد مزيد   ،M2 ،NR4 1، واملجموعات ،A، B  ،RC2 لفئات
من النقاط يف الرتتيب العام يف بطولة االأردن للراليات، يف اختتام 

مناف�صاتها.
املناف�صة  اأن  اإىل  للراليات  االأردن  لبطولة  العام  الرتتيب  وي�صري 
عبد  الُعماين  بني  �صتكون  بالرايل  اللقب  على  ال�صائقني  بني  االأقوى 
ال�صرفا،  واإيهاب  الطاهر،  وط��ارق  �صعبان،  و�صادي  ال��رواح��ي،  اهلل 

وعا�صم عارف، و�صاكر جويحان.

*وكاالت
يف  م��ي��الن،  مهاجم  اإبراهيموفيت�س،  زالت���ان  ال�صويدي  ف�صل 
مع  املباريات  اإىل  العودة  اأج��ل  من  و�صعه  ال��ذي  ال�صيناريو  تنفيذ 

الرو�صونريي.
تكثيف  وق��رر  العرقوب،  وت��ر  يف  اإ�صابة  من  يعاين  اإب��را  وك��ان 
الدويل  التوقف  خالل  االإج��ازة  اأي��ام  يف  والعمل  التدريب  جل�صات 
اجلولة  يف  املقبل،  ال�صبت  فريونا،  هيال�س  �صد  اللعب  من  يتمكن  كي 

الثامنة من مناف�صات الدوري االإيطايل.
فاإنه  االإيطالية،  �صبورت"  ديللو  "الجازيتا  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 
بدالء  مقاعد  على  للتواجد  اإبراهيموفيت�س  جاهزية  عدم  تاأكدت 

ميالن اأمام هيال�س فريونا.
�صيبداأ اال�صتعداد كي  اإبرا  اأن  اإىل  االإيطالية  ال�صحيفة  واأ�صارت 
اجلولة  يف  املقبل،  الثالثاء  بورتو،  �صد  املالعب  اإىل  عودته  تكون 

الثالثة من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
دافيد  مثل  اأخ��رى  اإ�صابات  من  حالًيا  يعاين  ميالن  اأن  يذكر 

فلورينزي. واألي�صاندرو  مي�صيا�س  وجونيور  كاالبريا 
ال��دوري  ترتيب  ج��دول  يف  الثاين  املركز  الرو�صونريي  ويحتل 
االإيطايل بر�صيد 19 نقطة، بينما يقبع يف املركز االأخري مبجموعته 

يف دوري اأبطال اأوروبا دون اأي نقطة.

*وكاالت
دواين،  ندين  للتايكواندو  ال�صابق  الوطني  املنتخب  جنمة  فازت 
القارة  عن  للتايكواندو  ال��دويل  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  بع�صوية 
الدويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  انعقاد  خالل  وذلك  االآ�صيوية، 

والذي جرى عرب تقنية االت�صال املرئي.
اأوملبية  دورات   3 يف  االأردن  مثلت  واأن  �صبق  التي  دواين  وجنحت 
املقاعد  اإح��دى  نيل  يف  للتايكواندو  الوطني  املنتخب  مع  �صابقة 
اإدارة  جمل�س  ع�صوية  يف  االآ�صيوية  للقارة  املخ�ص�صة  االأرب��ع��ة 

االحتاد الدويل للتايكواندو وذلك بعد ح�صولها على 61 �صوتًا.
موقعها،  على  ر�صمي  بيان  يف  االردنية  االأوملبية  اللجنة  وقالت 
الزيودي  اأحمد  االإماراتي  من  كل  �صيكون  دواين  اإىل  "باالإ�صافة 
والكوريني اجلنوبيني جني-بانغ يانغ وكووك هيون جونغ يف ع�صوية 

جمل�س اإدارة االحتاد الدويل للتايكواندو عن قارة اآ�صيا.
بع�صوية  االأح��د،  اأم�س  ف��ازت  الهندي  نان�صي  االأردن��ي��ة  وكانت 
التي  االنتخابات  يف  للتايكواندو،  االآ�صيوي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س 

جرت عرب تقنية االت�صال املرئي.

مبابي ينهي الجدل حول 
مصيره بهذا االعتراف

سترلينج يشترط لبدء محادثات 
التجديد مع مانشستر سيتي

رانييري ينتظر المفاجآت مع واتفورد

المنتخب الوطني يعلن صدمة لجماهير الوحدات والرمثا

*عمان
م�صتحقا  فوزا  االأردين  املنتخب  �صجل 
رد،  دون  بثالثية  االأوزب��ك��ي  �صيفه  على 
الثالثاء  م�صاء  ج��رت  التي  املواجهة  يف 
على �صتاد عمان الدويل، يف ختام الدورة 
خاللها  من  الن�صامى  ي�صتعد  التي  الودية، 
ال�صهر   ،2021 العرب  كاأ�س  يف  للم�صاركة 

املقبل.
منتخب  ثالثية  ت�صجيل  على  وتناوب 
متريرة  ت�صلم  ال��ذي  في�صل  بهاء  االأردن 

م��و���ص��ى ال��ت��ع��م��ري ع��ل��ى ط��ب��ق م��ن ذه��ب 
."20" وو�صعها يف ال�صباك بالدقيقة 

ن�صيب  اهلل  ع��ب��د  امل���داف���ع  واأ����ص���اف 
الهدف الثاين لالأردن بعدما تابع ال�صربة 
عبد  بهاء  نفذها  التي  املبا�صرة  احل��رة 
وت�صكن  براأ�صه  م�صارها  ليحّول  الرحمن 

."56" ال�صباك يف الدقيقة 
ت�صجيل  يف  االأردن  منتخب  وجن���ح 
بعد   "83" الدقيقة  يف  الثالث  ال��ه��دف 
اأحمد �صريوة  متريرة �صاحرة من البديل 

املرمى  الدردور يف مواجهة  و�صعت حمزة 
ال�صباك. لي�صدد بثقة داخل 

يف  التقى  ق��د  االأردن  منتخب  وك��ان 
وفاز  ماليزيا،  مبنتخب  الثالثية  ال��دورة 
على  اأوزبك�صتان  ف��ازت  فيما   0-4 عليه 
وينتظر  رد.  دون  بخما�صية  املنتخب  ذات 
غدا  االأردن  منتخب  الع��ب��و  يلتحق  اأن 
ت�صتعد  التي  فرقهم  بتدريبات  االأربعاء 
دوري  بطولة  م��ن   20 اجل��ول��ة  الن��ط��الق 

املقبل. املحرتفني، وتنطلق اجلمعة 

ال�صعودية
بطولة  بلقب  االأردن  منتخب  ت��وج 
ب��ك��رة  "23" ع���ام���ًا  حت���ت  اآ���ص��ي��ا  غ���رب 
القدم، بعدما فاز على املنتخب ال�صعودي 
يف   "1-3" ب��ن��ت��ي��ج��ة  "امل�صت�صيف"، 
اأم�س  م�صاء  جرت  التي  املثرية  املواجهة 
فهد  بن  حممد  االأمري  ملعب  الثالثاءعلى 

يف الدمام.
بهدف  ال�صعودية  منتخب  وت��ق��دم 
طريق  ع��ن   "20" الدقيقة  يف  ال�صبق 
خالد الغنام، لريد االأردن بثالثية حملت 
ويو�صف   "28" النعيمات  ي��زن  تواقيع 
املطلب  عبد  وحممد   ،"75" اجل��زر  اأب��و 

."5+90" بالدقيقة 
امل��ب��اراة،  ب��داي��ة  على  احل��ذر  وطغى 
واالأردن  ال�صعودية  منتخبا  عمل  حيث 
املواقع الدفاعية حت�صبًا الآي  على تاأمني 

مبكرة. مفاجاآت 
واع��ت��م��د م��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ع��ودي��ة يف 

انطالقات  على  الهجومي  البناء  عملية 
وحامد  البي�صي  ومن�صور  احلربي  متعب 
وخالد  واليامي  العمار  وتركي  العامدي   
الكرات  ار�صال  على  عملوا  حيث  الغنام 
ع��ب��داهلل  امل��ه��اج��م  اإىل  ال��ن��م��وذج��ي��ة 

احلمدان.
دخل  االأردن  منتخب  ف��اإن  املقابل  يف 
بت�صكيلة ثابتة، حيث اعتمد يف التغطية 
الدفاعية على عفانة واحلوراين ودلدوم 
البناء  مهمة  اأنيطت  فيما  اجل��زر  واأب���و 
هيكل،  وف�صل  �صعادة  بابراهيم  الهجومي 
واأبو  امللطب  عبد  حممد  االأطراف  و�صغل 

طه ولعب �صياحني خلف النعيمات.
امل��رم��ى  ي��ب��اغ��ت  اأن  النعيمات  وك���اد 
طالت  الكرة  لكن  ال�صبق  بهدف  ال�صعودي 
احلار�س  �صريعًا  عليها  لي�صتحوذ  عليه 

العقيدي. نواف 
عرب  �صريعًا  ال�����ص��ع��ودي  ال���رد  وج���اء 
ه��ج��م��ة م��ن��ظ��م��ة ان���ف���رد ع��ل��ى اأث���ره���ا 
اأر�صية  ك��رة  و�صدد  احل��م��دان،  عبداهلل 
ابعادها  يف  االأردن  حار�س  اجلعيدي  جنح 

بب�صالة.
منتخب  ت���وج   "20" ال��دق��ي��ق��ة  ويف 

بهدف  الن�صبية  اأف�صليته  ال�صعودية 
دفاع  يح�صن  مل  عر�صية  كرة  ومن  ال�صبق 
اأمام خالد الغنام  االأردن ابعادها لت�صقط 

لي�صددها بقوة على ميني اجلعيدي.
تعديل  يف  االأردن  منتخب  يتاأخر  ومل 
ت�صلم  حيث   "28" الدقيقة  يف  النتيجة 
يزن النعيمات كرة داخل منطقة اجلزاء 

ال�صباك. ليتالعب باملدافعني وي�صدد يف 
ميل  مع  الهدفني،  بعد  االأداء  وتراجع 
لتتبدد  ال��دف��اع��ي،  للتحفظ  املنتخبني 
على  الفعلية  اخلطورة  الوقت  م�صي  مع 
وقلة  ال��ت�����ص��رع  ح��ال��ة  ظ��ل  يف  امل��رم��ي��ني 
االأمامية،  املناطق  يف  العددية  الكثافة 

."1-1" لينتهي ال�صوط االأول بالتعادل 
مدرب  دفع  الثاين  ال�صوط  مطلع  ومع 
خالد  االرت��ك��از  بالعب  االأردن  منتخب 
زك��ري��ا ب���داًل م��ن خ��ال��د ���ص��ي��اح��ني وه��و 
فر�س  اإىل  خالله  من  �صعى  تكتيكي  هدف 

العمليات. منطقة  على  ال�صيطرة 
�صل�صلة  ال�صعودية  منتخب  واأج���رى 
ت��ب��دي��الت ب���ه���دف ت��ن�����ص��ي��ط ال���ق���درات 
خطف  فر�صة  من  يعزز  ومب��ا  الهجومية 
املنتخب  فيه  عمل  وقت  ويف  الفوز  هدف 
م��ن��اف��ذه  اغ����الق  اح��ك��ام  ع��ل��ى  االأردين 

الدفاعية.
ذهبت  ت�صديدة  النعيمات  يزن  واأطلق 
احل��رب��ي  ن��ف��ذ  فيما  امل��رم��ى  ع��ن  ب��ع��ي��دة 
لركنية،  حتولت  مبا�صرة  ح��رة  �صربة 
غائبة  احلقيقي  التهديد  م�صاهد  لتبقى 

املرميني. عن 
فر�صة  امل��ط��ل��ب  ع��ب��د  حم��م��د  وف����وت 
كرة  ت�صلم  حيث  االأردن  ملنتخب  خطرة 
لكنه  اجل���زاء  منطقة  داخ��ل  منوذجية 

�صدد بت�صرع يف اقدام املدافعني.
"75" تهادت الكرة اأمام  ويف الدقيقة 
م�صارف  على  اجل��زر  اأب��و  يو�صف  الالعب 
ا�صتقرت  بقوة   لي�صددها  اجلزاء  منطقة 
يف العقيدي يف معلنا تقدم االأردن "1-2".

يح�صم  اأن  ���ص��ع��ادة  اب��راه��ي��م  وك���اد 
من  قوية  ت�صديدة  اأطلق  بعدما  املباراة 
فوق  م��ن  �صريعة  م��رت  قريبة  منطقة 

املرمى.
العبي  تقدم  االأردن  منتخب  وا�صتغل 
من  اأك��رث  له  والح��ت  ال�صعودي  مناف�صه 
يتمكن  اأن  قبل  النتيجة  لتو�صيع  فر�صة 
الهدف  ا���ص��اف��ة  م��ن  املطلب  عبد  حممد 
الكرة  وو�صع  املرمى  واجه  بعدما  الثالث 

داخل ال�صباك يف الدقيقة "5+90".

إعالن أسماء المشاركين في الجولة 
األخيرة من بطولة األردن للراليات

إبراهيموفيتش يفشل
 في رسم سيناريو العودة

دواني تفوز بعضوية االتحاد 
الدولي للتايكواندو
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*عمان 
انطالق  عن  االأردن  �صوفك�س  اأعلنت 
لتكنولوجيا  اال�صطناعي  الذكاء  معر�س 
ال���دف���اع واالأم�����ن ال�����ص��ي��رباين ب��دورت��ه 
بن  احل�صني  االأمري  �صمو  برعاية  االأوىل، 
�صهر  نهاية  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل 
امللك  م��رك��ز  يف  احل���ايل  االأول  ت�صرين 
البحر   - للموؤمترات  ط��الل  بن  احل�صني 

امليت.
خالل  املعر�س،  على  القائمون  واأعلن 
االقت�صاد  وزير  بح�صور  �صحفي،  موؤمتر 
ال��رق��م��ي وال���ري���ادة اأح��م��د ال��ه��ن��ان��دة، 
وامل��وارد  والتنظيم  للتخطيط  وامل�صاعد 
ال��دف��اع��ي��ة، ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��دك��ت��ور 
م���ن ممثلي  ي��و���ص��ف اخل��ط��ي��ب، وع����دد 
اأن  اخلا�س،  والقطاع  الر�صمية  اجلهات 

الذكاء  خ��رباء  جمع  اإىل  يهدف  امل��وؤمت��ر 
تكنولوجيا  يف  ال��رائ��دي��ن  اال�صطناعي 
الدفاع واالأمن ال�صيرباين مع �صناع القرار؛ 
الذكاء  جم��ال  يف  التطورات  اأه��م  لبحث 

اال�صطناعي والتحديات التي يواجهها.
كما اأعلنوا عن املحاور الرئي�صية وعن 
 – – وجاهي وافرتا�صي  عقده على �صقني 
اأكرب  وم�صاركة  حل�صور  الفر�صة  الإتاحة 
عدد ممكن من ال�صركات العاملية املخت�صة 
للموؤمتر وجاهيًا، واأخرى افرتا�صيًا ملن مل 
يتمكن من احل�صور الفعلي للموؤمتر، وذلك 
لهذه  خ�صي�صًا  تطويرها  مت  من�صة  عرب 
اإق��رار  ع��ن  االإع���الن  جانب  اإىل  الغاية، 

اإقامته كل عامني.

فخره  ع��ن  كلمة  يف  الهناندة  وع��رب 
املخت�صة  املعار�س  من  النوع  هذا  باإقامة 
تو�صل  ما  اأح��دث  تغطي  تقنية  مبجاالت 
اأنه  خا�صًة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  العامل  اإليه 
على  االأوىل  للمرة  اململكة  داخ��ل  يقام 

م�صتوى ال�صرق االأو�صط.
وقال" اإننا ن�صعى من خالل هذا املوؤمتر 
الدول  جميع  بني  التقاء  من�صة  خلق  اإىل 
يف  والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  امل�صاركة 
وعر�س  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  جم���االت 
اأحدث التقنيات وال�صعي لتكوين �صراكات 
حلول  الإي��ج��اد  امل�صاركني  ب��ني  حقيقية 
حيوية للعمليات اليومية يف قطاع الدفاع 
وحماية  وحتليل  ال�صخمة  وال��ب��ي��ان��ات 

البيانات واالأمن ال�صيرباين".

الذكاء  تقنيات  اأن  الهناندة  واأ�صاف 
حياتنا  على  ت��وؤث��ر  ب��ات��ت  اال�صطناعي 
وقت  اأي  من  اأهمية  اأكرث  نحٍو  على  حاليًا 
م�صى حيث قطعت خالل ال�صنوات القليلة 
املا�صية اأ�صواطًا هائلة ب�صكل الفت للنظر 
فقد ن�صاأت الكثري من �صركات التكنولوجيا 

مبا فيها موؤ�ص�صات عمالقة".
معر�س  �صركة  عام  مدير  قال  بدوره، 
اأمين  املهند�س  العميد  االأردن  �صوفك�س 
ال��ذك��اء  م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س  اإن  ال��ب��ط��ران 
واالأمن  الدفاع  لتكنولوجيا  اال�صطناعي 
حتديا  ميثل  االأوىل  بدورته  ال�صيرباين 
العمل  متابعة  على  واإ����ص���رارا  وا���ص��ح��ا 
والتّو�صع فيه، حيث يعترب االأول من نوعه 
املخت�س  االأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى  على 

وتكنولوجيا  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء 
يعترب  ما  وهو  ال�صيرباين،  واالأمن  الدفاع 
امل�صرقة  احلقيقية  ال�صورة  لتقدمي  اأداة 
واال�صتثمارات  لالأعمال  لالأردن كحا�صنة 
بكافة فئاتها، خ�صو�صًا التقنية واالأمنية 
مميزًا،  تاريخًا  فيها  االأردن  ميتلك  والتي 
فهي من اأوائل الدول حول العامل اهتمامًا 

يف هذا املجال .
اجلائحة  م��ن  ال��ت��ع��ايف  اأن  وا���ص��اف 
الكثري  اإىل  لها حتتاج  الالحقة  واملرحلة 
للنهو�س  والتعاون  امل�صرتك  اجلهد  من 
احل�صور  ودعم  االقت�صادية  بالقطاعات 

االأردين يف ال�صاحة الدولية.
وي�����ص��ارك خ���الل م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س 
الدفاع  لتكنولوجيا  اال�صطناعي  الذكاء 
واالأمن ال�صيرباين 35 دولة حول العامل، 

بواقع 56 �صركة حملية وعاملية.
وي��ح��ق��ق امل��ع��ر���س م���ا ت��ب��ح��ث عنه 
ه����ذه ال�����ص��رك��ات يف ت���ب���ادل اخل����ربات 
واال�صرتاتيجيات واملعرفة يف قيادة عجلة 
يعترب  اأن���ه  حيث  اال�صطناعي،  ال��ذك��اء 
اخلدمة  طالبي  بني  االأمثل  الو�صل  حلقة 
من  العديد  املعر�س  و�صي�صهد  واملزودين، 
على  �صتربم  التي  والعقود  االتفاقيات 
من  العديد  ا�صتحداث  وب��ال��ت��ايل  ال��ف��ور 
الفر�س اال�صتثمارية وال�صراكات الفعلية 
متحدثني  ا�صتقطاب  مت  حيث  واملحتملة، 
مبوا�صيع  يتعلق  مب��ا  ع���اٍل  م�صتوى  على 
ال�صيوف  اأمام  لتقدميها  واملعر�س  املوؤمتر 

واحل�صور.

اإلعالن عن مؤتمر ومعرض الذكاء االصطناعي 
لتكنولوجيا الدفاع واألمن السيبراني
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شخصية العام الثقافية
 لعام 2020

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020


