
وقف استقبال المرضى في 
العيادات الخارجية للمدينة الطبية 

*عمان 
اأعلنت مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن وقف 
مبنطقة  اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  يف  املر�ضى  ا�ضتقبال 
يوم  من  ب��دءا  اأ�ضبوعني،  مل��دة  را�ضد  الأم��ر  �ضاحية 
اأيلول   15 ولغاية  اأيلول  من  الأول  املوافق  اخلمي�س، 
والرتميم  التحديث  اأع��م��ال  لإج���راء  وذل��ك  املقبل، 

وال�ضيانة ال�ضاملة جلميع اأق�ضام العيادات.
واأ�ضارت املديرية اإىل اأن ا�ضتقبال املر�ضى �ضيقت�ضر 
خالل  ال�ضيدلية  من  ال�ضهرية  العالجات  �ضرف  على 
املعطاة  امل��واع��ي��د  ت��اأج��ي��ل  و�ضيجري  ال��ف��رتة،  ه��ذه 
للمر�ضى خالل فرتة ال�ضيانة اإىل ما بعد النتهاء من 

اأعمال ال�ضيانة.
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ضبط 6 مروجي مخدرات 
بينهم أب وابنائه الثالثة

تعيين 18 محامًيا
 في الجهاز القضائي

انخفاض أسعار الذهب 
محليا بمقدار 30 قروشا

الفاتورة النفطية للمملكة 
تقفز إلى 1.7 مليار دينار

إطالق االستراتيجية 
الوطنية لألمن الغذائي

التربية تشكل غرفة عمليات 
لمتابعة جاهزية المدارس

اعتماد جدول االعفاءات في 
قانون األشخاص ذوي االعاقة

*عمان
المن  مديرية  با�ضم  العالمي  الناطق  ق��ال 
امل��خ��درات  مكافحة  ادارة  يف  العاملني  اإن  ال��ع��ام 
الجت��ار  ن�ضاطات  ملالحقة  جهودهم  يوا�ضلون 
الي��ام  خ��الل  تعاملوا  اإذ  امل��خ��درة،  امل��واد  وترويج 
املا�ضية مع ثالث ق�ضايا نوعية اأُلقي القب�س خاللها 
على �ضتة مروجني لتلك املواد و�ضبط ما بحوزتهم 

من مواد خمدرة.
حتقيقي  فريق  تابع  فقد  الوىل  الق�ضية  ففي 
اح��د  ق��ي��ام  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  الدارة  م���ن  خ��ا���س 
ال�ضخا�س بزراعة مادة املاريجوانا املخدرة داخل 
اأبنائه  رفقة  وقيامه  املفرق  حمافظة  يف  مزرعته 
املفرق  حمافظتي  يف  امل��واد  تلك  برتويج  الثالثة 

والزرقاء.
مداهمة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  وج���رى 
املزرعة والقاء القب�س على الب واأبنائه الثالثة 

بط داخل املزرعة 500 كي�س بال�ضتيكي حتتوي  و�ضُ
�ضبط  اإىل  ا�ضافة  املخدرة  املاريجوانا  مادة  على 

300 �ضتلة من ذات النبتة و�ضالح ناري .
ماأدبا  �ضياق مت�ضل فقد جرت يف حمافظة  ويف 
بعد  املخدرة  امل��واد  مروجي  اح��د  منزل  مداهمة 
لزراعة  منزله  من  ج��زءًا  ا�ضتخدامه  من  التاأكد 
املاريجوانا املخدرة ، وعرث داخل املنزل بعد القاء 
القب�س عليه على 100 �ضتلة من تلك النبتة ا�ضافة 

اىل ن�س كغم من املاريجوانا املجففة املعدة للبيع .
واأكد الناطق العالمي انه يف الق�ضية الثالثة 
جنوب  امل��خ��درة  للمواد  م��روج  على  القب�س  األقي 
اجلرمي  ن�ضاطه  ومتابعة  مراقبته  بعد  العا�ضمة 
ا�ضتخدمها  التي  ال�ضقق  اإح��دى  داخ��ل  ومداهمته 
بط بحوزته 1000 حبة  لرتويج املواد املخدرة و�ضُ
خمدرة وكمية من مادة الكري�ضتال املخدرة و�ضالح 

ناري .

*عمان 
املجل�س  ق��رار  على  باملوافقة  ال�ضامية  امللكية  الإرادة  ���ض��درت 
اأ�ضتاذا حماميا ق�ضاة عاملني يف عدد من  املت�ضمن تعيني 18  الق�ضائي 

حماكم اململكة.
تعيني  ت�ضمن  القرار  اإن  الثنني،  للمجل�س،  العامة  الأمانة  وقالت 
�ضتة ق�ضاة يف حماكم الزرقاء واإربد وبني عبيد والكورة البتدائية يف 
ال�ضنة الأوىل من الدرجة اخلام�ضة، وتعيني 8 ق�ضاة يف ال�ضنة الثانية 
واإربد  وعمان  العقبة  حماكم  يف  لل�ضلح  ق�ضاة  ال�ضاد�ضة  الدرجة  من 

وعجلون.
واأ�ضافت اأن القرار ت�ضمن تعيني اأربعة ق�ضاة يف ال�ضنة الأوىل من 
الدرجة ال�ضاد�ضة، ق�ضاة لل�ضلح يف ال�ضنة الأوىل من الدرجة ال�ضاد�ضة 

ق�ضاة لل�ضلح يف حماكم اربد وبني عبيد والكرك البتدائية.

*عمان 
عياراته  مبختلف  املحلية  ال�ضوق  يف  ال��ذه��ب  اأ�ضعار  انخف�ضت 
املتداولة، الثنني، مبقدار 30 قر�ضا للغرام الواحد، مدفوعة برتاجع 

اأثمان املعدن الأ�ضفر بال�ضوق العاملية.
املواطنني،  من  رغبة  الأكرث   21 عيار  الذهب  غرام  بيع  �ضعر  وبلغ 
عند 35.30 دينار لغايات ال�ضراء من حمالت ال�ضاغة، مقابل 33.80 

دينار جلهة البيع.
ووفقا للن�ضرة التي ت�ضدرها يوميا النقابة العامة لأ�ضحاب حمالت 
من  الغرام  بيع  �ضعر  بلغ  فقد   ، واملجوهرات  احللي  و�ضياغة  جت��ارة 
الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�ضراء من حمالت ال�ضاغة، 41.70 و 

31.40 دينار على التوايل.
وفتح املعدن الأ�ضفر تداولته بال�ضوق العاملية، �ضباح الثنني، على 
تراجع، م�ضجال 1721 دولرا لالون�ضة الواحدة، مقابل 1737 دولر 

يف اإغالق اآخر جل�ضاته الأ�ضبوعية يوم اجلمعة املا�ضي.

*عمان 
والزيوت  وم�ضتقاته  اخلام  النفط  من  اململكة  فاتورة  ارتفعت 
العام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ��الل  باملئة،   77.7 بن�ضبة  املعدنية، 

احلايل.
واأ����ض���ارت ب��ي��ان��ات ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، ال�����ض��ادرة ع��ن دائ��رة 
بلغت  النفطية  الفاتورة  قيمة  اأن  اإىل  الثنني،  العامة  الإح�ضاءات 
مقارنة  العام،  ه��ذا  من  الأول  الن�ضف  يف  دينار  مليار   1.766 نحو 
دينار.  مليون   994 نحو  والبالغة  املا�ضي،  العام  من  الفرتة  بنف�س 
من  اململكة  م�ضتوردات  �ضلم  املعدنية  وال��زي��وت  ال��وق��ود  وَت�����ض��در 
نحو  اإىل  لي�ضل  العام،  هذا  من  الأول  الن�ضف  يف  النفطية  امل�ضتقات 
من  نف�ضها  الفرتة  يف  دينار  مليون   352 مقابل  دينار،  مليون   548
437 مليون دينار،  “برتول” بنحو  النفط اخلام  املا�ضي، تالها  العام 
مقابل 311 مليون دينار يف الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. فيما بلغت 
م�ضتوردات اململكة من ديزل “�ضولر” حوايل 374 مليون دينار، وثم 
اأرواح النفط “بنزين” 381 مليون دينار، والكاز نحو 9 مليون دينار، 

زيوت الت�ضحيم حوايل 17 مليون دينار.

*عمان 
اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  رعى 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  اإط��الق  حفل  الث��ن��ني، 
لالأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية 

لالأعوام 2022 – 2024.
الغذائي  لالأمن  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  وتعد 
يف  الغذائي  لالأمن  اإعدادها  يتم  ا�ضرتاتيجية  اأول 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  الأردن 
الثاين باإعالن عام 2021 عاما لالأمن الغذائي وان 

يكون الأردن مركزا اإقليميا لالأمن الغذائي.
وقال رئي�س الوزراء خالل احلفل، بح�ضور عدد 
من الوزراء وامل�ضوؤولني وممثلي املنظمات الإقليمية 
اإن  الدبلوما�ضية،  البعثات  وروؤ���ض��اء  وال��دول��ي��ة 

الأمن  جمال  يف  الأردن  اتخذها  التي  الإج��راءات 
الغذائي �ضاهمت يف تقدم اململكة على موؤ�ضر الأمن 
التا�ضع  الرتتيب  اإىل  قفزنا  حيث  العاملي،  الغذائي 
والأربعني على م�ضتوى العامل يف عام 2021، مقارنة 

باملرتبة الثانية وال�ضتني يف عام 2020.
ال�ضت�ضرافية  النظرة  اأن  ال�ضدد،  بهذا  واكد 
الأمر  �ضمو  يع�ضده  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جلاللة 
لتوفر  العهد،  ويل  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�ضني 
اأزم��ة  العامل  تداهم  اأن  وقبل  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع 
املتعلقة  التحتية  البنية  يف  وال�ضتثمار  كورونا 
باأماكن التخزين وامل�ضتوعبات الأفقية، �ضمحت لنا 

اأن نكون بهذا املكان واملوقع املتقدم والآمن.
تابع �س2

*عمان 
عمليات  غرفة  والتعليم  الرتبية  وزارة  �ضكلت 
ت�ضم خمتلف الإدارات للوقوف وملتابعة اجلاهزية 

للعام الدرا�ضي 2023/2022.
الفنية  لل�ضوؤون  ال����وزارة  ع��ام  اأم���ني  واأك���دت 
ت�ضريحات  يف  قبيالت  جن��وى  الدكتورة  واملالية 
�ضت�ضتقبل  العمليات  غ��رف  اأن  الثنني  �ضحفية 
مالحظات من اأولياء الأمور بكل ما يتعلق بعمليات 
املقاعد  وتوفر  املدار�س  يف  اأبنائهم  وت�ضجيل  نقل 

وا�ضتالم الكتب املدر�ضية.
التي  العمليات  عرف  اأرقام  اأن  الوزارة  واأعلنت 

هي  الأم���ور،  واأول��ي��اء  املواطنني  ات�ضالت  تتلقى 
 ،065699916  ،065692368  ،065662475
 ،0791881436  ،0791881434،0791881435

.0791881450 ،0791881439
اللم�ضات  و�ضعت  الوزارة  اأن  قبيالت  وبينت 
الطلبة  وا�ضتقبال  التدري�س  ل��ب��دء  الأخ���رة 
املقاعد  ا�ضتكمال  حيث  من  اجل��اري  اآب   31 يف 
 173 دوام  �ضبقها  حيث  الكتب،  وتوزيع  وا�ضتالم 
اأ�ضبوع  قبل  واإدارية  واإداري  ومعلمة  معلم  األف 
ال�ضتعدادات  على  للوقوف  الطلبة  دوام  من 

كافة.

*عمان 
عقدها  التي  جل�ضته  يف  ال��وزراء  جمل�س  واف��ق 
ب�ضر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برئا�ضة  الث��ن��ني، 
ت��ي��ب��ات  اخل�����ض��اون��ة، ع��ل��ى اع��ت��م��اد ج����دول ال��رترَّ
املن�ضو�س  بالإعفاءات  �ضمولها  املطلوب  ة  التي�ضريرَّ
الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  حقوق  قانون  يف  عليها 

ل�ضنة 2017م.
��ل��ع  وت��ت�����ض��م��ن ال��رتت��ي��ب��ات ت��ق�����ض��ي��م ال�����ضِّ
الإعفاءات  توجيه  لغايات  اإعفاوؤها  املطلوب 
التعريفة  بنود  اإعفاء  يتم  بحيث  مل�ضتحقيها، 
ال�ضتخدام  ذات  لع  بال�ضِّ ة  اخلا�ضرَّ اجلمركيرَّة 
الإع���اق���ة  ذوي  ���ض��خ��ا���س  الأ م���ن  احل�����ض��ري 
ة  العامرَّ ��ري��ب��ة  وال�����ضَّ اجل��م��رك��ّي��ة  ال��ر���ض��وم  م��ن 

املبيعات. على  ة  واخلا�ضرَّ
املزدوج  ال�ضتخدام  لع ذات  ال�ضِّ اإعفاء  يتم  كما 

الأ�ضخا�س  جميع  م��ن  ا�ضتخدامها  ُيكن  وال��ت��ي 
الأع��ل��ى  املجل�س  م��ن  تو�ضية  مب��وج��ب  واجل��ه��ات 
التنمية  ووزارة  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  حلقوق 
عن  ���ض��ادٍر  فّني  تقريٍر  على  بناًء  الجتماعية، 
حالة،  لكلِّ  لة  ال�ضّ ذات  بالوثائق  ُمعّزز  املجل�س 
يتم  التي  الإعفاءات  و�ضوابط  لإج��راءات  ووفقًا 
واملبيعات،  خ��ل  ال��درَّ �ضريبة  دائ��رت��ي  م��ن  و�ضعها 
الإعفاء  هذا  ا�ضتخدام  �ضبط  بهدف  واجلمارك، 

وحتقيق الهدف الذي اأُعفَي من اأجله.
نظام  ال���وزراء  جمل�س  اأق��ررَّ  اآخ��ر،  �ضعيد  على 

ة الها�ضميرَّة ل�ضنة 2022م. ت�ضكيل حمكمة بلديرَّ
ة الها�ضميرَّة لوجود  وياأتي الّنظام حلاجة بلديرَّ
التي  اجلرائم  يف  بالنرَّظر  تخت�سُّ  بلديرَّة  حمكمة 
اأموال  حماية  اإىل  اإ�ضافًة  حدودها،  �ضمن  ُترَتكب 

البلدّية وموجوداتها.

*عمان 
ا�ضتقبل جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
و�ضمو الأمر احل�ضني بن عبد اهلل الثاين، 
الثنني،  احل�ضينية  ق�ضر  يف  العهد،  ويل 
اأوائل الثانوية العامة، تقديرا لتفوقهم.

العهد  ويل  و�ضمو  جاللته  وت��ب��ادل 
احل���دي���ث م���ع ال��ط��ل��ب��ة الأوائ������ل ح��ول 
التي  واجل��ه��ود  ال��درا���ض��ي��ة،  مرحلتهم 
بذلوها لتحقيق هذا التفوق يف حت�ضيلهم 

العلمي.
الطلبة  باجتهاد  امللك  جاللة  واأ�ضاد 
جاللته  وحثهم  ومثابرتهم،  الدرا�ضة  يف 
التي  اجلامعية  التخ�ض�ضات  اختيار  على 
ملهن  وتوؤهلهم  املهنية  حياتهم  ت��خ��دم 

امل�ضتقبل.
هو  الواعد  امل�ضتقبل  اأن  جاللته  وبني 
للتخ�ض�ضات التقنية واملهنية، م�ضرا اإىل 
اأن متطلبات �ضوق العمل يف الوقت احلايل 

تختلف عما كانت عليه قبل �ضنوات.
والتعليم  الرتبية  وزير  قال  بدوره، 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزي��ر 
الذي  التفوق  اإن  عوي�س  وجيه  الدكتور 
العام  هذا  العامة  الثانوية  طلبة  حققه 
يوؤكد العزية التي يتميز بها الأردنيون 
جلاللة  تقديره  عن  معربا  والأردنيات، 
ومتابعته  ورع��اي��ت��ه  دع��م��ه  على  امل��ل��ك 

التعليم. لقطاع 

طالبا   37 ف����اإن  ع��وي�����س،  وح�����ض��ب 
الأوىل  امل��راك��ز  على  ح�ضلوا  وط��ال��ب��ة 
مدار�س  من  املختلفة  التعليم  ف��روع  يف 
حمافظات  خمتلف  يف  وخا�ضة  حكومية 

اململكة. 
امللكي  الديوان  رئي�س  اللقاء  وح�ضر 
ومدير  العي�ضوي،  ح�ضن  يو�ضف  الها�ضمي 
جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  مكتب 

ح�ضان.

الملك: المستقبل الواعد 
للتخصصات التقنية والمهنية

*عمان 
ق�ضر  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�ضتقبل 
الرنويجية  اخلارجية  وزيرة  الثنني،  احل�ضينية، 

اأنيكني هويتفيلد.
وتناول اللقاء العالقات بني البلدين ال�ضديقني، 
واآليات تعزيز التعاون بينهما يف جمالت ال�ضتثمار 

والطاقة املتجددة والتغر املناخي.
امل��ل��ك ع��ن ت��ق��دي��ره للدعم  واأع�����رب ج��الل��ة 
ال���ذي ت��ق��دم��ه ال��رنوي��ج ل����الأردن يف ال��ع��دي��د من 
والالجئني  التنموية  للم�ضاريع  خ�ضو�ضا  املجالت، 

واملجتمعات امل�ضت�ضيفة.
الإقليمية  امل�ضتجدات  اإىل  اللقاء  وت��ط��رق 
اإذ  الفل�ضطينية،  الق�ضية  مقدمتها  ويف  والدولية، 
اإىل  للتو�ضل  اجلهود  تكثيف  �ضرورة  جاللته  اأكد 
مبا  الدولتني،  حل  اأ�ضا�س  على  و�ضامل  عادل  �ضالم 

على  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  قيام  ي�ضمن 
خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعا�ضمتها 

القد�س ال�ضرقية.
من جهتها، اأعربت وزيرة اخلارجية الرنويجية 
عن �ضكرها جلاللة امللك على الدور الذي يقوم به 
الأردن يف ا�ضت�ضافة الالجئني، وحر�س بالدها على 
ذلك  يف  مبا  للمملكة  تقدمه  الذي  الدعم  موا�ضلة 

لالجئني.
الأردن  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  ولفتت 

والرنويج يف خمتلف القطاعات.
ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�ضر 
ال�ضفدي،  اأي���ن  امل��غ��رتب��ني  و���ض��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 
جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  مكتب  وم��دي��ر 
اإي�ضبني  عمان  يف  الرنويجي  وال�ضفر  ح�ضان، 

ليندباك.

الملك وولي العهد يستقبالن أوائل الثانوية العامة
الملك يستقبل وزيرة الخارجية النرويجية

الملك: ضرورة التوصل 
إلى سالم على أساس حل الدولتين

 نجمة العام المثالية 

سعادة األستاذة الرائعة

شومه حسين العلوان
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
رعى رئي�س الوزراء الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة 
الثنني، حفل اإطالق ال�ضرتاتيجية الوطنية 
وخطتها   2030  -  2021 ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن 

التنفيذية لالأعوام 2022 – 2024.
لالأمن  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  وت��ع��د 
الغذائي اأول ا�ضرتاتيجية يتم اإعدادها لالأمن 
جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  الأردن  يف  الغذائي 
 2021 ع��ام  ب��اإع��الن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
مركزا  الأردن  يكون  وان  الغذائي  لالأمن  عاما 

اإقليميا لالأمن الغذائي.
وقال رئي�س الوزراء خالل احلفل، بح�ضور 
الوزراء وامل�ضوؤولني وممثلي املنظمات  عدد من 
البعثات  وروؤ����ض���اء  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اتخذها  التي  الإج���راءات  اإن  الدبلوما�ضية، 
يف  �ضاهمت  الغذائي  الأم��ن  جم��ال  يف  الأردن 
تقدم اململكة على موؤ�ضر الأمن الغذائي العاملي، 
والأربعني  التا�ضع  الرتتيب  اإىل  قفزنا  حيث 

مقارنة   ،2021 ع��ام  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 
باملرتبة الثانية وال�ضتني يف عام 2020.

واكد بهذا ال�ضدد، اأن النظرة ال�ضت�ضرافية 
�ضمو  يع�ضده  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جلاللة 
الأمر احل�ضني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد، 
لتوفر ال�ضلع الأ�ضا�ضية وقبل اأن تداهم العامل 
التحتية  البنية  يف  وال�ضتثمار  كورونا  اأزم��ة 
وامل�ضتوعبات  ال��ت��خ��زي��ن  ب��اأم��اك��ن  املتعلقة 
الأفقية، �ضمحت لنا اأن نكون بهذا املكان واملوقع 

املتقدم والآمن.
وا�ضاف ان الأردن بقيادة جاللة امللك كان 
الغذائي  الأم��ن  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  �ضباقا 
ومنحه اأولوية متقدمة على خمتلف امل�ضتويات 
الأمن  ولكون  والدولية  والإقليمية  الوطنية 
الغذائي متطلبا رئي�ضا و�ضروريا لتحقيق الأمن 

الوطني.
وا�ضار اخل�ضاونة اىل الجتماع الذي عقد 
لالطالع  امللك  جاللة  برئا�ضة  املا�ضي  الأ�ضبوع 
التنمية  خ��ط��ة  يف  ال��ع��م��ل  ���ض��ر  ت��ق��دم  ع��ل��ى 
املبا�ضرة  وتوجيهاته   ، اململكة  يف  الزراعية 
ب�ضرورة تكاملها مع خطة الأمن الغذائي، اإىل 
بنت  التي  القت�ضادي  التحديث  روؤي��ة  جانب 

ب�ضكل كبر على ما ت�ضمنته هذه اخلطة.
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  ان  واك��د 
�ضيحظى  التنفيذية،  وخطتها  الغذائي  لالأمن 
يوليها  التي  الأهمية  تعك�س  متقدمة  باأولوية 
احلكومة  و�ضتعمل  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الأردن 
املبادرات  تنفيذ  متطلبات  جميع  توفر  على 

والربامج وامل�ضاريع الواردة فيها.
ياأتي  ال�ضرتاتيجية  اطالق  ان  اىل  ولفت 
من  العامل  دول  بقية  مثل  فيه،  نعاين  وقت  يف 
غر  تراكمية  واأبعاد  اآثار  لها  واأح��داث  اأزمات 
واأزم��ة  اللجوء،  م��وج��ات  يف  متثلت  م�ضبوقة 
العاملية  والأزم���ات  املناخي،  والتغر  ك��ورون��ا، 
وغرها،  الأوك��ران��ي��ة   – الرو�ضية  ك��احل��رب 
ه�ضا�ضة  م��ن  زادت  الأزم����ات  ه��ذه  ان  مبينا 
الأم��ن  فيما يخ�س  والأف���راد  والأ���ض��ر  ال��دول 
القت�ضادية  التحديات  من  وفاقمت  الغذائي، 
التي كانت تعاين منها  والجتماعية والبيئية 

الدول من قبل.
قطاع  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  اأن  “ومبا  وق���ال: 
على  ت�ضرف  اإذ  وامل���ع���ارف،  اجل��وان��ب  متعدد 
اإدارته العديد من املوؤ�ض�ضات، ويعاين �ضعفا يف 
الأطر املوؤ�ض�ضية والقانونية التي تنظم العمل 
الغذائي  الأم��ن  حتقيق  اإىل  ال�ضعي  ف��اإن  فيه، 
الأردن  التزامات  مع  يتما�ضى  مبا  امل�ضتدام، 
 ،2030 امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف  بتحقيق 
الأهمية  الغذائي  الأمن  مو�ضوع  اإيالء  يتطلب 
اأولوياتنا  راأ�س  على  يكون  واأن  ي�ضتحقها،  التي 
نعمل على  واأن  والعاملية،  الوطنية والإقليمية 

معاجلة مواطن ال�ضعف فيه ».
الوطنية  اللجنة  �ضكلت  ان احلكومة  وذكر 

لالأمن الغذائي برئا�ضة وزير الزراعة وع�ضوية 
ممثلني عن القطاعني العام واخلا�س واملانحني 
املجتمع  ومنظمات  املتحدة  الأمم  ومنظمات 
ا�ضرتاتيجية  اإع���داد  على  لالإ�ضراف  امل��دين؛ 
ال�ضمويل؛  مبفهومه  الغذائي  لالأمن  وطنية 
وحت��دد  امل��ه��م،  القطاع  ه��ذا  يف  العمل  لتوؤطر 
والقيا�س  للتطبيق  قابلة  وموؤ�ضرات  اأه��داف��ا 
تعظيم  اأج��ل  من  حم��ددة؛  زمنية  اأط��ر  �ضمن 
بها  يحظى  التي  الن�ضبية  امليزات  من  الفائدة 
ال�ضليم،  الغذاء  توفر  اإىل  ي��وؤدي  مبا  الأردن، 
ال�ضتراد  اأو  املحلي  الإنتاج  خالل  من  �ضواء 

بكميات كافية وخمزون وافر.
على  اأخرا  وافقت  احلكومة  ان  اىل  وا�ضار 
لي�ضكل  الغذائي؛  لالأمن  الأعلى  املجل�س  اإن�ضاء 
اإطارا اإ�ضرافيا وموجها لل�ضيا�ضات ذات العالقة 
بالأمن الغذائي، وي�ضكل ذراعا تنفيذيا وداعما 

للموؤ�ض�ضات العاملة يف هذا املجال.
واك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 
واحلر�س  الغذائي  الأم��ن  جمال  يف  الإقليمي 
هذا  يف  للتعاون  الإق��ل��ي��م  دول  توليه  ال���ذي 
اإقليميا  مركزا  الأردن  ي�ضبح  بحيث  املجال؛ 
ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي وم��رك��زا ل��ت��وف��ر اخل��دم��ات 
اللوج�ضتية والفنية ذات العالقة، ملا لذلك من 
انعكا�ضات اإيجابية على تعزيز الأمن وحت�ضني 

م�ضتويات املعي�ضة يف الإقليم.
اكتفاء  ن�ضب  م��ن  حتقيقه  مت  مب��ا  واأ���ض��اد 
ع��ال��ي��ة يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����ض��ل��ع ال��زراع��ي��ة 
انه  مو�ضحا  الوطني،  امل�ضتوى  على  والغذائية 
مل يكن بالإمكان حتقيقها لول اجلهود امل�ضنية 
وحتملهم  وعائالتهم،  املزارعون  يبذلها  التي 
تكتنف  التي  اليقني  وع��دم  اخلطورة  لعوامل 
العمل الزراعي، ويف مقدمتها خماطر �ضح املياه.
الذي  املتميز  الإجناز  الوزراء  رئي�س  وثمن 
ال�ضلع  ا�ضرتاتيجي من  حققناه بتوفر خمزون 
القمح وال�ضعر، لفرتات  راأ�ضها  الأ�ضا�ضية، على 
زمنية تعد من اأعلى الدول يف الإقليم والعامل.

فاعلة  �ضراكات  بناء  �ضرورة  على  و�ضدد 
ومنظمات  املانحة  وال���دول  الإقليم  دول  مع 
الأمم املتحدة؛ من اأجل حتقيق الأمن الغذائي 
املناخي،  التغر  اآث���ار  م��ن  واحل���د  امل�����ض��ت��دام، 
وتوفر  اللجوء،  اأع��ب��اء  حتمل  يف  وامل�ضاركة 

حياة كرية لالجئني.
من  لكل  بال�ضكر  ال����وزراء  رئي�س  وت��ق��دم 
ال�ضرتاتيجية وخطة عملها،  اإعداد  �ضاهم يف 
قطاع  من  فاعل،  ت�ضاركي  جهد  من  بذلوه  ملا 
دولية  ومنظمات  املدين  وجمتمع  وخا�س  عام 
واإقليمية ومانحني يف اإطار هذه ال�ضرتاتيجية 
له  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي  ب��الأم��ن  املتعلقة  ال��ه��ام��ة 
امل�ضتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  كبر  ارت��ب��اط 
كورونا  جائحة  اثناء  اأهميته  بروز  عن  ف�ضال 

وتداعيات الأزمة الأوكرانية الرو�ضية.
رئي�س  ال���زراع���ة،  وزي���ر  ق���ال  جهته  م��ن   
املهند�س  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الوطنية  اللجنة 

قدمها  ال��ت��ي  امل��رت��ك��زات  ان  حنيفات،  خ��ال��د 
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف حوار بورلوغ يف 
ت�ضرين الول عام 2020 اثناء جائحة كورونا 
الأن��ظ��ار  لتوجيه  ط��ري��ق  خريطة  اأ�ضبحت 
العاملية والإقليمية ملواجهة الأزمات وتاأثرها 

على الأمن الغذائي .
ه��ذه  اخ�����ذت  احل��ك��وم��ة  ان  اىل  ول���ف���ت 
باإعداد  قدما  للم�ضي  عاتقها  على  املرتكزات 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي 
وخطتها التنفيذية ما انعك�س على حت�ضن اداء 

الردن يف املوؤ�ضرات الدولية بهذا املجال.
واكد وزير الزراعة ان ا�ضرتاتيجية المن 
جاللة  م��ن  مبا�ضر  باهتمام  حتظى  الغذائي 
ال�ضيا�ضات  مراجعة  يف  ا�ضهم  الذي  المر  امللك 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  ال��ق��ط��اع��ي��ة  واخل��ط��ط 
المن  ا�ضرتاتيجية  مع  لدجمها  القت�ضادية 
انه  اىل  لفتا  التنفيذية،  وخطتها  الغذائي 
فاعلة  �ضراكات  ايجاد  على  العمل  �ضيجري 
لبناء  الدولية  واملنظمات  ال�ضقيقة  الدول  مع 
الغذائي  لالأمن  م�ضتدامة  اإقليمية  منظومة 
تعمل على ال�ضتغالل الكفوؤ للموارد املتاحة يف 
دول الإقليم والتكامل لتوفر املزيد من الغذاء 

وحتقيق الرفاه للمواطنني.
التاأثر  ان  اىل  حنيفات  املهند�س  ولفت 
كورونا  وجائحة  القليمية  لالزمات  الوا�ضح 
الكلف  وارت��ف��اع  ونق�ضه  النتاج  �ضال�ضل  على 
البرتول،  ا�ضعار  وارت��ف��اع  بال�ضحن  املرتبطة 
املتغرات  كافة  مع  التكيف  اىل  الردن  دفعت 
القطاعني  بني  الوثيقة  ال�ضراكة  خ��الل  من 
على  للمقيمني  الغذاء  لتوفر  واخلا�س  العام 
الرا�ضي الردنية بجودة عالية و�ضعر مقبول 

رغم اثر الت�ضخم العاملي على ال�ضلع كافة.
ملنظمة  ال��ق��ط��ري  امل��م��ث��ل  ا����ض���ار  ب�����دوره 
الغذية والزراعة لالأمم املتحدة نبيل ع�ضاف 
الغذائي  لالمن  ال�ضرتاتيجية  اهمية  اىل 
امللك  جاللة  توجيهات  مع  متا�ضيا  تاأتي  والتي 
معربا  الغذائي،  المن  لتعزيز  الثاين  عبداهلل 
هذه  لإع��داد  الردنية  للحكومة  تقديره  عن 

ال�ضرتاتيجية .
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ات  ال���ت���زام  واك���د 
امل�ضتدامة  التنمية  اه��داف  بتحقيق  املعنية 
امل�ضتوى  على  الغذاء  توفر  و�ضمان  الردن  يف 
الوطني وتعزيز حوكمة الأمن الغذائي يف ظل 

التحديات التي تواجه الردن .
املقيم  واملمثل  القطري  املدير  حتدث  كما 
لربنامج الغذية العاملي الربتو كوريا مينديز، 
ا�ضرتاتيجية  بدعم  الربنامج  التزام  موؤكدا 
اليوم  اأطلقت  التي  الردن  يف  الغذائي  الم��ن 
باعتباره �ضريكا ا�ضا�ضيا يف حتقيق اأهداف هذه 

ال�ضرتاتيجية .
تو�ضيحيا  عر�ضا  الزراعة  وزارة  وقدمت 
حول ال�ضرتاتيجية والأهداف املركزية التي 

�ضتعمل على حتقيقها.

*عّمان 
الإع���الم  ل�����ض��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ا�ضتقبل 
الناطق الر�ضمي با�ضم احلكومة في�ضل ال�ضبول، 
اإعالميًا  وفدًا  ال��وزراء،  رئا�ضة  دار  يف  الثنني، 

م�ضريًا يزور الأردن.
واأكد ال�ضبول خالل اللقاء اأهمية العالقات 
املتينة التاريخية التي جتمع اململكة الأردنية 
والتي  العربية،  م�ضر  وجمهورية  الها�ضمية 
واأخوه  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  يرعاها 

فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�ضي�ضي.
وتوافقًا  ثباتًا  هناك  اإن  ال�ضبول  وق��ال 
امل�ضرتك  الهتمام  ذات  والق�ضايا  املواقف  يف 
م�ضر  اأم��ن  اأن  موؤكدًا  ال�ضقيقني،  البلدين  بني 
كما  وا�ضتقراره،  الأردن  اأم��ن  من  وا�ضتقرارها 

د قيادتا البلدين دائمًا. توؤكِّ
يف  امل�ضرية  الإع��الم  و�ضائل  ب��دور  واأ���ض��اد 
اإىل  ووق��وف��ه��ا  الأردن��ي��ة  ل��الأح��داث  تغطيتها 
متر  التي  الق�ضايا  خمتلف  يف  اململكة  جانب 
جتمع  التي  الوثيقة  العالقة  من  انطالقًا  بها، 

البلدين قيادة وحكومة و�ضعبًا.
وزراء  جمل�س  اجتماع  اإىل  ال�ضبول  ولفت 
العا�ضمة  يف  �ضيعقد  ال���ذي  ال��ع��رب  الإع���الم 
امل�ضرية القاهرة ال�ضهر املقبل، والذي �ضيبحث 
التي  الق�ضايا  مقدمتها،  ويف  الق�ضايا  من  عددًا 
التوا�ضل  و�ضائل  واأث��ر  العربي  الإع���الم  تهم 

الجتماعي على املجتمعات العربية.
خم�س  طرحتها  التي  املبادرة  اأهمية  واأكد 

العاملية  ال�ضركات  مع  للتوا�ضل  عربية  دول 
و�ضائل  مع  للتعامل  جديدة  اآلية  و�ضع  لبحث 
تكليف  جرى  اأنه  مبينًا  الجتماعي،  التوا�ضل 
تقرير  لو�ضع  العربية  ال��دول  اإذاع��ات  احت��اد 
فني �ضيبحث يف اجتماع جمل�س وزراء الإعالم 

العرب.
كما اأكد ال�ضبول اأهمية بناء حتالف عربي 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  خطر  ملواجهة 
ا���ض��ت��ح��وذت ع��ل��ى الإع����الن م��ن و�ضائل  ال��ت��ي 
حق  ه��و  الإع���الن  اأن  على  م�����ض��ددًا  الإع����الم، 

لو�ضائل الإعالم.
ولفت اإىل اأن هناك فر�ضة لو�ضائل الإعالم 
ل�ضتعادة دورها واألقها من خالل اإثبات روايتها 
التي  الكاذبة  والأخ��ب��ار  الإ���ض��اع��ات  وتفنيد 
تنت�ضر على بع�س و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
مواقف  اإىل  اللقاء  خالل  ال�ضبول  وتطرق 
الفل�ضطينية،  الق�ضية  جتاه  الثابتة  الأردن 
الدفاع  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ودور 
الإ�ضرائيلي،  الح��ت��الل  ممار�ضات  �ضد  عنها 
على  التاريخية  الها�ضمية  الو�ضاية  واأهمية 
القد�س،  يف  وامل�ضيحية  الإ�ضالمية  املقد�ضات 
اإىل  جاللته  بقيادة  الأردن  وقوف  جانب  اإىل 
الق�ضايا  خمتلف  يف  ال��ع��رب  الأ���ض��ق��اء  جانب 

العربية.
التي  التحديات  خمتلف  اإىل  تطرق  كما 
تواجه الأردن داخليًا وخارجيًا، ومنها حماية 
خماطر  م��ن  ال�����ض��رق��ي��ة  ال�ضمالية  احل����دود 

التهريب واملخدرات، موؤكدًا اأن القوات امل�ضلحة 
الأردنية – اجلي�س العربي، تقف بحزم وثبات 

يف مواجهة هذه املخاطر.
وع��ر���س وزي���ر ال��دول��ة ل�����ض��وؤون الإع���الم 
حيال  الأردن  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  الإج������راءات 
 – الرو�ضية  والأزم���ة  كورونا  اأزم��ة  تداعيات 

الأوكرانيرَّة ول �ضيما اآثارهما القت�ضادية.
للثقافة  عا�ضمة  اإرب��د  اختيار  اإىل  واأ�ضار 
العربية  لل�ضياحة  عا�ضمة  ومادبا  العربية 
عربية  فعاليات  تت�ضمن  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  ه��ذا 
اإط��ار  يف  اململكة  خ��ارج  من  وف��ود  وا�ضت�ضافة 

التعاون الثقايف وال�ضياحي العربي.
خطر  عن  امل�ضري  الوفد  اأع�ضاء  وحت��دث 
املجتمعات  على  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
ع��ادات  تغير  على  تاأثرها  وم��دى  العربية، 

وثقافات ال�ضعوب خالل ال�ضنوات املقبلة.
العربي  اجلمعي  العمل  اأهمية  واأك���دوا 
لإي����ج����اد ب���دي���ل ع���ن و����ض���ائ���ل ال��ت��وا���ض��ل 
ال�ضلبية  خلطورة  منبهني  عربيًا،  الجتماعي 
وتاأثرها  الو�ضائل  ه��ذه  على  تنت�ضر  التي 

العام. املزاج  على 
التي  العلمني  قمة  اأهمية  اإىل  واأ���ض��اروا 
الأ�ضبوع  امل�ضري  ال�ضمايل  ال�ضاحل  يف  عقدت 
اإىل  لفتني  العربية،  الق�ضايا  بحث  يف  املا�ضي 
وزراء  جمل�س  �ضيطرحها  التي  املوا�ضيع  اأب��رز 
ال�ضهر  يف  اجتماعه  خ��الل  ال��ع��رب  الإع����الم 

املقبل.

الخصاونة يرعى حفل إطالق 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي

الشبول يستقبل وفدًا إعالميًا مصريًا

الملكة رانيا تلتقي عددا من مستفيدي 
مؤسسة شباب 42 في مأدبا

*مأدبا 
مع  غداء،  ماأدبة  الثنني،  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  تناولت 

�ضباب موؤ�ض�ضة �ضباب42 يف مطعم بيت اخلروب يف ماأدبا.
لها  ولي�س  كبرة،  الأردين  ال�ضباب  “طموحات  جاللتها:  وقالت 
مبتكرة  بحلول  اخل��روج  على  وق��ادر  مميز  الأردين  وال�ضباب  ح��دود، 

واأفكار اإبداعية بف�ضل همتهم املمزوجة بالعزية والعمل«.
وخالل حديث جاللتها مع ال�ضباب، ا�ضتمعت اإىل �ضرح من موؤ�ض�س 
كان   2017 “اإن  قال:  الذي  م�ضاروة،  ها�ضم  الربحية،  غر  �ضباب42 
عام التاأ�ضي�س؛ بهدف متكني ال�ضباب واملراأة و�ضناعة التغير امل�ضتدام 

وتعزيز قدرتهم على التاأثر يف ر�ضم ال�ضيا�ضات العامة«.
اأدوات  ل�ضتخدام  ال�ضباب  متكني  على  تعمل  املوؤ�ض�ضة  اأن  واأ�ضاف 
مبادئ  على  ترتكز  التي  الفاعلة  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  التنمية، 
التما�ضك  وتعزيز  القانون،  و�ضيادة  الإن�ضان،  وحقوق  الديقراطية 
اإيل  للو�ضول  القرار  �ضنع  عملية  يف  وامل�ضاركة  وامل�ضاءلة  املجتمعي، 
تر�ضيخ  خالل  من  املجتمعات  دور  وتعزيز  اأف�ضل،  تنموية  خمرجات 
الثقافة  م��ن  ج��زءا  لت�ضبح  الجتماعي  ال��ن��وع  ومم��ار���ض��ات  مفاهيم 
م�ضتوى  رفع  خالل  من  بذلك  املوؤ�ض�ضة  وتقوم  الأردن،  يف  املجتمعية 
واحلرية  وامل�����ض��اواة  كالعدالة  املدنية،  القيم  ح��ول  ال��ع��ام  ال��وع��ي 
وامل�ضاركة  امل�ضاءلة  و�ضائل  تطوير  على  املوؤ�ض�ضة  وعملت  وامل�ضاركة، 
وت�ضميم  املجتمعي  واحلوار  ماأدبا  حمافظة  يف  القرار  �ضنع  عملية  يف 

وتنفيذ حمالت املنا�ضرة وك�ضب التاأييد.
والربامج  ال�ضباب  م�ضاريع  عن  جاللتها  ا�ضتف�ضرت  اللقاء،  وخالل 
التي يقومون بتنفيذها، م�ضرة اإىل اأن ال�ضباب هم الأقدر على حتديد 

اأولوياتهم واحتياجاتهم واحتياجات مناطقهم.
ال�ضت�ضالم،  بعدم  تبداأ  النجاح  و�ضفة  “براأيي  جاللتها  واأ�ضافت 
لأنه ل يوجد �ضخ�س اأو موقف يّر بحياة الإن�ضان اإل ويحمل حتديا 
وفر�ضة، والإن�ضان املتميز هو الذي يحول ال�ضعوبات حللول وم�ضاريع 

واأفكار ت�ضتفيد من الإبداع لتحقيق ما يطمح له«.
واقعية عن  اليوم هي ق�ض�س  �ضمعتها  التي  “الأحاديث  اإن  وقالت 
حما�ضكم وتعبكم و�ضربكم. اإجنازاتكم مهمة، ولكن من اأهم الإجنازات 
هو الروح املعنوية الكبرة التي وجدتها عندكم. ولهذا ال�ضبب اأرغب 

يف دعم مبادرتكم اجلديدة لتوا�ضلوا جناحاتكم«.
وعملت املوؤ�ض�ضة على تنفيذ عدد من امل�ضاريع، �ضارك فيها اأكرث من 
3 اآلف �ضاب، مثل م�ضروع “قعدة �ضباب” لتوفر م�ضاحات اآمنة لل�ضباب 
لرفع وعيهم حول ق�ضايا املجتمع املختلفة، وم�ضروع “ح�ضبان زمان”، 
الذي يركز على رفع وعي املجتمع املحلي باأهمية احلفاظ على املواقع 
ال�ضياحية والرتويج لها وتر�ضيخ مفهوم املوروث ال�ضعبي يف املجتمعات، 
والوئام  املواطنة  لتعزيز  يهدف  ال��ذي  جديدة”،  “اآفاق  وم�ضروع 
الديني، وم�ضروع مراقبة النتخابات النيابية، وم�ضروع “نواب ميرت”؛ 
لتمكني ال�ضباب وبناء قدراتهم على �ضياغة واإعداد اأوراق ال�ضيا�ضات 
وم�ضروع  ماأدبا،  حمافظة  يف  التنموية  الحتياجات  وحتديد  العامة 

واحل�ضاب. القراءة  على  الأوىل  الأطفال” بال�ضفوف  لتعليم  “لبيب 
املجتمع  وعي  رفع  اإىل  تهدف  التي  وعي”،  “حملة  اإىل  بالإ�ضافة 
حمافظة  ل�ضباب  املحلية  وال�ضرتاتيجية  كورونا،  فرو�س  مبخاطر 
الذي  �ضباب42  زمالة  وم�ضروع  �ضبابية،  تنموية  خطة  وو�ضع  ماأدبا 
حمافظة  يف  العمل  �ضوق  يف  وانخراطهم  ال�ضباب  قدرات  لبناء  يهدف 
وم�ضروع  الأج��ر،  مدفوعة  تدريبية  زم��الت  توفر  خالل  من  ماأدبا 
باأهمية  املحلي  واملجتمع  ال�ضباب  وع��ي  لرفع  بالأخ�ضر”  “ماأدبا 
“اخلدمات  وم�ضروع  امل�ضاحات،  ا�ضتغالل  على  وت�ضجيعهم  الزراعة 
ال�ضحية  اخل��دم��ات  من  جمموعة  لتقدمي  يهدف  ال��ذي  ال�ضحية”، 
النظارات  للمجتمع املحلي من اجلن�ضية الأردنية وال�ضورية كخدمات 
وم�ضروع  وال�ضلوك،  النطق  ت�ضحيح  وجل�ضات  وال�ضماعات  الطبية 
واملحافظات،  البلديات  جمال�س  انتخابات  ملراقبة  ميرت”  “رقابة 
وم�ضروع “الطاقة البديلة” لرفع وعي املجتمع من اجلن�ضية الأردنية 

وال�ضورية باأهمية ا�ضتخدام و�ضائل توفر الطاقة.
بيت  التحية على �ضاحب مطعم  األقت جاللتها  املطعم،  ويف مطبخ 
التي  املطاعم  من  يعترب  ال��ذي  املطعم  وموظفي  مهيار  راك��ان  خ��روب 
حتافظ على الأكل الرتاثي وتعتمد يف مكونات الأطباق على منتجات 

احلقل الطبيعية.

الخصاونة يؤكد عمق العالقات 
األخويَّة التاريخية بين األردن ومصر

*عّمان 
العالقات  متانة  اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
برعاية  حتظى  والتي  وم�ضر،  الأردن  جتمع  التي  ا�ضخة  الررَّ ة  الأخويرَّ
واهتمام من جاللة امللك عبد اهلل الثاين واأخيه فخامة الرئي�س عبد 

الفتاح ال�ضي�ضي.
الوزراء،  رئا�ضة  دار  يف  الثنني،  لقائه  خالل  الوزراء  رئي�س  وقال 
وفدًا اإعالميًا م�ضريًا يزور اململكة: “ال�ضعب امل�ضري له مكانة خا�ضة 
عبد  بن  احل�ضني  الأم��ر  و�ضمو  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ل��دى 
التاريخية  الأخوية  الروابط  اإىل  لفتًا   ،“ العهد  ويل  الثاين،  اهلل 

والعالقات ال�ضرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�ضعبني ال�ضقيقني.
ولفت اخل�ضاونة، خالل اللقاء الذي ح�ضره وزيرا الدولة ل�ضوؤون 
الإعالم  ل�ضوؤون  والدولة  اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور  ال��وزراء  رئا�ضة 
التعاون  تعزيز  على  البلدين  قيادتي  حر�س  اإىل  ال�ضبول،  في�ضل 
الثنائي بني الأردن وم�ضر يف خمتلف املجالت، ودوام التن�ضيق امل�ضرتك 
يف الق�ضايا الإقليمية والدولية، مبا يحقق م�ضالح البلدين وال�ضعبني 
الدبلوما�ضي  اجلهد  تكري�س  اأهمية  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د  ال�ضقيقني. 
الأردين امل�ضري بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين واأخيه الرئي�س 
الق�ضية  مقدمتها  ويف  العربية،  الق�ضايا  خلدمة  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد 
الفل�ضطينية، و�ضوًل اإىل جت�ضيد حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني الوطنية 
الفل�ضطينية  اإقامة الدولة  امل�ضروعة على ترابه الوطني، مبا ي�ضمن 
امل�ضتقلة، كاملة ال�ضيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 
وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية، وفق حل الدولتني واملرجعيات والقرارات 
وال�ضتقرار  والعادل  ال�ضامل  ال�ضالم  لتحقيق  ال�ضلة  ذات  الدولية 
اإطار  من اجلانبني يف  ُتبَذل  التي  اأهمية اجلهود  اأكد  كما  املنطقة.  يف 
اإطار  ويف  وم�ضر،  الأردن  بني  البينية  القت�ضادية  العالقات  تعزيز 
الثالثي  التعاون  اآلية  اأن  موؤكدًا  ال�ضقيق،  العراق  مع  الثالثي  التعاون 
يف�ضي  مبا  ال��ث��الث،  ال��دول  بني  القت�ضادي  التعاون  تعزيز  هدفها 
ملن  مفتوحة  اآلية  وهي  ال�ضيا�ضي  جانب  اإىل  القت�ضادي  التكامل  اإىل 
ال�ضراكة  مبادرة  اإىل  اخل�ضاونة  واأ�ضار  ال�ضقيقة.  الدول  من  يرغب 
ال�ضناعية التكاملية بني الأردن وم�ضر والإمارات التي اأعلنت يف �ضهر 
الراغبة  العربية  الدول  اأمام  الباب مفتوح  اأن  اإىل  املا�ضي، لفتًا  اأيار 
التعاون القت�ضادي وحتقيق  اآفاق  املبادرة �ضمن  اإىل هذه  بالن�ضمام 
م�ضر  تبذلها  التي  املميزة  باجلهود  واأ�ضاد  امل�ضرتكة  وامل�ضالح  التكامل 
كاملدينة  الكربى  امل�ضاريع  واإقامة  ال�ضتثمار  جم��الت  يف  ال�ضقيقة 
الإدارية اجلديدة، وتطوير �ضبكة النقل الربي، م�ضرًا اإىل اأن الأردن 
يتطلع اإىل ال�ضتفادة من التجربة امل�ضرية، خ�ضو�ضًا يف جمال تطوير 
العا�ضمة  يف  ال�ضكانية  الزيادة  ت�ضتوعب  جديدة  مدينة  اإن�ضاء  فكرة 
التحديات  اأه��م  اللقاء،  خ��الل  ال���وزراء،  رئي�س  وعر�س  وال��زرق��اء. 
الراهنة الإقليمية والعاملية وتاأثراتها وتداعياتها، موؤكدًا اأن الأردن 
جتاوز الكثر من هذه التحديات بف�ضل حكمة جاللة امللك عبد اهلل 
ال�ضائب مع  التعامل  الثاين ونظرته ال�ضت�ضرافية ما مكن الأردن من 
التحديات املختلفة خا�ضة جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الرو�ضية 

- الأوكرانية وارتفاع اأ�ضعار الطاقة يف ال�ضوق العاملية.

مذكرة تفاهم بين مؤسسة 
ولي العهد والمستقلة لالنتخاب

*عّمان 
الثنني،  لالنتخاب  امل�ضتقلة  والهيئة  العهد  ويل  موؤ�ض�ضة  وقعت 
مذكرة تفاهم بح�ضور املدير التنفيذي للموؤ�ض�ضة، الدكتورة متام منكو، 

ورئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة املهند�س مو�ضى املعايطة.
التوعية  اإط��ار  توفر  اإىل  الهيئة،  بيان  بح�ضب  املذكرة،  وتهدف 
الأك��ادي��ي��ة  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  والهيئة  املوؤ�ض�ضة  ب��ني  وال��ت��دري��ب 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضباب،  لدى  النتخابي  الوعي  وتعزيز  امل�ضرتكة، 
تعزيز �ضبل التعاون بني الطرفني لتوعية وحتفيز ال�ضباب لالنخراط 
العملية  ومراحل  مبجريات  الوعي  وتنمية  ال�ضيا�ضية،  الأح��زاب  يف 

النتخابية باأنواعها كافة.
التعاون  اأهمية  لالنتخاب  امل�ضتقلة  الهيئة  حر�س  املعايطة  واأكد 
التطور  وا�ضتثمار  �ضيا�ضيا،  ال�ضباب  وتوعية  العهد،  ويل  موؤ�ض�ضة  مع 
يف  واإ�ضراكهم  ال�ضيا�ضية  وقدراتهم  مهاراتهم  توظيف  يف  التكنولوجي 
التغير الإيجابي، من  �ضياغة الربامج احلزبية، ومتكينهم من قيادة 
خالل برنامج “اأنا اأ�ضارك” والذي ي�ضتهدف طلبة اجلامعات وخريجي 
مبراحل  وتثقيفهم  ال�ضبابي  الوعي  م�ضتوى  رفع  يف  وي�ضهم  الربنامج، 

العملية النتخابية.
املهارات  لكت�ضاب  فر�ضة  يعد  اأ���ض��ارك  اأن��ا  برنامج  اأن  واأ���ض��اف 
احلمالت  اإدارة  وكيفية  النتخابية،  العملية  عن  الالزمة  واملعلومات 
التوا�ضل  مواقع  وا�ضتثمار  النتخابي،  البيان  وكتابة  النتخابية، 

الجتماعي يف الدعاية النتخابية.
حاليا  تعقد  اجلامعات،  مع  وبالتعاون  الهيئة  اأن  املعايطة  وبني 
جل�ضات توعوية �ضمن برنامج ملتقى اأنا اأ�ضارك الأول، الهادف اإىل دمج 
ال�ضباب الأردين يف اجلامعات يف احلوار والعمل العام، وتوفر م�ضاحة 
املحافظات  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  ال�ضباب  بني  حوارية 
العمل  مثل  الوطنية  والأولويات  الق�ضايا  خمتلف  ملناق�ضة  والوطن، 
والراأي  الراأي  واحرتام  الوطنية  والهوية  القانون،  و�ضيادة  احلزبي، 

الآخر.
وقالت منكو من جهتها: “تن�ضجم املذكرة مع توجيهات �ضمو الأمر 
احل�ضني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد ب�ضرورة ت�ضجيع الطلبة على 
امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، وتعزيز الثقافة احلزبية لديهم، وترفد اجلهود 

املبذولة على �ضعيد التحديث ال�ضيا�ضي ال�ضامل يف اململكة«.
فتح  على  اأ�ضارك”  “اأنا  خالل  من  املوؤ�ض�ضة  يف  نعمل   “ واأ�ضافت 
هذا  على  مهاراتهم  وتعزيز  لتطوير  اجلامعات،  يف  الطلبة  اأمام  الباب 
ال�ضعيد، ونحن على ثقة كبرة باأن �ضراكة العمل مع الهيئة، �ضتمكننا 

من حتقيق هذا الهدف ب�ضكل اأف�ضل واأكرث فعّالّية«.
واأو�ضحت منكو “ متّكن برنامج اأنا اأ�ضارك من تدريب وتخريج اأكرث 
من 10 اآلف طالب وطالبة حتى نهاية العام الدرا�ضي 2021 – 2022، 
وهو اأمر يظهر الأثر الكبر للربنامج يف اجلامعات، كما يظهر احلر�س 
الكبر من الطلبة على ال�ضتفادة وامل�ضاركة وتعزيز وتطوير مهاراتهم 

على �ضعيد امل�ضاركة ال�ضيا�ضّية”.

وزير الخارجية يجري مباحثات 
مع نظيرته النرويجية

*عمان 
اأين  الوزراء ووزير اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني،  اأّكد نائب رئي�س 
ال�ضفدي، ووزيرة خارجية مملكة الرنويج، اأنيكن هويتفيلد، الثنني، 
الرا�ضخة  ال�ضداقة  عالقات  تعزيز  على  العمل  يف  اململكتني  ا�ضتمرار 

بينهما وزيادة التعاون يف خمتلف القطاعات.
عمق  اليوم،  عّمان،  يف  اأجرياها  حمادثات  خالل  الوزيران،  و�ضّدد 
يف  الثنائي  التعاون  اآف��اق  تو�ضعة  على  واحلر�س  ال�ضداقة  عالقات 

املجالت كافة.
وبحث الوزيران �ضبل زيادة التعاون بينهما يف املجالت القت�ضادية 
اإىل  اإ�ضافة  الغذائي،  والأمن  البيئة  وحماية  وال�ضياحية  والتجارية 

التعاون الدفاعي ويف جهود مكافحة الإرهاب.
وا�ضتعر�س الوزيران امل�ضتجدات الإقليمية، ويف مقدمها املرتبطة 
ودعم  الالجئني،  وق�ضية  ال�ضورية،  والأزم��ة  الفل�ضطينية،  بالق�ضية 
الأوكرانية  والأزم���ة  وال�ضتقرار،  الأم��ن  تكري�س  وجهود  ال��ع��راق، 
وتبعاتها. ويف ت�ضريحات �ضحافية م�ضرتكة بعد اللقاء، قال ال�ضفدي 
اإنه “ا�ضتكمل ونظرته اللقاءات التي اأكدت احلر�س امل�ضرتك للبلدين 
تربط  التي  العالقات  تطوير  اأجل  من  معًا  العمل  يف  ي�ضتمرا  اأن  على 
لأكرث  تعود  الدبلوما�ضية  “عالقاتنا  ال�ضفدي  وقال  اململكتني«.  بني 
والتن�ضيق والتعاون كان  الفرتة  �ضتني عامًا، والتوا�ضل خالل هذه  من 
العالقات  حول  �ضابقة  لقاءات  عديد  يف  مباحثات  واأجرينا  م�ضتمرًا، 

الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك«.
واأ�ضار ال�ضفدي اإىل اأن املحادثات ا�ضتعر�ضت اأي�ضًا �ضبل البناء على 
خمرجات الزيارة التي قام بها جاللة امللك عبداهلل الثاين للرنويج، 
يف �ضهر اآذار املا�ضي، والتي تخللها نقا�ضات مو�ضعة حول تو�ضعة التعاون 

يف خمتلف جمالت.
�ضاحبي  وتربط  متميزة،  عالقات  البلدين  “تربط  اأنه  واأ�ضاف 
اجلاللة اأي�ضًا عالقات متميزة، وهذا كله ينعك�س على تن�ضيقنا وعلى 

عملنا امل�ضرتك من اأجل تعزيز التعاون الثنائي«.
وقال: “بحثنا اليوم اآفاق تو�ضعة هذا التعاون عرب عديد م�ضاريع 
الغابات  �ضحارى  مل�ضروع  لفتًا  نبداأها”،  اأن  اأو  بها  ن�ضتمر  اأن  يكن 
التحديات  ملواجهة  والهادف   ،2017 العام  منذ  الرنويج  تدعمه  الذي 

املناخية، وزراعة الأرا�ضي، واإيجاد فر�س عمل يف العقبة.
وحماربة  ال��دف��اع  جم��ال  يف  ت��ع��اون  “هنالك  ال�ضفدي  واأ���ض��اف 
الإرهاب، وهو تعاون منهجي وم�ضتمر”. وزاد “وفيما يتعلق بالعالقات 
على  باخلر  تعود  التي  الفر�س  اإيجاد  من  املزيد  اإىل  نتطلع  الثنائية 
وال�ضياحة،  والقت�ضاد،  التجارة،  �ضواء  املجالت  خمتلف  يف  البلدين 

والدفاع، والطاقة واإىل غرها من املجالت«.
لفتا  الفل�ضطينية،  الق�ضية  اإزاء  الرنويج  موقف  ال�ضفدي  وثمن 
اإىل اأنه “للرنويج موقف وا�ضح يف دعم حل الدولتني، وجهد وا�ضح يف 
الأنروا،”  لوكالة  اأي�ضًا دعم م�ضتمر  ولها  الفل�ضطيني،  دعم القت�ضاد 
م�ضرًا اإىل اإعالن الرنويج دعم بحوايل 124 مليون دولر لالأنروا على 

مدى ال�ضنوات الأربع القادمة.
املخ�ض�ضة  الت�ضال  للجنة  الرنويج  تروؤ�س  خالل  من  اإن��ه  وق��ال 
تقوم  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  اإىل  املقدمة  الدولية  امل�ضاعدات  لتن�ضيق 
احلاجة  ولإظهار  الدولية  امل�ضاعدات  لتن�ضيق  فاعل  ب��دور  الرنويج 
ب�ضكل  لينمو  الفل�ضطيني  القت�ضاد  يحتاجه  ال��ذي  العون  لتقدمي 

م�ضتمر ولتلبية احتياجات ال�ضعب الفل�ضطيني«.
وزاد اأن الأردن والرنويج متفقان على خطورة ا�ضتمرار عدم وجود 
ب�ضورة  الرنويجية  نظرته  و�ضع  واأن��ه  ال�ضراع،  حلل  �ضيا�ضية  اآف��اق 
جادة  “مفاو�ضات  اإىل  العودة  اأجل  من  الأردن  بها  يقوم  التي  اجلهود 
ويج�ضد  الحتالل  ينهي  الذي  الدولتني  حل  باجتاه  تاأخذنا  وفاعلة 
الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة ذات ال�ضيادة وعا�ضمتها القد�س املحتلة 

على خطوط الرابع من حزيران 1967«.
اأي�ضًا  يكن  ول  ال�ضيا�ضي.  الأفق  غياب  ي�ضتمر  اأن  يكن  “ل  واأكد 
حل  حتقيق  فر�س  تقو�س  التي  الأح��ادي��ة  اخلطوات  يف  ال�ضتمرار 
الدولتني”، مثمنًا “الدور الأ�ضا�ضي واملوقف الوا�ضح للرنويج يف جهود 
حتقيق ال�ضالم العادل وال�ضامل الذي ينهي ال�ضراع يف املنطقة ويهد 

ملرحلة من الإجناز وال�ضتقرار والأمن«.
للتو�ضل  املبذولة  اجلهود  الرنويجية  ونظرته  بحث  اأنه  واأ�ضاف 
ق�ضايا  وعديد  الالجئني،  وق�ضية  ال�ضورية،  ل��الأزم��ة  �ضيا�ضي  حلل 

اإقليمية ودولية اأخرى.
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*عمان 
في�ضل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث 
الفايز، الثنني، مع نائبة ممثل اليوني�ضف 
التعاون  اأوجه  ماوجي،  �ضايروز  الأردن  يف 
ودعم  التعليم  جم��الت  يف  اجلانبني  بني 
وال�ضحة  الجتماعية  واحلماية  ال�ضباب 

وم�ضاريع ال�ضرف ال�ضحي واملياه.
جلنة  رئي�س  بح�ضور  الفايز،  وعر�س 
العمل والتنمية الجتماعية العني عي�ضى 
الأردن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���راد، 
وتداعيات  فيه  املحيطة  الأو�ضاع  ب�ضبب 

جائحة كورونا.
اليوم  تواجه  اململكة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
واجتماعية  اقت�ضادية  كبرة  حتديات 
ب�ضبب �ضراعات املنطقة، مبينا انه ب�ضبب 

الأردن  ي�ضتقبل  وحدها،  ال�ضورية  الأزم��ة 
الالجئني  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  ار���ض��ه  على 
الكرية  احل��ي��اة  لهم  وي��وف��ر  ال�����ض��وري��ني 

والأمن والأمان .
اثر  الكبر  ال��ل��ج��وء  ه��ذا  ان  وا���ض��اف 
قطاع  خا�ضة  القطاعات،  من  العديد  على 
وال�ضحة  والتعليم  ال�ضحي  وال�ضرف  املياه 
هذه  ان  موؤكدا  التحتية،  والبنى  والطاقة 
حتديات  م��ن  تعاين  ا�ضبحت  القطاعات 

كبرة.
وبني اأن املجتمع الدويل مل يلتزم بكافة 

والالجئني  الأردن  دع��م  ب�ضاأن  تعهداته 
لالأردن  ما يقدم  اأن  ال�ضوريني فيه، مو�ضحا 
ل  الالجئني  مل�ضاعدة  ال��دويل  املجتمع  من 
اأعباء مالية يف  يتجاوز ربع ما يتحمله من 
تقدمي الرعاية الكاملة لهم، مثمنا الدعم 
املقدم من قبل الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.

مع  ال��ت��ع��اون  مب�ضتوى  ال��ف��اي��ز  واأ���ض��اد 
تقدمها  ال��ت��ي  وامل�����ض��اع��دات  اليوني�ضف 
الدعم خا�ضة يف  زيادة  اإىل  لالأردن، داعيا 
وبناء  املياه  حتلية  حمطات  اإن�ضاء  جمال 
لالأطفال  الرعاية  دور  وت��وف��ر  امل��دار���س 
خمتلف  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  امل�����ض��اري��ع  ودع���م 

يف  واملراأة  ال�ضباب  متكني  بهدف  املحافظات 
املعي�ضية  املجتمع وحت�ضني م�ضتوى حياتهم 

والجتماعية.
وثمنت ماوجي، بدورها، الدور الإن�ضاين 
الكبر الذي يقوم به الأردن جتاه الالجئني 
وتوفر الرعاية ال�ضحية والتعليم والعمل 

لهم .
على  حري�ضة  اليوني�ضف  ان  وبينت 
يف  وم�ضاعدتها  للمملكة  دعمها  موا�ضلة 
ورع��اي��ة  وامل����راأة  ال�ضباب  متكني  ق�ضايا 
الطفولة، م�ضرة اىل انها �ضتعمل على زيادة 

هذه امل�ضاعدات وتنويعها.

*عمان 
والريادة  الرقمي  القت�ضاد  وزير  وقع 
اأحمد الهناندة والرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
�ضتاليون للذكاء ال�ضطناعي �ضامر عبيدات 
مذكرة تفاهم لن�ضر وتطوير ثقافة الذكاء 

ال�ضطناعي يف الأردن.
اأك��د  الث��ن��ني،  ل��ل��وزارة  بيان  وبح�ضب 
ثقافة  وت��ط��وي��ر  ن�ضر  اأه��م��ي��ة  ال��ه��ن��ان��دة 
�ضيما  ل  ال�ضباب  بني  ال�ضطناعي  الذكاء 
العاملي،  التطور  ملواكبة  اجلامعات،  طالب 
وامتالك املعرفة واملهارات واخلربة ليلعبوا 

دور الريادة يف هذه التكنولوجيا.
للذكاء  الأردنّية  ال�ضيا�ضة  اأن  واأو�ضح 
ال���ض��ط��ن��اع��ي، وال��ت��ي مت اإق���راره���ا ع��ام 
هذه  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ض��وء  ت�ضلط   2020
وت�ضخرها  معها  التعامل  وكيفية  التقنيات 
الأردين،  الق��ت�����ض��اد  خل��دم��ة  وتطويعها 
التوّجه  حتديد  اإىل  ال�ضيا�ضة  تهدف  كما 

يف  ال�ضطناعي  الذكاء  جمال  يف  احلكومي 
احليوّية،  القت�ضادّية  القطاعات  جميع 
وتهيئة البيئة املمكنة للذكاء ال�ضطناعي 
والتنظيمّية  الت�ضريعّية  ال��ن��واح��ي  م��ن 
والتكنولوجّية وبناء القدرات واملهارات يف 

هذا املجال.
اإن ه��ذا  ق���ال ع��ب��ي��دات،  م���ن ج��ه��ت��ه، 
الذكاء  مواطنة  م��ب��ادرة  لتنفيذ  التعاون 
ال�ضطناعي يف الأردن، �ضي�ضع الأردن على 
اأف�ضل  والعاملية �ضمن  الإقليمية  اخلريطة 
الذكاء  مبادرات  و  م�ضاريع  تبني  يف  الدول 
بهذا  الوعي  م�ضتوى  لرفع  ال�ضطناعي؛ 
“مواطنة  باقة  توفر  خ��الل  من  امل��ج��ال، 
الذكاء ال�ضطناعي املوؤ�ض�ضية” للعاملني يف 
التدريبية  والربامج  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
دخول  اإىل  توؤهلهم  التي  اجلامعات  لطالب 
التكنولوجيات  على  املعتمدة  العمل  اأ�ضواق 

احلديثة.

م��ب��ادرة  ت��ق��دمي  على  امل��ذك��رة  ون�ضت 
مواطنة الذكاء ال�ضطناعي يف الأردن عن 
طريق من�ضة اآيكوم، والتي تعد اأول من�ضة 
يف  ال�ضطناعي  الذكاء  يف  رقمية  مواطنة 
العامل وطورتها �ضركة �ضتاليون، اإىل جانب 
امل��ب��ادرة  لتنفيذ  م�ضرتكة  من�ضة  اإط���الق 
ال�ضطناعي  الذكاء  مواطنة  باقة  وتوفر 
املوؤ�ض�ضية جلميع امل�ضاركني يف هذه املبادرة، 
والدوائر  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  ت�ضمل  والتي 

واجلامعات الر�ضمية.
لإط��الق  التعاون  �ضيجري  ومبوجبها 
اجلامعات  م��ع  بالتعاون  حملية  م��ب��ادرات 
ال�ضطناعي،  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  الأردن��ي��ة 
الوعي لدى طالبها  رفع م�ضتوى  اإىل  تهدف 
ومهني  تعليمي  م�ضار  ر�ضم  يف  وم�ضاعدتهم 
لتاأمني  الالزمة  واملعرفة  املهارات  لكت�ضاب 
يف  ري���ادي  فكر  وب��ن��اء  امل�ضتقبل،  وظ��ائ��ف 

جمال الذكاء ال�ضطناعي.

*عمان 
نظمت مديرية تطوير الأداء املوؤ�ض�ضي 
الث��ن��ني،  وال��ق��رى،  امل���دن  تنمية  بنك  يف 
اخلطط  اإع���داد  كيفيه  ح��ول  عمل  ور�ضة 
املديريات  م��دي��ري  مب�ضاركة  الت�ضغيلية 
املختلفة  التنظيمية  ال��وح��دات  وروؤ���ض��اء 

امل�ضتهدفة.
واأ�ضار مدير مديرية التطوير املوؤ�ض�ضي 
خالل  الهيجاوي  فرا�س  الدكتور  بالوكالة 
متكني  �ضياق  �ضمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  ال��ور���ض��ة 
لإع��داد  امل�ضتهدفة  التنظيمية  الوحدات 

لعام  بهم  اخل��ا���ض��ة  الت�ضغيلية  اخل��ط��ط 
اأداء  على  الإي��ج��اب��ي  وانعكا�ضها   2022
بناء  اإىل  تهدف  الور�ضة  اأن  اإىل  العمل، 
وتطوير قدرات العاملني يف البنك يف جمال 
املختلفة  مبراحله  الت�ضغيلي  التخطيط 
ت�ضاعدهم  ت�ضغيلية  بخطط  ل��ل��خ��روج 
اإجن��از  ومتابعة  لأهدافهم  الو�ضول  على 

الوحدات ومتابعة وتقييم اأداء املوظفني.
البنك  اإدارة  ِحر�َس  الهيجاوي  واأك��د 
والعالقة  ال�ضاأن  ذوي  جميع  اإ�ضراك  على 
ِلرباجمها  الت�ضغيلية  اخل��ط��ط  و���ض��ع  يف 

املُ��خ��ت��ل��ف��ة ح��ت��ى ت��ك��ون ن��اب��ع��ة ِم���ن واق��ع 
فاعلية  اأك��رث  ِلتكون  اخل��ا���س،  الحتياج 
مفهوم  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  وك��ف��اءة 
موؤ�ضرات الأداء، و�ضياغة بطاقات موؤ�ضرات 
الأداء للخطط الت�ضغيلية، وحتليل النتائج 

وتقويها، واإعداد اخلطط التطويرية.
على  ال����رد  مت  ال���ور����ض���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
و�ضع  تواجه  التي  والتحديات  الت�ضاوؤلت 
موؤ�ضرات  و�ضياغة  قيا�س  وكيفية  اخلطة 
بالنتائج  م��ق��رتن  ع��ل��م��ي  ب�ضكل  الأداء 

والأهداف والروؤية ال�ضرتاتيجية.

*عمان 
الأردن  يف  اجلودة  تعزيز  برنامج  عقد 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ذوي  الأ�ضخا�س  حلقوق  الأعلى  واملجل�س 
ا�ضتهدفت  ت��وع��وي��ة  ل��ق��اءات  الإع���اق���ة، 
جمال�س اأولياء الأمور واملعلمني يف مديرية 
الرتبية والتعليم ملنطقة ماركا، �ضمن حملة 

التوعية بالتعليم الدامج يف الأردن.
اإن  الث��ن��ني،  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
ل��ق��اءات ال��ت��وع��ي��ة م��ع جم��ال�����س اأول��ي��اء 
امل�ضاركني  ت��زوي��د  ع��ل��ى  رك���زت  الأم����ور، 

والتعليم  الأ�ضا�ضية  التي�ضر  مب��ه��ارات 
جميع  حقوق  على  الرتكيز  مع  ال��دام��ج، 
اختالفاتهم  عن  النظر  بغ�س  الأط��ف��ال 
جمال�س  لتمكني  التعليم،  على  باحل�ضول 
توعية  جل�ضات  عقد  من  الأم��ور  اأول��ي��اء 
وت�ضجيعهم  املجتمع  واأف����راد  ل��الأه��ايل 
مواقف  وخلق  الطلبة،  تنوع  قبول  على 
لالأطفال  الدامج  التعليم  جتاه  اإيجابية 
كما  املجتمع.  اأف���راد  بني  الإع��اق��ة  ذوي 
توعيتهم  على  املعلمني  ل��ق��اءات  رك���زت 
ب��اأه��م��ي��ة ق��ب��ول ال��ت��ن��وع والخ���ت���الف يف 

وت��ق��دمي  ال��ت��ع��ل��م،  ع��ل��ى  الطلبة  ق���درات 
للمعلمني  الف�ضلى  املمار�ضات  حول  اأمثلة 

الدامج. بالتعليم  يتعلق  فيما 
ال��وع��ي  زي����ادة  اإىل  وت��ه��دف احل��م��ل��ة 
يف  الأطفال  جميع  وحق  الدامج  بالتعليم 
التعليم والتعلم، حيث تقوم على ركيزتني: 
حول  واملعرفة  الوعي  زي��ادة  هي  الأوىل 
يف  امليدانية  املديريات  يف  الدامج  التعليم 
الكرك وعجلون وماركا، وت�ضتهدف املعلمني 
الأمور  واأولياء  والطلبة  املدار�س  وم��دراء 

للنهو�س بالتعليم الدامج.

الفايز يلتقي نائبة ممثل 
اليونيسف في االردن

مذكرة تفاهم لنشر وتطوير ثقافة 
الذكاء االصطناعي في األردن

المدن والقرى يتظم ورشة حول 
كيفيه إعداد الخطط التشغيلية

عقد لقاءات توعوية لحملة 
التعليم الدامج في ماركا

مقال رئيس التحرير

مرذولة  فرعونية  ع��ادة 
ال�ضلطان  كهنة  من  الكثر  يتبارى  حيث  وقميئة، 

م�ضالح  حتقيق  اأج��ل  من  امل�ضوؤول  لل�ضيد  املداهنة  فى  ومنافقيه، 
اإتقاء �ضره وظلمه. ومل ي�ضلم من  اأجل  اأو ذاتية ورمبا من  �ضخ�ضية 
ذلك امل�ضايخ اأي�ضا فكثرا ما راأينا و�ضاهدنا ال�ضيخ املتلون، الذى يحلل 
ذلك  ومثال  عليها  �ضيح�ضل  التى  ال�ضتفادة،  حلجم  طبقا  ويحرم 
الزوجة  فيلم  فى  البارودى،  ح�ضن  الفنان  ج�ضدها  التى  ال�ضخ�ضية 
ل�ضالح  يعمل  ك��ان  وال��ذى  اأبو�ضيف  �ضالح  الكبر  للمخرج  الثانية 
عمدة القرية وينافقه ، وج�ضده �ضالح من�ضور مرددا الآية الكرية 
�ضيئا  منوذجا  وكان   ، الأمر  واأوىل  الر�ضول  واأطيعوا  اهلل  واأطيعوا   :
لل�ضيخ الذى ي�ضتغل الدين، فى ك�ضب م�ضالح �ضخ�ضية واإر�ضاء امل�ضوؤول 
ي�ضتغلون  والذين  واملاأجورة،  املنتفعة  الأقالم  اأ�ضحاب  اأي�ضا  وهناك 
قلمهم فى التقرب من اأ�ضحاب ال�ضلطة، لنيل ر�ضاهم ومزاياهم فكثرا 
ما كنا نقراأ فى ال�ضحف اأيام الزمن الفائت، باأن ال�ضيد امل�ضوؤول، قام 
كذا،  قرية  خا�ضة  وب�ضفة  يتفقدها،  املناطق  اىل  ميدانية  بزيارة 
الهتافات،  من  مبوجة  قوبل  و�ضوله،  ومبجرد  الأه��اىل  مع  وحت��دث 
و�ضعر اأهل القرية، باأنه واحد منهم، واأن قلبه على البلد م�ضرت�ضلني، 
القرية  اأهاىل  لدعوة  امل�ضوؤول،  ال�ضيد  ا�ضتجاب  اللقاء  انتهاء  وبعد 
تذكاريا  درعا  القرية  اأهاىل  قدم  ذلك  وبعد   ، معهم  الغذاء  وتناول 
بالكربون مما يحدث  ن�ضخة  له، و�ضط هتافات و�ضيحات احلا�ضرين 
الآن ولذلك فال جديد يذكر اإمنا هناك قدمي يعاد خا�ضة يف بع�س 
نف�ضه  ن�ضب  بالتزوير  جاء  الذي  البلديات  روؤ�ضاء  فبع�س  البلديات 

فرعون وطاغية على امل�ضاكني وكاأنه ا�ضبح امرباطور داخل مملكة .
فما بالك عندما جتتمع هذه العالمات يف م�ضوؤول، له �ضطوة على 
وق��رارات  �ضالحيات  ولديه  ونفوذا،  و�ضلطة  جاها  ويتلك  النا�س، 
توؤثر يف حياة النا�س خا�ضة يف املجال البلدي!!، فهل هناك م�ضوؤولني 
م�ضوؤولني  هناك  نعم  اجل��واب  النوع؟؟،  هذا  من  وموظفني  حكوميني 
تاأخرها  اأو  الدولة  تقدم  خالل  من  اكت�ضافهم  ويكن  النوع،  هذا  من 
لع�س  نب�س  اىل  بحاجة  اخلدمية  دوائرنا  وبالفعل  كافة  امليادين  يف 

الدبابر وبحاجة اىل ثورة بي�ضاء .
فامل�ضوؤول الطاغية املتجرب، هو ان�ضان مرائي حتما، كما انه منافق، 
ال�ضعب  جتاه  م�ضوؤولياته  �ضمن  يقع  دور  اي  اأداء  عن  ك�ضالن  وهو 
والدولة، لذلك ل يوؤمتن جانب الطغاة، فهم رجال كذابون خمادعون، 
تتقدم م�ضلحتهم وامتيازاتهم وحماية منا�ضبهم على كل �ضيء، ولهذا 
فاإنهم يبذلون كل ما بو�ضعهم حلماية م�ضاحلهم وعرو�ضهم، معتمدين 
القيم  وكل  والنفاق،  والرياء  والكذب  اخلداع  على  الوىل  بالدرجة 

املتخلفة التي تقودهم اىل حتقيق ماآربهم الدنيئة .
تعتمد  التي  تلك  هي  ال�ضعوب  على  احلكومات  اخطر  من  لذلك 
يف  تكون  لن  النتيجة  لأن  ك�ضالنني(،  منافقني،  )مرائني،  م�ضوؤولني  
قادرة على حماية  دولة مدنية  بناء  ال�ضعب مطلقا، ول يكن  �ضالح 
اأخطر  من  لذا  وحكومات،  م�ضوؤولني  هكذا  خالل  من  ال�ضعب،  حقوق 
و�ضية  عليهم  تنطبق  الذين  اأولئك  واملجتمع،  الدولة  على  امل�ضوؤولني 
الر�ضول الكرمي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم لعلي بن ابي طالب، فقد جاء 
يف كتاب )حتف العقول( : يا علي للمرائي ثالث عالمات: ين�ضط اذا 
كان يف النا�س ويك�ضل اذا كان وحده ، ويحب اأن ُيحمد يف جميع المور 
، وللمنافق ثالث عالمات: اإن حدث كذب ، واإن ائتمن خان ، واإن وعد 
اأخلف ، وللك�ضالن ثالث عالمات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى 

ي�ضيع ، وي�ضيع حتى ياأثم .
اإن امل�ضوؤولني الفا�ضلني، هم اأولئك الذين يت�ضببون مباآ�ضي وكوارث 
تلحق بالرعية، ل�ضيما الفقراء منهم، فامل�ضوؤول املرائي )الدكتاتور(، 
تراه ين�ضط اأمام النا�س ويتحرك بل ويتحدث كثرا، امام النا�س لكي 
يثبت لهم باأنه يقوم بواجباته على اف�ضل وجه، وهو بعيد كل البعد 
واهتمامه  واأنانيته  ك�ضله  اىل  يعود  ما  �ضرعان  كونه  الأمر،  هذا  عن 
مبلذاته ورغباته حاملا يكون وحيدا مع نف�ضه، اأما ال�ضفة الخرى فهو 
اأن يحمده الآخرون، وي�ضيدون به على كل �ضيء حتى لو  يحب فعال 
كان تافها، وهذا هو ديدن الطغاة، ت�ضغط عليهم نرج�ضيتهم، وت�ضّخم 
اأ�ضواأ  كانوا  لو  حتى  مبدحهم،  الآخرين  يطالبون  فتجعلهم  ذواتهم، 

النا�س فكرا و�ضلوكا .
اأما املنافقون، من امل�ضوؤولني، فاإنهم كذابون فعال وقول، واذا اأودعت 
لديه اأمانة ما �ضيخونك حتما، لذلك هم دائما يخونون �ضعوبهم، اأما 
الطغاة ل  فامل�ضوؤولني  بالوفاء بوعودهم،  الثالثة فهي تتعلق  العالمة 
لأن  قريب،  اأو  بعيد  من  المر  هذا  يعنيهم  ول  يعدون،  مبا  يلتزمون 

الكذب �ضالحهم، والغدر هويتهم، ونكث الوعد �ضجيتهم  .

خالد خازر الخريشا

تعظيم المسؤول عادة 
فرعونية تعود لبلدياتنا

khrishakhaled@yahoo.com

السفير الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لوقف 
العدوان اإلسرائيلي على األسرى والمعتقلين

  
*عمان 

دعا �ضفر دولة فل�ضطني يف عمان عطااهلل خري، املجتمع الدويل 
اإىل  املتحدة  والأمم  الإن�ضان  حقوق  وجمال�س  ومنظمات  وهيئات 
التدخل وال�ضغط على �ضلطات الحتالل لوقف عدوانها امل�ضتمر على 
ي�ضل  الذين  ومعتقالتها  �ضجونها  يف  الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�ضرى 

عددهم نحو 5 اآلف بينهم اأطفال ون�ضاء ومر�ضى وكبار ال�ضن.
وقال خري يف ت�ضريح �ضحفي الثنني، اإن �ضلطات الحتالل تقوم 
واملعتقلني  الأ�ضرى  �ضد  متوا�ضلة  واعتداءات  وتعذيب  تنكيل  بحملة 
للم�ضربني  تاأبه  ول  املر�ضى،  عن  والأدوي��ة  العالج  ومتنع  �ضجونها  يف 
باأدنى  مطالبني  اخلاوية  الأمعاء  حرب  يخو�ضون  الذين  الطعام  عن 

حقوقهم الإن�ضانية وحريتهم.
وطالب خري دول العامل ب�ضرورة التحرك والعمل اجلاد من اأجل 
اإجبار �ضلطات الحتالل على الإفراج عن املر�ضى والأطفال والن�ضاء 
املعتقلني وذوي الأحكام الطويلة والذين ق�ضوا مددا  ال�ضن من  وكبار 

طويلة يف ال�ضجون الإ�ضرائيلية.
معتقل  على  احلكم  يتيح  العامل  يف  قانون  اأي  خ��ري،  وت�ضاءل 
الأ�ضرى  بع�س  حال  هو  كما  ع��ام(  اآلف  )خم�ضة  قرنا   50 من  اكرث 
ال�ضنني  اآلف  حمكومون  لكنهم  ذلك  من  اأقل  واآخ��رون  الفل�ضطينيني، 

ومنهم يخ�ضع للحكم عدة قرون.
وحماولة  والب��ت��زاز  والظلم  القهر  �ضيا�ضة  اأن  ال�ضفر  واأ���ض��اف 
والأ�ضرى  املعتقلني  تزيد  لن  الحتالل  �ضلطات  تنتهجها  التي  الإذلل 
ونيل  والتحدي  ال�ضمود  على  واإ�ضرارا  وقوة  ثباتا  اإل  الفل�ضطينيني 

احلرية.
ومعتقالت  �ضجون  دخ��ل��وا  فل�ضطيني  مليون  م��ن  اك��رث  اأن  وب��ني 
الحتالل منذ العام 1967، وان ع�ضرات ال�ضهداء الفل�ضطينيني ق�ضوا 

تعذيبا ومر�ضا دون عالج يف معتقالت و�ضجون الحتالل.
املعتقلني  اإزاء  ال���دويل  املجتمع  م�ضوؤولية  على  خ��ري  و���ض��دد 
الحتالل  �ضلطات  نف�ضه  الوقت  يف  حممال  وحريتهم،  الفل�ضطينيني 
ومر�س  اأذى  من  بهم  يلحق  ما  و  الأ�ضرى  حياة  عن  الكاملة  امل�ضوؤولية 

وظروف �ضعبة. )برتا- �ضالح اخلوالدة(

التعليم العالي تعلن آلية االستفادة من 
المقاعد المخصصة لمصابي السرطان

عمل األعيان تبحث تعزيز 
التعاون مع اليونيسف

مجمع اللغة العربية ينظم 
نشاطين لألطفال

*عمان 
العايل  التعليم  وزارة  يف  املوحد  القبول  تن�ضيق  وح��دة  اأعلنت 
ال�ضرطان،  مبر�س  امل�ضابني  الأردنيني  الطلبة  جلميع  العلمي  والبحث 
لهم  خ�ض�ضها  التي  املقاعد  من  لال�ضتفادة  بطلبات  بالتقدم  الراغبني 
الأردنية  اجلامعات  يف  العادي  الربنامج  يف  العايل  التعليم  جمل�س 
من  اعتبارا  الوحدة،  مراجعة  فقط  البكالوريو�س  ملرحلة  الر�ضمية 

�ضباح اليوم الثالثاء، وحتى 6 اأيلول املقبل.
وقال الناطق الإعالمي با�ضم وزارة التعليم العايل مهند اخلطيب، 
اأن يكون الطالب حا�ضاًل  اإن الوزارة ا�ضرتطت على املتقدمني  الثنني، 
على �ضهادة الثانوية العامة الأردنية اأو ما يعادلها ومبعدل 65 باملئة 
املعتمد  الطبي  التقرير  من  الأ�ضلية  الن�ضخة  واإح�ضار  ف��وق،  فما 
اأو  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  عن  وال�ضادر  الطالب  حالة  ي�ضخ�س  الذي 
امل�ضت�ضفيات اجلامعية، اأو اخلدمات الطبية امللكية �ضريطة اأن ل يكون 

قد م�ضى عليه اأكرث من �ضتة اأ�ضهر.
اجلهة  من  الطبي  الإعفاء  كتاب  عن  �ضورة  اإح�ضار  ا�ضرتطت  كما 
و�ضورة  املفعول،  �ضاري  يكون  اأن  �ضريطة  الطالب  بعالج  تكفلت  التي 
من  املعتمد  ال�ضتفادة  منوذج  تعبئة  ثم  املدنية،  الأح��وال  هوية  عن 
الوحدة، وتقدمي طلب قبول موحد اإلكرتوين )خا�س بطلبة الثانوية 
املوحد  القبول  تن�ضيق  لوحدة  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  العامة( 

عند اإعالن الوحدة عن ذلك.

*عّمان 
الأعيان  جمل�س  يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  بحثت 
الأمم  منظمة  ممثل  باأعمال  القائم  مع  م��راد،  عي�ضى  العني  برئا�ضة 
املتحدة للطفولة »اليوني�ضف« يف الأردن �ضايروز ماوجي، �ضبل تعزيز 

التعاون بني املنظمة الأممية واململكة.
وقال العني مراد، اإن الجتماع ناق�س جمموعة من املحاور املتعلقة 
مبجالت التعليم والتنمية الجتماعية وال�ضحة، اإىل جانب م�ضاريع 
العمل  فر�س  واإيجاد  املهارات  وبناء  والت�ضغيل  والتدريب  التاأهيل 
فر�س  زي��ادة  بهدف  والرتاثية،  ال�ضياحية  م�ضاريع  ودع��م  الذاتية 

التعاون مع املنظمة من اأجل حت�ضني اخلدمات الأ�ضا�ضية.
العني  املجل�س  يف  وال��رتاث  ال�ضياحة  جلنة  رئي�س  بح�ضور  واأ�ضار 
الرحيم  عبد  املهند�س  العمل  جلنة  ومقرر  القطامني،  ن�ضال  الدكتور 
ا احلديث حول برامج املنظمة  البقاعي، اإىل اأن الجتماع تناول اأي�ضً
ودعم  ال��ذات��ي،  والت�ضغيل  والتاأهيل  التدريب  م�ضاريع  من  الأممية 

امل�ضاريع الإنتاجية على م�ضتوى حمافظات اململكة كافة.
واأكد العني مراد، اأن اللجنة حتر�س دواما على تكوين �ضورة عامة 
حيال خمتلف الق�ضايا، ول �ضيما املتعلقة باخلدمات الأ�ضا�ضية، بهدف 
الت�ضريعات  مناق�ضة  اأثناء  الد�ضتورية  مهامها  ممار�ضة  عند  توظيفها 

والقوانني ذات العالقة.
ولفت اإىل اأن هناك �ضغًطا كبًرا على خدمات البنية التحتية على 
م�ضتوى خمتلف مرافق الدولة، جراء ا�ضت�ضافة اململكة مئات الآلف 

من الالجئني ال�ضوريني.
بني  الكبر  ال��ت��ع��اون  اإىل  الأمم��ي��ة  امل�����ض��وؤول��ة  اأ���ض��ارت  ب��دوره��ا، 
يف  الأممية  املنظمة  برامج  اأبرز  اإىل  الرامي  واململكة،  “اليوني�ضف” 
البطالة  اأث��ر  من  التخفيف  اإىل  الهادفة  تلك  راأ�ضها  وعلى  الأردن، 

وتداعياتها، و�ضوًل اإىل متكني ال�ضباب واملراأة.
العمل  جلنة  مع  والتعاون  التوا�ضل  ا�ضتمرار  على  احلر�س  واأكدت 
يف جمل�س الأعيان، لإيجاد مزيد من الربامج وامل�ضاريع التي من �ضاأنها 
توفر فر�س عمل تخدم املواطنني وعلى راأ�ضهم ال�ضباب يف حمافظات 

اململكة املختلفة.

*عمان 
ثقافيني  ن�ضاطني  مقره،  يف  الأردين  العربية  اللغة  جممع  نظم 

لالأطفال.
فعاليات  ف��اإن  الثنني،  املجمع،  عن  �ضادر  �ضحفي  لبيان  ووفقا 
�ضبع  عمر  من  اأطفال  فيها  و�ضارك  �ضاعات  ثالث  ا�ضتمرت  ن�ضاط  كل 

�ضنوات.
املجمع  يف  اللغوي  املحرر  وقدمه  اأم�س  يوم  الأول  الن�ضاط  وكان 
امل�ضاركون  الأطفال  فيه  تعّرف  احل��روف،  نطق  حول  زاي��د  اأب��و  عالء 
على تعريفالأ�ضوات واحلروف وبيان خمارجها و�ضفاتها، مع تطبيقات 

عملية هدفت اإىل تنقية الرثوة اللغوية لدى الأطفال.

مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين 
العسكريين يلتقي وفد الوطني لحقوق اإلنسان

*عمان 
العميد  الع�ضكريني  للم�ضابني  الها�ضمية  الهيئة  عام  مدير  التقى 
رئي�س  الثنني،  الهيئة،  مقر  يف  ترك،  م��وران  املتقاعد  الطيار  الركن 
جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق الإن�ضان الدكتور رحيل الغرايبة 

والوفد املرافق له.
الأعمال  واأهم  الهيئة  عمل  طبيعة  عن  اإيجاز  اإىل  الوفد  وا�ضتمع 
امل�ضابني  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  جم��ال  يف  بها  ت�ضطلع  التي  وال��واج��ب��ات 
الع�ضكريني وذويهم وما حققته الهيئة من اإجنازات يف خمتلف املجالت 

وما تطمح اإليه من تطلعات م�ضتقبلية.
الأمر  �ضمو  رئي�ضها  من  بتوجيهات  ت�ضعى  الهيئة  اإن  الرتك،  وقال 
الع�ضكريني  للم�ضابني  الف�ضلى  اخلدمة  تقدمي  اإىل  رعد  بن  مرعد 
اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  يف  ال�ضامية  امللكية  للروؤى  حتقيقًا  وذويهم 
خدمة  والفداء  الت�ضحية  يف  ال�ضبق  لهم  كان  الذين  ال�ضالح  لرفاق 
الهيئة  دور  اأهمية  الغرايبة،  اأكد  ب��دوره  حماه.  عن  وال��ذود  للوطن 
الوطن  اأبناء  من  املميزة  ال�ضريحة  ه��ذه  ورعاية  خدمة  يف  الكبر 
يف  وت�ضحياتها  جلهودها  تقديرًا  والهتمام  الرعاية  ت�ضتحق  التي 
�ضعي  مثمنًا  امل�ضوؤولية،  اأمانة  وحمل  الواجب  واأداء  الوطن  خدمة 
الهيئة الدائم لتوفر خدمات الرعاية والتاأهيل وتذليل العقبات اأمام 

امل�ضابني الع�ضكريني ملمار�ضة دورهم الفاعل يف املجتمع.
املركز  اأعمال  بتي�ضر  واملكلفة  الأمناء  الوفد: ع�ضو جمل�س  و�ضم 
نهال  الدكتورة  بالوكالة  احلماية  ومفو�ضة  دلبوح،  اأبو  رمي  الدكتورة 
�ضيف  الدكتور  وال�ضيا�ضية  املدنية  احلقوق  اإدارة  ومدير  املومني، 
اجلنيدي. ويف نهاية الزيارة جال الوفد على مرافق الهيئة واأق�ضامها 
للم�ضابني  املقدمة  اخل��دم��ات  مب�ضتوى  اإع��ج��اب��ه  مبديًا  املختلفة، 
الع�ضكريني وذويهم، كما قدم مدير عام الهيئة، درعًا تذكاريا للغرايبة 

تقديرًا لدور املركز يف حماية حقوق املواطن.
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*وكاالت
الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال 
�ضباح  غرو�ضي،  رافاييل  الذرية  للطاقة 
حمطة  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف  اإن����ه  الث���ن���ني، 
التي  اأوك��ران��ي��ا  ال��ن��ووي��ة يف  زاب��وري��ج��ي��ا 
الأ�ضابيع  يف  م��رات  عدة  للق�ضف  تعر�ضت 

الأخرة.
له  تغريدة  يف  غرو�ضي  رفاييل  وق��ال 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  “بعثة 
علينا  زابوريجيا.  اإىل  طريقها  يف  باتت 
اأكرب حمطة يف  واأمن  اوكرانيا  اأمن  حماية 

اأوروبا«.
الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وك��ان 
الو�ضع  اخلمي�س،  و�ضف،  الذرية  للطاقة 
“يتدهور  ب��اأن��ه  باأوكرانيا  زابوريجيا  يف 

ب�ضرعة«.
حميط  يف  ع�ضكري  عمل  “اأي  اأن  واأك��د 
نووي،  خطر  اإىل  العامل  يعر�س  زابوريجيا 
يجب اأن يتوقف حال”، وذلك على خلفية 
واأوكرانيا  رو�ضيا  بني  املتبادلة  التهامات 
ب�ضاأن توجيه �ضربات قرب حمطة الطاقة 

النووية الأكرب يف اأوروبا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
املوافقة  تنتظر  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة 
قال  والتي  للمحطة  م�ضوؤوليها  زي��ارة  على 
املدير العام للوكالة يوم اخلمي�س اإنها يجب 

اأن تتم “قريبا جدا«.
اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية عن مزيد 

النووية من قبل  املحطة  الق�ضف قرب  من 
الأربع  ال�ضاعات  خالل  الأوكرانية  القوات 

والع�ضرين املا�ضية.
بعد  ج��اءت  الأخ���رة  الق�ضف  عملية 
وكييف  مو�ضكو  تبادل  من  فقط  واحد  يوم 
للطاقة  حمطة  اأكرب  با�ضتهداف  التهامات 
النووية يف اأوروبا، الأمر الذي اأثار خماوف 

دولية بالغة.
ق���ال���ت ���ض��رك��ة ال���ط���اق���ة ال��ن��ووي��ة 
اإنه  اأتوم”  “اإنرجو  احلكومية  الأوكرانية 
وق��وع  ع��ن  ج��دي��دة  معلومات  لديها  لي�س 

هجمات على املحطة.
اإىل  الرو�ضية  الإع���الم  وك��ال��ة  ن�ضبت 
ال�ضلطات الرو�ضية قولها اإن القوات اجلوية 
اأوكرانية ا�ضتهدفت  اأ�ضقطت طائرة م�ضرة 
النووية  النفايات  تخزين  من�ضاأة  مهاجمة 

يف املحطة.
املحطة  مفاعالت  من  اثنني  ف�ضل  مت 
عن �ضبكة الكهرباء الأوكرانية يف الأ�ضبوع 

املا�ضي ب�ضبب الق�ضف.
اأن  حمليون  اأوكرانيون  م�ضوؤولون  قال 
على  تقع  بلدات  اأ�ضابت  رو�ضية  قذائف 
ال�ضفة الأخرى املقابلة للمحطة النووية.

قال وزير اخلارجية الأوكراين دميرتو 
املحطة  حولت  الرو�ضية  القوات  اإن  كوليبا 
القارة  يعر�س  مما  ع�ضكرية،  قاعدة  اإىل 

باأكملها للخطر.
يف  الأمركية،  اخلارجية  وزارة  قالت 

اإن مو�ضكو ل تريد العرتاف  بيان الأحد، 
حمطة  يف  اجل�ضيم  الإ���ض��ع��اع��ي  باخلطر 
حول  اتفاق  م�ضودة  وعرقلت  زابوريجيا 
اإىل  اأ�ضارت  كونها  النووي  النت�ضار  حظر 

مثل هذا اخلطر.
�ضحب  اإىل  املتحدة وكييف  الأمم  دعت 
املحطة  م��ن  والأف����راد  الع�ضكري  ال��ع��ت��اد 

ل�ضمان عدم ا�ضتهدافها.
اجلي�س  ق���ال  ال��ي��وم��ي،  ت��ق��ري��ره  يف 
الأوك��ران��ي��ة  ال���ق���وات  اإن  الأوك������راين 
للتقدم  رو�ضية  حماولة  لأحدث  ت�ضدت 
اجلبهة  ع��ل��ى  �ضلوفيان�ضك  ب��ل��دة  ن��ح��و 

. قية ل�ضر ا
حتديث  يف  الأوك��راين  اجلي�س  واأ�ضاف 
بعد الظهر اأن قواته �ضدت اأي�ضا حماولت 
رو�ضية ل�ضن هجوم من 3 جهات، منها هجوم 
اأفديفكا  وم��دي��ن��ة  ب��اخ��م��وت  منطقة  يف 

املنتجة للفحم.
على  م��و���ض��ك��و  ا���ض��ت��ول��ت  اأن  وب���ع���د   
قبل  ولي�ضيت�ضان�ضك  �ضيفرودونيت�ضك 
باخموت  على  ج��ه��وده��ا  رك���زت  اأ���ض��اب��ي��ع، 
منطقة  على  �ضيطرتها  لب�ضط  �ضعيها  يف 

دونبا�س.
مدينتي  اإن  اإق��ل��ي��م��ي��ون  ح��ك��ام  وق���ال 
مقاطعة  يف  و�ضلوفيان�ضك  كراماتور�ضك 
لق�ضف  تعر�ضتا  دونبا�س  باإقليم  دونيت�ضك 
رو�ضي خالل الليل، لكن مل ترد تقارير عن 

وقوع اإ�ضابات جديدة.

*طرابلس
جميع  الليبي  الرئا�ضي  املجل�س  دع��ا 
الأطراف ال�ضيا�ضية اإىل حتمل م�ضوؤولياتهم 
البالد  وجتنيب  ليبيا،  ا�ضتقرار  اأج��ل  من 

اأتون اأي حرب حمتملة.
واأك������د امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ض��ي ال��ل��ي��ب��ي 
ال�ضتقرار  نحو  ثابتة  بخطوات  ال�ضر 
عدم  على  م�ضددا  الوطنية،  وامل�ضاحلة 
على  مكت�ضبات  من  حتقق  فيما  التفريط 
وتوحيد  ال�ضيا�ضي  النق�ضام  اإنهاء  �ضعيد 
حكومة  رئي�س  وق���ال  ال��ب��الد.  موؤ�ض�ضات 
الدبيبة  احلميد  عبد  الوطنية  الوحدة 
عن  معلنا  انتهى،  طرابل�س  على  الهجوم  اإن 
قرارات اتخذتها حكومته اأبرزها مالحقة 

املتورطني يف اأحداث العا�ضمة.
ت�ضهد  فيما  الت�ضريحات،  ه��ذه  تاأتي 
بعد  ن�ضبيا  هدوًءا  حاليا  الليبية  العا�ضمَة 
متناحرة  ميلي�ضيات  بني  عنيفة  ا�ضتباكات 

اأوقعت ع�ضراِت القتلى واجلرحى.
دولية  دع��وات  غمرة  يف  ذل��ك  يتزامن 
حوار  واإط���الق  العنف  لتجنب  واإقليمية 
الأزم��ة  فتيل  َينزع  الأط��راف  بني  حقيقي 

العا�ضفة بالبالد.
هذه  ان���دلع  اإىل  اأدى  ال���ذي  م��ا  ول��ك��ن 
اجلولة من العنف وما �ضبب اأهميتها وكيف 

يكن اأن ت�ضر الأمور؟
ع�ضر  قبل  ليبيا  يف  اخل��الف��ات  ظهرت 
حملية  ج��م��اع��ات  تبنت  ع��ن��دم��ا  ���ض��ن��وات 
�ضمي  م��ا  ث����ورة  خ���الل  خمتلفة  م��واق��ف 
�ضمال  حلف  �ضاندها  التي  العربي  بالربيع 
بالرئي�س  الإطاحة  اإىل  واأف�ضت  الأطل�ضي 

الراحل معمر القذايف.
النتقال  اأج���ل  م��ن  حم��اول��ة  خ��رج��ت 
اأق��ام��ت  اإذ  ال�ضيطرة،  ع��ن  ال��دي��ق��راط��ي 
حملية  ق��وة  ق��واع��د  امل�ضلحة  اجل��م��اع��ات 
متناف�ضة  �ضيا�ضية  ف�ضائل  ح��ول  وتكتلت 

و�ضيطرت على موارد اقت�ضادية.
طرابل�س  يف  جديدة  حكومة  ت�ضكلت 
يف  املتحدة  الأمم  من  مدعوم  اتفاق  بعد 
موطئ  داع�س  تنظيم  فيه  اقتن�س  وق��ت 

قدم يف ليبيا.
املتناف�ضة  امل�ضلحة  الف�ضائل  احت��دت 
دعم  بهدف  ليبيا  غرب  على  ت�ضيطر  التي 
اجلي�س  م��واج��ه��ة  يف  ط��راب��ل�����س  ح��ك��وم��ة 
عام  يف  هجومه  و���ض��دت  الليبي  الوطني 
2020 مب�ضاعدة تركيا، مما اأدى اإىل وقف 
لإطالق النار وعملية �ضالم جديدة تدعمها 
اإىل  ال�ضالم  عملية  اأف�ضت  املتحدة.  الأمم 
جديدة  وطنية  وح���دة  حكومة  ت�ضكيل 
بتفوي�س  الدبيبة  احلميد  عبد  بقيادة 
من  ك��ان  وطنية  انتخابات  على  لالإ�ضراف 
مل  لكن   ،2021 دي�ضمرب  يف  اإجراوؤها  املقرر 
الت�ضويت،  قواعد  على  اتفاق  هناك  يكن 

مما ت�ضبب يف انهيار العملية برمتها.

فريق دولي في طريقه إلى محطة 
زابوريجيا النووية في أوكرانيا

ليبيا.. المجلس الرئاسي يدعو 
إلى تجنيب البالد أتون الحرب

*دمشق
الغارات  اأن  الأح��د،  الإن�ضان،  حلقوق  ال�ضوري  املر�ضد  اأعلن 
طالت  اخلمي�س،  �ضوريا،  غربي  ا�ضتهدفت  التي  الإ�ضرائيلية 
مل�ضلحني  امل���دى  املتو�ضطة  ال�����ض��واري��خ  م��ئ��ات  ي�ضم  م�ضتودعا 

مدعومني من اإيران.
املا�ضي،  الأ�ضبوع  �ضورية قالت،  ر�ضمية  اإعالم  و�ضائل  وكانت 
اإ�ضرائيلية ا�ضتهدفت مواقع يف حميط مدينتي حماة  اإن غارات 

وطرطو�س يف غربي �ضوريا.
“�ضانا” عن  وحينها، نقلت وكالة الأنباء الر�ضمية ال�ضورية 
ال�ضواريخ  معظم  اأ�ضقطت  اجلوية  الدفاعات  “اإن  قوله  م�ضدر 
اثنني”  “مدنيني  ف��اإن  نف�ضه  امل�ضدر  وبح�ضب  الإ�ضرائيلية”، 
مادية  خ�ضائر  “وقوع  عن  متحدثا  ال�ضربات،   ج��راء  اأ�ضيبا 

واندلع حرائق” يف بع�س الأماكن امل�ضتهدفة..
يف املقابل، قال مدير املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، رامي 
ا�ضتهدفت  “اأ�ضو�ضيتد بر�س” اإن ال�ضربة  عبد الرحمن، لوكالة 
م�ضتودعا ي�ضم مئات ال�ضواريخ متو�ضطة املدى ملقاتلني مدعومني 

من اإيران.
م�ضتودعا  ا�ضتهدفت  ال�ضربة  اأن  ع��ن  تقارير  وحت��دث��ت 
لالأ�ضلحة ومركزا للبحوث العلمية بالقرب من بلدة م�ضياف التي 
تقع يف منت�ضف الطريق تقريبا بني مدينة طرطو�س ال�ضاحلية 

ومدينة حماة بو�ضط البالد
ال�ضطناعية  الأقمار  التقطتها  �ضورا  اأن  وك��الت  وذك��رت 
اأظهرت دمارا وا�ضع النطاق يف املن�ضاأة الع�ضكرية العمالقة التي 

ربت اخلمي�س. �ضُ
التحليل  اأن  “تويرت”  على  اإنتل”  “اأورورا  �ضركة  وكتبت 
املباين  بع�س  اأن  اأظهر  ال�ضطناعية  الأق��م��ار  ل�ضور  الأويل 

واملناطق تعر�ضت لأ�ضرار ج�ضيمة من الغارات اجلوية.
والبحوث  الدرا�ضات  مبركز  املحيطة  املناطق  اأن  واأ�ضافت 
النفجارات  نتيجة  �ضديدة  نران  “لأ�ضرار  تعر�ضت  العلمية 

الثانوية«.
املحيطة  اخل�ضراء  امل�ضاحات  من  جزءا  اأن  ال�ضور  واأظهرت 

باملن�ضاأة قد احرتق.
ويقول املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان اإن تل اأبيب هاجمت 
الأرا�ضي ال�ضورية 21 مرة منذ مطلع 2022، مما اأدى اإىل تدمر 

واإ�ضابة 65 هدفا ومقتل واإ�ضابة ع�ضرات الع�ضكريني.
وتركزت غالبية تلك ال�ضربات يف حميط العا�ضمة ال�ضورية 

دم�ضق.

*اخلرطوم
الفي�ضانات  ح�ضيلة  ارتفاع  ال�ضودانية،  ال�ضلطات  اأعلنت 
حتذر  وقت  يف  وفاة،   100 لتالم�س  البالد  ت�ضرب  التي  املدمرة 

ال�ضلطات من ات�ضاع نطاق املناطق املت�ضررة.
اإن  بيان  يف  ال�ضودان  يف  املدين  للدفاع  القومي  املجل�س  وقال 
 94 ونحو  قتيال   99 اإىل  ارتفعت  الفي�ضانات  �ضحايا  ح�ضيلة 

اإ�ضابة.
وكانت ح�ضيلة �ضابقة ن�ضرت قبل اأيام حتدثت عن م�ضرع 83 

�ضودانيا من جراء الفي�ضانات.
لقوا  ال��ذي��ن  ال�ضحايا  ع��دد  اجل��دي��دة  احل�ضيلة  وت��ف��وق 

م�ضرعهم يف الفي�ضانات التي �ضربت البالد العام املا�ضي.
اإن  اخل��رط��وم  ق��ال��ت  ال��ب�����ض��ري��ة،  اخل�����ض��ائ��ر  ج��ان��ب  واإىل 
كامل  ب�ضكل  دمرت  اإذ  كبرة،  مادية  اأ�ضرارا  اأحلقت  الفي�ضانات 
اأنحاء البالد، بينما ت�ضرر ما ل  األف منزل يف جميع  جتاوز 18 

يقل عن 25 األف منزل ب�ضكل جزئي.
 146 من  اأكرث  ت�ضرر  اإىل  املتحدة  الأمم  اإح�ضاءات  وت�ضر 

األف �ضخ�س جراء الفي�ضانات.
ب��اأن  اخل��رط��وم  يف  عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  مرا�ضل  واأف���اد 
ال�ضلطات ال�ضودانية حذرت من ات�ضاع نطاق الكارثة، خا�ضة اأن 
مقت�ضرا  العدد  كان  بعدما  مت�ضررة،  باتت  �ضودانية  وليات   10

على 6 وليات.
الغزيرة  الأم��را���س  با�ضتمرار  توقعات  هناك  اأن  واأ���ض��اف 
وال�ضيول، عالوة على تهديد ارتفاع منا�ضيب النيلني يف ال�ضودان.

يف  اأكرث  الإن�ضانية  الأو�ضاع  ت�ضوء  اأن  ال�ضودانيون  ويخ�ضى 
اللوج�ضتية  وال�ضعوبات  ال�ضعيفة  احلكومية  ال�ضتعدادات  ظل 

الكبرة التي تواجهها املنظمات الطوعية املحلية والدولية.
النامو�س  املريع وتوالد  البيئي  التدهور  اإىل  ومتتد املخاوف 
الو�ضع  بات  لل�ضرب  ال�ضاحلة  املياه  الكبر يف  والنق�س  والذباب 

ال�ضحي ي�ضكل الهاج�س الأكرب.
وي�ضتمر  يونيو  يف  عادة  ال�ضودان  يف  الأمطار  مو�ضم  ويبداأ 
اأغ�ضط�س  يف  ذروتها  الفي�ضانات  وتبلغ  �ضبتمرب،  نهاية  حتى 

و�ضبتمرب.
ح��وادث  يف  �ضخ�ضا   80 من  اأك��رث  وف��اة  املا�ضي  العام  و�ضهد 

مرتبطة بالفي�ضانات خالل مو�ضم الأمطار.

األسرى الفلسطينيون يحّلون الهيئات 
التنظيمية في السجون االسرائيلية

*رام اهلل 
كافة  يف  التنظيمية  الهيئات  الفل�ضطينيون  الأ���ض��رى  ح��ّل 
اإطار عدد من اخلطوات  �ضجون الحتالل ال�ضرائيلي وذلك يف 

الن�ضالية التي ا�ضتاأنفوها موؤخرا.
�ضجون  اإدارة  �ضتكون  لالأ�ضرى،  التنظيمية  الهيئات  وبحل 
الحتالل منذ اليوم جمربة على مواجهة الأ�ضرى كاأفراد، ولي�س 

كتنظيمات.
وقال نادي الأ�ضر الفل�ضطيني يف بيان، اإن هذه اخلطوة تاأتي 
موؤخرا،  الأ�ضرى  ا�ضتاأنفها  التي  الن�ضالية  اخلطوات  من  كجزء 
رف�ضا ملحاولة اإدارة ال�ضجون التن�ضل من “التفاهمات” التي متت 
يف �ضهر اآذار املا�ضي، و�ضتنتهي هذه اخلطوات بالإ�ضراب املفتوح 
عن الطعام يف الأول من اأيلول املقبل، مب�ضاركة 1000 اأ�ضر، اإذا 

ما ا�ضتمرت اإدارة ال�ضجون على موقفها الراهن.
الوطنية  للحركة  العليا  الوطنية  الطوارئ  جلنة  واأ�ضدرت 
خطواتنا  نحو  “نتجه  فيه:  قالت  ال�ضبت،  يوم  بيانا  الأ�ضرة، 
املتعلقة  ق��رارات��ه  عن  ال��رتاج��ع  يف  الح��ت��الل  تعنت  بعد  ه��ذه 
عملية  يف  الذريع  ف�ضله  على  للتغطية  وذلك  التع�ضفي،  بالنقل 

“نفق احلرية” العام املا�ضي«.
واأعلنت اللجنة يف بيانها، برنامج الأ�ضرى الن�ضايل لالأ�ضبوع 
احلايل، الذي يت�ضاعد يوًما بعد يوم، اإذ �ضرتدون مالب�س اإدارة 
العدد،  وعلى  ال�ضاحات  يف  الثنني،  غدا  )ال�ضابا�س(  ال�ضجون 
و�ضيتم ال�ضروع يف الإ�ضراب املفتوح عن الطعام يف دفعته الأوىل 
اأ�ضر يوم اخلمي�س املقبل، حيث �ضيتم رفده  واملكونة من 1000 
جلنة  قبل  من  ومنظمة  عليها  متفق  اآلية  وفق  اأخ��رى  باأفواج 

الطوارئ.
اإىل  للوقوف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  جماهر  اللجنة  ودع��ت 
جانب اأبنائهم الأ�ضرى، وذلك من خالل الوقفات اأمام املوؤ�ض�ضات 

الدولية، والتوجه اإىل نقاط التما�س مع الحتالل.

المغرب.. محاولة قتل 
تسقط مواليا لـ«داعش«

*الرباط
توقيف  من  طنجة،  مدينة  يف  املغربية  ال�ضرطة  متكنت 
�ضنة،  العمر 36  يبلغ من  الإرهابي،  لتنظم داع�س  �ضخ�س موال 
اإط��ار  يف  العمد  القتل  حماولة  يف  تورطه  يف  لال�ضتباه  وذل��ك 

م�ضروع اإرهابي يروم امل�ضا�س اخلطر بالنظام العام.
املعلومات  اأن  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  ب��الغ  وذك��ر 
الأولية للبحث ت�ضر اإىل اإقدام امل�ضتبه فيه على حماولة ت�ضفية 
اأن  “التعزير” بدعوى  اإطار  للبناء، يف  بور�س  معه  يقيم  �ضخ�س 
“ال�ضحية يخالف تعاليم الدين”، حيث عر�ضه لعتداء ج�ضدي 
ال�ضغط،  طريق  عن  حادة  م�ضامر  تقذف  ثاقبة،  اآلة  با�ضتعمال 
مما ت�ضبب له يف جروح على م�ضتوى العنق.  وح�ضب امل�ضدر نف�ضه، 
فقد تدخلت دوريات �ضرطة النجدة مب�ضرح اجلرية، فور تلقيها 
والقفز  الفرار  فيه  امل�ضتبه  حاول  حيث  احل��ادث،  بهذا  اإ�ضعارا 
انطالقا من الطابق الأول لور�س البناء، املوجود بحي “بوحوت” 
يف منطقة بني مكادة، قبل اأن يتم توقيفه وحتييد اخلطر ال�ضادر 
عنه. وقد اأ�ضفرت عمليات التفتي�س املنجزة داخل الغرفة التي 
طبيعة  ذات  واإ�ضدارات  اأ�ضلحة  حجز  عن  فيه  امل�ضتبه  ي�ضغلها 
متطرفة، وهي عبارة عن الآلة الثاقبة امل�ضتخدمة يف العتداء، 
“راية تنظيم داع�س” الإرهابي،  اأ�ضود يحمل ما ي�ضمى  وقما�س 
وبندقية تقليدية تعمل بالبارود، و4 اأ�ضلحة بي�ضاء من اأحجام 
جلدي  غالف  عن  ف�ضال  ح��ادة،  حديدية  قطع  وت�ضع  خمتلفة، 
لالأمن  العامة  املديرية  واأ�ضافت  الفردية.  للم�ضد�ضات  خم�ض�س 
من�ضورات  على  اأي�ضا،  فيه،  امل�ضتبه  بحوزة  العثور  “مت  الوطني: 
وخمطوطات ذات �ضبغة متطرفة ومعدات معلوماتية، وتتمثل يف 
اأربع دعامات حتميل اإلكرتونية، وثالث ذاكرات تخزين رقمية، 
للهاتف، ف�ضال عن جهاز هاتف  اآلت ت�ضوير، وبطاريتان  وثالث 
اإ�ضارة  رهن  املحجوزات  باقي  رفقة  و�ضعه  يتم  �ضوف  حممول، 
خمتربات ال�ضرطة العلمية والتقنية بغر�س اإخ�ضاعها للخربات 

الرقمية والتقنية الالزمة«.

رغم االستنفار العالمي.. مليون 
حالة وفاة بكورونا في 2022

*وكاالت
»عالمة  حقق  قد  العامل  اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأكدت 
عام  يف  »كوفيد«  ب�ضبب  وف��اة  حالة  مبليون  ماأ�ضاوية«،  فارقة 
2022، من اأ�ضل 6.45 مليون حالة منذ اكت�ضاف الفرو�س لأول 

مرة يف ال�ضني اأواخر عام 2019.
وكانت الغالبية العظمى للحالت يف الوليات املتحدة، تليها 

رو�ضيا، ثم الربازيل، ثم الهند.
الدكتور  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وك��ال��ة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الدعاء  يكنه  ل  العامل  “اإن  غيربي�ضو�س:  اأدهانوم  تيدرو�س 
باأنه يتعلم التعاي�س مع كوفيد، بينما ل تزال الوفيات م�ضتمرة، 

على الرغم من وجود جميع الأدوات الالزمة ملنعها«.
اإجراءات  اإىل اتخاذ  العاملية الدول  ودعت منظمة ال�ضحة 
تقدمي  وم��وا���ض��ل��ة  ال��ع��دوى،  ان��ت��ق��ال  م��ن  للحد  ق��ي��ود  لفر�س 
الختبارات وت�ضل�ضل العينات الإيجابية، واإمكانية الو�ضول اإىل 

الأدوية املنقذة للحياة وتعزيز حمالت التطعيم.
الأقنعة  ارت���داء  مثل  القيود  ال���دول  م��ن  الكثر  ورف��ع��ت 
وظهور  التطعيم  حمالت  جناح  ب�ضبب  الختبارات،  وحمدودية 

�ضاللة اأوميكرون الأكرث اعتدال.
احلكومات  جميع  من  “نطلب  غربي�ضو�س:  الدكتور  وق��ال 
تعزيز جهودها لتطعيم جميع العاملني يف جمال ال�ضحة وكبار 

ال�ضن وغرهم من الأ�ضخا�س الأكرث عر�ضة للخطر«.
وحث غربي�ضو�س الدول يف وقت �ضابق على تطعيم 70 باملئة 
بلوغ  يف  ف�ضلت  دولة   136 لكن  يونيو،  نهاية  بحلول  �ضكانها  من 

الهدف، منها 66 دولة ل تزال لديها تغطية اأقل من 40 باملئة.
من  اأقل  لديها تغطية  اإن 10 دول فقط  واأو�ضح غربي�ضو�س 

10 باملئة، ومعظمها يواجه حالت طوارئ اإن�ضانية.
ل  ب��ه،  القيام  يتعني  مما  الكثر  هناك  ي��زال  ل  واأ���ض��اف: 
يزال ثلث �ضكان العامل غر حم�ضنني، مبا يف ذلك ثلثا العاملني 
ال�ضحيني وثالثة اأرباع كبار ال�ضن يف البلدان منخف�ضة الدخل.

لدى  املنتدب  الع�ضو  �ضيم،  ديريك  الدكتور  قال  جانبه،  من 
حتالف اللقاحات الدويل لتعزيز الو�ضول اإىل اأفقر دول العامل، 
للغاية، ل يكننا  اإن�ضانية حقيقية  ماأ�ضاة  اإح�ضائية  “وراء كل 
بالأفراد  الوباء  يلحقها  التي  اخل�ضائر  جتاه  باخلدر  ن�ضعر  اأن 

والعائالت واملجتمعات”.

1061 قتيال.. حصيلة فيضانات 
باكستان المدمرة

*اسالم اباد
بداأت  التي  املو�ضمية  الأمطار  عن  الناجمة  الفي�ضانات  اأدت 
مطلع يونيو يف باك�ضتان اإىل �ضقوط 1061 قتيال على ما اأظهرت 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  عن  الثنني  �ضادرة  جديدة  ح�ضيلة 

الكوارث.
الأرب��ع  ال�ضاعات  يف  ق�ضوا  �ضخ�ضا   28 اإن  الهيئة  وقالت 
والع�ضرين الأخرة فيما ل تزال ال�ضلطات حتاول الو�ضول اإىل 

بلدات معزولة تقع يف مناطق جبلية يف �ضمال البالد.
م�ضوؤولني  ع��ن  الربيطانية  ميل”  “ديلي  �ضحيفة  ونقلت 
من  اأكرث  على  اأثرت  العام  هذا  املو�ضمية  الفي�ضانات  اإن  قولهم، 
33 مليون �ضخ�س - واحد من كل �ضبعة باك�ضتانيني - ودمرت اأو 

اأحلقت اأ�ضرارا بالغة مبا يقرب من مليون منزل.
التابعة  ال��ك��وارث  بهيئة  الإن�ضانية،  ال�ضوؤون  مكتب  وق��ال 
لالأمم املتحدة، اإن 184 األف �ضخ�س نزحوا من مناطقهم ب�ضبب 

الفي�ضانات، مع توقع ارتفاع الرقم يف الأيام القادمة.
بيالوال  الباك�ضتاين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  الأح��د،  وي��وم   
بوتو زرداري، اإن بالده بحاجة اإىل م�ضاعدات مالية للتعامل مع 
موؤ�ض�ضات  تاأخذ  اأن  ياأمل يف  اأنه  اإىل  “عارمة”، م�ضرا  في�ضانات 
ملثل  القت�ضادية  التداعيات  الدويل  النقد  �ضندوق  مثل  مالية 

هذه الكوارث الطبيعية يف العتبار.
“مل  اأن��ه  اإىل  “رويرتز”  مع  مقابلة  يف  زرداري  بوتو  واأ�ضار 
اأ�ضهد يف حياتي دمارا بهذا احلجم، اأجد �ضعوبة بالغة يف و�ضفه 
بالكلمات...اإنه دمار هائل”، م�ضيفا اأن الفي�ضانات اأتلفت العديد 

من املحا�ضيل التي ت�ضكل م�ضدر رزق للكثرين.
على  تاأثر  له  �ضيكون  ه��ذا  اأن  الوا�ضح  “من  قائال  وم�ضى 

الو�ضع القت�ضادي العام«.

ضربة إسرائيلية غربي سوريا.. 
كشف رواية جديدة لما حدث

السودان.. حصيلة ثقيلة 
لضحايا الفيضانات المدمرة

*رام اهلل 
خليل  الفل�ضطيني  الأ���ض��ر  ي��وا���ض��ل 
غرب  اإذن��ا  بلدة  من  عاما(   40( ع���واودة 
ال�169  لليوم  الطعام  اإ�ضرابه عن  اخلليل، 
يف  الإداري  لعتقاله  رف�ضا  التوايل،  على 

�ضجون الحتالل ال�ضرائيلي.
اأح��م��د مو�ضى  الأ���ض��ر  ي��وا���ض��ل  ك��م��ا 
�ضجن  “عيادة  اإىل  نقل  الذي  عاما(،   44(
الرملة”، و�ضقيقه عدال )34 عاما( القابع 
يف �ضجن “عوفر”، من بلدة اخل�ضر جنوب 
الطعام  عن  املفتوح  اإ�ضرابهما  حلم،  بيت 
لعتقالهما  رف�ضا  التوايل،  على   21 لليوم 

الإداري.
وقال نادي الأ�ضر الفل�ضطيني يف بيان، 
جدا،  خطر  لعواودة  ال�ضحي  الو�ضع  اإن 

احلديث،  اأو  احل��رك��ة،  على  يقوى  ل  وه��و 
وم�ضتمر باإ�ضرابه.

يذكر اأن عواودة هو اأب لأربع طفالت، 
متوز  �ضهر  من  الثاين  يف  اإ�ضرابه  ا�ضتاأنف 

بعد  �ضابق  وقت  يف  علقه  اأن  بعد  املا�ضي، 
اإىل  ا�ضتنادا  الإ����ض���راب،  م��ن  ي��وم��ا   111
وعود بالإفراج عنه، اإل اأن الحتالل نكث 
اإداري  اعتقال  اأمر  بحقه  واأ�ضدر  بوعده، 
 27 اأنه معتقل منذ  اأ�ضهر، علما  اأربعة  ملدة 

كانون الأول 2021، حيث اأ�ضدر الحتالل 
بحقه اأمر اعتقال اإداري مدته �ضتة اأ�ضهر، 
الثانية  للمرة  اعتقاله  اأم��ر  جتديد  ومت 
ملدة اأربعة اأ�ضهر، وجرى تثبيته على كامل 

املدة.

األسير الفلسطيني خليل عواودة 
يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 169

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
بنتيجة  النت�ضار  بر�ضلونة  حقق 
�ضمن  الأح��د،  الوليد،  بلد  على   )0-4(
يف  بالليجا،  الثالثة  اجلولة  مناف�ضات 
معقل البلوجرانا »�ضبوتيفاي كامب نو«، 
ريال  على  الفوز  بعد  انتفا�ضته  ليعزز 

�ضو�ضيداد )4-1( اجلولة املا�ضية.
و����ض���ج���ل رب���اع���ي���ة ب��ر���ض��ل��ون��ة، 
الدقيقتني  يف  )هدفني(  ليفاندوف�ضكي 
و�ضرجي   ،)43( وب��ي��دري  و65،   24

روبرتو )2+90(.
بهذا النت�ضار، رفع بر�ضلونة ر�ضيده 
موؤقتا،  الثاين  املركز  يف  نقاط   7 اإىل 
عند  الوليد  بلد  ر�ضيد  يتجمد  بينما 

نقطة وحيدة يف املركز التا�ضع ع�ضر.

شفرة ليفاندوفسكي
بداأت املباراة مبحاولة من بر�ضلونة، 
بت�ضديدة من عثمان ديبلي حتولت اإىل 
ينطلق  اأن  قبل   ،5 الدقيقة  يف  ركنية 
راف��ي��ن��ي��ا ع��ل��ى ال��ط��رف الأي����ن وي��رر 
راأ�ضية  كرة  �ضدد  الذي  لليفاندوف�ضكي 
الدقيقة  يف  الأي��ن  بالقائم  ارتطمت 
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قوية  ك��رة  ليفاندوف�ضكي  و���ض��وب 
القائم  بجانب  م��رت  املنطقة،  داخ���ل 

اأر�ضل  فيما   ،13 الدقيقة  يف  الأي�����ض��ر 
العار�ضة  اأعلى  مرت  قوية  كرة  ديبلي 
بالدقيقة 22. وجنح “ليفا” يف ت�ضجيل 
 ،24 بالدقيقة  لرب�ضلونة  التقدم  هدف 
حيث تلقى كرة عر�ضية داخل املنطقة 

من رافينيا و�ضدد مبا�ضرة يف ال�ضباك.
بلد  حار�س  ما�ضيب  ج��وردي  وتاألق 
الوليد يف الت�ضدي لت�ضديدة من ديبلي 

يف الدقيقة 36.
واأ����ض���اف ب���ي���دري ال���ه���دف ال��ث��اين 
تلقى  اإذ   ،43 الدقيقة  يف  لرب�ضلونة 
متريرة من ديبلي، و�ضدد بقوة من على 
ما�ضيب،  ي�ضار  اأق�ضى  املنطقة،  ح��دود 
لينتهي ال�ضوط الأول بتقدم البلوجرانا 

.)0-2(

الرباعية
انطلق  ال��ث��اين،  ال�ضوط  ب��داي��ة  م��ع 
كرة  و�ضدد  الأين  الطرف  على  رافينيا 
ارتطمت بدفاع بلد الوليد وحتولت اإىل 

الركنية يف الدقيقة 47.
واأ�����ض����اف ل��ي��ف��ان��دوف�����ض��ك��ي ه��دف��ه 
املباراة، والثالث لرب�ضلونة يف  الثاين يف 
الدقيقة 65، حيث تلقى متريرة بينية 
اأ�ضفل  القدم  بكعب  لي�ضدد  ديبلي،  من 

يني احلار�س جوردي ما�ضيب.

الهدف  ت�ضجيل  الوليد  بلد  وك���اد 
ت�ضدى  فيال  توين  من  بت�ضديدة  الأول، 
الذي  اأمام بالنو  �ضتيجن، لرتتد  لها تر 
�ضدد كرة قوية �ضتتها املدافع كوندي من 

اأمام خط املرمى.
ال��ذي  ل��روك��ي مي�ضا  ال��ك��رة  وع���ادت 
تر  مرمى  اأعلى  مرت  قوية  كرة  �ضوب 

�ضتيجن يف الدقيقة 68.
بلد  دفاع  وراوغ  فاتي  اأن�ضو  وانطلق 
املنطقة،  داخل  من  كرة  و�ضدد  الوليد، 
الدقيقة  يف  ما�ضيب  احلار�س  لها  ت�ضدى 
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و���ض��وب اأو���ض��ك��ار ب��الن��و لع���ب بلد 
ال��ول��ي��د ك���رة م��ن ع��ل��ى ح���دود منطقة 
اجلزاء، مرت اأعلى عار�ضة تر �ضتيجن 

يف الدقيقة 84.
ي�ضيف  اأن  ي��وجن  دي  فرينكي  وك��اد 
حيث   ،90 الدقيقة  يف  ال��راب��ع  الهدف 
انطلق وتوغل يف منطقة اجلزاء، و�ضدد 

كرة قوية ت�ضدى لها ما�ضيب برباعة.
اإ�ضافة  يف  روب��رت��و  �ضرجي  وجن��ح 
الهدف الرابع بالدقيقة 92، حيث �ضدد 
احلار�س  لها  ت�ضدى  كرة  ليفاندوف�ضكي 
وترتد  الأفقية  بالعار�ضة  لت�ضطدم 
ال�ضباك  يف  و�ضعها  ال��ذي  روبرتو  اأم��ام 

ب�ضهولة.

*وكاالت
قال الإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، 
الأحد،  اإ�ضبانيول )3-1(،  دار  ال�ضعب يف عقر  النت�ضار  عقب 

�ضمن اجلولة الثالثة لليجا، اإن رهانه كان ناجحا اليوم.
ال�ضاب،  الفرن�ضي  الو�ضط  لعب  لإ�ضراك  اإ�ضارة  يف  وذلك 
اأكرب  الفريق كثافة  ملنح  الثاين  ال�ضوط  اإدوارد كامافينجا، يف 

يف اللعب.
ملعب  على  اأق��ي��م  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  عقب  ت�ضريحات  ويف 
يف  تغيراته  عن  اأن�ضيلوتي  حت��دث  ب���رات(،  اإل  )كورلنيال 
ال�ضوط الثاين، حيث قال: “كل مباراة لها ظروفها.. رمبا اإذا 

بداأت بكامافينجا، مل نكن لن�ضيطر ب�ضكل كبر على اللقاء«.
واأحياًنا  تفوز،  الأحيان  بع�س  ويف  تراهن،  “اأنت  ووا�ضل: 
اأخرى تخ�ضر.. طاقة كامافينجا �ضاعدتنا كثًرا، عندما كانت 

املباراة بطيئة اإىل حد بعيد«.
ي�ضارك ت�ضاعدنا طاقته كثرا،  “كامافينجا حني  واأردف: 
كامافينجا  طاقة  الطاقة..  هذه  ب�ضبب  باملباراة  فزنا  وقد 

ورودريجو و�ضيبايو�س«.
كما اأ�ضار املدرب الإيطايل اإىل اأن الريال بداأ املباراة ب�ضكل 
للغاية”، بينما اأقر باأن اللعب بكتلة واحدة “تراجع”،  “جيد 

بعد التقدم يف النتيجة بالهدف الأول.

موقف هازارد
وب�ضوؤاله عن النجم البلجيكي، اإيدين هازارد، الذي جل�س 
على مقاعد البدلء طيلة مباراة اإ�ضبانيول، اأو�ضح اأنه مل يكن 

يرغب يف “الإخالل بتوازن الفريق” باإقحامه.
لكن  خيارا،  )هازارد(  يكون  اأن  “يكن  اأن�ضيلوتي:  واأ�ضاف 
يف  كاملة  ثقة  ل��دي  خ��ط��ورة..  اأك��رث  يكون  قد  اآخ��ر  مهاجما 
الالعب، ول يهم اإن مل ي�ضارك يف مباراة.. �ضيكون هناك وقت 
اأنا  بنزيا،  اأو  هازارد  مدرب  ل�ضت  اأنا  للم�ضاركة..  اأمامه  كاف 

مدرب ريال مدريد«.
ب�ضكل جيد،  املباراة  بداأنا  “لقد  املواجهة، قال:  �ضر  وعن 
اأك��رث  الأم���ر  اأ�ضبح  التعادل  وبعد  تراجعنا..  ث��م  و�ضجلنا 
جيدين  وكنا  هدفني،  بت�ضجيل  املباراة  اأنهينا  لكن  تعقيًدا.. 

جًدا«.
وحول عدم اإ�ضراك ماركو اأ�ضين�ضيو نظرا لقرتاب رحيله، 

اأجاب: “ل اأ�ضع اأي لعب على مقاعد البدلء حلمايته«.
وب�ضاأن اختياراته يف اخلط اخللفي، قال املدرب املخ�ضرم: 
ب�ضبب  دف��اع،  كقلب  رودي��ج��ر  على  العتماد  اخ��رتت  “لقد 
األبا  لقدرات  ونظًرا  الهوائية..  الكرات  يف  خو�ضيلو  اإمكانيات 

يف الهجوم، اعتمدت عليه كظهر”.

تأخير موعد انطالق 
مباريات الدوري األردني

*وكاالت
يعد  القدم  ك��رة  فريق  اأن  ال��وح��دات،  رئي�س  حوامدة  ب�ضار  اأك��د 
اأجله  من  الوقوف  حمبيه  جميع  على  ووج��ب  للنادي  املنيع  احل�ضن 
لل�ضائعات  اللتفات  خ��الل  من  لهدمه  التوجه  ولي�س  عنه  وال��دف��اع 

املغر�ضة وحمل معاول الهدم ال�ضلبي.
يزال  ل  الوحدات  اأن  ناديه،  ملوقع  ت�ضريحات  يف  حوامدة  وبني 
هذا  التتويج  من�ضة  على  �ضم�ضه  و�ضت�ضرق  البطل  �ضخ�ضية  يتلك 

املو�ضم بهمة وعزية اأبناء النادي الأوفياء.
واأكد اأن ثقته كبرة باجلهازين الفني والإداري للفريق والالعبني 
اأجل  من  م�ضاعفة  بجهود  يعملون  الذين  الإدارة  جمل�س  وباأع�ضاء 
اإجناح م�ضرة الفريق الباحث عن حتقيق لقب الدوري وكاأ�س الأردن 
فرق  حققتها  واأن  �ضبق  التي  الإجن��ازات  اإىل  لي�ضاف  احلايل  للمو�ضم 

ال�ضلة والطائرة.
رافقت  التي  الظروف  على  �ضاهًدا  كان  “اجلميع  حوامدة:  وتابع 
الفريق هذا املو�ضم، حيث مل يظهر الوحدات ب�ضفوف مكتملة ب�ضبب 
م�ضرة  على  توؤثر  اأن  �ضاأنها  من  الأم��ور  وه��ذه  واحل��رم��ان،  الإ�ضابات 
الفريق الذي تعر�س لكبوات �ضرعان ما جتاوزها لأنه يرتدي عباءة 

البطل الباحث عن حتقيق الألقاب ل �ضواها«.
عرب  فريقه  �ضد  ُتقاد  التي  املمنهجة  احلملة  حوامدة  وا�ضتغرب 
عن  الباحثني  الأ�ضخا�س  بع�س  قبل  من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
للجميع  وا�ضحة  لأه��داف  الوحدات  ا�ضم  من  والنيل  ال�ضهرة  حتقيق 
ول تخفى على اأحد، معترًبا اأن كافة املعوقات التي تظهر بني الفينة 
والأخرى وحماولت النيل من الفريق ما هي اإل حمفزات تدفعنا اإىل 

اأن نقول كلمتنا بالعنوان العري�س: “الوحدات بطاًل بكل املقايي�س«.
حم��اولت  ت�ضهد  والتي  احلالية  املرحلة  على  حوامدة  وتوقف 
ات�ضالت  عن  النقاب  كا�ضًفا  الوحداتي،  ال�ضف  لتفريق  وا�ضحة 
عديدة وردت اإليه باأن الفريق لن يكون بطاًل للدوري، والالعبني لي�ضوا 
على قدر امل�ضوؤولية، وهنالك خالفات وا�ضحة، وهو الأمر الذي رف�ضه 

جملة وتف�ضياًل.
الكاذبة  املغر�ضة والدعاءات  ال�ضائعات  كافة هذه  اأن  اإىل  واأ�ضار 
وجب على جميع اأبناء الوحدات الوقوف �ضدها وجلم اأفواه املنظرين 
الباحثني عن هدم م�ضرة الفريق، والوقوف خلف الفريق حتى اللحظة 

الأخرة التي �ضت�ضهد باإذن اهلل تتويج الوحدات بلقب الدوري.
واأو�ضح حوامدة اأن الفريق ي�ضي مب�ضرة ت�ضاعدية وا�ضحة، رغم 
نقاط   4 خ�ضارة  واآخرها  موؤخًرا  بها  مر  التي  ال�ضعبة  الظروف  كافة 

من مباراتني ولكن هذا ل يعني نهاية املطاف، حيث تتبقى 6 جولت.
غر،  ل  فقط  بطولة  مبثابة  لقاء  كل  الوحدات  “�ضيلعب  وختم: 
وموؤازرته،  ودعمه  الفريق  خلف  الوقوف  ب�ضرورة  اجلماهر  ونطالب 
ونبذ الفئة الدخيلة التي ت�ضللت بني جماهر الفريق بهدف التحري�س 
بطريقة  الأعرا�س  و�ضتم  والإداري  الفني  واجلهازين  الالعبني  على 
جمهور  من  النيل  بهدف  م�ضبًقا  لها  وخمطط  ومدرو�ضة  ح�ضارية  غر 
تقلده  وال��ذي  املثايل  اجلمهور  بو�ضم  تو�ضم  لطاملا  ال��ذي  ال��وح��دات 
الكرة  لحت��اد  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  احل�ضني  بن  علي  الم��ر  من 

الأردين”.

*وكاالت
اإ�ضبانيول  اأ�ضقط  بعدما  املثرة  انت�ضاراته  مدريد  ري��ال  وا�ضل 
جمعت  مباراة  خالل  الأح��د،  القاتل،  الوقت  يف   )1-3( داره  عقر  يف 

الفريقني �ضمن مناف�ضات اجلولة الثالثة من الدوري الإ�ضباين.
اأهداف الريال �ضجلها فيني�ضيو�س جونيور وكرمي بنزيا “ثنائية” 
يف الدقائق 12 و88 و90+10، فيما وقع خو�ضيلو على هدف اإ�ضبانيول 

الوحيد يف الدقيقة 44.
للنقطة  بو�ضوله  الكاملة  العالمة  الريال  ح�ضد  النتيجة،  بهذه 
التا�ضعة، ليرتبع على عر�س جدول الرتتيب، مت�ضاويا مع ريال بيتي�س، 

فيما جتمد ر�ضيد اإ�ضبانيول عند نقطة واحدة يف املركز ال16.
الدقائق ال10 الأوىل �ضهدت �ضيطرة مطلقة من الفريق امللكي دون 

ت�ضكيل اأي خطورة على مرمى اأ�ضحاب الأر�س.
ومن اأول فر�ضة يف املباراة، �ضجل فيني�ضيو�س هدف التقدم لل�ضيوف 
بعدما تلقى متريرة بينية من ت�ضواميني، ليقابلها بلم�ضة مبا�ضرة اإىل 

داخل ال�ضباك.
وتوغل فيني�ضيو�س من جديد داخل منطقة اجلزاء، ليحاول و�ضع 
كرة �ضاقطة من فوق احلار�س ليكومت، اإل اأن الأخر حولها اإىل ركنية.

من  عر�ضية  متريرة  ت�ضلم  بعدما  حماولته  فيني�ضيو�س  ووا�ضل 
يهيئها  اأن  قبل  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  الكرة  لت�ضله  اليمنى،  اجلهة 
اأخطاأت  حماولته  اأن  اإل  البعيدة،  الزاوية  يف  و�ضعها  ويحاول  لنف�ضه 

املرمى.
فر�ضة  باأول  كورتوا  �ضباك  هز  من  قريبا  كان  الكتالوين  الفريق 
اخلطرة بعد عر�ضية من ركنية، قابلها املدافع كابريرا ب�ضربة راأ�ضية 

قوية، لكن الكرة مرت بجوار القائم.
عرب  النتيجة  معادلة  من  اإ�ضبانيول  متكن  معدودة،  ث��وان  وبعد 
خو�ضيلو، الذي ت�ضدى كورتوا لت�ضديدته، قبل اأن ترتد الكرة اإليه من 

جديد ويوجهها اإىل داخل ال�ضباك قبل نهاية ال�ضوط الأول.
ثان  هدف  عن  ت�ضفر  ك��ادت  الثاين  ال�ضوط  من  الأوىل  الدقائق 
لإ�ضبانيول عن طريق خو�ضيلو جمددا بعدما وجه ت�ضويبة �ضاروخية 

من قلب منطقة اجلزاء، ت�ضدى لها كورتوا برباعة.
و�ضن الريال هجمة مرتدة �ضريعة عرب البديل كامافينجا، الذي 
ليهيئها  اجل��زاء،  منطقة  ح��دود  على  بنزيا  اإىل  النهاية  يف  مررها 
الأخر لنف�ضه ويطلق ت�ضديدة يف اأق�ضى الزاوية البعيدة، لكن حار�س 

اإ�ضبانيول كان لها باملر�ضاد.
على  وي�ضدد  ليت�ضلمها  األب���ا،  من  بينية  متريرة  بنزيا  وتلقى 

الطائر، لتعلو كرته العار�ضة قبل اأن يتبني وجوده يف الت�ضلل.
و�ضن كامافينجا هجمة �ضريعة مبجهود فردي قبل اأن ي�ضل ملنطقة 
جزاء اإ�ضبانيول ويطلق ت�ضديدة ا�ضطدمت بالدفاع، لرتتد اإىل كرو�س 
اإىل  مبا�ضرة  بلم�ضة  بنزيا  قابلها  عر�ضية  بتمريرة  قابلها  ال��ذي 

ال�ضباك، لكن امل�ضاعد اأ�ضار لوجود الأخر يف الت�ضلل.
اأدرك  حتى  الكتالوين  املرمى  على  حماولته  املرينجي  ووا�ضل 
اأر�ضلها  عر�ضية  عرب  بدقيقتني  الأ�ضلي  الوقت  نهاية  قبل  م��راده 
داخل  اإىل  الكرة  ووجه  بقدمه  ارتقى  الذي  بنزيا،  نحو  رودريجو 

ال�ضباك، م�ضجال هدف التقدم القاتل لل�ضيوف.
اإ�ضافة  من  رودريجو  متكن  ال�ضائع،  من  بدل  املحت�ضب  الوقت  ويف 
خروج  اأثناء  �ضيبايو�س  من  كرة  و�ضلته  بعدما  للريال  الثالث  الهدف 

احلار�س من مرماه، لي�ضع الكرة يف ال�ضباك.
الربازيلي  اجلناح  ت�ضلل  ب�ضبب  الهدف  األغى  املباراة  حكم  لكن 
تقنية  اأي��دت��ه  م��ا  وه��و  �ضيبايو�س،  ق��دم  م��ن  ال��ك��رة  خ��روج  حلظة 

الفيديو.
قبل  �ضيبايو�س  ل�ضالح  خمالفة  وجود  “الفار”  اأثبت  ذلك،  رغم 
حدود  على  اإ�ضبانيول  حار�س  من  �ضربة  تلقى  بعدما  الكرة،  مترير 
وي�ضهر  ال�ضيوف  ل�ضالح  خمالفة  احلكم  ليحت�ضب  اجل��زاء،  منطقة 

البطاقة احلمراء يف وجه ليكومت.
وا�ضطر املدافع كابريرا لرتداء قفازين، لتعوي�س خروج احلار�س 
الركلة  مع  التعامل  يف  ف�ضل  لكنه  التبديالت،  كافة  نفاد  بعد  ليكومت 
لفريقه،  والثالث  له  الثاين  الهدف  منها  و�ضجل  بنزيا  نفذها  التي 

موؤكدا انت�ضاره الثمني.

الفيصلي يجتهد لتسديد 28 ألف دوالر 
للمحترف األرجنتيني لضمان المشاركة اآلسيوية

*وكاالت
يطالب  فا�ضكيز،  الأرجنتيني  الالعب  اأن  الفي�ضلي  النادي  اأكد   
يف  احرتافه  بعد  كم�ضتحقات  دولر  األف   28 مببلغ  الفي�ضلي  �ضندوق 

الفريق منذ عدة اأعوام .
وبني الفي�ضلي ان اللجنة املوؤقتة ت�ضعى جاهدة لتوفر م�ضتحقات 
الالعبني  م�ضتحقات  ت�ضديد  البحث عن  اإطار  الأرجنتيني يف  الالعب 
ال�ضيوية  الرخ�ضة  على  احل�ضول  يف  قدما  امل�ضي  اأجل  من  امل�ضتكني 

التي متكن فريق كرة القدم من امل�ضاركة الآ�ضيوية.
املوؤقتة مت�ضي  الإدارية  الهيئة  ان  ر�ضمي،  بيان  الفي�ضلي يف  وقال 
باإجراءات احل�ضول على الرخ�ضة الآ�ضيوية وتبذل جهدها لالإيفاء 

بال�ضروط واملعاير املحددة للح�ضول على الرخ�ضة.
تزامنا  وال�ضكاوى،  الق�ضايا  من  العديد  اغلق  الفي�ضلي  ان  واأ�ضاف 
األ��ف   28 ب  مطالبته  واملت�ضمنة  الرجنتيني  ال��الع��ب  �ضكوى  م��ع 
القدرة على  املايل مع عدم  العبء  ي�ضاعف حجم  الذي  الأمر  دولر، 
مرات،  ثالث  نحو  املبلغ  �ضي�ضاعف  ما  احلايل،  العام  نهاية  قبل  غلقها 
قدما  للم�ضي  املمكن  والدعم  اجلهود  كل  ت�ضخر  اهمية  على  م�ضددا 
يف اإجراءات احل�ضول على الرخ�ضة التي توؤهل النادي للم�ضاركة يف 
الهيئة  لدى  الأولويات  اأهم  ت�ضكل  وتلك  املقبلة،  الآ�ضيوية  البطولة 

الإدارية املوؤقتة.

*وكاالت
بكرة  الأردين  املحرتفني  ل��دوري   16 اجلولة  عن  لعبني   8 يغيب 
القدم والتي تنطلق اخلمي�س املقبل، ب�ضبب تراكم البطاقات والإيقاف.

اأبو  و�ضيغيب خالد ع�ضام وعبد اهلل الفاخوري )الوحدات(، زكي 
ليلى وحممد البا�ضا )اجلزيرة(، اأدهم القر�ضي )احل�ضني اإربد(، خالد 

الع�ضويل )ال�ضلط(، يا�ضر الروا�ضدة واأن�س بدوي )�ضباب العقبة(.
مناف�ضه  اأمام  الرمثا  يلعب  حيث  مواجهتني  املقبل  اخلمي�س  وتقام 
ال�ضلط على �ضتاد احل�ضن، فيما يلعب اجلزيرة اأمام �ضباب الأردن على 

�ضتاد عمان.
عمان  �ضتاد  على  معان  مناف�ضه  املقبل  اجلمعة  الفي�ضلي  ويواجه 
�ضتاد  على  ال�ضرحان  مغر  نظره  اإرب��د  احل�ضني  وي�ضت�ضيف  ال��دويل، 

احل�ضن.
نظره  ال�ضريح  في�ضت�ضيف  املقبل،  ال�ضبت   16 اجلولة  وتختتم 
�ضيفه  العقبة  �ضباب  وي�ضتقبل  باإربد،  احل�ضن  �ضتاد  على  الوحدات 

�ضحاب.

*وكاالت
اختار الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم طاقم حكام اأردين للم�ضاركة 
�ضن  اآ�ضيا حتت  كاأ�س  اإدارة مباريات املجموعة الأوىل من ت�ضفيات  يف 

20، التي تقام خالل الفرتة 10-18 اأيلول املقبل يف ال�ضعودية.
لل�ضاحة،  مفيد  في�ضل  اأحمد  للحكام:  الآ�ضيوي  الحت��اد  واأ�ضند 
التي  الأوىل  املجموعة  مباريات  قيادة  عبيدات،  اأي��ن  وي�ضاعده 
وال�ضعودية  اأوزبك�ضتان،  املالديف،  مينمار،  ال�ضني،  منتخبات  ت�ضم 
امل�ضت�ضيف. و اختار “الآ�ضيوي” احلكم حممد عرفة وي�ضاعده حمزة 
تقام  والتي  الثانية  املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�ضاركة  �ضعادة، 
خالل الفرتة ذاتها يف البحرين، وت�ضم اإىل جانب امل�ضت�ضيف منتخبات 

قطر، بنغالد�س، نيبال وبوتان.
اإ�ضراء  احلكمتني  القدم  لكرة  الأردين  الحت��اد  �ضمى  املقابل،  يف 
مبي�ضني واإ�ضالم العبادي للم�ضاركة يف اإدارة مباريات بطولة غرب اآ�ضيا 
ال�ضابعة لل�ضيدات والتي تقام خالل الفرتة 29 اآب حتى 6 اأيلول املقبل 

يف الأردن.

8 العبين يغيبون 
عن جولة الدوري األردني

مهام آسيوية لحكام أردنيين

أنشيلوتي: رهاني نجح.. 
ولست مدربا لهازارد

برشلونة يؤكد انتفاضته 
برباعية جديدة في بلد الوليد

*وكاالت
ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  الحت���اد  ق��رر 
من   16 اجلولة  مباريات  مواعيد  تاأخر 
بطولة الدوري الأردين للمحرتفني، �ضاعة 
واحدة لتقام جميع اللقاءات عند ال�ضابعة 
اخلمي�س  اأي��ام  م�ضاء،  والن�ضف  والتا�ضعة 

واجلمعة وال�ضبت.
وج����اء ق����رار ال��ت��ع��دي��ل ل��ل��ح��ف��اظ 

ظل  يف  املنظومة  رك���ان  اأ �ضالمة  على 
اململكة  يف  ال�ضائدة  احل��ارة  الأج��واء 
���ض��ب��وع  الأ حتى  ا�ضتمرارها  وامل��ت��وق��ع 

. ملقبل ا
وتقام اخلمي�س املقبل مواجهتني حيث 
يلعب الرمثا اأمام مناف�ضه ال�ضلط على �ضتاد 
�ضباب  اأم��ام  اجلزيرة  يلعب  فيما  احل�ضن، 

الأردن على �ضتاد عمان.

املقبل  اجلمعة  يوم  الفي�ضلي  ويواجه 
ال��دويل،  عمان  �ضتاد  على  معان  مناف�ضه 
مغر  ن��ظ��ره  اإرب���د  احل�ضني  وي�ضت�ضيف 

ال�ضرحان على �ضتاد احل�ضن.
املقبل،  ال�ضبت   16 اجل��ول��ة  وتختتم 
ال��وح��دات  ن��ظ��ره  ال�ضريح  في�ضت�ضيف 
�ضباب  وي�ضتقبل  باإربد،  احل�ضن  �ضتاد  على 

العقبة �ضيفه �ضحاب.

حوامدة: الوحدات يمتلك شخصية 
البطل.. وستشرق شمسه

بنزيما »القاتل« يقود الريال 
لفوز ثمين على إسبانيول

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
قطاع  تنظيم  هيئة  م��ن  وف���د  ���ض��ارك 
الت�ضالت برئا�ضة رئي�س جمل�س املفو�ضني 
فعاليات  يف  ال�����ض��رح��ان،  ب�����ض��ام  امل��ه��ن��د���س 
العربي  العمل  لفريق  اخلام�س  الجتماع 
املندوبني  مل��وؤمت��ر  للتح�ضر  ال��ري��ا���س،  يف 
وي�ضتمر  اأم�س  بداأ  وال��ذي   2022 املفو�ضني 

حتى 31 ال�ضهر احلايل.
هام�س  على  ال�ضرحان  املهند�س  والتقى 
الهيئات  روؤ�ضاء  فيه  �ضارك  الذي  الجتماع 
التنظيمية العربية، نائب وزير الت�ضالت 
املهند�س  ال�ضعودي  املعلومات  وتكنولوجيا 
ال��ع��وه��ل��ي، ون��ائ��ب حم��اف��ظ هيئة  ه��ي��ث��م 
رائد  الدكتور  املعلومات  وتقنية  الت�ضالت 
التعاون  اأوجه  الطرفان  بحث  حيث  الفايز، 

امل�ضرتكة بني البلدين و�ضبل تعزيز التعاون 
وتكنولوجيا  الت�ضالت  قطاع  يف  الثنائي 

املعلومات.
عمق  اللقاء  بداية  يف  ال�ضرحان  واك��د 
ودورهما  البلدين  بني  الرا�ضخة  العالقات 
لقطاع  التحتية  البنية  وتعزيز  توفر  يف 
الت�ضالت وتقنية املعلومات ودعم وتن�ضيق 
الأ�ضعدة  خمتلف  على  العربية  اجل��ه��ود 

الإقليمية والدولية.
ال�����ض��ب��اب  ودور  ق�����درات  ع��ل��ى  و����ض���دد 
العربي الطموحة يف حتقيق تقدم يف قطاع 
على  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ض��الت 

جميع امل�ضتويات املحلية والعاملية.
واعرب اجلانب ال�ضعودي عن اعتزازهم 
بالعالقات املتجذرة بني البلدين وتقديرهم 

للدور والتجربة الأردنية العميقة يف جمال 
تنظيم قطاع الت�ضالت ورغبتهم بالتعاون 
قطاع  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف  امل�����ض��رتك 
ا�ضتمرارية  �ضرورة  موؤكدين  الت�ضالت، 
املتاحة  الفر�س  لبحث  الثنائية  اللقاءات 

مل�ضلحة البلدين.
وال��ت��ق��ى ال�����ض��رح��ان وال��وف��د امل�����ض��ارك، 
روؤ�ضاء عدد من الوفود العربية امل�ضاركة يف 
اجتماعات الفريق العربي وحثهم على دعم 
الحت��اد  جمل�س  لع�ضوية  الأردن  تر�ضيح 
املندوبني  موؤمتر  خالل  لالت�ضالت  الدويل 
يف  املقبل  اأيلول  يف  �ضيعقد  ال��ذي  املفو�ضني 
اىل  لفتا  بوخار�ضت،  الرومانية  العا�ضمة 
اأهمية دعم تر�ضيح الدول العربية الأخرى 
لزيادة التمثيل العربي يف الحتاد الدويل.

تنظيم االتصاالت تشارك باجتماع 
لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022

ملتقى األعمال يدعو الفلسطينيين 
لمقاطعة مطار رامون 

*عمان 
التاأثرات  من  تخوفه  الأردين،  الفل�ضطيني  الأعمال  ملتقى  اأبدى 
ال�ضلبية ل�ضتخدام مطار رامون الإ�ضرائيلي يف ال�ضفر اإىل اخلارج من 
قبل الفل�ضطينيني يف الأرا�ضي املحتلة على قطاعي ال�ضياحة والنقل 

يف اململكة.
مطار  ت�ضغيل  يف  ف�ضلت  الحتالل  دولة  اإن  بيان  يف  امللتقى  وقال 
رامون خالل ال�ضنوات ال�ضابقة، وهي تريد الآن اإجناح املطار من خالل 
اإىل  وال�ضفر  للتنقل  ا�ضتخدامه  اأجل  من  الفل�ضطينيني  لدى  الرتويج 

اخلارج.
ومعاناة  امل��ع��اب��ر  لأزم���ة  احلقيقي  امل�ضبب  اأن  ال��ب��ي��ان  وا���ض��اف 

الفل�ضطينيني يف التنقل وال�ضفر هو الحتالل.
ولفت البيان اإىل اأن الحتالل الإ�ضرائيلي يعاين من اأزمة �ضيا�ضية، 
عرب  جناة  طوق  الفل�ضطينيون  يكون  اأن  من  ذات��ه  الوقت  يف  حم��ذرا 
اإجناح حكومة الحتالل يف جرهم نحو مطار رامون والتاأثر �ضلبا على 

الأردن اقت�ضاديا.
رام��ون  مطار  ا�ضتخدام  ع��دم  اإىل  الفل�ضطينيني  امللتقى،  ودع��ا 
الإ�ضرائيلي ومقاطعة الحتالل وا�ضتخدام البدائل الأخرى املتوفرة.

اتخذتها  التي  لالإجراءات  تقديره  عن  البيان  يف  امللتقى  واأعرب 
من  اجل�ضور،  عرب  الفل�ضطينيني  عبور  لت�ضهيل  ��ة  الأردن��َيّ احلكومة 
يف  مطالبا  للتنقل،  احة  الَرّ �ضبل  وتوفر  العمل  �ضاعات  متديد  خالل 
للم�ضافرين  الراحة  و�ضبل  الت�ضهيالت  من  املزيد  بتوفر  ذاته  الوقت 

الفل�ضطينيني.
تخلي  يرف�س  اإن��ه  الأردين  الفل�ضطيني  الأع��م��ال  ملتقى  وق��ال 
دولة  م�ضاريع  ل�ضالح  والعربي،  الأردين  عمقهم  عن  الفل�ضطينيني 
رامون  مطار  عرب  ال�ضفر  رف�س  اأن  اإىل  م�ضرا  الإ�ضرائيلي،  الحتالل 

يزيد احل�ضار على الحتالل.
وتطوير  للفل�ضطينيني،  العبور  حركة  ت�ضهيل  اإىل  امللتقى  ودع��ا 
البلدين  بني  امل�ضرتك  التعاون  خالل  من  وحتديثها  الأردن  مع  املعابر 

ال�ضقيقني.

األردنية للمناطق التنموية توقع اتفاقية إنشاء 
شاليهات سياحية في منطقة البحر الميت 

  
*عمان 

“اأ�ضرار  �ضركة  مع  التنموية  للمناطق  الأردنية  املجموعة  وقعت 
يف  �ضياحي  م�ضروع  تطوير  اتفاقية  البيئية”  لل�ضياحة  امليت  البحر 

منطقة البحر امليت التنموية.
اروى  املهند�ضة  باملجموعة  التنموية  املناطق  عام  مدير  واأك��دت 
�ضاليهات  باإن�ضاء  واملتمثلة  املوقعة  التطوير  اتفاقية  اأهمية  احلياري 
ع�ضرية، حيث ي�ضل حجم ال�ضتثمار املتوقع لإقامة هذا امل�ضروع اىل 

نحو 5 ماليني دينار اردين.
عامني،  خالل  وت�ضغيله  امل�ضروع  باإجناز  البدء  احلياري  وتوقعت 
لفتة اىل اأن امل�ضروع �ضيوفر ما يزيد على 50 فر�ضة عمل ثابته خالل 

مرحلة الت�ضغيل.
خدمات  لتوفر  املتوا�ضل  و�ضعيها  التنموية  املناطق  دور  واأك��دت 
�ضياحية متميزة ت�ضهم يف اإغناء جتربة ال�ضائح والزائر ملنطقة البحر 
امليت التنموية، مبينة اأهمية اإيجاد مثل هذه امل�ضاريع ال�ضتثمارية يف 
هذه املنطقة واإ�ضهامها يف تنويع املنتج ال�ضياحي، و�ضددت احلياري على 
الأهمية التاريخية والدينية ملنطقة البحر امليت التنموية باعتبارها 
اإحدى اأهم مناطق اجلذب ال�ضياحي يف ال�ضرق الأو�ضط، ولذلك ت�ضعى 
جمموعة املناطق التنموية دومًا اإىل تطوير وحتديث خطط واآليات 
عملها وحت�ضني منظومة احلوافز ال�ضتثمارية املقدمة لتعزيز قدرتها 

على ا�ضتقطاب ال�ضتثمارات املحلية والأجنبية ذات القيمة امل�ضافة.
املناطق  يف  ال�ضتثمار  على  متزايد  طلب  وج��ود  اىل  واأ���ض��ارت 
التنموية نتيجة حت�ضني وتطوير منظومة الفر�س ال�ضتثمارية التي 
توؤدي اإىل زيادة موؤ�ضرات ثقة امل�ضتثمرين بال�ضتثمار وحت�ضني نوعية 

عملية اتخاذ القرارات ال�ضتثمارية من جانب القطاع اخلا�س.
امل�ضتمر لالرتقاء مب�ضتوى خدمات  التنموية  املناطق  واأكدت �ضعي 
احتياجات  يلبي  ومبا  العاملية  واملوا�ضفات  املعاير  وفق  ال�ضتثمار 

امل�ضتثمر.
الدكتور  امليت”  البحر  “اأ�ضرار  �ضركة  عام  مدير  اأكد  جانبه،  من 
نتيجة  جاء  التنموية  امليت  البحر  منطقة  اختيار  اأن  الفايز،  نواف 
ال�ضتثمار  املجموعة لإقامة هذا  التي تقدمتها  والت�ضهيالت  للحوافز 
املزايا  م��ن  العديد  متتلك  امليت  البحر  منطقة  اأن  مبينًا  النوعي، 
ال�ضياحية  الأماكن  من  غرها  عن  متيزها  التي  الفريدة  واخل�ضائ�س 

الأخرى.
وبني الفايز، اأن امل�ضروع ال�ضياحي �ضيت�ضمن �ضاليهات �ضياحية ذات 
خلدمة  والراحة  الرتفيه  و�ضائل  كافة  فيه  تتوفر  عالية  خ�ضو�ضية 
من  وغرها  وال�ضراب  الطعام  من  متنوعة  خدمات  توفر  مع  النزلء 

املرافق املختلفة.
واكد الفايز اأن هذا امل�ضروع �ضيكون نواة لنطالق م�ضاريع اأخرى يف 
منطقة البحر امليت التنموية ملا متتلكه املنطقة من خ�ضائ�س فريدة 
ونادرة والتي بدورها تعك�س مقدرة امل�ضاريع ال�ضياحية على ا�ضتقطاب 

الزوار من خمتلف اأنحاء العامل.

اجتماع اللجنة التوجيهية 
لبرنامج التشغيل الوطني

*عمان 
القطاع  يف  واملهارات  التوظيف  لدعم  التوجيهية  اللجنة  عقدت 
نايف  العمل  وزي��ر  برئا�ضة  الوطني(  الت�ضغيل  )برنامج  اخل��ا���س 
الإجنازات  ب�ضورة  اللجنة  اأع�ضاء  لو�ضع  الأول  اجتماعها  ا�ضتيتية، 

التي حتققت منذ اإطالق الربنامج يف ني�ضان املا�ضي.
نايف  والآث��ار  ال�ضياحة  وزي��ر  اللجنة:  اأع�ضاء  الجتماع  و�ضم 
وزارة  عام  واأم��ني  املفلح،  اأي��ن  الجتماعية  التنمية  ووزي��ر  الفايز، 
املوؤ�ض�ضة  عام  ومدير  الرفاعي،  م��روان  ال��دويل  والتعاون  التخطيط 
ورئي�س غرفة  الرحاحلة،  الدكتور حازم  لل�ضمان الجتماعي  العامة 
جتارة الأردن نائل الكباريتي، ونائل احل�ضامي مندوبا عن رئي�س غرفة 
اإيهاب  الأردن  �ضناعة  غرفة  اإدارة  جمل�س  وع�ضو  الأردن،  �ضناعة 

قادري.
واأْطَلع وزير العمل، خالل الجتماع، احل�ضور على تقدم �ضر العمل 
اخلا�س  القطاع  �ضركات  اإىل  للو�ضول  املا�ضي،  ني�ضان  منذ  للربنامج 
اأيار  مطلع  خالل  اأنه  مبينا  املن�ضة،  عرب  لديهم  العمل  فر�س  وح�ضر 
حني  يف  املن�ضة،  على  الت�ضجيل  عمل  عن  للباحثني  الفر�ضة  اأتيحت 
متوز  خالل  عنها  املعلن  الفر�س  مع  عمل  عن  الباحثني  ت�ضبيك  جرى 

املا�ضي.
متوز  �ضهر  عن  عامال   1339 ل�ِ  الأج��ور  �ضرف  اإىل  ا�ضتيتية  واأ�ضار 
�س منها 3838 ل�ضهر متوز، و 4000  املا�ضي، وح�ضر 33220 �ضاغرا ُخ�ضِّ

ل�ضهر اآب، و 18324 لنهاية العام احلايل.
ودار حواٌر بني اأع�ضاء اللجنة حول و�ضع حوافز لتح�ضني العمل يف 
قطاعات حمدودة مثل الإن�ضاءات والزراعة وال�ضياحة، وتنفيذ اأيام 
من  لال�ضتفادة  العمل  اأ�ضحاب  لت�ضجيع  القطاعات  ممثلي  مع  وظيفية 

الربنامج، وبلغ عدد امل�ضتغلني 3049 والإناث منهم 1552.

وزير السياحة يكرم الدراجين 
المشاركين برالي الدراجون العرب األول

*عمان 
دراج��ًا   185 الفايز،  حميدي  نايف  والآث��ار  ال�ضياحة  وزي��ر  كرم 
الذي   ،2022 الأول  العرب  الدراجون  برايل  م�ضاركني  وعربيًا  اأردنيًا 

نظمته �ضبكة الدراجون العرب.
ح�ضره  الذي  للرايل،  اخلتامي  احلفل  خالل  الفايز  الوزير  وثمن 
هيئة  عام  ومدير  بلعاوي،  فادي  الدكتور  العامة  الآث��ار  دائرة  مدير 
بذلها  التي  اجلهود  عربيات  ال��رزاق  عبد  الدكتور  ال�ضياحة  تن�ضيط 
باململكة،  والأثرية  ال�ضياحية  املواقع  وت�ضويق  ترويج  يف  الدراجون 
�ضياحي متنوع وفريد  اأن الأردن يتمتع مبنتج  واأكد  املنظمني.  وجهود 
و�ضياحة  وال�ضت�ضفائية  والعالجية  والدينية  الثقافية  كال�ضياحة 
تلبي  اململكة  اأن  اإىل  لفتًا  ال�ضياحة،  اأن��واع  من  وغرها  املغامرات 
مدينة  الدراجون  وزار  ال�ضياحي.  منتجها  لتنوع  ال�ضياح  اأذواق  جميع 
اأم قي�س الأثرية، وحمافظة جر�س، واملواقع ال�ضياحية والأثرية يف 
واملدرج  القلعة  البلد وجبل  العربية، وو�ضط  ال�ضياحة  مادبا عا�ضمة 
العرب  الدراجون  �ضبكة  رئي�س  وقال  عّمان.  العا�ضمة  يف  الروماين 
ال�ضياحية  املناطق  ت�ضويق  اإىل  يهدف  ال��رايل  اإن  ال�ضاعر،  ع�ضام 
يف  الدراجات  قيادة  بنظام  الدراجني  وتعريف  الأردن  يف  والأثرية 
الأردن، لفتًا اإىل اأن الرايل هو الأول يف الأردن و�ضارك فيه 12 دولة 
عربية هي: ال�ضعودية، العراق، فل�ضطني،الكويت، الإمارات، البحرين، 

ُعمان، قطر، م�ضر، ليبيا، لبنان، �ضوريا.

جلسة لعرض نتائج إجراءات التخفيف 
من المخاطر في أم الرصاص

*عمان 
لدرا�ضة  الدويل  املركز  مع  وبالتعاون  العامة  الآثار  دائرة  عقدت 
حفظ وترميم املمتلكات الثقافية )اإيكروم( وموؤ�ض�ضة األف واملوؤ�ض�ضة 
نتائج  عر�س  خاللها  جرى  نقا�ضية  جل�ضة  ال��رتاث،  لإنقاذ  امل�ضرية 

م�ضروع ميفعة »اإجراءات التخفيف من املخاطر يف اأم الر�ضا�س«.
الرتاث  ق�ضم  رئي�س  قالت  الثنني،  الث��ار  لدائرة  بيان  وبح�ضب 
العاملي ومدير م�ضروع ميفعة، املهند�ضة ب�ضرى نبا�س، اإن هذه اجلل�ضة 
هي جزء من دورة تدريبية تهدف اإىل بناء القدرات يف جمال حماية 
الرتاث الثقايف يف وقت الزمات، لفتة اإىل اأن م�ضروع” ميفعة” عمل 
على اتخاذ اإجراءات ا�ضتباقية ملنع اأو تقليل الآثار املحتملة لعمليات 

احلفر غر القانونية يف اأم الر�ضا�س.
واأو�ضحت املهند�ضة نبا�س، اأنه جرى العمل بامل�ضروع على حمورين: 
اجلزء املادي منه تركيب كامرات مراقبة يف املوقع، ل�ضمان مراقبة 
املوقع على مدار ال�ضاعة طوال اأيام الأ�ضبوع، م�ضرة اىل انه مت اختيار 
الرتاث  مواقع  يف  املتبعة  واملعاير  العاملية  املوا�ضفات  وفق  الكامرات 

العاملي.
من  امل��ادي  غر  -اجل��زء  الثاين  املحور  خ��الل  من  الرتكيز  وج��رى 
امل�ضروع- على تغير منظور اأم الر�ضا�س للمجتمع املحلي، حيث ا�ضتمل 
امل�ضروع على اأن�ضطة ملختلف اأ�ضحاب امل�ضلحة، وخا�ضة طالب املدار�س 
كم�ضدر  الثقايف  بالرتاث  الوعي  زيادة  بهدف  املحلي،  املجتمع  واأف��راد 

للتنمية امل�ضتدامة، و�ضمان ا�ضتدامة اأهداف امل�ضروع.

مذكرة تفاهم بين عمان 
العربية والضمان االجتماعي

*عمان 
وّقعت جامعة عمان العربية واملوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي 
الر�ضوم  على  وخ�ضوماٍت  درا�ضيٍة  منٍح  تقدمي  تت�ضمن  تفاهم  مذكرة 
الوعي  ن�ضر  اإىل  اإ�ضافة  املتقاعدين،  لأبناء  وتق�ضيطها  اجلامعية 
واملعرفة باأحكام قانون ال�ضمان لدى الطلبة، وذلك من خالل تدري�س 

مادة ال�ضمان الجتماعي �ضمن اأحد امل�ضاقات التدري�ضية.
ووّقع مذكرة التفاهم يف اجلامعة نائب الرئي�س لل�ضوؤون الأكاديية 
املوؤ�ض�ضة  وعن  الطراونة  اإخال�س  الدكتورة  بالوكالة  اجلامعة  رئي�س 

مدير املركز الإعالمي يا�ضر عكرو�س.
وقالت الطراونة اإن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فر�ضة حقيقية 
موؤ�ض�ضة  يف  املرتاكمة  التعليمية  اخل��ربات  من  لال�ضتفادة  للطلبة 
ال�ضمان الجتماعي من خالل امل�ضاق التعليمي الذي �ضتوفره اجلامعة 
حمتوى  يقدم  متخ�ض�س  حما�ضر  بت�ضمية  التدري�ضية  خطتها  �ضمن 
الإعالمي  املركز  مدير  قال  ب��دوره،  ال�ضمان.  لقانون  العلمية  امل��ادة 
لتقدمي  وتوجهاتها  املوؤ�ض�ضة  �ضعي  �ضمن  ياأتي  املذكرة  هذه  توقيع  اإن 
اأن جامعة  مزيٍد من اخلدمات والمتيازات اخلا�ضة ملتقاعديها، مبينًا 
التوافق  التي مت  التعليمية  العربية اخلا�ضة هي ثامن اجلهات  عمان 
جمموعة  �ضمن  تندرج  والتي  للمتقاعدين،  املزايا  هذه  لتقدمي  معها 
ح�ضرية  امتيازات  لتقدم  تباعًا  املوؤ�ض�ضة  اأطلقتها  التي  الربامج  من 
ملتقاعدي ال�ضمان الجتماعي. وت�ضمنت مذكرة التفاهم تقدمي )6( 
خ�ضم  بن�ضبة  البكالوريو�س  ملرحلة  املتقاعدين  لأبناء  درا�ضية  منح 
اأمناء  جمل�س  من  املقرة  الأ�ضلية  ال�ضاعات  ر�ضوم  على  باملئة(   50(
اإدارة  وامل�ضارف،  التمويل  تخ�ض�ضات  يف  فقط  واحدة  وملرة  اجلامعة 
املعلومات  نظم  القانون،  الإداري���ة،  املعلومات  نظم  الب�ضرية،  امل��وارد 

احلا�ضوبية، هند�ضة العمارة، هند�ضة الطاقة املتجددة.
كما وتلتزم اجلامعة مبوجب مذكرة التفاهم بتقدمي منح درا�ضية 
لأبناء   ) باملئة   100( بن�ضبة  الدرا�ضية  الر�ضوم  تغطي  جمانية 
 )70( كل  عن  البكالوريو�س  ملرحلة  الجتماعي  ال�ضمان  متقاعدي 
طالب يتم ت�ضجيلهم كطالب م�ضتجدين من خالل املوؤ�ض�ضة ول ي�ضمل 
اجلانبني  تعاون  التفاهم  مذكرة  ت�ضمنت  كما  الت�ضجيل.  ر�ضوم  ذلك 
يف جمالت البحث العلمي وامل�ضروعات البحثية امل�ضرتكة بني اأع�ضاء 
على  والعمل  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة  وك��وادر  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة 
تو�ضعة جمالت التعاون بينهما يف هذا املجال وذلك مبوجب تفاهمات 

خطية يتم التوافق عليها يف حينه.

*عمان 
الأردنيني  امل�ضدرين  رئي�س جمعية  اأكد 
ال�ضعودية  ال�ضوق  اأن  اخل�����ض��ري،  اأح��م��د 
ال�ضناعية  لل�ضادرات  الأ���ض��واق  اأه��م  م��ن 
الأردنية يف ظل العالقة املتينة التي تربط 
البلدين ال�ضقيقني على خمتلف امل�ضتويات.

وق���ال اخل�����ض��ري يف ب��ي��ان الث��ن��ني اإن 
ال�ضتثمار،  وزارة  مع  بالتعاون  اجلمعية 
معر�س  يف  الأردن���ي���ة  امل�����ض��ارك��ة  �ضتنظم 
حتت�ضنه  ال��ذي  ال�ضعودية”  “فوديك�س 
العا�ضمة الريا�س يف الثالث ع�ضر من �ضهر 

اأيلول املقبل.
الأردن��ي��ة  امل�����ض��ارك��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ال�ضناعية  لل�ضركات  جدا  مهمة  باملعر�س 
احلالية  املرحلة  يف  �ضيما  ول  الأردن��ي��ة، 
امل��واد  بقطاع  عامليا  اهتماما  ت�ضهد  التي 
�ضوق  اأك��رب  تعد  ال�ضعودية  الغذائية،واأن 
بقيمة  الأو�ضط  ال�ضرق  مبنطقة  لالأغذية 
فر�ضة  يوفر  ما  دولر،  مليار   45 اإىل  ت�ضل 
للمناف�ضة  الأردنية  الغذاء  ل�ضناعة  كبرة 

بال�ضوق ال�ضعودية نظرا جلودتها العالية.
ال�ضناعة  ا�ضتفادة  اأهمية  على  و�ضدد 
والنطالقة  الكبر  الزخم  من  الأردن��ي��ة 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا ال��ع��الق��ات 
ومبا  ال�ضعودية،  الأردن��ي��ة  القت�ضادية 
الأردنية  ال�ضلع  قاعدة  تو�ضيع  يف  ي�ضهم 

امل�ضدرة ل�ضوق ال�ضقيقة ال�ضعودية.
اجلمعية  رئي�س  نائب  ق��ال  جهته،  من 
ال��ق��ط��اع  اإن  اجل��ع��ف��ري  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
اإىل  باإيجابية  ينظر  الأردين  ال�ضناعي 
املنتجات  تدفق  لزيادة  ال�ضعودية  ال�ضوق 
الوطنية مبا ي�ضهم يف تو�ضيع قاعدة ال�ضلع 
الأردنية امل�ضدرة لل�ضوق ال�ضعودية وتوثيق 

عالقات الأردن التجارية معها.
ال�����ض��ادرات الأردن��ي��ة اإىل  اأن  واأ���ض��اف 
من  باملئة   12 ح��وايل  ت�ضكل  ال�ضعودية 
اإج��م��ايل ال�����ض��ادرات ال��وط��ن��ي��ة، وت��ت��وزع 
اأبرزها  املنتجات،  من  وا�ضعة  قائمة  على 
واحليوانية  الزراعية  النباتية  املنتجات 
ال�ضناعات  وبع�س  الغذائية،  وال�ضناعات 
املعدنية والكيماوية وال�ضناعات املرتبطة 
ب��ه��ا. واأك����د ���ض��رورة زي����ادة ال��ت��ع��اون مع 
اخلا�س  القطاع  من  ال�ضعوديني  ال�ضركاء 
الفر�س  ل�ضتك�ضاف  ال��زي��ارات  وتكثيف 
بالفر�س  تزخر  اأنها  خ�ضو�ضا  وا�ضتثمارها، 
القت�ضادية املختلفة مع النمو القت�ضادي 
ال�ضتثنائي الذي ت�ضهده اململكة يف الفرتة 
اأية  احلالية، اإىل جانب العمل على تذليل 
الوطنية  ال�����ض��ادرات  من��و  تعرقل  عقبات 

والتبادل التجاري بني البلدين.
ال�ضتمرار  هو  املطلوب  اأن  اإىل  واأ�ضار 
بدعم امل�ضاركة الأردنية يف املعار�س داخل 
ال�ضعودية بهدف حتفيز ال�ضركات الأردنية 
على امل�ضاركة فيها للرتويج ملنتجاتها، وفتح 
تقوم  ما  غرار  على  اأمامها  ت�ضديرية  اآفاق 
وجود  ل�ضمان  العامل  دول  من  العديد  به 

منتجاتها بالأ�ضواق اخلارجية.
�ضهدت  الأردن��ي��ة  ال�ضناعة  اأن  واأك���د 
من  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  كبرا  تطورا 
بدليل  املناف�س؛  وال�ضعر  اجل���ودة  حيث 
ال��ع��امل،  ح���ول  ���ض��وق��ا   142 اإىل  و���ض��ول��ه��ا 
اإعادة النظر بكلف  لكنها حتتاج اليوم اإىل 
واأجور  بالطاقة  املتعلقة  ول�ضيما  الإنتاج، 
الوطنية  املنتجات  تناف�ضية  لزيادة  النقل 

بالأ�ضواق اخلارجية.
واأو�ضح اأن جمعية امل�ضدرين تعمل �ضمن 

خطط وبرامج وا�ضحة لتمكني ال�ضناعيني 
من  جديدة  اأ�ضواق  دخ��ول  من  وامل�ضدرين 
خالل امل�ضاركة الدائمة باملعار�س الدولية 
واللقاءات  الور�ضات  وتنظيم  املتخ�ض�ضة، 
مزايا  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  بكيفية  للتعريف 
التفاقيات التي تربط اململكة مع خمتلف 

التكتالت القت�ضادية العاملية.
اجلمعية  اأن  اجلعفري  الدكتور  وب��ني 
لدعم  ت�ضعى   1988 ع��ام  تاأ�ض�ضت  ال��ت��ي 
ت�����ض��دي��ر م��ن��ت��وج��ات وخ���دم���ات ال��ق��ط��اع 
اإىل  الهادفة  الن�ضاطات  وتنفيذ  ال�ضناعي، 
تنمية ال�ضادرات التي تعد املحرك الرئي�س 
وتو�ضيع  القت�ضاد  عجلة  وحتريك  للنمو 
القاعدة الإنتاجية وتوفر املزيد من فر�س 

العمل وتعزيز الحتياطيات النقدية.
اجلمعية  ع��ام  مدير  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ب�ضكل  اأن اجلمعية ت�ضعى  اأبو رحمة  حليم 
من  التي  ال��ربام��ج  خمتلف  لطرح  م�ضتمر 
اإىل  الوطنية  بال�ضادرات  الرتقاء  �ضاأنها 
والأجنبية،  العربية  الأ���ض��واق  خمتلف 
امل��م��ل��ك��ة معها  ت��رت��ب��ط  ال��ت��ي  وخ��ا���ض��ة 

باتفاقيات جتارة حرة.
يف  اجل��م��ع��ي��ة  ن�����ض��اط  اأن  واأو�����ض����ح 
ال�ضعودية ال�ضقيقة مهم جدا، وياأتي ليعزز 
اأ�ضواق  البحث عن  الدائم يف  دور اجلمعية 
وفتح  ال��وط��ن��ي��ة،  للمنتجات  ت�ضديرية 
لدخول  الأردن��ي��ة  ال�ضركات  اأم��ام  املجال 

اأ�ضواق حيوية ومهمة.
دوره��ا  �ضتوا�ضل  اجلمعية  اأن  واأك���د 
خالل  من  الوطنية  ال�ضادرات  ترويج  يف 
متتلكها  التي  الوا�ضعة  اخل��ربات  ا�ضتغالل 
اجلهات  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�ضيق 

الوطنية ذات العالقة.

*عمان 
التنموية،  للمناطق  الأردنية  املجموعة  وقعت 
البيئية،  لل�ضياحة  امليت  البحر  اأ�ضرار  �ضركة  مع 
البحر  منطقة  يف  �ضياحي  م�ضروع  تطوير  اتفاقية 

امليت التنموية.
املهند�ضة  التنموية  املناطق  عام  مدير  وقالت 
اأهمية  اإن  الثنني،  �ضحفي  بيان  يف  احلياري  اروى 
�ضاليهات  باإن�ضاء  املوقعة، تتمثل  التطوير  اتفاقية 
لإقامتها  املتوقع  ال�ضتثمار  حجم  ي�ضل  ع�ضرية، 
اإىل نحو 5 مليون دينار، ومن املتوقع البدء بت�ضغيله 
خالل عامني، حيث �ضيوفر امل�ضروع ما يزيد عن 50 

فر�ضة عمل ثابته خالل مرحلة الت�ضغيل.
املتوا�ضل  بال�ضعي  التنموية  املناطق  دور  واأكدت 
اإغناء  يف  ت�ضهم  متميزة  �ضياحية  خدمات  بتوفر 
امليت  ال��ب��ح��ر  ملنطقة  وال���زائ���ر  ال�����ض��ائ��ح  جت��رب��ة 
امل�ضاريع  هذه  مثل  اإيجاد  اأهمية  وبينت  التنموية. 

التنموية  امليت  البحر  منطقة  يف  ال�ضتثمارية 
م�ضددة  ال�ضياحي،  املنتج  تنويع  يف  اإ�ضهامها  ومدى 
البحر  ملنطقة  والدينية  التاريخية  الأهمية  على 
اأهم مناطق اجلذب  التنموية باعتبارها احد  امليت 

ال�ضياحي يف ال�ضرق الأو�ضط.
على  متزايد  طلب  وجود  اىل  احليارى  واأ�ضارت 

نتيجة  ج��اءت  التنموية،  املناطق  يف  ال�ضتثمار 
ال�ضتثمارية  الفر�س  منظومة  وتطوير  لتح�ضني 
امل�ضتثمرين  ثقة  موؤ�ضرات  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  التي 
جانب  من  ال�ضتثمارية  ال��ق��رارات  اتخاذ  و�ضرعة 
التنموية  املناطق  �ضعي  مبينة  اخل��ا���س،  القطاع 
وفق  ال�ضتثمار  خدمات  مب�ضتوى  لالرتقاء  امل�ضتمر 

احتياجات  يلبي  ومبا  العاملية  واملوا�ضفات  املعاير 
امليت  البحر  اأ���ض��رار  �ضركة  ع��ام  مدير  امل�ضتثمر. 
منطقة  اختيار  اأن  اأو�ضح  الفايز،  ن��واف  الدكتور 
للحوافز  نتيجة  ج���اء  التنموية  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر 
هذا  لإقامة  املجموعة  تقدمتها  التي  والت�ضهيالت 
متتلك  املنطقة  اأن  اىل  لفتا  النوعي،  ال�ضتثمار 
التي  ال��ف��ري��دة  واخل�ضائ�س  امل��زاي��ا  م��ن  العديد 

متيزها عن غرها من الأماكن ال�ضياحية.
�ضاليهات  �ضيت�ضمن  ال�ضياحي  امل�ضروع  اإن  وقال 
كافة  فيها  تتوفر  عالية  خ�ضو�ضية  ذات  �ضياحية 
و�ضائل الرتفيه والراحة خلدمة النزلء ، مو�ضحا 
اأن هذا امل�ضروع �ضيكون نواة لنطالق م�ضاريع اأخرى 
يف منطقة البحر امليت التنموية ملا متتلكه املنطقة 
تعك�س  بدورها  والتي  ون��ادرة  فريدة  خ�ضائ�س  من 
مقدرة امل�ضاريع ال�ضياحية على ا�ضتقطاب الزوار من 

خمتلف اأنحاء العامل.

جمعية المصدرين: السعودية سوق 
مهمة لصادرات األردن الصناعية

اتفاقية إلنشاء شاليهات سياحية في منطقة البحر الميت التنموية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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الزرقاء – مرمي القط�ضان
رئي�س   اخل�ضري   ماجد  الدكتور  افتتح 
جم��ل�����س  حم��اف��ظ��ة  ال���زرق���اء ام�����س املقر 
اجلديد ملجل�س املحافظة الكائن يف الزرقاء 
يف   اخل�ضري   الدكتور  وب��ني  اجلي�س  �ضارع 
ملجل�س   اجلديد  املقر  ان   �ضحفي   ت�ضريح  
اعقاب حاجة  الزرقاء  جاء يف   املحافظة 

املجل�س ليكون يف مبنى م�ضتقل خا�س به .
ال��زرق��اء   حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ان  وب���ني  
ك����ان  ���ض��م��ن  م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 
جمال�س  باعطاء  احلكومة  �ضيا�ضة   و�ضمن 
والدارية  املالية  ال�ضتقاللية   املحافظات 

مت النتقال اىل مقر م�ضتقل .
ل��وزي��ر  وال��ت��ق��دي��ر  بال�ضكر  وت��وج��ه   
ولكافة  الزرقاء  وملحافظ  املحلية  الدارة 
جمال�س  دعمت  التي   احلكومية  الجهزة 
ان  وبني  م�ضتقلة  تكون  ان  يف  املحافظات 
كافة جمال�س املحافظات يف اململكة �ضتكون 
القليلة  الفرتة  خالل  م�ضتقلة  مقرات  يف 

القادمة .
ت��ع��زي��ز م�ضرة  م��وؤك��دا ع��ل��ى ���ض��رورة 
ليكون جمال�س  املحافظات ودعمها  جمال�س 
التنمية  اح����داث  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ن��م��وي��ة 

امل�ضتدامة يف كافة مناطق اململكة .

الخضري يفتتح مقر مجلس محافظة الزرقاء الجديد 
تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة

إلعالناتكم في صحيفة 
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األخيرة  الثالثاء )30( آب 2022
العدد )2363( 8

معــن الزبـيــــدي   
ابو مو�ضى حفظه اهلل 

للخدمات اجلليلة املقدمة للمواطنني واهايل املنطقة
 مما كان له انعكا�س جميل على اهل املنطقة 

وفقكم اهلل و�ضدد على طريق اخلر خطاكم يف ظل باين نه�ضة الردن احلديث 

يتقدم العالمي الدكتور 
ح�ضني ال�ضاعر 

واهايل منطقة الزهور واملناطق  التابعة ملديرية منطقة را�س العني 
بال�ضكر والتقدير لعطوفة املهند�س 

و�ضمو ويل عهده الأمني

جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني 
حفظه اهلل ورعاه 

شكر وتقدير 

العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنيةهاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
)د/2021/6538(
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الف مبروك  
تتقدم أسرة مجلة

 نجوم واضواء العربية 

 الدكتور حسين الشاعر 

بالتهنئة والتبريك من  

سعادة المقدم 

احمد بيك القاسم 

بنجاح ابنتة 

اسيل احمد 
القاسم 

الف مبروك وعقبال الجامعة

النجاح الكبير بنتائج الثانوية العامة
 الفرع األدبي مدرسة سكينة بنت الحسين 

ستون عاما بين المتعبين

محمد بن حمود الطريقي
لسعادة البروفيسور


