
ان تعقد أولى جلساتها بقضية انهيار مبنى باللويبدة ُصلح عمَّ
ان  *عمَّ

حايا وامل�صابني يف حادثة انهيار بناية  روى ذوو ال�صَّ
ملحكمة  ان  عَمّ العا�صمة  يف  اللويبدة  مبنطقة  �صكنية 
عا�صوها  كما  احل��ادث��ة،  تفا�صيل  ��ان  ع��َمّ ج��زاء  لح  �صُ

ومعرفتهم بامل�صتكى عليهم.
الق�صية  يف  الَنّظر  جل�صات  اأوىل  املحكمة،  وعقدت 
و�صاأل  لطيفة،  اأب��و  �صرف  القا�صي  برئا�صة  الأح���د 
اإليهم  امل�صندة  هم  الُتّ ع��ن  ��اث��ة  ال��َثّ عليهم  امل�صتكى 

املتهمون  وا�صتح�صر  مذنبني«.  “غري  باأَنّهم  فاأجابوا 
وتاأهيل  اإ�صاح  مركز  يف  توقيفهم  مركز  من  الثاثة 
املحكمة  وب��داأت  ُبعد،  عن  الت�صال  تقنية  عرب  ماركا 
بناية  وان��ه��ارت  العامة.  النيابة  ل�صهود  بال�صتماع 
ان يف 14  اللويبدة، يف العا�صمة عَمّ �صكنية يف منطقة 
واإ�صابة 9  ونتج عنها وفاة 14 �صخ�صا،  ايلول احلايل، 
اآخرين، وقامت النيابة العامة بالتحقيق يف الق�صية، 

واأوقفت 3 اأ�صخا�ص على ذمة الق�صية.
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وزير الداخلية يجري عددا من 
التشكيالت االدارية الجديدة

6 وفيات و1965 إصابة 
بفيروس كورونا خالل أسبوع

فيضانات وصواعق رعدية تودي 
بحياة العشرات في الهند

احباط تهريب حبوب مخدرة 
بواسطة مواسير بالستيكية

شكري: يجب التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الجزائر ُتحصي مواطنيها.. 
وتوقعات بتجاوز الـ50 مليون نسمة

*عمان 
اإج��راء  الفراية،  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  ق��رر 
ت�صكيات ادارية يف الوزارة وذلك اعتبارا من اليوم 

الثنني.
جر�ص  حمافظ  نائب  نقل  الت�صكيات  وت�صمل 
ومت�صرف لواء الق�صبة حمد عقايل الكرازنه نائبًا 
الكرك،  ق�صبة  للواء  ومت�صرفًا  الكرك  ملحافظ 

ونقل مت�صرف لواء �صحاب �صلطان عبد اهلل املا�صي 
مت�صرفًا للواء ماركا / حمافظة العا�صمة.

ال��زرق��اء  حم��اف��ظ  م�صاعد  ن��ق��ل  ت�صمل  ك��م��ا 
للواء  مت�صرفًا  الوحو�ص  �صامة  ابراهيم  املت�صرف 
املت�صرف  وتعيني  العا�صمة،  حمافظة   / امل��وق��ر 
/ �صحاب  للواء  مت�صرفًا  الها�صم  اهلل  عبد  اأ�صامة 

حمافظة العا�صمة.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�صحة الأحد، عن ت�صجيل 6 وفيات و1965 اإ�صابة 
لعام 2022،  الوبائي رقم 38  الأ�صبوع  جديدة بفريو�ص كورونا خال 

املمتد ما بني الفرتة من 17 اإىل 23 اأيلول.
التي  اآر(  �صي  )بي  فحو�صات  عدد  اأن  الإ�صبوعي،  التقرير  واأو�صح 
الفحو�صات  ون�صبة  فح�صا،   13415 بلغت  الأ�صبوع،  خ��ال  اأجريت 

الإيجابية منها 14.65 باملئة.
امل�صت�صفيات 40  العاج حاليًا يف  تتلقى  التي  وبلغت عدد احلالت 
 1868 الن�صطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  م�صريا  التقرير،  ح�صب  حالة 

حالة.
 4825007 الأوىل  جلرعة  اجلرعة  ملتلقي  الكلي  املجموع  وبلغ 
جرعات، ويف اجلرعة الثانية 4562053، وبلغ املجموع الكلي للجرعة 

الثالثة 679650 جرعة.

*وكاالت
ت�صببت  غزيرة  اأمطار  اإثر  حتفهم،  �صخ�صا   39 عن  يقل  ل  ما  لقي 
والع�صرين  الأربع  ال�صاعات  خال  الهند،  �صمايل  في�صانات،  حدوث  يف 

الأخرية، من بينهم من فقدوا حياتهم ب�صبب �صربات الربق.
ي�صبه  ما  اإىل  الهندية،  العا�صمة  �صواحي  يف  ال�صوارع  وحتولت 

الأنهار اجلارفة واأحوا�ص ال�صباحة ب�صبب الأمطار الغزيرة.
باإغاق مكاتبها،  ال�صركات واملدار�ص  املنطقة،  ال�صلطات يف  واأمرت 

وحثت ال�صكان على البقاء يف منازلهم.
اليوم.  بالكامل  مغمورة  “الطريق  املنطقة:  �صكان  اأح��د  وق��ال 
اجلمعة كان هناك ماء اأقل ن�صبيا، لكن اليوم هناك الكثري من املياه ولن 

يتم ت�صريفها يف غ�صون اليومني املقبلني«.
ممتلئة  املجاري  الليل.  ط��وال  الأم��ط��ار  “�صقطت  اآخ��ر:  واأ���ص��اف 
مبياه  احلفر  وامتاأت  تدهورت  الطرق  حالة  اأن  كما  باملياه،  بالكامل 

الأمطار. من ال�صعب جدا الو�صول اإىل العمل«.
�صمايل  مناطق  الع�صرات، يف  وفاة  الطق�ص اخلطر عن  واأ�صفر هذا 

الباد، الكثري منهم ب�صبب �صربات الربق.
واأعلنت ال�صلطات يف ولية اأوتار برادي�ص �صمايل الهند، اإىل انهيار 
ال�صلطات  واأ���ص��درت  اجلارفة.  املياه  ج��راء  من  املنازل  من  كبري  عدد 
العوا�صف  اأثناء  اأنف�صهم  حماية  ب�صاأن  لل�صكان  توجيهات  املحلية 

الرعدية.
وتزيد حدة ال�صواعق خال مو�صم الرياح املو�صمية يف الهند، الذي 

ميتد من يونيو اإىل �صبتمرب.
ويقول خرباء اإن اإزالة الغابات وتراجع امل�صطحات املائية والتلوث 
يف  ال�صواعق  من  املزيد  وح��دوث  املناخ،  تغري  اأ�صباب  اأب��رز  من  كانت 

املنطقة.
 كما اأن الحتبا�ص احلراري زاد من وترية الربق، حيث اأدى ارتفاع 
الربق مبعدل  زيادة  اإىل  مئوية واحدة  درجة احلرارة مبقدار درجة 

12 مرة.

*عمان 
حماولة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  احبطت 
تهريب كميات كبرية من احلبوب املخدرة بوا�صطة 
موا�صري با�صتيكية، واألقت القب�ص على املتورطني.

الأمن  مديرية  با�صم  الإعامي  الناطق  وقال 
العام، اإن معلومات وردت للعاملني يف اإدارة مكافحة 
امل���خ���درات ع��ن ق��ي��ام جم��م��وع��ة م��ن الأ���ص��خ��ا���ص 
مبحاولة تهريب كميات كبرية من احلبوب املخدرة 
اإذ  احلدودية،  املعابر  اأحد  عرب  اململكة  داخل  اإىل 
قام فريق خا�ص مبتابعة جمع املعلومات والتحقيق 
عملية  واإح��ب��اط  الق�صية  حيثيات  م��ن  للتاأكد 

التهريب.
واأّك�����د ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي اأن����ه وب��ع��د جمع 
التهريب كافة،  املعلومات وحتديد تفا�صيل عملية 
�صخ�ص  يقودها  التي  ال�صحن  مركبة  اإيقاف  جرى 

من جن�صية عربية وعند حماولة اجتياز احلدود 
األف حبة خمدرة  وبتفتي�صها عرث داخلها على 80 
ومبتابعة  با�صتيكية،  موا�صري  داخ���ل  اأُخ��ف��ي��ت 
بالق�صية  تورطا  �صخ�صني  هوية  ُحددت  التحقيق 
وجودهما  م��ك��ان  حت��دي��د  وج���رى  اململكة،  داخ���ل 
اأّكد  معان،  حمافظة  ويف  عليهما.  القب�ص  واأُلقي 
الإدارة  من  حتقيقيًا  فريقًا  اأّن  الإعامي  الناطق 
مروجي  اأح��د  عن  املعلومات  وجمع  متابعة  ت��وىل 
وبحقه  وامل�صلح،  باخلطر  وامل�صنف  املخدرة  امل��واد 
املخدرة،  باملواد  والإجتار  املواطنني  برتهيب  قيود 
بتحديد  ا�صتخبارية  جهود  بعد  الفريق  ق��ام  اإذ 
ال�صخ�ص، وو�صعت  التي يرتدد عليها ذلك  الأماكن 
عدة كمائن اأمنية له ومتكنوا من مداهمته واإلقاء 
بط بحوزته �صاح ناري و�صُيحال  القب�ص عليه و�صُ

بعد التحقيق معه مل�صادر طلباته.

*نيويورك
�صكري  �صامح  امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  ناق�ص 
املتحدة، ق�صايا عدة،  لاأمم  العامة  اأمام اجلمعية 
واحل��رب  العاملية  القت�صادية  الأزم���ة  اأب��رزه��ا 

الدائرة بني رو�صيا واأوكرانيا وملف �صد النه�صة.
الدبلوما�صية  تفعيل  يجب  اإن��ه  �صكري  وق��ال 
التي  الدولية  الأزم���ات  حل��ل  الأط���راف  متعددة 
الأوكرانية  الأزم��ة  اأن  اإىل  م�صريا  العامل،  تواجه 
التي  القت�صادية  الأزم���ة  من  فاقمت  الرو�صية 

يعاين منها العامل.

اأزم��ة  اأن  اإىل  امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ص��ار 
يف  للف�صل  “نتيجة  ه��ي  العاملية  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
اقت�صادية  والأزم���ات  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 
�صكري  �صدد  النه�صة،  �صد  ق�صية  ويف  العاملية«. 
ب�صاأن  ملزم  قانوين  اتفاق  اإىل  التو�صل  على �صرورة 
ومن  الأط��راف.  كل  حقوق  ل�صمان  الإثيوبي،  ال�صد 
ناحية اأخرى، اأكد �صكري دعم باده لإجناز الإطار 
اأقرب  يف  الليبية  النتخابات  لإج��راء  الد�صتوري 
وقت ممكن، كما اأعلن مت�صك باده بخروج كل القوات 

الأجنبية واملرتزقة من ليبيا وحل امليلي�صيات.

*اجلزائر 
اإح�صاء  اإعادة  يف  الأحد،  يوم  اجلزائر،  ت�صرع 
 ،1962 عام  ا�صتقالها  منذ  مرة  ل�صاد�ص  ال�صكان، 
حيث �صت�صتمر العملية اإىل غاية 9 اأكتوبر القادم، 
حول  حديثة  رقمية  بيانات  قاعدة  توفري  بهدف 
اجلانب  من  �صواء  للمواطنني،  العامة  الو�صعية 

الجتماعي والقت�صادي.
وبالإ�صافة اإىل اإح�صاء ن�صبة املواليد والزواج 
�صت�صمل  العملية  هذه  فاإن  الجتماعية،  واحلالة 
لأول مرة جمالت جديدة، مل يتم الهتمام بها يف 
الإح�صائيات ال�صابقة، على غرار احلالة ال�صحية 

لل�صكان، وعاقتهم بالبيئة.

*عمان 
ب�صر  الدكتور  ال���وزراء،  رئي�ص  ا�صتقبل 
ال���وزراء،  برئا�صة  مكتبه  يف  اخل�����ص��اون��ة، 
العراق  من  كل  يف  ال��زراع��ة  وزراء  الأح���د، 
ال��زراع��ة  وزي���ر  بح�صور  ول��ب��ن��ان،  و���ص��وري��ا 
يف  امل�����ص��ارك��ني  احل��ن��ي��ف��ات،  خ��ال��د  املهند�ص 
الجتماع الرباعي لوزراء الزراعة يف الدول 

الأربع.
الذي  اللقاء  خال  الوزراء،  رئي�ص  واأكد 
ال��وزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��ر  ح�صره 
الدولة  ووزي���ر  اجل���ازي  ابراهيم  الدكتور 
ل�صوؤون املتابعة والتن�صيق احلكومي الدكتور 
بني  والتكامل  التعاون  اأهمية  التل،  ن��واف 
ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  لتعزيز  الأرب�����ع،  ال����دول 
اأهم  اأح��د  الزراعة  ت�صكل  ال��ذي  امل�صتدام، 
عنا�صره الأ�صا�صية، لفتا اإىل اأهمية تو�صيع 
عربية  دول  لي�صمل  الرباعي  التعاون  هذا 

اأخرى.
ال�صدد،  بهذا  ال���وزراء،  رئي�ص  اأك��د  كما 
عبداهلل  امللك  جالة  يوليه  الذي  الهتمام 
جمال  يف  الإقليمي  التعاون  لزيادة  الثاين، 
الأمن الغذائي، وليكون الأردن، وبالتعاون مع 
للتعاون  اإقليميا  مركزا  �صقيقة،  عربية  دول 

والتكامل يف جمال الأمن الغذائي.
ولفت اخل�صاونة اإىل اأن تاأثريات جائحة 
اأثرت  اأوكرانيا،  كورونا وتداعيات احلرب يف 
وال�صلع  التوريد  �صا�صل  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 
قدراتنا  تعزيز  يتطلب  ما  الأ�صا�صية،  واملواد 
ال���دول  ه���ذه  اح��ت��ي��اج��ات  ل�صد  التكاملية 

حتقيقا  اأ�صا�صية  وم��واد  �صلع  من  و�صعوبها 
للم�صالح امل�صرتكة يف جمال التكامل الزراعي، 

وت�صهيل حركة التجارة الزراعية البينية.
اأع��م��ال   ان��ط��ل��ق��ت يف ع���م���ان، الح�����د، 
الأردين  الزراعة  لوزراء  الرباعي  الجتماع 
يف  للبحث  واللبناين،  وال�صوري  والعراقي 
تعزيز التعاون يف املجال الزراعي بني الدول 
الزراعية  ال�صلع  ان�صياب  وت�صهيل  الرب���ع، 
ل��ازم��ات  املمكنة  احل��ل��ول  واي��ج��اد  بينها، 
الدولية  املنظمات  م��ع  والعمل  الغذائية، 

لدعم وتطوير النتاج الزراعي.
للقاءات  ا�صتكمال  الجتماعات،  وتاأتي 

املا�صي،  متوز  �صهر  يف  بريوت  يف  عقدت  التي 
امل�صاركة،  الدول  تبذلها  التي  للجهود  ودعما 
فيها،  الزراعي  القطاع  اآمال وتطلعات  لتلبية 
وحتقيق الأمن الغذائي بينها. ويناق�ص وزراء 
ت�صتمر  التي  الجتماعات  خ��ال  ال��رزاع��ة 
ليومني، خمتلف الق�صايا الجرائية املتعلقة 
ال��زراع��ي،  والر���ص��ادي  التجاري  بالتبادل 
واإمكانية تطوير التعاون الفني بني الدول يف 
واحليوانية،  النباتية  الزراعية  القطاعات 
قدرات  لبناء  الكفاءات  تبادل  اىل  اإ�صافة 

العاملني والفنيني يف الدول امل�صاركة.
تابع �ص3+2

اجتماع يبحث سبل رفع مستوى 
التكامل الغذائي العربي

*عمان 
بدار  مكتبه  يف  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  ا�صتقبل 
يق عمر  دِّ ال�صِّ املركزي  ليبيا  الأحد، حمافظ م�صرف  الوزراء،  رئا�صة 

الكبري.
امللك  بقيادة جالة  الأردن،  اللِّقاء وقوف  د اخل�صاونة خال  واأكَّ
ووحدتها  اأمنها  ودع��م  قيقة،  ال�صَّ ليبيا  جانب  اإىل  الثاين،  عبداهلل 
اء  الأ�صقَّ بها  يحظى  التي  الكبرية  املكانة  من  انطاقًا  وا�صتقرارها؛ 

ون لدى الأردن. اللِّيبيُّ
اململكة  يف  الليبيَّة  ال�صتثمارات  اأهميَّة  ال��وزراء  رئي�ص  ��د  اأكَّ كما 
على  كانت  الليبيَّة  ال�صتثمارات  اأنَّ  اإىل  م�صريًا  لتو�صيعها،  والتطلُّع 

ًا لا�صتثمار النَّاجح وامل�صتدام. وام منوذجًا حيَّ الدَّ
و�صعبًا،  وحكومًة  قيادًة  الأردن،  مبواقف  الكبري  اأ�صاد  ب��دوره، 
من  لا�صتفادة  تطلُّعه  عن  معربًا  وا�صتقرارها،  ليبيا  لأمن  اعمة  الدَّ

اخلربات والكفاءات الأردنية، �صيما يف املجالت املاليَّة وامل�صرفيَّة.
د احلر�ص امل�صتمر على ت�صجيع ال�صتثمار يف الأردن؛ نظرًا  كما اأكَّ
ملا تتمتَّع به اململكة من بيئة جاذبة وحوافز واأدوات فاعلة حلماية 

ال�صتثمارات.

ان  *عمَّ
ولة، و�صع اأحد مروجي املخدرات يف منطقة  رت حمكمة اأمن الدَّ  قرَّ
اقة املوؤقتة، لت�صع �صنوات،  ان بالأ�صغال ال�صَّ �صفا بدران، بالعا�صمة عمَّ

وتغرميه مبلًغا مالًيا قيمته 10 اآلف دينار.
املحكمة قراراها، الأحد، خال جل�صة علنية، برئا�صة  واأ�صدرت 
املقدم القا�صي الع�صكري عامر الهل�صة، وع�صوية القا�صيني الع�صكريني 
ثبت  حيث  القطيفان،  ثامر  ائد  والرَّ العمو�ص،  اأمين  الدكتور  م  املقدَّ
امل��واد  مروجي  اأح��د  هو  املُ��دان  اأن  وجدانها،  يف  وا�صتقر  للمحكمة، 
املواد املخدرة  املُدان كان يقوم بتوزيع  اأنَّ  اإىل  القرار  واأ�صار  املخدرة. 
يف منطقة �صفا بدران، واأثناء ذلك مّتت مداهمته من قبل اأفراد اإدارة 
اخلا�ص  الفريق  اأنَّ  اإل  عليهم  ار  النَّ باإطاق  وقام  املخدرات،  مكافحة 
ن من اإلقاء القب�ص عليه، ومتَّ تقدميه للمحاكمة،  ابع لاإدارة متكَّ والتَّ

حيث ثُبت للمحكمة قيام املُدان بارتكاب اجلرمية.

*عمان 
الأح��د،  عقدها  التي  جل�صته  يف  ال���وزراء،  جمل�ص  ق��رر 
املوافقة  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  برئا�صة 
على ت�صكيل اللجان املوؤقتة لإدارة غرف التجارة يف اململكة، 

اعتبارًا من تاريخ 6112022.
اإدارة  املوؤقتة  اللجان  مهمة  تكون  اأن  على  القرار  ون�ص 
وت�صيري اأعمال الغرف التجارية، على اأن ينتهي عملها مبجرد 
اجلديدة  الإدارة  جمال�ص  وا�صتام  النتخابات  اإج���راء 

املنتخبة ملهامها القانونية.
الأحد،  عقدها  التي  جل�صته  يف  ال��وزراء  جمل�ص  ر  وق��رَّ
املوافقة  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  برئا�صة 
تنظيم  لقانون  ل  معدِّ قانون  مل�صروع  املوجبة  الأ�صباب  على 
ل�صنة  احلكوميَّة  ال��وح��دات  وم��وازن��ات  ة  العامَّ امل��وازن��ة 

2022م.
ن�ّص  تعديل  مع  ان�صجامًا  ل  املعدِّ القانون  م�صروع  وياأتي 
اأن  على  تن�صُّ  التي  الأردين  الّد�صتور  من   )112( ة  امل��ادَّ
موازنات  نًا  مت�صمِّ ة  العامَّ املوازنة  قانون  م�صروع  م  “ُيقدَّ
نة  ال�صَّ ابتداء  ة قبل  الأمَّ اإىل جمل�ص  الوحدات احلكوميَّة 
اأحكام  وفق  فيه  للنظر  الأق��ّل؛  على  واح��د  ب�صهر  املاليَّة 

الّد�صتور«.
على  ت��ع��دي��ات  اإج����راء  ال����وزراء  جمل�ص  ر  ق���رَّ ك��م��ا 
�صفر  ج���وازات  ب��اإ���ص��دار  املتعلِّقة  ابقة  ال�صَّ ق��رارات��ه 
ت�صجيع  لأغرا�ص  وطني(  رقم  )ب��دون  ة  عاديَّ ��ة  اأردن��يَّ
يواكب  ومبا  ال�صتثمار،  ت�صجيع  بهدف  وذلك  ال�صتثمار؛ 
عن  الأردنيَّة  اجلن�صيَّة  على  للح�صول  لة  املعدَّ الأ�ص�ص 

ال�صتثمار. طريق 
ي��ق��لُّ حجم  ل  اأن  ��ع��دي��ات اجل��دي��دة،  ال��تَّ وا���ص��رتط��ت 
والأر�ص  ات  واملعدَّ )املن�صاأة،  م�صتثمر  لكلِّ  الفعلي  ال�صتثمار 
اإنتاجيَّة  ل��دورة  الفعليَّة  والقيمة  ال�صتثمار،  عليها  املقام 
واحدة( عن 400 األف دينار يف حمافظة العا�صمة واملناطق 
ة فيها، و200 األف دينار يف باقي املحافظات واملناطق  التنمويَّ

ة فيها. التنمويَّ
الأردن��ي��ني  العاملني  ع���دُد  ي��ق��لَّ  ل  اأن  ا���ص��رتط��ت  كما 
عن  �صريك  لكلِّ  املن�صاأة  يف  الجتماعي  مان  لل�صَّ اخلا�صعني 
فيها،  ة  التنمويَّ واملناطق  العا�صمة  حمافظة  يف  فًا  موظَّ  20
التنمويَّة  واملناطق  املحافظات  باقي  يف  فني  موظَّ  10 وعن 

فيها.
تابع �ص2

ضم وزراء الزراعة األردني والعراقي والسوري واللبناني

الخصاونة: تعزيز قدراتنا لسد احتياجاتنا من سلع ومواد أساسية

خالل استقباله محافظ مصرف ليبيا المركزي
ة االستثمارات  الخصاونة: أهميَّ

ة في المملكة الليبيَّ

جن 9 سنوات لشخص  السَّ
وزَّع المخدرات في شفا بدران

تة إلدارة  تشكيل اللِّجان المؤقَّ
غرف التِّجارة في المملكة
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*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء،  رئي�ص  ا�صتقبل 
اخل�صاونة، يف مكتبه برئا�صة الوزراء، الأحد، 
و�صوريا  ال��ع��راق  م��ن  ك��ل  يف  ال��زراع��ة  وزراء 
خالد  املهند�ص  الزراعة  وزير  بح�صور  ولبنان، 
الرباعي  الجتماع  يف  امل�صاركني  احلنيفات، 

لوزراء الزراعة يف الدول الأربع.
الذي  اللقاء  خ��ال  ال���وزراء،  رئي�ص  واأك��د 
ال���وزراء  رئا�صة  ل�����ص��وؤون  دول��ة  وزي��ر  ح�صره 
الدكتور ابراهيم اجلازي ووزير الدولة ل�صوؤون 
نواف  الدكتور  احلكومي  والتن�صيق  املتابعة 
ال��دول  ب��ني  والتكامل  التعاون  اأهمية  ال��ت��ل، 
الذي  امل�صتدام،  الغذائي  الأمن  لتعزيز  الأربع، 
الأ�صا�صية،  عنا�صره  اأهم  اأحد  الزراعة  ت�صكل 
لفتا اإىل اأهمية تو�صيع هذا التعاون الرباعي 

لي�صمل دول عربية اأخرى.
ال�صدد،  ب��ه��ذا  ال����وزراء،  رئي�ص  اأك���د  كما 
عبداهلل  امللك  جالة  يوليه  ال��ذي  الهتمام 
جمال  يف  الإقليمي  التعاون  ل��زي��ادة  ال��ث��اين، 
مع  وبالتعاون  الأردن،  وليكون  الغذائي،  الأمن 
للتعاون  اإقليميا  مركزا  �صقيقة،  عربية  دول 

والتكامل يف جمال الأمن الغذائي.
جائحة  تاأثريات  اأن  اإىل  اخل�صاونة  ولفت 
اأثرت  اأوكرانيا،  يف  احلرب  وتداعيات  كورونا 
وال�صلع  التوريد  �صا�صل  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 
قدراتنا  تعزيز  يتطلب  ما  الأ�صا�صية،  وامل��واد 
التكاملية ل�صد احتياجات هذه الدول و�صعوبها 
للم�صالح  حتقيقا  اأ�صا�صية  وم���واد  �صلع  م��ن 
وت�صهيل  الزراعي،  التكامل  جمال  يف  امل�صرتكة 

حركة التجارة الزراعية البينية.

الدول  يف  الزراعة  وزراء  اأكد  جهتهم،  من 
الأربع، اأهمية هذا الجتماع يف تعزيز التعاون 
املمكنة  احللول  واإي��ج��اد  ال��زراع��ي،  املجال  يف 
الن��ت��اج  وتطوير  ودع���م  الغذائية  ل��اأزم��ات 
التي  التحديات  اأن  اإىل  واأ���ص��اروا  ال��زراع��ي. 
فر�صتها الأزمات العاملية وما رافقها من ارتفاع 
الإنتاج  وتراجع  والت�صدير،  ال�صحن  اأجور  يف 
عن  ف�صا  والنباتية،  احليوانية  الرثوتني  يف 
لتعزيز  توجهنا  من  تعزز  املناخية،  التغريات 

مبداأ الأمن الغذائي العربي والإقليمي.
العراقي  الزراعة  وزراء  اللقاء  يف  و�صارك 
وال�صوري  اخل��ف��اج��ي،  ك��رمي  حممد  املهند�ص 
املهند�ص حممد ح�صن قطنا، واللبناين الدكتور 
املهند�ص  الزراعة  ووزير  ح�صن،  احلاج  عبا�ص 

خالد احلنيفات.

ان  *عمَّ
عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  اأك��د 
اأهمية اجلهود النوعية التي  الكرمي الدغمي، 
يقودها جالة امللك عبد اهلل الثاين، يف عملية 
والإداري،  والقت�صادي  ال�صيا�صي  التحديث 
وال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م�����ص��رية الإ���ص��اح 
الأردنية، وامل�صاهمة يف تطوير الإدارة العامة 
التي كانت مثاًل للقدرات واخلدمات والكفاءة.

املوؤمتر  فعاليات  رعايته  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
احلياة-را�صد،  مركز  اأطلقه  ال��ذي  الوطني 
بني  العاقة  جتويد  اآليات   “ بعنوان  الأح��د، 

الربملان واحلكومة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين«.
خمرجات  مناق�صة  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
وتو�صيات درا�صة “املجتمع املدين وبناء الثقة 
جمموعة  مب�صاركة  والربملان”،  احلكومة  مع 
الت�صريعية  ال�صلطتني  يف  ال��ق��رار  �صناع  م��ن 
والتنفيذية، وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املحلية 

والدولية.
نوعًيا  جم��ه��وًدا  ق���ّدم  ال��ربمل��ان  اإن  وق���ال 
مب�صار  تتعلق  التي  الت�صريعات  يف  ا  خ�صو�صً
التحديث ال�صيا�صي، والتي اأقرها الربملان خال 
اأدخلها  التي  التطورات  واإىل  العادية،  دورته 
على تلك الت�صريعات واحلوارات الوطنية التي 

ُنفذت من جلان املجل�ص.
وفقًا  يعمل  النواب  جمل�ص  اأن  على  و�صدد 
دوره  تفعيل  خ��ال  م��ن  ال��د���ص��ت��وري  لإط����اره 
خال  من  التنفيذية  ال�صلطة  على  الرقابي 
واللقاءات  واملذكرات  وال�صتجوابات  الأ�صئلة 
من  دوري  ب�صكل  املجل�ص  اأع�صاء  يعقدها  التي 
ال���وزراء،  من  املعنيني  مع  وكتله  جلانه  خ��ال 
ملبداأ  وف��ق��ًا  احلكومة  م��ع  املجل�ص  يعمل  كما 
منظومة  تنفيذ  مراقبة  على  ال�صلطات  ف�صل 
الإ�صاحات املختلفة ملا يف ذلك من اأثٍر اإيجابي 

على م�صتوى الدولة.
اأ���ص��ار  امل���دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات  وح���ول 
مع  ال��ن��واب  جمل�ص  ع��اق��ة  اأن  اإىل  الدغمي 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين لي�صت جديدة ولي�صت 
منذ  ومرت�صخة  مبنية  هي  بل  اللحظة،  وليدة 
نقابات  �صواًء  املدين  املجتمع  فموؤ�ص�صات  عقود 
اأو اأحزاب اأو موؤ�ص�صات وغريها هي جزء اأ�صيل 
ت�صطلع  التي  الأردنية،  الدولة  موؤ�ص�صات  من 

اإىل تطوير ورفعة الأردن.
موؤ�ص�صات  لدينا  يكون  اأن  نريد  واأ���ص��اف 
وطنية تعمل مبهنية عالية، نحاورها ونناق�صها 
بع�صًا  بع�صنا  ونكمل  خرباتها  من  ون�صتفيد 
م��وؤك��دًا  ك��اف��ة،  القطاعات  وحت��دي��ث  لتطوير 
العاقة  تفعل  طريق  خارطة  ايجاد  �صرورة 
بني املجتمع املدين والربملان واحلكومة، لتكون 
واأ�صا�صها  وطنية،  م�صالح  على  مبنية  عاقة 
التطوير  ومبتغاها  الأردنية،  الدولة  اأولويات 

والتحديث وال�صعي نحو اأردن دميقراطي.
املفهوم  مع  يتعامل  النواب  جمل�ص  اأن  وبنّي 
للمجتمع املدين مبكوناته كافة، �صمن  ال�صامل 
يف  يغلق  مل  فالربملان  املفتوحة  الأب���واب  نهج 
وجه اأحد ولن يغلق و�صيبقى بيت ال�صعب الذي 
ومواءمتها  الت�صريعات  لتجويد  دوم��ًا  ي�صعى 
واأول��وي��ات  جهة  من  الوطنية  الأول��وي��ات  مع 

املواطنني من جهٍة اأخرى، ولكم يف را�صد مثاًل 
فهو يتعاون مع املجل�ص يف العديد من املجالت 
اأردنية،  مدين  جمتمع  موؤ�ص�صة  وهو  واملفا�صل، 
وهذا النهج هو نهج الت�صاركية الذي يوجهنا له 

جالة امللك يف جميع لقاءاته.
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ربمل��ان  ع��اق��ة  اأن  واأك���د 
املن�صجم  والتعاون  الح��رتام  قوامها  الدولية 
ولن  الوطنية،  والأولويات  امللكية،  ال��روؤى  مع 
نختلف اإل من اأجل الأردن وم�صلحته، فهذه هي 

غايتنا يف كل عملنا وجهدنا وم�صعانا.
من  يعد  الأردين،  ال��ربمل��ان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
جميع  ن�صر  ي��ج��ري  اإذ  املفتوحة  ال��ربمل��ان��ات 
ب�صكل  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  على  اجلل�صات 
الأعمال  وجداول  القرارات  ن�صر  ويتم  مبا�صر 
وهذا  النواب،  ملجل�ص  الإلكرتوين  املوقع  على 
العاملية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ين�صجم 
كما  املفتوحة،  الربملانات  مبادرة  اأهمها  ومن 
اإقليمية  و�صراكات  عاقات  لديه  املجل�ص  اأن 

وعربية ودولية يعتز ويفتخر بها.
املجتمع  م��وؤ���ص�����ص��ات  ال��دغ��م��ي،  وط���ال���ب 
العمل  من  تنتقل  اأن  كافة،  بت�صنيفاتها  املدين 
الفردي اإىل العمل اجلماعي، واأن تطرق اأبواب 
جميع  يف  والإر����ص���اد  الن�صح  وت��ق��دم  اجلميع 
القطاعات، وعلى املجتمع املدين اأن يعمل على 
ملتطلبات  ا�صتجابة  واأن�صطته  براجمه  ت�صميم 
وه��ذا  معها،  وبالت�صاور  املحلية  املجتمعات 
يعمل  اعتمادية  نظام  لدينا  يكون  لأن  يقودنا 
على ت�صنيف موؤ�ص�صات املجتمع املدين ا�صتنادًا 
ملعايري خمتلفة، حتى يتم التعامل مع املوؤ�ص�صات 
بناًء على ت�صنيفها وعملها ومهنيتها و�صفافيتها 

ومدى انت�صارها وعملها اجلماعي مع اأقرانها.
احلياة-  مركز  عام  مدير  اأك��د  جانبه،  من 
را�صد، عامر بني عامر، اأن العاقة الإيجابية 
ب���ني م��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال���ربمل���ان 
واحل��ك��وم��ة ه��ي ح��ج��ر الأ���ص��ا���ص ل��اإ���ص��اح 
الوطني ال�صامل، م�صريًا اإىل اأن تاأطري العاقة 
املوؤ�ص�صات  دور  تفعيل  يف  �صي�صهم  وجتويدها 
الوطنية، وير�صخ مبداأ الت�صاركية الفاعلة من 
خمتلف  يف  الأردنية  الطاقات  ا�صتثمار  خال 

املجالت والأ�صعدة.
مرحلة  من  النتقال  �صرورة  على  و�صدد 
مرحلة  اإىل  البع�ص  يعي�صها  ال��ت��ي  الت�صاد 
التوازي، والتي تطلب جهودًا نوعية من جميع 
وتعظم  والتحديات  العقبات  لتذلل  اجلهات؛ 
اإيجابيًا  �صينعك�ص  ال��ذي  الأم��ر  الإيجابيات، 
املجتمع  موؤ�ص�صات  ب��ني  العاقة  اآل��ي��ات  على 

املدين والربملان واحلكومة.
واأثنى بني عامر على مقرتح رئي�ص جمل�ص 
النواب مبا يتعلق بوجود اعتمادية وت�صنيفات 
اأث��ر  م��ن  ذل��ك  يف  مل��ا  امل��دين  املجتمع  ملوؤ�ص�صات 
وان�صجامه  املقدم،  العمل  نوعية  على  اإيجابي 

مع الأولويات الوطنية.
ال�صوؤون  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ق��ال  جهته،  من 
اخلوالدة،  علي  الدكتور  والربملانية  ال�صيا�صية 
مع  ا�صتباكًا  ال����وزارات  اأك���رث  م��ن  وزارت���ه  اإن 
التي  تلك  ا  خ�صو�صً امل��دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 
وحقوق  الدميقراطية  موا�صيع  على  تعمل 

الإن�صان.
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  اإىل  تنظر  ل��ل��وزارة 
العاقة  اأهمية  يف  وتوؤمن  العمل،  يف  ك�صركاء 
 209 وج���ود  اإىل  لف��ت��ًا  ال��ت�����ص��ارك��ي  وال����دور 
يف  عملها  يتعلق  ال��وزارة،  مظلة  حتت  جمعيات 

الثقافة الدميقراطية.
التقارير  بع�ص  اأن  اخل���وال���دة  واأو����ص���ح 
والدرا�صات عن الأردن ل مت�ص بالواقع ب�صيء، 
وتفتقر  منهجية،  غري  معلومات  على  وتعتمد 
باأن  مطالبًا  العلمي،  البحث  درجات  اأدنى  اإىل 
يف  حقيقي  دور  املدين  املجتمع  ملوؤ�ص�صات  يكون 

جمال حقوق الإن�صان والدميقراطية.
الأ�صا�صية  الأرك����ان  م��ن  اأن���ه  على  و���ص��دد 

للدميقراطية هي فعالية املجتمع املدين.
اأمني عام �صجل اجلمعيات  اأكد  من جهته، 
املغاريز،  طه  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف 
جتمع  واح��دة  وطنية  روؤي��ة  وج��ود  �صرورة 
تعزيز  واأهمية  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 
الأه��داف  لتحقيق  املوؤ�ص�صات  بني  التن�صيق 
وجود  يتطلب  هذا  واأن  املواطنني،  تهم  التي 
موؤ�ص�صات  من  تخرج  قطاعية  ا�صرتاتيجية 
التن�صيق  للحكومة  ليت�صنى  املدين،  املجتمع 
بال�صكل  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع 

الأمثل.
مرخ�صة  جمعية   6695 وجود  اإىل  واأ�صار 
موؤ�صر  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دًا  اجلمعيات،  �صجل  م��ن 
موؤ�ص�صات  وج��ه  يف  ل��اإغ��اق  ولي�ص  للت�صهيل 
املجتمع املدين والإعاقة لفتًا اإىل اأن احلكومة 
عمل  تنظم  نهائية  �صبه  م�صودة  اإىل  تو�صلت 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين حتت مظلة واحدة.
اإىل  ودعا املغاريز موؤ�ص�صات املجتمع املدين 
�صفافة،  للحوكمة  واإدارية  مالية  معايري  و�صع 
عن  املايل  الف�صاح  يف  املبادرة  اإىل  بالإ�صافة 
املجتمع  موؤ�ص�صات  عليها  تعمل  التي  الن�صطة 
ال�صورة  اأهمية يف تغيري  من  ملا يف ذلك  املدين، 
املجتمع  موؤ�ص�صات  ع��ن  امل���اأخ���وذة  النمطية 

املدين.
اإن  الرواحنة  اأ�صماء  النائب  قالت  فيما 
امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات  ب��ني  ف��ج��وة  ه��ن��اك 
حتى  الفجوات  تقلي�ص  من  بد  ول  واحلكومة، 
يكون العمل ت�صاركيا، داعية موؤ�ص�صات املجتمع 
املدين اإىل حتديث روؤيتها وطرح برامج تتوافق 

ووعي اجليل اجلديد.
عيا�صرة،  عمر  النواب:  بح�صور  واأ�صارت 
عمر الزيود، يزن �صديفات، زيد العتوم، عائ�صة 
احل�صنات، فايزة ع�صيبات، واآمال ال�صقران اإىل 
لتطوير  بحاجة  امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات  اأن 
بينها،  فيما  ت�صاركي  ب�صكل  والعمل  قدراتها 
تلقى  ل  الأط��راف  يف  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  لفتة 
ب�صكل  نعمل  اأن  اأردن���ا  واإذا  املنا�صب،  الدعم 
من  اأك��رث  اهتماما  اإيائها  من  بد  ل  اإيجابي 

املوؤ�ص�صات املوجودة يف املركز.
للدرا�صات  الفينيق  مركز  مدير  وعر�ص 
دور  عو�ص  اأحمد  واملعلوماتية،  القت�صادية 
موؤكدًا  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات  تلعبه  الذي 

اأنها تقوم بدور تنموي كبري.

الخصاونة يلتقي وزراء الزراعة 
العراقي والسوري واللبناني

الدغمي: أبواب البرلمان مفتوحة 
أمام مؤسسات المجتمع المدني

ر تشكيل اللِّجان  مجلس الوزراء يقرِّ
تة إلدارة غرف التِّجارة في المملكة المؤقَّ

*عمان 
قرر جمل�ص الوزراء، يف جل�صته التي عقدها الأحد، برئا�صة رئي�ص 
الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، املوافقة على ت�صكيل اللجان املوؤقتة 

لإدارة غرف التجارة يف اململكة، اعتبارًا من تاريخ 6112022.
ون�ص القرار على اأن تكون مهمة اللجان املوؤقتة اإدارة وت�صيري اأعمال 
النتخابات  اإج��راء  مبجرد  عملها  ينتهي  اأن  على  التجارية،  الغرف 

وا�صتام جمال�ص الإدارة اجلديدة املنتخبة ملهامها القانونية.
النَّحو  التِّجارة على  تة لإدارة غرف  املوؤقَّ اللِّجان  وجاءت ت�صكيلة 

الآتي:
وعماد  رئي�صًا،  بدير  علي  حممد  عثمان  الأردن:  جت��ارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ًا عن وزارة ال�صِّ البزور )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة الأردن.
غرفة جتارة عمان: ح�صان اإبراهيم �صعيد العمد رئي�صًا، ونايف اأبو 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ال�صِّ ًا عن وزارة  عليم )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة عمان.
وعماد  رئي�صًا،  هاين  بني  املهدي  عبد  طارق  اإرب��د:  جتارة  غرفة 
والتَّموين(،  والتِّجارة  ناعة  ال�صِّ وزارة  عن  ًا  ممثِّ )ع�صوًا  اخلطيب 

ومدير غرفة جتارة اإربد.
واآ�صيا  رئي�صًا،  نا�صر  من�صور  حممد  زياد  الزرقاء:  جتارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ًا عن وزارة ال�صِّ النجار )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة الزرقاء.
رئي�صًا،  الر�صاوين  ر���ص��وان  �صامل  ح�صن  العقبة:  جت��ارة  غرفة 
��ج��ارة  وال��تِّ ناعة  ال�صِّ وزارة  ع��ن  ��ًا  مم��ثِّ )ع�����ص��وًا  ج���رادات  و�صهيب 

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة العقبة.
رئي�صًا،  الزعبي  ال�صليمان  مو�صى  اهلل  عبد  ال�صلط:  جتارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(،  ًا عن وزارة ال�صِّ ووائل حمادين )ع�صوًا ممثِّ

ومدير غرفة جتارة ال�صلط.
رئي�صًا،  احلوامدة  القادر  عبد  مو�صى  �صابر  جر�ص:  جتارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(،  ًا عن وزارة ال�صِّ وعائ�صة زيادة )ع�صوًا ممثِّ

ومدير غرفة جتارة جر�ص.
غرفة جتارة املفرق: عماد عبد الفتاح حممد العيان رئي�صًا، وكمال 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ًا عن وزارة ال�صِّ عا�صور )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة املفرق.
رئي�صًا،  املفلفل  الرحيم  عبد  مو�صى  فايز  الكرك:  جتارة  غرفة 
والتِّجارة  ناعة  ال�صِّ وزارة  ع��ن  ��ًا  مم��ثِّ )ع�صوًا  ال�صرايرة  وي�صار 

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الكرك.
امل�صري  النبي  عبد  اهلل  عبد  حممد  الطفيلة:  جت��ارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة  ًا عن وزارة ال�صِّ رئي�صًا، وهوميل ال�صبايلة )ع�صوًا ممثِّ

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة الطفيلة.
وواجد  رئي�صًا،  احلمارنة  جري�ص  نبيه  يزن  ماأدبا:  جتارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ًا عن وزارة ال�صِّ الفقهاء )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة ماأدبا.
وبال  رئي�صًا،  العقايلة  ح�صني  �صعود  حممد  معان:  جتارة  غرفة 
والتَّموين(،  والتِّجارة  ناعة  ال�صِّ وزارة  عن  ًا  ممثِّ )ع�صوًا  ال�صمري 

ومدير غرفة جتارة معان.
�صليمان  �صقر  اإبراهيم  الدكتور  اجلنوبي:  امل��زار  جت��ارة  غرفة 
ناعة  ال�صِّ وزارة  عن  ًا  ممثِّ )ع�صوًا  الطراونة  ورامي  رئي�صًا،  القرالة 

والتِّجارة والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة املزار اجلنوبي.
غرفة جتارة ال�صونة اجلنوبية: بكر �صالح اأحمد العدوان رئي�صًا، 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(،  ًا عن وزارة ال�صِّ ورهام الن�صور )ع�صوًا ممثِّ

ومدير غرفة جتارة ال�صونة اجلنوبية.
غرفة جتارة الر�صيفة: حممد خري علي اإبراهيم الزهريي رئي�صًا، 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(،  ال�صِّ ًا عن وزارة  واإيا�ص مراد )ع�صوًا ممثِّ

ومدير غرفة جتارة الر�صيفة.
وغازي  رئي�صًا،  يقني  اأبو  اأحمد  حممد  نائل  الرمثا:  جتارة  غرفة 
ناعة والتِّجارة والتَّموين(، ومدير  ًا عن وزارة ال�صِّ مهيدات )ع�صوًا ممثِّ

غرفة جتارة الرمثا.
رئي�صًا،  املومني  الرحيم  عبد  �صاكر  اأحمد  عجلون:  جتارة  غرفة 
��ج��ارة  وال��تِّ ناعة  ال�صِّ وزارة  ع��ن  ��ًا  مم��ثِّ )ع�����ص��وًا  ال�صوملي  وخ��ال��د 

والتَّموين(، ومدير غرفة جتارة عجلون.

الفايز: سيادة القانون تصون حقوق 
األفراد وتحفظ السلم المجتمعي

البحر امليت 
املجتمعي  ال�صلم  ان  الفايز  في�صل  الع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  اك��د 
يعمل على توفر المن وال�صتقرار للمجتمعات، م�صريا اىل ان الدولة 
بالمن  املواطن  فيها  ي�صعر  التي  واملوؤ�ص�صات  القانون  القوية هي دولة 
ول  و�صفافية،  بعدالة  اجلميع  على  القانون  فيها  وينفذ   ، وال�صتقرار 

جمال فيها لاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.
الوطني  املوؤمتر  من  الثانية  املرحلة  اإط��اق  خال  الفايز  وق��ال 
مركز  ينظمه  الذي  املجتمعي”  لل�صلم  القانون  “�صيادة  مل�صروع  الأول 
مع  بال�صراكة  الن�صان  وحقوق  الدميقراطية  للتنمية  العربي  العامل 
نا�صطا من اجلن�صني من كافة  اربعني  لو”، مب�صاركة  “�صرتيت  موؤ�ص�صة 
ترفيه،  ق�صية  لي�صت  املجتمعي  ال�صلم  “ق�صية  ان  اململكة،  حمافظات 
فهي بالغة الهمية، واكدت �صرورته كافة ال�صرائع ال�صماوية، كونه 

ي�صون حقوق الفراد، وت�صمو فيه مبادئ �صيادة القانون«.
امليت،  البحر  منطقة  يف  اأيام  �صتة  ي�صتمر  الذي  املوؤمتر  ويت�صمن 
حماور  تناولت  عمل  اأوراق  قدموا  متخ�ص�صني  خلرباء  اأكادمييا  يوما 
الدولة  اأ�صا�ص  القانون  “�صيادة  ال�صاد�صة  امللكية  النقا�صية  الورقة 
للم�صروع/  الثاين  امل�صار  �صمن  تدريبات  اإىل  بالإ�صافة  املدنية”، 
الن�صطاء  م��ن  جمموعة  اختيار  ت�صمن  وال���ذي  بال�صباب،  اخل��ا���ص 
وبرناجما  امل�صروع،  منهاج  على  متخ�ص�صة  تدريبات  يف  واإ�صراكهم 
تعميق  اىل  جميعها  تهدف  والإبتكار(،  )القيادة  حول  مكثفا  تدريبيا 
ال�صاأن العام. و�صيتم تدريب هوؤلء الن�صطاء من  امل�صاركة الفاعلة يف 
خال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع اجلهات التنفيذية 
يف املحافظات للم�صاهمة يف احلفاظ على ال�صلم املجتمعي املبني على 
النقا�صية  الورقة  ان  اىل  الفايز  واأ�صار  ومفاهيمه.  القانون  �صيادة 
ال�صاد�صة جلالة امللك وعنوانها “تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة 
جميع الردنيني”، اكدت اأهمية وحمورية تطبيق القانون، باعتبار ان 
النتماء احلقيقي للوطن ا�صا�صه تعزيز وتر�صيخ مبداأ �صيادة القانون 
باعتبار  املجتمع،  يف  والثقافية  والجتماعية  ال�صيا�صية  املنظومة  يف 
يرتتب  وما  املواطنة،  حقوق  ينظم  الذي  ال�صابط  املعيار  ي�صكل  ذلك 
الم��ان  �صمام  هي  القانون  ف�صيادة  وواج��ب��ات،  مكت�صبات  من  عليها 
للدولة واملجتمع. واأ�صاف، ان ما جرى اأخريا من خرق لقيمنا وعاداتنا 
وتقاليدنا الع�صائرية احلميدة، هو امر خارج عن املاألوف، وي�صيء اىل 
مفهوم الع�صرية وما ترمز اليه. واكد الفايز “اننا تربينا على مفاهيم 
مفاهيم  وهي  جد،  عن  ابا  توارثناها  بالع�صرية،  تتعلق  نبيلة  وقيم 
عن  والرتفع  التعا�صد  وقيم  والنخوة،  وال�صجاعة  وامل��روءة  الكرامة 
بعر�ص  ال�صرب  اما  الكبري،  واح��رتام  املقدرة  عند  والعفو  ال�صغائر، 
احلائط بهذه الأعراف والعادات الع�صائرية الطيبة، فهو امر مرفو�ص 
جملة وتف�صيا«. ويف م�صاألة ال�صاح وحيازته من قبل املواطنني، �صدد 
انواع  كافة  ترخي�ص  و�صرورة  فيه  النظر  اعادة  اهمية  على  الفايز 
ال�صلحة املتوفرة بني اأيدي املواطنني، وتغليظ العقوبات بحق كل من 
الدولة  هيبة  وفر�ص  الوا�صطة  ا�صكال  كافة  ومنع  ال�صاح،  ي�صتخدم 

على اجلميع بدون ا�صتثناء وبقوة القانون.

مجلس الوزراء يوافق على األسباب الموجبة لمشروع 
قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة

وزير المياه والسفير األميركي 
يطلعان على مشاريع  وادي االردن

*عمان 
ر جمل�ص الوزراء يف جل�صته التي عقدها الأحد، برئا�صة رئي�ص  قرَّ
املوجبة  الأ�صباب  على  املوافقة  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء 
ة وموازنات الوحدات  ل لقانون تنظيم املوازنة العامَّ مل�صروع قانون معدِّ

احلكوميَّة ل�صنة 2022م.
ة )112(  ل ان�صجامًا مع تعديل ن�ّص املادَّ وياأتي م�صروع القانون املعدِّ
م م�صروع قانون املوازنة  من الّد�صتور الأردين التي تن�صُّ على اأن “ُيقدَّ
قبل  ة  الأمَّ جمل�ص  اإىل  احلكوميَّة  الوحدات  موازنات  نًا  مت�صمِّ ة  العامَّ
نة املاليَّة ب�صهر واحد على الأقّل؛ للنظر فيه وفق اأحكام  ابتداء ال�صَّ

الّد�صتور«.
ابقة  ال�صَّ قراراته  على  تعديات  اإجراء  الوزراء  جمل�ص  ر  قرَّ كما 
وطني(  رقم  )ب��دون  ة  عاديَّ اأردنيَّة  �صفر  ج��وازات  باإ�صدار  املتعلِّقة 
ومبا  ال�صتثمار،  ت�صجيع  بهدف  وذلك  ال�صتثمار؛  ت�صجيع  لأغرا�ص 
طريق  عن  الأردنيَّة  اجلن�صيَّة  على  للح�صول  لة  املعدَّ الأ�ص�ص  يواكب 

ال�صتثمار.
وا�صرتطت التَّعديات اجلديدة، اأن ل يقلُّ حجم ال�صتثمار الفعلي 
ال�صتثمار،  عليها  املقام  والأر����ص  ات  وامل��ع��دَّ )املن�صاأة،  م�صتثمر  لكلِّ 
يف  دينار  األ��ف   400 عن  واح��دة(  اإنتاجيَّة  ل��دورة  الفعليَّة  والقيمة 
ة فيها، و200 األف دينار يف باقي  حمافظة العا�صمة واملناطق التنمويَّ

ة فيها. املحافظات واملناطق التنمويَّ
مان  كما ا�صرتطت اأن ل يقلَّ عدُد العاملني الأردنيني اخلا�صعني لل�صَّ
فًا يف حمافظة العا�صمة  الجتماعي يف املن�صاأة لكلِّ �صريك عن 20 موظَّ
فني يف باقي املحافظات واملناطق  ة فيها، وعن 10 موظَّ واملناطق التنمويَّ

ة فيها. التنمويَّ
ت التعديات كذلك على اأن يكون ال�صتثمار يف القطاعات التي  ون�صَّ
ة،  التنمويَّ بامل�صاريع  الأردين، وتنه�ص  ُم�صافة لاقت�صاد  ق قيمة  حُتقَّ
والتعليميَّة،  وال�صياحيَّة،  ال�صناعيَّة،  الإنتاجيَّة:  القطاعات  فيها  مبا 
واخلدميَّة  التجاريَّة  والقطاعات  وغريها،  والزراعيَّة  وال�صحيَّة، 
واملطاعم  الُكربى،  واملخازن  والتَّخزين  ارات،  يَّ ال�صَّ ومعار�ص  )وك��اء 
ولوازمها،  يدلنيَّة  ال�صَّ وامل��واد  الأدوي���ة،  وم�صتودعات  ال�ّصياحيَّة، 

واملاحة والنَّقل البحري و�صركات الإ�صكان(.
لني  ًا م�صجَّ فًا اأردنيَّ نت اأي�صًا اأن يكون لدى كلِّ م�صتثمر 75 موظَّ وت�صمَّ
مان الجتماعي يف حمافظات العا�صمة واإربد  ة لل�صَّ �صة العامَّ لدى املوؤ�صَّ
املحافظات  يف  ًا  اأردنيَّ فًا  موظَّ و50  فيها،  ة  التنمويَّ واملناطق  رقاء  والزَّ
واحد  عام  ا�صرتاكهم  على  وم�صى  فيها،  ة  التنمويَّ واملناطق  الأخ��رى 
انتهاء  حلني  بهم  الحتفاظ  �صريطة  لب،  الطَّ تقدمي  قبل  الأقّل  على 
اللتزام  عدم  حال  يف  م�صتقبًا  د  ُيجدَّ ل  اأن  على  فر،  ال�صَّ جواز  ة  مدَّ

بالحتفاظ بهذا العدد، بغ�صِّ النَّظر عن حجم ال�صتثمار ونوعه.
فر  ال�صَّ ج���وازات  جتديد  اأ�ص�ص  على  ال���وزراء  جمل�ص  واف��ق  كما 
ال�صتثمار  ت�صجيع  لأغرا�ص  وطني(  رقم  )بدون  ة  العاديَّ الأردنيَّة 
للحا�صلني عليها قبل عام 2014م، بحيث تتمُّ املوافقة على التَّجديد يف 
ة خم�ص �صنوات. لة الواردة اأعاه ملدَّ روط املُعدَّ حال حتقيق جميع ال�صُّ

اأعاه  ال��واردة  روط  ال�صُّ حتقيق  حال  ويف  اأنَّ��ه  الأ�ص�ص  نت  وت�صمَّ
�صة  لني لدى املوؤ�صَّ فني الأردنيني امل�صجَّ با�صتثناء �صرط توافر عدد املوظَّ
الأردنيَّة  فر  ال�صَّ ج��وازات  جتديد  فيتمُّ  الجتماعي  مان  لل�صَّ ة  العامَّ
ة ثاث �صنوات؛ كونهم ح�صلوا عليها دون وجود  )بدون رقم وطني( ملدَّ

دة، ودون حتديد القطاعات التي ا�صتثمروا فيها. اأ�ص�ص حمدَّ
اأعاه،  التَّعديات  يف  الواردة  روط  لل�صُّ امل�صتثمر  حتقيق  حال  ويف 
فر  ة للنَّظر يف طلبات احل�صول على جوازات ال�صَّ ترفع اللَّجنة اخلا�صَّ
الأردنيَّة العاديَّة )بدون رقم وطني( للم�صتثمرين تو�صياتها اإىل وزير 
زمة، ويتمُّ بناء عليه منح امل�صتثمر  رات الاَّ اخليَّة، م�صفوعًة باملربِّ الدَّ
ة، ويتمُّ  ل مرَّ ة ثاث �صنوات لأوَّ جواز �صفر اأردين )دون رقم وطني( ملدَّ
ة  اأو ملدَّ ة خم�ص �صنوات،  روط ملدَّ جتديده يف حال ا�صتمرار توافر ال�صُّ
فر  ثاث �صنوات يف حال عدم حتقيق امل�صتثمر احلا�صل على جواز ال�صَّ
الأردنيني  العاملني  بعدد  املتعلِّق  رط  لل�صَّ 2014م  عام  قبل  ت  املوؤقَّ

مان الجتماعي كما ورد اأعاه. لني لدى ال�صَّ امل�صجَّ
جات ووالديه  كما يتمُّ منح زوج امل�صتثمر واأبنائه وبناته غري املتزوِّ
حال  يف  للم�صتثمر  تبعًا  وطني(  رقم  )بدون  عادي  اأردين  �صفر  جواز 

روط. حتقيقه ال�صُّ
املطالبات  يف  الّنظر  جلنة  تو�صيات  على  ال��وزراء  جمل�ص  وواف��ق 
الأردنّية،  اجلمارك  دائرة  وبني  املخالفني،  و/اأو  املكّلفني  بني  العالقة 
كامل  بدفع  التزامهم  �صريطة  وخمالفني،  ملكّلفني  ق�صيَّة   19 بت�صوية 
مّدة  خال  نفقات  اأو  �صرائب  اأو  ر�صوم  اأّي  مع  عليهم  املتبّقية  املبالغ 

�صهرين من تاريخ �صدور هذا القرار.
�صليمان  �صامل  ختام  تعيني  ال��وزراء  جمل�ص  ر  قرَّ اآخر،  �صعيد  على 
ًا ل�صندوق املعونة الوطنيَّة؛ وذلك بعد ح�صولها  ال�صنيكات مديرًا عامَّ
مني لإ�صغال الوظيفة، يف امل�صابقة  رجات بني جميع املتقدِّ على اأعلى الدَّ

التي اأجريت مبوجب نظام التَّعيني على الوظائف القياديَّة.

*عمان 
ال�صفري  يرافقه  النجار،  حممد  املهند�ص  وال��ري  املياه  وزير  اطلع 
الأمريكي يف عمان هرني وو�صرت، خال جولة ميدانية الأحد، �صملت 
عددا من املواقع وامل�صاريع يف مناطق الغوار، على واقع امل�صادر املائية 
واجلهود الهادفة اإىل حت�صني اإدارتها واآليات النقل والتوزيع لاأنظمة 

الهيدروليكية للقطاعات املائية من �صرب وري.
و�صبل  التحديات  اأبرز  اإىل  والعاملني،  الفنيني  من  الوزير  وا�صتمع 
تقليل الفاقد املائي، وامل�صاريع املنوي تنفيذها لتح�صني كفاءة الت�صغيل 
اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  املائية  املنظومة  ق��درة  ورف��ع  وال�صيانة، 

املقدمة للمزارعني وكذلك تقليل تكاليف الت�صغيل وال�صيانة.
كما ا�صتمع من اأمني عام �صلطة وادي الردن املهند�صة منار حما�صنة 
�صمن  وحتديثها  بتطويرها  العمل  بداأ  التي  الذهب  تال  حمطة  يف 
الفاقد  خف�ص  م�صاريع  �صمن  دولر  مليون   34 بقيمة  م�صاريع  حزمة 
)الفارة(، اإىل �صرح عن اأعمال التطوير والتحديث التي �صيتم تنفيذها 
بتمويل من الوكالة الأمريكية. وزار الوزير مركز التحكم وال�صيطرة 
يف ديرعا لاطاع على عمليات الت�صغيل وبع�ص التح�صينات التي متت، 
اإ�صافة اإىل الطاع على م�صروع اأمتتة عمليات الت�صغيل وال�صيانة يف 
لتح�صني  املياه  قطاع  كفاءة  رفع  م�صروع  ينفذه  وال��ذي  الردن  وادي 
وحت�صني  ال�صتجابة  و�صرعة  وال�صيانة،  الت�صغيل  عمليات  وتطوير 

اأدائها والتحول من العمليات الورقية اإىل الإلكرتونية.
�صمن  تنفيذها  �صيتم  التي  امل�صاريع  عن  موجز  اىل  ا�صتمع  كما 
م�صاريع “الفارة” يف عدد من مناطق الوادي لرفع كفاءة املياه والري 
وخف�ص الفاقد. واطلع خال الزيارة لحدى املزارع، على اأنظمة الري 
وخدمة  املائية  املرافق  حت�صني  وجهود  احلديثة  والزراعات  احلديث 
املزارعني و العماء والت�صهيل على متلقي اخلدمة واملزارعني يف مناطق 
الأغوار خا�صة جهود رفع كفاءة مياه الري واثر امل�صاريع املنفذة من 
حمطات ال�صخ واأنظمة الفلرتة وماأخذ الوحدات الزراعية، ومراقبتها 

لتح�صني اأداء ال�صبكة وعدالة توزيع مياه الري على املزارعني.
اجلامعات  طلبة  من  املتدربني  ال�صباب  من  عددا  النجار،  والتقى 
التدريب  برنامج  �صمن  وقدراتهم  مهاراتهم  لتطوير  التحكم  مركز  يف 

وبناء القدرات املمول من الوكالة المريكية للتنمية الدولية.
قطاع  لتمكني  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة  اهتمام  امل��ي��اه،  وزي��ر  وثمن 
ال�صتثنائية  الظروف  ومواجهة  التحديات  خمتلف  جتاوز  من  املياه 

والطارئة التي تواجهها اململكة يف قطاع املياه.
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*عمان 
اأع��م��ال  الح����د،  ع��م��ان،  يف  انطلقت 
الج��ت��م��اع ال��رب��اع��ي ل�����وزارء ال��زراع��ة 
واللبناين،  وال�صوري  والعراقي  الأردين 
للبحث يف تعزيز التعاون يف املجال الزراعي 
ال�صلع  ان�صياب  وت�صهيل  الربع،  الدول  بني 
املمكنة  احللول  وايجاد  بينها،  الزراعية 
املنظمات  مع  والعمل  الغذائية،  لازمات 

الدولية لدعم وتطوير النتاج الزراعي.
وتاأتي الجتماعات، ا�صتكمال للقاءات 
���ص��ه��ر مت��وز  ب����ريوت يف  ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
املا�صي، ودعما للجهود التي تبذلها الدول 
القطاع  وتطلعات  اآم��ال  لتلبية  امل�صاركة، 
الغذائي  الأم��ن  وحتقيق  فيها،  ال��زراع��ي 

بينها.
خ��ال  ال����رزاع����ة  وزراء  وي��ن��اق�����ص 
خمتلف  ليومني،  ت�صتمر  التي  الجتماعات 
بالتبادل  املتعلقة  الج��رائ��ي��ة  الق�صايا 
واإمكانية  ال��زراع��ي،  والر���ص��ادي  التجاري 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال��ف��ن��ي ب��ني ال����دول يف 
القطاعات الزراعية النباتية واحليوانية، 
قدرات  لبناء  الكفاءات  تبادل  اىل  اإ�صافة 

العاملني والفنيني يف الدول امل�صاركة.
رفع  �صبل  الجتماعات،  تناق�ص  كما 
امل�صاركة  ل��ل��دول  الغذائي  الأم���ن  م�صتوى 
والج��راءات  الغذائي،  التكامل  خال  من 
امل�صتمر  النق�ص  حتديات  ملواجهة  املوحدة 
يف املوارد املائية، وانت�صار الأوبئة، واجلراد 
والتبادل  ال�صتثمار  وت�صجيع  ال�صحراوي، 
اىل  ا�صافة  امل�صاركة،  الدول  بني  التجاري 
وت�صجيل  تبادل  عمليات  ت�صهيل  اإجراءات 
واللقاحات  والأدوي��ة،  واملبيدات  الأ�صمدة 
املح�صنة،  والتقاوي  وال��ب��ذور،  البيطرية، 
واحل��ي��واين،  النباتي  الإن��ت��اج  وم��دخ��ات 
بني  زراع��ي��ة  روزن��ام��ة  توحيد  واإم��ك��ان��ي��ة 
عمليات  وتو�صيح  لت�صهيل  امل�صاركة  الدول 

التبادل التجاري بينها.
لقاء  الج��ت��م��اع��ات  اأع��م��ال  وتت�صمن 
الدولية  للمنظمات  الإقليميني  املدراء  مع 
املختلفة العاملة يف الدول امل�صاركة، لبحث 
الغذائي،  الم��ن  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  �صبل 
والتغري املناخي، وان�صياب ال�صلع الزراعية، 
القطاع  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  اآف����اق  ع��ن  ف�صا 

الزراعي.
وت�������ص���م���ل امل���ب���اح���ث���ات م����ع مم��ث��ل��ي 
جعل  اإمكانية  كذلك،  الدولية  املنظمات 
وا�صرتاتيجيا  اإقليميا  م��ر���ص��دا  الردن 
اآث���ار الزم���ات  ل��اأم��ن ال��غ��ذائ��ي للحد م��ن 
املنطقة،  بلدان  على  وتاأثريها  وال�صدمات، 
ل��اردن  الن�صبية  امليزات  من  وال�صتفادة 
تعاون  اأ�ص�ص  واإر�صاء  املنطقة،  دول  خلدمة 
التحتية  البنية  وتوفري  وم�صتدام،  اأو�صع 
الغ��اث��ة  ملنظمات  ال���ط���وارئ  مل��خ��زون��ات 

القليمية والدولية.
خالد  املهند�ص  ال��زراع��ة  وزي��ر  واأك���د 
الفتتاح،  جل�صة  يف  كلمة  يف  احلنيفات 
تعاين  ال��ت��ي  التحديات  وح��ج��م  خ��ط��ورة 
منها  املتعلقة  وخا�صة  املنطقة،  دول  منها 
بالتغريات املناخية، يف ظل توايل الأزمات 
واحل����روب وال���ص��ط��راب��ات ح��ول ال��ع��امل، 
الزراعية  الن�صطة  معظم  عطلت  والتي 
تراجعت  وقت  يف  والثقافية،  وال�صياحية 
ال��دول  بني  البينية  التجارة  حركة  فيه 
تبادل  انخفا�ص  اىل  اأدى  م��ا  امل�����ص��ارك��ة؛ 
الزراعية،  ومنها  وال����واردات  ال�����ص��ادرات 
القطاعات القت�صادية  واأثرت على جميع 

يف الدول وم�صت حياة مواطنيها.
ال���دول الأرب���ع ع��ان��ت خال  اإن  وق���ال 
الدولية،  الزم���ات  م��ن  املا�صيني  العامني 
وخا�صة اأزمة كورونا، وما تبعها من اإغاقات 
�صحية اأثرت على تنقات الأفراد، والإنتاج 
و�صا�صل  كافة،  الإقت�صادية  القطاعات  يف 
تلتها  البينية،  التجارة  وعطلت  الإم��داد، 
اأثرت  التي  الأوكرانية  الرو�صية  الأزم��ة 
ب�صكل مبا�صر على اإمدادات الغذاء وخا�صة 

احلبوب والزيوت والأ�صمدة.
وارتفاع  الت�صخم  تداعيات  اأن  واأ�صاف 
اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اي�صا  اأدت  النفط،  ا�صعار 
املرتبطة  واخل��دم��ات  الن��ت��اج  م��دخ��ات 
بالطاقة، كال�صحن بجميع اأ�صكاله البحري 
اأزمة  ب��وادر  وال��ربي، فيما ظهرت  واجل��وي 
ال��غ��ذاء،  ت��واف��ر  على  اأث���رت  عاملية  غ��ذاء 
ما  اإل��ي��ه؛  ال��و���ص��ول  يف  امل�صتهلكني  وق���درة 
م�صرتكة  حلول  و�صع  يف  لاإ�صراع  يدفعنا 
بيننا للتحفيف من وطاأة الزمات والتكيف 

معها باأقل اخل�صائر املمكنة لبلداننا.
الردن  اأن  احلنيفات،  املهند�ص  وب��ني 
تنبه اىل التحديات التي حتيط به وبدول 
وتبني  و���ص��ع  يف  و���ص��رع  ب��اك��رًا،  املنطقة 
وتنفيذ ا�صرتاتيجية �صاملة لاأمن الغذائي 
بالتعاون مع منظمات الأمم املتحدة، مت من 
املتعلقة  ال�صيا�صات  اإعادة النظر يف  خالها 
اإيجاد  على  عمل  فيما  ال��غ��ذائ��ي،  ب��الأم��ن 
الغذائي  الأم��ن  مبلف  تعنى  وطنية  مظلة 
ل�����ص��م��ان ت��واف��ر ال���غ���ذاء وا���ص��ت��م��راري��ت��ه 

وا�صتقراره اأثناء الزمات.
املهند�ص  اأكد  القليمي،  ال�صعيد  وعلى 
اإقليمي  مر�صد  تاأ�صي�ص  اأهمية  احلنيفات، 
اإقليميا  �صرحا  ليكون  ال��غ��ذائ��ي،  ل��اأم��ن 
والدولية؛  املحلية  اخل���ربات  فيه  تلتقي 
ما  وحتليلها،  الغذائي  المن  بيانات  جلمع 
التنبوؤ  من  دولنا  يف  ال��ق��رار  �صانعي  ميكن 
ال�صيا�صات  ور���ص��م  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ب��الزم��ات 
املنا�صبة لتفاديها وتقدمي احللول الناجعة 

والعاجلة.
جهود  اإىل  نتطلع  الردن  يف  اإننا  وقال 
برنامج الغذاء العاملي، لإن�صاء مركز اقليمي 
لاإغاثة وامل�صاعدات الطارئة؛ لتمكني دول 
هذه  من  ال�صريعة  ال�صتفادة  من  القليم 
اأن  مبينا  الزم����ات،  وق��ت  يف  امل�����ص��اع��دات 
ا�صتعداده  الردن  يوؤكد  الذي  املركز،  هذا 
ل�صت�صافته، �صيلعب دورا حموريا يف تعزيز 

المن الغذائي يف بلداننا.
التاأكيد  احلنيفات،  املهند�ص  وج���دد 
بني  اللقاءات  هذه  ا�صتمرار  �صرورة  على 
الدول امل�صاركة على امل�صتويات كافة لبحث 
بينها،  التعاون  وتطوير  امل�صرتكة،  الق�صايا 
ال�صحي  احلجر  اإج���راءات  على  والوقوف 
النقل  واج�����راءات  وال��ب��ي��ط��ري  ال��زراع��ي 
ت�صجيل  اج��راءات  وتب�صيط  والرتانزيت، 
والبيطري،  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  م��دخ��ات 
مع  بالتعاون  م�صرتكة  م�صاريع  وتطوير 
م�صرتكة  ك��اأج��ن��دة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

متجددة ت�صب يف م�صلحة اجلميع.
الأول  الجتماع  خمرجات  اإىل  واأ�صار 
لبنان،  الدول الربع يف  الزراعة يف  لوزراء 
ونتائج اجتماعات اللجان الفنية يف العراق؛ 
ما يوؤكد حر�ص الدول ال�صقيقة على جتاوز 
م�صيدا  ال��ع��وائ��ق،  ك��ل  وت��ذل��ي��ل  العقبات 
هذه  يف  الدولية  املنظمات  مب�صاركة  كذلك 
الجتماعات احلالية، ويف مقدمتها منظمة 
الغذية والزراعة لامم املتحدة، وبرنامج 
املنظمات  وكذلك  المنائي،  املتحدة  المم 
القليمية؛ ومنها املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية، وبرنامج الغذاء العاملي، والعديد 

من املنظمات واجلهات امل�صاركة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال وزي���ر ال���زراع���ة يف 
املهند�ص  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية 
امل�صرتك  التعاون  اإن  قطنا،  ح�صن  حممد 
الدول  بني  الزراعي  القت�صادي  والتكامل 
من  يعزز  الجتماعات؛  ه��ذه  يف  امل�صاركة 
تبعات  واح��ت��واء  ال�صمود  على  ق��درت��ه��ا 
من  والتعايف  النا�صئة،  العاملية  الزم���ات 
نق�ص  من  عنها  ينتج  ملا  والت�صدي  اآثارها، 
يف اإمدادات الغذاء، وا�صطرابات يف اأ�صواق 
يف  و�صعوبات  وال��غ��ذاء،  الطاقة  واأ���ص��ع��ار 
النقل، بالإ�صافة اإىل تعزيز قدرات الدول 
على  املناخ  تغري  اأث��ر  مواجهة  يف  امل�صاركة 

املوارد الطبيعية والأن�صطة الزراعية.
واأ�صاف اأنه يف ظل ما يع�صف بالعامل من 
ا�صطرابات وتغريات؛ فقد بات من ال�صرورة 
وامل�صلحة الوطنية العليا لدولنا الربع، اأن 
تركز على اخلطوات، التي من �صاأنها حتقيق 
ال���ص��ت��ق��رار والأم����ن ال��غ��ذائ��ي؛ م��ن خال 
ت�صهيل تبادل املنتجات واملعلومات، والعمل 
كفاءة  ورف���ع  الإن��ت��اج  لتطوير  امل�����ص��رتك 

ا�صتخدام املدخات واملوارد الطبيعية.
ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  اأن  وبني 
ورغ����م ق�����ص��اوة الزم����ة ال��ت��ي م���رت بها، 
النتاج  يف  وال�صتمرار  ال�صمود  ا�صتطاعت 
الزراعي  القطاع  على  واحلفاظ  الزراعي، 
يف  الأول  ال��دف��اع  وخ��ط  الأه���م  باعتباره 

مواجهة الأزمات التي مير بها العامل.
حتقق  �صوريا  اأن  قطنا،  املهند�ص  وبني 
اأغ��ل��ب  يف  ال���ذات���ي  الك��ت��ف��اء  الن  ح��ت��ى 
واحليوانية،  النباتية  الزراعية  املنتجات 
يف  م��ن��ه��ا،  ال��ع��دي��د  يف  فائ�صا  ه��ن��اك  واأن 
اىل  املنتجات  هذه  فيه  ت�صل  الذي  الوقت 
نتيجة  ال��ع��امل،  ح��ول  وجهة   60 من  اأك��رث 
ل�صمود املزارعني، ودعم احلكومة ال�صورية 
ل�صتثمار معظم الرا�صي القابلة للزراعة، 
دمرتها  ال��ت��ي  التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��اأه��ي��ل 

احلرب.
واأكد اأهمية هذا اللقاء يف دعم اجلهود 
عمل  خطوات  ر�صم  اإىل  ال�صاعية  العربية 
بني  العاقات  تعزيز  طريق  على  وا�صحة 
تنفيذ  نحو  قدمًا  وامل�صي  الأرب���ع،  ال��دول 
ال�صابقة؛  الجتماعات  يف  عليه  اتفقت  ما 
جم��ال  يف  امل�����ص��رتك��ة  للم�صالح  حتقيقا 
التجارة  وت�صهيل حركة  الزراعي،  التكامل 

الزراعية البينية.
تخرج  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  اأع����رب  ك��م��ا 
وا�صحة  عمل  بربامج  الجتماعات  ه��ذه 
يف ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح���ول الإج�����راءات 
وتوحيد  والنباتية،  البيطرية  احلجرية 
مع  يتوافق  مبا  ال�صحية؛  ال�صهادات  مناذج 
لكل  املحلية  واملتطلبات  الدولية  املعايري 
وروزن��ام��ة  وا�صحة  هيكلية  وو�صع  دول��ة، 
زراعية م�صرتكة تراعي احتياجات ال�صوق.
بدوره، اأكد وزير الزراعة يف اجلمهورية 
اخلفاجي،  كرمي  حممد  املهند�ص  العراقية 
الغذائي  الأمن  ي�صكله  الذي  البعد  اأهمية 
لا�صتقرار  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  ك��اأح��د 
ورفاهية  للبلدان  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

�صعوبها.

وقال اإن البلدان حتر�ص با�صتمرار عل�ى 
ت�وفري ودميوم�ة الأم�ن الغ�ذائي؛ م�ن خ�ال 
موارده�ا الذاتي�ة، او ال�صترياد، الذي يع�د 
حلق�ة �ص�عيفة لرتباطه بظروف خارجي�ة 
دميومته  على  م�وؤثرة  عدي�دة  وداخلي�ة 

وان�صيابية احل�صول عليه.
لو�صع  الجتماعات  اأهمية  على  و�صدد 
التداعيات،  م�ن  للخ�روج  ط�ري�ق  خارط�ة 
يف  وامل�ائي  الغ�ذائي  الأم���ن  ت�ه�دد  الت�ي 
�ص�تتولد  الت�ي  والنعكا�ص�ات  منطقتنا، 
من  حم��ذرا  ب�صببها،  املجتمعي  اأمنن�ا  عل�ى 
البقاء دون خطة وا�صحة لتحقيق التكامل 
لكل  الن�صبية  امليزة  على  املبني  ال��زراع��ي 

حم�صول اأو من�تج ف�ي بلداننا.
واأك�����د ����ص���رورة ت�����ص��خ��ري ك���ل م�����وارد 
الزراعي  القطاع  ف�ي  امل�ص�رتك  ال�صتثمار 
امل�صاركة،  ال���دول  يف  واحل��ي��واين  النباتي 
وبناء قاعدة ملنظومة اأمن غذائي م�صتدام 
ال�صتمرار يف  داعيا اىل عدم  يف منطقتنا، 
التهدي�د  ظل  يف  ال�صترياد  على  العتماد 
اأجور  وارتف�اع  العاملي�ة  الم��دادات  لط�رق 

النق�ل.
احل�اد  الرتفاع  اأن  اخلفاجي،  واعترب 
اأ�صبح  الغذائية،  ال�صلع  اأ�صعار  يف  وامل�صتمر 
املواطن  كاه�ل  على  ثقيًا  وحم�ًا  هاج�صًا 
اقليم�ي  م�نهج  اتباع  اىل  يدعو  ما  العربي؛ 
ت�صيف  التي  املعوقات  كل  وتذليل  لت�صهيل 

تكلفة اإ�صافية على ال�صلع الزراعية.
ودعا اىل حتقيق التكام�ل يف الروزنامة 
الع�����اف،  زراع�����ة  وتن�صيط  ال��زراع��ي��ة، 
وامل�ص�اريع  احل��ي��وان��ي��ة  ال���رثوة  وتربي�ة 
كل�ف  ل��ت��خ��ف�����ص  امل��ت��ك��ام��ل�����ة  امل�����ص��رتك��ة 
واملبيدات،  وال�صمدة،  للربوتني،  الإنت�اج 
وال��ل��ق��اح�����ات، والدوي������ة ال��ب��ي��ط��ري�����ة، 
على  وال�صيطرة  الف�ات،  مكافح�ة  وب�رامج 
اخل��روج  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  الأم�����را���ص، 
اأول��وي��ة  الغذائي  الأم���ن  ت�صع  بتو�صيات 

ق�صوى لدى الدول امل�صاركة.
اجلمهورية  يف  ال��زراع��ة  وزي���ر  وق���ال 
اإن  ح�صن،  احلاج  عبا�ص  الدكتور  اللبنانية 
اإمياننا  يعك�ص  الجتماعات  ه��ذه  انعقاد 
احل�صابات  كل  من  اكرب  الزم��ة  باأن  املطلق 
ول  ح��دودا  يعرف  ل  الغذائي  الم��ن  وان 
رباعية  لبناء  امل�صرتك  و�صعينا  تناق�صات، 
نطمح ان تتو�صع لت�صمل كل الدول العربية.
واأ�صاف اأن اأمننا تتهدده اكرث من اأزمة؛ 
بو�صع  الكفيلة  ال�صبل  اي��ج��اد  يحتم  م��ا 
العلمية  وال��روؤي��ة  لا�صتدامة  الول��وي��ات 
لتحقيق  دول��ن��ا،  ب��ني  البينية  للعاقات 
التغري  اآثار  معاحلة  يف  امل�صرتكة  الأه��داف 
املناخي، ودعم ان�صياب املنتجات الزراعية، 
كاأولوية  الزراعي  القطاع  يف  وال�صتثمار 

للنهو�ص بالقت�صادات الوطنية.
جت�صد  الجتماعات  ه��ذه  اأن  واع��ت��رب 
�صراكة عربية جامعة موحدة للجهود، واأن 
املطلوب يف هذه املرحلة التفاعل والتكامل، 
الغذائي  الم��ن  م�صتوى  رف��ع  اىل  و���ص��ول 
جمتمعة،  ل��دول��ن��ا  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ك��ه��دف 
ال�صراكة  تراعي  وحدوية  روؤية  و�صناعة 
وال�صراكة  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني 
العربية واملنظمات الممية  بني منظماتنا 

العاملة يف بلداننا.
ودعا اىل تاأطري اجلهد الدويل امل�صاعد 
الو�صول  بغية  املطلق،  التن�صيق  خال  من 
توقيع  اأن  م��وؤك��دا  امل��رج��وة،  النتائج  اىل 
ي�صكل  الزراعي  القطاع  يف  تفاهم  اتفاقية 
اأولوية ملحة لنا جميعا لانطاق يف عمل 
عربي جامع يفتح البواب اأمام تطوير هذا 
ال�صقاء  من  باقي الخوة  بان�صمام  امللتقى 

العرب.
عبد  امللك  جالة  خطاب  اىل  وا���ص��ار 
اهلل الثاين يف المم املتحدة، حول خماطر 
م�صرتكا  هما  باعتباره  ال��غ��ذائ��ي؛  الم���ن 
للعبور  ونتعاون  نتفاعل  اأن  جميعا  وعلينا 

اىل مرحلة م�صتقرة حلا�صرنا وم�صتقبلنا.
وقال اإن لبنان مير مبرحلة �صعبة، غري 
قويا  للخروج  الطريق  نهاية  يف  اأ�صبح  انه 

من اأزماته.
ال��زراع��ة  وزراء  جانب  اإىل  وي�����ص��ارك 
ملنظمة  الإقليمي  املمثل  الأرب��ع،  ال��دول  يف 
“الفاو”  الأغذية والزراعة لاأمم املتحدة 
عام  واأم��ني  ال��واع��ر،  عبداحلكيم  الدكتور 
ال��زراع��ي��ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
الدكتور اإبراهيم الدخريي، ومدير برنامج 
كوريا  ال��ربت��و  الأردن  يف  العاملي  ال��غ��ذاء 
الإ�صامية  املنظمة  ع��ام  وم��دي��ر  منديز، 
ومدير  بيدوليت،  ي��رلن  الغذائي  لاأمن 
عام املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة 
الدكتور ن�صر  القاحلة )اأك�صاد(  والأرا�صي 
الإقليمي  املمثل  ومندوب  العبيد،  الدين 

لربنامج الأمم املتحدة المنائي.

بدء أعمال االجتماع الرباعي لوزراء 
الزراعة في االردن والعراق وسوريا ولبنان

مقال رئيس التحرير

ل اأظ��ن اأردن��ي��ًا ل يعرف 
تركيبتنا  م��ن  ج���زءًا  اأ�صبح  فقد  اخل��ب��ازة  اإب���ن 

املنظومة  وم��ن  تفكرينا  مكونات  وم��ن  والجتماعية  الثقافية 
يديه  متناول  يف  لن  يجوع(  ول  يعرى   ( ل  فهو  ملجتمعنا  القيمية 
يف   )%100 )ما�صية  اأم���وره  اخل��ب��ازة  اإب��ن   ، الرغ��ف��ة  اأن���واع  جميع 
الوظيفة يف املنا�صب ويف الرتقيات ويف التنفيعات وحتى يف املكرمات 

والهبات والعطيات دائما ح�صته حمفوظه .
يف  العليا  ال�صهادات  يحمل  اأن  بال�صرورة  لي�ص  اخل��ب��ازة  اب��ن 
للمقابات  يخ�صع  ان  بال�صرورة  ولي�ص  للخربة  يحتاج  ول  تخ�ص�صه 
والختبارات ال�صكلية امل�صبقة ، ابن اخلبازة يت�صلم املنا�صب القيادية 
الدولة  ح�صاب  على  ال�صفر  يف  �صبابة  زهرة  ويفني  فر�صة  اقرب  يف 

يجوب العامل مثل ابن بطوطة .
وت�صهل  الأب��واب  لك  تفتح  �صحرية  “ فان” كلمة  طرف  من  اأنا 
لك ال�صعاب هل ينكر اأحد هذا ؟... ظاهرة الوا�صطة او املح�صوبية 
فى  و�صيوعا  الف�صاد  اأن��واع  اأكرث  وهى  موؤمل  واقع  عن  تعرب  بلدنا  يف 

الأو�صاط الدارية من موؤ�ص�صاتنا وبكافة القطاعات .
عمل  وتعيق  وامل�صاواه  العدالة  تهدر  واملح�صوبية  الوا�صطة   
القانون  هذا الفريو�ص القاتل الذي يغزو موؤ�ص�صاتنا ودوائرنا وحتى 
يف بع�ص اأروقة الجهزة ال�صيادية وهذا املر�ص ل يوؤدي اىل وجهة 
البو�صلة التي ارادها �صيد الباد نحو الدولة املدنية ، هذا الفريو�ص 
الف�صاد  هناك  �صيء  كل  اأ�صا�ص  العدل  واولها  �صيء  كل  يقتل  واملر�ص 
الكرب الذي هو اأكرب من �صرقة ونهب املال العام واأخطر من جتاوزات 
هو  املوجود  ال�صرطاين  واملر�ص  الباء  اأن   ، املحا�صبة  ديوان  تقارير 
املن�صب  وا�صتغال  املنا�صب  وتوريث  والوا�صطة  املح�صوبية  مر�ص 
الوظيفي حتى ا�صبحت بع�ص موؤ�ص�صات الوطن جمرد مزرعة وملكية 
اأن  اليوم  اأحوجنا  فما  القطاعات  كافة  يف  املتنفذين  لبع�ص  خا�صة 
والوظائف  العليا  الوظائف  يف  احلراثني  لبناء  كوتا  عندنا  يكون 
اأبناء احلراثني يحتاجون  اأما الوظائف الدبلوما�صية فاأن  ال�صيادية 

اىل فانو�ص عاء الدين ال�صحري للولوج اليها .
 نعم يا �صادة ما اأحوجنا اىل نظام وقانون ياأتي حتت بند قانون 
واأبن  وزير،  الوزير  فاأبن   ( وال�صللية  واملح�صوبية  الوا�صطة  حماربة 
البا�صا با�صا واأبن احلراث حراث( هكذا هي املعادلة الدارجة وهكذا 
ديوان  لنا  يقولون  عندما  عقولنا  وعلى  علينا  ي�صحكون   . النهج  هو 
اخلدمة  دي��وان  ار�صيف  يف  بحثنا  لو  عليكم  باهلل  املدنية  اخلدمة 
املدنية منذ تاأ�صي�صه وحتى الن هل جند يف ك�صوفاته طلب وظيفة 

ل )ابن وزير( اأو اأبن م�صوؤول كبري .
جتنيد  حتى  لا�صف   ، الردين  املجتمع  يف  الوا�صطة  اآفة  تتغلل   
اأ�صبح  بلدية  يف  وطن  عامل  وحتى  الدركي  اأو  ال�صرطي  اأو  الع�صكري 
واإق��رار  باعرتاف  الوا�صطة،  رج��ال  من  حممولة  ق��وات  اىل  يحتاج 
مبوؤ�ص�صاته  املجتمع  فاإن  بخطورتها،  والإح�صا�ص  بوجودها  اجلميع 
فا�صحت  منها  للحد  وج���ادة  عملية  اإج����راءات  يتخذ  مل  العامة 
العاقات  من  �صبكة  هناك  وباتت  املجتمع،  يف  تنخر  كال�صرطان 
و�صارت  الآخرين،  ح�صاب  على  ي�صتحق  ل  من  بدفع  تقوم  املت�صعبة 
قانون  مع  تتنا�صب  ل  بالية  مفاهيم  الجتماعية  والعدالة  الكفاءة 
ف�صادًا  والعجز  املديونية  ف�صاد  اىل  لي�صاف  واملح�صوبية  الوا�صطة 
جديدا يحمل فريو�ص فيتامني )واو( فاأ�صبحت الوا�صطة واملح�صوبية 
جميعها،  واحلكومية  اخلا�صة  قطاعاتنا  يف  متف�صية  ظاهرة  ت�صكل 
الذاتية  ال�صرية  قبل  الب��رز  العنان  اأ�صحت  عندما  نكافحها  وكيف 
املواطن  ل�صعور  نتيجة  اجلرمية  تنت�صر  وقد   ... والكفاءة  واخلربة 
غري  الختيارات  نتيجة  العدالة  اأ�ص�ص  لغياب  والكراهية  باحلقد 
بوا خلدمة النا�ص  املنا�صبة لقياديني غري موؤهلني �صاءت الأقدار وُن�صّ
وهم ل ميلكون القدرة حتى على حل م�صاكلهم ال�صخ�صية ، والو�صاطة 
املق�صودة هنا هي تلك املمار�صة ال�صائعة والتي ُيطلق عليها – اأحيانًا 
حديث  اليوم  وهي  الوظيفي  والتخلف  الوا�صطة  واو”،  – ”فيتامني 
والقبول  والتعيني،  بالتوظيف  لرتباطها  املجتمع  وحديث  ال�صباب 
 ، امل�صتقلة  والهيئات  وال�صفارات  املرموقة  وبالكليات  باجلامعات 
ومت�صية املعامات وهي اإ�صكال واأنواع ودرجات ح�صب املكانة والأهمية 
عند  وهي   ، منها  مفر  ل  و�صيلة  واأ�صبحت   ، الكثري  يطلبها  فالوا�صطة 
الكثري تعد الطريقة والو�صيلة فاأن مل ي�صعى لها اأو يقاتل من اجلها، 
لن ي�صل لهدفه اأو مبتغاه ورغبته ، وهي �صباق للح�صول على املكا�صب 
 ( ام��ا   ، �صفة  الأق��وى  والنفوذ  املكانة  �صاحب  ي�صل  النهاية  ويف   ،
الو�صيلة  هي  تلك  كانت  اأن  موجودة  تكون  فلن   ) املثالية  او  الكفاءة 
اوالطريقة الوحيدة وما يح�صل الن يف اغلب دوائر ووزارات الدولة 
العليا  الوظائف  واأ�صبحت  بالوا�صطة  التعيني  بور�صة  ارتفعت  فقد   ،
يف الدولة من ن�صيب ابناء الذوات وا�صبحت الهيئات امل�صتقلة مزارع 
لبنائهم  تف�صل  الدولة  اجهزة  يف  املتنفذين  بع�ص  ميلكها  خا�صة 
وحما�صيبهم وا�صهارهم ، وح�صب الطلب دون النظر لل�صهادة واخلربة 
اإن التعيني والرتفيع والتدوير بالوا�صطة واملح�صوبية ل   . والكفاءة 
ُيك�صب الدائرة اأو الدولة ولء ول انتماء بل على العك�ص ينتج عنها 

احلقد املجتمعي الذي ل يحمد تبعاته .
انطبق معنا املثل ال�صعبي ) اللي اأمه خبازه ما يجوع( ويبدو اننا 
تطعم  اإنها  بحجة  كله  اخلبز  �صرقة  يف  اخلبازة  متادي  حالة  نعي�ص 
اأب��وه  اللي  لي�صبح  بلدنا  يف  ات�صعت  القول  دائ��رة  ان  ويبدو   ، ابنها 
بلدته  ابن  اأو  ع�صريته  ابن  اأو  خالته  اأو  عمته  او  خاله  او  عمته  اأو 

ومنطقته خباز ما يجوع .

خالد خازر الخريشا

إبن الخبازة  أصبح جزء 
من تركيبتنا الثقافية 

واالجتماعية ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

جمعية مكافحة المخدرات 
تشيد بالحمالت األمنية األخيرة

  
*عمان 

المنية  اجلهود  امل��خ��درات،  ملكافحة  الأردن��ي��ة  اجلمعية  ثمنت 
اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  املخدرات  اأوكار  �صربت  التي  الخرية، 
امل��روج��ني  م��ن  كبري  وع���دد  منها،  ك��ب��رية  كميات  �صبط  م��ن  ومتكنت 

واملتعاطني خال عمليات نوعية، قامت بها اإدارة مكافحة املخدرات.
املخدرات،  اآفة  �صد  العمليات  هذه  اأهمية  على  اجلمعية  و�صددت 
التي باتت همًا وطنيًا وم�صوؤولية تقع على عاتق جميع �صرائح املجتمع، 
الأمر الذي يدعو اىل ا�صتمرار التكامل يف الأدوار مع خمتلف ال�صركاء، 
والعاجية،  التوعوية  امل��ح��اور  وتعزيز  ال�صراكات،  ه��ذه  وتوطيد 
املوؤ�ص�صات الرتبوية وال�صحية وو�صائل الإعام  ال�صراكة مع  وتر�صيخ 

ومنظمات املجتمع املدين.
الثاين، كانت  امللك عبداهلل  اأن توجيهات جالة  واأكدت اجلمعية 
على  جالته  خطابات  خال  من  املخدرات  اآفة  مكافحة  يف  وا�صحة 
المن  مدير  اىل  الأخرية  امللكية  الر�صالة  يف  واخرها  خمتلفة  منابر 

العام.
واأ�صادت اجلمعية بالدور الكبري لإدارة مكافحة املخدرات، والقوات 
امل�صلحة الردنية يف الت�صدي لهذه الفة حفاظًا على املجتمع، م�صددة 
على �صرورة ال�صتمرار يف العمليات النوعية وماحقة جتار املخدرات 
لكل من  للو�صول  العليا  العدالة هي  لتكون يد  ومروجيها دون توقف، 

ت�صول له نف�صه الإ�صرار باأمن الأردن وا�صتقراره و�صامة اأبنائه.

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 
تحصل على جائزة فرانك موراي للقيادة

اطالق الموقع اإللكتروني 
لمؤتمر األسماء الجغرافية

*عّمان 
ح�صلت اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني على جائزة »فرانك 
موراي للقيادة للتح�صني امل�صتمر« لعام 2022 من جمل�ص اعتماد برامج 
يف  املعلمني  اإع��داد  لربامج  اعتماد  جمل�ص  اأكرب  وهو  املعلمني،  اإع��داد 
يف  الأوىل  املوؤ�ص�صة  الأكادميية  وتعد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الأردن التي حت�صل على هذه اجلائزة.
اإن هذه اجلائزة جاءت بعد  و قالت الكادميية، يف بيان �صحفي، 
املهني  الدبلوم  لربنامج  الدويل  الأكادميي  العتماد  على  ح�صلت  اأن 
املا�صي،  العام  املعلمني،  اإع��داد  برامج  اعتماد  جمل�ص  من  التعليم  يف 
الأردن حت�صل على هذا العتماد  تعليمية يف  موؤ�ص�صة  اأول  واأ�صبحت 
الكلي وال�صامل وبجدارة ل�صبعة اأعوام مقبلة، وهي اأق�صى مدة مينحها 
تعليمية  موؤ�ص�صة  ثالث  اأنها  كما  تعليمية،  ملوؤ�ص�صة  العتماد  جمل�ص 
حتظى بالعتماد ذاته على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط بعد كل من 
جامعة الإمارات العربية املتحدة وجامعة زايد، لت�صبح بذلك اململكة 
املنطقة  الها�صمية ثاين دولة حت�صل على هذا العتماد يف  الأردنية 

بعد الإمارات.
بالتح�صني  والتزامها  لقيادتها  اجلائزة  على  الكادميية  وح�صلت 
اعتماد  متطلبات  وحتقيق  الأدل��ة  تقدمي  وبعد  براجمها  يف  امل�صتمر 
العتماد  على  للح�صول  املا�صي  العام  اأّهلها  ّما  املعلمني،  اإعداد  برامج 

لربنامج الدبلوم املهني يف التعليم دون �صروط اأو جمالت للتح�صني.
املعلمني،  لتدريب  رانيا  امللكة  لأكادميية  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
فرانك  جائزة  على  بح�صولنا  فخر  “كلنا  عبيدات  اأ�صامة  الدكتور 
جهودنا  تعك�ص  والتي   ،2022 لعام  امل�صتمر  للتح�صني  للقيادة  م��وراي 
اجلماعية التي ُتّوجت بح�صولنا العام املا�صي على العتماد الأكادميي 
برامج  اعتماد  جمل�ص  من  التعليم  يف  املهني  الدبلوم  لربنامج  الدويل 

اإعداد املعلمني .
التي  الدبلوم  �صهادة  ج��ودة  مدى  توؤكد  اجلائزة  “هذه  واأ�صاف 
بالعمل  كذلك  حتتفي  كما  املعلمني،  اإع���داد  يف  الأكادميية  متنحها 
عمل  فريق  يظهره  ال��ذي  بالتميز  واللتزام  الكبري  والتفاين  اجل��اد 

الأكادميية«.
اإعداد  برامج  اعتماد  اإدارة جمل�ص  رئي�ص جمل�ص  من جانبه، قال 
“لقد كان فرانك موراي �صغوًفا باإعداد املعلمني،  املعلمني يوهانغ رونغ 
موؤكدا  التعليم”.  لتح�صني  لاأدلة  ومنا�صًرا  قطاعنا،  يف  بارًزا  ورائًدا 
اإعداد املعلمني والتي يحتفي بها املجل�ص  دة لربامج  اأن املوؤ�ص�صات املزوِّ

ملتزمة بالتح�صني امل�صتمر.
اإعداد  برامج  اعتماد  جمل�ص  من  املمنوح  العتماد  “ُيعّد  واأ�صاف 
الهادف  ال�صتخدام  خال  من  باجلودة  اللتزام  على  دليًا  املعلمني 
لاأدلة يف اتخاذ القرارات، ويحق للحا�صلني على جائزة موراي للقيادة 

الفخر باإجنازاتهم«.
بهذا  �صمّيت  امل�صتمر،  للتح�صني  للقيادة  م��وراي  فرانك  وجائزة 
الذي  املعلمني،  تعليم  اعتماد  ملجل�ص  املوؤ�ص�ص  بالرئي�ص  تيّمًنا  ال�صم 
اأن�صاأ جمل�ص اعتماد برامج اإعداد املعلمني، بالتعاون مع املجل�ص الوطني 

لعتماد موؤ�ص�صات اإعداد املعلمني.

*عمان 
الحد،  اجلغرافية،  الأ�صماء  خل��رباء  العربية  ال�صعبة  اطلقت 
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملوؤمتر التا�صع للخرباء العرب يف الأ�صماء 
ال�صعبة  تنظمه  وال���ذي   ،com.www.gnfonf9 اجلغرافية 
بالتعاون مع املركز اجلغرايف امللكي الأردين والهيئة الوطنية للم�صاحة 
الُعمانية. وياتي املوؤمتر، الذي ت�صت�صيفة العا�صمة الُعمانية م�صقط، 
“التكامل  بعنوان  احل��ايل،  العام  الأول  كانون   7  –  5 من  الفرتة  يف 
اجلغرايف املكاين بني ال�صم واملوقع : الأهمية والأثر “، حيث يت�صمن 
املوقع اللكرتوين جميع التفا�صيل املرتبطة باملوؤمتر، من حيث اأهداف 

املوؤمتر وحماوره وتفا�صيل امل�صاركة والت�صجيل.
ال�صعبة  رئي�ص   / الأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  عام  مدير  واأكد 
العربية خلرباء الأ�صماء اجلغرافية العقيد املهند�ص معمر حدادين، 
واإرث  هوية  من  اجلغرافية  الأ�صماء  ت�صكله  ملا  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية 
على  ال�صعبة  حر�ص  اإىل  لفتا  العربية،  لاأمة  واإن�صاين  تاريخي 
للمدن  كاملة  هوية  متثل  التي  اجلغرافية  الأ�صماء  على  احلفاظ 

والقرى واملعامل الطبيعية واملواقع الأثرية والدينية والتاريخية.
املجالت  خمتلف  يف  اجلغرافية  الأ�صماء  توظيف  اأهمية  وبني 
والتجمعات  والح��ي��اء  وال��ق��رى  ال�صوارع  ا�صماء  اط��اق  يف  ل�صيما 
امل�صاحية  والعلوم  الدينية،  الأم��اك��ن  ا�صماء  يف  وكذلك  ال�صكنية، 
املختلفة والت�صمية والرتقيم ملا ت�صهده املدن من تطور عمراين، اإ�صافة 
لاأ�صماء  اأن  اإىل  اإ�صافة  واملعاجم،  والأطال�ص  اخلرائط  �صناعة  اىل 
اجلغرافية عاقة وثيقة بامل�صتقرات الب�صرية يف الفرتات التاريخية 
الأردنية  الوطنية  اللجنة  بدور  حدادين  العقيد  وا�صاد   . ال�صابقة 
لاأ�صماء اجلغرافية التي يراأ�صها املركز اجلغرايف، وت�صم يف ع�صويتها 
من خمتلف الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع اخلا�ص، باحلفاظ 
اإىل  اجلديدة،  بالت�صميات  يتعلق  ما  وكل  اجلغرافية  الأ�صماء  على 
جانب متثيل الأردن يف املحافل الدولية اخلا�صة بالأ�صماء اجلغرافية.

من  تتخذ  اجلغرافية  الأ�صماء  خلرباء  العربية  ال�صعبة  اأن  يذكر 
اإحدى  وهي  الأردين،  امللكي  اجلغرايف  باملركز  ممثًا  لها  مقرًا  الأردن 
املعنيني  للخرباء  العاملية  املجموعُة  منها  تت�صكُل  التي  ال�23  ال�صعب 
اأوائل  ومن  املتحدة،  الأمم  م�صتوى  على  اجلغرافية  الأ�صماء  بتوحيد 
ال�ُصعب التي اأن�صئت لدى املجل�ص القت�صادي والجتماعي التابع لاأُمم 

املتحدة.

بنك صفوة اإلسالمي يقدم تبرعا 
لمؤسسة الحسين للسرطان

  
*عمان 

وقع مدير عام موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان ن�صرين قطام�ص، والرئي�ص 
يقدم  تفاهم،  مذكرة  التميمي،  �صامر  الإ�صامي  �صفوة  لبنك  التنفيذي 
التابع  والت�صريف  الت�صمية  برنامج  خال  من  تربعا  مبوجبها  البنك 
ال�صيخ  مبنى  يف  احليوية  العامات  فح�ص  غرفة  ت�صمية  للموؤ�ص�صة، 
فاإن  الأحد،  املوؤ�ص�صة  لبيان  ووفقا  املركز.  يف  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
قيمة التربع �صتخ�ص�ص ك�صدقة جارية لدعم البنية التحية والأجهزة 
واملعدات يف املركز. وثمنت قطام�ص تعاون البنك مع املوؤ�ص�صة امل�صتمر، 
موؤكدة اأن برنامج الت�صمية والت�صريف ياأتي حر�صًا على تطوير خدمات 
مركز احل�صني لل�صرطان، واحلفاظ على امل�صتوى املتقّدم لكّل ما يقدمه 
املمتد  الدعم  اإن  التميمي  قال  جانبه،  من  عاملية.  مبعايري  خدمات  من 
ل�صتدامة  الرامية  لأهدافها  م�صاندة  ياأتي  للموؤ�ص�صة  نقدمه  ال��ذي 
الإن�صانية  البنك  ر�صالة  من  وينبع  املتخ�ص�صة،  العاجية  خدماتها 
معاجلة  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على  ترتكز  التي  املجتمعي  وعمله 

التحديات ال�صحية التي يعد من اأبرزها مكافحة مر�ص ال�صرطان.
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*نيويرك
باده  اأن  الرو�صي  اخلارجية  وزير  اأكد 
تعدد  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ن��ظ��ام  لإق���ام���ة  ت�صعى 
اأن »احلرب القت�صادية«  الأقطاب، موؤكدا 
اأدى لرتفاع  الغرب على باده  ي�صنها  التي 

الأ�صعار حول العامل.
و�صدد وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي 
لفروف على �صرورة احرتام نتائج ا�صتفتاء 
من  عانوا  الذين  اأوكرانيا  �صرق  مواطني 

ا�صطهاد احلكومة الأوكرانية.

“�صنقبل  ال�صاأن:  بهذا  لف��روف  وق��ال 
دون  اأوكرانيا  �صرق  يف  ال�صتفتاءات  نتائج 

�صروط«.
اجلمعية  اأمام  كلمة  يف  لفروف،  واأ�صار 
العامة لاأمم املتحدة، اأن الدول الأوروبية 

تعرقل �صادرات الأ�صمدة الرو�صية.
القت�صادية  “احلرب  لف��روف:  وقال 
�صد  واأوروب����ا  املتحدة  ال��ولي��ات  قبل  م��ن 

رو�صيا اأدت اإىل ارتفاع الأ�صعار«.
اإىل  لفروف  فاأ�صار  اأوكرانيا،  حول  اأما 

اأن كييف ل تطبق اتفاق ت�صدير احلبوب، 
تتجه  ل  الأوكرانية  احلبوب  �صفن  اأن  كما 

للدول الأكرث فقرا.
�صمال  ح��ل��ف  اأن  م��ن  لف����روف  وح���ذر 
�صرقا،  للتو�صع  ي�صعى  )الناتو(  الأطل�صي 
ون�����ص��ر ق��وات��ه ع��ل��ى ح���دود رو���ص��ي��ا، كما 
ال��دول  على  لل�صيطرة  ي��ه��دف  احل��ل��ف  اأن 
الرو�صي  اخلارجية  وزير  واأكد  الآ�صيوية. 
اإىل اأن باده ت�صعى لإقامة نظام قائم على 

تعدد الأقطاب.

*وكاالت 
قال وزير اخلارجية الأوكراين دميرتو 
الأحد  �صباح  من  مبكرة  �صاعة  يف  كوليبا 
احتمال  ب�صاأن  الكرملني  ت�صريحات  اإن 
مقبولة  »غري  النووية  لاأ�صلحة  ا�صتخدام 

على الإطاق« واإن كييف لن ت�صت�صلم لها.
كوليبا:  ق��ال  تويرت  على  من�صور  ويف 
“ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا 
اللهجة  هذه  مثل  اأن  لرو�صيا  ونو�صح  الآن 
التغا�صي  يتم  ولن  للخطر  العامل  تعر�ص 

عنها«.
الرو�صي  الرئي�ص  تلميحات  واأث����ارت 

فادميري بوتن، ب�صاأن ا�صتعداده ل�صتخدام 
خماوف  ب��اده،  عن  دفاعا  النووي  ال�صاح 
ال��غ��رب،  م��ع  ال�����ص��راع  م�صتقبل  م��ن  ج��ّم��ة 
الأي��ام  خ��ال  الت�صعيد  وت��رية  تنامي  م��ع 

الأخرية.
اإىل  فيها  دع��ا  كلمة  يف  ب��وت��ن  وح���ذر 
“من  الرو�صي  اجلي�ص  يف  جزئية  تعبئة 
النووية  بالأ�صلحة  رو�صيا  ابتزاز  يحاولون 
من اأن الرياح قد تهب باجتاههم”، م�صيفا: 
النووي،  البتزاز  اإىل  اأي�صا  اللجوء  “يتم 
اأود تذكري الذين يقومون بت�صريحات كهذه 
باأن بادنا متلك اأي�صا و�صائل دمار خمتلفة 

التي  تلك  م��ن  ت��ط��ورا  اأك��رث  و�صائل  بينها 
متلكها دول حلف �صمال الأطل�صي«.

ويف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ي���وم الأرب���ع���اء 
رو�صيا  يف  تعبئة  ب��اأول  بوتن  اأمر  املا�صي، 
تق�صي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  م��ن��ذ 
الحتياط  قوات  من  األفا   300 با�صتدعاء 
كييف  تعزيز  خ�صم  يف  اأوكرانيا  يف  للقتال 
ال�صرقية  ال�صمالية  اجلبهة  يف  موقعها 
با�صتخدام  م�صتمر  م�صاد  هجوم  و�صط 
تعهد  مع  عليها،  ا�صتولت  رو�صية  دبابات 
الأرا�صي  يف  التوغل  من  مبزيد  اأوك��راين 

التي ت�صيطر عليها مو�صكو.

الفروف: نسعى إلقامة نظام 
قائم على تعدد األقطاب

كوليبا: تلميح موسكو الحتمال 
استخدام النووي يعرض العالم للخطر

*وكاالت 
كوريا  اإن  اجلنوبية  لكوريا  امل�صرتكة  الأرك��ان  هيئة  قالت 
ال�صمالية اأطلقت �صاروخا بالي�صتيا �صوب البحر، قبالة �صاحلها 

ال�صرقي يوم الأحد.
“كوريا  اإن  لكوريا اجلنوبية  امل�صرتكة  الأركان  وقالت هيئة 
ال�صمالية اأطلقت �صاروخا بال�صتيا غري حمدد”، دون اأن تخو�ص 

يف مزيد من التفا�صيل.
طائرات  حاملة  و�صول  مع  بالتزامن  الإط��اق  ه��ذا  وج��اء 
اأمريكية اإىل كوريا اجلنوبية للم�صاركة يف تدريبات م�صرتكة مع 

القوات الكورية اجلنوبية.
كامال  بها  تقوم  اأن  املقرر  من  زيارة  من  اأيام  قبل  ياأتي  كما 
هاري�ص، نائبة الرئي�ص الأمريكي، الأ�صبوع املقبل، اإىل املنطقة، 

وتلتقي خالها بزعماء اليابان وكوريا اجلنوبية.
اأن  ال�صبت، ذكرت وكالة يونهاب لاأنباء  �صابق من  ويف وقت 
اجلي�ص الكوري اجلنوبي ر�صد موؤ�صرات على اأن كوريا ال�صمالية 

رمبا ت�صتعد لختبار �صاروخ بالي�صتي تطلقه غوا�صة.
وك�صف املكتب الرئا�صي يف بيان، ال�صبت، اأن الرئي�ص الكوري 
التي  والتحركات  باملوؤ�صرات  علم  على  يول  �صوك  يون  اجلنوبي 
ال�صواريخ  ذلك  يف  مبا  ال�صمالية،  كوريا  ا�صتفزازات  اإىل  ت�صري 

البالي�صتية التي تطلق من الغوا�صات.
كما قال م�صوؤول كبري بالإدارة الأمريكية يف اإفادة �صحفية، 
اجلمعة، اإن اإجراء جتربة نووية اأو اأي ا�صتفزاز اآخر “حمتمل 
اأو  خال زيارة هاري�ص اإىل املنطقة”، لكن لي�ص لديهم توقعات 

بيانات.

*بريوت 
قال رئي�ص احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي اأن تقدما ح�صل 
على �صعيد تر�صيم احلدود البحرية بني لبنان واإ�صرائيل “ولكن 

احلل النهائي مل ينجز بعد«.
الو�صاطة  اأن  اإىل  ���ص��ح��ايف،  ت�صريح  يف  ميقاتي  واأ���ص��ار 
الأمريكي  املوفد  يقودها  التي  وا�صرائيل  لبنان  بني  الأمريكية 
الرت�صيم،  امتام  اجتاه  يف  الدفع  يف  “�صاعدت  هوك�صتاين  امو�ص 

لكن ل تزال هناك تفا�صيل ينبغي تو�صيحها«.
اإىل  م�صريا  الت��ف��اق،  لدعم  الأمريكية  بالو�صاطة  واأ���ص��اد 
هذه  لإجن��اح  جهدها  ق�صارى  تبذل  بايدن  الرئي�ص  “اإدارة  اأن 

املفاو�صات«.

البرلمان العربي: االجتهاد المعاصر 
سالح رئيس في معركة التنوير

  
*القاهرة 

اأكد الربملان العربي اأن الجتهاد املعا�صر يعد �صاحا رئي�صا 
علماء  يخو�صها  التي  واحل�صارية،  الفكرية  التنوير  معركة  يف 

الأمة يف مواجهة اجلماعات والتنظيمات املتطرفة.
املوؤمتر  يف  الع�صومي  ع��ادل  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  و�صدد 
والذي عقد  الإ�صامية،  لل�صوؤون  الأعلى  للمجل�ص  ال�33  الدويل 
الرئي�ص  برعاية  الع�صر”،  ���ص��رورة  “الجتهاد  عنوان  حتت 
وحت�صني  حماية  �صرورة  على  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  امل�صري 
التي حتاول جماعات الظام  امة،  الهدَّ الأفكار  الن�صء من تلك 
املتطرفة َبثها يف عقولهم ونفو�صهم، ولن يتم ذلك اإل من خال 

الجتهاد املعا�صر، القائم على الفكر الو�صطي امل�صتنري.
واأكد الع�صومي اأن الربملان العربي يويل اهتمامًا كبريًا لق�صية 
الر�صيد  والفكر  الوعي  ن�صر  باأن  منه  اإدراكًا  املعا�صر؛  الجتهاد 

مبثابة حجر الأ�صا�ص لتقدم املجتمعات العربية الإ�صامية.
واملتخ�ص�صني  العلماء  م��ن  جيل  اإع���داد  اأهمية  اأك��د  كما 
القادرين على التعامل مع ق�صية الجتهاد بوعي ومهنية، حتى 

تتحقق الأهداف النبيلة املًبتغاة منه.

الفاتيكان يشجب تصرف الشرطة 
اإلسرائيلية في جنازة شيرين أبو عاقلة

  
*نيويورك 

�صجبت دولة الفاتيكان على ل�صان وزير خارجيتها ما ح�صل 
خال جنازة ال�صحفية �صريين ابو عاقلة يف القد�ص املحتلة.

خطاب  يف  بارولني  بيرتو  الفاتيكان،  خارجية  وزي��ر  وق��ال 
نيويورك  يف  امللتئمة  املتحدة  ب��الأمم  العامة  اجلمعية  اأم��ام 
حاليًا: “اإن الكر�صي الر�صويل ل يتوقف عن قلقه ب�صاأن الق�صية 
الفل�صطينية، وال�صراع الذي تولده، ويرغب يف التعبري عن قربه 
من ال�صعب الفل�صطيني ب�صبب املعاناة التي �صببها مقتل ال�صحفية 
الإ�صرائيلي  اجلي�ص  بني  ال�صتباك  خ��ال  عاقله  اأب��و  �صريين 
اأبو  كانت  والتي  جنني،  يف  اأيار   11 بتاريخ  الفل�صطينيني  وبع�ص 

عاقلة توثقه بب�صاطة.«
الوا�صح  اأ�صفه  عن  يعرب  ل  الر�صويل  “الكر�صي  اإن  واأ�صاف 
التي  الأخ��رى  القتل  واأعمال  بل  تلك  القتل  عملية  اإزاء  فقط 
ت�صاعدت يف الأ�صهر الأخرية، لكنه ل ميكن اأن ين�صى التعبري عن 
اأثارها موقف  الرعب مما حدث يف جنازة الفقيدة �صريين التي 

غري مقبول وم�صجوب متاما على جزء من ال�صرطة«.
لأمن،  اعتبار  اأي  ي�صبق  املتوفى  واحرتام  “كرامة  اأن  واأكد   

ومن يف�صل يف ذلك ل ميكن اأن يكون م�صوؤوًل عن النظام العام”.

غرفة تجارة قطر تشارك بمنتدى التواصل 
االقتصادي في عمان الثالثاء المقبل

*الدوحة 
التوا�صل  منتدى  يف  قطر  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ت�صارك 
عمان  يف  فعالياته  تنطلق  الذي  الأردين  اخلليجي  القت�صادي 
القت�صادي  للتعاون  ج��دي��دة  »اآف���اق  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ث��اث��اء 
الذي ي�صتمر ملدة يومني، غرفة  املنتدى  وال�صتثماري«. وينظم 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  غ��رف  واحت���اد  الأردن  جت��ارة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  م��ع  بالتعاون 
العربية. ويرتاأ�ص وفد غرفة جتارة و�صناعة قطر اإىل املوؤمتر 
اآل  حممد  بن  جا�صم  بن  خليفة  ال�صيخ  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص 
ثاين. وي�صم وفد الغرفة وفقا لبيان اأ�صدرته اليوم ال�صبت، كا 
من عبد الرحمن بن عبد اجلليل ال عبد الغني والدكتور حممد 
بن جوهر املحمد ع�صوا جمل�ص الإدارة، و�صالح بن حمد ال�صرقي 
املدير العام، وال�صيخة متا�صر ال ثاين مدير العاقات الدولية 

و�صوؤون الغرف، وعدد من رجال العمال القطريني.
ويهدف املنتدى وفقا للبيان، اإىل تعزيز العاقات التاريخية 
بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي والأردن، وا�صتعرا�ص الفر�ص 
عن  ف�صا  القت�صادية،  القطاعات  خمتلف  يف  ال�صتثمارية 
دول  بني  التجاري  التعاون  تواجه  التي  التحديات  مناق�صة 

اخلليج العربي والأردن و�صبل حلها.
القت�صادية  ال�صراكة  اآف��اق  املنتدى،  جل�صات  و�صتتناول 
وال�صتثمارية والفر�ص املتاحة بني الأردن ودول جمل�ص التعاون 
اخلليجي يف ظل الواقع القت�صادي اجلديد، كما �صيتم تقدمي 
التعاون  جمل�ص  دول  يف  ال�صتثمار  وبيئة  فر�ص  حول  العرو�ص 

اخلليجي وعرو�ص تقدميية حول بيئة ال�صتثمار يف الأردن.
التكامل  ح���ول  نقا�صية  جل�صة  تخ�صي�ص  �صيتم  ك��م��ا 
من  عدد  على  ال�صوء  وت�صليط  اخلليجي،  الأردين  القت�صادي 
اإىل  اإ�صافة  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  القت�صادية  املو�صوعات 
القت�صادية  بالعاقات  ترتقي  اأن  �صاأنها  من  التي  امل�صتجدات 

الأردنية اخلليجية اىل امل�صتوى املاأمول.

دراسة صينية: انقراض الديناصورات 
بدأ قبل مليوني سنة مما ُيعتقد

  
*بكني 

على  كانت  الدينا�صورات  اأن  حديثة  �صينية  درا�صة  ك�صفت 
طريق النقرا�ص يف وقت اأبكر بكثري مما كان ُيعتقد يف ال�صابق، 
ورمبا كان التاأثري الكارثي قبل 66 مليون عام هو الق�صة الأخرية 

فقط.
“وقائع  جملة  يف  الأ�صبوع  هذا  ُن�صرت  التي  للدرا�صة  ووفقًا 
التنوع  فاإن  املتحدة،  الوليات  يف  للعلوم”  الوطنية  الأكادميية 
قبل  حدث  الطريية  غري  للدينا�صورات  املنخف�ص  البيولوجي 

حوايل مليوين عام من نفوق تلك الزواحف.
 1000 من  اأك��رث  بجمع  ال�صينيني  العلماء  من  فريق  وق��ام 
عينة من ق�صور بي�ص الدينا�صورات من ت�صل�صل غني باحلفريات 
امل�صتمر من الناحية الطبقية، يبلغ �صمكه حوايل 150 مرتًا، يف 

حو�ص �صانيانغ.
وبح�صب الدرا�صة، فاإن حو�ص مقاطعة �صن�صي ب�صمال غربي 
ال�صني هو موطن لواحد من اأكرث �صجات الدينا�صورات وفرة من 

ت�صل�صل الع�صر الطبا�صريي املتاأخر.
من  البي�ص  ق�صور  من  فقط  اأ�صناف  ثاثة  الباحثون  ووجد 
منذ  تر�صبت  التي  الروا�صب  من  جمموعتني  متثل  دينا�صورات 
حوايل 68.2 و66.4 مليون �صنة، ما ي�صري اإىل ا�صتمرار انخفا�ص 

التنوع البيولوجي للدينا�صورات يف ذلك الوقت.
وتدعم النتائج انخفا�صًا طويل الأمد يف التنوع البيولوجي 

العاملي للدينا�صورات قبل انقرا�ص الدينا�صورات.
يف  حدثت  التي  الكارثية  الأح��داث  ف��اإن  للدرا�صة،  ووفقًا 
اأو ثوران بركاين،  ا�صطدام كويكب   - الطبا�صريي  الع�صر  نهاية 
وما اأعقب ال�صطرابات املناخية - هي فقط اآخر �صربة قاتلة 
للنظام الإيكولوجي للدينا�صور الذي كان �صعيفًا بالفعل يف ذلك 

الوقت.

استياء من صورة “غير الئقة” 
لدبلوماسي عراقي باألمم المتحدة

*بغداد
رواد  تداولها  التي  ال�صورة  على  العراقية  اخلارجية  علقت 
مباراة  يتابع  دبلوما�صيا  واأظهرت  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

كرة قدم خال اجتماعات اجلمعية العامة لاأمم املتحدة.
يف  الر�صمي  ح�صابها  على  من�صور  يف  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
“تويرت”: “تتابع الوزارة مو�صوع ال�صورة التي مّت تداولها ملوظف 
دبلوما�صي �ُصِغل عن متابعة واجباته اأثناء اجتماعات اجلمعية 
الإج��راءات  و�صنتخذ  احلالية  بدورتها  املتحدة  لاأمم  العامة 

املنا�صبة ومبا يكفل للدبلوما�صية العراقية ح�صورها«.
مل  عراقيا  دبلوما�صيا  تداولها  مت  التي  ال�صورة  واأظهرت 
يك�صف عن ا�صمه، وهو يتابع من خال �صا�صة كمبيوتر حممول 

مباراة كرة قدم.
�صورة  اأث���ارت  بعدما  العراقي  الدبلوما�صي  �صورة  وت��اأت��ي 
راغب  الفنان  مع  وزوجته  ال��ع��ذاري  حيدر  الأردن  يف  ال�صفري 

عامة، ا�صتياء مواطنني و�صفوها بغري املائمة.
العا�صمة  اإىل  ال��ع��ذاري  العراقية  اخلارجية  وا�صتدعت 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اإج���راء بحقه، وفقما ذك��رت  ب��غ��داد، لت��خ��اذ 

العراقية.
وقال املتحدث با�صم الوزارة اأحمد ال�صحاف يف بيان: “نتابع 
باهتمام ما مّت تداوله عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، من �صور 

تعنى ب�صفري جمهورية العراق يف اململكة الأردنية الها�صمية«.
والراأي  الإع��ام  و�صائل  عناية  تلفت  “الوزارة  اأن  واأ�صاف، 
العام اإىل اأنها �صتتخذ الإجراءات املنا�صبة بهذا ال�صاأن وباأ�صرع 

ز قيم الدبلوما�صية العراقية”. وقت، ومبا يعزِّ

ارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني 
المنكوب..والتحقيق مع متهم

*وكاالت 
ك�صف وزير ال�صحة ال�صوري ح�صن الغبا�ص، اأن عدد �صحايا 
الزورق اللبناين الغارق قبالة �صاحل حمافظة طرطو�ص، و�صل 
اإىل 90 �صخ�صا، بينما اأ�صبح عدد الذين يتلقون العاج يف م�صفى 

البا�صل 14 �صخ�صا، 2 منهم يف العناية امل�صددة.
واأ�صار الغبا�ص اإىل اأن عمليات البحث عن املفقودين مازالت 
اأنه  اإىل  لفتا  تامة  جاهزية  على  ال�صحية  وال��ك��وادر  جارية 
متت ال�صتجابة وال�صتنفار يف املحافظة ول �صيما يف منظومة 
لتلقي باغ من ميناء  الأوىل  اللحظات  والطوارئ منذ  الإ�صعاف 
البحر،  عر�ص  يف  الأ�صخا�ص  من  ع��دد  بوجود  اأرواد  جزيرة 

ح�صبما نقلت وكالة الأنباء ال�صورية “�صانا«.
املنية  منطقة  من  انطلق  القارب  فاإن  الناجني  اأق��وال  ووفق 
ويحمل  قرب�ص  اإىل  الهجرة  بق�صد  لبنان  �صمال  طرابل�ص  يف 

اأ�صخا�صا من جن�صيات عدة.
يف  اللبناين  اجلي�ص  اأعلن  ال�صبت،  يوم  من  �صابق  وقت  ويف 
بيان على موقعه الر�صمي باأن مديرية املخابرات اأوقفت مواطنا 
غري  مهاجرين  تهريب  يف  تن�صط  �صبكة  باإدارة  بتورطه  م�صتبها 
من  املمتد  اللبناين  ال�صاطئ  من  انطاقا  البحر  عرب  �صرعيني 

العري�صة �صمال حتى املنية جنوبا.
اع��رتف  عليه  املقبو�ص  ف��اإن  اللبناين  اجلي�ص  وبح�صب 
اإيطاليا  اإىل  لبنان  من  الأخ��رية  التهريب  لعملية  ب��الإع��داد 
ال�صواطئ  قبالة  املركب  غرق  عن  اأ�صفرت  والتي  البحر،  عرب 

ال�صورية.
املوقوف،  مع  التحقيق  “ي�صتمر  اأنه  اجلي�ص  بيان  واأ�صاف 
الق�صاء  ب��اإ���ص��راف  اأف���راده���ا  لتوقيف  ال�صبكة  وم��ت��اب��ع��ة 

املخت�ص”.

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخا باليستيا صوب البحر

ميقاتي يعلن عن تقدم في مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

*وكاالت
نزوح  اإىل  �صحفية  تقارير  عدة  اأ�صارت 
بادهم،  من  التجنيد  �صن  يف  رو���ص  رج��ال 
ع��ق��ب اإع����ان ال��رئ��ي�����ص ف��ادمي��ري ب��وت��ن، 
مما  رو�صيا،  يف  جزئيا  الع�صكرية  التعبئة 
ل�صتقبال  ا�صتعدادها  لإب��داء  اأملانيا  دفع 
اجلي�ص  يف  التجنيد  م��ن  ال��ف��اري��ن  ه���وؤلء 

الرو�صي.
اجلمعة،  الأملانية،  احلكومة  واأعلنت 
لان�صمام  الراف�صني  ل�صتقبال  ا�صتعدادها 
منوهة  احل���رب،  يف  الرو�صي  اجلي�ص  اإىل 
اإىل مباحثاتها للتو�صل اإىل تن�صيق اأوروبي، 
من  الفارين  مع  للتعامل  املقبلة،  الأ�صابيع 

رو�صيا.
اإ���ص��دار  الت�صيك  رف�صت  امل��ق��اب��ل،  يف 
من  الفارين  للرو�ص  اإن�صانية”  “تاأ�صريات 
اخلارجية  وزير  وقال  الع�صكرية.  التعبئة 
يان ليباف�صكي: “الذين يفرون من بادهم، 
تفر�صه  ب��واج��ب  ال���وف���اء  ي���ري���دون  ول 
على  احل�صول  معايري  ي�صتوفون  ل  دولتهم، 

تاأ�صرية اإن�صانية«.
برلني  بني  املتناق�صان  املوقفان  ويطرح 
التوافق  اإمكانية  ح��ول  ت�����ص��اوؤل  وب���راغ، 

الأوروبي ب�صاأن ا�صتقبال الرو�ص.
الأمل��ان  امل�صوؤولني  ت�صريحات  توافقت 
ب�صاأن �صرورة ا�صتقبال الفارين من اجلي�ص 

الرو�صي:
الأمل��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  با�صم  امل��ت��ح��دث 
من  البع�ص  “تهرب  هيب�صرتايت:  �صتيفن 
برو�صيا  الع�صكرية  اخلدمة  اإىل  الن�صمام 
قابل  ح��ل  اإي��ج��اد  تتطلب  ج��ي��دة،  عامة 

للتطبيق مع دول التكتل الأوروبي«.
وزيرة الداخلية الأملانية نان�صي فيزر: 
الرو�ص  اجلي�ص  مع  للقتال  “الراف�صون 
يف  دول��ي��ة  حماية  على  احل�صول  ميكنهم 

اأملانيا«.
بو�صمان:  ماركو  الأمل��اين  العدل  وزي��ر 
التعبئة  م��ن  هربا  رو�صيا  م��ن  “املغادرون 
باجلي�ص،  الح��ت��ي��اط  لعنا�صر  اجلزئية 

مرحب بهم يف اأملانيا«.

ال��رو���ص  ب��ني  القلق  م��ن  ���ص��ادت ح��ال��ة 
من  لتخوفهم  املا�صية،  اأيام  ال�3  مدار  على 
اجلزئية  الع�صكرية  التعبئة  ق��رار  حت��ّول 
املعارك  احتدام  ظل  يف  عامة  تعبئة  اإىل 
اإعامية  تقارير  ور���ص��دت  اأوك��ران��ي��ا.  يف 
تذاكر  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  امل��وؤ���ص��رات:  بع�ص 
الطريان املغادرة مو�صكو. نفاد تذاكر اأغلب 
املقبلة. لاأيام  مو�صكو  املغادرة  الرحات 
احلدودية  املعابر  على  املرور  حركة  زيادة 
البحث  معدل  وجورجيا.ارتفاع  فنلندا  مع 
عن “مغادرة رو�صيا” 100 مرة على حمرك 
“غوغل  لتطبيق  وفقا  “غوغل”،  البحث 

تراندز«.
ب�صاأن  اخلطوة  هذه  اأملانيا  اتخاذ  وعن 
الع�صكرية،  للخدمة  الراف�صني  ال��رو���ص 

يقول ال�صيا�صي الأملاين ح�صني خ�صر:
مبوقفها  اأظهرت  الفدرالية  »احلكومة 
ال��رو���ص  ل��ق��ب��ول  منفتحة  ح��ك��وم��ة  اأن��ه��ا 
ب��اده��م بعد ق��رار  م��غ��ادرة  ال��راغ��ب��ني يف 
للغاية  جيدة  اخلطوة  يجعل  مما  بوتن، 
اأعداد الرو�ص الراف�صني للم�صاركة  لتزايد 

باحلرب وفرار بع�صهم للغرب«.
حق  مبنحهم  الأ�صخا�ص  ه��وؤلء  »دع��م 
اأ�صبحوا  اأمر �صروري وحتمي، فهم  اللجوء 
وميكنهم  ال��رو���ص��ي،  ل��ل��ن��ظ��ام  م��ع��ار���ص��ني 
ال��ل��ج��وء  ع��ل��ى  للح�صول  ب��ط��ل��ب  ال��ت��ق��دم 
اأمر  ب�صبب احتمالية تعر�صهم خلطر، وهو 
املكتب  وعمل  الأمل��اين  القانون  مع  يتطابق 

الحتادي للهجرة والاجئني«.
�صركاء  مع  للم�صاورات  اأملانيا  »ق��ي��ادة 
التعامل  كيفية  ح��ول  الأوروب���ي  الحت��اد 
طالبي  عدد  اأن  �صيما  ل  الظاهرة،  هذه  مع 
الأ�صابيع  تزايد  لأملانيا  رو�صيا  من  اللجوء 

الأخرية.
الأمل��ان��ي��ة،  الداخلية  با�صم  املتحدث 

ماك�صيميليان كال، اأو�صح اأن:
اآل���ي���ة ات���خ���اذ ال���ق���رار ل����دى امل��ك��ت��ب 
الحت����ادي ل�����ص��وؤون ال��ه��ج��رة وال��اج��ئ��ني، 
اخلا�صة بطالبي اللجوء من رو�صيا، تغريت 
يف اأبريل، مما يجعل حالت رف�ص الن�صمام 

للخدمة الع�صكرية �صببا لطلب احلماية.
لقبول  املتوقعة  الإج����راءات  تت�صمن 
كل  دواف���ع  م��ن  التحقق  ال��ل��ج��وء،  طلبات 
�صخ�ص قبل املوافقة، والتاأكد من اأن طالب 
اللجوء لي�ص �صخ�صا تابعا للدولة الرو�صية 

وجاء اإىل اأوروبا بتكليف من احلكومة.
“منح  اأن  اأو�صح خ�صر  ال�صدد،  ويف هذا 
ح��دة،  على  ح��ال��ة  لكل  ق���رار  ه��و  اللجوء 
يريد  من  ومعرفة  اأمنيا  فح�صا  ويتطلب 
اأف��راد  مع  وبالأخ�ص  اأملانيا،  اإىل  القدوم 
ا�صتمرار  اإىل  م�صريا  الرو�صي”،  اجلي�ص 

الفح�ص حلالت اللجوء احلالية.
مئات الطلبات.. اأملانيا تلقت حتى الآن، 
م�صمم  برنامج  عرب  رو�صيا،  من  طلبا   438
لأن��ه  نظرا  للمعار�صني،  احلماية  لتوفري 
خا�ص  ا�صتقبال  برنامج  اأي  هناك  لي�ص 
دول  م�صتوى  على  الفارين  الرو�ص  حلالت 

الحتاد الأوروبي.
التكتل  داخل  التوافق  اإمكانية  وحول 
الرو�ص  مع  التعامل  اآلية  ب�صاأن  الأوروب���ي 
اأن��ه  على  خ�صر  ي��وؤك��د  ملو�صكو،  امل��غ��ادري��ن 
الفارين  الرو�ص  دخ��ول  ال�صهل  من  “لي�ص 

اإىل اأوروبا”، لعدة اأ�صباب:
املواطنني  دخ��ول  اأن  هو  الأول  ال�صبب 
منت�صف  منذ  �صعوبة  اأك��رث  اأ�صبح  الرو�ص 

�صبتمرب.
ر�صوم  ب��زي��ادة  يتعلق  ال��ث��اين  ال�صبب 
اإىل   35 من  اجلديدة  ال�صياحية  التاأ�صرية 

80 يورو.
ال�صبب الثالث يرتبط باأن تطبيق اآلية 
اأطول  وقتا  ي�صتغرق  الإن�صانية  التاأ�صرية 

بكثري من تاأ�صرية ال�صياحة.
�صرق  دول  طالبت  اأغ�صط�ص،   15 يف 
اأوروبا بحظر منح الرو�ص تاأ�صرية �صياحة.

اأغ�صط�ص، توافقت دول الحتاد  يف 31 
يف  رو�صيا  مع  مربمة  اتفاقية  تعليق  على 
عام 2007، لت�صهيل اإ�صدار تاأ�صريات اإقامة 
ق�صرية ملواطنيها، مما يجعل ح�صولهم على 

تاأ�صريات اأمر بالغ ال�صعوبة.
) �صكاي نيوز عربية(

بعد »التعبئة«..هل تصبح أوروبا 
ملجأ الروس الفارين من التجنيد؟

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*إربد 
نفذت مراكز �صبابية مبحافظة اإربد 
ن�صاطات وور�صًا متنوعة مب�صاركة �صباب 

وفتيات من اأع�صاء املراكز.
الو�صطية،  �صابات  مركز  نظم  فقد 
ور�صة حول الوعي ال�صيا�صي بني التفكري 
والتحليل والعمل حتدث خالها املحامي 
الوعي  تعريف  ح��ول  ب�صايرة،  خ��ال��د 
ال�صيا�صي  العمل  بني  والفرق  ال�صيا�صي 
وو�صائل  ال�صيا�صي،  والتحليل  والتفكري 
ال�صيا�صية  للثقافة  ال�صباب  اكت�صاب 

وتفعيل م�صاركتهم يف �صنع القرار.
كفر  و�صابات  �صباب  مركز  نفذ  كما 
بعنوان  عمل  ور�صة  الكورة،  بلواء  املاء 
ال�صطناعي”  وال���ذك���اء  “ال�صباب 

مب�صاركة 30 ع�صوًا من �صباب املركز.
مقدادي،  ولء  املهند�صة  وحتدثت 
حول اأهمية مواكبة التطور التكنولوجي 
الذكاء  م�صطلح  ومفهوم  املت�صارع  العاملي 
القدرة  اإىل  ي�صري  ال��ذي  ال�صطناعي 

البيانات،  وحتليل  الفائق  التفكري  على 
عرب ا�صتخدام تطبيقات معينة بو�صائل 

التكنولوجيا احلديثة املختلفة.
كما نظم مركز �صباب و�صابات غرب 
الطاقة  ت��وع��وي��ة ح��ول  اإرب����د، ور���ص��ة 
املحا�صر  خ��ال��ه��ا  حت���دث  ال�صم�صية، 
مفهوم  حول  جمدلوي،  حممد  املهند�ص 
واأنواعها  واأهميتها،  املتجددة  الطاقة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ودور  وم�����ص��ادره��ا، 
يف  ودوره��ا  الطاقة،  قطاع  م�صتقبل  يف 

عملية التنمية .
واخ��ت��ت��م��ت مب���رك���ز ���ص��اب��ات دي��ر 
دورة  ال��ي��وم،  ال��ن��م��وذج��ي  �صعيد  اأب���ي 
مب�صاركة  املنزلية  ال�صحية  التمديدات 

15 فتاة من ع�صوات املركز .
اأيام،   5 مدار  على  الور�صة  وا�صتملت 
اأ�ص�ص  ح��ول  وعملية  نظرية  تدريبات 
التمديدات ال�صحية املنزلية وال�صباكة 
ا�صتهاك  تر�صيد  يف  ودوره���ا  املنزلية 
املهنية  ال�����ص��ام��ة  وق���واع���د   ، امل���ي���اه 

مهنة  اثناء  ال�صامة  ادوات  وا�صتخدام 
ال�صباكة.

الو�صطية  ل��واء  �صباب  مركز  ونظم 
“�صناعة  ح��ول  حرفية  عمل  ور���ص��ة 
من  وفتاة  �صابًا   25 ال�صابون” مب�صاركة 
قدم  املحلي،  واملجتمع  املركز  اأع�صاء 
من  م��ق��دادي  اح��م��د  املهند�ص  خالها 
تدريبات  الو�صطية،  زراع���ة  مديرية 
نظرية وعملية لأ�ص�ص �صناعة ال�صابون 
امل�صروعات  ك��اأح��د  ا�صتغالها  وط���رق 

املنتجة.
كما نظم مركز �صابات جديتا، ور�صة 
على  واأث���ره  ال�صحي  “الغذاء  بعنوان 
املحا�صرة  خالها  حت��دث��ت  اجل�صم”، 
ال��ه��رم  حم���اور  ع��ن  ك�صا�صبة،  رح��م��ة 
الغذائي  وال��ن��ظ��ام  ال�صحي،  ال��غ��ذائ��ي 
العنا�صر  ون�����ص��ب  امل���ت���وازن،  ال��ي��وم��ي 
يحتاجها  التي  الأطعمة  يف  الغذائية 
�صحي  ج�صم  على  للح�صول  الن�����ص��ان 

وريا�صي.

*العقبة 
اأيلة للتطوير ا�صتعداداتها اللوج�صتية  اأنهت �صركة واحة 
الدولية  اآ�صيا  كاأ�ص  بطولة  ل�صت�صافة  والإداري���ة  والفنية 
للرتايثلون والدواثلون 2022 التي �صتنظمها رابطة الرتايثلون 
رئي�ص  احل�صني،  بن  في�صل  الأمري  �صمو  رعاية  حتت  الأردنية، 
املقبل  الول  ت�صرين  من  الأول  يف  الأردنية،  الأوملبية  اللجنة 

يف العقبة مب�صاركة حملية وعربية وعاملية.
وي�صارك يف البطولة التي تقام للمرة اخلام�صة يف م�صروع 
واحة اأيلة، اأبرز جنوم وحمرتيف العامل للرتايثلون، واحلا�صلون 
اإىل جانب  الدويل للرتايثلون  على ت�صنيف دويل من الحتاد 
امل�صاركة العربية واملحلية من جنوم املنتخب الوطني لريا�صة 

الرتايثلون وحمبي ريا�صة الرتايثلون.
وت�صم قائمة الدول امل�صاركة بالإ�صافة اإىل الأردن، كا من 
العراق، م�صر، قطر، الكويت، الإمارات العربية املتحدة، لبنان، 
�صوريا، ال�صني تايبيه، الفلبني، رومانيا، بولندا، بلجيكا، هولندا، 
اليابان،  كازاخ�صتان،  باربادو�ص،  النم�صا،  تايلند،  لوك�صمبورغ، 
كرواتيا،  ترينداد،  الربازيل،  �صلوفاكيا،  ا�صرتاليا،  �صوي�صرا، 
فرن�صا  اأوكرانيا،  الت�صيك،  �صنغافورة،  املتحدة،  الوليات  كندا، 
واأملانيا. ويبلغ عدد امل�صاركني يف البطولة 230 لعبا ولعبة، 
يتوزعون على الدول امل�صاركة، من بينهم 100 لعب من خمتلف 
الأردن، و130 لعبا قادمني من اخلارج.  اجلن�صيات من داخل 
وا�صت�صافت  نظمت  اأن  للتطوير  اأيلة  واح��ة  ل�صركة  و�صبق 
بطولت كربى للرتايثلون والدواثلون بنجاح كبري كان اآخرها 
بواحة  ممثلة  العقبة  لرت�صخ   ،2019 عام  كورونا  جائحة  قبل 
امل�صت�صيفة  العاملية  امل��دن  اأ�صهر  قائمة  على  موقعها  اأي��ل��ة 
وبكني  وبوداب�صت  لندن  جانب  اإىل  الكبري  الريا�صي  للحدث 
و�صيكاغو ولوزان وجولدكو�صت، مبا يعزز مكانتها كوجهة عاملية 
العاملية.  الريا�صية  والبطولت  الفعاليات  اأب��رز  ل�صت�صافة 
و�صتقام بطولة كاأ�ص اآ�صيا الدولية للرتايثلون والدواثلون �صمن 
لل�صباحة وم�صارات  ال�صواطئ  اأيلة الآمنة والتي ت�صمل  مرافق 
التي  اأيلة  �صوارع  �صمن  الرك�ص  وريا�صة  الهوائية  الدراجات 
وت�صم  امل�صاركني.  �صامة  ل�صمان  عليها  احلركة  وقف  �صيتم 
ال�صياحية  والرتفيهية  الريا�صية  املرافق  خمتلف  اأي�صا  اأيلة 
حيث  الريا�صية،  الفعاليات  ل�صت�صافة  عاملية  وجهة  لت�صبح 
�صينطلق 230 ريا�صيا من 34 دولة اإىل حتد ثاثي من ال�صباحة 

والرك�ص وركوب الدرجات.
الحتاد  قبل  من  عامليا  املعتمد  ال�صباق  م�صار  �صينطلق  كما 
الدويل للرتايثلون من �صاطئ واحة اأيلة اأحد اأجمل ال�صواطئ 
على البحر الأحمر واأكرثها حيوية مب�صافة 1500 مرت والذي 
الدراجات  ركوب  يليها  لل�صباحة  املنا�صبة  املياه  بجودة  ميتاز 
مل�صافة 40 كم يف �صوارع اأيلة املحاطة باأ�صجار الزينة يتنقل من 
وملعب  ال�صطناعية  البحريات  ج�صور  بني  الدراجون  خالها 
�صاحل  على  امل�صروع  ومرافق  اخل�صراء  مب�صطحاته  اجلولف 
باجلري  ال�صباق  املت�صابقون  يختتم  ثم  البحرية،  املدينة 

مل�صافة 10 كم على اأر�ص م�صروع واحة اأيلة.
وقال املدير التنفيذي ل�صركة واحة اأيلة للتطوير املهند�ص 
ا�صت�صافة  اإن  ال�صبت،  اليوم  �صحفي  ت�صريح  يف  دودي��ن،  �صهل 
بطولة كاأ�ص اآ�صيا للرتايثلون يف قلب اأيلة للمرة اخلام�صة على 
ال�صاعية ملوا�صلة  اأيلة وامتداد خططها  التوايل، يعك�ص روؤية 
دعما  الكربى،  العاملية  الريا�صية  الفعاليات  نخبة  ا�صتقطاب 

للمكانة املرموقة للعقبة، وزيادة تناف�صيتها �صياحيا.
وا�صار اىل ان اأيلة وخمتلف الفعاليات يف العقبة يفخرون 
الحت��ادات  قبل  من  اململكة  حت�صدها  التي  العاملية  بالثقة 
ل  العاملية،  البطولت  كربى  ل�صت�صافة  الدولية  الريا�صية 
�صيما يف اأيلة التي �صبق واأن ا�صت�صافت اأكرث من ع�صرة بطولت 
على  والتزلج  وامل��اراث��ون��ات  والرتايثلون  اجلولف  يف  عاملية 

الكروبات وغريها.
اهتمام  مدى  يعك�ص  البطولة  هذه  ا�صت�صافة  اأن  واأ�صاف 
بجميع اأنواعها، اإ�صافة اإىل �صعي ال�صركة  “اأيلة” بالريا�صات 
امل�صتمر لت�صليط ال�صوء على العقبة وتر�صيخ مكانة الأردن على 
الإقليمية  وال�صياحة  الريا�صة  خارطة  على  اخل�صو�ص  وجه 
والعاملية، لقدرتها على توفري البنية التحتية الآمنة املائمة 
لهذه الأنواع من الريا�صات النوعية وتوفري الغرف الفندقية 
وغريهم  البطولت  هذه  يف  امل�صاركني  الريا�صيني  ل�صتقبال 
من ال�صياح. من جهته، اكد رئي�ص رابطة الرتايثلون الأردنية 
البطولة  لهذه  اأيلة  ا�صت�صافة  ان  اخلياط،  ط��ارق  الدكتور 
املرموقة �صاهم يف تعزيز ح�صور ريا�صة الرتايثلون يف الأردن 

ويف منطقة ال�صرق الأو�صط .

مدير عام المؤسسة التعاونية يطلع على 
مشروعات جمعيات تعاونية في الطفيلة

مجلس أمناء الطفيلة التقنية 
يلتقي بمدير عام األسمنت األردنية

*عجلون 
املرحلة  يف  العمل  مببا�صرة  عجلون  حمافظة  يف  فاعليات  طالبت   
الثالثة من مراحل ت�صييد م�صت�صفى الإميان احلكومي، والتي من �صمنها 

مواقف ال�صيارات واملبنى الإداري.
وكانت وزارة ال�صحة، ت�صلمت خال الأيام القليلة املا�صية، مبنى 
م�صت�صفى الإميان اجلديد واملوؤلف من 11 طابقًا �صمن املرحلتني الوىل 

والثانية.
انتظاره  الذي طال  امل�صروع  اإن  الدكتور فريد حداد  النائب  وقال 
بناء  ت�صمل  التي  الثالثه  املرحلة  يف  باملبا�صرة  اإل  متكاما  يكون  لن 
الكراجات واملبنى الإداري وخ�صو�صا بعد ت�صغيل امل�صت�صفى وجتهيزه 
بكافة امل�صتلزمات، داعيا اإىل الإ�صراع باجناز املرحلة الثالثة لتخفيف 

الزدحامات والت�صهيل على املراجعني.
والإداري��ة  ال�صحية  بالكوادر  امل�صت�صفى  برفد  حداد  طالب  كما 
النق�ص من كوادر  �صد  والعمل على  لت�صغيله بكفاءة وفاعلية  الازمة 
مبينًا  اجلديدة،  التو�صعه  لعملية  ا�صتجابة  وعمال  وفنيني  �صحية 
اأهمية تو�صعة خدمات امل�صت�صفى ليكون �صرحًا طبيًا تعليميًا يحت�صن 
اخلدمات  نوعية  تطوير  يف  لاإ�صهام  الطبية  التخ�ص�صات  خمتلف 

املقدم��ة لبناء املحافظة.
اجلديد  املبنى  اإن  املومني  عمر  املحافظة  جمل�ص  رئي�ص  وق��ال 
للم�صت�صفى ياأتي حلل م�صكلة الكتظاظ التي كان يعاين منها املر�صى 

واملراجعون يف املبنى القدمي.
اإجناز  اأن  فريحات  ف��وزات  املحامي  كفرجنة  بلدية  رئي�ص  واأك��د 
حت�صني  يف  �صي�صاهم  الوجود  حيز  اإىل  واإخراجه  اجلديد  امل�صت�صفى 
اخلدمات الطبية املقدمة للمر�صى ورفع م�صتوى ر�صاهم عن الرعاية 

ال�صحية.
التطوعي والجتماعي وع�صو  العمل  تن�صيق  رئي�ص جلنة  واأعرب 
بالقائمني  وفخره  اعتزازه  عن  البعول  حمد  حممد  املحافظة  جمل�ص 

على اإجناح هذا امل�صروع الطبي املتكامل.
نقل  مت  اإنه  فريحات  خري  حممد  الدكتور  امل�صت�صفى  مدير  وقال 
اجلديد،  اإىل  القدمي  املبنى  من  وال��ك��وادر  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  كافة 
م�صريًا اإىل اأن امل�صت�صفى اجلديد مت جتهيزه باأحدث التقنيات الطبية 

والتجهيزات الإدارية والإن�صائية حيث مت ت�صغيله ب�صكل متكامل.

*إربد 
عن  تفاعلية  ح��واري��ة  ال�صمالية،  ال�صونة  �صباب  م��رك��ز  نظم 

ال�صحافة الإلكرتونية، مب�صاركة 22 ع�صوًا من �صباب املركز .
ال�صحافة  وتطور  ن�صوء  ملراحل  �صليمان،  حممد  امل��درب  وعر�ص 
الإلكرتونية  ال�صحافتني  بني  ومقارنة  مميزاتها،  واأهم  الإلكرتونية 

واملطبوعة، اإ�صافة اإىل اأ�صا�صيات التحرير للمواقع الإلكرتونية.
وحتدث عن مفهوم الإعام احلديث واأدواته، مبينا اأهمية مواقع 
التوا�صل الجتماعي والدور الكبري الذي اأ�صبحت ت�صطلع به خمتلف 

جمالت احلياة ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية.
واأ�صار اإىل اأبرز التقنيات امل�صتخدمة يف اإن�صاء املواقع الإلكرتونية 
واملهارات الفنية الازمة التي تتطلبها، واأ�صا�صيات البحث على �صبكة 

الإنرتنت وو�صائل احلماية املطلوبة للم�صتخدمني.

*الكرك 
نظم نادي الإبداع يف حمافظة الكرك بالتعاون مع موؤ�ص�صة اأر�ص 
�صبابي:  طفولتي،  “حقوقي  بعنوان  برناجما   ، زوم(  دي  )تري  الب�صر 
العمرية  للفئة  الأردن”  يف  وال�صباب  الأطفال  �صد  العنف  معاجلة 

)13-17( عاما.
وقال املدير الإداري للنادي خالد الربقان اإن هذا الربنامج يهدف 
الجتماعية  العاقات  �صبكة  وتعزيز  العاطفي  الوعي  تعزيز  اإىل 
بالآخرين  وال�صعور  بينهم  فيما  التوا�صل  على  والقدرة  ال�صباب  عند 
بالإ�صافة اإىل تعزيز مهارة حتديد امل�صكات و�صول اإىل رفع امل�صتوى 

التوعوي عندهم يف خمتلف جمالت احلياة.

*الكرك 
 اختتمت هيئة �صباب “كلنا الأردن” الذراع ال�صبابي ل�صندوق امللك 
عبداهلل يف حمافظة الكرك وبالتعاون مع جمموعة طال اأبو غزالة،  

.)TOT( دورة اإعداد وتدرىيب املدربني

ملتقى إربد الثقافي يكّرم 
رائدة العمل التطوعي الزعبي

  
*اربد

نظم ملتقى اإربد الثقايف ، حفا لتكرمي رائدة العمل التطوعي يف 
اإربد فايزة الزعبي، وذلك مب�صاركة ال�صاعر الدكتور حممود ال�صلبي 

الذي اأهداها ق�صيدة بعنوان “�صيدة الف�صول«.
واأ�صاد ال�صلبي مب�صرية الزعبي وما تتحلى به من خلق رفيع وكرم 
الريادي  الدور  حول  التل  �صليم  ه�صام  املهند�ص  حتدث  كما  واأ�صالة، 
التطوعية  الأعمال  جم��الت  يف  ح�صنة  ق��دوة  ت�صكل  التي  للزعبي 
واخلريية؛ فيما اأ�صار رئي�ص ملتقى اإربد الثقايف خالد ال�صرايري، اإىل 

دور الزعبي وتعاون يف دعم م�صرية احلركة الثقافية.
اأهم  حول  عر�صا  العمري  ح�صني  والدكتور  العزة  ليلى  وقدمت 

الأعمال التي ا�صطلعت فيها الزعبي، ل �صيما الن�صانية منها.
قام  ج��رادات  عبداملجيد  الكاتب  اأداره  ال��ذي  احلفل  نهاية  ويف 
املهند�ص ه�صام التل بتكرمي الدكتور ال�صلبي ورائدة العمل التطوعي 

الزعبي.

*إربد 
افتتح يف قاعة املعار�ص يف مركز اإربد الثقايف املعر�ص الفني الرابع 
الحتفالت  �صمن  “تدوير”،  بعنوان  احلم�صي  العزيز  عبد  للفنان 

باإربد العا�صمة العربية للثقافة لعام 2022.
وا�صتمل املعر�ص على 50 عما فنيا مت �صناعتها عن طريق اإعادة 
املنوعة  املعادن  اخل�صب  الزجاج،  مثل  البيئة  خملفات  بع�ص  تدوير 
ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  املعرو�صة،  والأ�صكال  الت�صماميم  تنوعت  حيث 

الكرتون والورق املقوى.
وبني الفنان احلم�صي اأن الأعمال الفنية املعرو�صة ج�صدت بتقنية 
اإعادة التدوير واإ�صتخدام خملفات البيئة واخلروج باأعمال وت�صاميم 

جديدة ب�صكل فني متنا�صق.
ويف ال�صياق، نظم منتدى الفكر الثقايف بالتعاون مع وزارة الثقافة 
اأم�صية ق�ص�صية، �صارك   ، اإربد م�صاء اليوم  ومديرية ثقافة حمافظة 
عبداهلل  حممد  والقا�ص  ج��رادات،  فا�صل  وليد  القا�ص  من  كل  فيها 

الطاهات.
وقراأ القا�ص جرادات ق�صة مطولة بعنوان “لعبة اجلور”، كما قراأ 

القا�ص الطاهات ق�صة بعنوان “بوح الن�صاء«.
الرب  اأب��و  منري  والأدي���ب  ال�صليبي  ه��وازن  الناقد  من  كل  وق��دم 
والناقد ها�صم خليل قراءات نقدية حول الق�ص�ص، اإ�صافة اإىل ر�صد 

جمموعة من ماحظات اجلمهور حول هذه الق�ص�ص.

*عجلون 
اأعدت بلدية عجلون الكربى خطة عمل لتنظيم الب�صطات والباعة 
يف مدينة عجلون مبا ي�صمن �صهولة التنقل وال�صري داخل �صوارع املدينة 

والو�صول اإىل جممع ال�صفريات دون اأي عقبات.
�صارع  على  له  جولة  خال  الزغول  حمزه  البلديه  رئي�ص  واأك��د 
�صبيل  يف  اجلميع  تعاون  اأهمية  الب�صطات  اأ�صحاب  ولقائه  احل�صبة 
هذه  عمل  تنظيم  اإىل  ت�صعى  البلدية  اأن  اإىل  م�صريا  العمل،  تنظيم 
الب�صطات ب�صكل متوازن مبا ي�صمن حتقيق م�صلحة املواطنني والتجار 

واأ�صحاب الب�صطات .
ال�صاحة  تاأهيل  لإع��ادة  جلنة  ت�صكيل  ج��رى  ان��ه  الزغول  وب��ني 
يتيح  ع��ادل  ب�صكل  امل�صغلني  على  وتق�صيمها  للب�صطات  املخ�ص�صة 

للمواطنني �صهولة التنقل والو�صول اإليها دون اأي معيقات.
حماربة  اأو  الب�صائع  مب�صادرة  ترغب  ل  البلدية  اأن  على  و�صدد 
الطرق  على  اع��ت��داءات  بوجود  ت�صمح  ول��ن  ارزاق��ه��م  يف  الأ�صخا�ص 
خ�صو�صًا  التجارية  املحال  اأ�صحاب  اأو  الب�صطات  من  �صواء  وال�صوارع 
غري  البلدية  اأن  م��وؤك��دًا  ال�صفريات،  جممع  وحميط  احل�صبة  �صارع 
التجار  بحق  املخالفات  لتحرير  و�صتلجا  القانون  تطبيق  عن  عاجزه 

والباعة املخالفني .

معرض فني وأمسية 
قصصية في إربد

بلدية عجلون تعد خطة لتنظيم 
البسطات في محيط مجمع السفريات

أيلة تستعد الستضافة بطولة كأس 
آسيا الدولية للترايثلون والدواثلون 2022

نشاطات وورش عمل متنوعة 
بمراكز شبابية في أربد

*الطفيلة 
التعاونية  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  اطلع 
جولة  خال  ال�صلبي  عبدالفتاح  الأردنية 
اجلمعيات  من  عدد  م�صاريع  على  تفقدية 
موؤكدًا  الطفيلة،  حمافظة  يف  التعاونية 
اأهمية العمل التعاوين يف خدمة املجتمعات 

املحلية.
الطفيلة  حم���اف���ظ  ل��ق��ائ��ه  وخ�����ال 
اإىل  اأ���ص��ار   ، جامو�ص  اب��و  حممد  الدكتور 
فر�ص  توفري  يف  التعاونية  اجلمعيات  دور 
ال��زراع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  عمل 
وال�����ص��ي��اح��ي��ة، ف��ي��م��ا اك���د اب���و ج��ام��و���ص 
الطفيلة  يف  املحلية  الإدارة  ا���ص��ت��ع��داد 
مل�صاعدة اجلمعيات التعاونية والتن�صيق مع 

فرع املوؤ�ص�صة يف الطفيلة .
بلدية  برئي�ص  ال�صلبي  التقى  كما 
العدينات  حازم  الدكتور  الكربى  الطفيلة 
التن�صيق  اأوج��ه  على  التاكيد  جرى  حيث 
وال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ة 
تطوير  يف  مباي�صهم  التعاونية  واجلمعيات 

واقع العمل التعاوين .
املوؤ�ص�صة  ال�صبلي بح�صور مدير  والتقى 
الربيحات  رائ��د  الطفيلة  يف  التعاونية 
فعاليات  �صمن  امل��ت��درب��ني  م��ن  مبجموعة 
من  ال�صاد�صة  املرحلة  والتاأهيل  التدريب 
الربنامج الوطني للت�صغيل الذاتي )انه�ص( 

اأ�صحاب  م��ن  و�صابة  �صابا   25 وع��دده��م 
امل�صاريع النا�صئة واملتو�صطة يف املحافظة.

برنامج  من�صق  بح�صور  ال�صبلي  واك��د 
القطيطات،  اح��م��د  الطفيلة  يف  انه�ص 
اإ�صحاب  لدى  التعاوين  الفكر  اأهمية تبني 
�صمن  العمل  ع��رب  ال��ري��ادي��ة  امل�صروعات 
م�صروعات  اق��ام��ة  �صانها  م��ن  ت��ع��اون��ي��ات 
مل�صاكل  احللول  ايجاد  يف  ت�صهم  انتاجية 

الفقر والبطالة.
لتعاونيات  جن��اح  ق�ص�ص  وا�صتعر�ص 
خال  من  الواقع  ار�ص  على  �صباب  قادها 
توفري  يف  ا�صهم  ما  التعاونية،  اجلمعيات 
فر�ص ت�صغيل للمتعطلني عن العمل، ف�صا 
عن توفري اخلدمات للمجتمعات املحلية يف 

املحافظة.
اجلهود  الربيحات  ا�صتعر�ص  ب��دوره 
الطفيلة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
التعاونية  اجل��م��ع��ي��ات  خ��دم��ة  اج���ل  م��ن 
اآليات  اإىل  م�صريا  التنموية،  واه��داف��ه��ا 
التعاونية  اجلمعيات  لتا�صي�ص  التقدم 
تقدم  التي  واخلدمات  الت�صهيات  وحزمة 

للجمعيات التعاونية .
جمعيات  زيارة  على  اجلولة  وا�صتملت 
الع�صكريني  “املتقاعدين  وه��ي  تعاونية 
“التي  القاد�صية  مبنطقة  ب�صريا  لواء  يف 
اأ���ص��واق جت��اري��ة وم����زارع دواج��ن  متتلك 

�صانا”  و”ب�صاتني  غ���از،  ت��وزي��ع  ووك��ال��ة 
ول��دي��ه��ا خم��ب��ز، يف وق���ت مت ف��ي��ه زي���ارة 
جارو�صة  ومتتلك  �صانا”  و”برة  جمعية 

ووحدة ا�صتنبات.
النعانعة  واأ�صار رئي�ص اجلمعية حممد 
اجلمعية  تواجه  التي  املعيقات  اب��رز  اإىل 
وانها  �صيما  وامل�صاندة  للدعم  حتتاج  التي 
يف  الفاعلني  الع�صاء  من  جمموعة  ت�صم 

منطقة القاد�صية .
واأع�صاء  روؤ���ص��اء  من  ال�صلبي  وا�صتمع 
جلان اإدارة التعاونيات التي زارها اإىل اأبرز 
القطاع  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات 
حمافظة  يف  التعاونية  واحلركة  التعاوين 
املطلوب  الأول��وي��ات  عن  ف�صًا  الطفيلة، 
املهم  القطاع  بهذا  للنهو�ص  عليها؛  العمل 

واحليوي على خمتلف ال�صعد.
تعمل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإن  ال�صلبي  وق���ال 
وتقدمي  ال�صعاب،  تذليل  على  جهد  بكل 
القائم على توفري  نهجها  الت�صهيات �صمن 
اأهمية  اإىل  م�صريًا  للتعاونيات،  اخلدمة 
امل�صاريع الإنتاجية التي تنفذها وانعكا�صها 
املحلي  املجتمع  على  واقت�صاديًا  تنمويًا 
واأب��ن��ائ��ه، م��ن خ��ال م��ا ت��وف��ره م��ن فر�ص 
للدخل،  وم�صدرًا  رافدًا  وباعتبارها  عمل، 
الفجوات  تقلي�ص  على  العمل  وبالتايل 

والفروقات الجتماعية.

*الطفيلة 
الطفيلة  جامعة  اأمناء  جمل�ص  التقى 
مو�صى  رات��ب  الدكتور  برئا�صة  التقنية 
الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  وبح�صور  العوران 
التنفيذي  بالرئي�ص  املعايطة  ن��واف  عمر 
ومديرها  الأردن���ي���ة،  ال�صمنت  ل�صركة 
يف  ال�صركة  مقر  يف  �صمعان  �صمعان  العام 

الر�صادية جنوب حمافظة الطفيلة.
وجرى خال اللقاء، بحث �صبل التعاون 
يف  الأردنية  الإ�صمنت  �صركة  مع  امل�صرتك 
جمال البحث العلمي وتبادل اخلربات بني 
بالدور  العوران  الدكتور  اأ�صاد  و  الطرفني. 

تقدمه  الذي  املتوا�صل  والدعم  الإيجابي 
املحلي،  املجتمع  لتنمية  الإ�صمنت  �صركة 
موؤكدًا اأن تعزيز التعاون يف جمال البحوث 
ي�صهم  ال�صناعية،  والتقنيات  التطبيقية 
تواجه  التي  للم�صاكل  حلول  تطوير  يف 
ال�صناعة، ويعظم قدرة املوؤ�ص�صات على رفع 
رفد  يف  دوره��ا  ويعزز  النتاجية،  طاقتها 

عجلة التنمية يف املجتمع.
اأن  املعايطة  الدكتور  بني  جانبه،  من 
يف  م��زدوج��ة  منفعة  يحقق  التعاون  ه��ذا 
يف  اجل��ام��ع��ة  يف  الطلبة  ق����درات  ت��ع��زي��ز 
امل�صكات  وحل  التطبيقية  البحوث  جمال 

ال�صناعية حتت ظروف عمل واقعية.
اأمناء  جمل�ص  ق��رر  مت�صل،  �صياق  ويف 
الت�صكيات  م��ن  حزمة  اإج���راء  اجلامعة 
تعيني  ال��ت��ايل:  النحو  على  الأك��ادمي��ي��ة 
كلية  لعميد  نائبًا  م�صطفى  اأحمد  الدكتور 
العاونة  الدكتور عطية  الهند�صة وتعيني 
نائبًا لعميد كلية الأعمال وتعيني الدكتور 
عبداهلل �صهابات نائبًا لعميد كلية الآداب 
نائبًا  الكرمييني  ه��اين  الدكتور  وتعيني 
وتعيني  ال��رتب��وي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  لعميد 
�صوؤون  لعميد  نائبًا  ب�صايرة  ر�صا  الدكتورة 

الطلبة.

إشادة بإنجاز مستشفى اإليمان 
ومطالبات باستكمال المرحلة الثالثة

حوارية حول الصحافة 
اإللكترونية بمركز شباب الشونة

تنظيم برنامج حول العنف 
ضد األطفال والشباب

كلنا األردن تختتم دورة إعداد 
وتدرىيب المدربين في الكرك

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
بني  التجاري  التبادل  حجم  اإجمايل  ارتفع   
بالن�صف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ودول  الأردن 
مليار   2.804 اإىل  لي�صل  احل��ايل  العام  من  الأول 
دينار، مقارنة مع 2.044 مليار دينار للفرتة نف�صها 

من العام املا�صي 2021.
وكالة  ر�صدتها  اإح�صائية  بيانات  وح�صب 
اململكة  �صادرات  زادت  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
الن�صف  خ��ال  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ل��دول 
دينار،  مليون   635 اإىل  احل��ايل  العام  من  الأول 
العام  من  نف�صها  للفرتة  دينار  مليون   612 مقابل 

املا�صي.
جمل�ص  دول  من  اململكة  م�صتوردات  زادت  كما 
وقطر  والإم���ارات  )ال�صعودية  اخلليجي  التعاون 
بالن�صف  ُع��م��ان(،  و�صلطنة  والبحرين  والكويت 
مليار   2.169 اإىل  لت�صل  احل��ايل،  العام  من  الأول 
دينار، مقابل 1.432 مليار دينار للفرتة نف�صها من 

العام املا�صي.
بقائمة  ال�صعودية  العربية  اململكة  وج��اءت 
اململكة ودول  التجاري بني  للتبادل  الأعلى  الدول 
من  الأول  الن�صف  يف  اخلليجي  التعاون  املجل�ص 
بني  التجاري  التبادل  حجم  ليبلغ  احل��ايل  العام 
البلدين نحو 1.850 مليار دينار، مقارنة مع الفرتة 
ذاتها من العام املا�صي والبالغة نحو 1.427 مليار 

دينار.
وبلغت قيمة ال�صادرات الأردنية اإىل ال�صعودية 
يف الن�صف الأول من العام احلايل نحو 390 مليون 
حوايل  اململكة  م�صتوردات  بلغت  حني  يف  دي��ن��ار، 
امليزان  عجز  يكون  وبذلك  دي��ن��ار،  مليار   1.460
يف  بلغ  قد  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع  التجاري 
مليار   1.070 حوايل  العام  هذا  من  الأول  الن�صف 

دينار.
وم���ن اأب����رز ال�����ص��ل��ع الأردن���ي���ة امل�����ص��درة اإىل 
املقطعة،  والأطراف  والأح�صاء  اللحوم  ال�صعودية 
واأ�صناف  حم�صرات  حمم�ص،  ب��ن  الطيور،  بي�ص 
�صكرية،  م�صنوعات  الأب��ق��ار،  حل��وم  من  حمفوظة 
حم�صرات وم�صحوق الكاكاو، �صوكولتة وحم�صرات 

غذائية، ثمار ق�صرية ومثلجات.
النفطية  ب��امل��ن��ت��ج��ات  امل�����ص��ت��وردات  وت��رتك��ز 
والألبان  احلديد،  من  م�صطحة  ولفات  وم�صتقاتها 
احلليب،  م��ن  خمتلفة  واأن����واع  واأج��ب��ان،  وق�صدة 
زيت  ذرة،  ن�صاء  وجمففة،  طازجة  متور  املخي�ص، 
دهون  النباتية،  الزيوت  وجزئياته،  ال�صويا  فول 

و�صحوم حيوانية ونباتية.
وح�صب البيانات الإح�صائية التي ا�صتندت على 
اأرقام ر�صمية، بلغ حجم التبادل التجاري مع دولة 
العام  من  الأول  الن�صف  خال  العربية،  الإم��ارات 

احلايل نحو 679 مليون دينار.
ال�صادرات  قيمة  اأن  اإىل  البيانات،  واأ���ص��ارت 
الأردنية اإىل الإمارات بلغت نحو 87 مليون دينار، 
دينار،  مليون   592 حوايل  م�صتورداتنا  بلغت  فيما 
الإم��ارات  مع  التجاري  امليزان  عجز  يكون  وبذلك 
و�صل يف الن�صف الأول من العام احلايل اإىل حوايل 

505 مليون دينار.
التمور  والفاكهة،  واخل�صار  الأج��ب��ان،  وتعد 

امل��ج��ف��ف��ة، ال��ب��ه��ارات وخم��ال��ي��ط ب���ه���ارات، زي��ت 
الزيتون، حم�صرات واأ�صناف حمفوظة من اللحوم، 
م�صنوعات �صكرية، و�صوكاتة، عجائن غذائية من 

اأبرز �صادراتنا اإىل دولة الإمارات العربية.
وم�صتقاتها،  النفطية  املنتجات  تعترب،  فيما 
والدهانات باأنواعها املختلفة، الأ�صماك واملاأكولت 
من  والنباتية  احليوانية  واملنتجات  البحرية، 
متور  البقوليات،  والأج��ب��ان،  واحلليب  الأل��ب��ان 
وال��ب��ذور،  حمم�ص،  ب��ن  جم��ف��ف،  وع��ن��ب  جمففة، 
ال�صناعات  وحم�صرات  ومنتجات  البهارات،  وبع�ص 
الكيماوية، والبويل اإثيلني، اإ�صافة اإىل البوليمرات 

بروبلني، من اأهم م�صتورداتنا من الإمارات.
وقطر  الأردن  بني  التجارين  التبادل  وو�صل 
مليون   65 نحو  احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  يف 
دينار، حيث بلغت قيمة �صادراتنا اإىل قطر حوايل 
حوايل  م�صتورداتنا  �صجلت  فيما  دينار،  مليون   55
التجاري  امل��ي��زان  مييل  وب��ه��ذا  دي��ن��ار،  مايني   10
مليون   45 اإىل  ي�صل  فائ�صًا  ليحقق  اململكة  ل�صالح 

دينار، يف الن�صف الأول من العام اجلاري.
امل��واد  يف  قطر  اإىل  اململكة  ���ص��ادرات  وتتمثل 
مثل  وامل�صنعة،  الطازجة  الغذائية  واملنتجات 
خمتلف اأ�صناف اخل�صار والفاكهة، واللحوم، التمور 
واللحوم،  الطازجة،  والألبان  والأجبان  باأنواعها، 
والدواجن، واحلبوب، واحللويات، والكعك باأنواعه، 
باأنواعها،  والزيوت  واملك�صرات،  والع�صائر،  والأرز، 
الأردنية،  والقهوة  والطيور،  والع�صل،  والأع�صاب، 

والبي�ص.
باملواد  قطر؛  من  الأردن  م�صتوردات  وترتكز 
وحم�ص  ال�صيارات  زيوت  مثل  املتنوعة،  الكيماوية 
ال�صلوفنيك واللوترين وقوالب الأملنيوم، والبارافني، 
والأ���ص��م��دة  احل��دي��د،  وق�صبان  اإث��ي��ل��ني،  وال��ب��ويل 

وا�صتخداماتها،  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الكيماوية 
ال�صيارات،  حمركات  وزي��وت  البا�صتيك،  واأكيا�ص 
اإىل  اإ�صافة  الطبية،  واملحاليل  الع�صوي،  وال�صماد 

بع�ص ال�صلع واملنتجات الغذائية.
وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني الردن 
نحو  احل��ايل  العام  من  الأول  بالن�صف  والكويت 
�صادراتنا  قيمة  و�صلت  حيث  دينار،  مليون   111
قيمة  بلغت  حني  يف  دينار،  مليون   59 الكويت  اإىل 
امليزان  يكون  وبهذا  دينار،  مليون   52 م�صتورداتنا 
التجاري للمملكة قد حقق فائ�صًا مقداره 7 مايني 

دينار.
وتعد املنتجات احليوانية والنباتية، �صواء من 
بي�ص الطيور والألبان والأجبان واجلميد، اخل�صار 
وال��ب��ذور  املجففة،  التمور  م��ن  اأن���واع  والفاكهة، 
ال�صوكاتة،  ال�صكرية،  امل�صنوعات  وال��ب��ه��ارات، 
وحم�صرات  ومركزات  باأنواعه،  والكعك  معجنات 

العاف، اأهم �صادرات اململكة اىل الكويت.
وم�صتقاتها  النفطية  املنتجات  تعترب  حني  يف 
الوك�صجني،  غ��از  وال��زي��وت،  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن 
الكربون،  اأك�صيد  ث��اين  ال�صوديوم،  هيدروك�صيد 
الع�صوية،  واملخففات  املذيبات  اإيثيلني،  البويل 
و�صناديق  علب  اإىل  اإ�صافة  باأنواعها،  الأوراق 
م�صتوردات  اأب��رز  املقوية،  الوراق  من  م�صنوعة 

الردن من الكويت.
اململكة  ب��ني  البينية  ال��ت��ج��ارة  حجم  وو���ص��ل 
احلايل  العام  من  الأول  الن�صف  يف  ُعمان  و�صلطنة 

لنحو 40 مليون دينار.
واأظهرت البيانات، اأن قيمة ال�صادرات الأردنية 
اإىل ُعمان بلغت 23 مليون دينار، فيما و�صل حجم 
هذا  من  الأول  الن�صف  يف  ُعمان  من  امل�صتوردات 
العام، اإىل 17 مليون دينار، لي�صجل امليزان التجاري 

للمملكة فائ�صا مقداره 6 مايني دينار.
ُعمان،  اإىل  امل�صدرة  الأردنية  ال�صلع  اأبرز  ومن 
املنتجات الغذائية والزراعية من اخل�صار والفاكهة 
احللي  والدهانات،  والأ�صمدة  والأدوي��ة،  والبذور، 
والنباتية،  احليوانية  واملنتجات  وامل��ج��وه��رات، 
وحم�صرات  الزيتون،  زيت  والبهارات،  والأ�صجار، 
�صكرية  وم�����ص��ن��وع��ات  ال��ل��ح��وم،  م���ن  واأ����ص���ن���اف 

و�صوكولتة.
على  ُع��م��ان  م��ن  الردن  م�صتوردات  وت�صتمل 
احلديد ال�صلب ومنتجاته، قناين وقوارير، خيوط 
دقيق  وموا�صري،  اأنابيب  اإيثيلني،  البويل  للخياطة، 
الدهون،  من  غذائية  وحم�صرات  خماليط  خردل، 

اأ�صماك ال�صردين وتونة.
مع  للمملكة  البينية  ال��ت��ج��ارة  وبخ�صو�ص 
البحرين، فقد و�صل التبادل بني البلدين يف الن�صف 

الأول من العام احلايل لنحو 59 مليون دينار.
البحرين  اإىل  الأردن��ي��ة  ال�����ص��ادرات  وو�صلت 
بالن�صف الأول من العام احلايل اإىل نحو 21 مليون 
وبهذا  م�صتوردات  دينار  مليون   38 مقابل  دينار، 
الن�صف  خ��ال  التجاري  امل��ي��زان  يف  العجز  يكون 

الول من العام احلايل نحو 17 مليون دينار .
اإىل  امل�����ص��درة  الأردن���ي���ة  املنتجات  اأه���م  وم��ن 
البحرين، املنتجات الغذائية من اخل�صار والفواكه، 
والنباتية،  احل��ي��وان��ي��ة  وامل��ح�����ص��رات  امل��ن��ت��ج��ات 
م�صتح�صرات العناية بالب�صرة، الكتب واملطبوعات.

يف  البحرين  م��ن  اململكة  م�صتوردات  وت��رتك��ز 
خماليط  الأجبان،  البحرية،  واملاأكولت  الأ�صماك 
املح�صرة،  البطاطا  احللو،  الب�صكويت  البهارات، 
اأك�صيد  ث��اين  دي��زل،  اأو  اوي��ل  غ��از  املعدنية،  املياه 
اإىل  اإ�صافة  التجميلية،  وامل�صتح�صرات  الكربون، 

بكرات للكابات من اخل�صب. )برتا- وعد ربابعه(

2.8 مليار دينار مبادالت األردن التجارية 
ودول التعاون الخليجي في نصف عام

اآلثار العامة ومجلس األبحاث 
البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم

*عمان 
يف  الربيطانية  الأبحاث  جمل�ص  مع  العامة  الآث��ار  دائ��رة  وقعت 
الدائرة، الأحد، مذكرة تفاهم لتنظيم وتو�صيح  ال�صام، يف مقر  باد 
امل�صرتكة، مبا يخدم  الفريقني، و�صعًيا لتحقيق الأهداف  العاقة بني 
البحث الأثري يف الأردن واحلفاظ على الإرث احل�صاري والثقايف فيه.

فادي  الدكتور  الأ�صتاذ  العام  مديرها  الدائرة  عن  املذكرة  ووقع 
بلعاوي، وعن املجل�ص مديرته الدكتورة كارول باملر.

وبح�صب املذكرة، تقوم دائرة الآثار العامة بتوفري معلومات �صاملة 
عن الآثار من خال اأعمال امل�صح والتنقيب الأثري والتوثيق والن�صر 
الوطنية  الهوية  يعزز  باأ�صلوب  امل��وارد  وتقدمي  والتف�صري،  العلمي 
الرئي�صي  العامل  الأثرية  املوارد  باعتبار  التعليمية،  الثقافة  ويخدم 

يف اجلذب ال�صياحي.
اىل  به،  تقوم  ال��ذي  الكبري  العمل  حلجم  نظًرا  الدائرة  وت�صعى 
يف  للم�صاهمة  والدولية  املحلية  املوؤ�ص�صات  مع  دائ��م  ب�صكل  التعاون 
معهم  تعمل  الذين  ال�صركاء  اأه��م  وم��ن  الثقايف،  امل��وروث  ه��ذا  حفظ 
اأ�ص�ص  ال��ذي  ال�صام،  باد  يف  الربيطانية  الأبحاث  جمل�ص  ال��دائ��رة، 
امل�صروعات  عمل  تي�صري  بهدف  املا�صي  القرن  �صبعينيات  يف  عمان  يف 
الدرا�صية والبحثية للدار�صني والباحثني، واإجناز امل�صروعات املختلفة 

يف جمالت الآثار والرتاث والعلوم الجتماعية والإن�صانية.
والوثائق  والبيانات  املعلومات  تبادل  امل��ذك��رة،  بنود  اأب��رز  وم��ن 
والربامج  والن�صاطات  امل�صروعات  اإجناز  وت�صهيل  الر�صمية،  بالطرق 
برامج  �صمن  للموظفني  القدرات  لبناء  الفني  والدعم  عليها،  املتفق 

تدريب وتاأهيل.

السفير سليموف ووفد منطقة أالت األذربيجانية 
يزورون المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء

*عمان 
نظمت املجموعة الردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية، على 
هام�ص منتدى ال�صتثمار الأردين الأذربيجاين، زيارة ميدانية ل�صفري 
احلرة  املنطقة  اإىل  �صليموف  اإل��دار  ال�صديقة،  اأذربيجان  جمهورية 
مبطار امللكة علياء الدويل، يرافقه نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة منطقة 

األت احلرة القت�صادية يف اأذربيجان ا�صماعيل مانافوف.
وكان يف ا�صتقبال الوفد الأذربيجاين الزائر مدير ترويج ال�صتثمار 
الوديان، ومدير  املناطق احلرة اجمد  والإعام والت�صال مبجموعة 
عر�صا  ال�صيف  للوفد  الوديان  وقدم  رداي��دة.  خالد  احلرة  املنطقة 
باعتبارها  الدويل  علياء  امللكة  مبطار  احلرة  املنطقة  عن  تو�صيحيا 
مبا  الإقت�صادية  الأن�صطة  خمتلف  ملمار�صة  واملتميزة  املثالية  البيئة 
تت�صمنه من حوافز وت�صهيات تنظيمية واإجرائية وفر�ص ا�صتثمارية 
متاحة. واأ�صار الوديان اىل تقدير جمموعة املناطق احلرة واملناطق 
خلف  الدكتور  اإدارت��ه��ا  جمل�ص  برئي�ص  ممثلة  الأردن��ي��ة  التنموية 
بجهود  غرايبة  عبداحلميد  احلرة  املناطق  عام  ومدير  الهمي�صات، 
األت  اإدارةمنطقة  جمل�ص  وفد  بزيارة  واعزازها  �صليموف،  ال�صفري 
احلرة.  و�صملت الزيارة جولة ميدانية اإىل ثاثة م�صاريع ا�صتثمارية 
اطلع الوفد خالها على جتارب وق�ص�ص النجاح ال�صتثمارية املختلفة، 
املحمولة  احلا�صوب  اأجهزة  ل�صناعة  تيك”  “تاج  م�صنع  من  كل  يف 
)الاب توب( واأجهزة التاب واأجهزة الهاتف املتنقل، و�صركة “جلوبل 
هيلث” للمواد الطبية، و�صركة “اأيون دينتال” ل�صناعة اأجهزة تقومي 
الأ�صنان، حيث قدم م�صوؤولون من اإدارات هذه ال�صركات للوفد الزائر 

عر�صا لأهم الأن�صطة ال�صتثمارية.
ويف نهاية الزيارة اأعرب �صفري جمهورية اأذربيجان ال�صديقة اإلدار 
األت احلرة الإقت�صادية  اإدارة منطقة  �صليموف ونائب رئي�ص جمل�ص 
الأردنية  للمجموعة  تقديرهم  عن  مانافوف  ا�صماعيل  اأذربيجان  يف 

للمناطق احلرة واملناطق التنموية ملا مل�صوه من حفاوة ال�صتقبال.

*عمان 
الأردنية،  ال�صياحية  املطاعم  جمعية  اطلقت 
واملجل�ص الوطني ملهارات قطاع ال�صياحة وال�صيافة، 
يف  والتنمية،  الإع��م��ار  لإع���ادة  الأوروب���ي  والبنك 
بالقطاع  للتوظيف  الوىل  املن�صة  الأح��د،  عمان 
خال   )www.siyahajobs.jo( ال�صياحي 
حفل اأُقيم، برعاية وزيري ال�صياحة والآثار نايف 

الفايز، والعمل نايف ا�صتيتية.
البنك  التوظيف، بدعم من  اإن�صاء من�صة  وجاء 
من  وبتمويل  والتنمية  العمار  لإع��ادة  الوروب��ي 
تعد  حيث  الربيطانية  والتنمية  اخلارجية  وزارة 
بالقطاع  املتخ�ص�صة  نوعها  من  الوىل  املن�صة  هذه 
�صياحة  ومكاتب  ومطاعم  فنادق  )م��ن  ال�صياحي 

ونقل وحتف واخلدمات امل�صاندة لها(.
ا�صحاب  ب��ني  ال��رب��ط  ع��ل��ى  املن�صة  و�صتعمل 
عمل،  عن  والباحثني  ال�صياحي  القطاع  يف  العمل 
التدريبية  بالدورات  متخ�ص�صا  رابطا  تت�صمن  كما 
والتي  التدريبية  واملراكز  املوؤ�ص�صات  تعر�صها  التي 
القوى  بتطوير  منها  ال�صتفادة  من  اجلميع  متّكن 
العاملة بالقطاع. وقال وزير ال�صياحة والآثار نايف 
ال�صياحة  قطاع  يعد  الإط��اق،  حفل  خال  الفايز، 
وحمركا  القطاعات،  اأهم  من  الأردن  يف  وال�صيافة 
رئي�صًا لاقت�صاد الوطني وهو من القطاعات الكرث 
وفر  ال�صياحي  القطاع  اأن  مو�صحا  للعمالة،  ت�صغيا 
عام 2019، نحو 53 األف وظيفة ب�صكل مبا�صر، وما 

يزيد على 100 األف وظيفة ب�صكل غري مبا�صر.
والآث��ار،  ال�صياحة  وزارة  يف  “ندرك  وا���ص��اف، 
ومن خال التعاون امل�صتمر مع اجلمعيات ال�صياحية 
امل�صوؤولة عن القطاع ال�صياحي، باأن العن�صر الب�صري 
�صعي  اىل  لفتًا  ال�صياحي”،  القطاع  يف  الأ�صا�ص  هو 
من  ال�صباب  جيل  توعية  اىل  و�صركائها  ال���وزارة 
والفائدة  القطاع  هذا  يف  العمل  باأهمية  اجلن�صني، 
اأهم  من  واأن��ه  �صيما  فيه،  الن��خ��راط  من  املتاأتية 

القطاعات التي ت�صهم بحل م�صكلة البطالة.
مع  وبالتعاون  ال���وزارة  اأن  اىل  الفايز  واأ���ص��ار 
احلايل  ال�صهر  مطلع  بداأت  املهني  التدريب  موؤ�ص�صة 
ب��ت��دري��ب واإع����ادة ت��اأه��ي��ل 500 ���ص��اب و���ص��اب��ة من 
اخلدمات  م��زودي  اإىل  اإ�صافة  القطاع،  يف  العاملني 
على  بامل�صروع  الرتكيز  ج��رى  حيث  ال�صياحية، 
مناطق خارج العا�صمة، لفتًا اىل الدور الهام ملن�صة 
التوظيف، التي اطلقت، اليوم، لتكون و�صيلة الربط 

ما بني اخلريجني واأ�صحاب العمل.
واأك������د ح���ر����ص ال��������وزارة ال���ت���ي ت��ع��م��ل وف��ق 
لل�صياحة لاأعوام 2021- الوطنية  ال�صرتاتيجية 
على  اخلا�ص،  القطاع  مع  فاعلة  ومب�صاركة   2025
يف  الب�صرية  امل���وارد  تعزيز  يف  ي�صب  م��ا  ك��ل  دع��م 
القطاع ال�صياحي، م�صددا اأن القطاع ال�صياحي نفط 

الأردن الذي ل ين�صب.
وثمن الوزير الفايز جهود القائمني على املن�صة 
وداعميها، كجمعية املطاعم ال�صياحية التي انبثقت 
بالتعاون  الوجود  حليز  اإخراجها  ومت  الفكرة  منها 
وال�صيافة،  ال�صياحة  ملهارات  الوطني  املجل�ص  مع 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار  املقدم من  والدعم 

والتنمية، والتمويل الربيطاين للمن�صة.
وزارة  جتمع  ال��ت��ي  ال�صراكة  بعاقة  واأ���ص��اد 
ال�صياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة العمار 
اأخرى  اأم��ورا  وتغطي  لعوام  متتد  والتي  والتنمية 
لإن�صاء  �صويا  العمل  يجري  اأنه  اىل  لفتا  متعددة، 
الأردن  يف  ال�صياحة  لقطاع  خا�صة  بيانات  قاعدة 
يف  الآن  وه��ي  والجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني 
مع  الت�صارك  اإىل  بالإ�صافة  النهائية.  مراحلها 
وباقي  وال�صيافة  ال�صياحة  قطاع  مهارات  جمل�ص 
امل��وارد  حم��ور  يف  الأه���داف  تنفيذ  على  ال�صركاء 

الب�صرية يف ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صياحة.
اإن  ا�صتيتية،  نايف  العمل  وزي��ر  قال  جهته  من 
خدمة التوظيف الإلكرتوين تعد من اأهم اخلدمات 
تقليل  بهدف  العمل،  �صوق  يف  تتوفر  اأن  يجب  التي 
مبينًا  عنه،  والباحثني  العمل  اأ�صحاب  بني  الهوة 
الت�صغيل  برنامج  ملن�صة  رافدا  تعد  املن�صة  هذه  اأن 
برامج  لكل  الرئي�صة  املظلة  تعد  ال��ت��ي  الوطني 
الت�صغيل  برنامج  اإن  وق��ال،  الردن.  يف  التوظيف 
جاء بحزمة من التوجيهات امللكية لتحفيز القطاع 
وال�صابات  ال�صباب  متكني  بهدف  وي��اأت��ي  اخل��ا���ص، 
وبجميع  القت�صادية  القطاعات  جميع  يف  للعمل 
وظيفة،  الف   37 ا�صتحداث  مت  حيث  املحافظات، 
وفتاة  �صاب  ال��ف   16 ت�صبيك  على  العمل  ويجري 
لا�صتفادة من هذه الوظائف، كما مت توظيف 5300 

موظف خال ال�صهر املا�صية.
وا�صاف، “نتمنى من خال هذه املن�صة ال�صتفادة 
 ، الوطني  الت�صغيل  برنامج  مينحها  التي  امليزات  من 
الت�صغيل،  يف  الراتب  من  جزء  دفع  خال  من  �صواء 
موؤكدًا  املختلفة،  التدريب  م�صاريف  يف  امل�صاهمة  او 

مت  حيث  اخلا�ص،  القطاع  باإدماج  ال��وزارة  قناعة 
والعمل  القطاعية  للمهارات  جمال�ص   10 ت�صكيل 
جار على ت�صكيل 4 جمال�ص جديدة ، جميع اأع�صائها 
اأن الوزارة ومن  من القطاع اخلا�ص. وبني ا�صتيتية، 
اأف�صل  بتبني  قامت  املهني،  التدريب  موؤ�ص�صة  خال 
املهن  ب�صقيها:  امل�صتقبل  مهن  يف  املتبعة  املمار�صات 
واملهن  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة  ع��ن  الناجتة 
املناخي،  التغري  و  الأخ�صر  بالقت�صاد  املرتبطة 
والتكنولوجيا  الرقمي  التحول  تبني  اأن  اىل  لفتًا 
وال�صتثمار يف البتكار، اأ�صبَح �صرورة عاملية، وممًرا 
ثماِر  قطِف  يف  الراغبة  وال�صركات  للدول  اجبارًيا 

الثورة ال�صناعية الرابعة.
عرب  ال��ت��وظ��ي��ف  ث��ق��اف��ة  ن�صر  ����ص���رورة  واأك����د 
حلول  لإيجاد  الوا�صعة،  خياراته  وتبني  النرتنت، 
فعالة للبطالة، ون�صر مفاهيم التوظيف اللكرتوين 
متخ�ص�صة  ب��رام��ج  و���ص��ع  خ��ال  م��ن  ال�صباب  ب��ني 
يدر�صها الطالب لتعزيز مهاراته يف جمال التوظيف.
واأ�صار اىل �صرورة ت�صميم برامج درا�صية لتعزيز 
الجنليزية  اللغة  جم��ال  يف  اخلريجني  م��ه��ارات 
وت�صويق الذات وتقوية مهارات الت�صال والتوا�صل 

لتاأهيلهم لالتحاق ب�صوق العمل.
لدى  املتحدة  اململكة  �صفرية  قالت  جانبها،  من 
اململكة، بريدجيت بريند، “ي�صعدنا ان تكون اململكة 
الوظائف  من�صة  اط��اق  يف  رئي�صًا  داعما  املتحدة 
ال�صياحية، والتي �صتدعم اجلهود امل�صرتكة لتعزيز 
العمل  وزيادة فر�ص  الردن  ال�صياحة يف  منو قطاع 
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  بدوره، بني  وال�صابات.  لل�صباب 
وال�صيافة  ال�صياحة  قطاع  ملهارات  الوطني  املجل�ص 
حممد القا�صم، اأن اطاق من�صة التوظيف ال�صياحي 
لأعماله  وام��ت��داد  نتاج  ه��و  املجل�ص،  مظلة  حت��ت 
العمل  �صوق  احتياجات  رب��ط  بهدف  و�صراكاته 
ورفد  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  مبخرجات 
التدريب  نحو  والتوجيه  بالكفاءات،  العمل  �صوق 
بفر�ص  املنتهي  ال�صياحي  القطاع  يف  املهني  والتعليم 

عمل وتطور وظيفي وا�صح املعامل.
ا�صرتاتيجية  بتطوير  البدء  عن  القا�صم  واأعلن 
تطوير املهارات لقطاع ال�صياحة وال�صيافة لاأعوام 
2023 - 2025 مع جميع ال�صركاء يف القطاعني العام 
العمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  وبدعم  واخلا�ص، 
والتنمية، وامل�صت�صار مناء للدرا�صات ال�صرتاتيجية.
الأدوات  اح����دى  ���ص��ت��ك��ون  امل��ن�����ص��ة  اأن  واأك����د 

حتليل  من  املهارات  جمل�ص  �صتمكن  التي  التحليلية، 
ا�صدار  من  متكنه  موؤ�صرات  �صمن  العمل  �صوق  واقع 
ن�صرات دورية لل�صركاء احلكوميني والقطاع اخلا�ص 
مبينًا  والتقني،  املهني  والتعليم  التدريب  وم��زودي 
�صعي املجل�ص مع ال�صركاء اىل تطوير نظام معلومات 

متكامل عن �صوق العمل يف القطاع.
الوطنية  املهنية  املعايري  ن�صر  �صيتم  اأن��ه  وب��ني 
للوظائف التي يطورها املجل�ص على املن�صة لتمكني 
الباحث عن عمل اأو �صاحب العمل اأو العامل احلايل 
املطلوبة  واملعارف  والكفايات  املهارات  معرفة  من 

للو�صول اىل اأعلى امل�صتويات يف الأداء الوظيفي.
ع�صام  ال�صياحية  املطاعم  جمعية  رئي�ص  وقال 
من  التوظيف  من�صة  اط��اق  فكرة  اإن  فخرالدين، 
العمل  ا�صحاب  بني  للربط  ج��اءت  اجلمعية  قبل 
الذي  الكبري  للتحدي  نتيجة  عمل  عن  والباحثني 

يواجه القطاع يف ايجاد العمالة املدربة واملوؤهلة.
على  يقت�صر  ل  املن�صة  م��ن  الفائدة  اأن  وب��ني 
العمل  عن  والباحثني  العمل  ا�صحاب  بني  الربط 
من  يتم  التي  الوىل  ال��ن��اف��ذة  �صتكون  ب��ل  فقط، 
املوؤ�ص�صات  من  التدريبية  الفر�ص  عر�ص  خالها 
وكذلك  واخل��ا���ص،  العام  القطاعني  من  التعليمية 
العمل  يتم  والتي  الوطنية  املهنية  املعايري  عر�ص 
عليها من قبل املجل�ص الوطني لل�صياحة وال�صيافة:

�صرق  لإقليم  الإقليمي  املدير  ق��ال  جهته،  من 
البوابة  هذه  اإطاق  “اإن  وورت  تري  فيليب  املتو�صط 
للبنك  النطاق  الوا�صع  للدعم  اأخ��رى  مبادرة  ميثل 
لقطاع  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإع���م���ار  الأوروب������ي لإع�����ادة 
خال  من  وذل��ك  الأردن،  يف  وال�صيافة  ال�صياحة 
بال�صوق  ال�صلة  ذات  املهارات  اإىل  الو�صول  حت�صني 
جنب  اإىل  جنًبا  املوؤ�ص�صية  القدرات  لبناء  لل�صباب، 
هام�ص  على  وج��رى   .« والآث��ار  ال�صياحة  وزارة  مع 
جمعية  بني  تفاهم  مذكرات  توقيع  املن�صة  اطاق 
املطاعم ال�صياحية، وجمل�ص مهارات قطاع ال�صياحة 
وال�صيافة من جهة، واجلمعيات ال�صياحية )جمعية 
الفنادق الردنية ، جمعية وكاء ال�صياحة وال�صفر 
وال�صناعات  للحرف  الأردنية  اجلمعية  الردنية، 
التقليدية و ال�صعبية وجتارها، واجلمعية الردنية 
املن�صة  جتربة  تفعيل  ل�صمان  الوافدة(،  لل�صياحة 
القطاع  ودع��م  املرجوة  اله��داف  حتقيق  اج��ل  من 
وت��دري��ب  امل��وؤه��ل��ة  الردن��ي��ة  بالعمالة  ال�صياحي 

الباحثني عن العمل.

إطالق المنصة األولى للتوظيف بالقطاع السياحي

ا�شتنادا الحكام املادة )216/ج( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
و�شركاه(امل�شجلة  الزيادات  )نادي  �شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة 
بتاريخ   )117٣7( الرقم  حتت  ب�شيطة(  )تو�شية  ك�شركة  لدينا 
من  القانونيه  �شفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   2٠/11/2٠٠٥

�شركة تو�شية ب�شيطة اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 
ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة خالل خم�شة ع�شرة يوماآ من 

تاريخ ن�شر االعالن  .
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  النا�شئه  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )44٥7٣( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   27/1٠/2٠21 بتاريخ 
�شهرين  خالل  وذلك  ال/  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من 

اململكة.
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيدة تهاين ح�شن خالد ابو ه�شه�ض
عنوان امل�شفي : عمان .ماركا ال�شمالية هاتف ٠79٠٥2٣٣4٥

  م�شفي �شركة

ا�شتنادا الأحكام املادة)2٥4/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
لتجارة  النا�شئه  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  الغذائية   املواد 
حمدودة  حتت الرقم )61٥٠1( بتاريخ 27/1٠/2٠21 قد قررت 
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 22/9/2٠22 املوافقة على 
ح�شن  تهاين  ال�شيدة  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 
امل�شفي هو :عمان. وان عنوان  لل�شركة  م�شفيا  ابو ه�شه�ض  خالد 

ماركا ال�شمالية هاتف 
٠79٠٥2٣٣4٥

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
احل�صن،  بنت  �صمية  الأم��رية  �صمو  اأك��دت 
رئي�ص اجلمعية العلمية امللكية، ع�صو جمل�ص 
البناء الوطني، اأهمية تقييم املباين القائمة 
تكليف  خ��ال  م��ن  منها  ال��ق��دمي��ة  وخ��ا���ص��ة 
ملعرفة  عليها  بالك�صف  العاقة  ذات  اجلهات 
�صامتها الإن�صائية ومب�صاركة جميع اجلهات 

املعنية.
ملجل�ص  اجتماع  خال  �صموها،  واقرتحت 
فئات  �صمن  املباين  ت�صنيف  الوطني،  البناء 
من حيث درجة اخلطورة والبحث عن طرق 
ال�صامة  متطلبات  وتاأمني  تاأهيلها  لإع��ادة 

العامة فيها.
وزارة  من  بيان  بح�صب  املجل�ص،  وبحث 
الق�صايا  الأحد،  والإ�صكان،  العامة  الأ�صغال 
املتعلقة بقطاع الإ�صكان والإن�صاء واملقاولت، 
و�صبل تطوير الت�صريعات الهند�صية الناظمة 

للعمل يف خمتلف املجالت.
كما ناق�ص التو�صيات التي قدمتها اللجنة 
خال  املجل�ص  عن  املنبثقة  العليا  الن�صائية 
مع  بالتزامن  عقد  ال��ذي  الطارئ  الجتماع 
منت�صف  اللويبدة،  ع��م��ارة  انهيار  ح��ادث��ة 

ال�صهر احلايل.
وعمم املجل�ص على اجلهات ذات العاقة 
املباين  على  بالتعديل  ال�صماح  بعدم  كافة، 
الزيادة  اأو  ترميمها  اأو  تاأهيلها  اأو  القائمة 
اإل  فيها  ال�صتخدام  �صفة  تغيري  اأو  عليها 
الكودات  وف��ق  معدة  هند�صية  درا���ص��ة  وف��ق 
على  الأ���ص��راف  يتم  اأن  �صريطة  الهند�صية، 
الأعمال املت�صمنة فيها وفقا لتعليمات جمل�ص 
من  اخل�صو�ص  بهذا  ال�صادرة  الوطني  البناء 
الأردين،  الوطني  البناء  قانون  من   5 امل��ادة 

واملادة 34 من قانون التنظيم.
العاقة  ذات  اجل��ه��ات  املجل�ص  ووج���ه 
القائمة  امل��ب��اين  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  لتكثيف 
اأنظمتها  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ل  ع���دم  بخ�صو�ص 
هند�صية  درا���ص��ات  مبوجب  اإل  الإن�صائية 
اخت�صا�ص  رئي�ص  قبل  من  اعدادها  �صريطة 
املهند�صني،  نقابة  يف  املباين  تاأهيل  باإعادة 
املهند�صني  نقابة  يف  اإج��ازت��ه��ا  ي��ج��ري  واأن 
املعايري  تطبيق  من  للتاأكد  عليها  والإ�صراف 

الفنية على اأر�ص الواقع.
ال�صماح  ع��دم  على  املجل�ص  ���ص��دد   كما 
مبوجب  اإل  امل�صاريع  تنفيذ  يف  باملبا�صرة 
رخ�����ص��ة ان�������ص���اءات ����ص���ادرة ع���ن اجل��ه��ات 
البناء  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  ال��رتخ��ي�����ص،  امل��ان��ح��ة 

اأذون  اإعطاء  مبوجبها  يتم  بحيث  الوطني، 
الإ�صناد  خمططات  تقدمي  �صريطة  احلفر 
احلفريات، وكما ن�صت عليها تعليمات الفنية 
البناء  اخلا�صة باحلفر وال�صادر عن جمل�ص 
ال�صامة  متطلبات  ت��اأم��ني  بهدف  الوطني، 

العامة قبل مو�صم ال�صتاء.
من  فنية  جلنة  ت�صكيل  املجل�ص   وق���رر 
�صهادة  حتديث  يف  للبدء  املعنية،  اجل��ه��ات 
مبوجب  ال�صادرة  الأعمار  مل�صاريع  املطابقة 
ال�صهادة  ه��ذه  تكون  بحيث  البناء،  قانون 
التفا�صيل  يت�صمن  وم�صروع  مبنى  لكل  �صجا 

الإن�صائية كافة يف مراحل تنفيذه.
جميع  ع��ل��ى  التعميم  امل��ج��ل�����ص،  وق����رر 
متطلبات  توفري  ب�صرورة  املعنية  اجل��ه��ات 
ال�صامة العامة للرافعات واملن�صاآت ال�صادرة 
هذه  تنفيذ  من  والتاأكد  البناء  جمل�ص  عن 
بهدف  الإن�صائية،  امل�صاريع  يف  املتطلبات 
على  واملوافقة  فيها،  ال�صامة  معايري  توفري 
ت�صديق  اإج���راءات  لدرا�صة  جلنة  ت�صكيل 
العقود  من  للحد  اخلا�ص،  القطاع  يف  العقود 

ال�صورية فيها.
الوطني،  ال��ب��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  وق���دم 
املهند�ص  والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  وزي��ر 
يحيى الك�صبي، با�صمه وبا�صم اأع�صاء املجل�ص 
التعازي لذوي �صحايا انهيار بناية اللويبدة.

ف��ور  وج���ه  املجل�ص  اإن  الك�صبي  وق���ال 
اللجنة  اللويبدة  بناية  انهيار  حادثة  وقوع 
الفني  ال��دع��م  لتقدمي  العليا،  الن�صائية 
الازم للجهات املخت�صة العاملة يف املوقع، اإذ 
التو�صيات  لتقدمي  ال�صركاء  مع  التن�صيق  مت 

الفنية الازمة للتعامل مع احلادثة.
مرتبات  بذلتها  التي  باجلهود  واأ���ص��اد 
وك��وادر  الأمنية،  والأج��ه��زة  امل��دين  الدفاع 
اأمانة عمان الكربى منذ حلظة وقوع احلادث 

على مدار 85 �صاعة، رغم كل التحديات.
ال�صامة  معايري  تطبيق  اأهمية  واأك���د 
م�صاريع  يف  الهند�صية  وال��ك��ودات  العامة 
الأعمار، لتحقيق اجلودة والكفاءة وال�صامة 

العامة.
الرقابية  التفتي�ص  جلان  الك�صبي  ووجه 
كافة،  للمناطق  امليدانية  الزيارات  بتكثيف 
العام واخلا�ص  القطاعني  ال�صركاء يف  داعًيا 
الت�صهيات  وت��ق��دمي  ال��ل��ج��ان  م��ع  للتعاون 
التي  ال��زي��ارات  هذه  اأن  اإىل  لفتا  الازمة، 
تعفي  ل  للمجل�ص  التابعة  اللجان  بها  تقوم 
الرقابية  واجباتها  من  التنظيمية  اجلهات 

على امل�صاريع.
املجل�ص  ب��ت��زوي��د  ل��ل��م��ع��ن��ي��ني  واأوع������ز 
واتخاذ  ال��زي��ارات،  مبخرجات  دوري  ب�صكل 
الأم��ر  تطلب  ح��ال  يف  الفورية  الج���راءات 

ذلك، بالتن�صيق مع اجلهات ذات العاقة.
القوانني  تطبيق  �صرورة  الك�صبي  واأك��د 
اأي  واإي���ق���اف  ال��ه��ن��د���ص��ي،  للعمل  ال��ن��اظ��م��ة 
القوانني  يف  ورد  ملا  خمالف  اإعماري  م�صروع 
الغرامات،  وا�صتيفاء  ال�صادرة،  والتعليمات 
حلني ت�صويب الأو�صاع، بال�صافة اإىل ايقاف 
ت�صنيف اأي مقاول اأو مكتب ا�صت�صاري يف حال 
ال�صامة  على  خ��ط��ورة  لها  املخالفة  كانت 

العامة.
الت�صاركية  تعزيز  اأهمية  على  �صدد  كما 
رفع  يف  ي�صهم  مبا  املعنية  اجلهات  جميع  مع 
فيما  �صيما  ل  الإن�صائية،  الأع��م��ال  �صوية 
م��وؤك��ًدا  ال��ق��ائ��م��ة،  امل��ب��اين  ب�صامة  يتعلق 
�صرورة تطبيق الكودات الهند�صية الناظمة 
معايري  اأع��ل��ى  يحقق  مب��ا  الهند�صي،  للعمل 

ال�صامة العامة.
زي��ارات  خمرجات  املجل�ص،  وا�صتعر�ص 
قيد  للم�صاريع  الرقابية  التفتي�ص  جل��ان 
التنفيذ ملختلف مناطق اململكة، حيث مت منذ 
م�صروعا،   1420 زي��ارة  احلايل  العام  بداية 
 ،535 وت�صويب  م�صروعا   765 منها  اوق��ف 
الت�صويب 230  امل�صاريع قيد  يبلغ عدد  فيما 

م�صروعا.
املهند�ص  النقل  وزراء  الجتماع،  وح�صر 
املعدنية  وال��رثوة  والطاقة  عزايزة،  وجيه 
الدكتور  والبيئة  اخلراب�صة،  �صالح  الدكتور 
الدكتور  عمان  واأم���ني  ال��رداي��دة،  معاوية 
الدارة  وزارة  عام  واأمني  ال�صواربة،  يو�صف 

املحلية املهند�ص ح�صني مهيدات.
الإ�صكان  موؤ�ص�صة  عام  مدير  جانب  اإىل 
جمانة  امل��ه��ن��د���ص��ة  احل�����ص��ري  وال��ت��ط��وي��ر 
بالوكالة  الأ�صغال  واأمني عام وزارة  عطيات، 
املهند�صني  ونقيب  م�صاحلة،  ناديا  املهند�صة 
ونقيب  ال��زع��ب��ي،  ���ص��م��ارة  اح��م��د  املهند�ص 
ورئي�ص  اخل�صريي،  اأمي��ن  املهند�ص  املقاولني 
عبداهلل  املهند�ص  الهند�صية  املكاتب  هيئة 
غو�صة، ورئي�ص جمعية امل�صتثمرين يف قطاع 
وعميد  العواملة،  كمال  املهند�ص  ال�صكان 
كلية الهند�صة يف اجلامعة الأردنية الدكتور 
الطراونة  ان��ور  والعميد  احلنيطي،  نا�صر 
املفت�ص العام يف مديرية الأمن العام مندوبًا 

عن مدير الأمن العام.

*عمان 
رئي�ص  رع��د،  بن  مرعد  الأم��ري  �صمو  التقى 
يف  الع�صكريني،  للم�صابني  الها�صمية  الهيئة 
غزالة  اأبو  طال  الدكتور  الأحد،  الهيئة  مقر 
غزالة  اأب��و  طال  ملجموعة  املوؤ�ص�ص  الرئي�ص 
اأهمية  اللقاء،  خ��ال  �صموه،  واأك��د  العاملية. 
خمتلف  ب��ني  والتكامل  الت�صاركية  العاقة 
املوؤ�ص�صات الوطنية، مبا يخدم الوطن واملواطن 
وحتقيق  والبطالة  الفقر  م�صكلتي  من  واحلد 
�صموه  م�صيدًا  املجتمع،  يف  القت�صادي  التوازن 

العاملية  غ��زال��ة  اأب���و  ط��ال  جمموعة  ب���دور 
وحر�صها  الجتماعية،  امل�صوؤولية  جم��ال  يف 
ودعم  م�صتدامة  مبادرات  اإطاق  على  الدائم 
من  وخمتلفة.  اأ�صا�صية  تنموية  ق��ط��اع��ات 
واعتزازه  فخره  عن  غزالة  اأب��و  عرب  جانبه، 
الغايل  قدموا  الذين  الع�صكريني  بامل�صابني 
والنفي�ص خدمًة للوطن والذود عن حماه، وكان 
لهم الدور الأكرب فيما نحن عليه اليوم من اأمن 
تاأهيل  اإعادة  يف  الهيئة  دور  مثمنًا  وا�صتقرار، 
امل�صابني الع�صكريني وذويهم من خال تدريبهم 

وجرى،  وقدراتهم.  ميولهم  تنا�صب  مهن  على 
الهيئة  عام  مدير  ح�صره  ال��ذي  اللقاء  خال 
ترك،  م��وران  املتقاعد  الطيار  الركن  العميد 
بحث �صبل التعاون والتن�صيق بني اجلانبني مبا 
ي�صب يف م�صلحة امل�صابني الع�صكريني وذويهم. 
اأبو غزالة، على مرافق  اللقاء جال  نهاية  ويف 
�صرح  اإىل  وا�صتمع  املختلفة،  واأق�صامها  الهيئة 
حول اآلية عملها، واأهم الواجبات التي ت�صطلع 
التي  اخلدمات  مب�صتوى  اإعجابه  مبديًا  بها، 

تقدمها الهيئة للم�صابني الع�صكريني وذويهم.

*عمان 
الأحد، على جتربة  اطلع وفد بحريني، 
التحول  خطة  يف  املدنية  الأح���وال  دائ��رة 
اخلا�ص  الإل��ك��رتوين  والنظام  الإل��ك��رتوين، 

بالقيا�صات البيومرتية.
املدنية  الأح��وال  دائرة  عام  مدير  واأكد 
ا�صتقباله  خال  العمو�ص،  فهد  واجل��وازات، 
نائب الرئي�ص التنفيذي للتحول الإلكرتوين 
يف  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 
مملكة البحرين، الدكتور زكريا اخلاجة، اأن 
تنفيذا  ياأتي  الأردن  يف  الإلكرتوين  التحول 
اإىل  الداعية  ال�صامية  امللكية  للتوجهات 
م�صتوى  وتطوير  املواطنني،  عن  التخفيف 

اخلدمات املقدمة لهم.
واأ�صار اإىل اأن جميع املوؤ�ص�صات احلكومية 
احلكومة  ب��رن��ام��ج  لإجن���از  ج��اه��دة  ت�صعى 
العام،  القطاع  تطوير  وخطة  الإلكرتونية، 
التحديث  روؤي��ة  خمرجات  مع  ين�صجم  مبا 
ال�صيا�صي  التحديث  ومنظومة  القت�صادي 
اللتني مت اإطاقهما مع دخول اململكة مئويتها 

الثانية.
البيانات  ق��اع��دة  اأن  العمو�ص  واأ���ص��اف 

مبوا�صفات  اأن�صاأت  الدائرة،  يف  البيومرتية 
ع��امل��ي��ة وت��ت�����ص��م��ن ب�����ص��م��ات الأ����ص���اب���ع 
 )IRIS( وب�صمة العني ،)FingerPrint(
للمواطنني، ويجري التعرف على الأ�صخا�ص 
من خال الب�صمات البيومرتية املخزنة على 
منعا  للدائرة،  ال�صخ�صية  البيانات  قاعدة 

للتزوير وانتحال ال�صخ�صية.
البيومرتية  البيانات  اأهمية  على  و�صدد 
يف احلفاظ على حقوق املواطنني، وا�صتقرار 
املراكز القانونية لهم، م�صريا اإىل اأن الدائرة 
ذكية  بطاقة  مايني   4 م��ن  اأك��رث  اأ���ص��درت 
للمواطنني  البيومرتية  البيانات  مت�صمنه 
للخدمات  التحتية  البنية  تعترب  ال��ت��ي 

الإلكرتونية.
مب�صروع  قدما  ت�صري  ال��دائ��رة  اأن  وب��ني 
اخلدمات الإلكرتونية والتحول الإلكرتوين، 
اإذ بلغ عدد اخلدمات الإلكرتونية 16 خدمة 
واجل��وازات،  املدنية  الأح��وال  وثائق  ت�صمل 
لفتا اإىل اأنه مع نهاية العام احلايل �صيجري 
�صمول اخلدمات املقدمة للمواطنني اإلكرتونيا 

كافة.
بربط  قامت  الدائرة  اإن  العمو�ص  وقال 

نظام  م��ع  اخل����ارج  يف  اأردن���ي���ة،  ���ص��ف��ارة   46
املدنية  الأح��وال  دائرة  يف  البيانات  قاعدة 
اأع��داد  لوجود  نظرا  اإلكرتونيا،  واجل��وازات 
يف  يقيمون  الأردن��ي��ني  املواطنني  من  كبرية 
ا�صتكمال  �صيجري  اأن��ه  اإىل  م�صريا  اخل��ارج، 
ال�صفارات الأردنية يف اخلارج مع  ربط باقي 
نظام الدائرة اإلكرتونيًا تباعًا خال املرحلة 

املقبلة.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����ص���اد ال��دك��ت��ور اخل��اج��ة 
ب��ال��ع��اق��ات الأخ��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط مملكة 
التي  الها�صمية  الأردنية  واململكة  البحرين 
التي  اخلا�صة  واملودة  التوا�صل  بعمق  تتميز 
يحملها ال�صعبان ال�صقيقان لبع�صهما البع�ص.

التحول  م�����ص��رية  اخل��اج��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
اللقاء  اأن  مبينا  البحرين،  يف  الإل��ك��رتوين 
ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ت��ح��ول 
املدنية  الأح�����وال  دائ����رة  يف  الإل���ك���رتوين 

واجلوازات الأردنية.
مملكة  يف  الإل��ك��رتوين  التحول  اأن  وب��ني 
الرقمي  التحول  البحرين ي�صري نحو تطبيق 
احلكومية  التوجيهات  مع  ان�صجامًا  ال�صامل، 

ململكة البحرين.

األميرة سمية تؤكد أهمية تقييم المباني 
القائمة لمعرفة سالمتها اإلنشائية

األمير مرعد يلتقي الرئيس المؤسس 
لمجموعة طالل أبو غزالة العالمية

وفد بحريني يطلع على خطة التحول اإللكتروني 
والقياسات البيومترية في دائرة األحوال المدنية
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*وكاالت
املكثفة  حت�صرياته  معان  يوا�صل 
ب��ق��ي��ادة اإ����ص���ام ج����ال، ا���ص��ت��ع��دادا 
املحرتفني  دوري  يف  م�صواره  ل�صتئناف 

الأردين.
مواجهة  خو�ص  على  معان  ويقبل 
املقبل،  اخلمي�ص  اجلزيرة،  اأم��ام  مهمة 
يف اجلولة 18 من البطولة، على ا�صتاد 

الأمري حممد بالزرقاء.
وما زال الفريق يعاين من الإ�صابات 
مباراة  يف  �صيفتقد  حيث  والإيقافات، 
اجل���زي���رة لع��ب��ي��ه: ط���ال احل���واري 
ال��رواد  واإب��راه��ي��م  الإن����ذارات،  ب�صبب 
مباريات،  لثاث  بالإيقاف  عوقب  الذي 

واإباء الرحمي املتواجد خارج الباد.
ويعاين معان كذلك من غياب لعبه، 
عا�صم الق�صاة، ب�صبب الإ�صابة القوية 
الإي��اب.  مرحلة  منذ  لها  تعر�ص  التي 
لإ�صابة  زم��ع  اأب��و  �صليمان  تعر�ص  كما 
التدريبات،  يف  م�صاركته  خال  قوية، 
التي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  يلعب  مل  حيث 

اأقيمت موؤخرا اأمام مغري ال�صرحان.
الودية  امل��ب��اراة  خا�ص  معان  وك��ان 
غري  باعبني  ال�����ص��رح��ان،  مغري  اأم���ام 
ظل  يف  الفريق،  ك�صوفات  يف  مقيدين 

عدم وجود العدد الكايف من العنا�صر.
وخ���ال م���ب���اراة م��غ��ري ال�����ص��رح��ان، 
وحممد  ال��ربي  خالد  الاعبان  تعر�ص 

يتلقيان  حيث  اأي�صا،  لاإ�صابة  امل�صة 
العاج بعيدا عن التدريبات اجلماعية.

عن  كذلك  الإ�صابة  ب�صبب  ويغيب 
تدريبات معان، لعبه خالد الردايدة.

يف  الأخ��ري  قبل  املركز  معان  ويحتل 
دوري املحرتفني الأردين، بر�صيد “13” 
عا�صرا  اجلزيرة  ي�صتقر  بينما  نقطة، 

ب”14” نقطة.

*وكاالت
ثمينا  انت�صارا  �صوي�صرا  منتخب  حقق 
م�صاء  اإ���ص��ب��ان��ي��ا،  على   )1-2( بنتيجة 
مناف�صات اجلولة اخلام�صة  ال�صبت، �صمن 
الأمم  دوري  لبطولة  املجموعات  دور  من 

الأوروبية.
�صوي�صرا  ملنتخب  الأه����داف  و�صجل 
م��ان��وي��ل اأك���اجن���ي وب��ري��ي��ل اإم��ب��ول��و يف 
الدقيقتني )21 و58(، بينما �صجل هدف 

اإ�صبانيا الوحيد جوردي األبا )55(.
اإ�صبانيا  ر�صيد  جتمد  اخل�صارة  وبهذه 
ليحافظ  الثاين،  املركز  يف  نقاط   8 عند 
ب10  ال�����ص��دارة  على  ال��ربت��غ��ال  منتخب 
نقاط، بينما رفع منتخب �صوي�صرا ر�صيده 

اإىل 6 نقاط يف املركز الثالث.

الشوط األول
اإمبولو  قبل  من  بتهديد  املباراة  بداأت 
داخل  من  راأ�صية  بكرة  �صوي�صرا  مهاجم 
اأوناي  مرمى  اأعلى  مرت  اجل��زاء،  منطقة 

�صيمون حار�ص اإ�صبانيا يف الدقيقة 16.
الأمي��ن،  الطرف  من  ركنية  ركلة  وم��ن 
مانويل  اإىل  و���ص��ل��ت  ف��ارج��ا���ص،  ن��ف��ذه��ا 
لت�صكن  بالراأ�ص  الكرة  �صدد  الذي  اأكاجني 
ال�صباك اأق�صى ي�صار احلار�ص اأوناي �صيمون 
كرة  األبا  ج��وردي  و�صدد   .21 الدقيقة  يف 
�صومر  يان  بها  واأم�صك  املنطقة،  خارج  من 
حار�ص مرمى �صوي�صرا ب�صهولة يف الدقيقة 
28. وانطلق �صريدان �صاكريي جنم منتخب 
دفاع  وراوغ  مميز  فردي  مبجهود  �صوي�صرا، 
اإ�صبانيا و�صوب كرة داخل املنطقة ت�صدى 

لها احلار�ص اأوناي �صيمون يف الدقيقة 43.
�صوي�صرا  بتقدم  الأول  ال�صوط  وانتهى 

بهدف دون رد.

الشوط الثاين
ومع بداية ال�صوط الثاين، �صوب فريان 
توري�ص كرة من الطرف الأمين، اأم�صك بها 
يان �صومر حار�ص �صوي�صرا يف الدقيقة 49.
هدف  ت�صجيل  يف  األبا  ج��وردي  وجن��ح 
حيث   ،55 الدقيقة  يف  لإ�صبانيا  التعادل 
داخل  اأ�صين�صيو  ماركو  من  متريرة  تلقى 

يان  احلار�ص  ي�صار  اأق�صى  و�صدد  املنطقة، 
�صومر. و�صريعا ما جنح املنتخب ال�صوي�صري 
ركنية  ركلة  من  بالدقيقة 58،  التقدم،  يف 
لإمبولو  مرر  حيث  لأكاجني  الكرة  و�صلت 

والذي اأ�صكن الكرة يف ال�صباك.
للدفاع  ال�صوي�صري  املنتخب  وتراجع 
الهجمات  على  العتماد  مع  منطقته  يف 
�صعوبة  اأكرث  الأم��ور  واأ�صبحت  العك�صية، 
التعادل  لإدراك  الإ�صباين،  املنتخب  على 
�صوي�صرا  بفوز  املباراة  لتنتهي  جديد،  من 

بالنقاط الثاث.

*وكاالت
الن�صخة  فعاليات  يف  واأوروب��ي��ة،  عربية  دول��ة   11 ت�صارك 
�صتقام  التي  للجولف،  املفتوحة  الأردن  بطولة  من   31 رق��م 
خال الفرتة من 20 اإىل 22 ت�صرين الأول املقبل، على ماعب 
ت�صريح  يف  اجلولف  احت��اد  وق��ال  العقبة.  يف  اآيلة  واأكادميية 
�صحفي اإن الدول التي اأكدت م�صاركتها حتى الن هي ال�صعودية 
والعراق وقطر وم�صر ولبنان وال�صودان واملغرب وبلغاريا و�صربيا 
وال�صويد، اإىل جانب البلد املنظم الأردن، يف الوقت الذي يتوقع 
القليلة  الأي��ام  خال  امل�صاركة  الدول  عدد  فيه  يرتفع  اأن  فيه 
املقبلة، مع انتظار اللجنة املنظمة تاأكيدات من دول، اأذربيجان 
وتون�ص والبحرين و�صلطنة عمان، علما اأن باب الت�صجيل للفرق 
والاعبني يغلق يف الأول من ت�صرين الأول املقبل. وميثل الأردن 
يف البطولة املفتوحة للجولف، نحو 10 لعبني من فئتي ال�صباب 
العراقي  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  اأكد  حيث  والنا�صئني، 
عامر را�صي، اأن هذه الن�صخة من البطولة �صت�صهد تناف�صا قويا، 
مبا يعود بالفائدة على الاعبني امل�صاركني كافة. وقال را�صي، 
للمرة الأوىل،  املفتوحة  البطولة  الدويل على  الطابع  “يطغى 
ما مينحنا موؤ�صرات اأولية على اأنها �صتكون قوية وحمتدمة على 
اىل  لفتا  الفئات”،  خمتلف  يف  الاعبني  بني  التناف�ص  م�صتوى 
لتقدمي  اإ�صافيا  حافزا  الأردنيني  الاعبني  �صتمنح  البطولة  اأن 
اأف�صل ما لديهم مع امتاكهم اأف�صلية على املناف�صني، كونها تقام 
تفا�صيله  اأدق  يعرفون  والذي  املف�صل،  ملعبهم  ويف  اأر�صهم  على 

ويجيدون التعامل مع ت�صاري�صه واأجوائه املثالية.

مدرب المنتخب الوطني يؤكد 
رضاه عن اداء الالعبين أمام سوريا

*وكاالت
اأعلنت الأردنية لريا�صة ال�صيارات، عن قائمة امل�صاركني يف �صباق 
احل�صني لت�صلق مرتفع الرمان الدويل الذي ينطلق يوم اجلمعة املقبل 

مب�صاركة 21 مت�صابقا من الأردن وفل�صطني منهم مت�صابقة واحدة.
ويتكون ال�صباق من 3 جولت جلميع امل�صاركني، ويبلغ طول م�صاره 
3 اآلف مرت، والبداية 203 اأمتار، والنهاية 446 مرتا، وفرق الرتفاع 

243 مرتا، وم�صتوى التدرج 8 باملئة.
ويقام ال�صباق، بتنظيم من الأردنية لريا�صة ال�صيارات، وبرعاية 
على  اململكة  قناة  خال  من  ال�صباق  فعالياته  و�صتبث  الأردن،  زين 

موقعي التوا�صل الجتماعي “في�صبوك ويوتيوب«.
املقبل،  الثنني  يوم  �صتجرى  لل�صباق  التكميلية  التعليمات  ووفق 
ثم  ومن  املت�صابقني،  على  الأرق��ام  وتوزيع  الإداري  التدقيق  عملية 
اإجراء الفح�ص الفني لل�صيارات امل�صاركة يف ال�صباق يف كراج اأبو طوق 
املت�صابقون تدريباتهم  ال�صري، و�صيجري  باملنطقة ال�صناعية يف وادي 

يومي الثاثاء والأربعاء املقبلني.
وي�صارك يف ال�صباق : �صاكر جويحان على منت �صيارة ميت�صوبي�صي 
ايفو 8، ايهاب ال�صرفا على منت �صيارة ايفو 10، حممد �صبيحات على 
منت �صيارة ايفو 6، امين النجار على منت �صيارة ايفو بروتو تايب، ه�صام 
اأمري النجار على منت �صيارة ايفو 7، نان�صي املجايل على منت �صيارة ايفو 
6، عامر مو�صى على منت �صيارة تويوتا �صتارليت، عا�صم عارف على منت 
�صيارة رينو كليو اآر ا�ص، عمار القي�صي على منت �صيارة بي ام دبليو ايه 
46، عدي الداود على منت �صيارة ايفو 8، �صامل طعيمة على منت �صيارة 
بي ام دبليو ايه 30، خليل املحي�صن على منت �صيارة بي ام ام 3، غيث 
وريكات على منت �صيارة ايفو 7 بروتو تايب، حمادة عودة )فل�صطني( 
اأحمد  على منت �صيارة ايفو 10، رائد ده�صان على منت �صيارة ايفو 3، 
�صيارة  منت  على  قطان  ي��زن  دبليو،  يف  غولف  �صيارة  منت  على  البنا 
اأمري   ،8 ايفو  �صيارة  منت  على  عطاري  م�صطفى  كولت،  ميت�صوبي�صي 
النجار على منت �صيارة ميت�صوبي�صي كولت، عي�صى اأبو جامو�ص على منت 

�صيارة ايفو 9، ه�صام النجار على منت �صيارة ايفو 9.

*وكاالت
الدولية  الن�صائية  البطولة  فعاليات  البرتا  مدينة  يف  اختتمت 
الأمن  مديرية  تنظمها  والتي  الكربى(  )اجلائزة  الأوت��اد  للتقاط 
 )39( ومب�صاركة  العام  الأم��ن  مرا�صم  قيادة  مبجموعة  ممثلة  العام 
رئي�ص  بح�صور  العامل،  بلدان  خمتلف  من  دول��ة   )14( ميثلن  فار�صة 
والعقيد  ال��ف��ريوز  حممد  ال�صيخ  الوت���اد  للتقاط  ال��دويل  الحت��اد 

الدكتور حممد الزوايده قائد جمموعة مرا�صم الأمن العام.
مناف�صات  اأي��ام  ثاثة  م��دار  على  اأقيمت  التي  البطولة  و�صهدت 
متنوعة )فردي الرمح وزوجي الرمح، فردي ال�صيف وزوجي ال�صيف، 
 )39( عليها  تناف�ص  بال�صيف(،  ووت��د  وليمون  بالرمح  ووت��د  وحلق 
فار�صة من )الردن، بريطانيا، الرنويج، رو�صيا، بيارو�صيا، كازاخ�صتان، 
جنوب افريقيا، باك�صتان، الهند، ُعمان، ال�صودان، الكويت، ال�صعودية 

وماليزيا(.
وجاءت نتائج البطولة على النحو التايل:

- فئة املجموع العام فرقي :
املركز الأول : فريق جمهورية جنوب اأفريقيا

املركز الثاين :فريق �صلطنة ُعمان
املركز الثالث : فريق جمهورية الهند

- فئة املجموع العام فردي :
املركز الول : الفار�صة الُعمانية )غنيمة ال�صكيلية( .

املركز الول مكرر : الفار�صة اجلنوب اأفريقية )انانيا( .
املركز الثالث : الفار�صة ال�صودانية )لينا احلارث( .

- فئة فردي الرمح :
املركز الأول : الفار�صة الربيطانية )امي بيكلي(

املركز الثاين : الفار�صة ال�صودانية )لينا احلارث(
املركز الثالث : الفار�صة اجلنوب اأفريقية )كارا ىل(

- فئة زوجي الرمح:
املركز الأول : فريق جمهورية جنوب اأفريقيا

املركز الثاين : فريق دولة ال�صودان
املركز الثالث : فريق �صلطنة ُعمان

- فئة فردي ال�صيف:
املركز الأول : الفار�صة الهندية )كو�صي �صينج(

املركز الثاين : الفار�صة الُعمانية )غنيمة ال�صكيلية(
املركز الثالث : الفار�صة الُعمانية )تركية البلو�صية(

- فئة زوجي ال�صيف :
املركز الأول : فريق �صلطنة ُعمان

املركز الثاين : فريق جمهورية الهند
املركز الثالث : فريق جمهورية الباك�صتان

- فئة الألعاب الهوائية فردي :
املركز الأول : الفار�صة اجلنوب اأفريقية )انانيا(

املركز الثاين : الفار�صة الُعمانية )غنيمة ال�صكيلية(
املركز الثالث : الفار�صة الأردنية )رغد اخلري�صا(

- فئة الألعاب الهوائية فرق:
املركز الأول : فريق جمهورية جنوب اأفريقيا

املركز الثاين : فريق جمهورية الهند
املركز الثالث : فريق �صلطنة ُعمان

دولية  تدريبية  دورات  عقدت  البطولة  فعاليات  هام�ص  وعلى 
ودورة  ال��دول��ي��ني،  للمدربني  الأوت����اد  التقاط  ريا�صة  يف  خمت�صة 
احل�صول على ال�صارة الف�صية يف التحكيم، بالإ�صافة لدورة احل�صول 
على ال�صارة الذهبية يف التحكيم الدويل وباإ�صراف خا�ص من الحتاد 
الدويل للتقاط الوتاد . وح�صر حفل اخلتام جمع غفري من الزوار 
واإعامية  ريا�صية  جهات  ممثلي  من  وع��دد  الأث��ري��ة  البرتا  ملدينة 
قامت  التي  التنظيمية  باجلهود  م�صيدين  الأهايل،  من  كبرية  واأعداد 
كافة  اتخاذ  يف  امل�صتوى  ع��ايل  والتن�صيق  العام  الأم��ن  مديرية  بها 

الإجراءات التي اأ�صهمت يف عك�ص ال�صورة امل�صرقة لاأردن.

*وكاالت
منتخب  وق��ائ��د  جن��م  رون��ال��دو،  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  تعر�ص 
التي  الت�صيك،  م��ب��اراة  خ��ال  ال��وج��ه  يف  قوية  لإ�صابة  ال��ربت��غ��ال، 
الأمم  بدوري  املجموعات  ملرحلة  اخلام�صة  اجلولة  يف  ال�صبت،  جرت 

الأوروبية، وانتهت بفوز البحارة )0-4(.
و�صقط رونالدو اأر�صا، والدماء تنهال من وجهه، بعدما اأ�صيب على 
م�صتوى الأنف، يف الدقيقة )14(، بعد التحام قوي مع توما�ص فا�صلي�ص 
حار�ص الت�صيك. وقرر رونالدو، ا�صتكمال املباراة ب�صكل طبيعي، ورف�ص 
اخلروج بعد و�صع �صمادة على اأنفه لإيقاف النزيف، علما باأنه خا�ص 

املباراة كاملة حتى نهايتها لكنه مل ي�صتطع الت�صجيل.
يف  هدفني  دال���وت،  ديوجو  الربتغايل،  املنتخب  اأه���داف  و�صجل 
الدقيقتني )33، 52(، وبرونو فرينانديز يف الدقيقة )45(، وديوجو 

جوتا يف الدقيقة )82(.

نقل المباراتين المتبقيتين من بطولة 
األردن الرباعية إلى ستاد عمان

*وكاالت
 قرر احتاد كرة القدم، نقل املباراتني املتبقيتني من بطولة الأردن 
الدولية الرباعية من �صتاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�صمة اإىل �صتاد 

عمان.
ويلتقي يوم الثنني املقبل منتخبا �صوريا والعراق لتحديد املركز 
العماين  ونظريه  الوطني  املنتخب  الثانية  املباراة  جتمع  فيما  الثالث، 

لتحديد هوية الفائز بالبطولة.
حيث  القوي�صمة  ملعب  �صاحية  عدم  ب�صبب  النقل  ق��رار  وج��اء 
ا�صتكت املنتخبات من �صوء الأر�صية، وتعر�ص اأكرث من لعب لاإ�صابة 

ليقوم الحتاد بنقل املباراتني املتبقيتني اإىل �صتاد عمان.
فاز  حيث  القوي�صمة  �صتاد  على  اجلمعة  افتتحت  البطولة  وكانت 
بفارق  العراق  على  عمان  و�صلطنة   0-2 �صوريا  على  الوطني  منتخبنا 

الركات الرتجيحية.
وا�صتكت املنتخبات امل�صاركة يف البطولة الودية لكرة القدم، التي 
الذي  القوي�صمة  ا�صتاد  اأر�صية  �صوء  من  الأردين،  الحتاد  ي�صت�صيفها 

يحت�صن املباريات.
 وتعاين كرة القدم الأردنية من �صعف وا�صح، يف البنية التحتية 

للماعب، رغم اأن املو�صم املحلي ما زال يف منت�صفه.

*وكاالت
للريا�صات  م��رك��زه��ا  خ��ال  م��ن  الأردن  “زين”  �صركة  نظمت 
اأجواء تناف�صية  “فيفا 22”، و�صط  لعبة  لع�صاق  الإلكرتونية، بطولة 

مميزة مليئة بالإثارة واحلما�ص.
وياأتي هذا احلدث يف اإطار اهتمام “زين” الوا�صع بقطاع الريا�صات 
لأ�صهر  بطولت  وتنظيم  اإقامة  ولتوا�صل  اململكة،  يف  الإلكرتونية 

الألعاب الإلكرتونية واأكرثها �صعبية يف العامل.
و�صارك يف البطولة 180 لعبًا، جرى ت�صفيتهم على مدار يومني 
عرب تقنية الت�صال املرئي عن ُبعد ليتاأهل 8 لعبني منهم اإىل نهائيات 
امللك  ة زين لاإبداع )ZINC( مبجمع  اأُقيمت يف من�صّ التي  البطولة 
املحتوى  �صانع  مب�صاركة  فار�ص  حمزة  قدمها  والتي  لاأعمال،  احل�صني 
املعّلق  البطولة  على  وعّلق  الغور”،  ب�”اأبو  امل��ع��روف  الغامن  اأحمد 
البطولة  “ال�صيك�ص”، فيما كان حملل  ب�  ال�صهري  الريا�صي حممد علي 
على  البطولة  بث  جرى  كما   ،)Abu srwal(�ب املعروف  مو�صى  علي 
في�صبوك  من�صة  على  الإلكرتونية،  للريا�صات  “زين”  مركز  �صفحة 

وو�صل عدد م�صاهديها اإىل 24 األف م�صاهد.
نقدية  جائزة  على  وح�صل  الأول  باملركز  م�صطفى  فرهاد  وف��از 
قيمتها 500 دينار، وحاز نور الدين ا�صماعيل على جائزة املركز الثاين 
ثالثًا  جميد(  )اأب��و  ال�صرايرة  حمزة  حل  فيما  دينار،   300 البالغة 

وح�صل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار.
لاألعاب  �صخمة  ب��ط��ولت   5 ال��ع��ام  ه��ذا  اأق��ام��ت  زي��ن  اأن  ي��ذك��ر 
اأخ��ريا  نظمتها  والتي   )PUBG( لعبة  بطولة  وه��ي  الإلكرتونية، 
للعبة  وبطولة   ،”22 “فيفا  للعبة  وبطولتان  الأردنيني،  البث  لنجوم 

.»Rainbow Six Siege«

*وكاالت
اأ�صدل ال�صتار على مناف�صات الدور الأول من البطولة العربية لكرة 

ال�صلة �صيدات، املقامة حاليا يف مدينة نابل التون�صية.
القبلي، منظم  بالوطن  الريا�صي  الأمل  بها  فاز  اآخر مباراة  وكانت 
البطولة، على فريق ال�صارقة الإماراتي بنتيجة )103-26(، ليتاأهل 
املجموعة  عن  الثاين  املركز  يف  الثمانية  دور  اإىل  التون�صي  الفريق 

ا بعد احل�صول على املركز الرابع. الأوىل وتاأهل ال�صارقة اأي�صً
وحل�صاب مناف�صات املجموعة الأوىل فاز الفحي�ص الأردين بنتيجة 
املركز  يف  الفحي�ص   ليتاأهل  مقدي�صو،  �صيدات  فريق  على   )36-76(
الثالث من املجموعة الأوىل، بينما يغادر مقدي�صو امل�صابقة من الدور 

الأول.
اإحراز  من  بريوت  نادي  اللقب  حامل  متكن  الثانية،  املجموعة  ويف 
ال�صوري )67- الثورة  اأمام  الأول بعد فوزه  الدور  الكاملة يف  العامة 

املركز  احتل  الذي  ا  اأي�صً الثورة  رفقة  املقبل  الدور  اإىل  ليتاأهل   ،)49
الثالث باملجموعة.

كما اأنهى فريق كو�صيدار اجلزائر الدور التمهيدي الأول بتحقيقه 
النت�صار الثالث اأمام مناف�صه الهال الريا�صي )53-71(.

�صيواجه  حيث  املقبل،  الإثنني  يوم  النهائي  ربع  مقابات  و�صتدور 
كو�صيدار  يتقابل  فيما  الأردين،  الأرثوذوك�صي  نادي  امل�صري  �صموحة 

اجلزائري مع �صباب الفحي�ص الأردين.
اأما اللقاء الثالث ف�صيجمع بني بريوت اللبناين وال�صارقة الإماراتي 
القبلي  بالوطن  الريا�صي  الأمل  بلقاء  الثمانية  لتختتم مناف�صات دور 

التون�صي ونادي الثورة ال�صوري.

شركة زين تنظم بطولة 
لمحبي لعبة فيفا 22

تحديد مواجهات ربع نهائي 
البطولة العربية للسلة سيدات

11 دولة تشارك في بطولة 
األردن المفتوحة للجولف

اإلصابات واإليقافات 
تواصل مطاردة معان

سويسرا تضرب إسبانيا بثنائية 
وتمنح هدية للبرتغال

*وكاالت
الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  اك��د 
اداء  عن  ر�صاه  حمد،  عدنان  لكرةالقدم 
منتخب  على  الفوز  حقق  ال��ذي  املنتخب 
مناف�صات  اط��ار  يف  اجلمعة،  ي��وم  �صوريا 
التي  الرباعية  الدولية  الردن  بطولة 
الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �صتاد  على  ت��ق��ام 

بالقوي�صمة.
انتهت  التي  املباراة  عقب  حمد  وقال 
بال�صكل  “ظهرنا  اأم�����ص،  ليلة  منت�صف 
اأهدرنا  مقنعا،  انت�صارا  وحققنا  املطلوب 
ع����ددا م��ن ال��ف��ر���ص امل��ح��ق��ق��ة ل��ل��خ��روج 
تراجع  من  وبالرغم  عري�صة،  بنتيجة 
واإع��ط��اء  الأخ�����رية  ب��ال��دق��ائ��ق  الأداء 
اأن  اإل  مرمانا،  لتهديد  امل��ج��ال  املناف�ص 
مبا  قيا�صا  ع��ام  ب�صكل  مطمئن  امل���ردود 
وان�صباط  ال��ت��زام  من  الاعبون  اأظ��ه��ره 

تكتيكي خال اللقاء«.
واأ�صاف، “حققنا الفائدة املطلوبة من 
لقاء اليوم، وناأمل اأن تعزز مواجهة عمان 

خال  لها  نتطلع  التي  الفنية  الإ���ص��اف��ة 
البطولة«.

يذكر اأن امل�صهد اخلتامي للبطولة الذي 
�صيقام  العماين،  واملنتخب  الن�صامى  يجمع 
على  املقبل  الثنني  م�صاء  التا�صعة  عند 

الثالث  املركز  مواجهة  بعد  امللعب،  ذات 
بني �صوريا والعراق عند ال�صاعة ال�صاد�صة 

م�صاء.

اعالن قائمة المشاركين في سباق 
الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي

اختتام فعاليات البطولة 
النسائية الدولية اللتقاط األوتاد

»كسر أنف« رونالدو أمام التشيك
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