
توقيف موظف حكومي
 بتهمة اختالس مبلغ 600 ألف دينار

ان  *عمَّ
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  عام  مدعي  ر  قَرّ
التابع  وال�سعري  النخالة  م�ستودع  م��اأم��ور  توقيف 
ذمة  على  يوًما   15 ملدة  والتجارة  ال�سناعة  ل��وزارة 
جناية  بتهمة  م��ارك��ا  ا���س��اح  م��رك��ز  يف  التحقيق 

االختا�س.
اإَنّ  االأح���د،  م�ساء  الهيئة،  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
الق�سية حولتها الوزارة يف وقت �سابق وت�سري تفا�سيلها 
قيمته  ما  باختا�س  متهم  ذمتها  على  املوقوف  اأَنّ  اإىل 

600 األف دينار من حمتويات امل�ستودعات.
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بيلوسي تزور أرمينيا عقب 
مواجهات دامية مع أذربيجان

نشر جداول الناخبين 
األولية لغرف الصناعة

أردني ينطق بلغة األنباط 
ويجمع 2500 كلمة منها

وفاتان و2776 إصابة 
بفيروس كورونا خالل أسبوع

اليابان على موعد 
مع إعصار »خطير جدا«

*وكاالت
نان�سي  االأمريكي  النواب  جمل�س  رئي�سة  و�سلت 
اال�ستباكات  من  اأي��ام  بعد  اأرمينيا،  اإىل  بيلو�سي 
عرقلت  والتي  اأذربيجان  مع  الدامية  احلدودية 
بني  دائ���م  ���س��ام  يف  للتو�سط  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ه��ود 

اخل�سمني اجلارين.
بني  ا�ستباكات  اأعنف  اندلعت  الثاثاء،  ويوم 
 215 ب�  واأودت����   2020 العام  ح��رب  منذ  البلدين 

اأن تنتهي االأعمال العدائية اخلمي�س  �سخ�سا قبل 
بو�ساطة دولية.

وقالت بيلو�سي اإن زيارتها “اإ�سارة قوية اللتزام 
اآمنة ومزدهرة  باأرمينيا  الرا�سخ  املتحدة  الواليات 

ودميوقراطية ومنطقة قوقاز م�ستقرة واآمنة«.
اأرمينيا منذ  اأمريكية تزور  م�سوؤولة  اأعلى  وهي 
ال�سوفياتي  ال�سغرية عن االحتاد  الدولة  ا�ستقال 

عام 1991.

*عّمان 
االإل��ك��روين  موقعها  على  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  ن�سرت 
غ��رف  اإدارة  جم��ال�����س  الن��ت��خ��اب��ات  االأول���ي���ة؛  ال��ن��اخ��ب��ني  ج���داول 
غرف  لنظام  وفقا  ال�سناعية  القطاعات  وممثلي   2022 ال�سناعة 

ال�سناعة.
التي ن�سرت، ت�سمل  اإن اجلداول  الهيئة يف بيان االأحد،  وقالت 
)املوؤ�س�سات  ع��م��ان  �سناعة  ل��غ��رف  االأول��ي��ة  الناخبني  ج��داول 
امل�سددة  غري  املوؤ�س�سات   ( عمان  و�سناعة  للر�سوم(،  امل�سددة 
للر�سوم(،  امل�سددة  املوؤ�س�سات   ( ال��زرق��اء  و�سناعة  للر�سوم(، 
و�سناعة  للر�سوم(،  امل�سددة  غري  املوؤ�س�سات   ( الزرقاء  و�سناعة 
)املوؤ�س�سات  اإربد  و�سناعة  للر�سوم(،  امل�سددة  املوؤ�س�سات   ( اإربد 
اعرا�س  طلب  من��وذج  اإىل  باالإ�سافة  للر�سوم(،  امل�سددة  غري 
اأيلول   18 تاريخ  من  تبداأ  والتي  االأولية،  الناخبني  جداول  على 
اجل��داول  على  االع��را���س  ي��ق��دم  اأن  على  ي��ام  اأ  3 ومل��دة   2022
مبقر  موقعها  يف  االنتخابات  على  االإ�سراف  جلنة  لدى  االأولية 

ال�سناعة. غرف 
ح��دد  ل��ان��ت��خ��اب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  جم��ل�����س  وك���ان 
لاقراع  موعدا   2022 االأول  ت�سرين   29 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم 
القطاعات  وممثلي  ال�سناعة  غ��رف  اإدارة  جمال�س  النتخابات 

. عية ل�سنا ا

*عمان 
قاد من جمع 2500 كلمة من لغة  الرَّ اب االأردين بكر  ال�سَّ ا�ستطاع 
من  الزَّ التي �سكنت االأر�س االأردنية فرة طويلة من  ح�سارة االأنباط 
جنوب  البرا  وهي  بع  ال�سَّ الدنيا  عجائب  اأهم  اإح��دى  خلفها  وتركت 

االأردن.
وخريج  االأردنية،  واحل�سارة  اريخ  التَّ يف  املتخ�س�س  قاد،  الرَّ وقال 
هذه  اإنَّ  االأحد،  )برا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  االأردنية،  اجلامعة 
الفكرة الزمته ل�سنوات عديدة وحاول اأن ي�سل اإىل منتج يوثق للتاريخ 
يف االأردن خا�سة يف اجلوانب التي مل ينالها جزء من االهتمام من قبل 

الباحثني.
بلغة  للتكلم  له  حماولة  باأول  �سنوات   3 قبل  خرج  اأنَّه  واأ�ساف 
بع�س  بني  دفينة  لغة  وهي  االأنباط،  االأجداد  لغة  منقر�سة،  �سبه 
االآثارية  الكتب  بع�س  مع  وهناك،  هنا  نقو�سًا  ُتف�سر  التي  االأبحاث 

الثقيلة.
ومنذ  دة،  حمدَّ قواعد  وال  اللغة  لهذه  وا�سحا  معجم  ال  اأن  واأكد 
اإ�ستند  ولو  اللغة  هذه  اإحياء  اإعادة  عاتقه  على  اأخذ  الوقت  ذاك 
على  العمل  من  �سنتني  وبعد  واليوم  لها،  واح��د  ناطق  على  االأم��ر 
رقم  الكلمة  اإىل  الو�سول  وبعد  و�سهل،  �سريع  للعامة،  �سديق  معجم 
لهذه  منه  االنطاق  ي�ستطيع  اأ�سا�س  هناك  اأ�سبح  اللغة  من   2500

اللغة.
تابع �س3

*عمان 
وفاتني  ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
خال  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و2776 
بني  املمتد   ،2022 لعام   37 رقم  الوبائي  اال�سبوع 
بن�سبة  بانخفا�س  اأيلول،   16 اإىل   10 من  الفرة 

االإ�سابات بلغ 18 باملئة.
عدد  اأن  االأح���د،  ال�����س��ادر  التقرير،  واأو���س��ح 
فحو�سات )بي �سي اآر( التي اأجريت يف هذا االأ�سبوع 
بلغت 17825فح�سا، ون�سبة الفحو�سات االيجابية 

منها 15.6 باملئة.
العاج حاليًا  تتلقى  التي  وبلغت عدد احلاالت 
خال   76 م��ع  مقارنة  حالة   59 امل�ست�سفيات  يف 

االأ�سبوع ال�سابق.

الن�سطة  احلاالت  عدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
خال  حالة   2967 مع  مقارنة  حالة،   2371 بلغ 
االأ�سبوع ال�سابق، بانخفا�س مقداره نحو 20 باملئة.

عدد  اأن  التقرير  بني  التطعيم،  ملف  وح��ول 
يف  االأ�سبوع،  خ��ال  اإعطاوؤها  مت  التي  اجل��رع��ات 
 ،1622 الثانية  واجلرعة   ،1345 اأوىل  اجلرعة 

واجلرعة الثالثة 838، مبجموع 3805 جرعات.
وبلغ املجموع الكلي للجرعة االأوىل 4823361 
امل�ستهدفة  الفئة  من  باملئة،   75.4 حواىل  بن�سبة 
18 �سنة فما فوق، ويف اجلرعة الثانية 4560086 
بن�سبة 71.3 باملئة من نف�س الفئة امل�ستهدفة، وبلغ 

املجموع الكلي للجرعة الثالثة 678795 جرعة.
تابع �س3

*طوكيو
�سخ�س  مليوين  نحو  اليابانية  ال�سلطات  نبهت 
اىل ����س���رورة ال��ب��ح��ث ع��ن م��اج��ئ ق��ب��ل و���س��ول 
االإع�سار “نامنادول”، وفق ما ذكرت هيئة االإذاعة 
من  وه��ي  كيه(،  ات�س  )ان  اليابانية  والتلفزيون 
االأر�ساد  وكالة  فيها  ت�سدر  التي  ال��ن��ادرة  امل��رات 

اجلوية “حتذيرا خا�سا” من هذا النوع.
التنبيهات  جتمع  التي  كيه”  ات�س  “ان  وقالت 
ال�سادرة عن ال�سلطات املحلية اإن تعليمات االإخاء 
من امل�ستوى الرابع، ثاين اأعلى م�ستوى، كانت �سارية 
يف  وميازاكي  وكوماموتو  كاغو�سيما  يف  لل�سكان 

منطقة كيو�سو اجلنوبية.
فيه  اأ���س��درت  ال��ذي  الوقت  يف  اخلطوة  تاأتي 
وكالة االأر�ساد اجلوية اليابانية اأعلى حالة تاأهب 
عندما  ياأتي  حتذير  وه��و  كاغو�سيما،  منطقة  يف 
الباد  ت�سهدها  مناخية مل  الوكالة ظروفا  تتوقع 
اأول حتذير  وه��ذا  ع��ق��ود.  م��دى  واح���دة  م��رة  اإال 
خا�س مرتبط باالإع�سار يتم اإ�سداره خارج منطقة 
عام  احل��ايل  بالنظام  العمل  ب��دء  منذ  اأوك��ي��ن��اوا 
هبوب  اإىل  “نامنادول”  االإع�سار  وي��وؤدي   .2013
ال�ساعة، ومت  اإىل 270 كلم يف  �سرعتها  رياح ت�سل 
وهو  “عنيفة”،  عا�سفة  اأنه  على  ال�سبت  ت�سنيفه 

اأعلى م�ستوى على مقيا�س الهيئة.
مينامي  جزيرة  من  يقرب  ب��داأ  الظهر،  وبعد 
�سرق  كلم   400 بعد  على  الواقعة  النائية،  دايتو 

جزيرة اأوكيناوا.
اأو ت�سل اإىل الرب  اأن تقرب العا�سفة   ويتوقع 
كيو�سو،  جنوب  يف  كاغو�سيما  منطقة  يف  االأح��د 
لتّتجه �سماال يف اليوم التايل قبل حتّركها باجّتاه 

جزيرة اليابان الرئي�سية.
وكالة  يف  الطق�س  توقعات  وحدة  رئي�س  وقال 
االأر�ساد اجلوية اليابانية ريوتا كورورا لل�سحافيني 
واأمواج  “هناك خماطر من عوا�سف غري م�سبوقة 

عاتية واأمطار قيا�سية«.
“يتوجب  ق��ول��ه  ك��وروه��ا  ع��ن  فران�س  ونقلت 
اإىل  ال�سكان  داعيا  توخي احلذر اإىل اأق�سى حد”، 
من  حمذرا  العا�سفة،  و�سول  قبل  منازلهم  اإخ��اء 

جّدا«. خطري  اإع�سار  “اأنه 
الرياح  “�ستكون  لل�سحافيني  ك���ورورا  وق��ال   
�ستنهار”،  املنازل  بع�س  اأن  حد  اإىل  للغاية  �سديدة 

حمذرا من في�سانات وانهيارات اأر�سية.
ليا  متاأخر  وق��ت  يف  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  ونبه 
تبداأ  اأن  قبل  متينة  مبان  اإىل  االنتقال  “الرجاء 
النوافذ  من  واالبتعاد  بالهبوب،  العاتية  الرياح 

حتى داخل املباين ال�سلبة«.
امل�ستوى  )وهو  “اأمر” باالإخاء  بالفعل  و�سدر 
الثاين �سمن مقيا�س من خم�س درجات( ل�330 األف 
�سخ�س يقطنون كاغو�سيما، بينما ح�ست ال�سلطات 
�سكن  اأو  االإيواء  مراكز  اإىل  االنتقال  على  ال�سكان 

بديل قبل اإ�سدار دعوة من اأعلى م�ستوى.

*عمان 
التي  جل�سته  ال����وزراء  جمل�س  ا�ستهل 
ال���وزراء  رئي�س  وت��راأَّ���س��ه��ا  االأح���د،  عقدها 
�سال  الدكتور ب�سر اخل�ساونة عرب تقنيَّة االتِّ
�سحايا  اأرواح  على  الفاحتة  بقراءة  املرئي، 
ان  حادثة “عمارة اللُّويبدة” يف العا�سمة عمَّ

االأ�سبوع املا�سي.
التَّعازي  اأحرِّ  عن  ال��وزراء  رئي�س  واأعرب 
حايا  ال�سَّ اأهايل  اإىل  الوزراء  وجمل�س  با�سمه 
من  عزيزة  ثلَّة  فقدنا  “اأنَّنا  دًا  موؤكِّ وذويهم، 
ه��ذا احل��ادث  ال��وط��ن وبناته خ��ال  اأب��ن��اء 
ولذويهم  حمة  بالرَّ لهم  اهلل  ندعو  االأل��ي��م، 
فاء  بال�سِّ وللم�سابني  العزاء،  وُح�سن  رب  بال�سَّ

العاجل«.
اأ�سابنا  االأل��ي��م  امل�ساب  “هذا  اإنَّ  وق��ال 
حايا  ال�سَّ اأهايل  اأ�ساب  كما  كاأردنيني  جميعًا 
واحد  ج�سد  الوطن  هذا  يف  الأنَّنا  وامل�سابني؛ 

متما�سك ومت�سامن ومتكافل«.
اجلهود  جميع  على  الوزراء  رئي�س  واأثنى 
وحتى  احلادث  وقوع  حلظة  منذ  ُبِذلت  التي 
وال  واالإخ��اء،  البحث  عمليَّات  من  االنتهاء 
طواقم  بذلتها  التي  ارة  اجلبَّ اجلهود  �سيما 
ظلِّ  يف  �ساعة،   85 مدى  على  امل��دين  فاع  الدِّ
يًا؛  ل حتدِّ ظروف �سعبة ويف مكان جغرايف �سكَّ
ة  مكتظَّ �سكنيَّة  منطقة  يف  ل��وج��وده  ن��ظ��رًا 

ومنحدرة.

احلادث  موقع  اإىل  و�سل  اأنَّ��ه  اإىل  واأ�سار 
هرع  حيث  وق��وع��ه،  م��ن  ق�سري  وق��ت  خ��ال 
واالأج��ه��زة  ة  املخت�سَّ واجل��ه��ات  امل�����س��وؤول��ون 
د  يوؤكِّ ما  احل���ادث،  ه��ذا  مع  للتعامل  املعنيَّة 
يف  ال��ك��وادر  جلميع  ريعة  ال�سَّ اال�ستجابة 

عمليَّات االإخاء واالإنقاذ.
الوطني  اجلهد  اإنَّ  اخل�ساونة:  واأ�ساف 
واالإخاء  االإنقاذ  عمليَّات  خال  ُبِذل  الذي 
التي  االإنقاذ  طواقم  من  للنَّاجني  واالإ�سعاف 
عبة،  روف ال�سَّ هار يف ظلِّ الظُّ وا�سلت الليل بالنَّ
ة  املخت�سَّ واجل��ه��ات  �سات  املوؤ�سَّ جميع  وم��ن 

عني، ي�ستحّق التحيَّة والثَّناء. واملتطوِّ
تابع �س2

الخصاونة: الجهد الوطني خالل 
ة  حادثة اللويبدة يستحّق التحيَّ

*عمان 
التي  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  جنازة  مرا�سم  امللك  جالة  يح�سر 

�ستقام اليوم االثنني.
وو�سل جالة امللك عبداهلل الثاين وجالة امللكة رانيا العبداهلل 

و�سمو ويل العهد االأمري احل�سني بن عبداهلل، اإىل ق�سر باكنغهام.
اإىل نيويورك، حيث ي�سارك جالة امللك  ويتوجه جالته بعدها 
ال�سابعة  دورتها  يف  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف 
خطابا  ويلقي  ال�سهر،  هذا  من  الع�سرين  يف  تبداأ  والتي  وال�سبعني، 

هناك.
الدول  ق��ادة  مع  الثنائية  اللقاءات  من  ع��ددا  جالته  يعقد  كما 
اآخر  لبحث  املتحدة،  االأمم  اجتماعات  يف  امل�ساركني  الوفود  وروؤ�ساء 
مع  االأردن  �سراكة  تعزيز  و�سبل  والدولية  االإقليمية  امل�ستجدات 

بلدانهم يف خمتلف املجاالت.

*عمان 
اأ�سها رئي�س  اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها االأحد، وترَّ
نظام  املرئي،  �سال  االتِّ تقنيَّة  عرب  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء 

ة ل�سنة 2022م. حمميَّة العقبة البحريَّ
والنُّظم  ة  والربيَّ ة  البحريَّ البيئة  حماية  اإىل  النِّظام  ويهدف 
والثقافيَّة،  ة  والتاريخَيّ الطبيعيَّة  عنا�سرها  وا�ستدامة  البيئيَّة 
عمل  وتنظيم  املناخي  التغريُّ  تاأثريات  مواجهة  على  قدرتها  وتعزيز 
اجلامعة  ا�ستثمار  �سندوق  نظام  املجل�س  اأقرَّ  كما  واإدارتها.  املحمية 
االأملانيَّة االأردنيَّة ل�سنة 2022م؛ لغايات متكني اجلامعة من اال�ستغال 
تنفيذ  خال  من  امل��وارد،  اإدارة  وح�سن  املتوفرة  الإمكاناتها  االأمثل 
م�ستوى  ورفع  بالتزاماتها،  والوفاء  مبهامها  القيام  من  متكنها  م�ساريع 
وتنويعها  للجامعة  اي��رادات  م�سادر  وتوفري  تقدمها،  التي  اخلدمات 
تابع �س2 ف�سًا عن تعزيز اال�ستقرار املايل فيها.   

*عمان 
خمدرات  جتار   4 على  القب�س  املخدرات  مكافحة  اإدارة  القت 
خال حملة اأمنية نفذتها يف لواء الرمثا، وثاثة اآخرين باإقليم 
االعامي  الناطق  وقال  ج��دا«.  “خطر  م�سنف  احدهم  اجلنوب 
با�سم مديرية االمن العام، اإن العاملني يف ادارة مكافحة املخدرات 
نفذوا يف اطار حماتهم املكثفة �سد جتار ومروجي املواد املخدرة 
ومروجي  جتار  على  القب�س  خالها  القوا  وعمليات  حمات  عدة 
مكافحة  ادارة  يف  العاملون  نفذ  الرمثا،  لواء  ففي  خم��درة.  مواد 
امل�سبوهني  اال�سخا�س  من  عددا  ا�ستهدفت  امنية  حملة  املخدرات 
واملطلوبني بق�سايا االجتار وترويج املواد املخدرة، اأف�ست عن اإلقاء 
و�سبطت  “خطر”  م�سنف  احدهم  ا�سخا�س  اأربعة  على  القب�س 

بحوزتهم كميات متفرقة من املواد املخدرة املعدة للبيع .
“خطر  م�سنفا  �سخ�سا  امنية  قوة  داهمت  اجلنوب،  اقليم  ويف 
امل��واد  وت��روي��ج  ب��االجت��ار  قيامه  عن  معلومات  ورود  بعد  جدا” 
بحوزته  و�سبط  معان  حمافظة  يف  عليه  القب�س  والقي  املخدرة 
يف  كذلك  القب�س  القي  فيما  املخدرة،  امل��واد  من  متفرقة  كميات 
احل�سي�س  مادة  من  كميات  وبحوزته  مروج  على  نف�سها  املحافظة 

املخدرة .                  تابع �س2

خالل جلسة لمجلس الوزراء الملك يحضر اليوم مراسم 
 جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الحكومة تقر مشروع إعادة تأهيل 
وتوسعة مركز حدود الدرَّة

القبض على مجموعة من 
المتورطين بقضايا مخدرات

 النجمة التربوية المثالية

 المديرة المميزة 

نوال الوحش
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 شخصية العام 2022

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 

 واضواء العربية 

 تكرم وتختار 

 سعادة األستاذ  

ورجل االعمال العالمي

 صالح ياسين 

 رئيس مجلس إدارة 

شركة المجداف للنقل 

الجوي والبحري والبري  
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ا�ستهل جمل�س الوزراء جل�سته التي عقدها 
ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  وتراأَّ�سها  االأحد، 
�سال املرئي، بقراءة  اخل�ساونة عرب تقنيَّة االتِّ
»عمارة  حادثة  �سحايا  اأرواح  على  الفاحتة 

ان االأ�سبوع املا�سي. اللُّويبدة« يف العا�سمة عمَّ
التَّعازي  اأح��رِّ  عن  ال��وزراء  رئي�س  واأع��رب 
حايا  ال�سَّ اأه��ايل  اإىل  ال��وزراء  وجمل�س  با�سمه 
من  عزيزة  ثلَّة  فقدنا  “اأنَّنا  ��دًا  م��وؤكِّ وذويهم، 
اأبناء الوطن وبناته خال هذا احلادث االأليم، 
رب  بال�سَّ ولذويهم  حمة  بالرَّ لهم  اهلل  ندعو 

فاء العاجل«. وُح�سن العزاء، وللم�سابني بال�سِّ
وقال اإنَّ “هذا امل�ساب االأليم اأ�سابنا جميعًا 
حايا وامل�سابني؛  كاأردنيني كما اأ�ساب اأهايل ال�سَّ

متما�سك  واح��د  ج�سد  ال��وط��ن  ه��ذا  يف  الأنَّ��ن��ا 
ومت�سامن ومتكافل«.

اجلهود  جميع  على  ال��وزراء  رئي�س  واأثنى 
وحتى  احل��ادث  وق��وع  حلظة  منذ  ُبِذلت  التي 
وال  واالإخ���اء،  البحث  عمليَّات  من  االنتهاء 
طواقم  بذلتها  التي  ��ارة  اجل��بَّ اجل��ه��ود  �سيما 
ظلِّ  يف  �ساعة،   85 م��دى  على  امل��دين  ف��اع  ال��دِّ
يًا؛  حتدِّ ل  �سكَّ جغرايف  مكان  ويف  �سعبة  ظروف 
ة  مكتظَّ �سكنيَّة  منطقة  يف  ل��وج��وده  ن��ظ��رًا 

ومنحدرة.
واأ�سار اإىل اأنَّه و�سل اإىل موقع احلادث خال 
امل�سوؤولون  هرع  حيث  وقوعه،  من  ق�سري  وقت 
للتعامل  املعنيَّة  واالأجهزة  ة  املخت�سَّ واجلهات 
ريعة  د اال�ستجابة ال�سَّ مع هذا احلادث، ما يوؤكِّ

واالإنقاذ.  االإخاء  عمليَّات  يف  الكوادر  جلميع 
الذي  الوطني  اجلهد  اإنَّ  اخل�ساونة:  واأ�ساف 
ُبِذل خال عمليَّات االإنقاذ واالإخاء واالإ�سعاف 
الليل  التي وا�سلت  االإنقاذ  للنَّاجني من طواقم 
جميع  ومن  عبة،  ال�سَّ روف  الظُّ ظلِّ  يف  هار  بالنَّ
عني،  واملتطوِّ ة  املخت�سَّ واجل��ه��ات  �سات  املوؤ�سَّ

ي�ستحّق التحيَّة والثَّناء.
ُي��ج��ري  ال��ع��ام  ال��ّن��ائ��ب  اأنَّ  اإىل  واأ����س���ار 
هذا  اأ�سباب  على  للوقوف  ًا  حاليَّ التَّحقيقات 
التي  امل�سوؤوليَّة  اأنَّ  ��دًا  م��وؤكِّ االأل��ي��م،  احل��ادث 
�ستثبت  من  لكلِّ  الق�سائي،  التَّحقيق  دها  يحدِّ
القانون،  وفق  حما�سبته  �سيجري  م�سوؤوليَّته 
د من  �سيحدِّ الذي  النَّزيه،  االأردين  الق�ساء  من 

امل�سوؤول عن هذا احلادث املفجع.

*عّمان
في�سل  االع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  ط��ال��ب 
عمارة  انهيار  ا�سباب  على  بالوقوف  الفايز 
املت�سببة  اجلهات  وحما�سبة  اللوبيدة  جبل 

باحلادث.
عمان  امانة  االأح��د  بيان  يف  الفايز  ودعا 
اىل  املحافظات  ك��اف��ة  يف  املعنية  واجل��ه��ات 
العام  القطاعني  م��ن  خمت�سة  جل��ان  ت�سكيل 
االبنية  ماأمونية  مدى  على  للوقوف  واخلا�س 

القدمية ومعاجلة اي اختاالت بها.
كما دعا اىل الت�سدد يف منح رخ�س البناء، 
ووقف التجاوزات، وعدم منح رخ�س بناء اال 
امل�سوؤول  يكون  هند�سي  اإ�سراف  مكتب  بوجود 
عن عملية البناء ووفق املوا�سفات وال�سروط 
وتراعي  التنفيذ  ام��ان  ت�سمن  التي  الازمة، 

التغريات الطبيعية واملناخية .
العمارة  حادثة  يف  ق�سوا  الذين  ان  وقال، 
ان  وج��ل  عز  امل��وىل  داعيا  وط��ن،  �سهداء  هم 
يتغمدهم بوا�سع رحمته ويلهم ا�سرهم وذويهم 
بال�سفاء  مين  وان  وال�سلوان،  ال�سرب  وحمبيهم 

العاجل على امل�سابني.
من جانب اخر عرب رئي�س جمل�س االعيان 
عن تقديره للجهود الكبرية التي بذلتها كوادر 
الدفاع املدين واالمن العام وقوات الدرك على 
بالنهار  الليل  خالها  وا�سلوا  اي��ام  عدة  م��دار 

عمارة  انهيار  راف��ق��ت  ال��ت��ي  االح���داث  خ��ال 
املواطنني  من  ع��دد  ب�سببها  وق�سى  اللويبدة 
وا�سيب اآخرون . واأ�ساف الفايز خال زيارته 
ال��ي��وم االح���د مل��دي��ري��ة االم���ن ال��ع��ام ولقائه 
مديرها اللواء عبيداهلل املعايطة، ان اأجهزتنا 
امل�سلحة  وقواتنا  ت�سكياتها  مبختلف  االمنية 

الوطنية  امل�سوؤولية  باأنها على قدر  دوما  تثبت 
وهي على الدوام دررع الوطن و�سياجه املنيع.

واطلع الفايز خال زيارته على التفا�سيل 
املتعلقة بحادثة االنهيار واجلهود الكبرية التي 
قدر  للتقليل  املدين  والدفاع  العام  االمن  بذلها 
االمكان من اخل�سائر الب�سرية جراء احلادثة.

*عمان 
نظم م�ست�سفى اجلامعة االأردنية، بالتعاون 
احتفاال  االأح��د،  العاملية،  ال�سحة  منظمة  مع 

مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سامة املر�سى.
وقال نائب رئي�س اجلامعة االأردنية لل�سوؤون 
اإن  اأبو كركي،  اأ�سرف  الدكتور  العلمية  الكليات 
االحتفال بهذا اليوم ياأتي �سمن م�سعى منظمة 
ماأمونّية  حول  الوعي  لرفع  العاملية  ال�سحة 
االأدوية وحتييد اأ�سرارها خا�سًة بعد ما �سهده 

العامل خال جائحة فريو�س كورونا.
واأكد، خال رعايته االحتفال، مندوبا عن 
املر�سى  �سامة  �سمان  اأهمية  اجلامعة،  رئي�س 
اإج��راءات  يف  اأك��رب  ب�سكل  اإ�سراكهم  و�سرورة 
و�سف وا�ستعمال االأدوية، ورفع الوعي بحجم 
الطبية  املمار�سات  بها  تت�سبب  التي  االأ�سرار 

غري املاأمونة.
م�ساهمة  ���س��رورة  اإىل  ك��رك��ي،  اأب��و  ودع��ا 
عاملية  منظمات  من  كافة،  واجلهات  االأط��راف 
وداعمني ومر�سى وذويهم وجامعات وموؤ�س�سات 
ب��ح��ث��ي��ة، يف زي�����ادة ال���وع���ي ح���ول خ��ط��ورة 
تكون  واأن  ل��اأدوي��ة  اخلاطئة  اال�ستخدامات 

م�سلحة املر�سى اأولوية ق�سوى.
جمال  الدكتور  امل�ست�سفى  عام  مدير  واأكد 
تتوافق  مبعايري  ملتزم  امل�ست�سفى  اأن  ملحم 
االعتماد  ومعايري  العاملية  ال�سحة  برامج  مع 
حتقيق  يف  وت�سب  املر�سى،  ل�سامة  ال���دويل 
�سامة املر�سى من حيث اإدارة الدواء و�سيا�سة 

تخزينه ونقله و�سامة �سرفه وا�ستخدامه.
اأهمية  ُيغفل  ال  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ�سار 
زيادة معرفة العاملني يف املجال الطبي للو�سول 
املر�سى  �سامة  حتقيق  درج���ات  اأق�سى  اإىل 
املمار�سني  وع��ي  وزي���ادة  التثقيف  خ��ال  م��ن 

ال�سحيني، وجعلها �سيا�سة وثقافة م�ستمرة.
العامة  املوؤ�س�سة  يف  ال��دواء  مديرة  وقالت 
اإن  ال��رب،  اأب��و  اأم��ل  الدكتورة  وال��دواء  للغذاء 
واالأخ��ط��اء  املاأمونة  غري  ال��ت��داوي  ممار�سات 
االأخطاء  لوقوع  رئي�سًا  �سببًا  تعد  الدوائية 
اأهمية  على  م�����س��ّددًة  ال��دوائ��ي��ة،  واالأ����س���رار 
للدواء  الر�سيد  اال�ستخدام  مببادئ  االلتزام 
ال�سحيح  ال��دواء  ل�سرف  الدوائية  واليقظة 
للمري�س ال�سحيح باجلرعة ال�سحيحة للفرة 

الزمنية املنا�سبة.
وال��داوء  الغذاء  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
تتابع تطبيق تعليمات تنظيم الرويج الدوائي 
وم��ت��وازن��ا  دقيقا  ال��روي��ج  ي��ك��ون  اأن  ل�سمان 
من  ُتعّزز  �سحيحة  معلومة  وُيقّدم  ومو�سوعيا 
جانب  اإىل  اآمنة،  بطريقة  االأدوي��ة  ا�ستخدام 
املوؤ�س�سة  تنفذها  م�ستمرة  تفتي�سية  ج��والت 
املغ�سو�سة  االأدوي��ة  من  اململكة  خلو  من  لتاأكد 

واملزورة.
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثل  ودع��ت 
اغتنام  اإىل  الراعبي  جميلة  الدكتورة  االأردن 
بربنامج  واخل���روج  اجل��ه��ود  لتن�سيق  الفر�س 
اأمانًا،  اأكرث  �سحية  رعاية  لبيئة  موحد  وطني 

واملجتمعات  االأف����راد  حاجة  ح��ول  تتمحور 
ممار�سات  وتطبيق  للدواء،  االآمن  لا�ستخدام 
املرتبط  ال�سديد  ال�سرر  لتقليل  َف�سلى  دوائية 
ملجل�س  التنفيذي  املدير  واأ���س��ارت  ب��االأدوي��ة. 
اجلاعوين  �سلمى  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 
ت�سليط  على  ج��اه��دًا  يعمل  املجل�س  اأن  اإىل 
خال  من  ال��دواء  اإدارة  متطلبات  على  ال�سوء 
و�سامة  جل��ودة  الوطنية  االأه����داف  اإط���اق 
وت��دري��ب  ال��ع��اق��ة،  ذات  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال�سحية على تنفيذها، واال�ستمرار  املوؤ�س�سات 
مع  يتما�سى  مبا  الدواء  اإدارة  معايري  بتحديث 
الوطنية  واالإر�سادات  العلمية  االأدل��ة  اأحدث 
التي  التغيري  م��ب��ادرة  اأن  وبينت  وال��دول��ي��ة. 
منى  االأم���رية  �سمو  برعاية  املجل�س  ُيطلقها 
بيوم  العاملي  مع االحتفال  وبالتزامن  احل�سني، 
“دواء  �سامة املر�سى �ستتبنى هذا العام �سعار 
با ا�سرار”، مب�ساركة 100 األف متعهد ومبادر 

يف خمتلف موؤ�س�سات القطاع ال�سحي.
ال�سحي  لائتاف  ال��ع��ام  االأم���ني  واأك���دت 
حلماية املري�س الدكتورة فاديا �سمارة، �سرورة 
العمل امل�سرك والدوؤوب ملاأ�س�سة �سامة املر�سى 
وحمايتهم وو�سع اال�سراتيجيات والعمل على 
تنفيذها وفق خارطة طريق وعمل وا�سحتني.

و���س��ددت ع��ل��ى ���س��رورة و���س��ع اإج����راءات 
وتعزيز  الب�سرية،  االأخ��ط��اء  ملنع  قيا�سية 
واإ�سراكهم  وعيهم  ب��زي��ادة  املر�سى  �سامة 

واأ�سرهم لتوفري رعاية �سحية اأكرث ماأمونية.

مجلس الوزراء يستهل جلسته بقراءة 
الفاتحة على أرواح ضحايا عمارة اللويبدة

الفايز يطالب بمحاسبة الجهات 
المتسببة بانهيار عمارة اللويبدة

مستشفى الجامعة األردنية يحتفل 
باليوم العالمي لسالمة المرضى

الحكومة تقر مشروع إعادة تأهيل 
وتوسعة مركز حدود الدرَّة

*عمان 
اأ�سها رئي�س  اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها االأحد، وترَّ
نظام  املرئي،  �سال  االتِّ تقنيَّة  عرب  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء 

ة ل�سنة 2022م. حمميَّة العقبة البحريَّ
والنُّظم  ة  والربيَّ ة  البحريَّ البيئة  حماية  اإىل  النِّظام  ويهدف 
والثقافيَّة،  ة  والتاريخَيّ الطبيعيَّة  عنا�سرها  وا�ستدامة  البيئيَّة 
عمل  وتنظيم  املناخي  التغريُّ  تاأثريات  مواجهة  على  قدرتها  وتعزيز 

املحمية واإدارتها.
كما اأقرَّ املجل�س نظام �سندوق ا�ستثمار اجلامعة االأملانيَّة االأردنيَّة 
ل�سنة 2022م؛ لغايات متكني اجلامعة من اال�ستغال االأمثل الإمكاناتها 
املتوفرة وح�سن اإدارة املوارد، من خال تنفيذ م�ساريع متكنها من القيام 
تقدمها،  التي  اخلدمات  م�ستوى  ورفع  بالتزاماتها،  والوفاء  مبهامها 
وتوفري م�سادر ايرادات للجامعة وتنويعها ف�سًا عن تعزيز اال�ستقرار 

املايل فيها.
ر جمل�س الوزراء املوافقة على االأ�سباب املوجبة مل�سروع قانون  وقرَّ
ل�سنة 2022م؛ متهيدًا الإر�ساله  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  لقانون  ل  معدِّ
ح�سب  اإ���س��داره  اإج���راءات  ال�ستكمال  وال���راأي  الت�سريع  دي��وان  اإىل 

االأ�سول.
التدريب  موؤ�س�سة  ا�سم  تغيري  �سيجري  القانون،  م�سروع  ومبوجب 
املهني اإىل “اأكادميية املهارات املهنية” وذلك ان�سجامًا مع تغيري اأمناط 

التفكري ال�سائدة لدى املجتمع حول التدريب املهني.
اإب��رام  يف  احلرية  من  املزيد  االأكادميية  القانون  م�سروع  ومينح 
العقود، وتاأ�سي�س ال�سراكات مع القطاع اخلا�س؛ لتتمكن من اأداء مهامها 

على اأكمل وجه وتعزيزًا ال�ستقالها االإداري واملايل.
ويعمل م�سروع القانون على زيادة متثيل القطاع اخلا�س يف جمل�س 
االإدارة لتطوير عمل االأكادميية، مبا ي�سهم يف تلبية احتياجات �سوق 

العمل من العمالة املدرَّبة يف جميع املهن.
ل  معدِّ نظام  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  على  الوزراء  جمل�س  ووافق 
ل�سنة  )ب��را(  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  االإداري  التنظيم  لنظام 
ال�ستكمال  وال���راأي  الت�سريع  دي��وان  اإىل  الإر�ساله  متهيدًا  2022م؛ 

اإجراءات اإ�سداره ح�سب االأ�سول.
الب�سرية  للموارد  االأمثل  اال�ستثمار  بهدف  النظام  م�سروع  وياأتي 
واإعادة توزيع عبء االإ�سراف وتوحيد طبيعة الن�ساطات املت�سابهة من 
خال منح اأهمية للق�سم كوحدة اإنتاجية مبا ي�سمن تدوير العمل بني 

الزماء ال�سحفيني ومبا ينعك�س على جتويد العمل.
على �سعيد اآخر، قرر جمل�س الوزراء املوافقة على البدء باملرحلة 
االأوىل من م�سروع اإعادة تاأهيل وتو�سعة مركز حدود الدرَّة، من خال 
تبلغ  تقديرية  بتكلفة  وقادمني(  )مغادرين  امل�سافرين  مبنى  تنفيذ 

ل مبنحة كندية. 2ر1 مليون يورو واملموَّ
م بالتن�سيق مع اجلهات  ووافق املجل�س على تكليف اال�ست�ساري امل�سمِّ
املعنية باإعداد الدرا�سات والت�ساميم للمرحلة الثانية للم�سروع )املعرب 
ي( املدرج �سمن املخطط ال�سمويل املعّد من �سركة تطوير العقبة  الربِّ

رة تكلفتها بنحو 22 مليون دينار. املقدَّ

القبض على مجموعة من 
المتورطين بقضايا مخدرات

*عمان 
القت اإدارة مكافحة املخدرات القب�س على 4 جتار خمدرات خال 
اجلنوب  باإقليم  اآخرين  وثاثة  الرمثا،  لواء  يف  نفذتها  اأمنية  حملة 
“خطر جدا«. وقال الناطق االعامي با�سم مديرية  احدهم م�سنف 
اطار  يف  نفذوا  املخدرات  مكافحة  ادارة  يف  العاملني  اإن  العام،  االمن 
حمات  ع��دة  املخدرة  امل��واد  ومروجي  جت��ار  �سد  املكثفة  حماتهم 

وعمليات القوا خالها القب�س على جتار ومروجي مواد خمدرة.
حملة  املخدرات  مكافحة  ادارة  يف  العاملون  نفذ  الرمثا،  لواء  ففي 
بق�سايا  واملطلوبني  امل�سبوهني  اال�سخا�س  من  عددا  ا�ستهدفت  امنية 
اأربعة  على  القب�س  اإلقاء  عن  اأف�ست  املخدرة،  املواد  وترويج  االجتار 
متفرقة  “خطر” و�سبطت بحوزتهم كميات  ا�سخا�س احدهم م�سنف 
من املواد املخدرة املعدة للبيع . ويف اقليم اجلنوب، داهمت قوة امنية 
باالجتار  قيامه  عن  معلومات  ورود  بعد  جدا”  “خطر  م�سنفا  �سخ�سا 
و�سبط  معان  حمافظة  يف  عليه  القب�س  والقي  املخدرة  املواد  وترويج 
بحوزته كميات متفرقة من املواد املخدرة، فيما القي القب�س كذلك يف 
املحافظة نف�سها على مروج وبحوزته كميات من مادة احل�سي�س املخدرة. 
كما قام فريق حتقيقي يف حمافظة الكرك، مبتابعة احد اخطر مروجي 
املخدرات هناك وجرت مداهمة املركبة التي كان ي�ستقلها بعد التاأكد 
من حيازته لكمية من املواد املخدرة، اإذ القي القب�س عليه بعد اأن حاول 
الفرار، وبتفتي�س املركبة ومنزله عرث على 18 الف حبة خمدرة و 360 

غم من الهريوين وكف من مادة احل�سي�س املخدرة.

كريشان يلتقي السفيرة الكندية 
بمناسبة إنتهاء عملها في المملكة

  
*عمان 

ا�ستقبل نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية ووزير ال�سوؤون 
ال�سيا�سية والربملانية املُكلف توفيق كري�سان، االأحد، يف مكتبه بوزارة 
دونيكا  االأردن  لدى  الكندية  ال�سفرية  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 

بوتي، مودعًا لها مبنا�سبة اإنتهاء اأعمالها لدى اململكة.
املبنية  البلدين  بني  العاقات  عمق  اللقاء،  خال  كري�سان،  واأكد 
على االحرام املتبادل والتعاون حتقيقًا لاأهداف امل�سركة على جميع 
البلدين  بني  العاقات  متتني  يف  بوتي  ال�سفرية  بدور  م�سيدًا  ال�سعد، 

ال�سديقني يف العديد من املجاالت.
وثمنت بوتي، من جهتها، اجلهود التي بذلها االأردن قيادة وحكومة 
تطورُا  �سهدت  والتي  البلدين،  بني  الثنائية  العاقات  لتعزيز  و�سعبا 

كبريُا يف جميع االأ�سعدة واملجاالت.
درعا  بوتي،  ال�سفرية  كري�سان  الوزير  �سلم  اللقاء،  نهاية  ويف 
عملها  فرة  خال  املبذولة  جلهودها  تكرميًا  البراء  ملدينة  تذكاريا 

يف اململكة.

التعليم العالي تسترد حوالي 110 آالف دينار 
من مكاتب خدمات جامعية مخالفة

*عمان 
اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، االأحد، عن ا�سردادها 
ل�سالح  جامعية  خدمات  مكاتب  من  دينار  األف   110560 جمموعه  ما 
اأو  املرخ�سة  �سواًء  املكاتب  هذه  على  ال��وزارة  لدى  امل�ستكني  الطلبة 
 )2022  /  2021( اجلامعي  العام  بداية  من  وذل��ك  املرخ�سة،  غري 
وحتى تاريخه. وقال امل�ست�سار والناطق االإعامي با�سم الوزارة مهند 
اخلطيب، اليوم، اإن الوزارة وجهت عقوبات �سارمة بحق مكاتب اأخرى 
اإغاق مكتبني موؤقتا، ومكتبني  نتيجة خمالفات متنوعة، حيث جرى 

ب�سكل دائم، يف حني وجهت الوزارة اإنذارات ل�23 مكتبا.
ال��وزارة 93 مكتبا غري مرخ�س مبوجب  اأغلقت  اأخ��رى،  ومن جهة 
الداخلية  وزي��ر  اإىل  موجهة  العايل  التعليم  وزارة  من  �سادرة  كتب 
طلبة  خدمات  مكاتب  نظام  اأحكام  ملخالفتهم  نظرا  الفراية  م��ازن 
وزارة  اإعان  مع  بالتزامن   ،)2017( ل�سنة   )72( رقم  العايل  التعليم 
التعليم العايل عن فتح باب ا�ستقبال طلبات ترخي�س مكاتب خدمات 
التعامل  اإىل  الطلبة  اخلطيب  ودعا  االأردن.  يف  العايل  التعليم  طلبة 
واملدرجة  فقط،  الوزارة  لدى  املعتمدة  اجلامعية  اخلدمات  مكاتب  مع 
التايل:)  الرابط  خال  من  للوزارة  االإلكروين  املوقع  على  اأ�سماوؤها 
www.mohe.gov.jo(. و�سدد على �سرورة قيام الطالب بتوقيع 
العقد املعتمد من وزارة التعليم العايل، واالحتفاظ باالي�ساالت املالية 
املف�سلة التي توثق اأي مبالغ مالية يجري دفعها للمكتب؛ للحفاظ على 
حقوقهم. واأ�سار اخلطيب اإىل اأن الوزارة تتابع اأي �سكاوى ترد اإليها من 
الطلبة �سد مكاتب اخلدمات اجلامعية املرخ�سة، واأنها لن تتهاون يف 
اأي خمالفات يرتكبها اأي من هذه املكاتب، واأنه يف حال تلقيها اأي �سكوى 
مكاتب  وتعليمات  نظام  عليها  ين�س  التي  االإج��راءات  جميع  �ستتخذ 
ال�سكوى  مع  الطالب  يرفق  اأن  �سريطة  العايل  التعليم  طلبة  خدمات 
اأي وثائق تدعمها. وحذرالطلبة من قيام بع�س االأ�سخا�س بالرويج 
وهمية  جامعات  يف  للدرا�سة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  خال  من 
بالدرا�سة  الراغبني  داعيا  ال��وزارة،  قبل  من  بها  معرف  غري  واأخ��رى 
خارج االأردن اإىل التاأكد من اأن اجلامعة التي يرغب الطالب بااللتحاق 
بها معرف بها من قبل التعليم العايل، واالإطاع على قائمة اجلامعات 

املعرف بها وامل�سنفة ح�سب الدول من خال الرابط التايل:
.http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 

عبيدات يؤكد الحاجة إلى إيجاد وعي لعدم 
تأثير العمل السياسي على حيادية الجامعات

*عمان 
احلاجة  عبيدات،  نذير  الدكتور  االأردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  اأك��د 
املا�ّسة الإيجاد حالة من الوعي بني كوادر اجلامعات من اأع�ساء هيئة 
على  ال�سيا�سّي  العمل  تاأثري  عدم  بوجوب  وطلبة  واإداري��ني  الّتدري�س 
تتمّتع  موؤ�ّس�سات  بو�سفها  اجلامعات،  تنتهجه  الذي  الّتام  احلياد  مبداأ 
ذات اخل�سو�سّية، وتقف  والتعليمات  واالأنظمة  والقوانني  باحلاكمّية 

على م�سافة واحدة من التّيارات ال�سيا�سّية املتناف�سة.
امللكية  الوطني  ال��دف��اع  كلية  يف  له  حما�سرة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
تعزيز  يف  ودوره���ا  اجلامعية  “البيئة  بعنوان  االأح���د،  االأردن��ي��ة، 
االإ�ساحات ال�سيا�سية” للدار�سني يف دورة الدفاع الع�سرين يف الكلية.

على  املقبلة  املرحلة  متطّلبات  حما�سرته،  خال  عبيدات،  وبنّي 
حتقيق  ب�سرورة  �سامية  ملكّية  اإرادة  وجود  موؤّكًدا  ال�ّسيا�سّي،  امل�ستوى 
تلك  تعزيز  جرى  اأنه  اإىل  الفًتا  اأبوابه،  اأو�سع  من  ال�سيا�سي  الّتحّول 
االأحزاب  قوانني  �سن  خال  من  الازمة  بالّت�سريعات  امللكّية  االإرادة 

واالنتخاب واالإدارة املحلية.
ر�سيدة  بطريقة  القرارات  اّتخاذ  يف  الّطلبة  اإ�سراك  اإىل  ودع��ا 
وامل�ساركة  القرار  اّتخاذ  عملّية  يف  واإدخالهم  وعلمّية،  وعقانّية 
االأنظمة  لو�سع  امل�سّكلة  اللجان  من  جلنة  تخلو  ال  بحيث  ال�ّسيا�سّية، 
عملية  لت�سريع  طّابّية؛  م�ساركة  من  باجلامعة  ة  اخلا�سّ والّتعليمات 

تكّيف اجلامعات مع هذه االإ�ساحات ال�سيا�سّية.
ين�سُد  �سيا�سي  تغيري  الأي  الرئي�س  الهدف  “اإّن  عبيدات:  وق��ال 
بو�سفها  تت�سّكل  القوة  مفاهيم  اأّن  اإذ  واالأداء؛  الوطنية  القوة  تعزيَز 
بالفائدة على تقييم  الذي يعود  االأمر  م�سادر وموارد وقدرة ونتائج، 

واقع وم�ستقبل اململكة االأردنية الها�سمية«.
موؤ�س�سات  تعد  اإذ  االأمم،  بناء  يف  يتمّثل  اجلامعات  دور  اأّن  وب��نّي 
وتكمن  والتنمية،  وال�سيا�سي  االجتماعي  التغيري  عمليات  يف  رئي�سة 
م�سوؤولّيتها يف اإنتاج ِقًوى عاملة ذات مهارات عالية وخمرجات بحثّية 
تغرّي  نحو  تدفع  التي  املنتظرة  االأه���داف  لتحقيق  امل�ستوى،  رفيعة 

�سيا�سي واقت�سادي واجتماعي.
يف  اجلامعات  ت�سرع  حيث  املقبلة،  للمرحلة  و�سًفا  عبيدات،  وقّدم 
ت�سكيل اإطاٍر للعمل احلزبّي داخل اأروقتها، قائًا اإّن “على اجلامعات اأن 
تكون الوجه ال�سيا�سّي البارز لبلدنا”، م�سرًيا اإىل “اأّن هذا لي�س جديًدا 
عليها، فقد جتّلى م�سبًقا يف فرات خمتلفة من تاريخ بلدنا؛ اإذ ا�ستمّرت 
احلزبّية  الّن�ساطات  من  اأ�سكاٍل  ممار�سة  يف  عمرها  مّر  على  اجلامعات 

غري املعلنة، والتي حالت دون غياب العمل احلزبّي عن ال�ّساحة«.
وختم عبيدات حديثه بلفت االنتباه اإىل خلوة عقدتها اجلامعة 
االأردنّية، اأخريا، لروؤ�ساء اجلامعات وم�سوؤوليها، بعنوان “نحو خارطة 
لدعوة  تنفيًذا  جاءت  والتي  اجلامعات”،  يف  احلزبي  للعمل  الطريق 
يف  اجلامعات  روؤ�ساء  لقائه  خال  اأطلقها  التي  الّثاين  اهلل  عبد  امللك 
وال�ّسيا�سات  للّت�سريعات  وا�سح  اجّت��اه  تد�سني  �سياق  يف  املا�سي،  مّتوز 
االأردنّية تعزيًزا الندماج ال�ّسباب يف العمل العاّم عرب بوابة امل�ساركة 

ال�ّسيا�سية احلزبّية.
ويف نهاية املحا�سرة التي ح�سرها اآمر الكلية العميد الركن عزام 
عبيدات  قام  الكلية،  يف  التوجيه  هيئة  واأع�ساء  ورئي�س  الرواحنة 

باالإجابة عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات الّدار�سني واحلا�سرين.

اإلعالن عن جائزة المجلس األعلى لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة لإلعالميين لعام 2022

*عمان 
برعاية �سمو االأمري مرعد بن رعد، رئي�س املجل�س االأعلى حلقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، اأعلن املجل�س للعام الثاين على التوايل عن 

م�سابقته االإعامية »تناولوا مو�سوعي ب�سكل مو�سوعي«.
اأعمال  تقدمي  على  االإعاميني  ت�سجيع  اإىل  امل�سابقة  وتهدف 
اإبداعية ومواد اإعامية مو�سوعية تتناول االإعاقة من منظور بعيد 
اإط��ار  يف  اإم��ا  االإع��اق��ة  ذي  ال�سخ�س  ت�سع  منطية  و�سور  قوالب  عن 

البطولة اخلارقة اأو اال�ستكانة وال�سعف املثرية لل�سفقة.
االأع��م��ال  با�ستقبال  ب���داأ  اإن���ه  االأح����د،  ب��ي��ان  يف  املجل�س  وق���ال 
https://bit.( للم�ساركة يف امل�سابقة من خال املوقع االإلكروين

31 ت�سرين االأول  وحتى  املا�سي،  متوز  مطلع  من   ،)3Dsm54v/ly
املقبل.

العمل  جم��االت  جميع  ت�سمل  فئات  اأرب��ع  �سمن  اجلائزة  وتاأتي 
خمتلف  يف  النموذجية  املمار�سات  تعزيز  اىل  وت��ه��دف  ال�سحفي، 
التعاطي  وجتنب  االإعامي،  التناول  يف  االإعاقة  وحتييد  املجاالت 
معها بو�سفها عن�سر ت�سويق وجوهر املادة ال�سحفية يف كل مرة يكون 
ال�سخ�س ذو االإعاقة داخًا يف دائرة التغطية االإعامية، والتعاطي 
العام  ال�سياق  �سمن  وق�ساياهم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  مع 
ال�ساملة، بحيث يجري  التنموية  والربامج واخلطط  االإن�سان  حلقوق 
والتق�سري  الفجوات  على  ال�سوء  لت�سليط  االإعامية  امل��واد  توظيف 
وحرياتهم  حلقوقهم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  ممار�سة  و�سائل  يف 

االأ�سا�سية دون متييز.
واأو�سح البيان، اأن جميع االأعمال امل�ساركة، تخ�سع للتقييم من قبل 
جلنة حتكيم ت�سم عددا من اخلرباء يف املجاالت االإعامية االأربعة 
امل�سموع،  واالإع���ام  املكتوب،  االإع��ام  وه��ي:  امل�سابقة  تغطيها  التي 
فيها  ال��واردة  املعلومات  دقة  من  للتحقق  والدراما؛  املرئي،  واالإع��ام 

ومدى توافق تلك االأعمال مع املعايري املحددة.
�سركة  من  بدعم  تاأتي  املجل�س  اأطلقها  التي  امل�سابقة  اأن  يذكر 
“اورجن” لاإت�ساالت الراعي الذهبي، والبنك االأردين الكويتي الراعي 
االحتاد،  وبنك  االأهلي،  البنك  من  لكل  الربونزية  والرعاية  الف�سي، 
و�سيجري رعاية امل�سابقة اعاميًا من قبل كل من التلفزيون االأردين 
واالإنتاج  لاإعام  “التاج”  و�سركة  )برا(،  االأردنية  االأنباء  ووكالة 

والتوزيع الفني، وجمموعة الراية االإعامية وقناة اململكة.
وي�سار اإىل اأن جائزة “تناولوا مو�سوعي ب�سكل مو�سوعي”، جائزة 
التناول  حول  اململكة  تاريخ  يف  االأوىل  وهي  املجل�س،  يقدمها  �سنوية 

االإعامي لق�سايا وحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.
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*عمان 
قاد  الرَّ بكر  االأردين  اب  ال�سَّ ا�ستطاع 
ح�سارة  لغة  م��ن  كلمة   2500 جمع  م��ن 
االأنباط التي �سكنت االأر�س االأردنية فرة 
من وتركت خلفها اإحدى اأهم  طويلة من الزَّ
جنوب  البرا  وهي  بع  ال�سَّ الدنيا  عجائب 

االأردن.
اريخ  التَّ يف  املتخ�س�س  ق��اد،  ال��رَّ وق��ال 
اجلامعة  وخ��ري��ج  االأردن��ي��ة،  واحل�����س��ارة 
االأردنية، لوكالة االأنباء االأردنية )برا(، 
ل�سنوات  الزمته  الفكرة  هذه  اإنَّ  االأح��د، 
يوثق  منتج  اإىل  ي�سل  اأن  وح��اول  عديدة 
اجل��وان��ب  يف  خا�سة  االأردن  يف  للتاريخ 
التي مل ينالها جزء من االهتمام من قبل 

الباحثني.
باأول  �سنوات   3 قبل  خرج  اأنَّه  واأ�ساف 
منقر�سة،  �سبه  بلغة  للتكلم  له  حماولة 
دفينة  لغة  وهي  االأن��ب��اط،  االأج��داد  لغة 
ُتف�سر نقو�سًا هنا  التي  بني بع�س االأبحاث 
وهناك، مع بع�س الكتب االآثارية الثقيلة.

اللغة  لهذه  وا�سحا  معجم  ال  اأن  واأك��د 
دة، ومنذ ذاك الوقت اأخذ  وال قواعد حمدَّ
ولو  اللغة  هذه  اإحياء  اإع��ادة  عاتقه  على 
واليوم  لها،  واحد  ناطق  االأمر على  اإ�ستند 
�سديق  معجم  على  العمل  من  �سنتني  وبعد 
اإىل  الو�سول  وبعد  و�سهل،  �سريع  للعامة، 
هناك  اأ�سبح  اللغة  من   2500 رقم  الكلمة 

اأ�سا�س ي�ستطيع االنطاق منه لهذه اللغة.
ت�سكل  مرحلة  م��ن  اق���رب  اأنَّ���ه  وب��ني 

ت�سكيل  على  ق��ادرة  كلغة  ذهنه  يف  اللغة 
من  ب�سيط  �سكل  وحتى  ب��ل  وح���وار  معنى 
مقطعا  ��ل  و���س��جَّ واالأدب،  ال�سعر  اأ���س��ك��ال 
م�سورا لذلك يبني فيه كيف ميكن احلديث 

بلغة االأنباط.
ل��ي�����س��ت حم��اول��ة  ه���ذه  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
فدائرة  الفهم،  ي�ساء  قد  كما  لاإنف�سال 

دائ��رة  مع  تتعار�س  اأو  تتقاطع  ال  الوطن 
ك��اأردين،  احلياة  يف  عن�سرية  وال  االأم���ة، 
اإرث  من  اأ�سا�سي  ج��زء  ا�ستعادة  وحماولة 
له  يكون  لن  تاريخ  له  لي�س  فالذي  املا�سي، 

م�ستقبل.
تتعار�س  ال  االأردن��ي��ة  الهوية  اأن  وبني 
علينا  اأطلق  من  فنحن  العربية،  الهوية  مع 
نحن؛  العرب،  لقب  واال�سوريون  االإغريق 

غ�سان  اأح��ف��اد  االردن��ي��ون  ال�سمال،  ع��رب 
وجذام وق�ساعة وعاملة وبلي وغريهم.

اإىل  اريخية  التَّ وت�سري عدد من امل�سادر 
العربية  القبائل  اإح��دى  هي  االأنباط  اأنَّ 
املياد  قبل  اد�س  ال�سَّ القرن  يف  عا�ست  التي 
يف االأردن و�سكنوا مناطق اجلنوب، وتركوا 
اآثارا عديدة متثَّلت يف البرا ذات االأهمية 
اريخية الكبرية. )برا-بركات الزيود( التَّ

*عمان 
ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  اأك��د 
ال��ت��اري��خ  اأن  ك��ن��ع��ان  ع���ب���داهلل  ال��ق��د���س 
والدفاع  الن�سال  م�سروع  من  جزء  واالآث��ار، 
وحقه  هويته  ع��ن  والعربي  الفل�سطيني 
جتمع  والتي  ومقد�ساته،  اأر�سه  يف  االأ�سيل 
االأث��ري  والدليل  التاريخية  الرواية  بني 
األقاها  كلمة  يف  كنعان  وق��ال  لها.  الداعم 
الحتاد  االأول  التاأ�سي�سي  االجتماع  خال 
عرب  الفل�سطينيني”  واالآثاريني  “املوؤرخني 
من�سة “زووم”، واملنعقد يف مدينة رام اهلل 
االأحد، اإن االحتادات العلمية تعد منوذجًا 
من  الثقافية  النخبة  ادراك  م��دى  على 
يف  لدورهم  واملفكرين  واالآثاريني  املوؤرخني 
بناء وتاأ�سي�س خط دفاع ثقايف متني ير�سخ 

عروبة وتاريخ فل�سطني والقد�س.
ازدي��اد  اىل  كنعان  اأ���س��ار  املقابل،  ويف 
الثقافة  لتهويد  ال�سهيونية  خمططات 
الرواية  ون�سر  وتزويره،  التاريخ  و�سرقة 
واإىل  امل��زي��ف��ة،  وال��ت��ورات��ي��ة  التلمودية 
واالآثاريني  للموؤرخني  العام  االحتاد  جهود 
ال���رواي���ة  زي���ف  لتفنيد  الفل�سطينيني 

تاريخية  مدر�سة  وتاأ�سي�س  ال�سهيونية، 
العمل  ت�ساند  ع�سرية  فل�سطينية  واآثارية 
املناخ  وتوفري  فل�سطني،  حرية  الأجل  العام 
الفل�سطيني  ل��ل��م��وؤرخ  احلا�سنة  والبيئة 

ورعاية اإنتاجه العلمي.
التاريخية  ال��وث��ي��ق��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اخلا�سة بفل�سطني والقد�س، تعد ذات قيمة 
االحتال  مع  ال�سراع  يف  وقانونية  ن�سالية 
ال�سيخ  حي  وثائق  اأن  موؤكدا  اال�سرائيلي، 
ج����راح يف ت��ث��ب��ي��ت م��ل��ك��ي��ة اأه�����ايل احل��ي 

املقد�سيني الأر�سهم دليل على ذلك.
على  العمل  تكثيف  اإىل  كنعان  ودع��ا 
يحمي  فل�سطيني  وثائقي  ار�سيف  ماأ�س�سة 
هذه الوثائق من ال�سياع والتهويد واالإتاف 
وامل�سادرة املتعمدة من قبل ا�سرائيل، ون�سر 
الرواية التاريخية الفل�سطينية واملقد�سية 

بكافة اللغات الأهميتها.
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  اأن  واأك��د 
املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  �ساحب 
�سيبقى  القد�س،  يف  وامل�سيحية  اال�سامية 
يف  االأه���ل  وم�ساندة  دع��م  يف  العهد  على 

فل�سطني والقد�س يف املجاالت كافة.

اأن  كنعان  اأك��د  الثقايف،  ال�سعيد  وعلى 
يف  بو�سلتنا  ت�سكان  وال��ق��د���س  فل�سطني 
ذلك  يف  مبا  والتاأليف،  واملوؤمترات  الندوات 

الدور الها�سمي نف�سه.
ال��ع��م��ل  ج���ان���ب  اإىل  اأن�����ه  واأو�����س����ح 
لفل�سطني  الها�سميون  وث��ق  الدبلوما�سي، 
وال��ق��د���س، وم��ن ذل��ك ك��ت��اب ج��ال��ة امللك 
ال�سعي  االخرية،  )فر�ستنا  الثاين  عبداهلل 
عدة  وموؤلفات  اخلطر(،  زمن  ال�سام  نحو 
ل�سمو االمري احل�سن بن طال منها )درا�سة 
يف القد�س(، وكتاب ) حق الفل�سطينيني يف 
امللكية  اللجنة  ن�سرت  كما  امل�سري(،  تقرير 
ل�����س��وؤون ال��ق��د���س اك��رث م��ن 65 ك��ت��اب��ًا عن 
التاريخية  املو�سوعات  خمتلف  يف  القد�س 

وال�سيا�سية واالثرية والثقافية.
للموؤرخني  العام  االحت��اد  اأن  اإىل  ي�سار 
عن  اأعلن  ال��ذي  الفل�سطينيني  واالآث��اري��ني 
تاأ�سي�سه اليوم يف رام اهلل هو ذراع ثقايف من 
ويعنى  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأذرع 
وح�سارتها  لفل�سطني  والتوثيق  بالتاأريخ 
الرواية  ملواجهة  اأع�سائه  جهود  وتت�سدى 

التوراتية امل�سللة.

*عمان 
النيابية،  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  زار 
اأم�س  ال�سعودي،  حممد  النائب  برئا�سة 
م��وؤ���س�����س��ات حمافظة  م��ن  ال�����س��ب��ت، ع���ددا 
منطقة  �سلطة  رئي�س  وال��ت��ق��وا  العقبة، 
العقبة االقت�سادية اخلا�سة نايف بخيت.

وبح�سب بيان اأ�سدرته اللجنة االأحد، 
ح��اوي��ات  ميناء  �سركة  ال��زي��ارة،  �سملت 
وت�سغيل  الإدارة  العقبة  �سركة  العقبة، 
املوانئ، م�سروع اإيا، ملعب الغولف، �ساحة 
املم�سى  ال�سيادين،  مر�سى  العربية،  الثورة 
�سوق  اجل��ن��وب��ي،  ال�ساطئ  على  البحري 
ايجازات  امل�سوؤولون  ق��دم  حيث  ال�سمك، 
اأو  موؤ�س�سة  كل  وواجبات  ومهام  عمل  عن 

�سركة.

احلرا�سي�س،  �سرار  النواب  الوفد  و�سم 
رمزي العجارمة، اأ�سماء الرواحنة، وعبيد 

يا�سني.
ميناء  �سركة  يف  العمليات  مدير  وق��ال 
حاويات العقبة كمال هري�سات، اإن ال�سركة 
واالقت�سادية  اللوج�ستية  الركيزة  تعترب 
تقدم  بينما  االقت�سادية”،  ل�”العقبة 
وت��وف��ر  ع�����ال،  م�����س��ت��وى  ذات  خ���دم���ات 
عمليات  جم��ال  يف  متقدمة  تكنولوجيا 
املتعلقة  االأع���م���ال  ك��ل  وت�سهل  امل���وان���ئ، 
يوفرها  التي  املرافق  اأن  مبينا  بالب�سائع، 
عالية،  ومعايري  مبوا�سفات  تتميز  امليناء 
الكفاءة  م�ستوى  على  املحافظة  �ساأنها  من 

الت�سغيلية.
يف  كذلك  تقوم  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ�سار 

مببداأ  وت��وؤم��ن  وال�سحة،  التعليم  خدمة 
جزءا  يعترب  ال��ذي  املجتمعية،  امل�سوؤولية 

من عملها.
ل�سركة  العام  املدير  اك��د  جانبه،  من 
العقبة الإدارة وت�سغيل املوانئ، عبد املجيد 
القرالة، ان من اأبرز املهام املناطة بال�سركة 
الت�سغيلية  اإدارة وت�سغيل و�سيانة االأ�سول 
لل�سركة  ت��وك��ل  ال��ت��ي  البحرية  للموانئ 
اإدارت���ه���ا، ك��م��ا ت��ق��دم اخل��دم��ات ال��ازم��ة 
لل�سفن على االأر�سفة، مثل مناولة الب�سائع 
اإىل  اإ�سافة  خدمات،  من  وغريها  والتزويد 
يف  اللوج�ستية  واملناطق  ال�ساحات  ت�سغيل 
واال�ستغال  االقت�سادية  العقبة  منطقة 
يف  املتوفرة  وامل��وج��ودات  للموارد  االمثل 

امليناء.

أردني ينطق بلغة األنباط 
ويجمع  2500 كلمة منها

كنعان: التاريخ واآلثار جزء
من مشروع النضال الفلسطيني

مالية النواب تزور مؤسسات في العقبة

مقال رئيس التحرير

مكلوم  االردين  امل��واط��ن 
الدولة  م�سرية  يف  اال���س��واأ  ه��و  معي�سي  و�سع  ب��ني 

وحكومة  واالخ���اق،  وامل��ب��ادىء  القيم  معه  �ساعت  االردن��ي��ة 
االأو���س��اع  و�سوء  فقره  من  وزادت  همومه  فاقمت  تائهة  �سائعة 
حمتفظة  لتبقى  فقط  نف�سها  اإن��ق��اذ  الوحيد  فهمها  املعي�سية، 

بالكرا�سي واملنا�سب .
لغياب  واملواطن  احلكومة  بني  ثقة  اأزمة  حقيقية  اأزمة  هناك 
القرارات  بهذه  االردين  املواطن  اآمال  خابت   ، وال�سفافية  ال�سدق 
والتغيريات وذلك من خال ردة الفعل ال�سعبية التي الحظناها يف 
اأكرث من موقف وذلك بالتعبري عن عدم الر�سا جتاه هذه القرارات، 
فاحلكومة مل تقم ولو بعمل واحد من اأجل ال�سعب االردين ، والمن 
هي  العك�س  على  بل   ، �سبابه  وبطالة  وفقر  معاناته  تخفيف  اأجل 
بكل  فا�سلة  حكومات   ، واثقاله  وهمومه    ، اأعبائه  من  زادت  من 
يزداد  فاالأمر  وتتنحى  نف�سها  حترم  اأن  احلكومة  فعلى  املقايي�س 
ال�سرعات  واخر  م�سوؤولة  الغري  ت�سرفاتهم  ب�سبب  واحتقانٌا  �سوء ً 
اب��واب  على  ونحن  االردن  يف  حتديدا  م��ربر  الغري  اال�سعار  غ��اء 
�سربت   عاملية  جائحة  ظل  يف  والغفران  الرحمة  �سهر  رم�سان  �سهر 
اأرباب  ومعظم  وتعبانه  منهكة  باال�سل  والنا�س  املجمع  �سرائح  اكرث 

اال�سر) ماكلني روح اخلل( .
انعدمت   ، احلكومة  وب��ني  بيننا  حقيقية  اأزم��ة  نعي�س  نحن 
االأمانه من احلكومة،  بل و�ساعت  امل�سداقية  بيننا و�ساعت  الثقة 
بحاجة  نحن  وبالفعل  انهيار  حالة  وتعي�س  منهكة  املوؤ�س�سات 
ال�سائعة  احلكومات  هذه  ب�سبب  العام  للقطاع  بي�ساء  ثورة  اىل 
وال��ك��ف��اءات  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��وادر  اىل  احل��اج��ة  اأم�����س  يف  وا�سبحنا 
من  املوؤ�س�سات  ه��ذه  لينت�سل  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  على  احلري�سة 
ينه�س  الذي  الف�ساد  من  يحرروها  وان  والتدمري  العبث  م�ستنقع 

. الدولة  بج�سم 
نحواال�ساح  خ��ط��وات  تتخذ  �سادقة  حقيقة  حكومة  نريد 
وحماربة  بال�سرائب  والتاعب  اال�سعار  زيادة  مو�سوع  يف  وخ�سو�سا 

الف�ساد الذي اأ�سبح موؤ�س�سة متكاملة . 
على  النقاط  ي�سع  قرار  نريد  والتعيني  للتغيري  ق��رارات  النريد 
متى  اىل  الوطن  بهذا  عبث  كفى  مب�سمياتها  االمور  وي�سمي  احلروف 
با�ست�سعار  عليكم  ؟  امل�سكات  وترحيل  والتعنت  املماطلة،  �ستظل 
بتغيري  و�سريعة  ج��ذري��ة  معاجلة  خ��ال  م��ن  اهلل  اأم���ام  امل�سوؤولية 
احلكومة باأكملها الن الثقة انعدمت، واأي حلول اأخرى اأو قرارات فهي 

�سكلية فقط ولن ت�سب يف م�سلحة املواطن
 فاحلكومات ال تريد �سوتًا ن�سازًا ُيف�ِسد عليها حفاتها التنكرية، 
ذلك اأن احلوار وتدبري هذا احلوار بال�سكل واملحتوى الفعال، يظّل هو 
ال�سعب  �سحيقة بني  ما يثمر هوة  الغائب يف م�سهدنا االردين،  الن�س 
ممكنات  ب�سبب  قوّيًا  تتكر�س  بنيوية،  ثقة  اأزم��ة  تفرز  واحلكومة، 

اال�ستبداد والت�سلط .
وجود  على  احلكم  اأ�سا�سيات  اأبرز  من  الثقة  موؤ�سرات  �سارت  لقد 
ال�سعب  كان  فمتى  احلديثة،  املجتمعات  يف  الدميوقراطية  انتفاء  اأو 
ويثق  الدولة،  عليها  ت�سرف  التي  االنتخابية  بالعمليات  كليا  يثق 
ال�سادرة عنها؟ متى كان ذلك دليًا  باخلطابات وامل�ساريع واملبادرات 
ما ال يتحقق  الدميوقراطية؟ وهو  الدولة  اإىل م�سافِّ  االنتماء  على 
اإال بتدابري ومتارين دميوقراطية، تتاأ�س�س على احرام اإرادة ال�سعوب 
يف االختيار واإ�سراكها يف �سياغة و�سناعة القرار، ال اعتبارها قا�سرة 
ال ت�سلح اإال للت�سفيق والهتاف بحياة الزعيم، كما هو احلال يف الزمن 

العربي املهدور .
عليه،  الو�ساية  عدم  يف  اأ�سا�سًا  تظهر  بال�سعب  الدولة  ثقة  اإن 
منتَخبيه  واختيار  م�سريه،  لتقرير  التامة  احل��ري��ة  م��ن  ومتكينه 
وت�سكيل حكوماته التي تنت�سر له ومل�سلحته الف�سلى، اأما ثقة ال�سعب 
باختياراتها  وقبوله  قراراتها  مع  تناغمه  يف  فتنك�سف  بالدولة 
وذلكم  الوطن  معه  وتبني  املعلومة  معه  تقت�سم  باأنها  املطلق  واإميانه 
ُنّتَهم بن�سر  اإال يف حدود دنيا، حتى ال  ما ال جنده يف الزمن العربي، 

التيئي�س واالإظام .
اأو  للتعبئة  قابل  ر�سيد  هي  وامل��واط��ن،  ال��دول��ة  بني  الثقة   اإن 
ميكن  واأنه   ، م�سبقُا  املدفوعه  اخللوي  بطاقات  كما  متامًا  اال�ستنفاد، 
اإعادة �سحنها يف كل حني، متى توافرت الظروف واالإرادة، واإذا كانت 
املنت  يف  فاإنها  الهاتف،  حالة  يف  مكاملات  دقائق  وُتثِمر  فل�سات  ُت�سَحن 
عنوانها  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  تدابري  ُت�سَحن  ال�سيا�سي، 
ومواَطنًة  توا�سًا  نهايًة  وُت��رَج��م  وال��ع��دال��ة،  واحل��ري��ة  الكرامة 
وم�سلحة ُعلَيا، تعيد كتابة تاريخ االأوطان، وتوؤ�ّس�س لفجر جديد من 

ال�سام واالأمن والتقدم واالزدهار.

خالد خازر الخريشا

األزمة األكبر : أزمة ثقة 
بين المواطن والحكومة 

khrishakhaled@yahoo.com

تخريج المشاركين بمعسكرات جائزة 
الحسن للشباب المستوى الفضي

  
*عمان 

و�سابة،  �سابا   41 بتخريج  لل�سباب  احل�سن  جائزة  برنامج  احتفل 
�ساركوا يف مع�سكر امل�ستوى الف�سي من مدر�سة البكالوريا، والذي عقده 

الربنامج الدائم يف مدينة البراء.
ووفقا لبيان عن اجلائزة، االأحد، ا�ستمل الربنامج التدريبي الذي 
ال�سامة  اج��راءات  جميع  تطبيق  خاله  مت  وال��ذي  اي��ام،   3 ا�ستمر 
على  امللكية،  الطبية  اخلدمات  باإ�سراف  ال�سحية  والتعليمات  العامة 

تدريب امل�ساركني على اال�سعافات االولية.
امل��خ��درات،  اخطار  عن  توعوية  حما�سرة  على  كذلك  وا�ستمل 
اإ�سافة  البو�سلة،  وا�ستعمال  اخلريطة  قراءة  مهارات  على  والتدريب 
واجتياز  البرا،  يف  طويل  م�سري  وتنفيذ  ال�سوبك  قلعة  زي��ارة  اىل 
االيجابي،  التفكري  م��ه��ارات  الكت�ساب  خمتلفة  تدريبية  حمطات 
حت�سري  ممار�سة  ومت  الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�ساب 
مع  والتعاي�س  النف�س  على  لاعتماد  ال�سحراء  يف  والطهي  الطعام 

البيئة.
التدريب  مو�سوعات  تقييم  اإىل  امل�ساركون  خ�سع  البيان،  وبح�سب 
امل�ساركون  واجتاز  اجلماعي،  والعمل  والقيادة  التحمل  على  والقدرة 

جميع املتطلبات من الن�ساط اخلارجي مب�ستوى متميز.
بدورها، ثمنت مديرة جائزة احل�سن لل�سباب �سمر كلداين، جهود 
االمن  مديرية  من  املتميز  ال�سبابي  املخيم  هذا  باإجناح  ا�سهم  من  كل 
ووزارة  امل�سلحة  للقوات  العامة  والقيادة  ال�سياحية  وال�سرطة  العام 
ومدر�سة  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  ال�سياحة 

البكالوريا عمان.

سلطة وادي األردن تنفذ 
حملة صيانة لمرافق المياه  

الصحة: وفاتان و2776 إصابة 
بفيروس كورونا خالل أسبوع

منتدى الوسطية ينظم مؤتمرا 
دوليا حول القدس الشهر المقبل

*عمان 
اأن  املحا�سنة،  منار  املهند�سة  االأردن  وادي  �سلطة  عام  اأمني  قالت 
كوادر ال�سلطة بداأت باتخاذ جميع االجراءات واال�ستعدادات الازمة 

ال�ستقبال املو�سم املطري 2022 /2023.
واأو�سحت يف بيان، االأحد، اأن اال�ستعدادات ت�سمل تنفيذ حملة يف 
عبارات  ملخارج  والتنظيف  ال�سيانة  اأعمال  الإجراء  املناطق،  من  عدد 
االغوار  مناطق  جميع  يف  وال�سيول  واالأودي��ة  االأمطار  مياه  ت�سريف 
ال�سيانة  اأعمال  اإجراء  اإىل  اإ�سافة  واجلنوبية،  والو�سطى  ال�سمالية 
اهلل  عبد  امللك  قناة  وعبارات  احلماية،  لدايكات  والت�سغيلية  الفنية 

وجتهيز من�ساآت ال�سرف اجلويف.
واأ�سافت، اأن اأعمال ال�سيانة والتنظيف �ست�ستمر ا�ستعدادا للتعامل 
ا�ستكمال  وحتى  املطري  املو�سم  خال  املتوقعة  اجلوية  الظروف  مع 
والتاأكد من جاهزيتها، وو�سع خطط طوارىء،  املائية  املرافق  جتهيز 
ورفع جاهزية كوادر ال�سلطة لتقدمي العون وامل�ساعدة للمواطنني يف 

جميع مناطق وادي االأردن.
اإىل  تهدف  ال�سنوية  االج��راءات  هذه  اأن  اإىل  املحا�سنة،  واأ�سارت 
الت�سغيل  كفاءة  ورفع  و�سيانتها،  املائية  املرافق  عمل  دميومة  �سمان 
مع  التعاون  اإىل  املواطنني  داعية  املائية،  املرافق  جميع  يف  وال�سيانة 
كوادر ال�سلطة، واالبتعاد عن جميع املرافق وامل�سطحات املائية، وعدم 
وال�سباب  االطفال  وتوعية  املطرية  الهطوالت  خال  منها  االقراب 

بخطورة ال�سباحة فيها وخا�سة قناة امللك عبد اهلل.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، عن ت�سجيل وفاتني و2776 اإ�سابة جديدة 
املمتد   ،2022 لعام   37 رقم  الوبائي  اال�سبوع  خال  كورونا  بفريو�س 
بني الفرة من 10 اإىل 16 اأيلول، بانخفا�س بن�سبة االإ�سابات بلغ 18 

باملئة.
اآر(  �سي  )بي  فحو�سات  عدد  اأن  االأحد،  ال�سادر  التقرير،  واأو�سح 
التي اأجريت يف هذا االأ�سبوع بلغت 17825فح�سا، ون�سبة الفحو�سات 

االيجابية منها 15.6 باملئة.
امل�ست�سفيات 59  وبلغت عدد احلاالت التي تتلقى العاج حاليًا يف 

حالة مقارنة مع 76 خال االأ�سبوع ال�سابق.
حالة،   2371 بلغ  الن�سطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
مقارنة مع 2967 حالة خال االأ�سبوع ال�سابق، بانخفا�س مقداره نحو 

20 باملئة.
مت  التي  اجلرعات  ع��دد  اأن  التقرير  بني  التطعيم،  ملف  وح��ول 
الثانية  واجلرعة   ،1345 اأوىل  اجلرعة  يف  االأ�سبوع،  خال  اإعطاوؤها 

1622، واجلرعة الثالثة 838، مبجموع 3805 جرعات.
حواىل  بن�سبة   4823361 االأوىل  للجرعة  الكلي  املجموع  وبلغ 
اجلرعة  ويف  ف��وق،  فما  �سنة   18 امل�ستهدفة  الفئة  من  باملئة،   75.4
امل�ستهدفة،  الفئة  نف�س  من  باملئة   71.3 بن�سبة   4560086 الثانية 

وبلغ املجموع الكلي للجرعة الثالثة 678795 جرعة.
متلقي  عدد  بلغ  �سنة،   17-12 العمرية  الفئة  يف  التطعيم  وحول 
ثانية  واجل��رع��ة   ، باملئة   25 بن�سبة   ،238822 االأوىل  اجل��رع��ة 
203792 �سخ�سا بن�سبة 20 باملئة من اأفراد هذه الفئة، اأما التطعيم 
يف الفئة العمرية 5-11 �سنة، فبلغ للجرعة االأوىل 346، وللجرعة 

الثانية 258 �سخ�سا.

*عمان 
ينظم املنتدى العاملي للو�سطية، بالتعاون مع مركز الدوحة الدويل 
حلوار االأديان واالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني، ال�سهر املقبل يف عمان، 

موؤمترا دوليا حول القد�س التاريخ واالإن�سان.
التظاهرة  ه��ذه  ب��اأن  االأح���د،  املنتدى،  ع��ن  �سدر  بيان  واأو���س��ح 
املقبل، �سي�سارك  ال�سهر  التي �ستعقد يومي 23 و24  العاملية  الفكرية 
االإ�سامي  الدين  ورج��ال  والباحثني  العلماء  من  مئة  من  اأكرث  فيها 
اجلامعات  واأ�ساتذة  واملثقفني  االأكادمييني  من  كبري  وعدد  وامل�سيحي، 
دولة   30 من  اأكرث  من  واملدنية  واالأهلية  الدولية  املنظمات  وروؤ�ساء 
وجامعة  االإ�سامي  التعاون  ومنظمة  وال��دويل  العربي  العامل  من 

الدول العربية.
منها:  علميًا،  بحثًا   20 من  اأكرث  يومني  مدار  على  املوؤمتر  ويناق�س 
الرعاية الها�سمية ودورها يف حماية املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية 
والعربية  واالإن�سانية  والتاريخية  الدينية  واملكانة  القد�س،  يف 
وال�سيا�سية  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  وم�سوؤولية  القد�س،  ملدينه 
واحلقوقية جتاه االنتهاكات االإ�سرائيلية، وم�سوؤولية املجامع العلمية 

جتاه الق�سية الفل�سطينية واالإن�سانية ملدينه القد�س/ الدور املاأمول.
واجتماعية  وتعليمية  طبية  رعاية  مبادرات  املوؤمتر،  ويتناول 
ودور  القد�س،  جتاه  الوعي  ن�سر  يف  ت�سهم  وثقافية  ريادية  وم�ساريع 
والتحوالت  القد�س،  بق�سيه  العاملي  العام  ال��راأي  توعية  يف  االإع��ام 

الفكرية والثقافية يف الراأي العام العاملي.

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

يعلن م�صجل  ل�صنة 2006  التجارية رقم )9(  قانون اال�صماء  املادة)8/ج(من  ا�صتنادا الحكام 
اال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين بان اال�صم التجاري ) مطعم روابي دبني( 
عبد  عبداهلل  احمد  )هيام  با�صم   )253692( بالرقم  التجارية  اال�صماء  �صجل  يف  لدينا  وامل�صجل 
اخلالق( جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم )ابراهيم عربي حممود الفريحات(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية
اكرام ح�صن ال�صكر

ا�صتنادا الأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( ل�صنة 
1997 وتعديالته. يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة 
لال�صت�صارات  االأنيق  املنزل  ل�صركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
االدارية والت�صويق وامل�صجله لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة حتت الرقم )23576(بتاريخ 2010/12/28 قد قررت 
عن  العدول   2022/9/10 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

ت�صفية ال�صركة
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
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*بغداد 
ا�ستئناف  العراقية،  االأو�ساط  ترقب 
احلكومة  ت�سكيل  ب�ساأن  ال�سيا�سي،  احلراك 
اجل���دي���دة، ع��ل��ى وق���ع اخل���اف ب��ني ق��وى 
ال�سدري  التيار  وزعيم  التن�سيقي،  االإط��ار 
رفيع  وف��د  ي�ستعد  فيما  ال�����س��در،  مقتدى 
امل�ستوى للتوجه اإىل النجف للقاء االأخري، 
ح��ام��ا م��ع��ه م��ب��ادرة ج��دي��دة حل��ل اأزم���ة 

العراق ال�سيا�سية.
و�سهدت الفرة املا�سية، هدوءا �سيا�سيا 
االأط��راف  تلك  ان�سغال  ب�سبب  ال��ع��راق  يف 
ب���ذك���رى اأرب��ع��ي��ن��ي��ة، ل��ك��ن ق���وى االإط����ار 
التن�سيقي، اأعلنت عزمها عقد جل�سة ملجل�س 
النواب، يف م�سعى جل�س نب�س زعيم مقتدى 
ال�سدر، زعيم التيار ال�سدري، الراف�س الأي 

جل�سة.
طبيعة  ب�ساأن  مطلع  م�سدر  ذكر  بدوره، 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ال�سيا�سي،  احل���راك 
ال��ق��وى  خم��ت��ل��ف  م��ن  وف����دا  اأن  عربية” 
ال�سيا�سية، برئا�سة هادي العامري، ي�ستعد 

لزيارة ال�سدر.
كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  �سي�سم  الوفد 
نيجرفان بارزاين، ورئي�س حتالف ال�سيادة 

خمي�س اخلنجر، باالإ�سافة اإىل العامري.
مطالب  �ست�سمن  اجل��دي��دة،  امل��ب��ادرة 
واالنتخابات  ال��ربمل��ان،  حل  وه��ي  ال�سدر، 
حكومة  ت�سكيل  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  امل��ب��ك��رة، 
ت��ل��ك  الإدارة  م���ق���ب���ول���ة،  مب���وا����س���ف���ات 

االنتخابات.
التيار  ق��ادة  قبل  من  اإيجابية  ب��وادر 
ال�سدري، ب�ساأن تلك املبادرة، على اأن ت�سمن 
تنفيذ جميع املطالب التي نادى بها ال�سدر.

ال�سوداين،  �سياع  حممد  املر�سح  �سحب 
ا�سرط  اإذا  احل��وار،  طاولة  على  مطروح 
حتظى  �سخ�سية  تر�سيح  مع  ذل��ك،  ال�سدر 
التجديد  اأو  ال�����س��در،  قبل  ال�سدر  بثقة 
لرئي�س الوزراء احلايل، م�سطفى الكاظمي.

م�سروعه  تنفيذ  ا�ستحالة  اأيقن  ال�سدر 
الرامي اإىل ت�سكيل حكومة اأغلبية وطنية 
موؤمن  هو  لذلك  االنتخابية،  ال��دورة  هذه 
اإج���راء  ب�����س��رورة امل��ح��اول��ة الح��ق��ًا، بعد 

االنتخابات.
تعار�س  ال  والكردية  ال�سنية  القوى 
االإط��ار  باإجماع  يحظى  �سيعي  مر�سح  اأي 

التن�سيقي والتيار ال�سدري.
يقبل  اأن  �سيا�سية،  اأو�ساط  تتوقع  وال 
�سياع  حم��م��د  ي�سكلها  بحكومة  ال�����س��در، 
على  ع��ام  ب�سكل  واف��ق  م��ا  اإذا  ال�����س��وداين، 
ما  وهو  التن�سيقي،  االإط��ار  حكومة  اإم�ساء 
حتا�ساها  اأخ���رى،  اأزم���ة  يف  االإط���ار  يجعل 
خال الفرة املا�سية، بكل ما اأوتي من قوة.
عن  التن�سيقي،  ق��ادة  ُي�سئل  وعندما 
جوابهم  فاإن  ال�سوداين،  ا�ستبدال  اإمكانية 
ب�سكل  يعود  ال  وهذا  القاطع،  بالنفي  ياأتي 
واإمن��ا  امل��وق��ف،  على  الثبات  اإىل  اأ�سا�سي 
على  التوافق  ب�سعوبة  االإطار  قوى  الإميان 
وجود  مع  خا�سة  داخلها،  يف  اآخ��ر،  مر�سح 
حيدر  مثل  املن�سب،  نحو  طاحمة  روؤو����س 

العبادي، وقا�سم االأعرجي، واآخرين.
اجلمعة،  التن�سيقي،  االإط����ار  وج���دد 
�سياع  حممد  تر�سيح  اإب��ق��اء  على  تاأكيده 
موؤكدًا  قائمًا،  اجلديدة،  احلكومة  لرئا�سة 
عدم طرحه اأي خمطط ال�ستبدال �سياع يف 

الوقت الراهن.
وقال النائب عن االإطار عارف احلمامي 
ت�سكيل  “اأمر  اإن  �سحفي:  ت�سريح  يف 
�سياع  حممد  برئا�سة  اجلديدة  احلكومة 
جميع  وت��واف��ق  باتفاق  ح�سم  ال�����س��وداين 
العراقية وال تراجع عن  ال�سيا�سية  القوى 

هذا االأمر«.
“بعد انتهاء مرا�سيم زيارة  اأنه  واأ�ساف 
احلكومة  ت�سكيل  ح�سم  �سيتم  االأرب��ع��ني 
االإط���ار  م��ر���س��ح  اأن  خ�سو�سا  اجل���دي���دة 
االأغلبية  قبل  من  مدعوم  الوزراء  لرئا�سة 

الربملانية«.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د اخل��ب��ري يف ال�����س��اأن 
العراقي، غالب الدعمي، اأن “املر�سح حممد 
�سياع ال�سوداين، مطروح وبقوة داخل قوى 
ذل��ك،  رغ��م  على  لكن  التن�سيقي،  االإط���ار 
ب�سخ�سية  ال�ستبداله  احتمالية  فهناك 
حتظى بقبول التيار ال�سدري، يف حال قرر 
االإط��ار  حكومة  بتمرير  القبول  ال�سدر، 
بطبيعة  اأي�سًا  مرهون  وه��ذا  ع��ام،  ب�سكل 

املفاو�سات«.
ملوقع  ت�سريحات  يف  الدعمي  واأ���س��اف 
قد  “االإطار  اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي 
اإ�سرار  ملواجهة  اأخرى،  تكتيكات  اإىل  يلجاأ 
ال�سدر، لكن يف النهاية، فاإن م�ساألة تر�سيح 
ال�سوداين، خا�سعة للحوارات والتفاهمات، 

ولي�س كما يتحدث قادة االإطار«.
ومنذ اأيام بداأت القوى ال�سيا�سية داخل 
االإطار التن�سيقي، بتناول اأ�سماء مر�سحني، 
املقبلة،  احلكومة  لرئا�سة  ال�سوداين،  غري 
على  لاإ�سراف  واح��د،  بعام  مدتها  واملقدر 
اإجراء االنتخابات املبكرة، وحل االن�سداد 

ال�سيا�سي.
على  هي  املطروحة،  االأ�سماء  وجميع 
عاقات ت�ساحلية مع ال�سدر، مثل حمافظ 
الوزراء  ورئي�س  العيداين،  اأ�سعد  الب�سرة، 
النجف  العبادي،وحمافظ  حيدر  االأ�سبق 
قا�سم  عن  ف�سًا  ال���زريف،  عدنان  االأ�سبق 

االأعرجي واآخرين.
التفاو�سي  الوفد  ا�ستعداد  ورغ��م  لكن 
ال�سدر،  موقف  ف��اإن  النجف  اإىل  للذهاب 
احلزب  حلفائه  اإعان  بعد  غام�سًا،  زال  ما 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���س��ت��اين، وحت��ال��ف 
ال�سيادة، رغبتهم بت�سكيل حكومة جديدة، 
وهو موقف قوى االإطار التن�سيقي، ما يعني 
اإمكانية مفاجاأة اجلميع واإعان رف�سه هذا 
�سكاي  ال�سارع.  اإىل  جمددًا  والعودة  امل�سار، 

نيوز عربية

* اخلرطوم 
مظاهرات  يف  ال�سودانيني  اآالف  خ��رج 
حا�سدة يف اخلرطوم واأم درمان واخلرطوم 
بت�سليم  مطالبني  اأخ����رى،  وم���دن  ب��ح��ري 

ال�سلطة للمدنيني ب�سكل كامل.
ظل  يف  �سيا�سيا  فراغا  الباد  وتعي�س 
ف�سل املحاوالت التي �سعت لت�سكيل حكومة 
الدويل  املجتمع  واأوقف  جديدة.  انتقالية 
مليارات   8 بقيمة  وم�����س��اع��دات  ت��ع��ه��دات 
خطوات  ب��اري�����س  ن���ادي  علق  كما  دوالر، 
ال���وزراء  رئي�س  حكومة  عهد  يف  ات��خ��ذت 
من  وكانت  ح��م��دوك.  اهلل  عبد  امل�ستقيل 
ديون  معظم  اإعفاء  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املنتظر 

ال�سودان املقدرة بنحو 64 مليار دوالر.
وت���ق���ول ب���ل���دان االحت�����اد االأوروب������ي 
الرنويج  من  وجمموعة “الرويكا” املكونة 
اإنها  املتحدة  وال��والي��ات  املتحدة  واململكة 
يف  ت�سكيلها  يتم  حكومة  اأي  مع  تتعامل  لن 
ال�سيا�سية  القوى  موافقة  دون  ال�سودان 

الفاعلة يف ال�سارع.
ت��ده��ور  م��ن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وح����ذرت 
حلول  غياب  ظل  يف  ال�سودان  يف  االأو�ساع 
دمي��وق��راط��ي  “انتقال  ال�ستعادة  فعلية 
قدمه  تقرير  يف  واأ�سارت  م�سداقية”.  ذي 

العام  لاأمني  اخلا�س  املمثل  بريت�س  فولكر 
جمل�س  اأم���ام  ال�����س��ودان  يف  املتحدة  ل��اأمم 
انتهاك  وت��رية  ارتفاع  اإىل  ال��دويل؛  االأم��ن 
االقت�سادي  وال��ت��ده��ور  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 

واالأمني.
اأن  بعد  انفراج  ب��وادر  اجلمعة  وظهرت 
اأعلن حممد حمدان دقلو “حميدتي” نائب 
اتفاقه  ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س 
مع رئي�س املجل�س عبد الفتاح الربهان على 
ترك اأمر ت�سكيل جمل�سي ال�سيادة والوزراء 
م�ست�سار  هاجة  اأبو  الطاهر  لكن  للمدنيني؛ 
لن  امل�سلحة  القوات  اأن  اإىل  اأمل��ح  الربهان 

ت�سلم ال�سلطة اإال ملن “يختاره ال�سعب«.
عقده  اجتماعا  اإن  حميدتي  وق���ال 
قاطع  ب�سكٍل  اأق��ر  ال��ربه��ان؛  مع  اخلمي�س 
جمل�س  رئي�سي  اختيار  املدنيون  يتوىل  باأن 

. �سيادة ووزراء مدنينينْ
حميدتي  رح��ب  املا�سي  االأ�سبوع  ويف   
اعدته  الذي  االنتقايل  الد�ستور  مب�سروع 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت�����س��ي��ريي��ة ل��ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني 
من  كبريا  قبوال  القى  والذي  ال�سودانيني؛ 

املجتمع الدويل.
على  املقرح  االنتقايل  الد�ستور  ون�س 
على  ترتبت  التي  ال��ق��رارات  كافة  اإل��غ��اء 

اأكتوبر؛  من  والع�سرين  اخلام�س  اإج��راءات 
يف  املوقعة  الد�ستورية  الوثيقة  األغى  كما 
اإقامة  على  كذلك  ون�س   .2019 اأغ�سط�س 
الفيدرايل،  احلكم  نظام  تتبع  مدنية  دولة 
العمل  ع��ن  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  وت��ن��اأى 
القوات  دمج  جانب  اإىل  واحلكم؛  ال�سيا�سي 
تركز  واح��د  مهني  جي�س  يف  الع�سكرية 
مهمته يف الدفاع عن �سيادة وحماية حدود 
الباد وحماية الد�ستور االنتقايل وتنفيذ 
للدولة.  واالم��ي��ة  الع�سكرية  ال�سيا�سات 
ب��االإ���س��اح  املتعلقة  ال�سيا�سات  وتنفيذ 
االمني والع�سكري وتبعية جهازي ال�سرطة 
يكون  على  التنفيذية  ال�سلطة  ايل  واالمن 

رئي�س الوزراء هو القائد االأعلى لها.
قوى  عن  �سادر  بيان  اأك��د  االأث��ن��اء؛  يف 
“التم�سك  اجل��م��ع��ة  وال��ت��غ��ي��ري  احل��ري��ة 
اإنهاء اإجراءات  مبطالب ال�سارع املتمثلة يف 
وا�ستعادة  اكتوبر  من  والع�سرين  اخلام�س 
موؤ�س�سات  وت�سكيل  الدميقراطي  االنتقال 
العدالة  وحتقيق  مدنية  د�ستورية  حكم 
النظامية  ال��ق��وات  وخ����روج  االن��ت��ق��ال��ي��ة 
مبهامها  وقيامها  ال�سيا�سية  العملية  م��ن 
وواجباتها املتعارف عليها يف اأنظمة احلكم 

الدميقراطي”

أزمة العراق السياسية.. 
مبادرة جديدة من 3 نقاط

احتجاجات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى

*نيويورك 
غوتريي�س،  اأنطونيو  العام،  اأمينها  اإن  املتحدة،  االمم  قالت 
يتابع بقلق بالغ ت�ساعد العنف على طول احلدود القريغيزية 

الطاجيكية.
جمهوريتي  قيادات  با�سمه  �سدر  بيان  يف  غوتريي�س  ودع��ا 
اأجل  من  ح��وار  يف  ال��دخ��ول  اإىل  وطاجيك�ستان  قريغيز�ستان 
وقف دائم الإطاق النار، موؤكدا �سرورة ا�ستفادة كا اجلانبني، 
فتيل  لنزع  االأر���س  على  القائمة  االآليات  من  كاملة،  ا�ستفادة 

التوترات.
يف  للم�ساعدة  املتحدة  االأمم  ا�ستعداد  العام  االأمني  واأب��دى 
اإيجاد حل دائم للنزاعات احلدودية، يف حال طلبت االأطراف 

املعنية ذلك منها.

*موسكو
من املقرر اأن يعلن البيت االأبي�س، هذا االأ�سبوع، عن ت�سمية 
ال��دائ��رة يف  ل��دى رو���س��ي��ا، رغ��م احل��رب  اأم��ريك��ي جديد  �سفري 
اأوكرانيا، والتي اأدت اإىل تدهور غري م�سبوق يف عاقات وا�سنطن 

ومو�سكو.
وزير  م�ساعدة  ل�سان  على  اخلطوة  هذه  عن  االإع��ان  وجاء 
خال  نوالند  فيكتوريا  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  االأمريكي  اخلارجية 

مقابلة مع تلفزيون “دوزهاد” الرو�سي امل�ستقل.
وقالت نوالند اإن ال�سفري اجلديد لدى مو�سكو �سيكون للمرة 
االأوىل �سيدة، دون اأن تك�سف عن ا�سمها، م�سرية �سمنيا اإىل دقة 

تقارير �سابقة بهذا االجتاه.
وكانت �سبكة “�سي اأن اأن “ االأمريكية ذكرت يف وقت �سابق، 
نقا عن م�سادر، اأن الرئي�س جو بايدن يخطط الختيار ال�سفرية 
اأرمينيا لني تري�سي، التي ت�سغل املن�سب االأخري  االأمريكية لدى 

منذ 2019.
وتاأمل اإدارة بايدن باأن يوافق الكونغر�س �سريعا على تعيني 
تري�سي �سفرية لدى رو�سيا، حتى تبا�سر مهمتها التي تبدو �سعبة.  
ويقت�سي الد�ستور االأمريكي موافقة الكونغر�س على تعيني كبار 

امل�سوؤولني مبن فيهم ال�سفراء.
وكان الفتا يف االأمر اأن وكالة “تا�س” الرو�سية لاأنباء ن�سرت 

اخلرب، ولي�س ذلك فح�سب، بل اأبرزته على موقعها االإلكروين.
اأمريكي لدى مو�سكو، فاملن�سب �ساغر  وحاليا ال يوجد �سفري 
منذ مدة، وذلك بعد مغادرة ال�سفري ال�سابق، جون �سوليفان )62 

عاما(.
وكان الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، قد عنّي �سوليفان يف 

من�سبه عام 2019.
مع  �سديدا  تدهور  االأمريكية  الرو�سية  العاقات  و�سهدت 
عقوبات  وا�سنطن  فر�س  مع  خا�سة  اأوكرانيا،  يف  احلرب  اندالع 

هائلة على مو�سكو، ودعم كييف باالأ�سلحة النوعية.
ت�سريحات  مع  خا�سة  كثريا،  العاقات  توترت  االأ�سل،  ويف 

بايدن التي انتقد فيها بوتن ب�سدة، حتى قبل اندالع احلرب.

الكاظمي: العراق يواجه 
أصعب أزمة منذ 2003

  
*بغداد 

اأكد رئي�س احلكومة العراقية، م�سطفى الكاظمي، اأن العراق 
مير باأ�سعب ازمة �سيا�سية منذ احتال العراق عام 2003.

ان ن�سع  اليوم، علينا جميعا  له،  الكاظمي، يف ت�سريح  وقال 
من  ن�سحي  اأن  ي�ستحقون  فهم  اأعيننا  ن�سب  والعراقيني  العراق 

اأجلهم.
اأ�سعب  من  تكون  قد  �سيا�سية  باأزمة  ميّر  العراق  اإن  واأ�ساف 
حلول  الإيجاد  وعزمية  اأم��ل  لدينا  ولكن   ،2003 بعد  االأزم��ات 
اآمن  ع��راق  نحو  وامل�سي  العبور  اأج��ل  من  االأزم��ة؛  هذه  لتجاوز 

وم�ستقر.
وطنية  بروح  التعاون  اىل  ال�سيا�سية  القوى  الكاظمي  ودعا 

وجتاوز االزمة الراهنة.
اإيجاد  �سعوبة  �سهور   10 منذ  العراقي  ال��ربمل��ان  وي��واج��ه 

تفاهمات بني الكتل النيابية لت�سكيل حكومة جديدة.

االحتالل يعتقل 77 فلسطينيا 
من غزة منذ مطلع العام

  
*غزة 

�سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق  ال��درا���س��ات  وح��دة  رئي�س  ق��ال 
قوات  ان  فروانة  النا�سر  عبد  الفل�سطينية  واملحررين  اال�سرى 
االحتال اال�سرائيلي اعتقلت 77 فل�سطينيا من قطاع غزة منذ 

مطلع العام احلايل.
املعتقلني  غالبيك  ان  �سحفي  ت�سريح  يف  ف��روان��ة  وا���س��ار 
باجتاه  ال�سمالية  او  ال�سرقية  احلدود  اجتيازهم  بعد  اعتقلوا 
اأثناء  بع�سهم  اعتقال  اىل  باال�سافة  عام48،  املحتلة  االرا�سي 
ومن  غزة  قطاع  �سمال  حانون/ايرز  بيت  حاجز  عرب  مرورهم 
بينهم من اعتقلوا يف عر�س البحر اثناء عملهم يف مهنة ال�سيد.

بايدن يصل بريطانيا.. 
ويحظى باستثناء

*لندن
و�سل الرئي�س االأمريكي، جو بايدن، اإىل لندن برفقة زوجته، 
ليل ال�سبت االأحد، للم�ساركة يف جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، 
اإليزابيث الثانية، وذلك مع توافد كبار ال�سخ�سيات العاملية اإىل 

العا�سمة الربيطانية حل�سور اجلنازة املقررة االثنني.
اإىل  بايدن  جيل  االأوىل  االأمريكية  وال�سيدة  بايدن  وو�سل 
الرئا�سية  الطائرة  منت  على  لندن،  خارج  “�ستان�ستيد”،  مطار 

.« وان  فور�س  “اإير 
هارتلي،  جني  ح�سرته  ب�سيط،  با�ستقبال  الزوجان  وحظي 
امللك  وممثلة  املتحدة،  اململكة  لدى  املتحدة  الواليات  �سفرية 

الربيطاين يف مقاطعة اإ�سك�س، جينيفر ماري تولهور�ست.
وغادر بايدن وزوجته املطار يف ال�سيارة الرئا�سية امل�سفحة 

التي اأطلق عليها ا�سم “الوح�س«.
وقالت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية اإن بايدن وزوجته 
منحا ا�ستثناًء من جانب ال�سلطات الربيطانية، حيث �سي�سافران 

ب�”ال�سيارة الوح�س” عندما يتنقان يف العا�سمة الربيطانية.
يف املقابل، �سي�ستقل مثا اإمرباطور اليابان ناروهيتو وزوجته 
االإمرباطورة ما�ساكو حافلة تقل اأي�سا �سخ�سيات عاملية اأخرى.

تقدمي  يف  االأح��د،  وزوجته،  بايدن  ي�سارك  اأن  املقرر  ومن 
واجب العزاء يف رحيل امللكة اإليزابيث الثانية، ويوقع على كتاب 

العزاء الر�سمي اخلا�س بامللكة.
امللك  يقيمه  ا�ستقبال  حفل  يف  �سي�سارك  الح��ق،  وقت  ويف 

ت�سارلز الثالث.
الوزراء  رئي�س  بالفعل،  لندن  و�سلوا  الذين  القادة  بني  ومن 
اأنتوين  االأ���س��رايل  ال���وزراء  ورئي�س  ت���رودو،  جا�سنت  الكندي 

األبانيز.

عاصفة نادرة تضرب 
أالسكا وتجرف المنازل

*وكاالت 
 اأفادت خدمة االأر�ساد اجلوية االأمريكية باأن عا�سفة نادرة 
�سخمة  اأمواج  ت�سكل  يف  ت�سببت  قد  اأال�سكا  غرب  ت�سرب  القوة 

وفي�سانات اأدت اإىل جرف منازل.
اإع�سار مريبوك  “بقايا  االأر�ساد اجلوية على توير  وكتبت 
اأمواج  مع  االأ�سبوع،  نهاية  عطلة  خال  اأال�سكا...  غرب  ت�سرب 
“الفي�سانات  اأن  م�سيفة  اإع�سار”،  بقوة  رياح  وهبوب  �سديدة، 

�ستزداد” �سدتها.
لوكالة  ثومان  ريك  اأال�سكا  بجامعة  املناخ  يف  اخلبري  وقال 
مبطلع  ن�سهدها  عا�سفة  اأق��وى  �سك  با  “هذه  بر�س  فران�س 

اخلريف يف بحر برينغ خال ال�سنوات اخلم�سني االأخرية«.
باملدر�سة،  حتيط  “املياه  ال�ساحلية  غولوفني  قرية  يف 
بح�سب  عائمان”  االأقل  على  منزالن  وهناك  فا�ست،  واملنازل 
مدن  اأك��رب  ث��اين  فريبانك�س،  يف  البلدية  اخلدمات  قالت  ما 

اأال�سكا.
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  املن�سورة  ال�سور  ُتظهر 
منزاًل  يظهر  فيديو  مقطع  اإن  اإن  �سي  ون�سرت  ج�سيمة.  اأ�سراًرا 
هبوب  ت�سجيل  ومت  ج�سر.  حتت  يعلق  اأن  قبل  نهر  على  يطفو 
رياح ت�سل �سرعتها اإىل 145 كلم/�ساعة، وفًقا خلدمة االأر�ساد 

اجلوية االأمريكية التي تتوقع اأن تهب رياح اأخرى اأقوى.

حزب الرئيس الفرنسي ماكرون 
يغير اسمه لـ« النهضة«

*وكاالت 
“اجلمهورية  غرّي حزب الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 

اإىل االأمام” ا�سمه ر�سميا لي�سبح حزب “النه�سة«.
اأن�سئ احلزب قبل عام واحد من و�سول ماكرون اىل االإليزيه 
اأداة الإعادة انتخابه يف 2022. ويعيد احلزب  يف 2017 و�سّكل 
ت�سكيل نف�سه بينما لن يتمكن موؤ�س�سه من ال�سعي للح�سول على 

فرة رئا�سية ثالثة يف العام 2027.
واجتمع الن�سطاء ال�سبت يف كارو�سيل اللوفر يف باري�س، على 
بعد اأمتار قليلة من الهرم حيث احتفل اأ�سغر رئي�س للجمهورية 

اخلام�سة باأول فوز له يف عام 2017.
ال��رئ��ي�����س الفخري  ب���ات  ال���ذي  وال�����س��ب��ت ح���ذر م���اك���رون 
ل�”النه�سة”، من اأنه “بدون الوحدة، فاإن املتطرفني �سيفوزون”. 
يف  ال�سباق  خو�سه  بعد  املا�سي  مايو  يف  ماكرون  انتخاب  واأعيد 
لوبن  مارين  متطرف(  )ميني  الوطني  التجمع  مر�سحة  مواجهة 

التي ح�سلت على اأكرث من 41% من اال�سوات. 
خ�سر  حزيران/يونيو  يف  الت�سريعية  االنتخابات  وخ��ال 
ماكرون الغالبية املطلقة يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية، بينما 

ح�سد اليمني املتطرف 89 مقعدا.

صواريخ »ناسماس«.. من حماية 
البيت األبيض إلى حرب أوكرانيا

*وكاالت
بوتن،  فادميري  الرو�سي،  الرئي�س  اإع��ان  من  �ساعات  بعد 
�سرب اأهداف ح�سا�سة يف اأوكرانيا وتوعده مبزيد من الهجمات، 

اأعلنت وا�سنطن عن م�ساعدات ع�سكرية جديدة.
ت�سمل احلزمة املتوقعة اأول نظامني للدفاع اجلوي من طراز 
طورتها الرنويج، لتوفري  والتي  للطائرات،  امل�سادة  “نا�سما�س” 
قدرة دفاعية متو�سطة اإىل بعيدة املدى، لدعم جهود كييف يف 
احلرب �سد رو�سيا. و”نا�سما�س” هي املنظومة التي ت�ستخدمها 
االأبي�س  البيت  حول  اجلوي  املجال  حلماية  املتحدة  الواليات 

ووزارة الدفاع ومبنى الكابيتول يف وا�سنطن.
قال  �سمرقند،  يف  للتعاون”  “�سنغهاي  قمة  هام�س  وعلى 
“نفذت �سربات حتذيرية قبل مدة  الرئي�س الرو�سي اإن قواته 
وجيزة تركزت على بع�س االأهداف احل�سا�سة يف اأوكرانيا، لكن 

اإذا تطور الو�سع اأكرث ف�سيكون رّدنا اأكرث جدية«.
املتحدث با�سم البنتاغون بات رايدر قال اإن الواليات املتحدة 
ب�سدد ت�سليم اأوكرانيا اأول نظامني للدفاع اجلوي “نا�سما�س” يف 

غ�سون ال�سهرين املقبلني.
بعد  خاركيف  يف  مكا�سبهم  يعززون  االأوكرانيني  اأن  وذك��ر 
الرو�س تعزيز خطوطهم  بينما يحاول  ا�ستعادة منطقة كبرية، 

الدفاعية هناك.
خلت املنظومة الرنويجية اخلدمة يف 1998.

االأنظمة  من  اجلوي  للدفاع   )NASAMS( نظام  ويعترب 
ق�سرية ومتو�سطة املدى.

املعادية  الطائرات  تدمري  ميكنه  جو”  “اأر�س  نظام  وه��و 
املاأهولة اأو امل�سرية عن بعد، اأو حتييد تهديدات �سواريخ كروز.

دفاع  رادار  ويت�سمن  التكيف  على  العالية  بقدرته  وميتاز 
جوي، و�سواريخ متو�سطة املدى.

وي�ستطيع اإطاق �سواريخ “اأيه اأي اأم-120” متو�سطة املدى، 
و�سواريخ “اأيه اأي اأم- ق�سرية املدى«.

وي�ستخدم ردارا متطورا و12 قاذفة �سواريخ ميكنها توجيه 
اإذ ميكنه توجيه  �سرباتها نحو االأهداف املعادية ب�سكل �سريع، 

�سرباته اإىل 72 هدفا يف وقت واحد.
ويعترب النظام منا�سبا للعمليات الع�سكرية النهارية والليلة 
اأو  �ساحنات  على  حمله  وميكن  اجلوية،  االأح���وال  جميع  ويف 

حتميله على عربات ال�سكك احلديدية.
النظام ي�ستخدم حلماية املجال اجلوي فوق البيت االأبي�س 

ووزارة الدفاع االأمريكية البنتاغون. 
املحلل االأمريكي، اأندرو بويفيلد يقول ل�”�سكاي نيوز عربية»:

جناحا  الدفاع  م�ساريع  اأكرث  اأحد  هي  نا�سما�س  منظومة  ان 
الدفاعات  ت�سكل  ال�سواريخ  وبطاريات  وال��ع��امل،  الرنويج  يف 
حلماية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  الوحيدة  الثابتة  ال�ساروخية 

العا�سمة وا�سنطن
وعلى الرغم من اأنه مل تكن هناك تطلعات كبرية عند بدء 
م�سروع نا�سما�س، فاإن الرنويج ب�سراكة اأمريكية جنحا يف ت�سميم 

واحد من اأكرث اأنظمة الدفاع اجلوي املعيارية ومرونة

قلق أممي بشأن تصاعد العنف 
على الحدود القيرغيزية الطاجيكية

رغم الحرب.. سفير أميركي 
جديد في روسيا قريبا

*دمشق 
مطار  ال�سوريةاأن  النقل  وزارة  اأعلنت 
دم�����س��ق ال����دويل ي��ع��م��ل ك��امل��ع��ت��اد، وذل��ك 
�سربات  اإ���س��رائ��ي��ل  �سن  م��ن  ���س��اع��ات  بعد 
مقتل  اإىل  اأدت  املطار  حميط  يف  �ساروخية 
ال�سورية  النقل  �سوريني.وقالت  جنود   5
دم�سق  مطار  يف  اجل��وي  النقل  حركة  اإن 
املو�سوعة،  الربامج  وفق  م�ستمرة  ال��دويل 
ال�سورية  االأنباء  وكالة  اأوردت  ما  بح�سب 
املوؤ�س�سة  مدير  “�سانا«.وذكر  الر�سمية 

العامة للطريان، با�سم من�سور، اأنه ال يوجد 
املقررة  اجلوية  الرحات  على  تعديل  اأي 

واملربجمة عرب مطار دم�سق الدويل.
ب�سكل  بالعمل  م�ستمر  “املطار  وتابع: 
حركة  ووفق  امل�سافرين  خدمة  يف  طبيعي 
النقل اجلوي املعتادة«.وكانت و�سائل اإعام 
االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  واملر�سد  �سورية 
جنود  خم�سة  اأن  �سابق  وق��ت  يف  ذك���روا 
على  اإ�سرائيلي  هجوم  يف  قتلوا  �سوريني 
يف  اأخ��رى  ومناطق  العا�سمة  مطار  حميط 

دم�سق.
اأن  واأك����د اجل��ي�����س ال�����س��وري يف ب��ي��ان 
دم�سق  مطار  ا�ستهدف  االإ�سرائيلي  الهجوم 

الدويل وبع�س النقاط جنوب العا�سمة.
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ذكر  وب��دوره، 
ق�سفا  املر�سد  ن�سطاء  “ر�سد  االإن�����س��ان: 
الغ�سولة  مزارع  يف  مواقع  على  اإ�سرائيليا، 
منطقة  الدويل وحميط  دم�سق  مطار  قرب 
ريف  يف  الك�سوة  ومنطقة  زينب  ال�سيدة 

دم�سق«.

بعد غارات إسرائيلية.. 
مطار دمشق يعمل كالمعتاد

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
اأالب���ا،  داف��ي��د  النم�ساوي  ق��دم 
جلماهري  وعدا  مدريد،  ريال  مدافع 
الديربي  مواجهة  قبل  امل��ريجن��ي، 
االأح��د،  غدا  مدريد،  اأتلتيكو  اأم��ام 
على ملعب واندا مروبوليتانو، �سمن 

مباريات اجلولة ال�ساد�سة لليجا.
اأالب������ا، يف ت�����س��ري��ح��ات  وق����ال 
“موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  اأب����رزت����ه����ا 
“�ستكون  االإ�سبانية:  ديبورتيفو” 
اأتلتيكو  و�سعبة،  خا�سة  م��ب��اراة 
م���دري���د ف��ري��ق رائ�����ع، خ��ا���س��ة يف 

ملعبه«.
ما  دائ��م��ا  “الديربي  واأ���س��اف: 
يكون مميزا، خا�سة يف ظل جاهزية 

الفريقني«.
وتابع: “اأود اأن اأ�سكر اجلماهري 
ك��ث��ريا ع��ل��ى ك���ل ����س���يء، ون��ع��ده��م 

بتقدمي اأداء يف منتهى القوة غدا«.
ب�سكل  املو�سم  “بداأنا  واأك��م��ل: 
اجلاد  العمل  موا�سلة  وعلينا  جيد 
نحن  االأ�سياء،  من  الكثري  لتحقيق 
ال ننظر اإىل الوراء، نحن نتطلع اإىل 

االأمام«.
رائعة  مرافق  “لدينا  ووا�سل: 
على  بجد  ونعمل  م��دري��د،  ري��ال  يف 
االأل��ع��اب  �سالة  ويف  امللعب  اأر����س 

الريا�سية«.
وزاد: “اأ�سعر اأنني بحالة جيدة 
ج���دا، واأري�����د م�����س��اع��دة ال��ف��ري��ق، 
�سخ�سيا اأريد اأن اأعمل بجد كل يوم 

واأن اأبذل ق�سارى جهدي«.
كفريق  معا  نعمل  “نحن  وختم: 
املدافعني،  اإىل  املهاجمني  من  واحد، 
كان املو�سم املا�سي جيد جدا، ويجب 

اأن نعمل مثل املو�سم املا�سي”.

اتحاد غرب آسيا يحدد مالمح استراتيجية 
مسابقاته في العامين المقبلين

أالبا يقدم وعدا لجماهير 
الريال قبل الديربي

*وكاالت
القدم،  لكرة  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  ح��دد 
يعتزم  التي  امل�سابقات  اإ�سراتيجية  ماح 

تنظميها يف العامني املقبلني.
�سمو  يرا�سه  ال��ذي  االحت��اد  ويحر�س 
االأم�����ري ع��ل��ي ب���ن احل�����س��ني، خ���ال ه��ذه 
االإ�سراتيجية التي عر�ست خال اجتماع 
على  عمان،  يف  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
دميومة م�سابقاته و�سموليتها والعمل على 
بتنظيم  واال�ستمرارية  اأك��رث،  تو�سيعها 
العمرية  الفئات  خمتلف  على  البطوالت 

ولكا اجلن�سني.
عدة  على  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  وت��رت��ك��ز 
امل�ساركات  رقعة  تو�سيع  ت�سمل:  حم��اور 
واعتماد  اآ�سيا،  �سمن بطوالت احتاد غرب 
ال��ب��ط��والت،  با�ست�سافة  امل����داورة  ن��ظ��ام 
االأهلية  االحتادات  جميع  ح�سول  ل�سمان 
ال� 12 على حق احت�سان البطوالت واإيجاد 
اأك���رب يف امل�����س��ارك��ات وه��و م��ا ي�سهم  زخ��م 
الفني  ال�سعيد  على  البطولة  قيمة  برفع 

والت�سويقي واالإعامي.
�سرورة  على  االإ�سراتيجية  وتركز 
اال���س��ت��م��رار ب��ربجم��ة م��واع��ي��د ب��ط��والت 
اأجندة  مع  يتنا�سب  مبا  اآ�سيا  غرب  احتاد 
بطوالت  تكون  بحيث  االآ�سيوي،  االحت��اد 
احتاد غرب اآ�سيا حت�سريية لا�ستحقاقات 

االآ�سيوية، �سواًء للت�سفيات اأو النهائيات.
وراء  م��ن  اآ�سيا  غ��رب  احت���اد  ويتطلع 
اليوم  االحت��اد  عن  �سادر  بيان  وف��ق  ذل��ك 
حت�سريية  ب��ط��والت  توفري  اإىل  ال�سبت، 
لاحتادات االأع�ساء قبل خو�س املناف�سات 
العمرية  الفئات  وباالأخ�س  االآ�سيوية، 
اجلن�سني،  لكا  وال�����س��ب��اب(  )النا�سئني 
الت�سفيات  قبل  البطوالت  تعتمد  بحيث 
للوقوف  فر�سة  الفرق  متنح  ما  االآ�سيوية، 

الفني  اجلانب  �سيما  ال  حت�سرياتها  على 
البطوالت  من  منا�سبة  زمنية  ف��رة  قبل 

الر�سمية.
وب��ح�����س��ب االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة اأي�����س��ًا، 
م�ساعيه  اآ���س��ي��ا  غ���رب  احت���اد  �سيوا�سل 
العتماد بطوالته لتكون موؤهلة للنهائيات 
االحتاد  مع  التباحث  و�سيتم  االآ�سيوية، 
بطوالت  بطل  اإعطاء  بخ�سو�س  االآ�سيوي 
للنهائيات  تلقائي  تاأهل  اآ�سيا  غرب  احتاد 
االآ���س��ي��وي��ة، وه���ي ف��ك��رة ُط��رح��ت خ��ال 
اجتماع اأمناء ال�سر الذي ُعقد مع االحتاد 

االآ�سيوي يف ال�سعودية.
وي��ن��ط��ب��ق ه���ذا ال��ت��وج��ه ع��ل��ى جميع 
االإيجابي  االأثر  له  �سيكون  ما  البطوالت، 
اآ�سيا،  غ��رب  احت��اد  ب��ط��والت  على  الكبري 
االحتادات  اأمام  اأكرب  فر�سة  �سيعطي  كما 
االآ�سيوية،  النهائيات  اإىل  للتاأهل  االأهلية 
ت�سويقية  ق��ي��م��ة  ال��ب��ط��والت  وي��ك�����س��ب 
اال�ست�سافات  رقعة  بتو�سيع  وي�سهم  اأكرب، 
وامل�����س��ارك��ات، وي��زي��د م��ن ف��ر���س ت��اأه��ل 

املنتخبات اإىل النهائيات االآ�سيوية.
�سي�ستمر االحتاد يف  واإىل جانب ذلك، 
اخلا�سة  التطوير  بخطة  ا�سراتيجيته 
ال�ساالت  وك��رة  ال�ساطئية  ال��ق��دم  بكرة 
املنطقة  يف  االل��ك��رون��ي��ة  ال��ق��دم  وك���رة 
توقيع  خ��ال  من  ���س��واًء  اجلن�سني،  ولكا 
واالحت����ادات  املنظمات  م��ع  االت��ف��اق��ي��ات 
عمل،  ور�س  اإقامة  خال  من  اأو  املختلفة، 
و�سملت  �سبق  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت  وتنظيم 
الكرونية  ق��دم  ك��رة  ب��ط��والت   3 اإق��ام��ة 
وبطولة  ال�ساطئية،  القدم  لكرة  وبطولة 

لكرة ال�ساالت للرجال ومثلها لل�سيدات.
وت��ت�����س��م��ن االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ك��ذل��ك، 
ب��ط��والت  تنظيم  جت��رب��ة  ع��ل��ى  االإب���ق���اء 
ا�ستحداث  على  والعمل  الن�سوية  لاأندية 

مع  بالتعاون  ال��رج��ال  الأن��دي��ة  ب��ط��والت 
االحتادات االإقليمية االأخرى.

اأوىل  بتنظيم  ب����داأ  االحت����اد  وك����ان 
عام  خ��ال  الن�سوية  لاأندية  بطوالته 
واالأثر  حققته  الذي  النجاح  وبعد   2019
االإيجابي الذي رافق البطولة على تطوير 
الكرة الن�سوية �سمن االحتادات االأع�ساء، 
 ،2022 عام  خال  الثانية  الن�سخة  نظم 
م�ستمر  ب�سكل  البطولة  هذه  اإدراج  و�سيتم 
ع��ل��ى اأج��ن��دة احت���اد غ���رب اآ���س��ي��ا خ��ال 
اإىل  االحت��اد  و�سي�سعى  املقبلني.  العامني 
لكن  الرجال،  الأندية  بطوالت  ا�ستحداث 
بهذا  االآ�سيوية  االأجندة  الزدح��ام  نظرًا 
مع  التعاون  خال  من  �سيقوم  اخل�سو�س، 
بطولة  بتنظيم  االإقليمية  االحت����ادات 
االحت��ادات  م�ستوى  على  الرجال  الأندية 
االحت���ادات  عمل  �سيعزز  م��ا  االإقليمية، 
االأم���ور  وي��دع��م  ع��ام  ب�سكل  االإقليمية 
اأو  اآ�سيا  غ��رب  الحت��اد  �سواًء  الت�سويقية 

االأندية امل�ساركة.
ورك����زت االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى و�سع 
الواعدين  لفئة  متكاملة  تطوير  خطة 
الفئة  ه���ذه  ب��اع��ت��ب��ار  اجل��ن�����س��ني،  ل��ك��ا 
لبناء  واأ�سا�سا  الوطنية  املنتخبات  ن��واة 
باملواهب  للمنتخبات  وراف���دا  االأج��ي��ال، 
احتاد  توجه  خ��ال  من  وذل��ك  املختلفة، 
والن�ساطات  البطوالت  لتنظيم  اآ�سيا  غرب 
كبرية  فنية  اأهمية  من  لها  ملا  الفئة  لهذه 
باالإ�سافة  العمرية،  الفئة  بهذه  لاعبني 
اإىل تنظيم ور�س عمل يف هذا املجال لدعم 
املدربني فنيًا مع اال�ستفادة من االتفاقيات 
مع املنظمات واالحتادات اخلارجية لو�سع 
خطط تطوير مع كل احتاد من االحتادات 
كل  حاجة  وح�سب  ح��دا  على  االأع�����س��اء 

احتاد.
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شكر وعرفان 

مع تمنياتي لسعادتكم بموفور  الصحة  والسعادة والنجاح

يتقدم الدكتور واالعالمي 

حسين الشاعر  
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية  
بالشكر والتقدير 

من سعادة األستاذ ورجل 
االعمال العالمي

 صالح ياسين 
رئيس مجلس إدارة 

شركة المجداف للنقل 
الجوي والبحري والبري 

لدعمه وتقديره حفل تكريم 
أصحاب  اإلبداع واإلنجاز 

والعطاء األردني والعربي 
) تكريم أبرز 40 سيدة اردنية 

وعربية لعام 2022( 

 وفقكم اهلل وسدد على طريق الخير خطاكم 


