
المياه: ضبط اعتداءات جديدة 
في الزرقاء والرصيفة وعمان

*عمان 
مديرية  مع  بالتعاون  وال��ري،  املياه  وزارة  �ضبطت 
مناطق  يف  نفذتها  اأمنية  حملة  خ��ال  ال��ع��ام،  الأم��ن 
اع��ت��داءات  العا�ضمة،  وجنوب  والر�ضيفة  ال��زرق��اء 
منها  املياه  ت�ضحب  رئي�ضة،  مياه  خطوط  على  كبرية 

لتزويد مزارع واأخرى لرتبية املوا�ضي والأبقار.
�ضبطت  اإن��ه��ا  ال��ث��اث��اء،  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
بتمديد  متثلت  الر�ضيفة،  يف  الع��ت��داءات  ع�ضرات 

الو�ضع  ت�ضويب  واإعادة  ف�ضلها  جرى  خمالفة  و�ضات 
�ضبط  كذلك  بالواقعة،  اخلا�ضة  ال�ضبوطات  وعمل 
ت�ضحب  الظليل  الزرقاء/  يف  املوا�ضي  لرتبية  مزارع   3
على  اعتداءات  �ضبط  جرى  عمان  جنوب  ويف  املياه، 

خطوط ناقلة رئي�ضة يف منطقة حمام ال�ضموط.
املناطق،  اأن حماتها متوا�ضلة يف جميع  واأ�ضافت، 
اإىل الإباغ عن هذه العتداءات عرب  داعية اجلميع 
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الخارجية الفلسطينية: تصعيد جرائم 
االحتالل يهددان بتفجير ساحة الصراع

رفع 3 آالف متر مكعب من 
أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة

بريطانيا تثير التكهنات.. 
»تحرك عسكري« روسي من القرم

حصيلة ضحايا كارثية 
للفيضانات في النيجر

*رام اهلل 
قالت وزارة اخلارجية الفل�ضطينية ان ت�ضعيد 
على  والن��ق��اب  الإ�ضرائيلي  الح��ت��ال  ج��رائ��م 
�ضاحة  بتفجري  ي��ه��ددان  امل��وق��ع��ة،  الت��ف��اق��ي��ات 
جمل�س  �ضحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وطالبت  ال�ضراع. 
القانونية  م�ضوؤولياته  بتحمل  ال���دويل  الأم���ن 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  معاناة  جت��اه  والأخ��اق��ي��ة 
للقانون  والنت�ضار  مبكيالني  الكيل  �ضيا�ضة  ووقف 

الدويل واحرتام و�ضمان احرتام قرارات ال�ضرعية 
الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها 
الحتال  وجرائم  انتهاكات  اىل  واأ���ض��ارت  ف��ورا. 
واأر�ضهم  الفل�ضطينيني  �ضد  املختلفة  واأذرع����ه 
باتت  التي  ومقد�ضاتهم،  ومنازلهم  وممتلكاتهم 
ت�ضيطر على واقع حياة املواطن الفل�ضطيني وتهدد 
اأر�ضه  يف  �ضموده  وم��ق��وم��ات  احليوية  م�ضاحله 

ووطنه.

*عمان 
رفعت اأمانة عمان الكربى، باإ�ضراف مديرية الأمن العام، ثاثة 

اآلف مرت مكعب من الأنقا�س من موقع عمارة اللويبدة املنهارة.
الرحامنة،  نا�ضر  عمان  اأمانة  با�ضم  الإعامي  الناطق  وقال 
اآلياتها  �ضحبت  الم��ان��ة  اإن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
بها،  املناطة  والأعمال  مهمتها  اإجن��از  عقب  املوقع  من  وكوادرها 

م�ضيفا اأن كوادرها كانت ح�ضرت اإىل املوقع فور انهيار العمارة.

*لندن
الأ�ضود  البحر  اأ�ضطول  اأن  الثاثاء،  الربيطاين،  اجلي�س  اأعلن 
�ضبه  يف  �ضيفا�ضتوبول  ميناء  من  غوا�ضاته  بع�س  نقل  الرو�ضي 
جنوب  كرايب  كرا�ضنودور  يف  نوفورو�ضي�ضك  اإىل  القرم  جزيرة 
على  يومي  ا�ضتخباري  حتديث  يف  الدفاع  وزارة  وذك��رت  رو�ضيا. 
تويرت، اأن عملية النقل ترجع على الأرجح اإىل التغيري يف م�ضتوى 
التهديد الأمني املحلي يف الآونة الأخرية يف مواجهة زيادة القدرة 
“خال  اأنه  ال��وزارة  واأ�ضافت  لأوكرانيا.  املدى  بعيدة  الهجومية 
ال�ضهرين املا�ضيني تعر�س مقر الأ�ضطول وقاعدة الطريان البحري 

الرئي�ضية التابعة له لهجمات”.

*وكاالت 
عن  الناجمة  الفي�ضانات  اأن  الثنني،  النيجر،  �ضلطات  اأعلنت 
اأكرث  اأحد  يف  �ضخ�ضا،   159 مبقتل  ت�ضببت  غزيرة  اأمطار  هطول 
املوا�ضم املمطرة غري امل�ضبوقة يف الباد التي تعاين اجلفاف عادة.
مبنطقة  الواقعة  الدولة  ه��ذه  يف  ال�ضنوي  الأم��ط��ار  ومو�ضم 

ال�ضاحل يكون غالبا بني يونيو واأغ�ضط�س اأو �ضبتمرب.
الأمطار،  هطول  كثافة  ازدادت  الأخ���رية،  ال�ضنوات  يف  لكن 
قاتلة خ�ضو�ضا يف  في�ضانات  ت�ضريع خماطر حدوث  اإىل  اأدى  مما 

الأحياء الع�ضوائية.
فران�س  وكالة  عليها  ح�ضلت  التي  الر�ضمية  الأرق��ام  وتظهر 
بر�س اأن 121 �ضخ�ضا لقوا م�ضرعهم من جراء انهيار منازلهم وغرق 

38 اآخرون هذا العام.
املنازل،  من  الآلف  بع�ضرات  اأ���ض��رارا  الفي�ضانات  واأحل��ق��ت 
بالإ�ضافة اإىل املدار�س واملراكز الطبية وخمازن احلبوب وقطعان 
تاأثروا  �ضخ�س  األ��ف   225 نحو  اأن  الأرق���ام  واأظ��ه��رت  املا�ضية.  

بالفي�ضانات واأ�ضيب نحو 200 اآخرين.

*نيويورك 
األ��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
اجلمعية  اجتماعات  يف  خطابا  الثاثاء، 
ال�ضابعة  دورتها  يف  املتحدة  لاأمم  العامة 
بن  احل�ضني  الأمري  �ضمو  بح�ضور  وال�ضبعني، 

عبداهلل الثاين، ويل العهد.
وفيما يلي ن�س اخلطاب:

»ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
جنتمع اليوم يف اجلمعية العامة، بينما 
جميعا،  حولنا  م��ن  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س  ي��دق 
تواجه  التي  الأزم��ات  وتتداخل  تتعدد  اإذ 
تداعيات  ذات  اإقليمية  اأزم��ات  من  عاملنا، 

عاملية، وتغري مناخي واآثاره، اإىل انعكا�ضات 
القطاعات،  خمتلف  على  ك��ورون��ا  جائحة 
وك�ضاد  متنام،  وت�ضخم  وت��ط��رف،  وعنف 
الكثريين  يواجه  وواقع  و�ضيك،  اقت�ضادي 
حول العامل بانعدام الأمن الغذائي، والدول 

النامية هي الأكرث ت�ضررا جراء ذلك.
�ضنرتكه  ال��ذي  امل�ضتقبل  ه��و  ه��ذا  ه��ل 

لاأجيال القادمة؟
اأو�ضع  خمتلفا  عاملا  لهم  نوفر  اأن  علينا 
اأفقا واأكرث عدالة ي�ضوده النمو القت�ضادي 
امل�����ض��ت��دام وال��ف��ر���س ال���واع���دة اجل��دي��دة 
يقود  و�ضاما  واأف�ضل،  اأك��رث  عمل  وفر�س 

لزدهار ينعم به اجلميع. وحتى نحقق هذه 
العمل  يف  تتحد  اأن  بلداننا  على  الأه��داف، 
هل  ه��و،  الآن  وال�ضوؤال  الفاعل.  امل�ضرتك 
لإجناز  الازمتني  والعزمية  الروؤية  منتلك 

ذلك؟
واأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
خال لقائه يف نيويورك، الثاثاء، الرئي�س 
الق�ضية  اأن  عبا�س  حممود  الفل�ضطيني 
على  م�ضددا  اأردنية،  اأولوية  الفل�ضطينية 
الفل�ضطيني  الأردين  التن�ضيق  موا�ضلة 
الأ�ضقاء  لدعم  امل�ضتويات،  خمتلف  على 

الفل�ضطينيني يف نيل حقوقهم العادلة.

ول��ف��ت ج��ال��ت��ه، خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 
عبداهلل  بن  احل�ضني  الأم��ري  �ضمو  ح�ضره 
تكثيف  ���ض��رورة  اإىل  العهد،  ويل  ال��ث��اين 
العرب  الأ�ضقاء  مع  التن�ضيق  واإدامة  العمل 
اإيجاد  باجتاه  للدفع  الدوليني  وال�ضركاء 

اأفق �ضيا�ضي للق�ضية الفل�ضطينية.
الذي  اللقاء  يف  امللك،  جالة  اأك��د  كما 
عقد على هام�س اجتماعات الأمم املتحدة، 
يف  الفل�ضطينيني  الأ�ضقاء  �ضمول  اأهمية 
لتمكينهم  الإقليمية،  امل�ضاريع القت�ضادية 

ودعم �ضمودهم.
تابع �س2

الملك: ال مكان للكراهية 
واالنقسام في القدس

*عمان 
ملكافحة  الوطني  امل��رك��ز  عقده  اجتماع  بحث 
الدكتورة  برئا�ضة  ال�ضارية،  والأم��را���س  الأوب��ئ��ة 
الثاثاء،  املعنية،  اجلهات  وح�ضور  القطب  رائ��دة 
الوطني  امل�ضتوى  على  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 
لا�ضتعداد وال�ضتجابة ملواجهة مر�س الكولريا بعد 

عودته لانت�ضار يف بع�س دول اجلوار.
وزارات:  ع��ن  مم��ث��ل��ون  الج��ت��م��اع  يف  و���ض��ارك 
واملركز  والري،  واملياه  والبيئة،  والزراعة،  ال�ضحة، 
العامة  واملوؤ�ض�ضة  الأزم���ات،  واإدارة  لاأمن  الوطن 

للغذاء والدواء وجهات �ضريكة اأخرى.
وناق�س املجتمعون م�ضتجدات عودة انت�ضار مر�س 
الكولريا يف بع�س اجلوار، ومتابعة الإجراءات التي 
اخل�ضو�س،  بهذا  املا�ضي  الأ�ضبوع  بها  التو�ضية  متت 

اجلهات  بني  التن�ضيق  ا�ضتمرارية  �ضرورة  موؤكدين 
الر�ضمية املعنية مع املركز يف الفرتة املقبلة ل�ضمان 

الأمن ال�ضحي ومنع انت�ضار املر�س يف اململكة.
و�ضددوا على �ضرورة تكثيف الرقابة على اأمتعة 
خا�ضة  احلدودية،  املعابر  من  القادمني  امل�ضافرين 
اخل�ضروات  مثل  نيئة  ت��وؤك��ل  التي  الأغ��ذي��ة  على 
غري  اأو  معلبة  غري  كانت  حال  يف  واإتافها  والفاكهة 

م�ضنعة.
املتعلق  اململكة  يف  الو�ضع  اأن  املجتمعون  واأك��د 
بالكولريا مطمئن حتى الآن، لأن مياه ال�ضرب امل�ضدر 
الأردن  يف  ماأمونة  الكولريا  عدوى  لنتقال  الرئي�س 
املياه  اأن  كما  واملقايي�س،  للموا�ضفات  ومطابقة 
لهذه  املخ�ض�ضة  التنقية  حمطات  يف  تعالج  العادمة 

الغاية.               تابع �س3

*عمان 
الناطق  الإع��ام،  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  ي�ضارك 
اأعمال  يف  ال�ضبول،  في�ضل  احلكومة،  با�ضم  الر�ضمي 
وزراء  ملجل�س  واخلم�ضني  الثانية  العادية  ال��دورة 
الإعام العرب التي �ضتعقد خال الفرتة من 20 اإىل 

22 ال�ضهر اجلاري.
ملجل�س  واخلم�ضون  الثانية  ال���دورة  وتناق�س 
املو�ضوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��رب،  الإع����ام  وزراء 
�ضمنها:  وم��ن  العربي،  الإع��ام  تهم  التي  وامللفات 

العربية  الإعامية  ال�ضرتاتيجية  اأه��داف  تفعيل 
الإعامية  اخلريطة  وبحث   ،)2026  -  2022(
مع  التعامل  وحمددات   )2030( امل�ضتدامة  للتنمية 
كربيات ال�ضركات الإعامية الدولية. ويبحث وزراء 
امللفات  املجل�س،  اأعمال  ج��دول  يف  العرب  الإع��ام 
التي جرى مناق�ضتها خال الجتماعات الإعامية 
العربية التي ا�ضت�ضافها الأردن يف نهاية متوز املا�ضي، 
ومنها �ضبل ال�ضتفادة من الإعام الرتبوي والرتبية 

الإعامية واملعلوماتية.

*عمان 
قالت اأمني عام �ضلطة وادي الردن املهند�س منار 
حما�ضنة، اإن جمل�س الوزراء وافق اأخريا، على تعديل 
ا�ض�س حفر الآبار اجلوفية يف منطقة وادي الأردن، 
الأغ��وار  مناطق  يف  الزراعية  للوحدات  وال�ضماح 
للتخفيف  املاحلة،  املياه  من  بال�ضتفادة  اجلنوبية 
الزراعة و�ضمان توفري  املياه طوال فرتات  من عجز 

م�ضدر ا�ضتخدام دائم.
وا�ضافت يف بيان الثاثاء، اأن حفر الآبار ا�ضبح 
م�ضموحا يف مناطق وادي الردن ال�ضمالية والو�ضطى 
 ، عليهم  وي�ضهل  امل��زارع��ني  يخدم  مبا  واجلنوبية، 
موؤكدة ان ا�ضتخدام هذه املياه يحافظ على ا�ضتدامة 

الزراعات يف تلك املناطق بجميع اأنواعها.
التعديات  ه��ذه  اإق���رار  ان  املحا�ضنة،  وبينت 

من  ومتكينهم  امل��زارع��ني،  على  الت�ضهيل  اىل  يهدف 
القيام بواجبهم، وتوفري م�ضادر مياه للمزارعني لري 
املائية  امل�ضادر  تراجع  ظل  يف  خا�ضة  مزروعاتهم 
ل  املناخية،  التغريات  اآث��ار  تزايد  نتيجة  املتاحة 
�ضيما يف مناطق الأردن مبا ي�ضمن توفري كميات مياه 

ا�ضافية لتعزيز النتاج الزراعي.
ال�ضروط  وف��ق  ج��اء  ال��ق��رار  اأن  اىل  وا���ض��ارت 
تق�ضي  الأ�ض�س  ان  مو�ضحة  املعينة،  والرتاخي�س 
 2022 ل�ضنة  الردن  وادي  يف  الآبار  بحفر  بال�ضماح 
العد�ضية  بني  الواقعة  الزراعية  ال��وح��دات  على 
م�ضروع 14،5  فيها  الغويبة جنوبا مبا  �ضمال وحتى 
�ضلطة  ري  مب�ضاريع  م�ضمولة  تكون  ان  �ضريطة  كم، 

وادي الردن.
تابع �س3

*عمان 
اأعربت منظمة التعاون الإ�ضامي عن قلقها اإزاء 
الدول  بع�س  يف  للم�ضلمني  املعادية  امل�ضاعر  ت�ضاعد 
الأوروبية، داعية اإىل بذل املزيد من اجلهود لدعم 
احلوار البّناء من اأجل تعزيز الن�ضجام بني الثقافات 

والتفاهم والت�ضامح والحرتام املتبادل.
الأمني  اأو�ضح  ال�ضعودية،  الأنباء  لوكالة  ووفقًا 
رئا�ضته  خال  طه،  اإبراهيم  ح�ضني  للمنظمة،  العام 
املعني  املنظمة  ات�ضال  لفريق  مفتوًحا  اجتماًعا 
على  ال���وزاري  امل�ضتوى  على  اأوروب����ا،  يف  بامل�ضلمني 

لاأمم  العامة  للجمعية  ال� 77  الدورة  انعقاد  هام�س 
املجتمعات  اأن  الثنني،  اليوم  نيويورك،  يف  املتحدة 
امل�ضلمة يف اأوروبا تعي�س يف الوقت الراهن زمًنا حافًا 
بال�ضعوبات والتحديات الكبرية، من خال تعر�ضهم 
لاعتداءات اليومية، وو�ضمهم بالغرباء عن اأوروبا.

ودعا املجتمعون، دول العامل اإىل احرتام حرية 
الدين جلميع امل�ضلمني، وعدم تقييد حقوق الإن�ضان 
واحلريات الأ�ضا�ضية للم�ضلمني، مبا يف ذلك حرمانهم 
والثقافية  املدنية  حقوقهم  ممار�ضة  يف  حقهم  من 

على وجه اخل�ضو�س.

*وكاالت 
ت�ضتعد بورتوريكو ليوم اآخر من الأمطار الغزيرة 
اأن  بعد  احلياة  على  خطرا  ت�ضكل  التي  وال�ضيول 
ت�ضبب الإع�ضار يف انقطاع الكهرباء على نطاق وا�ضع 

يف اجلزيرة.
مواقع  رواد  تداولها  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
به  ت�ضبب  الذي  الدمار  حجم  الجتماعي  التوا�ضل 
مّت  ج�ضر  انهيار  مقطع  ر�ضد  حيث  فيونا،  الإع�ضار 
اجلبلية  اأوت���وادو  بلدة  يف   2017 ع��ام  يف  ت�ضييده 

بو�ضط الباد.
وو�ضل الإع�ضار فيونا للياب�ضة يف بورتوريكو بعد 
الكاريبي  يف  الواقعة  املنطقة  اأن  علما  الأحد،  ظهر 
والتابعة للوليات املتحدة، كانت قد �ضهدت اأ�ضرارا 

وا�ضعة قبل 5 �ضنوات ب�ضبب الإع�ضار ماريا.
ثامن  جويز،  مايا  �ضرق  يف  الرياح  �ضرعة  وبلغت 
وفق  ال�ضاعة  يف  ميا   85 بورتوريكو،  بلدات  اأك��رب 

املركز الوطني الأمريكي لاأعا�ضري.

املركز  م��ن  بليك  اإري���ك  ع��ن  “رويرتز”  ونقلت 
يف  الو�ضع  عن  قوله  لاأعا�ضري  الأم��ريك��ي  الوطني 
بالفعل  تنح�ضر  الأع��ن��ف  “الرياح  ب��ورت��وري��ك��و: 

وحتولت لتكون يف جمهورية الدومينيكان«.
اإعان  بايدن على  الأمريكي جو  الرئي�س  ووافق 
يخّول  اإج���راء  وه��و  الأح���د،  لبورتوريكو،  ط���وارئ 
الوكالة الحتادية لإدارة الطوارئ تن�ضيق عمليات 
اإغ��اث��ة م��ن ال��ك��وارث وات��خ��اذ اإج�����راءات ط��وارئ 

للحماية.
يف  للياب�ضة  ف��ي��ون��ا  الإع�����ض��ار  ع��ني  وو���ض��ل��ت 
 3.30 ال�ضاعة  يف  يوما  بوكا  ق��رب  الدومينيكان 

�ضباحا بالتوقيت املحلي الثنني.
�ضباح  من  الأوىل  ال�ضاعات  يف  الإع�ضار  وت�ضبب 
كهرباء  اأعمدة  واإ�ضقاط  اأ�ضجار  اقتاع  يف  الثنني 

ولفتات اإعانية يف �ضرق الدومينيكان.
وقالت فرق الإغاثة اإنها مل تتلق بعد تقارير عن 

وقوع اإ�ضابات.

جاللته في خطابه أمام األمم المتحدة...

الملك: ال يمكن إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
م��ن  ي���ت���ج���زأ  ال  ج������زء  ال���م���س���ي���ح���ي���ة 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا واألراض�����������ي ال��م��ق��دس��ة
األم������ن ال����غ����ذائ����ي أول����وي����ة ع��ال��م��ي��ة 
وم����ئ����ات ال���م���الي���ي���ن ي���ن���ام���ون ج��ي��اع��ا
للمنعة  ت��ت��ش��ك��ل  ش��ب��ك��ات  اآلن  ن����رى 
اإلقليمية ولتحفيز الفرص الجديدة والنمو
للشراكات  ح��ي��وي��ة  رب���ط  نقطة  األردن 
اإلقليمية والعمل للتصدي لألزمات الدولية

مكافحة األوبئة تبحث اإلجراءات 
االحترازية لمواجهة الكوليرا

الشبول يشارك في اجتماعات 
مجلس وزراء اإلعالم العرب

تعديل أسس حفر اآلبار 
في مناطق األغوار الجنوبية

التعاون اإلسالمي تعرب عن قلقها لتصاعد 
المشاعر المعادية للمسلمين بأوروبا

»فيونا” يضرب بورتوريكو بقوة.. 
فيديو يرصد ما حدث للجسر
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  قال 
�ضيجري  اإن��ه  ح��ج��ازي،  مهند  الدكتور  الف�ضاد 
اإعداد تقرير تناف�ضي ي�ضنف الوزارات والدوائر 
العامة �ضمن ترتيب ن�ضبي يعك�س م�ضتوى امتثالها 

لعنا�ضر موؤ�ضر النزاهة الوطني.
واأ�ضاف اأن التقرير �ضيكون م�ضتندا اإىل نتائج 
�ضتقوم  وال��ذي  الوطني،  النزاهة  موؤ�ضر  تقييم 
جهود  اإجن��ازات  لتقدير  �ضنوي،  ب�ضكل  الهيئة  به 
ومواطن  الثغرات  ومعاجلة  العامة  املوؤ�ض�ضات 
الوطنية،  النزاهة  معايري  تطبيقات  يف  اخللل 
و�ضيكون لنتائج املوؤ�ضر اأبعاد وتاأثري على امل�ضتوى 

املوؤ�ض�ضي والتنظيمي لكل موؤ�ض�ضة.
ج���اء ذل���ك خ���ال ال��ل��ق��اء احل�����واري ال��ذي 
 – احل��ي��اة  مركز  م��ع  بالتعاون  الهيئة  نظمته 
الدوائر  م��دراء  فيه  و�ضارك  الثاثاء،  را�ضد، 
والأم���ن���اء ال��ع��ام��ون وع���دد م��ن م�����ض��وؤويل 100 
�ضيتم  والتي  العامة،  الإدارة  موؤ�ض�ضات  من  جهة 
النزاهة  ملعايري  العام  هذا  امتثالها  مدى  قيا�س 

الوطنية.
واأكد حجازي اأن هذا اللقاء �ضيوؤ�ض�س ملرحلة 
لتعزيز  الوطنية  اجلهود  يف  ومتقدمة،  جديدة 
اأجل  من  الوطني  امل�ضتوى  على  النزاهة  بيئة 
رئي�س  دعم  مثمنا  كافة،  الف�ضاد  اأ�ضكال  حماربة 
الوزراء لهذه اجلهود من خال التعميم على جميع 
اللتزام  على  حلثها  العامة،  الإدارة  موؤ�ض�ضات 

بتطبيق معايري النزاهة الوطنية.
ال�ضنوات  خ��ال  حر�ضت  الهيئة  اأن  واأو���ض��ح 
يف  وامل�ضتجدات  التطورات  مواكبة  على  الأخرية 
الإطارين املفاهيمي والتطبيقي للمار�ضات العاملية 
بيئة  يف  النزاهة  تعزيز  جم��ال  يف  والإقليمية 
الرقمية  الو�ضائل  وتطبيق  احلكومية،  الإدارة 
من  واحلد  الف�ضاد  ظهر  لك�ضر  الفاعلة  والأدوات 

اآثاره.
يف  امل�ضرتكة  الوطنية  امل�ضوؤولية  اأك��د  كما 
والناجز  الفاعل  وال���دور  الف�ضاد  اآف��ة  حماربة 
معايري  تكري�س  يف  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ملوؤ�ض�ضات 
الأداء  مب�ضتوى  ل��ارت��ق��اء  الوطنية  ال��ن��زاه��ة 
على  املقدمة  اخل��دم��ات  كفاءة  ورف��ع  املوؤ�ض�ضي، 

امل�ضتوى الوطني.
الدكتور  را�ضد   – احلياة  مركز  مدير  واأ�ضاد 
عامر بني عامر، بجهود املدراء والأمناء العامني 
يف  الإع��ام��ي��ني  والناطقني  الرت��ب��اط  و�ضباط 
موؤ�ض�ضات الإدارة العامة والذين يعملون جنبا اإىل 

جنب لتحقيق هذا املنجز الوطني.
قبل  من  النزاهة  م�ضفوفة  تعبئة  اإن  وق��ال 
العمل  الأوىل يف منهجية  املوؤ�ض�ضات، هو اخلطوة 
النوعية  اخل����ربات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي 
املرتاكمة لهيئة النزاهة وجمموعة من اخلرباء، 
النزاهة  ملوؤ�ضر  اجلغرايف  النطاق  اأن  اإىل  لفتا 
الوطني �ضيكون �ضاما جلميع حمافظات ومناطق 
ل�ضمان  والقطاعات  امل�ضتويات  ومبختلف  اململكة، 

الو�ضول للجميع.
التوجيهية  اللجنة  رئي�س  ق��دم  جهته،  من 
يف  والوقاية  النزاهة  مديرية  مدير  للموؤ�ضر، 
ت�ضمن  عر�ضا  اجل��دوع  عا�ضم  الدكتور  الهيئة 
واآليات  وحمتوياته  وم�ضادره  باملو�ضر  التعريف 
لعامة،  الإدارة  موؤ�ض�ضات  قبل  من  معه  التعامل 
الم��ت��ث��ال  م�ضفوفة  تعبئة  كيفية  م��و���ض��ح��ا 
الأ�ضا�ضية  امل�ضادر  اإحدى  تعد  التي  الإلكرتونية 
مدى  لقيا�س  واأع���دت  الوطني،  النزاهة  ملوؤ�ضر 

امتثال املوؤ�ض�ضات ملعايري النزاهة الوطنية.
التي  النقا�ضية  اجلل�ضة  حم���اور  وت��رك��زت 
حول  الطروانة،  عا�ضم  الهيئة  عام  اأمني  اأداره��ا 
منت�ضف  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  املوؤ�ضر  اأه���داف 
ال�ضهر املا�ضي، بهدف دفع موؤ�ض�ضات الإدارة العامة 
اإىل النخراط باأعمال حقيقية وفعلية ملمو�ضة 
ملكافحة الف�ضاد والوقاية منه من خال تطبيقها 
جمل�س  اأق��ره��ا  التي  الوطنية  النزاهة  ملعايري 
وامل�ضاءلة  ال��ق��ان��ون،  ب�ضيادة  وتتمثل  الهيئة، 
وامل�ضاواة  وال��ع��دال��ة  وال�ضفافية،  واملحا�ضبة، 

وتكافوؤ الفر�س، واحلوكمة الر�ضيدة.
اأن  اجلل�ضة  يف  وامل�ضاركون  املتحدثون  واأك��د 
املوؤ�ض�ضات،  اأداء تلك  الثقة يف  املوؤ�ضر �ضيعزز  هذا 
ال�ضلوكية  والقواعد  القيم  تفعيل  يف  و�ضي�ضهم 
اإىل  و�ضيدفعها  خدماتها،  ب��ج��ودة  والرت��ق��اء 
وتطبيق  باأدائها  والرتقاء  الإيجابي،  التناف�س 

اإجراءات عملها ب�ضفافية ونزاهة.

مكافحة الفساد تبدأ قياس امتثال 
زاهة سات اإلدارة العامة لمعايير النَّ مؤسَّ

*نيويورك 
األقى جالة امللك عبداهلل الثاين، الثاثاء، 
لاأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  خطابا 
املتحدة يف دورتها ال�ضابعة وال�ضبعني، بح�ضور 
ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�ضني  الأم��ري  �ضمو 

العهد.
وفيما يلي ن�س اخلطاب:

»ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
ال�ضيد الرئي�س،

ال�ضيد الأمني العام،
اأ�ضحاب الفخامة،

بينما  العامة،  اجلمعية  يف  اليوم  جنتمع 
يدق ناقو�س اخلطر من حولنا جميعا، اإذ تتعدد 
وتتداخل الأزمات التي تواجه عاملنا، من اأزمات 
مناخي  وتغري  عاملية،  تداعيات  ذات  اإقليمية 
على  ك��ورون��ا  جائحة  انعكا�ضات  اإىل  واآث���اره، 
وت�ضخم  وتطرف،  وعنف  القطاعات،  خمتلف 
اقت�ضادي و�ضيك، وواقع يواجه  متنام، وك�ضاد 
الغذائي،  الأمن  بانعدام  العامل  الكثريين حول 
والدول النامية هي الأكرث ت�ضررا جراء ذلك.

�ضنرتكه  ال����ذي  امل�ضتقبل  ه��و  ه���ذا  ه��ل 
لاأجيال القادمة؟

اأو���ض��ع  خمتلفا  ع��امل��ا  لهم  ن��وف��ر  اأن  علينا 
القت�ضادي  النمو  ي�ضوده  عدالة  واأك��رث  اأفقا 
وفر�س  اجلديدة  الواعدة  والفر�س  امل�ضتدام 
اأكرث واأف�ضل، و�ضاما يقود لزدهار ينعم  عمل 
الأه��داف، على  به اجلميع. وحتى نحقق هذه 
الفاعل.  امل�ضرتك  العمل  يف  تتحد  اأن  بلداننا 
وال�ضوؤال الآن هو، هل منتلك الروؤية والعزمية 

الازمتني لإجناز ذلك؟
املثال،  �ضبيل  على  املناخ  اأزمة  اإىل  فلننظر 
فا ميكن لأي بلد مبفرده اأن يعالج اأثرها على 
قادرة  �ضراكات  اإىل  بحاجة  نحن  بل  البيئة، 
جزء  والأردن  حقيقي،  تغيري  اإح���داث  على 
�ضراكات  بناء  على  يعمل  اإذ  اجلهود،  هذه  من 
ونرى  املائية،  امل��وارد  وا�ضتدامة  لإدارة  قوية 
للحفاظ  للعمل مع �ضركائنا  الفر�س  املزيد من 
الطبيعية  والبيئات  العاملي  الرتاث  مواقع  على 
الأردن  ونهر  امليت  كالبحر  باململكة،  املميزة 
املهددة  العقبة،  خليج  يف  املرجانية  وال�ضعاب 

جميعها بفعل التغري املناخي.
اأول��وي��ة عاملية  فهو  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن  اأم��ا 
ينامون  ال��ع��امل  يف  امل��اي��ني  ف��م��ئ��ات  اأخ����رى، 
جياعا، وهذه الأعداد يف تزايد م�ضتمر. كيف 
لاآباء والأمهات اأن يتمكنوا من تن�ضئة اأطفال 
تلقي  من  يتمكنوا  اأن  للطلبة  كيف  اأ�ضحاء؟ 
وهم  عملهم  اإجن���از  للعمال  وكيف  تعليمهم، 

يواجهون الياأ�س وانعدام الأمن الغذائي؟
يف  الأزم��ة  مع  والآن  اجلائحة،  بداية  منذ 
اأوكرانيا، تعرثت �ضا�ضل توريد الغذاء العاملية، 
الغنية نق�ضا حادا  العديد من الدول  وواجهت 
التاريخ  يف  مرة  لأول  الأ�ضا�ضية  الأطعمة  يف 
الدول  لهذه  تبني  الظروف،  هذه  ويف  املعا�ضر. 
حقيقة لطاملا اأدركها �ضكان الدول النامية منذ 
يزدهر  اأن  لبلد  ميكن  ل  اأنه  وهي  طويل،  زمن 
اإذا مل يكن الغذاء متوفرا بكلفة منا�ضبة على 
يتطلب  عاملي،  �ضعيد  وعلى  اأ�ضرة.  كل  مائدة 
ذلك اإجراءات م�ضرتكة ل�ضمان �ضهولة الو�ضول 

و�ضول  وت�ضريع  منا�ضبة،  بكلف  الغذاء  اإىل 
ال�ضلع الغذائية الأ�ضا�ضية للدول املحتاجة.

اأ�ضدقائي،
ال�ضامل  الق��ت�����ض��ادي  ال��ن��م��و  ك���ان  ل��ط��امل��ا 
لكن  العاملية،  الأزم��ات  �ضحايا  اأول  وامل�ضتدام 
هذا يجب اأن يدفعنا لتعزيز املنعة القت�ضادية 
ويف  العوا�ضف.  وجه  يف  ال�ضمود  من  لتمكيننا 
تكاملية  �ضراكات  لبناء  نتطلع  نحن  منطقتنا، 
لتحقيق  بلد  كل  وم��وارد  اإمكانيات  يف  ت�ضتثمر 
امل�ضلحة امل�ضرتكة جلميع بلدان الإقليم. ونرى 
الآن �ضبكات تت�ضكل للمنعة الإقليمية ولتحفيز 
الأردن  اأ�ض�س  وقد  والنمو،  اجلديدة  الفر�س 
والعراق  م�ضر  مع  الأطراف  متعددة  ل�ضراكات 
اأخرى  ودول  والبحرين  وال�ضعودية  والإمارات 

يف املنطقة، لا�ضتثمار يف هذه الإمكانيات.
لل�ضراكات  ح��ي��وي��ة  رب���ط  نقطة  الأردن 
لاأزمات  للت�ضدي  والعمل  والتعاون  الإقليمية 
الدولية وتوفري الإغاثة الإن�ضانية، ولطاملا كان 

م�ضدرا لا�ضتقرار الإقليمي وموئا لاجئني.
عن  اأحت����دث  اأن  اأود  ال�����ض��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ففي  لهم،  امل�ضت�ضيفة  واملجتمعات  الاجئني 
بدورتها  العامة  اجلمعية  واأم��ام   ،2012 عام 
الأوىل  للمرة  حت��دث��ت  وال�����ض��ت��ني،  ال�ضابعة 
الأردن  اإىل  ال�ضوريني  الاجئني  تدفق  ع��ن 
مواردنا  على  ذل��ك  عن  الناجم  ال�ضغط  وع��ن 
املحدودة. ويف ذلك الوقت، كان نحو 200 األف 
اليوم،  اأما  ال�ضغري،  بلدنا  اإىل  �ضوري قد جلوؤوا 
ما  ن�ضت�ضيف  فنحن  �ضنوات،  ع�ضر  مرور  وبعد 
يزيد عن 1،3 مليون لجئ �ضوري. ولأن تلبية 

احتياجات هوؤلء الاجئني وغريهم م�ضوؤولية 
للتزام  تتطلع  امل�ضت�ضيفة  الدول  فاإن  دولية، 

املجتمع الدويل بتعهداته يف هذا املجال.
اأ�ضدقائي،

ال�ضرق  ارت��ب��ط  م���دار ع���دة ع��ق��ود،  ع��ل��ى 
اأن  ناأمل  لكننا  والأزمات،  بال�ضراعات  الأو�ضط 
جتعل روح التعاون اجلديدة بيننا، من املنطقة 

مثال يف ال�ضمود والتكامل.
تخذل  قد  ال�ضيا�ضة  اأن  من  الرغم  وعلى 
الثابت  اأن  اإل  الأح���ي���ان،  بع�س  يف  ع��امل��ن��ا 
لذا  الأول��وي��ة،  ه��ي  ال�ضعوب  اأن  ه��و  الوحيد 
النظر  يتطلب  لديها  حيا  الأم���ل  اإب��ق��اء  ف��اإن 
لتحقيق  وال��ع��م��ل  ال�ضيا�ضة  م��ن  اأب��ع��د  ه��و  مل��ا 
توؤتي  لن  اجلهود  هذه  لكن  للجميع.  الزده��ار 
يكون  اأن  بد  ل  بل  اإق�ضائية،  كانت  اإن  ثمارها 
القت�ضادية  امل�ضاريع  يف  الفل�ضطينيني  �ضمول 

الإقليمية جزءا اأ�ضا�ضيا من جهودنا.
واأما يف ال�ضراع الفل�ضطيني الإ�ضرائيلي، فا 
يزال ال�ضام بعيد املنال، ومل تقدم احلرب ول 
اجلهود الدبلوما�ضية اإىل الآن حا لإنهاء هذه 
تعمل  اأن  من  بد  فا  وهنا  التاريخية.  املاأ�ضاة 
ال�ضيا�ضيون  اأو  ال�ضيا�ضة  ل  قاطبة،  ال�ضعوب 
ال�ضراع  هذا  حل  باجتاه  ال�ضغط  على  خا�ضة، 

من خال قادتها.
كيف كان �ضيبدو عاملنا الآن لو مت الو�ضول 
يتم  ومل  ط��وي��ل،  زم��ن  منذ  لل�ضراع  ح��ل  اإىل 
تبني  اأن  لل�ضعوب  و�ضمح  اجل����دران،  ت�ضييد 
يتمكن  مل  لو  ماذا  منها؟  بدل  للتعاون  ج�ضورا 
كم  الح��ت��ال؟  ظلم  ا�ضتغال  من  املتطرفون 

جيل من ال�ضباب كان من املمكن اأن يكرب يف بيئة 
ي�ضودها التفاوؤل بال�ضام والزدهار؟

ال�ضام،  لتحقيق  جهودنا  نوا�ضل  وبينما 
علينا األ نن�ضى الاجئني، فهذا العام، �ضت�ضوت 
الأممي  التكليف  جتديد  على  العامة  اجلمعية 
وت�ضغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��وك��ال��ة 
وعلى  )الأون�����روا(،  الفل�ضطينيني  الاجئني 
اأن يبعث ر�ضالة قوية يف دعم  املجتمع الدويل 
توفري  ل�ضمان  الفل�ضطينيني،  الاجئني  حقوق 
التعليم واخلدمات ال�ضحية، وخا�ضة لاأطفال.

اأ�ضدقائي الأعزاء،
اأحد اأبرز املبادئ التي تاأ�ض�ضت عليها الأمم 
حتديد  يف  ال�ضعوب  جميع  ح��ق  ه��و  املتحدة 
م�ضريها، ول ميكن اإنكار هذا احلق للفل�ضطينيني 
وهويتهم الوطنية املنيعة، فالطريق اإىل الأمام 
هو حل الدولتني، وفقا لقرارات الأمم املتحدة، 
الفل�ضطينية  الدولة  قيام  اإىل  يف�ضي  ال��ذي 
على  للحياة  والقابلة  ال�ضيادة  ذات  امل�ضتقلة 
خ��ط��وط ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران ع���ام 1967 
اإىل  ال�ضرقية، تعي�س جنبا  القد�س  وعا�ضمتها 

جنب مع اإ�ضرائيل ب�ضام واأمن وازدهار.
القد�س  مدينة  م�ضتقبل  ي�ضكل  وال��ي��وم، 
للمليارات  م�ضدر قلق ملح، فهي مدينة مقد�ضة 
من اأتباع الديانات ال�ضماوية حول العامل، واإن 
القائم  والتاريخي  القانوين  الو�ضع  تقوي�س 
ال��دويل  امل�ضتوى  على  ت��وت��رات  ي�ضبب  فيها 
ويعمق النق�ضامات الدينية. ل مكان للكراهية 

والنق�ضام يف املدينة املقد�ضة.
على  الها�ضمية  ال��و���ض��اي��ة  م��ن  وان��ط��اق��ا 

القد�س،  يف  وامل�ضيحية  الإ�ضامية  املقد�ضات 
القانوين  الو�ضع  على  باحلفاظ  ملتزمون  فنحن 
وم�ضتقبل  اأمن  وحماية  فيها،  القائم  والتاريخي 
دعوين  م�ضلم،  وكقائد  املقد�ضة.  الأم��اك��ن  ه��ذه 
عن  بالدفاع  ملتزمون  اأن��ن��ا  بو�ضوح  لكم  اأوؤك���د 
التاريخية  والهوية  الأ�ضيل  وال��رتاث  احلقوق 
القد�س.  يف  وخا�ضة  منطقتنا،  يف  للم�ضيحيني 
معر�ضة  املقد�ضة  املدينة  يف  امل�ضيحية  ال��ي��وم، 
للخطر، وحقوق الكنائ�س يف القد�س مهددة، وهذا 
ل ميكن اأن ي�ضتمر، فامل�ضيحية جزء ل يتجزاأ من 
وحا�ضرها،  املقد�ضة  والأرا�ضي  منطقتنا  ما�ضي 

ويجب اأن تبقى جزءا اأ�ضا�ضيا من م�ضتقبلنا.
ال�ضادة روؤ�ضاء الوفود،

احتدنا  اإذا  الأزم��ات  اأخطر  تخطي  ميكننا 
للعمل معا. فلن�ضعى، ونحن يف هذه الجتماعات، 
م�ضلحتنا  ي��خ��دم  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل  لتحقيق 
يوفر  والأم��ل  الكرامة  من  م�ضتقبل  امل�ضرتكة، 

فر�ضا جديدة جلميع �ضعوبنا.
الذي  ناقو�س اخلطر  اأن نتجاهل  ل ميكننا 

يدق من حولنا، بل علينا اأن نت�ضدى له.
�ضكرا لكم.«

الدورة  اجتماعات  يف  الأردين  الوفد  و�ضم 
لاأمم  العامة  للجمعية  وال�ضبعني  ال�ضابعة 
املتحدة، نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 
مكتب  ومدير  ال�ضفدي،  اأمين  املغرتبني  و�ضوؤون 
ومندوب  ح�ضان،  جعفر  الدكتور  امللك،  جالة 
حممود  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م  الأردن 
دينا  وا�ضنطن  يف  الأردنية  وال�ضفرية  احلمود، 

قعوار.

*نيويورك 
م��ن��دوب��ا ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ���ض��ارك  ال��ث��اين، 
الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
حتويل  قمة  اجتماعات  يف  عوي�س،  وجيه 
الثنني،  م�ضاء  اأعمالها  بداأت  التي  التعليم 
يف نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية.

التي  القمة،  يف  الأردن  كلمة  وت�ضمنت 
يف  الأردن  التزام  عوي�س،  الوزير  األقاها 
اإطار ال�ضتجابة لاأزمة العاملية يف التعليم 
بامل�ضاواة  تتعلق  التي  كورونا،  جائحة  بعد 
واإع���ادة  وامل��اءم��ة،  واجل����ودة  وال�ضمول 
الدويل  واملايل  ال�ضيا�ضي  اللتزام  جتديد 
عاملية،  عامة  منفعة  باعتباره  بالتعليم 
الهدف  التقدم نحو حتقيق  وت�ضريع وترية 

الرابع من اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
خال  من  الأردن  التزام  عوي�س  واأك��د 
فقدان  مبعاجلة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التعلم الناجم عن وباء كوفيد -19، الذي 
التنمية  مكا�ضب  على  �ضلبي  تاأثري  له  كان 
وزاد من التحديات التي تواجه التعليم يف 

الأردن والقائمة م�ضبقا.
التي  التعلم،  ج�ضور  م��ب��ادرة  اإن  وق��ال 
من  بدعم  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقتها 
اأكرث  اإىل  الو�ضول  ا�ضتطاعت  اليوني�ضف، 
من ن�ضف مليون طالب، مبا فيهم الاجئون، 
امل���وارد  ت��وف��ري  على  امل��ب��ادرة  تعمل  فيما 
لت�ضريع تعلم الأطفال وا�ضتعادته وانعا�ضه 

بعد اجلائحة.
يف  التعلم  تعايف  ا�ضتجابة  اأن  واأ�ضاف 
نهج  على  العتماد  يف  �ضت�ضتمر  الأردن، 
والتعوي�ضي،  الر�ضمي  غري  للتعليم  موؤ�ض�ضي 
بالإ�ضافة اإىل تطوير ا�ضرتاتيجية وطنية 
والكتابة  القراءة  مهارات  لتح�ضني  �ضاملة 
الوطنية،  امل��ن��اه��ج  وم��راج��ع��ة  ال��ل��غ��وي��ة، 
املدمج  للتعلم  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  وتطوير 

وتقنية التعليم.
تلبية  �ضمان  على  الوزارة  حر�س  وبني 
واأثنائها،  اخل��دم��ة  قبل  املهني  التطوير 
ودع��م  واملتعلمني،  املعلمني  لحتياجات 
يتما�ضى  مبا  الوظيفي؛  تقدمهم  يف  املعلمني 

�ضيكون  الذي  اجلديد،  الت�ضنيف  نظام  مع 
اأولوية ملحة.

واأ�ضار اإىل اأن هذه املبادرات مت توجيهها 
اأث��ن��اء  التعليم  خ��ط��ة  تنفيذ  خ���ال  م��ن 
كورونا،  جائحة  تاأثري  وتقييم  ال��ط��وارئ، 
مراجعة  م��ن  ك��ج��زء  اإج���راوؤه���ا  مت  ال��ت��ي 
ال�ضرتاتيجية  للخطة  امل���دة  منت�ضف 
الوطني  الت�ضخي�ضي  والتقييم  للتعليم 
بهدف م�ضاعدة املعلمني على حتديد فجوات 
التعلم. واأكد اأن الأردن لطاملا جعل معاجلة 
التعليم  يف  احل��ق  وتعزيز  امل�����ض��اواة،  ع��دم 
ظروفهم  عن  النظر  بغ�س  الأطفال  جلميع 

وجن�ضياتهم، من اأولوياته الأ�ضا�ضية.
للطلبة  الردن  ا�ضتقبال  اإىل  ول��ف��ت 
الاجئني يف املدار�س احلكومية منذ بداية 
حمدودية  من  الرغم  على  اللجوء،  اأزم��ة 
طفل  اأي  ترك  عدم  ل�ضمان  اململكة؛  موارد 
العمل  كذلك  مت  فيما  التعليم،  ركب  خلف 
يف  الك��ت��ظ��اظ  لتجنب  ال��ف��رتت��ني  بنظام 
التعليم  الدرا�ضية، وتوفري برامج  ال�ضفوف 
الطلب  لتلبية  ل��اج��ئ��ني؛  النظامي  غ��ري 

املتزايد يف قطاع التعليم.
احلكومة  ان  عوي�س  ال��دك��ت��ور  وت��اب��ع 
ال�ضامل  بالتعليم  التزامها  كررت  الأردنية 
ال�ضرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  للجميع 
بها،  املرتبطة  وال�ضرتاتيجية  للتعليم 
لتعميم امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف التعليم؛ ما 
يعك�س جوهر ا�ضرتاتيجية الوزارة للتعليم 
الأردن  واإع��ان   ،)2030-2020( ال�ضامل 
يف  والتنوع  الإدم���اج  ب�ضاأن  اخ��ريا  املعتمد 

التعليم.
التزام  ا�ضتمرار  على  التاأكيد  وج��دد 
احل��ك��وم��ة الردن���ي���ة مب��زي��د م��ن اإع��ط��اء 
للم�ضي  الرئي�ضة  ل��اإج��راءات  الأول��وي��ة 
و�ضمان  املتغرية،  التعليم  اأجندة  يف  قدما 
التعلم  ا�ضرتداد  ا�ضتجابات  يف  ال�ضتدامة 
التحديث  روؤي���ة  �ضوء  يف  اجلائحة،  بعد 
القت�ضادي، التي مت اإطاقها اخريا للعقد 
اأ�ضا�ضية  ركيزة  التعليم  يعد  التي  املقبل، 

فيها.
الأردن يف  التي يبذلها  اأن اجلهود  وبني 

اإطار هذه ال�ضتجابة، ت�ضمل و�ضع الأ�ض�س 
املجاين  التعليم  اإلزامية  لتحقيق  الازمة 
من الرو�ضة )kG2( اإىل التعليم الثانوي؛ 
ملرحلة  الأطفال  ريا�س  تعميم  ذلك  يف  مبا 

)kG2( على املدى الق�ضري.
توفري  ك��ذل��ك،  الإج������راءات  وت�ضمل 
متكينية  دع��م  واأن��ظ��م��ة  تعليمية  بيئات 
جلميع  اإليها  الو�ضول  ي�ضهل  و�ضحية  اآمنة 
على  خا�س  ب�ضكل  الرتكيز  مع  الأط��ف��ال، 
التعليم  من  لا�ضتبعاد  املعر�ضني  الأطفال 
م��ث��ل الأط���ف���ال ذوي الإع��اق��ة  وداخ���ل���ه، 

والأطفال الاجئني.
ت�ضمل  الإج���راءات  اأن  الوزير  واأو�ضح 
اأي�����ض��ا ت��ن��ف��ي��ذ ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة 
بيئة  ن��ح��و  “معا”  وب��رن��ام��ج  امل��در���ض��ي��ة، 
النف�ضي  ال��دع��م  وت��وف��ري  اآم��ن��ة،  مدر�ضية 
التي  املتخ�ض�ضة،  والربامج  والجتماعي، 
والتوجيه  احلياتية،  امل��ه��ارات  ت�ضتهدف 
الإج����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  اإ���ض��اف��ة  املهني، 
الوقائية لاأزمات امل�ضتقبلية املحتملة، من 
املخاطر  لإدارة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  خال 

والأزمات.
ال�ضتفادة  الإج�����راءات،  ت�ضمل  كما 
كنظام  احل��ال��ي��ة،  التخطيط  اأدوات  م��ن 
البنية  تخطيط  لتح�ضني  )WebGIS(؛ 
وتوفري  و�ضيانتها،  ل��ل��م��دار���س،  التحتية 
عليها،  املتزايد  الطلب  ل�ضتيعاب  امل��وارد، 
اليها  الو�ضول  و�ضامة  اإمكانية  و�ضمان 
ال���وزارة  اإج����راءات  ان  وا���ض��اف  للجميع. 
و�ضيانة  ت��ط��وي��ر  زي����ادة  اأي�����ض��ا،  ت�ضمل 
من  التعليم  اإدارة  معلومات  نظام  وا�ضتثمار 
اأجل �ضنع ال�ضيا�ضات القائمة على الأدلة؛ 
التمكينية،  البيئة  تعزيز  ذل��ك  يف  مب��ا 
التقني  والتدريب  التعليم  نظام  واإ���ض��اح 
اجل���ودة  ل��ت��ع��زي��ز  )TVET(؛  وامل��ه��ن��ي 
�ضوق  ملتطلبات  وال�ضتجابة  وامل��اءم��ة، 
هذه  اأن  عوي�س  ال��دك��ت��ور  واأك���د  ال��ع��م��ل. 
اململكة  �ضت�ضهم يف دعم جهود  الإج��راءات 
من  ال��راب��ع  بالهدف  التزاماتها  لتحقيق 
اإىل  م�ضريا  امل�ضتدامة،  التنمية  اأه���داف 
اللتزام الرا�ضخ لاأردن يف الر�ضد امل�ضتمر 

ب�ضاأنه،  املحرز  والتقدم  الهدف  هذا  لغايات 
املعايري  ر�ضد  و�ضمان  حتقيقه،  وت�ضريع 

الوطنية ملوؤ�ضراته ب�ضكل منا�ضب.
النوع  بر�ضد  الأردن  التزام  على  و�ضدد 
يف  ال�ضعف  ونقاط  والإعاقة،  الجتماعي، 
ال�ضتجابة لاحتياجات املحددة من خال 
الهدف  موؤ�ضرات  اإطار  يف  البيانات  ت�ضنيف 

الرابع للتنمية امل�ضتدامة.
جهوده  اإط���ار  ويف  الأردن،  اإن  وق���ال 
نحو  الزخم  للحفاظ على  املقبلة  لل�ضنوات 
التنمية  اأه��داف  من  الرابع  الهدف  حتقيق 
امل�ضتدامة، وحتقيق اخلطة ال�ضرتاتيجية 
التعليم  واأجندة  والتعليم،  الرتبية  لوزارة 
التمويل  ت��وف��ري  على  ع���ازم  التحويلية؛ 
احتياجات  يلبي  ال��ذي  وامل�ضتدام،  الكايف 
العمليات  وتب�ضيط  الأردن،  يف  التعليم 
اأم��وال  و�ضرف  تنفيذ  لت�ضريع  الإداري���ة؛ 

دعم امليزانية.
تكر�س  الأردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  وب��ني 
بني  ال��وث��ي��ق  التن�ضيق  ل�ضمان  ج��ه��وده��ا 
مع  امل�ضتمرة  ال�ضراكة  وتعزيز  ال���وزارات، 
ذلك  يف  مبا  الرئي�ضيني،  امل�ضلحة  اأ�ضحاب 
التعليم،  تطوير  و�ضركاء  اخلا�س  القطاع 
ان��ط��اق��ا م��ن ال����دور ال��ه��ام ل��ه��ذه اجل��ه��ات 
اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ���ض��م��ان  يف  جمتمعة 

التعليم.
الأردن  ا�ضتمرار  اإن  قائا:  وا�ضتطرد 
يف م��ع��اجل��ة ال��ق�����ض��اي��ا امل�����ض��ت��م��رة ك��اأزم��ة 
من  امل�ضاعدة  من  املزيد  يتطلب  الاجئني، 
املجتمع الدويل، موؤكدا اأنه من خال العمل 
امل�ضرتك، ميكننا التاأكد من اأن الإنفاق على 
وجود  عدم  و�ضمان  وفعال،  عادل  التعليم 

اأحد خلف ركبه.
و�ضمن  الردن��ي��ة  احلكومة  ان  واأك���د 
اللتزامات  هذه  حتقيق  ل�ضمان  جهودها 
جميع  م��ع  احل����وار  �ضتوا�ضل  ال��وط��ن��ي��ة، 
�ضتعقد  فيما  الرئي�ضيني،  امل�ضلحة  اأ�ضحاب 
الإط���ار  ملناق�ضة  ال��ق��م��ة  ب��ع��د  اج��ت��م��اع��ا 
ل��اأردن  ال�ضروري  والتن�ضيقي  الإج��رائ��ي 
وات��خ��اذ  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ت��زام��ات��ه  لتنفيذ 
اإجراءات فورية من اأجل التغيري التحويلي.

الملك: ال مكان للكراهية واالنقسام في القدس

مندوبا عن الملك .. وزير التربية يشارك 
في قمة تحويل التعليم في نيويورك

جاللته في خطابه أمام األمم المتحدة...

ال يمكن إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
م���ن  ي������ت������ج������زأ  ال  ج�����������زء  ال����م����س����ي����ح����ي����ة 
م����ن����ط����ق����ت����ن����ا واألراض�������������������ي ال����م����ق����دس����ة
ال��غ��ذاء  ي��ك��ن  ل��م  إذا  ي��زده��ر  أن  ل��ب��ل��د  ي��م��ك��ن  ال 
أس��رة ك��ل  م��ائ��دة  ع��ل��ى  مناسبة  بكلفة  م��ت��وف��را 
ل��ل��م��ن��ع��ة  ت���ت���ش���ك���ل  ش����ب����ك����ات  اآلن  ن�������رى 
وال��ن��م��و ال��ج��دي��دة  ال��ف��رص  ولتحفيز  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ل���ل���ش���راك���ات  ح���ي���وي���ة  رب������ط  ن���ق���ط���ة  األردن 
ال��دول��ي��ة ل��ألزم��ات  للتصدي  وال��ع��م��ل  اإلقليمية 
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*عمان 
بنت  عالية  الأم����رية  �ضمو  افتتحت 
التن�ضيقي  الجتماع  الثاثاء،  احل�ضني، 
لتفاقية  العربية،  الإداري����ة  للهيئات 
غري  الجت��ار  مبكافحة  املعنية  ال�ضايت�س، 
العربية،  ال��دول  يف  باحليوانات  امل�ضروع 
وذلك حت�ضريًا ملوؤمتر الأطراف ال� 19 الذي 
ت�ضرين   25 اإىل   14 م��ن  بنما  يف  �ضيعقد 

الثاين 2022.
افتتاح  خ��ال  الأم���رية،  �ضمو  ورحبت 
الأم��رية  موؤ�ض�ضة  تنظمه  ال��ذي  الجتماع 
ع��ال��ي��ة وال�������ض���ن���دوق ال������دويل ل��ل��رف��ق 
حلماية  امل��ل��ك��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة  ب��احل��ي��وان 
ال��دول  خمتلف  من  بامل�ضاركني  الطبيعة، 
توحيد  ���ض��رورة  اإىل  داع��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
الإجراءات  على  لاتفاق  والكلمة  الهدف 
امل�ضروع  غري  لاإجتار  والراف�ضة  الداعمة 

يف  البيئي  التنوع  وحماية  باحليوانات، 
العامل.

للجمعية  العام  املدير  قال  جانبه،  من 
اإن  النا�ضر  فادي  الطبيعة  حلماية  امللكية 
على  وقعت  التي  ال��دول  اأوائ��ل  من  الأردن 
حلماية  و�ضاهمت  ال�ضايت�س،  اتفاقية 

احلياة الربية من خطر النقرا�س.

لإج����راء  ب����ادر  الأردن  اأن  واأ����ض���اف 
بنود  بع�س  لتعديل  خمتلفة  م�ضوحات 
الرقابة  لتفعيل  ال�ضايت�س،  اتفاقية 
الأن���واع  حماية  ي�ضمن  مب��ا  والتفتي�س 
تطوير  اإىل  لفتا  املحلية،  وغري  املحلية 
تفتي�ضية  واج������راءات  ه��ات��ف  تطبيق 
امل�ضروع  غري  الإجت��ار  ملكافحة  اإلكرتونية 

باحليوانات.

الو�ضط  لل�ضرق  القليمي  املدير  و�ضكر 
للرفق  ال��دويل  لل�ضندوق  اإفريقيا  و�ضمال 
�ضمو  ال�ضيد،  حممد  ال��دك��ت��ور  ب��احل��ي��وان 
الأمرية عالية على دعمها املتوا�ضل للحياة 
الوطن  امتاك  موؤكدا  والفطرية،  الربية 
حتتاج  برية  وحياة  حيويا  تنوعا  العربي 
العامة  م�ضلحة  يخدم  مبا  الروؤية  لتوحيد 

يف موؤمتر بنما.

*عمان 
معاوية  الدكتور  البيئة،  وزي��ر  افتتح 
ال����رداي����دة، ال���ث���اث���اء، اأع���م���ال امل��وؤمت��ر 
املمتدة  املنِتج  م�ضوؤولية  لتفعيل  ال��دويل 
الوزارة  مع  بالتعاون  ال��وزارة  نظمته  الذي 
وال�ضامة  والطبيعة  للبيئة  الحت��ادي��ة 
الأمل��ان��ي��ة،  امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ن��ووي��ة 

والوكالة الأملانية للتعاون الدويل.
تطوير  اإط��ار  يف  املوؤمتر  تنظيم  وياأتي 
على  اململكة  يف  النفايات  اإدارة  منظومة 
لإدارة  الإط����اري  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ���ض��وء 
ال�ضلة،  ذات  وال��ت�����ض��ري��ع��ات  ال��ن��ف��اي��ات 
امل�ضاركة،  ال���دول  جت��ارب  على  والإط���اع 
وكينيا  وماليزيا  وتون�س  وم�ضر  اأملانيا  من 
افتتاحه  خال  الردايدة،  وقال  وبلجيكا. 
بذل  توا�ضل  ال��وزارة  اإن  املوؤمتر،  فعاليات 
املنِتج  م�ضوؤولية  م��ب��داأ  لتعزيز  اجل��ه��ود 
التقنيات  اأف�ضل  تطبيق  خال  من  املمتدة 
جم��ال  يف  امل��ت��اح��ة  البيئية  وامل��م��ار���ض��ات 
القانون  اإ�ضدار  اإىل  م�ضريا  النفايات،  اإدارة 
عامني،  قبل  النفايات  لإدارة  الإط����اري 
لتعزيز  ت�ضريعية  ن�ضو�ضا  ت�ضمن  وال��ذي 
وت�ضجيع  النفايات  اإدارة  هرمية  تنفيذ 

ال�ضتثمار يف هذا القطاع.
املتعلقة  ال��ربام��ج  تنفيذ  اأن  واأ���ض��اف 
مب�����ض��وؤول��ي��ة امل��ن��ت��ج امل��م��ت��دة يف ق��ط��اع 
فر�س  اإيجاد  يف  ت�ضهم  والتغليف،  التعبئة 
وتطبيق  النفايات،  قطاع  يف  ا�ضتثمارية 
اإىل  ال��ه��ادف  ال��دائ��ري  القت�ضاد  مفهوم 

الأمثل  وا�ضتخدامها  امل��وارد  على  احلفاظ 
اآن  يف  والقت�ضاد  البيئة  تطوير  اأجل  من 
واحد. واأ�ضار اإىل التزام احلكومة بتطبيق 
املبادئ البيئية لر�ضم خارطة طريق العمل 
البيئي يف الأردن، لتنفيذ هذا الربنامج على 
تبني  ب�ضرورة  منها  اإمي��ان��ًا  ال��واق��ع،  اأر���س 
اأثبتت مع مرور الزمن  مبادئ بيئية عاملية 
على  احلفاظ  ل�ضمان  النجاة  ط��وق  باأنها 

البيئة ودميومة املوارد الطبيعية.
تطبيق  تعليمات  اإىل  ال��رداي��دة  ولفت 
املنتج  م�ضوؤولية  مل��ب��داأ  الوطنية  الآل��ي��ة 
الناجتة  ال�ضلبية  الآث��ار  ملعاجلة  املمتدة 
ل�ضنة  والتغليف  التعبئة  مواد  نفايات  عن 
2022 ، التي �ضدرت اأخريا، اإذ جاءت لر�ضم 
معامل وا�ضحة لتنفيذ نظام م�ضوؤولية املنتج 
القطاع  م��ع  بالتعاون  الأردن  يف  املمتدة 
التنفيذية  واجلهات  والتجاري  ال�ضناعي 
اإىل  ال���رداي���دة  واأ���ض��ار  ك��اف��ة.  الر�ضمية 
ح��ر���س ال����وزارة ب�����ض��رورة الط���اع على 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه��ذا 
املجال، بهدف الإفادة منها يف رفد اخلربات 
الازمة  التحتية  البنية  لتطوير  املحلية، 
اإدارة  اململكة  يف  املتولدة  النفايات  لإدارة 
�ضليمة بيئيا، خا�ضة فيما يتعلق بالوحدات 
املنتج  م�ضوؤولية  ن��ظ��ام  لتنفيذ  اخلا�ضة 
عام  اأم��ني  اأك��د  ب��دوره،   .)PRO( املمتدة 
اخل�ضا�ضنة،  حممد  الدكتور  البيئة،  وزارة 
الت�ضاورية،  ال��ل��ق��اءات  تكثيف  ���ض��رورة 
العاقة،  ذات  اجلهات  جميع  مع  والتعاون 

نظام  لتنفيذ  منا�ضبة  اآلية  اإىل  للو�ضول 
ال�ضعيد  على  امل��م��ت��دة  املنتج  م�ضوؤولية 
ت�ضجيل  نظام  ذلك  يف  مبا  واملايل،  الإداري 
اإدارة  واآلية  الب�ضائع،  وم�ضتوردي  منتجي 
لإدارة  قبلهم  من  املدفوعة  املالية  املبالغ 
النفايات. واأو�ضح اأن اأهمية نظام م�ضوؤولية 
املنتج املمتدة تكمن يف تاأكيده على م�ضاهمة 
منتجي وم�ضتوردي املواد والب�ضائع يف اإدارة 
خا�ضة  منتجاتهم،  عن  الناجتة  النفايات 
نواة  وتاأ�ضي�س  والتغليف  التعبئة  نفايات 
تكاليف  خلف�س  ي�ضعى  الذي  النظام  لهذا 
امل��وارد  على  واملحافظة  النفايات  اإدارة 

وتقليل النبعاثات الناجتة عنها.
النظام  تنفيذ  اأن  اخل�ضا�ضنة  وب��ني 
النفايات  اإدارة  مب�ضاريع  ربطه  يتطلب 
اململكة،  يف  ح��ال��ي��ًا  تنفذ  ال��ت��ي  الأخ����رى 
والبحث عن فر�س التمويل املنا�ضبة لدعم 
اإىل  ال��و���ض��ول  امل�����ض��اري��ع، مب��ا يحقق  ه��ذه 
العتبار  بعني  تاأخذ  �ضمولية  خمرجات 

البعدين البيئي والتنموي وا�ضتدامتهما.
ال���وزارة  ع��ام  اأم���ني  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
والطبيعة  للبيئة  الأمل��ان��ي��ة  الحت��ادي��ة 
اإن  هوفمان،  بيتينا  النووية،  وال�ضامة 
م�ضروع  جن��اح  يف  اأ���ض��ه��م  العمل  تكري�س 
التعبئة  قطاع  يف  املمتدة  املنِتج  م�ضوؤولية 
جت��اه  م��ه��م  م��ع��ل��م  اأول  ف��ه��و  وال��ت��غ��ل��ي��ف، 
وال��ذي  وامل�����ض��ت��دام،  ال��دائ��ري  القت�ضاد 
�ضيحمي البيئة والبحر من التلوث، وويوفر 

فر�س عمل خ�ضراء.

*عمان 
عر�ضه  ال��ذي  القد�س،  على  ع��ني  برنامج  ر�ضد 
مهرجان  فعاليات  الث��ن��ني،  الأردين،  التلفزيون 
القد�س يف دورته التا�ضعة ع�ضر، حتت عنوان »انه�ضي 

يا قد�س«، برعاية مركز يبو�س الثقايف.
امل�ضور  الأ�ضبوعي  تقريره  يف  الربنامج  وعر�س 
مت  اأن��ه  اإىل  لفتًا  املهرجان،  من  م�ضاهد  القد�س،  يف 
بهدف  الفل�ضطينية  الرتاثية  ب��الأغ��اين  افتتاحه 

اإعاء ا�ضم القد�س والق�ضية الفل�ضطينية.
لنتزاع  للمقد�ضيني  حماولة  يف  املهرجان  وياأتي 
يعي�ضونها  التي  اليومية  املعاناة  رح��م  من  الفرحة 

ب�ضكل يومي من قبل الحتال الإ�ضرائيلي.
يا  مهرجان”انه�ضي  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 
الفلكلور  �ضمنها  من  عديدة  فعاليات  قد�س” يت�ضمن 
وم�ضرحية  ومو�ضيقية  ثقافية  وفعاليات  الفل�ضطيني 
بني  العاقة  جت�ضد  فل�ضطينية  ل��وح��ات  ومعر�س 
الذاتية  وال��ه��وي��ة  واجل�����ض��د  وال���ذاك���رة  “الأر�س 
الهجمة  ظل  يف  املهرجان  ياأتي  كما  للفل�ضطينيني«. 
على  الإ�ضرائيلي  الح��ت��ال  ي�ضنها  التي  ال�ضر�ضة 
الت�ضييق  خال  من  الفل�ضطينية  الثقافية  املوؤ�ض�ضات 

عليها ومنعها من اإي�ضال الر�ضالة الفل�ضطينية.
وقالت الفنانة الفل�ضطينية، دلل ابو اآمنة، التي 
الفل�ضطيني  ال��رتاث  دور  اإن  املهرجان،  بافتتاح  غنت 
وبني  الإن�ضان  بني  اللحمة  ه��ذه  “تعزيز  يف  عظيم 
نف�ضه من جهة وبني اأفراد جمتمعه من جهة اأخرى”، 
واأهلها  ال��ق��د���س  حتتاجه  م��ا  ه��ذا  اأن  اإىل  م�ضرية 
وثبات  اعتزاز  وتاأكيد  الٌلحمة  على  للحفاظ  اليوم، 
على  بقائهم  وتعزيز  الأر����س،  ه��ذه  على  املقد�ضيني 

اأر�ضهم “ما بقي الزعرت والزيتون«.
مع  اأنه  قنرب،  عيدة  املقد�ضية  اأو�ضحت  بدورها، 
التي  واملاأ�ضاة  القد�س،  يف  “املوؤملة”  الأح��داث  تتابع 
النوع  لهذا  “متعط�ضون”  فاإنهم  املقد�ضيون،  يعي�ضها 
من الفن، والذي يجعلهم يفرحون ويتذكرون اآلمهم 

اأو  ملل  دون  الأر���س  هذه  على  ب�ضمودهم  وي�ضعرهم 
كلل.

ال�ضرفا،  �ضادي  املحرر،  الفل�ضطيني  الأ�ضري  اأم��ا 
الفل�ضطينية  الثقافة  على  احلفاظ  ميكن  ل  اأنه  اأكد 
هذه  تعزز  متكررة  ن�ضاطات  هناك  يكون  اأن  دون 
اإىل  م�ضريا  ال�ضباب،  جيل  ل��دى  خ�ضو�ضًا  الثقافة 
وجود جيل من الفنانني املبدعني ال�ضباب يف فل�ضطني 
من  واأن��ه  جدًا”،  “رائعة  فنية  اأعمال  يقدمون  ممن 
وت�ضجيعهم  مواهبهم  وتنمية  قدراتهم  تعزيز  املهم 
الن�ضال �ضد  من  باعتباره جزءا  الأدبي  الإنتاج  على 
ال�ضتعمار ال�ضتيطاين يف فل�ضطني. والتقى الربنامج 
ات�ضال  عرب  مرقة،  جرير  الإع��ام��ي  يقدمه  ال��ذي 
الثقايف،  يبو�س  مركز  مب��دي��رة  القد�س  م��ن  فيديو 
برنامج  اأي  ترتيب  اأن  اأو�ضحت  التي  اإليا�س،  رانيا 
فني اأو قيام اأي موؤ�ض�ضة ثقافية يف املدينة مبني على 
على  مبني  املركز  اأن  وبينت  واأه��داف.  ور�ضالة  روؤية 
ر�ضالة احلفاظ على الهوية الفل�ضطينية يف القد�س، 
بجميع  الفل�ضطيني  الثقايف  امل��وروث  على  واحلفاظ 
القد�س  يف  احلقيقية  املعركة  اأن  ول�ضيما  اأ�ضكاله، 
الهوية  والثقافة واحلفاظ على  الرواية  معركة  هي 
لل�ضباب  الفل�ضطينية، بحيث تكون وا�ضحة  الوطنية 
والأطفال لكي يحملوها معهم عندما يكربون، يف ظل 
و”�ضهينتها”  الهوية  �ضكل  تغيري  الحتال  حماولت 
ونوع  ال�ضوارع  اأ�ضماء  كتغيري  مظاهر،  عدة  خال  من 
اإليا�س  الفل�ضطيني و�ضرقته. وقالت  الرتاثي  اللبا�س 
وب��داأ   ،1995 ع��ام  انطلق  الثقايف  يبو�س  مركز  اإن 
خوري  ج��ورج  الفنان  من  مببادرة  �ضغرية  كموؤ�ض�ضة 
دعا  حيث  الفنية”،  يبو�س  “موؤ�ض�ضة  ا�ضم  حت��ت 
هذه  لت�ضكيل  القد�س  مدينة  يف  واملهتمون  الفنانون 
اتفاقية  اأعقاب  يف  �ضعورهم  بعد  خ�ضو�ضًا  املوؤ�ض�ضة، 
ثقافية  كعا�ضمة  مركزيتها  فقدت  القد�س  اأن  اأو�ضلو 
للفل�ضطينيني، م�ضددة على اأن الهدف من ت�ضكيل هذه 

املوؤ�ض�ضة هو اإحياء الثقافة يف املدينة.

األميرة عالية بنت الحسين تفتتح أعمال 
االجتماع التنسيقي للهيئات اإلدارية العربية 

لمؤتمر األطراف ال�19 التفاقية السايتس

وزير البيئة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي 
لتفعيل مسؤولية المنِتج الممتدة

عين على القدس يرصد فعاليات 
الدورة 19 لمهرجان القدس

مقال رئيس التحرير

منت  احل��داث��ة  اأّن  رغ���م 
ال�ّضاد�س ع�ضر  القرن  منذ  مت�ضارٍع  ب�ضكٍل  اأوروبا  يف 

املتو�ّضط،  حو�س  بلدان  يف  الّثقافات  ترحال  اأّن  اإّل  امل��ي��ادّي، 
طرحها  ابن  اّلتي  الّنظرّيات  فما   ، الّنمّو  ذلك  يف  الأبرز  العامل  كان 
الرّتحال،  لذلك  اأمثل  من��وذٍج  �ضوى  وغرًبا،  �ضرًقا  خلدون  لتنتقل 
ال�ّضيا�ضّية  ب��ت��زاح��م  الأح����داث  مت��ّي��زت  م��رح��ل��ٍة  ول��ي��د  ف��ال��ّرج��ل 
والإ�ضامّي  العربّي  العامل  يف  والجتماعّية  القت�ضادّية  والّتغرّيات 
ة، خال القرن الّرابع ع�ضر امليادّي،  اأفريقيا بخا�ضّ بعاّمة، و�ضمال 
�ضيا�ضّيٍة  ثقافٍة  امتاك  من  مّكنته  حياته  يف  جتربًة  خا�س  وقد 
واجتماعّيٍة واقت�ضادّيٍة وا�ضعٍة، فبحث يف اأزمات املجتمعات وم�ضاكلها 
من  الّتقليدّيني  املفّكرين  كتابات  عن  اختلفت  جديدًة  اأفكاًرا  ليكتب 
الجتماعّية،  امل�ضاكل  لبع�س  حلوًل  يقّدم  اأن  حاول  اأّنه  كما  قبله. 
حمكًما  ا  علمًيّ بناًء  اأقام  عا�ضها، فهو  اّلتي  الّتجارب  تلك  من  انطاًقا 
الّرائد الأّول يف  علم  املعا�ضرين يعتربونه  املفّكرين  جعل الكثري من 

الجتماع الب�ضرّي. 
تربز املظاهر احلداثّية اخللودنّية يف اآرائه ونظرّياته امل�ضتفي�ضة 
اأفكاًرا جاءت يف مرحلة  حول م�ضاألة  ‘الّدولة واحلاكم‹، لي�ضتخل�س 
�ضّيما  ل  ›الأمري‹،  كتابه  يف  ميكافيلي  كنظرّيات  والإ�ضاح،  الّنه�ضة 
وال�ّضلطة.  احلكم  لنظام  الجتماعّية  للبنية  بتحلياته  يتعّلق  فيما 
ال�ضتبداد  ح��ول  اآرائ���ه  يف  مكيافيلي  مع  يلتقي  اأّن��ه  من  وبالّرغم 
الجتماعّي  العامل  اأّن  اإّل  الّتجارة،  يف  للّرعية  احلاكم  ومناف�ضة 
ف�ضل  فيقول: ›اإّن  خلدون  ابن  اأ�ضبقّية  يوؤّكد  جمبلوفيت�س،  لودوفيج 
ال�ّضبق يرجع بحّق اإىل العّامة الجتماعّي العربّي، ابن خلدون، فيما 
يتعّلق بالّن�ضائح اّلتي اأ�ضداها ميكافيلي للحّكام يف كتابه، الأمري فابن 
املجتمع  تطّور  م�ضّبًها  الّتغيري،  يف  منه  رغبًة  للّدولة  كتب  خلدون 
بالكائن احلّي، فظهور ›الّدولة‹ باملعنى احلديث للكلمة، كان يف القرن 
الّتا�ضع ع�ضر امليادّي،  لكن ابن خلدون تناول هذا املفهوم قبل ذلك 
مبّدٍة طويلٍة،  لي�س م�ضطلح ›دولٍة‹ من قبيل تداول ال�ّضلطة  فح�ضب، 
مظاهرها  عن  حتّدث  احلقيقّي ›للدولة‹، وقد  املفهوم  باإيراده  اإمّنا 
وفر�س  الإدارّي،  اجلهاز  ومركزّية  احلاكم،  وا�ضتبداد  ع�ضبّيٍة،  من 
كما  الّدولة،  �ضاحب  طرف  من  ال�ّضرعّي  والعنف  اجلبائّي،  الحتكار 
اأّكد على اأهّمّية الجتماع وال�ّضلطة يف قيام كيان الّدولة، ›الجتماع 
يف  بّد  ل  واإّنه  فيه،  نتكّلم  اّلذي  العمران  معنى  وهو   ، �ضرورٌيّ للب�ضر 

الجتماع من وازٍع حاكٍم يرجعون اإليه .
الّزعبي  حم��ّم��د  امل����وؤّرخ  َع���َدّ  امل��ب��ك��ر،  الّتنظري  ذل��ك  اإط���ار  ويف 
اأّن  كما  اليوم،  الّنامية  الّدول  اجتماع  لعلم  م�ضدًرا  ن�ضو�س املقّدمة، 
ا�ضتمرار البنيات القرو�ضطّية تدّل على اأّن فكر ابن خلدون وبيئته ل 
يزالن معي�ضني حّتى اليوم )البداوة، القت�ضاد احل�ضرّي والّرعوّي، 

امللكّية امل�ضاعّية، الع�ضبّية الّدينّية والّطائفّية(.
 كذلك جتّلت حداثة ابن خلدون يف اأطروحاته القت�ضادّية اّلتي 
حمّركًة  للّن�ضاط  ال�ّضوق  عّد  فهو  احلديث،  القت�ضاد  مفهوم  لم�ضت 
الّراأ�ضمالّية  نظام  اأ�ض�س  تبلور  من  ق��رون  خم�ضة  قبل  القت�ضادّي 
ال��غ��رب��ّي��ة، ك��م��ا دع���ا اإىل ع���دم ت��دّخ��ل ال���ّدول���ة يف ح��ي��اة ال��ّن��ا���س 
عّد  كما  احل�ضرّي،  للمجتمع  اإف�ضاًدا  تدّخلها  وع��ّد  القت�ضادّية، 
بّد  الأمم، ›ل  لرثاء  يوؤّدي  اّلذي  الّرئي�ضّي  العن�ضر  الإن�ضايّن  العمل 
نائع  وال�ضّ العمران  بني  املتينة  العاقة  وعمل،‹وبنّي  �ضعٍي  من  للّرزق 
احل�ضرّي  العمران  بكمال  تكتمل  نائع  ال�ضّ احل�ضارة، ›اإّن  قيام  يف 
اأّن الّدولة تلتجئ اإىل اجلباية وفر�س ال�ّضلطة  وكرثته،‹ كذلك راأى 
ناعّية  وال�ضّ الّزراعّية  امل��واّد  فت�ضرتي  الأزم���ات،  زمن  الحتكارّية 

باأبخ�س الأثمان، وتبيعها بالغاء دون مراعاٍة لو�ضعّية ال�ّضوق. 
ما طرحه ابن خلدون من اآراء تخ�ّس هيمنة الّنظام ال�ّضيا�ضّي على 
�ضغلت  موا�ضيع  كّلها  والغاء،  ال�ّضلع  والحتكار، وك�ضاد  القت�ضادّي، 
واآدم  كيزناي  كفران�ضوا  اأوروب��ا،  يف  الإ�ضاحّيني  القت�ضادّيني  بال 
�ضميث، الّلذين و�ضعا عديد القواعد القت�ضادّية امل�ضابهة لنظرّياته 
الإي��ط��ايّل  املفّكر  جعل  وذل���ك  ق���رون،  خم�ضة  قبل  طرحها  اّل��ت��ي 
ا�ضتيفانوا كولوزيوا يقول: ›اإّن املفّكر العربّي العظيم اكت�ضف مبادئ 
العدالة الجتماعّية والقت�ضاد ال�ّضيا�ضّي، قبل كون�ضيدران ومارك�س 
ابن خلدون من عباقرة  اإّن  القول،  ق��رون.   ميكن  وباكونني بخم�ضة 
الفكر الإن�ضايّن اّلذين يزدادون ملعاًنا كّلما ارتقى العقل الب�ضرّي، وهو 
به  متّتع  مبا  زمانه،  يف  احلداثّي  الفكر  بواكري  عن  عرّب  اّلذي  الّرجل 
من وعٍي وُبعٍد يف الّنظر؛ فقد تربعمت الكثري من املظاهر احلداثّية 
واملجتمع،  والقت�ضاد  الّدولة  حول  نظرّياته  من  بدًءا  كتاباته،  يف 
اإىل ا�ضت�ضرافاته امل�ضتقبلّية، فهو كتب ليبني الّدولة، وطرح نظرّياٍت 
القرن  خال  اأوروبا  يف  الإ�ضاح  مرحلة  يف  نف�ضها  جاءت  اقت�ضادّيًة 
الّتا�ضع ع�ضر، ولول ذلك البعد احلداثّي، ملا تكّررت دعوات املفّكرين يف 
العامل ل�ضتنطاق فكره اليوم، وذلك اإن دّل على �ضيٍء، اإمّنا يدّل على اأّن 
احلداثة مل تن�ضاأ دفعًة واحدًة، بل تطّورت عرب احلقب واحل�ضارات، 
اأّن احلداثة منتٌج  اإثباته امل�ضت�ضرقون الغربّيون،  األّح على  بخاف ما 

ح�ضارٌيّ انفردت به احل�ضارة الغربّية.

خالد خازر الخريشا

الفكر الخلدوني ومرحلة 
االصالح االوروبي

khrishakhaled@yahoo.com

الوطني لمكافحة األوبئة يبحث 
اإلجراءات االحترازية لمواجهة الكوليرا

*عمان 
والأمرا�س  الأوبئة  ملكافحة  الوطني  املركز  عقده  اجتماع  بحث 
املعنية،  اجلهات  وح�ضور  القطب  رائدة  الدكتورة  برئا�ضة  ال�ضارية، 
لا�ضتعداد  الوطني  امل�ضتوى  على  الحرتازية  الإج��راءات  الثاثاء، 
بع�س  يف  لانت�ضار  عودته  بعد  الكولريا  مر�س  ملواجهة  وال�ضتجابة 

دول اجلوار.
وال��زراع��ة،  ال�ضحة،  وزارات:  عن  ممثلون  الجتماع  يف  و�ضارك 
والبيئة، واملياه والري، واملركز الوطن لاأمن واإدارة الأزمات، واملوؤ�ض�ضة 

العامة للغذاء والدواء وجهات �ضريكة اأخرى.
وناق�س املجتمعون م�ضتجدات عودة انت�ضار مر�س الكولريا يف بع�س 
املا�ضي  الأ�ضبوع  بها  التو�ضية  متت  التي  الإجراءات  ومتابعة  اجلوار، 
اجلهات  بني  التن�ضيق  ا�ضتمرارية  �ضرورة  موؤكدين  اخل�ضو�س،  بهذا 
ال�ضحي  الأم��ن  ل�ضمان  املقبلة  الفرتة  يف  املركز  مع  املعنية  الر�ضمية 

ومنع انت�ضار املر�س يف اململكة.
امل�ضافرين  اأمتعة  على  الرقابة  تكثيف  ���ض��رورة  على  و���ض��ددوا 
القادمني من املعابر احلدودية، خا�ضة على الأغذية التي توؤكل نيئة 
غري  اأو  معلبة  غري  كانت  حال  يف  واإتافها  والفاكهة  اخل�ضروات  مثل 

م�ضنعة.
واأكد املجتمعون اأن الو�ضع يف اململكة املتعلق بالكولريا مطمئن حتى 
الآن، لأن مياه ال�ضرب امل�ضدر الرئي�س لنتقال عدوى الكولريا ماأمونة 
يف الأردن ومطابقة للموا�ضفات واملقايي�س، كما اأن املياه العادمة تعالج 

يف حمطات التنقية املخ�ض�ضة لهذه الغاية.
جاهزة  اململكة،  يف  ال�ضحية  التحتية  البنية  اأن  على  و���ض��ددوا 
باإ�ضابتها  ي�ضتبه  اأو  ر�ضدها  يتم  حالت  اأي  مع  التعامل  على  وق��ادرة 

مبر�س الكولريا.
اإن من مهام املركز، وفقا لنظامه،  بدورها، قالت الدكتورة القطب 
والإقليمي  الوطني  امل�ضتوى  على  ال�ضارية،  والأمرا�س  الأوبئة  ر�ضد 
والتو�ضية  النا�ضئة  اأو  اجلديدة  التهديدات  عن  والك�ضف  وال��دويل، 
ب�ضاأن الوقاية منها، بالإ�ضافة اإىل تن�ضيق جهود ال�ضتجابة لاأوبئة 
الطوارئ  خطط  وتنفيذ  الأخ��رى  ال�ضحية  والتهديدات  واجلوائح 

ال�ضحية.

وادي االردن:  تعديل أسس حفر 
اآلبار في مناطق األغوار الجنوبية

  
*عمان 

اإن  حما�ضنة،  منار  املهند�س  الردن  وادي  �ضلطة  عام  اأم��ني  قالت 
جمل�س الوزراء وافق اأخريا، على تعديل ا�ض�س حفر الآبار اجلوفية يف 
منطقة وادي الأردن، وال�ضماح للوحدات الزراعية يف مناطق الأغوار 
اجلنوبية بال�ضتفادة من املياه املاحلة، للتخفيف من عجز املياه طوال 

فرتات الزراعة و�ضمان توفري م�ضدر ا�ضتخدام دائم.
وا�ضافت يف بيان الثاثاء، اأن حفر الآبار ا�ضبح م�ضموحا يف مناطق 
املزارعني  يخدم  مبا  واجلنوبية،  والو�ضطى  ال�ضمالية  الردن  وادي 
وي�ضهل عليهم ، موؤكدة ان ا�ضتخدام هذه املياه يحافظ على ا�ضتدامة 

الزراعات يف تلك املناطق بجميع اأنواعها.
الت�ضهيل  اىل  يهدف  التعديات  هذه  اإق��رار  ان  املحا�ضنة،  وبينت 
مياه  م�ضادر  وتوفري  بواجبهم،  القيام  من  ومتكينهم  املزارعني،  على 
املائية  امل�ضادر  تراجع  ظل  يف  خا�ضة  مزروعاتهم  ل��ري  للمزارعني 
مناطق  يف  �ضيما  ل  املناخية،  التغريات  اآث��ار  تزايد  نتيجة  املتاحة 
الأردن مبا ي�ضمن توفري كميات مياه ا�ضافية لتعزيز النتاج الزراعي.

املعينة،  والرتاخي�س  ال�ضروط  وفق  جاء  القرار  اأن  اىل  وا�ضارت 
مو�ضحة ان الأ�ض�س تق�ضي بال�ضماح بحفر الآبار يف وادي الردن ل�ضنة 
وحتى  �ضمال  العد�ضية  بني  الواقعة  الزراعية  الوحدات  على   2022
الغويبة جنوبا مبا فيها م�ضروع 14،5 كم، �ضريطة ان تكون م�ضمولة 

مب�ضاريع ري �ضلطة وادي الردن.
ميلك  من  كل  على”  تنطبق  الأخرية  التعديات  بنود  ان  واكدت 
زراعية  وحدة  او  اثنني  عن  تقل  ل  زراعية  بوحدات  الت�ضرف  حق 
املياه  كمية  تكون  واأن  دومن��ا،   60 على  تزيد  اأو  ت�ضاوي  مب�ضاحة 
مكعب  مرت  األف   75 من  اأقل  كانت  اإذا  جمانا  البئر  من  امل�ضتخرجة 
وما يزيد على ذلك، ب� 100 فل�س/م3، وان تكون الوحدات الزراعية 
احلو�س  نف�س  �ضمن  ال��واح��دة  البئر  من  بالنتفاع  ت�ضرتك  التي 
تقع  التي  الزراعية  الوحدات  بني  امل�ضافة  تزيد  ل  اأن  اأو  الزراعي 
عمق  يزيد  ل  واأن  م��رت،   1000 على  خمتلفة  زراع��ي��ة  اأح��وا���س  يف 
الوحدة  تت�ضارك  ان  وليجوز  مرتا،   150 على  اجلوفية  البئر  حفر 
الزراعية باأكرث من بئر، يحظر زراعة ال�ضجار اجلديدة يف الوحدة 

دون موافقة �ضلطة وادي الردن”.

اإلدارة المحلية: الشراكات الدولية 
وضعت األردن في مساره البيئي الصحيح

*عمان 
ح�ضني  املهند�س  املحلية  الإدارة  ل���وزارة  ال��ع��ام  الأم��ني  اأك��د 
البيئي  ال���ذراع  ال�ضلبة  النفايات  اإدارة  مديرية  اأن  مهيدات، 
ال�ضرتاتيجية  بتنفيذ  التزاما  امل�ضاريع  من  العديد  نفذت  للوزارة 
واأ�ضار  احلكومة.  اأطلقتها  التي  ال�ضلبة  النفايات  لإدارة  الوطنية 
املانحة  واجلهات  الدولية  املنظمات  مع  التن�ضيقي  الجتماع  خال 
ا�ضتطاعت  الدولية  واجلهود  ال�ضراكات  اأن  اىل  الثاثاء،  اليوم 
مهام  ت�ضهل  واأن  ال�ضحيح  البيئي  م�����ض��اره  يف  الردن  ت�ضع  اأن 
اخلدمات  وجمال�س  البلديات  على  والرقابية  الإ�ضرافية  الوزارة 
النفايات  اإدارة  جم��ال  يف  العمل  تنظيم  خ��ال  م��ن  امل�ضرتكة 
م�ضاريع  من  نفذته  ما  خال  من  متطورا  منوذجا  لت�ضبح  ال�ضلبة 
يف  البيئي  النظام  م�ضتوى  عززت  حديثة  باأنظمة  و�ضحية  بيئية 
حياة  ونظام  دخل  كم�ضدر  العاملة  الأي��دي  وتبنتها  املجتمعات 

اآمن. واقت�ضادي  اجتماعي 
الأوروب��ي  بالحتاد  املتمثلة  املانحة  اجلهات  من  مهيدات  وطالب 
نطاق  وتو�ضيع  الت�ضاركية  ب��زي��ادة  الداعمة،  وال���دول  واملنظمات 
اجلهود  وتوحيد  اململكة  حمافظات  باقي  خلدمة  البيئية  اخلدمات 
من�ضاآت  اىل  والو�ضول  التدوير  واإع��ادة  والفرز  اجلمع  معايري  لتباع 
عمل  فر�س  وتوفر  ومقوماته  البيئي  النظام  تدعم  النفايات  لإدارة 

ت�ضهم يف احلد من خماطر الفقر والبطالة.
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*نيويورك 
اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر 
اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني اأمين ال�ضفدي، 
يف نيويورك، عددًا من اللقاءات مع نظرائه 
وزراء اخلارجية امل�ضاركني يف اأعمال الدورة 

ال� 77 للجمعية العامة لاأمم املتحدة.
و���ض��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأف�����ادت 
ال�ضفدي  اأن  �ضحفي،  بيان  يف  املغرتبني 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  م��ع  ب��ح��ث 
حممد  ال�ضيخ  القطري  اخلارجية  ووزي��ر 
امل�ضرتك  العمل  ثاين  اآل  عبدالرحمن  بن 
التاريخية  العاقات  لتطوير  املتوا�ضل 
والق�ضايا  ال�ضقيقني  البلدين  بني  الأخوية 
العربي  العمل  تعزيز  وجهود  الإقليمية 
الإقليمية  التحديات  ملواجهة  امل�ضرتك 

وخدمة الق�ضايا وامل�ضالح العربية.
وال���ت���ق���ى ال�����ض��ف��دي ن��ظ��ريي��ه وزي���ر 
ح�ضني  ف��وؤاد  الدكتور  العراقي  اخلارجية 
كاثرين  الفرن�ضية  اخل��ارج��ي��ة  ووزي����رة 

تعزيز  �ضبل  ب��ح��ث  اج��ت��م��اع  يف  ك��ول��ون��ا، 
حلل  املبذولة  واجلهود  امل�ضرتك،  التعاون 
بغداد  موؤمتر  ومتابعة  الإقليمية،  الأزمات 
لاجتماع  والتح�ضري  وال�ضراكة  للتعاون 

الثاين الذي كان تقرر عقده يف عمان.
يف  بحثا  وكولونا  ال�ضفدي  اإن  وقالت 
القمة  لقاء  خم��رج��ات  منف�ضل  اجتماع 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  جمع  ال��ذي 
يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  والرئي�س 
اأهمية  موؤكدين  املا�ضي،  الأ�ضبوع  باري�س 
العمل على تنفيذ ومتابعة خمرجات لقاء 

القمة.
البيان  بح�ضب  ال�ضفدي  التقى  كما 
نيكو�س  اليوناين  اخلارجية  وزي��ر  نظريه 
تو�ضعة  ف��ر���س  م��ع��ه  وب��ح��ث  دي��ن��دي��ا���س. 
ويف  املجالت،  خمتلف  يف  الثنائي  التعاون 
�ضياق اآلية التعاون الثاثي مع قرب�س، ويف 

اإطار ال�ضراكة مع الحتاد الأوروبي.
وبحث ال�ضفدي اأي�ضا مع وزير خارجية 

ب��وج��ار  ال�ضمالية  م��ق��دون��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �ضبل  عثماين، 
اجلارية  والتح�ضريات  املجالت،  خمتلف 
الأم���ن  ملنظمة  املتو�ضطي  امل��وؤمت��ر  لعقد 
والتعاون الأوروبي واملقرر عقده يف اململكة 
حيث  املقبل  الأول  ت�ضرين  �ضهر  خ��ال 
ال�ضمالية حاليًا جمموعة  ترتاأ�س مقدونيا 

ال�ضركاء من املتو�ضط يف املنظمة.
 واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن ال�ضفدي �ضارك 
القت�ضادي  املنتدى  عقده  الذي  اللقاء  يف 
والتعاون  وال�ضتدامة  الأمن  حول  العاملي 
من  ع��دٍد  مواجهة  �ضبل  لبحث  وال�����ض��ام، 
التحديات العاملية وتن�ضيق اجلهود الدولية 
�ضارك  كما  امل�ضتدامة  والتنمية  اإزائ��ه��ا، 
ال�ضنوي  الجتماع  يف  اأم�س،  يوم  ال�ضفدي، 
الوزاري ال�ضابع ع�ضر ملعهد ال�ضام الدويل، 
بدعوة م�ضرتكة من دولة الإمارات العربية 
الأمري  و�ضمو  لوك�ضمبورغ،  ودوقية  املتحدة 

زيد بن رعد رئي�س املعهد.

*الدوحة 
اإن  ا�ضتيتية،  نايف  العمل  وزي��ر  ق��ال 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  قطر،  اأمري  منحة 
يف  لاأردنيني  وظيفة   9100 وف��رت  ث��اين، 
�ضوق العمل القطري، موؤكدا اأن هذه املنحة 
احل��ايل،  ال��ع��ام  مطلع  تفعيلها  اإع���ادة  مت 
لاأردنيني  عمل  فر�ضة  األ���ف   20 لتوفري 
لكل  فر�ضة  اآلف   10 بواقع  مرحلتني  على 

مرحلة.
لوكالة  ت�ضريحات  يف  ا�ضتيتية  وق��ال 
 2400 هناك  اإن  “قنا”  القطرية  الأنباء 
�ضوق  يف  عمل  فر�س  على  ح�ضلوا  اأردين 
املخ�ض�ضة  املنحة  �ضمن  القطري  العمل 
اأن  موؤكدا  اجل��اري،  العام  خال  للوظائف 
للطاقات  اآفاقًا جديدة  هذه اخلطوة تفتح 
الأردنية من اأجل العمل يف ال�ضوق القطري 
جهود  مثمنًا  الوظيفي،  باأمانه  يتميز  الذي 
ال��ك��ف��اءات  ا�ضتقطبت  ال��ت��ي  ق��ط��ر  دول���ة 

الأردنية من خمتلف اخلربات واملجالت.
ا�ضتقطبت  الوظائف  هذه  اأن  واأ�ضاف 
الأردنية  والطاقات  اخل��ربات  من  العديد 
اأو  التمري�س  جم��ال  يف  ���ض��واء  املتنوعة، 
اخل��دم��ات  جم��ال  يف  اأو  امل��رك��ب��ات  �ضيانة 
وال��ق��ط��اع��ات  التخ�ض�ضات  م��ن  وغ��ريه��ا 
الأردن  يف  جاٍر  العمل  باأن  منوهًا  الأخ��رى، 
املطلوبة  امل��ه��ارات  وحتليل  درا���ض��ة  على 
قطر؛  ل��دول��ة  امل�ضتقبلية  والحتياجات 
الأردن��ي��ة  ال��ط��اق��ات  وت��اأه��ي��ل  متكني  ليتم 

واإدماجها يف �ضوق العمل القطري.
املن�ضة  ب���اأن  ا�ضتيتية  ال��وزي��ر  ون���وه 
الأردنية  الطاقات  ل�ضتقطاب  املخ�ض�ضة 
مهمة  مبادرة  مبثابة  تعد  قطر  دول��ة  اإىل 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  �ضمو  من  ومقدرة 
والعميقة  الأخوية  العاقات  ظل  يف  ثاين 
هذه  ا���ض��ت��م��راري��ة  متمنيًا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
ال�ضوق  لكون  نطاق؛  اأو�ضع  التفاقيات على 

عند  الأه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة  يعترب  ال��ق��ط��ري 
الأردن.

واأ�ضاد بدور ال�ضفارة القطرية يف عمان، 
التي بذلت جهودًا كبرية بتقدمي الت�ضهيات 
اأثناء  الإجراءات،  وت�ضهيل  لإمتام  املمكنة 
للعمل  املر�ضحني  الأردن��ي��ني  تقدمي  ف��رتة 
على  للح�ضول  املطلوبة  اأوراق��ه��م  قطر  يف 

تاأ�ضرية العمل.
القطرية  الوظائف  من�ضة  اأن  يذكر 
على  ح��ر���ض��ت  الأردن،  يف  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
يف  الراغبة  الأردنية  الكفاءات  ا�ضتقطاب 
�ضاغر  األف   20 �ضمن  قطر  دولة  يف  العمل 
يتم  بحيث  مرحلتني،  على  مق�ضم  وظيفي، 
�ضمن  العمل  يف  الراغبني  طلبات  ا�ضتقبال 
لتكون  املخ�ض�ضة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�ضة 
من  العمل  لفر�س  املتقدمني  اختيار  عملية 
قطر  يف  اخلا�س  والقطاع  ال�ضركات  قبل 

بال�ضراكة مع غرف ال�ضناعة والتجارة.

الصفدي يجري مباحثات 
مع عدد من وزراء الخارجية

وزير العمل: 2400 أردني حصلوا على 
فرص عمل في قطر منذ مطلع العام

*وكاالت 
اأعلنت اأوكرانيا اأن قواتها توا�ضل التوغل �ضرقا يف الأرا�ضي 
لهجوم  الطريق  ميهد  مما  موؤخرا،  رو�ضيا  منها  ان�ضحبت  التي 
حمتمل على القوات الرو�ضية يف منطقة دونبا�س مع �ضعي كييف 

للح�ضول على مزيد من الأ�ضلحة من الغرب.
ال�ضلطات  دعت  الأوك���راين،  الع�ضكري  التقدم  م��وازاة  ويف 
املدعومة من مو�ضكو يف دونبا�س اإىل اإجراء ا�ضتفتاء عاجل على 

ان�ضمام املنطقة اإىل رو�ضيا.
يف  زيلين�ضكي،  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�س  علق  وهكذا 

خطابه الليلي م�ضاء الإثنني:
يركز  اأنه  م�ضيفا  ذعر”،  حالة  يف  املحتلني  اأن  الوا�ضح  »من 
“ال�ضرعة التي تتحرك بها قواتنا، و�ضرعة ا�ضتعادة  الآن على 

احلياة الطبيعية” يف املناطق املحررة.
اأم��ام  بالفيديو  خطابا  �ضي�ضتغل  اأن��ه  اإىل  زيلين�ضكي  ومل��ح 
اإىل  ال��دول  لدعوة  الأربعاء،  املتحدة،  لاأمم  العامة  اجلمعية 

ت�ضريع ت�ضليم الأ�ضلحة وامل�ضاعدات لباده.
اأوكرانيا  احتياجات  تلبية  ل�ضمان  جهدنا  ق�ضارى  »نبذل 
والقت�ضادية  وامل��ال��ي��ة  الدفاعية  امل�ضتويات،  جميع  على 

والدبلوما�ضية«.
الأوك��راين  احلاكم  غايداي  �ضريغي  قال  اأخ��رى،  جهة  ومن 
الآن  يخ�ضع  دونبا�س  منطقة  من  جزء  وهو  لوغان�ضك،  لإقليم 
ا�ضتعادت  الأوكرانية  القوات  اإن  الرو�ضية،  القوات  ل�ضيطرة 
الإقليم، وت�ضتعد  بيلوهوريفكا يف  الكاملة على قرية  ال�ضيطرة 

للقتال ل�ضتعادة ال�ضيطرة على الإقليم باأكمله.
كل  على  قتال  “�ضيدور  “تلجرام”:  على  غ��اي��داي  وكتب 

�ضنتيمرت. العدو ي�ضتعد للدفاع. لذلك لن ندخل ب�ضهولة«.
خاركيف  منطقة  يف  امل�ضاد  الهجوم  يف  اآخر  مهم  تطور  ويف 
اإن  الأوكرانية  امل�ضلحة  القوات  قالت  اأوكرانيا،  �ضرقي  �ضمال 

قواتها عربت نهر اأو�ضكيل مطلع الأ�ضبوع.
ويتدفق النهر جنوبا ليلتقي مع نهر �ضيفر�ضكي دونيت�س الذي 
مير عرب منطقة دونبا�س، وهي الهدف الرئي�ضي للهجوم الرو�ضي.

عام  منذ  لرو�ضيا  املوالني  لانف�ضاليني  قاعدة  ولوغان�ضك 
2014، و�ضقطت يف اأيدي الرو�س بالكامل منذ يوليو بعد معارك 

دموية.

*بكني 
والعراق  ولبنان  و�ضوريا  الأردن  من  عرب  �ضحفيون  ناق�س 
اليوم  واجلزائر،  وال�ضودان  وم�ضر  واليمن  وُعمان  وال�ضعودية 
من  مزيد  تعزيز  �ضبل  بكني،  ال�ضينية  العا�ضمة  يف  الثنني، 
ال�ضحافة  ونقابات  احتادات  بني  الإعامي  والتبادل  التوا�ضل 
ال�ضحفيني  وجمعية  العربية  البلدان  يف  الإعامية  واملوؤ�ض�ضات 

لعموم ال�ضني.
جاء ذلك، خال زيارة نظمها املركز ال�ضيني الدويل للتوا�ضل 
للمقر الرئي�ضي جلمعية ال�ضحفيني لعموم ال�ضني يف  الإعامي، 
بكني، �ضمت ما يزيد عن 90 �ضحفيا و�ضحفية من دول عربية 
واملحيط  الاتينية  واأمريكا  واأفريقيا  الو�ضطى  واآ�ضيا  اآ�ضيا  ومن 
تنظمها  التي  التدريبية  ال���دورة  يف  حاليا  ي�ضاركون  ال��ه��ادي 

اجلمعية ال�ضينية للدبلوما�ضية العامة.
خال  العربية،  ال��دول  من  وال�ضحفيات  ال�ضحفيون  واأّك��د 
مديرية  يف  الربامج  ق�ضم  يف  مب�ضوؤولة  جمعهم  منف�ضل  لقاء 
على  الرتكيز  اأهمية  جينغ،  زينغ  باجلمعية،  الدويل  الت�ضال 
الأ�ضعدة،  خمتلف  على  اجلانبني  بني  الإعامي  التبادل  تو�ضيع 
تبادل  جم��ال  يف  اأو  اخل��ربات،  ونقل  التدريب  جم��ال  يف  �ضواء 
الزيارات وتنظيم املوؤمترات واملنتديات ومناق�ضة اأهم التحديات 
العمل الإعامي و�ضبل تطويره ومواكبته لأحدث  التي تواجه 
املتطلبات  ليائم  املحتوى  تطوير  وكيفية  الرقمية  التقنيات 

املتزايدة للجمهور املتلقي.
الق�ضايا  مناق�ضة  اأهمية  ال��ع��رب،  ال�ضحفيون  واأّك���د  كما 
امل�ضرتك،  الهتمام  ذات  والتنموية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
وال�ضتفادة من التجارب الناجحة لل�ضني يف التنمية ومكافحة 

الفقر والطاقة املتجددة والتغري املناخي وغريها من املجالت.
من  مل��زي��د  ال�ضني  لعموم  ال�ضحفيني  جمعية  ودع���وا  كما 
الهياكل  مع  والتوا�ضل  العربي  ال�ضعيد  على  واحل�ضور  التوا�ضل 
املوؤ�ض�ضية الإعامية ونقابات ال�ضحفيني واحتاداتهم يف العامل 
العربي، من خال التاأ�ضي�س ملنتديات ومن�ضات رقمية واحتادات 

ت�ضم ال�ضحفيني واملوؤ�ض�ضات ال�ضحفية من كا اجلانبني.
 8 يف  تاأ�ض�ضت  قد  كانت  ال�ضني،  لعموم  ال�ضحفيني  وجمعية 
وقتها،  ُت�ضّمى  وكانت  �ضنغهاي،  مدينة  يف   1937 الثاين  ت�ضرين 
اأ�ضبحت   1949 ويف  ال�ضينني،  ال�ضباب  ال�ضحفيني  جمعية 
اجلمعية ع�ضوا يف الحتاد الدويل لل�ضحفيني، ويف العام 2000 

مت اعتماد يوم 8 ت�ضرين الثاين “يوم ال�ضحفي يف ال�ضني«.
ال�ضكرتري  ق��ّدم��ه  عر�ضا  بدايتها،  يف  ال��زي��ارة  وت�ضمنت 
يو  تيان  اجلمعية،  يف  الدولية  ال�ضوؤون  عن  امل�ضوؤول  التنفيذي 
قال  التدريبية،  ال��دورة  يف  امل�ضاركني  ال�ضحفيني  جلميع  هون، 
 216 من  تتاألف  حكومية  غري  منظمة  هي  اجلمعية  اإن  فيه 
وتلفزيون  واإذاع��ة  واإعامية  �ضحفية  موؤ�ض�ضات  ميثلون  ع�ضوا 
على  �ضحفية  وجمعيات  الدولة،  م�ضتوى  على  اأنباء  ووك��الت 
م�ضتوى املقاطعات ومناطق احلكم الذاتي والبلديات، واحتادات 
ال�ضحفيني من املهن اخلا�ضة واملوؤ�ض�ضات الكربى العاملة يف جمال 

التعليم والبحث يف جمال الإعام وال�ضحافة.
هو  اجلمعية  يف  ال��ق��رار  ل�ضنع  العليا  الهيئة  اأن  واأ���ض��اف 
من  �ضنوات   5 كل  انتخابه  يتم  الذي  للجمعية  الإدارة  جمل�س 
اللجنة  قبل  من  املٌعّينة  ال�ضكرتارية  وتتوىل  الأع�ضاء،  قبل 
الدائمة ملجل�س الإدارة ال�ضوؤون اليومية، فيما تتاألف اجلمعية 
من مديرية العمل املحلي، ومديرية الت�ضال الدويل، ومديرية 
التدريب  ومركز  العام  واملكتب  وماكاو،  كونغ  هونغ  �ضوؤون  اإدارة 

ال�ضحفي.
حماية  م�ضوؤولية  ه��ون،  يو  تيان  وف��ق  اجلمعية،  وتتوىل 
على  بالتاأكيد  وتقوم  لل�ضحفيني،  امل�ضروعة  وامل�ضالح  احلقوق 
املهنية  والأخاقيات  الذاتي  الن�ضباط  على  املحافظة  اأهمية 
يف املجال الإعامي وال�ضحفي، وتنتقد ال�ضلوكيات التي تنتهك 

اأخاقيات املهنة.
مع  الإعامي  والتعاون  التبادل  بتنظيم  اجلمعية  وتقوم 
اأنحاء  جميع  يف  دول��ة   100 من  اأك��رث  يف  ال�ضحفية  املوؤ�ض�ضات 
وت�ضتقبل  للخارج،  �ضينية  �ضحفية  وف���وًدا  وتر�ضل  ال��ع��امل، 
الأج��ان��ب  للمرا�ضلني  خ��دم��ات  وت��ق��ّدم  الأج��ان��ب،  ال�ضحفيني 
وعقد  ال�ضحفية  ال��رح��ات  وت��رت��ب  ب��ك��ني،  يف  املتمركزين 
وتنظيم  الدولية  العمل  وور�س  والندوات  ال�ضحفية  املوؤمترات 
امل�ضاركة  جانب  اىل  املختلفة،  الرتفيهية  والأن�ضطة  الزيارات 
يف الأن�ضطة التي تنظمها املنظمات ال�ضحفية الدولية ومنظمة 

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.
واأو�ضح تيان يو هون، اأن هناك 171 األف �ضحفي يعملون يف 
قطاع ال�ضحف، ومليون و 11 األفا يف قطاع الإذاعة والتلفزيون، 
الذين  ال�ضحفيني  عدد  اأن  علما  الأنباء،  وك��الت  يف  األفا   14 و 
 263 و  األ��ف   194 املفعول  �ضارية  �ضحفية  �ضهادات  يحملون 

�ضحفيا.
وتابع اأن عدد م�ضتعملي الإنرتنت يف ال�ضني يبلغ مليار و32 
�ضبكة  على  الأخبار  م�ضتخدمي  عدد  ويبلغ  م�ضتخدم،  مليون 
خدمة  م���زودي  ع��دد  ويبلغ  م�ضتخدم،  مليون   771 الن��رتن��ت 
وفقا  م���زودا،   3208 الن��رتن��ت  �ضبكة  على  الأخ��ب��ار  معلومات 
للعام  الإن��رتن��ت  تطّور  عن  ال���49  لل�ضني  الإح�ضائي  للتقرير 

.2021
اجلمعية  اأن  احلا�ضرين،  لل�ضحفيني  ه��ون،  يو  تيان  واأّك��د 
اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�ضحفيني  جميع  م��ع  بالتعاون  ت��رح��ب 
العامل، وال�ضتماع ملختلف املقرتحات لتعزيز التبادل والتدريب 

والتعاون الإعامي.

ابتكار منظومة اتصاالت خاصة 
للغواصات في بحر الصين الجنوبي

*بكني 
امل��اء  حت��ت  ل��ات�����ض��ال  منظومة  �ضينيون  ع��ل��م��اء  اب��ت��ك��ر 
اجلنوبي،  ال�ضني  بحر  يف  ال�ضينية  الغوا�ضات  �ضت�ضتخدمها 
و�ضتمّكنهم من احلفاظ على اإ�ضارات م�ضتقرة على م�ضاحة تقّيم 

ب�30000 كيلومرت مربع.
وذكرت �ضحيفة �ضاوث مورنينغ بو�ضت ال�ضينية، الثاثاء، اأن 
الأجهزة التي ابتكرها املهند�ضون ال�ضينيون ا�ضتطاعت التقاط 
اإ�ضارات �ضوتية واردة من م�ضافة 105 كيلومرتات على عمق 200 
مرت، وذلك اأثناء الختبارات التي اأجريت يف منطقة مهمة متر 

بها الغوا�ضات ال�ضينية.
وبلغت �ضرعة اإر�ضال املعلومات نحو 200 بيت يف الثانية.

على  القدرة  تنا�ضب  ال�ضرعة  هذه  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
تر�ضلها  املنخف�ضة  بالرتددات  العاملة  لاإذاعة  اإ�ضارات  مترير 
با�ضتخدام  النووية  غوا�ضاتها  اإىل  ال�ضينية  البحرية  قيادة 

هوائيات اأر�ضية �ضخمة.
اأية  تت�ضمن  مل  امل�ضّفرة  الإ���ض��ارات  ف��اإن  العلماء  وح�ضب 
اأخطاء على الرغم من تاأثري ال�ضو�ضاء، م�ضرية اإىل اأن الت�ضال 
ال�ضوتي مبثل هذه ال�ضرعة واجلودة عادة ما تتقّيد مب�ضافة 10 

كيلومرتات فقط.
تطلقها  اأ���ض��وات  مثل  املنخف�س  ال��رتدد  اأ���ض��وات  اأن  يذكر 
اآلف  وحتى  مئات  اإىل  املحيط  يف  تنت�ضر  اأن  ميكن  احليتان 
التعرف عليها وفك �ضيفرتها يعدان يف غاية  الكيلومرتات، لكن 

ال�ضعوبة.
وكبري  الهند�ضية  “هاربني”  جامعة  يف  الأ���ض��ت��اذ  واأ���ض��ار 
يف  التجربة  نتائج  اأن  اإىل  �ضوندزو،  لو  امل�ضروع،  يف  الباحثني 
اجليدة  واملوا�ضفات  الفاعلية  اأّك���دت  اجلنوبي  ال�ضني  بحر 
حتت  الت�ضالت  مدى  زي��ادة  �ضبيل  يف  اجلديدة  للتكنولوجيا 

املائية الع�ضكرية.

سابقة تاريخية.. شيخ األزهر 
يعين امرأة في منصب مستشار

*القاهرة 
الطيب،  اأح��م��د  الأزه����ر،  �ضيخ  ق��رر  تاريخية،  �ضابقة  يف 
للوافدين  الإ�ضامية  العلوم  كلية  عميد  تعيني  الثاثاء،  يوم 
�ضيخ  م�ضت�ضار  من�ضب  يف  ال�ضعيدي،  نهلة  الدكتورة  بالقاهرة، 

الأزهر ل�ضوؤون الوافدين.
يف  ام���راأة  تعيني  فيها  يجري  التي  الأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه 
تلك  ق�ضر  من  طويلة  عقود  بعد  الأزه��ر،  �ضيخ  م�ضت�ضار  من�ضب 

املنا�ضب على الرجال فقط.
العلوم  كلية  عميد  من�ضب  ال�ضعيدي  �ضغلت  اأن  و�ضبق 
الطاب  تعليم  تطوير  مركز  ورئي�س  للوافدين،  الإ�ضامية 
عربية”،  نيوز  “�ضكاي  موقع  مع  خا�س  حديث  ويف  الوافدين. 
قالت “ال�ضعيدي”: “هذا القرار من ف�ضل اهلل علينا اأن نو�ضع يف 
تلك امل�ضوؤولية ونحظى بثقة الإمام الأكرب ونتوىل هذا املن�ضب 
ثقيًا  عبًئا  وحتملنا  العربية  واللغة  الدين  بن�ضر  يتعلق  الذي 

وندعو اهلل اأن نكون على قدر تلك امل�ضوؤولية«.
واأ�ضارت اإىل اأن القرار اأثبت اأنه ل فرق بني املراأة والرجل يف 
تويل املهام ال�ضعبة، واملعيار هو العمل اجلاد واأن يظل كل اإن�ضان 
جنح يف مهامه ال�ضابقة يف نيل الثقة لتويل امل�ضوؤوليات الأكرب، 
املا�ضي  تعب  اأن  واأ�ضعرين  للغاية  جيد  موؤ�ضر  “هذا  م�ضيفة: 
الثقة  هذه  اأثمر  امل�ضوؤولية  هذه  على  والقيام  والتخطيط  كله 
اأن ي�ضلن  اأكون واحدة من الن�ضاء الاتي ا�ضتطعن  اأن  لأ�ضتطيع 

اإىل �ضناعة قرار اأو يف موقع قيادة«.
والإنتاج  اجلدية  اأن  على  الأزه��ر  �ضيخ  م�ضت�ضارة  و�ضددت 
كبري  دور  لها  امل��راأة  واأن  القادية،  املنا�ضب  لتويل  املقيا�س  هما 
ذكرت  ما  ووفق  الكبرية.  قدراتها  لتثبت  املقبلة  الفرتة  خال 
ال�ضعيدي، فاإن هناك عدًدا من املهام وامللفات التي �ضتعكف على 
العمل عليها خال املرحلة املقبلة، على راأ�ضها ا�ضتكمال منظومة 
ل� 10  ا�ضرتاتيجية �ضاحلة  التي جرى و�ضعها بخطة  الوافدين 
�ضنوات، م�ضيفة: “�ضنكمل تلك اخلطوة التي ا�ضتوعبت منظومة 
البنية  حيث  م��ن  كاما  ا�ضتيعابا  م�ضر  داخ��ل  يف  ال��واف��دي��ن 
التحتية عرب املنهج والطالب والأ�ضتاذ لكي يكون اإ�ضاحا �ضامًا 

وهي خطة م�ضينا فيها بكل جدية و�ضن�ضتمر فيها«.

تظاهرة قبالة األونروا 
للمطالبة بتعويض متضرري 
العدوان اإلسرائيلي على غزة

  
*غزة 

تظاهر ع�ضرات املواطنني الفل�ضطينني ، اأمام مقر وكالة غوث 
للمطالبة  غزة،  يف  “الأونروا”  الفل�ضطنيني  الاجئني  وت�ضغيل 

بتعوي�س املت�ضررين من العدوان ال�ضرائيلي عام 2014.
واأولئك  العدوان  جراء  املت�ضرره  الأ�ضر  من  امل�ضاركون  وردد 
بالإيفاء  الأونروا”  تطالب  �ضعارات  بيوتهم،  فقدوا  الذين 
الأ�ضرار  عن  املالية  تعوي�ضاتهم  ودف��ع  جتاههم،  بالتزاماتها 
“جئنا  النجار:  حممد  املت�ضررين  ممثل  وقال  بهم.  حلقت  التي 
بدفع  التزامها  لعدم  الغوث  وكالة  على  احتجاجنا  عن  للتعبري 
بدِل  بدفع  وقعت  عقود  �ضمن  لنا  تعهدت  حيث  تعوي�ضاتنا، 
اأعوام   8 منذ  اأنه  النجار  واأو�ضح  لها«.  تعر�ضنا  التي  الأ�ضرار 
اأ�ضبح  “حيث  العدوان،  هذا  جراء  غزة  يف  يعانون  واملت�ضررين 
الكثري مّنا مطالبني لأ�ضحاب حمات مواد البناء واملقاولني، بعد 
اأن مت الإيعاز من وكالة الغوث باإعمار منازلهم وبيوتهم بناء على 

العقود التي وقعت بني املت�ضررين والوكالة«.

الهجوم المضاد مستمر.. 
أوكرانيا تواصل التوغل شرقا

إعالميون عرب يناقشون ُسبل 
تعزيز التعاون مع جمعية 
الصحفيين لعموم الصين

*دمشق
اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
مع  للتعامل  طبية  اإم��دادات  حتمل  طائرة 
يف  هبطت  �ضوريا  يف  الكولريا  وباء  تف�ضي 
العا�ضمة دم�ضق، الإثنني، و�ضتتبعها طائرة 
ال�ضحة  م�ضوؤولو  اأعلن  اأيام،  وقبل  اأخرى. 
ونحو  الأق��ل  على  وفيات   5 عن  �ضوريا  يف 

200 حالة يف حمافظات خمتلفة.
وهذا هو اأول تف�س من نوعه يف �ضوريا، 
منذ ما قبل اندلع احلرب يف مار�س 2011.

الأمم املتحدة ووزارة ال�ضحة ال�ضورية 
اأنه  يعتقد  املر�س  تف�ضي  م�ضدر  اإن  قالتا 
نهر  م��ن  اآم��ن��ة  غ��ري  م��ي��اه  ب�ضرب  مرتبط 
لري  ملوثة  م��ي��اه  وا���ض��ت��خ��دام  ال��ف��رات، 

املحا�ضيل مما اأدى اإىل تلوث الغذاء.
واأبلغ عن احلالت يف حمافظات عدة، 

منها حلب يف ال�ضمال والاذقية على �ضاحل 
على  ال��زور  ودير  املتو�ضط    الأبي�س  البحر 

احلدود مع العراق.
اأحمد  للمنظمة  الإقليمي  املدير  وقال 

مقابلة  يف  ل�”اأ�ضو�ضيتدبر�س”  املنظري، 
خال زيارة لدم�ضق، اإن ال�ضلطات ال�ضحية 
ال��دول��ي��ة  املنظمة  م��ع  تن�ضق  ال�����ض��وري��ة 

لحتواء تف�ضي املر�س.
ل�ضوريا  “تهديد  الكولريا  اأن  واأو���ض��ح 

واملنطقة والدول املجاورة والعامل باأ�ضره”، 
تعمل  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأن  مو�ضحا 
للتعرف على احلالت  املراقبة  على تعزيز 
وتتبع  املنا�ضب  ال��ع��اج  املر�ضى  واإع��ط��اء 

امل�ضابني واملخالطني لهم.

بعد ظهور 200 مصاب ووفاة 5.. 
سوريا تتلقى إمدادات لصد الكوليرا

تنوي���ه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
اأع���������رب ال����ب����ول����ن����دي روب������رت 
عن  بر�ضلونة،  مهاجم  ليفاندوف�ضكي، 
الفريق  ل�ضفوف  بالن�ضمام  �ضعادته 

الكتالوين.
عاًما(   34( ليفاندوف�ضكي  وان�ضم 
قادًما  ال�ضيف،  هذا  بر�ضلونة  ل�ضفوف 
من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو.
اأبرزتها  ت�ضريحات  يف  ليفا،  وق��ال 
“منذ  الكتالونية:  “�ضبورت”  �ضحيفة 
اأيام الأوىل يف بر�ضلونة �ضعرت اأنني يف 

املكان املنا�ضب والوقت املنا�ضب«.
يف  بتواجدي  فخور  “اأنا  واأ���ض��اف: 
اأن يغني اجلمهور  اأتوقع  بر�ضلونة، ومل 
ال�ضرعة،  بهذه  كامب  ملعب  يف  با�ضمي 
يف  وك��اأن��ن��ي  اأ���ض��ع��ر  يجعلني  ه���ذا  ك��ل 

بر�ضلونة منذ فرتة طويلة«.
الإ�ضبانية  اللغة  “اأحتدث  وتابع: 
طلب  الآن  وميكنني  اأف�����ض��ل،  ب�ضكل 
الثقافة  على  اأتعرف  بنف�ضي،  الطعام 
وامل���دي���ن���ة واأت���ك���ي���ف م���ع احل���ي���اة يف 

بر�ضلونة ب�ضكل يومي«.
باعبي  ل��ي��ف��ان��دوف�����ض��ك��ي  واأ����ض���اد 
“بيدري  وق����ال:  ال�����ض��ب��اب،  بر�ضلونة 
على  حري�ضون  وف��ريان،  وفاتي  وج��ايف 
م�ضتمر..  ب�ضكل  وال�����ض��وؤال  ال��ت��ح��دث 
اأرى  لأين  وخربتي  معرفتي  اأ�ضاركهم 

مدى �ضرعة تطورهم مع الفريق«.
بايرن  ال�ضابق  ناديه  مواجهة  وعن 
“كانت  قال:  الأبطال،  دوري  يف  ميونخ 
مواجهة ل يجب اأن نخ�ضرها، كان يجب 
اأن نفوز، واإذا كنا مل ن�ضتطع ذلك، فكان 
ل بد األ نخ�ضر، لكنه در�ًضا �ضنتعلم منه 

لنهاية املو�ضم«.
الأخطاء  بع�س  “ارتكبنا  واأو�ضح: 
هذا  وب��ع��د  الأول،  ال��ه��دف  فا�ضتقبلنا 

الهدف كنا نريد التعادل، لكن انتهى بنا 
املطاف با�ضتقبال الهدف الثاين«.

له،  ب��اي��رن  جمهور  ا�ضتقبال  وع��ن 
ال�ضتهجان،  �ضافرات  اأخ�س  “مل  قال: 
النتقال  بعد  ميونخ  يف  تواجدت  لأنني 
اإىل بر�ضلونة والتقيت ببع�س الأ�ضخا�س 
وراأيت  ما قالوه عني  و�ضمعت  ال�ضارع  يف 

كيف عاملوين«.
ووا�ضل: “م�ضجع بايرن ذكي للغاية، 
احلقيقة  بني  والتمييز  الفهم  وميكنه 
ويتذكرون  يعرفون  اإنهم  وال�ضائعات، 
وكيف  عليه  كنت  الذي  ال�ضخ�س  هو  ما 

ت�ضرفت وماذا فعلت وما قلته«.
اأن  غريًبا  �ضعوًرا  ك��ان  “لقد  وزاد: 
اإىل  واأذهب  اآرينا(  امللعب )األيانز  اأدخل 

واأوؤدي  ال�ضيف  الفريق  ماب�س  غرفة 
من  الآخر  الن�ضف  يف  الإحماء  عمليات 
جمرد  من  اأك��رث  “كانت  ون��وه:  امللعب«. 
امل�ضتحيل  م��ن  ك���ان  ري��ا���ض��ي��ة،  م��ب��اراة 
يف  اأرغ���ب  كنت  ال��ع��واط��ف،  يف  التحكم 
الفوز والت�ضجيل ومل يحدث ذلك، ولكن 
عند احل��دي��ث ع��ن ال��ع��واط��ف ك��ان من 
مر  الذي  الوقت  لأن  اإ�ضكاتها  امل�ضتحيل 

على رحيلي من بايرن ق�ضري«.
الأخري  للمونديال  ا�ضتعداده  وعن 
العامل  كاأ�س  اأن  يف  اأفكر  “مل  ق��ال:  له، 
يف قطر �ضيكون الأخري يل مع املنتخب.. 
ا  خا�ضً ح��دًث��ا  يعد  اأن���ه  فقط  اأع��ت��ق��د 
ما  ك��ل  ع��ن  ويختلف  ه��ن��اك،  ينتظرنا 

�ضبقه يف التاريخ”.

*وكاالت
عاود الحتاد ال�ضعودي تدريباته على ملعب النادي، بعدما 
اخلليج  على  الفوز  عقب  اأي��ام،   4 ملدة  براحة  الاعبون  متتع 
الرابعة من  املا�ضي، �ضمن مناف�ضات اجلولة  )2-0(، اخلمي�س 
بقيادة  للعميد،  الفني  اجلهاز  وو�ضع  للمحرتفني.  رو�ضن  دوري 
ال��دوري  توقف  فرتة  خال  برناجما  �ضانتو،  نونو  الربتغايل 
اأمام  جتريبية  مباراة  خو�س  يت�ضمن  الفيفا،  اأيام  مع  تزامنا 
الوحدة، الأحد املقبل. وذلك ا�ضتعدادا ملواجهة الكا�ضيكو مع 
اأول املقبل، على  اأكتوبر/ت�ضرين  الن�ضر، املقررة يف الثاين من 

ملعب مر�ضول بارك، يف قمة اجلولة اخلام�ضة من الدوري.

منتخب المالكمة يشارك 
في بطولة البوسنة والهرسك

هل تعمد رونالدو الرد 
على إبراهيموفيتش؟

*وكاالت
حدد الحتاد الأردين لكرة القدم، اأ�ضعار تذاكر مباريات البطولة 
الثاين  عبداهلل  امللك  �ضتاد  على  ي�ضت�ضيفها  التي  الرباعية  الودية 

بالقوي�ضمة اعتبارا من اجلمعة املقبل.
ومت حتديد �ضعر تذكرة الدرجة اخلا�ضة ب “10” دنانري، مقابل 

“4” دنانري للدرجة الأوىل و “3” دنانري للدرجة الثانية.
فتح  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  اجلماهري  من  عدد  وطالب 

اأبواب امللعب باملجان يف مباريات البطولة الودية.
وت�ضتمل بطولة الأردن الدولية على 4 مباريات فقط، حيث �ضتقام 
مباراة  ويليها  وعمان  العراق  الأوىل  جتمع  مباراتان  املقبل  اجلمعة 

الأردن و�ضوريا.
هوية  لتحديد  اجلاري،  �ضبتمرب/اأيلول   26 يوم  الفائزان  ويلتقي 
املركز  �ضاحب  ملعرفة  اليوم،  بذات  اخلا�ضران  يتواجه  فيما  البطل، 

الثالث.

*وكاالت
اأ�ضدر نادي الرمثا الأردين، بيانا يو�ضح من خاله اآخر التطورات 
املتعلقة بق�ضية لعبه ال�ضابق حممد اأبو زريق وامللقب ب�ضرارة، والذي 

انتقل موؤخرا ل�ضفوف الرتجي التون�ضي.
ونظرا  اململكة،  اأنحاء  كافة  يف  الرمثا  “جمهور  البيان:  يف  وجاء 
من  املرفوعة  الق�ضية  م�ضتجدات  اآخر  عن  وال�ضتف�ضارات  للتوا�ضل 
فاإننا  ���ض��رارة،  بخ�ضو�س  الدولية  الريا�ضية  املحكمة  ل��دى  النادي 

ن�ضعكم ب�ضورة التطورات الأخرية«.
واأ�ضاف: “مت حجز الق�ضية للحكم النهائي الذي �ضيكون غري قابل 
لأي طعن كونه �ضادر من اأعلى جهة ق�ضائية ريا�ضية دولية، ومل يحدد 
تاريخ للنطق باحلكم وذلك وفقا للقانون الريا�ضي الدويل فيما يتعلق 

مبثل هذه الق�ضايا«.
واأو�ضح: “تركز دفاع نادي الرمثا بالق�ضية بعدم �ضحة اإجراءات 
ف�ضخ عقد الاعب وعدم قانونية اإجراءات حماميه والذي قام بتوكيل 
حمامي اإ�ضباين حيث قام الأخري بكتابة املذكرات الدفاعية والرتافع 

يف جل�ضة ال�ضتماع وحده فقط«.
عدم  على  دفاعاته  يف  وحماميه  الاعب  “ا�ضتند  الرمثا:  واأ�ضار 
�ضحة العقد املربم بني الاعب وبني نادي الرمثا،  وعلى التعامل غري 
�ضنوات  خال  النادي  اإدارات  من  الاعب  ياقيه  كان  ال��ذي  اجليد 
تعاقده ال�ضابقة حيث ا�ضتند الاعب اأي�ضا اىل مرا�ضات قدمية جدا 

بينه وبني النادي«.
النطق باحلكم  ننتظر جميعا  “واأخريا  بيانه:  الرمثا  نادي  وختم 

وعودة احلق لأ�ضحاب احلق”.

*وكاالت
الاعبني  قائمَة  تقلي�س  العراقي،  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
النهائية املُ�ضتدعاة للُم�ضاركة يف ُبطولة الأردن الدولّية اإىل 23 لعبًا، 
مع�ضكر  يف  موؤخرًا  تواجدوا  الذين  الاعبني  من  ع��دٍد  ا�ضتبعاد  بعد 

بغداد املغلق، واأبرزهم علي فائز ووكاع رم�ضان وح�ضني عمار.
�ضني�ضل  را�ضي  املدرب  اختارها  التي  النهائية  القائمة  وجاءت     

كالتايل: حرا�ضة املرمى : جال ح�ضن ، دلوان مهدي ، ح�ضن اأحمد. 
عبد  اأحمد   ، حت�ضني  زي��د   ، عامر  ك��رار   ، يون�س  مناف   : الدفاع   
احل�ضني ، حمزه عدنان .مريخا�س دو�ضكي، الآي فا�ضل، عبا�س حممد.

 خط الو�ضط : حممد علي عبود ، �ضهاب رزاق ، ح�ضني علي ، اإبراهيم 
هريان   ، عطوان  اأجم��د    ، العماري  اأم��ري   ،  ، الكرمي  عبد  ح�ضن   ، باي�س 
اأحمد.   الهجوم : ريوان اأمني ،  اأمين ح�ضني ،اآ�ضو ر�ضتم ، �ضريكو كرمي.   
اأن املنتخب العراقي، خا�س اليوم الإثنني، مباراة جتريبّية �ضد  يذكر 
فريق ال�ضرطة احت�ضنها ملعُب املدينة الدويل بالعا�ضمة بغداد، وانتهت 
اأن  املوؤمل  ومن    . ر�ضتم  ا�ضو  الاعب  اإم�ضاء  حمل  وحيد،  بهدف  بفوزه 
يغادر وفُد املنتخب العراقي بعد غٍد الأربعاء اإىل اململكة الأردنّية، قبل 

اأن يخو�َس غدًا اآخر وحداته التدريبّية يف مع�ضكر بغداد.

تثبيت إقامة مباراة الفيصلي 
والحسين إربد من دون جمهور

*وكاالت
قررت جلنة ال�ضتئناف يف احتاد كرة القدم رد ال�ضتئناف املقدم 
من النادي الفي�ضلي وبالتايل اإقامة مباراة الفي�ضلي واحل�ضني املقبلة 
بدوري املحرتفني دون جمهور. وكانت اللجنة التاأديبية قررت اإقامة 
اأول مباراتني للفي�ضلي دون جمهور ب�ضبب خمالفات جمهوره يف مباراة 
اعادة  اأما يف  العقوبة  با�ضتئناف  الفي�ضلي  اأمام معان. وقام  الفريق 
جمهوره اأمام احل�ضني لياأتي الرد اليوم برف�س الطلب وبالتايل اإقامة 

املباراة من دو ن جمهور.

*وكاالت
اإىل  الإثنني،  م�ضاء  القدم،  لكرة  ارب��د  احل�ضني  فريق  وفد  و�ضل 
ال�ضوري  الفني  املدير  بقيادة  تدريبي  مع�ضكر  لإقامة  العقبة،  مدينة 
اأمين احلكيم. وياأتي املع�ضكر يف ظل �ضعي اجلهاز الفني للمحافظة على 

جاهزية الفريق وجتنب التاأثر بفرتة توقف امل�ضابقات املحلية.
وي�ضتمل مع�ضكر العقبة على خو�س تدريبات �ضباحية وم�ضائية، 
للمحافظة على اجلاهزية الفنية والبدنية للفريق الطامح يف �ضعود 
ملعاجلة  الفني  للجهاز  املع�ضكر كذلك فر�ضة  وي�ضكل  التتويج.  من�ضات 
تناف�ضه  املقبلة فرقا  املرحلة  �ضيقابل يف  اأنه  الأخطاء، خا�ضة  بع�س 

على ح�ضد الألقاب، مثل الفي�ضلي والوحدات على وجه التحديد.
حيث  املحلية،  امل�ضابقات  يف  عرو�ضه  اأف�ضل  اإربد  احل�ضني  ويقدم 

يتطلع للظفر بلقب دوري املحرتفني لأول مرة بتاريخه.
 40 بر�ضيد  الدوري  ترتيب  قائمة  والوحدات  الفي�ضلي  ويت�ضدر 

نقطة لكل منهما، يليهما احل�ضني اإربد ب38 نقطة.
 وتبدو كذلك فر�ضة احل�ضني اإربد قوية يف املناف�ضة على لقب كاأ�س 

الأردن، حيث �ضيواجه يف دور الثمانية فريق �ضباب العقبة.

*وكاالت
من  ماك�س(  روتاك�س  )حتدي  الكارتينغ  �ضباق  مناف�ضات  تنطلق 
بطولة الأردن ل�ضباقات الكارتينغ، يوم اجلمعة املقبل، يف حلبة �ضبيد 

�ضنرت طريق املطار لفئات )ال�ضينيور - ماك�س(.
ويدخل ال�ضائقون يف حتدي مع الزمن من اأجل التقدم نحو مراكز 
ال�ضدارة يف �ضباق الكارتينغ اجلولة اخلام�ضة والأخرية من البطولة، 

والتي تاأتي بدعم من �ضركة زين الأردن.
وتبداأ اجلولت احلرة لل�ضباق عند ال�ضاعة 10.25 �ضباحا، فيما 
تبداأ جولة )بري فاينل( عند ال�ضاعة 11.15 �ضباحا، وت�ضم 15 لفة، 

ومن ثم جولة )فاينل( وت�ضم 20 لفة عند ال�ضاعة 11.45 ظهرا.
من  ر�ضيدهم  تعزيز  اأج��ل  من  للم�ضاركني  مهما  ال�ضباق  ويعترب 
الكارتينغ  ل�ضباقات  الأردن  لبطولة  العام  الرتتيب  �ضلم  على  النقاط 
كونه ي�ضكل اجلولة الأخرية من البطولة، مما يجعله اأكرث ال�ضباقات 
ت�ضويقا. ويتيح التناف�س القوي لل�ضائقني الفر�ضة لتبديل مراكزهم يف 
الرتتيب العام يف فئة ال�ضينيور - ماك�س. وحقق املت�ضابق عبد الرحمن 
ح�ضم  اأعتاب  على  وهو  ماك�س،   - ال�ضينيور  فئة  يف  انت�ضارات   4 فريج 

لقب بطولة الأردن للكارتينغ لعام 2022.
*وكاالت

ربح كيليان مبابي جنم باري�س �ضان جريمان، معركته مع الحتاد 
الكرة  احتاد  اإعان  بعد  ال�ضور،  حقوق  ب�ضاأن  القدم،  لكرة  الفرن�ضي 
الفرن�ضي اليوم الإثنني عن »تعديل« التفاق مع الاعبني الفرن�ضيني.

اآذار/مار�س  منذ  الفرن�ضي  الكرة  واحتاد  مبابي  بني  خاف  ون�ضب 
املنتخب  لاعبي  ت�ضوير  جل�ضة  يف  الظهور  رف�س  عندما  املا�ضي، 

الفرن�ضي الأول.
ال�ضور  حقوق  يف  اأك��رب  ب�ضكل  التحكم  على  حري�ضا  مبابي  وك��ان 
نويل  ولكن  معينة،  جتارية  بعامات  الرتباط  لتجنب  به،  اخلا�ضة 
التو�ضل  يف  ينجح  مل  القدم  لكرة  الفرن�ضي  الحتاد  رئي�س  جريت  لو 
حزيران/يونيو  يف  بينهم  جمع  لقاء  خال  الاعب  ممثلي  مع  لتفاق 

املا�ضي.
لتحقيق  ك��اف  وق��ت  هناك  “ليكيب”  ل�ضحيفة  جريت  لو  وق��ال 
مبابي  عمل  فريق  اأكد  حيث  العامل،  كاأ�س  قبل  املن�ضودة  التغيريات 
الثاثاء،  غدا  مقررة  ت�ضوير  جل�ضة  مقاطعة  قرر  اأنه  الثنني  اليوم 
يف  والدمنارك  النم�ضا  ملاقاة  ا�ضتعدادا  الاعبني  جتمع  هام�س  على 

دوري الأمم الأوروبي.
اليوم  القدم  لكرة  الفرن�ضي  الحتاد  اأع�ضاء  جمع  لقاء  بعد  لكن 

الثنني، تقرر املوافقة على طلبات مبابي.
حا�ضمة  حمادثات  “بعد  بيان:  يف  الفرن�ضي  الكرة  احتاد  واأو�ضح 
الحتاد  ورئي�س  الفرن�ضي  للمنتخب  التنفيذيني  املديرين  ح�ضور  يف 
وقت  اأ�ضرع  يف  الفرن�ضي  الكرة  احتاد  تعهد  الت�ضويق،  ومدير  واملدرب 
بالاعبني  اخلا�ضة  ال�ضور  حلقوق  الأ�ضلي  التفاق  مبراجعة  ممكن 

الذين مت اختيارهم«.
اخلطوط  على  العمل  ي�ضعده  الفرن�ضي  الكرة  “احتاد  وختم: 
العري�ضة لاتفاق اجلديد، والذي من �ضاأنه �ضمان م�ضاحله، مع الأخذ 
الاعبون  عنها  عرب  التي  امل�ضروعة  والإدان��ات  املخاوف  العتبار  يف 

بالإجماع”.

*وكاالت
عن  احلايل،  الوحدة  جنم  موراي�س،  دي  اأن�ضيلمو  الربازيلي  ك�ضف 
الرزاق حمد اهلل، خال فرتتهما يف  املغربي عبد  حقيقة م�ضاكله مع 

الن�ضر.
قناة  ع��رب   )18 )ب��را  لربنامج  ت�ضريحات  يف  اأن�ضيلمو  وق��ال 
املو�ضم ثم  الدوري هذا  اأول مباراتني يف  SSC NEWS: »خ�ضرنا 
اإىل مركز جيد  للو�ضول  امل�ضرية  نكمل  اأن  وناأمل  النت�ضار،  ا�ضتطعنا 

يف الدوري«.
واأ�ضاف: “�ضيكون الوحدة قادرا على البقاء بالدوري، رغم �ضعوبة 

املهمة«.
اأخرى يف  الن�ضر والحت��اد، وعرو�س  من  لدي عر�س  “كان  وزاد: 
كان  الن�ضر  وعر�س  والوكيل،  الوحدة  اإدارة  در�ضتها  املا�ضي،  املو�ضم 

الأكرث ا�ضتيفاء للمتطلبات وال�ضروط«.
مل  )للعاملي(  وانتقايل  ال�ضعودية  الأندية  كافة  “اأحرتم  وتابع: 
يكن متوقفا علي وحدي، وبيئة الن�ضر جيدة وال�ضعوبات كان �ضببها 
التوقفات الكثرية خال املو�ضم، وهناك نقاط كانت باأيدينا وفقدناها 

لكن هذه كرة القدم«.
وعن حقيقة وجود م�ضاكل بينه وبني حمد اهلل يف الن�ضر، رد: “مل 

تكن لدي م�ضكلة معه، فقد ح�ضرت للن�ضر وبعد �ضهر خرج هو«.
ووا�ضل: “مت جتهيزي يف الن�ضر ب�ضكل �ضريع للعودة من الإ�ضابة 
وجنحت، ومل يرغب الفريق يف ا�ضتمراري ب�ضفوفه بعد نهاية املو�ضم 

املا�ضي، ورغب الوحدة يف ا�ضتعادتي، وعدت«.
الأج��ان��ب  م��ن  الأف�ضل  الن�ضر  جن��م  تالي�ضكا  “اأعترب  وخ��ت��م: 
بالدوري، و�ضلمان الفرج من املحليني، والوحدة �ضيحقق الدوري، ملاذا 

تبت�ضم؟”.

الحسين إربد يستعد للفيصلي 
والوحدات من العقبة

انطالق الجولة األخيرة 
من سباق الكارتينغ الجمعة

مبابي يربح معركته 
مع االتحاد الفرنسي

أنسيلمو: الوحدة قادر على البقاء.. 
وهذه حقيقة مشاكلي مع حمد اهلل

اتحاد جدة يستعد
 للنصر بمواجهة الوحدة

ليفاندوفسكي: لم أتوقع 
تصرف جمهور برشلونة

*وكاالت
للماكمة،  ال��وط��ن��ي  املنتخب  غ���ادر   
ال���20  التذكارية  البطولة  يف  للم�ضاركة 
تاليجان«،  اللهوفيت�س  هاجر  »م�ضطفى 
والهر�ضك  البو�ضنة  دولة  يف  �ضتقام  والتي 

خال الفرتة من 19 – 25 ال�ضهر احلايل.

ال��وط��ن��ي،  املنتخب  م�����ض��ارك��ة  وت��اأت��ي 
لفئة  للماكمة  اآ�ضيا  لبطولة  ا�ضتعدادا 

الرجال وال�ضيدات.
وت�ضم قائمة املنتخب 12 لعبا، حيث 
البطولة  انتهاء  بعد  املنتخب  �ضي�ضارك 
مع  امل�ضرتك  التدريبي  املع�ضكر  يف  مبا�ضرة 

خال  وذلك  تايلند  يف  التايلندي  املنتخب 
ال�ضهر   10 ولغاية  احل��ايل   26 من  الفرتة 
الإع��دادي��ة  املحطة  يعترب  وال��ذي  املقبل 
ا�ضت�ضافة  قبيل  الأخ�����رية  اخل��ارج��ي��ة 
الأردنية  العا�ضمة  يف  الآ�ضيوية  البطولة 

عمان، مطلع ت�ضرين الثاين املقبل.

*وكاالت
رونالدو،  كري�ضتيانو  الربتغايل  اأث��ار 
خال  من  اجلدل  يونايتد،  مان�ض�ضرت  جنم 
�ضورة ن�ضرها عرب ح�ضاباته الر�ضمية على 

مواقع التوا�ضل الجتماعي، الثنني.
وك����������ان ال�����������ض�����وي�����دي زلت��������ان 
على  رد  قد  ميان،  جنم  اإبراهيموفيت�س، 
وق��ال:  بالعتزال،  طالبته  ت�ضريحات 
�ضاأعتزل.  مني  اأق��وى  لعبا  راأي��ت  “اإذا 

لكنني مل اأر ذلك بعد«.
وهو  اليوم،  له  �ضورة  رون��ال��دو  ون�ضر 
قوته  ويظهر  املاكمة  ق��ف��ازات  ي��رت��دي 
من  للتاأكيد  متابعيه  دف��ع  مما  البدنية، 
خال التعليقات على اأنه اأقوى ريا�ضي يف 

العامل.
ال�ضورة  على  معلقا  رون��ال��دو  وك��ت��ب 
وح��ول  ح��واف��ز،  اإىل  ال�ضلبيات  “حول 

الأخطاء اإىل انت�ضارات«.

اأن رون���ال���دو ح��اول  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
ه��ذا  ي��ون��اي��ت��د  مان�ض�ضرت  ع��ن  ال��رح��ي��ل 
وكان  ببقائه.   مت�ضك  ناديه  لكن  ال�ضيف، 
النجم الربتغايل قد جنح يف ك�ضر �ضيامه 

املا�ضي،  اخلمي�س  املو�ضم،  هذا  التهديفي 
�ضرييف  ف��ري��ق  م��رم��ى  يف  ه��دف��ا  �ضجل  اإذ 
من  الثانية  باجلولة  املولدويف،  تريا�ضبول 

جمموعات م�ضابقة الدوري الأوروبي.

تحديد أسعار تذاكر
 بطولة األردن الرباعية

الرمثا: ننتظر صدور الحكم 
النهائي بقضية شرارة

تقليص قائمة العراق
 لبطولة األردن الرباعية

تنوي���ه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
قال مدير عام موؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي 
الدكتور حازم الرحاحلة، ان من اأبرز التعديات 
املعدل  ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع  عليها  ا�ضتمل  ال��ت��ي 
لل�ضمان حت�ضني منظومة احلماية الجتماعية 
حمدودة  للفئات  وحماية  �ضابة  اأك��رث  لتكون 
ومتو�ضطة الدخل، اإ�ضافة اإىل دعم ال�ضتدامة 
يخدم  نحو  على  الجتماعي  لل�ضمان  املالية 

الأجيال املقبلة.
ل��ق��اء نظمته  ال��رح��اح��ل��ة خ���ال  واأو����ض���ح 
مع  بالتعاون  الردنيني  العمال  رجال  جمعية 
الثنني،  م�ضاء  الردنيني  الكادمييني  جمعية 
�ضيتاح  الأيتام  اأُ�ضر  من  اأ�ضرة  اآلف   10 نحو  اإن 
ملورثهم  التقاعدية  الرواتب  من  ال�ضتفادة  لها 
م�ضروع  اإق���رار  ح��ال  يف  املتقاعد  اأو  امل�ضرتك 

القانون املعدل.
وكان الرحاحلة اأجرى خال اليام املا�ضية 
عدة لقاءات مع موؤ�ض�ضات جمتمع مدين ملناق�ضة 
ال�ضمان  ق��ان��ون  ع��ل��ى  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��ع��دي��ات 

الجتماعي ومربراتها.
األ��ف   18 نحو  ا�ضتفادة  الرحاحلة  واك��د 
م��ت��ق��اع��د م���ن زي�����ادة احل���د الأدن�����ى ل��ل��رات��ب 
التقاعدي، وكذلك متكني اأكرث من 20 األف اأ�ضرة 
ال�ضتفادة  من  واملتقاعدين  امل�ضرتكني  اأُ�ضر  من 
ح�ضاب  �ضيوفره  الذي  العايل  التعليم  دعم  من 
التدابري  �ضمن  امل��ق��رتح،  الجتماعي  التكافل 

اجلديدة لتو�ضيع احلماية الجتماعية.
لنحو  �ضيتيح  القانون  م�ضروع  اأن  واأو���ض��ح 
الزيادة  من  ال�ضتفادة  مبكر  متقاعد  األف   50
املقبل،  اأي��ار  يف  بالت�ضخم  املرتبطة  ال�ضنوية 
م�ضريًا اإىل اأن هذا الإجراء يندرج �ضمن حزمة 
من  املتقاعدين  حلماية  املقرتحة  الإج���راءات 

ذوي الدخل املنخف�س واملتو�ضط.
بالفعل  ب����داأت  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
الفوري  التطبيق  ملرحلة  والتجهيز  ب��الإع��داد 
ال�ضحي  التاأمني  م�ضروع  اإق��رار  حال  يف  للتاأمني 
من خال ت�ضكيل جلنة متخ�ض�ضة ت�ضم خرباء 

من داخل وخارج املوؤ�ض�ضة والتي با�ضرت اأعمالها 
منذ نحو اأ�ضبوعني.

يف  تغيريا  �ضتحدث  املوؤ�ض�ضة  ان  واأ���ض��اف، 
نحو  على  ال�ضحية  اخل��دم��ات  �ضراء  منظومة 
يجعلها اأكرث فاعلية وقدرة على �ضمان خدمات 
اىل  لفتا  بالتاأمني،  للم�ضمولني  متميزة  �ضحية 
يف  نوعية  نقلة  �ضيحدث  التاأمني  ا�ضتحداث  اأن 
كل املجالت املرتبطة بقطاع الرعاية ال�ضحية 

على مدار ال�ضنوات القادمة.
من جانبه اأكد رئي�س جمعية رجال الأعمال 
اأي تعديات تطراأ  اأن  الطباع  الأردنيني حمدي 
الجتماعي  لل�ضمان  ال��ن��اظ��م  ال��ق��ان��ون  على 
تاأثريات  اأي  واأن  خا�ضة  اخلا�س،  القطاع  تهم 
ب�ضكل  �ضتنعك�س  ال��ت��غ��ي��ريات  ب��ه��ذه  مرتبطة 
القطاعات  خمتلف  واأعمال  اأن�ضطة  على  مبا�ضر 

القت�ضادية.
الآراء  يف  تباينا  هناك  “اإن  الطباع،  وق��ال 
حالة  اأث��ارت  التي  اجلديدة  التعديات  ح��ول 
خال  من  اجلمعية  اأرت���اأت  ولذلك  اجل��دل  من 
جميع  عن  الإجابة  اىل  النقا�ضية  احللقة  هذه 

ا�ضتف�ضارات وت�ضاوؤلت القطاع اخلا�س«.
ال�ضمان  اق��ت��ط��اع��ات  ارت��ف��اع  اىل  واأ����ض���ار 
الجتماعي، مو�ضحا اأن القطاع اخلا�س الأردين 
الت�ضغيل،  ونفقات  العاملني  اأجور  باأعباء  مثقل 
عمل  فر�س  توفري  حتديات  اأح��د  ذل��ك  معتربا 
خدمات  عن  ال�ضتغناء  اأ�ضباب  واأح��د  جديدة 
ال��دورة  �ضعف  ظ��ل  يف  خا�ضة  العاملني  بع�س 

القت�ضادية والركود.
تكاليف  العتبار  بعني  الأخذ  اأهمية  واأكد 
ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعي اذا اأردنا حماربة 
معدلت البطالة املرتفعة. وجرى خال اللقاء 
الذي اداره رئي�س جمعية الكادمييني الردنيني 
الدكتور خالد العمري مناق�ضة اأبرز التعديات 
الجتماعي  ال�����ض��م��ان  ق��ان��ون  ع��ل��ى  اجل��دي��دة 
واج��راءات  تدابري  بحث  و  املوجبة،  واأ�ضبابها 
يف  وال��ت��و���ض��ع  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان  موؤ�ض�ضة 

التغطية وحتقيق نظام تقاعد اأكرث ا�ضتدامة.

الرحاحلة: تحسين منظومة الحماية 
االجتماعية أحد أبرز تعديالت الضمان

ابو علي: قانون المبيعات المعدل عالج 
التشوهات والثغرات الضريبية وسرع بالرديات

*عمان 
ح�ضام  الدكتور  واملبيعات،  الدخل  �ضريبة  دائرة  عام  مدير  قال 
اأبو علي اإن القانون املعدل لقانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم 
ومكافحة  ال�ضريبية  والختالت  الت�ضوهات  عالج   ،2022 ل�ضنة   15
حتقق  التي  الدولية  املمار�ضات  وتطبيق  ال�ضريبي  والتجنب  التهرب 
العدالة ال�ضريبية، كما عمل على تخفي�س مدة اإعادة الرديات، بحيث 

ت�ضبح من حت�ضيات ال�ضريبة بدل من ر�ضد خم�ض�ضات لها.
وقال خال ندوة عقدتها جمعية املحا�ضبني القانونيني الردنيني 
زيادة  عدم  قاعدة  على  اعتمد  املعدل  القانون  اإن  اجلمعية،  لع�ضاء 
العبء ال�ضريبي على املواطن ولذلك مل يت�ضمن فر�س �ضريبة على اأي 
�ضلعة اأو خدمة، ومل ين�س على اي زيادة على ال�ضرائب وكذلك مل يلغ 

اي اعفاءات ممنوحة.
املكلفني  على  يذكر  تغيري  اي  يحدث  مل  املعدل  القانون  اأن  واأك��د 
والخ��ت��الت  الت�ضوهات  معاجلة  على  عمل  وباملقابل  امللتزمني 
املمار�ضات  وتطبيق  ال�ضريبي  والتجنب  التهرب  ومكافحة  ال�ضريبية 
الدولية و�ضد الثغرات التي ي�ضتخدمها بع�س املكلفني، حيث اأن القانون 
متكن  التي  والت�ضوهات  الثغرات  معاجلة  يف  هيكليا  اإ�ضاحا  يت�ضمن 

البع�س من التجنب ال�ضريبي.
واأ�ضاف اأن التعديات جاءت لتن�ضجم مع املمار�ضات العاملية وذلك 
البيع  من  بدل  التوريد  على  ال�ضريبة  فر�س  قاعدة  تعديل  باقرار 
اإدخال  يف  احلديثة  الدول  ومنها  العامل  دول  غالبية  يف  تطبق  والتي 
النظام ال�ضريبي عليها حيث مت تعديل قاعدة فر�س ال�ضريبة ولي�س 
التحدي  ملعاجلة  جاءت  التعديات  اأن  مو�ضحا  دفعها،  اأو  ا�ضتحقاقها 
الذي يواجهه القطاع اخلا�س وهو “الرديات”، حيث مت تخفي�س مدة 
حت�ضيات  من  ردها  ي�ضبح  بحيث  ردها  يف  التاأخر  ومعاجلة  اإعادتها 

ال�ضريبة بدل من ر�ضد خم�ض�ضات لها.
الد�ضتورية  احلقوق  ليعزز  ج��اء  املعدل  القانون  ان  اىل  وا���ض��ار 
للمكلفني وذلك بتحقيق العدالة ال�ضريبية بينهم، حيث ن�س القانون 
املعدل على اإلغاء مو�ضوع التعوي�س املدين يف حال جلوء املكلف للق�ضاء 

يف الق�ضايا غري املتعلقة بالتهرب ال�ضريبي.
من جهته، اأكد رئي�س جمعية املحا�ضبني القانونيني الردنيني ح�ضام 
الدخل  �ضريبة  دائرة  بني  التعاون  اأهمية  احل��وار،  ادار  الذي  رحال 
اأهداف  واملبيعات واجلمعية لكونها �ضريكا رئي�ضيا واأ�ضا�ضيا يف حتقيق 
الطرفني، مو�ضحا ان هذا اللقاء ياأتي لتمكني اع�ضاء جمعية املحا�ضبني 
العامة  ال�ضريبة  التعديات على قانون  القانونيني الردنيني من فهم 

على املبيعات والطاع عليها

طائرة بولندية تحمل 189 سائحًا تصل 
للعقبة بدعم من هيئة تنشيط السياحة

  
*عمان 

الثاثاء،  العقبة،  مدينة  يف  الدويل  ح�ضني  امللك  مطار  يف  حطت 
�ضائحا   189 متنها  على  حتمل  بولندا  من  قادمة  “ت�ضارتر”  طائرة 

بولنديا، بدعم من هيئة تن�ضيط ال�ضياحة.
وبح�ضب بيان لهيئة تن�ضيط ال�ضياحة، اأكد وزير ال�ضياحة والآثار 
نايف حميدي الفايز ، اأهمية هذه اخلطوة التي من �ضاأنها التاأكيد على 
اململكة  اإىل  الطريان  رحات  من  املزيد  ا�ضتقطاب  على  العمل  عودة 

بق�ضد ال�ضياحة.
العقبة  يف  اليوم  ال�ضياحية  الطائرة  ا�ضتقبال  اإن  الوزير،  وقال 
يف  والثرية  ال�ضياحية  املواقع  جميع  لزيارة  منها  ال�ضياح  وانطاق 
اململكة، �ضيدعم ال�ضياحة نحو الأمام، وي�ضاهم بدوران عجلة احلركة 

ال�ضياحية.
الدكتور  ال�ضياحة  تن�ضيط  هيئة  ع��ام  مدير  او�ضح  جانبه،  من 
وبروح  م�ضرتكة  بجهود  جاءت  اخلطوة  هذه  ان  عربيات،  عبدالرزاق 
الفريق الواحد بني وزارة ال�ضياحة والهيئة و�ضلطة العقبة وال�ضركات 

ال�ضياحية املعنية، بهدف النهو�س بالن�ضاط ال�ضياحي يف اململكة.
واأ�ضاف اأن الهيئة قامت باتباع �ضيا�ضة الدعم با�ضتقطاب الطريان 
على  املقدم  والدعم  املغادرة  ل�ضريبة  احلكومة  اإعفاء  بعد  العار�س 
الطريان العار�س واملنتظم ومنخف�س التكاليف يف مطار امللك احل�ضني 

الدويل يف مدينة العقبة القت�ضادية اخلا�ضة.
واأ�ضار عربيات اإىل اأن الهيئة تعمل جاهدة على ا�ضتقطاب طائرات 
لدعم  متكاملة  ا�ضرتاتيجية  الهيئة  لدى  ان  مبينا  اخ��رى،  دول  من 
اأن تكون وجهه طريان  التكاليف على  العار�ضة ومنخف�ضة  الطائرات 

مبا�ضرة اإىل مدينة العقبة.
من جانبه، اأكد مفو�س ال�ضياحة والبيئة يف �ضلطة منطقة العقبة 
من  عدد  ا�ضتقبال  اأن  املجايل،  ن�ضال  الدكتور  اخلا�ضة  القت�ضادية 
رحات الطريان العار�س يحقق الزخم املطلوب ل�ضمان حركة �ضياحية 
ن�ضطة يف العقبة، مبينا اأهمية العقبة واملثلث الذهبي يف جدول ال�ضائح 

حول العامل، والباحث عن التميز والتنوع يف املنتج ال�ضياحي.

األردن يشارك في معرض 
توب ريزا السياحي بفرنسا

*عمان 
تن�ضيط  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والآث��ار  ال�ضياحة  وزير  افتتح 
ال�ضياحة، نايف الفايز الثاثاء، اجلناح الأردين يف املعر�س ال�ضياحي 
ال�ضنوي »توب ريزا« يف فرن�ضا، والذي انطلقت فعالياته اليوم مب�ضاركة 

حملية وعربية ودولية وا�ضعة.
معر�س  اإن  الفايز،  ال��وزي��ر  ق��ال  للهيئة،  �ضحفي  بيان  وبح�ضب 
لزيادة حركة  ريزا” يعد فر�ضة  “توب  العاملي  الفرن�ضي  ال�ضفر  �ضوق 
ال�ضوق  اأهمية  اىل  م�ضريا  للمملكة،  ال��واف��دة  الفرن�ضية  ال�ضياحة 
اأعداد  الأ�ضواق الأكرث منوا يف  لل�ضياحة الردنية كونه من  الفرن�ضي 

القادمني للمملكة.
جذب  اإىل  تهدف  التي  التحفيزية  ل��اإج��راءات  الفايز  وعر�س 

ال�ضائح الأجنبي ب�ضكل عام والفرن�ضي على نحو خا�س.
بدوره، قال مدير عام هيئة تن�ضيط ال�ضياحة الدكتور عبدالرزاق 
�ضياحية،  �ضركات  خال  من  املعر�س  يف  ي�ضارك  الأردن  اإن  عربيات، 
لفتا  القت�ضادية،  العقبة  اإقليم  و�ضلطة  للطريان،  الأردنية  وامللكية 
اأجنبية  �ضياحة  ا�ضتقطاب  اتفاقيات  توقيع  �ضي�ضهد  املعر�س  اأن  اإىل 
ال�ضحافة  باهتمام  الأردين  اجل��ن��اح  يحظى  اأن  وت��وق��ع  للمملكة. 
الأردين  ال�ضياحي  املنتج  وتنوع  متيز  اىل  م�ضريا  الفرن�ضي،  والإع��ام 

اإ�ضافة اىل عامل الأمن والأمان.
مب�ضاركة  �ضياحية  فعاليات  تنظيم  اليوم  �ضيتم  اإن��ه  واأ���ض��اف، 
ممثلني من القطاع ال�ضياحي ومنظمي الرحات ال�ضياحية الفرن�ضية، 
اإ�ضافة اىل عقد اجتماعات ولقاءات مع اأهم مكاتب ال�ضياحة وال�ضفر 
تن�ضيط  �ضاأنها  من  اتفاقيات  توقيع  �ضتت�ضمن  والعاملية،  الفرن�ضية 

احلركة ال�ضياحية.
مكاتب  مع  اجتماعات  عقد  اأي�ضا  �ضيجري  اأنه  اإىل  عربيات  ولفت 
�ضياحية  كوجهة  الأردن  برامج  اإ�ضافة  اأج��ل  من  جديدة  �ضياحية 

جديدة لأول مرة.
واخلا�س  العام  القطاعني  من  الأردين  الوفد  م�ضاركة  اإن  وق��ال، 
جاءت للتاأكيد على اأهمية تعاون القطاعني يف ترويج املنتج ال�ضياحي 
الأردين املتنوع وعمل املزيد من احلمات الرتويجية امل�ضرتكة لزيادة 

اأعداد ال�ضياح القادمني من ال�ضوق الفرن�ضي.

*عمان 
بحث رئي�س غرفة جتارة الأردن نائل الكباريتي 
األيك�ضاندرا  اململكة  ل��دى  ال�ضويدية  ال�ضفرية  مع 
ريدمارك، �ضبل تعزيز عاقات البلدين القت�ضادية 

والدفع بها ملرحلة جديدة من العمل والتعاون.
وح�ضب بيان للغرفة الثاثاء، جرى خال اللقاء 
اأعمال  اإقامة منتدى  الذي عقد مبقر الغرفة، بحث 
الثاين  ت�ضرين  �ضهر  خال  عمان  يف  �ضويدي،  اأردين 
قطاعات  من  اأعمال  اأ�ضحاب  �ضركات  يجمع  املقبل، 
وال��رع��اي��ة  احل��ي��اة  وع��ل��وم  املعلومات  تكنولوجيا 

ال�ضحية والطاقة )التحول الأخ�ضر(.
بني  الثنائي  التعاون  اأهمية  الكباريتي  واأك��د 
للقطاع  ال��دع��م  اأ�ضكال  خمتلف  وت��وف��ري  البلدين، 
التجاري بالجتاهني، م�ضريا  امليزان  لزيادة  اخلا�س 
اإىل مزايا ال�ضتثمار باململكة والفر�س القت�ضادية 

املتوفرة يف العديد من القطاعات احليوية.
على  جانبها،  من  ال�ضويدية،  ال�ضفرية  و�ضددت 
على  والرتكيز  واخل��ربات  املعلومات  تبادل  اأهمية 
لزيادة  بالفر�س  وال��زاخ��رة  ال��واع��دة  القطاعات 

حجم التبادل التجاري بني البلدين.

*عمان 
جل�ضة  ل��وج«،  ايت  »ذا  اأمنية  مدونة  ا�ضت�ضافت 
حوارية بعنوان »ال�ضتدامة البيئية والجتماعية: 
اأولوية وطنية وم�ضوؤولية فردية وجماعية«، حتدث 

خالها جمموعة من اخلرباء واملخت�ضني.
الثاثاء،  اليوم  اأمنية  ل�ضركة  بيان  وبح�ضب 
لدمج  اأمنية  جلهود  موا�ضلة  اجلل�ضة  تنظيم  ياأتي 
عملها  ج��وان��ب  خمتلف  يف  ال���ض��ت��دام��ة  مم��ار���ض��ات 
�ضهر  يف  ال�ضركة  اأطلقت  حيث  باأهميتها،  والتوعية 
والذي  بال�ضتدامة  اخلا�س  برناجمها  املا�ضي  متوز 
وحوكمة  والجتماعية  البيئية  باملمار�ضات  يعنى 
ال�ضركات، وت�ضعى من خاله اإىل ن�ضر التوعية حول 
هذه الق�ضية امل�ضريية، واإىل دمج وت�ضجيع ومكافاأة 
نحو  التغيري  يف  فاعا  جزءا  يكونوا  حتى  م�ضرتكيها 

غد اأف�ضل.
التجارية  للدائرة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
اأمنية  جهود  اإن  الإبراهيم،  زيد  اأمنية،  �ضركة  يف 
تتما�ضى  الوطني  ال�ضعيد  على  ال�ضتدامة  لتحقيق 
مع اجلهود املبذولة عامليا، حيث تعك�س اأهمية مفهوم 
واأثره على حياتنا وم�ضتقبلنا وم�ضتقبل  ال�ضتدامة 

الأجيال القادمة من بعدنا.
اجلل�ضة  خ���ال  امل��ت��ح��دث��ون  اأك���د  جهتهم،  م��ن 
الفر�س  تطوير  م��دي��رة  اأدارت��ه��ا  ال��ت��ي  احل��واري��ة 
ال�ضتدامة  اأن  ال��زع��ب��ي،  رب��ى  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
واأن  وطنية،  ���ض��رورة  ه��ي  والجتماعية  البيئية 
الأر���س  تهم  التي  البيئية  الق�ضايا  ح��ول  احل���وار 
الأفراد  اأدوار  لتعزيز  الأوىل  اخلطوة  يعد  والوطن 
البيئية  املمار�ضات  حت�ضني  يف  للم�ضاهمة  وال�ضركات 

والجتماعية وحوكمة ال�ضركات، ون�ضر الوعي حول 
هذه الق�ضايا املختلفة التي توؤثر على جودة احلياة 

على هذا الكوكب.
وادي  جمعية  رئي�س  اجلل�ضة  خ��ال  وحت���دث 
ع�ضفور،  حممد  امل�ضتدامة،  البيئية  النظم  لتنمية 
عن كيفية حتويل التحديات البيئية واملناخية اإىل 

فر�س تخدم القت�ضاد وحت�ضن نوعية احلياة.
البيئة  حماية  جمال  يف  النا�ضطة  عر�ضت  كما 
رزان  الطبيعة،  حلماية  العربية  اجلمعية  ورئي�ضة 
حمليا،  ال�ضتدامة  ومدلولت  مفاهيم  اأبرز  زعيرت، 
من  لانتقال  ات��خ��اذه��ا  مت  التي  اخل��ط��وات  واأب���رز 
التطبيق النظري اإىل التطبيق العملي يف هذا املجال، 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  دور  حول  اأمثلة  طرح  جانب  اإىل 
ممار�ضات  نحو  املجتمعية  اجلهود  ح�ضد  يف  امل��دين 

اأكرث ا�ضتدامة.
للطاقة  اإدامة  جمعية  عام  مدير  تناول  بدوره، 
املناخي على  التغري  اأثر  اأنور احللح،  والبيئة،  واملياه 
التي  الأج��ل  طويلة  والتحولت  اخل��ا���س،  القطاع 
واأمن��اط  احل���رارة  درج��ات  يف  العامل  دول  ت�ضهدها 
الطق�س، والأن�ضطة الب�ضرية من خال حرق الوقود 
اإىل  م�ضريا  والغاز،  والنفط  الفحم  مثل  الأحفوري، 
تواجه  التي  ال�ضلبية  والتاأثريات  التحديات  اأب��رز 

القطاع اخلا�س العامل يف قطاعات عدة.
التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ض�س  حتدث  جانبه،  من 
التغري  اأثر  ال�ضاكر، عن  العرب حممد  ل�ضركة طق�س 
املناخي على ال�ضتدامة وعاقته بالطق�س ونوعية 
وريادة  التكنولوجيا  دور  اإىل  لفتا  لاإن�ضان،  احلياة 

الأعمال والبتكار يف الت�ضدي لتبعات تغري املناخ.

بحث تعزيز عالقات االردن 
االقتصادية مع السويد

جلسة حوارية لمدونة أمنية حول 
االستدامة البيئية واالجتماعية
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*خاص األمم
الوطنية،  الرموز  واأهمية  »القدوة«،  قيمة  النا�س  معظم  عن  فيه  غابت  زمن  يف 
ي�ضبح الغو�س يف حياة الكبار، والبحث عن مكامن تفوقهم واأ�ضرار جناحهم، والإفادة 
من جتاربهم ال�ضتثنائية، اأحد اأهم ميادين الكتابة والتدوين، باعتباره لوًنا من األوان 

ال�ضرية الذاتية املاتعة. 
الزاهرة،  كالنجوم  تظل  واأكادميية  وعلمية  وثقافية  اجتماعية  رموز  وهناك 
ب�ضحبتهم  ي�ضتاأن�ضون  حلوا،  وحيثما  كانوا  اأينما  اخل��ري  اإىل  النا�س  بهم  يقتدي 
وي�ضرت�ضدون بحكمتهم، وينتفعون بعلمهم وتفكريهم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد 
اهلل امل�ضيقح، هو منوذج من هوؤلء النا�س، الذين ظلوا - وما زالوا- ينفعون النا�س يف 

خمتلف جمالت احلياة.
مركز  عن  موؤخًرا  وال�ضادر  اأيدينا،  بني  الذي  الكتاب  هذا  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
اأ�ضامة  وتاأليف  الطريقي،  حمود  بن  حممد  الربوفي�ضور  وباإ�ضراف  للتوثيق،  العامل 
واملثقف  الأعمال  رائ��د  مل�ضرية  �ضردية  روؤي��ة  وال��رب��ان..  )ال�ضفينة  كتاب  الزيني، 
ال�ضعودي عبد الرحمن بن عبد اهلل امل�ضيقح(، كتب مقدمة الكتاب، الدكتور حممد 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  ال�ضديق  »ا�ضتطاع  تقدميه:  فى  يقول  وال��ذي  امل�ضوح. 
معرفية،  ذاتية  اإمكانات  من  اهلل  وهبه  ما  عرب  امل�ضيقح،  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
احل�ضور  هذا  يكّون  اأن  وطويل،  وا�ضع  واقت�ضادي  ثقايف  وم�ضوار  متني،  عائلي  ومكون 

ال�ضتثنائي الفريد يف �ضريته وم�ضريته«.
الإجن��ازات  من  هرًما  يبني  اأن  امل�ضيقح  ا�ضتطاع،  »لقد  امل�ضوح:  الدكتور  ي�ضيف 
اله�ضبة  اأم على  اأ�ضرته ومدينته ومنطقته ووطنه،  �ضواء على م�ضتوى  والنجاحات، 
املالية  ا�ضتثماراته  منظومات  عرب  والناجحة  واملتعددة  املت�ضعبة  والعاملية  العربية 

والقت�ضادية«.
قيادة الُرّبان املبهرة

الربان  ال�ضفينة وقيادة  اإبحار  الكتاب معه بهجة كربى، وهو ير�ضد  يحمل هذا 
اآن واحد  التي جمعت يف  اأ�ضرته  »امل�ضيقح« وترعرع يف كنف  لها. فلقد عا�س  املبهرة 
جناحّي املجد والعلو، وهما العلم واملال. وهو كذلك حفيد اجلدّين لزعيم، وهو والده 
ال�ضيخ الوجيه احلكيم عبد اهلل بن عبد العزيز امل�ضيقح وجده لأمه الأمري ال�ضالح 

مبارك املبرييك.
وليد  مبكًرا  والثقافة  العلم  ملجال�س  ومازمته  بالكتاب  وولعه  ع�ضقه  يكن  فلم 
عن  ف�ضا  وجده،  والده  اإّي��اه  �ضقاه  �ضاحًلا  غر�ًضا  كان  بل  فردية،  حالة  اأو  �ضدفة، 

اأعمامه واأ�ضرته العلمية املعروفة يف اململكة العربية ال�ضعودية.
اأول كتاب يف حياة ال�ضغري عبد الرحمن امل�ضيقح، وكان هذا  كان القراآن الكرمي 
بديهًيا بالن�ضبة اإىل ابن رجل مثل الوجيه عبد اهلل بن عبد العزيز امل�ضيقح، يجمع 
اإىل جانب اأعماله التجارية الوا�ضعة، اإمامة م�ضجد امل�ضيقح، فكان حر�ضه كبرًيا على 
تعليم ال�ضغري واإخوته وجميع �ضغار العائلة، فدفع به منذ نعومة اأظفاره اإىل التعليم، 
بداية من م�ضجد امل�ضيقح، �ضواء قبل اللتحاق بالتعليم النظامي اأو بعده يف العطات 
كانوا  ممن  امل�ضايخ  اأو  الأعمام،  اأحد  اأما  امل�ضيقح،  م�ضجد  يف  معلموه  وكان  ال�ضيفية، 

يدر�ضون بامل�ضجد اآن ذاك، اأو يف الكتاتيب، يف العطلة ال�ضيفية.
وما اإن بلغ �ضن التعليم النظامي، حتى دفع به الوالد املوؤمن باأهمية التعليم لأبناء 
العائلة يف ع�ضر كان بع�س النا�س يتخوفون فيه من التعليم النظامي، ويرون يف العلوم 
ال�ضرعية منتهى غاية املتعلم، لكن رجا يف حكمة عبد اهلل امل�ضيقح مل يكن لتخفى 
ما  تعوي�س  مع  احلديثة،  املدنية  العلوم  اإىل  الأمم  بقية  �ضاأن  امل�ضلمني  حاجة  عليه 
جمل�س  يف  الرحمن،  عبد  ال�ضغري  به  التحق  الذي  النظامي  التعليم  يف  منها  ينق�س 
الوجيه عبد اهلل امل�ضيقح ومل يكن يخلو من القراءة يف كتب العلوم ال�ضرعية، ليًا 
اأ�ضبحت  ال�ضرية والتف�ضري، وقد  للقراءة يف  اآل م�ضيقح جل�ضات  ول�  له  نهاًرا، فكان  اأو 
هذه من عادات ال�ضغري التي اكت�ضبها من جمل�س العائلة يف طفولته، ومل تزل اأقرب 

اجلل�ضات واأحبها اإىل قلبه اإىل اليوم.
ومع تقّدم عبد الرحمن امل�ضيقح يف مراحل التعليم البتدائي باملدر�ضة الفي�ضلية 
البتدائية التي التحق بها عام 1372ه� بداأ وعيه يتفتح على علوم اأخرى، وبداأت 
حا�ضة حب الطاع تنمو لدى ال�ضغري الذي تفتح وعيه على العامل كله بعدما بداأ 

يلتقي يف مدر�ضته وجوها جديدة غري وجوه اأبناء العائلة واجلريان..
جذوة  وكانت  ثقافية،  طاقة  م�ضدر  الرحمن«  »عبد  ال�ضاب  من  الكتب  �ضنعت 
ي�ضتوعب طاقتها، وميدها  مع ف�ضاء جديد  كانت على موعد  القراءة يف عقله، فقد 
باأ�ضباب البقاء والتقاد، مع انطاقة ن�ضاط ثقايف قوي يف الأندية الريا�ضية التي 
جمع  هائًا  ثقافيًا  دويًا  حمدثة  وم�ضارحها،  مبكتباتها،  اآنذاك،  بريدة،  فى  اأن�ضئت 
واأخرًيا  ف�ضاء،  �ضوى  ينق�ضها  يكن  مل  التي  املتحفزة  بريدة  عقول  من  النخب  حوله 

ُوجد هذا الف�ضاء.
يف وادي العقول 

وادي  اإىل  امل�ضيقح  الرحمن  عبد  ال�ضاب  عقل  املتوالية  املكثفة  القراءة  نقلت 
اأمارات هذه  من  وكان  م�ضتقبًا،  الوطنية  العلمية  النخب  التي متثل  القوية  العقول 
القوة تخرجه يف الق�ضم العلمي يف املرحلة الثانوية العامة مبعدل عاٍل، اتاح اأمامه 
جميع اخليارات لالتحاق مبا ي�ضاء من التخ�ض�ضات يف اأي من اجلامعات الوطنية اأو 

حول العامل �ضمن البعثات الوطنية. 
�ضعود  امللك  اململكة، حم�ضورة بني جامعة  ال�ضاب اجلامعي داخل  وكانت خيارات 
يف الريا�س، وكلية البرتول واملعادن بالظهران، والكلية الع�ضكرية، وللوهلة الأوىل 
كبري  ميل  لديه  ل�ضاب  الأق��رب  الختيار  الظهران،  يف  واملعادن  البرتول  كلية  كانت 
لدرا�ضة الكيمياء والذهاب فيها بعيدًا، فتوجه اإىل الظهران، وقدم اأوراقه يف الكلية. 
فقط خم�ضة اأ�ضهر اأم�ضاها ال�ضاب »عبد الرحمن« يف كلية البرتول، قبل اأن يعتزم 
الريا�س  اإىل  بالأحرى  اأو  بالريا�س،  �ضعود  امللك  جامعة  اإىل  النتقال  نهائي  ب�ضكل 
على وجه التحديد، وكانت جامعه امللك �ضعود اخليار املتاح لطالب جامعي لديه ميل 
بدرجة �ضغف لدرا�ضة الكيمياء، بعدما وقفت �ضعوبة الذهاب من الظهران اإىل بريدة 
والعودة منها، عقبة يف �ضبيل اإكمال درا�ضته، و�ضط ما ي�ضبه النقطاع التام عن الأهل.

املنتمي  الكتب  �ضديق  القارئ  ال�ضاب  اأولويات  اأو  غايات،  من  الوظائف  تكن  مل 
بجوارحه كلها اإىل الثقافة والعلوم، ومل يكن ممن يتعلمون من اأجل امل�ضتقبل الوظيفي 

اأو املوقع القيادي، بل كان ممن يتعلمون من اأجل العلم.
وخال فرتة درا�ضته والتي ا�ضتمرت من عام 1387ه� حتى تخرجه عام 1391ه� 

تخللها زواجه.
كانت هذه، وبقيت، فل�ضفة العمل لدى الطفل، ثم ال�ضبي، ثم ال�ضاب، ثم ال�ضيخ، 
التي  احلياة  يف  يوميًا  حتليقًا  اإليه  بالن�ضبة  العمل  كان  فقد  امل�ضيقح.  الرحمن  عبد 
اأمام  الوجود  ينري  جديد  اأمل  خيط  اأيامها،  �ضباحات  يف  نور  خيط  كل  وكان  اأحبها، 
عيني رجل مل يعرف الت�ضاوؤم، ومل يتوقف اأمام احلزن، ومل ي�ضعر يوما باأن �ضيئًا فاته.

و�ضاءت الأقدار اأن ي�ضطدم ال�ضاب اخلريج ب�ضخور الوظيفة احلكومية، ووجد كل 
�ضئ يتوقف فجاأة بعد التخرج يف كلية العلوم، حامًا درجة البكالوريو�س يف الكيمياء 
وعلم احليوان، ووجد نف�ضه يف 21 رجب 1391ه� مدر�ضًا للعلوم يف متو�ضطة »الر�س«، 

ولندرة تخ�ض�ضه، ومتيزه فيه، ُكلف، اأي�ضًا مدر�ضًا ملادة الأحياء يف ثانوية »الر�س«.
وبعد ثاثة اأ�ضهر من مبا�ضرة العمل، جاءته برقية باأن يتوجه اإىل بغداد ممثا 
الوطن  يف  العلمية  املناهج  لو�ضع  خم�ض�ضة  حلقة  حل�ضور  اآن��ذاك،  املعارف،  ل��وزارة 
العربي، وكان قبلها توفى والده الوجيه عبد اهلل بن عبد العزيز امل�ضيقح يف 25 من 

ذي القعدة عام 1391ه�. 
الباد  يف  الأحياء  ماده  و�ضع  يف  م�ضاركا  التعيني،  حديث  املعلم  جل�س  بغداد،  يف 
العربية... كان منجزا ا�ضتثنائيا له ان يجل�س، ممثا لوزارة املعارف يف هذا املحفل 
عبد  الدكتور  احللقة  هذه  يف  �ضعود  امللك  جامعة  ممثل  جانب  اإىل  العربي،  العلمي 

العزيز اأبو زنادة.

ا�ضم عبد  بينهم  الأ�ضماء،  اإل وقد و�ضلت برقيه فيها عدد من  العام  ومل ينق�س 
ملن  اخل��ارج،  اإىل  البتعاث  ميكنهم  امل�ضيقح،  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن 
»اإنديانا«  جامعتي  مع  املربم  التعليم  تطوير  برنامج  اإىل  الن�ضمام  يف  منهم  يرغب 
بدرا�ضة  التحق  وهناك  تدرب،  وهناك  �ضافر،  وبالفعل  الأمريكيتني،  و«اأوكاهوما« 

املاج�ضتري.
عاد بدرجة املاج�ضتري يف طرق تدري�س العلوم من جامعه بلومنغتون، وعلى الفور 
عني مديرا للمعهد الفني الزراعي بربيده، وفى هذه الأثناء قدم على كليه الرتبيه 
»التعليم  يف  الطروحة  مو�ضوع  واختار  قبل،  وكالعادة  وي�ضرتن،  كنيدي  جامعه  يف 
املهني والتقني وحتميه التوجه العربي«. �ضجل اأطروحة الدكتوراه وهو على راأ�س 

العمل مديًرا للمعهد.
قرر التخلى عن اأي مهام اإدارية، والكتفاء برئا�ضة جمل�س اإدارة �ضركه الو�ضائل 
ال�ضناعية والتفرغ اأخرًيا ملا يحب، للُكتب التي منحها، فوق اأعوام عمره، واأ�ض�س مكتبة 

عماقة عام ) 1443ه�/ 2021م(.  
واأغناها،  الق�ضيم  اأثرى بيوت  الذي عا�س يف  امل�ضيقح  الرحمن  املال عبد  مل يزد 
والعلماء  املثقفني  مع  ووّدًا  بالكتاب،  و�ضغفًا  وتعلقًا  الآخرين،  مع  وخلقا  توا�ضعا  اإل 

والأدباء، ورحمة و�ضفقة وحدبا على ال�ضعفاء والأرامل وامل�ضاكني.
البدء من ال�ضفر

اأن  يقول املوؤلف: »لقد قدمت �ضرية الدكتور »امل�ضيقح« دليًا وا�ضحًا وقويًا، على 
ُم�ضي الإن�ضان بقوة وعزم والتزام وجدية نحو اآفاق العلم والعمل، اأي عمل، من �ضاأنه 
�ضمان حتقيق جميع الأهداف املتاحة يف طريقه، ولي�س هدفًا واحدًا، وهذا ل يهدم 
مقولة اأن الإن�ضان ينبغي اأن يحدد هدًفا ي�ضعى اإليه، لكنه يف الوقت ذاته يطرح مقولة 
�ضاء اهلل له من الأهداف(،  اأخرى موازية، )اأن الإن�ضان حني يعمل بقوة، يحقق ما 
قدر  على  احلر�س  مع  بالعمل،  والكتفاء  الهدف،  بفكرة  الن�ضغال  من  يعفيه  وهذا 
وامل�ضتجدات،  لاأمور  ال�ضاملة  الروؤية  على  القدرة  يك�ضبه  الأفق  و�ضعة  املرونة  من 

والتكيف معها«.
مل يدر بخلد اأحد يف بريدة القدمية اأن ياأتي يوم على اأحد اأبناء اجليل الرابع 
من اآل م�ضيقح، ويطلق على اأحد اأثريائهم لفظ »ع�ضامي«، اإذ كيف يكون ع�ضامًيا رجل 
ولد يف بيت اأقرب ما يكون اإىل جممع �ضكني بلغة اليوم، يخرج اأهله زكاة فطرهم مئة 
وع�ضرين �ضاعًا من متر، ولهم م�ضجد به رباط ملحق به، وتتحدث الكتب، والتاريخ 
املروي، عن اأنهم كانوا اأثرى اأثرياء مدينتهم منذ جدهم الأكرب حمود امل�ضيقح الأول.

مل يتخيل عبد الرحمن امل�ضيقح نف�ضه اأنه �ضياأتي عليه يوم من الأيام يحتاج فيه 
هو واأ�ضقاوؤه لأن يبداأوا رحلتهم من ال�ضفر، وامل�ضي يف بناء كيان اأ�ضرتهم القت�ضادية 
من جديد، لكن الواقع جتاوز خيالهم، وا�ضتيقظوا ذات �ضباح على حقيقة كفيلة باأن 
ت�ضرب من يتعر�س لها بهزة عنيفة ت�ضقطه كما ي�ضقط بناء �ضاهق الرتفاع كومة 
واحدة، فا تقوم له بعدها قائمة، وي�ضبح جزًءا من تاريخ مدينة، ل وجود له يف 

حا�ضرها اإل على الهام�س.
هادئة،  مياه  يف  وات��زان  وثقة  بهدوء  ت�ضبح  العماقة  م�ضيقح  اآل  �ضفينة  كانت 
اأن  اإل  تامة؛  بطماأنينة  ي�ضعرون  متنها  على  من  جميع  جتعل  مواتية  اأجواء  وو�ضط 
اأ�ضرتهم الكبرية العريقة يف ماأمن من عوادي اليام؛ ملا لها من جتارة كبرية، واأماك 
وا�ضعة، ومدخرات كثرية، لكن احلياة اأتت مبا ل ت�ضتهيه ال�ضفينة، واأ�ضبح على كل 
منهم اأن يبحث عن حلول مبكرة من اأجل اأن توا�ضل ال�ضفينة اإبحارها، اأو على الأقل 

من اأجل ر�ضو اآمن عند اأقرب مرفاأ.
على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي كان عبد الرحمن البن البكر للوجيه عبد اهلل امل�ضيقح 
اآل  ملجد  م�ضرفا  وريثًا  يجعله  موقع  يف  اأ�ضقائه،  واأك��رب  املبرييك،  ثاقبة  زوجته  من 
م�ضيقح، يف ظل ما حققه من تفوق علمي، وح�ضور ثقايف، وتقدمه ال�ضريع على م�ضمار 

الوظيفة احلكومية حمققا وثبات وظيفية من موقع اإىل اآخر.
وات�ضعت رحلة �ضعود الوجيه عبد الرحمن امل�ضيقح لأكرث من اأهدافه التي �ضعى 
اإىل  �ضخ�ضية،  �ضعود  رحلة  من  فتحولت  حتقيقها،  اأراد  التي  غاياته  من  واأثر  اإليها، 

مراحل  على  ت�ضكل  عظيم  ا�ضتثماري  بانفجار  تكون  ما  اأ�ضبه  وطنية،  �ضعود  رحلة 
اأ�ضهم  اإذ  التي هو عليها الآن، لكنه مل يت�ضكل وحده،  اإىل ال�ضورة  كثرية حتى و�ضل 
يف ت�ضكل كثري من الكيانات ال�ضتثمارية التي اأثرت احلياة القت�ضادية يف الق�ضيم 

واململكة، واأثرت قطاع ال�ضتثمار بتجارب كثرية ملهمة.
قطاعات كثرية ا�ضتفادت من رحلة �ضعود اآل م�ضيقح بقيادة عبد الرحمن، الذي 
بربيدة،  الزراعي  للمعهد  مديرا  الر�ضمية  الوظيفة  من  ال�ضتقالة  على  اأمره  حزم 
والتفرغ التام لقيادة �ضركة الو�ضائل الزراعية، البداية بالغة التوا�ضع له ولأ�ضقائه، 
والتي بعد عقود من الكفاح، اأ�ضبحت واحدة من ال�ضركات املهمة املعدودة يف جمالها، 
بعد تو�ضيع ن�ضاطها وتطوير اأدائها، لي�س على م�ضتوى اململكة اأو املنطقة وح�ضب، بل 
على م�ضتوى العامل، وتغيري ا�ضمها اإىل �ضركه الو�ضائل ال�ضناعية، اإحدى �ضركات �ضوق 
املال ال�ضعودية اليوم. لكنها اأي�ضا، مل يحمل ا�ضم اآل م�ضيقح بتوقيع عبد الرحمن عبد 

اهلل امل�ضيقح وا�ضقائه الأربعة.
وتدرج »امل�ضيقح« يف مراقي ال�ضعود، حتى نال ذروة الثقة يف عدد كبري من الأعمال 
ال�ضائبة  وم�ضورته  امل�ضدد  براأيه  النا�ضح  املخل�س  الأمني  نعم  فكان  وامل�ضوؤوليات. 
– حفظهم اهلل-  وعقله الراجح وفوؤاده الذي ينب�س حبا وولء لوطنه وولة اأمره 

فحظي بتقديرهم مبكرا ونال ثقتهم يف كل ميدان وحمفل.
جتاوز »املُ�ضّلمات املعلبة«

من �ضاأن �ضرية املثقف ورجل الأعمال ال�ضعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل 
النجاح،  املعلبة ب�ضاأن  امل�ضلمات  امل�ضيقح تغيري نظرة قارئها للحياة، وجتاوز كثري من 
اإليه(، فاملتاأمل ملنعطفات  اأن يكون لاإن�ضان هدف كبري ي�ضعى  على �ضاكلة: )�ضرورة 
ال�ضر  كلمة  اأن  واملوؤثرة، ياحظ  املتنوعة  باملنجزات  الطويلة احلافلة  ال�ضرية  هذه 
يف كل ما حتقق ل�ضاحبها، العمل، ثم العمل، ثم العمل، يف كل اجتاه، ومن دون توقف، 

ومن دون ملل، ومن دون النظر اإىل الوراء، مع قراءة عميقة لدرو�س احلياة.
ي�ضيف املوؤلف: »لكن هذا كله ل يعني اأن الأمور بهذه ال�ضهولة، فحتى ي�ضل عبد 
النجاحات  هذه  له  جتتمع  وحتى  التحقق،  من  املرتبة  هذه  اإىل  امل�ضيقح  الرحمن 
الكثرية والكبرية، كان عليه اأن يكرب ب�ضرعة تفوق عمره احلقيقي، ولقد �ضاعده على 
هذا، بعد تربيته ال�ضارمة على اأيدي كبار العائلة يف جمل�س اآل م�ضيقح العريق، نهمه 
للقراءة منذ بواكري حياته، وا�ضتلهامه جتارب كثرية �ضجلها اأ�ضحابها مدونة يف الكتب 
جتارب  جتاوزت  احلياة  يف  خمتلفة  جتربه  خا�س  رجا  منه  و�ضنعت  اإليه،  فو�ضلت 
اأقرانه، متاما مثلما و�ضلت �ضرية الدكتور عبد الرحمن امل�ضيقح اإىل يدك الآن عزيزي 
القارئ، وناأمل اأن تكون طاقه اإلهام لك، متاما ما كانت �ضري من قراأ لهم يف املا�ضي طاقه 

اإلهام له يف رحلته امللهمة«.  
بثقة  اإليك  يلتفت  الوالدة،  ا�ضم  عن  امل�ضيقح  الرحمن  عبد  الدكتور  ت�ضاأل  حني 

واعتزاز، ويجيبك ب�ضمم وحب »اأمي ثاقبة«.
كان ا�ضم الوالدة »ثاقبة« اول اإرث ال�ضغري عبد الرحمن امل�ضيقح من اأمه، وبالطبع 
مل يكن اآخره، فظلت قائمة عطايا الوالدة »ثاقبة بنت مبارك بن نا�ضر املبرييك«، 
كانت  ال�ضغري،  قلب  يف  بذرتها  نبتت  حب  م�ضاعر  اأول  اأي�ضا  الإح�ضاء.  على  ع�ضية 
م�ضاعر حبه للوالدة، مبثابة دخول اإىل رو�ضة اأر�ضية، مل يزل عبق رياحينها يهب 

عليه كلما خطرت له ال�ضيدة الوالدة التي كانت بالن�ضبة اإليه اأكرث من اأم.
موانئ با �ضفاف

نحو  �ضارفت على  امل�ضيقح، وهي رحلة طويلة  الرحمن  الدكتور عبد  كانت رحلة 
املوؤلف هنا ذات عبد  اأجل البحث عن الذات، ل يق�ضد  �ضتني عاما، كفاحا كبريا من 
م�ضغوًل  كان  ما  بقدر  بنف�ضه،  م�ضغوًل  الرجل  يكن  فلم  الإن�ضان،  امل�ضيقح  الرحمن 
بامل�ضوؤولية جتاه عائلته الكبرية، اآل م�ضيقح، وم�ضوؤولية جتاه الثقافه العربية التي 
كان ابنا بارًا لها، فم يتوقف اإىل اليوم عن تقدمي خدماته لها؛ اعرتافًا منه باجلميل 
لكل كتاب قراأه واأ�ضهم يف بنائه منذ نعومة اأظفاره، وم�ضوؤوليته جتاه باده باإر�ضاء 
جتاه  وم�ضوؤولياته  القت�ضادية،  وطنه  ل�ضيا�ضات  املعا�ضد  الوطني  ال�ضتثمار  قيم 
الإن�ضانية التي اآمن بها مبكرًا، وعمل على مدار عقود عمره على اأن يكون مواطنًا باًرا 

بوطنه حق املواطنه التي يعرفها جيًدا يف جميع تفا�ضيلها.
وقبل اخلتام؛ يعرج بنا املوؤلف على موانئ كثرية مرت بها �ضفينة الرحلة القدمية 

منذ اإبحارها، كان من اأبرزها:
تاأ�ضي�س ورئا�ضة جمل�س اإدارة �ضركه الو�ضائل ال�ضناعيه )�ضركة م�ضاهمة عامة(، 
)كليات  امل�ضتقبل  جامعة  موؤ�ض�ضي  واأحد  ال�ضعودي  ال�ضورى  جمل�س  يف  �ضابق  وع�ضو 

الق�ضيم الأهلية �ضابقا(.
كانت انطاقته مع اإخوانه؛ نا�ضر، وعبد العزيز، و�ضالح، وعبد القادر، يف القطاع 
�ضركة  اأكرب  يف  بالنجاح  تكلل  وكفاح  �ضغرية  م�ضاريع  خال  من   1979 عام  الزراعي 

الأو�ضط. ال�ضرق  لإنتاج اأنابيب “البويل اإثيلني” يف 
ع�ضو جمل�س ال�ضورى يف دوراته الثالثة والرابعة واخلام�ضة 1422-1434ه�.

ع�ضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي مبجل�س ال�ضورى 1422-1423 ه�.
ع�ضو اللجنة القت�ضادية مبجل�س ال�ضورى 1424-1432 ه�.

ع�ضو جلنة ال�ضحة والبيئة مبجل�س ال�ضورى 1432-1434 ه�.
تراأ�س وفد جمل�س الغرف ال�ضعوديه اإىل اجتماع الدورة 93 لحتاد عام الغرف 
�ضبتمرب  يف  م�ضر،  ال�ضيخ  �ضرم  يف  العربية  للباد  والزراعية  وال�ضناعية  التجارية 

2002م.
تراأ�س ووفد جمل�س الغرف ال�ضعودية اإىل اجتماع الدوره 94 لحتاد عام الغرف 
التجارية وال�ضناعية والزراعية للباد العربية يف املنامة بالبحرين يف مايو 2003م.

�ضارك يف عدد من املوؤمترات واللقاءات املحلية والعربية والدولية.
عام  املوهوبني  لرعاية  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�س  فى  �ضارك 

1419ه�.
القت�ضادية  ال�ضخ�ضية  الأردن��ي��ة  العربية  واأ���ض��واء  جن��وم  جملة  اختارته 

والثقافية املثالية لعام 2008م.
القاهرة  مونديال  يف  العربي  املجتمعي  العمل  ل��رواد  التميز  درع  على  ح�ضل 

الإعامي، حتت اإ�ضراف جامعه الدول العربية عام 2014م.
ملنظمة  العربي  العامل  يف  الثانوية  للمرحلة  الأحياء  مناهج  تطوير  يف  �ضارك 

“الألي�ضكو”.
له كتاب بعنوان التعليم املهني والتقني وحتمية التوجه العربي عام 1409 ه.

�ضارك يف تاأليف كتاب )عندما تلتهب القوايف(، عام 1412ه�.
عام  ال�ضادر  والبيئة  الزراعية  العلوم  مل�ضطلحات  القتني  امل�ضيقح  معجم  األف 
1430ه�، واحلا�ضل على جائزة وزارة الثقافة والإعام يف معر�س الريا�س الدويل 

للكتاب، عام 1433ه�.
له معجم الو�ضائل مل�ضطلحات العلوم التطبيقية والتقنية، حتت الطبع )جزاآن(.

له كتاب بعنوان “�ضطور يف التنمية”، �ضدر عن دار النظري، عام 1434ه�.
له تاب “عقود يف حوار” �ضرية ذاتية يف حوار.

امل�ضيقح” يف بريدة، ينعقد دوريا منذ جمادى  “اأربعائية  با�ضم  له منتدى ثقايف 
الأول عام 1428ه�.

له جائزة للموهوبني يف منطقه الق�ضيم.
له م�ضابقة اأدبية يف جمالت؛ املقالة، والق�ضة، والق�ضيدة.

اأن�ضاأ مع اإخوانه مكتبة للمكفوفني، با�ضم والده ال�ضيخ عبد اهلل امل�ضيقح.
الوطني  العلم  م�ضرية هذا  املتاأنية على  الإطالة  تلك  اأ�ضعدتنا  لقد  ويف اخلتام؛ 
اأن  اأمل  على  والربان(.  )ال�ضفينة  الرائعة  ال�ضردية  الروؤية  وهذه  الكبري  والثقايف 
تكون تلك الروؤية نربا�ضا لاأجيال، ُملهمة ملن قراأها واطلع عليها. حمفزة لكل عا�ضق 

ملعايل الأمور وجميل ال�ضجايا يف وطننا العربي الكبري.

»السفينة والُرّبان« ُيبحر 
في حياة أحد الرموز الوطنية

عبد الرحمن المشيقح.. سيرة ومسيرة
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 عضو مجلس الشورى السعودي السابق

رئيس مجلس أمناء جامعة 
المستقبل القصيم

 سعادة الدكتور 


