
إحالة 10 أشخاص من مفتعلي 
الشغب في شفا بدران للقضاء

*عمان 
�أحالت مديرية �لأمن �لعام 10 �أ�شخا�ص مت �إلقاء 
�شفا  منطقة  يف  �ل�شغب  مفتعلي  من  عليهم،  �لقب�ص 

بدر�ن قبل �أيام، �إىل �لق�شاء.
وقال �لناطق �لإعالمي با�شم مديرية �لمن �لعام 
قام  �لتي  �ل�شغب  ح��و�دث  يف  �لتحقيقات  �إط��ار  يف  �إّن��ه 

بها عدد من �لأ�شخا�ص يف منطقة �شفا بدر�ن، �شمايل 
مادية  �أ�شر�ر  �حل��اق  عنها  ونتج  �أي��ام  قبل  �لعا�شمة، 
مبنازل ومركبات مو�طنني، فقد ُحددت �أ�شماء مفتعلي 
منهم  �أ�شخا�ص   10 على  �لقب�ص  و�أُلقي  �حل��و�دث  تلك 
و�لبحث  �لتحقيق  ز�ل  فيما  للق�شاء،  �إحالتهم  وجرت 

جاريا عن �آخرين ��شرتكو� باأعمال �ل�شغب.
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*عمان 
 21 ع��ي��ار  �ل��ذه��ب  غ���ر�م  بيع  �شعر  بلغ 
�لأكرث رغبة من �ملو�طنني يف �ل�شوق �ملحلية، 
�ل�شر�ء  لغايات  دينار   34.30 عند  �لأربعاء، 
جلهة   32.80 مقابل  �ل�شاغة،  حم��الت  من 

�لبيع.
�لذهب  �لو�حد من  �لغر�م  �شعر بيع  وبلغ 
حمالت  من  �ل�شر�ء  لغايات  و18   24 عياري 

على  دينار   30.40 و   40.70 عند  �ل�شاغة، 
�لتو�يل.

لأ�شحاب  �لعامة  �لنقابة  رئي�ص  وق��ال 
و�ملجوهر�ت  �حللي  و�شياغة  جتارة  حمالت 
وزن  �لر�شادي  �للرية  �شعر  �إن  عالن،  ربحي 
�شجل  فيما  دي��ن��ار�،   243 بلغ  غ��ر�م��ات   7
�للرية �لإجنليزي وزن 8 غر�مات 277  �شعر 

دينار�.

ل������ )ب�����رت�(، �ن  ت�����ش��ري��ح  و�أو����ش���ح يف 
بو�شع  �ملحلية  بال�شوق  �لذهب  على  �لطلب 

متو�شط.
بلغ  �لأ���ش��ف��ر  �مل��ع��دن  �شعر  �ن  و����ش��اف 
 1670 عند  �لربعاء،  �شباح  �لعاملية  بال�شوق 
�أن  �ىل  لف��ت��ا  �ل��و�ح��دة،  لالأون�شة  دولر� 
�قت�شادية  بيانات  �شدور  تنتظر  �ل���ش��و�ق 

�مريكية تتعلق با�شعار �لفائدة.

*وكاالت 
�إن  �شولت�ص  �أولف  �لأمل����اين  �مل�شت�شار  ق���ال 
عما  يتخلى  لن  بوتن  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ص 
بتدمري  �لإمربيالية” �لتي تهدد  “طموحاته  �شماه 
ي�شتطيع  ل  �أن��ه  �أدرك  �إذ�  �إل  ورو�شيا  �أوك��ر�ن��ي��ا 

�لنت�شار يف �حلرب.
و�أ�شاف �شولت�ص يف �أول خطاب له �أمام �جلمعية 
نقبل  لن  فاإننا  �ل�شبب  “لهذ�  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
�أي �شالم متليه رو�شيا، ولهذ� يجب �أن تكون �أوكر�نيا 

قادرة على �شد هجوم رو�شيا«.
بحرب  �لإمربيالية،  ع��ودة  �إن  �مل�شت�شار  وق��ال 
لأوروب��ا  كارثة  جمرد  لي�شت  �أوكر�نيا،  على  بوتن 
�لقو�عد.  على  �لقائم  �لعاملي  �ل�شالم  لنظام  ولكن 
�أولئك  �شد  هذ�  عن  بالدفاع  �ملتحدة  �لأمم  وطالب 

�لذين يف�شلون عاملا فيه “يحكم �لقوي �ل�شعيف«.
وت�شائل قائال “هل نتفرج عاجزين بينما يريد 
حيث  عاملي  نظام  �إىل  �أخ��رى  م��رة  دفعنا  �لبع�ص 

يجب  وحيث  لل�شيا�شة،  �شائعة  و�شيلة  هي  �حلرب 
على �لدول �مل�شتقلة �لن�شمام �إىل جري�نها �لأقوى 
�أ�شيادها �ل�شتعماريني، وحيث �لزدهار وحقوق  �أو 

�لإن�شان �متياز للقلة �ملحظوظة؟«
»�أم �أننا �شننجح معا يف �شمان بقاء �لعامل �ملتعدد 
متعدد  عاملا  و�لع�شرين  �حلادي  �لقرن  يف  �لأقطاب 
هو:  و�أوروب��ي��ا،  �أملانيًا  ب�شفتي  جو�بي،  �لأط��ر�ف؟ 

يجب �أن ننجح يف ذلك«.
ب�شكل  �لغاية  هذه  لتحقيق  �إنه  �شولت�ص  وقال 
�أف�شل، يحتاج جنوب �لعامل �إىل دور �أكرب يف �ل�شوؤون 
�لعاملية. ويتناف�ص �حللفاء �لغربيون مع رو�شيا على 
�لنفوذ �لدبلوما�شي منذ  بدء �لعمليات �لع�شكرية يف 

�أوكر�نيا يف 24 فرب�ير.
موؤمتر�  �شت�شت�شيف  برلني  �أن  �شولت�ص  و�أعلن 
حول �إعادة �إعمار �أوكر�نيا يف 25 �أكتوبر. وقال �إن 
�لهائلة  “�لتكلفة  يف  كييف  حكومة  �شت�شاعد  �أملانيا 

لإعادة بناء �لبالد”.

*وكاالت
�شفينة  �إن  �لأم��ريك��ي  �جلي�ص  ق��ال 
�لأم��ريك��ي��ة  للبحرية  ت��اب��ع��ة  ح��رب��ي��ة 
روتينيا  عبور�  نفذتا  كندية  وفرقاطة 
مل�شيق تايو�ن �لثالثاء، وهي عملية تاأتي 
و�شط ت�شاعد �لتوتر �لع�شكري بني بكني 

وتايبيه.
وعلى مدى �ل�شنو�ت �لأخرية، �أبحرت 

�شفن حربية �أمريكية، ويف بع�ص �لأحيان 
�شفن لدول حليفة مثل بريطانيا وكند�، 
�أث��ار  مم��ا  �مل�شيق،  ع��رب  روتيني  ب�شكل 
ت��اي��و�ن  تعترب  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ني،  حفيظة 
لها وهو ما تعار�شه حكومة  �إقليما تابعا 

�جلزيرة.
وق��ال��ت �ل��ب��ح��ري��ة �لأم��ريك��ي��ة يف 
بريك  �أريل  �لأمريكية  �ملدمرة  �إن  بيان 

موجهة،  ب�شو�ريخ  �مل�شلحة  هيجينز، 
للبحرية  �لتابعة  فانكوفر  و�لفرقاطة 
من  �مل�شيق  ع��ربت��ا  �ل��ك��ن��دي��ة،  �مللكية 
لأي  �لإقليمية  �ملياه  خارج  ممر  خالل 

دولة.
ميثل  �لتعاون  هذ�  “مثل  �أن  و�أ�شاف 
حجر �لز�وية يف نهجنا من �أجل منطقة 

�آمنة ومزدهرة«.

�أنيتا  �لكندية  �لدفاع  وزي��رة  وقالت 
�أناند �إن بلدها، كدولة يف �ملحيط �لهادي 
م��ل��ت��زم��ة ب�����ش��دة ب��دع��م �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 

منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادي.
�لروتيني  “�لعبور  بيان  يف  و�أ�شافت 
�لتز�منا  يظهر  ت��اي��و�ن  مل�شيق  �ل��ي��وم 
منطقة  يف  و�لن��ف��ت��اح  �حل��رك��ة  بحرية 

�ملحيطني �لهندي و�لهادي«.

*نيويورك 
���ش��ارك ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين 
ت�شري�ص«  كر�ي�شت  »ن���د�ء  قمة  �أع��م��ال  يف 
على  �لكر�هية  وخطاب  للتطرف  للت�شدي 

�لإنرتنت، يف نيويورك م�شاء �لثالثاء.
�لتي  �لقمة  خ��الل  �مللك،  جاللة  و�أك��د 
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ص  برئا�شة  عقدت 
جا�شيند�  نيوزيلند�  وزر�ء  ورئي�شة  ماكرون 
�لدول  روؤ�شاء  من  عدد  ومب�شاركة  �أردي��رن 
�شركات  ك���ربى  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  و�حل��ك��وم��ات 
�لعاملية،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�شالت 
“ند�ء  مع  �شر�كته  تعزيز  �لأردن  مو��شلة 
م��ب��ادرة  خ���الل  م��ن  ت�شري�ص”  ك��ر�ي�����ش��ت 
حم��ارب��ة  ب��ه��دف  �لعقبة”،  “�جتماعات 

�لإرهاب و�لفكر �ملتطرف.
�لتن�شيق  ���ش��رورة  �إىل  جاللته  و�أ���ش��ار 
جهود  لتوحيد  �ملعنية  �لأط��ر�ف  جميع  بني 

�لإنرتنت  عرب  �ملتطرف  للمحتوى  �لت�شدي 
وحم�����اولت �مل��ت��ط��رف��ني ����ش��ت��غ��الل و���ش��ائ��ل 

�لتو��شل �لجتماعي لبث خطاب �لكر�هية.
مو�جهة  �أن  �إىل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 
�ل��ت��ط��رف ت�����ش��ت��دع��ي �أي�����ش��ا �ل��ع��م��ل حلل 
لك�شب  �ملتطرفون  ي�شتغلها  �لتي  �ل�شر�عات 
�لفل�شطيني  �ل�����ش��ر�ع  وخ��ا���ش��ة  �مل��وؤي��دي��ن، 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، جم���دد� �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى حل 

�لدولتني ك�شبيل وحيد لإنهاء �ل�شر�ع.
بعد  �لثالثة،  ن�شختها  يف  �لقمة  وعقدت 
�لعام  �أي��ار  يف  �لثانية  ن�شختها  يف  �نعقادها 

�ملا�شي عرب تقنية �لت�شال �ملرئي.
وكانت �لقمة �لأوىل قد عقدت يف باري�ص 

�لفرن�شي  �لرئي�ص  من  مببادرة   2019 ع��ام 
نيوزيلند�  وزر�ء  ورئي�شة  ماكرون  �إميانويل 
�لإرهابي  �لعتد�ء  بعد  �أردي��رن،  جا�شيند� 
م�شجدين يف مدينة كر�ي�شت  ��شتهدف  �لذي 

ت�شري�ص �لنيوزيلندية يف ذلك �لعام.
حتت  �للقاء�ت،  من  ع��دد�  �لأردن  ونظم 
مظلة مبادرة �جتماعات �لعقبة �لتي �أطلقها 
يف  �لتن�شيق  لتعزيز   2015 ع��ام  جاللته 
“ند�ء  خمرجات  ملتابعة  �لإره��اب،  حماربة 

كر�ي�شت ت�شري�ص«.
وح�شر �لقمة نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير 
�ل�شفدي،  �أمين  �ملغرتبني  و�شوؤون  �خلارجية 
جعفر  �لدكتور  �مللك،  جاللة  مكتب  ومدير 

ح�شان.

وبحث جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين خالل 
�لوزر�ء  رئي�ص  �لأربعاء،  نيويورك،  يف  لقائه 
�شبل  ميت�شوتاكي�ص،  كريياكو�ص  �ليوناين 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لثنائي  �لتعاون  تو�شيع 

و�لبناء على �لتفاقيات �مل�شرتكة.
عقد  �لذي  �للقاء  خالل  جاللته،  وجدد 
�ل�شابعة  �ل���دورة  �جتماعات  هام�ص  على 
و�ل�شبعني لالأمم �ملتحدة بح�شور �شمو �لأمري 
�لعهد،  ويل  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �حل�����ش��ني 
�لتاأكيد على �أهمية مو��شلة �لتعاون �لثالثي 
يحقق  مب��ا  وق��رب���ص،  و�ل��ي��ون��ان  �لأردن  ب��ني 
يف  وي�شهم  و�شعوبها،  �لثالثة  �لبلد�ن  م�شالح 

تنمية �ملنطقة.
تابع �ص2

الملك: توحيد جهود التصدي 
للمحتوى المتطرف عبر اإلنترنت

ان  *عمَّ
�أحد  قاتل  على  ب��الإع��د�م  حكًما  ول��ة  �ل��دَّ �أم��ن  حمكمة  �أ���ش��درت 
و�حنة،  �لرَّ �أحمد  �مل��الزم  هيد  �ل�شَّ وهو  �ملخدر�ت،  مكافحة  مرتبات 
اقة �ملوؤقتة �ملوؤقتة ملدة 15 �شنة لالأول،  وو�شع �شخ�شني بالأ�شغال �ل�شِّ
و7 �شنو�ت ون�شف للثَّاين بعد ثبوت تدخلهما يف �جلرمية �لتي وقعت 

يف مدينة �إربد.
رت �ملحكمة، خالل جل�شة علنية، عقدتها، �لأربعاء، برئا�شة  وقرَّ
م  �ملقدَّ وع�شوية  �مل�شاعيد،  موفق  �لدكتور  �لع�شكري  �لقا�شي  �لعقيد 
�ملُد�ن  �لعز�م، تغرمي  �لقا�شي ر�مي  �لقا�شي �شفو�ن �لزعبي، و�ملقدم 
الث مبلغ 5 �آلف دينار لقاء جترميه بجنايتي ترويج �ملو�د �ملخدرة  �لثَّ

و�مل�شتح�شر�ت �لطبية.
هيد �لرو�حنة ��شت�شهد خالل �لوظيفة  وبني قر�ر �ملحكمة �أنَّ �ل�شَّ
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �أفر�د  �أحد  و�أ�شيب  �إربد،  مبدينة  �لر�شمية 

�لقائمني على
�إنفاذ �أحكام �لقانون خالل عملية �إلقاء �لقب�ص على �أحد مروجي 
و�جباتهم  وتنفيذ  بوظائفهم  قيامهم  معر�ص  ويف  �مل��خ��درة  �مل��و�د 

�ملوكولة �إليهم قانونا.
بحكم  ومميز  للتمييز  قابل  �حلكم  �أنَّ  �إىل  �ملحكمة  قر�ر  و�أ�شار 

�لقانون �أمام �ملحكمة �ملخت�شة.

ان  *عمَّ
يف  �شكنية  بناية  �نهيار  ق�شية  يف  �لتَّحقيق  �لعامة  يابة  �لنِّ �أنهت 
رت حتويل  ام، وقرَّ منطقة �للويبدة، بعد حتقيق ��شتمر ملدة ثمانية �أيَّ
�جلر�ئم  عن  عليهم  �مل�شتكى  ملحاكمة  ة  �ملخت�شَّ �ملحكمة  �إىل  �لق�شية 

�مل�شندة �إليهم.
�لأنباء  لوكالة  �لعبد�لالت،  ح�شن  �لدكتور  �لعام  ائب  �لنَّ وق��ال 
 21 ل�شهادة  ��شتمعت  �لعامة  يابة  �لنِّ �إنَّ  �لأربعاء،  )برت�(،  �لأردنية 
و��شتجوبت  �شة،  �ملتخ�شِّ �لفنية  �خلرب�ت  من  عدد�  و�أجرت  �شاهًد�، 
 14 �لق�شية  يف  �لوفيات  عدد  وبلغ  توقيفهم،  رت  وقرَّ عليهم  �مل�شتكى 

وفاة، و9 �إ�شابات.
�لق�شية منذ حلظة  �لتَّحقيق يف  بد�أت  �لعامة قد  �لّنيابة  وكانت 
وجمعت  �ملوقع  يف  وت��و�ج��دت  �للويبدة  منطقة  يف  �حل��ادث��ة  وق��وع 
رت توقيف �مل�شوؤول عن �لبناء وهو وريث مالك  �لبينات و�لأدلة، وقرَّ
يانة، و�أ�شندت لهم تهم  �لبناء، بالإ�شافة �إىل متعهد �لبناء وفني �ل�شِّ

ة، و�لتَّ�شبب بالإيذ�ء. ر 14 مرَّ �لتَّ�شبب بالوفاة مكرَّ

*عمان
طالب نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لد�رة �ملحلية توفيق كري�شان، 
�ملناطق  يف  �لنظافة  حالة  عن  �أ�شبوعي  بتقرير  بتزويده  �لبلديات 
مدر�ء  �إىل  كري�شان،�لأربعاء،  وجهه  كتاب  يف  ذلك  جاء  لها.  �لتابعة 
روؤ�شاء  تكليف  �إث��ر  على  و�لأل��وي��ة  �ملحافظات  يف  �لبلدية  �ل�شوؤون 
�لنافذة  للطرق  �لنظافة  �أعمال  بتنفيذ  �مل�شرتكة  �خلدمات  جمال�ص 

و�لغابات و�ملو�قع �لأثرية و�ل�شياحية.
بحق  �ملنا�شبة  �لإج��ر�ء�ت  �إتخاذ  على  كتابه  يف  كري�شان  و�شدد 
مدير  و�شيتحمل  بها  �ملكلف  باملهام  مق�شر  خدمات  جمل�ص  رئي�ص  �أي 

�ل�شوؤون �لبلدية �مل�شوؤولية �لكاملة عما يرد يف �لتقرير �ملقدم.

*إربد 
�إن  �ملومني،  منت�شر  �ملهند�ص  �لريموك  مياه  �شركة  عام  مدير  قال 
كو�در �ل�شركة حددت م�شدر تلوث طال 10 ��شرت�كات منزلية باأحد 

�أحياء خميم �ل�شهيد عزمي �ملفتي مبتطقة �حل�شن جنوب �إربد.
�إن  �لأربعاء،  )ب��رت�(،  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة  �ملومني  و�أ�شاف 
�لعمل جاٍر على �إ�شالح و�شيانة خط ناقل للمياه بقطر 4 �إن�ص، تبني 
بعد جهود بحث ��شتمرت خالل �لأ�شبوعني �ملا�شيني، تعر�شه للتلوث 
عن  فقط  �ملياه  ف�شل  تطلب  ما  �ل�شحي  �ل�شرف  ملياه  ت�شرب  ج��ر�ء 
�ل�شرت�كات �ملت�شررة وعددها 10 منازل �شمن بلوك 4، و�لتي يجري 
تزويدها ب�شهاريج مياه �إىل حني �شيانة �خلط �لناقل و�إعادة تاأهيل.
�خلط  من  مياه  عينات  �شحب  �شيجري  �أن��ه  �إىل  �ملومني،  و�أ���ش��ار 
�إليه،  حال �إ�شالحه، ل�شمان عدم جتدد ت�شرب مياه �ل�شرف �ل�شحي 
وفح�ص تلك �لعينات بالتعاون مع وز�رة �ل�شحة، �إ�شافة �ىل خمترب�ت 

�ل�شركة؛ للتاأكد من مطابقتها للمو��شفات �ملعتمدة.

*عمان
برئا�شة  عقدها  �لتي  �جلل�شة  خ��الل  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  �أق��ر 
�ل��وزر�ء  رئي�ص  وح�شور  �لدغمي  عبد�لكرمي  �ملجل�ص  رئي�ص 
م�شروع  رب��ع��اء،  �لأ �ل���وز�رة،  وهيئة  �خل�شاونة  ب�شر  �لدكتور 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �ل�����ش��ب��اط  خ��دم��ة  ل��ق��ان��ون  م��ع��دل  ق��ان��ون 

.2022 ل�شنة  �لأردنية 
باإلغاء  �لنيابية  �لقانونية  �للجنة  ق��ر�ر  على  �ملجل�ص  وو�ف��ق 
�لن�ص �لو�رد يف �ملادة �ل�شاد�شة �لبند “ب” �لفقرة �لثانية و�ملتعلقة 
مت  حيث  �لأردن��ي��ة،  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ل�شابط  تعيني  ب�شروط 
�ل�شتعا�شة عن عبارة “�أكمل �لثامنة ع�شرة من عمره” بعبارة “�أن 
يكون قد بلغ �لثامنة ع�شرة من عمره يف �ل�شنة �لتي يجند فيها، و�أن 
�شنتمرت�   155 وعن  للذكور  165�شنتمر�  عن  �ل�شابط  طول  يقل  ل 
حالت  يف  �ل�شرط  هذ�  جتاوز  �ل�شباط  �شوؤون  ملدير  ويجوز  لالإناث 

�ل�شرورة«.
�لبند  على  �ملو�فقة  بعدم  �للجنة  قر�ر  على  �ملجل�ص  و�فق  كما 
�لأ�شلي  للن�ص  و�لعودة  �ل�شاد�شة،  “ب” للمادة  �لفقرة  من  �خلام�ص 
و�ل�شمعة  �ل�شلوك  ح�شن  يكون  “�أن  على  ن�شت  و�لتي  �لقانون  يف 
خملة  جنحة  �أو  بجناية  حمكوم  وغ��ري  �ملدنية  بالأهلية  متمتعا 
و�لر�شوة  و�لتزوير  و�لختال�ص  و�لحتيال  كال�شرقة  بال�شرف 
و�شوء �لئتمان و�ل�شهادة �لكاذبة و�أي جرمية �خرى مت�ص �لخالق 

�لعامة”.
و�أقر جمل�ص �لنو�ب خالل �جلل�شة �لتي عقدها، �لأربعاء، برئا�شة 
�لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ص  وح�شور  �لدغمي  عبد�لكرمي  �ملجل�ص  رئي�ص 
خدمة  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  �ل��وز�رة  وهيئة  �خل�شاونة  ب�شر 

�لعلم و�خلدمة �لحتياطية ل�شنة 2022.
�لقو�ت  لتمكني  �ملعدل  �لقانون  مل�شروع  �ملوجبة  �لأ�شباب  وجاءت 
�مل�شلحة �لأردنية �جلي�ص �لعربي من مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�إلكرتونية  لت�شبح  �لعلم  خدمة  وثيقة  فيها  مبا  خدماتها  و�أمتتة 
��شافة �ىل �أي و�شيلة �أخرى تقررها �لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية، وكذلك 

لتحديد �حلد �لأدنى ملدة خدمة �لعلم.
تابع �ص2

*عمان 
�أحمد  يو�شف  �لركن  �للو�ء  �مل�شرتكة  �لأركان  هيئة  رئي�ص  �لتقى 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  بالقيادة  مكتبه  يف  �لأرب��ع��اء،  �حلنيطي، 
علي  �أحمد  عّمان  يف  �لإمار�تي  �ل�شفري  �لعربي،  �جلي�ص   �� �لأردنية 

�لبلو�شي.
وبحث �للو�ء �لركن �حلنيطي مع �ل�شيف بح�شور �مللحق �لع�شكري 
�لإقليمية  �ل�شاحتني  على  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  ع��ّم��ان،  يف  �لإم��ار�ت��ي 
�لع�شكري  �لتدريب  جمال  يف  و�لتن�شيق  �لتعاون  و�أوج��ه  و�لدولية، 
�لقو�ت  �لثنائية مبا يخدم م�شلحة  �مل�شرتك، و�شبل تعزيز �لعالقات 

�مل�شلحة يف �لبلدين �ل�شقيقني.
ويف �شياق مت�شل، ��شتقبل رئي�ص هيئة �لأركان �مل�شرتكة، يف مكتبه 
�ل�شفري  �لعربي،  �جلي�ص   �� �لأردنية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  بالقيادة 

�لياباين يف عّمان كاورو �شيماز�كي.
وبحث �للو�ء �لركن �حلنيطي مع �ل�شيف بح�شور �مللحق �لع�شكري 
�لياباين يف عّمان، �أوجه �لتعاون و�شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية مبا 

يخدم م�شلحة �لقو�ت �مل�شلحة يف �لبلدين �ل�شديقني.

جاللته يشارك في قمة »نداء كرايست تشيرش« في نيويورك

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي والثالثي مع قبرص

ر إعدام وسجن  ولة تقرَّ أمن الدَّ
واحنة  هيد أحمد الرَّ قتلة الشَّ

يابة العامة تنهي التَّحقيق  النِّ
بقضية انهيار مبنى اللويبدة

تقرير أسبوعي حول نظافة 
في المناطق التابعة للبلديات

اليرموك تحدد مصدر تلوث 
اشتراكات بمخيم عزمي المفتي

النواب ُيقر معدل خدمة الضباط 
وخدمة العلم والخدمة االحتياطية

رئيس هيئة األركان يلتقي 
السفيرين اإلماراتي والياباني

السنة السابعةالخميس 26www.omamjo.com  صفر  1444  هـ   الموافق  22  أيلول  2022 م دينار واحد العدد  )2386(ثمن النسخة:

 شخصية العام الثقافية 

سعادة الدكتور

 عبدالرحمن المشيقح



محلي  الخميس )22( أيلول 2022
العدد )2386( 2NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*نيويورك 
خالل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بحث 
�ل��وزر�ء  رئي�ص  �لأرب��ع��اء،  نيويورك،  يف  لقائه 
�شبل  ميت�شوتاكي�ص،  ك��ريي��اك��و���ص  �ل��ي��ون��اين 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لثنائي  �لتعاون  تو�شيع 

و�لبناء على �لتفاقيات �مل�شرتكة.
وجدد جاللته، خالل �للقاء �لذي عقد على 
و�ل�شبعني  �ل�شابعة  �لدورة  �جتماعات  هام�ص 
لالأمم �ملتحدة بح�شور �شمو �لأمري �حل�شني بن 

عبد�هلل �لثاين ويل �لعهد، �لتاأكيد على �أهمية 
و�ليونان  �لأردن  بني  �لثالثي  �لتعاون  مو��شلة 
�لثالثة  �لبلد�ن  م�شالح  يحقق  مبا  وقرب�ص، 

و�شعوبها، وي�شهم يف تنمية �ملنطقة.
وجرى �لتاأكيد على �أهمية تعزيز �لتن�شيق 
�ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت �له��ت��م��ام  و�ل��ت�����ش��اور ح��ي��ال 
�مل�شرتك، خ�شو�شا جهود تعزيز �لأمن �لغذ�ئي 
�لعاملي، و�لتعامل مع تبعات �لأزمة �لأوكر�نية 
�آخ��ر  �للقاء  وت��ن��اول  �ملناخي.  �لتغري  و�آث���ار 

مقدمتها  ويف  و�لدولية  �لإقليمية  �لتطور�ت 
�لق�شية �لفل�شطينية، �إذ �شدد جاللته على �أنه 
�لأو�شط  �ل�شرق  �ل�شتقر�ر يف  ل ميكن حتقيق 
دون �لتو�شل �إىل �ل�شالم �لعادل و�ل�شامل على 

�أ�شا�ص حل �لدولتني.
ووزير  �ل��وزر�ء  رئي�ص  نائب  �للقاء  وح�شر 
�ل�شفدي،  �أمي��ن  �ملغرتبني  و���ش��وؤون  �خلارجية 
جعفر  �لدكتور  �مل��ل��ك،  جاللة  مكتب  وم��دي��ر 

ح�شان.

*عمان
�لتي  �جلل�شة  خ��الل  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  �أق��ر 
عبد�لكرمي  �ملجل�ص  رئي�ص  برئا�شة  عقدها 
ب�شر  �لدكتور  �لوزر�ء  رئي�ص  وح�شور  �لدغمي 
م�شروع  �لأربعاء،  �ل��وز�رة،  وهيئة  �خل�شاونة 
قانون معدل لقانون خدمة �ل�شباط يف �لقو�ت 

�مل�شلحة �لأردنية ل�شنة 2022.
وو�فق �ملجل�ص على قر�ر �للجنة �لقانونية 
�لنيابية باإلغاء �لن�ص �لو�رد يف �ملادة �ل�شاد�شة 
ب�شروط  و�ملتعلقة  �لثانية  “ب” �لفقرة  �لبند 
�لأردنية،  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ل�شابط  تعيني 
حيث مت �ل�شتعا�شة عن عبارة “�أكمل �لثامنة 
بلغ  قد  يكون  “�أن  بعبارة  عمره”  من  ع�شرة 
�لثامنة ع�شرة من عمره يف �ل�شنة �لتي يجند 
فيها، و�أن ل يقل طول �ل�شابط عن 165�شنتمر� 
للذكور وعن 155 �شنتمرت� لالإناث ويجوز ملدير 
حالت  يف  �ل�شرط  هذ�  جتاوز  �ل�شباط  �شوؤون 

�ل�شرورة«.
بعدم  �للجنة  قر�ر  على  �ملجل�ص  و�فق  كما 
“ب”  �لفقرة  من  �خلام�ص  �لبند  على  �ملو�فقة 
يف  �لأ�شلي  للن�ص  و�لعودة  �ل�شاد�شة،  للمادة 
ح�شن  يكون  “�أن  على  ن�شت  و�ل��ت��ي  �لقانون 
�ملدنية  بالأهلية  متمتعا  و�ل�شمعة  �ل�شلوك 
وغري حمكوم بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف 
و�لتزوير  و�لختال�ص  و�لحتيال  كال�شرقة 
�لكاذبة  و�ل�شهادة  �لئتمان  و�شوء  و�لر�شوة 

و�أي جرمية �خرى مت�ص �لخالق �لعامة«.

نيابية،  مقرتحات  على  بناء  �لنو�ب  ورفع 
�جتاز  �شابط  لكل  �ملمنوحة  �ل�شهرية  �لعالوة 
�أركان  �أو �ي كلية  دورة كلية �لأركان �لأردنية 
�أجنبية معرتف بها وحاز على لقب ركن لت�شبح 
100دينار بدل من 15دينار� كما هو معمول به 

�شابقا يف �لن�ص �لأ�شلي.
بجو�ز  �للجنة  ق��ر�ر  على  �ملجل�ص  وو�ف��ق 
نقل �ل�شابط من �لقو�ت �مل�شلحة �إىل �لوز�ر�ت 
�لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �حلكومية  �لدو�ئر  �أو 
�لأجهزة  �إىل  �أو  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �لعامة 
�لدفاع  وزي��ر  مبو�فقة  بالعك�ص  �أو  �لأمنية 
يقرتن  �أن  على  منها،  ك��ل  يف  �ملعنية  و�جل��ه��ة 
مو�فقة  وي�شرتط  �شامية،  ملكية  ب��اإر�دة  ذلك 
�ل�شابط �خلطية على نقله من �لقو�ت �مل�شلحة 
�إىل �لوز�ر�ت �أو �لدو�ئر �حلكومية �أو �ملوؤ�ش�شات 

�لر�شمية �لعامة �أو �ملوؤ�ش�شات �لعامة.
للعمل  �ل�شابط  �نتد�ب  على  و�ف��ق  كما 
�أو  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �أو  �ل����وز�ر�ت  ل��دى 
�ملوؤ�ش�شات  �أو  �لعامة  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 
بتن�شيب  �لأه��ل��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو  �ل��ع��ام��ة 
قائد  ومو�فقة  �ل�شباط  ���ش��وؤون  مدير  من 
�مل�شرتكة  �لأرك���ان  هيئة  رئي�ص  �جلي�ص/ 
�ل��ت��ي  �ل��وظ��ي��ف��ة  درج����ة  ت��ق��ل  ل  �أن  ع��ل��ى 
وظيفته  درجة  عن  �ل�شابط  �إليها  �شينتدب 
�لأ���ش��ل��ي��ة، وحت���دد م��دة �لن��ت��د�ب ب��ق��ر�ر 
لل�شالحيات  وفقا  متديدها  ويجوز  �لنتد�ب 
وك��ذل��ك  �مل����ادة،  ه��ذه  يف  عليها  �ملن�شو�ص 

د�خل  جهة  �أي  لدى  للعمل  �ل�شابط  �إع��ارة 
�جلي�ص  قائد  من  بقر�ر  خارجها  �أو  �ململكة 
�ل�شباط،  ���ش��وؤون  مدير  تن�شيب  على  بناء 
ويجوز  و�ح��دة  �شنة  �لإع���ارة  م��دة  وتكون 
ع��ن��د �ل�����ش��رورة �ل��ق�����ش��وى مت��دي��ده��ا مل��دد 

عليها. �ملن�شو�ص  لل�شالحيات  وفقا  مماثلة 
و�أ����ش���اف �ل��ن��و�ب �إج����ازة �لأب����وة لأن���و�ع 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  بها  �مل��ع��م��ول  �لإج����از�ت 
و�مل�شتخدم  �ل�شابط  ي�شتحق  بحيث  �لأردنية، 
�لعالو�ت  مع  كامل  بر�تب  �أب��وة  �إج��ازة  �ملدين 
على  بناء  �لزوجة  ولدة  حال  يف  �أي��ام   3 ملدة 
�مل�شتخدمة  منح  وكذلك  معتمد،  طبي  تقرير 
�ملدنية �حلامل �إجازة �أمومة ملدة ل تزيد على 

90 يوما بر�تب كامل مع �لعالو�ت.
�لقانون  مل�شروع  �ملوجبة  �لأ�شباب  وجاءت 
�ل��ق��و�ت  يف  �ل�شباط  خ��دم��ة  ل��ق��ان��ون  �مل��ع��دل 
�مل�شلحة �لأردنية ملو�كبة �لتطور �لذي ت�شهده 
�لعربي  �جلي�ص   - �لأردن��ي��ة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت ومب���ا ي��ل��ب��ي ���ش��رور�ت 
�مل�شميات  بع�ص  ولتغيري  فيها،  �حل��ايل  �لعمل 
يف  به  �ملعمول  �لعملي  �لو�قع  مع  يتو�فق  ومبا 
�لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية، وكذلك �إعادة �لنظر 
�ملتعلقة بالنقل و�لنتد�ب و�لإعارة  بالأحكام 
من  و�لطرد  �ل�شباط  خدمة  عن  و�ل�شتغناء 
�خلدمة و�لإعادة �إليها، ولتنظيم �أحكام �إجازة 
�ل�شوؤون  وجميع  و�لإحل��اق  �ليد  وكف  �لأب��وة 

�ملتعلقة بال�شتيد�ع.

*عمان 
�أكد وزير �لرتبية و�لتعليم و�لتعليم �لعايل 
�أن  عوي�ص،  وجيه  �لدكتور  �لعلمي  و�لبحث 
متكينية  دعم  و�أنظمة  تعليمية  بيئات  توفري 
�لطلبة  جميع  و�شول  ت�شمن  و�شحية  و�آمنة 

للتعليم يعد �أولوية لدى �لأردن.
جل�شة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�لتحديات �لعاملية يف �لتعامل مع �أزمات �لتعليم 
، و�لتي عقدت بنيويورك يف �إطار قمة حتويل 
�ل�شاأن  هذ�  يف  يركز  �لأردن  �إن  وقال  �لتعليم. 
للت�شرب  �ملعر�شني  �لأطفال  على  خا�ص  ب�شكل 
من �لتعليم، مبا فيهم ذوو �لإعاقة و�لالجئون، 
�لع�شرية  �ل�شرت�تيجية  عليه  �أك��دت  ما  وهو 
�لأردن  و�إعالن   ،2030-2020 �لد�مج  للتعليم 
يف  و�ل��ت��ن��وع  �ل�����ش��م��ول  ب�����ش��اأن  �أخ����ري�  �ملعتمد 
بح�شب  �جلل�شة  خالل  عوي�ص،  و�أ�شار  �لتعليم. 
حر�ص  �إىل  �لأرب��ع��اء،  �ل��ي��وم  ل��ل��وز�رة،  بيان 
جلميع  جيدة  تعليم  فر�ص  توفري  على  �لأردن 
د�خ��ل  وغ��ريه��م  �ل�شوريني  �لالجئني  �أط��ف��ال 
�مل��د�ر���ص �لأردن��ي��ة م��ن ري��ا���ص �لأط��ف��ال �إىل 
�لأردن  �أن  �إىل  م�شري�  ع�شر،  �ل��ث��اين  �ل�شف 
�أر��شيه �لالجئني �لذين طلبو�  ي�شت�شيف على 
من  �ملتعددة  �لإن�شانية  �لأزمات  ب�شبب  �للجوء 
خمتلف دول �ل�شرق �لأو�شط بدعم م�شتمر من 
�لأردن  �لتز�م  جتديد  و�أكد  �ل��دويل.  �ملجتمع 
�جلميع  حق  يحمي  مرن،  تعليمي  نظام  ببناء 
و�ملخاطر  �لأزم���ات  �إد�رة  ويعزز  �لتعليم،  يف 
�لطلبة  ورفاهية  �شالمة  ل�شمان  �لتعليم؛  يف 
وحماية  و�لإد�ري������ة،  �لتعليمية  و�ل���ك���و�در 
بر�شد  و�لتز�مه  �لتعليمية،  �لتحتية  �لبنية 

�شعف  ونقاط  و�لإع��اق��ة  �لجتماعي  �لنوع 
خالل  م��ن  حم��ددة  لحتياجات  �ل�شتجابة 
�لهدف  موؤ�شر�ت  جميع  عرب  �لبيانات  ت�شنيف 
عوي�ص  و�أ���ش��ار  �مل�شتد�مة.  للتنمية  �ل��ر�ب��ع 
من  �لنتهاء  ط��ور  يف  �لرتبية  وز�رة  �أن  �إىل 
بناًء  و�ملخاطر،  �لأزم��ات  �إد�رة  خطة  �إع��د�د 
�ل�شتجابة  ب�شاأن  �لدولية  �لتوجيهات  على 
�ملخاطر  وحتليل  لها،  و�ل�شتعد�د  للطو�رئ 
ذلك  يف  مبا  للطو�رئ،  و�لتخطيط  ومر�قبتها، 
و�شعه  �ل��ذي  �ل�شامل  �لآم��ن��ة  �ملدر�شة  �إط���ار 
�ملخاطر  من  للحد  للكو�رث  �لعاملي  �لتحالف 
�لتعليم،  ق��ط��اع  يف  �ل�����ش��م��ود  ع��ل��ى  و�ل���ق���درة 
ومو�ءمته مع �إطار “�شند�ي” للحد من خماطر 
�حلاجة  �إىل  ولفت   .)2030-2015( �لكو�رث 
�لدويل  �ملجتمع  �ملايل من  �لدعم  ��شتمر�ر  �إىل 
�ل�شتمر�ر  من  �حليوية  �خلدمات  هذه  لتمكني 
بتقدمي �خلدمة �لتعليمية جلميع �لأطفال يف 
�لأردن، بغ�ص �لنظر عن �جلن�شية �أو �لقدر�ت 
�أو �لإعاقة �أو �جلن�ص �أو �خللفية �لجتماعية 

و�لقت�شادية للو�شول �إىل تعليم جيد.
من  كغريه  �لأردن  �أن  �إىل  عوي�ص  و�أ���ش��ار 
من  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  ع��ان��ى   ، �ل��ب��ل��د�ن 
كان  �إذ  عامني،  من  يقرب  ملا  �مل��د�ر���ص  �إغ��الق 
�لتعلم  �إىل  للو�شول  يجتهدون  كثريون  �أطفال 
�لدول  �لأردن كان من  �أن  �لإنرتنت. وبني  عرب 
وطنًيا  تقييًما  �أج��رت  �لتي  �لعامل  يف  �لقليلة 
غيابها  بعد  مد�ر�شهم  �إىل  �لطالب  عودة  فور 
�أن نتائج هذ�  عن نتيجة �جلائحة، م�شري� �إىل 
�أقل بكثري  �أن غالبية �لطالب  �أظهرت  �لتقييم 

من �لتوقعات �ل�شفية- مبا يف ذلك �لالجئون.

على  �لأردن  ح��ر���ص  �إىل  عوي�ص  و�أ���ش��ار 
�لتعليمي،  نظامه  على  �لنتائج  هذه  �آثار  بحث 
دعم  يف  �لدوليني  �شركائه  جهود  وتقديره 
��شتثمار  �إىل  لفتا  ملكانته،  �لتعلم  ��شتعادة 
�ملناهج،  حتديث  يف  �لتعليم  �شركاء  مع  �جلهود 
و�لجتماعي  �لنف�شي  و�لدعم  و�لت�شخي�ص، 
�ملعلمني  وم����و�رد   ، �مل��در���ش��ي  �لتعلم  وبيئة   ،
جهود  �إىل  حاجة  هناك  �إن  وقال  و�لتدريب. 
�لتدري�ص  على  �ملعلمني  قدرة  ل�شمان  م�شرتكة 
جلميع  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ملنا�شب،  بامل�شتوى 
حمو  يف  �لأ�شا�شية  �ملهار�ت  لتطوير  �لأطفال 
للحياة  �ل��الزم��ة  و�مل��ه��ار�ت  و�حل�شاب  �لأم��ي��ة 
�أهمية  �لأردن يدرك  �أن  و�لعمل. وبني عوي�ص 
�لتعليم،  على  �حل�شول  حق  يف  �مل�شاو�ة  �شمان 
عرب  �لوطنية  �لتعلم  من�شة  �إن�شاء  على  فعمل 
�ملئة  يف   94 نحو  �إىل  و�شلت  و�لتي  �لإنرتنت، 
وتوفري  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى  على  �لطلبة  م��ن 
خم�ش�شات لالأطفال غري �لقادرين، مبا يف ذلك 
�لالجئني، وتوزيع مو�د مطبوعة لدعم �لتعلم 
��شتخد�م  �إدخ��ال  جرى  �أن��ه  و�أ�شاف  �ملنزيل. 
من  �جلائحة  �أثناء  �لتعليم  يف  �لتكنولوجيا 
خالل �إن�شاء من�شة تفاعلية)JO Learn( مع 
ت�شنيف �شفري ل�شمان و�شول جميع �لأطفال 
�شيجري  �أن��ه  �إىل  م�شري�  �مل�شتمر،  �لتعلم  �إىل 
�ملدمج  �لتعلم  ��شرت�تيجية  مفاهيم  تطبيق 
�لأردين  �لتعليم  نظام  يف  �ل�شفوف  جميع  على 
لدجمها جنبا �إىل جنب مع �لتعلم �لإلكرتوين؛ 
�لتعلم  م���و�رد  م��ن  �أف�شل  ب�شكل  لال�شتفادة 
لال�شتجابة  للتكنولوجيا  و�ملتنوعة  �لإثر�ئية 

لحتياجات �لطلبة �ملختلفة.

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني 
توسيع التعاون الثنائي والثالثي مع قبرص

النواب ُيقر معدل خدمة الضباط 
في القوات المسلحة األردنية

عويس: توفير بيئات تعليمية 
آمنة وصحية أولوية لألردن

الفايز يدعو الشركات الفرنسية 
لالستثمار في األردن

*عّمان 
�لفرن�شية  �ل�شركات  �لفايز،  في�شل  �لأعيان،  جمل�ص  رئي�ص  دعا 
�لفر�ص  م��ن  و�ل�شتفادة  �لأردن،  يف  لال�شتثمار  �لأع��م��ال،  ورج���ال 

�ل�شتثمارية �ملتاحة يف قطاعي �لطاقة و�ملياه.
�لفرن�شية  �لعا�شمة  يف  �لأرب��ع��اء،  �لفايز،  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
باري�ص، مع عدد من مدر�ء �ل�شركات �لفرن�شية �ملعنية بقطاع �لطاقة 
و�ملياه، بالإ�شافة �إىل �أع�شاء من جمل�ص �ل�شيوخ �لفرن�شي، وذلك على 

هام�ص �لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها �إىل فرن�شا.
�ملقومات  متتلك  �لأردن  يف  �ل�شتثمارية  �لبيئة  �إن  �لفايز:  وقال 
م�شاريع  لإقامة  منوذجيًا  بلدً�  �لأ�أردن  ويعد  لال�شتثمار،  �لالزمة 
�ل�شرف  �شبكات  وبناء  �ملياة،  وم�شاريع حتلية  ��شتثمارية يف قطاعات 
�لعميقة،  �لآب��ار  وحفر  و�لرت�بية  �ملائية  �ل�شدود  و�إقامة  �ل�شحي، 

و�لبحث و�لتنقيب عن �لنفط و�لغاز يف �أر��شيه.
�لأعيان  رئي�ص جمل�ص  م�شاعدي  �لذي ح�شره  �للقاء،  وبني خالل 
مفلح �لرحيمي وعلياء بور�ن و�لأعيان عي�شى مر�د وحممد �ل�شو�بكة 
وجورج حزبون، �إ�شافة �إىل �ل�شفري �لأردين لدي فرن�شا مكرم �لقي�شي، 
�أن �لأردن بلد �آمن وم�شتقر، وذو موقع ��شرت�تيجي متو�شط يف �لإقليم، 
لعبور م�شاريع �لطاقة �لإقليمية يف �أر��شيه �إىل دول �جلو�ر، كم�شاريع 

خطوط �أنابيب �لنفط و�لغاز، وم�شاريع �لربط �لكهربائي.
�لفر�ص  م��ن  �لعديد  �أي�شا  لديه  �لأردن  “�أن  �لفايز  و�أ���ش��اف 
�لقطاعات  مبختلف  �لعالية،  �مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  �ل�شتثمارية، 
�لقت�شادية، �لتي تتمتع مبز�يا ن�شبية وتناف�شية عالية، �إ�شافة �إىل 
و�ملنتجعات  �لفنادق  وتطوير  �ل�شياحي  �لقطاع  يف  �ل�شتثمار  فر�ص 
و�مل��ع��ار���ص  �مل���وؤمت���ر�ت  وم��ر�ك��ز  �لرتفيهية،  و�مل��ر�ف��ق  �ل�شياحية 

و�لت�شالت وتكنولوجيا �ملعلومات و�لنقل �جلوي«.
�لقطاع  يف  ��شتثمارية  حو�فز  يقدم  �لأردن  �أن  �إىل  �لفايز  ولفت 
�ل�شناعية  و�ملدن  �لتنموية  �ملناطق  و�للوج�شتي، خا�شة يف  �ل�شناعي 

و�ملناطق �حلرة �ملنت�شرة يف �ململكة.
�ل�شر�كات و�ل�شتثمار�ت  �إىل مزيد من  �ململكة  و�أعرب عن تتطلع 
�لت�شهيالت،  كل  لتقدمي  �لأردن  ��شتعد�د  موؤكًد�  �لأردن،  يف  �لفرن�شية 
�ململكة،  يف  �ل�شتثمارية  �مل�شاريع  تنفيذ  يف  �لإ�شهام  �شاأنها  من  �لتي 

و�ل�شتفادة من �لفر�ص �ل�شتثمارية �لكبرية.
كما �أ�شار �إىل �أن �أمام �ل�شركات �لفرن�شية �لعاملة يف جمال قطاعي 
�لفر�ص  من  �لعديد  �ملياه،  وحتلية  �لطاقة  وتخزين  و�ملياه،  �لطاقة 

�ل�شتثمارية �لكبرية.
وعر�ص �لفايز �لتحديات �لتي تو�جه �لأردن يف قطاعي �لطاقة 
و�ملياه، مبيًنا �أن �لأردن دولة تفتقر للمو�رد �لطبيعية كاملياه و�لنفط 
و�لغاز، ويعترب ثاين �أكرث بلد�ن �لعامل فقر� يف م�شادر �ملياه، كما يفتقر 
�إىل �ملو�رد �لطبيعية �ملتعلقة بالنفط و�لغاز، وهذ� �لو�قع ي�شع �لأردن 
يف  �لطاقة،  حتدي  على  �لتغلب  جلهة  وحمدودة  �شعبة  خيار�ت  �أمام 

ظل تز�يد عدد �ل�شكان و�لأن�شطة �ملرتبطة بالتنمية �مل�شتد�مة.
زيادة  على  حر�شهم  �لفرن�شية  �ل�شر�كات  مدر�ء  �أكد  جانبهم،  من 
يف  وخا�شة  �حليوية  �لقطاعات  ومبختلف  �لأردن  يف  ��شتثمار�تهم 
�لتعاون مع �لأردن  �ملياه و�لطاقة، معربين عن حر�شهم على  قطاعي 
و�خل��رب�ت  و�ل��زي��ار�ت  �ل��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل  �لأردن��ي��ني  و�مل�شتثمرين 
م�شلحة  فيه  وملا  �مل�شرتك،  �لتعاون  بتعزيز  ت�شهم  �لتي  و�للقاء�ت 

�لطرفني.
و�أكدو� �أن لديهم �هتماما بالفر�ص �ل�شتثمارية �ملتاحة يف �لأردن، 
و�لطاقة  للنقل  �لتحتية  و�لبني  و�مل��ي��اه  �لنقل  م�شاريع  يف  خا�شة 
�ل�شحي،  �ل�شرف  و�شبكات  �ملياه  حتلية  وم�شاريع  و�لبيئة  �ملتجددة 
م�شريين �إىل حجم �ل�شتثمار �لكبري يف �لأردن و�لنابع من ثقة �مل�شتمر 

�لفرن�شي باإمكانات �لأردن و�لبيئة �ل�شتثمارية �لآمنة.
من جانبهم، �أ�شار �أع�شاء �لوفد �لأردين �إىل �أن �لأحد�ث �لقليمية 
يف  �لأردن  حتديات  من  ز�د  فيها  �ل�شيا�شية  و�ل�شر�عات  �ملنطقة  يف 
�ملنطقة،  يف  �ل�شر�عات  وب�شبب  ف���الأردن  و�لطاقة،  �ملياه  قطاعي 
يومنا  وحتى   1948 �لعام  منذ  �للجوء  موجات  من  �لعديد  ��شتقبل 
هذ�، وهذ� �لو�شع غري �لطبيعي �أّثر على جميع خطط مو�جهة حتدي 
�لتنمية  وخطط  �ملو�طنني،  حياة  على  و�نعك�ص  و�ملياه،  �لطاقة  �أمن 

�مل�شتد�مة و�لنمو �لقت�شادي.
�زدياد  ظل  ويف  بها،  مر  �لتي  كافة  �لظروف  رغم  �أنه  �إىل  ولفتو� 
�لعجز �ملايل و�لرتفاعات �ملتتالية على �أ�شعار �لطاقة، حر�ص �لأردن 
على تنويع م�شادره من �ملياه و�لطاقة، لهذ� قام بو�شع ��شرت�تيجيات 
و�تخذ  تنفيذية،  وخطط  كربى  ��شتثمارية  مب�شاريع  مرتبطة  لهما، 

�إجر�ء�ت مت�شارعة، لتنفيذ حلول ملو�جهة ق�شايا �ملياه و�لطاقة.
و�لتي  �مل�شرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  ع��دًد�  �للقاء  وبحث 
هذين  يف  �مل�شرتك  �لتعاون  جلهة  و�ل��ط��اق��ة،  �مل��ي��اه  بق�شايا  تتعلق 
ويفتح  �مل�شرتكة،  وم�شاحلهما  �ل�شديقني  �لبلدين  يخدم  مبا  �ملجالني، 

�آفاقا جديدة لل�شركات �لفرن�شية لال�شتثمار يف �لأردن.

ندوة تبحث المضامين القانونية والتربوية 
واالجتماعية لحماية حقوق الطفل

*عمان 
ن��دوة  �لردن���ي���ة،  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
و�لرتبوية  �لقانونية  “�مل�شامني  عنو�ن  حتت  �لطفل  حقوق  بحثت 

و�لجتماعية لقانون حماية حقوق �لطفل«.
وح�شر �لندوة وزير �لدولة لل�شوؤون �لقانونية، وفاء بني م�شطفى، 
جمل�ص  وع�شو  عبيد�ت،  نذير  �لدكتور  �لردن��ي��ة  �جلامعة  ورئي�ص 
�جلاغوب،  حما�شن  �لعني  و�لتعليم  �لرتبية  جلنة  رئي�شة  �لعيان 
كلية  وعميد  �حلمود،  فد�ء  �مل�شتقبل  حلو�ر�ت  عمان  جماعة  وع�شو 
�لتدري�شية  �لهيئة  و�ع�شاء  �لزيود،  حممد  �لدكتور  �لرتبوية  �لعلوم 
هذ�  حول  �حلكومة  �إن  م�شطفى،  بني  وقالت  و�شحفيون.  �لكلية  يف 
�لتي طرحت  �لنظر  �لآر�ء وتنظر �ىل وجهات  �لقانون حترتم جميع 
من منطلق �حلر�ص على �ملجتمع �لردين �لو�حد، و�إنها حترتم حلقات 
�لت�شريع كافة �لتي مر بها م�شروع �لقانون. و�أ�شافت �أن �لأردن �شادق 
على �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل �ل�شادرة عن �لأمم �ملتحدة عام 
�لتد�بري  �لأطر�ف  �لدول  �تخاذ  �لتفاقية �شرورة  وت�شمنت   ،1991
�حلقوق  لإعمال  �ملالئمة،  �لتد�بري  من  وغريها  و�لإد�رية  �لت�شريعية 
�ملعرتف بها يف �لتفاقية، ثم مت عر�شها على جمل�ص �لأمة و�ملو�فقة 
عليها مبوجب �لقانون رقم 50 لعام 2006، ومرت مبر�حلها �لد�شتورية 
�ملتعلقة  )�ملو�د 14 و20 و21(  مو�د   3 �لأردن على  كاملة، مع حتفظ 
ل�شن  م�شودة  �أول  �أن  وبينت  و�لتبني.  �لدين  وحرية  �جلن�ص  بتغيري 
و�ن   ،1998 عام  �إىل  تعود  �ململكة،  يف  �لأطفال  حقوق  يحمي  قانون 
لكنه بقي يف رفوف جمل�ص  �لربملان يف 2004،  �أول قانون على  عر�ص 
 ،2008 يف  ب�شحبه  �حلكومة  تقوم  �أن  قبل  عديدة،  ل�شنو�ت  �لنو�ب 
م�شرية �ىل �أن �لتعديالت �لد�شتورية �شددت على حماية �لطفل فن�شت 
ويعزز  �لإعاقة  ذوي  �ل�شخا�ص  حقوق  �لقانون  يحمي   )5/6( �ملادة 
م�شاركتهم و�ندماجهم يف مناحي �حلياة �ملختلفة، كما يحمي �لمومة 

و�لطفولة و�ل�شيخوخة ويرعى �لن�صء ومينع �لإ�شاءة و�ل�شتغالل.
و��شارت �ىل �نه وبعد �شنو�ت من حماولة �شياغة �لقانون، �أقر جمل�ص 
ل�شنة  �لطفل  حقوق  قانون  م�شروع  �ملا�شي،  ني�شان  يف  �لأردين  �ل��وزر�ء 
�لت�شريع  �إيجاد  خالل  من  ورعايتهم  �لأطفال  حماية  لتعزيز   ،2022
�لذي ينظم �لعالقة وين�شق ما بني �جلهات �لعامة و�لأهلية و�خلا�شة 
�ملعنية بالطفل، �أو �ملكلفة بتقدمي خدمات له وفقا للت�شريعات �لنافذة، 
جمل�ص  �أن  مبينة  �لطفل،  حقوق  �تفاقية  على  �ململكة  مل�شادقة  وتبعا 
�لنو�ب �لردين ناق�ص يف 20 متوز �ملا�شي، م�شروع �لقانون، و�حيل �إىل 

جلنة نيابية م�شرتكة من جلنتي �لقانون و�ملر�أة و�شوؤون �لأ�شرة.

الفايز يلتقي مجموعة الصداقة الفرنسية 
األردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي

*عّمان 
�أكد رئي�ص جمل�ص �لأعيان، في�شل �لفايز، متانة �لعالقات �لأردنية 
�لفرن�شية �لقائمة على �لحرت�م �ملتبادل، وخدمة �مل�شالح �مل�شرتكة 

للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
باري�ص،  �لفرن�شية  �لعا�شمة  يف  �لأربعاء،  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
�لأردنية  �لفرن�شية  �لربملانية  �ل�شد�قة  جمموعة  و�أع�شاء  رئي�ص 
من  بدعوة  �لر�شمية  زيارته  �إط��ار  يف  �لفرن�شي،  �ل�شيوخ  جمل�ص  يف 
�لذي  له  �مل��ر�ف��ق  �لوفد  بح�شور  �لفرن�شي،  �ل�شيوخ  جمل�ص  رئي�ص 
ي�شم م�شاعدي رئي�ص جمل�ص �لأعيان مفلح �لرحيمي، وعلياء بور�ن، 
�إ�شافة  حزبون،  وجورج  �ل�شو�بكة،  وحممد  مر�د،  عي�شى  و�لأعيان: 

�إىل �ل�شفري �لأردين لدى فرن�شا مكرم �لقي�شي.
وبحث �لفايز، خالل �للقاء، �لعالقات �لثنائية �لأردنية �لفرن�شية 
و�شبل تعزيزها و�لبناء عليها يف خمتلف �ملجالت، و�لأو�شاع �لر�هنة 
يف �ملنطقة، و�أهمية تفعيل �لدبلوما�شية �لربملانية لالرتقاء بعالقات 
�لبلدين �ل�شديقني مبختلف �ملجالت، خا�شة �لربملانية و�ل�شتثمارية 
�إ�شافة  �لقطاعات،  مبختلف  �قت�شادية  �شر�كات  وبناء  و�ل�شيا�شية، 
لتد�عيات جائحة كورونا،  �لت�شدي  �لتعاون جلهة  �أهمية تعزيز  �إىل 
وجتاوز تد�عيات �حلرب �لرو�شية �لأوكر�نية وتاثري�تها على �لأمن 

�لغذ�ئي �لعاملي و�أمن �لطاقة.
�لنز�عات  حل  على  �لعمل  �شرورة  �لأعيان  جمل�ص  رئي�ص  و�أك��د 
مثمنا  �لعنف،  ��شتخد�م  عن  بعيد�  �ل�شيا�شية  �لأطر  وفق  �ملنطقة  يف 
مو�قف فرن�شا �لد�عمة مل�شاعي جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �لر�مية 
ل  �أن  �ل��د�ئ��م  جاللته  وتاأكيد  �ملنطقة  يف  �ل��ع��ادل  �ل�شالم  لإح��الل 
وحل  �لدولية  �ل�شرعية  ق��ر�ر�ت  وفق  �إل  �لفل�شطينية  للق�شية  حل 

�لدولتني وقيام �لدولة �لفل�شطينية وعا�شمتها �لقد�ص.
يجريها  �لتي  �لإ�شالحات  �إىل  �ملباحثات،  خالل  �لفايز،  و�أ�شار 
و�لأزم���ات  ب��ه،  �ملحيطة  �لأح���د�ث  رغ��م  �لأردن  “�إن  وق��ال  �لأردن، 
�أنه يو��شل بناء �لدولة �حلديثة �لقوية،  �إل  و�ل�شر�عات من حوله، 
يجري  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  لتوجيهات  وتنفيذ�  ف���الأردن 
�إىل  �ل��و���ش��ول  ت�شتهدف  ك��ب��رية،  و�قت�شادية  �شيا�شية  �إ���ش��الح��ات 
�لإ�شالحات  ت�شتهدف  كما  �لرب�جمية،  �لربملانية �حلزبية  �حلكومات 
وتعزيز  و�شيا�شيا،  �قت�شاديا  ومتكينهما  و�مل��ر�أة  �ل�شباب  دور  تعزيز 

�مل�شاركة �ل�شعبية يف حتمل �مل�شوؤولية �لوطنية«.
�لبيئة  حت�شني  �أي�����ش��ا  ت�شتهدف  �لإ���ش��الح��ات  “�أن  و�أ����ش���اف 
�ل�شتثمارية وحماية �مل�شتثمرين، ودفعهم �إىل �ل�شتفادة من �مليز�ت 

�ل�شتثمارية يف �لأردن، و�لبيئة �لآمنة و�مل�شتقرة �لتي يتمتع بها«.
�ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�ص  م��ن  �لعديد  �ىل  �لفايز  و�أ���ش��ار 
�حلديثة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شياحة،  جم��الت  يف  خا�شة  �لأردن،  يف 

و�لطاقة �ملتجددة، و�لنقل �لعام، و�ملياه، وم�شاريع �لأمن �لغذ�ئي.
�لفرن�شيني،  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  قيام  �أهمية  و�أك���د 
و�لبيئة  �لأردن،  بها  يتمتع  �لتي  �ل�شتثمارية  �مليز�ت  من  بال�شتفادة 
�ملنافع  من  �ملزيد  حتقيق  جلهة  وذل��ك  فيه،  �ملحفزة  �ل�شتثمارية 

و�مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
�لربملانية  �ل�شد�قة  جمموعة  و�أع�����ش��اء  رئي�ص  �أك��د  ب��دوره��م، 
عالقات  عمق  �لفرن�شي،  �ل�شيوخ  جمل�ص  يف  �لأردن��ي��ة  �لفرن�شية 
�لفرن�شية �لأردنية، و�شعي بالدهم �إىل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
جتاوز  من  لتمكينه  �لأردن  جانب  �إىل  �لوقوف  �شرورة  و�أك��دو� 
تد�عيات جائحة كورونا و�لأو�شاع �ملحيطة به، وحر�ص فرن�شا على 
�لتعاون مع �لأردن يف خمتلف �ملجالت وما يتعلق مبختلف �لق�شايا ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك. و�أ�شارو� �إىل �شرورة تعزيز �لعالقات �لثنائية بني 
�ملجتمع  د�عني  �ملجالت،  مبختلف  عليها  و�لبناء  �ل�شديقني،  �لبلدين 
من  لتمكينه  ل��الأردن  و�ل�شناد  �لدعم  تقدمي  مو��شلة  �إىل  �ل��دويل 
من  و�لعمل  �ل�شوريني،  �لالجئني  جتاه  �لكبري  �لإن�شاين  دوره  مو��شلة 
�للجنة  و�أع�شاء  رئي�ص  وثمن  �ملنطقة.  و�أزم��ات  �شر�عات  �إنهاء  �أجل 
�جلهود �لكبرية �لتي يبذلها جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين جلهة �إحالل 

�ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة، ومتكني �شعوبها من �لعي�ص ب�شالم.
�لق�شايا  خمتلف  تناول  �لطرفني،  بني  حو�ر  �للقاء  خالل  وجري 
�لعالقات  على  �لبناء  �شروة  �لأعيان  �أكد  �إذ  �مل�شرتك،  �لهتمام  ذ�ت 
�لبلدين  بني  �لقائمة  لل�شر�كة  �أو�شع  �آفاق  وفتح  �لفرن�شية  �لأردنية 

�ل�شديقني مبختلف �ملجالت.

النواب يقر معدل خدمة العلم 
والخدمة االحتياطية

*عمان
�أقر جمل�ص �لنو�ب خالل �جلل�شة �لتي عقدها، �لأربعاء، برئا�شة 
�لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�ص  وح�شور  �لدغمي  عبد�لكرمي  �ملجل�ص  رئي�ص 
خدمة  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  �ل��وز�رة  وهيئة  �خل�شاونة  ب�شر 

�لعلم و�خلدمة �لحتياطية ل�شنة 2022.
�لقو�ت  لتمكني  �ملعدل  �لقانون  مل�شروع  �ملوجبة  �لأ�شباب  وجاءت 
�مل�شلحة �لأردنية �جلي�ص �لعربي من مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية 
و�أمتتة خدماتها مبا فيها وثيقة خدمة �لعلم لت�شبح �إلكرتونية ��شافة 
وكذلك  �لأردن��ي��ة،  �مل�شلحة  �لقو�ت  تقررها  �أخ��رى  و�شيلة  �أي  �ىل 

لتحديد �حلد �لأدنى ملدة خدمة �لعلم.
باإلغاء  �لنيابية  �لقانونية  �للجنة  ق��ر�ر  على  �ملجل�ص  وو�ف��ق 
�لعلم، و�ل�شتعا�شة عنهما بقائد  �لعام، ودفرت خدمة  �لقائد  تعريف 
يعينه  �لذي  �ل�شابط  وهو  �مل�شرتكة،  �لأرك��ان  هيئة  رئي�ص  �جلي�ص/ 
�مللك للقيام مبهام قيادة �لقو�ت �مل�شلحة، ووثيقة خدمة �لعلم، و�لتي 
ُعرفت بامل�شتند �أو �لقيد �لذي يقوم بتفعيله �ملكلف من خالل �لو�شائل 
و�ملو�قع و�لتطبيقات �للكرتونية �ملخ�ش�شة لهذه �لغاية �أو من خالل 

�أي و�شيلة �أخرى تقررها �ملديرية ح�شب مقت�شى �حلال.
“�لقو�ت  لتعريف  �ملخ�ش�ص  �ملعنى  �لغاء  على  �ملجل�ص  و�فق  كما 
�مل�شلحة”، لي�شبح �ملعنى “�لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية- �جلي�ص �لعربي”، 
بالإ�شافة �ىل �ملو�فقة على و�شع حد �أدنى ملدة خدمة �لعلم �شريطة 
�لفئات  �ملجل�ص  و�أق��ر  �شنتني.  على  تزيد  ول  �أ�شهر   3 عن  تقل  ل  �أن 
�و  “�لذكر” لو�لديه  �لوحيد  �لبن  باإ�شافة  �لعلم  خدمة  من  �ملعفية 
لأحدهما �حياء كانو� �م �مو�تا وفقا ل�شجالت د�ئرة �لأحو�ل �ملدنية 
�لوثيقة  ي�شلم  بحيث  �لعلم  خدمة  وثيقة  ت�شليم  و�أ�ش�ص  و�جل��و�ز�ت، 
كل �أردين “ذكر” �أكمل �ل�شابعة ع�شرة ومل يتجاوز �لثامنة ع�شرة من 

عمره �أن يبادر �ىل تفعيل وثيقة خدمة �لعلم.

الخارجية: الصفدي يلتقي عددا 
من نظرائه في نيويورك

*عمان 
�لتقى نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني �أمين 
�ل�شفدي، يف نيويورك، وزير �خلارجية �لمار�تي عبد�هلل بن ز�يد �آل 
نهيان، ووزيرة �لدولة لل�شوؤون �خلارجية يف �لحتاد �ل�شوي�شري يل يا 

ليو، على هام�ص �عمال �لدورة �ل 77 للجمعية �لعامة لالمم �ملتحدة.
وقالت وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني، يف بيان �شحفي، �لربعاء، 
يف  و�لتعاون  �لإقليمي  �ل�شتقر�ر  حول  باجتماٍع  �شارك  �ل�شفدي  �ن 
�لرنويجية  �خلارجية  وزي��رة  ��شت�شافته  و�ل��ذي  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�أنيكني هويتفيلد، م�شرية �ىل �نه وقع مع نظريه �ل�شربي مذكرة تفاهم 
ب�شاأن �لتعاون بني وز�رتي خارجية �لبلدين ملو��شلة تطوير �ل�شد�قة 

و�لتعاون بني �لبلدين.
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*عمان )بترا- مشهور الشخانبة(
�أط����ل����ق �مل���ج���ل�������ص �لق���ت�������ش���ادي   
�لأرب���ع���اء، ح���و�ر� وطنيا  و�لج��ت��م��اع��ي، 
مو�شعا ملناق�شة خطة حتديث �لقطاع �لعام 
�إ�شافة  �ملتخ�ش�شني،  �ل�شركاء  من  مع عدد 

�إىل �أ�شحاب �خلربة و�لخت�شا�ص.
قال  للحو�ر،  �لأوىل  �جلل�شة  وخ��الل 
نا�شر  �ل��دويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  وزير 
حتديث  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �إن  �ل�����ش��ري��دة، 
�شنو�ت   10 ل�  �شتمتد  و�لتي  �لعام،  �لقطاع 
مفتوحة  وهي  و�لتطوير  للتحديث  قابلة 
جتويد  �ىل  تهدف  و�أفكار  �قرت�حات  لأي 

�خلطة وحتقيق �لهدف �لعام منها.
ب�شكل  يركز  �خلطة  طموح  �أن  و��شاف 
وجعله  �لعام  �لقطاع  جتويد  على  �أ�شا�شي 
يعمل  وفعال  ومتمكنا  ممكنا  عاما  قطاعا 
كوحدة و�حدة لتحقيق �لرفاه للمو�طنني، 

قطاعي  ب�شكل  �لنظر  مت  �أن��ه  �إىل  منوها 
ملوؤ�ش�شات �لدولة عند مناق�شة �خلطة.

�لتي  �لتحديات  �أن  �ل�شريدة  و�أك���د 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع  و�ج��ه��ت 
�لأخرية وما �شاب �لعديد من �ملوؤ�ش�شات من 
وبتوجيهات  �حلكومة  دفع  وتر�جع  �شعف 
و�لتي  �خلطة  �إط��الق  �إىل  �شامية  ملكية 
 10 م��دى  على  تنفيذية  ب��ر�م��ج  تت�شمن 
�لرب�مج  ه��ذه  من  �لأوىل  �ملرحلة  �شنو�ت 
يليها   ،2025 �إىل   2022 من  �لفرتة  خالل 
ب��رن��ام��ج ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى م���دى 3 ���ش��ن��و�ت 

وبرنامج �آخر و�شوًل �إىل �ل�شنو�ت �لع�شر.
�لوزير  �أك��د  �مل�شتقلة،  �لهيئات  وع��ن 
�ل�شريدة �أنها مل ت�شتثن من خطة �لتحديث 
و�أنه يتم �لآن در��شتها، متوقعا �لنتهاء من 
خطة حتديثها وهيكلتها يف �لربع �لأول من 

�لعام �ملقبل.
�جلل�شة،  خ���الل  �ل�����ش��ري��دة،  وع��ر���ص 
من  تتكون  و�لتي  �لتحديث  خطة  ملكونات 
�حلكومية،  �خل��دم��ات  ت�شمل  م��ك��ون��ات   7
و�لإجر�ء�ت و�لرقمنة، و�لهيكل �لتنظيمي 
�ل�شيا�شات و�شنع �لقر�ر،  و�حلوكمة، ور�شم 
و�لثقافة  و�لت�شريعات،  �لب�شرية،  و�ملو�رد 

�ملوؤ�ش�شية.
و�أ�شار �إىل �أن �ملرحلة �لأوىل من برنامج 
�شينتهي  �لطريق  خلارطة  �لتنفيذي  �لعمل 
يف  �لربنامج  �أث��ر  تقييم  و�شيتم   ،2025 يف 
ت�شميم  �إىل  لي�شار  �لأخ���ري،  �لعام  نهاية 

�ملرحلة �لثانية منه.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص 
مو�شى  �لدكتور  و�لجتماعي،  �لقت�شادي 

�أطلقه  �ل��ذي  �لوطني  �حل��و�ر  �إن  �شتيوي، 
�حل��و�ر�ت  من  �شل�شلة  �شمن  �شيتم  �ملجل�ص 
حمافظات  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ات 
�ململكة كافة، �شمن 3 حماور رئي�شة، وهي، 
و�مل���و�رد  و�حل��وك��م��ة،  �لتنظيمي  �لهيكل 

�لب�شرية، و�خلدمات �حلكومية.
�إ�شالح �لقطاع �لعام وتطويره  �أن  و�أكد 
و�أن  �لأردن  يف  �لرئي�شة  �لق�شايا  �أهم  من 
�لق�شايا  خمتلف  ح��ول  �حل���و�ر�ت  �إط��الق 
�لذي  �ملجل�ص  عمل  �شلب  من  يعد  �لوطنية 
�حلكومة  فيه  تقي�ص  �ل��ذي  �ملخترب  يعترب 
�رت�����د�د �آث�����ار ق���ر�ر�ت���ه���ا �لق��ت�����ش��ادي��ة 

و�لجتماعية على �ملو�طن �لأردين.
تعميق  �إىل  ي��ه��دف  �حل���و�ر  �إن  وق���ال 
بخطة  �لعالقة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  لدى  �لفهم 
�لعام و�لتوعية مبكوناتها،  �لقطاع  حتديث 
و �إعطاء �لفر�شة لذوي �لعالقة )�ل�شركاء 
حول  �آر�ئهم  عن  بالتعبري  �لجتماعيون( 
�خلطة �أو �لعنا�شر ذ�ت �لهتمام، وتقدمي 
عنا�شر  ح���ول  و�ل��ت��و���ش��ي��ات  �خل��ال���ش��ات 
وتقييم  �حل���و�ر�ت،  لتلك  ��شتنادً�  �خلطة 
للخطة  و�لجتماعي  �لقت�شادي  �ملجل�ص 

ومكوناتها.
و�أو�شح �شتيوي �أن �حلو�ر �شيمتد ليطال 
حمافظات �ململكة كافة، من بينها 3 جل�شات 
حتديث  �أن  م��وؤك��د�  ع��م��ان،  �لعا�شمة  يف 
�مل�شروع  رك��ائ��ز  �إح���دى  ه��و  �ل��ع��ام  �لقطاع 
�لنه�شوي �لذي �أطلقه جاللة �مللك عبد�هلل 
رئي�شة  �أولويات   3 ركز على  و�لذي  �لثاين، 
�ل�شيا�شي،  ب��الإ���ش��الح  تتمثل  ل��الإ���ش��الح، 
�لإد�ري، و�لإ�شالح �لقت�شادي،  و�لإ�شالح 
�لرتقاء  ب�شرورة  جاللته  لروؤية  وحتقيقا 

للمو�طنني  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  مب�شتوى 
�لعامة  �لإد�رة  كفاءة  وحت�شني  وجودتها، 
له  ملا  �لبريوقر�طية  �لإج��ر�ء�ت  ومعاجلة 
بيئته  وجتويد  �ل�شتثمار  على  �نعكا�ص  من 

�حلا�شنة.
�لتحديث  خ��ط��ة  �أن  �حل�����ش��ور  و�أك����د 
و�إع��ادة  �لعام  �لقطاع  لإ���ش��الح  �شرورية 
يف  مر�جعة  �إىل  بحاجة  و�أن��ه��ا  ل��ه  �لأل���ق 
�لكثري من مفا�شلها وبخا�شة تلك �لتي �أثري 

حولها جدل كبري بعد �إطالقها.
�أن ت�شهم �خلطة يف رفع  و�أكدو� �أهمية 
على  و�لعمل  �لب�شرية  �ملو�رد  و�أد�ء  كفاءة 
معاجلة جميع نقاط �ل�شعف فيها، منوهني 
�ملنتج  يجود  مبر�جعها  �ل�شتمر�ر  �أن  �إىل 
�لنهائي ويحقق �لهدف �لعام وهو �إىل قطاع 
عام كفوؤ وفعال، ي�شهم ب�شكل كبري يف م�شرية 

�لتنمية.
�حل��و�ر  �إط���الق  �أهمية  على  و���ش��ددو� 
�لقت�شادي  �ملجل�ص  قبل  من  �خلطة  حول 
حمافظات  ي�شمل  و�ل���ذي  و�لج��ت��م��اع��ي، 
�ململكة يف �لوقوف على نقاط �ل�شعف فيها 
بكل  �لأخذ  �شرورة  �ىل  د�عني  وحت�شينها، 
�شيتو�شل  �لتي  و�لق��رت�ح��ات  �ملالحظات 
�ملر�جعة  �أج��ل  من  �لوطني  �حل��و�ر  �إليها 

و�لتح�شني.
�لوزر�ء قرر يف 23 كانون  وكان جمل�ص 
�لأول �ملا�شي ت�شكيل جلنة لتحديث �لقطاع 
وع�شوية  �ل���وزر�ء،  رئي�ص  برئا�شة  �لعام 
�ملخت�شني،  و�مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء  م��ن  ع��دد 
و�لتجربة  �خل��ربة  لديهم  ��ن  ممَّ وخ���رب�ء 
�لقطاع  من  و�شخ�شيات  ة،  �لعامَّ �لإد�رة  يف 

�خلا�ص.

*عمان 
يف  �مللكية  �لعلمية  �جلمعية  �شاركت 
�أوىل �جتماعات �ملجل�ص �ل�شت�شاري لق�شم 
و�لبيولوجية  �لكيميائية  �ل��ت��ه��دي��د�ت 

و�لإ�شعاعية و�لنووية.
وقالت �شمو �لأمرية �شمية بنت �حل�شن، 
خالل  �مللكية  �لعلمية  �جلمعية  رئي�ص 
حرم  يف  عقد  �ل��ذي  �لج��ت��م��اع  ح�شورها 
تعزيز  �إىل  ي��ه��دف  �لق�شم  �إن  �جلمعية، 
�لتعاون �لعلمي و�لتقني يف �حلد من �ملخاطر 
�ملنبثقة من �ملو�د �لكيميائية و�لبيولوجية 
تطوير  خالل  من  و�لنووية،  و�لإ�شعاعية 
مع  �لو��شع  �لتاأثري  ذ�ت  �لرب�مج  وتنفيذ 
�شركاء من منظمات حكومية وغري حكومية 
و�لدويل  و�لإقليمي  �لوطني  �ل�شعيد  على 
يف  و�مل�شاركة  �ملمار�شات  �أف�شل  لتطبيق 

�لبحوث ذ�ت �ل�شلة.
�لق�شم  �أن�����ش��ط��ة  �أن  �شموها  و�أك����دت 
�لكيميائية  �ملخاطر  حتديد  على  تركز 
�لتي  و�لنووية،  و�لإ�شعاعية  و�لبيولوجية 
تهدد �ملجتمعات يف �ملنطقة و�لتخفيف من 
�أثرها من خالل و�شع ��شرت�تيجيات �شاملة 
�لناحية  م��ن  مدعمة  و�ل�����ش��الم��ة  ل��الأم��ن 
و�مل��ادي��ة  �لب�شرية  و�مل�����و�رد  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
مو�جهة  على  قادرة  �آمنة  جمتمعات  لبناء 

�لتحديات �لقادمة.
وقالت �جلمعية �لعلمية �مللكية يف بيان 
��شت�شاف  �لجتماع  �إن  �لأرب��ع��اء،  �شحفي 

�لطاقة  ووز�رة  ميثل  �مل�شتوى  رفيع  وف��د� 
يف  �لوطنية  �شانديا  وخمترب�ت  �لأمريكية 
�لوليات �ملتحدة �لمريكية و�ملعهد �لكوري 
ومر�قبته،  �لنووي  �لنت�شار  ملنع  �جلنوبي 

ومنظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية.
�أع�شاء  للقاء  فر�شة  �لجتماع  ووف��ر 
�أ�شحاب  مع  مرة  لأول  �ل�شت�شاري  �ملجل�ص 
خمتلف  ميثلون  �لذين  �لأردن،  يف  �لعالقة 
�مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�لأردن���ي���ة – �جل��ي�����ص �ل��ع��رب��ي و�جل��ه��ات 
للتعرف  �لربحية،  غري  و�ملنظمات  �لأمنية 
�خلم�شية  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  على 
لق�شم �لتهديد�ت �لكيميائية و�لبيولوجية 

و�لإ�شعاعية و�لنووية.
على  �لتعرف  �إىل  �لج��ت��م��اع  وي��ه��دف 
�لتقني  �لتطبيق  لتعزيز  �ل��ت��ع��اون  �آل��ي��ة 
و�لبيولوجية  �لكيميائية  بالعلوم  �ملتعلق 
مع  يتنا�شب  مب��ا  و�ل��ن��ووي��ة  و�لإ�شعاعية 
�ل�شالمة  جم��ايل  يف  �حل��ك��وم��ة  �أول���وي���ات 

و�لأمن.
ومناق�شة  تقدمي  �لجتماع  خالل  ومت 
م�شاريع م�شتقبلية يف جمال �ل�شحة �لعامة 
و�لالجئني  �حل��ي��وي،  و�لأم����ن  )�ل�شالمة 
�نت�شار  وع��دم  �لنووي  و�لأم��ن  و�لهجرة(، 
�لأ�شلحة،  من  )�حل��د  �لنووية  �لأ�شلحة 
غري  و�لجت���ار  �ل��ن��ووي  و�لأم���ن  �ل�شالمة 
�ملناخي  )�لأمن  و�ملناخ  و�لطاقة  �مل�شروع(، 
و�ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة(، و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

بيانات  وق��و�ع��د  �لآيل،  )�لتعلم  �مل��دم��رة 
و�لأمن  لل�شور،  �لرقمية  و�ملعاجلة  �لتتبع، 

�ل�شيرب�ين(.
و�طلع ممثلو �لق�شم �ملجل�ص �ل�شت�شاري 
�حلالية  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  �أن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
�ملتعلقة  �ل��ع��ام��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  للحكومة 
�حل���دود،  و�أم����ن  �لأول���ي���ة،  بال�شتجابة 
�ملخاطر،  وتخفيف  �لب�شرية،  و�ملوثوقية 
�أج��ه��زة  �إز�ل����ة و����ش��ت��ب��د�ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�شع  �ل�شيزيوم  على  �ملعتمدة  �لدم  ت�شعيع 
�لأ�شعة  على  قائمة  بديلة  بتكنولوجيا 
م�شادر  من  �أمانا  �أكرث  تعد  و�لتي  �ل�شينية، 

�ل�شيزيوم.
من جانبها، �أ�شارت مدير مركز �ل�شالمة 
و�لأمن �حليوي يف �جلمعية �لعلمية �مللكية 
�حل��م��ود،  �هلل  �شيف  ن�شرين  �ل��دك��ت��ورة 
�لكيميائية  �لتهديد�ت  ق�شم  ي�شم  �ل��ذي 
و�ل��ن��ووي��ة،  و�لإ���ش��ع��اع��ي��ة  و�لبيولوجية 
للق�شم  �ل�شت�شاري  �ملجل�ص  �أع�شاء  �أن  �إىل 
تقدما  �لأك��رث  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  ميثلون 
و�لبيولوجي  �لكيميائي  �ملجال  و�لعاملة يف 

و�لإ�شعاعي و�لنووي.
�لإيجابية  �لأفعال  ردود  �ن  و�أ�شافت، 
�ل�شت�شاري  �ملجل�ص  م��ن  �مل��ق��دم  و�ل��دع��م 
�شن�شتمر  �أن��ن��ا  يعني  معا  عملنا  لتو�شيع 
و�ل��روؤي��ة  و�خل���رب�ت  �لأدو�ت  �م��ت��الك  يف 
بر�جمنا  و��شتد�مة  �لأثر  لزيادة  �لالزمة 

لدعم �شالمة و�أمن بلدنا.

االقتصادي واالجتماعي يطلق حوارا 
وطنيا حول خطة تحديث القطاع العام

العلمية الملكية تشارك باجتماع قسم التهديدات 
الكيميائية لدعم احتياجات األمن باالردن والمنطقة

مقال رئيس التحرير

مرذولة  فرعونية  ع��ادة 
�ل�شلطان  كهنة  من  �لكثري  يتبارى  حيث  وقميئة، 

م�شالح  حتقيق  �أج��ل  من  �مل�شوؤول  لل�شيد  �ملد�هنة  فى  ومنافقيه، 
�إتقاء �شره وظلمه. ومل ي�شلم من  �أجل  �أو ذ�تية ورمبا من  �شخ�شية 
ذلك �مل�شايخ �أي�شا فكثري� ما ر�أينا و�شاهدنا �ل�شيخ �ملتلون، �لذى يحلل 
ذلك  ومثال  عليها  �شيح�شل  �لتى  �ل�شتفادة،  حلجم  طبقا  ويحرم 
�لزوجة  فيلم  فى  �لبارودى،  ح�شن  �لفنان  ج�شدها  �لتى  �ل�شخ�شية 
ل�شالح  يعمل  ك��ان  و�ل��ذى  �أبو�شيف  �شالح  �لكبري  للمخرج  �لثانية 
عمدة �لقرية وينافقه ، وج�شده �شالح من�شور مردد� �لآية �لكرمية 
�شيئا  منوذجا  وكان   ، �لأمر  و�أوىل  �لر�شول  و�أطيعو�  �هلل  و�أطيعو�   :
لل�شيخ �لذى ي�شتغل �لدين، فى ك�شب م�شالح �شخ�شية و�إر�شاء �مل�شوؤول 
ي�شتغلون  و�لذين  و�ملاأجورة،  �ملنتفعة  �لأقالم  �أ�شحاب  �أي�شا  وهناك 
قلمهم فى �لتقرب من �أ�شحاب �ل�شلطة، لنيل ر�شاهم ومز�ياهم فكثري� 
ما كنا نقر�أ فى �ل�شحف �أيام �لزمن �لفائت، باأن �ل�شيد �مل�شوؤول، قام 
كذ�،  قرية  خا�شة  وب�شفة  يتفقدها،  �ملناطق  �ىل  ميد�نية  بزيارة 
�لهتافات،  من  مبوجة  قوبل  و�شوله،  ومبجرد  �لأه��اىل  مع  وحت��دث 
و�شعر �أهل �لقرية، باأنه و�حد منهم، و�أن قلبه على �لبلد م�شرت�شلني، 
�لقرية  �أهاىل  لدعوة  �مل�شوؤول،  �ل�شيد  ��شتجاب  �للقاء  �نتهاء  وبعد 
تذكاريا  درعا  �لقرية  �أهاىل  قدم  ذلك  وبعد   ، معهم  �لغذ�ء  وتناول 
بالكربون مما يحدث  ن�شخة  له، و�شط هتافات و�شيحات �حلا�شرين 
�لآن ولذلك فال جديد يذكر �إمنا هناك قدمي يعاد خا�شة يف بع�ص 
نف�شه  ن�شب  بالتزوير  جاء  �لذي  �لبلديات  روؤ�شاء  فبع�ص  �لبلديات 

فرعون وطاغية على �مل�شاكني وكاأنه ��شبح �مرب�طور د�خل مملكة .
فما بالك عندما جتتمع هذه �لعالمات يف م�شوؤول، له �شطوة على 
وق��ر�ر�ت  �شالحيات  ولديه  ونفوذ�،  و�شلطة  جاها  وميتلك  �لنا�ص، 
توؤثر يف حياة �لنا�ص خا�شة يف �ملجال �لبلدي!!، فهل هناك م�شوؤولني 
م�شوؤولني  هناك  نعم  �جل��و�ب  �لنوع؟؟،  هذ�  من  وموظفني  حكوميني 
تاأخرها  �أو  �لدولة  تقدم  خالل  من  �كت�شافهم  وميكن  �لنوع،  هذ�  من 
لع�ص  نب�ص  �ىل  بحاجة  �خلدمية  دو�ئرنا  وبالفعل  كافة  �مليادين  يف 

�لدبابري وبحاجة �ىل ثورة بي�شاء .
فامل�شوؤول �لطاغية �ملتجرب، هو �ن�شان مر�ئي حتما، كما �نه منافق، 
�ل�شعب  جتاه  م�شوؤولياته  �شمن  يقع  دور  �ي  �أد�ء  عن  ك�شالن  وهو 
و�لدولة، لذلك ل يوؤمتن جانب �لطغاة، فهم رجال كذ�بون خمادعون، 
تتقدم م�شلحتهم و�متياز�تهم وحماية منا�شبهم على كل �شيء، ولهذ� 
فاإنهم يبذلون كل ما بو�شعهم حلماية م�شاحلهم وعرو�شهم، معتمدين 
�لقيم  وكل  و�لنفاق،  و�لرياء  و�لكذب  �خلد�ع  على  �لوىل  بالدرجة 

�ملتخلفة �لتي تقودهم �ىل حتقيق ماآربهم �لدنيئة .
تعتمد  �لتي  تلك  هي  �ل�شعوب  على  �حلكومات  �خطر  من  لذلك 
يف  تكون  لن  �لنتيجة  لأن  ك�شالنني(،  منافقني،  )مر�ئني،  م�شوؤولني  
قادرة على حماية  دولة مدنية  بناء  �ل�شعب مطلقا، ول ميكن  �شالح 
�أخطر  من  لذ�  وحكومات،  م�شوؤولني  هكذ�  خالل  من  �ل�شعب،  حقوق 
و�شية  عليهم  تنطبق  �لذين  �أولئك  و�ملجتمع،  �لدولة  على  �مل�شوؤولني 
�لر�شول �لكرمي  �شلى �هلل عليه و�شلم لعلي بن �بي طالب، فقد جاء 
يف كتاب )حتف �لعقول( : يا علي للمر�ئي ثالث عالمات: ين�شط �ذ� 
كان يف �لنا�ص ويك�شل �ذ� كان وحده ، ويحب �أن ُيحمد يف جميع �لمور 
، وللمنافق ثالث عالمات: �إن حدث كذب ، و�إن �ئتمن خان ، و�إن وعد 
�أخلف ، وللك�شالن ثالث عالمات: يتو�نى حتى يفرط، ويفرط حتى 

ي�شيع ، وي�شيع حتى ياأثم .
�إن �مل�شوؤولني �لفا�شلني، هم �أولئك �لذين يت�شببون مباآ�شي وكو�رث 
تلحق بالرعية، ل�شيما �لفقر�ء منهم، فامل�شوؤول �ملر�ئي )�لدكتاتور(، 
تر�ه ين�شط �أمام �لنا�ص ويتحرك بل ويتحدث كثري�، �مام �لنا�ص لكي 
يثبت لهم باأنه يقوم بو�جباته على �ف�شل وجه، وهو بعيد كل �لبعد 
و�هتمامه  و�أنانيته  ك�شله  �ىل  يعود  ما  �شرعان  كونه  �لأمر،  هذ�  عن 
مبلذ�ته ورغباته حاملا يكون وحيد� مع نف�شه، �أما �ل�شفة �لخرى فهو 
�أن يحمده �لآخرون، وي�شيدون به على كل �شيء حتى لو  يحب فعال 
كان تافها، وهذ� هو ديدن �لطغاة، ت�شغط عليهم نرج�شيتهم، وت�شّخم 
�أ�شو�أ  كانو�  لو  حتى  مبدحهم،  �لآخرين  يطالبون  فتجعلهم  ذو�تهم، 

�لنا�ص فكر� و�شلوكا .
�أما �ملنافقون، من �مل�شوؤولني، فاإنهم كذ�بون فعال وقول، و�ذ� �أودعت 
لديه �أمانة ما �شيخونك حتما، لذلك هم د�ئما يخونون �شعوبهم، �أما 
�لطغاة ل  فامل�شوؤولني  بالوفاء بوعودهم،  �لثالثة فهي تتعلق  �لعالمة 
لأن  قريب،  �أو  بعيد  من  �لمر  هذ�  يعنيهم  ول  يعدون،  مبا  يلتزمون 

�لكذب �شالحهم، و�لغدر هويتهم، ونكث �لوعد �شجيتهم  .

خالد خازر الخريشا

تعظيم المسؤول عادة 
فرعونية تعود لبلدياتنا

khrishakhaled@yahoo.com

مؤتمر طبي يوصي بوضع خطة 
عمل لحماية صحة المرأة والطفل

  
*عمان 

للتوليد  �لأردن��ي��ة  للجمعية  ع�شر  �خلام�ص  �ل��دويل  �ملوؤمتر  دع��ا 
و�جلر�حة �لن�شائية، �إىل و�شع خطة عمل متكاملة للتقليل من ن�شبة 

�لوفاة بني �لأمهات و�حلو�مل يف �ململكة.
�لدكتورة عبري عناب،  �للجنة �لإعالمية للجمعية  وقالت رئي�شة 
�حلو�مل،  �لأمهات  بني  �لوفاة  ن�شبة  �إن  �لأربعاء،  �شحفي  ت�شريح  يف 

�رتفعت ب�شبب فريو�ص كورونا، خا�شة يف عام 2020.
و�أ�شافت �أن �خلطة يجب �ن ت�شمل �شحة �ملر�أة قبل و�أثناء وبعد 
�حلمل، للحفاظ على �شحة �لطفل و�لأم معا، مبا ي�شمل عالج حالت 
فقر �لدم و�ل�شكري و�رتفاع �شغط �لدم، وعالج �أمر��ص �لقلب و�لكلى 

و�لأمر��ص �ملناعية.
و�أ�شارت عناب �إىل �أن �ملوؤمتر �أو�شى ب�شرورة توفري مر�كز نقل دم 
بحيث تغطي جميع مناطق �ململكة، وتفعيل �لبحث �لطبي عند �ملقيمني 
وخريجي تخ�ش�ص �لن�شائية و�لتوليد د�خل �ململكة، �إىل جانب تفعيل 
للطبيب تقييم برنامج  �لذي ي�شمح   »LOG BOOK« �ل  ��شتخد�م 

�لتدريب �خلا�ص به.
ولفتت �إىل �أن �ملوؤمتر متيز بح�شور عدد كبري من �إخ�شائي �لن�شائية 
و�لتوليد جتاوز عددهم 380 طبيبا وطبيبة من د�خل وخارج �ململكة 
و�لتوليد من عدة  �لن�شائية  �أ�شاتذة مرموقني يف تخ�ش�ص  ومب�شاركة 

دول.
يذكر �أن �ملوؤمتر ناق�ص �أور�ق عمل عن �لتطور�ت �حلديثة يف طب 
وجر�حة  �لروبورتية،  و�جلر�حة  �لن�شائية،  و�جلر�حة  �لتوليد 
يف  �ملنظورة  �لور�ثية  و�لفحو�شات  �لن�شائي،  و�ملنظار  �لرحم  منظار 

طب �جلنني.

مهيدات: ترخيص 210 خطوط إلنتاج 
أجهزة طبية ومستحضرات تجميل

األميركية للتجارة والتنمية تعلن عن تطوير 
شبكة خدمات صحية متنقلة باالردن

*عمان 
م�شنعا   62 ترخي�ص  عن  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  �أعلنت 
ت�شم  جتميل،  وم�شتح�شر�ت  طبية  وم�شتلزمات  �أجهزة  لإنتاج  حمليا 

210 خطوط �إنتاج.
وقال مدير عام �ملوؤ�ش�شة، �لدكتور نز�ر حممود مهيد�ت، يف ت�شريح 
رخ�شتها  �لتي  �مل�شانع  �إن  �لأربعاء،  )برت�(،  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة 
ومنحتها  �ملوؤ�ش�شة  يف  و�مل�شتلزمات  �لطبية  �لأجهزة  مديرية  �أخ��ري� 
ترفد  �إنتاج  خطوط   210 ت�شم   ،»GMP« �جليد  �لت�شنيع  �شهادة 
�شد  يف  وت�شهم  و�ملاأمونية،  باجلودة  تتميز  مبنتجات  �ملحلي  �ل�شوق 
�لأجهزة  �أن  �إىل  لفتا  �خلارجية،  لالأ�شو�ق  و�لت�شدير  �حتياجاته 
�لطبية و�مل�شتلزمات �لأردنية ت�شدر �إىل �أ�شو�ق 47 دولة فيما ت�شدر 

م�شتح�شر�ت �لتجميل �إىل �أ�شو�ق 58 دولة.
�أو�مل�شتلزمات  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  م�شانع  ح�شول  �أن  و�أ�شاف 
��شرت�طات و��شحة،  �لت�شنيع �جليد، يعتمد على  �شهادة  �لطبية على 
وك�شف على �ملوقع �لت�شنيعي من قبل فرق �ملوؤ�ش�شة للتاأكد من ��شتيفاء 

�ل�شرت�طات �لتي ت�شمن جودة ونوعية �مل�شتح�شر�ت �مل�شنعة.
�مل�شانع  وحتفيز  دع��م  �إىل  ج��اه��دة  ت�شعى  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أك���د 
و�ل�شركات �ل�شناعية �ملحلية يف هذ� �لقطاع �حليوي ب�شتى �لإمكانات 
�ملتاحة، وتب�شيط وت�شريع �لإجر�ء�ت �أمامها �إىل �أعلى م�شتوى ممكن، 

و�إيجاد حلول مبا�شرة وعملية لأي ق�شايا قد تو�جها.
�شيما  ل  �لأخ��رية،  �ل�شنو�ت  يف  نوعية  نقلة  �شهد  �لقطاع  �أن  وبني 
�لإطالع  ميكن  �أنه  �إىل  م�شري�  بعدها،  وما  كورونا  جائحة  فرتة  خالل 
�ملوؤ�ش�شة  موقع  على  �نتاجها  وخطوط  �ملرخ�شة  �مل�شانع  قائمة  على 

�لإلكرتوين.

*عمان 
عن   )USTDA( و�لتنمية  للتجارة  �لأمريكية  �لوكالة  �أعلنت   
در��شة  عمل  لدعم  �لتجارية  لال�شتثمار�ت  نتاج  ل�شركة  متويل  منح 

جدوى لتطوير �أول �شبكة خدمات �شحية متنقلة يف �لأردن.
يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  وزعته  �شحفي  بيان  يف  �لوكالة  و�أ�شارت 
عمان �لأربعاء، �إىل �أن �لدعم �ملقدم من �لوكالة ل�شركة نتاج �شيمكن 
�لكلى،  غ�شيل  باأجهزة  �ملجهزة  �ملتنقلة  �ملركبات  من  �أ�شطول  ن�شر  من 
وكذلك مركبات حتوي �لتجهيز�ت �لالزمة لتقدمي خدمات �لعياد�ت 
�ملتنقلة للمر�شى يف منازلهم و�لذين يعانون من نق�ص �خلدمات يف 3 من 

�أكرث �ملحافظات كثافة �شكانية.
وقال مدير �لوكالة �لأمريكية للتجارة و�لتنمية �إينو تي �إيبوجن: 
نتاج  �شركة  مع  �شر�كة  يف  للدخول  �لفر�شة  هذه  �لوكالة  “تغتنم 
للم�شاعدة يف ت�شهيل �لو�شول �إىل رعاية �شحية عالية �جلودة لآلف 

�لأ�شخا�ص يف �لأردن.
و��شاف “ت�شنف �ل�شركات �لمريكية يف مقدمة �ملبتكرين يف قطاع 
�لقت�شاد�ت  مع  بالت�شارك   )USTDA( وتلتزم  �ل�شحية،  �لرعاية 
�لنا�شئة حول �لعامل لن�شر هذه �لتقنيات لتح�شني جودة حياة �لنا�ص 

ولتعزيز �أهد�ف �لتنمية �لقت�شادية �لطموحة ل�شركائنا«.
خدمات  بتقدمي  حالًيا  تقوم  نتاج  �شركة  �ن  �ىل  �لبيان  �أ�شار  كما 
على  �ملو�عيد  حجز  خالل  من  للمر�شى  �ملنزلية  �ل�شحية  �لرعاية 
، و�لذي يعمل على ت�شبيك   WeCare �ل�شركة حتت م�شمى  تطبيق 
لهذه  �ملحتاجني  �ملر�شى  مع  �ل�شحية  �لرعاية  تقدمي  يف  �ملتخ�ش�شني 

�خلدمات يف �لأردن.
�شت�شاهم   )USTDA( و��شار �إىل �أن در��شة �جلدوى �ملقدمة من
�ل�شحية  �لرعاية  خدمات  قطاع  �إىل  نتاج  �شركة  دخ��ول  بت�شهيل 
�ملتنقلة وذلك من خالل توفري در��شات فنية وحتليالت مالية تف�شيلية 
مبا يف ذلك �لدر��شات �لقانونية و�لت�شريعية، �إ�شافة �ىل حتليل �ل�شوق 

�ملحلي.
مدى  لتحديد  �لطبية  �خلدمات  تقدمي  عمليات  تقييم  �شيتم  كما 
�لدر��شة  �مل�شتهدفة، و�شت�شمل  �ملناطق  �حلاجة �ىل هذه �خلدمات يف 
متويلية  بخطة  نتاج  �شركة  وتزويد  �ملركبات  هند�شة  در��شة  ا  �أي�شً

وتنفيذية خا�شة بامل�شروع.
عالء  نتاج،  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملوؤ�ش�ص  �ل�شريك  وقال 
خلدمة  نتطلع  لذلك  �لإن�شانية،  بخدمة  �ل�شركة  توؤمن   “ ح�شني 
�لرعاية  خ��دم��ات  و�أف�����ش��ل  �لتقنيات  ب��اأح��دث  �لأردين  �ملجتمع 

�ل�شحية«.
حممد  �لرئي�ص  ونائب  نتاج  ل�شركة  �ملوؤ�ش�ص  �ل�شريك  بني  بدوره، 
دعم  نريد  كوننا  نوعه،  من  فريد  �مل�شروع  هذ�  “�أن  �لقريوتي  علي 
�لقت�شاد �لأردين وتطوير قطاع �لرعاية �ل�شحية بطريقة مبتكرة 
رعاية  �أف�شل  تقدمي  تريد  نتاج  و�شركة  قبل،  من  بها  �لعمل  يتم  مل 
�شحية لآلف �لأردنيني وتوفري �لر�حة لهم، ونريد �أي�شا خلق فر�ص 
عمل ملقدمي �لرعاية �ل�شحية ذوي �لكفاء�ت �لعالية، وتغيري طريقة 
تقدمي �لرعاية �ل�شحية يف �لأردن، و�إحد�ث تاأثري �إيجابي على هذ� 

�لقطاع، حيث �شت�شاهم �شر�كتنا مع )USTDA( يف حتقيق ذلك«.
من جانبه، �عترب �ل�شفري �لمريكي يف عمان هرني وو�شرت، منحة 
خمتلف  مع  ب��الده  عمل  كيفية  على  مثاًل  نتاج  �شركة  �إىل  �لوكالة 
�ل�شركاء لدعم خمتلف �مل�شالح �مل�شرتكة يف �لأردن، مبا يف ذلك �لبنية 

�لتحتية للرعاية �ل�شحية.

مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير 
التاسع للعاملين في القطاع الصحي

*عمان 
�لذي  �لتا�شع  �لتغيري  يوم  يف  �خلريية،  �ملقا�شد  م�شت�شفى  �شارك 
منى  �شمو �لمرية  �ل�شحية برعاية  �ملوؤ�ش�شات  �عتماد  ينظمه جمل�ص 
مبادر�ت  على  يركز  و�لذي  �أ�شر�ر«،  بدون  »دو�ء  �شعار  حتت  �حل�شني 
يف  و�لعاملني  و�ملر�جعني  �ملر�شى  �شالمة  تت�شمن  تعهد�ت  وكتابة 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية.
علي  �لدكتور  �مل�شت�شفى  عام  مدير  �فتتحها  �لتي  �لفعالية  وبد�أت 
جمل�ص  ومندوبة  �مل�شت�شفى  �أق�شام  مدر�ء  بح�شور  ن�شر،  بني  �ل�شعد 
�عتماد �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �ملهند�شة لينا �لقو��شمي، بجولة يف �ق�شام 

�مل�شت�شفى وتوقيع �لكو�در �لعاملة فيه على لوحة �لتعهد�ت.
وتعهد م�شت�شفى �ملقا�شد �خلريية بتوطيد دور �ملر�شى وعائالتهم 
وزي��ادة  �خلريية  �ملقا�شد  م�شت�شفى  يف  و�لتح�شني  �لتطوير  بعملية 
على  ي�شهل  �لكرتوين  نظام  ��شتحد�ث  خالل  من  �لفعالة  م�شاركتهم 
للمر�شى  و�لدو�ئية  �لعالجية  �خلطة  جمريات  مع  �لتعامل  �لكو�در 
�لت�شحيحية  و�لإجر�ء�ت  �ل�شكاوى  �و  �لبناءة  �لقرت�حات  ومتابعة 

�ملتخذة.
خالل  من  تهدف  �مل�شت�شفى  �د�رة  �أن  ن�شر  بني  �لدكتور  و�أك��د 
م�شاركتها يف هذه �ملبادرة �إىل حتفيز جميع �لعاملني ملو��شلة تقدمي 
خالل  من  و�ملر�جعني  للمر�شى  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  �أف�شل 
وتنعك�ص  �لعمل،  روح  تعزز  مبتكرة،  ريادية  وفعاليات  �أن�شطة  �قامة 
يقدمها  �لتي  �ل�شحية  م�شتوى جودة �خلدمات  �إيجابية على  ب�شورة 

�مل�شت�شفى.
وتوعوية  تثقيفية  حم��ا���ش��ر�ت  �لفعالية  هام�ص  على  وع��ق��د 
و�ل�شئلة  للدو�ء  �خلم�شة  )�ملحاور  بعنو�ن  �لدوية  ��شتخد�م  حول 
ليال،  �لربتقايل  باللون  �مل�شت�شفى  مبنى  �إ�شاءة  مت  كما  �لثمانية(، 

ووزعت �لهد�يا على �ملر�شى.
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*نيويورك 
�لعبد�هلل  ر�ن��ي��ا  �مللكة  جاللة  رك��زت 
مل�شاعدة  م�شرتك  عاملي  لعمل  �حلاجة  على 
يف  �لن��دم��اج  على  �ل��ع��امل  ح��ول  �لالجئني 
�أن��ه  م��ن  حم��ذرة  �مل�شت�شيفة،  �ملجتمعات 
�شيكون هناك �ملزيد من �أزمات �لالجئني يف 

�مل�شتقبل.
بجل�شة  م�شاركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عقدت  �لعاملية،  كلينتون  ملبادرة  حو�رية 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أ�شبوع  هام�ص  على 

�ملتحدة �ل�77 يف نيويورك.
وزي��رة  �أد�رت��ه��ا  �لتي  �جلل�شة  وخ��الل 
هيالري  �ل�شابقة  �لأم��ريك��ي��ة  �خلارجية 
كلينتون و�شارك فيها �ملفو�ص �ل�شامي لالأمم 
غر�ندي،  فيليبو  �لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة 
�شلطت جاللتها �ل�شوء على جتربة �لأردن 
وجهوده يف ��شت�شافة �لالجئني، وقالت �إننا 
يف �لأردن ما زلنا ملتزمني بدعم وم�شاعدة 

�لالجئني على �لندماج يف جمتمعنا.
طرق  ��شتك�شاف  �إىل  �جلل�شة  وهدفت 
غري  ع��امل  يف  بالنتماء  �ل�شعور  لتعزيز 
�ع���د�د  زي����ادة  ���ش��وء  يف  خ��ا���ش��ة  م�شتقر 

�لالجئني و�لنازحني.
و��شارت جاللتها �ىل �مل�شاعر �لإيجابية 
جت��اه  �لأردين  �ل�����ش��ع��ب  ي��ظ��ه��ره��ا  �ل��ت��ي 
للمفو�شية  در��شة  �إىل  منوهة  �لالجئني، 
�لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية 
باملئةمن   96 �أن  �أظهرت  �أ�شهر  ثالثة  قبل 
�لأردنيني ما ز�لو� متعاطفني مع �لالجئني، 
�أمر ملفت فيما يتعلق مبنظومة �لقيم  وهو 
ندير  ل��ن  حيث  �لأردن،  يف  بنا  �خل��ا���ش��ة 
ظهرنا �أو ننقلب على �أ�شخا�ص يبحثون عن 

ماأوى وحماية.
�لهام  �ل��دور  على  �مللكة  جاللة  و�أك��دت 
�لأردن  �تبعها  �لتي  �ل�شيا�شة  تلعبه  �لذي 
يف  بهم  و�لرتحيب  �لالجئني  ��شتقبال  يف 
�لندماج �لجتماعي، وقالت “�ملوطن لي�ص 

�ل�شعب  ومن   – �أ�شخا�ص  �إنه  مكان.  جمرد 
�إذ�  موطنه  يف  �أنه  ي�شعر  �أن  �ل�شخ�ص  على 

�شعر �أنه غري مرغوب �أو غري مرحب به«.
�أ�شارت  �للجوء،  �أزم��ة  عن  وباحلديث 
�إن�شانية  �أزم���ة  لي�شت  �أن��ه��ا  �إىل  جاللتها 
موؤقتة. بل هي �أزمة تنمية ب�شرية تتطلب 
حلوًل طويلة �ملدى، تركز على �لنمو وبناء 
وخلق  و�ل�شتد�مة  �لتكيف،  على  �لقدرة 

�لوظائف.
�لعاملية  �مل�شوؤولية  تقا�شم  �أن  و�أك��دت 
خيارً�،  ولي�ص  و�ج��ب،  هو  �لالجئني  جت��اه 
م�شرية �إىل �أن بر�مج �ل�شتجابة لالجئني، 
تعاين من نق�ص حاد يف �لتمويل يف كل مكان 

يف �لعامل.
ملو�جهة  �لعامل معر�ص  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
من  �لق�شري  �لنزوح  و�أن  متكررة،  �أزم��ات 
�أن��ه  حيث  �شنويًا،  منطًا  يكون  �أن  �ملمكن 
وبح�شب �لبنك �لدويل، بحلول عام 2050 
�شيت�شبب تغري �ملناخ وحده يف نزوح �أكرث من 

200 مليون �شخ�ص.
وباحلديث عن �أزمة �للجوء �لأوكر�نية 
�لعامل  ��شتجابة  يف  �لتناق�ص  �إىل  �أ�شارت 
ل���الأزم���ة م��ق��ارن��ة ب����الأزم����ات �ل�����ش��اب��ق��ة، 
و�ل�شخاء  �لأ�شلوب  يف  “�لتباين  �إن  وقالت 
�لرتحيب  يف  �لدول  �أولتها  �لتي  و�لأهمية 
بالالجئني  مقارنة  �لأوكر�نيني  بالالجئني 
�أو  �شوريا  مثل  �لعامل  من  �أخرى  مناطق  من 

�ل�شود�ن �أو ميامنار، كانت بالفعل مذهلة«.
�ل�شغط  �إىل  ج��الل��ت��ه��ا  �أ����ش���ارت  ك��م��ا 
نتيجة  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  على  �ملتز�يد 
�أزم���ة �ل��ل��ج��وء �لأوك��ر�ن��ي��ة، و�ل���ذي دفع 
�إىل  �لعامل  من  �أخرى  مناطق  من  بالجئني 
�أ�شفل قائمة �لأولويات. موؤكدة �أنه ل ميكن 

تطبيق �لإن�شانية ب�شكل �نتقائي.
يتعلق  عندما  �ل��ق��ي��ادة  �أه��م��ي��ة  وع��ن 
�إىل  جاللتها  �أ�شارت  �للجوء،  باأزمة  �لأمر 
حتقيق  يف  �لقادة  يو�جهها  �لتي  �ل�شعوبة 

�لتو�زن بني �أجندتهم �ملحلية، و�للتز�مات 
�لإن�شانية �لعاملية، موؤكدة �أن �حلل ل يكمن 

يف تطبيع �خلوف من �لآخرين.
�مل��غ��ري  م���ن  ي���ك���ون  “قد  و�أ����ش���اف���ت 
�شعبوي  خطاب  ��شتخد�م  للقادة،  بالن�شبة 
جتاه  و�لغ�شب  �خل��وف  على  و�لتحري�ص 
على  منطوية  �لنا�ص  و�إب��ق��اء  �لآخ��ري��ن، 
�أنه خطري  بع�شها وخائفة من عامل تعتقد 
فمن  �حلل،  هو  ذلك  يكون  �أن  ميكن  ل  لكن 
�لو��شح �أن ��شتخد�م �شعار�ت غا�شبة �أ�شهل 
من �إيجاد حلول بناءة، لكن �حلقيقة تبقى 
حقيقة. نحتاج �إىل قيادة و�ثقة و�شجاعة 
ومتعاطفة و�لأهم من ذلك �أن تكون �شادقة 
ففي  �ملجتمع.  يف  �لالجئني  �إدماج  �أجل  من 
حال مت �إدماج �لالجئني بطريقة �شحيحة، 
يف  حقيقني  م�شاهمني  ي��ك��ون��و�  �أن  مي��ك��ن 

�ملجتمعات �مل�شت�شيفة«.
ومت �إطالق مبادرة كلينتون �لعاملية من 
قبل �لرئي�ص �لأمريكي �لأ�شبق بيل كلينتون 
يف عام 2005 لتحويل �لأفكار �ىل عمل من 
خالل �إيجاد م�شاحة يلتزم فيها �لقادة من 
خمتلف �لقطاعات لت�شكيل �شر�كات و�لعمل 
معًا. وجتمع �ملبادرة قادة من �لعامل لإيجاد 
�لعاملية  �لتحديات  لأك��رث  حلول  وتنفيذ 
�حلاحًا، ولقاء�ت هذ� �لعام هي �لأوىل منذ 

عام 2016.
يف  لحق  وقت  يف  جاللتها  ت�شارك  كما 
نيويورك بقمة كونكورديا �ل�شنوية 2022، 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�ص  ج��ان��ب  �إىل 
مارك  �ل�شفري  �لأمريكي  “ويل�شون”  ملركز 
�لأوكر�نية  �حلرب  عن  و�شتتحدث  جرين، 
و�ملعلومات �مل�شللة وبناء �لثقة و�لقيادة يف 

�لأوقات �مل�شطربة.
ربحية  غ��ري  منظمة  ه��ي  وكونكورديا 
و�إد�م���ة  لتعزيز   2011 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت 
�ل�شر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص من 

�أجل �إحد�ث تاأثري �جتماعي.

الملكة رانيا تؤكد أن تقاسم المسؤولية 
العالمية تجاه الالجئين واجب وليس خيارًا

*عمان 
تو�شل  عن  �أردوغ���ان،  طيب  رج��ب  �لرتكي،  �لرئي�ص  ك�شف 

رو�شيا و�أوكر�نيا �إىل تفاهم بخ�شو�ص تبادل 200 �أ�شري.
�أردوغان خالل لقاء  �أكد  وبح�شب وكالة �لأنا�شول لالأنباء، 
و�أوكر�نيا  رو�شيا  بني  �لتفاهم  �أن  �لأمريكية،   »PBS« قناة  مع 

يعترب “تطور� �إيجابيا وخطوة مهمة جًد� جًد�«.
�أنه جرى ت�شدير منتجات زر�عية تقارب 3 ماليني  و�أ�شاف 
�لرو�شية  �ملنتجات  “فتح  وهي  جديدة  مرحلة  هناك  و�أن  طن، 

للعامل«.
و�أ�شار �أردوغان، يف رده على �شوؤ�ل حول طريقة �إنهاء �حلرب 
معمقة  مباحثات  �أجرى  �أنه  �إىل  �شريعا،  �لأوكر�نية  �لرو�شية 
باإنهائها  رغبة  �لأخري  لدى  “مل�ص  و�أنه  �أوزبك�شتان  يف  بوتني  مع 

باأقرب وقت”.

*رام اهلل 
م��د�ه��م��ات  حملة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �شنت 
بال�شفة  خمتلفة  مناطق  يف  و��شعة  و�ع��ت��ق��الت  وتفتي�شات 
�ملناطق،  بع�ص  يف  مو�جهات  تخللتها  �لقد�ص،  ومدينة  �لغربية 
فيما مت �عتقال 15 فل�شطينيا وحتويلهم للتحقيق لدى �لأجهزة 

�لأمنية لالحتالل.
�إن قو�ت �لحتالل �قتحمت  وقال نادي �لأ�شري �لفل�شطيني 
�هلل  ر�م  مبدن  متفرقة  مناطق  يف  للنري�ن  كثيف  �إط��الق  و�شط 
�ل�شرقية  بالقد�ص  ع��دة  و�أح��ي��اء  و�خلليل  وطوبا�ص  و�لبرية 

�ملحتلة و�عتقلت �ملو�طنني بزعم �أنهم مطلوبون.
�لفل�شطينية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  د�ن���ت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�شد  �مل�شلحة  وعنا�شرهم  �ملتطرفني  �مل�شتوطنني  �ع��ت��د�ء�ت 
ومنازلهم،  وممتلكاتهم،  و�أر���ش��ه��م،  �لفل�شطينيني،  �ملو�طنني 
قو�ت  بحماية  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  عموم  يف  ومقد�شاتهم 

�لحتالل �لإ�شر�ئيلي.
�مل�شوؤولية  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة   ، بيان  يف  �لوز�رة  وحملت 
و�لناجت  �لأو�شاع  يف  �حلا�شل  �لت�شعيد  عن  و�ملبا�شرة  �لكاملة 
وم�شتوطنيه  �لح��ت��الل  وج��ر�ئ��م  �ن��ت��ه��اك��ات  ع��ن  ب��الأ���ش��ا���ص 
�لإ�شر�ئيلية  �حلكومات  و�إق���د�م  �ملو�طنني،  على  وعدو�نهم 
يدخل  مما  �ل�شر�ع  حلل  �ل�شيا�شي  �لأفق  �إغالق  على  �ملتعاقبة 
�لفل�شطيني يف حالة من فقد�ن �لأمل بال�شالم، يف وقت  �ل�شارع 
�لفل�شطينية  �لق�شية  جتاهل  �لإ�شر�ئيليون  �مل�شوؤولون  يتعّمد 

و�ل�شرور�ت �ل�شرت�تيجية حللها.
�عتد�ء�ت  �آخ��ر  �أن  �إىل  �لفل�شطينية  �خلارجية  و�أ���ش��ارت 
�مل�شتوطنني، حيث كان على بلدة حو�رة يوم �أم�ص و�لتي �أ�شفرت 
جي�ص  وب�شر  �شمع  على  مو�طنًا   15 عن  يقل  ل  ما  �إ�شابة  عن 
و�عتد�ء�تهم  قلقيلية،  نابل�ص  لطريق  و�إغالقهم  �لحتالل، 
�ملتو��شلة على �ملو�طنني يف م�شافر يطا و�لأغو�ر، يف وقت تو��شل 
و�ملن�شاآت  و�ملنازل  �مل�شاكن  هدم  جم��زرة  �لحتالل  ق��و�ت  فيه 
�لفل�شطينية بحجج وذر�ئع و�هية كما ح�شل يف عمليات �لهدم 
وتدمري �شياج و�شبكة مياه و�ل�شتيالء على خيام قرب �ريحا يف 
3 جتمعات بدوية، و�قتحام منزل مدير �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك 
��شتفز�زي  ع��دو�ن  يف  ل�شاعات  و�عتقاله  حمتوياته  وتخريب 
�لأوقاف  ود�ئرة  ورجالته  �لأق�شى  �مل�شجد  ي�شتهدف  متو��شل 

�لإ�شالمية.
وقالت �إن �ملطلوب دوليًا عدم �لجنر�ر خلف حمالت �لت�شليل 
باعتبار  �لفل�شطينية،  للق�شية  �لعتبار  و�إعطاء  �لإ�شر�ئيلية 
�ل�شر�ع  �شاحة  يف  لي�ص  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  مفتاح  هو  حلها  �أن 
فقط و�إمنا يف �ملنطقة و�لعامل، ما يتطلب �إجبار �لحتالل على 
�نتهاكاتها وجر�ئمها، و�لز�مها  �أ�شكال  وقف �ل�شتيطان وجميع 
حمدد  زمني  �شقف  �شمن  حقيقية  �شالم  عملية  يف  بالنخر�ط 
يجربها على �إنهاء �حتاللها لأر�ص دولة فل�شطني وفقًا لقر�ر�ت 

�ل�شرعية �لدولية.

بوتن يتغزل بمصر.. 
أهم شركاء روسيا

*موسكو
�أهم  �إن م�شر تعد من  قال �لرئي�ص �لرو�شي فالدميري بوتن، 

�شركاء رو�شيا يف �إفريقيا و�لعامل �لعربي.
“ننظر  مو�شكو:  يف  جدد  �شفر�ء  �أمام  كلمة  يف  بوتن،  وذكر 
�لإفريقية  �ملنطقة  يف  �شركائنا  �أهم  �أحد  �أنها  على  م�شر  �إىل 
و�لعامل �لعربي، ونحن على تو��شل د�ئما مع �لرئي�ص عبد�لفتاح 

�ل�شي�شي«.
بتطوير  ت�شمح  م�شر  م��ع  �ل�شد�قة  “عالقات  و�أ���ش��اف: 
�ل�شر�كة معها، ونحن نعمل على �إجناز م�شروعات كبرية للتعاون 
و�إن�شاء  �ل�شبعة  يف  �لنووية  �لطاقة  حمطة  بناء  مثل  معها، 

منطقة جتارية رو�شية يف �ل�شوي�ص«.
�شتعمل  بالده  �إن  �لرو�شي  �لرئي�ص  قال  ليبيا،  يخ�ص  وفيما 
�هتماما  نويل  نحن  �أر��شيها،  ووح��دة  ��شتقر�رها  دعم  “على 
خا�شا وكبري� للتعاون معها، لأن م�شلحتنا تكمن يف �أن تكون ليبيا 

م�شتقرة«.
“على  على  تعمل  رو�شيا  �أن  بوتن  ذك��ر  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�حلفاظ على �شيادتها وتقدم �مل�شاهمات يف حماولة منها لإيجاد 

حلول للتحديات �حلديثة، وعلى هذ� �لنهج �شت�شتمر رو�شيا«.
�شيتاأثر  كيف  �أوك��ر�ن��ي��ا..  يف  �ل��ن��ووي  ��شتخد�م  �شيناريو 

�لعامل؟
�لتي  �لدولية  �لهيمنة  مبحاولت  �لقبول  ميكن  “ل  وتابع: 
تقوم بها بع�ص �لأطر�ف.. �لعامل �ملعا�شر يجب �أن يكون متعدد 

�لأقطاب ويعتمد على �لقانون �لدويل«.
لفرتة  نتيجته  على  ح�شل  �ملهيمن  “هذ�  ق��ائ��ال:  و�أردف 
طويلة، لكن هذ� �لأمر ل ميكن �أن ي�شتمر �إىل ما ل نهاية وهذه 

�لأحد�ث نف�شها ن�شهدها يف �أوكر�نيا«.
�ملهيمن  هذه  يحاول  و�شعه،  ي�شحح  “ولكي  بالقول:  وختم 
�أن  �شريى  �لأم��ر  بهذ�  يقوم  ومن  قانونية،  غري  عقوبات  فر�ص 

ت�شرفاتهم توؤدي �إىل نتائج عك�شية عيلهم”.

أميركا تحذر روسيا من عواقب 
ضم أقاليم أوكرانية

*وكاالت 
قال م�شوؤول كبري يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية �إنه �شتكون 
�أوكر�نيا،  من  �أج��ز�ء  رو�شيا  �شمت  �إذ�  �إ�شافية  عو�قب  هناك 
يف  مو�شكو  ن�شبتهم  زعماء  فيه  يعتزم  �ل��ذي  �لوقت  يف  وذل��ك 
على  ��شتفتاء�ت  �إج���ر�ء  �أوك��ر�ن��ي��ة  �أقاليم  باأربعة  مناطق 
�شيكون  �أنه  �أو�شحنا  “لقد  �مل�شوؤول  وقال  رو�شيا.  �إىل  �لن�شمام 

هناك �ملزيد من �لعو�قب. لدينا ... عدد من �لأدو�ت«.
�أوكر�نيا  من  كبري�  �إ�شافيا  جزء�  ر�شميا  مو�شكو  �شمت  و�إذ� 
جريئا  بال�شرورة  بوتن  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ص  ف�شيكون 
وحلفاوؤها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تدخل  ب��اأن  �ملخاطرة  حد  �إىل 
نووية  قوة  �أك��رب  رو�شيا  مع  ع�شكرية  مو�جهة  يف  �لأوروب��ي��ون 
�لتحليالت  مركز  موؤ�ش�شة  �شتانوفايا  تاتيانا  وقالت  �لعامل.  يف 
�ل�شيا�شية �آر.بولوتيك “كل هذ� �لكالم عن ��شتفتاء�ت �إنذ�ر ل 

ي�شوبه �أي غمو�ص من رو�شيا لأوكر�نيا و�لغرب«.
من  مار�ص  يف  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�ص  حذر  قد  وك��ان 
�شيكون  ورو�شيا  �لأطل�شي  �شمال  حلف  بني  مبا�شرة  مو�جهة  �أن 
معناها ن�شوب حرب عاملية ثالثة. ويحر�ص بايدن وقادة حلف 
�شمال �لأطل�شي �لآخرون على �لقول �إنهم ل يريدون �أن تخو�ص 

قو�ت �حللف �شر�عا مبا�شر� مع �لقو�ت �لرو�شية.

»عملية آنشلوس”.. مصير النمسا 
قبل 84 عاما ينتظر أوكرانيا

*وكاالت
�أقاليم   4 يف  تنظيمها  �ملقرر  �ل�شتفتاء�ت  �أوكر�نيا،  و�شفت 
�شرقي �لبالد ت�شيطر عليها رو�شيا �أو مو�لون لها، لالن�شمام �إىل 
�إ�شارة �إىل عملية �شم جمهورية  �آن�شلو�ص«، يف  مو�شكو ب�«عملية 

�لنم�شا �إىل �أملانيا �لنازية يف 12 مار�ص 1938.
�أوكر�نيا  وجنوب  �شرق  مناطق   4 يف  م  �شتنَظّ �ل�شتفتاء�ت 

بينها دونيت�شك ولوغان�شك لالن�شمام �إىل رو�شيا.
وت�شم �لقائمة �أي�شا مدينة خري�شون و�إقليم ز�بوريجيا.

حتى   23 بني  �لو�قعة  �لفرتة  خالل  �ل�شتفتاء�ت  و�شتعقد 
27 من �شبتمرب �جلاري.

و تاأتي حرب �ل�شتفتاء�ت هذه، بعد تقدم حققته �لقو�ت 
�لأوكر�نية ب�شمال �شرق �لبالد، يف �إطار هجوم م�شاد �شنته قبل 

�أ�شبوعني ل�شتعادة بلد�ت من �ل�شيطرة �لرو�شية.
�لعامة  للجمعية  �ل���77  �ل��دورة  عقد  مع  بالتز�من  وكذلك، 

لالأمم �ملتحدة.
يرى مر�قبون �أن هذه �ملناطق �لتي تعتزم تنظيم ��شتفتاء�ت 

لالن�شمام لرو�شيا هي و�قعيا مرتبطة بالفعل مبو�شكو.
رو�شيا  تهديد  �أن  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لرئا�شة  �ع��ت��ربت  وفيما 
م�شوؤولون  �أ�شاد  �لهزمية”،  من  “خوفها  يعك�ص  بال�شتفتاء�ت 
فيات�شي�شالف  �لدوما،  رئي�ص جمل�ص  بينهم  �مل�شتوى  رفيعو  رو�ص 

فولودين بهذه �ل�شتفتاء�ت.
�لأم��ن  جمل�ص  رئي�ص  نائب  ميدفيديف،  دمي��رتي  وي��ق��ول 

�لرو�شي، �إن ��شتفتاء �شم دونبا�ص �إىل رو�شيا �شيحمي �لإقليم.
ويقول �أوليغ موروزوف، نائب رئي�ص حزب “رو�شيا �ملوحدة” 
جميع  لتخاذنا  و�ح���دة  عقبة  توجد  “ل  �ل��دوم��ا:  مبجل�ص 
دوني�شتك  جمهوريتي  لن�شمام  �لالزمة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 
بعد  للخطة  وفقا  �أن��ه  �إىل  م�شري�  رو�شيا”،  �إىل  ولوغان�شك 
�شبتمرب،   28 يف  جل�شة  �ل��دوم��ا  جمل�ص  �شيعقد  �ل�شتفتاء�ت 
�ل�شاأن  يف  �لباحث  و�عترب  �لرو�شية.  “نوفو�شتي”  لوكالة  وفقا 
�لرو�شي، �ألك�شندر فاكولينكو، �أن �لت�شويت يف دونبا�ص بالن�شبة 
لرو�شيا يحقق عدة �أهد�ف، فمن ناحية حماية �ل�شكان �ملو�لني 
حتول  �إح��د�ث  من  ذلك  ميكنها  قد  دونيت�شك،  منطقتي  يف  لها 

جيو�شيا�شي باملنطقة ي�شبح بال رجعة من �جلانب �لآخر.
وي�شيف ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، �أنه: “رغم �لنتقاد�ت 
�أن  �إنكار  ميكن  ل  فاإنه  �خلطوة  لتلك  �لعاملية  �أو  �لأوكر�نية 
�ل�شرق  �شكان  من  �لكثريين  رغبة  توؤكد  ر�أي  ��شتطالعات  هناك 
�لأوكر�ين يف �إجر�ء ��شتفتاء�ت على �لن�شمام لرو�شيا، رغم �أنه 

يف �لكثري من جو�نبها يتم بدعم و�إيعاز من مو�شكو«.
“�ل�شتفتاء�ت  يتابع:  �خلطوة  تلك  من  �جل��دوى  وح��ول 
هجوم  و�أي  �لأر����ش��ي،  ل�شم  قانونية  حججا  رو�شيا  �شتعطي 
�أوكر�ين على تلك �ملناطق بعد ذلك �شيعد هجوما على �لأر��شي 
ل  بطريقة  للرد  �شيدفعها  ما  مو�شكو،  نظر  وجهة  من  �لرو�شية 
�إىل  �خلا�شة  �لع�شكرية  �لعملية  م�شتوى  رفع  مثل  توقعها  ميكن 

�إعالن ر�شمي للحرب �ل�شاملة �أو �لنووية«.
ويردف: “�إنها بني طياتها حتمل تكتيكا لل�شغط على �لغرب 

و�أوكر�نيا للرت�جع عن هجومها �مل�شاد يف �شرق �أوكر�نيا”.

ليبيا.. ميليشيا جديدة 
تؤجج الفوضى غربي البالد

*مصراته
�شهدت م�شر�تة غربي ليبيا ظهور ت�شكيل م�شلح جديد با�شم 
جنوب  يف  متركز  ونقاط  مقار  على  ح�شل  م�شاة«،   24 »�لكتيبة 

�ملدينة.
�ملا�شي،  �أغ�شط�ص  يف  �تخذ  �لكتيبة  ت�شكيل  قر�ر  �أن  ورغم 
فاإنها بد�أت ن�شاطها �لفعلي و�لظهور �لعلني منت�شف هذ� �ل�شهر، 
وذلك بت�شيري دوريات حول مقارها، بعدما ح�شلت على دعم كبري 
“�شكاي  ملوقع  حتدثت  م�شادر  ح�شب  و�لأ�شلحة،  بالآليات  متثل 

نيوز عربية«.
�إىل  ينتمون  ك��ان��و�  عنا�شر  �أف���ر�ده  ب��ني  �لت�شكيل  وي�شم 
جمموعات م�شلحة بايعت تنظيمي �لقاعدة ود�ع�ص �لإرهابيني.

�لعنا�شر  من  ك��ان  و�ل��ذي  غباق،  لنجيب  �لكتيبة  تخ�شع   
عامني  قبل  �ملو�جهات  يف  و�شارك  “حطني”،  بكتيبة  �لقيادية 
قدمية  فيديو  مقاطع  يف  ظهر  كما  �لليبي،  �لوطني  �جلي�ص  �شد 

وهو يتوعد �لليبيني �ملوؤيدين للجي�ص.
�لعا�شر  يف  بيانا  ميلي�شياويا،  قائد�   23 بني  من  غباق  �أ�شدر 
من نوفمرب �لعام 2021، رف�شو� فيه قو�نني �لنتخابات، وحذرو� 
“عو�قب  من  و�لربملان  لالنتخابات  �لعليا  �لوطنية  �ملفو�شية 

خطرية«.
�لتمكني  خم��ط��ط  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  �لكتيبة  ه���ذه  ت�شكيل 
للمجموعات �مل�شلحة �لتي تعتنق �أفكار� �إرهابية، وتقدمي �لدعم 
لها، وهو ما ميثل خطر� كبري� على �ملنطقة �لغربية، و�أي�شا على 

دول �جلو�ر
تاأمني  منها  حيوية،  مهام  �جل��دي��دة  �مليلي�شيا  �إىل  �أوك��ل��ت 
�ل��دويل  م�شر�تة  ملطار  ج��دي��دة  رك��اب  �شالة  �فتتاح  فعالية 
�ملطار،  بها يف حميط  �لدوريات �خلا�شة  �نت�شرت  موؤخر�، حيث 

و�أي�شا يف �لطريق �لو��شل �إليه.
وقع  م�شاة”،   24 ل�”�لكتيبة  �جلديد  �لن�شاط  مع  بالتز�من 
�نفجار يف خمزن ذخرية ل�”�لكتيبة 166” �لتابعة للميلي�شياوي 
بال�شاأن  �خلبري  ذكر  ح�شبما  بوروية،  منطقة  يف  ح�شان  حممد 

�لليبي عبد�لكرمي �أ�شويري ملوقع “�شكاي نيوز عربية«.
و�أ�شار �أ�شويري �إىل وجود عنا�شر �شابقني من تنظيم �لقاعدة 
د�خل �مليلي�شيا، �لتي جرى تعزيزها بالآليات و�لأ�شلحة، م�شدد� 
�إير�د�ت  من  عليها  �أنفق  �لتي  �مل�شلحة  �ملجموعات  تلك  �أن  على 

�لنفط و�لغاز مل جتلب على ليبيا �إل �لفو�شى.
وبح�شب �لباحث �ل�شيا�شي �لليبي حممد ق�شوط، فاإن �لبالد 
�مليلي�شيات، يف عملية  تلك  مثل  �ل�شرق دفعت �شريبة وجود  يف 

�لكر�مة �لتي خا�شها �جلي�ص �لوطني �لليبي للق�شاء عليها.

أردوغان: تفاهم روسي 
أوكراني حول تبادل 200 أسير

االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا 
بالضفة الغربية والقدس

*القاهرة 
�أجمد  م�شر،  يف  �لأردين  �ل�شفري  ك��ّرم 
�لع�شايلة، يف ختام فعاليات �ملوؤمتر �لعربي 
�لفائزين  �ل��ق��اه��رة،  يف  �مل��ع��ل��وم��ات،  لأم���ن 
�لتناف�شية  �لعربية  �مل�شابقة  ب��ج��و�ئ��ز 
لالأمن �ل�شيرب�ين 2022، و�لتي ح�شد فيها 

متناف�شون �أردنيون مر�تب متقدمة.
�لنقدية  �جل��و�ئ��ز  �لع�شايلة  و���ش��ّل��م 
�ملوؤمتر  �إد�رة  خ�ش�شتها  �لتي  و�لتقديرية، 
�ملهند�ص  فاز  حيث  �ملعلومات،  لأمن  �لعربي 
باجلائزة  خري�شة  علي  حممد  �لأردين 

�لأوىل ملوؤثري مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
يف جمال �أمن �ملعلومات و�لمن �ل�شيرب�ين.

وع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل���ف���رق �مل�����ش��ارك��ة 
�شّلم  �مل���وؤمت���ر،  ج��و�ئ��ز  ع��ل��ى  و�ملتناف�شة 
�ل�شباب  م��ن  لفريق  �جل��و�ئ��ز  �لع�شايلة 
�لأردين �لذي ح�شد �ملركز �لأول و�جلائزة 
�لثاين لفريق من فيتنام، فيما حل باملركز 

�لثالث فريق �شم �شباب من �لأردن وم�شر.
�لعربي  �ملوؤمتر  وموؤ�ش�ص  رئي�ص  وك��ان 
�أ�شاد  ح�شن  بهاء  �لدكتور  �ملعلومات  لأم��ن 
يف  �لو��شعة  �ل�شبابية  �مل�شاركة  بحجم 

تطوير  يف  �ملوؤمتر  �أه��د�ف  موؤكدً�  �ملوؤمتر، 
و�لأم���ن  �مل��ع��ل��وم��ات  �أم���ن  ثقافة  وتو�شيع 

�ل�شيرب�ين يف �ملنطقة �لعربية.
�لعربي  �ملوؤمتر  فعاليات  �أن  �إىل  ي�شار 
لأم����ن �مل��ع��ل��وم��ات، �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت حتت 
�لدكتور  �مل�شري  �لت�شالت  وزير  رعاية 
على  فعالياته  ��شتمرت  طلعت،  ع��م��رو 
ومتحدثني  خرب�ء  ومب�شاركة  يومني  مد�ر 
�ل�شيرب�ين  �لأم��ن  يف  �ملخت�شني  من  وف��رق 
�ملنطقة  دول  خمتلف  من  �ملعلومات  و�أم��ن 

و�لعامل.

السفير العضايلة يكرم الفائزين بمسابقة 
المؤتمر العربي ألمن المعلومات

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
و�شل حممد �شالح جنم 
وليفربول  م�شر  منتخب 
مع�شكر  �إىل  �لإجن��ل��ي��زي، 
�لعرب  ب��ربج  م�شر  منتخب 
�إط���ار  ب��الإ���ش��ك��ن��دري��ة، يف 
�لنيجر  لوديتي  �ل�شتعد�د 
يومي  لهما  �ملقرر  وليبرييا 
�شبتمرب/�أيلول  و27   23
�جلاري ب�شتاد �لإ�شكندرية.
فيتوريا  روي  وح��ر���ص   
م�شر  ملنتخب  �لفني  �ملدير 
�شالح  حممد  مقابلة  على 
برفقة حممد غر�بة �ملدير 

�لإد�ري.
و�����ش����م����ت �ل���ق���ائ���م���ة 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب يف 

�ملع�شكر 27 لعبا هم:
حممد  �ملرمى:  حر��شة 
�ل�شناوي،  �أحمد  �ل�شناوي، 

حممد �شبحي
 �ل��دف��اع: ك��رمي ف���وؤ�د، 
ع��م��ر ج���اب���ر، ع��ل��ي ج��رب، 
حممد  ح����ج����ازي،  �أح���م���د 
جالل،  �أ�شامة  �ملنعم،  عبد 
حممد  �ل���ون�������ص،  حم���م���ود 

حمدي، �أحمد �أبو �لفتوح
�ل��و���ش��ط: حمدي  خ��ط 
�أمين  حامد،  ط��ارق  فتحي، 
�أ�شرف، حممود حمادة، �إمام 
عا�شور، �إ�شالم عي�شى، �أحمد 

�شيد زيزو، حممد �إبر�هيم
�شالح،  حممد  �لهجوم: 
ع���ب���د �ل���رح���م���ن جم����دي، 
مرو�ن   ، كوكا  ح�شن  �أحمد 
حممد،  م�شطفى  ح��م��دي، 
عمر مرمو�ص، حممود ح�شن 

تريزيجيه.
مع�شكر  �إىل  و�ن�����ش��م 
حممود  �ل��ي��وم  �ل��ف��ر�ع��ن��ة 
تريزيجيه لعب طر�بزون 
زيزو  �شيد  و�أحمد  �لرتكي 
و�إم������ام ع��ا���ش��ور وحم��م��ود 
�لون�ص و�أحمد فتوح لعبي 

�لزمالك.

*وكاالت
حددت  �لإيطايل  �لدوري  ر�بطة  باأن  �شحفي  تقرير  �أفاد 
�ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �ل�شوبر  كاأ�ص  بطولة  لإقامة  موعًد� 
�لريا�ص. ومن �ملقرر �أن يو�جه ميالن بطل �لدوري غرميه �إنرت 

بطل �لكاأ�ص، يف كاأ�ص �ل�شوبر �لإيطايل لعام 2022.
وبح�شب �شحيفة “كوريريي ديلو �شبورت” �لإيطالية، فقد 
مت حتديد يوم 18 يناير/ كانون �لثاين �ملقبل، موعد مبدئي 

لإقامة �لبطولة يف �لريا�ص.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن وفًد� ميثل �لناديني �شافر �إىل �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، �أم�ص �لثنني، من �أجل �لتعرف على ملعب 

�ملبار�ة، و�لت�شهيالت �خلا�شة بالفريق.
�لتاأكيد  يتم  مل  �ملحدد  �ملوعد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
“ميديا�شت”  ق��ن��اة  م��ع  مناق�شته  وي��ت��م  �لآن،  حتى  عليه 

�لإيطالية �لتي متلك حقوق بث هذه �ملبار�ة.
�ل�شوبر  كاأ�ص  تعود  �إيطاليا،  يف  ن�شختني  �آخر  �إقامة  وبعد 
هذه  �ململكة  ��شت�شافت  حيث  �لثالثة،  للمرة  لل�شعودية 

�لبطولة، مرتني من قبل.
ويعود تاريخ �ملرة �لأوىل �لتي �حت�شن فيها �لبلد �لعربي، 
فاز  حيث  ج���دة،  مبدينة  وك��ان��ت   ،2018 �إىل  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه 

يوفنتو�ص على ميالن 0-1.
�لتي  �لبطولة  مقر  لتكون  �ل�شعودية  ع��ادت   ،2019 ويف 
�أقيمت يف ذلك �لعام بالريا�ص على ملعب مر�شول بارك، و�نتهت 

بفوز لت�شيو 3-1 على يوفنتو�ص.

مدرب المنتخب الوطني يؤكد أهمية 
مباراة إسبانيا والرباعية الدولية

*وكاالت
بلغ منتخب �لأردن لل�شباب، نهائيات كاأ�ص �آ�شيا لكرة �لقدم، للمرة 
من  يخلو  ب�شجل  �ملهمة  �إجن��از  يف  جنح  بعدما  تاريخه،  يف  �ل�شاد�شة 

�خل�شارة.
ومل يكن تاأهل منتخب �لأردن بال�شيء �لغريب، حيث �أ�شبح معتادً�، 
�مل�شابقات  يف  بعيدً�  �لذهاب  عن  �لبحث  يف  تنح�شر  �لأمنيات  وباتت 

�لآ�شيوية.
وي�شتعر�ص موقع كووورة يف هذ� �لتقرير، 4 �أ�شباب قادت منتخب 
�وزبك�شتان،  يف  �ملقررة   2023 �آ�شيا  نهائيات  يف  مقعده  حلجز  �لأردن 

وذلك وفقا للتايل:

شباب يتمتعون باخلربة
�لنجومية  �أ�شو�ء  خطفو�  لعبني  �ل�شباب،  منتخب  �شفوف  �شمت 
بعدما  �لالزمة  �خلربة  و�كت�شبو�  �ملحلي،  �ملحرتفني  دوري  م�شابقة  يف 
�أ�شبحو� من �لأعمدة �لرئي�شة بت�شكيلة فرقهم رغم �أنهم مل يتجاوزو� 

�ل� “19” عامًا.
ومتثلت �لقوة �ل�شاربة مبنتخب �لأردن باأمني �ل�شنانية ومهند �أبو 
طه و�شيف دروي�ص وبكر كلبونة ومر�د �لفالوجي �لذي ��شتدعى قبل 

فرتة ل�شفوف �ملنتخب �لأول.
دف��اع  على  �خل��ن��اق  ي�شيقو�  �أن  ��شتطاعو�  �ل��الع��ب��ون  ه���وؤلء 
حيث  �لعالية  �لفنية  وقدر�تهم  مو�هبهم  خربتهم  بف�شل  �ملناف�شيني، 

�أن �أهد�ف منتخب �ل�شباب كانت �أما عن طريقهم �أو ب�شناعتهم.

مدرب ملم بقدرات العبيه
بقدر�ت  ملما  �لأردن،  ملنتخب  �لفني  �ملدير  ذيابات  �إ�شالم  يعترب 
لختيار  �ملحلي  �ل��دوري  م�شابقات  متابعة  على  حر�ص  وقد  لعبيه، 

�لأف�شل.
و��شتطاع ذيابات �أن يخلق جتان�شًا مميزً� بني لعبي �ملنتخب، �شو�ء 

على �ل�شعيد �لدفاعي �أو �لهجومي.

األرض واجلمهور
من  �لر�بعة  �ملجموعة  لقاء�ت  عمان  �لعا�شمة  ��شت�شافة  �شكلت 
�لأر�ص  بعاملي  ت�شلح  حيث  �لأردن  ملنتخب  �إ�شافية  ميزة  �لت�شفيات، 

و�جلمهور.
وحظيت مباريات منتخب �لأردن بح�شور جماهريي جيد و�هتمام 
مل  �لذين  �لالعبني  لدى  �ملعنوية  �حلالة  رفع  يف  �شاهم  كبري  �إعالمي 
على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  بحجم  �شعرو�  بعدما  وبذلوه  �إل  جهدً�  ياألو� 

عاقتهم.

جمموعة متزنة
كان منتخب �لأردن حمظوظًا بع�ص �ل�شيء حيث حل يف جمموعة 

تخلو من �ل�شعوبة وكانت متزنة بالن�شبة له.

و�شجل منتخب �لأردن ثالثة �نت�شار�ت على منتخبات تركمان�شتان 
“3-1” وجزر �شمال ماريانا “16-0” و�شوريا “2-1” وتعادل مع �ل�شني 

تايبيه بدون �أهد�ف.
ت�شجيل  “4” مباريات  �لأردن يف  منتخب  ��شتطاع  �شبق،  ملا  ووفقا   
21 هدفًا، فيما مل ت�شتقبل �شباكه �شوى هدفني، وهي �أرقام تدلل على 

�أحقيته �لتاأهل كبطل للمجموعة .)كوورة(

*وكاالت
توقفت بطولة دوري �ملحرتفني �لأردين لكرة �لقدم، قبل نهايتها 
�لن�شامى  منتخب  �أم��ام  �ملجال  لإف�شاح  وذل��ك  فقط،  ج��ولت  بخم�ص 

خلو�ص �لدورة �لودية �لرباعية و�لتي تنطلق �جلمعة �ملقبل.
مرحلة  خ��الل  �ملحرتفني  دوري  لبطولة  �لتوقف  ف��رتة  وتعترب   

�حل�شم، �شلبية على بع�ص �لفرق ومفيدة للبع�ص �لآخر.
 وتبدو �ملناف�شة م�شتعلة هذ� �ملو�شم على لقب �لدوري ب�شكل مثري 
ثالثة  لوجود  نظرً�  �ملا�شية،  �ملو��شم  مع  مقارنة  م�شبوق  وغري  وقوي 

فرق تتطلع ل�شعود من�شات �لتتويج.
 40“ بر�شيد  �ل��دوري  ترتيب  قائمة  �لفي�شلي  فريق  ويت�شدر   
نقطة” وبال�شر�كة مع مناف�شه �لوحد�ت ويليهما �حل�شني �إربد بر�شيد 

“38” نقطة.
وي�شتعر�ص موقع كووورة يف هذ� �لتقرير، �إثر فرتة �لتوقف على 

�لفرق وذلك وفقًا للتايل:

الفيصلي واحلسني إربد
يعد فريقا �لفي�شلي و�حل�شني �إربد �لأكرث ت�شررً� من فرتة �لتوقف 
�حلالية، على �عتبار �أنهما قد ك�شفا عن جاهزية بدنية وفنية عالية 
وحققا �نت�شار�ت متو�لية جعلتهما من �أكرث �لفرق �ملر�شحة لنيل لقب 

�لبطولة.
وبنتائج  متتالية  �نت�شار�ت  خم�شة  موؤخرً�  �لفي�شلي  فريق  وحقق 
�لتكتيكي  و�لتناغم  و�لن�شجام  �لتجان�ص  حجم  على  دللت  مريحة 
تاأمل  كما  منهم  �ملطلوبة  للمهمات  و�إجن��ازه��م  �لالعبني  بني  �لعايل 

جماهريهم، حيث مير �لفريق يف �أف�شل �أحو�له �لفنية و�ملعنوية.
وما �شبق ينطبق متامًا على �حل�شني �إربد حيث �شجل موؤخرً� �شبعة 
�لفريق  نو�يا  على  �أكدت  جميلة  قدم  كرة  وقدم  متتالية،  �نت�شار�ت 

�حلقيقية يف ح�شم �للقب لأول مرة يف تاريخ م�شرية �لنادي.

وقد يكون �لفي�شلي �لأكرث ت�شررً� من غريه على �عتبار �أن ت�شكيلة 
�ملنتخب �شمت �لعدد �لأكرب من لعبيه وبالتايل فاإن �لفريق �شيتدرب 

طيلة فرتة �لتوقف ب�شفوف منقو�شة.
ويخ�شى فريقا �لفي�شلي و�حل�شني �إربد �أن توؤثر فرتة �لتوقف على 
�حلالة �ملعنوية و�لفنية �لتي و�شل لها �لفريق، مما ينعك�ص �لأمر �شلبًا 

على نتائجهما و�أد�ئهما يف �ملرحلة �ملقبلة من بطولة �لدوري.
مع�شكر  باقامة  �إربد  �حل�شني  نادي  قام  تاأثري،  �أي  جتنب  وبهدف   
جاهزية  على  �لإب��ق��اء  بهدف  �لعقبة  مدينة  يف  لفريقه  تدريبي 

�لالعبني دون تاأثر جر�ء فرتة �لتوقف.

الوحدات املستفيد األكرب
بدوره فاإن �لوحد�ت يعد �مل�شتفيد �لأكرب من فرتة �لتوقف و�لتي 
قبول  تنل  مل  مل�شتويات  تقدميه  ظل  يف  لها،  �حلاجة  باأم�ص  �شيكون 

جماهريه طيلة �لفرتة �ملا�شية.
وتعترب فرتة �لتوقف مفيدة جدً� للوحد�ت و�شتمنح مديره �لفني 
جوميز فر�شة للتقاط �لأنفا�ص و�لتفكري ب�شكل �أف�شل لتح�شني جودة 
�أد�ء �لفريق �لذي تلقى موجة من �لنتقاد�ت و��شتنزف نقاط مهمة 

يف مرحلة �لذهاب.
ومل ينجح جوميز طيلة �لفرت�ت �لفا�شلة بني �ملباريات يف حت�شني 
�لتكتيكية  للع�شو�ئية  �ملنا�شبة  �حللول  و�إيجاد  للفريق  �لعام  �لأد�ء 
فر�شة  �حلالية  �لتوقف  فرتة  تكون  وقد  �لالعبون،  منها  يعاين  �لتي 

للبحث عن �حللول �لفعلية.
 وتبدو �شفوف �لوحد�ت �شبه مكتملة خالل فرتة �لتوقف حيث مت 
�ختيار ثالثة لعبني فقط ل�شفوف �ملنتخب وهم عبد�هلل �لفاخوري 

وحممد �أبو ح�شي�ص و�أحمد �شمري.

الفيصلي يوضح موقفه 
بشأن رد استئنافه

  
*وكاالت

جلنة  قر�ر  من  موقفه  فيه  يو�شح  بيانا  �لفي�شلي  �لنادي  �أ�شدر 
رد  ويت�شمن  �م�����ص  ���ش��در  �ل���ذي  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت���اد  يف  �ل�شتئناف 
�ل�شتئناف �ملقدم من �لنادي ب�شاأن �إقامة مبار�ته �ملقبلة �أمام �حل�شني 

�ربد بالدوري بدون جمهور.
�ملوؤقتة ومنذ تلقيها  �لهيئة �لإد�رية  �إن  �لفي�شلي يف بيانه،  وقال 
جماهري  بحرمان  �لقدم  كرة  لحتاد  �لتاأديبية  �للجنة  قر�ر  ر�شميًا 
باإعد�د  و�لقانونية  �لر�شمية  �لإج��ر�ء�ت  �تبعت  ملبار�تني،  �لفي�شلي 
من  و�لت�شاور مع جمموعة  وبالتن�شيق  �لقر�ر  �ل�شتئناف على  لئحة 
�ملحامني �أع�شاء �لهيئة �لعامة للنادي و�لذين ميلكون �خلرب�ت �ملميزة 

و�شبق لهم �شياغة �لكثري من كتب �ل�شتئناف �ل�شادرة عن �لنادي.
�لإج���ر�ء�ت  �لإد�ري���ة  �لهيئة  �تبعت  وحيث  �إن��ه  �لبيان  وق��ال 
جلنة  تن�شف  باأن  تتمنى  كانت  فاإنها  �لقانونية،  و�ملدد  �ل�شول  وفق 
ملبار�تني،  �إجحاف بقر�ر �حلرمان  �شعر به من  �لنادي مبا  �ل�شتئناف 
ذلك �أننا �شعرنا وجماهري �لنادي كافة بنوع من �ملبالغة و�لظلم بقر�ر 
�إثارتها  ت�شتمد  �لقدم  كرة  لعبة  و�أن  خ�شو�شا  �لتاأديبية  �للجنة 

و�شغفها من �حل�شور �جلماهريي.
و�لتعليمات  لالأنظمة  �حرت�مها  �ملوؤقتة  �لإد�ري��ة  �لهيئة  وتوؤكد 
�لتي حتكم م�شرية �للعبة وكل ما ي�شدر من قر�ر�ت عن جلان �لحتاد، 
وما  بالنادي  كثريً�  �أ�شر  �لتاأديبية  �للجنة  قر�ر  �أن  �ىل  �ل�شارة  مع 
دومًا  يقدر  �لفي�شلي  و�أن  خ�شو�شًا  �لإ�شتئناف،  جلنة  قر�ر  من  تبعه 
بكثري  يفوق  وهذ�  ح�شورها  ورمزية  �لوفية  جماهرينا  ودور  �أهمية 
حمبيه  بدعم  �ملت�شلح  �لفي�شلي  �أن  ذلك  و�لريع،  �لإي��ر�د  ح�شابات 
و�أبنائه ل ينظر بتاتًا �إىل ح�شابات �لريع وقادر دومًا على توفري كل 

متطلبات �مل�شرية �لز�خرة بالإجناز�ت و�لطموحات �لكبرية.
�ل�شتئناف  جلنة  قر�ر  تلقينا  بالقول:  بيانه  �لفي�شلي  و�ختتم 
على  �لوفية  �جلماهري  نعاهد  فاإننا  �لتاأديبية،  �للجنة  قر�ر  بتاأكيد 
�متد�د �لوطن �لغايل بتوفري كل ما يلزم لإجناح م�شرية �لفريق �لذي 
�شيبذل ق�شارى �جلهد و�لعطاء لإهد�ء �لفوز �إىل �جلماهري �لد�عمة 
و�مل�شجعة خلف �شا�شات �لتلفاز، و�أن من�شي بالطموحات �شوب من�شة 

�لتتويج يف �لدوري و�لكاأ�ص على حد �شو�ء.

*وكاالت
�مل�شرتك  �لتدريبي  �ملع�شكر  ب��دء  عن  �لتايكو�ندو،  �حت��اد  �أعلن 
يف  حاليا  �ملتو�جدين  وم�شر  �لرب�زيل  منتخبي  مع  �لوطني  للمنتخب 

عمان.
عمان  يف  تدريباته  بد�أ  �لرب�زيلي  �ملنتخب  �أن  �إىل  �لحتاد  و��شار 
مبا�شرته  بانتظار  �أم�ص،  �مل�شري،  �ملنتخب  و�شل  فيما  �يام،  عدة  قبل 

للتدريبات مع �ملنتخب �لوطني و�ملنتخب �لرب�زيلي.
في�شل  �لع��الم��ي  و�لناطق  �لتايكو�ندو  �حت��اد  �شر  �أم��ني  وق��ال 
�لعبد�لالت يف ت�شريح لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( �إن وفد �ملنتخب 
مع  �مل�شرتكة  بالتدريبات  و�شيلتحق  �أم�ص،  عمان  �إىل  و�شل  �مل�شري 

�لالعبني �لأردنيني و�لرب�زيليني و�لتي جتري يف �شالة جبل عمان.
مع�شكر�ت  �قامة  على  و�لعربية  �لعاملية  �ملنتخبات  �إقبال  و�كد 
تدريبية يف �ململكة �لمر �لذي يوؤكد �ل�شمعة �لعطرة �لتي و�شلت �ليها 
�لتي  �لجناز�ت  بف�شل  �لعامل،  �نحاء  جميع  يف  �لأردنية  �لتايكو�ندو 

حتققت.
لبطولة  ي�شتعد  �لوطني  �ملنتخب  �أن  �إىل  �لعالمي  �لناطق  ولفت 
�مل�شاركة  قبل  �ملقبل،  �ل�شهر  مان�شي�شرت  يف  تقام  �لتي  �لكربى  �جلائزة 
�لكربى  �لر�بعة من بطولة �جلائزة  �لعامل، ومن ثم �جلولة  ببطولة 

يف �ل�شني.

*وكاالت
جلماهري  طماأنة  ر�شالة  م��دري��د،  ري��ال  جن��م  بنزميا  ك��رمي  بعث 
مبار�ة  يف  به  حلقت  �لتي  �لإ�شابة  من  تعافيه  مدى  حول  �ملريجني، 

�شيلتك.
�لع�شلة  يف  و�إج��ه��اد  �لن�شفية،  �لع�شلة  وت��ر  يف  بنزميا  و�أ�شيب 
يف  �شيلتك  �شد  مدريد  ري��ال  لقاء  �أثناء  �لأمي��ن،  فخذه  يف  �لرباعية 

دوري �أبطال �أوروبا.
ون�شر بنزميا، عرب ح�شابه على موقع �لتو��شل �لجتماعي تويرت، 
“حان  عليها  وكتب  حجامة،  بعمل  قام  �أن  بعد  �لظهر،  من  له  �شورة 

�لوقت تقريبا«.
وغاب كرمي بنزميا عن مباريات ريال مدريد �أمام ماريوكا وليبزيج 

و�أتلتيكو مدريد.
لعام  �لذهبية  �لكرة  جائزة  حل�شد  �ملر�شحني  �أقوى  بنزميا،  ويعد 
�أبطال  ودوري  �لليجا  لقبي  لإح��ر�ز  مدريد  ري��ال  قاد  بعدما   ،2022

�أوروبا باملو�شم �ملا�شي، كما فاز بجائزة �لهد�ف يف �لبطولتني.

اتحاد التايكواندو يعلن انطالق التدريبات 
المشتركة مع المنتخبين البرازيلي والمصري

رسالة طمأنة من بنزيما 
لعشاق ريال مدريد

تحديد موعد مبدئي إلقامة 
السوبر اإليطالي في السعودية

محمد صالح ينضم 
لمعسكر منتخب مصر

*وكاالت
�لوطني  للمنتخب  �لفني  �ملدير  �أك��د   
�للقاء  �أهمية  حمد  عدنان  �لقدم  لكرة 
نظريه  مع  �ملنتخب  �شيجمع  �ل��ذي  �ل��ودي 
�لثاين  ت�شرين  يوم 17  �لإ�شباين يف عمان 

�ملقبل.
وقال حمد يف حديثه لو�شائل �لإعالم 
خ����الل ت���دري���ب �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����ذي ج��رى 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  �شتاد  على  �لثالثاء، 
�أنه لقاء كبري ومهم  “ل �شك  بالقوي�شمة: 
�شورة  لعك�ص  ونتطلع  �لن�شامى،  ينتظر 

طيبة عن �لكرة �لأردنية«.
للمنتخب  �لأخ���رية  �لنتائج  �أن  و�أك��د 
كو�شوفو  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  خ��ا���ش��ة  �ل��وط��ن��ي 
�لعديد  يف  �جل��ي��د  و�لأد�ء  ون��ي��وزل��ن��د�، 
�شكلت  و�لر�شمية،  �ل��ودي��ة  �ملباريات  من 
لفتا  �للقاء،  �إقامة  يف  �أي�شًا  هامة  عو�مل 
�لدولية  �ل��ودي��ة  �لبطولة  �أه��م��ي��ة  �ىل 
�جلمعة  عمان  يف  تنطلق  �لتي  �لرباعية 
و�شورية  �لأردن  منتخبات  مب�شاركة  �ملقبل 
على  لالطمئنان  و�لعر�ق  عمان  و�شلطنة 
�ل�شتحقاقات  قبيل  �لفريق  جاهزية 
�آ�شيا  كاأ�ص  مقدمتها  ويف   2023 يف  �ملقبلة 
�لعامل  ك��اأ���ص  ت�شفيات  ب��دء  ج��ان��ب  �إىل 

.2026
�ملنتخب  تطلعات  �أن  حمد  و�أ���ش��اف 

�لوطني ت�شري وفق برنامج و��شح �لأهد�ف، 
�لقارة  كبار  بني  �ل�شتقر�ر  نحو  وتن�شب 
يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �لأدو�ر  �إىل  و�ل���و����ش���ول 
نحو  قدمًا  و�مل�شي  �لآ�شيوية،  �لنهائيات 

مونديال 2026.
�لقدم  لكرة  �لوطني  �ملنتخب  وك��ان 
�شعد من حت�شري�ته، ��شتعد�دً� للقاء نظريه 
�فتتاح  يف  �ملقبل،  �جلمعة  م�شاء  �ل�شوري 
�لرباعية،  �لدولية  بالبطولة  م�شو�ره 
حتى  �لأردين  �لحت��اد  ي�شت�شيفها  و�لتي 
27 �أيلول �جلاري، على �شتاد �مللك عبد�هلل 

�لثاين.
و�أج������رى �مل��ن��ت��خ��ب ت��دري��ب��ه م�����ش��اء 
�مل��درب  بقيادة  �للقاء،  ملعب  على  �ليوم، 
�لالعبني،  كافة  وبح�شور  حمد،  عدنان 
غيابه  تاأكد  و�لذي  علو�ن  علي  با�شتثناء 
�لكاحل،  يف  �إ�شابته  ب�شبب  �لبطولة،  عن 

ليبتعد عن �ملالعب نحو �أ�شبوعني.
�لوطني  �ملنتخب  دخ���ل  �مل��ق��اب��ل،  يف 
فنادق  �أحد  يف  مغلقًا  مع�شكرً�  �ليوم  م�شاء 

�لعا�شمة، وي�شتمر حتى نهاية �لبطولة.
تدريباته  بد�أ  �ل�شوري  �ملنتخب  وكان 
“�لُعماين”  جانب  �إىل  عمان،  �لعا�شمة  يف 
م�شاء  �لأردن  يف  حت�شري�ته  ��شتهل  و�لذي 
عقد  �لعر�ق  يكمل  �أن  ينتظر  فيما  �ليوم، 
و�شول �لفرق �مل�شاركة غدً�، على �أن يجري 

مر�نه �لأول م�شاًء.
ع�شرة  �لثانية  عند  يعقد  ذل��ك،  �إىل 
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  �خلمي�ص،  غٍد  بعد  ظهر 
مارك،  لند  فندق  يف  بالبطولة،  �خلا�ص 
للمنتخبات  �ل��ف��ن��ي��ني  �مل�����در�ء  ب��ح�����ش��ور 

�لأربعة.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي 
�شلبية،  مالك  ليلى،  �أب��و  يزيد  للبطولة: 
�لزعبي،  عبد�هلل  �ل��ف��اخ��وري،  �هلل  عبد 
�إح�شان  كلوب،  حممد  ح�شي�ص،  �أبو  حممد 
يا�شني،  بني  �أن�ص  ماهر،  حجازي  ح��د�د، 
ي���زن �ل���ع���رب، ع���ب���د�هلل ن�����ش��ي��ب، ه���ادي 
نور  �شمري،  �أحمد  ر�ت��ب،  �شالح  �حل��ور�ين، 
�شعادة،  �إبر�هيم  عايد،  رجائي  �لرو�بدة، 
مو�شى  �ملر�شي،  حممود  �ل��ر���ش��د�ن،  ن��ز�ر 
زري��ق  �أب���و  حممد  ه���اين،  عمر  �لتعمري، 
يزن �لنعيمات، حمزة �لدردور. “�شر�رة”، 

وب��ح�����ش��ب ج���دول ون��ظ��ام �ل��ب��ط��ول��ة، 
يوم  �لأوىل  �ملو�جهة  �لن�شامى  يخو�ص 
يف  �ل�����ش��وري،  �ملنتخب  �أم����ام  �أي��ل��ول   23
ُعمان  مع  �لعر�ق  فيه  يلتقي  �لذي  �لوقت 
�أن  على  �ليوم،  ب��ذ�ت  �لآخ��ر  �لطرف  على 
ي�شهد 26 من �ل�شهر ذ�ته مو�جهة حتديد 
�ملبار�تني،  من  �لفائز  يجمع  و�لذي  �لبطل 
�ملركز  �شاحب  حتديد  مبار�ة  جانب  �إىل 

�لثالث.

4 عوامل قادت منتخب 
شباب األردن لنهائيات آسيا

توقف الدوري األردني .. 
فرصة ذهبية وضربة قوية!
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ها هو �لتاريخ يقف وقفته على �أبو�ب �ملجد ليدّون 
عظيمة  مو�قف  �خل��ال��دة  �شفحاته  �شجالت  بني 
لأنبل �لغايات �لتي �شيدها �لكفاح و�شدح بها �لند�ء 
�أن حي على �جلهاد حي على �لفالح ف�شطرها �لعرق 
و�شاغتها همم �لرجال حيث جتلت يف يوٍم خالد من 
�ملوؤ�ش�ص  �مللك  فيه  وّح��د  �ل��ذي  �ملجيد  �لوطن  �أي��ام 
طيب �هلل ثر�ه ربوعه وحدوده �ملرت�مية ففي يوم 
وت�شعني  �ثنتني  قبل  �شبتمرب  من  و�لع�شرين  �لثالث 
�هلل  طيب  �شعود  �آل  �لعزيز  عبد  �مللك  �أعلن  عامًا 
هذ�  �إن   . �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  قيام  ث��ر�ه 
�حلدث �لتاريخي �لهام قد جاء يف هذ� �ليوم �لذي 
و�لتطور�ت  و�لتح�ولت  �لتغري�ت  من  �إىل كثري  قاد 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �مليادين  خمتلف  يف 
مر  على  وغريها  و�لأمنية  و�ل�شيا�شية  و�لتعليمية 
�حلقب و�لع�شور ملو�كب �مللوك �لكر�م من �أبناء �مللك 
�ملوؤ�ش�ص وذلك ملا قدموه و�شيدوه ووجهو� �إليه بكافة 
متطورة  �إجن��از�ت  من  �لعقود  هذه  خالل  �ملجالت 
من  �ملزيد  فاأحدث  وكيفًا  كمًا  ح�شارية  ومعطيات 
�ليوم  فظل   . �لأ�شعدة  مبختلف  و�لزده��ار  �لتقدم 
�لوطني منذ �لبد�ية حمورً� رئي�شيًا لالنطالق نحو 
 . باهر  وم�شتقبل  م�شرق  حلا�شر  �ملجيدة  �ملنجز�ت 
وهذ� ما يلم�شه وير�ه وينعم به �ملو�طن من منجز�ت 
ح�شارية يف خمتلف �مليادين �لتنموية . �إن ما حدث 
خالل تلك �لفرتة يظهر مدى �لتباين �لكبري بني ما 
كانت عليه �لبالد قبل �لتاأ�شي�ص وما هي عليه �لآن 
�ملوؤ�ش�ص رغم  �إنها مرحلة من �لكفاح �ل�شاق بد�أ بها 
�شحر�وية  �أر���ص  لكونها  لي�ص  و�لعو�ئق  �لعر�قيل 
�لإمكانات  توفر  لعدم  �أي�شًا  و�إمن��ا  فح�شب  قاحلة 
�ملتاحة و�لقدر�ت �لالزمة لالنطالق . �إل �أن �لقائد 
ينطلق  لأن  �أّهله  ما  �ل�شفات  من  ميلك  كان  �ملوؤ�ش�ص 
�لتنمية  لبو�بة  �لدخول  بد�ية  لتكون  �لأمام  �إىل 
لظهور  منته  و  �هلل  بف�شل  كبري  دور  لها  ك��ان  مما 
عامًا  �شموخًا  و  عمقًا  تزد�د  �لتي  �ل�شاملة  �لنه�شة 

بعد �لآخر .
�شاد  ما  بني  �لفا�شل  �ليوم  هو  �لوطني  �ليوم  �إن 
يف �ل��ب��الد م��ن فقر وج��ه��ل وم��ر���ص وخ���وف ورع��ب 
�قت�شادية  حياة  من  �لآن  �ململكة  عليه  هي  ما  �إيل 
بعد  جاءت  وغريها  و�أمنية  وتعليمية  و�جتماعية 
وتطور  وحتول  تغري  من  �لالزمة  �لإ�شالحات  عمل 
معي�شية  م�شتويات  �إيل  للو�شول  �جلهد  فيها  بذل 
ر��شخة  ركائز  علي  بنيت  لأنها  مميزة  و�جتماعية 
د�شتور  فكان  �حلنيف  �لإ�شالمي  �لدين  تعاليم  من 
�ململكة �لقر�آن �لكرمي ور�يته حاملة لكلمة �لتوحيد 
ووطنه.  بدينه  و�ع��ت��ز�زً�  فخرً�  �مل��و�ط��ن  ويكفي 
علي  و�لتطور  و�لنمو  و�لتح�ّول  �لتغيري  جاء  لذ� 
�أ�ش�ص وطيدة من �لعلم و �لإميان فامتزجت ح�شارة 
�لع�شر بالثقافة و �لأ�شالة �لعربية �لإ�شالمية دون 
�لنفطية  �لرثوة  �إن   . بر�قة  �شعار�ت  �أو  مز�يد�ت 
�لتي ظهرت يف �ململكة بكميات جتارية عام 1357ه� 
يف  للدخول  �لرئي�شية  �ملحركات  �أح��د  �أي�شًا  تعد 
مل  �ل��رثوة  ه��ذه  �إن  �لتطّور.  و  �لتحّول  و  �لتغيري 
تاأتي من فر�غ و لكن جاءت بعد �تخاذ قر�ر �لقائد 
�ملوؤ�ش�ص حينما تعاقد مع �شركات �أجنبية لكت�شاف 
يف  �ملدفون  �لأ�شود  �لذهب  و��شتخر�ج  �لنفط  �آبار 
قامت  �لتي  �ململكة  ���ش��ادر�ت  من  ليكون  �لأع��م��اق 
�لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  من  عديدة  �شناعات  عليه 

لإن��ت��اج  عمالقة  �شناعية  م�شروعات  خ��الل  م��ن 
م�شادر  �أه��م  من  �أي�شًا  تعد  �لتي  �لبرتوكيماويات 
حتتفي  هنا  م��ن  �لنفط.  بجانب  �لقومي  �ل��دخ��ل 
�ململكة حكومًة و�شعبًا بهذ� �ليوم �خلالد يف نفو�ص 
�جلميع لنتذكر �لقائد �لذي كان مفتاح �خلري للوطن 
�لأ�شود هو  بالذهب  �ملعروف  �لنفط  فكان  و�ملو�طن 
�لتنمية  جم��الت  يف  للدخول  �لرئي�شية  �لبو�بة 
وعمقًا  و�شوحًا  �أكرث  بدت  �لتي  قطاعاتها  �شتى  يف 
�لنمو  يتو��شل  حيث  �لتنموية  �خلطط  بد�يات  مع 
و�لتطور يف هذ� �لعهد �لز�هر �لذي يتحرك بعجلٍة 
خطط  تطبيق  خالل  من  م�شتمر  وب�شكل  منتظمة 
�قت�شادية  نه�شة  من  �ململكة  ت�شهده  وما  �لتنمية 
دليل  خل��ري  �حلا�شر  �ل��وق��ت  يف  ك��ربى  وعمر�نية 
بقيادة  �لر�شيدة  قيادتنا  تبذلها  �لتي  �جلهود  علي 
�لأمني  عهده  ويل  و�شمو  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم 
و�أكادمييني  وم�شئولني  علماء  من  �لوطن  �أبناء  مع 
وع�شكريني ورجال �أعمال فكٌل يعمل بجد و�إخال�ص 
عجلة  ت�شريع  يف  دور  له  ك��ان  مما  عمله  جم��ال  يف 
دور  للقطاع �خلا�ص  كان  ولقد   . �لزدهار  و  �لتقدم 
و�لتطور  �لنمو  مل�شرية  �لإيجابية  م�شاركته  اء يف  بنَّ
يف  و�لكيف  بالكم  بامل�شروعات  للعيان  تظهر  �لتي 
هي  وه��ا  و�خلدمية  �لإنتاجية   �لقطاعات  �شتى 
وو�رد�ت  �شادر�ت  عن  �لقت�شادية  �لإح�شاء�ت 
�ململكة من خمتلف �ل�شلع و�ملنتجات تنمو عامًا بعد 
�لقت�شادية  �لتنمية  وتكون  كانت  هكذ�   . �لآخ��ر 
و�لجتماعية يف �ململكة فقد جاءت باجلد و�لعمل .
لقد حر�ص خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 
�لتنمية  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  علي  عبد�لعزيز  ب��ن 
�لقت�شادية من خالل �مل�شاريع �لوطنية �لعمالقة 
وهكذ� جند �ملو�طن �ل�شعودي د�ئمًا علي ر�أ�ص قائمة 
�أولويات خادم �حلرمني �ل�شريفني �إن �ملو�طن يف هذ� 

بالقطاعات  �ملتعددة  �ملنجز�ت  عنه  تغيب  ل  �ليوم 
�إيل  بالإ�شافة  و�خلدمية  و�لإنتاجي�ة  �لتنموية 
ومن   . �لقطاعات  كافة  يف  �لعام  �لنه�شوي  �لتوجه 
هذه �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها قيادتنا �لر�شيدة 
ملزي�ٍد من �لن�مو و�لتطور نتذكر يف هذ� �ليوم تاأهيل 
يف  فاعاًل  عن�شرً�  ليكون  �ملعا�شرة  للحياة  �ملو�طن 
�ملتز�يد  �لهتمام  خالل  من  و�لإنتاج  �لعمل  مو�قع 
بالتعليم مثل م�شاريع �لبتعاث �لعلمي ور�شد �ملبالغ 
�ملالية �ل�شخمة لتطوير �لتعليم . وهو ما يجعل له 
�لتنمية  �شاء �هلل يف جمالت  �إن  �يجابيًا   م��ردودً� 
حيث يعد �عتبار �لقوى �لب�شرية �ملوؤهلة هي �لرثوة 
عهدها  يف  �مل���ر�أة  �شاركت  وق��د  للوطن  �حلقيقية 
�لعمل  ميادين  كافة  يف  وجهدها  بفكرها  �جلديد 
من  كثري  يف  مرموقة  وظائف  وت��ب��و�أت  �لتنموية 
وغريها  و�ل�شورى  و�ل�شحة  �لتعلي��م  مثل  �ملجالت 
�ملبني  �لتعليم  ثمار  من  يعد  ذلك  وكل  �ملجالت  من 
ملنحى  �ملمنهج  و�لبحث  �لر��شخ  �لعلم  �أ�شا�ص  علي 
من  ت��ر�ءى  �لذي  و�لتنوير  باملعارف  متوهج  فكري 
وحي �لروؤية �لثاقبة حيث كانت �لنطالقة �لكربى 
�شتى  يف  �لإن�شانية  ململكة  �لوطني  �لعمل  لوثبة 
عهد  يحمله  ما  خالل  من  وذلك  �لتنموية  �ملجالت 
جمالت  لفتح  م�شتنرية  باأفكار  و�لتجديد  �لنفتاح 
�خل��رب�ت  وك�شب  �لعمل  وفر�ص  لال�شتثمار  هائلة 
ل�شباب مملكتنا �لو�عد وهذ� هو �لفكر �لر�ئد ل�شمو 
قلب  على  جمعيًا  جعلنا  �ل��ذي  �لطموح  �لعهد  ويل 
�شلمان  �ب��ن  يا  �شر  مرددين  خلفه  من  و�ح��د  رج��ل 
�شائرون  خلفك  من  ونحن  �هلل  بركة  على  �لأب���ّي 
معتمدين  و�لزده��ار  و�لتقدم  �لنهو�ص  على  للعمل 
على �هلل ثم على �شو�عد �لبناء �لأبية من �لكو�در 
وقائد  نه�شتها  باعث  ظل  حتت  �لبناءة  �لوطنية 
�ل�شريفني  �حلرمني  خادم  جمدها  وم�شّيد  م�شريتها 
فتو�لت  �هلل  حفظه  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك 
بالتوجيه �ل�شامي �لكثري من �لإجناز�ت يف قطاعات 
يحتاج  منها  كل  لأن  �إليها  �لإ�شارة  ي�شعب  متعددة 
�إيل �لعديد من �ملقالت ولكن علينا �أن نتذكر جميعا 
هذ� �ليوم �لذي يتكرر يف مثل هذ� �ملوعد من كل عام 
م�شرق  حلا�شر  و�لتطور  �لنمو  من  ملزيد  بنا  د�فعا 
ملتفني  ويقينًا  قوًة  �ململكة  يزيد  و�عد  وم�شتقبل 
�حلرمني  خ��ادم  بقيادة  �لر�شيدة  قيادتنا  ح��ول 
�لعزيز وويل عهده  �شلمان بن عبد  �مللك  �ل�شريفني 
�لأمني �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان 
علينا  �لعزيزة  �ملنا�شبة  هذه  ويف   . عبد�لعزيز  بن 
�مل�شئولني  وكافة  �لأم��ر  ولة  يوفق  �أن  �هلل  ن�شاأل 
وي�شدد خطاهم ملا فيه �ملزيد من �لنهو�ص و�لتقدم 
. فاململكة �شتبقى د�ئمًا و�أبدً� ذ�ت �ملكانة �لرفيعة 
�لعالية يف قلوب �مل�شلمني يف م�شارق �لأر�ص ومغاربها 
�حلرمني  لتو�شعة  جليلة  �أع��م��ال  م��ن  ب��ه  تقوم  مل��ا 
�حلج  منا�شك  وتي�شري  �ملقد�شة  و�مل�شاعر  �ل�شريفني 
و�لعمرة وكذ� �مل�شاعد�ت �ملادية و�ملعنوية لكثري من 
�ل�دول �ل�شقيقة و�ل�شديقة حيث �أن �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية ُتعد دومًا منوذجًا للعطاء �ل�شادق لكل من 
يحتاج �لدع�م و�مل�شاندة . هذه هي مملكتنا �حلبيبة 

يف ذكرى يومها �لوطني �لثاين و�لت�شعني .

من وحي الرؤية في يومنا الوطني

بقلم / د. عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح
عضو مجلس الشورى السابق

ورئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل


