
نتائج القبول الموحد مساء الخميس
*عمان

وزارة  يف  امل��وح��د  القبول  تن�سيق  وح��دة  اأعلنت 
التعليم العايل والبحث العلمي، اأن نتائج القبول املوحد 
يف اجلامعات الأردنية الر�سمية للعام اجلامعي 2022 / 

2023 �ستكون م�ساء يوم اخلمي�س القادم.
اإر�سال  �سيتم  اأن��ه  لها،  بيان  يف  ال���وزارة،  واأ�سافت 

اخللوية  الهواتف  اأرق���ام  على   SMS ن�سية  ر�سائل 
اللتحاق،  طلبات  يف  بتخزينها  قاموا  والتي  للطلبة، 
القبول  وم��ع��دلت  النتائج  ن�سر  ذل��ك  بعد  �سيتم  ثم 
التناف�سية للعام اجلامعي احلايل 2022 / 2023 على 

املوقع الإلكرتوين للوحدة من خالل العنوان التايل:
.www.admhec.gov.jo 
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يومية - أردنية - شاملة

المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء والكرك حجز 4500 عبوة شوكوالتة 
مقلدة قبل التداول

ارتفاع نصيب الفرد 
من الطاقة الكهربائية %1.4 

ناسا تختار أردنيا لرصد أول تجربة 
لها لتغيير مسار كويكب  

رئيس هيئة األركان يزور كتيبة 
حرس الحدود 10 الملكية

الجمارك تحبط محاولة 
تهريب 130 كرتونة دخان 

*عمان 
�سبطت وزارة املياه والري، خالل حملة تفتي�سية 
نفذتها بالتعاون مع مديرية المن العام، اعتداءات 
اخلطوط  اح��د  على  احل��الب��ات  منطقة  يف  ك��ب��رة 
الناقلة الرئي�سية لتزويد برك وحاجز مائي وعمل 
لري  رئي�سية  خطوط  ومتديد  و)م�سايف(،  م�سخات 
ع�سرات الدومنات و�سقاية املوا�سي، ومظالت لتعبئة 
قانونية.  غر  بطريقة  وبيعها  املخالفة  ال�سهاريج 
وقالت الوزارة يف بيان الثنني، اإنه جرى �سبط هذه 
العتداءات التي تزود عمان والزرقاء واربد واملفرق 
مائي  وحاجز  ب��رك  لتزويد  احل��الب��ات،  منطقة  يف 

ل�سقاية موا�سي واغنام ومزارع، وبيع �سهاريج  �سخم 
وا�سافت  امل��ج��اورة.  واملحاجر  للك�سارات  خمالفة 
خطوط  على  اع��ت��داءات   6 �سبط  كذلك  ج��رى  ان��ه 
الكرك، من خالل �سحب خطوط  الرئي�سية يف  املياه 
وم���زارع  دواج���ن  م���زارع  ل��ت��زوي��د  ط��وي��ل��ة،  مل�سافات 
واع��ادة  اخل��ط��وط،  ه��ذه  ف�سل  ج��رى  حيث  ا�سجار، 
ت�سويب الو�سع، وعمل ال�سبوطات اخلا�سة بالواقعة 
لن  انها  الوزارة،  واكدت  املخت�سة.  للجهات  لتحويلها 
و�سون  املواطنني  جت��اه  بواجبها  القيام  يف  تتهاون 
احد  ت�سكل  العتداءات  هذه  كون  املائية،  حقوقهم 

اهم التحديات التي يواجهها قطاع املياه.

*عمان 
 حجزت فرق الرقابة والتفتي�س التابعة للموؤ�س�سة العامة للغذاء 
والدواء يف مديرية املناطق- فرع اإقليم الو�سط وبالتعاون مع الإدارة 
مقلدة  �سوكولتة  منتج  وال�سياحة كمية من  الطبيعة  امللكية حلماية 
لعالمة جتارية م�سهورة قدرت بنحو 4500 عبوة، بالإ�سافة اإىل 150 

كيلوغراما من املواد الأولية متهيًدا لإتالفها.
نزار  الدكتور  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وق��ال 
يف  وتداوله  توزيعه  قبل  �سبط  املنتج  اأن  الثنني،  بيان  يف  مهيدات 
يف  ال�سحية  لال�سرتاطات  وخمالف  مرخ�س  غر  م�سغل  يف  الأ�سواق 

اإحدى ال�سقق ال�سكنية.
اإن املوؤ�س�سة با�سرت باإجراءات احالة اأ�سحاب العالقة  واأ�ساف، 
ال��الزم��ة  القانونية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل 

. بحقهم
املن�ساآت  على  الرقابية  جولتها  تنفيذ  توا�سل  املوؤ�س�سة  اأن  يذكر 
وان�سياب  تخزينها  وظروف  الأغذية  �سالحية  من  للتاأّكد  الغذائية، 
فرق  تنفذها  التي  الدورية  للجهود  ا�ستمراًرا  الآمنة،  الغذائية  املواد 
مبختلف  فروعها  جميع  يف  للموؤ�س�سة  التابعة  والتفتي�س  الرقابة 

حمافظات اململكة.

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
اململكة  يف  امل�ستهلكة  الكهربائية  الطاقة  من  الفرد  ن�سيب  ارتفع   
من 1551 )ك.و.�س( عام 2020 اإىل 1572 )ك.و.�س( العام املا�سي 

2021 بن�سبة ارتفاع بلغت 1.4 باملئة.
بلغت  واملعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  اح�سائيات  وبح�سب 
 19224 التوليد  حمطات  م��ن  امل��ول��دة  الكهربائية  الطاقة  كمية 
 2020 عام  )ج.و.�س(   18813.6 مع  مقارنة  املا�سي،  العام  )ج.و.�س( 
ارتفاع  اإىل  الح�سائيات  وا�سارت  باملئة.   2.18 بلغت  منو  وبن�سبة 
 394.8 اإىل  )ج.و.����س(   380.6 من  امل�ستوردة  الكهربائية  الطاقة 

)ج.و.�س( العام املا�سي بن�سبة منو بلغت 3.73 باملئة.
وانخف�ست ن�سبة الفاقد الكهربائي للتوزيع من 13.48 باملئة اىل 
الطاقة  التوليدية )م�سادر  13.32 باملئة، كما انخف�ست ال�ستطاعة 
الطاقة  م�سادر  من  ارتفعت  فيما   ،3997 اىل   4000 من  التقليدية( 
 10.88 بلغت  منو  بن�سبة  )ج.و.���س(   1579 اىل   1424 من  املتجددة 
باملئة. وبح�سب الح�سائيات ارتفع عدد حقوق التعدين املمنوحة من 

1 عام 2020 اإىل 8 عام 2021 وبن�سبة منو 700 باملئة.
وبلغ عدد الرخ�س والت�ساريح املمنوحة يف قطاع الطاقة واملعادن 
النحو  على  توزعت   ،2021 املا�سي  العام  وت�سريحا  رخ�سة   6254
لإن�ساء  ورخ�س  ت�ساريح   ،9 املتجددة  بالطاقة  التوليد  قطاع  التايل: 
حمطات �سحن كهربائية عامة وخا�سة 42، رخ�س العاملني يف الطاقة 
املتجددة 229، اإن�ساء حمطات حتويل عامة 160، مزاولة مهنة عمل 
ال�سعاعي والنووي 1548، املقالع 186، ت�سدير املعادن 1822، ا�ستراد 

املعادن 2248، التعدين 8، التنقيب 2.

*عمان 
“نا�سا” مدير  الف�ساء الأمركية  منحت وكالة 
مركز الفلك الدويل املهند�س الأردين حممد �سوكت 
عودة، �سهادة امل�ساركة بتجربة تغير م�سار كويكب 
الأوىل  هي  مهمة  يف  الأر���س  يف  ا�سطدامه  ومنع 
الكويكب  ل�سدم  م�سبار  باإر�سال  وذل��ك  تاريخيا 

وتغير م�ساره بعيدا عن الأر�س.
وقال عودة يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
اإياها  منحته  ال�سهادة  هذه  اإن  الثنني،  )ب��رتا(، 
ل�سطدام  يومني  بعد  ملهمتها  ا�ستعدادا  “نا�سا”، 

م�سبارها باأحد الكويكبات الثنائية، لدرا�سة كيفية 
حماية الأر�س من ا�سطدام كويكب بها، وذلك من 
مهمة  يف  الكويكب،  م�سار  يغر  م�سبار  اإر�سال  خالل 
حتمل ا�سم: “دارت”، وهي جتربة حتدث لأول مرة 

يف التاريخ بتغير م�سار كويكب.
نتائج  حتليل  يف  �سي�سارك  املر�سد  اأن  واأ�ساف 
غد  يوم  فجر  العلماء  �سيجري  حيث  ال�سطدام، 
الكويكبات،  اأح��د  م�سار  لتغير  جتربة  الثالثاء 
لدرا�سة مدى فعالية تغير م�سار كويكب �سي�سطدم 

يف الأر�س وي�سكل خطرا عليها.                تابع �س3

*عمان 
اللواء  امل�سرتكة،  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  زار 
كتيبة  الثنني،  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 
حر�س احلدود العا�سرة امللكية اإحدى وحدات لواء 
الع�سكرية  للمنطقة  التابع  الثاين  احلدود  حر�س 
ال�سمالية، وكان يف ا�ستقباله قائد املنطقة العميد 

الركن حممود ال�سواعر.
اإىل  ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي،  ال���ل���واء  وا���س��ت��م��ع 
اللواء  وق��ائ��د  املنطقة  قائد  قدمها  اإي��ج��ازات 
املوكلة  والواجبات  املهام  حول  الكتيبة  وقائد 
والتدريبية  العملياتية  الأم��ور  و�سر  للكتيبة، 

و�سوًل  امل�ستقبلية،  واخلطط  فيها،  واللوج�ستية 
الكفاءة  درجات  اأعلى  اإىل  ومرتباتها  بالكتيبة 

واجلاهزية.
والتقى اللواء الركن احلنيطي مرتبات الكتيبة 
الأعلى،  القائد  جاللة  وحمبة  حتيات  لهم  ونقل 
م�سيدًا باجلهود الكبرة التي يبذلها ن�سامى وحدات 
عن  بالدفاع  مواقعهم،  خمتلف  يف  احل��دود  حر�س 
ثرى الوطن وحمايته و�سون مقدراته ومكت�سباته، 
العبث  نف�سه  له  ت�ّسول  من  كل  وجه  يف  والوقوف 
باأمنه وا�ستقراره، مبديًا اعتزازه بامل�ستوى املتميز 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

*عمان 
مركز  يف  العاملة  اجل��م��ارك  ك���وادر  اأحبطت 
الأمنية،  الأجهزة  مع  بالتن�سيق  الكرامة،  جمرك 
اأخفيت  دخ���ان،  ك��رت��ون��ة   130 تهريب  حم��اول��ة 

بطريقة فنية مبخباأ �سري.
اجلمارك  دائرة  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
الأردنية، يف بيان �سحفي الثنني، اإنه مت ال�ستباه 
ال���دول  اإح����دى  م��ن  ق��ادم��ة  “براد”  �ساحنة  يف 
من  وا�ستهدافها  اإخ�ساعها  مت  حيث  امل��ج��اورة، 
وعند   ،)x-ray( بالأ�سعة  الفح�س  جهاز  خالل 
وجدت  الفعلية  واملعاينة  الك�سف  عملية  اإج��راء 
فنية  بطريقة  خمباأة  كروز،   6500 بواقع  الكمية 

اأر�سية و�سقف  حمكمة �سمن ت�سفيحة معدنية يف 
الغاية،  لهذه  ا  خ�سي�سً اإع��داده��ا  مت  ال�ساحنة، 
�سبط  حم�سر  تنظيم  الفور  على  مت  اأن��ه  مو�سحا 

اأ�سويل باملحتويات املهّربة.
واأ���س��اد م��دي��ر ع��ام اجل��م��ارك، ل���واء جمارك 
املهند�س جالل الق�ساة، باجلهود املخل�سة واليقظة 
لدى  ال��دوؤوب  والعمل  العالية  والفرا�سة  امل�ستمرة 
وتقديره  �سكره  ع��ن  معرًبا  اجل��م��ارك،  موظفي 
وتعاونهم  املميزة،  جهودهم  على  الدائرة  ملنت�سبي 
اإحباط  يف  الأمنية  الأج��ه��زة  جميع  مع  امل�ستمر 
النوعية  والق�سايا  التهريب،  حماولت  من  العديد 

املتميزة، خالل هذه الفرتة.

*عمان 
ولبنان  الردن  يف  الزراعة  وزراء  اتفق 
والعراق و�سورية، على دعم مبادرة الأردن يف 
الغذائي،  لالأمن  الإقليمي  املر�سد  ا�ست�سافة 
وتقدمي  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  دور  له  ليكون 
الأم��ن  لق�سايا  والعاجلة  الناجعة  احللول 

الغذائي املختلفة.
اخلتامي  ال��ب��ي��ان  يف  ال����وزراء  اأّي���د  كما 
لالجتماع الرباعي الذي اأعلنه وزير الزراعة 
املهند�س خالد احلنيفات خالل موؤمتر �سحفي 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  مقرتح  الث��ن��ني، 
اإمكانية  ح��ول  درا���س��ة  ب��اإج��راء   )WFP(
اإن�ساء مركز اإقليمي لالأمن الغذائي يف الأردن، 

ال�ستجابة  يعزز اخلدمات، ويرفع قدرة  مبا 
لالأزمات يف املنطقة.

رفع  اأول��وي��ة  على  ال����وزراء  ت��واف��ق  كما 
التكامل بني  وتعزيز  الغذائي،  الأمن  م�ستوى 
وتوقعات  الدولية  التغرات  ظل  يف  ال��دول، 
الأ�سعار،  وارتفاع  الغذاء  على  الطلب  ازدياد 
للغذاء  وامل�ستوردة  املنتجة  ال��دول  واجت��اه 

لزيادة املخزون ال�سرتاتيجي.
امل�ساركة  ال��دول  ع��زم  احلنيفات،  واأك��د 
العمل على تعزيز التبادل التجاري، وت�سهيل 
وو�سع  ال��دول،  بني  الزراعية  ال�سلع  اإن�سياب 
يف  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ط��وي��ر  متينة  اأط���ر 
والإر�ساد  واحليوانية،  النباتية  القطاعات 

قدرات  وبناء  الكفاءات،  وتبادل  الزراعي، 
العاملني يف القطاع الزراعي.

وبح�سب البيان اخلتامي، فقد رحب وزراء 
لإن�ساء  مبقرتح  امل�ساركة،  الدول  يف  الزراعة 
ودعم  الزراعية،  املنتجات  لت�سويق  �سراكات 
جهود ال�سركة الأردنية الفل�سطينية لت�سويق 
ال�سلع  تبادل  تعزيز  يف  الزراعية  املنتجات 
والتوجه  التعاقدات  وتطوير  ال��زراع��ي��ة، 
والتعاون  التقليدية،  غ��ر  ال��زراع��ات  نحو 
لر�سم روزنامة زراعية تعك�س كميات الإنتاج 
بني  الزراعي  التكامل  يخدم  مبا  ومواعيده؛ 

الدول.
تابع �س3

انشاء مركز إقليمي 
لألمن الغذائي في األردن

*الدوحة 
امل�سلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س  الثنني،  تويف 

ال�سيخ يو�سف القر�ساوي، عن عمر يناهز 96 عاما.
ب�”تويرت”،  الر�سمية  �سفحته  على  لالحتاد  بيان  يف  ذلك  جاء 
“ انتقل اإىل رحمة اهلل �سماحة الإمام يو�سف القر�ساوي  قال فيه: 
حياته  وهب  امل�سلمني الذي  لعلماء  العاملي  لالحتاد  املوؤ�س�س  الرئي�س 

مبينا لأحكام الإ�سالم..«
 ،1926 عام  اأيلول  من  التا�سع  يف  ولد  القر�ساوي  ال�سيخ  اأن  يذكر 
طويلة،  لفرتة  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  الحتاد  رئي�س  من�سب  و�سغل 

وكان يقيم بالعا�سمة القطرية منذ اأكرث من 30 عاما.

*عمان 
قرر رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، الثنني، متديد العمل 
ادر مبقت�سى اأحكام  فاع رقم )28( ل�سنة 2021م، ال�سَّ باأحكام اأمر الدِّ
حتَّى  املدين،  بحب�س  واملتعلِّق  1992م،  ل�سنة   13 رقم  الدفاع  قانون 
الّظروف  ملراعاة  ا�ستمرارًا  القرار  وياأتي  2022/12/31م.  تاريخ 

ة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. املاليَّة والقت�ساديَّ
لغايات  2022م  ل�سنة   )61( رقم  البالغ  ال��وزراء  رئي�س  واأ�سدر 

�سميَّة. تنفيذ القرار اأعاله، و�سُين�سر يف اجلريدة الرَّ

*عمان 
مرحلة  واأثناء  اإنه  الثنني،  املدين،  الطران  تنظيم  هيئة  قالت 
الأردنيَّة  )�سركة  الأردن��ّي��ة  الطران  �سركات  لإح��دى  رحلة  اإق��الع 
ران( من مطار امللكه علياء الدويل اإىل مطار جدة الدويل، تبنيَّ  للطَّ

وجود خلل فني يف الطائرة.
امللكة  مطار  اإىل  احرتازيًا  ع��ادت  الطائرة  اأن  الهيئة  واأو�سحت 

علياء الدويل وهبطت بركابها وطاقمها ب�سالم ودون اأ�سرار.

*عمان 
دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني النتهاكات املت�ساعدة 
الأق�سى  امل�سجد  باقتحام  املتطرفون  بها  يقوم  التي  وامل�ستمرة 
مبمار�سات  لهم  وال�سماح  ال�سريف  القد�سي  احل���رم  امل��ب��ارك/ 
ال�سرطة  م��ن  مكثفة  بحماية  ح��رم��ت��ه  تنتهك  ا���س��ت��ف��زازي��ة 

الإ�سرائيلية.
الفول،  اأبو  هيثم  ال�سفر  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
اإن ت�ساعد وترة النتهاكات، وما يرافقها من ممار�سات ا�ستفزازية 
يف احلرم القد�سي ال�سريف، واملقابر الإ�سالمية املحيطة به التي 
امل�سلني  دخول  على  القيود  فر�س  عن  ف�سال  اإ�سالميا،  وقفا  تعترب 
ومرفو�سا  فا�سحا  خرقا  يعد  الذي  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  اإىل 
القد�س  يف  القائم  والقانوين  التاريخي  وللو�سع  الدويل،  للقانون 

ومقد�ساتها.
املقد�سات  على  املتوا�سلة  والع��ت��داءات  النتهاكات  اأن  واكد 
تنعك�س  ال��ذي  الت�سعيد  من  باملزيد  ينذر  خطرا،  اجتاها  متثل 

تبعاته على اجلميع.
اأن امل�سجد الأق�سى  و�سدد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة على 
 144 البالغة  م�ساحته  بكامل  ال�سريف  القد�سي  احلرم   / املبارك 
دومنا هو مكان عبادة خال�س للم�سلمني، واأن اإدارة اأوقاف القد�س 
القانونية  اجلهة  هي  الأردنية  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  و�سوؤون 
�ساحبة الخت�سا�س احل�سري باإدارة كافة �سوؤون احلرم وتنظيم 
الدخول اإليه. وطالب اأبو الفول اإ�سرائيل، ب�سفتها القوة القائمة 
بالحتالل، بالكف الفوري عن جميع املمار�سات والنتهاكات بحق 
�سرورة  على  م�سددا  حرمته،  واحرتام  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 
التاريخي  الو�سع  تغير  ت�ستهدف  التي  الإج��راءات  جميع  وقف 
واح��رتام  واملكاين،  الزماين  التق�سيم  وفر�س  القائم  والقانوين 

�سلطة اإدارة اأوقاف القد�س و�سوؤون امل�سجد الأق�سى املبارك.
النتهاكات  النيابية،  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  وا�ستنكرت 
الأق�سى  امل�سجد  باقتحام  املتطرفون  بها  يقوم  التي  امل�ستمرة 
�سرطة  من  مكثفٍة  بحمايٍة  ال�سريف،  القد�سي  املبارك/احلرم 

الحتالل.
وقال رئي�سها النائب خلدون حينا، اإن ت�ساعد وترة النتهاكات، 
وما يرافقها من ممار�سات ا�ستفزازية يف احلرم القد�سي ال�سريف، 
وفر�س القيود على دخول امل�سلني اإىل “الأق�سى”، هو خرٌق فا�سح 
ومرفو�س للقانون الدويل، وللو�سع التاريخي والقانوين القائم يف 

القد�س ومقد�ساتها.
املقد�سات  على  املتوا�سلة  والعتداءات  النتهاكات  اأن  واأك��د 

متثل اجتاهًا خطرًا، ينذر باملزيد من الت�سعيد.

البيان الختامي لالجتماع الزراعي بشأن األمن الغذائي وفاة الشيخ القرضاوي 
عن عمر 96 عاما

تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق 
بحبس المدين حتى نهاية العام 

عودة إحدى الطائرات بسالم 
إلى المملكة بعد خلل فني

االردن يدين انتهاكات المتطرفين 
باقتحام المسجد االقصى

 نجمة العام المثالية

 المعلمة المتميزة الرائعة
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
عبد  املحامي  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
الكرمي الدغمي، اأن الأردن بقيادة جاللة امللك 
على  نوعية  خطوات  خطا  ال��ث��اين،  اهلل  عبد 
القوانني  خالل  من  ال�سيا�سي،  الإ�سالح  طريق 
ومتكني  واحل��زب��ي  ال�سيا�سي  للعمل  الناظمة 

املراأة وال�سباب.
بدار  مكتبه  يف  ا�ستقباله  لدى  وا�ستعر�س 
ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  الثنني،  النواب،  جمل�س 
�سفة  و�سع  مقرر  والدميقراطية  ال�سيا�سية 
�سريك من اأجل الدميقراطية املمنوحة ملجل�س 
ملجل�س  الربملانية  اجلمعية  قبل  من  ال��ن��واب 
التحديث  م�سرة  لوكايد�س،  ج��ورج  اأوروب���ا، 
ر�سالته  عرب  امللك  جاللة  اأطلقها  التي  ال�سامل 

للجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية.
ال��ن��واب  جمل�س  يف  اإن��ن��ا  ال��دغ��م��ي  وق���ال 
معنيون برتجمة الروؤى امللكية اإىل واقع عملي 
فقد حتملنا م�سوؤولياتنا الوطنية التي تن�سجم 
مع متطلبات املرحلة، اإذ اأقر الربملان تعديالت 
د���س��ت��وري��ة وق��ان��وين الن��ت��خ��اب والأح����زاب 
حزبية  حياة  اإىل  الو�سول  بغية  ال�سيا�سية 
والتيارات  الكتل  على  قائم  وب��رمل��ان  فاعلة 

الرباجمية.
يف  �ست�سهم  الت�سريعات  تلك  اأن  اإىل  واأ�سار 
العملية  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  قاعدة  تو�سيع 
الت�سريعية  البيئة  وتهيئة  الدميقراطية، 
ال�سباب  دور  لتعزيز  ال�سامنة  وال�سيا�سية 

واملراأة يف احلياة ال�سيا�سية.
النواب:  الذي ح�سره  اللقاء  وجرى خالل 
عبد احلليم احلمود، وعبيد يا�سني، واملهند�سة 
ع��ب��ر اجل��ب��ور، وه��ادي��ة ال�����س��رح��ان، اآل��ي��ات 
النهو�س بالعمل الدميقراطي وتعزيز منظومة 

حقوق الن�سان و�سيادة القانون.
وحول البيئة التنظيمية ملنظمات املجتمع 
املدين، بني الدغمي اأن الأردن يحرتم موؤ�س�سات 
املجتمع املدين اإذ يوجد يف الأردن نحو 7 اآلف 
موؤ�س�سة جمتمع مدين، م�سرًا اإىل احلاجة اإىل 
اجلمعيات  لتلك  وا�سحة  وبرامج  خطط  و�سع 
يف  بناًء  دورا  معظمها  يلعب  والتي  واملوؤ�س�سات 
موؤ�س�سات  واإ�سناد  الدميقراطية  قيم  تعزيز 
الدولة من خالل ت�سليط ال�سوء على الق�سايا 

الجتماعية وال�سيا�سية امللحة.
قال  ال�سخ�سية،  الأح���وال  قانون  وح��ول 
اأ�سا�س  على  مييز  ل  القانون  هذا  اإن  الدغمي 

اجلن�س اإذ اأنه ين�سجم مع الد�ستور الذي ين�س 
على اأن الأردن دولة عربية واإ�سالمية.

اأكد  الردن��ي��ات،  اأبناء  مبلف  يتعلق  وفيما 
منح  ق��ّرر  �سنوات  ومنذ  الأردن  اأن  الدغمي 
احلقوق  جميع  تعطيهم  لهم  خا�سة  بطاقات 
املدنية املقرة للمواطن الأردين، م�سرًا اىل اأن 

هذا امللف له اإبعاد �سيا�سية واجتماعية.
الدغمي  ق��ال  الإداري،  التوقيف  وح��ول 
اإنه ل يتم ال اإذا كان هناك حالت ت�ستوجب 
بع�س  على  والتحفظ  الت�سرفات  بع�س  �سبط 
الأ�سخا�س حماية لأنف�سهم خا�سة يف جرائم 

القتل للحافظ على ال�سلم املجتمعي.
بالإ�سالحات  لوكايد�س  اأ�ساد  جهته،  من 
م�سرته  ل��ت��ع��زي��ز  الأردن  ينتهجها  ال��ت��ي 

الدميقراطية وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
�ست�سدر  الربملانية  اجلمعية  اأن  اىل  واأ�سار 
وحقوق  الدميقراطية  عن  ال��دوري  تقريرها 
الثاين  ت�سرين  نهاية  يف  الأردن  عن  الن�سان 
املقبل. واأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم 
خمتلف  على  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  به 
وال�ستقرار  ال�سالم  لتحقيق  وم�ساعيه  ال�سعد 

يف املنطقة.

*البحر امليت 
في�سل  الأع���ي���ان  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اف��ت��ت��ح 
الفر�س  موؤمتر  اأعمال  امليت،  البحر  يف  الفايز 
القت�سادية يف قطاع النقل العام، الذي ي�ستمر 
مع  بالتعاون  الأعيان  جمل�س  وينظمه  اأيام،   3

موؤ�س�سة »فريدري�س ايربت« الأملانية.
وُي�����س��ارك يف امل��وؤمت��ر اأع�����س��اء م��ن جمل�س 
املجل�س،  يف  دائ��م��ة  جل��ان   9 ميثلون  الأع��ي��ان 
املعنيني، وممثلني عن قطاع  ال��وزراء  من  وعدد 
والهيئات  ال�سر،  واإدارة  اآمانة عّمان،  النقل يف 
يف  خ���رباء  ج��ان��ب  اإىل  وال��ب��ل��دي��ات،  املعنية، 

القطاع.
النقل  ق��ط��اع  حت��دي��ات  امل��وؤمت��ر  ويناق�س 
تاأثره  مدى  على  والوقوف  الأردن،  يف  العام 
وت�سجيع  القت�سادية  التنمية  ق�سايا  على 
القت�ساد  تناف�سية  وت��ع��زي��ز  ال���س��ت��ث��م��ار، 
مقبولة،  بتكلفة  اآم��ن  نقل  وحتقيق  الوطني، 
بهدف  والبيئة،  املناخ  على  تاأثره  اإىل  اإ�سافة 
معاجلة هذه التحديات وو�سع احللول املنا�سبة 

لها.
وق�������ال ال���ف���اي���ز اإن�������ه وب����ال����رغ����م م��ن 
ال�سرتاتيجيات واخلطط التي و�سعت ملعاجلة 
اإل  والنهو�س فيه،  العام  النقل  حتديات قطاع 
�سعف  من  يعاين  القطاع  يزال  ما  ولال�سف  اأنه 
وغياب منظومة نقل حقيقية تخدم املواطنني، 
رغ���م ك���رثة احل��دي��ث ع��ن اي��ج��اد ح��ل��ول ل��ه، 
فجميعنا ي�سهد الإزدحامات املرورية على مدار 

ال�ساعة.
حلول  لو�سع  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  اأن  واأك���د 
القطاع  حتديات  معاجلة  �ساأنها  من  جذرية 
مبدد  مرتبطة  واقعية  خطط  وفق  احليوي، 
لنفاذها،  ال��الزم  التمويل  توفر  مع  زمنية، 
والعمل على ايجاد نظام نقل فّعال وذي كفاءة، 
وم�ساريع ا�ستثمارية يف القطاع ينفذها القطاع 

اخلا�س بال�سراكة مع احلكومة.
املعوقات  اإزال��ة  �سرورة  اإىل  الفايز  ولفت 
جمال  يف  ال�ستثمار  اأم���ام  تقف  التي  ك��اف��ة، 
تت�سق  اأن  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  العام،  النقل 
قوانني  مع  النقل  لقطاع  الناظمة  الت�سريعات 
حتديات  مواجهة  نحو  للتوجه  نظرًا  البيئة، 

التغر املناخي.
التوجيهات  م��ن  وب��ال��رغ��م  “اأنه  واأ���س��اف 
الإ�سراع  ب�سرورة  للحكومات،  الدائمة  امللكية 
يف م��ع��اجل��ة حت��دي��ات ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، ورغ��م 
وزارة  و�سعتها  التي  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
اإل  القطاع،  لتطوير  املعنية  واجلهات  النقل 
اأنه ما زال يواجه حتديات كبرة ب�سبب تعدد 
تنفيذية  جهات  م��ن  ال��ق��ط��اع،  اأزم���ة  اأط���راف 
اإىل  اإ�سافة  فيه،  وعاملني  وم�سغلني  ورقابية 
التحتية  البنية  و�سعف  ل��ه،  ال��دع��م  �سعف 
للنقل من طرق داخلية وخارجية، مبوا�سفات 
ثقافة  وجود  وغياب  العامة،  ال�سالمة  تراعي 
�سواء  العام،  النقل  و�سائل  ل�ستخدام  عامة، 
اأو حتى على  ال�سائقني وامل�سغلني،  على م�ستوى 

م�ستوى امل�ستخدمني«.
النقل  ووزارة  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  وث��م��ن 
الكبرة، الرامية ملعاجلة حتديات قطاع النقل 
احل��ي��وي، لف��ت��ا اإىل اأه��م��ي��ة ب��ذل امل��زي��د من 
القطاع،  يف  الكبرة  امل�ساريع  وايجاد  اجلهود، 
�سمان  بهدف  فيه،  املعنية  املرجعيات  وتوحيد 
و�سمان  وال�سرتاتيجيات،  اخلطط  تنفيذ 
احلديدية  ال�سكك  ك�سبكة  التنفيذ،  ح�سن 
والقطارات بني املحافظات، والت�سريع يف اجناز 
م�سروع البا�س ال�سريع، واإقامة البنى التحتية 
الت�سريعات  مع و�سع  الطرقات،  اآمن على  لنقل 

القانونية الالزمة للنهو�س بالقطاع.
ال��ع��م��ل على  اأه��م��ي��ة  ال��ف��اي��ز اىل  وا���س��ار 
القطاع،  م�ساكل  ملعاجلة  ال�سمويل  التخطيط 
ذات  متكاملة  نقل  منظومة  ت��اأم��ني  اأج��ل  م��ن 
كفاءة عالية، ملواجهة التحديات القت�سادية 
توفر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الأردن،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
لها  يكون  واآمنة،  نوعية  نقل  خدمات  وتطوير 
الوطني،  والقت�ساد  املواطن  على  ايجابي  اأثر 
والبيئة  ال�سالمة  على  حتافظ  الوقت  وبذات 
واحل���د م��ن ال��ت��ل��وث، وت��ق��دم خ��دم��ات النقل 
باأقل  الوطني  القت�ساد  لقطاعات  ال��الزم��ة 

تكلفة واأكرث كفاءة.
عن  ينبثق  اأن  ���س��رورة  اإىل  الفايز  ودع��ا 
املوؤمتر تو�سيات من �ساأنها اأن ُت�سهم يف معاجلة 
التغر  وحتديات  العام،  النقل  قطاع  حتديات 

املناخي واحلفاظ على البيئة.
بدوره، قال رئي�س جلنة اخلدمات العامة يف 
املجل�س العني م�سطفى حمارنة، اإن قطاع النقل 
القت�سادية،  للعمليات  الفقري  العامود  هو 
اقت�سادي  اأثر  يعني  القطاع  واإ�سالح  وتطوير 
اأن  مبينا  الأردن،  على  اإيجابي  واجتماعي 
بع�سها  التحديات  من  العديد  يواجه  القطاع 

تقني، اإ�سافة اإىل حتديات مالية وت�سريعية.
واأو�سح اأنه يف �سبيل حتريك عجلة التطوير 
يجب اأن يجتمع جميع املعنيني يف قطاع النقل، 
من اجلهات الت�سريعية والتنفيذية والرقابية 
واملجتمع  والقطاع اخلا�س  امل�ساندة  واخلدمات 
حول  نقا�س  يف  واخل��و���س  وامل��ان��ح��ني،  امل���دين 
ت��خ��ط��ي ال��ت��ح��دي��ات وت��ق��وي��ة ال��ت��ع��اون بني 
فعال  تنفيذ  اأج��ل  م��ن  املختلفة،  املوؤ�س�سات 

للخطط وال�سرتاتيجيات املوجودة.
التحديث  روؤي���ة  اأن  احل��م��ارن��ة  واأ���س��اف 
القت�سادي، التي جرى اإطالقها اخرا �ستكون 
يتعلق  فيما  املوؤمتر  نقا�سات  من  اأ�سا�سيا  جزءا 
بقطاع النقل، اإ�سافة اإىل مراجعة الت�سريعات 
اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  بالقطاع  املرتبطة 
نظيفة  طاقة  م�سادر  ا�ستخدام  اإىل  والتحول 
يف اآل��ي��ات ال��ن��ق��ل، وال���س��ت��ف��ادة م��ن احل��ل��ول 
القطاع  يف  وال��ذك��ي��ة  التقنية  والتطبيقات 

والعديد الإجراءات الأخرى.
من جانبه، قال وزير النقل وجيه عزايزه، 
اإن نظام النقل العام يف الأردن يواجه حتديات 
موؤكدا  املرجعيات،  تعدد  اأ�سبابها  اأحد  كبرة 

يف  امل��وج��ودة  الإمكانيات  اإىل  النظر  اأهمية 
الطموحات  حتقيق  جانب  اإىل  النقل  قطاع 

والتطلعات يف القطاع.
امل��وؤمت��ر  جل�سة  خ��الل  كلمته  يف  واأ���س��اف 
“الفر�س  ب��ع��ن��وان  ج����اءت  ال��ت��ي  الأوىل، 
اأن  النقل”،  قطاع  حتديث  يف  ال�ستثمارية 
عدة،  مبراحل  النقل  قطاع  مع  تعامل  الأردن 
التي  الرئي�سية  املرحلة  نتجاوز  مل  اأننا  غر 
اأ�سبح  النقل  قطاع  “هل  وه��ي  اإليها،  نتطلع 
�سرورة يف اأولويات التفكر اخلدمي يف يوم من 
قطاعي  مثل  حيوي  القطاع  هذا  وهل  الأي��ام، 
ال��واج��ب  م��ن  وب��ال��ت��ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�سحة 
على  اإليه  ينظر  اأم  الفهم  بهذا  معه  التعاطي 
الأحيان  بع�س  يف  مرتبطة  فردية  حاجة  اأنه 

باملعطيات املتاحة«.
اأ�سبحنا  “اأنه  اإىل  العزايزة  الوزير  ولفت 
كوننا  الو�سيطة؛  باملرحلة  الراهن  الوقت  يف 
على  الآن  لغاية  النقل  قطاع  مع  نتعامل  مل 
للنمو  وامل��ط��ورة  املحفزة  القطاعات  م��ن  اأن��ه 
مع  التعامل  نظرة  اأن  مو�سًحا  القت�سادي”، 

القطاع على اأنه يجب اأن يطور نف�سه ذاتًيا.
واأ�سار اإىل اأن قطاع النقل العام يف الأردن، 
وهو  امل�ستخدمني  من  الطلب  زي��ادة  من  يعاين 
مبينا  التحدي،  ه��ذا  جت��اوز  اأهمية  يوؤكد  ما 
اآمن  ا�ستثمار  اإىل  ت�سعى حاليا  النقل  وزارة  اأن 
وعمل اآمن يف جمال النقل، والعمل على ايجاد 
يف  احل�سري  النقل  لتعزيز  اإيجابية  حلول 

املحافظات.
ال�سواربة،  يو�سف  عّمان  اأمني  قال  ب��دوره، 
ملواجهة  ا�سرتاتيجية  لديها  عّمان  اأمانة  اإن 
مع  تن�سجم  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  حت��دي��ات 
وروؤية  امل�ستدامة  والتنمية  الوطنية  الأهداف 

التحديث القت�سادي.
تت�سمن  التي  ال�سرتاتيجية،  اأن  وذك��ر 
ممتدة  العام  النقل  لقطاع  تطويرية  خطة 
ل�سنوات ت�ستهدف م�ساريع نوعية لإحداث اأثر 
مبا�سر يف اخلدمات املقدمة للمواطنني وتعزيز 
وتنفيذ  والنقل  البيئة  وحت�سني  ال�ستثمار 

حلول مرورية وبنية حتتية.
لل�سواربة،  وفًقا  ال�سرتاتيجية،  وتت�سدى 
لتحديات التغر املناخي وازدياد عدد ال�سكان، 
من  �ستنفذ  امل�ساريع  م��ن  ج���زءا  اأن  مو�سًحا 

خم�س�سات �سمن املوازنة ال�سنوية لالأمانة.
ع��ددا  الأوىل  امل��وؤمت��ر  جل�سة  ون��اق�����س��ت 
النقل،  قطاع  بتحديث  املتعلقة  الق�سايا  من 
له،  التنفيذي  والهيكل  اليوم  القطاع  وحالة 
�ستوجهه  التي  والدرا�سات  وال�سرتاتيجيات 
اإ�سافة اإىل مناق�سة الفر�س  للمرحلة املقبلة، 
اأن  ميكن  التي  والجتماعية،  القت�سادية 
بهدف  حت��دي��ات��ه،  مل��واج��ه��ة  ال��ق��ط��اع  يقدمها 
اخلروج بت�سور وا�سح جلميع اأ�سحاب امل�سلحة 
اجلل�سات  مبخرجات  مرتبط  النقل  بقطاع 
عمل  خطة  اإىل  حتويلها  اإىل  لي�سار  النقا�سية 

للنهو�س بهذا القطاع احليوي.

الدغمي: األردن خطا خطوات نوعية 
على طريق اإلصالح السياسي

الفايز يفتتح مؤتمر الفرص 
االقتصادية في قطاع النقل

الدغمي يلتقي وزراء الزراعة 
العراقي والسوري واللبناني

*عمان 
التقى رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد الكرمي الدغمي يف مكتبه 
الثنني، وزراء الزراعة يف كل من العراق و�سوريا ولبنان، بح�سور وزير 
الرباعي  الجتماع  يف  امل�ساركني  احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة 

لوزراء الزراعة يف الدول الأربع املنعقد يف عمان.
ملف  ب�ساأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  روؤية  اإن  الدغمي،  وقال 
كورونا  جائحة  لتداعيات  مبكرًا  فيها  تنبه  والتي  الغذائي  الأم��ن 
والزمة الأوكرانية �ساهمت يف دفع اجلهود احلكومية وخ�سو�سًا وزارة 

الزراعة لتاليف التداعيات لهذه الزمات.
لالأمن  اإقليمًا  مركزًا  �سيكون  الردن  اإن  احلنيفات  قال  جانبه،  من 
الزراعة  وزراء  اجتماعات  اأن  اإىل  م�سرًا  واآ�سيا،  املنطقة  يف  الغذائي 
اأ�سا�سا  �ست�سع  ولبنان  والعراق  و�سوريا  الردن  جمعت  التي  الأربعة 

وا�سحا للتكامل الزراعي بني هذه الدول ال�سقيقة.
التعاون  تعزيز  اأهمية  العرب  الزراعة  وزراء  اأك��د  جانبهم،  من 
ودعم  الغذائية  الأزم��ات  حلل  اجلهود  وتوحيد  الزراعي،  املجال  يف 

وتطوير الإنتاج الزراعي.
كرمي  حممد  املهند�س  العراقي  ال��زراع��ة  وزراء  اللقاء  وح�سر 
الدكتور  واللبناين  قطنا،  ح�سن  حممد  املهند�س  وال�سوري  اخلفاجي، 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  واأمني  ح�سن،  احلاج  عبا�س 

الدكتور اإبراهيم الدخري.

الفايز يدعو لبناء شراكات 
اقتصادية واستثمارية عربية

*عّمان 
العربي  التعاون  اأهمية  الفايز،  في�سل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  اأكد 
خمتلف  يف  متنوعة  وا�ستثمارية  اقت�سادية  �سراكات  لبناء  امل�سرتك 
جائحة  تداعيات  جتاوز  من  العربية  الأم��ة  متكني  بهدف  املجالت، 
الغذائي  الأمن  على  وتاأثراتها  الأوكرانية  الرو�سية  واحلرب  كورونا 

واأمن الطاقة.
جاء ذلك خالل لقاء الفايز الإثنني يف مكتبه بدار جمل�س الأعيان 
وزراء الزراعة يف كل من لبنان و�سوريا والعراق واملدير العام للمركز 
جلامعة  التابع  القاحلة  والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي 
الزراعة  وزير  بح�سور  العبيد،  ن�سرالدين  الدكتور  العربية  ال��دول 

خالد حنيفات.
التبادل  زي��ادة  معيقات  على  الوقوف  اأهمية  اإىل  الفايز  واأ�سار 
التجاري بني الدول العربية، اإىل جانب التخفيف من تاأثرات الأزمات 

القت�سادية املختلفة، وحتقيق التنمية امل�ستدامة لالأمة العربية.
واأمنية  �سيا�سية  حتديات  تعي�س  العربية  الأم��ة  اإن  واأ���س��اف، 
الفقر  ن�سب  املعي�سية، وزادت  املواطنني  اأثرت على حياة  واقت�سادية، 
القت�سادي،  النمو  وتراجع  العربية،  الدول  من  العديد  يف  والبطالة 
اأزمات  ازدادت �سعوبة، جراء  التحديات  اأن  موؤكًدا  الت�سخم،  وارتفاع 
وحتديات اقت�سادية مير بها العامل باتت تهدد الأمن الغذائي العاملي.

وزي��ادة  وال�سيا�سية،  القت�سادية  حتدياتنا  جت��اوز  “اإن  وق��ال، 
راأ�س  العربية، وتوطني  دولنا  وال�ستثمارات بني  التجارية  التبادلت 
على  العمل  الأ�سا�س  بالدرجة  يحتم  العربي،  الوطن  يف  العربي  املال 
تعزيز العمل العربي امل�سرتك، وال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى، 
دول  خا�سة  القت�سادية،  والوحدة  القت�سادي  التكامل  عملية  يف 
على  حفاظا  اقت�ساديا  وتكاملت  توحدت  التي  الأوروب���ي،  الحت��اد 

م�ساحلها، رغم خالفاتها ال�سيا�سية، واحلروب الطويلة فيما بينها«.
للقمة  م��وازي��ة  عربية  اقت�سادية  قمة  عقد  اإىل  الفايز  ودع��ا 
القطاعات  ع��ن  وممثلون  الأع��م��ال  رج��ال  بها  ي�سارك  ال�سيا�سية، 
بعيدا  عربي،  اقت�سادي  احتاد  م�سروع  لبلورة  املختلفة،  القت�سادية 
القت�سادي  الحت��اد  هذا  قيام  اأن  مبيًنا  ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن 

�سيمكن املنطقة العربية من اأن تكون قوة �سيا�سية حقيقية.
توفر  اىل  دائًما  ي�سعى  الأردن  اأن  الأعيان  جمل�س  رئي�س  واأك��د 
بيئة  واإي��ج��اد  العرب،  امل�ستثمرين  اأم��ام  الالزمة  الت�سهيالت  جميع 

ا�ستثمارية جاذبة ومناف�سة و�سديقة لهم.
من جانبهم اأكد وزراء الزراعة �سعيهم اإىل حتقيق التكامل الزراعي 
يف  الزراعي  القطاع  جمال  يف  التعاون  وتعزيز  العربي،  والقت�سادي 
الدول العربية، وال�ستفادة من امليزات الن�سبية يف كل دولة يف اإطار 

التكامل العربي.
املنتجات  لت�سويق  �سركات  اإيجاد  على  العمل  اأهمية  اإىل  واأ�ساروا 

الزراعية يف الدول العربية، وتعزيز التجارة البينية بينها.

وزير الشباب يفتتح فعاليات برنامج 
االستكشاف والمغامرة السياحي

*عمان 
احل�سني  مدينة  يف  الثنني  النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزير  افتتح 
الذي  ال�سياحي،  واملغامرة«  »ال�ستك�ساف  برنامج  فعاليات  لل�سباب، 

تنظمه الوزارة بالتعاون مع جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وح�سر حفل الفتتاح، وزير ال�سياحة نايف الفايز، )و�سفراء دول 
جمل�س التعاون اخلليجي(، وال�سفر ال�سعودي نايف بن بندر ال�سديري، 
الأمانة  ومندوب  ثاين،  اآل  نا�سر  بن  �سعود  ال�سيخ  القطري  وال�سفر 
هيئة  عام  ومدير  املن�سور،  من�سور  اخلليجي  التعاون  ملجل�س  العامة 

تن�سيط ال�سياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات وعدد من النواب.
واأكد النابل�سي، خالل الفتتاح، عمق العالقات التي تربط الأردن 
اهلل  عبد  امللك  دعائمها  اأر�سى  التي  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بدول 
الثاين واأخوانه قادة وزعماء دول اخلليج العربي يف خمتلف املجالت 

ل �سيما املجالت ال�سبابية والريا�سية.
ال�سباب  وزارة  بني  امل�سركة  الربامج  اأح��د  يعد  امللتقى  اأن  وب��ني 
ال�سياحة ب�سفته  ال�سباب يف قطاع  التعاون؛ لإبراز دور  ودول جمل�س 
ركيزة اأ�سا�سية يف التنمية، وملا ت�سهده برامج ال�ستك�ساف واملغامرة من 

م�ساركة واإقبال لدى ال�سباب.
املن�سور،  من�سور  التعاون  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مندوب  واأك��د 
ال�سباب  تطلعات  حتقيق  على  املتوا�سل  املجل�س  حر�س  جهته،  من 
واآمالهم، وتوفر بيئة حمفزة على الإبداع والبتكار والتميز، واإيجاد 
تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  القطاعات،  جميع  يف  لتمكينهم  منا�سبة  فر�س 
اأمام  الوا�سعة  الأفق  وفتح  الإنتاج  نحو  ودفعهم  املجتمعية  م�ساركتهم 

اأفكارهم الريادية.
امل�ساركني،  با�سم  قطر  دول��ة  من  الكبي�سي  مبارك  ال�ساب  وثمن 
ا�ست�سافة الأردن للملتقى وخمتلف الربامج ال�سبابية امل�سرتكة، معربا 
عن �سعادته بامل�ساركة يف امللتقى ملا تتمتع به اململكة من بيئة طبيعية 

جاذبة لأن�سطة ال�ستك�ساف واملغامرة.
وبني اأن برامج ال�ستك�ساف واملغامرة لها دور كبر يف تطوير مهارات 

ال�سباب وتو�سيع اآفاقهم وتنمية روح ال�سجاعة والتحدي لديهم.
و�سارك يف فعاليات الربنامج الذي تنظمه وزارة ال�سباب بالتعاون 
وال�سعودية،  الإم��ارات،  دول:  متثل  �سبابية  وفود  التعاون،  جمل�س  مع 
اأيام،  وُعمان وقطر. وتت�سمن فعاليات امللتقى الذي يقام على مدار 4 
وور�سة تدريبية حول  الأردن وح�سارته،  تاريخ  جل�سة تعريفية عن 
ال�سياحية  املواقع  ملختلف  ميدانية  وزي��ارات  واملغامرة،  ال�ستك�ساف 
كزيارة اأم قي�س، واملدرج الروماين، وجبل نيبو، وحممية �سانا، ومدينة 

البرتا.

زراعة األعيان تدعو إلى توظيف 
التكنولوجيا في القطاع الزراعي

*عّمان 
العني  برئا�سة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  واملياه  ال��زراع��ة  جلنة  دع��ت 
الدكتور عاكف الزعبي خالل لقائها، الثنني، وزير الزراعة الأ�سبق 
الدكتور ر�سا اخلوالدة، اإىل توظيف التكنولوجيا يف القطاع الزراعي.

التقنية  يف  التكنولوجيا  اأهمية  ح��ّول  الزعبي  العني  وحت��دث 
املنتجات،  نوعية  وحت�سني  الإنتاجية،  زي��ادة  يف  لأثرها  الزراعية 

وخف�س تكاليف الإنتاج والت�سويق.
واأ�سار اإىل اأن اللجنة حتر�س على الإطالع با�ستمرار على م�ستوى 
يف  امل�ستقبيلة  والآفاق  الأردنية،  الزراعة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام 

جمال الزراعة الذكية واإنرتنت ال�سياء.
التكنولوجيا  اإن�ساء كلية  الذي ي�سرف حاليًا على  وقال اخلوالدة 
الزراعية يف جامعة عمان الأهلية، اإن الأردن ينظر لأن ي�سبح مركزًا 
الأردن،  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  تطور  موؤكًدا  الإقليم،  يف  للغذاء 

وا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية عند عدد حمدود من املزارعني.
واأ�سار اإىل �سرورة النتقال اإىل ا�ستخدام اإنرتنت الأ�سياء يف قطاع 
عالية  م�ستويات  وحتقيق  الزراعي  القطاع  تطوير  يف  لأثره  الزراعة 
والقت�سادي  الدقيق  وال�ستخدام  التكاليف،  وخف�س  الإنتاجية  من 

ملدخالت وم�ستلزمات النتاج.
تكنولوجيا  اأهمية  عن  مداخالتهم،  يف  اللجنة،  اأع�ساء  وحتدث 
يف  اأهمية  من  لها  ملا  م�ستجداتها  ومواكبة  تطبيقها  و�سرورة  الزراعة 
ميتلك  الأردن  واأن  خا�سة  الغذائي  الأمن  وتكري�س  الإنتاج،  حت�سني 

الإمكانات الب�سرية والفنية واخلربات العملية التي توؤهله لذلك.

رئيس مجلس األعيان يؤكد ضرورة 
عودة األمن واالستقرار لليمن

*عّمان 
الأم��ن  ع��ودة  �سرورة  الفايز  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
وال�ستقرار لليمن واحلفاظ على وحدة اأرا�سيه و�سعبه، واإنهاء معاناة 

ال�سعب اليمني ال�سقيق.
جاء ذلك خالل لقائه بدار جمل�س الأعيان الإثنني، رئي�س جمل�س 
ال�سورى اليمني الدكتور اأحمد عبيد بن داغر، بح�سور ال�سفر اليمني 

لدى اململكة علي العمراين.
وبحث  وتطويرها،  الثنائية  العالقات  تعزيز  �سبل  اللقاء  وتناول 

اآخر امل�ستجدات يف اليمن والأو�ساع الراهنة يف املنطقة.
بهدف  اليمن  يف  ال�سرعية  جانب  اإىل  الأردن  وقوف  الفايز  واأكد 
الو�سول اإىل حلول �سيا�سية تنهي الأزمة اليمنية، م�سدًدا على اأهمية 

احلل ال�سيا�سي لالأزمة اليمنية وانهاء النزاعات فيها.
ودعا اإىل فتح الطرق الآمنة للم�ساعدات الإن�سانية، ورفع احل�سار 
التي  اليمنية  اليمنية  احل��وارات  اأهمية  موؤكًدا  اليمنية،  امل��دن  عن 
بقيادة  الوا�سح  الأردين  املوقف  عن  تعرب  والتي  الأردن،  ي�ست�سيفها 

جاللة امللك عبداهلل الثاين جتاه اليمن.
بدوره ثمن بن داغر مواقف الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 
ال�سعب  جانب  اإىل  امل�ستمر  ووقوفه  لليمن،  والداعمة  امل�ساندة  الثاين 
�ستى  يف  اململكة  مع  التعاون  تطوير  على  بالده  حر�س  موؤكًدا  اليمني، 

املجالت.

العلمية الملكية: تشبيك المجتمع 
المحلي بورشات حول التغير المناخي

*عمان 
ركزت  العمل،  ور�سات  من  �سل�سلة  امللكية،  العلمية  اجلمعية  نظمت 
على اإ�سراك املجتمع املحلي يف ق�سايا التغر املناخي بالتعاون مع مكتب 
يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي  واملناخ  الطاقة 

موؤ�س�سة »فريدري�س ايربت«.
بعنوان  جاء  الذي  امل�سروع  اإن  الثنني،  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
املناخي” يهدف اىل تنظيم  التغر  املحلي يف ق�سايا  املجتمع  “اإ�سراك 
تخللتها  اململكة،  اأنحاء  جميع  يف  التوعوية  العمل  ور�سات  من  عدد 
عمل  بتعزيز  تتعلق  ومقرتحات  بتو�سيات  للخروج  نقا�سية  جل�سات 

واإدماج اجلهات املختلفة بالعمل املناخي على امل�ستوى الوطني.
وزارة  مع  الور�سات  هذه  خمرجات  ت�سبيك  �سيتم  انه  واأ�سافت، 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  �سكرتارية  مع  الت�سال  جهة  ب�سفتها  البيئة 
اخلطط  �سمن  واإدماجها  تبنيها  اإمكانية  لدرا�سة  املناخ،  تغر  ب�ساأن 
ال�سرتاتيجية والتنفيذية للحكومة وعر�سها �سمن موؤمتر الطراف 

27 املنوي عقده يف م�سر.
يف  وعقدت  �سهرين  م��دى  على  امتدت  التي  الور�سات  يف  و�سارك 
عمان وعجلون والعقبة ودير عال ممثلون عن موؤ�س�سات املجتمع املدين 
واجلهات ذات العالقة من اأ�سحاب الخت�سا�س يف قطاعات ال�سياحة 
والتنوع احليوي، والغابات، واملياه والزراعة، والنفايات، واجلامعات ، 

وال�سناعة والقطاع اخلا�س ، والنقابات العمالية وال�سباب.

مدير األمن العام يلتقي القائد 
العام لشرطة أبو ظبي

*عمان 
مكتبه،  يف  املعايطة  عبيداهلل  اللواء  العام،  الأم��ن  مدير  التقى 
فار�س  الطيار  الركن  اللواء  ظبي،  اأبو  ل�سرطة  العام  القائد  الثنني، 

خلف املزروعي، والوفد املرافق له.
بني  الثنائية  العالقة  عمق  اللقاء  خالل  املعايطة،  اللواء  ��د  واأكَّ
ال�سقيقتني،  القيادتني  دعائمها  وط��دت  والتي  ال�سقيقني،  البلدين 
العام  الأم��ن  مديرية  بني  التعاون  م�ستوى  على  اإيجابًا  وانعك�ست 

ونظرتها الإماراتية.
واأ�سار اإىل اأهمية ال�سراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمع الطرفني، ل 
�سيَّما يف جمال التدريب، وتبادل اخلربات، والهادفة اإىل تعزيز الأمن 
والطماأنينة، ومكافحة اجلرمية، وتقدمي اأف�سل اخلدمات الأمنية يف 

البلدين ال�سقيقني.
على  عملت  العام  الأمن  مديرية  اأن  اللقاء،  خالل  املعايطة،  وبنيَّ 
جلميع  املقدمة  والإن�سانية  الأمنية  خدماتها  وحتديث  قدراتها  بناء 
على  املديرية  حر�س  موؤكدًا  اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني 

تبادل اخلربات والتجارب مع الأ�سقاء كافة.
جهازي  بني  القائم  التعاون  اأهمية  جهته،  من  امل��زروع��ي،  واأك��د 
ال�سرطة يف البلدين ال�سقيقني، و�سرورة تعزيزه على جميع امل�ستويات 

ال�سرتاتيجية والعملياتية، ل �سيما يف جمايل التدريب والتطوير.
العام،  الأم��ن  مديرية  بها  تتمتع  التي  الطيبة  بال�سمعة  واأ�ساد 
وامل�ستوى املتقدم الذي و�سلت اإليه اإعدادًا وتاأهياًل وتدريبًا، وجهودها 
حقوق  واح���رتام  الح��رتاف��ي��ة  م��ن  اإط���ار  يف  الأم���ن  حلفظ  املبذولة 

الإن�سان.
وت�سمل اجلولة التي يجريها الوفد الزائر، عددًا من الزيارات اإىل 
والطالع  اخل��ربات،  تبادل  بهدف  وت�سكيالته؛  العام  الأم��ن  وح��دات 
والتن�سيق  العمل  واآلية  التدريب،  جمال  يف  الأردنية  التجربة  على 
اأمني  مترين  ومتابعة  املتخ�س�سة،  وال�سرطية  الأمنية  الوحدات  يف 

جتريه قوات الدرك.
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*عمان 
ب��ن ط��الل،  اأك���د �سمو الأم����ر احل�����س��ن 
اأمناء املعهد امللكي للدرا�سات  رئي�س جمل�س 
الق�سايا  يف  ال��ت��ف��ك��ر  اأه��م��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة، 
الإن�سانية  وامل���ب���ادئ  ال��ع��امل��ي��ة  احل��ي��وي��ة 
اإن�ساين عاملي  اإىل نظام  الأ�سا�سية للو�سول 
ويعزز  الإن�سانية  الكرامة  يحفظ  جديد 

�سبل التوا�سل الإن�ساين.
الثنني،  ل�سموه،  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الإن�سان،  “الدين،  بعنوان  حما�سرة  خالل 
امللكي  املعهد  ال�سلم الداخلي” نظمها  وبناء 
وزارة  م��ع  بالتعاون  الدينية  ل��ل��درا���س��ات 
وال�سفارة  التون�سية  الدينية  ال�����س��وؤون 
تقنية  ع��رب  اأقيمت  ع��ّم��ان،  يف  التون�سية 
ال�سوؤون  وزير  مب�ساركة  ُبعد،  عن  الت�سال 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م 
والعلماء  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  ال�سائبي 

والأكادمييني من العامل العربي.
ت��ع��زي��ز مفهوم  ���س��م��وه ���س��رورة  واأك����د 
اإن�ساين  اإجماع  وبناء  العاملية  الإن�سانية 

والأخطار  التحديات  ملواجهة  وقوي  فاعل 
جم��ددًا  وم�ستقبلها،  الب�سرية  تهدد  التي 
عاملية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اإىل  الدعوة  �سموه 

للزكاة والتكافل الإن�ساين.
البعد  اإىل �سرورة جتديد  �سموه  واأ�سار 
الديني  اخلطاب  يف  والأخالقي  املجتمعي 
من خالل اإعمال العقل ل�ستنباط الأحكام 
النهو�س  اإىل  للو�سول  املنا�سبة  واحللول 
اإعادة  اأهمية  اإىل  �سموه  منوها  احل�ساري، 
ل��الإدراك،  منافذ  واإيجاد  باملفاهيم  النظر 

وا�ستئناف البحث العلمي وتقلي�س اجلهل.
الإ�سالمي  الفقيه  لروؤية  �سموه  وعر�س 
التون�سي حممد الطاهر بن عا�سور الداعي 
كون  الجتهاد  اأم��ام  وا�سع  جمال  فتح  اإىل 
جميع  ت��ق��دمي  اإىل  ي��ه��دف  مل  الإ����س���الم 
وذلك  كافة،  احلياة  مناحي  يف  الإجابات 
ويتحمل  نف�سه  على  العقل  يعتمد  حتى 

الإن�سان م�سوؤوليته.
اأدار  ال��ذي  ال�سائبي،  الدكتور  واأ���س��ار 
جهود  ب��ني  التكامل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء، 

املتخ�س�سني واملهتمني يف البلدين ال�سقيقني 
الها�سمية واجلمهورية  الأردنية  اململكة  يف 
احل�سن  الأم��ر  �سمو  دور  مثمًنا  التون�سية، 
بن طالل يف ب�سط مفاهيم التقارب وتعميم 
�سبل التوا�سل الإن�ساين على م�ستوى العامل 

كله.
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ودع���ا 
التي  اجل��ه��ود  ل��ك��ل  ع��م��ل��ي  تطبيق  ن��ح��و 
خطاب  نحو  والعلماء  الباحثون  يبذلها 
م�ست�سهًدا  ال��ع�����س��ر،  م��ع  من�سجم  دي��ن��ي 
جامعة  و�سخ�سيات  وفقهاء  علماء  بخرة 
حممد  الفقيه  اأمثال  التون�سية  الزيتونة 
الطاهر بن عا�سور املح�سوب على امل�سلحني 
موؤكدا  والتغير،  العقل  لإعمال  الداعني 
بن  احل�����س��ن  الأم����ر  �سمو  ج��ه��ود  اأه��م��ي��ة 
باإ�سهامات  العربي  العقل  نفع  الذي  طالل 
اجلهود  ودعم  والكتابة  البحث  يف  كبرة 
نحو  والإن�سانية  الإ�سالمية  الإ�سالحية 
اإن�سانية  وت�ساركية  م�سرتك  عربي  وعي 

جامعة.

*عمان 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اإدارة  جم��ل�����س  اأق����ّر 
عقدها  التي  جل�سته  يف  )ب��رتا(،  الأردنية 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  برئا�سة  الث��ن��ني، 
التدريب  اأ�س�س  ال�سبول،  في�سل  الإع���الم 
وموؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  امل��ي��داين 
املدربني  اعتماد  واأ�س�س  املعتمدة،  التدريب 

يف مركز )برتا( التدريبي.
التي  اجلل�سة،  خالل  املجل�س،  و�سادق 
الزميل  الوكالة،  عقدت بح�سور مدير عام 
الإدارة،  جمل�س  واأع�ساء  احلجازين،  فايق 
والتقرير  ث��ن��ائ��ي��ة،  ت��ع��اون  ب��رام��ج  ع��ل��ى 

ال�سنوي ل�)برتا( لعام 2021.
اجلل�سة،  خ��الل  املجل�س،  ناق�س  كما 
وموقعها  ال��وك��ال��ة  �سعار  تطوير  م��ق��رتح 
والبكم،  ال�سم  ن�سرة  وم�سروع  الإلكرتوين، 

وم�سروع موازنة 2023.
ناق�س  اأعمال،  من  ي�ستجد  ما  بند  ويف 
ومتابعة  املهني،  امل�سار  م�ستجدات  املجل�س 
اإقرار اجلانب املايل لتعزيز املهنية وحتفيز 

الأداء.
ويف هذا ال�سدد، قال الوزير ال�سبول اإنه 
اخلدمة  دي��وان  مع  حاليًا  التن�سيق  يجري 
املدنية فيما يتعلق بامل�سار املهني لل�سحفيني 
العاملني يف القطاع العام، مبينا اأنه خاطب 
ر�سميًا موؤ�س�سات الإعالم ونقابة ال�سحفيني 
جلنة  ع�����س��وي��ة  يف  ل��ه��ا  ممثلني  لت�سمية 
متكامل  ت�سور  لو�سع  برئا�سته؛  �ست�سكل 
اخلدمة  نظام  وف��ق  املهني،  امل�سار  لتنفيذ 

املدنية.
ول��ة  ال��دَّ وزي��ر  م  ك��رَّ اآخ���ر،  �سعيد  على 
وكالة  موظفي  من  ع��ددًا  الإع��الم  ل�سوؤون 
اأم�سوا 25  الأنباء الأردنيَّة )برتا(، الذين 

ة. عامًا يف اخلدمة العامَّ
واأثنى الوزير ال�سبول، خالل التَّكرمي، 
م��ي��الت  ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال��زَّ
م���ون خ����الل ���س��ن��وات  م����الء امل���ك���رَّ وال����زُّ
التي  اجل��ه��ود  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  خدمتهم، 
الوكالة،  يف  والعاملون  املتقاعدون  بذلها 
الذي  عمرها،  امتداد  على  وم�ساهماتهم 
املحتوى  تطوير  يف  عامًا،  خم�سني  جت��اوز 
وخ��دم��ة  اجل��م��ه��ور،  اإىل  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل 

الإعالم الوطني.
واأكد ال�سبول �سرورة اأن تنه�س و�سائل 
نقل  يف  بدورها  ة  والعامَّ الر�سميَّة  الإعالم 
املتابعات  واإج����راء  ال�سحيحة  املعلومة 
الإ�ساعات،  مواجهة  يف  ي  والتحرِّ والبحث 
بديل  ل  التي  املهنيَّة،  باملعاير  واللتزام 
�سال  التِّ عمليَّة  يف  يجري  ما  اإزاء  عنها 
��ات��ه��ا  ���وا����س���ل الإن�������س���اين ب��اإي��ج��اب��يَّ وال���تَّ

اتها. و�سلبيَّ
وكالة  تواكب  اأن  اإىل �سرورة  اأ�سار  كما 
ة  �سمي والعامَّ �سات الإعالم الرَّ الأنباء وموؤ�سَّ
ات يف  التقنيَّات الرقميَّة احلديثة وامل�ستجدَّ
الح  ال�سَّ يخدم  مبا  اأدواتها  وتطوير  عملها، 
و�سائل  م��ع  املناف�سة  م��ن  نها  وميكِّ ال��ع��ام 

الإعالم الأخرى.
بدروه، قال مدير عام الوكالة، الزميل 

يف  دوره��ا  �ستوا�سل  )ب��رتا(  اإن  حجازين، 
اإىل املجتمع الأردين،  تقدمي ونقل املعرفة 
املمتدة  الإخ��ب��اري��ة  ن�سرتها  خ���الل  م��ن 
م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة  ال��ي��وم،  م��دار  على 
ال���دورات  وعقد  والتثقيف،  التوعية  يف 
احلكومية،  املوؤ�س�سات  ملوظفي  التدريبية 
وخريجي ال�سحافة والإعالم يف اجلامعات 

الأردنية.
الوكالة،  حر�س  اإىل  حجازين  واأ���س��ار 
ال��زم��الء  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  دوري،  وب�����س��ك��ل 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وال��ع��ام��ل��ني، ال��ذي��ن ب��ذل��وا 
م�سرتها  وتطوير  خدمة  يف  مقدرة  جهودًا 
الرتاكمي  البناء  اأهمية  م��وؤك��دًا  املهنية، 
منذ  الزمالء  حققها  التي  الإجن��ازات  على 

تاأ�سي�س الوكالة عام 1969 ولغاية الآن.
ال�سحفيني  ال��زم��الء  ال�����س��ب��ول  وك���رم 

والإداريني التالية اأ�سماوؤهم:
اأجمد  جنيد،  ابو  اآم��ال  ع�ساف،  اأحمد 
احلنيطي،  اأمين  املعايطة،  اأمني  العواملة، 
اأيهم �سماوي، با�سمة زعرت، بالل العقايلة، 
ث��ام��ر ال�����س��ي��اب، خ��ل��ي��ل اجل���رم���ي، رب��ى 
ا�سماعيل،  زكريا  �سالح،  رمي  اخل�ساونة، 
�سمر  ال�سعايدة،  �سامية  امل��وم��ن��ي،  زي���اد 
العدوي، �سمر جاد اهلل، �سالح اأبو طويلة، 
طارق تادر�س، عبلة العالوين، عدنان داود، 
عي�سى �سعاده، فايز العقيل، فرا�س العبادي، 
ف��را���س ق��ط��ي��ف��ان، ل��ي��ث امل��وم��ن��ي، مدحت 
قويدر، موفق املهرات، نزال اأبو كف، هيثم 

زهرة، ووائل احلتو.

*عمان
اط��ل��ق الحت����اد الوروب�����ي وال�����وزارة 
القت�سادي  للتعاون  الحتادية  الأملانية 
تقييم  ع��ن  تقريرا  الث��ن��ني،  والتنمية، 
ظ�����روف ع��م��ل ج��ام��ع��ي ال��ن��ف��اي��ات غر 
الر�سميني يف �سمال وو�سط اململكة، لت�سليط 
الدور  لها  التي  ال�سريحة  هذه  على  ال�سوء 

الكبر يف ت�سهيل جمع النفايات وفرزها.
خالل  من  التقرير  ه��ذا  اط��الق  وياأتي 
ورفع  الر�سمي  غر  القطاع  )دم��ج  م�سروع 
الوعي البيئي يف ق�سايا النفايات ال�سلبة( 
للتعاون  الملانية  املوؤ�س�سة  قبل  من  املنفذ 
�سد  “العمل  منظمة  مع  بال�سراكة  الدويل 
املحلية  اجلوع” بالتعاون مع وزارة الدارة 

ووزارة البيئة.
الدكتور  البيئة  وزارة  عام  امني  وق��ال 
اظهر  التقييم  ه��ذا  اإن  خ�سا�سنة،  حممد 
من  ال��ن��ف��اي��ات  جامعو  يعانيه  م��ا  خفايا 
�سعوبات وحتديات كبرة، لفتا اىل اهمية 

وجودهم كفئة م�ساندة يف قطاع النفايات.
النفايات  ادارة  وح���دة  م��دي��ر  واأك���د 
الدارة  وزارة  من  ال�سعايدة  با�سم  ال�سلبة 
امل��ح��ل��ي��ة، ���س��رورة ا���س��راك ال��ع��م��ال غر 
الر�سميني يف النفايات �سمن نطاقات حتدد 
يخدم  ومب��ا  وخرباتهم،  امكاناتهم  ح�سب 
قطاع النفايات وين�سجم مع ال�سرتاتيجية 
الأردنية  احلكومة  اطلقتها  التي  الوطنية 
ال�سلبة،  ال��ن��ف��اي��ات  لدارة   2015 ع���ام 
ومتكني ا�سراكهم حتت مظلة اآمنة وتقدمي 

حوافز ت�سهل عملهم.
مادبا  حمافظات  امل�����س��روع  وا�ستهدف 
على  ال�سوء  خالله  �سلط  وارب��د  وامل��ف��رق 
النفايات  قطاع  يف  الر�سميني  غر  العاملني 
خماطر  م��ن  بهم  يحيط  م��ا  وك��ل  ال�سلبة 

اقت�سادية واجتماعية و�سحية.
دمج  م�سروع  مديرة  او�سحت  بدورها، 
الملانية  الوكالة  مع  الر�سمي  غر  القطاع 
للتعاون الدويل، املهند�سة جمانه البطو�س، 

غر  ال��ع��م��ال  ل��دم��ج  ي�سعى  امل�����س��روع  ان 
قطاع  اأن�سطة  مع  اأف�سل  ب�سكل  الر�سميني 
بالفائدة  تعود  بطريقة  ال�سلبة  النفايات 

على الطرفني.
من  �سل�سلة  نظم  امل�سروع  ان  وا�سافت، 
النفايات  عمال  على  رك��زت  ال�ستبيانات 
غر الر�سميني وعمال النفايات يف ال�سوارع، 
لفتة اىل انها خل�ست اإىل تعر�س العاملني 
ب�سبب  قانونية  م�ساكل  اىل  املجال  هذا  يف 
وم��ا  مبهنتهم  ال��ر���س��م��ي  الع����رتاف  ع���دم 
ينعك�س عليه من حرمان حلقوقهم املكت�سبة 

يف ال�سمان الجتماعي والتاأمني ال�سحي.
وا�سارت اىل ان التقييم اأظهر ان دخول 
خربة  اأو  م��ه��ارات  يتطلب  ل  القطاع  ه��ذا 
املقابل  تتجاوز  حتدياته  ولكن  معينة، 
ال�سحية  امل�ساكل  مثل  الب�سيط  امل���ادي 
مع  تعاملهم  نتيجة  لال�سابات  وتعر�سهم 
م�ستلزمات  ا�ستخدام  وع��دم  خطرة  م��واد 

ال�سالمة العامة والوقاية.

األمير الحسن يؤكد ضرورة تعزيز مفهوم اإلنسانية 
العالمية وبناء إجماع إنساني فاعل وقوي

الشبول يرأس اجتماعًا لمجلس إدارة 
فيها م عددًا من موظَّ )بترا( ويكرِّ

اطالق تقرير ظروف عمل 
جامعي النفايات غير الرسميين

مقال رئيس التحرير

روان��دا،  احتلت   1994 يف 
البلد الإفريقي ال�سغر احلبي�س الذي ل يطل على 

اأي بحر، عناوين الأخبار يف العامل ب�سبب ماأ�ساة اإن�سانية �سخمة 
راح �سحيتها ما بني 800 األف اإىل مليون �سخ�س خالل 100 يوم، يف 
الأغلبية  ارتكبتها  التاريخ  يف  موثقة  جماعية  اإب��ادة  جرمية  اأكرب 

املنتمية اإىل جمموعة الهوتو �سد الأقلية املنتمية اإىل التوت�ستي 
بلد  روان��دا، وهي  �سنة حتولت  قلياًل من ع�سرين  اأكرث  بعد  ولكن 
من  �سكانه  ويقرتب عدد  مربع  كيلومرت  األف   27 م�ساحته  تتجاوز  ل 
اأكرث الدول الإفريقية كثافة  12 مليون ن�سمة ما يجعله واحًدا من 
ا للكيلو مرت املربع، حتولت اإىل واحدة من اأهم  بال�سكان -290 �سخ�سً
القت�ساديات الناه�سة يف العامل مبتو�سط معدل منو 7.5 باملئة من 

عام 2015 اإىل عام 2017  
�سملت  اجتماعية  نه�سة  مع  تزامنت  القت�سادية  رواندا  نه�سة 
جميع نواحي احلياة، فعلى �سبيل املثال؛ حازت العا�سمة الرواندية 
كيجايل لقب اأنظف عا�سمة اإفريقية، كما اأن روندا تعد واحدة من 
اأكرث 10 وجهات �سياحية اأماًنا يف العامل وفق ترتيب موقع  اأي زائر 
لرواندا اأو حتى اأي مهتم مبا حدث يف هذا البلد ال�سغر، لن يتوقف 
وكيف  املعجزة،  بها تلك  حتققت  التي  الكيفية  عن  الت�ساوؤل  عن 
اجلماعية  والإب���ادة  الأهلية  احل��رب  اأه��وال  الدولة  هذه  جت��اوزت 
الت�ساوؤل  وهو  املعوقات،  تلك  كل  مع  ال�سغر،  الوقت  ذلك  يف  واإرثها 
الوثائقية  والأف���الم  الأكادميية  الأب��ح��اث  ع�سرات  حاولت  ال��ذي 
�سحفية  ق�سة  تتيحه  الذي  املجال  له  يت�سع  ل  وقد  عنه،  الإجابة 
حتاول ر�سد انطباعات زيارة ا�ستغرقت اأ�سبوعني اإىل هذا بلد الألف 

تلة كما تعني كلمة »رواندا« باللغة املحلية . 
داخل اإحدى قاعات الن�سب التذكاري لعملية الإبادة اجلماعية 
ميكن للزائر اأن ي�ساهد مقطًعا م�سوًرا لأحد الناجني الذي فقد جميع 
اأفراد اأ�سرته - زوجته وابنائه - على يد ميلي�سيات الهوتو، وهو يروي 
احلياة  يف  الوحيدة  اأمنيته  اأن  كيف  يروي  ثم  �سديد،  بتاأثر  ق�سته 
من  يتمكن  حتى  بذنبه  ويعرتف  اأ�سرته  قتل  من  له  يتقدم  اأن  حاليا 
م�ساحمته، هو ل يبحث عن الثاأر ، هو كبقية الرواندين الناجني من 
الإبادة �سامح بالفعل من فعل ذلك ولكنه يريد اأن يعرفه ليخربه باأنه 
قد �ساحمه بالفعل  . قد يبدوا الأمر غريبا للوهلة الأوىل، ولكن هذا 
للناجني  �سواء  �سيء  اأي  يقدم  لن  الأول، الثاأر  الرواندي  الدر�س  هو 
 -1994( البالد   يف  الرئا�سة  توليه  فرتة  فخالل  للمجتمع،  حتى  اأو 
القانون اجلنائي  2002(، حاول الرئي�س با�ستور بيزميوجنو تطبيق 
اأدخل  ما  الإب��ادة،  جرائم  يف  واملتورطني  القتل  اأعمال  مرتكبي  على 
البلد يف حالة من الفو�سى العارمة، وامتالأت ال�سجون عن اأخرها ومل 

ت�ستطع املحاكم اأن تنظر كل هذا العدد من الق�سايا 
اأن هذا احلل لن يجدي نفًعا ولن يتقدم بالبالد اإىل  بدا وا�سًحا 
الأمام، ومن ثم حني تويل الرئي�س بول كاجامي مقاليد الأمور قال 
وطن  فلدينا  النتقام،  لأجل  ناأت  »مل  لل�سعب  وجهها  �سهرة  كلمة  يف 
لنبنيه، وبينما من�سح دموعنا بيد، �سنبني باليد الأخرى«. وبناء على 
هذا اأ�س�س كاجامي هيئة الوحدة وامل�ساحلة التي حملت على عاتقها 
با�سم  عرفت  القرى  يف  حملية  حماكم  ت�سكيل  عرب  امل�سكلة  تلك  حل 
ت�سعة  من  مكونة  حمكمة  كل  حملية  حمكمة   1200 نحو  جاكاكا، 
القانون  فكرة  على  جاكاكا  تقوم  ل   . القرية  �سكان  يختارهم  ق�ساة 
والعقاب، واإمنا على فكرة العرتاف باخلطاأ والتكفر عنه عرب خدمة 
املجتمع، فقط املحر�سون وكبار القادة هم من مت تقدميهم اإىل املحاكم 

اجلنائية ومنهم من قدم اإىل املحكمة الدولية لرواندا
يقوم القت�ساد الرواندي ب�سكل رئي�سي على زراعة النب وال�ساي 
مل�سكلة  كحل  الزراعية  ظهرت التعاونيات  الإب��ادة  وت�سديرهم، بعد 
اإيجاد فر�س عمل للناجني من الإبادة، فعملت بع�س املنظمات الدولية 
على �سراء قطع اأر�س زراعية يف مناطق خمتلفة يف البالد وتقدميها 
ملجموعات ال�سكان الأكرث فقرا يف تلك املناطق والذين هم يف الأغلب 
اأو  اأزواجهن  قتل  الالتي  املعيالت  الن�ساء  اأو  الإب��ادة  من  الناجني  من 
على  تقوم  التعاونيات  هذه    . الإب��ادة   جرائم  يف  مل�ساركتهم  �سجنوا 
مبداأ الدميقراطية، فالتعاونية تنتخب رئي�سها وت�سوت على قراراتها 
ح�سب  الربح  اأع�ساوؤها  ويتقا�سم  التعاونية  اأع�ساء  ي�سم  جمل�س  يف 
م�ساركة كل �سخ�س يف العمل ويف هذه التعاونيات يعمل اأحد امل�ساركني 
اأ�سرة اأحد �سحاياه الذي رمبا  يف جرائم الإبادة جنًبا اإىل جنب مع 
امل�سارحة  تكن  مل  لو  م�ستحياًل  يبدو  ما  وهو  بنف�سه،  قتله  قد  يكون 
وامل�ساحلة متغلغلة يف املجتمع .  منوذج التعاونية لقى جناًحا باهًرا 
يف رواندا وامتد من املجال الزراعي اإىل جمالت خمتلفة كال�سناعات 
الأخ��رى،  القت�سادية  الأن�سطة  من  وغرها  التقليدية  اليدوية 
فالعمل داخل التعاونية يكفل للم�ساركني تبادل اخلربة والتعاون فيما 
بينهم يف اإجناح العمل واحلفاظ على معدل اإنتاج وجودة ي�سمن الربح 

املادي للم�ساركني .

خالد خازر الخريشا

هل نتعلم ابجديات 
االقتصاد من رواندا ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

ناسا تختار أردنيا لرصد أول تجربة لها 
في التاريخ لتغيير مسار كويكب  

*عمان 
 منحت وكالة الف�ساء الأمركية “نا�سا” مدير مركز الفلك الدويل 
املهند�س الأردين حممد �سوكت عودة، �سهادة امل�ساركة بتجربة تغير 
م�سار كويكب ومنع ا�سطدامه يف الأر�س يف مهمة هي الأوىل تاريخيا 

وذلك باإر�سال م�سبار ل�سدم الكويكب وتغير م�ساره بعيدا عن الأر�س.
الأردنية )برتا(، الثنني،  الأنباء  لوكالة  وقال عودة يف ت�سريح 
يومني  بعد  ملهمتها  ا�ستعدادا  “نا�سا”،  اإياها  منحته  ال�سهادة  هذه  اإن 
ل�سطدام م�سبارها باأحد الكويكبات الثنائية، لدرا�سة كيفية حماية 
يغر  م�سبار  اإر�سال  خالل  من  وذلك  بها،  كويكب  ا�سطدام  من  الأر���س 
حتدث  جتربة  وهي  “دارت”،  ا�سم:  حتمل  مهمة  يف  الكويكب،  م�سار 

لأول مرة يف التاريخ بتغير م�سار كويكب.
حيث  ال�سطدام،  نتائج  حتليل  يف  �سي�سارك  املر�سد  اأن  واأ�ساف 
اأح��د  م�سار  لتغير  جتربة  الثالثاء  ال��ي��وم  فجر  العلماء  �سيجري 
يف  �سي�سطدم  كويكب  م�سار  تغير  فعالية  مدى  لدرا�سة  الكويكبات، 

الأر�س وي�سكل خطرا عليها.
وبني اأن “نا�سا” اأطلقت م�سبارها الف�سائي امل�سمى “دارت” اخت�سارا 
جلملة “جتربة اإعادة توجيه كويكب ثنائي”، حيث اأطلق امل�سبار على 
منت �ساروخ ف�سائي يوم 24 ت�سرين الثاين من العام املا�سي، متوجها اإىل 
كويكب ي�سمى “داميورفو�س”، وهو كويكب �سغر يبلغ قطره 160 مرتا 
يدور حول كويكب اأكرب منه قطره 780 مرتا ا�سمه “ديدميو�س” والتي 

تعني “التواأم” باللغة اليونانية.
الكويكب  م��دار  تغير  اإىل  تهدف  التجربة  اأن  اإىل  ع��ودة  واأ�سار 
ال�سغر  الكويكب  يدور  حيث  به،  امل�سبار  ا�سطدام  خالل  من  ال�سغر 

حول الكويكب الكبر مرة واحد كل 11 �ساعة و55 دقيقة.
مدار  تغير  اإىل  ال�سطدام  ي��وؤدي  اأن  تاأمل  “نا�سا”  ان  واو�سح 
واأ�سرع  اأ�سغر  م��دارة  وي�سبح  الداخل  اإىل  ليتجه  ال�سغر  الكويكب 

وبالتايل تقل مدة دورانه بثواين اأو دقائق ي�سرة.
اإمنا مت  الأر�س،  اأي خطر على  ي�سكل  الكويكب ل  اأن هذا  واأ�ساف 
التل�سكوبات  الر�سد من قبل  �سهل  اأنه  منها  فلكية  اختياره لعتبارات 
من  كبرة  �سبكة  قبل  من  ر�سده  وميكن  ال�سطدام،  بعد  الأر�سية 
املرا�سد الأر�سية لتحديد جناح التجربة من عدمها، ويف حالة جناح 
هذه التجربة، ت�سبح هذه التقنية اأحد احللول ملواجهة كويكب خطر 

متجه نحو الأر�س.
لي�سل  اأ�سهر   10 مقدارها  زمنية  فرتة  ا�ستغرق  امل�سبار  اأن  ون��وه 
ال�ساعة 01:13  اإىل الكويكب، و�سيحدث ال�سطدام فجر يوم غد يف 
ال�سطدام  حلظة  امل�سبار  �سرعة  و�ستكون  الإردن،  بتوقيت  �سباحا 
 11 بعد  على  الكويكب  �سيكون  وحينها  ال�ساعة،  يف  كيلومرت  األف   22
مليون كيلومرت من الأر�س. وتابع اأن قطر الكويكب ال�سغر يبلغ 100 
مبقدار  الكويكب  �سرعة  تتغر  اأن  املتوقع  ومن  امل�سبار،  قطر  �سعف 
اجلزم  ميكن  ول   ،14.5 بالقدر  الآن  الكويكب  ويلمع  فقط،  باملئة   01
مبا �ستتم روؤيته من الأر�س وقت ال�سطدام، وترتاوح التقديرات من 
اأنه لن  مالحظة تغرا كبرا على ملعان الكويكب وقت ال�سطدام اإىل 
العلماء  اأن  الدويل،  الفلك  مركز  مدير  واأكد  �سيء.  اأي  مالحظة  تتم 
ودرا�سة  لر�سد  ال�سطدام  بعد  اأ�سابيع  اأو  اأيام  عدة  اإىل  �سيحتاجون 

حركة الكويكب ال�سغر اجلديدة ملعرفة جناح التجربة من عدمها.
هذه  على  امل�سرف  مع  توا�سل  ال��دويل  الفلك  مركز  اأن  واأ���س��اف 
املهمة، ليكون مر�سد اخلتم الفلكي اأحد املرا�سد العاملية التي ت�سارك 
جناح  مدى  لتقييم  ال�سطدام  بعد  للكويكب  الفوتومرتي  التحليل  يف 
من  امل�ساركة  املرا�سد  كاأحد  املر�سد  م�ساركة  قبول  ومت  التجربة، 
حلظة  الكويكب  بر�سد  �سيقوم  املر�سد  اأن  اىل  ولفت  الإم��ارات.  دولة 
ذلك  بعد  الفوتومرتية  الأر���س��اد  اإج���راء  اإىل  اإ�سافة  ال���س��ط��دام 
على  ال�سطدام  متابعة  وميكن  املهمة،  على  امل�سرفني  مع  وم�ساركتها 
الهواء مبا�سرة عرب تلفزيون “نا�سا«.                          
)برتا-بركات الزيود(

الحنيفات يعلن البيان الختامي لالجتماع 
الزراعي الرباعي بشأن األمن الغذائي

*عمان 
اتفق وزراء الزراعة يف الردن ولبنان والعراق و�سورية، على دعم 
ليكون  الغذائي،  لالأمن  الإقليمي  املر�سد  ا�ست�سافة  يف  الأردن  مبادرة 
له دور يف ر�سم ال�سيا�سات وتقدمي احللول الناجعة والعاجلة لق�سايا 

الأمن الغذائي املختلفة.
الذي  الرباعي  لالجتماع  اخلتامي  البيان  يف  ال���وزراء  اأّي��د  كما 
�سحفي  موؤمتر  خالل  احلنيفات  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  اأعلنه 
درا�سة  باإجراء   )WFP( العاملي  الأغذية  برنامج  مقرتح  الثنني، 
حول اإمكانية اإن�ساء مركز اإقليمي لالأمن الغذائي يف الأردن، مبا يعزز 

اخلدمات، ويرفع قدرة ال�ستجابة لالأزمات يف املنطقة.
كما توافق الوزراء على اأولوية رفع م�ستوى الأمن الغذائي، وتعزيز 
التكامل بني الدول، يف ظل التغرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب 
على الغذاء وارتفاع الأ�سعار، واجتاه الدول املنتجة وامل�ستوردة للغذاء 

لزيادة املخزون ال�سرتاتيجي.
التبادل  تعزيز  على  العمل  امل�ساركة  الدول  عزم  احلنيفات،  واأكد 
اأطر  وو�سع  ال��دول،  بني  الزراعية  ال�سلع  اإن�سياب  وت�سهيل  التجاري، 
واحليوانية،  النباتية  القطاعات  يف  الفني  التعاون  لتطوير  متينة 
والإر�ساد الزراعي، وتبادل الكفاءات، وبناء قدرات العاملني يف القطاع 
الزراعي. وبح�سب البيان اخلتامي، فقد رحب وزراء الزراعة يف الدول 
امل�ساركة، مبقرتح لإن�ساء �سراكات لت�سويق املنتجات الزراعية، ودعم 
الزراعية  املنتجات  لت�سويق  الفل�سطينية  الأردنية  ال�سركة  جهود 
نحو  والتوجه  التعاقدات  وتطوير  الزراعية،  ال�سلع  تبادل  تعزيز  يف 
تعك�س  زراعية  روزنامة  لر�سم  والتعاون  التقليدية،  غر  الزراعات 

كميات الإنتاج ومواعيده؛ مبا يخدم التكامل الزراعي بني الدول.
وتوافق الوزراء على ت�سهيل التجارة بني الدول امل�ساركة، وتطوير 
البنية التحتية، وت�سجيع ال�ستثمار، وتوفر بيئة تعزز فر�س توفر 
التن�سيق  م�ستوى  ورفع  الغذائية،  ال�سناعات  كفاءة  من  وترفع  ال�سلع 
ملواجهة جميع التحديات املرتبطة بالتغر املناخي، و�سح املوارد املائية 
تنفيذ  اىل  اإ�سافة  واخل��ربات،  املعلومات  وتبادل  الأوبئة،  واإنت�سار 
الدولية  املنظمات  مع  بالتعاون  م�سرتكة  تنموية  اإقليمية  م�ساريع 
اأ�س�س  و�سع  على  الزراعة  وزراء  اتفاق  البيان،  واأك��د  والإقليمية. 
واللقاحات  والأدوية  واملبيدات  الأ�سمدة  ت�سجيل  اإجراءات  لتوحيد 
النباتي  الإنتاج  ومدخالت  املح�سنة  والتقاوي  والبذور  البيطرية 
مدخالت  توفر  يعزز  مبا  الدول؛  خ�سو�سيات  مراعاة  مع  واحليواين، 
وتبادل  ون��وع��ًا،  كمًا  الإن��ت��اج  تطوير  م��ن  املنتجني  وميكن  الإن��ت��اج، 

املعلومات ب�ساأن قوائم املبيدات املحظورة وقوائم الآفات احلجرية.
امل�ساركة،  ال��دول  يف  الزراعة  وزراء  اإن  احلنيفات،  املهند�س  وقال 
بحثوا خالل الجتماعات، الق�سايا املتعلقة بالتبادل التجاري الزراعي 
وت�سهيل اإن�سياب ال�سلع الزراعية بني الدول الأربع، ورفع م�ستوى الأمن 
والج���راءات  الغذائي،  التكامل  خ��الل  من  امل�ساركة  للدول  الغذائي 
وانت�سار  املائية  امل��وارد  يف  امل�ستمر  النق�س  حتديات  ملواجهة  املوحدة 
الدول  بني  التجاري  والتبادل  ال�ستثمار  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  الأوبئة، 
امل�ساركة. وجاء الجتماع الرباعي، الذي بداأت اأعماله يف عمان اأم�س، 
ا�ستكمال للقاءات التي عقدت يف بروت متوز املا�سي، بهدف دعم اجلهود 
الزراعي  القطاع  وتطلعات  اآمال  لتلبية  امل�ساركة،  الدول  تبذلها  التي 
التعاون  لتعزيز  ال�سعي  اإطار  ويف  بينها،  الغذائي  الأمن  وحتقيق  فيها، 
بني الدول امل�ساركة واملنظمات الدولية لدعم وتطوير النتاج الزراعي 

وت�سهيل ان�سياب ال�سلع الزراعية وايجاد احللول لالزمات الغذائية.
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*اجلزائر 
الأخ���رة  ال��رت��و���س��ات  اجل��زائ��ر  ت�سع 
العربية من  للقمة  ال�31  الدورة  لحت�سان 

1 اإىل 2 نوفمرب القادم.
وتوؤكد م�سادر مطلعة ملوقع “�سكاي نيوز 
اأن اجلزائر تلقت �سمانات كربى  عربية”، 
عربي،  وملك  رئي�س   17 من  اأك��رث  حل�سور 

يتوقع ح�سورهم ال�سخ�سي.
مبعوث  توجه  القادم  الأ�سبوع  ويرتقب 
لت�سليم  املغربية  اململكة  اإىل  اجل��زائ��ر، 
ال�ساد�س  حممد  للملك  الر�سمية  الدعوة 

للم�ساركة يف قمة اجلزائر.
وتقرتح قمة اجلزائر معاجلة الق�سايا 
م�ستويات،  ثالثة  على  ال�سائكة  العربية 
تتعلق اأول، بامل�ستوى الأمني وما يحمله من 
والأزمة  الليبية  الأر�سي  على  معقد  و�سع 
وال�سودان  �سوريا  يف  والأو���س��اع  اليمنية 
الأمني  النزاع  �سكل  تاأخذ  التي  وال�سومال 

امل�سلح.
وي�سمل امل�ستوى الثاين والثالث معاجلة 
ب��الأو���س��اع  املرتبطة  الإقليمية  امللفات 
الفراغ  واأزم���ة  وليبيا  ولبنان  ال��ع��راق  يف 
بالإ�سافة  امل��ن��اط��ق،  تلك  يف  ال��د���س��ت��وري 
بالق�سية  يتعلق  الذي  الثالث  امل�ستوى  اإىل 

الفل�سطينية.
وت�����س��ع��ى اجل����زائ����ر مل��ع��اجل��ة ت��ل��ك 
مبا  ال�سلمية  احللول  طريق  عن  امللفات 
تدعو  التي  الفل�سطينية  الق�سية  فيما 
ال�سالم  )م��ب��ادرة  لإحياء  اجلزائر  فيها 
دول���ة  ل��ق��ي��ام  ك��ح��ل   )2002 ال��ع��رب��ي��ة 
عا�سمتها   1967 ح���دود  على  فل�سطني 

ال�سرقية. القد�س 
القمة،  لعقد  التح�سر  ف��رتة  وخ��الل 
ال���دول  ث��ق��ة  ك�سب  يف  اجل���زائ���ر  جن��ح��ت 
يف  مت�سارعة  م��واق��ف  لها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
الأزمات الدولية والإقليمية، وجت�سد ذلك 

الرو�سي  للرئي�س  الأخرة  الت�سريحات  يف 
اأك���د دع��م مو�سكو  ف��الدمي��ر ب��وت��ن ال���ذي 
ال��دويل  امل�ستويني  على  للجزائر  املطلق 

والإقليمي.
وه���و ال��ت�����س��ري��ح ال����ذي راف���ق���ه ع��دة 
ت�سريحات مماثلة لكبار امل�سوؤولني يف وزارة 
نائبة  راأ�سهم  على  الأمركية،  اخلارجية 
�سرمان،  ويندي  الأمركي  اخلارجية  وزير 
تعلبه  الذي  الدور  اأهمية  على  اأكدت  التي 
يف  وال�ستقرار  ال�سالم  حفظ  يف  اجلزائر 

املنطقة والقارة الإفريقية.
ال�سيا�سي  املحلل  يوؤكد  الإط��ار  هذا  يف 
اجلزائري  الدولية  ال�سوؤون  يف  والباحث 
تتحرك  اجل��زائ��ر  اأن  ط��ري��ق،  ب��و  وح��ي��د 
معاجلة  يف  ال�سباقة  جتاربها  على  بناء 
العديد من امللفات ال�سائكة عن طريق احلل 
حماربة  يف  جتربتها  ع��ن  ف�ساًل  ال�سلمي، 
-1990 ال�سوداء  الع�سرية  خالل  الإرهاب 

.1999
ال�سالم  باتفاقية  اخل��رباء  وي�ست�سهد 
بني   ،2000 �سنة  اجلزائر  يف  وقعت  التي 
اإثيوبيا واإريرتيا، واأي�سا بدور الدبلوما�سية 
اجلزائرية خالل احلرب الأهلية يف لبنان 
 1989 اإىل   1975 من  عاما   25 دامت  التي 
الطائف  اتفاق  بالتوقيع على  انتهت  والتي 
املبادرة  وهي  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
وال�سفر  الأمم��ي  املبعوث  فيها  لعب  التي 
اجلزائري الأ�سبق خل�سر الإبراهيمي دورا 

هام.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ط��ري��ق  ب��و  وق���ال 
يدركون  العربية  الدول  “قادة  عربية”: 
تقدمها  التي  الطروحات  واأهمية  جدية 
اجلزائر وهي مبادرات تعد فر�سة حقيقة 
و�سرتة جناة العرب للخروج من العديد من 

الأزمات الأمنية الكربى«.
اإىل  وقد وجهت اجلزائر دعوة ر�سمية 

ب�سفته  علييف،  اإل��ه��ام  اأذرب��ي��ج��ان  رئي�س 
النحياز،  ع��دم  حلركة  احل��ايل  الرئي�س 
للم�ساركة ك�سيف �سرف يف القمة العربية، 
الرئي�س  اإىل  مماثلة  دع���وة  وج��ه��ت  كما 
ال�سينغايل ماكي �سال الذي �سيح�سر للقمة 

ب�سفته رئي�سا لالحتاد الإفريقي.
ال��دع��وات  ف��اإن ه��ذه  وح�سب اخل���رباء 
ترفعه  ال���ذي  الأ���س��ا���س��ي  ال�سعار  تعك�س 
يدعو  وال��ذي  القمة،  هذه  خالل  اجلزائر 
اإىل و�سع حد للنزعات الأمنية يف املنطقة 

دون التدخل الع�سكري.
و�سعت اجلزائر بكل الطرق لعودة �سوريا 
ب�سفتها  العربية  القمة  يف  مقعدها  اإىل 
العربية،  ال���دول  جلامعة  موؤ�س�سة  دول��ة 
غر اأن دم�سق قررت عدم امل�ساركة، وهو ما 
ف�سر على اأنه خطوة اإيجابية جاءت لرفع 
كل  جلمع  ت�سعى  التي  اجلزائر  عن  احلرج 

العرب على طاولة واحدة.
اجلزائري  الأم��ة  جمل�س  ع�سو  ويوؤكد 
العربية،  القمة  جن��اح  اأن  بو�سامة  كمال 
ي��ب��ق��ى م���ره���ون مب���دى اجل���دي���ة يف ط��رح 
حتديات  و�سط  للنقا�س،  الكربى  املوا�سيع 
اإقليمية وجيو�سيا�سية عاملية باتت حتا�سر 

كل الدول العربية دون ا�ستثناء.
وقال بو�سامة ملوقع �سكاي نيوز عربية: 
“قمة اجلزئر �ستكون فر�سة لتتكلم الدول 
تاريخها  يعك�س  مبا  عايل  ب�سوت  العربية 

وما�سيها«.
اجلزائر  اأن  اجلزائري  ال�سيا�سي  واأكد 
وحق  النحياز  ع��دم  فكرة  لتعزيز  ت�سعى 

ال�سعوب يف تقرير م�سرهم.
وخل�س بو�سامة اإىل اأن الدول العربية 
والأه����داف  ال�����س��ف��وف  لتوحيد  ب��ح��اج��ة 
ال�سمل  مل  م���ب���ادرات  وت��ب��ن��ى  وال���ربام���ج، 
ملواجهة حتديات القرن الواحد والع�سرين. 

�سكاي نيوز عربية

*وكاالت
الدفعات  اإن  الثنني،  بريطانيا،  قالت 
ا�ستدعاوؤهم  مت  الذين  الرجال  من  الأوىل 
بداأت  لرو�سيا  اجلزئية  الع�سكرية  للتعبئة 

يف الو�سول اإىل القواعد الع�سكرية.
يف  الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وذك��رت 
“رو�سيا  اأن  امل��خ��اب��رات  ملعلومات  حتديث 
ولوجي�ستيا  اإداري���ا  حتديا  الآن  �ستواجه 

لتوفر التدريب لتلتك للقوات«.
واأعلن الرئي�س فالدمير بوتن، يف وقت 
�سابق، تعبئة ع�سكرية جزئية، فيما اأو�سح 
األف  اأن 300  الدفاع، �سرغي �سويغو،  وزير 
�ستجري  الحتياطيني  الع�سكريني  م��ن 
لتدريب  يخ�سعوا  اأن  على  بهم،  ال�ستعانة 

العمليات  تنفيذ  مناطق  اإىل  اإر�سالهم  قبل 
الع�سكرية اخلا�سة، يف اإ�سارة اإىل اأوكرانيا.

اأرك��ان  هيئة  اأعلنت  اخلمي�س،  وي��وم 
اجلي�س الرو�سي، اأن قرابة 10 اآلف �سخ�س 
تطوعوا يف اإطار التعبئة للقتال يف اأوكرانيا 
خالل 24 �ساعة، بعد اإعالن الرئي�س بوتن.

وقال فالدمير ت�سيمليان�سكي، متحدثًا 
“اإنرتفاك�س”،  لوكالة  الأركان  با�سم هيئة 
اجلزئية،  التعبئة  من  الأول  اليوم  “يف 
تلقاء  م��ن  م��واط��ن  اآلف   10 نحو  و���س��ل 
دون  م��ن  التجنيد  م��راك��ز  اإىل  اأنف�سهم 

ا�ستدعائهم. انتظار 
ت��داول��ه��ا على  م�����س��اه��د مت  واأظ���ه���رت 
يف  التعبئة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

اإحدى نواحي ياكوت�سك يف �سيبريا، حيث 
اأن  قبل  اأق��رب��اءه��م  ي��ودع��ون  رج��ال  ظهر 

ي�ستقلوا حافلة.
اأن  ذك��رت  قد  �سحفية  تقارير  وكانت 
من  للخروج  جوية  رحالت  حجزوا  الآلف 
رو�سيا، اإثر الإعالن عن التعبئة الع�سكرية 
اجلزئية، يف حماولة لتفادي الن�سمام اإىل 

القتال يف اأوكرانيا.
رو�سيا  اإن  ع�سكريون  خ��رباء  وي��ق��ول 
الع�سكرية  التعبئة  اإع����الن  اإىل  جل���اأت 
“اإخفاقات  جت�����اوز  لأج�����ل  اجل���زئ���ي���ة 
ع�سكرية” يف �سرق اأوكرانيا، وهو ما تنفيه 
وفق  تتقدم  العملية  اأن  اأكدت  التي  مو�سكو 

اجلدول املو�سوع لها.

القمة العربية.. الجزائر ُتراهن 
على ُمبادرات »السالم«

التعبئة العسكرية الروسية.. 
بريطانيا تكشف معلومة جديدة

*القاهرة 
بحث ال�سفر الأردين يف القاهرة اأجمد الع�سايلة، مع وزير 
ال�سحة وال�سكان يف جمهورية م�سر العربية الدكتور خالد عبد 
الغفار عديد الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك يف التعاون ال�سحي 

بني البلدين.
واأكد الع�سايلة والوزير عبد الغفار، يف م�ستهل اللقاء الذي 
جرى يف مقر وزارة ال�سحة يف القاهرة، متانة العالقات الأخوية 
من  املتقدمة  بامل�ستويات  والعتزاز  وم�سر،  الأردن  جتمع  التي 
مقدمتها  ويف  املجالت،  خمتلف  يف  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون 

القطاع ال�سحي.
القطاعات  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �سبل  تناول  وج��رى 
وتطوير  والتجارب  اخلربات  وتبادل  العامة،  وال�سحة  الطبية 
املوارد الطبية التي تتميز بها كل من الأردن وم�سر يف جمالت 

ال�سحة والرعاية الطبية ومكافحة الأوبئة واإدارة الأزمات .
التعليم  وزارة  م��ع  التن�سيق  تعزيز  اآل��ي��ات  بحث  مت  كما 
تدريب  فر�سة  توفر  لغايات  امل�سرية  العلمي  والبحث  العايل 
امل�سرية  اجلامعات  يف  الدار�سني  الأردنيني  الطب  كليات  طالب 
مب�ست�سفيات وزارة ال�سحة امل�سرية، ومبا ي�سهم يف الإطالع على 

التجارب واخلربات ال�سحية املاوفرة يف م�سر.
بني  املوقعة  والتفاقيات  الدوائية  ال�سناعات  جمال  ويف 
بحث  القطاع،  هذا  يف  وال�ستثمارات  التعاون  لتدعيم  البلدين 
الأدوي��ة  ت�سجيل  يف  التو�ّسع  الغفار  عبد  وال��وزي��ر  الع�سايلة 
الأردنية لدى اجلهات املهنية يف م�سر، اإىل جانب اإدخال منتجات 
باأبعاد  تتميز  كونها  ال�سناعات  هذه  قائمة  �سمن  امليت  البحر 

عالجية وا�ست�سفائية من عديد الأمرا�س.

*القاهرة 
ا�ستهدف مركز  الذي  الإرهابي  الهجوم  العربي  الربملان  دان 
والذي  مقدي�سو  ال�سومالية  العا�سمة  جنوبي  ع�سكري  تدريب 

راح �سحيته عدد من املجندين واأ�سفر عن اإ�سابة الع�سرات.
واأكد رئي�س الربملان العربي عادل بن عبد الرحمن الع�سومي، 
الت�سامن والدعم الكامل جلمهورية ال�سومال الفيدرالية، م�سدًدا 
لدعم  والدويل  العربي  والتكاتف  التعاون  تعزيز  �سرورة  على 
الإرهاب لقتالعه من جذوره  ال�سومال يف حربها �سد  حكومة 
ال�سوماليني  والأم��ن  ال�سلم  تقو�س  التي  التحديات  ومعاجلة 

والإقليميني.
واأعرب رئي�س الربملان العربي؛ عن خال�س التعازي واملوا�ساة 
للم�سابني  ومتنياته   ، ال�سومال  جمهورية  و�سعب  حلكومة 

بال�سفاء العاجل.

غزة: دعوات لوقف استهداف 
االحتالل للصحفيين الفلسطينيين

*غزة 
ق��وات  انتهاكات  الن�����س��ان  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  ا�ستنكر 
ال�سحفيني  بحق  واملنظمة  اجل�سيمة  ال�سرائيلي  الحتالل 
والعاملني يف حقل الإعالم، والتي ترقى مل�ستوى جرائم احلرب.

وا�سار املركز يف بيان �سحفي مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن 
هذه  ان  الثنني  اليوم  ي�سادف  الذي  الفل�سطيني  ال�سحفي  مع 
النتهاكات  وت�ساعد  ا�ستمرار  و�سط  العام  هذا  تاأتي  املنا�سبة 
نقل  من  ملنعهم  املحتلة  الفل�سطينية  الأر�س  ال�سحفيني يف  بحق 

احلقيقة.
الحتالل  قوات  اأن  اإىل  ت�سر  امليدانية  املعطيات  ان  وقال، 
تغطيتهم  خالل  لهجماتها  مبا�سرًا  هدفًا  ال�سحفيني  من  جعلت 
لوقائع الأحداث، م�سرة اىل ان ا�ستهداف الحتالل لل�سحفيني 
الفل�سطينيني يرتاوح بني بالقتل اأو اإ�سابتهم بجروح اأو ك�سور اأو 
التع�سفي  بالعتقال  اأو  ال�سحفية،  املعدات  وحتطيم  بال�سرب 
ملناطق  الو�سول  من  مبنعهم  اأو  لهم،  حم��ددة  تهم  توجيه  دون 

الأحداث.
عاقلة  اأب��و  �سرين  ال�سحفية  ا�ستهداف  اىل  املركز  واأ�سار 
وفاتها  اىل  اأدى  ما  الحتالل  بر�سا�س  اجلزيرة”  “مرا�سلة 
بتاريخ  الظهر  يف  بر�سا�سة  ال�سمودي  على  ال�سحفي  وا�سابة 
الذي  ح�سني  اأبو  اأحمد  ال�سحفي  امل�سور  وقتل  املا�سي،  اأيار   11
الحتالل  بر�سا�س  اإ�سابته  بعد   2018 ني�سان   25 يف  ا�ست�سهد 

وغرهم.
كما اأ�سار املركز اىل ا�ستهداف الحتالل بالق�سف )5(من�ساآت 
اآب  يف  غ��زة  قطاع  على  �سنتها  التي  الهجمات  خ��الل  اإعالمية 
املا�سي ما ت�سبب يف اعاقتها عن العمل، لفتة اىل توثيق )425( 
يف  والعاملني  ال�سحفيني  بحق  الحتالل  قوات  ارتكبته  انتهاكا 
حقل الإعالم واملن�ساآت الإعالمية يف قطاع غزة، خالل الفرتة 

من مطلع كانون الثاين 2000 وحتى 26 ايلول احلايل.
ودعا مركز امليزان املجتمع الدويل باتخاذ التدابر الفورية 
وتوفر  الدويل،  القانون  قواعد  انتهاكات  وقف  �ساأنها  من  التي 
احلماية لل�سحفيني وغرهم من املدنيني ومالحقة وم�ساءلة كل 
من ي�ستبه يف ارتكابهم انتهاكات ج�سيمة لقواعد القانون الدويل 
كواجب قانوين اأ�سيل يقع على عاتق كل دولة طرف يف اتفاقية 

جنيف الرابعة.

إيطاليا إلى اليمين در.. 
لكن كم إلى اليمين؟

*روما
مع  املتطرف،  اليمني  �سوب  واجتهت  اأمرها،  اإيطاليا  ح�سمت 
انتخابات  يف  ديتاليا(  )فراتيلي  اإيطاليا«  »اإخ��وة  حزب  جناح 
هي  ام���راأة  البالد  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  و�ستتوىل  الأح���د، 

جيورجيا ميلوين رئا�سة احلكومة.
كم  العامل:  وحول  البالد  يف  حاليا  املطروح  ال�سوؤال  وبات 

�سيكون اليمني املتطرف متطرفا يف اإيطاليا؟
وحاولت �سبكة “�سكاي نيوز” الربيطانية الإجابة عن هذا 
يف  املحورية  ال�سخ�سية  ميلوين،  جيورجيا  اإن  قائلة  ال�سوؤال، 
�سعار حزبها  اأن  الرغم من  فا�سية، على  لي�ست  املتطرف،  اليمني 
يعود اإىل جذوره الفا�سية، وعلى الرغم من اأنها عربت يف �سنوات 
مو�سوليني،  لبينيتو  القيادية  بال�سفات  اإعجابها  عن  املراهقة 
الذي  اإيطاليا”،  “اإخوة  حزب  ميلوين  وتتزعم  الفا�سية.  زعيم 
ظهر على ال�ساحة ال�سيا�سية قبل نحو عقد فقط، اإثر النق�سام 
م�سى  فيما  تزعمه  الذي  احلرية”،  “�سعب  حزب  يف  حل  الذي 

رئي�س الوزراء الأ�سبق �سيلفو برل�سلكوين.
يف  الأ���س��وات  باأعلى  حزبها  ف��وز  بعد  لها  ت�سريح  اأول  ويف 
اإنها  وقالت  الوحدة،  اإىل  ميلوين  دعت  الربملانية،  النتخابات 

�ستتوىل رئا�سة احلكومة و�ستعمل من اأجل كل الإيطاليني.
الو�سع  لكن  النتخابات،  يف  �سنوات   4 قبل  ميلوين  و�ساركت 
اختلف اليوم، اإذ اأ�سبح حزبها اأكرب الأحزاب يف اإيطاليا بعدما 
بقية  ب��اأن  علما  الأ���س��وات،  من  املئة  يف   26  -22 بني  ما  ح�سد 

اأحزب اليمني ح�سدت ما يقرب من ن�سف مقاعد الربملان.
اإيطاليا  اجتاه  مدى  معرفة  نيوز” اإن  “�سكاي  �سبكة  وتقول 
جيورجيا  تتبناها  التي  املواقف  فهم  على  يعتمد  اليمني  نحو 

ميلوين واملواقف التي ل تتبناها.
ميينية  م��واق��ف  الإيطالية  ال�سيا�سية  ل��دى  اأن  وتو�سح 
قوية، فهي حمافظة على ال�سعيد الجتماعي، اإذ ترف�س تبني 
التقليدي  النموذج  وتدعم  املثليني،  الأزواج  جانب  من  الأطفال 
لالأ�سرة الإيطالية، على الرغم من اأنها ن�ساأت يف كنف اأم عزباء، 

وتعر�ست للتنمر بينما كانت طفلة.
وعلى �سعيد ق�سايا مثل الهجرة، تربط ميلوين الهجرة غر 
“�سيا�سات  �سد  اإنها  وقالت  وال��دع��ارة،  اجلرمية  مع  ال�سرعية 
التحيز  اإىل  بالنتباه  تعنى  ووك” التي  اليقظة” اأو”�سيا�سات 

والتمييز العن�سري والعدالة الجتماعية.

»حكومة دون الصدر«..الكاظمي يحذر 
من »السيناريو القديم الجديد«

*بغداد
فيما تتوا�سل حالة الن�سداد ال�سيا�سي التي يعي�سها العراق، 
على وقع الف�سل يف ت�سكيل حكومة جديدة بعد انتخابات اأكتوبر 
من العام املا�سي، اأكد رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، �سعوبة 
ت�سكيل حكومة ل ين�سوي �سمنها التيار ال�سدري، م�سددا على اأن 
“اجلميع يعرف اأن اأي حكومة ل ت�سم ال�سدر �ستواجه حتديات 
�سخمة«.»ا�ستبعاد ال�سدر قد يوؤدي اإىل تكرار �سيناريو اأكتوبر 

2019، اأو ما هو اأ�سواأ حتى”.. م�سطفى الكاظمي.
واملوؤ�سرات  املعلومات  تت�سارب  فيما  الت�سريحات  هذه  تاأتي 
الت�سكيلة  هند�سة  يف  للبدء  للربملان،  جل�سة  عقد  قرب  حول 

احلاكمة املقبلة بغياب ال�سدر.
كالم  مراقبون  و�سف  الكلمات  بهذه  �سليم”..  »ت�سخي�س 
يف  امل�سي  امل�ستحيل  من  يكون  “يكاد  اأن��ه  معتربين  الكاظمي، 

ت�سكيل احلكومة، بينما التيار ال�سدري العري�س غائب عنها«.
مظاهرات  م�سهد  اإنتاج  اإع��ادة  من  “التحذير  اأن  راأوا  كما 
�سقطت  اإثرها  على  والتي  متاما”،  حمله  يف  ت�سرين(،  )ح��راك 
حكومة عادل عبد املهدي، واأنه “ل بديل عن التوافق والتفاق 
اإىل �سعوبة  بت�ساوؤم  اأ�سار حمللون  نف�سه،  الوقت  ال�سدر«.يف  مع 
التو�سل لتوافقات بني طريف الأزمة يف البيت ال�سيعي خ�سو�سا، 
ت�سكيل  نحو  للذهاب  التن�سيقي،  والإط��ار  ال�سدري  التيار  وهما 
احلكومة �سوية، مما يعني، وفقهم، بقاء الأزمة ال�سيا�سية على 
حالها دائرة يف حلقة مفرغة، يف ظل انكفاء ال�سدر وتردد بقية 

القوى يف التو�سل لتفاقات دونه، حت�سبا لرد فعله .
اإح�سان  ب��غ��داد،  يف  ال�سيا�سي  التفكر  مركز  مدير  وق��ال 

ال�سمري، يف لقاء مع موقع “�سكاي نيوز عربية«:
»القوى ال�سيا�سية جميعها مدركة اأن اأية حكومة مقبلة، واأي 

معادلة �سلطة جديدة، لن يكتب لهما النجاح دون ال�سدر«.
ال�سدري به،  التيار  الذي يتمتع  ال�سعبي  الثقل  »عالوة على 
فاإن موقفه املتمنع عن ال�سرتاك يف ال�سلطة ونقده الالذع لها، 
املجتمعي،  احل��راك  وقوى  اجلديدة  ال�سيا�سية  القوى  �سيحفز 
ورمبا يدفعها للقيام مبظاهرات �سعبية �سد احلكومة املقبلة، مما 

�سيعيق ب�سكل جدي عملها ورمبا ي�سيبها بال�سلل«.
التي تعتزم  ال�سيا�سية  “الأطراف  اأن  اأو�سح كذلك  ال�سمري 
من  ن��وع  لعقد  ت�سعى  قد  اجل��دي��دة،  احلكم  بتوليفة  امل�ساركة 

الت�سوية مع ال�سدر قبل ذهابها لت�سكيل احلكومة«.
»لكن رغم ذلك، قد تكون هناك خطوة ا�ستفزازية له باجتاه 
حتالفات  ت�سكيل  نحو  وال��ذه��اب  ال��ن��واب  جمل�س  جل�سة  عقد 
�سيا�سية جديدة، متهد لالتفاق على احلكومة وتوزيع ح�س�سها 

ومنا�سبها”، وفق ال�سمري.
علي  العراقي،  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  عّلق  جانبه،  من 
“�سكاي نيوز عربية”، على الأزمة،  البيدر، يف حديث مع موقع 
التن�سيقي  الإط��ار  وق��وى  عامة،  ال�سيا�سية  قائال:»املنظومة 
باإجراءات  قدما  للم�سي  ريب  بال  ت�سعى  اخل�سو�س،  وجه  على 
ت�سكيل احلكومة، لكنها يف الوقت نف�سه تخ�سى ردة فعل ال�سدر 

الغا�سبة«.

شرطة االحتالل تدعو المستوطنين 
إلى حمل السالح في القدس

  
*رام اهلل 

حمل  اإىل  امل�ستوطنني  ال�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  دعت 
ال�سالح خالل احتفالهم بعيد “راأ�س ال�سنة العربية”، خا�سة يف 

مدينة القد�س املحتلة.
ون�سرت �سرطة الحتالل �سباح الآلف من عنا�سرها خا�سة 
يف القد�س املحتلة، وحول اأ�سوار البلدة القدمية وداخل املدينة 

القدمية، والطرقات املوؤدية للم�سجد الأق�سى.
اأبواب الأق�سى، وفر�ست قيودا  اإجراءاتها على  كما �سددت 
على دخول الفل�سطينيني للم�سجد، واحتجزت هويات الوافدين 

للم�سجد ودققت بها.
ال�سفة  على  �سامال  اإغ��الق��ا  الح��ت��الل،  جي�س  فر�س  كما 
وحتى  ال��ي��وم،  ع�سر  من  ب��دءا  غ��زة،  قطاع  ومعابر  الغربية، 
�سلطات  ق���ررت  ح��ني  يف  /الأرب���ع���اء،  ال��ث��الث��اء  ليلة  منت�سف 
الحتالل اإغالق احلرم الإبراهيمي ال�سريف يف مدينة اخلليل 

م�ساء اليوم، بحجة الأعياد اليهودية.
على  مقد�سيا  مواطنا  الحتالل  �سلطات  اأج��ربت  ذلك،  اىل 

هدم منزله ذاتيا، بحجة عدم الرتخي�س.
واأفادت هيئة مقاومة اجلدار وال�ستيطان يف بيان اليوم باأن 
املواطن املقد�سي فريد جابر، �سرع بهدم منزله الواقع قرب باب 
الأ�سباط، جتنًبا لغرامات باهظة تفر�سها �سلطات الحتالل يف 
حال قامت هي بعملية الهدم وباتت عائلته املكونة من ثمانية 

اأفراد بال ماأوى.

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي الشريف 
في الخليل بحجة األعياد اليهودية

  
*رام اهلل 

احل��رم  اإغ���الق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  �سلطات  ق���ررت   
الغربية  ال�سفة  ال�سريف يف مدينة اخلليل جنوب  الإبراهيمي 

بحجة الأعياد اليهودية.
اإن  بيان،  الرجبي، يف  الإبراهيمي غ�سان  وقال مدير احلرم 
اأمام  الإبراهيمي  احلرم  �ستغلق  ال�سرائيلي  الحتالل  �سلطات 
اليوم، وملدة 24  العا�سرة من م�ساء  ال�ساعة  امل�سلمني ابتداء من 

�ساعة وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

شؤون األسرى: االحتالل يصدر 1500 امر 
اعتقال اداري منذ مطلع العام

  
*غزة 

�سوؤون  هيئة  يف  وال��درا���س��ات  التوثيق  وح��دة  رئي�س  ق��ال 
ال�سرى واملحررين الفل�سطينية عبد النا�سر فروانة، اإن �سلطات 
اداري  اعتقال  قرار   1500 نحو  اأ�سدرت  ال�سرائيلي  الحتالل 

منذ مطلع العام احلايل.
واأ�سار فروانة، يف ت�سريح �سحفي، اإىل اأن قرابة 750 معتقال 
ال�سرائيلي  الحتالل  �سجون  يف  يقبعون  م��ازال��وا  فل�سطينيا 
حماكمة،  او  تهمة  بال  الداري،  العتقال  قرارات  اىل  ا�ستنادا 
الأمر الذي دفع الع�سرات منهم اىل اللجوء اىل اخليار ال�سعب 
املتمثل بال�سراب عن الطعام ملواجهة هذا ال�سكل من العتقال 

التع�سفي.
واأكد ان الرقام املوثقة خالل هذا العام ت�سر بو�سوح اىل 
ال�سابقة،  بالعوام  مقارنة  الداري  العتقال  قرارات  ت�ساعد 
ما ادى اىل ارتفاع اعداد املعتقلني الداريني، داعيا اىل الوقوف 
اىل جانب امل�سربني عن الطعام وتو�سيع دائرة احلراك الن�سايل 

داخل وخارج ال�سجون.

السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة 
المصري تعزيز التعاون المشترك

البرلمان العربي يدين الهجوم على 
مركز تدريب عسكري بالصومال

*وكاالت 
ب����داأت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ولي��ات 
بحرية  م��ن��اورة  اأول  الث��ن��ني،  امل��ت��ح��دة، 
اجلزيرة  �سبه  من  بالقرب  بينهما  م�سرتكة 
م��ن��ذ 5 ���س��ن��وات، ب��ع��د ي���وم ع��ل��ى اإط���الق 

بيونغيانغ �ساروخا بال�ستيا.
وت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي 
امل��ت�����س��دد ي���ون ���س��وك ي���ول ال����ذي ت��وىل 
من�سبه يف مايو تعزيز املناورات الع�سكرية 
املتحدة بعد �سنوات  الوليات  امل�سرتكة مع 
م��ن ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ف��ا���س��ل��ة م��ع ك��وري��ا 

ال�سمالية يف عهد �سلفه.

اجلنوبية،  الكورية  البحرية  وقالت    
يف بيان: “اإن هذه التدريبات هدفها اإظهار 
اجلنوبية  كوريا  لتحالف  القوية  الإرادة 
ال�ستفزازات  على  للرد  املتحدة  والوليات 

الكورية ال�سمالية”.
الرئي�س  الأمني  احلليف  هي  ووا�سنطن 
جندي   28500 ح���واىل  ول��دي��ه��ا  ل�سيول 
جارتها  من  حلمايتها  اجلنوبية  كوريا  يف 

ال�سمالية امل�سلحة نوويا.

اجلنوبية  الكورية  البحرية  واأ�سافت 
على  اأي���ام   4 ت�ستمر  ال��ت��ي  امل���ن���اورات،  اأن 

ال�ساحل ال�سرقي لكوريا اجلنوبية، �ست�سمل 
وجمموعة  حربية  �سفينة   20 م��ن  اأك��رث 
تدريبات  و�ستجري  الطائرات  من  متنوعة 
لل�سفن  م�����س��ادة  ح��رب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
وعمليات  تكتيكية  ومناورات  والغوا�سات 

بحرية اأخرى.
وق����ال ال�����س��اب��ط ال��ب��ح��ري ال��ك��وري 
البيان،  يف  كوانغ-�ساب،  ك��واك  اجلنوبي، 
�سنعمل  التدريبات،  ه��ذه  خ��الل  “من  اإن��ه 
عمليات  اإج��راء  على  القدرة  حت�سني  على 
للبلدين”،  البحرية  القوات  بني  م�سرتكة 

كما اأفادت الوكالة الفرن�سية.

غداة تجارب بيونغيانغ.. مناورات 
بحرية أميركية -كورية جنوبية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
اأم��ام  جم��ددا  فرن�سا  منتخب  �سقط 
رد،  دون  ب��ه��دف��ني  ال��دمن��ارك��ي،  ن��ظ��ره 
الأول  الدور  مناف�سات  ختام  يف  الأحد، 

من امل�ستوى الأول لدوري اأمم اأوروبا.
�سجل كا�سرب دولربج و�سكوف اأول�سن 
و39،   34 الدقيقتني  يف  اللقاء،  ه��ديف 
يف  تفوقهم  الفايكنج  اأح��ف��اد  ل��ي��وؤك��د 
على  الثالثة  للمرة  املبا�سرة  املواجهات 

التوايل.
واإي��اب��ا على  ال��دمن��ارك ذهابا  ف��ازت 
نقطة   12 اإىل  ر�سيدها  لرتفع  فرن�سا، 
تذكرة  منه  و�ساعت  الثاين،  املركز  يف 
ذهبت  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي،  لقبل  ال��ت��اأه��ل  
النم�سا  على  ب��ف��وزه  ك��روات��ي��ا  ملنتخب 
)3-1(. يف املقابل، جتمد ر�سيد منتخب 
الثالث  املركز  يف  نقاط   5 عند  فرن�سا 
بفارق نقطة عن منتخب النم�سا املتذيل، 
للم�ستوى  الهبوط  من  الديوك  لينجو 

الثاين.
اأول  يف  بقوة  العامل  اأب��ط��ال  �سغط 
هذه  ي�ستغلوا  مل  اأنهم  اإل  دقيقة،   20
كافية  خطورة  ي�سكلوا  ومل  ال�سحوة، 

على مرمى كا�سرب �سمايكل.

كانت اأقرب الفر�س هي حماولة من 
بني  مميز  جماعي  عمل  بعد  جريزمان 

مبابي وفرلن ميندي.
بعدها �سدد اإدواردو كامافينجا اأكرث 
يواكيم  وكاد  موؤثرة،  غر  ت�سديدة  من 
ت�سواميني  عر�سية  يحول  اأن  مايلي، 

باخلطاأ يف مرماه.
اأج���واء  ال���دمن���ارك  منتخب  دخ���ل 
اللقاء متاأخرا، لكنه �سكل خطورة كبرة 
�سكوف  بداأها  اأريول،  مرمى  على  للغاية 
احلكم  لكن  تام،  انفراد  باإهدار  اأول�سن 

اأ�سار بالت�سلل.
اأم��ام  كثرا  الفرن�سي  الدفاع  عانى 
تنفيذ  يف  اإري��ك�����س��ن  كري�ستيان  مت��ي��ز 
ال��رك��الت ال��رك��ن��ي��ة، واإج�����ادة دي��الين 
اأري��ول  اأب��ع��د  بينما  ال��راأ���س،  ل�سربات 

فر�سة اأخرى حمققة.
القادم،  للخطر  الديوك  يلتفت  مل 
حيث اهتزت �سباكهم بهدفني يف اأقل من 
عر�سية  بعد  لدولربج  اأولهما  دقائق،   6

متقنة من دام�سجارد.
اإريك�سن،  لعبها  ركنية،  ركلة  وم��ن 
اأول�سن  �سكوف  قابل  دي��الين،  ومهدها 
الكرة بت�سديدة قوية يف �سباك اأريول، 

م�سجال الهدف الثاين.
حت���رك دي���دي���ه دي�����س��ام��ب م���درب 
م��ن��ت��خ��ب ف��رن�����س��ا ل��ت��ح�����س��ني ال�����س��ورة 
الثاين  ال�����س��وط  ب��داي��ة  م��ع  بتبديلني 
باإ�سراك جوناثان كلو�س ووي�سلي فوفانا 

مكان �ساليبا وكامافينجا.
يعمق  اأن  الدمناركي  املنتخب  وك��اد 
اأريول  اأن  اإل  جراح �سيفه بهدف ثالث، 
خطرة  لفر�سة  بت�سديه  املوقف  اأنقذ 

من املزعج، �سكوف اأول�سن.
دي�سامب  دفع  دقيقة،   20 مرور  بعد 
نكونكو،  كري�ستوفر  ال�ساب  باملهاجم 

مكان اأوليفييه جرو، الغائب احلا�سر.
ا�ستفاق املنتخب الفرن�سي ن�سبيا، اإل 
اأ�ساع 3 فر�س حمققة  اأن كيليان مبابي 
تام  ان��ف��راد  منها  دق��ائ��ق   5 غ�سون  يف 
اأي�سا  اأم�سك  الذي  �سمايكل،  له  ت�سدى 

حماولة اأخرى من جريزمان.
مل ي�ستغل ال�سيوف الفر�سة جمددا، 
جريزمان،  مكان  م��واين  كولو  و���س��ارك 
مارتن  ال��دمن��ارك��ي  البديل  ك��اد  بينما 
لكن  ثالثا،  هدفا  ي�سجل  اأن  برايثوايت 
اأن  قبل  اأري��ول  لأح�سان  ذهبت  الكرة 

يطلق احلكم �سافرة النهاية.

*وكاالت
الأردين  الحت��اد  الطائرة  للكرة  ال��دويل  الحت��اد  ك��رم 
الحتاد  لأ�سرة  ان�سمامه  على  عاما   50 مرور  مبنا�سبة  للعبة، 

الدويل.
�سمو  الطائرة  لكرة  الأردين  الحت��اد  رئي�سة  وت�سلمت 
الحتاد  رئي�س  من  تقديرية  درعا  الفي�سل  بنت  اآية  الأم��رة 
الدويل اآري جرا�سا، خالل احلفل الذي اأقيم يف مدينة اآرنهيم 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  فعاليات  �سمن  الهولدنية 

لالحتاد الدويل.
بنت  اآية  الأم��رة  �سمو  اإن  بيان  يف  الطائرة،  احتاد  وقال 
الفي�سل ونائبها بالحتاد جهاد قطي�سات، �ساركا يف اجتماعات 
اجلمعية  واجتماعات  ال��دويل،  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 

العمومية لالحتاد الآ�سيوي.
عام  تاأ�س�س  الطائرة،  للكرة  الأردين  الحت��اد  اأن  يذكر 
واليد”،  الطائرة  لكرة  الأردين  “الحتاد  م�سمى  حتت   1961

وذلك قبل ت�سكيل احتاد خا�س للعبة يف العام 1966.
الطائرة  للكرة  الأردين  الحت��اد  انت�سب   ،1971 عام  ويف 
اإىل الحتادين الدويل والآ�سيوي، ويف عام 1975 كان الحتاد 
جلنة  خالل  من  العربي،  الحت��اد  ت�سكيل  يف  �سباقا  الأردين 
التاأ�سي�س التي عقدت اجتماعها يف العا�سمة العراقية بغداد.

ومنذ ذلك الوقت يواظب الحتاد الأردين للكرة الطائرة 
والآ�سيوية  العربية  والبطولت  الن�ساطات  يف  امل�ساركة  على 
هذه  يف  والن�سطة  الفاعلة  الحت��ادات  من  ويعترب  والدولية، 

الحتادات.
البطولت  م��ن  الكثر  الأردين  الحت���اد  ا�ست�ساف  كما 
ل�ست�سافة  حاليا  وي�ستعد  وال�ساطئية”،  “ال�سالت  العربية 
لل�سيدات، والتي تقام خالل الفرتة  اآ�سيا الأوىل  بطولة غرب 

من 15 ولغاية 25 ت�سرين الثاين املقبل.

صفحات التواصل االجتماعي 
تؤثر في القرارات الرياضية

اتضاح هوية نصف نهائي 
دوري الدرجة الثانية

*وكاالت
الأمم  ل���دوري  النهائي  ن�سف  ال���دور  ال��ه��ول��ن��دي  املنتخب  بلغ 
�سمن  الأحد،  م�ساء   ،)0-1( البلجيكي  �سيفه  على  بفوزه  الأوروبية، 

مناف�سات املجموعة الرابعة بامل�ستوى الأول للبطولة.
و�سجل مدافع الطواحني، فرجيل فان دايك، هدف املباراة الوحيد 

يف الدقيقة 73.
ورفع املنتخب الهولندي ر�سيده بهذا الفوز اإىل 16 نقطة، حمتال 
�ساحب  البلجيكي،  املنتخب  عن  نقاط   6 بفارق  املجموعة،  �سدارة 

املركز الثاين.
 وجاءت اأوىل فر�س اللقاء يف الدقيقة الرابعة، من جانب املنتخب 
البلجيكي، عندما تخطى اأوانانا رقيبه بليند يف اجلهة اليمنى، قبل اأن 

ميرر اإىل هازارد الذي �سدد فوق املرمى.
اأجل  من  ديب�سات،  املدافع  ليتخطى  هولندا  لعب  يان�سن  وانطلق 
اأكي، ليمرر بدوره اإىل املندفع دومفري�س، الذي  الو�سول اإىل متريرة 

�سلت كرته طريق املرمى يف الدقيقة 31.  
هولندا،  ت�سكيلة  من  اخل��روج  على  برجوي�س  الإ�سابة  واأرغمت 

ليدخل مكانه كودي جاكبو يف الدقيقة 31.
املدى،  بعيدة  قذيفة  يطلق  اأن  قبل  كال�سن،  من  اأونانا  وتخل�س 

اأوقفها احلار�س الهولندي با�سفر، يف الدقيقة 37.
من  الأوىل  الدقيقة  يف  �سيفه،  مرمى  الهولندي  املنتخب  وه��دد 
ال�سوط الثاين، عندما خرج احلار�س تيبو كورتوا لإبعاد الكرة براأ�سه، 

قبل اأن ت�سل دومفري�س.
وو�سلت متريرة بينية متقنة من دي بروين اإىل اأونانا، الذي �سدد 

برباعة، لكن احلار�س املخ�سرم با�سفر اأبعد الكرة يف الدقيقة 67.  
كما تاألق كورتوا يف اإبعاد ت�سديدة برجوين املحكمة، يف الدقيقة 
72، لكن بعدها بدقيقة واحدة، افتتح الهولنديون الت�سجيل عرب فان 

دايك، الذي تابع براأ�سه ركنية من تنفيذ جاكبو.
من  متريرة  اإث��ر  اخل��ارج،  من  البلجيكية  ال�سباك  برجوين  وهز 
جاكبو يف الدقيقة 76، كما مل يفلح كال�سن يف ال�ستفادة من انفراده 

مبرمى ال�سياطني احلمر، يف الدقيقة 87.
ويف الزفر الأخر من الوقت بدل ال�سائع، ارتدت مق�سية خرافية 
للبديل البلجيكي ال�ساب، لوكيباكيو، من القائم الأي�سر، لتنتهي املباراة 

بفوز هولندا )0-1(.

*وكاالت
اختتمت يف مركز �سباب القوي�سمة التابع ملديرية �سباب العا�سمة 
الأحد، الور�سة التدريبية يف اخلط العربي، بح�سور 25 م�ساركا �سمن 

الفئة العمرية من 18 – 24 عاما.
اإىل  ا�سبوعا  ا�ستمرت  التي  التدربية  الور�سة  يف  املدربة  وا�سارت 
مهما،  ا�سالميا  عربيا  فنا  كونه  العربي  باخلط  النظر  اإع��ادة  اهمية 
فهو خط جميل وراق يجذب القارئ بهذا البداع بقواعد كتابة اخلط 

العربي.
اخلط  باأنواع  امل�ساركني  تعريف  على  التدريبية  الور�سة  وا�ستملت 
العربي كخط الن�سخ احلر وخط الرقعة وخط الكويف والفار�سي وخط 
الديواين، ومميزات كل نوع من اخلطوط و�سبب الت�سمية، اإ�سافة اإىل 

اهم اأنواع اأقالم اخلط العربي .
خط  يف  احل��روف  كتابة  طريقة  ا�ستعرا�س  الور�سة  خ��الل  ومت 
اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  طريق  ع��ن  مف�سل  ب�سكل  والن�سخ  الرقعة 
القواعد  ح�سب  احل��روف  ر�سم  على  تدريبهم  خاللها  مت  جمموعات 

وركائز الكتابة العربية ال�سحيحة.

*وكاالت
كرر الزمالك امل�سري، تفوقه على �سيفه اإيليكت الت�سادي بنتيجة 
)2-0( م�ساء الأحد ب�ستاد القاهرة، يف لقاء الإياب للدور التمهيدي 

ببطولة دوري اأبطال اأفريقيا.
وحممود  ج��زاء  �سربة  من  )زي���زو(  �سيد  اأحمد  للزمالك  �سجل 
حمدي )الون�س( يف الدقيقتني 71 و79 من عمر اللقاء، ليحقق الفريق 
الأحد  يوم  الذهاب  مباراة  بها  انتهت  التي  النتيجة  نف�س  امل�سري 
املا�سي يف الكامرون. وتاأهل الزمالك بقيادة مديره الفني الربتغايل 
جي�سوالدو فريرا اإىل دور ال32 بالبطولة لي�سرب موعدا مع فالمبو 
بطل بوروندي. الزمالك قدم اأداء باهتا رغم الفوز وغابت اخلطورة 
عن اأغلب هجماته رغم ال�ستحواذ على جمريات الأمور منذ الدقائق 

الأوىل ولكن خربة لعبي الأبي�س ح�سمت املوقف وك�سبت الرهان.
الو�سول  اأج��ل  من  الكرة  على  م�ستحوذا  امل��ب��اراة  الزمالك  ب��داأ 
التي علت  �سيكابال  اإيليكت، وظهرت اخلطورة مبكرا بت�سديدة  ملرمى 

العار�سة.

ثنائي الوحدات 
يغيب أمام السلط

*وكاالت
ت�سهد اجلولة 18 من بطولة دوري املحرتفني الأردين، غياب 10 

لعبني عن �سفوف فرقهم ب�سبب تراكم البطاقات.
اأحمد  املقبل،  ال�سبت  وامل��ق��ررة  ال�سلط  اأم��ام  ال��وح��دات  ويفتقد 

�سريوة وخالد ع�سام فيما يعود للفريق حار�سه عبد اهلل الفاخوري.
ويغيب عن �سفوف مغر ال�سرحان حمرتفه ال�سوري �سبيع احلموي 
ب�سبب تراكم البطاقات حيث لن ي�سارك اأمام ال�سريح اجلمعة املقبل.

تراكم  ب�سبب  الرو�سان  �سعد  لعبه  اإرب��د  احل�سني  عن  ويغيب 
الفي�سلي  اأمام  املقبلة  فريقه  مباراة  يف  ي�سارك  لن  حيث  البطاقات، 

والتي تقام ال�سبت املقبل.
ويعاين فريق معان من غياب لعبه طالل احلواري ب�سبب تراكم 
اأمام اجلزيرة واملقررة  البطاقات، حيث لن ي�سارك يف املباراة املقبلة 

اخلمي�س املقبل.
وحمد  ع�سام  وليد  حار�سه  خلدمات  معان  اأمام  اجلزيرة  ويفتقد 
البالونة ب�سبب تراكم البطاقات، كما يخو�س ال�سريح مواجهة �سباب 
تراكم  تراكم  ب�سبب  عبطة  اأبو  وعلي  اليا�سني  اأحمد  بدون  العقبة 

البطاقات.
اأبو  حم�سني  لعبه  جلهود  ال�سريح  اأم��ام  العقبة  �سباب  ويفتقد   
جبلة ب�سبب تراكم البطاقات، وب�سبب عقوبة الإيقاف يتوا�سل اأي�سا 
غياب املدير الفني ل�سباب الأردن و�سيم البزور، واملدير الفني عثمان 

احل�سنات والذي تقدم با�ستقالته موؤخرا من تدريب ال�سلط.

*وكاالت
اأعلن املنتخب الوطني الن�سوي لل�سابات حتت �سن 20 لكرة القدم، 
لل�سابات  اآ�سيا  غرب  بطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  الأولية  قائمته 
ت�سرين   26 حتى   17 من  الفرتة  خالل  لبنان  يف  تقام  والتي   ،2022

الأول املقبل.
واأجرى املنتخب تدريبه الأول، الأحد، على ملعب البولو يف مدينة 
لل�سباب، بقيادة املدرب خالد منر، وبح�سور قائمة الالعبات  احل�سني 
الأولية التي ت�سم: �سارة الطميزي، زارا الروا�سدة، مرح عبا�س، كندا 
التيت، راما اأبو ال�سند�س، عليا ح�سن، رنيم الداود، �سوفيا حداد، اأفنان 
حماد، مايا عوي�سات، تولني ال�سويات، رانية �سالمة، ملار اإبراهيم، روز 
اأ�سيل مراد، ليان عبيد، ريتال ال�سوبكي، يا�سمني الأجرب، متارا  علي، 
اأحمد، تقى غازي، جود العبادي، �سرين احريبي، جيفارا الطميزي، 

ديانا اجلولين، جنة معتوق، وراما اخلا�سوك.
وبني مدرب املنتخب خالد منر يف ت�سريح �سحفي اأن الفرتة احلالية 
�ست�سهد اإقامة مباريات ودية مع اأندية املحرتفات والدرجات، للوقوف 
الر�سمية  القائمة  اإعالن  قبل  الالعبات،  جلميع  الفني  امل�ستوى  على 

للم�ساركة يف بطولة غرب اآ�سيا.
وت�سحب قرعة البطولة عند الواحدة ظهر اخلمي�س 29 احلايل، 
�سوريا  لبنان،  منتخبات  جانب  اإىل  باملناف�سات  املنتخب  ي�سارك  حيث 

والعراق.

*وكاالت
ح�سد املنتخب الوطني للمالكمة، ع�سر ميداليات، منها 5 ذهبيات 
البو�سنة  بطولة  يف  م�ساركته  ختام  يف  ب��رون��زي��ات،  و3  وف�سيتان 

والهر�سك الدولية والتي �سهدت م�ساركة 75 لعبًا من 16 دولة.
عدي  الالعبني:  خ��الل  م��ن   5 ال���  الذهبية  امليداليات  وج���اءت 
ويو�سف  جاجة  اأبو  وحممد  ع�سي�س  وزياد  ع�سي�س  وح�سني  الهنداوي 

ع�سي�س.
واأحمد  امل�ساعلة  مهدي  خالل،  من  الف�سيتان  امليداليتان  وجاءت 
طعيمات، فيما حتققت امليداليات الربونزية الثالث عرب الالعبني زيد 

البيطار واأحمد التعمري وحممد يون�س.
البطولة،  يف  منتخب  اأف�سل  جائزة  على  الوطني  املنتخب  وح�سل 
البطولة،  يف  لعب  اأف�سل  جائزة  ع�سي�س  ح�سني  الالعب  نال  فيما 

وح�سل الالعب حممد اأبو جاجة على جائزة اأف�سل تكنيك.
املنتخب  حت�سرات  �سمن  والهر�سك  البو�سنة  بطولة  وج��اءت 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  والتي  الآ�سيوية  البطولة  يف  للم�ساركة  الوطني 

الأردنية عمان خالل الفرتة من 30 ال�سهر املقبل.
تايالند  اإىل  البو�سنة  من  الثنني  الوطني  املنتخب  و�سيتوجه 
ا�ستعدادًا  التايالندي  املنتخب  مع  م�سرتك  تدريبي  مع�سكر  خلو�س 

للم�ساركة يف البطولة الآ�سيوية.

اعالن القائمة األولية لمنتخب 
الشابات المشارك ببطولة غرب آسيا

منتخب المالكمة يحصد 10 ميداليات ويحرز 
لقب أفضل منتخب ببطولة البوسنة

تكريم دولي لالتحاد 
األردني للكرة الطائرة

فرنسا تسقط أمام الدنمارك 
وتنجو من الهبوط في دوري األمم

*وكاالت
اأك���د م��ت��اب��ع��ون وم��ع��ن��ي��ون يف ال�����س��اأن 
التوا�سل  م��واق��ع  اأن  امل��ح��ل��ي،  ال��ري��ا���س��ي 
الجتماعي مبختلف اأ�سكالها، بداأت حتدث 
الريا�سية  ال��ق��رارات  يف  وا�سحا  ت��اأث��را 
حتى  ب��الأن��دي��ة  املتعلقة  ت��ل��ك  خ��ا���س��ة 
يف  تاأثرا  حتدث  كما  الوطنية،  املنتخبات 
قرارات  لتخاذ  يدفع  قد  ما  العام،  الراأي 

خاطئة.
الكبر  التاأثر  اأن  اإىل  ريا�سيون  ولفت 
اأن  يجب  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  مل��واق��ع 
يف  ل  الأف�����س��ل،  نحو  التغير  يف  ي�ستثمر 
اتخاذ قرارات خاطئة قد توؤثر �سلبا على 

احلركة الريا�سية.
ت�سريحات  يف  املعنيون  هوؤلء  واأو�سح 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن �سلبيات 
تطغى  بداأت  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
على اجل��وان��ب الي��ج��اب��ي��ة، الأم���ر ال��ذي 
الظاهرة  ه��ذه  على  ال��وق��وف  اإىل  يدعو 

لإعادة الأمور اإىل ن�سابها.
عمر  ال�سريح  ن��ادي  رئي�س  وك�سف 
م��واق��ع  ع��ل��ى  ي��ك��ت��ب  م��ا  اأن  ال��ع��ج��ل��وين، 
م��درب  ب��اإق��ال��ة  يت�سبب  ق��د  ال��ت��وا���س��ل 

�سورة  بت�سوية  يت�سبب  اأو  اآخر،  وتعيني 
الذي  التنمر  نتيجة  ريا�سية  �سخ�سية 
واملعلقني على  املت�سفحني  ما يجذب  عادة 

املو�سوع.
وق����ال، م��ن امل��م��ك��ن ا���س��ت��ث��م��ار م��واق��ع 
من  ايجابي،  ب�سكل  الجتماعي  التوا�سل 
على  والعمل  اليجابيات  مناق�سة  خالل 
الريا�سة  تعي�سها  التي  ال�سلبيات  معاجلة 
الي��ام  ه��ذه  يف  نلم�سه  م��ا  ولكن  املحلية، 
عك�س ذلك، حيث يتم الت�سهر ب�سخ�سيات 
واداري���ني  وم��درب��ني  لعبني  م��ن  ريا�سية 
ادارات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ح���ق،  وج���ه  ب��غ��ر 
الأندية تتاأثر احيانا مبا تقراأ على مواقع 
لتخاذ  يدفعها  ال���ذي  الم���ر  ال��ت��وا���س��ل، 
ما  على  بناء  خاطئة  تكون  رمب��ا  ق��رارات 

يرد على مواقع التوا�سل.
ال�سابق  الأردن���ي���ة  ال��ق��دم  ك��رة  جن��م 
وامل����درب ال��وط��ن��ي احل���ايل ع��ب��داهلل اب��و 
يف  التوا�سل  مواقع  ا�ستثمار  اإىل  دعا  زمع، 
اليجابيات،  وتعزيز  ال�سلبيات  معاجلة 
يوميا  ويت�سفح  يتابع  اجلميع  واأن  خا�سة 
التوا�سل  �سفحات  خمتلف  على  يكتب  ما 

الجتماعي.

على  ي��ك��ت��ب  م���ا  اأن  ن���ع���رتف  وق������ال، 
ال��ق��رارات،  ات��خ��اذ  يف  ي��وؤث��ر  ال�سفحات 
ب�سكل  يكتب  البع�س  هناك  واأن  خا�سة 
دائم وموجه حول مو�سوع معني، من اجل 
ادارات  يدفع  ال��ذي  الأم��ر  تغير،  اإح��داث 
يدور  ملا  لال�ستجابة  والندية  املوؤ�س�سات 
قناعتها  ع��دم  رغ��م  ال�سفحات  ه��ذه  على 
�سعيا  اأو  النقد واملواجهة،  بذلك، هربا من 
على  يكتب  ال��ذي  ال��ك��الم  ح��دة  لتخفيف 

ال�سفحات وتاأثراته.
اأكد رئي�س نادي عجلون رجائي  بدوره 
التوا�سل الجتماعي  اأن مواقع  ال�سمادي، 
خلدمة  ايجابي،  ب�سكل  ا�ستثمارها  يجب 
القطاع  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 

الريا�سي.
نقراأه على مواقع  ملا  اأ�سفه  واأعرب عن 
يتعدى  ل  وال���ذي  الجتماعي  التوا�سل 
دون  لل�سخ�سيات  واغتيال  مناكفات  كونه 
موجهة  حمالت  هناك  ان  بل  ح��ق،  وج��ه 
يحدث  ما  وه��و  �سخ�سية،  م��اآرب  لتحقيق 
اىل  داع��ي��ا  الريا�سي،  الو�سط  يف  حاليا 
لآخر  وي�سيء  يكتب  �سخ�س  كل  حما�سبة 

دون وجه حق.

*وكاالت
اأم القطني، الوحدة،  تاأهلت فرق �سما، 
واحل�سن اإىل الدور ن�سف النهائي من دوري 

الدرجة الثانية ملو�سم 2022.
ن�سف  ال���دور  اإىل  �سما  ت��اأه��ل  وج���اء 
املجموعة  لرتتيب  ت�سدره  بعد  النهائي، 
اأم  لرافقه  نقطة،   15 بر�سيد  الأوىل 

القطني الذي حل ثانيا ب� 11 نقطة.
ال��دور  اإىل  واحل�سن  ال��وح��دة  وت��اأه��ل 
اأم��ام  امل��واج��ه��ات  ب��ف��ارق  النهائي  ن�سف 

الثانية  املجموعة  ت�سدر  بعد  اخلالدية، 
بذات الر�سيد 10 نقاط.

من  النهائي  ن�سف  ال���دور  يف  ويلتقي 
مع  وال��وح��دة  احل�سن،  مع  �سما  البطولة 
اأم القطني، حيث تقام مباريات هذا الدور 
الفائزان  لي�سعد  والإياب،  الذهاب  بنظام 
الأوىل  الدرجة  لدوري  املباراتني  مبجموع 
م��ب��ا���س��رة، م��ع الأخ���ذ ب��الع��ت��ب��ار قاعدة 
الهدف امل�سجل على اأر�س الفريق املناف�س، 
ودي��ر  ن���زال  �سباب  اأن��دي��ة  هبطت  فيما 

اإ�سافة  الثالثة،  الدرجة  دوري  اإىل  عال 
بعد  ح�سن  بني  ومن�سية  را���س  ذات  اإىل 

ان�سحابهم من البطولة.
والأخر  ال�سابع  الأ�سبوع  نتائج  وكانت 
على  القطني  اأم  ف��وز  �سهدت  البطولة  من 
جر�س  تغلب  النتيجة  وب��ذات   ،0-1 �سما 
على �سباب نزال، فيما تعادل �سباب حوارة 
مع الطيبة 1-1. وتغلب احل�سن على رباع 
ال�سرحان 5-1، وفاز اخلالدية على حرثا 

4-1، ودير عال على الوحدة 2-3.

هولندا تبلغ نصف نهائي 
األمم على حساب بلجيكا

ورشة تدريبية للخط العربي 
في مركز شباب القويسمة

الزمالك يكرر تفوقه على إيليكت 
ويتقدم في دوري األبطال
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