
القبض على المتسبب الرئيس باالعتداء على احد الفنانين
*عمان 

املت�سبب  على  القب�ض  ال�سبت،  العام،  الأم��ن  األقى 
متكن  اأن  بعد  الفنانني،  اأحد  على  بالعتداء  الرئي�ض 

املحققون من حتديد هويته.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام 
الفنان لدى  اإنه بعد ال�ستماع لأقوال  اليوم،  بيان،  يف 
مركز اأمن الن�سر اأفاد باأنه يف 14 اأيلول اجلاري، واأثناء 

الطريق  �سلَّ  عمان  جنوب  مناطق  اح��دى  يف  وج��وده 
باإيقافه  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن  جمموعة  فقامت  ه��ن��اك، 
وحماولة العتداء عليه واإطالق النار باجتاه مركبته 
قام  ذلك  وبعد   ، ج�سديًا  عليه  العتداء  دون  وغ��ادر 
ظنوه  كونهم  منه  والعتذار  باإيقافه  الأ�سخا�ض  ذات 
القب�ض  لإلقاء  احلادثة  يف  حتقيق  وُفتح  اآخر  �سخ�سًا 

على الأ�سخا�ض.
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33.90 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

إتفاقية تعاون لتسهيل 
وصول األدوية لمستحقيها 

موريتانيا تدخل مرحلة التحضير 
لالنتخابات البرلمانية والمحلية

أسر عالقة وسط اشتباكات 
دامية في طرابلس

*عمان 
الأك��ر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من املواطنني يف ال�سوق املحلية، ال�سبت، عند 
33.90 دينار لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة، 
الغرام  بيع  �سعر  وبلغ  البيع.  جلهة   32.40 مقابل 
الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�سراء 
من حمالت ال�ساغة، عند 40 دينارا و 30.30 دينار 
على التوايل. وقال ئي�ض النقابة العامة لأ�سحاب 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 

عالن، اإن �سعر اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات، بلغ 
الإجنليزي  اللرية  �سعر  �سجل  فيما  دي��ن��ارا،   241
ل��  ت�سريح  يف  واأك��د  دينارا.   273 غرامات   8 وزن 
املحلية  بال�سوق  الذهب  على  الطلب  اأن  )ب��را(، 
الأ�سفر  املعدن  �سعر  اأن  واأ�ساف  متو�سط.  بو�سع 
اأغلق تداولته يوم اجلمعة، بال�سوق العاملية على 
لالأون�سة  دولرا   1643 م�سجال  وا�سح  انخفا�ض 
اأقل �سعر يبلغه منذ عامني ون�سف،  الواحدة، وهو 

مرجعا ذلك لرفع الفائدة على الدولر الأمريكي.

*عّمان 
وقعت �سركة احلو�سبة ال�سحية اتفاقية تعاون 
خدمة  تقدمي  بهدف  الأردين  الربيد  �سركة  مع 
ال�سهرية ملر�سى وزارة ال�سحة يف  تو�سيل الأدوية 
الأدوي��ة  و�سول  لت�سهيل  اململكة  حمافظات  جميع 

مل�ستحقيها من مر�سى وزارة ال�سحة.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�سحية  احلو�سبة  وق��ال��ت 
“احلو�سبة  ع��ن  وقعتها  التفاقية  اإن  ال�سبت، 
ال�سحية” رئي�سها التنفيذي املهند�ض عمر اإبراهيم 

الدكتور  العام  املدير  الأردين  الربيد  وعن  عاي�ض، 
من  املوظفني  كبار  من  عدد  بح�سور  اللحام  خالد 

اجلانبني.
من  للمر�سى  �سيتاح  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
التابعة  ال�سحية  واملن�ساآت  امل�ست�سفيات  مراجعي 
لوزارة ال�سحة والتي تطبق برنامج “حكيم”، طلب 
اأدويتهم ال�سهرية من خالل خدمة تو�سيل الأدوية 
من�سة  على  ال�سحية”  “احلو�سبة  توفرها  التي 
وتطبيق “حكيمي”.            تابع �ض3

*وكاالت
من املقرر اأن تقيم وزارة الداخلية املوريتانية، 
ح��ف��ال، الث��ن��ني امل��ق��ب��ل، ت��وق��ع ف��ي��ه الأح����زاب 
ال�سيا�سية وثيقة الت�ساور التح�سريي لالنتخابات 

املقبلة النيابية واجلهوية والبلدية املقبلة.
املورتياين  ميديا”  “�سحراء  موقع  وذك��ر 
الداخلية  وزارة  مقر  يف  �سيقام  الذي  احلفل  اأن 
الداخلية  ل��وزي��ر  كلمة  �سي�سهد  امل��وري��ت��ان��ي��ة، 
الأم��ني،  حممد  ولد  اأحمد  حممد  والالمركزية 
حزبا   24 طرف  من  الوثيقة  توقيع  بعد  وذل��ك 

�سيا�سيا.
وتعد هذه اخلطوة قفزة كبرية على طريق   
يف  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم 

موريتانيا.
على  اأ�سابيع  لعدة  الداخلية  وزارة  واأ�سرفت 
اأ�سفر عن اتفاق  ت�ساور بني الأحزاب ال�سيا�سية، 

على جملة من النقاط، من اأبرزها:
حملية  اإعالم  و�سائل  قالت  اآخر،  �سعيد  على 
اخلمي�ض،  م�ساء  اتفقت  ال�سيا�سية  الأح��زاب  اإن 
الربملان  يف  اجلاليات  نواب  انتخاب  يتم  اأن  على 
اأن كان ي�سوت عليهم  املبا�سر، بعد  عرب القراع 
ال��ن��واب. وخ���الل الج��ت��م��اع نف�سه،  م��ن ط��رف 
والتنمية  لالإ�سالح  الوطني  التجمع  حزب  �سجل 
بالن�سبية،  وطالب  القرار،  �سد  موقفا  )توا�سل( 
عودة  باعتباره  الأح���زاب  اأغلب  رف�سه  ما  وه��و 

للنقطة الأوىل املتعلقة بالن�سبية املح�سومة.

*طرابلس
جمموعات  ب��ني  عنيفة  مواجهات  اندلعت، 
العا�سمة  يف  اجلب�ض  بوابة  منطقة  يف  م�سلحة 

الليبية طرابل�ض .
 ”301“ امليلي�سيات  بني  ال�ستباكات  ودارت 
ال�سالم زوبي،  لعبد  التابعة  من مدينة م�سراتة، 
وميلي�سيا من مدينة الزاوية التي يقودها حممد 
البحرون امللقب ب�”الفار”، وقد امتدت من حميط 

مقر  وق���رب  امل��ط��ار  ط��ري��ق  اإىل  اجلب�ض  ب��واب��ة 
جمعية الدعوة الإ�سالمية، ح�سب م�سادر “�سكاي 
الأ�سلحة  ال��ط��رف��ان  ا�ستخدم  ع��رب��ي��ة«.  ن��ي��وز 
الثقيلة واملتو�سطة يف املواجهات، كما اأ�سار �سهود 
ال�ستباكات،  من  القريب  الزاوية  �سارع  يف  عيان 
دعم  “قوة  عنا�سر  م��ن  قتلى  جثث  نقل  اإىل 
املديريات” التي �سبق اأن متركزت يف طريق املطار 

بعد طرد ميلي�سيا “الفار” منها.

*الطفيلة
التقى رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، يف 
وفعاليَّات  وجهاء  ال�سبت،  التقنية  الطفيلة  جامعة 
فيلة، وذلك تنفيذا  �سعبيَّة ور�سميَّة يف حمافظة الطَّ
الثاين، وا�ستكماًل  امللك عبداهلل  لتوجيهات جاللة 
اململكة؛  ملحافظات  احلكومي  ي��ارات  ال��زِّ لربنامج 
على  والعمل  املواطنني،  احتياجات  �ض  تلمُّ بهدف 

حت�سني الواقع املعي�سي واخلدمي والتَّنموي.
فيلة  للطَّ زيارتنا  “اإن  ال����وزراء،  رئي�ض  وق��ال 
اأهلنا وعزوتنا  اأقلُّ الواجب نحو  الها�سميَّة الغالية 
اأ�سهموا  الذين  العزيزة،  املحافظة  هذه  اأبناء  من 
خالل  ��ة  الأردن��يَّ ولة  للدَّ املتني  البنيان  تاأ�سي�ض  يف 
وطننا  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  �سائر  م��ع  الأوىل،  تها  مئويَّ
دور  لهم  املحافظة  وبنات  اأبناء  اأن  موؤكدا  الغايل”، 
مركزي مع �سائر اأبناء الوطن يف الولوج اإىل املئوية 

الثانية من عمر الدولة.
متكنا  باأن  �سعداء  “نحن  الوزراء  رئي�ض  واأ�ساف 
فيلة  الطَّ حمافظة  يف  لأهلنا  الوعد  ن�سدق  اأن  من 
اأن  ناأمل  الذي  احلكومي  الطفيلة  م�ست�سفى  بافتتاح 
بالواقع  والرتقاء  الطبيَّة  عاية  الرِّ م�ستوى  ز  يعزِّ
مع  العالجية  لل�سياحة  يوؤ�س�ض  واأن  ��ي،  ال�����س��حِّ

حمامات عفرا وغريها من املواقع ال�سياحية«.
مبحافظة  واعتزاز  فخر  “كلنا  اخل�ساونة  وقال 
يف  الوطن  م�سرية  يف  واإجنازاتهم  واأهلها  فيلة  الطَّ

خمتلف املجالت«.
التَّحديث  برنامج  يف  ُق��ُدم��ًا  ما�سون  اأننا  واأك��د 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأطلقه  ال��ذي  امل  ال�سَّ
يا�سيَّة والقت�ساديَّة وحتديث  مب�ساراته الثالثة ال�سِّ

القطاع العام.
التَّحديث  روؤي��ة  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�ض  ولفت 

القت�سادي تهدف للو�سول اإىل ن�سبة منّو اقت�سادي 
ت�سل اإىل 5.5 باملئة، وتوفري نحو مليون فر�سة عمل 

لالأردنيني خالل ع�سر �سنوات.
ة  اخلا�سَّ التَّ�سريعات  اأجن��زن��ا  اأننا  اإىل  واأ���س��ار 
الو�سول  �ستهدف  التي  يا�سي  ال�سِّ التَّحديث  مبنظومة 

اإىل حكومات حزبيَّة م�ستقبال .
واأكد رئي�ض الوزراء، اأن القطاع العام قاد م�سرية 
ا  تها الأوىل، وي�ستحقُّ منَّ ولة الأردنية خالل مئويَّ الدَّ
خالل  من  ون�سعى  بها،  نه�ض  التي  ه  مهامِّ على  كر  ال�سُّ
معاجلة  اإىل  العام  القطاع  حتديث  طريق  خارطة 

عف الذي اأ�سابه. الوهن وال�سَّ
حقوق  مت�ّض  لن  اأن��ه  على  ال��وزراء  رئي�ض  و�سدد 
اأيِّ  عن  ال�ستغناء  يتّم  ولن  واأو�ساعهم،  فني  املوظَّ
اإط���ار خ��ارط��ة ط��ري��ق حت��دي��ث القطاع  ��ف يف  م��وظَّ
العام التي تهدف اىل رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 

للمواطنني وتعزيز التَّنمية وجذب ال�ستثمارات.
اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�ض  وافتتح 
 150 ب�سعة  احلكومي  الطفيلة  م�ست�سفى  ال�سبت، 

�سريرا، وبكلفة اجمالية 45 مليون دينار.
يرافقه  امل�ست�سفى  اأق�سام  يف  اخل�ساونة  وج��ال 

والأ�سغال  الهواري  فرا�ض  الدكتور  ال�سحة  وزراء 
العامة والإ�سكان املهند�ض يحيى الك�سبي والداخلية 

مازن الفراية.
واأكد خالل الفتتاح، �سرورة اأن يقدم امل�ست�سفى 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل 

للمواطنني يف حمافظة الطفيلة.
املر�سى  م��ع  احل��دي��ث  ال����وزراء  رئي�ض  وت��ب��ادل 
الطبية  ال���ك���وادر  وم���ع  للم�ست�سفى  وامل��راج��ع��ني 
والتمري�سية والعاملني يف امل�ست�سفى ب�ساأن اخلدمات 
الطبية وال�سحية التي يقدمها امل�ست�سفى.  تابع �ض2

امل الخصاونة: ماضون ُقُدمًا في برنامج التَّحديث الشَّ *عمان 
برعاية �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، تنطلق 
يف عمان ب� 29 ال�سهر املقبل قمة عربية للهيئات واملوؤ�س�سات الر�سمية 
من  بتنظيم  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم  يف  العاملة  الأهلية 
)ال�سكوا(  اآ�سيا  غ��رب  ل��دول  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة 
لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املتحدة  ل��الأمم  والتابعة 

امل�ساريع القت�سادية )جيدكو(.
وتهدف القمة التي �ستحتوي على 20 جل�سة رئي�سة و10 فعاليات 
العربية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  م�ساعدة  اإىل  م�ساندة  جانبية 
م�سادر  مع  والتعامل  والدولية،  الإقليمية  الأ�سواق  اإىل  الو�سول  يف 
والدولية،  الإقليمية  ال�سبكات  من  وال�ستفادة  املتنوعة،  التمويل 

وزيادة قدرتها على التو�ّسع.
وتتيح القمة منربًا اإقليميًا يجمع بني القادة الوطنيني والدوليني 
من القطاعني العام واخلا�ض للدعوة اإىل و�سع �سيا�سات وا�سراتيجيات 

�ساملة تدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف الوطن العربي.
ميثلون  م�ساركًا   600 ال�  يقارب  ما  القمة  جتمع  اأن  املتوقع  ومن 
الهيئات  وم��دراء  العربية  ال��دول  يف  القت�ساديني  ال��وزراء  من  عددا 
واأ�سحاب  الأعمال  ورواد  اقت�سادين  وخرباء  الر�سمية  القت�سادية 
ال���س��ت��ث��م��ارات والأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اخل���رباء 

القت�ساديني وممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملجتمع املدين.

*عمان 
جتارة  غرفة  يف  والإلكرونيات  الكهربائيات  قطاع  ممثل  و�سف 
باأنه  الأردن حامت الزعبي، ن�ساط القطاع التجاري منذ بداية العام 

كان قا�سيا، وغري م�سبوق مقارنة مع �سنوات قليلة ما�سية.
وقال الزعبي، يف بيان ال�سبت، “لقد مر على القطاع �سيف ومو�سم 
مقدرا  جدا”،  �سعيفة  ال�سرائية  والقدرة  م�سبوق،  غري  جدا  قا�ض 
حجم الراجع باأعمال القطاع مبا ن�سبته 50 باملئة، �سواء فيما يتعلق 

بالجهزة اأو التمديدات الكهربائية.
واأ�ساف “اأن النخفا�ض احلاد الذي مت طال حجم املبيعات رافقة 
وتكد�سها  وامل�ستوردات  الب�سائع  من  الكبري  باملخزون  كبرية  زي��ادة 
من  �سواء  مالية  تبعات  عليها  ترتب  ما  والتجار،  امل�ستوردين  مبخازن 

فوائد او اأجور وعمليات تخزين«.
الكهربائيات والإلكرونيات،  ن�ساط قطاع  الزعبي تراجع  واأرجع 
اإىل �سعف القدرة ال�سرائية للمواطنني، وارتفاع تكاليف املعي�سة، ما 
اأدى اإىل العزوف عن �سراء الجهزة الكهربائية اإل لل�سرورة الق�سوى.
يف  الب�سائع  م��ن  واف����را  خم��زون��ا  مي��ل��ك��ون  ال��ت��ج��ار  اأن  واأو����س���ح 
م�ستودعاتهم جراء كميات ال�سترياد الكبرية ما �سي�ساحبه انخفا�ض 
القرو�ض،  ج��راء  عالية  مالية  تبعات  عليهم  و�سريتب  قيمتها  يف 

و�سيلحق خ�سائر كبرية باملوردين والتجار ت�سل لنحو 25 باملئة.
واأ�سار الزعبي اإىل انخفا�ض ا�سعار الب�سائع واملواد يف بالد املن�ساأ 
بن�سبة ت�سل لنحو 20 باملئة، وارتفاع الت�سخم وزيادة اأ�سعار الفائدة 
مل�ستوى  و�سوله  بعد  العاملي  البحري  ال�سحن  اأجور  لراجع  بالإ�سافة 

غري م�سبوق، �سيوؤدي اإىل اإحلاق �سرر باملوردين.
تابع �ض6

*وكاالت 
اأكد رئي�ض الوزراء اليوناين كريياكو�ض ميت�سوتاكي�ض، خالل كلمة 
تهديدا  ت�سكل  ل  اليونان  اأن  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأم��ام 

لل�سعب الركي.
ال�سالم  بتقوي�ض  ال��رك��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  ميت�سوتاكي�ض  وات��ه��م 
وال�ستقرار يف منطقة �سرق البحر املتو�سط، قائال: “يبدو اأن القيادة 
الركية لديها هو�ض غريب ببلدي. اإنهم يهددون باأن تركيا �ستهاجم 
)اليونان( يف �ساعات الليل، اإذا ما قررت هي ذلك. هذه هي اللغة التي 

ي�ستخدمها املعتدون«.
الركي  ال�سعب  اأخ��اط��ب  اأن  اأود  املتحدة  الأمم  “من  واأ���س��اف: 
مبا�سرة: اليونان ل ت�سكل اأي تهديد لبلدكم. ل�سنا اأعداءكم، بل نحن 

جريان”، ح�سبما نقلت “رويرز«.
اأن  م�سيفا  طرف”،  اأي  من  للرهيب  اليونان  تتعر�ض  “لن  وتابع: 
ما بعد احلرب  اأوروبا يف مرحلة  الوحيدة يف  الدولة  لي�ست  اأوكرانيا 
القبار�سة  اأن  اإىل  م�سريا  للهجوم،  تتعر�ض  التي  الثانية  العاملية 
غري  تركي  غزو  نتيجة  مق�سمة  جزيرة  يف   1974 عام  منذ  يعي�سون 

م�سروع، على حد و�سفه.
بني  طويلة  ف��رة  منذ  القائمة  ال��ت��وت��رات  ح��دة  تفاقمت 
اإىل  ثينا  اأ �سكت  حيث  الأخ���رية،  ون���ة  الآ يف  وال��ي��ون��ان  تركيا 
و�سفته  ما  ال�سهر  هذا  املتحدة  والأمم  الأطل�سي  �سمال  حلف 
طيب  رج��ب  الركي  للرئي�ض  “التحري�سية”  بالت�سريحات 

ردوغان. اأ
�سد  “جرائم  بارتكاب  الأ�سبوع  ه��ذا  اليونان  اأردوغ���ان  واتهم 

الإن�سانية”، فيما يتعلق مبعاملتها للمهاجرين.
ويف وقت �سابق من هذا ال�سهر، انتقد اأردوغان ما و�سفه باحتالل 

اليونان جلزر منزوعة ال�سالح يف بحر اإيجة.
هذه  على  اليونانية  ال�سيادة  يف  تطعن  تركيا  اإن  اليونان  وتقول   

اجلزر وت�ستغل ق�سية الهجرة لت�سويه �سورتها.
خ�سمان  اأي�سا  لكنهما  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  ع�سوان  والبلدان 
من  جمموعة  يف  عقود  منذ  النقي�ض  ط��ريف  على  يقفان  تاريخيان 
الق�سايا، مبا يف ذلك احلدود القارية وموارد الطاقة وخروقات املجال 
بالإ�سافة  ال�سالح،  املنزوعة  اجل��زر  وو�سع  اإيجة  بحر  فوق  اجل��وي 

مل�ساألة قرب�ض املق�سمة.

خالل لقائه وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في الطفيلة

ابتة والمشرِّفة الصعوبات والتحديات التي تواجهنا بسبب مواقفنا الثَّ

برعاية ولي العهد...

قمة عربية للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في عمان 

الزعبي: تراجع مبيعات 
الكهربائيات واإللكترونيات 50 %

اليونان تغازل األتراك.. 
 شخصية العام 2022»لسنا أعداء«

الشخصية الطبية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

 تكرم وتختار 
 سعادة الدكتور 

جورج فيليب 
 دحابرة 

ابو جواد 
حفظه اهلل ورعاه 

 المدير العام 
مركز دحابرة التخصصي لطب االسنان  
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يومية - أردنية - شاملة

*الطفيلة 
ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر  ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ض 
التقنية  الطفيلة  جامعة  يف  اخل�����س��اون��ة، 
يف  ور�سميَّة  �سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  ال�سبت، 
لتوجيهات  تنفيذا  وذلك  فيلة،  الطَّ حمافظة 
وا�ستكماًل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
ملحافظات  احل��ك��وم��ي  ي����ارات  ال����زِّ ل��ربن��ام��ج 
املواطنني،  احتياجات  �ض  تلمُّ بهدف  اململكة؛ 
والعمل على حت�سني الواقع املعي�سي واخلدمي 

والتَّنموي.
فيلة  وقال رئي�ض الوزراء، “اإن زيارتنا للطَّ
اأهلنا  نحو  الواجب  اأق��لُّ  الغالية  الها�سميَّة 
العزيزة،  املحافظة  هذه  اأبناء  من  وعزوتنا 
ولة  الذين اأ�سهموا يف تاأ�سي�ض البنيان املتني للدَّ
تها الأوىل، مع �سائر اأبناء  الأردنيَّة خالل مئويَّ
وبنات وطننا الغايل”، موؤكدا اأن اأبناء وبنات 
اأبناء  �سائر  م��ع  م��رك��زي  دور  لهم  املحافظة 
الوطن يف الولوج اإىل املئوية الثانية من عمر 

الدولة.
باأن  �سعداء  “نحن  ال��وزراء  رئي�ض  واأ�ساف 
متكنا من اأن ن�سدق الوعد لأهلنا يف حمافظة 
الطفيلة احلكومي  م�ست�سفى  بافتتاح  فيلة  الطَّ
الطبيَّة  عاية  الرِّ م�ستوى  ز  يعزِّ اأن  ناأمل  الذي 
يوؤ�س�ض  واأن  ي،  ال�سحِّ ب��ال��واق��ع  والرت��ق��اء 
لل�سياحة العالجية مع حمامات عفرا وغريها 

من املواقع ال�سياحية«.
واع��ت��زاز  ف��خ��ر  “كلنا  اخل�����س��اون��ة  وق���ال 
يف  واإجن��ازات��ه��م  واأه��ل��ه��ا  فيلة  الطَّ مبحافظة 

م�سرية الوطن يف خمتلف املجالت«.
واأك�����د اأن���ن���ا م��ا���س��ون ُق���ُدم���ًا يف ب��رن��ام��ج 
امللك  جاللة  اأطلقه  ال��ذي  امل  ال�سَّ التَّحديث 
يا�سيَّة  ال�سِّ الثالثة  مب�ساراته  الثاين  عبداهلل 

والقت�ساديَّة وحتديث القطاع العام.
ولفت رئي�ض الوزراء اإىل اأن روؤية التَّحديث 
منّو  ن�سبة  اإىل  للو�سول  تهدف  القت�سادي 
نحو  وتوفري  باملئة،   5.5 اإىل  ت�سل  اقت�سادي 
ع�سر  خ��الل  ل��الأردن��ي��ني  عمل  فر�سة  مليون 
التَّ�سريعات  اأجنزنا  اأننا  اإىل  واأ�سار  �سنوات. 
التي  يا�سي  ال�سِّ التَّحديث  مبنظومة  ة  اخلا�سَّ
��ة  ح��زب��يَّ ح��ك��وم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  ���س��ت��ه��دف 
م�ستقبال. واأكد رئي�ض الوزراء، اأن القطاع العام 
تها  مئويَّ خ��الل  الأردن��ي��ة  ول��ة  ال��دَّ م�سرية  ق��اد 
التي  ه  مهامِّ على  كر  ال�سُّ ا  منَّ وي�ستحقُّ  الأوىل، 
طريق  خ��ارط��ة  خ��الل  م��ن  ون�سعى  بها،  نه�ض 
الوهن  معاجلة  اإىل  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  حت��دي��ث 
الوزراء  رئي�ض  و�سدد  اأ�سابه.  الذي  عف  وال�سَّ
واأو�ساعهم،  فني  املوظَّ حقوق  مت�ّض  لن  اأنه  على 
اإط��ار  يف  ف  موظَّ اأيِّ  عن  ال�ستغناء  يتّم  ول��ن 
خارطة طريق حتديث القطاع العام التي تهدف 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  رفع  اىل 

وتعزيز التَّنمية وجذب ال�ستثمارات.
“لن ُنطِلق الوعود ُجزافًا،  واأكد اخل�ساونة 
ولن نفرط فيها، ون�سعى اإىل حتقيق كلِّ ما هو 
املجالت”  ك��ل  يف  املواطنني  خدمة  يف  ممكن 
م�سددا على اأن امل�سداقيَّة هي الأ�سا�ض يف اأداء 
ن�سبة  اأن  اإىل  ال��وزراء،  رئي�ض  ولفت  الواجب. 
فيلة مرتفعة كما يف  الطَّ البطالة يف حمافظة 
جاهدين  و�سن�سعى  الأخرى،  املحافظات  بع�ض 
فيلة للم�ساهمة  اإىل جلب ال�ستثمارات اإىل الطَّ

يف توفري فر�ض العمل.
هناك  ولكن  وبطالة،  فقر  “هناك  وق��ال 
على  وقدرة  و�سهامة  وانتماء  وكرامة  رجولة 
يات  العمل والإجناز �سنتجاوز من خاللها التحدِّ
من  جزءا  اأن  اخل�ساونة  واأكد  تواجهنا«.  التي 
جاء  تواجهنا  التي  والتحديات  ال�سعوبات 
فة  وامل�سرِّ ابتة  الثَّ مواقفنا  ب�سبب  منها  كثري 
الق�سيَّة  متها  مقدِّ ويف  ����ة،  الأمَّ ق�سايا  اإزاء 
ة  اجلوهريَّ تنا  ق�سيَّ هي  التي  الفل�سطينيَّة، 

واملركزيَّة.
مع  الأردن  وق���وف  على  التاكيد  واأع����اد 
اإىل  للو�سول  ودعمهم  الفل�سطينني  اء  الأ�سقَّ
ومبا  ول��ت��ني،  ال��دَّ حل  وف��ق  الكاملة،  حقوقهم 
امل�ستقلَّة،  الفل�سطينيَّة  ولة  الدَّ اإقامة  ي�سمن 
ابع من حزيران  يادة، على خطوط الرَّ ذات ال�سِّ
1967م، وعا�سمتها القد�ض ال�سرقيَّة، ويف اطار 

هائي. حل نهائي يعالج جميع ق�سايا الو�سع النِّ
امللك  ج��الل��ة  اأن  ال�����وزراء،  رئي�ض  واأك���د 
وم�سوؤولية  اأمانة  بكل  ينه�ض  الثاين  عبداهلل 
�سات  املقدَّ على  الها�سميَّة  بالو�ساية  واقتدار 
واحلفاظ  القد�ض  يف  وامل�سيحيَّة  الإ�سالميَّة 

على الو�سع التَّاريخي والقانوين القائم فيها.
ولفت اإىل اأننا اأجنزنا م�سروع قانون تنظيم 
حوافز  يعطي  ال���ذي  ��ة  ال���س��ت��ث��م��اريَّ البيئة 
حدِّ  اإىل  ت�سل  العا�سمة،  خ��ارج  للم�ستثمرين 
الدخل وحوافز �سريبية  ريبة  �سَّ الإعفاء من 
لأبناء  العمل  فر�ض  توفري  بهدف  ا�سافية؛ 

املحافظات واحلدِّ من البطالة.
الأ�سغال  ل���وزارة  ال����وزراء،  رئي�ض  واأوع���ز 
امللوكي  ريق  الطَّ من  لالنتهاء  والإ�سكان  ة  العامَّ
مرات  كيلو   5 وتاأهيل  اإن�ساء  اإعادة  خالل  من 
ريق خالل العام املقبل، و5 كيلو مرات  من الطَّ

فيلة  ز من و�سع الطَّ اأخرى عام 2024؛ ومبا يعزَّ
ياحة الوطنيَّة. على خارطة ال�سِّ

كما وجه الوزارة اإىل النتهاء ب�سكل �سريع 
 - عيمة  لطريق  زمة  الالَّ التَّ�ساميم  جميع  من 
الأغ��وار   - ب�سريا  وطريق  اجلنوبيَّة،  الأغ��وار 
اجلنوبيَّة. وكلف رئي�ض الوزراء، وزارة الأ�سغال 
ة والإ�سكان لتنفيذ اأعمال الإنارة لطريق  العامَّ
فيلة، بقيمة تقديريَّة ت�سل اإىل  – الطَّ احل�سا 

1.5 مليون دينار على موازنة 2023م.
اه  الجتِّ لتعزيز  راعة  الزِّ وزارة  وجه  كما 
التي  امل��ائ��ي  احل�ساد  م�ساريع  يف  لال�ستثمار 
اإيجاد فر�ض عمل لأبناء حمافظة  �ست�سهم يف 

فيلة. الطَّ
ال��وزراء  جمل�ض  اأن  اىل  اخل�ساونة  واأ�سار 
ر �سابقًا منح حوافز ت�سجيعيَّة للراغبني يف  قرَّ
الطفيلة،  يف  ال�سناعيَّة  املدينة  يف  ال�ستثمار 
 75 بن�سبة  الكهرباء  اأ�سعار  دع��م  بينها  م��ن 
لأول  طة  واملتو�سِّ غرية  ال�سَّ لال�ستثمارات  باملئة 
اأع��وام مقبلة  ل�3  باملئة  اأع��وام، وبن�سبة 50   5

اليني. و15باملئة للعامني التَّ
ال�سناعَيّة  املدينة  �سمول  القرار  و�سمل 
وتقدمي  ��ة،  الإن��ت��اج��َيّ ب��ال��ف��روع  فيلة  الطَّ يف 
ن�سف  دفع  خالل  من  املحليَّة  للعمالة  عم  الدَّ
بدل  دينارًا   25 ومبلغ  الأردين،  العامل  راتب 
م��وا���س��الت، و25 دي��ن��ارًا ب��دل ا���س��راك��ات يف 
ال�ستثمارات  و�سمول  الجتماعي،  مان  ال�سَّ
 5 ل���  للتَّ�سغيل  ال��وط��ن��ي  بالربنامج  القائمة 

�سنوات.
واأ�سار اإىل اأن القرار �سمل اأي�سا دعم ُكلفة 
مدينة  يف  املُ�سنَّعة  للب�سائع  احلاويات  مناولة 
ت�سغيل  ل�سروط  قة  واملطبِّ ناعيَّة  ال�سِّ فيلة  الطَّ
 5 ومل��دة  باملئة   50 بن�سبة  ��ة  الأردن��يَّ العمالة 

�سنوات.
امل�ستثمرين  دا من  لدينا عددا جيِّ اأن  واأكد 
فيلة بقيمة  للعمل يف املدينة ال�سناعيَّة يف الطَّ
ر نحو  ا�ستثمار تزيد على 20 مليون دينار، توفِّ

فيلة. 500 فر�سة عمل لأبناء الطَّ
تقدير  ب���اإع���ادة  ق��م��ن��ا  اأن��ن��ا  اإىل  ول��ف��ت 
يف  الأرا���س��ي  وبيع  ا�ستئجار  ُكلف  وتخفي�ض 
على  ��د  ون��وؤكِّ فيلة،  الطَّ يف  ال�سناعيَّة  املدينة 
اأجل  من  العاملة  دة  املتجدِّ اقة  الطَّ �سركات 
تعزيز م�ساهمتها يف اإطار امل�سوؤوليَّة املجتمعية 

جتاه اأبناء املحافظة.
 150 بقيمة  �سات  خم�سَّ توفري  عن  واأعلن 
فيلة، و150 األف  �سة اإعمار الطَّ األف دينار ملوؤ�سَّ
 250 وتخ�سي�ض  ب�سريا  اإعمار  �سة  ملوؤ�سَّ دينار 
اإ�سفلتيَّة  خلطات  لتوفري  اإ�سافيَّة  دينار  األ��ف 
دينار  األف   750 اإىل  لت�ساف  فيلة،  الطَّ ة  لبلديَّ
وزارة  ان  اىل  لف��ت��ا  �سابقًا،  تخ�سي�سها  متَّ 
الإدارة املحليَّة �ستعمل على اإقامة معر�ض دائم 

فيلة. يفيَّة للمراأة يف الطَّ للمنتجات الرِّ
اقبال  اع��ادة  “ نرى  ال��وزراء  رئي�ض  وق��ال 
ال�ستثمارات العربية جتاه الأردن حيث بداأت 
درا�سة  ولدينا  العقبة،  يف  ال�ستثمارات  هذه 
���س��ي��ادي ع��رب��ي لإن�ساء  ���س��ن��دوق  م��ن  ج��دي��ة 
م�سروع �سكة احلديد من العقبة اىل املا�سونة، 
اإ�سافة اإىل م�سروع ا�ستثماري مل�ست�سفى تعليمي 
جدية  م��وؤك��دا  عمان”  ت��خ��وم  على  وجامعي 
ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  �سعيها  يف  احلكومة 
والزراعي  ال�سناعي  املجالني  يف  الطفيلة  اىل 

اإ�سافة اإىل ال�سياحي.
حممد  الدكتور  الطفيلة  حمافظ  واأل��ق��ى 
تنظيمه  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  يف  جامو�ض،  اأب��و 
التقنية،  الطفيلة  بجامعة  الأعمال  قاعة  يف 
الطفيلة  حمافظة  ووج��ه��اء  �سيوخ  بح�سور 
وال�سعبية  الر�سمية  الفعاليات  عن  وممثلني 
اإن  فيها  ق��ال  كلمة  والتطوعية،  واخل��ريي��ة 

مدى  توؤكد  للمحافظات  الوزراء  رئي�ض  زيارات 
حر�ض احلكومة على ترجمة توجيهات جاللة 
احتياجات  لتلم�ض  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
املواطنني والإطالع على همومهم ومطالبهم يف 
�سطر رجالت حمافظة  لقد  واأ�ساف:  امليدان. 
الطفيلة الها�سمية اأروع البطولت والت�سحيات 
تاريخه  عرب  الطهور  احلمى  ه��ذا  عن  للذود 

املجيد.
والطاقم  ال���وزراء  لرئي�ض  ال�سكر  وق��دم 
تاأتي  التي  الكرمية  الزيارة  هذه  على  الوزاري 
ترجمًة للتوجيهات امللكية ال�سامية بالتوا�سل 
وال�ستماع  احتياجاتهم  وتلم�ض  املواطنني  مع 

اىل مطالبهم.
الطفيلة  بلدية  رئي�ض  اأك��د  اللقاء،  ويف 
ال��ك��ربى ال��دك��ت��ور ح���ازم ال��ع��دي��ن��ات، ���س��رورة 
والح��ت��ي��اج��ات  امل��ط��ال��ب  م��ن  حتقيق ح��زم��ة 
البنية  حت�سني  جلهة  البلدي  ال�ساأن  تهم  التي 
ومن  للمواطنني،  املقدمة  واخلدمات  التحتية 
اآليات و�ساغطات حديثة بدل  اأبرزها: توفري 
وزيادة  الأعطال،  من  تعاين  التي  احلالية  من 
الطرق  لتعبيد  املوجهة  املالية  املخ�س�سات 
األف  مبلغ 750  اأن  م�سريا اىل  تاأهيلها،  واإعادة 
دينار غري كاٍف لطرح عطاءات �سيانة وتاأهيل 

الطرق املدرجة على جدول ال�سيانة.
وقال رئي�ض جمل�ض حمافظة الطفيلة فايز 
ال�سفا�سفة، “اإننا نثمن زيارة رئي�ض الوزراء اىل 
اأبناء  ومطالب  هموم  على  لالإطالع  الطفيلة 
اإن  وهذا  الواقع  اأر�ض  على  الطفيلة  حمافظة 
القيادة  حر�ض  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل 
متابعة  على  الر�سيدة  واحلكومة  الها�سمية 

هموم املوطنني والعمل على حلها وت�سهيلها.
الطفيلة  حمافظة  كمجل�ض  “اأننا  واأ�ساف 
امللك  ج��الل��ة  روؤي����ة  لتحقيق  م��ن��ا  وت�سليمًا 
ن�سع بني يدي دولتكم مطالب  الثاين  عبداهلل 
تعرب  والتي  الطفيلة،  حمافظة  اأبناء  وهموم 
حمافظة  اأبناء  يعانية  مما  ب�سيط  ج��زء  عن 
بع�ض  ونق�ض  والبطالة  الفقر  م��ن  الطفيلة 
بعني  اأخ��ذه��ا  ونتمنى  ال�����س��روري��ة  اخل��دم��ات 
معاجلتها  اأجل  من  يلزم  ملن  واليعاز  العتبار 
الروؤية  لتحقيق  الواقع  اأر���ض  على  وحتقيقها 
ح�سرة  ظل  يف  اأف�سل  اأردن  نحو  والطموحات 
بن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  �ساحب 

احل�سني وويل عهده �سمو الأمري ح�سني«.
جمل�ض  يعانيه  ما  اأهم  اإن  ال�سفا�سفة  وقال 
“تاأخر  ه��و  ع���ام  ك��ل  يف  الطفيلة  حم��اف��ظ��ة 
فتطرح  اأيار،  �سهر  لبعد  العامة  املوازنة  اإ�سدار 
وي��وق��ف طرحها  ب��داي��ة مت����وز،  ال��ع��ط��اءات 
�سرف  يوقف  فيما  ال��ث��اين،  ت�سرين  منت�سف 
من  الأول  كانون  �سهر  منت�سف  يف  امل�ستحقات 
كل عام، مبينا اأن بع�ض العطاءات تزيد مدتها 
املديونية  تراكم  اإىل  يوؤدي  ما  اأ�سهر  �ستة  عن 
هذه  تنفيذ  يف  ال�سرعة  وع��دم  املجل�ض،  على 
العطاءات، اإىل جانب اأن هنالك تاأخرا وا�سحا 
ومتعمدا يف العطاءات اخلا�سة بقطاع الربية 

والتعليم وال�سحة واملياه.
وط��ال��ب ال�����س��ف��ا���س��ف��ة، ب�����س��رورة اإق��ام��ة 
يف  للعدل  وق�سر  احلكومية،  للدوائر  جممع 
على  الع�سرية  منطقة  يف  الطفيلة  حمافظة 
من  بالقرب  الربية  ب��وزارة  اخلا�سة  الأر���ض 
تكون  واأن  اجلديد،  الطفيلة  حمافظة  مبنى 
ولي�ض من جمل�ض  العدل  وزارة  من  خم�س�ساته 
احل�سا،  الطفيلة  ط��ري��ق  واإن����ارة  املحافظة، 
الطفيلة  حم��اف��ظ��ة  مل��دخ��ل  ب��واب��ة  واإن�����س��اء 

بالقرب من جامع املرحوم عقلة املرايات.
ال�سرف  اإىل �سرورة معاجلة م�سكلة  واأ�سار 
امل�ست�سفى  ق��رب  العي�ض  مناطق:  يف  ال�سحي 
احلكومي، والبلدية، وادي زيد، وعني البي�ساء، 

امللوكي  الطريق  وتعبيد  والقاد�سية،  وب�سريا 
اإقامة  مع  باجتاهني  املوا�سفات  ح�سب  كاماًل 
واأن  جانبية،  واأر�سفة  واإنارة  و�سطية  جزيرة 
الأ�سغال  وزارة  مركزية  م��وازن��ة  على  تكون 
وتفعيل  الأخ���رى،  باملحافظات  اأ�سوة  العامة 
من  امل�ستثمرين  وجلب  ال�سناعية،  املدينة 
اأجل احلد من البطالة، بالإ�سافة اإىل ت�سغيل 
يف  الطفيلة  اأب��ن��اء  وتعيني  العاملة،  الأي���دي 
�سركات الفو�سفات، والبوتا�ض، وطاقة الرياح، 

والنحا�ض، والكهرباء.
و�سدد ال�سفا�سفة على �سرورة الإيعاز لوزير 
التعليم العايل من اأجل فتح التخ�س�سات للفرع 
التقنية،  الطفيلة  جامعة  يف  )دبلوم(  الأدبي 
وتغطية النق�ض الكبري من املوظفني يف الدوائر 

احلكومية داخل حمافظة الطفيلة.
لزيادة  الربية  وزارة  مبخاطبة  وطالب 
حمافظة  يف  الربية  قطاع  يف  املعينني  ع��دد 
الطفيلة، اإذ اأ�سبحت ن�سبة التعيني على الإ�سايف 
املحافظة  م��دار���ض  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  تغطي 
الر�سمية،  التعيينات  يف  كبري  نق�ض  ل��وج��ود 
حمافظة  اأبناء  من  املجندين  اأع��داد  وزي��ادة 
والأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ل��دى  الطفيلة 
عامًا  ثالثني  اإىل  التجنيد  �سن  ورفع  الأمنية، 
املحافظة،  يف  البطالة  ن�سبة  لرتفاع  نتيجه 
ودعم الطفيلة من قبل ال�سركات العاملة فيها: 
�سندوق  وحتويل  الرياح،  وطاقة  الفو�سفات، 
بنك  اإىل  الطفيلة  مبحافظة  اخلا�ض  الطاقة 
امل�ست�سفى  ورف���د  الطفيلة،  يف  امل���دن  تنمية 
املطلوبة  الطبية  بالأجهزة  اجلديد  احلكومي 
ع��الوة  املوظفني  ومنح  الب�سرية،  وال��ك��وادر 
والإبقاء  لهم،  احلوافز  ورفع  النائية،  املنطقة 
اإىل  ب��ال���س��اف��ة  الع�سكري  امل�ست�سفى  ع��ل��ى 
اجلنوبي  القطاع  لتغطية  احلكومي  امل�ست�سفى 
ال�سحة  وزارة  وخم��اط��ب��ة  امل��ح��اف��ظ��ة،  م��ن 
ملعاجلة  اتفاقية  لعقد  الطبية  واخل��دم��ات 
والع�سكريني  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  املدنيني 
على  العبء  لتخفيف  احلكومي؛  امل�ست�سفى  يف 
املنا�سبة  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  الطرفني 
للمواطنني، اإىل جانب املطالبة برفيع منطقة 

العني البي�ساء اإىل لواء.
اإق��ام��ة  ا�ستكمال  اإىل  ال�سفا�سفة  ودع���ا 
يف  والفرعية  الرئي�سة  ال��ط��رق  م��ن  العديد 
الثوابية،  ال�سحل، وقنان  الطفيلة مثل طريق 
عفرا  يف  الطرق  من  وغريها  الأغ��وار  وطريق 
الزراعة  ل���وزارة  والإي��ع��از  واحل�سا،  وعالقة 
للجمعيات  ال��ت��ن��ور  ���س��د  اأرا����س���ي  لتخ�سي�ض 
لكل  دمن��ا   25 ب��واق��ع  ال��زراع��ي��ة  التعاونية 
ارت��وازي��ة  اآب���ار  بحفر  لها  وال�سماح  جمعية، 
لتغطية هذه الأرا�سي من نق�ض املياه، خ�سو�سًا 
بعد جفاف �سد التنور، ودعم املزارعني ومربي 
لهم  وال�سماح  املحافظة  يف  احليوانية  ال��روه 
للزوار  مركز  وا�ستحداث  ارتوازية،  اآبار  بحفر 

يف لواء احل�سا وترميم قلعة احل�سا.
اع��م��ار  موؤ�س�سة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  وط��ال��ب 
الحتاد  ورئي�سة  العوران،  م�سطفى  الطفيلة 
اخل��ري�����س��ات،  ح��ن��ان  الطفيلة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي 
اإي��اد  الطفيلة  اإعمار  موؤ�س�سة  جمل�ض  وع�سو 
الدكتور  الطفيلة  بلديات  وروؤ���س��اء  احلجوج، 
ح����ازم ال��ع��دي��ن��ات واحل�����س��ا خ��ال��د احل��ج��اي��ا 
وب�سريا الدكتور جهاد الرفوع والقاد�سية علي 
عرفات  امل��زارع��ني  احت��اد  ورئي�ض  النعانعة، 
اجلمعيات  قطاعات  ع��ن  وممثلون  امل��راي��ات، 
وال�سباب  وال�����س��ح��ة  وال��ت��ع��اون��ي��ة  اخل��ريي��ة 
ومناطق  ال�سياحية  واجلمعيات  وال��زراع��ة 
ال�سيخ  مدر�سة  با�ستكمال  الدراوي�ض،  ج��رف 
وحت�سني  الطفيلة،  يف  ال�سباح  الأحمد  جابر 
لل�سيدات،  املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  واق��ع 

وتقدمي  امليموغرام،  اأ�سعة  مو�سوع  يف  خا�سة 
الدعم الكايف ملربي املوا�سي.

وال�سبابية  ال�سعبية  الفعاليات  طالبت  كما 
اللقاء  يف  الطفيلة  يف  والنقابية  والتطوعية 
الطفيلة  يف  لالألبان  م�سنع  اإن�ساء  ب�سرورة 
املزارعني  قطاع  ودع��م  حديثة،  اأجهزة  ي�سم 
ملف  متابعة  جانب  اإىل  بالطاقة،  يتعلق  فيما 
طاقة  �سركات  دعم  واآليات  الطاقة  �سندوق 
�سمن  الطفيلة  يف  املحلي  للمجتمع  ال��ري��اح 

م�سوؤولياتها املجتمعية.
�سندوق  تخ�سي�ض  ���س��رورة  اإىل  ودع���ت 
اأربع  حتت�سن  كونها  الطفيلة  ملحافظة  للطاقة 
ال�  جت��اوز  م��ال  براأ�ض  الرياح  لطاقة  �سركات 
امل�سارات  اإي��الء  جانب  اإىل  دينار،  مليون   717
الرويج  م��ن  م��زي��دا  الطفيلة  يف  ال�سياحية 
اجلمعيات  دع���م  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�����س��ي��اح��ي، 
وحت�سني  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�سياحية 
وتزويدها  ال�سياحية  للمواقع  النافذة  الطرق 

باخلدمات الالزمة.
و�سيوخ  وجهاء  من  ع��دد  ا�ستعر�ض  بينما 
تعانيه  الذي  الواقع  واحل�سا  الدراوي�ض  جرف 
وحاجتها  اخلدمات،  يف  نق�ض  من  املناطق  تلك 
وت�سغيل  ا�ستثمارية  م�سروعات  اي��ج��اد  اإىل 

اأبناء تلك املناطق املتعطلني عن العمل.
باب  فتح  ب�سرورة  الفعاليات،  طالبت  كما 
التجنيد لأبناء الطفيلة وا�ستغالل مياه حمطة 
دون  زراع��ي��ة  م�سروعات  اإق��ام��ة  يف  التنقية 
،بالإ�سافة  للمياه  اأج��ور  اأي  املزارعني  حتميل 
يف  حكومية  ومكاتب  م��دي��ري��ات  اإي��ج��اد  اإىل 
لواءي احل�سا وب�سريا، وحث �سركتي الفو�سفات 
مع  املحلية  املجتمعات  دع��م  على  والبوتا�ض 
كل  اجل��ن��وب  ب��دو  مناطق  اإي���الء  على  العمل 

الرعاية والهتمام.
اأمي��ن  الجتماعية  التنمية  وزي���ر  وب��ني 
املفلح، من جهته، اأن هنالك 61 جمعية خريية 
التنمية،  وزارة  مظلة  حتت  تعمل  الطفيلة  يف 
هذه  دع��م  يف  م�ستمرة  ال���وزارة  اأن  اإىل  لفتا 
على  تنعك�ض  م�سروعات  لإق��ام��ة  اجلمعيات؛ 
من  العديد  حظيت  فيما  املحلية،  املجتمعات 
الذي  الدعم  ب��اأوج��ه  الطفيلة  يف  اجلمعيات 
العام  �سمولها  �سيجري  واأخرى  الوزارة  تقدمه 

املقبل.
تاأثيث  على  التفاق  جرى  اأنه  اإىل  واأ�سار 
يف  الداجمة  الرعاية  خدمات  مركز  وجتهيز 
اأنه  مبينا  باملوظفني،  رف��ده  بعد  احل�سا  ل��واء 
العامالت  املوظفات  ق�سية  متابعة  �سيجري 
لدى الحتاد العام للجمعيات اخلريية اللواتي 

يعملن على ح�ساب الحتاد يف عمان.
املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  وق���ال 
تتابع  ال��وزارة  اإن  اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور 
الطاقة  �سركات  م��ع  الطاقة  �سندوق  ملف 
الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل��ت��ج��ددة 
اأنه �سيجري دعم بع�ض امل�سروعات  م�سريا اإىل 
املزارعني،  دعم  اأجل  من  الإنتاجية  الزراعية 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  ب��ال��زراع��ة  والنهو�ض 
تكاليف  يف  للم�ساعدة  وذل��ك  الغذائي،  الأم��ن 
الطاقة خا�سة للم�سروعات التي تقوم بت�سغيل 
�ستقوم  خا�سة  �سركة  اأن  وب��ني  الأردن���ي���ني. 
بعمليات التنقيب عن النحا�ض يف مناطق �سانا 
وفينان وخربة النحا�ض، بالتزامن مع عمليات 
عدة،  مواقع  يف  والذهب  النفط  عن  التنقيب 
وقال “ناأمل اأن تكون هنالك موؤ�سرات اإيجابية 
اقت�سادية من  حول وجود كميات ذات جدوى 
والآث��ار  ال�سياحة  وزي��ر  واأك��د  امل��ع��ادن«.  تلك 
افتتاح  �سيجري  اأنه  ناحيته،  من  الفايز،  نايف 
بعد  احلايل  العام  نهاية  قبل  الطفيلة  متحف 
جانب  اإىل  ال��الزم��ة،  املعدات  بجميع  جتهيزه 

من  املحلية  املجتمعات  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
قيام  عن  ف�سال  الأردن”،  “رب  م�سارات  خالل 
الوزارة بتدريب وتاأهيل �سباب الطفيلة للعمل 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ال�سياحي  القطاع  يف 
العمل  ممار�سة  يف  للراغبني  املهني  التدريب 

ال�سياحي مبختلف اأ�سكاله.
من  جمموعة  ت�سغيل  ج��رى  اأن��ه  واأ���س��اف 
اأبناء لواء ب�سريا يف املواقع الآثرية يف اللواء، 
عفرا  حمامات  اإدارة  اإح��ال��ة  ج��رى  وق��ت  يف 
الأنظمة  وفق  �سياحية  جمعية  على  املعدنية 
وال��ق��وان��ني وال�����س��روط وال��ت��ي ج��رى الع��الن 

عنها.
توفيق  املحلية  الإدارة  وزي��ر  وا�ستعر�ض 
ال��وزارة  قدمته  الذي  الدعم  حجم  كري�سان، 
منذ نحو عامني والبالغ 3.7 مليون دينار �سمل 
الأرب��ع  الطفيلة  لبلديات  الدعم  من  اأ�سكال 
والقاد�سية،  وب�سريا،  الكربى،  الطفيلة  وهي: 
البلديات  هذه  ح�سة  رفع  جانب  اإىل  واحل�سا، 
م�سريا  دينار،  مليون  نحو  اإىل  املحروقات  من 
�سراء  ب�سرورة  وتاأكيدها  ال��وزارة  �سعي  اإىل 
مكان  وا�ستبدالها  حديثة  واليات  �ساغطات 

القدمية.
خالد  املهند�ض  ال��زراع��ة  وزي���ر  واأب����دى 
احلنيفات، بدوره، ا�ستعداد الوزارة لتخ�سي�ض 
ق�سر  لإقامة  احلراج  اأرا�سي  من  اأر�ض  قطعة 
جرى  اأنه  اإىل  م�سريا  الطفيلة،  ملحافظة  عدل 
الإق��را���ض  موؤ�س�سة  خ��الل  م��ن  ق��رو���ض  منح 
 50 بينها  دي��ن��ار  مليون   100 بلغت  ال��زراع��ي 
ت�سهيالت  اإعطاء  عن  ف�سال  فائدة،  دون  مليون 
بالت�سنيع  اخلا�سة  للم�سروعات  واإع��ف��اءات 
الزراعات  مزارعي  دع��م  جانب  اىل  الغذائي 

احلقلية وم�سروعات احل�ساد املائي.
اإىل  الزراعي  املجال  يف  امل�ستثمرين  ودع��ا 
يف  “الفحيلي”  حمطة  وا�ستثمار  ا�ستغالل 
تلك  �سكان  على  بالنفع  �سيعود  ما  احل�سا  لواء 
املناطق، فيما قامت الوزارة باإقامة 63 حفرية 
و�سدا ترابيا �سمن م�سروع وطني تقوم بتنفيذه 
�سيجري  فيما  الأم��ط��ار،  مياه  ا�ستغالل  بغية 
اإقامة معر�ض دائم للمنتجات املحلية الريفية 
لدعم  اململكة  والعديد من حمافظات  يف عمان 

املنتجات املحلية الزراعية.
ال��ق��ط��اع  م��ط��ال��ب  ع��ل��ى  رده  م��ع��ر���ض  ويف 
النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزير  اأكد  ال�سباب، 
ال�سبابية  امل��راك��ز  دع��م  اإىل  ال����وزارة  �سعي 
�سبيل  يف  املحافظات  يف  الفاعلة  والأن��دي��ة 
املبدعني،  ورعاية  الريا�سية  احلركة  تن�سيط 
الطفيلة  �سابات  مركز  ا�ستعداد  اإىل  لفتا 

ليكون معر�سا ملنتجات ال�سيدات يف الطفيلة.
حتت  يعمل  ن���اد   401 ن��ح��و  اأن  واأ����س���اف 
الأندية  دعم  يجري  اإذ  ال�سباب،  وزارة  مطلة 
وال�سروط،  الأ�س�ض  من  حزمة  و�سمن  الفاعلة 
حيث جرى تقدمي الدعم لع�سرات الأندية يف 
يف  اأخرى  اأندية  دعم  درا�سة  فيه  يجري  وقت 

املحافظات.
وبني وزير ال�سحة الدكتور فرا�ض الهواري 
امل�ست�سفيات  من  يعد  الطفيلة  م�ست�سفى  اأن 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ���س��ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 
بعدما  الطفيلة،  حمافظة  لأب��ن��اء  النوعية 
الطبية  والأج��ه��زة  باملعدات  جتهيزها  ج��رى 
اإىل جانب توفري زهاء 455 موظفا منهم 250 
ممر�سا وطبيبا جرى تعيينهم من خالل ديوان 

اخلدمة املدنية.
اأن امل�ست�سفى ي�سم 180 ممر�سا  واأ�سار اإىل 
من  ال��ع��دي��د  يف  اخت�سا�ض  اأط��ب��اء  وثمانية 
�سمول  �سيجري  فيما  الطبية،  الخت�سا�سات 
للقيام  الزائر”  “الطبيب  بربنامج  امل�ست�سفى 
ليكون  ال��ع��م��ل  ع��ن  ف�سال  ن��وع��ي��ة،  بعمليات 

امل�ست�سفى تعليميا بالتعاون مع جامعة موؤتة.
يو�سف  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر  وب��ني 
اأعالف  دعم  يف  ما�سية  احلكومة  اأن  ال�سمايل 
وفق  املوا�سي،  مربي  على  وتوزيعها  املوا�سي 
مديريات  م��ن  ال����واردة  احل��ي��ازات  ك�سوفات 
الزراعة، فيما �سيجري اإعادة النظر يف توزيع 
مادة النخالة بالعمل على زيادة الكميات التي 

توزع على املزارعني.
اأن��ه  اأو���س��ح  ا�ستيتية  ن��اي��ف  العمل  وزي���ر 
الفروع  يف  عمل  عن  باحث   200 ت�سغيل  جرى 
الإنتاجية يف ب�سريا وارومي يف امل�سنعني وخالل 
ت�سغيل  جرى  اأنه  اإىل  م�سريا  امل�سائية،  الفرة 
44 من �سباب الطفيلة خالل يوم وظيفي جرى 
امل�ستغلني  اأعداد  زيادة  �سيجري  واأنه  تنظيمه 
اأن  واأ���س��اف  ق��ادم��ة.  م��راح��ل  يف  ال�سباب  م��ن 
�سركتي الت�سالت  مع  وتن�سيقا  تعاونا  هنالك 
زين واأورجن للعمل على تاأهيل وتدريب ال�سباب 
وهو  تدريبية،  مراكز  يف  العمل  عن  العاطلني 
الطفيلة  يوفر فر�ض عمل لأبناء  اأن  �ساأنه  من 
حني  يف  اخللوية،  الهواتف  �سيانة  جمالت  يف 
ت�سم الفروع الإنتاجية حاليا نحو 1400 عامل 
املراحل  يف  اأعدادهم  زي��ادة  �سيجري  وعاملة 
يف  ال�ستيعابية  الطاقة  زي��ادة  بغية  املقبلة؛ 

تلك الفروع.

*الطفيلة 
ال��دك��ت��ور ب�سر  ال������وزراء  اف��ت��ت��ح رئ��ي�����ض 
الطفيلة  م�ست�سفى  ال�����س��ب��ت،  اخل�����س��اون��ة، 
احلكومي ب�سعة 150 �سريرا، وبكلفة اجمالية 

45 مليون دينار.
امل�ست�سفى  اأق�����س��ام  يف  اخل�����س��اون��ة  وج���ال 
يرافقه وزراء ال�سحة الدكتور فرا�ض الهواري 
يحيى  املهند�ض  والإ�سكان  العامة  والأ�سغال 

الك�سبي والداخلية مازن الفراية.
اأن يقدم  واأك���د خ��الل الف��ت��ت��اح، ���س��رورة 
والرعاية  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  امل�ست�سفى 

ال�سحية للمواطنني يف حمافظة الطفيلة.
الوزراء احلديث مع املر�سى  وتبادل رئي�ض 
الطبية  الكوادر  ومع  للم�ست�سفى  واملراجعني 
ب�ساأن  امل�ست�سفى  يف  والعاملني  والتمري�سية 
يقدمها  ال��ت��ي  وال�سحية  الطبية  اخل��دم��ات 
امل�ست�سفى. من جهته، قال الدكتور الهواري، اإن 
بالكوادر  امل�ست�سفى  برفد  قامت  ال�سحة  وزارة 
ال�سحية والطبية والإدارية الالزمة لت�سغيلها 

بكفاءة وفاعلية.
من  ع����ددا  اأج����رى  امل�ست�سفى  اأن  وب���ني 
العمليات اجلراحية منذ بدء ت�سغيله بالكامل 

بداية ال�سهر احلايل بعد قيام الوزارة بتزويد 
اخلارجية  والعيادات  الطوارئ  اأق�سام  جميع 
والعمليات  احلثيثة  والعناية  املر�سى  وغرف 
وغ��ريه��ا م��ن الأق�����س��ام ب��الأج��ه��زة وامل��ع��دات 
ال��ط��ب��ي��ة والأث�����اث ال�����الزم. ول��ف��ت ال��وزي��ر 
ال��وزارة  اأعدتها  قد  كانت  التي  اخلطة  اإىل 
عقد  ت�سمنت  وال��ت��ي  امل�ست�سفى،  لت�سغيل 
يف  العاملني  جلميع  وتاأهيلية  تدريبية  دورات 
وتقييمية  جتريبية  فرة  وو�سع  امل�ست�سفى، 
بت�سغيل  ب��داأت  مراحل  ث��الث  على  للت�سغيل 
التي  اخلارجية  والعيادات  الطوارئ  اق�سام 

بلغ عددها 17 عيادة حتتوي على تخ�س�سات 
واجل��راح��ة،  الباطنية،  منها  ع���دة،  طبية 
والأذن  والأن����ف  والأط���ف���ال،  وال��ن�����س��ائ��ي��ة، 
والفكني،  والفم  الوجه  وجراحة  واحلنجرة، 
والعظام،  وال��ع��ي��ون،  واجل��ل��دي��ة،  والأ���س��ن��ان، 
البولية.  وامل�سالك  والأع�ساب،  والنف�سية، 
امل�ست�سفى  ملبنى  الجمالية  امل�ساحة  وتبلغ 
حوايل 33 األف مر مربع وبكلفة تنفيذ بلغت 
التجهيزات  كلفة  بلغت  فيما  دينار،  مليون   34
حوايل  الطبي  وغري  الطبي  والأث��اث  الطبية 

11 مليون دينار.

ويحتوي  طوابق   7 من  امل�ست�سفى  ويتكون 
البالغ  املر�سى  اإق��ام��ة  اأ���س��رة  اىل  بالإ�سافة 
عمليات،  غ��رف   7 على  �سريرا،   150 عددها 
وغرفتي  �سريرا   11 ب�سعة  كلى  غ�سيل  وقاعة 
ب�سعة 17  اإنعا�ض وعناية حثيثة  عزل، وق�سم 
حا�سنة   15 ب�سعة  للخداج  ووح��دة  �سريرا، 
 30 ب�سعة  ل��ل��ط��وارئ  وق�سم  ل��ل��زي��ادة،  قابلة 
اله�سمي  للجهاز  وحدة  على  ويحتوي  �سريرا، 
وح��دة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للتنف�سية  ووح����دة 

الق�سطرة، و�سكن للكوادر الطبية.
اأح��دث  على  اأي�سا  امل�ست�سفى  يحتوي  كما 

الأن���ظ���م���ة ال��ط��ب��ي��ة وال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
واحلجر  املعمارية  وال���ربوزات  والت�سطيبات 
املوا�سفات،  اأعلى  وفق  احلجرية  والواجهات 
وجميع الأعمال املدنية والإن�سائية والأعمال 
اخل��ارج��ي��ة م��ن اأر���س��ف��ة ومم����رات و���س��اح��ات 
خارجية،  ومواقف  واأ�سوار  ا�ستنادية  وجدران 
ومناطق زراعية وخزانات مياه ال�سرب والري، 
ا�سطفاف  وم��واق��ف  الأم��ط��ار،  مياه  وجتميع 
عامودي  طائرات  ومهبط  املراجعني،  ملركبات 
لالإ�سعاف اجلوي، وحمطة معاجلة مياه ال�سرف 

ال�سحي.

الخصاونة يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في الطفيلة

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطفيلة الحكومي
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*عمان 
الدكتور  الأ�سبق  ال���وزراء  رئي�ض  اك��د 
وتنفيذ  متابعة  اأهمية  ب���دران،  ع��دن��ان 
التي  القت�سادي  التحديث  روؤية  م�سامني 
رعى اطالقها جاللة امللك عبداهلل الثاين 
على  تنفذ  مبادرة   366 واملت�سمنة  اخريا، 

مدى ع�سر �سنوات.
ج���اء ذل���ك خ���الل اف��ت��ت��اح��ه اع��م��ال 
“اقت�ساديات  الثامن  القت�سادي  املوؤمتر 
وامل��وارد  الغذائي  والم��ن  واملياه  الطاقة 
الطبيعية “، ال�سبت، بتنظيم من اجلمعية 
الأردنية للبحث العلمي والريادة والبداع، 

بالتعاون مع جامعة البرا.
الأع��ل��ى  امل�ست�سار  وه��و  ب���دران  وق���ال 
اإن اخلطة  جلامعة البرا وجمل�ض امنائها 
تت�سمن جلب ا�ستثمارات لالأردن بنحو 41 
عمل  فر�سة  مليون  وتوفري   ، دينار  مليار 

القت�ساد  وحت��دي��ث  املقبل  العقد  خ��الل 
طريق  وخريطة  تنفيذية  خطة  �سمن 
تقود اإىل احلد من البطالة والفقر وزيادة 

دخل املواطن حلياة نوعية اأف�سل.
من  التي  امل��ح��اور  م��ن  للعديد  وع��ر���ض 
اىل  الريعية  م��ن  الن��ت��ق��ال  ميكن  خاللها 
النتاجية وحتقيق اهداف روؤية التحديث 

القت�سادي يف جمالت خمتلفة.
بديلة  مدار�ض  بناء  اىل  ب��دران  ودع��ا 
العمل  ع���ن  وال��ت��وق��ف  امل�����س��ت��اأج��رة  ع���ن 
 ، وامل�سائة  ال�سباحية  الفرتني  بنظام 
جتهيزها  يف  جاذبة  بيئة  املدر�سة  وجعل 
متطورة،  درا�سية  مناهج  م��ع  وتقنياتها، 
املدمج  للتعليم  املعلمني  وتاأهيل  وتدريب 
والت�ساوؤل  النقد  على  يقوم  الذي  املعا�سر 
امل�سكالت،  وح��ل  وال�ستنتاج،  والتحليل 
تعليم  خ��الل  من  التفكري  مهارات  وتنمية 
اأقل وتعلم اأكرب، لبناء راأ�سمال ب�سري ذكي 

مبدع ومبتكر.
ال�ستثمار  ان  ب���دران،  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
انتاج  �سيعزز  ال�سم�سية  الطاقة  انتاج  يف 
الكبري  ال�سترياد  ملواجهة  حمليا،  الطاقة 
حاليا  ت�سل  التي  ال�سعبة  بالعملة  للطاقة 

اإىل 96باملئة من احتياجات اململكة.
التغري  م��ع  التكيف  اه��م��ي��ة  ب��ني  ك��م��ا 
املياه  حتلية  م�سروعات  ب��اإط��الق  املناخي 
واإن�ساء حمطات حتلية مياه البحر الأحمر 
مليون   330 املحطة  ق��درة  حمطات  بثالث 
مكعب  مر  املليار  يبلغ  مبجموع  مكعب  مر 
يرتبط  وطني  ناقل  م��ع  تقريبا،  �سنويا 
اأرا�سي  على  �سمال  وميتد  الدي�سي،  بناقل 
حتى  احلجازي  احلديدي  للخط  الدولة 
حول  خ��زان��ات  وب��ن��اء  ال�سورية،  احل���دود 
و�سرقا،  غربا  املياه  لتوزيع  الوطني  الناقل 
الأردنية،  والقرى  امل��دن  حاجات  لتغطية 
ال�سدود  وم��ي��اه  اجلوفية  الآب���ار  وحت��ري��ر 
الغذائي  الأمن  لتحقيق  الزراعة  لأغرا�ض 

امل�ستدام.
خالل  من  ممكن  ذل��ك  حتقيق  ان  واك��د 
تتيح  م�ساهمة  وطنية  مياه  �سركة  اإن�ساء 
جدواها  لرتفاع  فيها  امل�ساهمة  لالأردنيني 
العام  القطاعني  ب�سراكة  القت�سادية 

واخلا�ض.
وا�سار اىل اهمية م�سروع قناة البحرين 
البحر  ن�سوب  نتيجة  بيئية  كارثة  لتجنب 
يقارب  م��ا  م�ستواه  ينخف�ض  ال��ذي  امل��ي��ت، 
واأمالحه  �سنويا، ولتنمية كيميائياته  املر 

الثمينة.
وبني ان امل�سروع �سيوفر 580 مليون مر 

مكعب من املياه العذبة.
بالزراعة  النطالق  اىل  ب��دران  ودع��ا 
املياه  م�سادر  وزي��ادة  واملحمية،  العمودية 
يف قناة الغور ال�سرقية و ا�ستغالل الأرا�سي 
جلنوب  ام��ت��دادا  ت�سكل  ال��ت��ي  ال�سمالية 
املياه  ا�ستغالل  خ��الل  م��ن  ح����وران،  �سهل 

اجلوفية يف الأحوا�ض احلدودية الأردنية 
الدومنات  اآلف  تتحول  وبذلك  ال�سمالية، 
يف  ت�سهم  مروية  مزارع  اإىل  حاليا  البعلية 

بناء الأمن الغذائي امل�ستدام.
ان��ت��اج  يف  ال��ت��و���س��ع  اىل  داع�����ا  ك��م��ا 
الت�سنيعية  الفو�سفات والبوتا�ض و�سال�سله 
م�ساهمة  �سركات  باإن�ساء  الأخرى،  امل�سافة 
اأو  الأردن����ي����ون،  فيها  ي�ستثمر  ج��دي��دة 
مناطق  يف  القائمة  ال�سركات  يف  التو�سع 
والذهب  النحا�ض  اإىل  بالإ�سافة  جديدة، 
والبازلت،  الكال�سيوم،  وكربونات  وال�سيليكا 

والزيولويت وغريها.
والتي  الروات  هذه  ا�ستغالل  ان  وتابع 
عمل  ف��ر���ض  �ستوفر  اجل��ن��وب  يف  معظمها 
الوطنية  الروة  بناء  يف  و�ست�ساهم  كبرية، 
خارطة  يف  والنطالق  املديونية،  لت�سديد 
العتماد  يف  القت�سادي  التحديث  طريق 

على الذات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة 
الردنية للبحث العلمي والريادة والبداع 
التكنولوجيا  وكلية  العلمي  البحث  عميد 
الزراعية يف جامعة عمان الهلية الدكتور 
ر�سا اخلوالدة، اإن املوؤمتر يهدف اإىل حتديد 
الأردين،  لالقت�ساد  التالية  املرحلة  مالمح 
ا�ستغالل  فيها  التي ميكن  الطريقة  وما هي 
يف  الأردن  بها  ينعم  التي  الطبيعية  املوارد 
روؤية  مع  ان�سجاما  الغذائي،  الأمن  حتقيق 
التحديث القت�سادي للمملكة، حيث ت�سعى 
تاأ�سي�ض  اإىل  ال��روؤي��ة  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة 
متينة،  واجتماعية  اقت�سادية  ق��اع��دة 
وا�ستدامة  امكانات  تعزيز  يف  وال���س��ه��ام 

م�سارات التنمية على املدى الطويل.
حجر  �سي�سكل  املوؤمتر  هذا  ان  وا�ساف 
لطاملا  ال��ت��ي  ال���رب���ط  ون��ق��ط��ة  الأ����س���ا����ض 
وفاعلية  كفاءة  ليعزز  الأردن  احتاجها 
امل�سالح  وحتقيق  ال���ذات  على  الع��ت��م��اد 
القت�سادية  القاعدة  وتطوير  الوطنية، 
التوجهات  من  العديد  خالل  من  الأردنية 
�سيكون  كما  الوطني،  لالقت�ساد  امل�ستقبلية 
لتخاذ  ال��ق��رار  لأ�سحاب  العلمي  املرجع 
بالتخطيط  يتعلق  فيما  ال��ق��رارات  اأن�سب 
من  الغذائي  الأمن  وحتقيق  ال�سراتيجي 
خالل التميز يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية 

الأردنية.
راأ�ض  ميلك  الأردن  اأن  اخلوالدة  واك��د 
م���ال ب�����س��ري ق���وي وم��ت��ط��ورا ق����ادرا على 
الذات  على  العتماد  حتقيق  اىل  الو�سول 

وتطوير القت�ساد الوطني.
بدوره، او�سح رئي�ض اللجنة التح�سريية 
للموؤمتر الدكتور �سامر الرجوب، انه يف ظل 
نتيجة  بالعامل  ع�سفت  التي  التحديات 
الرو�سية  واحل���رب  ك��ورون��ا  وب���اء  انت�سار 
التوجه  الأوكرانية، كان ل بد من �سرورة 
يتعلق  فيما  اأولوياتنا،  �سياغة  اإع��ادة  اإىل 
عامليا  الطاقة  اأ�سعار  اأن  حيث  بالطاقة، 
ارتفعت ب�سكل �سخم واأ�سبحت ت�سكل عبئا 

على موازنات الدول امل�ستوردة لها.
وا�سار اي�سا اىل �سعف �سال�سل التوريد 
حجم  على  كبري  ب�سكل  اأثرت  العاملية،التي 
ا�سهم  ما  ال��غ��ذاء،  من  العاملية  ال�����س��ادرات 
ب�سعوبة حتقيق الأمن الغذائي لدى الكثري 
املياه  قطاعي  اىل  اإ�سافة  العامل  دول  من 
يتناول  املوؤمتر  ان  موؤكدا  الغذائي،  والمن 
الأم��ن  املياه،  ه��ي:  رئي�سية  حم��اور  ثالثة 

الغذائي، والطاقة.
البراء  جامعة  رئي�ض  قال  جانبه،  من 
الأردن  اإن  عبدالرحيم،  رام��ي  ال��دك��ت��ور 
املياه  قطاعات  يف  كبرية  حتديات  يواجه 
الراجع  وان  الغذائي،  والم��ن  والطاقة 
مب�ستوى املياه اجلوفية وال�سطحية م�ستمر 
المطار  �سقوط  معدلت  براجع  م�سحوب 

وزيادة ال�ستهالك والتغري املناخي.
تنفيد  نحو  التوجه  �سرورة  اىل  ودعا 
م�����س��روع ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي وو���س��ع خطط 
ال�سبكات  يف  الفاقد  وتقليل  املائي  للح�ساد 
واإزالة روا�سب ال�سدود والتوجه اىل بدائل 
وال�سخر  ال�سم�سية  كالطاقة  ال��ط��اق��ة 

الزيتي.
ودعا اجلامعات للقوم بدورها والركيز 
على الأولويات الوطنية يف هذه القطاعات، 
امل�ساريع والأبحاث واملوؤمترات التي  عار�سا 
هذا  يف  ال��ب��را  جامعة  ونفذتها  دعمتها 

اجلانب.
مب�ساركة  انعقد  الذي  املوؤمتر  وا�ستمل 
على  وب��اح��ث��ني  ومتخ�س�سني  م�����س��وؤول��ني 
ابرزها  من  التي  العمل  اأوراق  من  العديد 
ورقة بعنوان ازمة الغذاء يف الوطن العربي 
)الفر�ض والتحديات قدمها وزير الزراعة 
ال�سبق الدكتور حممود الدويري(، وورقة 
الغذائي:  المن  معلومات  )حتليل  بعنوان 
خبري  قدمها  وال���رد  ال�ستجابة  مفتاح 
الزعبي(،  فا�سل  الدكتور  الغذائي  الم��ن 
يف  املائية  امل��وارد  حتديات  )ح��ول  وورق��ة 
الم��ني  قدمها  ال�ستدامة  واف���اق  الردن 
املهند�سة  املياه والري  العام ال�سبق لوزارة 
مي�سون الزعبي( ،ا�سافة اىل ورقة )حول 
ل�ستاذ  التزويد  وب��دائ��ل  املائي  التحدي 
ابو  ماجد  الدكتور  والبيئة  املياه  هند�سة 

زريق(.
ل�سركة  ال�سبق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��دم 
ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة امل��ه��ن��د���ض اح��م��د 
الطاقة  )قطاع  بعنوان  ورق��ة  حيا�سات، 
كما  وال��ط��م��وح��ات(،  –الواقع  الردن  يف 
الوطنية  اجلامعية  الكلية  عميد  ق��دم 
ال�سالمية  احمد  الدكتور  للتكنولوجيا 
وانظمة  املتجددة  )الطاقة  بعنوان  ورقة 
ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة وال����ع����دادات ال��ذك��ي��ة 

ال�سالمية(
كما قدم امني عام �سلطة املياه ال�سبق 
رئي�سية  ورق��ة  قطي�سات  ق�سي  املهند�ض 
يف  التحويل  و  والت�سغيل  بعنوان)البناء 

قطاعات املوارد الطبيعية(.

*عمان 
النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزير  �سارك 
اأع�ساء الئتالف الوطني الأردين لل�سباب 
الربنامج  فعاليات   ،2250 والأمن  وال�سالم 
املبادرات  مديرية  نظمته  الذي  التدريبي 
ال��وزارة،  يف  التطوعي  والعمل  ال�سبابية 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سالم.
قال  ال�سبت،  ال����وزارة  لبيان  ووف��ق��ا 
عن  ال�سادر   2250 ال��ق��رار  اإن  النابل�سي 
جمل�ض الأمن يف الأمم املتحدة، جاء ثمرة 
عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  جهود 
جل�سة  تروؤ�سه  خ��الل  العهد،  ويل  الثاين 
جمل�ض الأمن عام 2015، وتقدمه مب�سروع 
والأمن”  وال�سالم  “ال�سباب  ح��ول  ق��رار 
اإىل  يهدف  ب��الإج��م��اع،  املجل�ض  اعتمده 
والأمن  ال�سلم  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز 

ال��دول��ي��ني وح���ث ال����دول الأع�����س��اء على 
التمثيل  لزيادة  الكفيلة  ال�سبل  يف  النظر 
القرارات  �سنع  عمليات  يف  لل�سباب  ال�سامل 
النزاعات  ن�سوب  امل�ستويات ملنع  على جميع 

وحلها.
ت�سعى  ال���وزارة  اأن  النابل�سي،  واأ���س��اف 
ترجمة  اىل  الوطني  الئتالف  خ��الل  من 

القرار 2250 من خالل خطة عمل وطنية، 
ت�سهم يف تعزيز م�ساركة ال�سباب يف حتقيق 
الأمن وال�سالم من خالل املبادرات وامل�ساريع 
وال�سركاء،  الأع�ساء  ال�سباب  عن  املنبثقة 
اإعداد  جلنة  يراأ�ض  الأردن  اأن  اإىل  لفتا 
والأم��ن  لل�سباب  العربية  ال�سراتيجية 

وال�سلم .
ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  وا�ستملت 

يف  واأق��ي��م  و���س��اب��ة،  �سابا   24 ب��ه  ���س��ارك 
تعريفية  جل�سات  على  جر�ض،  �سباب  بيت 
وج��ل�����س��ات  وحم������اوره،   2250 ب��ال��ق��رار 
ومقاربات  ايجابي  توا�سل  عن  تدريبية 
امل�ساركة  واآل��ي��ات  ال��ت��ع��اون  على  مبنية 
اإىل  و�سول  واليافعني  لل�سباب  الفاعلة 
ال�سباب  من  م�سركة  عمل  خطة  �سياغة 

الع�ساء.

بدران يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ 
مضامين رؤية التحديث االقتصادي

النابلسي يشارك في البرنامج التدريبي 
لإلئتالف الوطني للشباب والسالم واألمن

مقال رئيس التحرير

مرذولة  فرعونية  عادة 
ال�سلطان  كهنة  من  الكثري  يتبارى  حيث  وقميئة، 

م�سالح  حتقيق  اأجل  من  امل�سوؤول  لل�سيد  املداهنة  فى  ومنافقيه، 
ي�سلم  ومل  وظلمه.  �سره  اإتقاء  اأجل  من  ورمبا  ذاتية  اأو  �سخ�سية 
املتلون،  ال�سيخ  و�ساهدنا  راأينا  ما  فكثريا  اأي�سا  امل�سايخ  ذلك  من 
عليها  �سيح�سل  التى  ال�ستفادة،  حلجم  طبقا  ويحرم  يحلل  الذى 
فى  البارودى،  ح�سن  الفنان  ج�سدها  التى  ال�سخ�سية  ذلك  ومثال 
كان  والذى  اأبو�سيف  �سالح  الكبري  للمخرج  الثانية  الزوجة  فيلم 
يعمل ل�سالح عمدة القرية وينافقه ، وج�سده �سالح من�سور مرددا 
 ، الأمر  واأوىل  الر�سول  واأطيعوا  اهلل  واأطيعوا   : الكرمية  الآية 
م�سالح  ك�سب  فى  الدين،  ي�ستغل  الذى  لل�سيخ  �سيئا  منوذجا  وكان 
املنتفعة  الأقالم  اأ�سحاب  اأي�سا  وهناك  امل�سوؤول  واإر�ساء  �سخ�سية 
اأ�سحاب  م��ن  التقرب  ف��ى  قلمهم  ي�ستغلون  وال��ذي��ن  وامل��اأج��ورة، 
ال�سحف  فى  نقراأ  كنا  ما  فكثريا  ومزاياهم  ر�ساهم  لنيل  ال�سلطة، 
اىل  ميدانية  بزيارة  قام  امل�سوؤول،  ال�سيد  باأن  الفائت،  الزمن  اأيام 
الأهاىل  مع  وحتدث  كذا،  قرية  خا�سة  وب�سفة  يتفقدها،  املناطق 
القرية،  اأهل  و�سعر  الهتافات،  من  مبوجة  قوبل  و�سوله،  ومبجرد 
انتهاء  وبعد  م�سر�سلني،  البلد  على  قلبه  واأن  منهم،  واحد  باأنه 
وتناول  القرية  اأه��اىل  لدعوة  امل�سوؤول،  ال�سيد  ا�ستجاب  اللقاء 
له،  تذكاريا  درعا  القرية  اأه��اىل  قدم  ذلك  وبعد   ، معهم  الغذاء 
يحدث  مما  بالكربون  ن�سخة  احلا�سرين  و�سيحات  هتافات  و�سط 
يف  خا�سة  يعاد  ق��دمي  هناك  اإمن��ا  يذكر  جديد  فال  ولذلك  الآن 
ن�سب  بالتزوير  الذي جاء  البلديات  روؤ�ساء  البلديات فبع�ض  بع�ض 
نف�سه فرعون وطاغية على امل�ساكني وكاأنه ا�سبح امرباطور داخل 

. مملكة 
فما بالك عندما جتتمع هذه العالمات يف م�سوؤول، له �سطوة على 
وق��رارات  �سالحيات  ولديه  ونفوذا،  و�سلطة  جاها  وميتلك  النا�ض، 
توؤثر يف حياة النا�ض خا�سة يف املجال البلدي!!، فهل هناك م�سوؤولني 
م�سوؤولني  هناك  نعم  اجل��واب  النوع؟؟،  هذا  من  وموظفني  حكوميني 
تاأخرها  اأو  الدولة  تقدم  خالل  من  اكت�سافهم  وميكن  النوع،  هذا  من 
لع�ض  نب�ض  اىل  بحاجة  اخلدمية  دوائرنا  وبالفعل  كافة  امليادين  يف 

الدبابري وبحاجة اىل ثورة بي�ساء .
انه  كما  حتما،  مرائي  ان�سان  هو  املتجرب،  الطاغية  فامل�سوؤول 
جتاه  م�سوؤولياته  �سمن  يقع  دور  اي  اأداء  عن  ك�سالن  وهو  منافق، 
الطغاة، فهم رجال كذابون  يوؤمتن جانب  والدولة، لذلك ل  ال�سعب 
على  منا�سبهم  وحماية  وامتيازاتهم  م�سلحتهم  تتقدم  خمادعون، 
م�ساحلهم  حلماية  بو�سعهم  ما  كل  يبذلون  فاإنهم  ولهذا  �سيء،  كل 
وعرو�سهم، معتمدين بالدرجة الوىل على اخلداع والكذب والرياء 
ماآربهم  حتقيق  اىل  تقودهم  التي  املتخلفة  القيم  وكل  والنفاق، 

الدنيئة .
تعتمد  التي  تلك  هي  ال�سعوب  على  احلكومات  اخطر  من  لذلك 
يف  تكون  لن  النتيجة  لأن  ك�سالنني(،  منافقني،  )مرائني،  م�سوؤولني  
قادرة على حماية  دولة مدنية  بناء  ال�سعب مطلقا، ول ميكن  �سالح 
اأخطر  من  لذا  وحكومات،  م�سوؤولني  هكذا  خالل  من  ال�سعب،  حقوق 
و�سية  عليهم  تنطبق  الذين  اأولئك  واملجتمع،  الدولة  على  امل�سوؤولني 
الر�سول الكرمي  �سلى اهلل عليه و�سلم لعلي بن ابي طالب، فقد جاء 
يف كتاب )حتف العقول( : يا علي للمرائي ثالث عالمات: ين�سط اذا 
كان يف النا�ض ويك�سل اذا كان وحده ، ويحب اأن ُيحمد يف جميع المور 
، وللمنافق ثالث عالمات: اإن حدث كذب ، واإن ائتمن خان ، واإن وعد 
اأخلف ، وللك�سالن ثالث عالمات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى 

ي�سيع ، وي�سيع حتى ياأثم .
اإن امل�سوؤولني الفا�سلني، هم اأولئك الذين يت�سببون مباآ�سي وكوارث 
تلحق بالرعية، ل�سيما الفقراء منهم، فامل�سوؤول املرائي )الدكتاتور(، 
تراه ين�سط اأمام النا�ض ويتحرك بل ويتحدث كثريا، امام النا�ض لكي 
يثبت لهم باأنه يقوم بواجباته على اف�سل وجه، وهو بعيد كل البعد 
واهتمامه  واأنانيته  ك�سله  اىل  يعود  ما  �سرعان  كونه  الأمر،  هذا  عن 
مبلذاته ورغباته حاملا يكون وحيدا مع نف�سه، اأما ال�سفة الخرى فهو 
اأن يحمده الآخرون، وي�سيدون به على كل �سيء حتى لو  يحب فعال 
كان تافها، وهذا هو ديدن الطغاة، ت�سغط عليهم نرج�سيتهم، وت�سّخم 
اأ�سواأ  كانوا  لو  حتى  مبدحهم،  الآخرين  يطالبون  فتجعلهم  ذواتهم، 

النا�ض فكرا و�سلوكا .
واذا  وق��ول،  فعال  كذابون  فاإنهم  امل�سوؤولني،  من  املنافقون،  اأم��ا 
يخونون  دائما  هم  لذلك  حتما،  �سيخونك  ما  اأمانة  لديه  اأودع��ت 
بوعودهم،  ب��ال��وف��اء  تتعلق  فهي  الثالثة  العالمة  اأم��ا  �سعوبهم، 
فامل�سوؤولني الطغاة ل يلتزمون مبا يعدون، ول يعنيهم هذا المر من 
الوعد  ونكث  هويتهم،  والغدر  �سالحهم،  الكذب  لأن  قريب،  اأو  بعيد 

�سجيتهم  .

خالد خازر الخريشا

تعظيم المسؤول عادة 
فرعونية تعود لبلدياتنا

khrishakhaled@yahoo.com

األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يصدر تقريره عن شهر آب

*عمان 
الأعلى  املجل�ض  اإجن��ازات  لأب��رز  ال�سهري  ال��دوري  التقرير  اأظهر   
الربامج  حجم  املا�سي،  اآب  ل�سهر  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  حلقوق 
وامل�ساريع املنفذة من قبل املكتب الرئي�سي ومكاتب الرتباط التابعة 
للمجل�ض يف الأقاليم الثالثة، وطبيعة هذه امل�ساريع وامل�ستفيدين من 

هذه الربامج.
لتقييم  بالنعقاد  الطبية  اللجان  با�سرت  التقرير،  وبح�سب 
الإع��اق��ات  خمتلف  من  الإع��اق��ة  ذوي  من  �سخ�سا   260 وت�سخي�ض 
با�سدار  للبدء  التح�سريية  املرحلة  �سمن  وذل��ك  الو�سط،  اإقليم  يف 

البطاقة التعريفية.
املوؤ�س�سات  يف  الفجوات  حتليل  زي��ارات  تنفيذ  من  املجل�ض  وانتهى 
على  للح�سول  املوؤ�س�سات  حت�سري  م�سروع  يف  الدخول  بطلب  املتقدمة 
اململكة  اأقاليم  يف  موؤ�س�سة   21 ل�  الزيارات  نفذت  حيث  العتمادية، 

الثالثة.
جلميع  ���س��روري  العتمادية  برنامج  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
املوؤ�س�سات، كونه يلزمها ب�سرورة التقيد بال�سيا�سات والجراءات التي 
تعمل على حت�سني اخلدمات املقدمة، كما ي�سجع املوؤ�س�سات على التعلم 

والتدرب امل�ستمر.
وبني التقرير اأن املجل�ض بداأ بعقد جل�سات اإعداد دليل الرتيبات 
التي�سريية والأ�سكال املي�سرة يف املدار�ض الداجمة، والذي يهدف اىل 
تكييفات  ت�سم  امل�ساند  املعلم  اأو  لالأخ�سائي  م�ساعدة  خيارات  توفري 
واأ�سكال مي�سرة وترتيبات تي�سريية لكل اإعاقة داخل الغرف ال�سفية 
الداجمة مب�ساركة جمموعة من اخلرباء مبا  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 

فيهم خرباء من ذوي الإعاقة.
تفاهم  مذكرة  العامة  الإدارة  معهد  مع  وقع  املجل�ض  اأن  واأو�سح 
بهدف البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من تدريب وتاأهيل )230( �سخ�سا 
من  البكالوريو�ض  درجة  على  احلا�سلني  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  من 
التخ�س�سات امل�سبعة والراكدة واملتقدمني بطلبات توظيف لدى ديوان 
اخلدمة املدنية، بحيث يتم تدريبهم وفق احتياجات �سوق العمل وذلك 
بيئة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  حق  لتعزيز  املجل�ض  جهود  �سمن 

العمل، واإزالة املعيقات التي تواجههم.
ال�سكاوى  ا�ستقبال  مبتابعة  املجل�ض  ا���س��ت��م��رار  اأي�����س��ا  واأك����د 
عليها  ال��رد  ومت  ا�ستف�سارا   )161( مع  تعامل  حيث  وال�ستف�سارات 
اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل  )مواقع  الت�سال  قنوات  خمتلف  عرب 

باملجل�ض، واملن�سة احلكومية ل�ستقبال ال�سكاوى، وعرب الهاتف(.
لتهيئة  الفني  الدعم  تقدمي  املجل�ض  ا�ستكمل  للتقرير،  ووفقا 
املباين اخلا�سة ب�)12( موؤ�س�سة من القطاعني العام واخلا�ض، واإعداد 
التقارير حول متطلبات التهيئة البيئية الالزمة لها وكلفها التقديرية، 
وذلك يف اإطار تهيئة املباين واملرافق العامة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.

ال�سم  للم�ساركني  الإ�سارة  بلغة  الرجمة  وفر  املجل�ض  ان  وتابع، 
بلغة  توعويني  فلمني  ترجمة  اإىل  بالإ�سافة  تدريبية،  ور�ض   )6( يف 

الإ�سارة.
مع  بالتعاون  املجتمعي  والتاأهيل  التمكني  م�سروع  �سمن  قدم  كما 
جمعية �سيدات ال�سليل، واجلمعية الوطنية للتاأهيل املجتمعي )137( 
خدمة عالج طبيعي ونطقي لالأطفال ذوي الإعاقة يف منطقتي الأغوار 

اجلنوبية وال�سليل بواقع )254( جل�سة.
للكوادر  والتوعوية  التدريبية  براجمه  عقد  املجل�ض  وا�ستكمل 
العاملة يف عدد من اجلهات ال�سريكة خالل �سهر اآب مب�ساركة )219( 
�سبعة برامج تدريبية ت�سمنت برنامج  متدربا ومتدربة موزعني على 
تاأهيل �سباط اعتماد للموؤ�س�سات العاملة مع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 
العاملني  كفاءة  رف��ع  وبرنامج  التوحد،  طيف  وا�سطراب  الذهنية 

بالت�سخي�ض على الختبارات ال�سيكومرية احلديثة.
خطوتنا  جمعية  مع  وبالتعاون  نفذ  املجل�ض  اإن  التقرير،  وق��ال 
)م�سورة  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  التماثلي  الدعم  تقدمي  برنامج 

النظراء(.
دورة  الإ���س��ارة  بلغة  التوا�سل  مهارات  برنامج  املجل�ض  نفذ  كما 
الطوارئ  خط  على  العام  الأمن  مديرية  يف  العاملة  للكوادر  اإنعا�سية 

لل�سم 114.
يف  الرعاية  ملقدمات  تاأهيل  برنامج  عقد  مت  اأنه  التقرير  واأو�سح 
احل�سانات على الطفولة املبكرة منذ الولدة حتى عمر اأربع �سنوات، 
املوؤ�س�سات  مقيمي  لفريق  امل�ستمر  التعليم  برنامج  بعقد  املجل�ض  وقام 
العاملة مع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة املعتمدين، اىل جانب اإذكاء وعي 

املوؤ�س�سات ال�سحية للح�سول على العتمادية.
وبني اي�سا اأن املجل�ض نفذ )6( زيارات بهدف الطالع على جمريات 
يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  املقدمة  والربامج  واخلطط  العمل  �سري 
جلنة  يف  امل�ساركة  �سمنها  من  العامة،  واملوؤ�س�سات  املراكز  من  ع��دد 
يف  للمنتفعني  والع�سبية  النف�سية  الأدوي��ة  على  للك�سف  الأدوي���ة، 

املراكز الإيوائية بال�سراكة مع وزارة

إتفاقية تعاون لتسهيل وصول األدوية 
لمستحقيها من مرضى وزارة الصحة

*عّمان 
وقعت �سركة احلو�سبة ال�سحية اتفاقية تعاون مع �سركة الربيد 
الأردين بهدف تقدمي خدمة تو�سيل الأدوية ال�سهرية ملر�سى وزارة 
ال�سحة يف جميع حمافظات اململكة لت�سهيل و�سول الأدوية مل�ستحقيها 
بيان �سحفي  ال�سحية يف  ال�سحة. وقالت احلو�سبة  وزارة  من مر�سى 
رئي�سها  ال�سحية”  “احلو�سبة  عن  وقعتها  التفاقية  اإن  ال�سبت، 
املدير  الأردين  الربيد  اإبراهيم عاي�ض، وعن  املهند�ض عمر  التنفيذي 
العام الدكتور خالد اللحام بح�سور عدد من كبار املوظفني من اجلانبني. 
ومبوجب التفاقية، �سيتاح للمر�سى من مراجعي امل�ست�سفيات واملن�ساآت 
“حكيم”، طلب  ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة والتي تطبق برنامج 
توفرها  التي  الأدوي��ة  تو�سيل  خدمة  خالل  من  ال�سهرية  اأدويتهم 
�سيقوم  حيث  “حكيمي”،  وتطبيق  من�سة  ال�سحية” على  “احلو�سبة 
الربيد الأردين يتقدمي خدمة ا�ستالم الأدوية وتو�سيلها اإىل املر�سى 
جلميع  ثابتة  وبر�سوم  خا�سة  وحافظات  ط��رود  بوا�سطة  املنتفعني 
دون  اأدويتهم  على  املر�سى  ح�سول  لت�سهيل  اإلكرونيًا،  تدفع  املناطق 

احلاجة ملراجعة املن�ساآت ال�سحية.
طلب  خلدمة  املطبقة  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  وت�سمل   
تو�سيل الأدوية حاليًا 17 من�ساأة وهي م�ست�سفيات الب�سري، و م�ست�سفى 
الدكتور جميل التوتنجي، ومركز �سحي عمان ال�سامل، ومركز �سحي 
�سحي  ومركز  ال�سامل،  ن�سري  اأب��و  �سحي  ومركز  ال�سامل،  اللويبدة 
ومركز  ال�سامل،  ال�سمايل  الها�سمي  �سحي  ومركز  ال�سامل،  اجلبيهة 
ومركز  ال�سامل،  ال�سري  وادي  �سحي  ومركز  ال�سامل،  طرببور  �سحي 
�سحي اجلوفة ال�سامل، ومركز �سحي القوي�سمة ال�سامل، ومركز �سحي 
اأم ق�سري املقابلني ال�سامل، ومركز �سحي خريبة ال�سوق ال�سامل، ومركز 
�سحي  ومركز  ال�سامل،  �سويلح  �سحي  ومركز  ال�سامل،  �سحاب  �سحي 
ناعور ال�سامل، ومركز �سحي تالع العلي الأويل، و�سيتم اإ�سافة من�ساآت 
�سحية اأخرى تباعًا. ومبوجب الإتفاقية، �سيتمكن املنتفعون من هذه 
اخلدمة من تتبع عملية تو�سيل اأدويتهم ال�سهرية على من�سة وتطبيق 
لتلك  الأردين  الربيد  �سيوفرها  خا�سة  اأنظمة  خالل  من  “حكيمي” 
الغاية.  واأعرب املهند�ض عاي�ض عن اعتزازه بتوقيع هذه التفاقية 
على  الت�سهيل  هدفها  التفاقية  اأن  موؤكدًا  الأردين،  الربيد  �سركة  مع 
املر�سى وتوفري الوقت واجلهد عليهم ما اأمكن، حيث �سيكون مبقدورهم 
“حكيمي” ومن ثم تو�سيلها  وي�سر من تطبيق  ب�سهولة  اأدويتهم  طلب 

اإليهم من خالل “الربيد الأردين” ب�سكل �سريع واآمن.

تخريج المشاركين في معسكرات جائزة 
الحسن للشباب المستوى الفضي

*عمان 
و�سابة،  �سابا   34 بتخريج  لل�سباب  احل�سن  جائزة  برنامج  احتفل 
الذين �ساركوا يف مع�سكر امل�ستوى الف�سي من مدر�سة البكالوريا / عمان، 

الذي عقده الربنامج الدائم يف مدينة البراء.
الذي  التدريبي  الربنامج  ا�ستمل  ال�سبت،  اجلائزة،  لبيان  ووفقا 
العامة  ال�سالمة  اج��راءات  جميع  فيه  طبقت  ال��ذي  اي��ام،   3 ا�ستمر 
تدريب  على  امللكية،  الطبية  اخلدمات  باإ�سراف  ال�سحية  والتعليمات 

امل�ساركني على ال�سعافات الولية.
كما ا�ستمل على حما�سرة توعوية عن اخطار املخدرات والتدريب 
زيارة  اىل  اإ�سافة  البو�سلة،  وا�ستعمال  اخلارطة  قراءة  مهارات  على 
قلعة ال�سوبك وتنفيذ م�سري طويل يف البرا، واجتياز حمطات تدريبية 
خمتلفة لكت�ساب مهارات التفكري اليجابي واكت�ساب معلومات وطنية 
من تاريخ الوطن، كما مت حت�سري الطعام والطهي اخللوي يف ال�سحراء 

لالعتماد على النف�ض والتعاي�ض مع البيئة.
التدريب  موا�سيع  تقييم  اإىل  امل�ساركون  خ�سع  البيان،  وبح�سب 
جميع  واجتازوا  اجلماعي،  والعمل  والقيادة  التحمل  على  والقدرة 

املتطلبات من الن�ساط اخلارجي مب�ستوى متميز.
كل  جهود  كلداين،  �سمر  لل�سباب  احل�سن  جائزة  مديرة  وثمنت 
المن  مديرية  من  املتميز  ال�سبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �ساهم  من 
ووزارة  امل�سلحة  للقوات  العامة  والقيادة  ال�سياحية  وال�سرطة  العام 
ومدر�سة  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  ال�سياحة 

البكالوريا عمان.
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*وكاالت 
ال�سبت،  ال��ربي��ط��اين،  اجل��ي�����ض  اأع��ل��ن 
نهر  على  ب�سينهي  �سد  ق�سفت  رو�سيا  اأن 
�سيفري�سكي دونت�ض يف �سمال �سرق اأوكرانيا 
م�ستخدمة �سواريخ بالي�ستية ق�سرية املدى 

اأو اأ�سلحة مماثلة.
وذكرت وزارة الدفاع يف ن�سرة املخابرات 
و22   21 يومي  يف  وقع  الهجوم  اأن  اليومية 
ا�ستهدف  �سابق  هجوم  اأعقاب  يف  �سبتمرب 
�سد كارا�سونيف�سكي على نهر كريفي ريه يف 
اأن  م�سيفة  �سبتمرب،   15 يف  اأوكرانيا  و�سط 
م�سب  اجتاه  يف  تتقدم  الأوكرانية  القوات 

النهرين.
وقالت الوزارة يف ن�سرتها على توير اإن 
ق�سف  يحاولون  كانوا  رمبا  الرو�ض  القادة 
بوابات ال�سد لإغراق نقاط عبور ع�سكرية 

اأوكرانية.
ت�سبب  اأن  امل�ستبعد  من  اأن��ه  واأ�سافت 
العمليات  هذه الهجمات ا�سطرابا كبريا يف 
الأوكرانية نظرا لبعد امل�سافة بني ال�سدين 

املدمرين ومناطق القتال.
الدفاع  وزي��ر  ق��ال  املا�سي،  والأ���س��ب��وع 
فقدت  قواته  اإن  �سويغو  �سريغي  الرو�سي، 
اندلع  منذ  املعارك  اآلف جندي يف   6 نحو 

احلرب يف اأوكرانيا يف 24 فرباير املا�سي.
“خ�سائر  �سويغو:  يقول  اخل�سائر  وعن 
منذ  قتيال   5937 بلغت  الرو�سي  اجلي�ض 

بدء العملية الع�سكرية«.
وزي�����ر ال����دف����اع ال���رو����س���ي: ال���ق���وات 
األ��ف��ا من  الأوك���ران���ي���ة خ�����س��رت ن��ح��و 60 

جنودها يف احلرب.
وتقول اأوكرانيا: اجلي�ض الرو�سي خ�سر 

اأكر من 43 األف قتيل منذ اندلع احلرب.
فتتحدث  الغربية  ال��ت��ق��دي��رات  ام 
 15 يتجاوز  ل  الرو�ض  القتلى  عدد  اأن 

. لفا اأ

*بكني
والقوى  رو�سيا  بني  التوتر  ت�ساعد  اأدى 
طرح  اإىل  الأخ����رية،  الأي����ام  يف  الغربية 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت�����س��اوؤلت ب�����س��اأن امل��وق��ف 
ال�سيني، خا�سة بعد اإعالن مو�سكو التعبئة 
وتهديدها  الح��ت��ي��اط  ل��ق��وات  اجل��زئ��ي��ة 

باللجوء اإىل ال�سالح النووي.
رو�سيا  جتاه  ال�سيني  املوقف  اأن  وب��دا 
الرئي�ض  اأعلن  عندما  ال�سئ  بع�ض  تغرّي  قد 
قمة  هام�ض  على  عالنية  بوتن  فالدميري 
وخماوف”  “اأ�سئلة  ب��وج��ود  �سمرقند، 
متعهًدا  اأوكرانيا،  حرب  ب�ساأن  ال�سني  لدى 
بتقدمي �سرح خالل الجتماعات الثنائية.

اخلارجية  وزير  اأبلغ  ذلك،  اأعقاب  ويف 
�سريغي  الرو�سي  نظريه  يي  وان��غ  ال�سيني 
اجلمعية  اجتماعات  هام�ض  على  لف��روف 
تتم�سك  بكني  اأن  املتحدة،  ل��الأمم  العامة 
ل��الأزم��ة  وعادل”  “مو�سوعي  مب��وق��ف 

الراهنة.
ف��اإن��ه  اإن”،  اإن  “�سي  �سبكة  ووف����ق 
ال�سيني  بالرئي�ض  ب��وت��ن  التقى  عندما 
ب�سكل  خمتلًفا  امل��زاج  كان  اأوزبك�ستان،  يف 
قبل  ب��ك��ني  يف  اجتماعهما  ع��ن  م��ل��ح��وظ 
الع�سكرية  العملية  ب���دء  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع 
هناك  يكن  مل  اإذ  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�سية 
حدود”،  “بال  ل�سداقة  الرويج  من  املزيد 
ال�سني  دع��م  ح��دود  اإىل  دقيقة  اإ���س��ارة  يف 

وعدم التنا�سق املتزايد يف عالقتهما.
مل  ل��الج��ت��م��اع،  ال�سينية  ال��روؤي��ة  يف 
“ال�سراكة  اإىل  ب��ي��ن��غ  ج���ني  ���س��ي  ي�����س��ر 
ال�سراتيجية” بني بكني ومو�سكو كاملعتاد.

يف  التحول  هذا  اأن  ي��رون  حمللون  لكن 
الراجع  اإىل  بالنظر  مفاجئ  غري  اللهجة 
ت�ساعد  وم��ع  املعركة،  �ساحة  يف  الرو�سي 
اأطراف  بني  م�سبوق  غري  نحو  على  التوتر 
يتخلى  اأن  املرجح  غري  من  لكنه  الأزم���ة، 
القدمي”،  “�سديقه  عن  ال�سيني  الرئي�ض 
احلوار  اإىل  الداعي  موقفها  على  و�ست�سعى 
للعملية  امل��ب��ا���س��رة  الإدان������ة  رف�����ض  م���ع 

الرو�سية.
ولأول مرة منذ احلرب العاملية الثانية، 

الع�سكرية  بالتعبئة  الرو�سي  الرئي�ض  اأمر 
عن  �ستدافع  رو�سيا  اأن  م��وؤك��دا  اجلزئية، 
تر�سانتها  يف  قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  نف�سها 

ال�سخمة اإذا واجهت تهديدا من الغرب.
جاء ذلك يف الوقت الذي تعزز اأوكرانيا 
ال�سرقية،  ال�سمالية  اجلبهة  يف  موقعها 
با�ستخدام  م�ستمر  م�ساد  ه��ج��وم  و���س��ط 
تعهد  مع  عليها،  ا�ستولت  رو�سية  دب��اب��ات 
التي  الأرا�سي  يف  التوغل  من  مبزيد  كييف 

ت�سيطر عليها رو�سيا.
غربية،  غ�سب  مبوجة  القرار  وُقوبل 
اخلطوة  تلك  الأوروب��ي،  الحتاد  و�سف  اإذ 
ب� “اختيار للت�سعيد وموا�سلة العدوان غري 
املزيد  ب�سخ  متعهًدا  اأوكرانيا”،  على  املربر 
واإق��رار  لكييف  الع�سكرية  امل�ساعدات  من 

موجة عقوبات على مو�سكو.
ي����رى الأ����س���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة ���س��ي��دين 
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��دف��اع��ي��ة  وامل��ت��خ�����س�����ض يف 
واخلارجية ال�سينية، يوان جينغ دونغ، اأن 
بكني �ستوا�سل امل�سي قدًما يف اخلط الرفيع 
لتلك الأزمة املتمثل يف المتناع عن انتقاد 
اإظهار  عدم  ذات��ه  الوقت  ويف  علًنا،  رو�سيا 
متتنع  بينما  اأوكرانيا،  مع  العلني  التعاطف 
دعم  ع��ن  الإم��ك��ان  ق��در  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

�سيا�سات بوتن الأخرية.
القومي  لالأمن  بوتني  “م�ست�سار  وقال: 
التعبئة  قرار  اأ�سدر  عندما  ال�سني  يف  كان 
بع�ض  هناك  يكون  قد  ثم  وم��ن  اجلزئية، 
اأهمية  ب�ساأن  ال�سني لرو�سيا  الطماأنينة من 
اإ���س��ارة  اأي�سا  ول��ك��ن  الثنائية،  ال��ع��الق��ات 
فعليا  تتوقعه  اأن  لرو�سيا  ميكن  ملا  وا�سحة 

من ال�سني«.
املرحلة،  هذه  يف  اأن��ه  “دونغ”  واعترب 
عن  بعيًدا  البقاء  هو  بكني  خيار  اأن  يبدو 
اإليه  اأدت  الذي  املتزايد  واخلطر  الفو�سى 

احلرب بني رو�سيا واأوكرانيا.
العام  الأم���ني  دع��ا  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
ال�سني  �ستولتنربغ،  ين�ض  “الناتو”  حللف 
“ا�ستغالل نفوذها” لدى رو�سيا لدفعها  اإىل 
لإن��ه��اء احل��رب يف اأوك��ران��ي��ا، اأك���دت بكني 
حلل  ال�سعي  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  م�سي  ���س��رورة 

الأزمة مع رو�سيا �سلميًا.
ال�سيني  اخلارجية  وزي��ر  لقاء  وخ��الل 
يف  كوليبا  دم��ي��رو  الأوك����راين  نظريه  م��ع 
ال�سني  وقال  يي” اإن  “وانغ  قال  نيويورك، 
و�ستوا�سل  ال�سالم  جانب  اإىل  دائما  تقف 
لعب دور بناء، ومع احرام �سيادة و�سالمة 
اأرا����س���ي ج��م��ي��ع ال���ب���ل���دان، وي��ج��ب اأخ���ذ 
ال�سواغل الأمنية امل�سروعة جلميع البلدان 
على حممل اجلد، ولذا يجب دعم الت�سوية 

ال�سلمية لالأزمة.
اأكر  هو  “هذا  اأن  على  “وانغ”  و�سدد 
موقف ر�سمي لل�سني ب�ساأن ق�سية اأوكرانيا، 
يجب  ول  ال�����س��الم،  مل��ح��ادث��ات  ب��ال��روي��ج 
الوقود  ن�سيف  اأو  الأيدي،  مكتويف  الوقوف 
اأب��ًدا  الو�سع  ن�ستغل  ول  اأب���ًدا،  النار  اإىل 

لتحقيق م�سالح ذاتية«.
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ي��ق��ول  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�سمري،  اأمين  الدولية  العالقات  يف  واخلبري 
عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف 
الرو�سي  املوقف  على  يوؤثر  قد  ما  اأكر  اإن 
ب��وت��ن يف اخل���ارج، وخا�سة  اأ���س��دق��اء  ه��م 

بالنظر اإىل املوقف ال�سيني والهندي.
كثرًيا  �سيفكر  بوتن  اأن  �سمري  واأ���س��اف 
فيما قاله نظريه ال�سيني يف قمة �سمرقند 
م�سار  ب�ساأن  وقلًقا”  “اأ�سئلة  اأب��دى  حيث 
بعدم  ال�سني  موقف  تغري  ما  ف��اإذا  احل��رب، 
ف��اإن  اأوك��ران��ي��ا  يف  الطويلة  احل���رب  دع��م 
الرئي�ض  على  �سغطا  الأك��ر  �سيكون  ه��ذا 

الرو�سي.
ب�ساأن  عالنية  بوتن  حديث  اأن  واأو�سح 
تباين  ه��ن��اك  اأن  ي��وؤك��د  ال�سيني  امل��وق��ف 
وهذا  البلدين،  موقف  بني  كبرية  وم�ساحة 
الرئي�ض  يدفع  اأن  ميكن  �سغط  اأكرب  الأم��ر 
املاأزق  هذا  من  اخلروج  يف  للتفكري  الرو�سي 
ماء  يحفظ  دبلوما�سي  اأو  �سيا�سي  بحل 

الوجه للجميع.
وفق  م�ستحيال”،  بات  الع�سكري  “احلل 
ما ذكر �سمري لأن رو�سيا مل ت�ستطيع اإحراز 
اإن  اأوكرانيا  اأن  كما  وخاطف،  �سريع  ن�سر 
اأرادت تطوير الهجوم حتتاج لقدرات كبرية 

وهو اأمر غري متوقع يف الوقت الراهن.

»معركة النهرين« تستعر في 
أوكرانيا.. روسيا قصفت السدود

بعد تصاعد الصراع.. كيف تفكر 
الصين في أزمة روسيا والغرب؟

*وكاالت
جتمع  يف  ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  ق��ال 
مبدينة ويلمنغتون، اإنه يتمنى اأن تكون توقعاته خاطئة ب�ساأن 
اأ�سخا�ض  يديرها  بالده  لأن  ثالثة  عاملية  حرب  ن�سوب  احتمال 

و�سفه. حد  “اأغبياء” على 
وتايوان،  اأوكرانيا  ب�ساأن  حمقا  كنت  “لقد  ترامب:  واأ�ساف 
لدينا  لأن  الثالثة،  العاملية  احلرب  ب�ساأن  حمقا  اأكون  األ  واآمل 

اأ�سخا�سا اأغبياء يتعاملون مع مثل هذه امللفات«.
وتابع: “ميكن اأن ينتهي الأمر بحرب عاملية ثالثة لن تكون 
كاأي حرب �سهدناها من قبل لأن البالد يديرها اأغبياء”، وفقما 

نقلت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
بوتن  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  “ذكر  قائال:  وا�سر�سل 
الرو�سية  للحرب  ك��ان  م��ا  ال��ن��ووي.  كلمة  الأخ���ري  خطابه  يف 

الأوكرانية اأن تندلع لو كنت رئي�سا«.
“التابعة  الأمريكية  العدل  وزارة  خطابه  يف  ترامب  ودعا 
لولية  العامة  املدعية  مع  للتحقيق  قوله،  حد  على  لبايدن” 
املروعة  ال�ستخدام  “اإ�ساءة  بتهمة  جيم�ض  ليتي�سيا  نيويورك 

واخلبيثة لل�سلطة«.
ورفعت جيم�ض، الأربعاء، دعوى مدنية �سّد ترامب وعائلته 
ثروته  �سايف  وخف�ض  اأ�سول  تقييمات  بت�سخيم  فيها  تتهمهم 

باملليارات بهدف احل�سول على مزايا �سريبية وتاأمينية.
“تفاخرت بخطتها �سدي وقالت  وعن جمي�ض قال ترامب: 
واأل  اأن تقال من من�سبها فورا،  اإنها ت�ستحق  اأيامي معدودة.  اإن 

ي�سمح لها مبزاولة مهنة املحاماة اأبدا«.
م�سريا  لبايدن  القت�سادية  ال�سيا�سة  ترامب  هاجم  كذلك 
ال�سحي  والتاأمني  والبي�ض  واحلليب  الطاقة  اأ�سعار  اأن  اإىل 
تركه  منذ  ارتفاعات  جميعها  �سهدت  العقاري،  الرهن  ومعدلت 

لل�سلطة.
ويف ملف الهجرة، قال ترامب اإن 5 ماليني مهاجر غري �سرعي 
دخلوا البالد عرب احلدود، وقد يكون الرقم املعلن اأقل بكثري من 

احلقيقي.

*طرطوس
للمهاجرين قبالة  ارتفعت ح�سيلة قتلى حادث غرق قارب 

�سوريا، ال�سبت، اإىل 86 قتيال.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سورية “�سانا” عن مدير عام املوانئ 
الزورق  �سحايا  عدد  “ارتفع  قوله:  قرب�سلي  �سامر  البحرية 
 86 اإىل  طرطو�ض  حمافظة  �ساحل  قبالة  ال��غ��ارق  اللبناين 

�سخ�سا«.
اإ�سكندر  البا�سل  مل�سفى  العامة  الهيئة  مدير  اأكد  جانبه  من 
عمار اأن “اإجراءات الت�سليم لذوي ال�سحايا م�ستمرة اأ�سول بعد 

تعرف الأهايل عليها«.
وغادر القارب املنكوب ميناء مدينة املنية �سمايل لبنان قبل 
اأن  اإىل  م�سريين  ال�سورية،  لل�سلطات  الناجون  ما ذكر  اأيام، وفق 

الركاب كانوا من جن�سيات خمتلفة.
و�سهد لبنان قفزة يف معدلت الهجرة مدفوعة بواحدة من 
القرن  خم�سينيات  منذ  العامل  يف  القت�سادية  الأزم��ات  اأعمق 

التا�سع ع�سر.
لجئون  اأي�سا  هناك  اللبنانيني،  من  يهاجرون  من  وبجانب 
املحفوفة  الرحلة  غمار  بخو�ض  يغامرون  وفل�سطني  �سوريا  من 

باملخاطر على منت قوارب الهجرة.
طرابل�ض  مدينة  يف  الأ�سخا�ض  ع�سرات  نظم  واخلمي�ض، 
اأنهم فقدوا  اإىل  ب�سمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه ال�سلطات 

الت�سال بقارب يحمل على متنه الع�سرات من املهاجرين.

عباس يطالب بوضع خطة دولية 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين

*نيويورك 
العام  الأمنَي  الفل�سطيني، حممود عبا�ض من  الرئي�ُض  طالب 
و�سع  على  احلثيث  بالعمل  غوتريي�ض  اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم 
اأجل  من  فل�سطني،  دولة  لأر���ض  الحتالل  لإنهاء  دولية  خطة 
اإىل  ا�ستنادا  املنطقة  يف  وال�ستقرار  والأم��ن  ال�سالم  حتقيق 

قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
الوليات  اأن  العامة  اجلمعية  امام  خطابه  يف  عبا�ض  واأ�سار 
ُتنادي  التي  الأوروب��ي��ة  ال��دول  من  وع��ددا  الأمريكية  املتحدة 
تعرف  مل  اإ�سرائيل،  بدولة  وتعرف  الدولتني،  بحل  بالتم�سك 
�سعي  اأمام  الفيتو  با�ستخدام  وتهدد  الآن،  حتى  فل�سطني  بدولة 

الفل�سطينيني لنيل الع�سوية الكاملة يف املنظمة الدولية.
�سنوات،  ع�سر  ُمنذ  فيها  املراقب  الدولة  “فل�سطني  وق��ال: 
جدية  بكل  عملت  بعدما  الكاملة،  بالع�سوية  جدارتها  اأثبتت 
وم�سوؤولية مع بقية دول العامل يف اللجان والهيئات املُتخ�س�سة، 

وتراأ�ست بنجاح وكفاءة عالية جمموعة ال� 77+ ال�سني.«
بدولة  الع���راف  م��ن  ه���وؤلء  مينع  عّما  عبا�ض  وت�����س��اءل 
“وعليه  املتحدة.  الأمم  يف  الكاملة  ع�سويتها  وقبول  فل�سطني 
اأنه  اإىل  ون��وه  الآن.”  الع�سوية  هذه  لنيل  طلبنا  جندد  فاإننا 
لدولة  الكاملة  الع�سوية  لنيل  م�ساعينا  “عرقلة  ا�ستمرت  اإذا 
فل�سطني يف الأمم املتحدة، وحماية ال�سعب الفل�سطيني.. وتبني 
لزاما  ي�سبح  ال�سالم،  وحتقيق  الحتالل  لإنهاء  عملية  خطوات 
علينا التوجه اإىل اجلمعية العامة مرة اأخرى ل�ستفتائها على 
ما يجب تبنيه من اإجراءات قانونية وخطوات �سيا�سية للو�سول 

اإىل تلك الغاية.«
وقال عبا�ض اأنه بعد 74 عاما، ل يزال الفل�سطينيون يعي�سون 
اآثار النكبة، كما اأن اأكر من خم�سة ماليني فل�سطيني ل يزالون 

يقبعون حتت الحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي منذ 54 عاما.
اتفاق  وتدمري  الدولية  للقرارات  بالتنكر  اإ�سرائيل  واّتهم 
عرب  وال�سعي  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  مع  املوقع  اأو�سلو 
يثبت  ما  “وهو  الدولتني،  حل  تدمري  اإىل  الراهنة  �سيا�ساتها 
الأمر  ب�سيادة فر�ض  بال�سالم، بل  اأنها ل توؤمن  القاطع  بالدليل 

الواقع بالقوة الغا�سمة والعدوان.«

خطوة فرنسية تجاه الجزائر.. 
الموعد شهر أكتوبر

*وكاالت
يف  اجلزائر  بورن  اإليزابيث  الفرن�سية  الوزراء  رئي�سة  تزور 
9 و10 اأكتوبر للقاء نظريها اأمين بن عبد الرحمن بهدف تثبيت 
»ال�سراكة«، التي اتفق عليها نهاية ال�سهر املا�سي رئي�سْي البلدْين، 

ح�سبما اأعلنت رئا�سة احلكومة الفرن�سية ال�سبت.
من  للجزائر  امل�سرك  الإع��الن  مع  “متا�سًيا  امل�سدر:  واأّك��د 
متّخ�ست  والذي  وفرن�سا”  اجلزائر  بني  ال�سراكة  جتديد  اأجل 
اجلزائر  اإىل  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  زي��ارة  عنه 

نهاية اأغ�سط�ض.
الفرن�سية  احل��ك��وم��ت��نْي  اأع�����س��اء  “�سيجتمع  واأ����س���اف: 
بني  ال�سداقة  تعزيز  على  عزمهم  تاأكيد  لإع��ادة  واجلزائرية 
امل�سلحة  جمالت  يف  الثنائي  التعاون  وتعميق  واجلزائر  فرن�سا 

امل�سركة«.
وكان املتحدث با�سم احلكومة الفرن�سية اأوليفييه فريان قد 
حتّدث غداة زيارة ماكرون للجزائر عن اإعالنات “قريبة” عن 
يف  فرن�سا  اإىل  املر�سلة  اجلزائري  الغاز  ل�سحنات  ممكنة  زيادة 

خ�سّم اأزمة الطاقة التي ت�سببت بها احلرب يف اأوكرانيا.
وقالت رئا�سة احلكومة الفرن�سية اإن بورن �ست�سارك، برفقة 
عدد من اأع�ساء احلكومة الفرن�سية، يف رئا�سة “الدورة اخلام�سة 
اأمين  اجلزائري  نظريها  مع  امل�ستوى  الرفيعة  احلكومية  للجنة 
بن عبد الرحمن«. واأو�سحت اأن اللجنة �ستتطّرق اإىل “امل�سائل 
القت�سادية والتحّول البيئي«. وبعد �سهور من التوتر بني فرن�سا 
املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  نظريه  مع  م��اك��رون  اأ���س��در  واجل��زائ��ر، 
العالقات  اإطالق  لإعادة  م�سرًكا  اإعالًنا  اأغ�سط�ض   27 يف  تبون 
الثنائية، يف ختام زيارة للرئي�ض الفرن�سي ا�ستمرت ثالثة اأيام 
يف اجلزائر. واأ�سار الرئي�ض اجلزائري خالل الزيارة اإىل اإعادة 
اإطالق العديد من اللجان احلكومية مبا فيها اللجنة احلكومية 
الفرن�سية  اجلزائرية  القت�سادية  واللجنة  امل�ستوى  الرفيعة 
الفرن�سية  اجلزائرية  ال�سراتيجي  احل��وار  وجلنة  امل�سركة 
“تكثيف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستوى”،  رفيعة  الزيارات  و”تكثيف 

التعاون على جميع امل�ستويات والتبادلت التجارية”.

األمم المتحدة تشكر السعودية 
لدعمها وكالة االونروا

*نيويورك 
غوتريي�ض  انطونيو  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  �سكر 
الالجئني  وت�سغيل  غ���وث  ل��وك��ال��ة  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 
خارجية  بوزير  اجتماعه  خالل  وذلك  )اأون��روا(  الفل�سطينيني 
ال�سعودية في�سل الفرحان اآل �سعود، فجر ال�سبت مبقر املنظمة 

الدولية.
وجدد  لل�سعودية  لدعم  تقديره  عن  العام  الأم��ني  واأع��رب 
ت�سوية  اإىل  للتو�سل  الطرفني  مب�ساعدة  املتحدة  الأمم  التزام 

�سيا�سية تفاو�سية يف اليمن.
املتحدة  الأمم  فيها  تو�سطت  التي  الهدنة  تنفيذ  ناق�سا  كما 

يف اليمن.
يوم  نيويورك  تراأ�سا اجتماعا يف  وال�سويد قد  الأردن  وكان 
لالأمم  العام  الأم��ني  مب�ساركة  الأون��روا  لدعم  املا�سي  اخلمي�ض 

املتحدة.
خارجية  وزراء  م��ن  ع��دد  ح�سره  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ورك���ز 
�سيا�سات  و�سع  على  دولية  ومنظمة  دولة  اأربعني  نحو  وممثلي 
عمل  برامج  متويل  ا�ستدامة  �سمان  �ساأنها  من  وا�سراتيجيات 
لالجئني  احل��ي��وي��ة  خدماتها  ت��ق��دمي  م��ن  لتمكينها  ال��وك��ال��ة 

الفل�سطينيني يف مناطق عملياتها اخلم�ض.

الكاظمي سيدعو إلى جولة 
ثالثة من الحوار الوطني

*بغداد
الكاظمي،  م�سطفى  العراقي،  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ك�سف 
اجلمعة، عزمه الدعوة اإىل جولة ثالثة من احلوار الوطني حلل 

م�سكالت العراق.
القوى  من  “اأطلب  تلفزيونية:  مقابلة  يف  الكاظمي  وق��ال 
ال�سيا�سية العراقية حتمل م�سوؤولياتها التاريخية جتاه العراق 

وال�ستفادة من فر�ض احلوار الوطني«.
�سيء  كل  يف  احلكومة  ف�سل  يتمنى  من  “هناك  واأ���س��اف: 
ب�سبب خالفات �سخ�سية معي، واأدعو جميع الأطراف التي لديها 
خالفات معي اإىل ت�سفيتها بعيدًا عن م�سالح ال�سعب، و�ساأ�سحي 
و�سعه  اإىل  البلد  واإع����ادة  العراقيني  اأج��ل  م��ن  �سيء  ك��ل  يف 
الطبيعي«. واأردف بالقول: “�ساأدعو اإىل جولة ثالثة من احلوار 
موؤكدًا:  �سوى احلوار”،  لدينا  �سبيل  الوطني حلل م�سكالتنا ول 
امل�سوؤوليات  حتمل  اجلميع  وعلى  العراق  لبناء  فر�سة  “لدينا 
جتاه ذلك«. واأ�ساف الكاظمي: “�سن�ساهم يف كل �سيء للم�ساعدة 

يف ا�ستقرار املنطقة للمحافظة على كرامة �سعوبها«.
و�سدد على �سرورة اأن “تتعاون موؤ�س�سات الدولة والت�سريعية 
والق�سائية والأمنية لإنهاء حالة ال�سالح املنفلت”، لفتًا اإىل اأن 
واتخذنا اإجراءات يف  املنفلت  ال�سالح  ميتلك  من  يعلم  “اجلميع 
املا�سي  الأ�سبوع  “اعتقلنا  قائاًل:  الكاظمي،  وختم  معاجلته«. 
الدولة اعرف بقتل  �سخ�سًا مهمًا كان ينتمي لإحدى موؤ�س�سات 

املتظاهرين وبع�ض ال�سخ�سيات«.
وحدثت ما بني جولتي احلوار الوطني، الأوىل التي عقدت 
اإثر  اجل��اري،  ال�سهر  مطلع  عقدت  التي  والثانية  اأغ�سط�ض،  يف 
العمل  اعتزاله  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري،  التيار  زعيم  اإع��الن 

ال�سيا�سي، اأحداث اأمنية خطرية.
وخرج اأن�سار ال�سدر يف احتجاجات حا�سدة حتولت ل�سدامات 

م�سلحة، جنم عنها �سقوط ع�سرات القتلى ومئات اجلرحى.

جنوب السودان ينفي االعتراف 
بجبهة البوليساريو االنفصالية

*وكاالت
نفت جمهورية جنوب ال�سودان، اأن تكون قد اعرفت بجبهة 
البولي�ساريو التي ت�سعى لنف�سال اأقاليم املغرب اجلنوبية، فيما 

اأكدت عزم جوبا على تقوية عالقاتها الثنائية مع الرباط.
جنوب  جمهورية  رئي�ض  نائب  بني  لقاء  اإث��ر  النفي  وج��اء 
ال�سودان، مع ممثلي جبهة البولي�ساريو النف�سالية، على هام�ض 

اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
موجهة  ر�سالة  يف  ال�سودان،  جنوب  خارجية  وزارة  وقالت   
تعرف  جوبا  اإن  بوريطة،  نا�سر  املغربي،  اخلارجية  وزير  اإىل 

فقط بالدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة.
يعني  ل  البولي�ساريو  بوفد  الت�سال  اأن  الر�سالة  واأ�سافت   
ل  اأن��ه  كما  بالكيان،  الدولة  اع��راف  الأح���وال  من  ح��ال  ب��اأي 
للعالقات  املغرب وتطبيعا  ال�سحراء عن  لنف�سال  تاأييدا  يعني 
مع اجلبهة التي اأعلنت جمهورية من جانب واحد ل تعرف بها 

الأمم املتحدة.
نيويورك،  يف  اجلمعة،  يوم  وزعت  التي  املرا�سلة،  واأ�سافت   
باأن  املغرب  اإب��الغ  تود  ال�سودان  جنوب  جمهورية  حكومة  اأن 
الجتماع الذي عقد يف نيويورك، ل ينفي باأي حال من الأحوال 

العالقات الثنائية ال�سراتيجية مع املغرب.

ترامب يتحدث عن الحرب 
العالمية الثالثة.. »هذه توقعاتي«

قبالة ساحل طرطوس.. أرقام الضحايا 
تعكس مأساة “القارب المنكوب«

*وكاالت
ال�سبت،  لالأنباء،  يونهاب  وكالة  ذكرت 
اأن اجلي�ض الكوري اجلنوبي ر�سد موؤ�سرات 
ت�ستعد  رمب���ا  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  ع��ل��ى 
غوا�سة،  تطلقه  بالي�ستي  �ساروخ  لختبار 
هاري�ض  كامال  زي��ارة  من  اأي��ام  قبل  وذل��ك 

نائبة الرئي�ض الأمريكي.
م�سدر  عن  نقال  يونهاب،  وكالة  واأفادت 
اأن  ا�سمه،  تذكر  مل  جنوبي  كوري  ع�سكري 
املا�سي  الأ�سبوع  ا�ستعدادات  ر�سد  اجلي�ض 
يف �سينبو جنوب مقاطعة هاجميونغ بكوريا 

ال�سمالية.
اأبحاث  ملركز  تقرير  مع  هذا  ويتوافق 

املا�سي،  الأ�سبوع  املتحدة  الوليات  مقره 
والذي ا�ست�سهد ب�سور الأقمار ال�سطناعية 
بيان،  يف  الرئا�سي  املكتب  وذكر  التجارية. 
يون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ض  اأن  ال�سبت، 
�سوك يول على علم باملوؤ�سرات والتحركات 
التي ت�سري اإىل ا�ستفزازات كوريا ال�سمالية، 
التي  البالي�ستية  ال�سواريخ  ذل��ك  يف  مب��ا 

تطلق من الغوا�سات.
نائبة  ه��اري�����ض  ت���زور  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الأ�سبوع  هذا  املنطقة  الأمريكي  الرئي�ض 

وتلتقي بزعماء اليابان وكوريا اجلنوبية.
الأمريكية  بالإدارة  كبري  م�سوؤول  وقال 
اإج���راء  اإن  اجلمعة،  �سحفية،  اإف���ادة  يف 

اآخر حمتمل  اأي ا�ستفزاز  اأو  جتربة نووية 
خالل زيارة هاري�ض اإىل املنطقة، لكن لي�ض 

لديهم توقعات اأو بيانات.
اإىل  اأمريكية  طائرات  حاملة  وو�سلت 
الأوىل  للمرة  اجلمعة،  اجلنوبية،  كوريا 
�سفن  اإىل  لتن�سم  ���س��ن��وات،   4 ن��ح��و  م��ن��ذ 
تدريبات  يف  للم�ساركة  اأخ���رى  ع�سكرية 

م�سركة مع القوات الكورية اجلنوبية.
بالنت�سار  ال�سمالية  ك��وري��ا  ون���ددت 
امل�سركة  والتدريبات  الأمريكي  الع�سكري 
على  تدريبات  باأنها  وو�سفتها  ال�سابقة 
العدائية  ال�سيا�سات  على  ودليل  احل��رب 

لوا�سنطن و�سول.

كوريا الشمالية تستبق زيارة كامال 
هاريس.. بـ«اختبار الرعب«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
على  الفوز  يف  م�سر  منتخب  جنح   
النيجر )0/3(، يف مباراة ودية اأقيمت 
م�ساء اجلمعة، على ا�ستاد الإ�سكندرية.

�سالح  حممد  م�سر:  اأهداف  و�سجل 
)ه��دف��ان( اأح��ده��م��ا م��ن رك��ل��ة ج��زاء، 
اأوىل التجارب  وم�سطفى حممد، خالل 
املدرب  قيادة  حتت  للفراعنة  الودية 

الربتغايل، روي فيتوريا.
فيها  يحرز  التي  الأوىل  امل��رة  وهي 
م��ب��اراة لأح��د  اأول  ه��دف��ني، يف  ���س��الح 
مدربي منتخب م�سر، منذ عهد املك�سيكي 

خافيري اأجريي.
واملفارقة اأن تلك املباراة كانت اأمام 
اأمم  كاأ�ض  ت�سفيات  يف  اأي�سا،  النيجر 
وقتها  امل�سري  املنتخب  وف��از  اإفريقيا، 
ذلك  خالل  هدفني  �سالح  و�سجل   ،0/6
�سبتمرب/  8 ي��وم  اأق��ي��م  ال��ذي  اللقاء، 

اأيلول 2018.
كوبر،  هيكتور  الأرجنتيني  وم��ع 

اأوىل مواجهاته  امل�سري  املنتخب  خا�ض 
وف��از  ودي����ا،  ال���س��ت��وائ��ي��ة  غينيا  ���س��د 
وقتها 2-0 بهديف با�سم مر�سي وحممود 

تريزيجيه.
و�سجل �سالح لأول مرة مع كوبر، يف 
املباراة الثالثة التي جاءت اأمام تنزانيا، 
�سمن اجلولة الأوىل لت�سفيات كاأ�ض اأمم 

اإفريقيا، عندما انت�سر الفراعنة 0/3.
غاب  فقد  ال��ب��دري،  ح�سام  م��ع  اأم���ا 
لالإ�سابة،  مواجهات   4 اأول  عن  �سالح 
دون  اخل��ام�����س��ة  امل���ب���اراة  يف  و����س���ارك 
اأح��رز  ال�ساد�ض  اللقاء  ويف  ت�سجيل، 

هدفني �سد جزر القمر.
كارلو�ض  ال��ربت��غ��ايل  ق��ي��ادة  وحت��ت 
 4 اأول  يف  ���س��الح  ي�سجل  مل  ك��ريو���ض، 
العامل،  كاأ�ض  ت�سفيات  �سمن  مواجهات 
العرب،  كاأ�ض  بطولة  يف  ي�سارك  مل  كما 

لأنها كانت خارج الأجندة الدولية.
خام�ض  ل��ي��ف��رب��ول  جن���م  وخ���ا����ض 
م���واج���ه���ات���ه حت���ت ق���ي���ادة ك���ريو����ض، 
الأمم  ك��اأ���ض  م�ستهل  يف  نيجرييا  اأم���ام 
يهز  اأن  دون  الأخ������رية،  الإف��ري��ق��ي��ة 

ال�سباك اأي�سا.
اأمام  ال�ساد�ض  اللقاء  يف  �سجل  لكنه 

غينيا بي�ساو، عندما فاز املنتخب امل�سري 
بف�سل هدفه.

اإي��ه��اب ج���الل، خ��ا���ض �سالح  وم���ع 
مباراة واحدة من اأ�سل 3 مواجهات، قاد 

فيها جالل املنتخب امل�سري.
غينيا،  اأم��ام  املواجهة  تلك  وج��اءت 
ت�سفيات  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  �سمن 
فيها  ي��ع��رف  ومل  اإف��ري��ق��ي��ا،  اأمم  ك��اأ���ض 
غ��اب  بينما  ال�����س��ب��اك،  ط��ري��ق  ���س��الح 
اجلولة  اإط��ار  يف  اإثيوبيا،  مواجهة  عن 
كوريا  ودية  بجانب  للت�سفيات،  الثانية 

اجلنوبية، ب�سبب الإ�سابة.
توظيف خمتلف

ات�������س���ح م����ن خ�����الل ودي������ة م�����س��ر 
ل�ستخدام  ي�سعى  فيتوريا  اأن  والنيجر، 
منحه  خالل  من  خمتلف،  ب�سكل  �سالح 
امل�ساحات  يف  واللعب  النطالق  حرية 
خلف الأظهرة، م�ستغال اإياه ب�سكل اأكرب 

يف مهمة اإنهاء الهجمات.
الهدف  يف  ال��ري��دز  جن��م  ظهر  وق��د 
الأمين  اجلناح  من  يتحرك  وهو  الأول، 
اإىل قلب امللعب، ليكون مهاجما ثانيا مع 
لنف�سه  خلق  وبالفعل  حممد.  م�سطفى 
وت�سلم  اجلزاء،  منطقة  داخل  امل�ساحة 
و�سددها  ب��رباع��ة،  مرمو�ض  عمر  ك��رة 

ملرمى  الي�سرى  الزاوية  اأق�سى  يف  بقوة 
كان  النيجر. وهو توظيف خمتلف عما 
يحدث يف فرة كريو�ض، الذي كان يعتمد 
على �سالح يف بناء اللعب، والنزول كثريا 
اإىل و�سط امللعب، يف دور اأقرب اإىل �سانع 

الألعاب.
املناف�سني  لركيز  ا�ستغالل  وذل��ك 
اهتمام  ���س��الح  ي��ج��ذب  بحيث  ع��ل��ي��ه، 
املناف�ض،  الفريق  م��ن  اثنني  اأو  لع��ب 
عنا�سر  لباقي  امل�ساحات  تظهر  ووقتها 

الفراعنة.
امل��ع��دل  ���س��ع��ف  اإىل  ذل����ك  واأدى 
 13 ففي  كريو�ض،  مع  ل�سالح  التهديفي 
مباراة “4 يف ت�سفيات كاأ�ض العامل، 7 يف 
اإفريقيا، مواجهتا ال�سنغال يف  كاأ�ض اأمم 
ت�سفيات املونديال”، �سجل هدفني فقط 

مع �سناعة 4 اأهداف.
فيتوريا  لعب  اأ�سلوب  ي�ساعد  وق��د 
خ��ط��ورة  ت�سكيل  ع��ل��ى  ���س��الح  حم��م��د 
مرمى  على  م�ستمرة،  ب�سفة  ك��ب��رية، 
املناف�سني، خا�سة مع اعتماد الربتغايل 
ال�سماح  ل��ع��دم  ال��ع��ايل،  ال�سغط  على 
الهجمة،  بناء  اأو  بال�ستحواذ  للخ�سم 
اأ�سرع وقت ممكن،  مع ا�سرداد الكرة يف 

بجانب الدفاع ككتلة واحدة.

*وكاالت
�سجل حممد �سالح، جنم منتخب م�سر 
النيجر  اأمام  للفراعنة  هدفني  وليفربول، 
املنتخبني  جتمع  التي  الودية  امل��ب��اراة  يف 

على ملعب �ستاد الإ�سكندرية.
طولية  متريرة  مرمو�ض،  عمر  وت�سلم 
�سالح  اإىل  م��رره��ا  الي�سرى،  اجلهة  على 
املدافع،  راوغ  الذي  اجلزاء  منطقة  داخل 
الزاوية  اأق�سى  يف  قوية  بي�سراه  و�سدد 
الدقيقة  يف  النيجر  حل��ار���ض  ال��ي�����س��رى 
)43(، قبل اأن ي�سجل الهدف الثاين له يف 

الدقيقة )67، ركلة جزاء(.
مع  ل��ه  هدفني  اأول  هما  ���س��الح،  ه��ديف 

ربع  يف  املغرب  اأم��ام  هدفه  منذ  الفراعنة 
يناير/  30 يوم  اأفريقيا  اأمم  كاأ�ض  نهائي 

مع  اأح���رز  ���س��الح  اأن  اأي  امل��ا���س��ي،  ك��ان��ون 
و3  ���س��ه��ور   7 م��ن��ذ  م���رة  لأول  ال��ف��راع��ن��ة 

اأ�سابيع: “231 يوًما«.
ليعود  م��ب��اري��ات   5 ���س��الح  واح��ت��اج   
م�سر؛  منتخب  مع  اأخرى  مرة  للت�سجيل 
بن�سف  الكامريون  اأمام  ي�سجل  مل  حيث 
ال�سنغال  و���س��د  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ن��ه��ائ��ي 
اأم���ام  ��ا  اأي�����سً ي��ح��رز  ومل  ال��ن��ه��ائ��ي،  يف 
النهائية  املرحلة  يف  الترياجنا  اأ���س��ود 
مواجهة  وكذلك  العامل،  كاأ�ض  لت�سفيات 
اأمم  لت�سفيات  الأوىل  اجلولة  يف  غينيا 

فريقيا. اأ
م��ب��اراة  يف  ���س��الح  ي�����س��ارك  مل  بينما 
للت�سفيات،  الثانية  ب��اجل��ول��ة  اإث��ي��وب��ي��ا 
عن  غ��اب  حيث  اجلنوبية؛  كوريا  وودي��ة 

املباراتني لالإ�سابة.
م�سطفى  اأح���رز  مت�سل،  �سعيد  على   
الدقيقة  يف  ال��ث��اين  م�سر  ه��دف  حم��م��د، 
مع  ال��ت��وايل  على  ل��ه  ال��ث��اين  وه��و   ،)56(
املنتخب بعدما �سبق و�سجل يف ودية كوريا 
 4 اآخ��ر  يف  الثالث  الهدف  وهو  اجلنوبية، 
اأمام غينيا  مباريات للفراعنة حيث اأحرز 
الأوىل  باجلولة  املا�سي  يونيو/متوز  يف 

لت�سفيات اأمم اأفريقيا.

*وكاالت
وليد  القدم  لكرة  املغربي  للمنتخب  اجلديد  املدرب  ا�ستهل 
الركراكي م�سواره على راأ�ض الإدارة الفنية ل�«اأ�سود الأطل�ض« 
باأف�سل طريقة ممكنة، بقيادته اإىل فوز م�ستحق على ت�سيلي 
2-�سفر، اجلمعة، على ملعب »كورنيا اإل برات« اخلا�ض بنادي 

اإ�سبانيول يف مدينة بر�سلونة الإ�سبانية.
واأحزر كل من مهاجم اأجنيه الفرن�سي �سفيان بوفال ولعب 
و�سط �سمبدوريا الإيطايل عبد احلميد �سابريي، هديف املباراة.

وفر�ض الركراكي الذي قاد الوداد البي�ساوي اإىل ثنائية 
نف�سه  املا�سي،  املو�سم  اإفريقيا  اأبطال  ودوري  املحلي  ال��دوري 
يف  جنح  الذي  �سابريي  خ�سو�سا  اأكلها  اأعطت  التي  بتبديالته 
فقط  دقيقتني  بعد  الأوىل  الدولية  مباراته  يف  ال�سباك  هز 
ت�سل�سي  الركراكي بجناح  اأمالح. ودفع  �سليم  من دخوله مكان 
الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  كان  الذي  زيا�ض  حكيم  الإجنليزي 
التي اأدت اإىل اإقالة وحيد خليلودزيت�ض، اأ�سا�سيا منذ البداية 
بايرن  ظهري  اأ�سرك  فيما  ال��دويل،  اعتزاله  عن  اأع��اده  بعدما 
ميونيخ الأملاين ن�سري مزراوي يف مركز اجلناح الأي�سر يف ظل 
الإ�سابة  اآدم ما�سينا ب�سبب  اأودينيزي الإيطايل  غياب مدافع 

التي �ستحرمه من امل�ساركة يف مونديال قطر.
به  دفع  الذي  داري  اأ�سرف  الفرن�سي  بري�ست  مدافع  وكاد 
الركراكي اإىل جانب القائد رومان �ساي�ض يف ظل غياب مدافع 
اأن  اأكرد ب�سبب الإ�سابة،  نايف  و�ست هام يونايتد الإجنليزي 
بجوار  مرت  ركنية  ركلة  من  راأ�سية  ب�سربة  الت�سجيل  يفتتح 

القائم الأي�سر يف الدقيقة الثامنة.
واأنقذ حار�ض مرمى اإ�سبيلية الإ�سباين يا�سني بونو والقائم 
ملهاجم  انفراد  اإث��ر  حمقق  هدف  من  املغربي  املنتخب  الأمي��ن 
بالكبرين روفرز الإجنليزي بن برييتون ديا�ض يف الدقيقة 24.
لكن  الثاين،  ال�سوط  يف  اأف�سليته  املغربي  املنتخب  وتابع 
ارتدت  فيدال  اأرتورو  لنجمها  بت�سديدة  تباغته  كادت  ت�سيلي 

من العار�سة يف الدقيقة 54.

األميرة آية تشارك في اجتماعات 
االتحادين الدولي واآلسيوي للطائرة

*وكاالت
يدر�ض بر�سلونة ا�ستعادة خدمات الأرجنتيني ليونيل مي�سي، جنم 
باري�ض �سان جريمان، يف ال�سيف املقبل، عقب انتهاء عقده مع النادي 

الفرن�سي.
بر�سلونة  فاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة  ووفقا 
يواجه حتديا بكيفية اإعادة بناء العالقة بني مي�سي والرئي�ض خوان 
اإىل  ليو  انتقال  اإثر  املا�سي،  العام  حدث  الذي  اخلالف  بعد  لبورتا، 

باري�ض.
وقالت م�سادر يف بر�سلونة اإن العالقة بني لبورتا ومي�سي بداأت يف 
العودة، عن طريق ر�سالة هاتفية بني الثنائي، لكن مل يحدث اأي لقاء، 

فيما نفى املقربون من ليو وجود ات�سالت بني الطرفني عرب الهاتف.
من  بالعودة  مي�سي  يقنع  قد  بر�سلونة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
البار�سا،  مع  مل�سريته  عظيم  تكرمي  تنظيم  عليه  يعر�ض  اأن  خ��الل 

بالإ�سافة اإىل اأن يكون �سفريا للنادي الكتالوين.
وي�سرط بر�سلونة اأن يوافق مي�سي على خف�ض راتبه كي يعود اإىل 
النادي، بالإ�سافة اإىل تقبله لعب دور ثانوي مع الفريق اعتمادا على 

قرارات املدرب.
واأو�سحت اأن النادي يقدر مي�سي ب�سكل كبري، لكنه ل يريد اأن يقلل 

من اأدوار لعبني بارزين مثل بيدري وجايف.
ويحتاج بر�سلونة اإىل خف�ض قائمة رواتبه لأكر من 200 مليون 

يورو يف املو�سم املقبل، اإذا اأراد ا�ستعادة مي�سي، ومنحه راتبا كبريا.
رواتب  الذين يح�سلون على  الالعبني  العديد من  ول يزال هناك 
دي  وفرينكي  األبا  وجوردي  بيكيه  جريارد  مثل  الفريق،  داخل  كبرية 

يوجن وممفي�ض ديباي.
وهمي  كمهاجم  مي�سي  يلعب  اأن  ي�سعب  الفني،  امل�ستوى  وعلى 
يتواجد يف  بينما قد  ليفاندوف�سكي،  روبرت  برب�سلونة، يف ظل وجود 
اأو يعود اإىل و�سط امللعب يف حالة تغيري اخلطة  مركز اجلناح الأمين 

اإىل اإىل 3-4-3 اأو 3-2-4 -1.

*وكاالت
�سعود  بن  الرحمن  عبد  الأمري  ملعب  على  تدريباته  الن�سر  يعاود 

مبقر النادي، بعد اأن متتع الالعبون باإجازة ملدة يومني.
ويقت�سر التدريب على فرة واحدة، ي�ستعيد خاللها اجلهاز الفني 
خدمات املدافع علي لجامي، واملهاجم حممد مران، بعد تعافيهما من 

الإ�سابة التي حلقت بهما موؤخرا.
الكال�سيكو  مواجهة  قبيل  للفريق  كبرية  اإ�سافة  الالعبان  وميثل 
اأكتوبر/ت�سرين الأول على ملعب مر�سول  اأمام الحتاد، يف الثاين من 

بارك، ل�سالح اجلولة اخلام�سة من دوري رو�سن للمحرفني.
م�ساريبوف،  الدين  ج��الل  الأوزب��ك��ي  امل�ساب  الثالثي  و�سيتابع 
التاأهيلية  الربامج  ع�سريي  الفتاح  وعبد  مارتنيز،  بيتي  والأرجنتيني 

يف العيادة بعد اأن تاأكد غيابهم عن املواجهة.
الفريقني  ب��ني  م��ن��اورة  لإج���راء  جار�سيا  رودي  امل���درب  ويتجه 

الأ�سا�سي وال�سباب خالل اليومني املقبلني، للتجهيز ملواجهة الحتاد.
انت�سارات   3 من  نقاط،   9 بر�سيد  الرابع  املركز  الن�سر  ويحتل 

وخ�سارة وحيدة اأمام التعاون.

*وكاالت
منتخب  لعبي  على  العارم  غ�سبها  الإجنليزية  اجلماهري  �سبت 
بالدها ومديره الفني جاريث �ساوثجيت، بعد اخل�سارة على يد اإيطاليا 

بهدف دون رد، اليوم اجلمعة، يف دوري الأمم الأوروبية.
وهبط املنتخب الإجنليزي للم�ستوى الثاين قبل جولة واحدة على 
نهاية دور املجموعات، بعدما تذيل ترتيب املجموعة الثالثة بنقطتني 

فقط.
�ساوثجيت  تعر�ض  عن  الربيطانية  “ال�سن”  �سحيفة  وك�سفت 
بعد  الثالثة”  “الأ�سود  جماهري  من  ا�ستهجان  ل�سافرات  ولعبيه، 

املباراة مبا�سرة.
لل�سافرات  تفهمه  عدم  الإجنليزي  املدرب  اأبدى  الهزمية،  ورغم 

التي اأطلقتها جماهري بالده مبلعب �سان �سريو عقب �سافرة النهاية.
اللعب  من  هدف  اأي  ت�سجيل  يف   2020 ي��ورو  بطل  و�سيف  وف�سل 
املفتوح على مدار 5 جولت، حيث جاء هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

*وكاالت
خوان  مع  هدنة  اإىل  بر�سلونة،  جنم  ي��وجن،  دي  فرينكي  تو�سل 
تقرير  بح�سب  احل��ايل،  املو�سم  نهاية  حتى  البار�سا،  رئي�ض  لبورتا، 

�سحفي كتالوين.
بني  متوترة  العالقة  اأن  ال�سحفية،  التقارير  من  العديد  وزعمت 
الطرفني، ب�سبب رف�ض دي يوجن خف�ض راتبه اأو النتقال اإىل ناٍد اآخر، 

يف اإطار املريكاتو ال�سيفي املا�سي.
تو�سل  ي��وجن  دي  ف��اإن  الكتالونية،  “�سبورت”  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 
اجلاري،  املو�سم  نهاية  يف  مًعا  الجتماع  ب�ساأن  لبورتا،  مع  اتفاق  اإىل 

ومناق�سة تعديل راتبه.
بعدم  الهولندي،  الدويل  وعد  لبورتا  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
التحرك ق�سائًيا لإبطال عقده اجلديد مع بر�سلونة، والذي وقعه يف 

عهد الرئي�ض ال�سابق للنادي، جو�سيب ماريا بارتوميو.

ميالن يدرس استبعاد ماينان 
من دوري األبطال

*وكاالت
يدر�ض ميالن ا�ستبعاد حار�سه الفرن�سي، مايك ماينان، من قائمته 
مواجهة  خالل  لها  تعر�ض  التي  الإ�سابة  بعد  اأوروب��ا،  اأبطال  بدوري 
الديوك والنم�سا، �سمن مناف�سات دوري اأمم اأوروبا، والتي �ستبعده عن 

املباريات ملدة �سهر على الأقل.
اأمام  املقبلة،  ميالن  مباريات  يف  متاحا  ماينان  يكون  لن  وبالتايل 

اإمبويل وت�سيل�سي )مواجهتان( ويوفنتو�ض وفريونا.
يدر�ض  ميالن  ف��اإن  الإي��ط��ايل،  مريكاتو”  “كالت�سيو  ملوقع  ووفقا 
ال�ستفادة من لوائح دوري الأبطال، التي متنحه حق ا�ستبعاد ماينان 
بدل  تاتارو�سانو  �سيربيان  الثاين  احلار�ض  وقيد  القائمة،  من  موؤقتا 

منه.
اأن  تثبت  طبية،  �سهادة  تقدمي  اإىل  فقط  الرو�سونريي  ويحتاج 
اإ�سابة ماينان حتتاج فرة تعايف لأكر من �سهر، كي يح�سل على ميزة 

ال�ستبدال.
اأبطال  دوري  يف  ميالن،  مع  �سارك  اأن  �سبق  تاتارو�سانو  اأن  يذكر   
واأتلتيكو  بورتو  �سد  مباريات   3 خا�ض  عندما  املا�سي،  باملو�سم  اأوروبا 

مدريد، عقب اإجراء ماينان عملية جراحية.

*وكاالت
تغلبت الأرجنتني وديا على هندورا�ض بثالثية نظيفة، و�سط تاألق 

قائدها ليونيل مي�سي الذي اأحرز ثنائية.
وكان مي�سي، لعب باري�ض �سان جريمان، جنم املباراة التي اأقيمت 
اجلمعة  م�ساء  الأمريكية،  ميامي  مبدينة  روك”  “هارد  ملعب  يف 

بالتوقيت املحلي.
جزاء  �سربة  من  الأول  الثالثية،  من  “الربغوث” هدفني  و�سجل 
بعد  هندورا�ض،  حار�ض  فوق  من  بت�سديدة  )ق69(  والثاين  )ق47(، 

متريرة من اإنزو فرنانديز.
الهدف  �سجل  مارتينيز قد  كان لوتارو  بعدما  مي�سي،  وجاء هدفا 

الأول لالأرجنتني، يف الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
و�سهدت املباراة �سيطرة ملنتخب الأرجنتني، الذي ي�ستعد للم�ساركة 

يف مونديال 2022 بقطر، وقد ح�سرها نحو 70 األف م�سجع.

*وكاالت
النجم  وداع  يف  ن��ادال،  رافائيل  الإ�سباين  النجم  دم��وع  انهمرت 
م�سريته  يف  الأخ��رية  املباراة  خو�سه  بعد  فيدرر،  روج��ر  ال�سوي�سري 

الحرافية.
وعقب خو�ض فيدرر مباراته الأخرية يف م�سريته، والذي خ�سره يف 
الزوجي رفقة نادال يف كاأ�ض ليفر، اأمام الثنائي جاك �سوك وفران�سي�ض 

تيافو، بكي النجم ال�سوي�سري اأثناء حتية اجلماهري.
ومع بكاء فيدرر، بكى نادال هو الآخر، و�سط الت�سفيق احلار الذي 

تلقاه روجر من اجلماهري احلا�سرة باأر�ض امللعب.
ليفر،  كاأ�ض  يف  م�ساركته  عقب  �سيعتزل  اأنه  اأعلن  فيدرر  اأن  يذكر 
م�سريته  يف  له  الأخ��رية  �ستكون  الزوجي  يف  نادال  رفقة  مباراته  واأن 

الحرافية.

ثنائية ميسي تقود 
األرجنتين لهزيمة هندوراس

نادال يبكي في وداع فيدرر

في أول مباراة للركراكي.. »أسود 
األطلس« تكشر عن أنيابها

هل يزيد توظيف فيتوريا 
الجديد فاعلية صالح؟

صالح يعود للتسجيل مع 
منتخب مصر بعد 231 يوما

*وكاالت
الفي�سل،  بنت  اآي��ة  الأم���رية  �ساركت 
الطائرة،  للكرة  الأردين  الحتاد  رئي�سة 
ال��ع��م��وم��ي��ة  يف اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة 
ل��الحت��اد ال���دويل، وال��ت��ي ب���داأت اجلمعة 
يف  �سارك  كما  الهولندية،  اآرمن  مدينة  يف 
الجتماعات نائب �سموها بالحتاد جهاد 

قطي�سات.
مع  قوية  بعالقات  الأردن  ويرتبط 
موؤخرا  اأث��م��رت  والتي  ال���دويل،  الحت��اد 
عن دعم الحتاد الدويل لالحتاد الأردين 
اأوليفري،  ماتيا�ض  الأرجنتيني  ب��امل��درب 
املنتخبات  تدريبات  حاليا  يقود  ال��ذي 
الحتاد  ا�ست�سافة  جانب  اإىل  الوطنية، 
و�سهدت  الدولية  املدربني  لدورة  الأردين 
وال��دول  الأردن  م��ن  دار���س��ا   55 م�ساركة 

العربية.
قد  وقطي�سات  اآي���ة  الأم���رية  وك��ان��ت 

اجلمعية  اجتماع  يف  كذلك  اأم�ض  �ساركا 
خالله  ومت  الآ�سيوي،  لالحتاد  العمومية 
مناق�سة العديد من الأمور التي تهم اللعبة 

يف قارة اآ�سيا.
واأع�ساء  برئي�ض  اآية  الأم��رية  والتقت 

احتاد غرب اآ�سيا، واأثنت على الدور الكبري 
الذي يقوم به الحتاد يف تطوير اللعبة يف 

منطقة غرب اآ�سيا.
الحت���اد  ع��ن  ���س��ادرة  لن�سرة  ووف��ق��ا 
اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  رئي�ض  ع��رب  الأردين، 
اعتزازه  بالغ  عن  الكواري،  علي  القطري 

الحت��اد  يبذلها  ال��ت��ي  الكبرية  باجلهود 
ن�ساطات  اإجناح  يف  املتميز  ودوره  الأردين 
الحت���اد. واأك���د ال��ك��واري ق��درة الحت��اد 
اآ�سيا  ا�ست�سافة بطولة غرب  الأردين على 
الكبرية  للخربات  نظرا  لل�سيدات،  الأوىل 

التي يزخر بها الحتاد الأردين.

برشلونة يدرس عودة ميسي.. 
و3 عوائق تهدد الصفقة

النصر يستعيد الثنائي 
المصاب قبل موقعة االتحاد

جماهير إنجلترا تطلق صافراتها 
على ساوثجيت والعبيه

دي يونج والبورتا 
يتوصالن لهدنة

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



انذار بالعودة 
اىل العمل

حممود  طارق  ر�ؤى  املوظفة:.  اىل   
الهباهبة.

نظرا لتغيبك عن العمل لدى موؤ�س�سة 
عنوان اجلمال مل�ستح�سرات التجميل 
د�ن  متتالية  اأيام  ع�سرة  من  الكرث 
لذا  قانوين،  مببرر  ا�  ر�سمي  عببذر 
العمل  اىل  العودة  ب�سر�رة  ننذرك 
خالل مدة ثالث ايام من تاريخ ن�سر 
فاقدة   تعتري  �اال  االعببالن  هببذا  
العماليه  حقوقك  �كافة  لوظيفتك 
فقره   )28( املببادة  لن�ص  ا�ستنادًا 
�العمال   العمل  قانون  من  )هببببب( 

االردين .
املنذر

موؤ�س�سة عنوان اجلمال 
مل�ستح�سرات التجميل
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*عمان 
»اأورجن  ل��سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأكد 
الأردن  اأورجن  اأن  ماريني  ت��ريي  الأردن« 
اخلام�ض  اجليل  يف  كبري  ب�سكل  �ست�ستثمر 
بنيتها  لتعزيز  املقبلة  الأع�����وام  خ���الل 

التحتية القائمة.
واأ�سار اإىل دعم جمموعة اأورجن العاملية 
لتقدمي خدمات اجليل اخلام�ض يف اململكة، 
والذي متثل يف نية ال�سركة رفع ال�ستثمار 
واإتاحة  الأردن  اأورجن  مل�ساندة  الراأ�سمايل 
املجموعة  نالتها  ال��ت��ي  املتميزة  اخل���ربة 
ال��ع��امل��ي��ة يف اإط����الق اجل��ي��ل اخل��ام�����ض يف 
اإ�سبانيا  �سلوفاكيا،  فرن�سا،  منها  عّدة  دول 
وب���ول���ن���دا، خ��ا���س��ة م���ع ت��وّق��ع��ات جت���اوز 
جميع  يف  املليار  اخلام�ض  اجليل  ا�سراكات 

اأنحاء العامل خالل العام احلايل.
التفاقية  اأهمية  اإىل  ماريني  ولفت 

التي وّقعتها ال�سركة اأخريا مع هيئة تنظيم 
قطاع الت�سالت يف متهيد الطريق مل�ستقبل 

الت�سالت يف الأردن.
�ستمنح  التفاقية،  مبوجب  اأنه  واأو�سح 
اخلام�ض،  اجليل  ت���رددات  رخ�ض  الهيئة 
ب��ح��ي��ث ي��ل��ت��زم ك���ل م�����زّود ح��ا���س��ل على 
اخلام�ض  اجليل  خدمات  باإطالق  الرخي�ض 
من  �سهرًا   18 تتجاوز  ل  مدة  خالل  جتاريًا 

تاريخ ترخي�سها.
واأ����س���ار يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
يف  التفاقية  اأهمية  اإىل  )برا(  الأردنية 
ال�سوق  اإىل  اخلام�ض  اجليل  خدمات  اإدخال 
الأردين، معتربًا ح�سول م�سغلي الت�سالت 
تقدمي  تتيح  التي  ال���رددات  رخ�ض  على 
ه��ذه اخل��دم��ات ان��ط��الق��ة ج��دي��دة لقطاع 
املحلي  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 
التي  القطاعات  جميع  يف  الأعمال  ومنوذج 
يتجّزاأ  ل  جزءًا  الرقمية  احللول  اأ�سبحت 

منها.
اجليل  خدمات  توفر  اإن  ماريني:  وقال 

اخلام�ض يف اململكة يعد نقلة نوعية، ل �سيما 
جهد  نتيجة  ج��اء  ال��ذي  التفاق  حيث  من 
دوؤوب بني م�سغلي الت�سالت وكل من وزارة 
تنظيم  وهيئة  والريادة  الرقمي  القت�ساد 
من  �سامية  بتوجيهات  الت�����س��الت  قطاع 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين، ليتم الإعالن 
التحديث  روؤي��ة  اإط��الق  مع  بالتزامن  عنه 
الق��ت�����س��ادي، وب��اع��ت��ب��ار خ��دم��ات اجليل 
اخلا�سة  ال��روؤي��ة  رك��ائ��ز  اإح���دى  اخلام�ض 

بقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
وح�����ول ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة خل��دم��ات 
الإمكانات  اأن  ماريني  اأكد  اخلام�ض،  اجليل 
وغري  هائلة  التقنية  ه��ذه  �ستتيحها  التي 
بالذكاء  اخلدمات  هذه  تقرن  اإذ  م�سبوقة، 
الفرا�سي  العامل  وتقنيات  ال�سطناعي 
تطبيقات  خ���الل  م��ن  الأ���س��ي��اء  واإن���رن���ت 
وا�ستخدامات جديدة يف خمتلف القطاعات 

لتطوير النقل وال�سحة والطاقة والتعليم.
ال��ط��ري��ق  مت��ّه��د  اخل��دم��ة  اأن  وت���اب���ع: 
ملنظومة رقمية مرابطة ب�سكل جديد كلّيًا 
بف�سل  العمليات  واأمتتة  الذكية  املدن  عرب 

الكفاءة وال�سرعة وخف�ض وقت ال�ستجابة 
مقارنة  ت�سمنها،  ال��ت��ي  العالية  وال�سعة 

بالتقنيات ال�سابقة.
�ستمّكن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  اأن  واأ����س���اف 
القطاعات من رفع كفاءة الأداء وتقليل كلف 
وا�ستك�ساف  الإنتاجية  وتعزيز  ال�ستثمار 
على  احل��ف��اظ  م��ع  لالأعمال  ج��دي��دة  ط��رق 
الرياديني  �ستدفع  كما  البيئية،  امل�سوؤولية 
خمتلف  يف  ح��دي��ث��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  لب��ت��ك��ار 
ال��ق��ط��اع��ات ك��ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي وال��زراع��ي 
وغريها، مما يجعلها ركيزة لدعم ال�ستثمار 
والتنموية  القت�سادية  املجالت  جميع  يف 

على م�ستوى اململكة.
كمزّود  الأردن  اأورجن  دور  ماريني  واأك��د 
رق���م���ي وم�������س���وؤول، ح��ي��ث جت�����اوز حجم 
دينار،  مليار   1.3 اململكة  يف  ا�ستثماراتها 
اجليل  تقنية  اإط��الق  عرب  توا�سل  حني  يف 
التحديث  روؤي���ة  يف  م�ساهمتها  اخل��ام�����ض 
القت�سادي، اإذ تدعم بذلك التطّور الرقمي 
من اأجل حتقيق النمو القت�سادي املجتمعي. 
)برا-غادة حماد(

أورنج األردن: سنستثمر بقوة في تقنية 
الجيل الخامس األعوام المقبلة

الزعبي: موسم قاس يمر على 
قطاع الكهربائيات واإللكترونيات

*عمان 
جتارة  غرفة  يف  والإلكرونيات  الكهربائيات  قطاع  ممثل  و�سف 
باأنه  العام  بداية  منذ  التجاري  القطاع  ن�ساط  الزعبي،  الأردن حامت 

كان قا�سيا، وغري م�سبوق مقارنة مع �سنوات قليلة ما�سية.
وقال الزعبي، يف بيان ال�سبت، “لقد مر على القطاع �سيف ومو�سم 
مقدرا  جدا”،  �سعيفة  ال�سرائية  والقدرة  م�سبوق،  غري  جدا  قا�ض 
حجم الراجع باأعمال القطاع مبا ن�سبته 50 باملئة، �سواء فيما يتعلق 

بالجهزة اأو التمديدات الكهربائية.
واأ�ساف “اأن النخفا�ض احلاد الذي مت طال حجم املبيعات رافقة 
وتكد�سها  وامل�ستوردات  الب�سائع  من  الكبري  باملخزون  كبرية  زي��ادة 
من  �سواء  مالية  تبعات  عليها  ترتب  ما  والتجار،  امل�ستوردين  مبخازن 

فوائد او اأجور وعمليات تخزين«.
والإلكرونيات،  الكهربائيات  قطاع  ن�ساط  تراجع  الزعبي  واأرجع 
ال�سرائية للمواطنني، وارتفاع تكاليف املعي�سة، ما  اإىل �سعف القدرة 
اأدى اإىل العزوف عن �سراء الجهزة الكهربائية اإل لل�سرورة الق�سوى.

يف  الب�سائع  م��ن  واف����را  خم��زون��ا  مي��ل��ك��ون  ال��ت��ج��ار  اأن  واأو����س���ح 
م�ستودعاتهم جراء كميات ال�سترياد الكبرية ما �سي�ساحبه انخفا�ض 
يف قيمتها و�سريتب عليهم تبعات مالية عالية جراء القرو�ض، و�سيلحق 

خ�سائر كبرية باملوردين والتجار ت�سل لنحو 25 باملئة.
اإىل انخفا�ض ا�سعار الب�سائع واملواد يف بالد املن�ساأ  واأ�سار الزعبي 
بن�سبة ت�سل لنحو 20 باملئة، وارتفاع الت�سخم وزيادة اأ�سعار الفائدة 
مل�ستوى  و�سوله  بعد  العاملي  البحري  ال�سحن  اأجور  لراجع  بالإ�سافة 

غري م�سبوق، �سيوؤدي اإىل اإحلاق �سرر باملوردين.
وبني اأن قطاع الكهربائيات والإلكرونيات مت�سابك مع القطاعات 
التجارية ول �سيما الإ�سكانات والإن�ساءات، ما يتطلب توفري كل الدعم 
العام،  لنهاية  تاأجيلها  و�سرورة  بالقرو�ض  يتعلق  فيما  وبخا�سة  له، 

ومنحه ت�سهيالت مالية باأ�سعار خمف�سة.
ودعا اإىل منح القطاع اإعفاءات من ال�سرائب املفرو�سة عليه �سواء 
اجلمركية التي تراوح بني 15و 25 باملئة ح�سب نوعية الأجهزة، اأو 
�سريبة املبيعات، عالوة على ت�سديد امل�ستحقات املالية العائدة للتجار 
بتوليد  ي�سهم  مبا  ال�ستثمار  عمليات  وتي�سري  وامل��وردي��ن،  واملقاولني 

فر�ض العمل.
اجلمركي  بالتخفي�ض  يحَظ  مل  الكهربائيات  قطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأ�سناف،  الكثري من  العام احلايل على  الذي قررته احلكومة بداية 
حيث �سمل القرار تخفي�ض التعرفة على القليل منها، رغم عدم وجود 

مثيل لها يف ال�سناعة املحلية، مثل القواطع الكهربائية واملراوح.
ا�سا�ض  ركن  والإلكرونيات  الكهربائيات  قطاع  “اإن  الزعبي  وقال 
لبذل  القوية ويحتاج  اأذرعه  اأحد  وي�سكل  التجاري برمته  القطاع  يف 
باجلهود  م�سيدا  تواجهه”،  التي  ال�سعوبات  لتذليل  العمل  من  املزيد 
ان�سياب  حركة  لت�سهيل  واملقايي�ض  املوا�سفات  موؤ�س�سة  تبذلها  التي 

الب�سائع اإىل اململكة.
ت�سهد  املحلية  بال�سوق  الكهربائية  الجهزة  جت��ارة  ان  واأ�ساف 
مناف�سة عالية بني التجار لتعدد م�سادر امل�ستوردات وكرة عدد التجار 
العاملني يف القطاع الذين يتجاوز عددهم 3 اآلف تاجر يعملون ببيع 
الأجهزة الكهربائية بالعا�سمة عمان واملحافظات، ووفروا الآلف من 

فر�ض العمل.
معتدلة  بال�سوق  الكهربائية  الأجهزة  ا�سعار  اأن  الزعبي  واأك��د 
ومقبولة، وانخف�ست بن�سب معقولة تراوح بني 10 و20 باملئة، وهناك 
والوفاء  املالية  ال�سيولة  لتوفري  امل��ال  راأ���ض  من  باأقل  يبيعون  جت��ار 

بالتزاماتهم.

تخفيضات وعروض ترويجية 
في االستهالكية المدنية

*عمان 
وعرو�ض  تخفي�سات  عن  املدنية  ال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
ترويجية على اأكر من 150 �سلعة غذائية وغري غذائية، اعتبارا من 
اليوم ال�سبت وحتى م�ساء يوم الثالثاء 4 ت�سرين الأول املقبل، بن�سبة 

تراوحت من 5 - 35 باملئة.
وقال مدير عام املوؤ�س�سة �سلمان الق�ساة، يف بيان ال�سبت، اإن جميع 
املنت�سرة  املوؤ�س�سة  ا�سواق  جميع  يف  متوفرة  والتخفي�سات  العرو�ض 
كبرية  وبكميات  �سوقا   68 عددها  البالغ  اململكة  واألوية  مبحافظات 
العرو�ض  لال�ستفادة من هذه  املواطنني  داعيا  املواطنني،  تلبي حاجة 
والتخفي�سات والرجوع ل�سفحة املوؤ�س�سة الر�سمية على )الفي�ض بوك( 

لالطالع على تفا�سيل ال�سناف وا�سعار هذه العرو�ض والتخفي�سات.
املوؤ�س�سة  لنهج  ا�ستمرارا  تاأتي  التخفي�سات  دفعة  اأن  واأ���س��اف 
بالتخفيف عن كاهل املواطنني، ل �سيما ذوي الدخل املحدود واملتو�سط 
املخف�سة  املواد  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سعار.  ارتفاع  من  وحمايتهم 
قبل  الالزمة  ال�سحية  وال�سراطات  املخربية  الفحو�سات  اجتازت 
اجل��ودة  معيار  تعتمد  املوؤ�س�سة  ان  على  م�سددا  لال�سواق،  طرحها 

والفحو�سات املخربية اأ�سا�سا ل�سراء ال�سلع وبيعها.

بلعاوي يحاضر حول الترميم 
الوقائي لمواقع الفسيفساء األثرية

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

مجلس األعمال األردني األلماني يبحث 
تعزيز التعاون في مجال الطاقة

  
*عمان 

اجتماعه  خالل  للطاقة،  الأملاين  الأردين  الأعمال  جمل�ض  ناق�ض 
الفر�ض  الطاقة،  جمال  يف  الأملانية  الأردنية  ال�سراكة  مبقر  الثاين، 
الأردن،  يف  الأخ�سر  الهيدروجني  مبو�سوع  اخلا�سة  والتحديات 
ونتائج  والأملانية،  الأردنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ومنتجات  وخدمات 
والروة  الطاقة  وزارة  عام  اأمني  وقالت  للمجل�ض.  الأول  الجتماع 
اأماين العزام، يف كلمة خالل الجتماع عرب تقنية  املعدنية املهند�سة 
الت�سال املرئي، اإن الجتماع ياأتي يف اإطار ال�سراكة الأردنية الأملانية 
الأردنية  ال�سركات  بني  الطاقي  للتعاون  وتعزيزا  الطاقة،  جمال  يف 
ال�ستثمارية  للفر�ض  املجال  واإتاحة  اخل��ربات،  لتبادل  والأملانية 
لالأردن  الأملاين  اجلانب  يقدمه  الذي  بالدعم  م�سيدة  ال�سركات،  لهذه 
الأملاين  ال�سفري  بح�سور  العزام،  وعر�ست  ال�سراكة.  هذه  خالل  من 
الثنائية؛  ال�سراكة  اإطار  يف  التنفيذ  حتت  مل�ساريع  كامبمان،  برينهارد 
الطاقة  من  املزيد  ل�ستيعاب  الكهربائية  ال�سبكة  تطوير  درا�سة  مثل 
يف  الهيدروجني  ل�ستخدام  طريق  خارطة  و�سع  وم�سروع  املتجددة، 
البتكار  تعزيز  وم�سروع  لذلك،  الالزمة  الت�سريعات  وحتديد  الأردن، 
يف قطاع الطاقة. ويهدف املجل�ض اإىل تنظيم لقاء بني ممثلني اأردنيني 
واأملان من القطاع العام واخلا�ض، ملناق�سة فر�ض التعاون وال�ستثمار يف 
طاقة  اإم��دادات  اإيجاد  على  امل�سرك  والعمل  الأردين،  الطاقة  قطاع 

م�ستدامة ومي�سورة وموثوقة يف الأردن.
جمال  يف  الأمل��ان��ي��ة  الأردن��ي��ة  ال�سراكة  تاأ�سي�ض  اأن  اإىل  ي�سار 
احلكومتان  وقعته  م�سرك،  نوايا  اإع��الن  على  بناًء  ج��اء  الطاقة 
الأردن واحد من بني 20 دولة  والأملانية عام 2019. ويعد  الأردنية 
الطاقة، بهدف حتفيز  �سراكات وحوارات يف جمال  اأملانيا  وقعت معها 
احلوار وتبادل اخلربات بني �سانعي القرار وقطاع الأعمال، واجلهات 
الأكادميية، واملجتمع املدين بني البلدين لت�سريع التحول اإىل الطاقة 
ل�سوؤون  الأملانية  الحتادية  ال��وزارة  من  ال�سراكة  وت��دار  املتجددة. 

القت�ساد وحماية املناخ، ووزارة الطاقة والروة املعدنية الأردنية.

هيئة الطاقة توعز لشركات الكهرباء 
بتحديث خططها لمواجهة موسم الشتاء

  
*عمان 

الكهرباء  ل�سركات  واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  اأوع��زت 
ال�ستاء  الطوارئ لديها، ملواجهة مو�سم  لال�ستعجال يف حتديث خطط 

املقبل، واأي ظروف جوية اأو طارئة قد توؤثر على تقدمي اخلدمة.
والإج��راءات  ال�ستعدادات  بتو�سيح  ال�سركات  الهيئة  وطالبت 
التي تتخذتها، للمحافظة على دميومة وا�ستمرارية تزويد امل�سركني 
بالتيار الكهربائي بكفاءة عالية، وتقليل فرة الأعطال الكهربائية، 

وتفادي املعيقات التي حدثت خالل ف�سل ال�ستاء املا�سي.
اأن  اللبون،  ح�سني  الدكتور  الهيئة،  مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  واأك��د 
الهيئة تتابع الدور املناط بها وفق خططها التي حددت املهام والأدوار 
لكل من مركز املراقبة والطوارئ يف الهيئة واجلهات املرخ�سة يف قطاعي 
الطاقة الكهربائية وامل�ستقات البرولية، والتاأكد من جاهزية مراكز 
املطلوبة،  بال�سرعة  ومتابعتها  املواطنني  �سكاوى  مع  للتعامل  الت�سال 
اجلوية  وال��ظ��روف  ال��ط��وارئ  ف��رة  خ��الل  ال�ستجابة  واإج����راءات 
بح�سب ال�سالحيات والخت�سا�ض لكل جهة. وقال اللبون، يف ت�سريح 
�سحفي اإن الهيئة تراجع كل عام خطط الطوارئ املحدثة مع �سركات 
ورد  ما  بتنفيذ  ال�سركات  والتزام  تفعيلها  مبراقبة  وتقوم  الكهرباء، 
فيها، والتاأكد من اللتزام با�سراطات الرخ�ض املمنوحة لها وكودات 
معايري الأداء ل�سمان اإدامة تو�سيل التيار الكهربائي للمواطنني كافة 
يف خمتلف الظروف، وتوجيه ال�سركات لتطوير ال�سبكات الكهربائية 
بهدف  الذكية،  العدادات  تركيب  يف  والتو�سع  ذكية  �سبكات  لت�سبح 
ومعاجلته  اخلدمة  تزويد  يف  النقطاع  ح��دوث  احتمالية  تخفي�ض 

ب�سرعة وكفاء عالية.

*عمان 
العامة  الآث���ار  دائ��رة  ع��ام  ق��دم مدير 
الدكتور فادي بلعاوي، حما�سرة يف الرميم 
تاأتي  والتي  الأثرية،  للف�سيف�ساء  الوقائي 
معهد  مع  بالتعاون  متخ�س�سة  دورة  �سمن 
ل�سون  ال����دويل  وامل��رك��ز  للرميم  جيتي 

املتلكات الثقافية.
تاريخية  نبذة  بلعاوي،  الدكتور  وقدم 
ع���ن ت��اأ���س��ي�����ض دائ�����رة الآث������ار ال��ع��ام��ة، 
التي  الدائرة  م�سوؤوليات  اأهم  وا�ستعر�ض 
الأثرية  ال�سيا�سة  تنفيذ  م�سوؤولية  تتوىل 
ومراقبة  الآث��ار،  على  واملحافظة  للدولة، 
اخلدمات  ب��اإدارة  املتعلقة  الأن�سطة  جميع 
ينفذها  ال��ت��ي  ال�سياحية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وغري  احلكومية  والهيئات  اخلا�ض  القطاع 

احلكومية يف املواقع الأثرية.
ت�سعى  العامة  الآث��ار  دائ��رة  اأن  واأك��د، 
احل�����س��اري  ال�����راث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
من  اململكة  اأرا�سي  على  املوجود  الإن�ساين 
خالل التعاون مع اجلهات املحلية والدولية 

عليه،  واملحفاظة  الآث���ار  بقطاع  املهتمة 
اإىل جانب ت�سهيل اإجراءات اأعمال البحث 
وامل�سوحات واأعمال التنقيب الأثرية وفقًا 

للقوانني اخلا�سة بالآثار يف الأردن.
الأردن  اأن  اإىل  بلعاوي،  الدكتور  واأ�سار 
قائمة  على  م�سجلة  م��واق��ع  �ستة  ي�سم 
العاملية  القيمة  العاملي، حيث و�سح  الراث 
عمل  واآلية  منها،  موقع  لكل  ال�ستثنائية 

دائرة الآثار يف اإدارتها وحمايتها.
التي  امل�ساريع  اأه��م  عن  ا  ملخ�سً وق��دم 
جميع  يف  العامة  الآث���ار  دائ��رة  بها  تقوم 
اأث��ري،  م�سح  اأعمال  من  اململكة  حمافظات 
اأثري،  وتنقيب  وترميم،  و�سيانة  وتوثيق، 
وتوفري  اأث��ري��ة،  توعية  وبرامج  وتف�سري، 
معلومات �ساملة عن الآثار، وتقدمي املوارد 
ويخدم  الوطنية  الهوية  يعزز  باأ�سلوب 
الثقافة التعليمية، باعتبار املوارد الأثرية 

العامل الرئي�سي يف اجلذب ال�سياحي.
هذه  اأه��م  اإىل  بلعاوي  الدكتور  ولفت 
امل�����س��اري��ع، وم��ن��ه��ا م�����س��روع م��رك��ز جر�ض 

اأعمال  وي�سم  والرميم  لل�سيانة  الإقليمي 
والأبحاث،  والتدريب،  والرميم،  ال�سيانة 
اإن�ساء  وم�سروع  نويجي�ض،  وم�ستودعات 
مركز حفظ املقتنيات اجلديد والذي يعترب 
وم�سروع  الأث��ري��ة،  للقطع  م�ستودع  اأك��رب 
اململكة  متاحف  يف  الأثرية  القطع  توثيق 
بيانات  قاعدة  اإن�ساء  اإىل  يهدف  وال��ذي 
القطع  ���س��ور  وت��خ��زي��ن  املتحفية  للقطع 
امل�سيحي  احل��ج  درب  وم�����س��روع  املتحفية، 
الذي ميتد على طول 23 كيلو مرا ويربط 

بني مناطق احلج املقد�سة.
التي  امل�ساريع  اأه��م  من  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
وتاأهيل  تطوير  م�سروع  الدائرة،  بها  تقوم 
القلعة”والذي  اجلنوبي”جبل  ال�سفح 
الأثرية  العنا�سر  بني  الربط  اإىل  يهدف 
وربط  ال�سياحي  للم�سار  امل�سكلة  والراثية 
جانب  اإىل  القلعة،  بجبل  الروماين  املدرج 
ال��دويل  بالتعاون  احلثيث  ال��دائ��رة  �سعي 
وتوقيع  الدولية،  املعار�ض  يف  وامل�ساركة 

مذكرات واتفاقيات التفاهم الدويل.

�زارة ال�سناعه �التجارة 
اعالن �سادر عن ن�سجل االأ�سماء التجارية

 2٠٠8 ل�سنه   )٩( رقم  التجاريه  االأ�سماء  قانون  من  املادة)8/ج(  الحكام  ا�ستنادا 
يعلن م�سجل اال�سماء التجاريه يف �زارة ال�سناعه �التجارة �التموين باأن اال�سم التجاري 
بالرقم  التجاريه  االأ�سماء  �سجل  يف  لدينا  �امل�سجل  اخلارجيه(  لل�سفريات  الن�سر  )مكتب 
)رجا  با�سم  لي�سبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  النجار(  مفلح  حممد  )فرا�ص  با�سم   )٤٧٧8(
هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجه  امللكيه  نقل  عمليه  �تعتر  ال�سوملي(  رجا  حممد 

االإعالن. 
م�سجل االأ�سماء التجاريه
اكرام ح�سن ال�سكر
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