
المياه: ضبط اعتداءات في الشونة الجنوبية
*عمان 

�ضبطت وز�رة �ملياه و�لري، خالل حملة �أمنية نفذتها 
على  عدة  �عتد�ء�ت  �لعام،  �لأمن  مديرية  مع  بالتعاون 
�خلطوط �ملزودة ملناطق �ل�ضونة �جلنوبية، متثلت ب�ضحب 
�ضومية  �ضباحة يف منطقة  لتزويد مز�رع وبرك  خطوط 
�ملخ�ض�ضة  �ملو�طنني  ح�ض�ص  من  قانونية،  غري  بطريقة 

لغايات مياه �ل�ضرب بكميات كبرية.
�ضبط  جرى  �إن��ه  �لأرب��ع��اء،  بيان،  يف  �ل��وز�رة  وقالت 

لتزويد  للمياه  �لناقل  �خل��ط  على  كبرية  �ع��ت��د�ء�ت   3
هذه  ف�ضل  جرى  حيث  �ل�ضباحة،  وبرك  �ملز�رع  من  عدد 
�ل�ضبوطات  وعمل  �لو�ضع  ت�ضويب  و�إع���ادة  �خلطوط 
و�تخاذ  �ملخت�ضة  للجهات  لتحويلها  بالو�قعة  �خلا�ضة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية بحق �ملخالفني.
�ملناطق،  معظم  لت�ضمل  م�ضتمرة  �حلملة  �أن  و�أك��دت 
�ل��ع��ام و�مل��و�ط��ن��ني يف  ب��ت��ع��اون م��دي��ري��ة �لأم���ن  م�ضيدة 

�لت�ضدي ملثل هذه �لعتد�ء�ت.
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*تونس
لالنتخابات  �مل�ضتقلة  �لعليا  �لهيئة  �أعلنت 
مو�فقة  �لأرب��ع��اء،  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  تون�ص،  يف 
�لتون�ضيني على م�ضروع �لد�ضتور �لذي جرى طرحه 
لال�ضتفتاء، يف �خلام�ص و�لع�ضرين من يوليو، و�ضط 

�آمال باأن يقود �لبالد نحو ��ضتقر�ر �ضيا�ضي.
وقال رئي�ص �لهيئة، فاروق بو ع�ضكر، يف موؤمتر 
�لتون�ضيني �ضوتو�  �ملئة من  �أن 94.60 يف  �ضحفي،  

بنعم على م�ضروع �لد�ضتور.

�ملحليني  �ملر�قبني  عدد  �أن  ع�ضكر،  بو  و�أو�ضح 
و�لأجانب لإجر�ء �ل�ضتفتاء �لد�ضتوري يف تون�ص، 
ع�ضكر  بو  و�أ�ضار   .5800 �إىل  و�ضل  �لثنني،  يوم 
جاء  �لد�ضتور  م�ضروع  على  �ل�ضتفتاء  �أن  �إىل 
�ملحليني  �ملر�قبني  خ��الل  من  �لعامل  �أن��ظ��ار  حتت 
�أب��و�ب��ه��ا  �لق����ر�ع  جل��ان  و�فتتحت  و�لأج���ان���ب. 
�لثنني، لال�ضتفتاء على �لد�ضتور �جلديد، وت�ضتمر 
عملية �لت�ضويت حتى 10 ليال بتوقيت تون�ص، بعد 

�أن كانت �نطلقت يف حدود �ل�ضاد�ضة �ضباحا.

*عمان 
�لزفاف  حفل  دع��م  يف  م�ضاركته  �لأردين  �لإ�ضالمي  �لبنك  و��ضل 

�جلماعي �ل� 31 ، و�لذي نظمته جمعية �لعفاف �خلريية.
وبح�ضب بيان عن �لبنك، �لأربعاء، فقد �أكد �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك 
�لدكتور ح�ضني �ضعيد ، �للتز�م �ل�ضرعي للبنك بتج�ضيد �لقيم �لإ�ضالمية 
يف �لو�قع �لعملي ومبا يعود بالنفع على �ملجتمع و�لقت�ضاد �لوطني، و�لذي 

يتمثل مب�ضاعدة �ل�ضباب على �لزو�ج وتقليل �لتكاليف.
و�أ�ضار �لبيان �إىل �أن �لبنك �لإ�ضالمي �لأردين و��ضل تقدمي �لقرو�ص 
�لتي  �جلماعية  �لزفاف  بحفالت  �مل�ضاركني  للعر�ضان  و�لنقوط  �حل�ضنة 
بلغ  حيث   ،1995 عام  تاأ�ضي�ضها  منذ  �خلريية  �لعفاف  جمعية  تنظمها 
�إجمايل �لقرو�ص �حل�ضنة �ملقدمة بالتن�ضيق مع �جلمعية حتى نهاية عام 
2021 حو�يل 7.1 مليون دينار موزعة على 11.2 �ألف م�ضتفيد، بالإ�ضافة 

�إىل متويل من يرغب منهم باملر�بحة ل�ضر�ء �لأثاث و�حلاجات �ملختلفة.
و�أ�ضاد نائب رئي�ص جمعية �لعفاف �خلريية �لدكتور منذر زيتون ، من 
جهته، مبو��ضلة دعم �لبنك �لإ�ضالمي لن�ضاطات وبر�مج �جلمعية �لهادفة 
للعر�ضان  و�لنقوط  �حل�ضنة  �لقرو�ص  بتقدمي  �ل��زو�ج،  �ضبل  تي�ضري  �إىل 

�مل�ضاركني يف حفل �لزفاف �ضنويًا.

*عّمان 
�لعهد،  ويل  موؤ�ض�ضة  مع  وبالتعاون  لالنتخاب  �مل�ضتقلة  �لهيئة  �أطلقت 
ملتقى “�أنا �أ�ضارك” �ل�ضبابي �لأّول، و�لذي يهدف �إىل دمج �ل�ضباب �لأردين 
�مللكّية  للتوجيهات  ��ضتجابة  وذلك  �لعام،  و�لعمل  �حلو�ر  يف  �جلامعات  يف 

وخمرجات جلنة حتديث �ملنظومة �ل�ضيا�ضّية.
�خل��روج  �إىل  للهيئة، �لأرب���ع���اء،  ب��ي��ان  بح�ضب  �مللتقى،  وي��ه��دف 
قبل  من  وتنفيذها  وتطويرها  مناق�ضتها  يجري  موحدة  بتو�ضيات 
تعك�ص  وت�ضور�ت  وحلول  روؤى  لتقدم  �لعالقة،  ذ�ت  �جلهات  خمتلف 
و�ضيادة  �ل�ضيا�ضية،  �مل�ضاركة  ح��ول  و�أولوياتهم  �ل�ضباب  �هتمامات 
من  �لق�ضايا،  من  وغريها  �حلزبي  و�لعمل  �لوطنية  و�لهوية  �لقانون، 

�ل�ضبابية. �لنظر  وجهة 
م�ضتوى  على  �ل�ضباب  بني  حو�رية  م�ضاحة  خلق  �إىل  �مللتقى  وي�ضعى 
مع  �ل�ضباب  ويجمع  باأكمله،  و�لوطن  �ملحافظات  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات 
�حلو�ر  باب  فتح  بهدف  �لعالقة؛  �أ�ضحاب  من  وغريهم  �ل�ضيا�ضات  �ضانعي 
�أنف�ضهم  هم  يرونها  كما  �ل�ضيا�ضية،  �مل�ضاركة  �ضمن  لأولوياتهم  لال�ضتماع 
�ل�ضيا�ضية  �مل�ضاركة  تعزز  مبتكرة  حلول  �إىل  للو�ضول  يطرحونها؛  وكما 
لللتو�ضل  �مل�ضاركني  قدر�ت  بناء  وتعزيز  �لآخر  و�حر�م  �لتنوع  وثقافة 
�ملعنّية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  �أمام  عنهم  تعّب  حلول  وثيقة  �إىل 

و�جلهات ذ�ت �لعالقة.
و�أ�ضارت �لهيئة يف بيانها �إىل �أن ��ضتقبال طلبات �لت�ضجيل �لإلكروين 
ليوم  �لر�ضمي  �ل��دو�م  �ضاعات  �نتهاء  لغاية  ي�ضتمر  �مللتقى  يف  للم�ضاركة 
�مللتقى  �مل�ضاركني يف  �لأولوية يف �ختيار  �ملقبل، و�ضتكون  �آب  �خلمي�ص 11 
 18 من  �لعمرية  للفئة  �لزمالة  وبرنامج  �أ�ضارك”  “�أنا  خلريجي برنامج 

�إىل 25 عاما لكال �جلن�ضني.

*عمان 
�للو�ء  �مل�ضركة  �لأرك���ان  هيئة  رئي�ص  ��ضتقبل 
بالقيادة  �لأربعاء يف مكتبه  �لركن يو�ضف �حلنيطي، 
�أول  �لفريق  �لركي  �لأرك���ان  هيئة  رئي�ص  �لعامة، 
تعزيز  �إط��ار  يف  وذلك  �ملر�فق،  و�لوفد  غولر،  يا�ضار 
عالقات �لتعاون �لثنائي و�لتن�ضيق �لع�ضكري �مل�ضرك 

بني �لبلدين �ل�ضديقني.
�لتطور�ت  �آخ��ر  �ل�ضيف،  م��ع  �حلنيطي  وبحث 
�لتعاون  و�أوجه  و�لدولية،  �لإقليمية  �ل�ضاحتني  على 
�مل�ضرك،  �لع�ضكري  �لتدريب  جم��ال  يف  و�لتن�ضيق 
وتبادل �خلب�ت و�لتمارين �لع�ضكرية لدى �لطرفني.

و�لوفد  �مل�ضركة  �لأرك��ان  هيئة  رئي�ص  و��ضتمع 
�لتي  �لع�ضكرية  �لإي��ج��از�ت  من  ع��دد  �إىل  �ل�ضيف 
تبني حجم �لتطوير و�لتحديث على �لأ�ضلحة و�ملهام 
و�ملعد�ت يف �لقو�ت �مل�ضلحة �لأردنية، ومبا ين�ضجم مع 
طبيعة �لتطور�ت �لتي ت�ضهدها �ملنطقة على خمتلف 
��ضتقبال  مر��ضم  للوفد،  جرى  قد  وك��ان  �لأ�ضعدة. 
�لثالثاء  �أم�ص  �لع�ضكري  ماركا  مطار  يف  ع�ضكرية 
�لن�ضيد  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  مو�ضيقات  خاللها  عزفت 

�أول يا�ضار غولر  �لفريق  �لوطني �لركي، و��ضتعر�ص 
�لطابور �لذي مر من �أمام �ملن�ضة بنظام �مل�ضري �لعادي.

ويف �ضياق مت�ضل، تابع �حلنيطي مع �لوفد �ل�ضيف 
�لثاين  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  م��رك��ز  يف  ع�ضكريًا  مترينًا 
حيث   ،)KASOTC( �خلا�ضة  �لعمليات  لتدريب 
رفع  �إىل  يهدف  �لذي  �لتمرين  عن  �إيجاز  �إىل  ��ضتمع 
للم�ضاركني  �لع�ضكرية  و�خل��ب�ت  �لقتالية  �لكفاءة 
و�لتدريبية،  �لعملياتية  �مل�ضتويات  خمتلف  على 
�إ�ضافة �إىل �لتدريب �لنوعي ملرتبات �لقو�ت �مل�ضلحة 

�لأردنية – �جلي�ص �لعربي.
�ملناطق  �لقتال يف  �لتمرين على عمليات  و��ضتمل 
�لعزل  �إج��ر�ء�ت  على  و�لتدريب  و�لقتحام،  �ملبنية 
�لإن���ز�ل  وعمليات  �ملبنية،  �ملناطق  يف  و�لتطويق 
�لعامودية،  �ل��ط��ائ��ر�ت  بو��ضطة  �ل�ضريع  باحلبل 
بالأ�ضلحة  �حل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية  خمتلفة  ورم���اي���ات 

�خلفيفة و�ملتو�ضطة، ورماية �لقنا�ضني.
�لقو�ت  �ضباط  كبار  من  ع��دد  �لتمرين  وح�ضر 
و�مللحق  �ل��ع��رب��ي،  �جل��ي�����ص   – �لأردن���ي���ة  �مل�ضلحة 

�لع�ضكري �لركي يف عمان.

*وكاالت
ب��اإق��ر�ر  �لنيوزيلنديون  �مل�����ض��رع��ون  تعهد 
ت�ضريعات هي �لأوىل من نوعها يف �لعامل، �ضتمنع 
�ضر�ء  على  ق���ادر�  يكون  �أن  م��ن  �ل��ق��ادم  �جليل 

�ل�ضجائر ب�ضكل قانوين.
لردع  �لت�ضريعيات �جلديدة حماولة  وتعتب 
�ضن  رفع  خالل  من  �لتدخني،  عن  �جلديد  �جليل 
من  �ملر�هقون  يتمكن  ل  حتى  تدريجيا  �ل�ضر�ء 

�ضر�ء �ل�ضجائر ب�ضكل قانوين.
�ل�����ض��ر�ء،  ���ض��ن  حت��دي��د  �إىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
ن�ضبة  م��ن  كبري  ب�ضكل  �ضتقلل  ف���الإج���ر�ء�ت 
على  �ل�ضركات  وجتب  �ل�ضجائر،  يف  �لنيكوتني 
�ملتخ�ض�ضة،  �لتبغ  متاجر  خالل  من  فقط  بيعها 
و�لأك�����ض��اك  �لبقاليات  يف  ت��وف��ريه��ا  م��ن  ب��دل 

�ملنت�ضرة يف �ل�ضو�رع.
نوق�ضت  �لتي  �جلديدة،  �لإج��ر�ء�ت  وتعتب 

يف �لبملان، �لأوىل من نوعها يف �لعامل.
“على  ف��ري�ل:  عائ�ضة  �ل�ضحة  وزي��رة  قالت 

باحلفاظ  �لتبغ  ل�ضركات  �ضمحنا  عقود،  م��دى 
على ح�ضتها يف �ل�ضوق من خالل جعل منتجاتها 

�لفتاكة �أكرث �إدمانا«.
�لقانون  هذ�  تقدمي  يف  “�أولويتنا  و�أ�ضافت: 
عائالتنا،  �ضعبنا،  ث��م��ني،  ه��و  م��ا  حماية  ه��ي 
“ذ�  �ضحيفة  ن��ق��ل��ت  وف��ق��م��ا  وجمتمعاتنا”، 

غارديان” �لبيطانية.
ب��دع��م خمتلف  �ل��ق��ان��ون  م�����ض��روع  وح��ظ��ي 
يخ�ضع  �أن  على  جلنة،  �إىل  لتمريره  �لأح��ز�ب 
يف  �لت�ضريعية  �لعملية  من  �لتالية  للمرحلة 
�أع�ضاء �لبملان  �لفرة �لقادمة، حيث �ضي�ضتمع 
ه��ذ�  يف  �خل���ب�ء  ت��ق��اري��ر  �إىل  �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 

�ملجال.
حيز  �ل��ق��ان��ون  ي��دخ��ل  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
منتجات  وي�ضتهدف   ،2023 ع��ام  يف  �لتنفيذ 
�لإلكروين  �لتدخني  �ضيظل  بينما  فقط،  �لتبغ 
على  �ضتفر�ص  �لتي  �لقيود  وب���دون  قانونيا 

�ل�ضجائر.

*عمان 
�لتقى جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين يف ق�ضر 
�حل�ضينية، �لأربعاء، رئي�ص �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي 

يائري لبيد.
�إيجاد  �للقاء، �ضرورة  و�أكد جاللته، خالل 
و�ل�ضامل  �لعادل  �ل�ضالم  لتحقيق  �ضيا�ضي  �أفق 
وتعزيز  �لدولتني،  حل  �أ�ضا�ص  على  و�ل��د�ئ��م 

�لأمن و�ل�ضتقر�ر، و�لتنمية �لإقليمية �لتي ل 
بد �أن يكون �لفل�ضطينيون جزء� منها.

�لبناء  �أه��م��ي��ة  �إىل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  و�أ���ض��ار 
�إىل  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�ص  زي��ارة  على 

�ملنطقة.
على  �حلفاظ  �ضرورة  على  جاللته  و�ضدد 
و�حر�م  �ملقبلة،  �لفرة  يف  �ل�ضاملة  �لتهدئة 

�لقد�ص  يف  �لقائم  و�لقانوين  �لتاريخي  �لو�ضع 
ومقد�ضاتها �لإ�ضالمية و�مل�ضيحية.

و�لتجارة  �لنقل  ق�ضايا  �للقاء  تناول  كما 
وح�ضر  معها.  �لتعامل  و�ضبل  و�لطاقة  و�ملياه 
�خلارجية  ووزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�ص  نائب  �للقاء 
مكتب  ومدير  �ل�ضفدي،  �أمين  �ملغربني  و�ضوؤون 

جاللة �مللك، �لدكتور جعفر ح�ضان.

الملك: ضرورة إيجاد أفق 
سياسي لتحقيق السالم 

*عمان 
برئا�ضة  �حلكومة،  مع  ًا  ت�ضاوريَّ لقاًء  �لأربعاء،  �ب،  �لنوَّ جمل�ص  عقد 
غمي، وح�ضور رئي�ص �لوزر�ء �لدكتور ب�ضر  رئي�ص �ملجل�ص عبد �لكرمي �لدُّ

�خل�ضاونة وهيئة �لوز�رة.
وجرى خالل �للِّقاء �لذي ُعِقد يف قاعة عاكف �لفايز يف د�ر جمل�ص 
�ل�ضيا�ضيَّة  �ملجالت  خمتلف  يف  �لوطنيَّة  �لق�ضايا  من  عدد  بحث  �ب،  �لنوَّ
من  جملة  �ب  �لنوَّ عر�ص  كما  و�خلدميَّة.  و�لجتماعيَّة  و�لقت�ضاديَّة 

ة. �ملطالب و�لق�ضايا �لعامَّ
وعقد  �للقاء�ت  هذه  ��ضتمر�رية  على  �حلكومة  مع  �ب  �لنوَّ فق  و�تَّ
�لوطنيَّة  �لق�ضايا  لبحث  �لخت�ضا�ص،  وزر�ء  مع  �ضيما  مماثلة  جل�ضات 

ة وبلورة حلول م�ضركة لها. و�ل�ضتماع �إىل �ملطالب �لعامَّ
�للقاء  �أن  �لدغمي  �لكرمي  عبد  �ملحامي  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  و�أكد 
�لنظام  مع  �ن�ضجاما  ياأتي  �ليوم،  �ملجل�ص،  ب��د�ر  عقد  �ل��ذي  �لت�ضاوري 

�لد�خلي و�أحكام �لد�ضتور.
وبني �أن �لدورة �ل�ضتثنائية �ملنعقدة حاليا ل تتيح �ملجال �أمام عقد 
جل�ضات رقابية وفقا للد�ضتور �لذي كان و��ضحا بهذ� �لأمر من حيث عدم 

جو�ز طرح �أي مو�ضوع مل يرد ذكره بن�ص �لإر�دة �مللكية �ل�ضامية.
�للقاء،  �لنو�ب طرحو�، خالل  �أع�ضاء جمل�ص  �أن  �إىل  �لدغمي  و�أ�ضار 
�أكدت  �حلكومة  �أن  �إىل  لفتا  �لعام،  �ل�ضاأن  تهم  �لتي  �لق�ضايا  من  عديد 
�أنه جرى �لتو�فق مع �حلكومة  �هتمامها ومتابعتها ملطالب �لنو�ب. و�أكد 
على عقد مزيد من �للقاء�ت �لت�ضاورية ب�ضكل دوري تعزيز� ملبد�أ �لرقابة 

�لبملانية و نهو�ضا بو�قع �لعالقة بني �ل�ضلطتني.
تابع �ص2

*عمان 
�ل�ضود�ء”،  “�لو�حة  با�ضم  �لأث��ري��ة،  �جلمال  �أم  مدينة  ��ضتهرت 
لكرثة �ل�ضخور �لبكانية �ل�ضود�ء، ويعود �ضبب �لت�ضمية باأم �جلمال �إىل 

��ضتخد�م �جلمال كو�ضيلة تنقل خالل �لقو�فل �لتجارية.
وتعتب �ملدينة حمطة قو�فل جتارية مهمة لوجود عدة طرق جتارية 
حتاذيها من �أهمها طريق تر�جان �لذي يربط �لعا�ضمة �لقدمية لالأنباط 
“�لبر�” بالعا�ضمة �جلديدة “ب�ضرى”، و�لطريق �لتجاري �لآخر �لقادم 

من خالل و�دي �ل�ضرحان “ذيوكلتيانو�ص«.
تابع �ص6

*واشنطن 
بلينكن، م�ضاعدة بالده  �أنطوين  �لأمريكي  عر�ص وزير �خلارجية 
�لتو�ضل  �أجل  من  و�أذربيجان  �أرمينيا  بني  دبلوما�ضية  رو�بط  بناء  يف 
�أبرمت  �لتي  �لهدنة  على  عامني  مرور  مع  وذلك  د�ئمة،  ت�ضوية  �إىل 
بينهما بو�ضاطة رو�ضية. وبح�ضب “و��ضنطن بو�ضت”، قال بلينكن بعد 
علييف  �إلهام  �لأذربيجاين  �لرئي�ص  مع  منف�ضلتني  مكاملتني  �إجر�ئه 
“فر�ضة  �لبلدين  لدى  �إن  با�ضينيان،  نيكول  �لأرميني  �لوزر�ء  ورئي�ص 

تاريخية لتحقيق �ل�ضالم يف �ملنطقة«.
باأن  بر�ي�ص  نيد  �لأمريكية  �خلارجية  با�ضم  �ملتحدث  و�ضرح 
رو�بط  بناء  ت�ضهيل  يف  �ملتحدة  �لوليات  م�ضاعدة  “عر�ص  بلينكن 
 2020 عام  رو�ضيا  وتو�ضطت  �لبلدين.  بني  �إقليمية”  و�ت�ضالت  نقل 
�رمينيا  بني  �أ�ضابيع  �ضتة  ��ضتمرت  حربا  �أنهت  لهدنة  �لتو�ضل  يف 

و�أذربيجان و�أودت بحياة �أكرث من 6،500 �ضخ�ص .

*عمان 
طالب  �لدكتور  �لنيابية،  و�ل�ضباب  �لتعليم  جلنة  رئي�ص  ق��ال 
يتجاوز  من  كل  بحق  �لعقوبات  تغليظ  توؤيد  �للجنة  �إن  �ل�ضر�يرة، 
�لتعليمات و�لأنظمة �ملتعلقة بامتحان �ضهادة �لدر��ضة �لثانوية �لعامة 
و�لأجهزة  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  جهود  ثمن  وفيما  )�لتوجيهي(. 
�لأمنية على ما بذلته من جهود خالل فرة عقد �لمتحانات، �أو�ضح 
و�لأهايل. جاء ذلك خالل تروؤ�ضه  للطلبة  �لمتحان كان مرهقا  �أن 
�ملالحظات  مناق�ضة  خالله  جرى  �لأربعاء،  عقدت  للجنة،  �جتماعا 
�لو�ردة للجنة حول �متحان )�لتوجيهي(، وكذلك عمل وحدة جودة 
�لتعليم و�مل�ضاءلة ب�”�لربية”، بح�ضور �لأمني �لعام لوز�رة �لربية 
�إد�رة  ومدير  �لعجارمة،  نو�ف  و�لفنية  �لتعليمية  لل�ضوؤون  و�لتعليم 
و�مل�ضاءلة  �جلودة  وحدة  ومديرة  كنانة،  حممد  �لمتحانات  وحدة 
جملة  �ل�ضلول،  وخالد  �ل�ضعيدين  زهري  �لنائبان  وقدم  زريقات.  رميا 
مطالبني  �لعامة،  �لثانوية  �متحان  حول  و�ل�ضتف�ضار�ت  �لأ�ضئلة  من 
�لعد�لة  حتقيق  ُبغية  وذلك  �ملقبلة،  �ل��دور�ت  خالل  وقته،  بزيادة 
بني  �لفرة  زي��ادة  عن  ف�ضال  �ل�ضتيعابية،  �لطلبة  م�ضتويات  بني 
و�لدر��ضة  �لتفرغ  للطلبة  يت�ضنى  لكي  يومني  لت�ضبح  �لمتحانات 

ب�ضكل �أو�ضع.
تابع �ص2

خالل لقاء جاللته رئيس الوزراء اإلسرائيلي النواب يعقد لقاء تشاوريا مع 
الحكومة بشأن قضايا وطنية

أم الجمال األثرية واحة سوداء 
تفوح بعبق التراث والحضارة

أميركا تعرض المساعدة على أرمينيا 
وأذربيجان للتوصل إلى تسوية بينهما

التعليم النيابية تؤيد تغليظ العقوبات 
بحق متجاوزي امتحان التوجيهي

 اهال وسهال ومرحبا 

حللتم اهال ووطأتم سهال

 يتقدم الدكتور االعالمي  
 حسين الشاعر

 وأسرة مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

 بالترحيب بسعادة االستاذ 

صالح بن سعيد 
 الحمداني

ابو المنذر 
حفظه اهلل ورعاه 

رئيس مجلس صحار 
الثقافي رئيس وفد 

سلطنة عمان الشقيقة 
المشارك بمهرجان جرش 

للثقافة والفنون   

 الشخصية التربوية المثالية 

 المعلمة الرائعة المميزة 

عبير جميل نمر
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ًا  ت�ضاوريَّ لقاًء  �لأربعاء،  �ب،  �لنوَّ عقد جمل�ص 
مع �حلكومة، برئا�ضة رئي�ص �ملجل�ص عبد �لكرمي 
ب�ضر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ص  وح�ضور  غمي،  �لدُّ

�خل�ضاونة وهيئة �لوز�رة.
وج��رى خ��الل �ل��لِّ��ق��اء �ل��ذي ُع��ِق��د يف قاعة 
�ب، بحث عدد من  عاكف �لفايز يف د�ر جمل�ص �لنوَّ
�لق�ضايا �لوطنيَّة يف خمتلف �ملجالت �ل�ضيا�ضيَّة 
كما  و�خلدميَّة.  و�لجتماعيَّة  و�لقت�ضاديَّة 
و�لق�ضايا  �مل��ط��ال��ب  م��ن  جملة  �ب  �ل��ن��وَّ ع��ر���ص 

ة. �لعامَّ
��ضتمر�رية  على  �حلكومة  مع  �ب  �لنوَّ فق  و�تَّ
مع  �ضيما  مماثلة  جل�ضات  وعقد  �للقاء�ت  ه��ذه 
�لوطنيَّة  �لق�ضايا  لبحث  �لخت�ضا�ص،  وزر�ء 
حلول  وب��ل��ورة  ة  �لعامَّ �ملطالب  �إىل  و�ل�ضتماع 

م�ضركة لها.
عبد  �ملحامي  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  رئي�ص  و�أك���د 
عقد  �لذي  �لت�ضاوري  �للقاء  �أن  �لدغمي  �لكرمي 
�لنظام  مع  �ن�ضجاما  ياأتي  �ليوم،  �ملجل�ص،  ب��د�ر 

�لد�خلي و�أحكام �لد�ضتور.
حاليا  �ملنعقدة  �ل�ضتثنائية  �لدورة  �أن  وبني 
وفقا  رقابية  جل�ضات  عقد  �أم��ام  �ملجال  تتيح  ل 
حيث  من  �لأمر  بهذ�  و��ضحا  كان  �لذي  للد�ضتور 
بن�ص  ذكره  يرد  مل  مو�ضوع  �أي  طرح  جو�ز  عدم 

�لإر�دة �مللكية �ل�ضامية.
و�أ�ضار �لدغمي �إىل �أن �أع�ضاء جمل�ص �لنو�ب 
�لتي  �لق�ضايا  من  عديد  �للقاء،  خالل  طرحو�، 
�أكدت  �حلكومة  �أن  �إىل  لفتا  �لعام،  �ل�ضاأن  تهم 

�هتمامها ومتابعتها ملطالب �لنو�ب.
على  �حلكومة  مع  �لتو�فق  ج��رى  �أن��ه  و�أك��د 
دوري  ب�ضكل  �لت�ضاورية  �للقاء�ت  من  مزيد  عقد 
بو�قع  نهو�ضا  و  �لبملانية  �لرقابة  ملبد�أ  تعزيز� 
�أن  �لدغمي  و�أو���ض��ح  �ل�ضلطتني.  ب��ني  �لعالقة 
�حلكومة �لتزمت بناًء على طلبه بتزويد �ملجل�ص 

بالإجابات عن مالحظات �لنو�ب كافة.
و�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لدكتور ب�ضر �خل�ضاونة، 
بعالقات  �حلكومة  �ل��ت��ز�م  على  �للقاء،  خ��الل 
�لنو�ب  جمل�ص  مع  �مل�ضركة  و�مل�ضوؤولية  �لتعاون 
يخدم  ومب��ا  و�ل��و���ض��وح  �ل�ضفافية  �أط��ر  و�ضمن 

م�ضلحة �لوطن و�ملو�طن .
كما �أكد رئي�ص �لوزر�ء على �حر�م �حلكومة 
للدور �لرقابي و�لت�ضريعي �لذي يقوم به جمل�ص 
�لنو�ب  مع  للتفاعل  �لد�ئم  و�ل�ضتعد�د  �لنو�ب 

يطرحونها  �ل��ت��ي  �لق�ضايا  ح��ل  يف  و�ل��ت��ع��اون 
�لت�ضاورية  �للقاء�ت  �أو  �جلل�ضات  خ��الل  �ضو�ء 
على  جميعا  نحر�ص  و�ل���ذي  �ملهم  �للقاء  كهذ� 

��ضتمر�ريته و�خلروج باأف�ضل �لنتائج منه.
�مل�ضتقبل  �أن  على  �لتاأكيد  �خل�ضاونة  وجدد 
ثبات  بكل  �لثانية  مئويته  دخ��ل  لوطن  �أف�ضل 
�إىل  لفتا  و�ضعبه  قيادته  تالحم  بف�ضل  ومنعة 
�أن �مل�ضتقبل �لأف�ضل يلقي علينا جميعا م�ضوؤولية 
وو�ضوح  �ضفافية  بكل  �ل�ضائبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
وم�ضارحة �ملو�طنني بطبيعة �لتحديات �ملختلفة 
ل �ضيما �لقت�ضادية بعيد� عن �ل�ضعبوية ودرء� 
و�لنقدي  �مل��ايل  �حليز  تطال  قد  خماطر  لأي��ة 

للمملكة و�لذي هو يف غاية �ل�ضتقر�ر و�ملنعة.
�لتي  �لتخفيفية  �لإج�����ر�ء�ت  �إىل  و�أ���ض��ار 
دينار  مليون   30 بتخ�ضي�ص  �حلكومة  �تخذتها 
دعم  و�ضندوق  �لوطنية  �ملعونة  �ضندوق  �ضملت 
زيادة  لعدم  �لنقل  قطاع  ودع��م  �لفقري  �لطالب 
�أجور �لنقل، ف�ضال عن خف�ص �لتعرفة �جلمركية 
على خمتلف �ل�ضلع وتعرفة �لطاقة �لتي خف�ضت 
�ملو�طنني  م��ن  و��ضعة  �ضريحة  على  �ل��ف��ات��ورة 
و�لقطاعات لزيادة �لتناف�ضية و�لنتاجية، لفتا 
منذ  �ضريبة  �أي��ة  تفر�ص  مل  �حلكومة  �أن  �إىل 
جميع  يف  �لد�ئم  �حلر�ص  مع  مل�ضوؤولياتها  توليها 
�لإجر�ء�ت على درء �أية خماطر على �لقت�ضاد 
�لكلي و�مل�ضي يف نف�ص �لوقت يف خطط �لتحديث 
و�لتعايف  �مل��و�ط��ن��ني  ح��ي��اة  وحت�ضني  و�لتنمية 
تد�عيات  نتيجة  مرت  �أزمات  ظل  يف  �لقت�ضادي 

جائحة كورونا و�لأزمة �لرو�ضية �لأوكر�نية.
�لنو�ب،  و��ضتف�ضار�ت  مالحظات  على  ورد� 
�لجتهاد  عن  �لعودة  مت  �أنه  �ل��وزر�ء  رئي�ص  �أكد 
و�لغذ�ء  للدو�ء  �لعامة  �ملوؤ�ض�ضة  به  قامت  �لذي 
�مل�ضافرين  قبل  من  �أدوي��ة  ��ضتقد�م  بخ�ضو�ص 
�لإج����ر�ء�ت  �إىل  و�ل��ع��ودة  للمملكة  �ل��ق��ادم��ني 

�ل�ضابقة دون �أي تغيري.
�لنفط  ��ضتك�ضاف  لإمكانية  �خلطط  وح��ول 
�أن  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد  �ململكة،  يف  �ملعادن  وبع�ص 
�حلكومة ما�ضية يف برناجمها �لوطني ل�ضتك�ضاف 
�لنفط وبع�ص �ملعادن بانتظار ما تف�ضي �إليه هذه 

�جلهود يف خمتلف �ملر�حل.
وحول �ل�ضكاوى من نق�ص تزويد مياه �ل�ضرب 
يف بع�ص �ملحافظات، �أكد �خل�ضاونة �أن وز�رة �ملياه 
تبذل �جلهود �ملطلوبة حلل هذه �مل�ضاكل، علما �أن 
مر  مليون   10 بحو�يل  يقدر  مائيا  عجز�  لدينا 

مكعب لهذ� �ل�ضيف .
عك�ص  يف  وبالتدريج  م�ضتمرون  �أن��ن��ا  وب��ني 
�أ�ضعار �لنفط عامليا على �لأ�ضعار �ملحلية ل �ضيما 
يف ظل �لرتفاعات �لكبرية �لتي حدثت يف �ل�ضوق 
�لعاملية و�نخفا�ص �لإير�د �لعام مببلغ 475 مليون 

دينار جر�ء تثبيت �أ�ضعار �لوقود ل�ضهور عدة .
ه��ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ص  و�أ����ض���ار 
�لقت�ضاد  حماية  �إىل  �أ�ضا�ضا  تهدف  �لإج��ر�ء�ت 
�لر�هنة  �لقت�ضادية  �لتحديات  وجت��اوز  �لكلي 

وجتنب �أية �حتمالت حلدوث ت�ضخم كبري .
��ضتف�ضار�ت  على  رد�  �ل���وزر�ء  رئي�ص  و�أك��د 
جمال�ص  ح��ل  �ضيجري  �أن��ه  �ل��ن��و�ب  م��ن  �لعديد 
�لغرف �ل�ضناعية و�لتجارية قبل �ضهر من موعد 
�لعامة  للم�ضلحة  حتقيقا  �نتخاباتها  �إج���ر�ء 

وحيادية �لنتخابات.
�ل��دول��ة ل�ضوؤون �لإع��الم  ب���دوره، ق��ال وزي��ر 
�لناطق �لر�ضمي با�ضم �حلكومة في�ضل �ل�ضبول يف 
�ضاوري  ت�ضريحات �ضحفيَّة عقب �نتهاء �للِّقاء �لتَّ

�أنَّ �للقاء بحث يف خمتلف �لق�ضايا �لوطنية.
وبني �ل�ضبول �أن �لنو�ب حتدثو� خالل �للقاء 
لأي��ة  يتطرقو�  ومل  عامة  ومطالب  ق�ضايا  يف 
بني  ج��رى  �ت��ف��اق  �إىل  لف��ت��ًا  �ضخ�ضية،  مطالب 
�للقاء�ت  عقد  ��ضتمر�ر  على  و�لنو�ب  �حلكومة 

�لت�ضاورية خالل �لفرة �ملقبلة.
�لو�ضع  ح��ول  �للقاء  خ��الل  ُط��رح  م��ا  وح��ول 
�لقت�ضادي، �أو�ضح �ل�ضبول �أن �للقاء �ضهد نقا�ضًا 
�أن  موؤكدً�  للدولة،  �لعامة  �ملالية  تفا�ضيل  حول 
مثل  �أخريً�،  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  �لإج��ر�ء�ت 
عك�ص �لرتفاع يف �أ�ضعار �مل�ضتقات �لنفطية عاملّيًا 
�لو�ضول  �ل�ضعر �ملحلي هدفها �حليلولة دون  على 

�إىل ظروف �قت�ضادية قا�ضية.
�مل��ح��روق��ات  �أ���ض��ع��ار  �رت��ف��اع  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�أهمها  �لظروف  من  �لعديد  نتيجة  جاء  و�ل�ضلع 
– �لأوكر�نية و�نعكا�ضاتها على  �لأزمة �لرو�ضية 

�لقت�ضاد �لعاملي وبالتايل �ملحلي.
وبنيَّ �ل�ضبول �أنَّ �للقاء تخلَّله �تخاذ قر�ر�ت 
�ملالحظات  على  بناء  �ل��وزر�ء  رئي�ص  من  فوريَّة 
جميع  وقف  مقدمتها  ويف  �ب،  �لنوَّ طرحها  �لتي 
�لعامة  �ملوؤ�ض�ضة  �تخذتها  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت 
ل��ل��غ��ذ�ء و�ل����دو�ء ب�����ض��اأن �إدخ����ال �لأدوي����ة من 
�إد�ر�ت  جمال�ص  جميع  وحل  �لأردن،  �إىل  �خلارج 
�إج��ر�ء  من  �ضهر  قبل  و�لتجارة  �ل�ضناعة  غرف 

�لنتخابات.

*عمان 
وز�رة  يف  �ملو�ضع  �لتخطيط  جلنة  ناق�ضت 
وزي��ر  برئا�ضة  �لأرب���ع���اء،  و�لتعليم،  �ل��رب��ي��ة 
عوي�ص،  وج��ي��ه  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة 
�ل���ض��ت��ع��د�د�ت ل��ب��دء �ل��ع��ام �ل��در����ض��ي �جلديد 
�ملالئمة  �ملدر�ضية  �لبيئة  لتوفري   ،2023/2022
�لدر��ضي  عامهم  يف  ومعلميهم  �لطلبة  ل�ضتقبال 

�جلديد.
قامت  �لتي  للكو�در  �ضكره  عن  �لوزير  وعب 
معلمني  من  �لعامة؛  �لثانوية  �متحان  عقد  على 
و�إد�ريني، وموؤ�ض�ضات وطنية، موؤكد� �أن �لمتحان 
�لأور�ق  م�ضامني  حيث  م��ن  جن��اح  ق�ضة  �ضكل 
�لطلبة  م�ضتويات  جميع  ر�عت  �لتي  �لمتحانية 
وقيا�ص �لفروق �لفردية بينهم، وكذلك من حيث 
�لطلبة  قبل  من  بالتعليمات  �لل��ت��ز�م  م�ضتوى 

و�لكو�در �لقائمة على عقده.
و�أ�ضار �إىل �أن �لوز�رة ر�ضدت جميع �ملالحظات 
�لهتمام  وتوليها  �لمتحان،  ح��ول  وردت  �لتي 
بالدر��ضة و�لبحث، حر�ضا منها على حتقيق �أعلى 

م�ضتويات �لعد�لة بني �لطلبة.
برنامج  تنفيذ  يف  م�ضتمرة  �ل��وز�رة  �أن  وبني 
به  �لعمل  �ضيبد�أ  �لذي  �لتعليمي  �لفاقد  تعوي�ص 
وفق  �أ�ضبوعني،  ومل��دة  �لدر��ضي  �لعام  بد�ية  مع 

خطة زمنية مدرو�ضة.
لل�ضوؤون  �ل�����وز�رة  ع���ام  �أم���ني  �أك���د  ب����دوره، 
خ��الل  �ل��ع��ج��ارم��ة  ن���و�ف  �ل��دك��ت��ور  �لتعليمية 
�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  تفعيل  ���ض��رورة  �لجتماع 
و�ل��ك��و�در  و�لتعليم  �لربية  م��دي��ري  قبل  م��ن 
�ل�ضتعد�د�ت  �ضري  ملتابعة  و�لإد�رية،  �لإ�ضر�فية 
يف  �ملدر�ضية  �لإد�ر�ت  وم�ضاعدة  �ل��و�ق��ع،  على 
�أن �لوز�رة وفرت  �أي حتديات. و��ضار �إىل  تذليل 
من  متكنها  �لتي  �ملالية  �ملخ�ض�ضات  للمد�ر�ص 
�إجر�ء �أعمال �ل�ضيانة وحت�ضني �لبيئة �ملدر�ضية 
�خلارجية. من جانبها، بينت �لأمني �لعام لل�ضوؤون 
�أن  قبيالت  جن��وى  �لدكتورة  و�ملالية  �لإد�ري���ة 
ل��ال���ض��ت��ع��د�د�ت للعام  �أع���دت �خل��ط��ط  �ل����وز�رة 
يوم  �أعلنت  حيث  منها؛  �لعديد  و�أجنزت  �جلديد 
�أم�ص �لدفعة �لأوىل من تعيينات �ملعلمني �لذكور، 

من  �لأوىل  �لدفعة  �ملقبل  �لأ�ضبوع  �ضتعلن  فيما 
�لتنقالت  قائمة  �أن  �إىل  م�ضرية  �لإناث،  تعيينات 
غد  يوم  تعلن  �أن  �ملتوقع  ومن  جاهزة  �خلارجية 

�خلمي�ص.
�ضرعة  �إىل  و�لتعليم  �لربية  مديري  ودعت 
تعبئة �ل�ضو�غر من مديري �ملد�ر�ص وم�ضاعديهم، 
و�لن��ت��ه��اء م��ن �إج����ر�ء �ل��ت��ن��ق��الت �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
���ض��رورة  م��ع  �لإ����ض���ايف  �لتعليم  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��ي��ني 
�لكتب  وتوزيع  �ل�ضو�غر،  من  باحلاجة  �للتز�م 

و�لأثاث و�ملقاعد �أول باأول.
لو�قع  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  م��دي��رو  وع��ر���ص 
�لتابعة  �ملد�ر�ص  يف  و�لحتياجات  �ل�ضتعد�د�ت 
ت�ضتقبل  �أن  على  �حلر�ص  موؤكدين  ملديرياتهم، 
�ملد�ر�ص �لطلبة بجاهزية مالئمة من بدء �لعام 

�لدر��ضي �جلديد.
ي�ضار �إىل �أنه �ضيجري ت�ضكيل غرفة عمليات 
مديريات  من  مديرية  كل  ويف  �ل��وز�رة  مركز  يف 
لبدء  �ل�ضتعد�د�ت  ملتابعة  و�لتعليم  �لربية 

�لعام �لدر��ضي.

*عمان 
�لنيابية،  و�ل�ضباب  �لتعليم  جلنة  رئي�ص  قال 
توؤيد  �للجنة  �إن  �ل�����ض��ر�ي��رة،  ط��ال��ب  �ل��دك��ت��ور 
�لتعليمات  يتجاوز  من  كل  بحق  �لعقوبات  تغليظ 
�لدر��ضة  �ضهادة  بامتحان  �ملتعلقة  و�لأنظمة 

�لثانوية �لعامة )�لتوجيهي(.
و�لتعليم  �لربية  وز�رة  جهود  ثمن  وفيما 
و�لأجهزة �لأمنية على ما بذلته من جهود خالل 
كان  �لمتحان  �أن  �أو�ضح  �لمتحانات،  عقد  فرة 

مرهقا للطلبة و�لأهايل.
للجنة،  �جتماعا  تروؤ�ضه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عقدت �لأربعاء، جرى خالله مناق�ضة �ملالحظات 

)�لتوجيهي(،  �م��ت��ح��ان  ح��ول  للجنة  �ل����و�ردة 
و�مل�ضاءلة  �لتعليم  ج��ودة  وح��دة  عمل  وكذلك 
ل���وز�رة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  بح�ضور  ب�”�لربية”، 
و�لفنية  �لتعليمية  لل�ضوؤون  و�لتعليم  �لربية 
نو�ف �لعجارمة، ومدير �إد�رة وحدة �لمتحانات 
و�مل�ضاءلة  �جلودة  وحدة  ومديرة  كنانة،  حممد 

رميا زريقات.
وقدم �لنائبان زهري �ل�ضعيدين وخالد �ل�ضلول، 
�متحان  حول  و�ل�ضتف�ضار�ت  �لأ�ضئلة  من  جملة 
خالل  وقته،  بزيادة  مطالبني  �لعامة،  �لثانوية 
�لدور�ت �ملقبلة، وذلك ُبغية حتقيق �لعد�لة بني 
زيادة  عن  ف�ضال  �ل�ضتيعابية،  �لطلبة  م�ضتويات 

�لفرة بني �لمتحانات لت�ضبح يومني لكي يت�ضنى 
للطلبة �لتفرغ و�لدر��ضة ب�ضكل �أو�ضع.

حول  �ملتد�ولة  �لأح��ادي��ث  عن  ت�ضاءل  كما 
للتلف،  جلو�ضهم  �أرق��ام  تعر�ضت  طلبة  حرمان 
بدء  مدة  عن  تاأخرو�  �آخرين  حرمان  عن  ف�ضال 
در��ضة  وع��دم  فقط،  و�ح��دة  لدقيقة  �لمتحان 
يف  �حل��ا���ض��وب  لتخ�ض�ص  �لأدب����ي  �ل��ف��رع  ط��ال��ب 
�جلامعة، علما باأنه يدر�ص م�ضاق مادة �حلا�ضوب 
طالب  بينما  �لعامة،  للثانوية  در��ضته  �أث��ن��اء 
ذلك  در��ضة  له  ويحق  يدر�ضها  ل  �لعلمي  �لفرع 

�لتخ�ض�ص.
وطالبا بحرمان �لطالب من �ملادة �لتي يتجاوز 

بالمتحان،  �ملتعلقة  و�لتعليمات  �لأنظمة  فيها 
ولي�ص للدورة كاملة.

من جهته، قال �لعجارمة �إن “تعليم �لنو�ب” 
كانت على تو��ضل م�ضتمر مع وز�رة �لربية �أثناء 
�أب��دى  حيث  �لعامة،  �لثانوية  �متحان  �نعقاد 

�أع�ضاوؤها مالحظات مهمة حول ذلك.
غ�ص  حماولة   375 �ضبط  جرى  �أنه  و�أو�ضح 
با�ضتخد�م �لهاتف �ملحمول )�خللوي( مبعدل 35 
�ملر�قبني  لحر�فية  ذلك  ويعود  يوميا  حماولة 

يف �لقاعات.
و��ضحة  �لتعليمات  �أن  �لعجارمة  و�أ���ض��اف 
لدورتني  �لتقدم  من  �لطالب  يتعلق بحرمان  فيما 

متتاليتني، يف حال مت �ضبط جهاز خلوي بحوزته 
دورة  م��ن  وحرمانه  لالمتحان،  تقدميه  �أث��ن��اء 

و�حدة خالل �ضبط ورقة غ�ص بحوزته.
للطالب  ت�ضمح  �لتعليمات  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
بدخول قاعة �لمتحان يف حال تاأخره عن وقت 

بدء �لمتحان ملدة ل تتجاوز �ل�3 دقائق.
�لفرع  طلبة  در����ض��ة  �أح��ق��ي��ة  ع��دم  وح���ول 
�جلامعة،  يف  �حلا�ضوب  م��ادة  لتخ�ض�ص  �لأدب��ي 
بني �لعجارمة �أن ذلك يعود لوز�رة �لتعليم �لعايل 

و�لبحث �لعلمي.
�لمتحان  ورق��ة  �إن  كنانة  ق��ال  جهته،  م��ن 
بناء  وتو�ضع  مو��ضفات  جلدول  وتخ�ضع  متزنة 

جدول  �أن  مبينا  م��ادة،  لكل  �لدر��ضي  �ملقرر  على 
ومتخ�ض�ضون  تربويون  خب�ء  ي�ضعه  �ملو��ضفات 

بعلم �لقيا�ص و�لتقومي.
لالمتحانات  �لتقدم  من  طلبة  حرمان  ونفى 
جر�ء تلف �أرقام جلو�ص، موؤكد� �أنه جرى �ل�ضماح 
جلو�ضهم  �أرق��ام  �أو  هوياتهم  ن�ضو�  �لذين  للطلبة 
�لتو��ضل  ج��رى  حيث  �لمتحانات،  قاعة  �إىل 
جلو�ص  �أرق��ام  �أو  �لهويات  لإح�ضار  �أهاليهم  مع 

�أبنائهم.
�إىل ذلك، ��ضتعر�ضت زريقات �أبرز �ملهام �لتي 
�أن وجودها يعتب  �إىل  بها �لوحدة، م�ضرية  تقوم 

ممار�ضة عاملية.

مجلس النواب يعقد لقاء تشاوريا مع 
الحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية

وزير التربية يترأس اجتماعا 
للجنة التخطيط الموسع

التعليم النيابية تؤيد تغليظ العقوبات بحق متجاوزي امتحان التوجيهي

رئيس لجنة الخارجية النيابية: الملك حدد معالم 
الطريق لألردن والمنطقة في لقاءاته وتصريحاته األخيرة

  
*عمان 

حينا  خلدون  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �خلارجية  �ل�ضوؤون  جلنة  رئي�ص  �أكد 
�أن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين حدد خالل م�ضاركته يف قّمة جدة لالأمن 
يو�جه  �لتي  �ملرحلة  هذه  يف  و�ملنطقة  لالأردن  �لطريق  معامل  و�لتنمية، 
حملية  وحتديات  خماطر  �لعربي  و�خلليج  �لأو�ضط  و�ل�ضرق  �لأردن  فيها 

و�إقليمية ُمت�ضارعة.
خالل  �مللك  جاللة  �أن  �لأرب��ع��اء  �ضحفي  ت�ضريح  يف  حينا  �أك��د  كما 
 9 وق��ادة  وزعماء  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�ص  ح�ضرها  �لتي  �لقمة 
وقناة  �لأردنية،  )�ل��ر�أي(  ل�ضحيفة  جاللته  وت�ضريحات  عربية،  دول 
)CNBC( �لأمريكية، ولقائه مع �ضيوخ ووجهاء وممثلي �ملجتمع �ملحلي 
يف �لبادية �ل�ضمالية، �أماط �للِثام بكل �ضر�حة و�ضفافية عن هذه �ملخاطر 
و�لتحديات، و�لتي عّودنا عليها جاللته منذ �أن �عتلى �لعر�ص �لها�ضمي قبل 
ما يزيد على �لعقدين على �لو�ضوح و�ملُكا�ضفة و�مل�ضارحة، باأعلى درجات 

�مل�ضوؤولية �لقيادية �لُعليا �لتي تت�ضف باحِلكمة و�حِلنكة.
وعلى �ل�ضعيد �ملحلي، قال رئي�ص جلنة �ل�ضوؤون �خلارجية يف جمل�ص 
�ملُ�ضاركة يف م�ضرية �لإ�ضالحات  �مللك يريد من �جلميع  �إن جاللة  �لنو�ب 
ميكن  �إجن��از�ٍت  وحقق  فيها،  طوياًل  �ضوطًا  �لأردن  قطع  �لتي  �ل�ضيا�ضية 
�لبناء عليها بقّوة، �إميانًا من جاللته باأن �لعملية �ل�ضيا�ضية و�لدميقر�طية 
�مل�ضلحة  تقدمي  وتتطّلب  �لأم��د،  طويلة  تر�كمية  م�ضرية  هي  و�حلزبية 
ل�ضمان جناح  و�لفرعية، وذلك  و�ل�ضّيقة  �ل�ضخ�ضية  �مل�ضالح  �لعامة على 

�لعمل �ل�ضيا�ضي و�حلزبي.
و�أ�ضاف، �أن جاللة �مللك يريد من جميع �لأردنيني “موؤ�ض�ضاٍت حكومية 
يف  ومعًا  جميعًا  ت�ضاهم  �أن  �ضعبية”  وجمتمعات  و�أف��ر�ٍد  وخا�ضة  وعامة 
�أهمية  على  جمددً�  جاللته  ُمر�هنًا  �لدميقر�طي،  �لأردين  �لنموذج  بناء 
دور �ل�ضباب يف م�ضرية �لتحديث �ل�ضيا�ضي �لوطني، و�لنخر�ط يف �لب�مج 
�ل�ضعار�ت  ور�ء  �لجن��ر�ر  وع��دم  للتطبيق،  �لقابلة  �لو�قعية  و�مل�ضاريع 

�ل�ضعبوية �جلوفاء �لتي ل قيمة لها على �لأر�ص.
�ملتكاملة  �لقت�ضادية  �لروؤية  �أهمية  �أكد  �مللك  جاللة  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
للعبور �إىل �ملُ�ضتقبل، و�لتي و�ضعتها قياد�ت وخب�ء من �لقطاعني �خلا�ص 
وتاأكيد  �لروؤية،  هذه  لإجناز  �لتنفيذية  �حلكومة  خطة  و�أهمية  و�لعام، 
�مل�ضوؤولية  باأعلى درجات  �أن تويل �حلكومة  جاللته جمددً� على �ضرورة 
بال�ضبل  دخاًل  �لأقل  �لفئات  حلماية  �لجتماعي  �لأمان  ب�ضبكة  �هتمامًا 
�لتي  و�ملز�يا  �لفر�ص  من  �ل�ضتفادة  تعظيم  جانب  �إىل  كافة،  و�لو�ضائل 
�لقت�ضادية،  �ملجالت  يف  �لو�عدة  �لقطاعات  لتو�ضيع  �لأردن  بها  يتمتع 
ويف مقدمتها �لأمن �لغذ�ئي، وتعزيز �لقطاع �لزر�عي و�ل�ضناعات �ملُختلفة 

كالبوتا�ص و�لفو�ضفات.
وعلى �ل�ضعيد �لإقليمي، �أكد �لنائب حينا �أن جاللة �مللك �أر�ضل ر�ضالة 
ل  �ملنطقة  لأن  �لإقليمي،  �لأمن  على  حري�ص  �لأردن  باأن  �أي�ضًا،  و��ضحة 

حتتمل �أزمات جديدة.
و�أ�ضاد رئي�ص جلنة �ل�ضوؤون �خلارجية يف جمل�ص �لنو�ب باجلهود �لتي 
يبذلها جاللة �مللك لدعم �لأ�ضقاء �لفل�ضطينيني لتحقيق �ل�ضالم، و�إقامة 
دولتهم �لفل�ضطينية على �لرثى �لفل�ضطيني وعا�ضمتها �لقد�ص �ل�ضرقية، 
باعتباره  للقد�ص  �لتاريخية  �لهوية  على  للحفاظ  جاللته  جهود  وكذلك 
و�ضيًا ور�عيًا للمقد�ضات �لإ�ضالمية و�مل�ضيحية فيها، �إىل جانب جهوده يف 
جمال تر�ضيخ وتعزيز �لتعاون �لإقليمي، خا�ضة مع �لأ�ضقاء يف �ل�ضعودية 
و�لإمار�ت وم�ضر و�لِعر�ق، و�لدول �لإقليمية و�لعاملية �ل�ضديقة. وبني �أن 
�لقو�ت �ملُ�ضّلحة و�لأجهزة �لأمنية هي م�ضدر �لأمان و�ل�ضتقر�ر و�ل�ضالم 
�لذي ع�ضناه ما�ضيًا ونعي�ضه حا�ضرً�، ونتطلع �أن ي�ضتمر باإذن �هلل م�ضتقباًل.

اللجنة الوزارية لتمكين المرأة 
تعقد مؤتمرًا إقليميًا الجمعة

  
*عّمان 

رئي�ص  رعاية  حتت  �جلمعة،  �مل��ر�أة  لتمكني  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  تعقد 
�لأحز�ب  يف  “�ملر�أة  �لإقليمي  �ملوؤمتر  �خل�ضاونة،  ب�ضر  �لدكتور  �ل��وزر�ء 
�لأمم  هيئة  مع  و�لتعاون  بال�ضر�كة   “ �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�ضيا�ضية 

�ملتحدة للمر�أة، وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي.
وي�ضارك يف �ملوؤمتر �لذي يقام على مد�ر يومني، وزر�ء ونو�ب و�أعيان 
وممثالت  وحزبيون،  وحزبيات  �لبلدية،  �ملجال�ص  من  و�أع�ضاء  وع�ضو�ت 
�لدر��ضات  مر�كز  من  وعدد  �لأردن  يف  �لأجنبية  �ل�ضفار�ت  عن  وممثلون 

و�لأبحاث �ملعنية يف �ملر�أة، وممثلون عن �لأ�ضخا�ص ذوي �لإعاقة.
كما ي�ضارك ع�ضو�ت من �ئتالف �لبملانيات من �لدول �لعربية ملناه�ضة 
وتون�ص  �ملغرب  من  و�ضيا�ضيات  و�ضيا�ضيون  وخ��ب�ء  �مل���ر�أة،  �ضد  �لعنف 
ولبنان  و�لبحرين  وم�ضر  وفل�ضطني  وليبيا  و�ل�ضود�ن  و�جلز�ئر  و�لعر�ق 

و�لرنويج و�ململكة �ملتحدة.
ويتخلل �ملوؤمتر جل�ضات تناق�ص مو�ضوعات، دور �لت�ضريعات يف تهيئة 
�لدولية  و�لتجارب  �حلزبية،  �حلياة  يف  �ملر�أة  مل�ضاركة  �لد�عمة  �لبيئة 
وق�ض�ص �لنجاح يف جتاوز �لتحديات �لتي تو�جه �ملر�أة يف �لعمل �حلزبي 

و�ل�ضيا�ضي.
�حلكومة  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف  �لإقليمي  �مل��وؤمت��ر  وي��اأت��ي 
�حلياة  يف  �ملر�أة  م�ضاركة  لتعزيز  �ملر�أة،  لتمكني  �لوز�رية  باللجنة  ممثلة 
�لأح��ز�ب  قانوين  على  �أق��رت  �لتي  �لتعديالت  بعد  ل�ضيما  �ل�ضيا�ضية، 
�ل�ضيا�ضية و�لنتخاب و�لتعديالت �لد�ضتورية �ملرتبطة بهما، مبا ينعك�ص 

على متثيل ن�ضائي �أكب يف �لبملان خالل �لدور�ت �لنتخابية �ملقبلة.

أبودلبوح: السبل مهيأة لتطوير 
الحياة السياسية في األردن

*عمان 
نظمت كلية �لقانون بجامعة �لريموك، �لأربعاء، ندوة بعنو�ن »�حلياة 
�ضمن  �لتطوير«  نحو  وتطلعات  ت�ضريعية  �إ�ضافات  �لأردن..  يف  �حلزبية 
�ضل�ضلة ندو�ت للوقوف على و�قع �حلال �حلزبي و�ملر�حل �لو�جبة للو�ضول 
�إىل حكومات حزبية. وقالت مندوب جمل�ص �أمناء �ملركز �لوطني حلقوق 
دلبوح،  �أبو  رمي  �لدكتورة  �ملركز،  �أعمال  بتي�ضري  �ملكلفة  �لع�ضو  �لإن�ضان، 
�لتوجيهات  �ل�ضيا�ضية يف �ضوء  لتطوير �حلياة  �لأردن  مهياأة يف  �ل�ضبل  �إن 
�مللكية لتكري�ص �لعمل �حلزبي، بو�ضفه منطلقا لالإ�ضالح �ل�ضيا�ضي، وطريقا 

للو�ضول �إىل جمل�ص �لنو�ب عب �لب�مج �حلزبية و�لكتل و�لتيار�ت.

اقتصاد النواب تشرع بمناقشة 
تنظيم البيئة االستثمارية

*عمان 
خري  �لدكتور  برئا�ضة  �لنيابية،  و�ل�ضتثمار  �لقت�ضاد  جلنة  �ضرعت 
�لبيئة  تنظيم  قانون  م�ضروع  حول  وطني  ح��و�ر  باإطالق  �ضعيليك،  �أب��و 

�ل�ضتثمارية ل�ضنة 2022 مع �لقطاعات �لقت�ضادية �ملحلية.
�ملالية  �للجنة  رئي�ص  ح�ضره  �لذي  �لجتماع  يف  �ضعيليك،  �أبو  وقال 
�لعني  �للجنة  وع�ضو  �ل�ضر�يرة  جمال  �لأعيان  جمل�ص  يف  و�لقت�ضادية 
“�لقت�ضاد  �إن  عمرو،  خريي  �ملهند�ص  �ل�ضتثمار  ووزير  �لهند�وي  �أحمد 
�آر�ء  �إىل  بال�ضتماع  �لأرب��ع��اء،  �ليوم  �جتماعاتها،  ��ضتهلت  �لنيابية” 
�إنتاج  وجمعية  �لأردنيني  �لأعمال  رجال  جمعية  ومقرحات  ومالحظات 

وهيئة م�ضتثمري �ملناطق �حلرة ومدر�ء �ل�ضناديق �ل�ضتثمارية.
ودعا �إىل تزويد �للجنة بجميع �ملقرحات و�ملالحظات �لتي �ضتكون 

حمط �حر�م وتقدير و�هتمام عند �إقر�ر م�ضروع �لقانون.
مناق�ضتها  يف  تنطلق  �لنيابية”  “�لقت�ضاد  �أن  �ضعيليك  �أبو  و�أ�ضاف 
متثل  �لتي  �لقت�ضادي  �لتحديث  وروؤي��ة  �لعامة  �مل�ضلحة  من  للم�ضروع 
وو�قعية،  طموحة  مبعايري  للحكومات  عابرة  وطنية  طريق  خريطة 
موؤكد� �أن �للجنة لن تدخر �أي جهد و�ضت�ضتعني بجميع بيوت �خلبة وذوي 

�لخت�ضا�ص لتجويد وحت�ضني ن�ضو�ص هذ� �لقانون.
جمل�ضي  يف  و�ل�ضتثمار  �لقت�ضاد  جلنتي  بني  �ل�ضر�كة  �أهمية  و�أكد 
جمل�ص  يف  �لقت�ضاد  جلنة  رئي�ص  ح�ضور  �أن  �إىل  لفتًا  و�لنو�ب،  �لأعيان 

�لأعيان لالجتماع �ضيكون له �أثر كبري يف ت�ضريع عملية �إقر�ر �لقانون.
�لقو�نني  �أه��م  من  يعتب  �مل�ضروع  ه��ذ�  �أن  �للجنة  �أع�ضاء  �أك��د  كما 
مبا  ن�ضو�ضه  لتجويد  ��ضتثنائيا  جهد�  يتطلب  �لذي  �لأمر  �لقت�ضادية، 
�ل�ضباب  وت�ضغيل  �لقت�ضادي،  �ل�ضتقر�ر  ويحقق  �ل�ضتثمار  ملف  يخدم 

وحتقيق �لتنمية يف �ملحافظات.
بالقطاع  �ل�ضركاء  كل  ل��دور  كبري  بتقدير  تنظر  �للجنة  �إن  وقالو� 

�خلا�ص باعتبارهم ميثلون بيت خبة ومعرفة بهذ� �ل�ضاأن.
وقال �ل�ضر�يرة، من جهته، �إن دور “�قت�ضاد �لأعيان” هو مكمل لدور 
يف  �لت�ضريع  علينا  تفر�ص  �ل�ضتثنائية  �ل��دورة  وظ��روف  �لنو�ب  جمل�ص 

�إجناز م�ضروع �لقانون.
“�لقت�ضاد �لنيابية” ياأتي لالطالع  و�أ�ضار �إىل �أن ح�ضور �جتماعات 
للخروج  �خل��بة  و�أ�ضحاب  �خلا�ص  �لقطاع  ومالحظات  مقرحات  على 

بقانون يلبي �لطموحات و�لتوقعات.
من  �لطباع،  حمدي  �لأردن��ي��ني  �لأعمال  رج��ال  جمعية  رئي�ص  وق��ال 
يو�ك�ب  ع�ض�ري  ��ض�تثمار  ق�انون  وج�ود  �إل�ى  تتطل�ع  �جلمعي�ة  �إن  جانبه، 
حتفيز  يف  وي�ضاهم  �لإقليم�ي  �مل�ضتوى  على  �ل�ضتثمارية  �ملتطلب�ات  �أه�م 
و�لعرب�ي  �ملحل�ي  �مل�ضتوى  على  �مل�ضتثمرين  وت�ضجيع  وجذب�ه  �ل�ضتثمار 

و�لدويل وتوجي�ه ��ض�تثمار�تهم بك�ل ثق�ة ن�ح�و �لأردن.
حت�ت  م�وؤخرً�  �أطلق�ت  �لت�ي  �لقت�ض�اد  ت�ح�ديث  روؤي�����ة  �أن  و�أك��د 
�أكب�ر  ت�وفري خ�دمات  �إل�ى  �لث�ان�ي، حتت�اج  �مللك عب�د �هلل  رعاي�ة جاللة 

للم�ضتثمرين وح��و�فز جتل�ب �ل�ضتثمار ل �أن تك�ون ط�اردة ل�ه.
وقدم رئي�ص و�أع�ضاء جمعية �إنتاج، بدورهم، جمموعة من �ملقرحات 
�ل�ضريبية  �لإعفاء�ت  مبنح  �ل�ضتمر�ر  �ضرورة  �أبرزها  من  و�لتو�ضيات، 
�أطول، خا�ضة يف �ملر�حل �لأوىل من عمر �ل�ضركات ودعم �ل�ضركات  ملدد 
�لنا�ضئة. يف حني، �أكد رئي�ص �جلمعية، عيد �ل�ضوي�ص، �أن م�ضروع �لقانون 
ب�ضيغته �حلالية ل يحقق �لغاية �ملرجوة، لفتا �إىل �أن �لهدف من جذب 
جلب  خالل  من  للمو�طنني  ت�ضغيل  وفر�ص  وظائف  خلق  هو  �ل�ضتثمار�ت 

�ل�ضتثمار�ت �لفاعلة.
يوجد  ل  �أن��ه  �إىل  جهته،  من  جمعة،  م��رو�ن  �جلمعية  ع�ضو  و�أ���ض��ار 
�أن  مبينا  �لقانون،  وم�ضروع  �لقت�ضادية  �لروؤية  خمرجات  بني  مو�ءمة 
�حلو�فز �ملقدمة للم�ضتثمر يجب �أن تكون و��ضحة ومرتبطة بالقطاعات 

�لو�عدة، ويجب �أن ت�ضدر بنظام يتما�ضى مع م�ضروع �لقانون.
و��ضحة  ومعرفة  كافية  در�ي��ة  على  �مل�ضتثمر  يكون  �أن  �أهمية  و�أك��د 
�أبرز �لتحديات �لتي تو�جه  �أن  بطبيعة �لإعفاء�ت و�حلو�فز، لفتا �إىل 
�ل�ضمان  �نت�ضاب  وتكاليف  �لطاقة  فاتورة  بتكلفة  مرتبطة  �مل�ضتثمرين 

�لجتماعي.
وللحد من هذه �لتحديات، قال جمعة �إنه يجب ربط �حلو�فز لتخفيف 

�لتكاليف بالقطاع ولي�ص فقط �حلو�فز �ل�ضريبية.
حممد  �لأردن���ي���ة  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  م�ضتثمري  هيئة  رئي�ص  وق���دم 
�لب�ضتنجي، جملة من �ملالحظات �أبرزها �ملطالبة باإ�ضافة هيئة م�ضتثمري 
�مل�ضتثمرين  كون  �ل�ضتثمار  جمل�ص  �أع�ضاء  �إىل  �لأردنية  �حلرة  �ملناطق 
حتت  يندرجون  ل  ��ضتثمارية  �ضركة   2850 وعددهم  �حلرة  �ملناطق  يف 
�حلرة  �ملناطق  م�ضتثمري  هيئة  �ضوى  ميثلهم  ول  �لغرف  عمل  �أ�ضا�ضيات 
يعنى  �ل��ذي  �لقانون  م�ضروع  من  �ل��ر�ب��ع  �لف�ضل  �إىل  و�أ���ض��ار  �لأردن��ي��ة. 
�مل�ضتثمر  هوية  بت�ضمني  مطالبا  �حل��رة،  و�ملناطق  �لتنموية  باملناطق 
�لقانون  �ل�ضادرة عن هيئة م�ضتثمري �ملناطق �حلرة �لأردنية �ضمن هذ� 
�أ�ضوة ببطاقة تعريف �مل�ضتثمر �ملذكورة يف �لف�ضل �لثالث من م�ضروع هذ� 
�لقانون، و�لذي يعنى باحلو�فز �ملمنوحة خارج �ملناطق �لتنموية و�ملناطق 

�حلرة، علمًا باأنها متنح وفقا ل�ضروط و�ضو�بط حمددة.
هوية  باإ�ضد�ر  �ل�ضبق  ولها  ر�ئدة  كانت  �لهيئة  �أن  �لب�ضتنجي  و�أو�ضح 
�مل�ضتثمر و�ملعتمدة و�ملعمول بها مبوجب كتاب لوزير �لد�خلية، باعتمادها 
�مل�ضتثمرين يف  �ل�ضف�ر )�خلروج و�لعودة( عب بو�بات  �إجر�ء�ت  لت�ضهيل 

�ملر�كز �حلدودية و�ملطار�ت.
ة  �لبيئة �ل�ضتثماريَّ �أن م�ضروع قانون تنظيم  وبني عمرو، من جهته، 
�مل�ضتثمرين  تطلعات  تلبي  �لتي  �لع�ضرية  �لقو�نني  من  2022؛  ل�ضنة 
على  وقدرته  �لأردين  �لقت�ضاد  تناف�ضيَّة  تعزيز  �إىل  يهدف  ب�ضفته 
�ل�ضتثمار  بيئة  بتنظيم  �ملرتبطة  �لتَّ�ضريعات  �ل�ضتثمار، وتطوير  جذب 
من  �حل��دِّ  �إىل  عمرو،  بح�ضب  �لقانون،  م�ضروع  يهدف  كما  �ململكة.  يف 
وجهود  �لقت�ضاديَّة  و�لأن�ضطة  �لأعمال  ممار�ضة  تعيق  �لتي  �لإجر�ء�ت 
جذب �ل�ضتثمار�ت، وحُتدُّ من تناف�ضيَّة �لقت�ضاد مبا يتنا�ضب مع �ضيا�ضة 

�حلكومة يف تنظيم رحلة �مل�ضتثمر يف �ململكة.
ولفت �إىل �أن �لأ�ضباب �ملوجبة �لو�ردة يف م�ضروع �لقانون حددت �أي�ضًا 
مو�ضوع ت�ضجيع �ل�ضتثمار يف �ململكة، من خالل حتديد �ملبادئ �لتي ترتكز 
ة لال�ضتثمار، وحتديد حقوق �مل�ضتثمرين و�متياز�تهم  يا�ضة �لعامَّ عليها �ل�ضِّ
وو�جباتهم، ومعاملتهم بعد�لة و�إن�ضاف و�ضفافيَّة، مبا يتَّفق ومبد�أ �ضيادة 
�لقانون و�ملعايري و�ملمار�ضات �لدوليَّة. و�أ�ضار عمرو �إىل �أن م�ضروع �لقانون 
يت�ضمن جمموعة من �حلو�فز و�ملز�يا و�لإعفاء�ت �لتي ُت�ضّجع �ل�ضتثمار 
د مهام وز�رة �ل�ضتثمار وجمل�ص �ل�ضتثمار و�ضالحياتهما،  يف �ململكة، وُيحدِّ
ة للحو�فز و�لإعفاء�ت؛ لعتماد �أّية حو�فز �أو  وُتن�ضاأ مبوجبه جلنة وز�ريَّ
مز�يا �أو �إعفاء�ت لالأن�ضطة �لقت�ضاديَّة يف �أية منطقة من مناطق �ململكة.
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*األمم - خاص
�أب��و  دلل  �لفل�ضطينية  �لفنانة  حتيي 
جماهرييًا،  حفاًل  �ملقبل  �ل�ضبت  م�ضاء  �آمنة 
و�لثالثني  �ل�ضاد�ضة  �ل��دورة  فعاليات  �ضمن 
يف  لها  فني  ظهور  �أول  يف  جر�ص"،  ل�"مهرجان 
�ملهرجان �لذي يعد قبلة فنية لكبار �ملطربني 

�لعرب.
ير�فقها  �ل��ذي  �حلفل  يف  دلل  و�ضتقدم 
فيه فرقة �أورك�ضر� �ملعهد �لوطني للمو�ضيقى 
�ضديق  عثمان  حممد  �ملاي�ضرو  ب��اإ���ض��ر�ف 
ميدليهات  ��ضعد  ج��ورج  �ملاي�ضرو  وق��ي��ادة 
�غنيتني  �ضتقدم  كما  وت��ر�ث��ي��ة،  فلكلورية 

جديدتني لأول مرة.
كانت  لطاملا  �أغنيات  �حلفل  وي�ضتح�ضر   
و�ضّكلت  �جلمعية،  �لنا�ص  ذ�ك���رة  يف  ماثلة 
�ل��ه��وي��ة �ل��ف��ن��ي��ة جل��ي��ل ك��ام��ل و���ض��م��ع��وه��ا 
�لغناء  لتوثيق  م�ضعى  يف  �أج���د�ده���م،  م��ن 
�لح��ت��الل  طم�ص  مو�جهة  يف  �لفل�ضطيني 
�ليه،  ون�ضبته  و�ضرقته  فل�ضطيني  هو  ما  لكل 
�ل�ضحايف  �ملوؤمتر  يف  �إليه  �أ�ضارت  ما  بح�ضب 
جر�ص" لدلل  "مهرجان  �إد�رة  عقدته  �لذي 
�أمل  �لأردن��ي��ة  �لفنانة  و�أد�رت���ه  �أم�ص  م�ضاء 

�لدبا�ص.
فل�ضطني  من  �ضيدة   100 م�ضاركة  وي�ضكل 
و�لأردن من حافظات �لر�ث حدثًا ��ضتثنائيًا 
من  غنائية  ت��ر�ث��ي��ة  ل��وح��ات  ف��ي��ه  ي��ق��دم��ن 
�لعربي،  و�لعامل  �ل�ضام  بالد  وفلكلور   ت��ر�ث 
"مهرجان  ف�ضاء  على  ج��دي��دة  م�ضهدية  يف 
�لأردن على  ت�ضكر  �نها  وقالت دلل  جر�ص". 
�حلفل  لتقدمي  �ملهرجان  يف  فنيًا  �حت�ضانها 
�لذي قد ل يتكرر مرة �أخرى ل�ضعوبة تنفيذ 
��ضتغرق  لها  �لتح�ضري  و�ن  خا�ضة  �لفكرة، 
عر�ص  �ىل  و����ض��ارت  �أ�ضهر،  ثالثة  من  �أك��رث 
�لعيلة"  "ملة  متيزه  حما�ضيًا  "جر�ص" �ضيكون 

كما �أيام زمان.
�لتي  �ل�ضعوبات  �إىل  �لنظر  دلل  ولفتت 
�ضبيل  يف  �لفل�ضطيني  �لفنان  لها  يتعر�ص 
وطنه  بق�ضية  و�لتعريف  �ضوته،  �ي�ضال 
مو�جهة  يف  وك��ر�م��ت��ه  �ر���ض��ه  ع��ن  و�ل��دف��اع 

�لفل�ضطيني  �ملثقف  "ي�ضعى  وقالت:  �ملحتل. 
فاأنا  يعرفها،  �لتي  بو�ضيلته  �أر�ضه  عن  للدفاع 
�ملغت�ضبة  �لر�ص  عن  وغنائي  ب�ضوتي  �أد�فع 

فاأنا �ضاحبة حق �أطالب به ما حييت".
"�ك�ضبو  �لغناء يف تظاهرة  رف�ضها  وحول 
دبي 2020" �لتي �ختتمت يف دولة �لإمار�ت 
موؤخرً�، بينت دلل �أنها ترغب بلقاء �جلمهور 
�لإمار�تي حاملا تتاح �لفر�ضة �ملنا�ضبة لذلك، 
�لعامل  يف  مكان  �أي  يف  �لغناء  "ترف�ص  لكنها 
�مل��غ��ري��ات،  ك��ان��ت  ومهما  قيمته  بلغت  مهما 
و�أ�ضافت:  و�جلالد"،  �ل�ضحية  بني  ي�ضاوي 
يحتفي  مكان  يف  �لغناء  قناعاتي  ينا�ضب  "ل 
ويطلب  �ل�ضهيوين،  �لكيان  تاأ�ضي�ص  بذكرى 

مني بذ�ت �لوقت �لغناء با�ضم فل�ضطني".
"مهرجان  يف  دلل  ح�����ض��ور  وي����اأت����ي 
لها  تقوم  عربية  فنية  جولة  �ضمن  جر�ص" 
ب�"جر�ص"  م��رور�  �ملغرب،  من  بد�أتها  حاليا، 
�ن  قبل  تون�ص،  يف  و"دقة"  و"�حلمامات" 
"مهرجان  يف  للغناء  جم��ددً�  ل��الأردن  حت�ضر 
�أغ�ضط�ص  �آب/  ع�ضر  �لثالث  يوم  �لفحي�ص" 
�لقد�ص  "مهرجان  يف  جولتها  وتختتم  �ملقبل، 
�لثامن ع�ضر من ذ�ت  فل�ضطني يف  �لدويل" يف 

�ل�ضهر.
�لأخرية  �للم�ضات  ت�ضع  �أنها  دلل  وقالت 
على �لبدء بت�ضوير �ملو�ضم �لثاين من برنامج 
"م�ضو�ر �ضتي" �لذي يعر�ص على قناة "�لعربي 
مدينة  من  �حللقات  ت�ضوير  �ضتبد�أ  و�نها   ،"2

�ل�ضلط �لأردنية.
�جل��دي��د،  �ملو�ضم  يف  "نهدف  و���ض��رح��ت: 
�ملدن  �إىل  وتر�ثنا  فل�ضطني  وقرى  مدن  حمل 
�لعربية �لتي تت�ضابه مع �لر�ث �لفل�ضطيني، 
متثل  كونها  �ل�ضلط  مدينة  بد�ية  و�خ��رت 
�لعمق �جلغر�يف ملدينة نابل�ص �لفل�ضطينية".

�ملئة  �ل�ضيد�ت  �ختيار  طريقة  وح��ول 
بينت  "جر�ص"،  يف  �لغناء  �ضي�ضاركنها  �لالتي 
�أعمالهن،  يف  ق��ي��ادي��ات  �ضيد�ت  �أن��ه��ن  دلل 
ومهند�ضات  طبيبات  معنا  "يوجد  وق��ال��ت: 
ورئ��ي�����ض��ة ب��ل��دي��ة ���ض��اب��ق��ة و�أك���ادمي���ي���ات 
رغبتهن  وف��ق  �ختيارهن  ومت  و�ع��الم��ي��ات، 

حيث  �ل�ضتثنائي،  �حلدث  هذ�  يف  بامل�ضاركة 
لأر�ص  و�ضوقهن  �لغامرة  حمبتهن  منهن  مل�ضت 

فل�ضطني".
�ل�ضيد�ت �ضريتدين  �أن  �إىل  و�أ�ضارت دلل 
منطقة  "كل  ت��ر�ث��ي��ة  �أث�����و�ب  �حل��ف��ل  يف 
فل�ضطينية لها ثوب خا�ص بها، وهو ما يقابله 
�أي�ضًا يف �لأردن، حيث �أن �لبعد �جلغر�يف ملدن 
و�رب��د  و�خلليل،  و�ل��ك��رك  و�ل�ضلط،  نابل�ص 
و�لنا�ضرة، يجعل من �لقو��ضم �مل�ضركة كثرية 

جدً� يف �للبا�ص و�لعاد�ت وطريقة �لكالم".
فنانة  هي  �آمنة  �أب��و  دلل  �ن  �ىل  ي�ضار 
�لدماغ  علوم  يف  باحثة  ودكتورة  فل�ضطينية، 
معظم  طافت  وقد  �لأع�ضاب،  وف�ضيولوجيا 
�لغنائية  وم�ضاريعها  بحفالتها  �لعامل  دول 
ر�أ�ضها، وهو  "يا �ضتي" على  �لتي ياأتي م�ضروع 
��ضتعادة  على  يعمل  �ل��ذي  �لغنائي  �مل�ضروع 
قدميًا،  �لفل�ضطينية  �لن�ضائية  �جلل�ضات 
مب�ضاركة  �لر�ثية  �لأغ���اين  تقدمي  ويعيد 
تتجاوز  �ل��ل��و�ت��ي  �لفل�ضطينيات  �جل����د�ت 
�أعمارهن �ل� 70 عامًا، وقد حقق �مل�ضروع جناح 
 100 من  �أك��رث  لإقامة  و�ضل  �لنظري  منقطع 
�لدول  من  وجمموعة  فل�ضطني  يف  فني  حفل 
م�ضاركة  �إىل  �إ�ضافة  و�لأجنبية،  �لعربية 
يف  �م��ر�أة   150 �ل���  تتخطى  كبرية  جمموعة 
ن�ضاء  �إىل  ينق�ضمن  و�للو�تي  �مل�ضروع  حفالت 
ن�ضاء  �إىل  �إ�ضافة  �لفل�ضطيني  �ل�ضتات  من 
عربيات من �جلاليات �لعربية يف خمتلف دول 
�لفني  م�ضو�رها  يف  دلل  قدمت  كما  �لعامل. 
�لعديد من �لأغنيات �خلا�ضة وثالث �ألبومات 
"يا  بلدي" و�ألبوم  "عن  "نور"،  هي:  غنائية، 

�ضتي".
�لعام  ب��د�ي��ة  دلل  �أط��ل��ق��ت  ق��د  وك��ان��ت 
"م�ضو�ر  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  ب��رن��اجم��ه��ا  �حل����ايل 
�لغنائي  �ل��ر�ث  باإحياء  ُيعنى  و�ل��ذي  �ضّتي" 
تلفزيون  �ضا�ضة  عب  و�لفل�ضطيني  �لعربي 
مدينة   13 خ��الل��ه  وز�رت   ،"2 "�لعربي 
جناحًا  �لبنامج  ولقى  فل�ضطينية،  وقرية 
بالر�ث  و�ملهتمني  فل�ضطني  يف  كبريً�  وتفاعاًل 

�لفل�ضطيني.

*عمان 
�ختتم وفد �أكادميي مك�ضيكي من جامعة 
ل��الأردن،  ر�ضمية  زي��ارة  �ملك�ضيكية  كومليك�ص 
�أج����رى خ��الل��ه��ا �ج��ت��م��اع��ات م��ع ع���دد من 

�جلامعات �لأردنية �حلكومية و�خلا�ضة.
وقالت �ل�ضفارة �ملك�ضيكية يف بيان �ضحفي 
جامعة  رئي�ضة  �ضم  �ل��وف��د  �إن  �لأرب���ع���اء، 
جيورجويل،  �ضيلفيا  �ل��دك��ت��ورة  كومليك�ص 
ومدير مركز در��ضات �آ�ضيا و�أفريقيا �لدكتور 
بهدف  طالبهم  من  وثالثة  غار�ضيا،  �أم��اوري 
من  ع��دد  يف  �مل�ضركة  �لتعاون  �أوج��ه  بحث 
و�لدر��ضات  و�لبحثية  �لأكادميية  �ملجالت 
�ملك�ضيكية  �جلامعة  �ن  �ىل  ي�ضار  �للغوية. 
�لعلوم  يف  ب��ارز  وتعليم  �أب��ح��اث  معهد  ت�ضم 
على  ح�ضلت  وقد  و�لإن�ضانية  �لجتماعية 

عام  يف  �إن�ضائها  منذ  �جل��و�ئ��ز  م��ن  �لعديد 
1940. و��ضافت �ن جامعة كومليك�ص تعمل من 
خالل مر�كز �أبحاث بها هيئة تدري�ص عالية 
�لأك��ادمي��ي��ة  م��ر�ك��زه��ا  ت��ق��دم  و  �لتخ�ض�ص 
�ل��ث��م��ان��ي��ة درج������ات ع��ل��م��ي��ة يف جم���الت 
يف  و�لدكتور�ة  �ملاج�ضتري  درجة  هي  عديدة 
و�لعلوم  و�لقت�ضاد  �لجتماع  وعلم  �لتاريخ 
و�لدر��ضات  و�لأدب  و�للغويات  �ل�ضيا�ضية 
�حل�ضرية  و�لدر��ضات  و�لأفريقية  �لآ�ضيوية 
�لبيئية،  و�ل���در�����ض���ات  و�ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ا 
در����ض��ات  يف  �ملاج�ضتري  لبنامج  بال�ضافة 
�لبكالوريو�ص  ودرج���ات  �لجتماعي  �ل��ن��وع 
�لعامة  و�لإد�رة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  يف 

و�لقت�ضاد.
للدر��ضات  مر�كز  كومليك�ص  جامعة  وت�ضم 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة، و�لآ���ض��ي��وي��ة و�لأف��ري��ق��ي��ة، 

وللدر��ضات �لجتماعية.
�هتمامها  جيورجويل  �لدكتورة  و�ب��دت 
جمال  يف  �لأردن��ي��ة  �جلامعات  مع  بالتعاون 
�لدر��ضات �لدولية و�للغات وبحوث �ملقارنة يف 
و�لتاريخية  و�لإن�ضانية  �لجتماعية  �لعلوم 
�لزيارة بالن�ضبة  �أن هذه  و�حل�ضارية، مبينة 
لهم تعد مبثابة ج�ضر ملنطقة �ل�ضرق �لأو�ضط.

��ضيا  در����ض��ات  مركز  مدير  ق��ال  ب���دوره، 

�إن  غار�ضيا،  �م���اوري  �لبوف�ضور  و�فريقيا 
تركز  حكومية  جامعة  هي  كومليك�ص  جامعة 
على �لتدري�ص و�لبحث يف �لعلوم �لجتماعية 
بلد�ن  ب��در����ض��ة  �هتمت  وق��د  و�لإن�����ض��ان��ي��ة، 
�ل�ضرق �لأو�ضط على مد�ر �ضتني عاما، ولديها 
تعد  �لتي  �لعليا  �لدر��ضات  بر�مج  �أحد  �ليوم 

نادرة يف تلك �ملنطقة من �أمريكا �لالتينية.
لدى  �ملك�ضيكي  �ل�ضفري  ب��ني  جانبه،  م��ن 
�لذي  هرنانديز،  رودريغيز  روبريتو  �لردن 
مع  �جتماعاته  خالل  �لكادميي  �لوفد  ر�فق 
�لأردنية  �لعالقات  عمق  �جلامعات،  روؤ�ضاء 
�مل��ج��الت،  جميع  يف  وت��ط��وره��ا  �ملك�ضيكية 
ل�ضيما يف جمال �لتعاون �لأكادميي حيث مت 
�لأردنية  �جلامعات  بني  �تفاقية   12 توقيع 
و�ملك�ضيكية يف جمالت �لبحث �لعلمي وتبادل 
�ن  �ىل  �لتدري�ص،م�ضري�  وهيئات  �ل��ط��الب 
�ملر�جعة  قيد  �لتفاقيات  من  �لعديد  هناك 

و�خرى ت�ضتكمل �إجر�ء�ت �لتوقيع.
�ل��وف��د  زي�����ارة  �ن  ه���رن���ان���دي���ز،  و�ك�����د 
باجلامعات  ول��ق��ائ��ه  �ملك�ضيكي  �لأك���ادمي���ي 
�لبلدين  ل�ضالح  للرويج  فر�ضة  هو  �لأردنية 
��ضتقر�ر  من  �لأردن  به  يتميز  ملا  �ل�ضديقيني 
وباقي  �لأو�ضط  لل�ضرق  بو�بة  ويعتب  وتقدم 
دول �لإقليم، وكذلك �ملك�ضيك �لتي من خاللها 
و�لذي  �لالتينية  �أمريكا  مع  �لت�ضبيك  ميكن 

�لعالقات  ودعم  تعزيز  على  لحقا  �ضينعك�ص 
�لأكادميية و �لتجارية و�ل�ضياحية.

وعقد �لوفد �ملك�ضيكي �جتماعات ثنائية 
مع كل من �جلامعة �لأردنية ومركز �لدر��ضات 
و�ل�ضرق  �لريموك  وجامعات  �ل�ضر�تيجية، 
�لإ�ضالمية  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��زي��ت��ون��ة  �لأو���ض��ط 
وجمالت  �ضبل  بحث  خاللها  جرى  �لعاملية، 
�لتعاون و�لتح�ضري ملذكر�ت تفاهم و�تفاقيات 
و�لتعاون  �لعالقات  تعزيز  �ضاأنها  من  ثنائية 

�لأكادميي.
ب���دوره���م، �ك�����دو� روؤ����ض���اء �جل��ام��ع��ات 
مع  �ل��ت��ع��اون  م��د ج�ضور  ���ض��رورة  �لأردن���ي���ة، 
على  بالنفع  يعود  مبا  �ملك�ضيكية  �جلامعات 
�جلانبني يف كافة �ملجالت �لتعليمية و�لبحث 

�لعلمي وتبادل �خلب�ت و�ملنح �لدر��ضية.
ويف ختام �لزيارة ��ضت�ضاف وزير �لثقافة 
�لأردنية  �ل�ضد�قة  جمعية  ورئي�ص  �لأ�ضبق، 
بركات  �لدكتور  �لتاأ�ضي�ص(  )حتت  �ملك�ضيكية 
�ل�ضفري �ملك�ضيكي، و�لوفد �لأكادميي  عوجان، 
جمعية  �أع�ضاء  بح�ضور  كومليك�ص،  جلامعة 
�ل�ضد�قة حيث مت تكرميهم وت�ضليمهم هد�يا 

تذكارية من �لأردن.
�ل�ضد�قة  جمعية  �إن  ع��وج��ان،  وق���ال 
�ضاأنها  من  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �جلهود  �ضتدعم 

تعزيز �لعالقات �لأردنية �ملك�ضيكية.

*عمان 
�إن  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  قالت 
ذوي  لالأ�ضخا�ص  و�لتاأهيل  �لرعاية  مر�كز 
جر�ص  مهرجان  فعاليات  يف  ت�ضارك  �لإعاقة 
»�ضنع  مبنتجات   ،2022 و�لفنون  للثقافة 

باإر�دة« من منتفعي هذه �ملر�كز.
و�أ���ض��اف��ت �ل�����وز�رة، يف ب��ي��ان �لأرب��ع��اء، 
�ضارع  و���ض��ط  منتجاتها  تعر�ص  �مل��ر�ك��ز  �أن 
�لأعمدة، بهدف �إبر�ز �أعمالها وقدر�تها �أمام 

زو�ر �ملهرجان.

جر�ص  م��ر�ك��ز  �مل��ه��رج��ان  يف  وي�����ض��ارك 
للرعاية  و�ل���ك���رك  و�ل��ت��اأه��ي��ل،  ل��ل��رع��اي��ة 
و�لتاأهيل،  للرعاية  و�لطفيلة  و�لتاأهيل، 
�جلديد  و�لأمل  و�لتاأهيل،  للرعاية  و�ل�ضليل 

ملتعددي �لإعاقات.

100 سيدة فلسطينية واردنية ترافق 
دالل أبو أمنة في »مهرجان جرش«

في ليلة تراثية فلكلورية تحييها مساء السبت على المسرح الجنوبي 

وفد أكاديمي مكسيكي 
يختتم زيارته لألردن

التنمية: مراكز الرعاية والتأهيل 
تشارك في مهرجان جرش

مقال رئيس التحرير

م�ضهور:  تركي  مثل  يقول 
»دخل �أكب، م�ضاكل �أقل«، و�لعك�ص �ضحيح طبعا، هذ� 

ما نعي�ضه بال�ضبط يف �لردن �لكثري �لكثري من �مل�ضاكل �لتي يعانيها 
�لفرد و�ملجتمع �ضببها �لفقر، �لذي قال عنه علي بن �أبي طالب: »لو 
م�ضوؤولة  �لفا�ضلة  �حلكومات  �ضادة،  يا  نعم  لقتلته«،  رجال  �لفقر  كان 

عن �لفقر �لذي يتكاثر بني �ملو�طنني مثل �لأر�نب يف حقل �جلزر .
و�ضالمة  �ل��ب��ال،  ر�ح��ة  �لردن��ي��ني  م��الي��ني  ي�ضلب  ل  �لفقر 
�ل�����ض��ح��ة، وج�����ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ض��ك��ن ومن����ط �ل��ع��ي�����ص، بل 
�مل��ج��ت��م��ع،  ي�����ض��وه ث��ق��اف��ت��ه��م و���ض��ل��وك��ه��م ومن���ط ت��ف��ك��ريه��م يف 
ل��ل��ذل  م�����ض��ت�����ض��ل��م��ني  �لإر�دة،  م�����ض��ل��وب��ي  �أغ��ل��ب��ه��م  وي��ج��ع��ل 
و�ل���ه���و�ن و�ل��ظ��ل��م �لج��ت��م��اع��ي، �ل��ف��ق��ر ي��ج��ع��ل ك��ر�م��ت��ه��م بال 
م�ضتقبل.  ب���ال  وم�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��م  ق��ي��م��ة،  ب���ال  وح��ي��ات��ه��م   ق��ي��م��ة، 
نوبل  جائزة  على  �حلائز  هيكمان،  جيم�ص  �لبوفي�ضور  يقول 
فقرية  بيئات  يف  ي��ن�����ض��وؤون  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  »�إن  لالقت�ضاد: 
�أو  �مل��در���ض��ة  يف  جناحهم  �ح��ت��م��الت  ف��ق��ط   تقل  ل  وحم��روم��ة 
�أ�ضحاء.. بالغني  يكونو�  �أن  يف  فر�ضهم  تتدنى  �أي�ضا  بل   �ملجتمع، 
�ضنة   74 من  �أك��رث  م��رور  وبعد  بالدنا،  يف  �حلكومية  �ل�ضيا�ضات 
ثالثة  بقاء  عن  و�حد  رقم  �مل�ضوؤولة  هي  �ل�ضتقالل،  نيل  على 
بقليل  فوقه  �أو  �لفقر  خ��ط  حت��ت  �ردين   فقري  ون�ضف  ماليني 
كاف  وح��ده  �ل��رق��م  وه��ذ�  ف��ق��ر�ء،  �لردن��ي��ني  ثلث  �أدق  ومبعنى 
ول  �حلكومية  و�خلطط  �مل�ضاريع  لف�ضل  كبري�  عنو�نا  ليكون 
… نحن  جد�ل  �إىل  ول  تبير  �إىل  ول  فل�ضفة  �إىل  �لأمر  يحتاج 
وت�ضهر  عدة،  جهات  ترعاه  وطنيا  تر�ثا  فيها  �لت�ضول  �أ�ضبح  بالد 

و��ضتمر�ره.  دو�مه  على 
قد ل يحتاج قيا�ص �لتذمر من �لأو�ضاع �ملعي�ضية و�لقت�ضادية 
عامة  حالة  �ضيوع  مع  ل�ضيما  �لر�أي  مقايي�ص  من  �لكثري  بالأردن 
�لأ�ضعار،  و�رتفاع  و�ل�ضر�ئب  �لغالء  ��ضتيائها من موجات  تعب عن 
�لقت�ضادية  �لأو���ض��اع  �أن  �أك���دو�  ل��ل��ر�أي  ��ضتطالعني  �أن  غ��ري 
�أ�ضو�أ من �ل�ضو�أ بعد جائحة  للمو�طنني باتت هي �ل�ضو�أ و�ضتكون 

. فايرو�ص كورونا 
 �أن �حلكومات »ف�ضلت« يف معاجلة �لق�ضايا ذ�ت �لأولوية لالأردنيني 
وفر�ص  �لأ�ضعار  �رتفاع  معاجلة  على  بقدرتها  �لثقة  تر�جعت  حيث 
�ل�ضر�ئب، �إ�ضافة لر�جع �لثقة بالقدرة على معاجلة ق�ضايا حماربة 
�لف�ضاد وحتقيق مبد�أ تكافوؤ �لفر�ص وتنفيذ بر�مج �لطاقة �لبديلة 
�ضغال يف و�ضفات  ز�ل  ما  و�لفقر وفيتامني )و�و(  �لبطالة  و�حلد من 
و�ملح�ضوبية  و�ل�ضللية  و�ملناطقية  �ملحا�ض�ضة  عن  عد�ك  �لو��ضطات 

�ملتف�ضية يف �أروقة �ضنع �لقر�ر .
و�ضلت �و�ضاع �ل�ضعب �لردين  من متدين �لدخول �ىل �حل�ضي�ص 
منذ   تذكر  زي��ادة  �أي  �حلكومات  عليها  جتري  مل  �ليتيمة  فالرو�تب 
�لذي  �لقت�ضادي  بالت�ضخم  تعرف  ل  �حلكومات  �ن  ويبدو  �ضنو�ت 
من  �ملتدنية  �لرو�تب  و��ضحاب  �ملتدنية  �لطبقات  �ضهامه   ��ضابت 
�لذين  �ل�ضمان  ومتقاعدي  �لع�ضكريني  و�ملتقاعدين  و�لع�ضكر  �لعمال 
�لرو�تب  �ضلمت  �ذ�  هذ�  دينار   )300-200( بني  �ل�ضهري  خلهم  د 
وم�ضاريف  و�ل�ضيكات  و�لكمبيالت  و�لقرو�ص  �لديون  كو�بي�ص  من  
�جلامعات . �أو�ضاع �ملو�طنني  من �لطبقات �لدنيا و�ضل �ىل م�ضتويات 
ت�ضر عدو  و�لعوز فهي ) ل  و�لبطالة  �لفقر و�جلوع  م�ضبوقة يف  غري 
ول �ضديق( يف حني تزخر �ململكة ببحر من �ملو�رد �لطبيعية وثرو�ت 
و�لفقر�ء  باجلياع  مليئة  �أزقتها  ترى  �ملقابل  ويف  �ملعادن  من  هائلة 

و�ملحتاجني .
�لفا�ضلة   �حلكومات  تو�رثته  همًا  �لأردن  يف  �ملتفاقم  �لفقر  ميثل 
�أن ت�ضهم �خلطط و�لب�مج �حلكومية يف �حلد من معدلتها  من دون 
�ملتفاقمة وقد �رتفعت ن�ضبة �لفقر يف �لأردن، بح�ضب بيانات ر�ضمية 
فاهلل  كورونا  بعد  �لن�ضب  �ما   .  %20 �إىل  �ملا�ضي  �لعام  بد�ية  �أعلنت 
�ملوؤ�ض�ضات  من  �لعديد  و�ن  خا�ضة  بها  �لعلم  هو  وتعاىل  �ضبحانه 
متدنية  برو�تب  يعي�ضون  �لذين  �ملوظفني  من  �لكثري  عن  ��ضتغنت 

يبحثون عن �ل�ضترية فقط 
�لأو�ضاع �ملعي�ضية للمو�طنني يف �نحد�ر م�ضتمر منذ  �ضنو�ت، وهذ� 
�لعام كان �ل�ضو�أ ) و�هلل ي�ضر من �لعام �لقادم(، فهناك زيادة لعدد 
�لفقر�ء هناك تاآكل م�ضتمر للطبقة �ملتو�ضطة �لتي كانت ت�ضكل %41 
من �إجمايل �ل�ضكان عام 2008، بينما �أ�ضحت 28% حاليًا، على �لرغم 
من �لإعالنات �حلكومية �مل�ضتمرة بالعمل على حمايتها لكن �حلكومات 
يتحول  بحيث  �لطبقة  هذه  تال�ضي  على  م�ضممة  لتكون   �أن  ناأمل 

�ملجتمع �ىل ) فقر�ء و�أثرياء و�ضادة وعبيد(  .

خالد خازر الخريشا

الفقراء يتكاثرون مثل 
االرانب في حقل الجزر..!!
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افتتاح ملتقى الصناعات 
الصيدالنية العربية

*عمان 
�فتتح مدير عام �ملوؤ�ض�ضة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء �لدكتور نز�ر مهيد�ت 
»�آفاق  �لعربية 24، حتت عنو�ن  �ل�ضيدلنية  �ل�ضناعات  �لأربعاء، ملتقى 
�ضناعة �لبد�ئل �حليوية ومتكني �ضال�ضل �لتوريد يف بالد �لعرب«، و�لذي 

ينظمه �لحتاد �لعربي ملنتجي �لأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية.
عربية  وح��دة  ت�ضكيل  �ضرورة  �مللتقى،  �فتتاح  خالل  مهيد�ت  و�أك��د 
لل�ضناعات �لدو�ئية ت�ضاهي �ل�ضناعات �لدو�ئية يف �لدول �ملتقدمة بهذ� 
�ملتقدمة،  �لدو�ئية  �ل�ضناعات  لدعم  �ملوؤ�ض�ضة  ��ضتعد�د  مبديا  �ملجال، 

وتبني تو�ضيات �مللتقى.
�لأدوي��ة  ملنتجي  �لعربي  �لحت��اد  حر�ص  يوؤكد  �مللتقى  �إن  و�أ���ض��اف، 
�لأدوي��ة،  جمال  يف  جديد  كل  ملو�كبة  �ملحلية  �ل�ضناعات  مع  بالتعاون 
�إىل  لفتا  �ل��دو�ء،  وج��ودة  وفاعلية  �ضالمة  ��ضتمر�رية  على  و�حلفاظ 
�لأنظمة  تطوير  خالل  من  �ملحلية  �لدو�ئية  �ل�ضركات  يدعم  �لأردن  �أن 
و�لقو�نني، وتعزيزها بالكو�در �لعلمية �ملتخ�ض�ضة �لتي �أ�ضهمت يف و�ضول 
�لأردن �إىل �لدول �لر�ئدة يف جمال ت�ضنيع �لدو�ء وتوفري �لدو�ء �لفاعل 

بجودة عالية.
�مل�ضاركة  �جلهات  جلميع  �لفر�ضة  لإتاحة  �مللتقى  �أهمية  على  و�ضدد 
ترتب  وما  كورونا،  جائحة  خالل  �لناجحة  و�خل��ب�ت  �لتجارب  لتبادل 
عليها من �ثر على �ضبكات �ضال�ضل �لتوريد �لدو�ئية كبو�بة لالأمن �لدو�ئي 
دو�ئ��ي  خم��زون  توفر  و�ضمان  ب��ال��دو�ء،  �خلا�ضة  �لهيئات  جميع  ودور 

��ضر�تيجي، و��ضتمر�رية توفريه للمو�طنني.
�مللتقى  �إن  ب��دو�ن،  عدنان  �لدكتور  �لحت��اد  رئي�ص  ق��ال  جهته،  من 
ي�ضلط �ل�ضوء على �ضناعة �لبد�ئل �حليوية ومب�ضاركة نحو 28 متحدثا 
ذ�ت  و�لدو�ئية  �لعربية  و�لهيئات  �لأردنية  �لر�ضمية  �جلهات  ممثلي  من 
ملنتجي  مل�ضنعي  �لوعي  زي��ادة  على  �لحت��اد  حر�ص  �ىل  م�ضري�  �لعالقة، 
�لأدوية و�جلهات �مل�ضاهمة يف �إ�ضد�ر �أدلة لو�ضول �ل�ضركات �لعربية �إىل 
�لأ�ضو�ق �لعاملية. وثمن جهود �حلكومة �لأردنية يف رعاية �مللتقى، و�لذي 
يهدف �إىل تاأمني خمزون دو�ئي ��ضر�تيجي، عب ��ضتري�د وت�ضنيع حملي، 
وتوفري �لأمن �لدو�ئي على �مل�ضتوى �لُقطري و�لإقليمي �لعربي، و�ل�ضر�كة 

مع �ل�ضناعة �لعربية �لدو�ئي.
وتاأمني  �لأولية،  �ملو�د  ت�ضنيع  على  �حلث  يف  �لأردن  جهود  ثمن  كما 
�ملزيفة  �لأدوي����ة  حم��ارب��ة  �آل��ي��ات  وتعديل  �ل��دو�ئ��ي  �ل��ت��وري��د  �ضال�ضل 
�ملحلي  �لت�ضنيع  م�ضتقبل  �لبد�ئل �حليوية من خالل  و�ملغ�ضو�ضة، وتوفري 

وتوفر �لإمكانيات �لقانونية و�لر�ضمية بذلك.
�ل�ضناعات  �إن  عبابنة،  حممد  �لدكتور  �ل�ضيادلة  نقيب  قال  ب��دوره، 
وطني  �قت�ضاد  لبناء  �أ�ضا�ضية  ركيزة  تعد  و�لعربية  �لأردنية  �لدو�ئية 
�ل�ضناعات  �أن  �إىل  لفتا  للمو�طنني،  �لعالج  توفري  يف  وت�ضاهم  ق��وي، 

�لأردنية تعتب مثال ناجحا على �ل�ضعيد �لعربي للدو�ء.
و�أ�ضاف، �إن �ل�ضناعات �لدو�ئية �لأردنية �أ�ضهمت يف تخفي�ص �لنفقات 
�لنقابة  دعم  موؤكد�  �لقطاع،  بهذ�  �لعاملني  كفاءة  من  ورفعت  �ل�ضحية 
جلهود �لحتاد يف و�ضع �ل�ضر�تيجيات و�ل�ضيا�ضات و�خلطط �لتنفيذية 
��ضر�تيجي  دو�ء  خم��زون  وتاأمني  �حليوية  �لبد�ئل  توفري  جم��الت  يف 

حتقيقا لالأمن �لدو�ئي.
لل�ضناعات  �إت��ق��ان  �ضركة  ع��ام  مدير  �مللتقى  مدير  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 
�لدو�ئية �لدكتور عبد �لنا�ضر �ضيجري، �إن ��ضر�تيجية �لحتاد �لعربي 
ملنتجي �لأدوية هي �لو�ضول �إىل �أكب قدر من �لأمن �لدو�ئي و�مل�ضتلزمات 
باأقل  للمو�طن  �لعربي وتوفريه  �لدو�ء  �لطبية من خالل تطوير ت�ضنيع 
م�ضركة،  عربية  دو�ئية  �ضوق  �إقامة  على  و�حل��ث  ج��ودة،  و�أك��رث  كلفة 
وتطوير  وتنمية  و�لتغليف،  �لتعبئة  ومو�د  �خلام  �ملو�د  ت�ضنيع  وت�ضجيع 

وتن�ضيق جمالت �لعمل �أع�ضائه وتوثيق �لرو�بط بينهما.
�أ�ضبحت  �حليوية  و�لبد�ئل  �لبيولوجية  �ل�ضناعات  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
�ل�ضركات  بني  �لتعاون  من  بد  ول  �لعاملي،  �لإنتاج  قيمة  ثلث  ت�ضكل  عامليا 

�لعربية و�ل�ضلطات �ل�ضحية و�حلكومات لدخول �ملجال.
�لتعامل مع تاأمني خمزون  �مللتقى على مد�ر يومني، كيفية  ويناق�ص 
و�لت�ضنيع  �ل���ض��ت��ري�د  �ضعيد  على  �لأدوي���ة  م��ن  ��ضر�تيجي  دو�ئ��ي 
عامليا،  �حليوية  و�لبد�ئل  �لدو�ئي،  �لتوريد  �ضال�ضل  وتاأمني  �ملحلي، 
ت�ضهيل  يف  �حلكومية  �لهيئات  ودور  �مل��ح��ل��ي،  �لت�ضنيع  وم�ضتقبل 

و�لت�ضجيل. �لعتماد 
لعر�ص  �أي�ضا معر�ص )�ك�ضبو 4(  �فتتح مهيد�ت  �مللتقى،  وعلى هام�ص 
م�ضتلزمات �ضركات �لأدوية من �أجهزة و�آلت ومو�د �أولية مب�ضاركة 110 

�ضركات عاملية.

ورشة عن تطوير معايير 
التعلم القائم على العمل

*البحر امليت 
تطوير  بعنو�ن  ور�ضة  �لأرب��ع��اء،  �مليت  �لبحر  منطقة  يف  �نطلقت 
�لتنمية  وكالة  تنظمها  و�لتي  �لعمل،  على  �لقائم  �لتعلم  تطبيق  معايري 
�لبلجيكية )�ينابيل( بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير �ملهار�ت �ملهنية 

و�لتقنية.
�لقائم  �لتعلم  �إن  �لفاعوري،  رغدة  �لدكتورة  �لهيئة  رئي�ضة  وقالت 
حت�ضني  يف  ت�ضهم  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لركائز  �أح��د  م��ن  يعد  �لعمل  على 
خمرجات �لتدريب و�لتعليم �ملهني و�لتقني وتزويد �ل�ضباب باملهار�ت �لتي 

يحتاجونها ل�ضوق �لعمل.
و�أ�ضافت �أن �ملزج بني تلقي �ملعلومات �لنظرية و�لتطبيقات �لعملية يف 
مو�قع �لعمل ي�ضهم يف تقدمي قيمة م�ضافة عالية، �إذ� ما �قرنت باجلهود 
�لوطنية �لر�مية �إىل �لرتقاء مب�ضتوى �ملهار�ت عب تطبيق نظام ي�ضارك 
�ملهنية  للكفايات  �ملتدربني  �إتقان  �لعمل ل�ضمان  �إعد�ده وتنفيذه �ضوق  يف 

�لأ�ضا�ضية �لتي يتطلع �إليها �ضوق �لعمل.
بقطاع  للنهو�ص  �ملنا�ضبة  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ضرورة  �إىل  و�أ���ض��ارت 
�لتدريب،  مزودي  على  �لتدريب  كلف  وتخفيف  و�لتقني،  �ملهني  �لتدريب 
�لالزمة  �مل��ه��ار�ت  من  �خلا�ص  �لقطاع  متطلبات  حتقيق  �إىل  بالإ�ضافة 

و�ملقرنة باملهن �ملتعددة.
من جانبه، قال �لقائم باأعمال مدير م�ضروع “قدرة 2” زيد �لقي�ضي، 
�لأردين  �ل�ضباب  لدى  �لتوظيف  مهار�ت  تنمية  �إىل  يهدف  �مل�ضروع  �إن 
و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  بني  ما  �لعالقة  وتعزيز  �ل�ضوريني  و�لالجئني 
�لأردنيني و�لالجئني  �ضاب و�ضابة من  �إىل تدريب وت�ضغيل 2000  و�ضول 

�ل�ضوريني.
�لقطاع  ق��در�ت  بناء  على  تقوم  �مل�ضروع  مكونات  �حد  �أن  و�أ�ضاف 
�لعمل،  على  �لقائم  و�لتعليم  �لب�ضرية  �ملو�رد  �إد�رة  جمايل  يف  �خلا�ص 
لنموذج  �لتنفيذية  �ملعايري  و�ضع  �إىل  تهدف  �لور�ضة  �أن  �إىل  م�ضري� 
و�لتعليم  �لتدريب  موؤ�ض�ضات  بني  بال�ضركة  �لعمل  على  �لقائم  �لتعليم 
�لعمل  بيئة  حتاكي  عمل  بيئة  لتوفري  �لعمل،  و�ضوق  و�لتقني  �ملهني 
عن  �أكرث  للتعلم  �لعمل  �ضوق  �إىل  �ملتدربني  �إر�ضال  خالل  من  �حلقيقية 

�لعمل و�ملهار�ت �ملطلوبة.
�لتنمية  وك��ال��ة  يف  و�لإع����الم  �لت�����ض��ال  م�����ض��وؤول  ق��ال  جهته،  م��ن 
�لتو�فق  حتقيق  �إىل  تهدف  �لور�ضة  �إن  ن�ضو�تي،  �ب��ر�ھمي  �لبلجيكية 
�أثبتت  �لتي  �لتدريب  �ضبل  كاأحد  �لعمل  على  �لقائم  �لتعلم  معايري  على 
جناحها ب�ضكل كبري يف �لعديد من �لدول و�لقائمة على مبد�أ �لت�ضاركية 

بني �لعديد من �جلهات.
�ضنو�ت،   3 متتد  �إقليمية  مبادرة  هو   2 قدرة  برنامج  �أن  �إىل  ي�ضار 
�لبلجيكية يف عدة دول من بينها �لأردن، بهدف  �لتنمية  تنفذها وكالة 
يف  �ل�ضوريني  و�لالجئني  �لأردنيني  من  و�ضابة  �ضاب   2000 نحو  تدريب 
�ملناطق �لأقل حظا لتمكينهم وتاأهيلهم عب بر�مج تدريبية متخ�ض�ضة 
�ضوق  حلاجة  وفقا  �ليدوية  و�حل��رف  و�ل�ضناعية  �ملهنية  �ملجالت  يف 

�لعمل.

زراعة األعيان تلتقي مسؤوًلا 
بمنظمة األغذية األممية

  
*عّمان 

�لتقت جلنة �لزر�عة و�ملياه يف جمل�ص �لأعيان برئا�ضة �لعني �لدكتور 
عاكف �لزعبي، �لأربعاء، م�ضاعد �ملدير �لعام ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة 
�أفريقيا  و�ضمال  �لأدنى  �ل�ضرق  ملنطقة  �لإقليمي  و�ملمثل  �ملتحدة،  لالأمم 

�لدكتور عبد �حلكيم �لو�عر.
وقال �لعني �لزعبي، �إن �للقاء ياأتي يف �إطار �لتن�ضيق و�لعمل �مل�ضرك 
�أهمية  �إىل  م�ضرًي�  �لأممية،  و�ل��زر�ع��ة  �لأغذية  ومنظمة  �ململكة  بني 
�إىل جملة  للو�ضول  توطيد وتطوير عالقات �لأردن مع �ملنظمة �لأممية 

من �مل�ضاريع �لنافعة نوعيًا وماليًا.
و�أكد، بح�ضور رئي�ص جلنة �لزر�عة و�ملياه و�لبادية يف جمل�ص �لنو�ب 
�إىل  للو�ضول  �جلهود  من  �ملزيد  ب��ذل  �أهمية  �لعالقمة،  حممد  �لنائب 
�لتعاون �ملثمر و�لوثيق بني �ملنظمة �لأممية و�ململكة بهدف حتقيق �لأمن 
�لغذ�ئي و�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة على �ل�ضعد كافة، �ملحلية و�لإقليمية 

و�لدولية.
نبيل  �لأردن  يف  �ملتحدة  �لأمم  ممثل  بح�ضور  �لزعبي،  �لعني  و�أ�ضار 
�لفايز،  طالل  �ملهند�ص  �ملنظمة  يف  �حلكومي  �لتن�ضيق  وم�ضوؤول  ع�ضاف، 
�أهمية  �إىل  �لزعبي،  �لدكتورة مي�ضون  �ملياه  لوز�رة  �ل�ضابق  �لعام  و�لأمني 
ت�ضليط �ل�ضوء على �مل�ضاريع �لزر�عية �لت�ضويقية كونها ل تقل �أهمية عن 

�لعملية �لإنتاجية.
يف  �لرئي�ضة  �ملو��ضيع  من  جملة  ح��ّول  �ل��و�ع��ر،  �لدكتور  وحت��دث 
�إيجاد  على  �لعمل  �أهمية  موؤكًد�  و�لطاقة،  و�ملياه  �لزر�عة  جم��الت 
�إ�ضافة  و�ملياه،  �لطاقة  ��ضتهالك  تر�ضيد  يف  ت�ضاعد  ت�ضريعية  �ضيا�ضات 
�لتو�ضع  جر�ء  �لزر�عية  �لأر��ضي  على  حتافظ  قو�نني  �ضن  �ضرورة  �إىل 

�لعمر�ين.
ول  �لغذ�ئي،  لالأمن  �لأردنية  �ل�ضر�تيجية  تدعم  �ملنظمة  �أن  و�أكد 
�لتي  �لأوكر�نية،  �لرو�ضية  و�لأزمة  كورونا  جائحة  تد�عيات  بعد  �ضيما 

�أثرت على �ملنظومة �لغذ�ئية ب�ضكل �ضلبي.
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*وكاالت
»ب��ل��وم��بغ« ع��ن م�ضادر  ذك���رت وك��ال��ة 
�أن  �ل��ث��الث��اء،  ي���وم  ب��امل��ط��ل��ع��ة،  و�ضفتها 
على  �ل�ضغط  مو��ضلة  على  عازمة  رو�ضيا 
�لأوروب���ي، من خ��الل تقليل  دول �لحت��اد 
�إمد�د�ت �لغاز �إىل حدود و�ضفت ب�«�لدنيا«، 
كبري،  نق�ص  بحذور  ينذر  �لذي  �لأم��ر  وهو 
�أ�ضهر فقط من  �لقارة على بعد  �أن  ل �ضيما 

حلول ف�ضل �ل�ضتاء.
تعتزم  رو�ضيا  ف���اإن  �مل�����ض��در،  وبح�ضب 
�ل��غ��از  �إم�����د�د�ت  خف�ص  يف  ق��دم��ا  �مل�����ض��ي 
�لنز�ع  د�م  ما  �لأوربيني،  �إىل  تذهب  �لتي 

�لع�ضكري م�ضتمر� يف �أوكر�نيا.
�ضتلجاأ  مو�ضكو  �إن  “بلومبغ”،  وقالت 
�لذي  �ملوقف  ب�ضبب  �لغاز”  “قب�ضة  �إىل 
رو�ضيا  من  �لأوروبي  �لحتاد  دول  �تخذته 
باأوكر�نيا  ع�ضكرية  عمليات  �إطالقها  �إثر 

�ملجاورة يف فب�ير �ملا�ضي.
�إم������د�د�ت �ل��غ��از  ويف ح���ال ت��ر�ج��ع��ت 
ب�ضكل  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  �إىل  �ل��رو���ض��ي 
كبى  تبعات  له  �ضتكون  ذلك  فاإن  ملحوظ، 
�عتماد�  �لأكرث  �ضيما  ل  �لتكتل،  دول  على 

على رو�ضيا مثل �أملانيا.
و�تفقت دول �لحتاد �لأوروبي بالفعل 
�إليها  �لرو�ضي  �لغاز  �إم��د�د�ت  خف�ص  على 
مو��ضلة  �إىل  ��ضطرت  لكنها  كبري،  ب�ضكل 
��ضتري�د ن�ضبة مهمة منه، ب�ضبب عدم وجود 

بديل جاهز يف �لأ�ضهر �لتي تلت �حلرب.
“غاز  �ضركة  ق��ال��ت  ذل���ك،  غ�ضون  يف 
�إنها  ل��ل��دول��ة،  �ململوكة  �لرو�ضية  بروم” 
�ضتقطع جزء� من �إمد�د�ت �لغاز �لتي تتجه 
�إىل �أوروبا ب�ضبب “�حلالة �لتقنية” ملحرك 

�ثنني على �لأقل من �لتوربينات.
وقوبل هذ� �لإعالن بانتقاد من �لرئي�ص 
�لذي  زيلين�ضكي،  فولودميري  �لأوك���ر�ين، 
زيلين�ضكي  �أن  رغم  �لغاز”،  ب�”حرب  و�ضفه 
مو��ضلتهم  على  �لأوروب��ي��ني  عاتب  طاملا 

�ل�ضتعانة بالغاز �لرو�ضي.
�لثنني،  ي��وم  “غازبروم”،  و�أو�ضحت 
�إىل  �لطبيعي  �لغاز  �ضحنات  �ضخف�ص  �أنها 
 ”1 �ضرمي  “نورد  �أنابيب  خط  عب  �أملانيا 

�إىل 20 يف �ملئة فقط من طاقته.
وك�ضف “غازبروم” �أنه �ضيوقف توربينا 
 ،”1 “نورد�ضرمي  �أنابيب  خ��ط  يف  �آخ���ر� 

لل�ضيانة،  �لطبيعي،  بالغاز  �أملانيا  ميد  �لذي 
وهو ما �ضينتج عنه �نخفا�ص تدفقات �لغاز 

�إىل 20 يف �ملئة.
�أن  تاميز”،  “نيويورك  �ضحيفة  وكتبت 
رو�ضيا قررت خف�ص �لإمد�د�ت بالتز�من مع 
�جتماع �أوروبي �ضعى �إىل جعل �لتكتل �أقل 

�رتهانا ملو�ضكو على م�ضتوى �لطاقة.
�أن يكون خف�ص  وي�ضكك �لأوروبيون يف 
�لإم��د�د�ت من جانب رو�ضيا مرتبطا بخلل 
جم��رد  مو�ضكو  خ��ط��وة  معتبين  ت��ق��ن��ي، 
يف  �حلرب  تد�عيات  ب�ضبب  للذر�ع”  “يل 

�أوكر�نيا.
على  بالرد  توعدت  قد  رو�ضيا  وكانت 
�لعقوبات �ملفرو�ضة من قبل �لغرب، ب�ضبب 
باأ�ضماء  قائمة  و�ضعت  كما  �أوكر�نيا،  �أزمة 
ودي”  “غري  �ضلوكا  �نتهجت  �لتي  �ل��دول 

جتاه مو�ضكو.
وك����ان خ��ف�����ص �لع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��غ��از 
�لرو�ضي قد �أثار خالفا بني عدد من �لدول 
�لأع�ضاء يف �لحتاد �لأوروبي، و�ضط تاأكيد 
بع�ص �لدول عدم قدرتها على �ل�ضتغناء يف 

�لوقت �حلايل.

*وكاالت
�لتجمع �لأوروبي ملكافحة  بتنظيم من 
»زووم«  من�ضة  �ضهدت  و�لإره��اب،  �لتطرف 
�لإي��ر�ين يف منطقة  »�ل��دور  بعنو�ن  ندوة 

�خلليج �لعربي«.
وركزت �لندوة على مو�ضوع �لتدخالت 
و�ملخاطر  �ملنطقة،  دول  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة 
عليها،  �مل��رت��ب��ة  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�لتدخالت  ه��ذه  حل�ضر  �ملمكنة  و�حل��ل��ول 

بهدف تعزيز �أمن منطقة �خلليج �لعربي.
و��ضعة  مب�����ض��ارك��ة  �ل��ن��دوة  وح��ظ��ي��ت 
و�ضيا�ضية  دبلوما�ضية  �ضخ�ضيات  قبل  من 
خمت�ضني  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وع�����ض��ك��ري��ة 
�أك��رث من 45 دول��ة حول  و�أك��ادمي��ي��ني من 
وبريطانيا،  و�أمريكا،  ك��الإم��ار�ت،  �لعامل، 
و�لكويت،  و�ل�ضني،  وفرن�ضا،  و�ل�ضعودية، 

و�لبحرين، وم�ضر، و�ضوريا، وغريهم.
�لأوىل  جل�ضتني،  �ل��ن��دوة  وت�ضمت 

ما  �لعربي،  �خلليج  ودول  “�إير�ن  بعنو�ن 
�ل�ضيا�ضي”،  و�لبعد  �جل��غ��ر�يف  �لُبعد  بني 
حيث �ضلطت �ل�ضوء على خلفيات �لعالقات 
�لإير�ين  و�لدور  �خلليج،  ودول  �إير�ن  بني 

يف منطقة �خلليج �لعربي، وخماطره.
�أما �لثانية فحملت عنو�ن “�إير�ن و�أمن 
�لهو�ج�ص  بني  ما  �لعربي،  �خلليج  منطقة 
ركزت  و�لتي  �لعاملية”،  و�ملخاوف  �ملحلية 
ع��ل��ى �ل��ت��د�ع��ي��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة 
نتائج  وتاأثري  �ملنطقة،  يف  �لإي��ر�ين  للدور 
يف  �إي���ر�ن  دور  على  �ل��ن��ووي��ة  �مل��ف��او���ض��ات 

منطقة �خلليج �لعربي.
و�أ�ضار جمال �ضند �ل�ضويدي، نائب رئي�ص 
للدر��ضات  �لإم���ار�ت  مركز  �أم��ن��اء  جمل�ص 
�أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل�ضر�تيجية  و�ل��ب��ح��وث 
يف  �إي��ر�ن  تلعبه  �ل��ذي  �خلطري  �ل��دور  �إىل 
باأكملها  منطقة  يهدد  �أنه  معتب�  �ملنطقة، 

بدولها و�ضعوبها وح�ضارتها وحد�ثتها.
�لدور  هذ�  خلفيات  �أن  �ل�ضويدي  و�أكد 
�لعربي  �خلليج  ملنطقة  �ملزعزع  �لإي��ر�ين 

غري مفهومة �إطالقا، �إذ �أن ل �لبعد �لديني 
�لجتماعي  �لبعد  ول  �لإن�ضاين  �لبعد  ول 

ول �ل�ضيا�ضي يبر هذ� �لدور.
حت��اول  �إي���ر�ن  �أن  �ل�ضويدي  و�ع��ت��ب 
�ملنطقة  ح���دود  ليتخطى  دوره���ا  تو�ضيع 
من  تبتز  خطري  ن��ووي  برنامج  عب  وذل��ك 
وبالطريقة  ت�ضاء  ما  وق��ت  �لعامل  خالله 

�لتي ت�ضاء.
و�ضدد على �أنه ل ميكن ل�ضعوب �ملنطقة 
يهدد  �ل���ذي  �ل����دور  ه���ذ�  ع��ن  ت�ضكت  �أن 
�أن  ميكن  ول  و��ضتقر�رها،  و�أمنها  وجودها 
تقبل ب�ضرعنته من خالل �تفاقيات نووية 
�أو غري نووية توؤدي �إىل ت�ضخيم هذ� �لدور 

وتعاظم خماطره.
�إن  بالقول  كلمته  �ل�ضويدي  و�ختتم 
قادة �خلليج هم قادة �ضالم وتنمية و�نفتاح 
وج��دي  ن��دي  ح���و�ر  على  منفتحون  وه��م 
ح�ضاب  على  يكون  ول  �لح���ر�م  �أ�ضا�ضه 

�لدول �خلليجية ول مي�ص ب�ضيادتها.
و�أ�ضاف: “نحن يف دولة �لمار�ت دعاة 
�ضالم وت�ضامح و�إن�ضانية، فهذ� منهجنا �لذي 

تعلمانه من قادتنا، فاإذ� كان �حلو�ر خيار� 
�أمننا  فاإن  لدولتنا،  وجوهريا  ��ضر�تيجيا 
خط �أحمر وغري قابل للتفاو�ص، ول نقبل 
ومهما  �لأ�ضكال  من  �ضكل  ب��اأي  به  �مل�ضا�ص 

كانت �لت�ضحيات«.
�آل  �أحمد  بن  �هلل  عبد  قال  جهته،  من 
لل�ضوؤون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  خليفة، 
�لعام  �لأمني  نائب  �لبحرينية،  �ل�ضيا�ضية 
ملجل�ص �لدفاع �لأعلى، رئي�ص جمل�ص �لأمناء 
يف مركز �لبحرين للدر��ضات �ل�ضر�تيجية 
قامت  �أن  منذ  “�إنه  و�لطاقة:  و�لدولية 
��ضتهدفت   ،1979 ع��ام  �لإير�نية  �لثورة 
دول �خلليج �لعربي من خالل مبد�أ ت�ضدير 
و�آليات  لأيديولوجية  ووفقا  �لثورة،  تلك 
حمددة لذلك، ومل يكن ذلك حم�ص �ضدفة 

بل عن ق�ضد«.
�ضهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ولت  �أن  و�ع��ت��ب 
فر�ضة  مثلت   2011 عام  �لعربية  �ملنطقة 
���ض��ان��ح��ة لإي�����ر�ن ل��ل��ت��دخ��ل يف �ل�����ض��وؤون 
خالل  م��ن  �ل���دول،  م��ن  للعديد  �لد�خلية 

تاأ�ضي�ص ودعم ميل�ضيات م�ضلحة فيها.

»إلى أدنى حد”.. روسيا تعتزم 
إحكام قبضة الغاز على األوروبيين

بمشاركة 45 دولة..ندوة للبحث 
في خطورة الدور اإليراني بالمنطقة

العراق يدعو مجلس األمن إللزام 
تركيا بسحب قواتها من أراضيه

*بغداد 
باإ�ضد�ر  �لدويل  �لأمن  جمل�ص  �لأربعاء،  �ليوم  �لعر�ق  دعا 

قر�ر يلزم تركيا ب�ضحب قو�تها �لأمنية من �أر��ضيه.
وقال وزير �خلارجية �لعر�قي فوؤ�د ح�ضني، يف كلمة له خالل 
جل�ضة ملجل�ص �لأمن عقدت، لبحث �لعتد�ء �لركي �لأخري على 
بالده  �إن  �لعر�قية،  للخارجية  �لر�ضمي  �ملوقع  ونقله  �لعر�ق، 
ترحب ببيان جمل�ص �لأمن �لذي ندد بالعتد�ء �لركي �ل�ضارخ 

على �لأر��ضي �لعر�قية وقتل و�أ�ضاب �لع�ضر�ت من �ملدنيني.
�ضيادة  على  ع�ضكريا  عدو�نا  ي�ضكل  �لعتد�ء  �أن  و�أ�ضاف 

�لعر�ق، وتهديد� لل�ضلم و�لأمن �لإقليمي و�لدويل.
وقال �لوزير �لعر�قي، جمعنا �لأدلة من موقع �لعتد�ء �لتي 
�جلي�ص  ي�ضتخدمها  ثقيلة  مدفعية  مقذوفات  �ضظايا  ت�ضمنت 

�لركي يف مناطق �لنز�ع �ضمال �لعر�ق.
يذكر �أن �لعر�ق تقدم ب�ضكوى ملجل�ص �لأمن �لدويل يطالبه 
باإد�نة �لق�ضف �لركي ملنتجع �ضياحي عر�قي، ذهب �ضحيته 9 

مدنيني و�إ�ضابة 23 �ضخ�ضا بجروح.

الجامعة العربية تدعو الى االستثمار 
في الشباب كطاقة كامنة

  
*وكاالت

�لعاملي  �ليوم  مبنا�ضبة  �حتفالية  �لعربية  �جلامعة  نظمت 
بعنو�ن  لل�ضكان،  �ملتحدة  �لأمم  �ضندوق  مع  بالتعاون  لل�ضكان، 
بالقدرة  يت�ضم  م�ضتقبل  نحو  ن�ضمة:  مليار�ت   8 ي�ضكنه  “عامل 
و�خل��ي��ار�ت  �حلقوق  و�ضمان  �لفر�ص  �غتنام   - �لتكيف  على 

للجميع ».
وقالت �لأمني �لعام �مل�ضاعد لل�ضوؤون �لجتماعية هيفاء �أبو 
مبخزون  تتمتع  �لعربية  منطقتنا  �إن  �لحتفال،  خالل  غز�لة 
�لقوة  ه��ي  فاعلة،  وتغيريية  تطويرية  وق��وة  هائل  تنموي 
�لدميوغر�فية �ملتمثلة يف �رتفاع ن�ضب �ل�ضباب و�لفئات �ل�ضكانية 
بنحو  �لعربي  �ل�ضباب  يقدر عدد  �ذ  �ملنطقة،  �لن�ضيطة يف دول 
�لبالغ  �ملنطقة  �ضكان  عدد  �إجمايل  من  و�ضابة  �ضاب  مليون   86
�لعامل  �ضكان  حالة  لتقرير  وفقا  ن�ضمة  مليون   470 عددهم 
تطوير  زيادة  يف  �ل�ضتثمار  �ضرورة  غز�لة،  �أبو  و�أكدت   .2020
ومتكني �ل�ضباب و�ضمان و�ضولهم �ىل �لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم 
طاقتهم  تتحول  لكي  منتجة  عمل  فر�ص  على  و�حل�ضول  �جليد 
�لإيجابي  و�ملردود  �لأثر  لها  يكون  م�ضتد�مة  تنمية  عامل  �ىل 

على تطوير �مل�ضهد �لقت�ضادي و�لجتماعي للدول.

الصين تدعو إلى مؤتمر سالم 
دولي لحل القضية الفلسطينية

  
*بكني 

�ملتحدة، قنغ  �لأمم  لدى  �لد�ئم  �ل�ضيني  �ملندوب  نائب  دعا 
�ضو�نغ، �إىل عقد “موؤمتر �ضالم دويل �أكب و�أكرث موثوقية و�أ�ضد 
تاأثري�، يدعى فيه �لأع�ضاء �لد�ئمون يف جمل�ص �لأمن وجميع 
�لأطر�ف �ملعنية بعملية �ل�ضرق �لأو�ضط للم�ضاركة يف ��ضتك�ضاف 

�ل�ضبل و�لو�ضائل �لفعالة حلل �لق�ضية �لفل�ضطينية �ضيا�ضيا«.
ونقلت و�ضائل �إعالم ر�ضمية �ضينية، عن �ضو�نغ قوله خالل 
�ل�ضرق  يف  �ل�ضالم  عملية  “�إن  �ل��دويل،  �لأم��ن  جمل�ص  �جتماع 
�لأو�ضط ل تز�ل يف توقف تام، و�أن قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت 
�مل�ضروعة  �حلقوق  �أن  كما  طويلة،  فرة  منذ  تنفذ  مل  �ل�ضلة 
“ق�ضية  �أن  و�أ���ض��اف  با�ضتمر�ر«.  تنتهك  �لفل�ضطيني  لل�ضعب 
بال�ضالم  �ملتعلقة  �لأو�ضط  �ل�ضرق  ق�ضية  جوهر  هي  فل�ضطني 
�أن  ويجب  ن�ضيانها،  �أو  تهمي�ضها  ينبغي  ول  �لإقليميني،  و�لأم��ن 
تو��ضل  �إ�ضر�ئيل  �أن  �إىل  م�ضري�  �لأر�ص”،  على  �لو�ضع  ينعك�ص 
وتو��ضل  �ملحتلة،  �لأر��ضي  يف  �ل�ضتيطانية  �أن�ضطتها  تو�ضيع 
�لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  عليها  يعي�ص  �لتي  �مل�ضاحات  تقلي�ص 
�ملحتلة  �لفل�ضطينية  �لأر�ص  بني  �جلغر�يف  �لتو��ضل  وتقوي�ص 
وحث  �ضيادة.  ذ�ت  م�ضتقلة  فل�ضطينية  دول��ة  قيام  و�حتمال 
ق��ر�ر  وتنفيذ  �ل����دويل،  ب��ال��ق��ان��ون  �لل��ت��ز�م  على  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل 
�لأن�ضطة  جلميع  �لفوري  و�لوقف   ،2334 رقم  �لأم��ن  جمل�ص 
وقعت  �جل��اري،  �لعام  بد�ية  منذ  �أنه  �إىل  ولفت  �ل�ضتيطانية. 
حو�دث عنف و�حدة تلو �لأخرى يف �لأر��ضي �ملحتلة، وما يثري 
�لنزعاج وقوع ��ضتباكات يف غزة. و�أو�ضح �أن دفع حل �لدولتني 
فل�ضطني  تاأثري على  لها  �لتي  �لدول  و�أن على  �لتاأجيل،  يقبل  ل 
و�إ�ضر�ئيل �أن تتحمل �مل�ضوؤوليات �لو�جبة، و�أن تتم�ضك مبوقف 
مو�ضوعي وحيادي، وتلعب �لدور �ملنوط بها يف تعزيز �ل�ضتئناف 

�ملبكر ملحادثات �ل�ضالم بني �جلانبني.

اتحاد وكاالت أنباء التعاون 
اإلسالمي ينظم ورشة للتعريف 

بـالكونغرس العالمي لإلعالم
*جدة )يونا وبترا( 

�لإ�ضالمي  �لتعاون  منظمة  دول  �أنباء  وكالت  �حتاد  ينظم   
لوكالت  �فر��ضية  عمل  ور�ضة  �ملقبل،  �آب  من  �لأول  يف  )يونا( 
�لعاملي  بالكونغر�ص  للتعريف  �لحت��اد  يف  �لأع�ضاء  �لأن��ب��اء 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لأم��ار�ت  دولة  ت�ضت�ضيفه  �لذي  لالإعالم، 

ت�ضرين ثاين من �لعام �حلايل.
�أنباء  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  تنظم  �لتي  �ل��ور���ض��ة،  وت��ه��دف 
�لإمار�ت )و�م(، و�ضركة �أبو ظبي �لوطنية للمعار�ص )�أدنيك(، 
�ملتاحة  �لفر�ص  و��ضتعر��ص  �لعاملي  �حلدث  بهذ�  �لتعريف  �إىل 
يف  للم�ضاركة  �لكونغر�ص؛  خ��الل  �لأع�ضاء  �لأن��ب��اء  ل��وك��الت 
�لعمل،  وور�ضات  �لنقا�ضية،  و�جلل�ضات  �جلانبية،  �لجتماعات 
وتبادل �خلب�ت و�لتجارب مع و�ضائل �لإعالم �لدولية، وتوقيع 
للتعريف  �خلا�ضة  �ملعار�ص  و�إق��ام��ة  بينها،  تعاون  �تفاقيات 

بوكالت �لأنباء �مل�ضاركة.
وقال مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت حممد جالل �لري�ضي، 
ميثل  لالإعالم”،  �لعاملي  �لكونغر�ص  �إنَّ  �لثالثاء،  �ليوم  بيان  يف 
فر�ضة لتعزيز �لتعاون �مل�ضرك وبناء �ل�ضر�كات على �ل�ضعيدين 
يف  و�لريادة  �لتقدم  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  و�ل��دويل؛  �لإقليمي 
�لفر�ص  ��ضتك�ضاف  �إىل  ت�ضعى  �لور�ضة  �أن  مبينا  �لقطاع،  هذ� 
�ملتاحة يف هذ� �ل�ضدد لوكالت �لأنباء يف دول منظمة �لتعاون 

�لإ�ضالمي.
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  يف  �لإع��الم  موؤ�ض�ضات  حر�ص  و�أكد 
و�لت�ضال  �لإعالم  جمالت  يف  خب�تها  م�ضاركة  على  �ملتحدة، 
�لدول  يف  نظري�تها  مع  �لدولية  �لإعالمية  �لفعاليات  و�إقامة 

�لإ�ضالمية، وتعزيز �لتعاون معها.
�أنباء دول  �أو�ضح �ملدير �لعام �ملكلف لحتاد وكالت  بدوره، 
�لور�ضة  �إنَّ  �ليامي،  ربه  عبد  حممد  �لإ�ضالمي  �لتعاون  منظمة 
وك��الت  �ن��خ��ر�ط  تعزيز  على  �لحت��اد  حر�ص  �إط��ار  يف  تاأتي 
لالرتقاء  �لدولية؛  �لإعالمية  �لتظاهر�ت  يف  �لأع�ضاء  �لأنباء 
باأد�ئها، وحتديث �أدو�تها من خالل �لتعرف على �أحدث �لتقنيات 

�ملتقدمة و�لبتكار يف قطاع �لإعالم.
وكالت  بني  �لأفكار  لتبادل  فر�ضة  متثل  �لور�ضة  �أن  و�أك��د 
�لعاملي،  �ضبل �ل�ضتفادة من هذ� �حلدث  �لأع�ضاء حول  �لأنباء 
�لذي يعد �لأول من نوعه على م�ضتوى �ملنطقة، خ�ضو�ضًا يف ظل 
�لتغري�ت �لكبرية �لتي ي�ضهدها �لعمل �لإعالمي، وحاجة وكالت 
�لأنباء �لر�ضمية �إىل مو�كبة هذه �لتغري�ت للحفاظ على دورها 
�إىل �لقر�ء  �إخباري موثوق قادر على �لو�ضول  �حليوي كم�ضدر 

مبختلف �ضر�ئحهم و�جتاهاتهم.
�ضتناق�ص  لالإعالم”،  �لعاملي  “�لكونغر�ص  فعاليات  �أن  يذكر 
مو�ضوعات عدة ت�ضمل �لت�ضال �لرقمي، و�لذكاء �ل�ضطناعي، 
�إ�ضافة  �لإعالمي،  �لقطاع  يف  و�لإبد�ع  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
�إىل عدد من �جلل�ضات �ملتخ�ض�ضة يف جمالت �ل�ضحافة و�لإذ�عة 
و�لتلفزيون و�لإنرنت و�لإعالم �لجتماعي و�ملوؤثرين �لعامليني.

�لر�غبة  �لعاملية  لل�ضركات  مثالية  �لكونغر�ص من�ضة  ويوفر 
�خلليج  منطقتي  يف  �لإع���الم  �ضناعة  �أ���ض��و�ق  �إىل  بالدخول 

و�ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا.
�ملوؤمتر  من  �لأوىل  �ل��دورة  �لكونغر�ص،  فعاليات  ت�ضهد  كما 
قطاع  م�ضتقبل  “�ضياغة  �ضعار  حت��ت  لفعالياته،  �مل�ضاحب 

�لإعالم”،مب�ضاركة 30 متحدثا خالل 40 جل�ضة حو�ري.

أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية 
للصومال في مواجهة أزمة الجفاف

*القاهرة 
بحث �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط 
خالل لقائه، يف �لقاهرة، رئي�ص جمهورية �ل�ضومال �لفيدر�لية 
و�ضبل  �ل�ضومال  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  حممود،  �ضيخ  ح�ضن 

جتاوزها.
�للقاء  باأن  �لعام جمال ر�ضدي  با�ضم �لأمني  �ملتحدث  و�ضرح 
�ملهمة،  �لق�ضايا  من  ع��دد  ح��ول  �لنظر  لوجهات  ت��ب��ادًل  �ضهد 
وبخا�ضة ما يتعلق بالو�ضع يف �ل�ضومال وخمتلف �لتحديات �لتي 

تو�جهها �لبالد.
للجامعة  �لكامل  �ل�ضتعد�د  �أكد  �لغيط  �أبو  �أن  و�أ�ضاف 
�ملجالت، خا�ضة  �ل�ضومال يف خمتلف  مل�ضاندة ودعم  �لعربية 
�ل��دول  م��ع  �لتن�ضيق  وك��ذل��ك  و�ل�ضحة،  �لتعليم  جم��ايل  يف 
�لدولية  �ملنظمات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ملتحدة  و�لأمم  �لعربية 
وجتاوز  �ل�ضومال  يف  �لغذ�ئي  و�لأمن  �جلفاف  �أزمة  ملو�جهة 
يف  �ل��ب��الد  بها  مت��ر  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�ضعوبات 

�حلالية. �ملرحلة 

*وكاالت 
�ملتحدة  ل��الأمم  �خلا�ضة  �ملبعوثة  قالت 
�إن  بال�ضخارت،  هيني�ص  جينني  �لعر�ق،  �إىل 
حتقيق  لإج���ر�ء  م�ضتعد�ن  و�ل��ع��ر�ق  تركيا 
حمافظة  ��ضتهدف  �لذي  �لهجوم  يف  م�ضرك 
�أ�ضفر  و�ل��ذي  �ل��ع��ر�ق،  كرد�ضتان  يف  ده��وك 
 33 و�إ�ضابة  عر�قيني  �ضياح  ت�ضعة  مقتل  عن 

�آخرين.
طارئ  �جتماع  يف  بال�ضخارت  و�أ�ضافت 
رئي�ص  �أن  �لثالثاء،  �ل��دويل،  �لأم��ن  ملجل�ص 
�لكاظمي  م�ضطفى  �ملوؤقت  �لعر�قي  �ل��وزر�ء 
�ضفاف  حتقيق  �إج���ر�ء  “�أهمية  على  �ضدد 

و�ضامل، م�ضتقل �أو م�ضرك«.
�أي�ضا  م�ضتعدة  تركيا  �أن  �إىل  و�أ���ض��ارت 
من  �لعر�ق  مع  بال�ضر�ك  �لق�ضية  ملعاجلة 

�أجل حتديد �لوقائع بدقة.
يوليو   20 هجوم  يف  باللوم  �لعر�ق  و�ألقى 

على تركيا، لكن �أنقرة نفت م�ضوؤوليتها عنه.
�لتي  �لركية،  �حلكومة  قالت  جانبها  من 
غالبا ما تنفذ عمليات ع�ضكرية عب �حلدود 
من  م�ضلحني  ت�ضتهدف  �إنها  �ل��ع��ر�ق،  �ضمايل 
ت�ضنفه  �ل��ذي  �لكرد�ضتاين،  �لعمال  ح��زب 

تركيا منظمة �إرهابية.
�إىل  �لأم���ن  ملجل�ص  بال�ضخارت  و�أ���ض��ارت 

�لق�ضف  يف  قتلو�  �لذين  �لت�ضعة  �ل�ضياح  �أن 
بني  م��ن  �أن  م�ضيفة  �أط��ف��ال،  ث��الث��ة  بينهم 
�مل�ضابني �لبالغ عددهم 33 م�ضابا 11 خ�ضعو� 
حالة  يف  منهم  ثالثة  ي��ز�ل  ول  جل��ر�ح��ات 

حرجة.
و�أد�ن جمل�ص �لأمن �لهجوم �لذي وقع يف 
�خلارجية  وجهتها  �ضكوى  ر�ضالة  بعد  دهوك، 

�لعر�قية بهذ� �ل�ضدد.
خال�ص  عن  �لأمن  جمل�ص  �أع�ضاء  و�أعرب 
تعازيهم ومو��ضاتهم لذوي �ل�ضحايا وحلكومة 

متمنني  �ل��ع��ر�ق،  كرد�ضتان  و�إقليم  �ل��ع��ر�ق 
�ل�ضفاء �لعاجل للم�ضابني.

�لدول  جميع  �لأمن  جمل�ص  �أع�ضاء  وحّث 
حكومة  مع  بن�ضاط  �لتعاون  على  �لأع�ضاء 
�لعر�ق وجميع �ل�ضلطات �لأخرى ذ�ت �ل�ضلة 

لدعم هذه �لتحقيقات.
وق�����ال �ل��رئ��ي�����ص �ل���رك���ي رج����ب طيب 
على  �لهجوم  �إن  �ضابق،  وق��ت  يف  �أردوغ����ان، 
دهوك نفذه �إرهابيون هدفهم �إرباك �لعالقات 

مع �لعر�ق.

*وكاالت
�ندلعت  ج��دي��دة  غ��اب��ات  ح��ر�ئ��ق  �أودت 
توفيتا  �ضيدتني  بحياة  �مل��غ��رب  �ضمال  يف 
�ملحلية  �ل�ضلطات  �أف��ادت  ما  وفق  »�ختناقا«، 
لإقليم �لعر�ئ�ص �لثالثاء، مما يرفع ح�ضيلة 
�أربع وفيات منذ  �ضحايا حر�ئق �لغابات �إىل 

منت�ضف يوليو �جلاري.
وقالت �ل�ضلطات �ملحلية لإقليم �لعر�ئ�ص 
ل�ضيدتني  �ختناقا  وفاة  حالتي  ت�ضجيل  “مت 
�ل�ضلطات  لند�ء�ت  �ل�ضتجابة  يف  ترغبا  مل 
�ملحلية )...( ب�ضرورة �إخالء �مل�ضاكن �ملهددة 

بالنري�ن«.
�أن فرق �لإنقاذ  و�أو�ضحت يف وقت لحق 
عن  “بعيد�  قرية   13 من  �أ�ضرة   712 �أجلت 
 4 “��ضتمر�ر  �إىل  م�ضرية  �خلطر”،  �أم��اك��ن 

�لإطفاء  طو�قم  جتاهد  للنري�ن  ن�ضيطة  بوؤر 
لإخمادها” �إىل حدود م�ضاء �لثالثاء.

ياأتي �ضقوط هاتني �ل�ضحيتني غد�ة وفاة 
متطوع يف فرق �إخماد حر�ئق غابات �أخرى يف 

�إقليم تاونات )�ضمال(.
وو��ضلت فرق �لإنقاذ، ليل �لثالثاء، جهود 
�إذكائها  من  ز�د  بوؤر  �أرب��ع  يف  عليها  �ل�ضيطرة 

هبوب رياح قوية.
حتييد  من  �لتمكن  “مت  ذل��ك،  غ�ضون  يف 

جماورة،  قرية  �ضاكنة  يتهدد  �لذي  �خلطر” 
وفق ما �أكدت �ل�ضلطات �ملحلية.

جر�ء  من  �ضخ�ص  ق�ضى  �ضابق،  وقت  ويف 
�لعر�ئ�ص منت�ضف  �ضّبت بغابات قرب  حر�ئق 
�لثنني  منذ  �لإن��ق��اذ  ف��رق  وو��ضلت  يوليو. 
مدعومة بطائر�ت �إطفاء ومتطوعني جهودها 
لل�ضيطرة على حر�ئق �ندلعت يف عدة غابات 
يف �ضمال غرب �لبالد، �أتت على ما يقارب 100 

هكتار من �لغطاء �لنباتي.
من  �ملت�ضررة  �ل��غ��اب��ات  م�ضاحة  وف��اق��ت 

يوليو،  13و18  ب��ني  �ندلعت  �لتي  �حل��ر�ئ��ق 
10،500 هكتار. ويعتزم �ملغرب �إطالق برنامج 
لعادة ت�ضجري نحو 9 �آلف هكتار من �لغابات 
�لتي �أتت عليها حر�ئق �ندلعت موؤخر� �ضمال 
يف  �جلمعة،  �حلكومة  �أعلنت  ما  وفق  �ململكة، 
و�إع��ادة  �ملز�رعني  دعم  �أي�ضا  تت�ضمن  خطة 

بناء بيوت مت�ضررة.
وي�ضهد �ملغرب يف �ل�ضنو�ت �لأخرية �ندلع 
�رتفاع  ب�ضبب  �ل�ضيف  خالل  غابات  حر�ئق 

درجات �حلر�رة.

بالسخارت: تركيا والعراق مستعدان 
لتحقيق مشترك في قصف دهوك

حرائق غابات تودي بحياة ضحيتين 
أخريين شمال المغرب

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
�لثانية  �آ�ضيا  �ختتمت بطولة غرب 
نادي  نظمها  و�لتي  للبوت�ضيا،  لالأندية 
فريق  بفوز  �حلركية،  لالإعاقة  مادبا 
ثانيا،  وتبوك  �لأول،  باملركز  �لأح�ضاء 
�لعام  �ملجموع  يف  ثالثا  م��ادب��ا  ون���ادي 

للميد�ليات.
�لبار�ملبية  �للجنة  لبيان  ووف��ق��ا 
�لأردن��ي��ة �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء، ���ض��ارك يف 
 4 مثلو�  ولع��ب��ة  لعبا   40 �لبطولة 
�أندية، 3 منها من �ل�ضعودية وهي نادي 
تبوك  نادي  �لإعاقة،  لذوي  �لأح�ضاء 
لذوي  �لباحة  ون��ادي  �لإع��اق��ة  ل��ذوي 
مادبا  ن��ادي  �إىل  بالإ�ضافة  �لإع��اق��ة، 

لالإعاقة �حلركية منظم �لبطولة.
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل �خل����ت����ام، ت��ت��وي��ج 
وتكرمي  �لأوىل،  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�جلهات �لد�عمة و�لر�عية، حيث تناوب 
ع�ضو �ملكتب �لتنفيذي، ورئي�ضا �للجنتني 
�لفنية و�مل�ضابقات يف �لحتاد �لبار�ملبي 
ملنطقة غرب �آ�ضيا جا�ضر نوير�ن و رئي�ص 
�للجنة �ملنظمة ونادي مادبا عمر جناد� 
تتويج  على  �مل�ضاركة  �ل��وف��ود  وروؤ���ض��اء 

�لفائزين.
�لأول  �ملركز  �لأح�ضاء  ن��ادي  ون��ال 
لعبوه  متكن  �أن  بعد  �لعام  بالرتيب 
 3 ذه��ب،   5( ميد�ليات  ب�9  �لتتويج  من 
ف�ضة وبرونزية(، وباملركز �لثاين نادي 
وف�ضية  )ذهبية  ميد�ليات  ب���3  تبوك 
وبرونزية(، ونادي مادبا باملركز �لثالث 
باملركز  �لباحة  نادي  ف�ضيات، وحل  ب�3 

�لر�بع بدون �أي ميد�لية.

�أحمد  توج  �لفردي،  مناف�ضات  ويف 
�لأول  باملركز  �لأح�ضاء  لع��ب  دوم��ان 
لعب  ج��ورج  م��ري�ن  وج��اء   ،bc1 لفئة 
فئة  ويف  �ل��ث��اين،  باملركز  م��ادب��ا  ن��ادي 
نادي  لعب  �لبلوي  م�ضاري  حل   bc2
تبوك باملركز �لأول، و�أحمد كد�دي من 
�لأح�ضاء باملركز �لثاين، وحممد �لبلوي 
 bc3 من تبوك باملركز �لثالث، ويف فئة
حققت رحاب �ملجبل من �لأح�ضاء �ملركز 
عبد  �ل��ف��ري��ق  بنف�ص  وزميليها  �لأول 
�لعزيز �ملجبل وحممد جا�ضم باملركزين 

�لثاين و�لثالث على �لتو�يل.
ويف فئة bc4 حقق خليل دعبل من 
بالفريق  وزميله  �لأول  �ملركز  �لأح�ضاء 
فئة  ويف  �لثاين،  �ملركز  �ل��د�وود  مهدي 
bc5 حل لعب �لأح�ضاء باملركز �لأول 
باملركز  مادبا  ن��ادي  من  �لبطل  و�أحمد 

�لثاين.

لعبي  نال  �لزوجي،  مناف�ضات  �أم��ا 
�لعزيز  وعبد  �ملجبل  رح��اب  �لأح�ضاء 
وحل   bc3 فئة  يف  �لأول  �ملركز  �ملجبل 
ويف  �لثاين،  باملركز  تبوك  فريق  لعبي 
ح�ضد   bc1.2 لفئة  �لفرق  مناف�ضات 
دومان  �أحمد  من  �ملكون  �لأح�ضاء  فريق 
على  �لأبي�ص  وزه���ر�ء  ك��د�دي  و�حمد 
مادبا  فريق  ثانيا  وح��ل  �لأول  �مل��رك��ز 
�ضعد�ت  و�أحمد  جورج  مري�ن  من  �ملكون 

وحممد �ضالح.
وب��ح�����ض��ب رئ��ي�����ص ن�����ادي م��ادب��ا 
عمر  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة 
جن����اد�، ح��ق��ق��ت �ل��ب��ط��ول��ة �أه��د�ف��ه��ا 
بني  �ضديدة  كانت  �لتناف�ضية  �أن  �ضيما 
قدمها  �لذي  �جلهود  مثمنا  �لالعبني، 
بدعم  وم�ضيد�  م��ادب��ا  ن��ادي  �أع�����ض��اء 
�لأردنية  �لبار�ملبية  �للجنة  و�هتمام 

�لنادي. لأن�ضطة 

*وكاالت
باولو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �لنجم  حظي 
جماهري  م��ن  ح��اف��ل  با�ضتقبال  دي��ب��ال 
فريقه �جلديد روما �لإيطايل �لثالثاء.

مر��ضم  خ��الل  ��ضتقباله  يف  وك���ان 
م�ضجع  �آلف   10 م��ن  �أك����رث  ت��ق��دمي��ه 
�ملربع  �لكولو�ضيوم  �ضاحة  يف  �حت�ضدو� 

يف �لعا�ضمة �لإيطالية.
ويف �حلدث �لذي ��ضتمر �أقل من 15 
�لذي  �لأرجنتيني  �لنجم  �أك��د  دقيقة، 
�لأ�ضطوري  �ل�ضتقبال  بهذ�  متاأثر�  بد� 

مبعرفتكم«. للغاية  “فخور 
و�أ�ضاف “�للعب هنا د�ئما كان �ضعبا 
ب�ضبب �لفريق، وب�ضبب ما تفعلوه، و�لآن 
�أنا مت�ضوق لدخول ملعب �لأوملبيكو معكم 

جميعا«.

و�أ�ضاف �ضاحب �ل�28 عاما “كل هذ� 
كبرية،  م�ضوؤولية  ُيحملني  �ل�ضتقبال 
لكنها �ضتكون جميلة جد�. �أريد �أن �أكون 
جاهز� يف �أقرب وقت ممكن من �أجلكم«.

“روما كان يف طريقي، بالنظر  و�أكد 
ملا كانت متثله �ملدينة يل يف �ضغري«.

مورينيو،  جوزيه  �لبتغايل  وك��ان 
ل�”�جليالورو�ضي”، حا�ضر�  �ملدير �لفني 
�ملجال  �إف�����ض��اح  �أر�د  لكنه  �حل���دث،  يف 

لالعبه �جلديد.
وكان �لنادي �لعا�ضمي قد �أعلن عن 
يوليو/   20 يف  �لأرجنتيني  �لنجم  �ضم 
متوز �جلاري، بعقد ميتد لثالثة مو��ضم 
م��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث �ن�����ض��م �لث��ن��ني �ل��ذي 
�لبتغال،  يف  �لفريق  ملع�ضكر  ي�ضبقه 
�حلديث  بعد  �لنادي  عر�ص  قبول  بعد 

مع مورينيو.
�لتفا�ضيل  عن  �لإع��الن  عدم  ورغ��م 
�ملالية ر�ضميا، فقد ذكرت و�ضائل �لإعالم 
�ضيح�ضل عليه  �لذي  �لر�تب  �أن  �ملحلية 

�لالعب يقدر ب�6 ماليني يورو.
و�ضريتدي “�جلوهرة” رقمه �ملعتاد 
نيمانيا  �ل�����ض��رب��ي  غ��رّي  ب��ع��دم��ا   )21(
�ختاره  كان  �لذي  �لرقم  هذ�  ماتيت�ص 
رقم  �إىل  للفريق،  �ن�ضمامه  بعد  �ضابقا 

.8
يونيو/   30 يف  ودع  قد  ديبال  ك��ان 
�ضجل  �لذي  يوفنتو�ص،  �ملا�ضي  حزير�ن 
ب���12  معه  وت��وج  هدفا   115 بقمي�ضه 
م��ر�ت(   5( �لإي��ط��ايل  �ل����دوري  لقبا: 
�ل�ضوبر  وك��اأ���ص   )4( �إيطاليا  وك��اأ���ص 

�لإيطايل )3 مر�ت(.

*وكاالت
�أن�ص،  حممد  �لغاين  �أعمال  وكيل  �لبلعاوي،  ماجد  �أك��د 

حمرف �لوحد�ت، �أن �لالعب متت �إعارته لفريق �ضحاب.
و�أو�ضح �لبلعاوي يف ت�ضريحات لكووورة: “�نتهى �لجتماع 
�إعارة  على  �لتفاق  ومت  قليل،  قبل  �لوحد�ت  نادي  �إد�رة  مع 

�أن�ص لفريق �ضحاب«.
مفاو�ضات  جل�ضة  عقد  مت  �أن��ه  �ضباح  ك�ضف  ك��ووورة،  كان 

ملناق�ضة م�ضري حممد �أن�ص.
بد�ية  �أن�ص  حممد  �لغاين  مع  تعاقد  قد  ك��ان  �ل��وح��د�ت 
عديد  يف  مثله  حيث  دولر،  �أل��ف   70 نظري  �حل��ايل  �ملو�ضم 

مباريات دوري �ملحرفني ودوري �أبطال �آ�ضيا.
قد  �ل��وح��د�ت  �أن  خا�ص،  م�ضدر  من  ك��ووورة  موقع  وعلم 
حممود  �ضوب  �لر�ضيحات  وت�ضب  جديد  مهاجم  مع  يتعاقد 
مهمة  لي�ضغل  �أجنبي  حمرف  عن  �لبحث  يتم  كذلك  زع��رة، 

�ضانع �لألعاب.
�ملحرفني  دوري  ف��رق  ترتيب  �ل��وح��د�ت  فريق  ويت�ضدر 

بر�ضيد 26 نقطة متقدمًا بفارق نقطة عن �لفي�ضلي

أندية المحترفين تكشف 
عن استعداداتها لمرحلة اإلياب

*وكاالت  
قر�ر�ت  �ضل�ضلة  �لقدم،  كرة  �حتاد  يف  �لتنفيذية  �لهيئة  �تخذت 
�لتاأديبية،  �لالئحة  تعديل  جانب  �إىل  �ملحلي،  �لت�ضجيل  مبنع  تعنى 
�ملرتبة  �لأع��ب��اء  تخفيف  على  �لحت��اد  حر�ص  من  �نطالقًا  وذل��ك 
و�ملتمثلة  لالحتاد،  �لرئي�ضة  �لأولويات  على  و�حلفاظ  �لأندية،  على 
بحماية حقوق �أركان �ملنظومة، وت�ضديد �لرقابة على �ضغب �جلماهري 

بجميع �أ�ضكاله.
�لت�ضجيل  منع  على  �ملفرو�ضة  �لقيود  تخفيف  �لقر�ر�ت،  ور�عت 
وم�ضتحقاتها  �ملنظومة  �أرك��ان  بحقوق  �مل�ضا�ص  دون  لالأندية،  �ملحلي 
�لتف�ضيلية  �لإجر�ء�ت  من  �ملزيد  ذ�ته  �لوقت  يف  فر�ضت  كما  �ملالية، 
�ملتعلقة باملادة )88( من �لالئحة �لتاأديبية �ملخت�ضة بعقوبات �ضغب 

�جلماهري.
ومظاهر  �مل�ضيئة،  �لهتافات  عقوبات  بني  �لإج����ر�ء�ت  وف�ضلت 
�لهتافات  �أو  �أو �حلجارة  �أية مو�د كالزجاجات،  باإلقاء  �لأ�ضد  �ل�ضغب 
�لعن�ضرية، وما يتبع ذلك من عقوبات مالية و�ن�ضباطية تت�ضمن نقل 

�ملباريات �أو �إقامتها دون جمهور.
وتاليًا �لقر�ر�ت وفق ما ن�ضره �ملوقع �لر�ضمي لحتاد �لكرة:- رفع 
ن�ضبته عن  �ضد�د ما ل تقل  �لنادي �ضريطة  �ملحلي عن  �لت�ضجيل  منع 
قر�ر�  �لتاأديبية  �للجنة  فيها  �أ�ضدرت  ق�ضية  كل  قيمة  من  باملئة   75
مبنع �لنادي من ت�ضجيل �لالعبني، بالإ�ضافة �إىل ت�ضديد قيمة جميع 
�لت�ضجيل  لفرة  �لت�ضجيل  من  �لنادي  منع  عليها  ترتب  �لتي  �لق�ضايا 
�لأوىل للمو�ضم 2022 )�إن وجدت(، مع �لتاأكيد على �أن منع �لت�ضجيل 
للمو�ضم  �لأوىل  �لرئي�ضة  �لت�ضجيل  فرة  يف  تلقائي  ب�ضكل  �ضيطبق 
�لتي  �ملحلية  �لق�ضايا  قيمة  لكامل  �لنادي  �ضد�د  عدم  حال  يف  �ملقبل 

منعته من �لت�ضجيل.
�لن�ص  لي�ضبح  �لتاأديبية  �لالئحة  من   88 �مل��ادة  ن�ص  تعديل   -
�جلديد وفق �لتايل: �أ. يف حالة قيام جمهور �لنادي باإطالق �لهتافات 
من  �ضكل  باأي  �لإ�ضاءة  �أو  �ل�ضتم  �أو  �ل�ضب  تت�ضمن  و�لتي  �جلماعية 
�أي من  �لالئحة على  �ملادة )31( من هذه  ما ورد يف  �لأ�ضكال بخالف 
�إيقاع  يجري  �ملبار�ة  بعد  �أو  �أثناء  �أو  قبل   )4( �مل��ادة  يف  �ملذكورين 
�لنادي مبلغ  �لأوىل يغرم  �ملرة  �لنادي:1. يف  �لتالية بحق  �لعقوبات 

400 دينار.
2. يف �ملرة �لثانية يغرم �لنادي مبلغ 500 دينار.
3. يف �ملرة �لثالثة يغرم �لنادي مبلغ 600 دينار.

4. يف �ملرة �لر�بعة يغرم �لنادي مبلغ 700 دينار.
5. يف �ملرة �خلام�ضة يغرم �لنادي مبلغ 800 دينار.
6. يف �ملرة �ل�ضاد�ضة يغرم �لنادي مبلغ 900 دينار.

7. يف �ملرة �ل�ضابعة يغرم �لنادي مبلغ 1000 دينار.
8. يف �ملرة �لثامنة وما يليها للجنة فر�ص �أي من �لعقوبات �لو�ردة 

يف �ملادة 8 من هذه �لالئحة.
كالزجاجات،  مو�د  �أية  باإلقاء  �لنادي  جمهور  قيام  حالة  يف   ب. 
�أو بعد  �أثناء  �أو  �أو خارجه قبل  �مللعب،  �أو خالفه د�خل  �أو �حلجارة، 
�ملبار�ة يجري �إيقاع �لعقوبات �لتالية بحق �لنادي:1. يف �ملرة �لأوىل 

يغرم �لنادي مبلغ 500 دينار.
2. يف �ملرة �لثانية يغرم �لنادي مبلغ 600 دينار.
3. يف �ملرة �لثالثة يغرم �لنادي مبلغ 700 دينار.

4. يف �ملرة �لر�بعة وما يليها للجنة فر�ص �أي من �لعقوبات �لو�ردة 
يف �ملادة 8 من هذه �لالئحة.

*وكاالت
�أ�ضدر �لحتاد �لأردين لكرة �لقدم، جدول مباريات بطولة دوري 

�لدرجة �لأوىل ملو�ضم 2022، و�لذي ينطلق يوم 7 �آب �ملقبل.
�لعالية،  وهم  فريقا،   14 مب�ضاركة  �لأوىل  �لدرجة  دوري  ويقام 
�لريموك، �لعربي، �لأهلي، �حتاد �لرمثا، بلعما، عمان �ف �ضي ، �جلليل، 

كفر�ضوم، �لطرة، �لبقعة، �ل�ضرحان، �لكرمل، �لها�ضمية.
�ملجز�أ  �ل��دوري  بنظام  �ملناف�ضات  ُتلعب  �لبطولة،  لنظام  ووفقا 
�لأردين  للدوري  �لرتيب  وث��اين  �أول  ويتاأهل  و�ح��دة،  مرحلة  من 
�أندية  م�ضاف  �إىل  فريقني  �آخ��ر  يهبط  �أن  على   ،2023 للمحرفني 

�لدرجة �لثانية.

الفيصلي يعزز صفوفه بمهاجم 
نيجيري ومدافع عراقي

*وكاالت
)نيجريي  حم��رف��ني  م��ع  تعاقده  ع��ن  �لفي�ضلي،  �ل��ن��ادي  �أع��ل��ن 

وعر�قي( ��ضتعد�د� ملرحلة �لإياب من دوري �ملحرفني لكرة �لقدم.
�لإد�رية  �لهيئة  �إن  �ملجايل  �أجمد  للنادي  �لر�ضمي  �لناطق  وقال 
�ملوؤقتة �أجنزت وبناًء على تن�ضيب �ملدير �لفني للفريق �لأول جمال 
نورث  �لنيجريي  �ملهاجم  �ملحرفني  مع  �لتعاقد  �إج��ر�ء�ت  عابد،  �أبو 
على  وقعا  حيث  �ل�ضباين،  ناظم  م�ضطفي  �لعر�قي  و�مل��د�ف��ع  بير 
�لأردن  �إىل  �ملقبلني  �ليومني  خالل  ي�ضال  �أن  على  �إلكرونيًا  عقودهما 
من  تبقى  م��ا  ل�ضتكمال  ����ض��ت��ع��د�دً�  �ل��ن��ادي  بتدريبات  لالنخر�ط 

�ل�ضتحقاقات �ملحلية.

*وكاالت
فريق  ليمثل  �لقر�،  عدي  �لدويل  �ملهاجم  مع  �ل�ضلط  نادي  تعاقد 

كرة �لقدم ملدة ن�ضف مو�ضم.
ووقع �لقر� عقده مبقر نادي �ل�ضلط، بح�ضور رئي�ضه خالد عربيات، 

وعدد من �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة.
حيث  �لهجومية،  �لقدر�ت  لتعزيز  �لقر�  مع  �ل�ضلط  تعاقد  وجاء 
�ملحرفني من حمدوية ت�ضجيل  �لفريق يف مرحلة ذهاب دوري  عانى 

�لأهد�ف.
ويعتب �لقر� من �ملهاجمني �جليدين، حيث بد�أ م�ضريته مع �ضباب 
�لأردن ولعب للفي�ضلي، وخا�ص �أكرث من جتربة �حر�فية ناجحة يف 

�ضلطنة عمان، كذلك مثل منتخب �لأردن.

*وكاالت
�ملقبل  �آب  نهاية  خالل  �لقدم  لكرة  �لأردين  �لحت��اد  ي�ضت�ضيف 

مناف�ضات �لن�ضخة �ل�ضابعة من بطولة �حتاد غرب �آ�ضيا لل�ضيد�ت.
وهي  �لأردن،  جانب  �إىل  منتخبات،  خم�ضة  �لبطولة  يف  وي�ضارك 

�لمار�ت، فل�ضطني، لبنان، �ضوريا.
وتقام �لقرعة �لر�ضمية يوم 15 �آب �ملقبل يف مقر �حتاد غرب �آ�ضيا 
عب  مبا�ضرة  وقائعها  نقل  يجري  بحيث  عّمان،  �لأردنية  بالعا�ضمة 

قناة �لحتاد على يوتيوب.
و�لفريق  �لدوري من مرحلة و�حدة  نظام  �لبطولة، وفق  وجتري 

�حلا�ضل على �أعلى عدد من �لنقاط يف �لرتيب �لعام يتوج باللقب.
��ضت�ضافها  �لتي  �ل�ضاد�ضة  �لن�ضخة  لقب  �لأردين  �ملنتخب  ويحمل 
�مل�ضيف  �لبحريني  �ملنتخب  حل  فيما   ،2019 عام  �لبحريني  �لحتاد 
ثانيًا وجاء �ملنتخبان �للبناين و�لفل�ضطيني يف �ملركزين �لثالث و�لر�بع 

على �لتو�يل.

*وكاالت
مل ي�ضتطع ريال مدريد تذوق طعم �لنت�ضار يف جولته �لتح�ضريية، 
كلوب  و�ج��ه  بعدما  وذل��ك   ،2023-2022 �ملقبل  للمو�ضم  ��ضتعد�د� 

�أمريكا �ملك�ضيكي يف �ل�ضاعات �لأوىل من �ضباح �لأربعاء.
وف�ضل �لفريق �مللكي يف �حلفاظ على تقدمه، ليخرج متعادل )2-

2( من ثاين مبارياته خالل فرة �لإعد�د.
طريق  عن  مبكر  بهدف  �ملريينجي  مباغتة  يف  �أمريكا  كلوب  وجنح 

هرني مارتن يف �لدقيقة �خلام�ضة من زمن �للقاء.
وجاء �لرد من �ملهاجم �لفرن�ضي كرمي بنزميا يف �لدقيقة 22، قبل 
�أن ينفذ �إيدين هاز�رد ركلة جز�ء بعد 10 دقائق على �نطالق �ل�ضوط 

�لثاين، �أحرز منها هدف �لتقدم للريال.
�لتعادل  فر�ضة  �ضنحت  دقائق،  ب9  �لأ�ضلي  �لوقت  نهاية  وقبل 

للفريق �ملك�ضيكي من ركلة جز�ء، نفذها �ألفارو فيد�جلو باإتقان.
يذكر �أن ريال مدريد تعر�ص للخ�ضارة يف مبار�ته �لأوىل بجولته 

يف �لوليات �ملتحدة، وذلك على يد غرميه بر�ضلونة )1-0(.

*وكاالت
لال�ضتبد�ل  قابلة  �لغري  �ل��رم��وز  ع��امل  بر�ضلونة،  ن��ادي  �قتحم 
�لهولندي  �أ�ضطورته  هدف  من  م�ضتوحى  عمال  عر�ص  بعدما   ،NFT
�ضوذبيز  لد�ر  تابع  مز�د  يف  مدريد،  �أتلتيكو  �ضباك  يف  كرويف  يوهان 
يف نيويورك. ويعود �لهدف �إىل تاريخ 22 دي�ضمب/كانون �أول 1973، 

و�ضجله كرويف يف �ضباك حار�ص �لأتلتي، ميجيل رينا.
 In A Way،« ع��ن��و�ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  �لأول  �لعمل  ويحمل 
د�ر  مقر  يف  بيعه  و�ضيتم  خالد”،  م��ا،  “بطريقة  �أو   »Inmortal
قبول  رغ��م  �جل��اري،  يوليو/متوز   29 يف  نيويورك  مبدينة  �مل���ز�د�ت 
�لعرو�ص منذ �أيام قليلة. و�أو�ضح د�ر �ملز�د�ت، �لذي و�ضف �لعمل باأنه 
�إىل  �أنه  هوليوود”،  ي�ضتحق   NFT رقمي  ب�ضري  �ضمعي  فني  “عمل 
جانب هذ� �لرمز �لغري قابل لال�ضتبد�ل �ملتحرك �مل�ضتوحى من هدف 
كرويف، يت�ضمن �ملز�د 4 رموز �أخرى غري قابلة لال�ضتبد�ل يت�ضمن كل 

منها، �ضورة ثابتة للن�ضخة �ملتحركة.
كما �أ�ضاف �لد�ر �أن �مل�ضري �ضيح�ضل �أي�ضا على �ضل�ضلة من �ملز�يا 
 ،)VIP( ل�ضخ�ضيات� كبار  �لنادي وجتارب  �إىل تدريب  �لو�ضول  مثل 

و�ضيتم ت�ضميته “�ل�ضفري �لرقمي للبار�ضا«.

السلط يتعاقد مع القرا

5 منتخبات تشارك في بطولة غرب 
آسيا للسيدات لكرة القدم في عمان

ريال مدريد يتعثر مجددا 
في جولته التحضيرية

برشلونة يقتحم عالم 
البلوكشين بهدف كرويف

إعارة محترف الوحدات 
اختتام بطولة غرب آسيا لفريق سحاب

البارالمبية الثانية للبوتشيا

روما يقدم ديباال في حفل مبهر

*وكاالت
تتجه �أنظار ع�ضاق كرة �لقدم �لأردنية 
�خلمي�ص،  �ليوم  �ل��دويل  عمان  �ضتاد  �إىل 
�ملحرفني  دوري  �إي���اب  مرحلة  و�ن��ط��الق 
�ل�ضلط  فريقا  يلتقي  حيث  �ل��ق��دم،  لكرة 
�ل�ضرحان  مغري  يلتقي  فيما  و�ل�ضريح، 

ومعان على ملعب �لأمري حممد بالزرقاء.
عدد  �أك��د  �حل�ضم،  ملرحلة  و��ضتعد�د� 
م��ن �لأن��دي��ة ل��وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأردن��ي��ة 
)بر�(، �أنها رفعت جاهزيتها و��ضتعد�د�تها 
لقب  لتحقيق  م�ضعى  يف  و�لفنية  �لبدنية 

�لبطولة.
يقول مدير �لن�ضاط �لريا�ضي يف نادي 
�لوحد�ت زياد �ضلباية، �إن فريق �لوحد�ت 
مرحلة  يف  �مل��ط��ل��وب  ب��امل�����ض��ت��وى  ي��ك��ن  مل 

�لذهاب رغم �ختتامه �ملرحلة بال�ضد�رة.
�لإره��اق  من  عانى  �لفريق  �أن  و��ضاف 
�مل�ضاركات  نتيجة  �لالعبني  بع�ص  و�إ�ضابة 
�ملو�ضم  بد�ية  مع  تز�منت  �لتي  �خلارجية 
نهاية  �مل�ضتوى حت�ضن يف  �ن  موؤكد�  �ملحلي، 
�لفريق  �ضد�رة  �ىل  و�دى  �لذهاب  مرحلة 

ترتيب �لدوري.
�ملهاجم  غياب  من  �لفريق  عانى  كما 
�لنادي على  �إد�رة  �لقنا�ص وهذ� ما عملت 

تعوي�ضه من خالل �لتعاقد�ت �جلديدة.
تكون  �ن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  �ضلباية  وع��ب 
تتويج  �ىل  وتف�ضي  �ف�ضل  �لإي��اب  مرحلة 

�لنادي باللقب.
وك����ان ن����ادي �ل���وح���د�ت �أع���ل���ن، عن 
ه�ضام  �لفل�ضطيني  �مل��ح��رف  م��ع  تعاقده 
زيد جابر بعد ختام  �ملحلي  و�ملد�فع  قنب 

مرحلة �لذهاب من دوري �ملحرفني.
�لر�ضمي  �ملتحدث  �و���ض��ح  جهته،  م��ن 
�ملجايل،  �جم��د  �لفي�ضلي  �ل��ن��ادي  با�ضم 
م�ضتوى  على  جيد  و�ضع  يف  كان  �لنادي  �ن 

�لذهاب،  مرحلة  يف  و�لرتيب  �ملناف�ضة 
و��ضتطاع حتقيق 5 �نت�ضار�ت متتالية، كان 
�أهمها �لفوز على �ملناف�ص �لأول �لوحد�ت.

حتى  مت�ضدر�  ك��ان  �لفريق  �إن  وق��ال 
مبار�ة  ولكن  �لذهاب،  من  �لأخري  �لأ�ضبوع 
�لفريق �مام معان �فقدته �ل�ضد�رة بفارق 
نقطة، م�ضري� �ىل �ن كل �ملوؤ�ضر�ت دلت على 
�لفريق جاهز ومعد بدنيا وفنيا ب�ضكل  �ن 

جيد.
�ملوؤقتة  �للجنة  ثقة  �مل��ج��ايل  و�ك��د 
�لفني،  و�لفريق  عابد  �بو  جمال  باملدرب 
عن  ك��ب��ري�  ل��ي�����ص  �ل���ف���ارق  �ن  م��و���ض��ح��ا 
�لتعوي�ص  على  قادر  �لفريق  و�ن  �ملت�ضدر 

و�ملناف�ضة.
وحول ��ضتعد�د�ت �لفريق قال �ملجايل، 
�إنه لوحظ �ن �جلهاز �لفني ��ضتغل توقف 
و�إعد�ده  �لفريق  بتجهيز  �لذهاب  مرحلة 
كما  �جلاهزية  موؤ�ضر�ت  ورفع  وفنيا  بدنيا 
�ل��دوري،  توقف  فرة  بعد  �لفرق  لوحظ 
كثف  �لإياب  ملرحلة  و��ضتعد�د�  �نه  مبينا 
�للجنة  و�أج��رت  حت�ضري�ته  �لفني  �جلهاز 
�ملوؤقتة تعزيز�ت يف �ضفوف �لفريق ب�ضكل 

عام.
�مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ه��دف  �ن  �ىل  و�����ض���ار 
و�لكاأ�ص،  �ل��دوري  لقبي  حتقيق  �لقادمة 
متطلبات  ك��ل  �ضتوفر  �لإد�رة  �ن  م��وؤك��د� 

�جلهاز �لفني.
�لقدم  ك��رة  ن�ضاط  مدير  بني  ب���دوره، 
�ن  عبيد،  �بو  ليث  �رب��د  �حل�ضني  ن��ادي  يف 
تكن  مل  للنادي  بالن�ضبة  �لذهاب  مرحلة 
�لنتائج كانت  تلبي �لطموحات، خا�ضة �ن 
عمل  م��ن  ب��ذل  م��ا  م��ع  م��ق��ارن��ة  متو��ضعة 
وجتهيز وحت�ضري قامت به �لإد�رة، ��ضافة 
�ملو�ضم،  بد�ية  متت  �لتي  �ل�ضفقات  �ىل 
نتيجة  حت�ضيل  يفر�ص  ك��ان  �ن��ه  منوها 

�كب من �لنقاط.
جت��اوز  على  �لعمل  ي��ج��ري  �ن��ه  و�ك���د 
�لإي���اب  مرحلة  يف  �لأخ��ط��اء  وم��ع��اجل��ة 
�لدوري  لقبي  وحتقيق  لل�ضد�رة  و�لو�ضول 
��ضتمر�ر  ع��ل��ى  م�����ض��دد�  �لأردن،  وك��ا���ص 
�لدوري  �ضد�رة  على  �ملناف�ضة  يف  �لفريق 

وحتقيق �للقب.
ولفت �ىل �ن �لفريق عمل على تعزيز 
�مل��ح��رف  ��ضتقطاب  خ���الل  م��ن  �ضفوفه 
ن��ادي  م��ن  و�ل��ق��ادم  ك��ال��دي��رون  �لكوملبي 
وحممد  �ملهاجم،  مركز  يف  ليلعب  �ضحاب 
�ل�ضريح وهو  نادي  �لقادم من  �بو عرقوب 
�ه��د�ف،  بخم�ضة  حاليا  �ل���دوري  ه��د�ف 

و�بر�هيم �جلو�برة قادما من عمان.
�ل�ضريح  ن��ادي  رئي�ص  قال  جانبه،  من 
�أف�ضل  من  كان  �لفريق  �إن  �لعجلوين،  عمر 
�رتكب  ولكنه  �لذهاب  مرحلة  يف  �لفرق 
ما  �ل��دف��اع،  منطقة  يف  �لأخ��ط��اء  بع�ص 
قائمة  �لفريق يف ختام  يكون  �ن  �ىل  �دى 
�لفريق  �ن  موؤكد�  للدوري،  �لعام  �لرتيب 
يف  وجت��اوزه��ا  �لأخ��ط��اء  ملعاجلة  ي�ضعى 

مرحلة �لإياب.
دوري  ذه�����اب  م��رح��ل��ة  و�خ��ت��ت��م��ت 
ب�ضد�رة  �ملا�ضي،  �جلمعة  ي��وم  �ملحرفني 
ب�25  �لفي�ضلي  يليه  نقطة  ب�26  �لوحد�ت 
نقطة،  ب���20  ثالثا  �رب��د  و�حل�ضني  نقطة 
نقطة،  ب�16  ر�بعا  �لأردن  �ضباب  حل  فيما 
نقطة،  ب����16  خام�ضا  �ل�����ض��رح��ان  وم��غ��ري 
ومثلهم ل�ضحاب يف �ملركز �ل�ضاد�ص، يف حني 
حل �لعقبة �ضابعا ب�14 نقطة، يليه �ل�ضلط 
ب�10 نقاط، ومعان  �لرمثا  ب�11 نقطة، ثم 
�ملركز  يف  و�جل��زي��رة  نقاط  ب���10  عا�ضر� 
�ملركز  ب�7 نقاط و�ل�ضريح يف  قبل �لأخري 
�لأخ��ري ب���7 نقاط وب��ف��ارق �لأه���د�ف عن 

�جلزيرة.

اتحاد الكرة يتخذ قرارات 
تخفيفية على األندية

إصدار جدول مباريات دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
�أن  ب���در�ن،  رمي  �لأ�ضبق  �لنائب  �أك��دت 
�لإج���ر�ء�ت  و�ضوح  وع��دم  �لبريوقر�طية 
�لت�ضغيل،  ت��ك��ال��ي��ف  �رت���ف���اع  ج��ان��ب  �إىل 
بيئة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أك��ب  تعتب 
�ل�ضتثمار باململكة وتعيق �إقامة �مل�ضروعات 

و��ضتد�متها.
�لأردنية  �لأنباء  لوكالة  بدر�ن  وقالت 
�لبيئة  تنظيم  قانون  م�ضروع  �إن  )ب��ر�(، 
�لنو�ب  جمل�ص  �أحاله  �ل��ذي  �ل�ضتثمارية 
يحمل  و�ل�ضتثمار،  �لقت�ضاد  جلنة  �إىل 
�لعديد من �لإيجابيات، �إل �أنه غري و��ضح يف 
�لكثري من مو�ده، خا�ضة ما يتعلق ب�ضيا�ضات 

�ل�ضتثمار و�ل�ضالحيات �ملناطة بالوز�رة.
ي�ضتمل  مل  �لقانون  م�ضروع  �إن  و�أ�ضافت 
ن�ضًا و��ضحًا وحمددً� لآليات دعم �ل�ضركات 
غالبية  ت�ضكل  �لتي  و�ملتو�ضط  �ل�ضغرية 
�لقت�ضاد �لوطني �أو دعم �لت�ضدير �أو دعم 

�آليات لتحفيز �ل�ضركات على �لندماج.
مل  �ل��ق��ان��ون  م�����ض��روع  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
يتطرق �إىل دعم �ملر�أة ووجودها يف جمل�ص 
لتحفيز  ناجعة  �ضبل  و�إي��ج��اد  �ل�ضتثمار 
ت�ضغيلها،  و  ب��امل��ر�أة  �خلا�ضة  �ل�ضتثمار�ت 
يف  �لإن��اث  بني  �لبطالة  ن�ضبة  �رتفاع  رغم 

�لبالد.
 “ �لقانون  م�ضروع  �أن  ب��در�ن  و�عتبت 
�ملبيعات للموجود�ت  �أغفل” �إعفاء �ضريبة 
�خلا�ص  �لقطاع  “�أ�ضقط” دور  كما  �لثابتة، 
كان  مثلما  و�حل��و�ف��ز  �لإع��ف��اء�ت  جلنة  يف 
�ل�ضعوبات  �أن  م��وؤك��دة  �ضابقة،  مرحلة  يف 
بني  حقيقية  ل�����ض��ر�ك��ة  حت��ت��اج  �حل��ال��ي��ة 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ص لتجاوزها.
وقالت �إن “هناك تعار�ضًا يف �ل�ضيا�ضات، 
على  تن�ص  مثاًل   )  3/1  ( �مل���ادة  �إن  حيث 
عادلة  معاملة  �مل�ضتثمرين  جميع  معاملة 

ومن�ضفة و�ضفافة، يف حني �أن �ملادة ) 15/�أ 
�أكرث  قيمتها  �لتي  �لكبرية  �ل�ضركات  متيز   )
�أو توظف �أكرث من 300 عامل  من 5 ماليني 
�أية تعديالت  �أردين، من حيث عدم تطبيق 
�مل�ضروع”،  �ضري  على  �ضلبيًا  توؤثر  ت�ضريعية 
على  �ل�ضيا�ضة  هذه  تفعيل  �ضرورة  موؤكدة 
على  �قت�ضارها  وع���دم  �ل�����ض��رك��ات  جميع 

�لكبرية.
يحدد  “مل  �لقانون  م�ضروع  �أن  و�أ�ضافت 
يف  �ل�ضتثمار  ل���وز�رة  و��ضحة  �ضالحيات 
�ل�ضعوبات  وتذليل  �لإج�����ر�ء�ت  ت�ضهيل 
�مل�ضتثمرين،  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  و�إز�ل��ة 
جمل�ص  ���ض��الح��ي��ات  �أن  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
على  وتقت�ضر  ج���دً�  حم���دودة  �ل�ضتثمار 
و�لبت  �ل�ضيا�ضات،  و�إقر�ر  �لتقارير  مناق�ضة 
�جلهات  ب��ني  تن�ضاأ  ق��د  �لتي  �خل��الف��ات  يف 
�ل�ضتثمارية  بالبيئة  يتعلق  فيما  �لر�ضمية 
م�ضكالت  حلل  مبا�ضرة  �ضالحية  وجود  دون 
من  ع���دد  �إىل  �مل�ضتثمرين.”و�أ�ضارت 
�لقانون  م�ضروع  ت�ضمنها  �لتي  �لإيجابيات 
�إىل  �مل�ضبقة  �ل��رق��اب��ة  م��ن  �لتحول  مثل   ،
�لرقابة �لالحقة، و�عتبار وز�رة �ل�ضتثمار 
مرجعية رئي�ضية لال�ضتثمار يف �ململكة، ومنح 
�مل�ضتثمر وعائلته و�لعاملني لديه يف �لإد�رة 
لتب�ضيط  م�ضتثمر  تعريف  بطاقة  �لعليا 

وت�ضهيل �لإجر�ء�ت �أمامه.
يف  متثلت  �ملالحظات،  من  ع��ددً�  و�أب��دت 
�ملادة ) 34 ( �لتي تن�ص على �أنه ل ي�ضرط 
لأي �ضركة �أو موؤ�ض�ضة �حل�ضول على مو�فقة 
م�ضبقة ما مل ين�ص �أي ت�ضريع على غري ذلك، 
مقرحة ��ضتخد�م كلمة قانون �أو نظام بدًل 
“�لتعليمات” يف  تدخل  ل  حتى  ت�ضريع  من 

هذ� �مل�ضمار .
( مل تذكر   44 ( �مل��ادة  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
�لأم��و�ل  ��ضتثمار  �تفاقية  �أحكام  تطبيق 

يخ�ص  فيما  �ل��دول  بني  و�نتقالها  �لعربية 
�لنز�عات، ومل تذكر �لتوفيق و�لو�ضاطة يف 
حلها ول �ملدد لرفع �لنز�ع �إىل هذه �جلهات.
ولفتت بدر�ن �إىل �أن �ملادة ) 46 ( ت�ضمل 
�إن�ضاء  حّولت  ت�ضريعي” �إذ  �ن�ضياق  عدم   “
وتنظيم  �ملعار�ص  و�إقامة  �لتجارية  �ملر�كز 
�ل�ضناعة  وز�رة  م�ضوؤوليات  �إىل  �لبعثات 
�لأردن��ي��ة  و�ملوؤ�ض�ضة  و�لتموين  و�لتجارة 
)جيدكو(  �لقت�ضادية  �مل�ضاريع  لتطوير 
قانون  يف  �لتفا�ضيل  ل��ه��ذه  �ل��ت��ط��رق  ومت 
�ل�ضتثمار بدل من تعديل قانون )جيدكو(.
يو�ضح  مل  �لقانون  م�ضروع  �أن  و�عتبت 
�ل�ضريبية  �لإعفاء�ت  �حت�ضاب  يبد�أ  متى 
و�لتي مت حتديدها بثالث �ضنو�ت، مع �لعلم 
�أن �لفرة �لتاأ�ضي�ضية لأي م�ضروع يف معظم 
�لأحيان ل يتحقق فيها ربحية عالية وقد 

تتحمل �مل�ضاريع خ�ضائر.
عام  ب�ضكل  �لإعفاء�ت  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
حيث  من  فقط  �مل�ضروع  حجم  على  مبنية 
�لعمالة ووجوده يف �ملناطق �لأقل حظًا، ومل 
تدخل معايري �أخرى مثل �لت�ضدير و�لقيمة 
يف  �إل  وغريها  �لتكنولوجيا  ونقل  �مل�ضافة 

�ل�ضتثناء.
�لن�ضو�ص  معظم  �أن  ب��در�ن  و�أو�ضحت 
مب�ضروع �لقانون عامة و�لعتماد كبري على 
�إ�ضد�ر �لأنظمة حتى يف �لق�ضايا �جلوهرية 
�لأول��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت  م��ث��ل حت��دي��د 

�ملعفية.
ودعت بدر�ن �إىل �إيجاد �أدو�ت و��ضحة 
على  و�لإع���ف���اء�ت  �حل��و�ف��ز  �أث��ر  لتقييم 
و�إي��ج��اد  �مل�ضتد�مة،  و�لتنمية  �مل�ضاريع 
وباحثني  خمت�ضني  ت�ضم  ف��رع��ي��ة  جل���ان 
لرفد  وموؤ�ض�ضات جمتمع مدين،  و�أكادمييني 
�لعلمية  ب��ال��در����ض��ات  �ل�ضتثمار  جمل�ص 

و�لتقييم.

بدران : البيروقراطية أكبر التحديات 
التي تواجه االستثمار بالمملكة

وزير العمل يلتقي المدير العام 
والممثل االقليمي للفاو

*عمان 
�ملدير  مع  �ليوم  لقائه  خ��الل  ��ضتيتية  نايف  �لعمل  وزي��ر  بحث 
عبد  �أفريقيا  و�ضمال  �لدنى  �ل�ضرق  يف  للفاو  �لقليمي  و�ملمثل  �لعام 
�حلكيم �لو�عر �ضبل �لتعاون بني “�لفاو” ووز�رة �لعمل بال�ضر�كة مع 
لل�ضباب  عمل  فر�ص  لتوفري  �ملهني،  �لتدريب  وموؤ�ض�ضة  �لزر�عة  وز�رة 
�لأردنيني من خالل �ن�ضاء مر�كز تدريب متميزة تعتمد �حدث �أ�ضاليب 

�لتدريب و�لتقنيات �ملتطورة على �أمناط �لزر�عة �حلديثة.
و�أ�ضاف �لوزير خالل �للقاء بح�ضور ممثل �لفاو يف �لأردن وبر�مج 
منظمة �لغذية و�لزر�عة )�لفاو( �ملهند�ص نبيل ع�ضاف ، �ن �لوز�رة 
�ملعنية  �جلهات  جميع  مع  تعمل  �ل�ضامية  �مللكية  �لتوجيهات  �ضمن   ،
�لتحديث  روؤية  وفق  �مللفات  كافة  على  �خلا�ص  �لقطاع  مع  بال�ضر�كة 

�لقت�ضادي.
من جانبه �أكد �ملدير �لعام و�ملمثل �لقليمي للفاو يف �ل�ضرق �لدنى 
كبرية  جهود�  “�لفاو” تبذل  �أن  �لو�عر  �حلكيم  عبد  �أفريقيا  و�ضمال 
�ضمن �لزمات �ملختلفة يف �لإقليم، م�ضري� �إىل �أن هناك �ضر�كة مهمة 

مع �لأردن يف عدد من �مللفات.

بحث التعاون االستثماري
 بين األردن وجمهورية كوريا

*عمان 
بحث وزير �ل�ضتثمار �ملهند�ص خريي عمرو �لأربعاء، ونائب وزير 
�ضانغ  يل  �لعامة  �لدبلوما�ضية  لل�ضوؤون  كوريا  جلمهورية  �خلارجية 
هو�، �ضبل تطوير �لعالقات �لثنائية خا�ضة يف �ملجالت �لقت�ضادية 

و�ل�ضتثمارية.
�لبلدين  �للقاء، متانة �لعالقات �لتي تربط  و�كد �جلانبان خالل 
�ل�ضديقني يف �ملجالت كافة، معب�ن عن تطلعهما للمزيد من �لتعاون 

�ملثمر و�لوثيق يف ظل �لعالقة �ملميزة بني �جلانبني.
جمهورية  �ضفري  ح�ضره  �لذي  �لجتماع  خالل  �جلانبان  و�و�ضح 
وز�رة  عام  و�أمني  له،  �ملر�فق  و�لوفد  و�ن،  جي  يل  �لأردن  لدى  كوريا 
�ل�ضتثمار ز�هر �لقطارنة، �ضبل توثيق �لرو�بط �لقت�ضادية وترويج 
�ل�ضتثمار ، خا�ضة و�ن هناك �لكثري من �لفر�ص �ل�ضتثمارية �لكبى يف 
�لأردن �لتي ينبغي �لركيز عليها، ومت دعوة رجال �لأعمال �لكوريني 

�ىل �ل�ضتفادة من �مليز�ت �لن�ضبية و�لتناف�ضية لل�ضوق �لأردين.

البوتاس العربية تبحث مع العربية للتعدين 
فرص التعاون المشترك وتعزيز االستثمارات

*عّمان 
بحثت �ضركة �لبوتا�ص �لعربية و�ل�ضركة �لعربية للتعدين فر�ص 
�لأ�ضمدة  جمايل  يف  ��ضتثمار�تهما  تعزيز  وخطط  �مل�ضرك  �لتعاون 
و�لتعدين يف �ململكة، �إىل جانب بحث خطط �ل�ضر�كة �مل�ضتقبلية بني 

�ل�ضركتني.
للتعدين  �لعربية  �ل�ضركة  من  بها وفد  قام  زيارة  جاء ذلك خالل 
برئا�ضة رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �ملهند�ص، حممد �ل�ضحي، و�ملدير 
حيث  �لعربية،  �لبوتا�ص  �ضركة  �إىل  �لتكروري،  ح�ضن  لل�ضركة  �لعام 
�أبو  �ضحادة  �ملهند�ص  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لوفد  ��ضتقبال  يف  كان 
من  وعدد  �لن�ضور،  معن  �لدكتور  لل�ضركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  هديب، 

�أع�ضاء �لإد�رة �لتنفيذية من �جلانبني.
�مل�ضلحة  لتحقيق  �ل�ضركتني  م�ضاعي  هديب  �أبو  �ملهند�ص  و�أك��د 
خا�ضة  بينهما  �ل�ضتثمارية  �لعالقات  وتطوير  وتنمية  �مل�ضركة 
�ضركة  ر�أ�ضمال  من  باملئة   20 متلك  للتعدين  �لعربية  �ل�ضركة  و�أن 
�لبوتا�ص �لعربية، د�عيًا �إىل زيادة ��ضتثمار�ت “ �لعربية للتعدين” 

يف �لأردن.
�لبوتا�ص   “ تتبناها  �لتي  �ل�ضر�تيجية  �خلطط  �إىل  وتطرق 
وحتقيق  وتقدمها  تناف�ضيتها  م�ضتوى  زي���ادة  �ضبيل  يف  �لعربية” 
�أن  �إىل  م�ضريً�  وم�ضتثمريها،  م�ضاهميها  و�أه��د�ف  �ملو�ضوعة  �أهد�فها 
�لأهمية �ل�ضر�تيجية �لتي تتمتع بها منتجات �ل�ضركة من �لأ�ضمدة 
�مل�ضوؤوليات  من  باملزيد  �ألقت  قد  �لدويل،  �لغذ�ئي  بالأمن  و�ملرتبطة 
عليها من �أجل �ضمان ح�ضول �ضعوب دول �لعامل على �إمد�د�ت غذ�ئية 

�آمنة وم�ضتقرة يف جميع �لأوقات.
و�أ�ضار �إىل �أن “�لبوتا�ص �لعربية” تقوم باإمد�د �لأ�ضو�ق �مل�ضتهلكة 
ملادة �لبوتا�ص مبا يقارب �ل�2.6 مليون طن من �لبوتا�ص �ضنويًا وهو ما 
ميثل 3-4 باملئة من حجم �ل�ضتهالك �لعاملي، مما يعزز من دور �ل�ضركة 

يف �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي.
و�أكد �ل�ضحي، من جهته، �أن هذ� �للقاء ياأتي �ضمن �ضل�ضلة �للقاء�ت 
�لتي تعقدها “ �لعربية للتعدين” مع �ضركائها و�جلهات ذ�ت �لعالقة 
�لعمل  �أو��ضر  لتعزيز  �ل�ضركة  م�ضاعي  �إىل  م�ضريً�  �لتعدين،  بقطاع 

و�لتعاون �مل�ضرك مع �ضركة �لبوتا�ص �لعربية.
يف  �لعربية  �لتعدين  �ضركة  م�ضاهمة  �أن  على  �لتاأكيد  وج��دد 
�ل�ضتثمارية  بالبيئة  ثقة  دليل  �لعربية”  �لبوتا�ص   “ ر�أ�ضمال 
�أ�ضهم  قد  �ل�ضتثمار  هذ�  �أن  مو�ضحًا  و�جلاذبة،  �لآمنة  �لأردنية 
معربًا  �لعربية”،  �لتعدين   “ مل�ضاهمي  �لأجل  طويلة  قيمة  خلق  يف 
خالل  من  �مل�ضرك  و�لعمل  �لتعاون  عالقات  على  �لبناء  يف  �أمله  عن 
�ل�ضركتني  على  بالفائدة  تعود  جديدة  جمدية  م�ضاريع  تاأ�ضي�ص 

وم�ضاهميهما.
و��ضتعر�ص �لن�ضور، من ناحيته، ت�طور �أد�ء �ل�ضركة خالل �لأعو�م 
دميومة  ل�ضمان  و�لر�أ�ضمالية  �لرئي�ضة  �مل�ضاريع  و�أب���رز  �ملا�ضية، 
�لأعمال �لإنتاجية فيها، م�ضريً� �إىل م�ضاريع �لتو�ضع يف �إنتاج �لبوتا�ص 
باأنو�عه و�ألو�نه �ملختلفة، و�مل�ضاريع �خلا�ضة ب�ضناعات �لأ�ضمدة ذ�ت 
باإد�مة �لإنتاج  �ملتعلقة  �مل�ضاريع  �إىل  �إ�ضافة  �لعالية،  �مل�ضافة  �لقيمة 
�ملرتبطة بتخفي�ص كلف  �مل�ضانع،و�مل�ضاريع  �مل�ضتويات يف  طبقًا لأعلى 

�لإنتاج �لت�ضغيلية.
�لعقبة  مدينة  يف  �جلديد  �ل�ضناعي  �مليناء  م�ضروع  �إىل  وتطرق 
�لذي يعد من �مل�ضاريع �لكبى �خلا�ضة ب�ضمان دميومة �أعمال �ضركة 
�لبوتا�ص �لعربية، مو�ضحًا �أن �لطاقة �لإنتاجية للميناء �لذي جرى 
�لتاأهيل قد  و�إعادة  �لتو�ضعة  �أعمال  ت�ضغليه موؤخرً� بعد �لنتهاء من 
من  �ل�ضركة  ميكن  ما  �مليناء،  يف  �ملناولة  �أحجام  ق��درة  من  �ضاعفت 
ت�ضدير �أية كميات ناجتة من تو�ضعات �لإنتاج �جلديدة، كما ميكن من 
خالل �مليناء �جلديد ��ضتقبال بو�خر نقل ت�ضل �ضعتها �إىل 100 �ألف 

طن.
�لتو�ضعة  م�ضاريع  من  تهدف  �لعربية  �لبوتا�ص  �ضركة  �أن  و�أو�ضح 
يف  �مل��ت��وق��ع  �لنمو  لتلبية  �لإن��ت��اج  كميات  تعظيم  �إىل  �جل��دي��دة 
توفري  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضر�تيجية،  �ملادة  هذه  من  �لعاملي  �ل�ضتهالك 
ذ�ت  و�لكيماويات  �ملتخ�ض�ضة  �لأ�ضمدة  لإنتاج  �ملطلوبة  �لكميات 
مع  ��ضر�تيجية  �ضر�كات  خالل  من  وذلك  �لعالية  �مل�ضافة  �لقيمة 
�أي�ضًا  تدر�ص  �ل�ضركة  �أن  مبينًا  �ملجال،  هذ�  يف  متخ�ض�ضة  �ضركات 
جدوى �إنتاج “�لأمونيا” �خل�ضر�ء �أو �لتقليدية لتعظيم قدرة قطاع 
هذ�  يف  جديدة  و�ضناعات  فر�ص  �إيجاد  على  �ململكة  يف  �لتعدين 

�ملجال.

البريد األردني يطرح إصدارًا 
جديدًا من الطوابع التذكارية

*عمان 
�إ�ضد�رً� جديدً� من �لطو�بع �لتذكارية لعام  طرح �لبيد �لأردين 

2022 للبيع للجمهور �عتبارً� من �ضباح �لأربعاء .
يف  �لعزة  زهري  �لأردين  �لبيد  با�ضم  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�لدبابات  “متحف  عنو�ن  حتت  ج��اء  �جلديد  �لإ���ض��د�ر  بيان �إن 
 10 �ضيت  كل  يحتوي  �ضيتات  ب�ضكل  طو�بع   8 من  ويتكون  �مللكي” 
 50 بقيمة  بطاقة  �إىل  �إ�ضافة  قر�ضا،   40 فئة  كل  وقيمة  طو�بع 
�إىل  �إ�ضافة   ، دينار   3.70 لالإ�ضد�ر  �لإجمالية  و�لقيمة  قر�ضا، 
مع   ، دينار   6.20 و  دينار   2.50 بقيمة  لالإ�ضد�ر  �لأول  �ليوم  مغلف 

�لطو�بع. جمموعة 
هذه  على  �حل�����ض��ول  �ل��ر�غ��ب��ني  م��ك��ان  ب��اإ ن  �أ �ل��ع��زة  و���ض��ح  و�أ
مبنى  يف  �لطو�بع  ق�ضم  مر�جعة  بها  �ملتعلقة  و�ملو�د  �لطو�بع 
ذ�ع���ة  م��ب��ن��ى �لإ ب��ج��ان��ب  �مل��ق��اب��ل��ني  �ل��ك��ائ��ن يف  �ل��بي��د  ���ض��رك��ة 

. ن يو لتلفز � و
يف  �لعا�ضمة  مديرية  يف  �لإ���ض��د�ر  هذ�  طو�بع  توفر  �ىل  و�أ�ضار 
مكة  �لبلد،  و�ضط  �للويبدة،  عمان،  جبل  �لتالية:  �لبيدية  �ملكاتب 
�لعقبة  و  �ملركزي،  ومادبا  �ملركزي،  �ربد  �لعبديل، ويف مديرية  مول، 

�ملركزي ، وجر�ص �ملركزي.

أم الجمال األثرية واحة سوداء 
تفوح بعبق التراث والحضارة

*عمان 
�ل�ضود�ء«،  »�لو�حة  با�ضم  �لأثرية،  �جلمال  �أم  مدينة  ��ضتهرت 
لكرثة �ل�ضخور �لبكانية �ل�ضود�ء، ويعود �ضبب �لت�ضمية باأم �جلمال 

�إىل ��ضتخد�م �جلمال كو�ضيلة تنقل خالل �لقو�فل �لتجارية.
طرق  عدة  لوجود  مهمة  جتارية  قو�فل  حمطة  �ملدينة  وتعتب 
�لعا�ضمة  يربط  �ل��ذي  تر�جان  طريق  �أهمها  من  حتاذيها  جتارية 
و�لطريق  “ب�ضرى”،  �جلديدة  “�لبر�” بالعا�ضمة  لالأنباط  �لقدمية 

�لتجاري �لآخر �لقادم من خالل و�دي �ل�ضرحان “ذيوكلتيانو�ص«.
�لأ�ضبوع  زيارته  خالل  �أك��د  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وك��ان 
�ل�ضمالية،  بالبادية  �جلمال  �أم  مدينة  يف  �لأث��ري  للموقع  �ملا�ضي، 
�أهمية �إبر�ز �ملوقع على �خلارطة �ل�ضياحية لالأردن وتطويره، متهيد� 
لإدر�جه على قائمة �لر�ث �لعاملي، وجذب �ل�ضياح و�لزو�ر، ومبا ي�ضهم 

يف تنمية �ملجتمع �ملحلي.
�لأنباء  لوكالة  ت�ضريح  يف  عبيد�ت  عماد  �ملفرق  �آثار  مدير  وقال 
�لأردنية )بر�(، �إن �لعمل جاٍر وبالتعاون مابني د�ئرة �لآثار وبلدية 
�أم �جلمال �لكبى وم�ضروع �أم �جلمال، على �إعد�د �مللف �خلا�ص مبوقع 
�ىل  قريبًا  لتقدميها  �ملطلوبة،  و�ملخططات  �لوثائق  وجتهيز  �ملدينة 
و�لعلوم  للربية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لتابعة  �لعاملي  �لر�ث  جلنة 
�ملوقع  �إدر�ج  على  و�ملو�فقة  لعتماده  وذلك  )�ليون�ضكو(،  و�لثقافة 

على قائمة �لر�ث �لعاملي �لعام �ملقبل.
و�أ�ضاف، تقوم د�ئرة �لآثار �لعامة وبالتعاون مع م�ضروع �أم �جلمال 
وب�ضكل م�ضتمر ودوري برميم �لعديد من �ملو�قع يف مدينة �أم �جلمال 
ل�ضتقبال  وجتهيزها  دومن��ا،   550 م�ضاحتها  تبلغ  و�لتي  �لأث��ري��ة 
�لثكنة  وموقع  �لكتدر�ئية،  مبنى  وجتهيز  ترميم  جرى  حيث  �لزو�ر، 
ق�ضر  �لنبطي،  �خلان  �لبوتوريوم،  �ملدين-  �حلاكم  ق�ضر  �لع�ضكرية، 

�ل�ضيخ، �ملباين �لبيزنطية و�لأموية، �لبك.
�لآث��ار  ود�ئ��رة  و�لآث��ار  �ل�ضياحة  وز�رة  �أن  �ىل  عبيد�ت،  و�أ�ضار 
�لر�ثية  �لبيوت  �أحد  رممت  �أم �جلمال  م�ضروع  مع  وبالتعاون  �لعامة 
وتدعيمه �إن�ضائيًا وجتهيزه ليكون نقطة ��ضتقبال للزو�ر وبيت �ضيافة، 

حيث يحتوي �لبيت على �خلدمات �لأ�ضا�ضية �لالزمة لزو�ر �ملوقع.
وبح�ضب عبيد�ت، تقع بلدة �أم �جلمال يف �ل�ضمال �ل�ضرقي لالأردن، 
وتتبع �إد�ريًا ملحافظة �ملفرق وتبعد عنها باجتاه �ل�ضرق 20 كيلو مرً� 
�ملدينة �لأثرية مركزً� جتاريًا  �لو��ضل لبغد�د، وتعتب  على �لطريق 

و��ضر�تيجيًا هامًا.
و��ضتوطن �لأنباط قرية �أم �جلمال يف �لقرن �لأول للميالد، وبعد 
�إعالن �لدولة �لرومانية �حتلها �لروم لت�ضبح قرية زر�عية وجتارية 
على  لوقوعها  �مليالدي  �لثامن  �لقرن  وحتى  �خلام�ص  �لقرن  من  مهمة 

طريقي تر�جان وو�دي �ل�ضرحان.
�حلكم  �إب��ان  �مل�ضيحية  �لديانة  �ىل  �جلمال  �أم  منطقة  وحتولت 
كني�ضة  �قدمها  خمتلفة  فر�ت  على  كني�ضة   15 فيها  وبني  �لبيزنطي 
�حلكم  �أثناء  �مليالدي  �ل�ضابع  �لقرن  يف  �مل�ضلمون  وفتحها  جوليانو�ص، 
�أدى �ىل تدمري  �أن �ضرب �ملنطقة زلز�ل مدمر �ضنة 749  �لأموي �ىل 

�لكثري من �ملباين �لأثرية ونزوح �ضكان �ملنطقة.
ويف �لفرة �لأموية )636 – 750 ( ميالدية، �زدهرت �أم �جلمال 
�إع��ادة  مت  حيث  �لأم��وي��ة  �ل��دول��ة  عا�ضمة  دم�ضق  �أ�ضبحت  عندما 
�حلاكم  ومبنى  و�لبيزنطية،  �لرومانية  �ل�ضكنية  �لبيوت  ��ضتخد�م 
�لإد�ري �لروماين حيث مت ��ضتخد�م قاعة �لعر�ص يف �لفرة �لأموية، 
وكذلك تد�ضني �لبيت �لأموي �لذي ي�ضغل حاليا مركز زو�ر �أم �جلمال 

)�ملتحف( .
�أم �جلمال، بح�ضب عبيد�ت، لوقوعها �ضمن  وتكمن �أهمية مدينة 
عنا�ضر  و��ضتخدمت  حجارتها  تطويع  مت  حيث  �لبازلتية  �ملنطقة 
معمارية فريدة من نوعها كنظام �لت�ضقيف )�لتطنيف( لعدة طو�بق 
�لطائرة  �لأدر�ج  وكذلك  �ل�ضقف  حلمل  و�لعقود  �لأق��و����ص  ونظام 

و�لبك و�خلز�نات �ملائية ومغا�ضل �جلدر�ن وتبليط �لأر�ضيات.
من  �لقادمة  �لأودي��ة  منطقة  �ضمن  بوقوعها  �أهميتها  تكمن  كما 
وو�دي  �ملوقع  من  �ل�ضمالية  �جلهة  يف  �لل�ص  و�دي  خا�ضة  �ضوريا 
نظام  ��ضتخد�م  يف  �مليزة  هذه  ��ضتثمرت  حيث  �ملوقع،  غرب  �لزعري 
مائي مميز يتمثل بنقل �ملياه عب قنو�ت م�ضقوفة باألو�ح حجرية �إىل 
�لبك �ملائية وخز�نات، �إ�ضافة �ىل قرب �ملدينة من �لطرق �لتجارية 
للقو�فل  �أم �جلمال حمطة  �أ�ضبحت  �ملهمة كطريق تر�جانو�ص، حيث 
ما تطلب تد�ضني ح�ضن ع�ضكري )ثكنة ع�ضكرية( يف  �لتجارية وهو 

�لفرة �لرومانية حلماية �لقو�فل �لتجارية.
�ل�ضر�حة  باملدينة  �لأثرية  �ملو�قع  �أهم  من  �إن  عبيد�ت،  وقال 
�لع�ضكرية  �لثكنة  �ىل  ��ضافة  �مليالدي،  �لأول  للقرن  وتعود  �لنبطية 
للفرة  يعود  ع�ضكري  دف��اع��ي  ح�ضن  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  )�ل��بك�����ص( 
�لقو�فل  حلماية  تد�ضينه  ومت  �مليالدي(  �لثالث  )�لقرن  �لرومانية 
�ضاحة  يتخلله  �ل�ضكل  م�ضتطيل  بناء  عن  عبارة  و�حل�ضن  �لتجارية، 
�جلهة  يف  �أحدهما  وبرجان  جانبية،  غرف  عدة  حتيطها  مفتوحة 
�لغربية و�لآخر يف �جلهة �جلنوبية �ل�ضرقية، ويف �أعلى �لبج يوجد 
وجب�ئيل  ورفائيل  ميخائيل  �لأربعة:  �ملالئكة  �أ�ضماء  يت�ضمن  نق�ص 

و�ر�ئيل.
�ضور  �ىل  عبيد�ت  ي�ضري  �ملدينة،  يف  �ملهمة  �لأثرية  �ملو�قع  ومن 
�ملدينة وبو�باته، حيث ��ضتخدمت هذه �لأ�ضو�ر و�لبو�بات يف �لفرة 
�أن  �أي �عتد�ء�ت خارجية، لفتا �ىل  �ملدينة من  �لرومانية لتح�ضني 
و�أهمها  �جلهات  جميع  من  بو�بات  �ضت  يتخلله  ب�ضور  حماط  �ملوقع 

بو�بة كومودو�ص و�لتي تقع يف �جلهة �ل�ضمالية �لغربية.
و�أ�ضار عبيد�ت كذلك �ىل �لبك و�خلز�نات �ملائية، ومبنى �حلاكم 
يف  �ملتكامل  �ملبنى  هذ�  يقع  حيث  )�لبوتوريوم(  �لروماين  �لإد�ري 
�لقرن  بناوؤه يف بد�ية  �لأثرية ومت  للمدينة  �لغربي  منت�ضف �جلزء 
�لر�بع �مليالدي ليكون مبثابة ق�ضر للحاكم �ملدين يف �ملدينة، ويتكون 
�ضماوية  �ضاحة  يتو�ضطها  �لتي  و�لقاعات  �لغرف  من  جمموعة  من 
�أربعة  على  �ملعتمدة  �لطويلة  �حلجرية  �ل�ضبائح  بطريقة  م�ضقوفة 

�أعمدة يف و�ضط �لقاعة �جلنوبية.
ميالدي،   557 عام  بنيت  �لتي  �لكاتدر�ئية  �لأثرية،  �ملو�قع  ومن 
�ملم�ضى  جانبي  على  مزخرف  د�ئري  �ضبه  هيكل  من  �لبازيليكا  بطر�ز 
يف  وتقع  �لكنائ�ص  �أكب  من  و�ح��دة  “�لكاتدر�ئية”  وتعد  �ل�ضيقني، 
�أم �جلمال، وكني�ضة نومرييانو�ص،  �جلزء �جلنوبي- �لغربي من موقع 

و�لكني�ضة �لغربية. )بر�-حاكم �خل�ضري(

*عمان 
�لأع��م��ال«  »حت���ّدي  برنامج  ي�ضتهدف 
�لذي تنفذه موؤ�ض�ضة �إجناز، طلبة �ملد�ر�ص 
ب��ني )16-13(  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  �ل��ذي��ن 
�لأعمال،  عامل  دخول  من  لتمكينهم  عاما، 
�ملبادرة و�لريادة،  �إىل ت�ضجيع روح  �إ�ضافة 
�لأع��م��ال  لإد�رة  �لتفاعلية  و�مل��م��ار���ض��ة 

�لتجارية عندهم.
“حتّدي  برنامج  �إجناز  موؤ�ض�ضة  وتنفذ 
�لأم��ري  منظمة  مع  بال�ضر�كة  �لأعمال”، 
�لتو�يل،  على  ع�ضر  �حل��ادي  للعام  ت�ضارلز 
�مل��د�ر���ص،  يف  �ملنفذة  �ل��ب�م��ج  �أح���د  وه��و 
بال�ضر�كة مع وز�رة �لربية و�لتعليم، �لذي 
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�ألف طالب وطالبة.
خالل  مدر�ضة   490 من  �أك��رث  و�ضاركت 
عملية  جتارب  طلبتها،  عا�ص  �لفرة،  هذه 
�مل�ضطلحات  �أه��م  على  وت��ع��رف��و�  ممتعة، 
و�مل��ف��اه��ي��م يف ع����امل ري�����ادة �لأع���م���ال، 

و�أخالقيات �لعمل �لتجاري.
يف  �لتعليم  لإجن���از  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
بني  �جل����ر�ح،  مهند   “ “�إجناز  �����ض��ة  م��وؤ���ضّ
ت�ضارلز  �لأم��ري  منظمة  بني  �ل�ّضر�كة  �أن 
و�ملوؤ�ّض�ضة متتد ل�ضنو�ت طويلة، ومت تنفيذ 
�لبنامج يف خمتلف مناطق �ململكة، م�ضيفا 
�جليل  ح�ضول  على  يرتكز  �لبنامج  �أن 
ري���ادي،  جيل  ب��ن��اء  فر�ضة  على  �ل��ق��ادم 
يف  و�لتفكري  �خل��ا���ص  للقطاع  وتوجيههم 
على  ت�ضاعد  �ضوف  �لتي  �لأع��م��ال،  ري��ادة 
�مل�ضتقبل  يف  �لأردين  �لقت�ضاد  تعزيز 
�إىل  �جل���ر�ح  عمل.”ولفت  ف��ر���ص  وخ��ل��ق 
حمدد  ع��دد  با�ضتهد�ف  ب��د�أ  �لبنامج  �أن 
�ل�ضنو�ت  عب  تنفيذه  وتطور  �لطلبة  من 
�ل�ضابقة لنكون قادرين على �لو�ضول لأكرث 
من 4000 طالب وطالبة �ضنويًا، م�ضيفا �أن 
�لبنامج ي�ضاعد �لطلبة على بناء �أفكارهم 
ومبتكرة  ج��دي��دة  ب��ط��ري��ق��ة  وت��ق��دمي��ه��ا 
حيث  �لتعليم،  يف  �لتكنولوجيا  با�ضتخد�م 
�إد�رة  يف  �ضة  متخ�ضّ ت��دري��ب��ات  يت�ضّمن 
��ل��ني  ع��ني م��وؤهَّ �مل�����ض��اري��ع مب�����ض��اع��دة م��ت��ط��وِّ
�ملفاهيم  على  �لطلبة  لتعريف  ب��ني،  وم��درَّ
�لأ�ضا�ضّية يف عامل ريادة �لأعمال، وكيفيَّة 
و�لت�ضجيع  �لفاعلة،  �ل�ضر�تيجيات  بناء 
ع��ل��ى مم��ار���ض��ة ه���ذه �مل��ف��اه��ي��م ع��م��ل��ّي��ًا من 
على  تفاعلّية  حماكاة  لعبة  تطبيق  خالل 

�حلا�ضوب.
يف  �ضركائنا  مع  نعمل  �إننا  �إىل  و�أ���ض��ار 
على   ، ت�ضارلز  �لأم���ري  منظمة  �ل��بن��ام��ج 
لهم  ليكون  �ملجتمع،  يف  �لطلبة  دور  تفعيل 
تاأثري �إيجابي، ويكونو� قادرين على �ختيار 
�لطريق �ل�ضحيح من �أجل م�ضتقبلهم، وذلك 
يف  �لنجاح  على  بالقدرة  �لثقة  خ��الل  من 
�ليجابية  متنوعة،و�ملناف�ضة  م��و�ق��ف 
و�ملقابالت  �لتقدميية  �لعرو�ص  وفاعلية 
و�ملناق�ضات، و�لتو��ضل وم�ضاركة �لأفكار مع 

�لآخرين.
�لعمل  روح  بناء  على  �لبنامج  ويعمل 
�مل�ضاركني، و��ضتثمار  �لطلبة  �جلماعي لدى 
�ملنا�ضبة،  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لقوة،  نقاط 
�ل�ضت�ضالم  وع��دم  �مل��ق��اوم��ة  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
�ل�ضري  وحماولة  �لتحديات  مو�جهة  عند 
قدما، �إ�ضافة �إىل تعزيز �لتفكري �لإبد�عي 
�أفكارهم وتقدميها بطريقة جديدة  وبناء 
�لتعليم،  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���ض��ت��خ��د�م 
�إد�رة  يف  متخ�ض�ضة  تدريبات  ويت�ضمن 

�مل�ضاريع.
من  �لتا�ضع  �ل�ضف  يف  �لطالبة  وتقول 
�لزرقاء،  يف  �ضفيان  �أبي  بنت  رملة  مدر�ضة 
د�نا حو�ضة، �إنها تعرفت على موؤ�ض�ضة �إجناز 
�لتالية،  �ملرحلة  ويف  �ملدر�ضة،  خ��الل  من 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ى ب��رن��ام��ج حت���ّدي �لأع��م��ال، 
بو��ضطة �لتعاون �مل�ضرك بني �إجناز ووز�رة 
�لربية و�لتعليم لتنفيذ �لبنامج، يف �لعام 

�لدر��ضي 2022-2021.
حتّدي  برنامج  �أن�ضطة  �أن  �إىل  وت�ضري 
�لأعمال بد�أت من خالل جل�ضات �أ�ضبوعية، 
عفانة،  ح�ضن  �إجن���از،  متطوع  مب�ضاعدة 
�نتقلنا  حتى  �ملعلومات  يف  معنا  تدرج  �لذي 
�لعملي  �جلانب  �إىل  �لنظري  �جلانب  من 

للبنامج و�مل�ضاركة يف �مل�ضابقة �لنهائية.
لفتتاح  حفزتها  �مل�ضابقة  �إن  وقالت 
�ل�ضريعة،  �لوجبات  يف  �خلا�ص  م�ضروعها 
و�لريادي  �لإيجابي  �لتفكري  تعلمت  بعدما 
لتكون هي بدورها “ر�ئدة �أعمال”. ويرتكز 
تنفيذ �لبنامج على م�ضاركة جمموعة من 
�خلبة  �أ�ضحاب  و�ملتطوعات  �ملتطوعني 
ولديهم  ق��ي��ادي��ة،  ب�ضفات  يتحلون  مم��ن 
�حتياجات  على  لالطالع  �لكافية  �ملهار�ت 
ويحملون  �لبنامج،  يف  �مل�ضاركني  �لطلبة 
على  �لطلبة  يحفز  متفائال  �إيجابيا  موقفا 

�ملتطوعني  عدد  وبلغ  و�لإب���د�ع،  �مل�ضاركة 
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متطوعا.
وي��ق��ول �مل��ت��ط��وع ت��ام��ر �ل��زع��ب��ي، �إن 
وتغيري  خب�ته  نقل  على  يعمل  �ملتطوع 
منط تفكري �مل�ضارك لي�ضبح ذ� فكر خالق 
�لوظيفة.  �نتظار  من  ويتحرر  وري��ادي 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أن  �ل���زع���ب���ي،  وي���وؤم���ن 
لهذ�  �لكبرية  �ملعلومات  وتوفر  �ملتطورة 
لإد�رة  �أكب  م�ضوؤولية  عليه  يلقي  �جليل، 
خ�ضو�ضا  �ملعلومات،  من  �لهائل  �لكم  هذ� 
�إذ  �جليل،  هذ�  من  كبرية  �لتوقعات  �أن 
من  ممكن  عدد  �أكب  نقل  �ملتطوع  يحاول 
�لطالب،  تفيد  �لتي  و�ملعلومات  �خلب�ت 
عدد  على  حمتكرة  �ملعرفة  تبقى  ل  حتى 
برنامج  ويت�ضمن  �لأ�ضخا�ص.  من  معني 
�جلل�ضات،  من  جمموعة  �لأعمال،  حتّدي 
مفهوم  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �ل��ط��ل��ب��ة  ي��ت��ع��رف 
وتعلم  فريق  وتكوين  �لأع��م��ال،  حت��ّدي 
�لع��م��ال  ري���ادة  يف  �لأ�ضا�ضية  �مل��ب��ادئ 
و�لتعرف  �لتجارية  �لأعمال  وممار�ضة 
�ختيار  ث��م  وم��ن  �مل��ح��اك��اة،  لعبة  ع��ل��ى 
وت��روي��ج  ف��ري��ق  لكل  �ملنا�ضب  �ل��ت��ح��دي 
�أع��م��ال��ه��م ب��ا���ض��ت��خ��د�م �أف�����ض��ل و�أح���دث 
يف  للدخول  بعدها  لينتقلو�  �لأ�ضاليب، 

للبنامج. �لنهائية  �مل�ضابقة 
�لطلبة  ميار�ص  �جلل�ضات،  ح�ضور  وبعد 
�لعمل  و�ق����ع  حت��اك��ي  �ف��ر����ض��ي��ة  ل��ع��ب��ة 
�لتجاري �خلا�ص بهم با�ضتخد�م �حلا�ضوب، 
و�مل�ضممة ب�ضكل تفاعلي للتعامل مع مناحي 
حياة �لعمل �لتجاري، و�لطالع على نتائج 
و�ختيار  �ملنتجات  لبع�ص  �ل�ضوق  �أب��ح��اث 
�أحدها، ومن ثم حتديد ��ضر�تيجيات �لبيع 
ثم  باملتاجرة،  للبدء  و�ل�ضتعد�د  �ملنا�ضبة 
حتديد مو�زنة �ملبيعات و�لت�ضويق وحتديد 
يف  �مل��ت��اج��رة  ه��ذه  وتطبيق  �ملنتج  ج���ودة 
�مل�ضاركني  من  ويتوقع  �لتجارية.  �لأعمال 
ق��ادري��ن  ي��ك��ون��و�  �أن  �ل��بن��ام��ج  ن��ه��اي��ة  يف 
ميكنهم  ملا  وتطلعاتهم  ثقتهم  تنمية  على 
ريادة  عامل  يف  مهار�تهم  و�ضقل  حتقيقه، 
�إح��د�ث  على  قدر�تهم  وحتديد  �لأعمال، 
تاأثري �إيجابي يف جمتمعهم، وبناء مهار�تهم 
وروح  �ل��ت��و����ض��ل  ذل���ك  يف  مب��ا  �ملوؤ�ض�ضية 
�لإبد�عي  و�لتفكري  �مل�ضكالت  �لفريق وحل 

و�ملقاومة و�ضنع �لقر�ر.

تحّدي األعمال: 11 عاما من تحفيز طلبة 
المدارس على المبادرة والّريادة

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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