
حظر النَّشر بقضية ُيذكر فيها 
ابق مديرية األمن ومديرها السَّ

ان  *عمَّ
وعمال  ار  ن�صَّ ثائر  الدكتور  ان  عمَّ عام  مدعي  ر  قرَّ
�صر واملادة  باأحكام املادة 39 من قانون املطبوعات والنَّ
اأو  اأم��ور  ة  باأيَّ �صر  النَّ حظر  العقوبات  قانون  من   225
معلومات تتعلق بواقعة الت�صجيالت التي ُي�صار فيها اأو 

ابق. ُيذكر فيها مديرية الأمن العام اأو مديرها ال�صَّ

املرئية  الإعالم  و�صائل  على  التَّعميم  القرار  وبني 
وامل�صموعة وو�صائل التوا�صل الجتماعي للتقيد بعدم 
ن�صر اأي معلومات تتعلق باملو�صوع اأو جمريات التَّحقيق 
اأو  اأو البحث يف التكييف القانوين  الأويل والبتدائي 
العقوبة املرتتبة عليها ومنع تداول اأو اإعادة ن�صر اأي 

�صور او فيديوهات تتعلق بالق�صية.
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المياه: مشروع الناقل الوطني 
يحرز تقدما كبيرا 

األعيان ُيقر حقوق الطفل والمجلس 
الطبي وخدمة الضباط والعلم

قرار قطعي بحبس الُمدانين 
لط  بقضية مستشفى السَّ

األمانة: 2030 قرار هدم 
وإزالة منذ بداية العام

ضبط اعتداءات على المياه 
في ام العمد

الخارجية تدين الهجوم 
اإلرهابي على مدرسة بروسيا

فرار 145 سجينة من سجن 
للنساء في هايتي

*عمان 
اأكد امني عام وزارة املياه والري الدكتور جهاد 
الوطني، يحرز  الناقل  م�صروع  تنفيذ  ان  املحاميد، 
تقدما كبريا جدا من الناحيتني الفنية والتمويلية 

وا�صتكمال الجراءات الالزمة لل�صري بامل�صروع.
لوكالة  ت�صريح  يف  املحاميد  الدكتور  وق��ال 
الأنباء الأردنية )برتا(، الثالثاء، اإنه �صيتم تنفيذ 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  بال�صراكة  امل�صروع 

امللكية”،  ون��ق��ل  والت�صغيل  “البناء  ن��ظ��ام  على 
مو�صحا اأنه جرى تاأهيل اأف�صل 5 ائتالفات لختيار 

اأف�صل العرو�ص املقدمة للبدء بتنفيذ امل�صروع.
وتوقع المني العام تقدمي عرو�ص الئتالفات 
املايل  الغلق  للبدء باجراءات  العام احلايل،  نهاية 
الفنية  بالمور  املتعلقة  الج���راءات  وا�صتكمال 
واملالية، لي�صار بعد ذلك اإىل املبا�صرة بتنفيذ هذا 
امل�صروع الوطني ال�صرتاتيجي.                   تابع �ص2

*عمان 
رئي�ص  برئا�صة  الثالثاء،  جل�صته  يف  العيان  جمل�ص  اأق��ر 
ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  وح�صور  الفايز  في�صل  املجل�ص 
كما  الطفل  حقوق  قانون  م�صروع  ال���وزارة،  وهيئة  اخل�صاونة 
رعاية  موا�صيع؛  امل�صروع  مواد  وت�صمل  النواب.  جمل�ص  من  ورد 
هذه  ومراقبة  بر�صد  املخت�صة  واجلهات  وحقوقهم،  الأطفال 
ذلك  يف  مبا  وحقوقه  حلريته  الطفل  ممار�صة  وتنظيم  احلقوق، 
املتعلقة  واحلقوق  والجتماعية،  والثقافية  الأ�صرية  الأم��ور 
الطفل،  حلماية  وتدابري  اآليات  عن  ف�صاًل  وال�صحة،  بالتعليم 
خالل  ال�صحة  وزارة  وتبا�صر  حقوقه.  انتهاك  عند  والعقوبات 
التاأمني  مدة ل تتجاوز �صنتني من نفاذ القانون اجلديد بتطبيق 
ال�صحي املجاين لالأطفال )دون الثامنة ع�صرة( على اأن ي�صتكمل 
تنفيذه يف مدة ل تتجاوز 10 �صنوات، بينما تكفل اجراءات وزارة 
الرتبية والتعليم وفق امل�صروع، منع ت�صرب الطفل او انقطاعه عن 
املعلمني  من  الكايف  العدد  وتوفري  التعليم  نوعية  و�صمان  التعليم 
قدراتهم،  وتنمية  كفاءتهم  ورف��ع  ادائهم  وتطوير  واملر�صدين 
ا�صافة اىل توفري برامج توعوية لنمو الطفل وتربيته ال�صحية.
ووافق جمل�ص الأعيان على قانون املجل�ص الطبي الأردين كما 
ورد من جمل�ص النواب، يف جل�صته الثالثاء برئا�صة رئي�ص املجل�ص 
اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  وح�صور  الفايز  في�صل 
احل�صول  الطبي  املجل�ص  قانون  م�صروع  ويعفي  ال��وزارة.  وهيئة 
وطبيب  ب�صري،  طبيب  كل  املهنة،  ملزاولة  اخت�صا�ص  �صهادة  على 
�صهادة اخت�صا�ص من اخلارج  اأعلى  اأ�صنان، و�صيديل، ح�صل على 
قبل عام 2002، اأو من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعرتاف 
متبادل، اأو وفقًا لربنامج تدريبي معتمد ينتهي باجتياز المتحان 
املخ�ص�ص مع رخ�صة مزاولة �صارية ملدة 3 اأعوام دون انقطاع يف 
اأعلى  على  ح�صل  من  كل  اىل  ا�صافة  الرخ�صة،  منح  الذي  البلد 
�صهادة اخت�صا�ص فرعي، �صرط اأن يكون الخت�صا�ص من املجل�ص 
الطبي اأو ما يعادله يف التخ�ص�ص الرئي�صي، واأن يكون التخ�ص�ص 
جلنة  له  ولي�ص  الرئي�صي،  للتخ�ص�ص  فرعًا  اجلديد  الفرعي 

متخ�ص�صة.                تابع �ص3

ان  *عمَّ
م من املدانني  ان رد ال�صتئناف املقدَّ رت حمكمة ا�صتئناف عمَّ قرَّ
مبدينة  احل�صني  م�صت�صفى  عن  الأوك�صجني  انقطاع  ق�صية  يف 
باإدانتهم  يتعلق  فيما  امل�صتاأنف  القرار  وتاأييد  مو�صوعا  لط  ال�صَّ
بجرم التَّ�صبب بوفاة 9 اأ�صخا�ص يف الق�صية. وبهذا اأ�صبح القرار 
ملدة  وحب�صهم  بالوفاة  الت�صبب  بجرم  امل�صتاأنفني  بادانة  ادر  ال�صَّ
ت فيه  الثالثاء، وردَّ واأعلنت املحكمة قرارها،  �صنوات قطعًيا.   3
م مو�صوًعا وتاأييد القرار امل�صتاأنف  يابة العامة املقدَّ ا�صتئناف النِّ
مو�صوعا والقا�صي برباءة 8 اأ�صخا�ص يف الق�صية.             تابع �ص2

*عمان 
دائرة  �صكلتها  التي  ال�صالمة  جلان  اأ�صدرت 
بداية  منذ  ال��ك��ربى  عمان  م��ان��ة  اأ يف  الإع��م��ار 
جراء  واإزالة  هدم  قرار   2030 احلايل،  العام 
والع��ت��داء  الأبنية  على  ال��زي��ادات  خمالفة 
بح�صب  م��ان��ة،  الأ مناطق  �صمن  التهوية  على 
نا�صر  عمان  م��ان��ة  اأ با�صم  الإع��الم��ي  الناطق 

. منة حا لر ا
ال�صالمة  جل��ان  ع��دد  اأن  الرحامنة،  واأ���ص��اف 
اأع�صاء  مع  بالتعاون  الدائرة  �صكلتها  التي  العامة 

اللجنة التي يراأ�صها حمافظ العا�صمة، 404 جلان 
من بداية العام، نتج عنها 16 حالة اخالء جزئي 

اأو كلي.
الأنقا�ص  طرح  خمالفات  عدد  اأن  اإىل  واأ�صار 
ب��ل��غ ع��دد  ب��ل��غ 48 خم��ال��ف��ة، فيما  امل��رك��ب��ات  م��ن 
خمالفات طرح النقا�ص امل�صجلة على قطعة اأر�ص 
الأبنية من  بلغ عدد خمالفات  فيما  101خمالفة، 
 ،1948 الأمانة  مناطق  �صمن  اجلاري  العام  بداية 
وو�صلت  لها 6962،  الواردة  ال�صكاوى  بلغ عدد  كما 

ن�صبة الإجناز فيها 99 باملئة.

*عمان 
حملة  خ���الل  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  �صبطت 
العام،  المن  مديرية  مع  بالتعاون  نفذتها  امنية 
متثلت  العمد،  ام  منطقة  يف  جديدة  اع��ت��داءات 
لتزويد  رئي�صي  خط  من  القانوين  غري  بال�صحب 

مزارع وبرك.
اإن  ال���ث���الث���اء،  ب���ي���ان  يف  ال�������وزارة  وق���ال���ت 

العتداءات متثلت بعمل و�صلة على اخلط، و�صحب 
جنوب  ملناطق  واملخ�ص�صة  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه 

العا�صمة لري بيوت بال�صتيكية ومزارع.
واأ�صافت، انه جرى �صبط واإزالة العتداءات، 
ال�صبوطات  واإع��داد  كانت،  كما  الو�صاع  واع��ادة 
املخت�صة،  لالجهزة  وحتويلها  بالواقعة  اخلا�صة 

ل�صتكمال التحقيق و�صبط املخالفني.

*عمان 
املغرتبني،  و���ص��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت 
يف  مدر�صة  ا�صتهدف  ال��ذي  الإره��اب��ي  الع��ت��داء 
 ، الثنني  الحت��ادي��ة  برو�صيا  اإيجيف�صك  مدينة 
واأ�صفر عن مقتل واإ�صابة عدٍد من الطالب والعاملني 

يف املدر�صة من بينهم اأطفال.
جلميع  الراف�ص  اململكة  موقف  الوزارة  واأكدت 
اأ�صكال العنف والإرهاب، ُمعربًة عن خال�ص التعازي 
حلكومة و�صعب رو�صيا الحتادية ولأ�صر ال�صحايا، 

والتمنيات بال�صفاء العاجل للم�صابني.

*وكاالت
للن�صاء يف  اأّن �صجنًا  ال�صلطات يف هايتي  اأعلنت 
�صهد عملية فرار متّكنت خاللها 145  البالد  غرب 
�صجينة، اأي ثلثا اإجمايل عدد نزيالته، من الفرار، 
يف حني ُقتل �صرطي واأ�صيب ثالثة اآخرون بجروح.

هايتي  يف  ال�صجون  اإدارة  م�صلحة  رئي�ص  وقال 

بيار-رينيه فران�صوا لوكالة فران�ص بر�ص اإّن “عدد 
ال�صجن كان 230 نزيلة، متّكنت 145  النزيالت يف 
“من  اأّنه  العام  املفّت�ص  واأ�صاف  الفرار«.   من  منهّن 
ثالث  على  القب�ص  اإلقاء  مّت  ال�145،  الفاّرات  اأ�صل 
بينما توفيت رابعة. لقد كانت تعاين من �صعوبات 

يف التنّف�ص ب�صبب اإ�صابتها بالربو«.

*طوكيو 
�صارك جاللة امللك عبداهلل الثاين، الثالثاء، يف 
الياباين  الوزراء  لرئي�ص  الر�صمية  اجلنازة  مرا�صم 
نيبون  قاعة  يف  اأقيمت  التي  اآب��ي،  �صينزو  الأ�صبق 

بودوكان يف طوكيو.
لرئي�ص  وموا�صاته  تعازيه  امللك  جاللة  وق��دم 
الوزراء الياباين فوميو كي�صيدا واأ�صرة �صينزو اآبي، 

الذي اغتيل يف متوز املا�صي.
�صارك  التي  اجلنازة،  مرا�صم  يف  جاللته  ورافق 
�صمو  العامل،  فيها قادة وم�صوؤولون من خمتلف دول 
الأمري غازي بن حممد، كبري م�صت�صاري جاللة امللك 
ال�صخ�صي  واملبعوث  والثقافية  الدينية  لل�صوؤون 

جلاللته.
وعقد جاللة امللك عبداهلل الثاين يف العا�صمة 
الياباين  ال��وزراء  رئي�ص  مع  لقاء  طوكيو،  اليابانية 
ال�صداقة  عالقات  خالله  بحثا  كي�صيدا،  فوميو 
التطورات  وجممل  البلدين  بني  واملمتدة  املتينة 

اإقليميا ودوليا.
بداية  يف  ت�صريحات  يف  امللك،  جاللة  واأع��رب 
اللقاء الذي عقد بق�صر اأكا�صاكا، عن تعازيه بوفاة 

م�صيدا  اآبي،  �صينزو  الأ�صبق  الياباين  الوزراء  رئي�ص 
الأردن  مع  والتن�صيق  التعاون  ج�صور  بناء  يف  بدوره 

واملنطقة.
جهود  على  البناء  على  احلر�ص  جاللته  واأك��د 
تو�صيع  مبوا�صلة  الراحل  الأ�صبق  ال���وزراء  رئي�ص 

املجالت  واليابان يف  الأردن  وال�صراكة بني  التعاون 
وال�صديق  احلليف  هو  الأردن  اأن  على  م�صددا  كافة، 

لليابان و�صعبها.
طوكيو  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  واجتمع 
الياباين  والقت�صاد  وال�صناعة  التجارة  ب��وزي��ر 
التعاون  تو�صيع  �صبل  لبحث  ني�صيمورا،  يا�صوتو�صي 

القت�صادي بني البلدين.
ال��ت��ح��دي��ث  روؤي�����ة  اإىل  امل��ل��ك  واأ����ص���ار ج��الل��ة 
التعاون  ميكن  التي  والقطاعات  لالأردن  القت�صادي 
فيها مع اليابان، مثل املياه والت�صالت وتكنولوجيا 

املعلومات، ف�صال عن التعامل مع اآثار التغري املناخي.
لقائه  خالل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  واأكد 

مي�صيل،  �صارل  الأوروب���ي  املجل�ص  رئي�ص  طوكيو  يف 
الإقليم  دول  بني  والربط  التعاون  تعزيز  اأهمية 
والحتاد الأوروبي يف جمالت الطاقة والنقل واملياه 
والأمن الغذائي، ل�صيما يف ظل تداعيات الأزمة يف 

اأوكرانيا.
تابع �ص2

الملك: أهمية تكثيف الجهود 
للتوصل لحلول سياسية لألزمات

*عمان 
�صركة  وقعت  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  برعاية 
تريمينالز”  ام  بي  “اأي  �صركة  مع  تفاهم  مذكرة  العقبة  تطوير 
وبحجم  لوج�صتيا،  اإقليميا  مركزا  العقبة  جعل  ت�صتهدف  العاملية؛ 

ا�صتثمار مبا�صر ي�صل اإىل 242 مليون دولر.
الرئي�ص  الثالثاء،  ال���وزراء،  رئا�صة  يف  متت  التي  املذكرة  ووق��ع 
التنفيذي ل�صركة تطوير العقبة ح�صني ال�صفدي والرئي�ص التنفيذي 
وزير  �صيفند�صن، وبح�صور  العاملية، كيث  ام تريمينالز  اأي بي  ل�صركة 
دولة ل�صوؤون املتابعة والتن�صيق احلكومي الدكتور نواف التل ورئي�ص 

�صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة نايف بخيت.
املذكرة  هذه  اأن  العقبة  تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد 
يف  املتوقعة  للزيادة  العقبة  وتاأهيل  امل�صتقبل  متطلبات  مع  تتما�صى 

م�صتويات التبادل التجاري وال�صحن البحري والطاقة البديلة.
تاأ�صي�ص  �صيتم  التفاهم  مذكرة  ومبوجب  اأنه  اإىل  ال�صفدي  ولفت 
كلية تدريب حتت م�صمى “مري�صيك “ العاملية؛ بهدف تدريب ال�صباب 

الأردين وتاأهيله للعمل يف منظومة املوانئ الإقليمية والعاملية.
واأكد اأن “مري�صيك “ �صتكون اأول كلية من نوعها وحتت�صنها العقبة، 
مبا ي�صهم يف اأن تلعب العقبة دورا اإقليميا لوج�صتيا وتعليميا وجتاريا.
تابع �ص2

*عمان 
قررت حمكمة �صلح جزاء عمان متديد توقيف امل�صتكى عليهم يف 
ق�صية انهيار بناية �صكنية يف جبل اللويبدة بعمان حتى يوم الأحد 

املقبل، يف مركز اإ�صالح وتاأهيل ماركا.
برئا�صة  الثالثاء  الق�صية  يف  الثانية  جل�صتها  املحكمة  وعقدت 
العامة  النيابة  �صهود  ا�صتدعاء  وق��ررت  لطيفة،  اأبو  �صرف  القا�صي 
امل�صتكى  الدفاع عن  البالغ عددهم نحو 28 ملناق�صتهم من قبل وكالء 
عليهم يف الق�صية. ورفع رئي�ص هيئة املحاكمة اجلل�صة اإىل �صباح يوم 

الأحد املقبل ل�صتكمال ال�صتماع ل�صهود النيابة العامة.
احلايل،  اأيلول   25 يوم  الق�صية  يف  النظر  ب��داأت  املحكمة  وكانت 
و�صتعقد جل�صاتها مرتني ا�صبوعيا وحددت موعدهما كل اأحد وثالثاء.
اأم��ام  اإليهم  امل�صندة  التهم  الق�صية  يف  الثالثة  املتهمون  واأنكر 
املحكمة واملتمثلة بالت�صبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والت�صبب باليذاء 
النيابة  قدمتهم  �صهود  ل�صتة  املحكمة  ا�صتمعت  كما  م��رات.   9 مكرر 

العامة يف الق�صية خالل جل�صتها الأوىل.

جاللته يشارك في مراسم جنازة شينزو آبي الرسمية في طوكيو

الدولتين حل  أس��اس  على  السالم  عملية  تحريك  ض��رورة 
وش��ع��ب��ه��ا ل��ل��ي��اب��ان  وال���ص���دي���ق  ال��ح��ل��ي��ف  ه���و  األردن 

مذكرة تفاهم لجعل العقبة 
مركزا إقليميا لوجستيا

تمديد توقيف المتهمين 
بقضية انهيار بناية اللويبدة

 اهال وسهال ومرحبا 

حللتم اهال ووطأتم سهال

 بزيارتها لوطنها الثاني االردن
ومشاركتها بمنتدى التواصل 

 االقتصادي الخليجي األردني الثالث 

 يتقدم الدكتور االعالمي
  حسين الشاعر 
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية  بالترحيب 
 بسعادة األستاذة 

 بدرية الموال 
ام فهد 

حفظها اهلل ورعاها  
سيدة االعمال 

 العالمية المرموقة 
 رئيس مجلس إدارة 

المجموعة العالمية 
اإلماراتية لالعمال 

األردن

شركة عرموش 
لالستثمارات السياحية 

ماكدونالدز االردن
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*طوكيو 
ع��ق��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 
العا�صمة اليابانية طوكيو، الثالثاء، لقاء مع 
بحثا  كي�صيدا،  فوميو  الياباين  الوزراء  رئي�ص 
خالله عالقات ال�صداقة املتينة واملمتدة بني 

البلدين وجممل التطورات اإقليميا ودوليا.
يف  ت�صريحات  يف  امل��ل��ك،  جاللة  واأع���رب 
عن  اأكا�صاكا،  بق�صر  عقد  الذي  اللقاء  بداية 
الياباين الأ�صبق  الوزراء  تعازيه بوفاة رئي�ص 
ج�صور  بناء  يف  ب���دوره  م�صيدا  اآب���ي،  �صينزو 

التعاون والتن�صيق مع الأردن واملنطقة.
على  البناء  على  احلر�ص  جاللته  واأك��د 
جهود رئي�ص الوزراء الأ�صبق الراحل مبوا�صلة 
تو�صيع التعاون وال�صراكة بني الأردن واليابان 
هو  الأردن  اأن  على  م�صددا  كافة،  املجالت  يف 

احلليف وال�صديق لليابان و�صعبها.
يف  الياباين،  ال���وزراء  رئي�ص  اأك��د  ب��دوره، 
ال�صراكة  لتعزيز  بالده  تطلع  اللقاء،  بداية 
ال��وزراء  رئي�ص  حر�ص  م�صتذكرا  الأردن،  مع 
الأردن  م��ع  ال��ع��الق��ات  توطيد  على  الأ���ص��ب��ق 
كمحور لال�صتقرار يف ال�صرق الأو�صط، وم�صددا 

على اأهمية البناء على هذه اجلهود.
واأ�صار رئي�ص الوزراء كي�صيدا اإىل العالقات 
الوطيدة بني العائلة الإمرباطورية يف اليابان 
�صكره  عن  معربا  الأردن،  يف  امللكية  والعائلة 
للم�صاركة  لطوكيو  زيارته  على  امللك  جلاللة 
الأ�صبق  الوزراء  لرئي�ص  الر�صمية  اجلنازة  يف 

اآبي.
وع��رب ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 
كبري  حم��م��د،  ب��ن  غ���ازي  الأم���ري  �صمو  ح�صره 
الدينية  ل��ل�����ص��وؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م�صت�صاري 
عن  جلاللته،  ال�صخ�صي  واملبعوث  والثقافية 
تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لالأردن يف 

العديد من الربامج التنموية.
التن�صيق  اإدام��ة  �صرورة  على  التاأكيد  ومت 

الهتمام  ذات  الق�صايا  خمتلف  اإزاء  والت�صاور 
وال�صعبني  البلدين  امل�صرتك، مبا يحقق م�صالح 

ال�صديقني، ويعزز الأمن وال�صلم العامليني.
وجدد جاللته التاأكيد على اأهمية تكثيف 
�صيا�صية  حلول  اإىل  للتو�صل  الدولية  اجلهود 
لالأزمات التي ت�صهدها منطقة ال�صرق الأو�صط، 

ويف مقدمتها الق�صية الفل�صطينية.
حتريك  اإع��ادة  �صرورة  امللك  جاللة  واأك��د 
عملية ال�صالم على اأ�صا�ص حل الدولتني، م�صيدا 

مبوقف اليابان الداعم جلهود ال�صالم.
امللك،  جاللة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�صر 
يف  الأردنية  وال�صفرية  ح�صان،  جعفر  الدكتور 

طوكيو لينا عناب.
يف  للم�صاركة  اليابان  امللك  جاللة  وي��زور 
ال���وزراء  لرئي�ص  الر�صمية  اجل��ن��ازة  مرا�صم 
يف  �صتقام  التي  اآب��ي،  �صينزو  الأ�صبق  الياباين 
من  وم�صوؤولني  ق��ادة  بح�صور  ال��ي��وم  طوكيو 

خمتلف دول العامل.

*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  ب��رع��اي��ة 
اخل�صاونة، وقعت �صركة تطوير العقبة مذكرة 
تفاهم مع �صركة »اأي بي ام تريمينالز« العاملية؛ 
ت�صتهدف جعل العقبة مركزا اإقليميا لوج�صتيا، 
مليون  اإىل 242  ي�صل  مبا�صر  ا�صتثمار  وبحجم 

دولر.
ووقع املذكرة التي متت يف رئا�صة الوزراء، 
تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  الثالثاء، 
التنفيذي  والرئي�ص  ال�صفدي  ح�صني  العقبة 
كيث  العاملية،  تريمينالز  ام  ب��ي  اأي  ل�صركة 
�صيفند�صن، وبح�صور وزير دولة ل�صوؤون املتابعة 
والتن�صيق احلكومي الدكتور نواف التل ورئي�ص 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة 

نايف بخيت.
تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأك��د 
متطلبات  مع  تتما�صى  املذكرة  هذه  اأن  العقبة 
يف  املتوقعة  للزيادة  العقبة  وتاأهيل  امل�صتقبل 
البحري  وال�صحن  التجاري  التبادل  م�صتويات 

والطاقة البديلة.
مذكرة  ومبوجب  اأن��ه  اإىل  ال�صفدي  ولفت 
حتت  ت��دري��ب  كلية  تاأ�صي�ص  �صيتم  التفاهم 
تدريب  بهدف  العاملية؛   “ “مري�صيك  م�صمى 
منظومة  يف  للعمل  وتاأهيله  الأردين  ال�صباب 

املوانئ الإقليمية والعاملية.
كلية  اأول  �صتكون   “ “مري�صيك  اأن  واأك���د 
اأن  يف  ي�صهم  مبا  العقبة،  وحتت�صنها  نوعها  من 
وتعليميا  لوج�صتيا  اإقليميا  دورا  العقبة  تلعب 

وجتاريا.
ي�صار اإىل اأن م�صروع ميناء حاويات العقبة 
يعترب من اأهم م�صاريع ال�صراكة بني القطاعني 
الطويلة  ال�صراكة  خ��الل  من  واخلا�ص  العام 
ام  بي  اي  �صركة  و  العقبة  تطوير  �صركة  بني 
عام  منذ   APMT الدمناركية  تريمينالز 
حاويات  ميناء  �صركة  �صهدت  حيث   ،2006
العقبة ACT خالل م�صريتها الكفاءة العالية 
اإىل  بالإ�صافة  احل��اوي��ات،  حمطة  ت�صغيل  يف 
حيث  من  للميناء  امل�صتدام  التطوير  اأن�صطة 
والأنظمة  املينائية  واملعدات  التحتية  البنية 

التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.
تريمينالز  ام  ب���ي  اي  ���ص��رك��ة  وت��ع��ت��زم 
من  الأردن  يف  ا�صتثماراتها  تو�صيع   APMT
�صركة  مع  املربم  احلايل  ال�صراكة  اإطار  خالل 
عدًدا  حالًيا  الطرفان  ويدر�ص  العقبة،  تطوير 

من ال�صتثمارات واملبادرات اجلديدة.
العقبة  تطوير  �صركة  م��ن  ك��ل  ت��ه��دف  و 
و�صركة اي بي ام تريمينالز APMT و�صركة 
التعاون  من  مزيد  اإىل  العقبة  حاويات  ميناء 

لال�صتثمارات  املوؤ�ص�صي  الإط��ار  على  لالتفاق 
املنوي تنفيذها من خالل اإبرام مذكرة تفاهم 
مبباحثات  ال��ب��دء  ل��الأط��راف  تتيح  اإط��اري��ة 
املبني  املقرتح  ال�صتثمار  وتقييم  ومناق�صة 
لالتفاق  �صتخ�صع  التي  اللتزامات  بع�ص  على 

املتبادل يف هذا ال�صدد.
ومن املتوقع اأن ي�صهد التفاق على ا�صتثمار 
اأمرييكي،  دولر  مليون   242 ق��دره  اإج��م��ايل 
امل�صتمرة  ال�صتثمارات  متكني  اإىل  بالإ�صافة 
املمار�صات  اأف�صل  ح�صب  والتطوير  الكفاءة  يف 
املتجددة  الطاقة  م�صاريع  فيها  مبا  العاملية 
يعزز  مما  الكربونية،  النبعاثات  من  واحل��د 
رائد  كميناء  العقبة  ح��اوي��ات  ميناء  مكانة 
�صل�صلة  لوج�صتيات  دعم  يف  وي�صاهم  اإقليميًا 
النقل والتزويد، وحيث اأنه من خالل العالقة 
تطوير  �صركة  م��ن  ك��ل  ب��ني  ال�صرتاتيجية 
العقبة و�صركة اي بي ام تريمينالز الدمناركية 
ال�صتثمار  هذا  جذب  من  �صنتمكن   APMT
موانئ  اأية  دون  العقبة  اإىل  وامل�صتقبلي  الكبري 
اخرى مناف�صة يف املنطقة و�صوف يتميز ميناء 
البحري  ال�صحن  ومنظومة  العقبة  حاويات 
وحتاكي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  �صباقة  باعتبارها 
املوانئ و  امل�صتقبل يف عامل  تطلعات ومتطلبات 

ال�صحن البحري.

*عمان 
الدكتور  وال��ري  املياه  وزارة  عام  امني  اأكد 
الناقل  م�����ص��روع  تنفيذ  ان  امل��ح��ام��ي��د،  ج��ه��اد 
الوطني، يحرز تقدما كبريا جدا من الناحيتني 
الج���راءات  وا�صتكمال  والتمويلية  الفنية 

الالزمة لل�صري بامل�صروع.
لوكالة  ت�صريح  يف  املحاميد  الدكتور  وقال 
�صيتم  اإنه  الثالثاء،  )برتا(،  الأردنية  الأنباء 
العام  القطاعني  بني  بال�صراكة  امل�صروع  تنفيذ 
ونقل  والت�صغيل  “البناء  نظام  على  واخلا�ص 
 5 اأف�صل  تاأهيل  ج��رى  اأن��ه  مو�صحا  امللكية”، 
املقدمة  العرو�ص  اأف�صل  لختيار  ائتالفات 

للبدء بتنفيذ امل�صروع.
وت���وق���ع الم����ني ال���ع���ام ت��ق��دمي ع��رو���ص 
للبدء  احل�����ايل،  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  الئ���ت���الف���ات 
الجراءات  وا�صتكمال  املايل  الغلق  باجراءات 
بعد  لي�صار  واملالية،  الفنية  بالمور  املتعلقة 
ذلك اإىل املبا�صرة بتنفيذ هذا امل�صروع الوطني 
الهامة  البدائل  من  يعد  الذي  ال�صرتاتيجي، 
ل���الأردن  يتبق  مل  واأن���ه  خا�صة  امل��ي��اه  لقطاع 
وم�صتدامة  اآمنة  مائية  مب�صادر  للتزود  بدائل 
حتلية  عرب  ال  الوطنية،  احل��دود  داخ��ل  من 
املحافظات  اإىل  ونقلها  الحمر،  البحر  مياه 
املختلفة، لتعوي�ص الرتفاع املتزايد يف الطلب 

على املياه.
واأو�صح، اأن امل�صروع جاء تنفيذا للتوجيهات 

احلكومة  م��ن  وال��ت��زام��ا  ال�����ص��ام��ي��ة،  امللكية 
ت�صمن  ال��ت��ي  امل�����ص��روع��ات  بتنفيذ  ب��ال���ص��راع 
�صمن  يقع  حيث  الوطني،  املائي  المن  حتقيق 
برنامج اولويات العمل القت�صادية احلكومية 
اخلا�ص،  القطاع  مع  بال�صراكة   2023-2021
املوؤ�ص�صات  م��ع  اجتماعات  ع��دة  عقد  وج��رى 
الطراف  متعددة  الدولية  التمويل  و�صناديق 

لهذه الغاية.
يف  اأ�صدرت  قد  وال��ري،  املياه  وزارة  وكانت 
الوثيقة  املا�صي،  اآذار  �صهر  من  ع�صر  ال�صاد�ص 
النهائية للم�صروع » RFP وثائق عطاء م�صروع 
العقبة  البحر يف  مياه  لتحلية  الوطني  الناقل 
املوؤهلني  املطورين  على  لل�صرب”،  ل�صتخدامها 
وعددها  �صابًقا  املوؤهلة  “الئتالفات  للم�صروع 
�صي�صمن  حيث  عاملية”،  اإئ��ت��الف��ات  خم�صة 
اململكة  مناطق  ملعظم  امل�صتمر  املائي  التزويد 
 2،5 نحو  راأ�صمالية  وبكلفة   2040 العام  حتى 

مليار دولر اأمريكي.
اأوىل  م���ن  ي��ع��د  امل�������ص���روع  اأن  واأ�����ص����اف 
ل�صكان  ال�صرب  مياه  لتاأمني  احلكومة  اأولويات 
خططها  تنفيذ  ل��ل��وزارة  يتيح  حيث  اململكة، 
املياه  واق��ع  بتح�صني  املتعلقة  ال�صرتاتيجية 
الآب��ار  م��ن  اجل��ائ��ر  ال�صخ  وم�صاكل  اجلوفية 
اجلوفية ل�صتعادة قدرتها على التخزين املائي 
املياه  فاقد  وتخفي�ص  القادمة،  ال�صنوات  عرب 
رفع  خ��الل  من  والتجاري  الفيزيائي  ب�صقيه 

كفاءة ال�صبكات وحت�صني التزويد املائي.
انتظام  م��ن  �صيح�صن  امل�صروع  اأن  وت��اب��ع 
ال�صاعة  م��دار  على  للمواطنني  املياه  و�صول 
التزويد  خ��الل  من  اململكة  مناطق  معظم  يف 
امل�����ص��ت��م��ر، وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة 
القطاع  م��ث��ل:  احل��ي��وي��ة  القطاعات  جلميع 
وال�صناعي  والتجاري  وال�صتثماري  الزراعي 
احلكومية  اخلطط  م��ع  متا�صيا  وال�صياحي، 
الوطني،  الق��ت�����ص��اد  تطوير  اىل  ال��رام��ي��ة 
اإىل  الرامية  اله���داف  حتقيق  اإىل  اإ�صافة 
حلول  وايجاد  املناخي،  التغري  اآث��ار  مواجهة 
خيارات  �صيوفر  حيث  ال�صرب،  مياه  لنق�ص 
املياه  من  لال�صتفادة  احلاجة  حال  اإ�صافية 
اجلوفية بعد ا�صتعادة عافيتها خالل العوام 

القادمة.
اأن امل�����ص��روع ال����ذي ي��ع��د م��ن اك��رب  وب���ني 
يهدف  العامل،  يف  البحر  مياه  حتلية  م�صاريع 
العقبة  يف  الح��م��ر  البحر  مياه  حتلية  اإىل 
املمار�صات  اف�صل  واتباع  عمان”،   – “العقبة 
املتجددة  الطاقة  من  وال�صتفادة  البيئية، 
وتزويد  امل�����ص��روع،  لت�صغيل  الأق�����ص��ى  باحلد 
بطاقة  ال�صرب  مبياه  اململكة  حمافظات  جميع 
300 مليون مرت مكعب �صنويا وهو اأولوية لالمن 
بطول  ناقل  خط  عرب  وذل��ك  الردين،  املائي 
نحو 400 كم اىل جميع املحافظات بحلول عام 

.2028

الملك ورئيس الوزراء الياباني يبحثان عالقات 
الصداقة والتطورات إقليميا ودوليا

برعاية الخصاونة تطوير العقبة توقع مذكرة 
تفاهم لجعل العقبة مركزا إقليميا لوجستيا

المياه: مشروع الناقل الوطني يحرز تقدما 
كبيرا من الناحيتين الفنية والتمويلية

الملك يشارك في مراسم جنازة 
شينزو آبي الرسمية في طوكيو

*طوكيو 
اجلنازة  مرا�صم  يف  الثالثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  �صارك 
الر�صمية لرئي�ص الوزراء الياباين الأ�صبق �صينزو اآبي، التي اأقيمت يف 

قاعة نيبون بودوكان يف طوكيو.
الياباين  ال��وزراء  لرئي�ص  وموا�صاته  تعازيه  امللك  جاللة  وق��دم 

فوميو كي�صيدا واأ�صرة �صينزو اآبي، الذي اغتيل يف متوز املا�صي.
ورافق جاللته يف مرا�صم اجلنازة، التي �صارك فيها قادة وم�صوؤولون 
العامل، �صمو الأمري غازي بن حممد، كبري م�صت�صاري  من خمتلف دول 

جاللة امللك لل�صوؤون الدينية والثقافية واملبعوث ال�صخ�صي جلاللته.

الملك يلتقي في طوكيو 
رئيس المجلس األوروبي

*طوكيو 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل لقائه يف طوكيو الثالثاء 
رئي�ص املجل�ص الأوروبي �صارل مي�صيل، اأهمية تعزيز التعاون والربط 
بني دول الإقليم والحتاد الأوروبي يف جمالت الطاقة والنقل واملياه 

والأمن الغذائي، ل�صيما يف ظل تداعيات الأزمة يف اأوكرانيا.
تو�صيع  فر�ص  الأوروب��ي  املجل�ص  ورئي�ص  امللك  جاللة  وا�صتعر�ص 
تقديره  عن  جاللته  معربا  الأوروب��ي،  والحت��اد  الأردن  بني  التعاون 
للدعم املتوا�صل الذي تقدمه دول الحتاد للمملكة لتنفيذ العديد من 

امل�صروعات التنموية.
الأمري  �صمو  بح�صور  طوكيو  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء،  خالل  وج��رى 
الدينية  لل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صاري  كبري  حممد،  ب��ن  غ��ازي 
يف  التطورات  جممل  بحث  جلاللته،  ال�صخ�صي  واملبعوث  والثقافية 

املنطقة والعامل، ويف مقدمتها الق�صية الفل�صطينية.
مل�صاعي  الداعمة  الأوروب��ي  الحتاد  مبواقف  امللك  جاللة  واأ�صاد 
حل  اأ�صا�ص  على  والإ�صرائيليني  الفل�صطينيني  بني  ال�صالم  حتقيق 

الدولتني.
واأكد جاللته اأهمية دعم اجلهود الرامية لتحقيق ال�صالم العادل 
على  امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  قيام  اإىل  يف�صي  ومبا  وال�صامل، 

خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعا�صمتها القد�ص ال�صرقية.
حلماية  اجلهود  كل  بذل  الأردن  موا�صلة  على  امللك  جاللة  و�صدد 
ورعاية املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية بالقد�ص، من منطلق الو�صاية 

الها�صمية على هذه املقد�صات.
وتطرق اللقاء اإىل اجلهود املبذولة اإقليميا ودوليا يف احلرب على 

الإرهاب، وفق نهج �صمويل.
الأوروب��ي  اهتمام الحت��اد  الأوروب��ي  املجل�ص  رئي�ص  اأك��د  ب��دوره، 
يف  اململكة  جلهود  تقديره  عن  معربا  الأردن،  مع  التعاون  بتعزيز 

ا�صت�صافة الالجئني.
ح�صان،  جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�صر 

وال�صفرية الأردنية يف طوكيو لينا عناب.

ان: قرار حبس الُمدانين بقضية  استئناف عّمً
لط ل� 3 سنوات قطعي مستشفى السَّ

  
ان  *عمَّ

املدانني  من  م  املقدَّ ال�صتئناف  رد  ان  عمَّ ا�صتئناف  حمكمة  رت  قرَّ  
لط  ال�صَّ مبدينة  احل�صني  م�صت�صفى  عن  الأوك�صجني  انقطاع  ق�صية  يف 
التَّ�صبب  باإدانتهم بجرم  مو�صوعا وتاأييد القرار امل�صتاأنف فيما يتعلق 

بوفاة 9 اأ�صخا�ص يف الق�صية.
الت�صبب  بجرم  امل�صتاأنفني  بادانة  ادر  ال�صَّ القرار  اأ�صبح  وبهذا 

بالوفاة وحب�صهم ملدة 3 �صنوات قطعًيا.
يابة  النِّ ا�صتئناف  فيه  ت  وردَّ الثالثاء،  قرارها،  املحكمة  واأعلنت 
والقا�صي  مو�صوعا  امل�صتاأنف  القرار  وتاأييد  مو�صوًعا  م  املقدَّ العامة 
باأحكام  اأنَّه وعماًل  اإىل  القرار  واأ�صار  الق�صية.  اأ�صخا�ص يف   8 برباءة 
املادتني 14 و 16 من قانون حماكم ال�صلح رقم 23 ل�صنة 2017 ف�صخ 
م�صت�صفى  عن  الأوك�صجني  م��ادة  انقطاع  ق�صية  يف  امل�صتاأنف  القرار 
اأحد الأ�صخا�ص مو�صوعا،  احل�صني مبدينة ال�صلط، فيما يتعلق بوفاة 
وعمال باأحكام املادة 178 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية اإعالن 
الق�صائية  الهيئة  وكانت  بوفاته.  الت�صبب  جرم  من  امل�صتاأنفني  براءة 
لدى حمكمة �صلح جزاء عمان واملخت�صة بالنظر يف ق�صية نفاد مادة 
مت  الأوك�صجني من م�صت�صفى احل�صني احلكومي مبدينة ال�صلط قد جرَّ
اأربعة مديرين �صابقني وفني الأوك�صجني يف امل�صت�صفى بتهمة الت�صبب 

بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حب�صهم ملدة ثالث �صنوات.
املا�صي  العام  نهاية  �صدر  ال��ذي  القرار  يف  ال�صلح  حمكمة  ودان��ت 
ورئي�ص  والتوزيع  ل�صوؤون اخلدمات  وم�صاعده  ال�صابق  امل�صت�صفى  مدير 
جمموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوك�صجني 
ال�صابقني يف امل�صت�صفى، بجرم الت�صبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت 
دينارا  و575  اآلف  ثالثة  مبلغ  و�صمنتهم  �صنوات  ثالث  ملدة  حب�صهم 
لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ. وا�صتمرت اجراءات العدالة يف 
ق�صية نفاد مادة الأوك�صجني من م�صت�صفى ال�صلط نحو 250 يوما وعلى 
مدار ت�صعة اأ�صهر كاملة، بداأت من اجراءات النيابة العامة بالق�صية 
احلايل،  العام  من  املا�صي  اآذار  �صهر  من   13 يوم  احلادثة  وقوع  حلظة 
ثم انتقلت اىل املحكمة بداية �صهر ني�صان، وعقدت الهيئة الق�صائية 
 87 لنحو  فيها  ا�صتمعت  جل�صتني،  ا�صبوع  كل  فيها  بالنظر  املخت�صة 

�صاهدا من بينهم 66 �صاهدا قدمتهم النيابة العامة.

انطالق مهرجان األردن الدولي 
لألفالم بدورته العاشرة اليوم

*عمان 
ال��دويل  الأردن  »مهرجان  من  العا�صرة  ال��دورة  فعاليات  تنطلق 
لالأفالم« م�صاء اليوم الأربعاء يف املركز الثقايف امللكي بعمان، وت�صتمر 

حتى الثاين من ال�صهر املقبل.
وي�صارك يف دورة املهرجان 27 فيلمًا عربيًا وعامليًا، يتناف�ص فيه 15 
املتبقية خارج  الأفالم  فيما تعر�ص  املهرجان،  منها على جوائز  فيلمًا 
يف  النجار،  هيفاء  الثقافة،  وزي��رة  وقالت  الر�صمية.  امل�صابقة  اإط��ار 
بيان �صحفي، اإن املهرجان يعمل على تر�صيخ مفاهيم �صناعة ال�صينما 
م�صاحة  لتوفري  وعربّية،  عاملّية  من��اذج  من  يقّدمه  مبا  الأردن،  يف 
نقطًة  وي�صكل  واملراكمة،  التجربة  يرثي  الذي  الب�صري  احل��وار  من 
م�صيئة يف حوار الثقافة والإبداع ملواجهة حتديات اخلطاب املتطرف، 
وتتناول  ق��درات��ه.  وتطوير  الأردين  للمبدع  ال���وزارة  دع��م  م��وؤك��دًة 
ذاتّية  ولقطات  واأح��الم  ونوافذ  اإن�صانّية  حمطات  امل�صاركة  الأف��الم 
تعك�ص الإرادة القوّية، وح�صور ال�صمري وتناق�صات النف�ص الب�صرّية، 

وموا�صيع يف تنوع الثقافات، وحقوق الطفل، ويوميات الإن�صان.
هام�ص  على  الأردنّية  الأفالم  من  لعدد  تقييمية  ندوات  تقام  كما 
ولقاء  ال�صينمائي،  الإنتاج  اإدارة  ور�صة  املهرجان  وينّظم  الفعاليات، 
املهرجان:  �صيوف  فيه  ي�صارك  واحلياة”  “ال�صينما  بعنوان:  مفتوح 
واإخ��اء  ال��ب��ارودي،  رمي  رّي��ة،  اأب��و  كمال  جنم،  اآلء  ال�صكرجي،  ج��واد 

�صعراوي على يومني متتاليني.
فيلم  لأف�صل  متنح  جوائز  ب�8  للظفر  امل�صاركة  الأف��الم  وتتناف�ص 
اإ�صاءة  واأف�صل  �صيناريو،  واأف�صل  وممثلة،  وممثل،  واخ��راج،  متكامل، 
وت�صوير، واأف�صل مونتاج” ومو�صيقى ت�صويرية، وتتكون جلنة حتكيم 
املهرجان من الفنان خريي ب�صارة، والدكتور علي الربيعات، والدكتور 

عامر غرايبة.

الملك يجتمع بوزير االقتصاد 
الياباني في طوكيو

*طوكيو 
بوزير  الثالثاء،  طوكيو  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اجتمع 
ني�صيمورا، لبحث  يا�صوتو�صي  الياباين  التجارة وال�صناعة والقت�صاد 

�صبل تو�صيع التعاون القت�صادي بني البلدين.
ل��الأردن  القت�صادي  التحديث  روؤي���ة  اإىل  امللك  جاللة  واأ���ص��ار 
والقطاعات التي ميكن التعاون فيها مع اليابان، مثل املياه والت�صالت 

وتكنولوجيا املعلومات، ف�صال عن التعامل مع اآثار التغري املناخي.
غازي  الأمري  �صمو  ح�صره  الذي  الجتماع  خالل  جاللته،  واأعرب 
والثقافية  الدينية  لل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صاري  كبري  حممد،  بن 
لالجئني  اليابان  لدعم  تقديره  عن  جلاللته،  ال�صخ�صي  واملبعوث 
يف  البلدين  بني  ال�صراكة  اأهمية  م��وؤك��دا  امل�صت�صيفة،  واملجتمعات 

القطاعات التنموية.
امل�صتويني  على  التعاون  �صرورة  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأع��اد 
الغذائي  والأم���ن  الطاقة  لتحديات  للت�صدي  وال���دويل  الإقليمي 

الناجمة عن انعكا�صات الأزمة يف اأوكرانيا.
الياباين  والقت�صاد  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  اأ���ص��اد  ب���دوره، 
يف  وبجهوده  الإقليم،  يف  القت�صادي  التعاون  تعزيز  يف  الأردن  بدور 

ا�صت�صافة الالجئني.
ح�صان،  جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�صر 

وال�صفرية الأردنية يف طوكيو لينا عناب.

رئيس الوزراء يلتقي األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

*عمان 
ا�صتقبل رئي�ص الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة يف مكتبه برئا�صة 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ص  العام  الأمني  الثالثاء،  الوزراء 
التوا�صل  منتدى  يف  امل�صارك  املرافق  والوفد  احلجرف  نايف  الدكتور 

القت�صادي اخلليجي الردين الذي بداأ اعماله يف عمان اليوم.
واكد رئي�ص الوزراء عمق العالقات ال�صرتاتيجية واملتميزة التي 
اخلليج  دول  مع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الردن  تربط 
العربي ال�صقيقة، لفتا اىل العالقة الخوية التي تربط جاللته مع 

اخوانه ا�صحاب اجلاللة وال�صمو قادة دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
الدولة   ، اللقاء الذي ح�صره وزراء  الوزراء خالل  كما اكد رئي�ص 
ل�صوؤون  والدولة  اجل��ازي  ابراهيم  الدكتور  ال��وزراء  رئا�صة  ل�صوؤون 
والتجارة  وال�صناعة  التل  نواف  الدكتور  احلكومي  والتن�صيق  املتابعة 
دول  مع  العالقات  بتعزيز  الردن  التزام  ال�صمايل،  يو�صف  والتموين 
اخلليج العربية وتو�صيع جمالت التعاون امل�صرتك خدمة مل�صالح هذه 

الدول و�صعوبها.
اخلليجية  الردنية  العالقات  خ�صو�صية  اىل  اخل�صاونة  ولفت 
ال�صيا�صية  ال�صعد  جميع  وع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ي  اط��اره��ا  يف  ومت��ي��زه��ا 
والمني  والزراعي  وال�صتثماري  ال�صناعي  والتعاون  والقت�صادية 

والع�صكري وامن احلدود والطاقة والربط الكهربائي.
وبني ان التحديات القليمية والعاملية وازمة كورونا اكدت اهمية 
التعاون والتكامل بني الدول ال�صقيقة �صيما يف جمالت المن الغذائي 

والحتياجات الطبية.
كما بني اهتمام الردن با�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات من دول 
اململكة،  يف  العربية  ال�صتثمارات  حاليا  تت�صدر  التي  العربي  اخلليج 
ل�صتقطاب  ال��الزم��ة  الت�صهيالت  بتقدمي  احلكومة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا 

ال�صتثمارات ومتكني القائم منها.
ورحب رئي�ص الوزراء بانعقاد فعاليات منتدى التوا�صل القت�صادي 
يف  دوره  اهمية  مبينا  عمان،  يف  الثالثة  بدورته  الردين  اخلليجي 
العربي  اخلليج  ودول  الردن  يف  اخلا�ص  القطاع  بني  التوا�صل  تعزيز 

ل�صتك�صاف جمالت التعاون والفر�ص القائمة لال�صتثمار .
وا�صاد اخل�صاونة بالدور الذي يقوم به �صفراء دول جمل�ص التعاون 
الخوية  العالقات  اوا�صر  تعزيز  يف  الردن  يف  العربي  اخلليج  لدول 

ودفع م�صرية التعاون امل�صرتك اىل افاق ارحب.
من جهته، اكد الأمني العام ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
ا�صحاب اجلاللة  ال�صادقة من قبل  الرغبة  نايف احلجرف،  الدكتور 
العالقات  لتعزيز  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  ق���ادة  وال�صمو 

ال�صرتاتيجية والخوية مع الردن .
وقال: اإننا ن�صعى لتعزيز العالقات امل�صرتكة نحو تكامل اقت�صادي 
التوا�صل  منتدى  يف  املميزة  امل�صاركة  اىل  لفتا  املجالت،  جميع  يف 
القت�صادي اخلليجي الردين التي زادت على 400 م�صارك، ما يعك�ص 
الهتمام الذي توليه دول جمل�ص التعاون والردن يف تنمية التعاون 

القت�صادي وحركة التبادل التجاري وال�صتثماري.
ل�صت�صافة  م�صتعدة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  ان  وا�صاف 
تعزيز  يف  ت�صهم  متخ�ص�صة  عمل  ور�ص  وعقد  القادم  املنتدى  اعمال 

التعاون وحركة التجارة وال�صتثمارات بني اجلانبني .
الردن  لدى  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  �صفراء  اللقاء  وح�صر 
ال�صريفني  احلرمني  خادم  و�صفري  الرويعي  احمد  البحريني  ال�صفري   ،
وال�صفري  ثاين  اآل  �صعود  القطري  وال�صفري  ال�صديري  بندر  بن  نايف 
التعاون  جمل�ص  دول  غرف  احتاد  ورئي�ص  الديحاين  عزيز  الكويتي 
عجالن العجالن وروؤ�صاء غرف التجارة يف الدول الع�صاء يف املجل�ص 

وعدد من امل�صوؤولني.



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

 األربعاء )28( أيلول 2022
3العدد )2392( محلي

*عمان 
واف����ق جم��ل�����ص الأع���ي���ان ع��ل��ى ق��ان��ون 
املجل�ص الطبي الأردين كما ورد من جمل�ص 
النواب، يف جل�صته الثالثاء برئا�صة رئي�ص 
رئي�ص  وح�����ص��ور  ال��ف��اي��ز  في�صل  املجل�ص 
وهيئة  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء 

الوزارة.
الطبي  املجل�ص  قانون  م�صروع  ويعفي 
ملزاولة  اخت�صا�ص  �صهادة  على  احل�صول 
اأ�صنان،  وطبيب  ب�صري،  طبيب  كل  املهنة، 
و�صيديل، ح�صل على اأعلى �صهادة اخت�صا�ص 
دولة  من  اأو   ،2002 ع��ام  قبل  اخل��ارج  من 
تربطها بالأردن اتفاقيات اعرتاف متبادل، 
ينتهي  معتمد  تدريبي  لربنامج  وف��ق��ًا  اأو 
رخ�صة  مع  املخ�ص�ص  المتحان  باجتياز 
انقطاع  دون  اأع��وام   3 ملدة  �صارية  مزاولة 
اىل  ا�صافة  الرخ�صة،  منح  الذي  البلد  يف 
اخت�صا�ص  �صهادة  اأعلى  على  ح�صل  من  كل 
من  الخت�صا�ص  يكون  اأن  �صرط  ف��رع��ي، 
التخ�ص�ص  يف  يعادله  ما  اأو  الطبي  املجل�ص 

الفرعي  التخ�ص�ص  يكون  واأن  الرئي�صي، 
ولي�ص  الرئي�صي،  للتخ�ص�ص  فرعًا  اجلديد 

له جلنة متخ�ص�صة.
فرا�ص  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  وق���ال 
يف  يت�صدد  القانون  م�صروع  ان  ال��ه��واري، 
الكفاءات  جللب  توفرها  الواجب  ال�صروط 
واملاأمونية،  الكفاءة  من  والتحقق  الطبية 
وذل���ك م��ق��ارن��ًة ب���دول اجل���وار، لف��ت��ًا اىل 
وبع�ص  الردن  بني  الطبية  الفجوة  ات�صاع 
الفرعية،  التخ�ص�صات  ظهور  ب�صبب  الدول 
ال��ذي تطلب معاجلة ه��ذا الأم��ر يف  الأم��ر 

هذا القانون.
كما اأقر العيان معديل قانوين خدمة 
ال�صباط يف القوات امل�صلحة، وخدمة العلم 
كما   2022 ل�صنة  الحتياطية  واخلدمة 

وردا من جمل�ص النواب.
واأو���ص��ى الأع��ي��ان احل��ك��وم��ة، ب��اإع��ادة 
النظر يف مو�صوع تفعيل خدمة العلم نظرًا 

للظروف احلا�صرة.
وبح�صب ال�صباب املوجبة ياأتي تعديل 

التطورات  ملواكبة  ال�صباط  خدمة  قانون 
النظر  واإع��ادة  امل�صميات،  تغيري  خالل  من 
ب��اأح��ك��ام ال��ن��ق��ل والن���ت���داب والإع�����ارة 
وال�صتغناء عن اخلدمة والطرد والإعادة 
اإج��ازة  اأح��ك��ام  تنظيم  اىل  اإ�صافة  اليها، 
وال�صتيداع،  والإحل��اق  اليد  وكف  الأب��وة 
العلم  خ��دم��ة  ق��ان��ون  تعديل  يتيح  فيما 
“وثيقة  اىل  العلم  خدمة  وثيقة  حتويل 
تقررها  اأخ��رى  و�صيلة  اأي  اأو  الكرتونية” 

القوات امل�صلحة الأردنية.
ووق���ف اع�����ص��اء امل��ج��ل�����ص واحل��ك��وم��ة 
وق��راأوا  اجلل�صة  م�صتهل  يف  �صمت  دقيقة 
الأ�صبق  والوزير  العني  روح  على  الفاحتة 
�صمري مطاوع الذي وافته املنية يف ال�صاد�ص 

ع�صر من ال�صهر اجلاري.
اأم��ني ع��ام جمل�ص الأع��ي��ان علي  وك��ان 
الإرادة  ن�ص  اجلل�صة  بداية  يف  تال  الزيود 
في�صل  تعيني  املت�صمنة  ال�صامية  امللكية 
من  اعتبارًا  الأعيان  ملجل�ص  رئي�صًا  الفايز 

اليوم الثالثاء.

*عّمان 
الأعيان،في�صل  جمل�ص  رئي�ص  اأك���د 
ال��ف��اي��ز، ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
خمتلف  يف  الأوروب�����ي  والحت����اد  الأردن 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  خا�صة  املجالت، 

والربملانية.
ال��ث��الث��اء، يف  ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه 
جلنة  مقرر  الأع��ي��ان،  جمل�ص  ب��دار  مكتبه 
يف  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون 
اأوروبا لوكيد�ص  اجلمعية الربملانية ملجل�ص 
ال�صداقة  رئي�ص جلنة  يورغو�ص، وبح�صور 
املجل�ص  يف  الأوروبية  الأردنية  الربملانية 
العني ن�صال قطامني، اإىل جانب العني خالد 

البكار.
الأو�صاع  اللقاء،  خالل  الفايز،  وعر�ص 

الراهنة يف املنطقة، مبينا اأن الأردن ورغم 
ا�صتطاع  اأنه  اإل  املوؤملة من حوله،  الأحداث 
واأمنه،  ا�صتقراره  على  واحلفاظ  جتاوزها 
احلديثة  الدولة  بناء  يوا�صل  اليوم  وهو 
امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  القوية، 

عبداهلل الثاين.
ا�صالحات  يجري  الأردن  “اأن  واأ�صاف 
ت�صتهدف  ك��ب��رية،  واقت�صادية  �صيا�صية 
الو�صول اإىل احلكومات الربملانية احلزبية 
وامل��راأة  ال�صباب  دور  وتعزيز  الرباجمية، 
وتعزيز  و�صيا�صيا،  اقت�صاديا  ومتكينهما 
امل�صوؤولية  حتمل  يف  ال�صعبية  امل�صاركة 
البيئة  حت�صني  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 
ودفع  امل�صتثمرين،  وحماية  ال�صتثمارية 
امليزات  م��ن  ال�صتفادة  اإىل  امل�صتثمرين 

ال�صتثمارية يف الأردن«.
واأكد رئي�ص جمل�ص الأعيان اأن ال�صالح 
يف الأردن عملية متدرجة ومتوا�صلة، وهو 
وارثنا  وتقاليدنا  قيمنا  من  نابع  ا�صالح 

احل�صاري.
وبني الفايز اأن الأردن دولة تقوم على 
تنبذ  والت�صامح،  والع��ت��دال  الو�صطية 
فد�صتورها  الكراهية،  وخطاب  التطرف 
واحلرية  العدالة  قيم  احرتام  على  يوؤكد 
واح��رتام  الآخ��ر  وقبول  الإن�صان  وحقوق 
الن�صر  حرية  ويعزز  الآخر،  والراأي  الراأي 
والتعبري يف اإطار القانون، وجميع مواطنيها 
ذات  وعليهم  احل��ق��وق  ذات  لهم  �صوا�صية 
الواجبات، والقانون مرجعية اجلميع عند 

الختالف.

*عمان 
الذي  القد�ص،  على  عني  برنامج  ر�صد 
الث��ن��ني،  الأردين،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع��ر���ص��ه 
امل�صلني  على  الحتالل  �صلطات  اعتداءات 
من  ومنعهم  امل��ب��ارك  الق�صى  امل�صجد  يف 
املتطرفني  اأم��ام  املجال  وفتح  فيه،  ال�صالة 

اليهود لقتحامه بحماية ال�صرطة.
وعر�ص الربنامج يف تقريره ال�صبوعي 
امل�صور يف القد�ص، م�صاهد توثق اعتداءات 
ج��ن��ود و���ص��رط��ة الح���ت���الل ع��ل��ى م�صن 
فل�صطيني وطرحه اأر�صًا، كما عر�ص م�صاهد 
لعتقال امل�صلني والعتداء عليهم بال�صرب 

واإبعادهم عن امل�صجد الأق�صى املبارك.
الحتالل  �صلطات  اأن  التقرير  واأو�صح 
ي��ت��ج��اوز  مل  فل�صطيني  ك��ل  مب��ن��ع  ق��ام��ت 
القبلتني  اأوىل  دخ��ول  من  عامًا  الأرب��ع��ني 
ال�صنة  “راأ�ص  ٌي�صمى  م��ا  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

العربية«.
كادت  الأق�صى  امل�صجد  باحات  اأن  وبني 
اأن تخلو من امل�صلني امل�صلمني ب�صبب القيود 
عليهم،  الح��ت��الل  �صلطات  فر�صتها  التي 
حيث قامت بطرد واعتقال من تواجد منهم 
للمتطرفني  �صمحت  ثم  ومن  ال�صاحات،  يف 
ودعت  كبرية،  ب��اأع��داد  باقتحامه  اليهود 
ل”النفخ  املتطرفة  اليهودية  اجلماعات 
حتت  امل�صجد  ���ص��اح��ات  داخ���ل  بالبوق” 
و�صرطة  �صلطات  قبل  من  مت�صددة  حرا�صة 
اأ���ص��ر فيه  ال����ذي  ال��وق��ت  الح���ت���الل، يف 
املرابطون واملرابطات على ال�صالة بالقرب 
رغم  امل��ب��ارك  الق�صى  امل�صجد  اأب���واب  من 

منعهم من الو�صول اإليه.

اأن املدينة املقد�صة  اإىل  التقرير  واأ�صار 
“التوتر  م��ن  ح��ال��ة  الأي����ام  ه���ذه  تعي�ص 
اأن باتت العياد اليهودية  املت�صاعد” بعد 
يقوم  ح��ي��ث  املقد�صيني”،  ع��ل��ى  “نقمة 
بالتنغي�ص  العياد  هذه  خالل  الحتالل 
العبادة  بحرية  حقهم  من  ومينعهم  عليهم 

واحلركة والعي�ص ب�صكل طبيعي.
والتقى الربنامج الذي يقدمه الإعالمي 
جرير مرقة، عرب ات�صال فيديو من القد�ص 
الذي  دياب،  اأبو  فخري  املقد�صي  بالباحث 
“جماعات  ت�صع  الحتالل  �صلطات  اإن  قال 
العربية  الت�صمية  -وهي  واملعبد”  الهيكل 
اهتماماتها  مقدمة  يف  الأق�صى-  للم�صجد 
وت��ق��وم ب��دع��م��ه��م، ب��ه��دف ا���ص��ت��غ��الل ه��ذه 
النواحي اليديولوجية والدينية لتحقيق 
الو�صاية  تفريغ  اأولها  �صيا�صية،  مكا�صب 
اليهود  اأحقية  اإثبات  وحماولة  الها�صمية 
يف امل�صجد الأق�صى وفر�ص الواقع اليهودي 
ع��ل��ي��ه، م��ت��ج��اه��ل��ني ال��ق��ان��ون وامل��واث��ي��ق 

الدولية.
ببناء  بداأوا  باأنهم  اعتقاده  اإىل  واأ�صار 
وجت�صيد  خطوة،  خطوة  امل��زع��وم  الهيكل 
فهم  ولذلك  ال��واق��ع،  اأر���ص  على  اأفكارهم 
يقومون بتفريغ كل املعاهدات والتفاقيات 
املربمة مع ال�صلطة الفل�صطينية واحلكومة 

الأردنية.
الحتالل  �صلطات  اأن  دي��اب  اأب��و  واأك��د 
بداأت الآن بتنفيذ فكرة اإزالة كل ما يدلل 
والإ�صالمية،  العربية  القد�ص  هوية  على 
يهودية”  “قد�صية  ب���  ذل��ك  وا���ص��ت��ب��دال 
اليمني  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  الأق�����ص��ى،  بامل�صجد 

املتطرف الإ�صرائيلي يعمل حاليًا على هذه 
اخلطوات.

الإ�صرائيلية  النتهاكات  ان  واأو���ص��ح 
العتداء  يف  تتمثل  واملقد�صيني  للقد�ص 
امل�صجد،  دخ��ول  من  ومنعهم  امل�صلني  على 
وا�صتفزاز م�صاعر امل�صلمني من خالل اإدخال 
فيه،  بالبوق  والنفخ  امل�صجد  اإىل  القرابني 
امل�صجد،  اأ�صا�صات  تهدد  التي  واحلفريات 
ال�����ص��واه��د  ع��ل��ى  اإىل الع���ت���داء  اإ���ص��اف��ة 
اإىل  م�صريًا  الأق�صى،  حميط  يف  الإ�صالمية 
قبل  الرحمة  ب��اب  مقربة  على  الع��ت��داء 

فرتة.
ه��ذه  ج��م��ي��ع  م���ن  ال���ه���دف  اأن  وب����ني 
الو�صع  تغيري  حماولة  يف  يكمن  النتهاكات 
امل�صجد  ان  مو�صحا  امل�صجد،  يف  ال��ق��ائ��م 
تناف�ص”  “حلبة  مبثابة  اأ�صبح  الأق�صى 
لالأحزاب اليهودية لك�صب مزيد من اأ�صوات 
عدد  زي��ادة  واأن  وامل�صتوطنني،  املتطرفني 
الآون���ة  يف  وت��ريت��ه��ا  وت�صاعد  الهجمات 
بغالف  �صيا�صية  ل�صباب  يعود  الخ���رية 

ديني.
الفل�صطينيني  ���ص��م��ود  اأن  واأو����ص���ح 
واأج��ل  جمد  خ��ا���ص،  ب�صكل  واملقد�صيني 
وحماولت  التهويد  م�صروعات  من  الكثري 
للم�صجد  واملكاين  الزماين  الواقع  تغيري 
من  الدعم  جانب  اإىل  امل��ب��ارك،  الأق�صى 
الر�صمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ك��ن��ائ�����ص  ق��ب��ل 
موؤكدًا  القد�ص،  اأوقاف  دائرة  راأ�صها  وعلى 
واح��دًا  �صفًا  باملر�صاد  يقف  اجلميع  اأن 
املتطرفون  بها  يقوم  التي  لالقتحامات 

اليهود يف كل مرة.

األعيان يوافق على المجلس 
الطبي وخدمة الضباط والعلم

الفايز يلتقي مقرر لجنة الشؤون السياسية 
والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عين على القدس يرصد تنكيل االحتالل 
بالمقدسيين لتسهيل اقتحام األقصى

مقال رئيس التحرير

ق��ب��ل ا���ص��اب��ي��ع جن��ا طفل 
يبلغ من العمر �صتة اعوام  باعجوبة من ثالث كالب 

م�صعورة هاجمته يف منطقة جبل املغري بالبرتاوي وحتديدا يف وقت 
الظهرية وكان الف�صل يف انقاذ الطفل لوجود عمال البلدية بالقرب 
امل�صكني  الطفل  عن  وابعدوها  الكالب  هاجموا  ما  �صرعان  حيث  منه 
الذي احتمى باعمدة الهاتف والكهرباء لكن هذا املوقف �صيكون له 

توابعه النف�صية مع الطفل عندما يكرب  .
ا�صبحت  الكالب  ان  اذ  والخري  الول  يكن  ومل  لن  الطفل  وهذا 
م�صعورة وتهاجم امل�صلني القا�صدين امل�صاجد يف �صاعات الفجر الوىل 
كما انها فر�صت حظر التجوال ليال على الهايل القاطنني يف احياء 
ويف  ال�صاكنني  تهدد  وا�صبحت  والوينك  واملغري  وامل�صامري  ار�صالن 
املقابل هناك �صمت مطبق من قبل املجل�ص البلدي الذي ما زال ميار�ص 

احللول التخديرية ويقف موقف املتفرج يف هذا امللف .
 ويف الفرتة الخرية ا�صبحت هناك قطعان من الكالب امل�صعورة 
تداهم الحياء ليال بحثا عن الطعام قرب حاويات البلدية وبع�صها 
غياب  هناك  اي�صا  اجلوع   �صدة  من  والثعالب  القطط  يهاجم  ا�صبح 
وق�صم  والزراعة  ال�صحة  وكذلك  املحافظة  يف  البيئة  لق�صام  تام 
البيطرة علما ان بلدية اربد بادرت بايجاد حلول لهذه الكالب لكن 

عندنا يف الزرقاء غياب تام للم�صوؤولني والق�صام والدوائر املعنية .
عن  بعيدة  منطقة  يف  الكالب  جتميع  يف  يكمن  احلل  بان  علما   
م�صالخ  خملفات  من  لها  الطعام  وتقدمي  عليها  �صياج  وعمل  ال�صكان 
م�صالخ  وان  خا�صة  ولمانة  البلدية  وم�صالخ  والنتافات  الدواجن 
الدواجن غالبيتها موجودة يف الظليل يعني حمافظة الزرقاء وكذلك 
الحياء  اىل  الكالب  تاتي  ومل  لن  وعندها  لها  املياه  م�صارب  تقدمي 

امل�صكونة بحثا عن الطعام .
�صاعات  طوال  تنبح  تظل  الكالب  من  القطعان  هذه  الخر  المر 
الليل الوىل وحتى الفجر على �صكل �صمفونيات مزعجة جدا ترعب 
لطفال ال�صغار حديثي الولدة وحتى الطفال املدركني وحتى بع�ص 
الن�صاء تخاف من �صوتها املزعج لننا نتحدث عن ع�صرين واربعني كلب 
م�صعور كلها ت�صيح مع بع�ص يف وقت واحد اما عملية حظر التجوال 
فال احد ي�صتطيع اخلروج ليال وامل�صي يف �صوارع الحياء التي ذكرت 

لنها تهدد امل�صاة وت�صكل خطر على حياتهم .
حظر جتوال

اأما حممود عمر وهو اأحد �صكان حي جبل املغري، قال اإنهم يعي�صون 
اإن  وق��ال  امل�صعورة   الكالب  ه��ذه  عليهم  فر�صته  للتجوال  حظر  يف 
الكبار  وحتى  الطفال  تهاجم  الكالب  ا�صبحت  اإذ  تفاقمت،  امل�صكلة 
وتعتدي على القطط يف منظر م�صتهجن وا�صتنكر عمر �صمت الدوائر 
والبيطرة  ال�صحة  اق�صام  او  البلدية  او  املحافظة  �صواء  احلكومية  
وكذلك لجهزة لمنية ويبدو ان لجهزة �صتتحرك عندما نفقد طفل 
بريء ل �صمح اهلل لننا تعودنا  على نظام الفزعة ونتحرك عندما 

تقع الفا�ص بالرا�ص .
اأي�صًا  بع�صها  تهاجم  ب��داأت  امل�صعورة  الكالب  فاإن  عمر،  وبح�صب 
يف  املعنية  “اجلهات  اأن  اإىل  لفتًا  وح�صيتها،  وزادت  عددها  وارتفع 
ما  وك��ل  للم�صكلة  حال  يجدوا  ومل  الآن  حتى  تزرهم،  مل  ال��زرق��اء، 
الأبواب  غلق  واإحكام  املنازل  يف  الأطفال  حب�ص  هو  عمله  بقدرتهم 
يف  اخلروج  اأو  للت�صوق  او  للجامع  الذهاب  اأثناء  معهم  الع�صي  وحمل 

ال�صباح اأو عند �صاعات امل�صاء خوفًا من تكرار الهجمات
حملة تطهري

كبرية  حلملة  جدية  نوايا  وجود  عن  ك�صفت  مطلعة،  م�صادر  لكن 
م�صرتكة ما بني البلدية وق�صم البيطرة بالزراعه وال�صحة وال�صرطة 
من اجل جتميع  هذه الكالب ال�صائبة وامل�صعورة وقد خ�ص�صت البلدية 
مناطق  يف  اله���ايل  وينتظر  احلملة  لهذه  ال��الزم��ة  املالية  املبالغ 
البرتاوي خا�صة ار�صالن وامل�صامري وجبل املغري والوينك واملار يو�صف 
انطالق حمالت تخدير هذه الكالب وجتميعها يف مكان واحد بعيدا 
ت�صكله  باتت  ملا  اأ�صهر  عدة  منذ  الكالب  هذه  ان  خا�صة  ال�صكان  عن 
من خطر عليهم وعلى عوائلهم على اإثر ارتفاع وترية الهجمات التي 
يتعر�ص لها اأبناء هذه الحياء، لكن عدم توفر التخ�صي�ص املايل يف 
، لكن جمعيات  ال�صبب وراء تاأخر هذه احلمالت  املا�صية كان  الفرتة 
الكالب  بالق�صاء على  باحليوان ترفق هذه احلمالت اخلا�صة  الرفق 
ال�صائبة وتقول اإن هذه املمار�صات غري اإن�صانية ووح�صية واإن الدولة 
حلول  اإىل  واللجوء  احليوانية  ال��رثوة  وحماية  باحلفاظ  مطالبة 
يف  ال�صاّلة  احليوانات  وجتميع  التعقيم  غرار  على  القتل،  غري  اأخرى 

ماآٍو ومقاّر خم�ص�صة لها .

خالد خازر الخريشا

الكالب المسعورة تفرض 
حظر التجوال العام على 

احياء البتراوي بالزرقاء

khrishakhaled@yahoo.com

مجلس األعيان ُيقر 
قانون حقوق الطفل

*عمان 
املجل�ص  رئي�ص  برئا�صة  الثالثاء،  جل�صته  يف  العيان  جمل�ص  اأقر 
الدكتور ب�صر اخل�صاونة وهيئة  الوزراء  الفايز وح�صور رئي�ص  في�صل 

الوزارة، م�صروع قانون حقوق الطفل كما ورد من جمل�ص النواب.
وحقوقهم،  الأط��ف��ال  رع��اي��ة  موا�صيع؛  امل�����ص��روع  م��واد  وت�صمل 
ممار�صة  وتنظيم  احلقوق،  هذه  ومراقبة  بر�صد  املخت�صة  واجلهات 
والثقافية  الأ�صرية  الأم���ور  ذل��ك  يف  مبا  وحقوقه  حلريته  الطفل 
اآليات  عن  ف�صاًل  وال�صحة،  بالتعليم  املتعلقة  واحلقوق  والجتماعية، 

وتدابري حلماية الطفل، والعقوبات عند انتهاك حقوقه.
وتبا�صر وزارة ال�صحة خالل مدة ل تتجاوز �صنتني من نفاذ القانون 
الثامنة  )دون  لالأطفال  املجاين  ال�صحي  التاأمني  بتطبيق  اجلديد 
ع�صرة( على اأن ي�صتكمل تنفيذه يف مدة ل تتجاوز 10 �صنوات، بينما 
ت�صرب  منع  امل�صروع،  وفق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اج��راءات  تكفل 
العدد  التعليم وتوفري  نوعية  التعليم و�صمان  انقطاعه عن  او  الطفل 
ادائهم ورفع كفاءتهم وتنمية  املعلمني واملر�صدين وتطوير  الكايف من 
وتربيته  الطفل  لنمو  توعوية  برامج  توفري  اىل  ا�صافة  قدراتهم، 

ال�صحية.
بتاأمني  الجتماعية  التنمية  وزارة  تلتزم  ال��ق��ان��ون  وبح�صب 
الأطفال يف دور الأحداث بوجبات متوازنة ورعاية وقائية وعالجية 
يف  ادماج  اعادة  برامج  مع  واجتماعي،  نف�صي  ودعم  وتعليم  منا�صبة 
املجتمع وتاأمني الدور باملرافق الالزمة و�صمان امل�صتوى ال�صحي الالئق 
اإعداد  ل�صوؤون ال�صرة  العامة، فيما يتوىل املجل�ص الوطني  والنظافة 

تقارير دورية ودرا�صات فنية عن حالة حقوق الطفل يف اململكة.
وكان رئي�ص اللجنة القانونية يف جمل�ص العيان احمد طبي�صات، 
ال�صريعة  مع  متامًا  يتوافق  ن�صو�صه  وبكامل  القانون  م�صروع  ان  بني 
لفتًا  واملجتمع،  الطفل  مل�صالح  نافع  وم�صمونه  وتقاليدنا،  الإ�صالمية 
اىل حملة ظاملة �صد القانون اثارها بع�ص مثريي الفنت، حرفوا خاللها 

املعنى احلقيقي مل�صروع القانون .

وزراء زراعة عرب: التكامل الزراعي 
بين الدول العربية طوق نجاة

*عمان 
التجاري  والتبادل  الزراعي  التكامل  اأن  عرب،  زراعة  وزراء  اكد   
بتكلفة  ان�صيابيتها  ي�صمن  ب�صكل  العربية  الدول  بني  الزراعية  لل�صلع 
اأقل، هو طوق النجاة من اأزمة الأمن الغذائي التي باتت تهدد العامل 
و�صفوها  التي  العربية  املنطقة  على  كبريا  خطرا  وت�صكل  اأجمع 
بالأكرث ه�صا�صة نظرا ملوجات اجلفاف التي اأملت اخريا، بالوطن العربي 

وتداعيات التغري املناخي.
وقال الوزراء العرب يف ت�صريحات خا�صة لوكالة الأنباء الأردنية 
�صيا�صيا  امللتهب  الإقليم  و�صط  الآمن  املالذ  ليزال  الأردن  اإن  )برتا(، 
واأمنيا، موؤكدين اأن اجلهود امللكية كانت باكورة الإلتفات العربي لأزمة 
الأمن الغذائي واأن اململكة كانت خري و�صيط لدرء النزاعات الإقليمية 
ان�صيابية  التي ت�صمن  ال�صيا�صات الإقت�صادية والزراعية  وف�صلها عن 
ال�صلع الزراعية مبا يحقق م�صلحة ال�صعوب العربية يف خطة �صمولية 
والقدرة  يتوافق  مبا  العربية  لل�صعوب  ال�صلع  توفري  ت�صمن  متكاملة، 

ال�صرائية للمواطنني.
اأن  ح�صن،  احلاج  عبا�ص  الدكتور  اللبناين  الزراعة  وزير  واو�صح 
توفر املنتجات بالأ�صواق ليكفي لتحقيق الأمن الغذائي بل يجب اأن 
ينعم  العربي  املواطن  اأن  لنجزم  ال�صلعة  �صراء  على  القدرة  تتحقق 
من  جعلت  الرو�صية  الأوكرانية  الأزم��ة  اأن  ل�صيما  الغذائي،  بالأمن 

الأمن الغذائي مرتنحا و�صاعف ا�صعار العديد من ال�صلع.
ولفت احلاج ح�صن، اإىل اأن ال�صراكات بني الدول العربية واملنظمات 
الأممية واملنظمات التابعة لالأمم املتحدة، يعد احلل الأمثل للخروج 
باأمان من اأزمة الأمن الغذائي، مبينا ان ذلك يجعل اجلهد الدويل يكون 
حتت مظلة جامعة الدول العربية ويحقق اجلهد اجلمعي لأي منظمة 
ل�صمان جناح م�صروع متكامل ي�صاعد جميع الدول العربية التي تعاين 

من تلك الزمة، والأكرث تاأثرا بالركود الإقت�صادي.
وا�صاف اأن الدول العربية هي الأكرث ه�صا�صة امام حتديات الأمن 
الغذائي نظرا لالأزمات ال�صيا�صية والأمنية التي األهبت الإقليم، ا�صافة 

اإىل موجات اجلفاف املتتابعة.
ودعا اىل تاأطري اجلهد الدويل امل�صاعد من خالل التن�صيق املطلق، 
يف  تفاهم  اتفاقية  توقيع  اأن  موؤكدا  املرجوة،  النتائج  اىل  للو�صول 
القطاع الزراعي ي�صكل اأولوية ملحة للجميع لالنطالق يف عمل عربي 

جامع يفتح البواب اأمام تطوير هذا امللتقى.
من جهته، اكد وزير الزراعة والإ�صالح الزراعي ال�صوري املهند�ص 
الغذائي �صوف تتفاقم يف حال مل  اأن ازمة المن  حممد ح�صن قطنا، 
اإىل  بينها، لفتا  فيما  الزراعي  التكامل  ب�صاأن  العربية  الدول  تتعاون 
اأن الأزمات ال�صيا�صية التي اأملت بالإقليم قد اأثرت ب�صكل مبا�صر على 

اإن�صيابية ال�صلع.
ودعا وزير الزراعة ال�صوري، اىل ف�صل ال�صراعات ال�صيا�صية عن 
التجاري  التبادل  ال�صيا�صات الإقت�صادية والزراعية، ل�صمان دميومة 
بيئة  من  والإ�صتفادة  املتبادلة  الإحتياجات  لتاأمني  ال�صلع  وان�صيابية 

الوطن العربي الزراعية املتوازنة بح�صب و�صفه.
تواجه  التي  التحديات  اهم  من  تعد  املناخية  التغريات  ان  وبني 
اجلفاف  موجات  اىل  لفتا  العربي،  الوطن  يف  الغذائي  الأمن  حتقيق 
ال�صديدة التي عانت منها بع�ص الدول يف الآونة الخرية ب�صبب ارتفاع 

درجات احلراة التي مل ت�صهدها الدول الغربية �صابقا.
مازالت  العربي  للمواطن  ال�صرائية  ال��ق��درة  ان  اىل  ا���ص��ار  كما 
املطروحة  الأ�صعار  ان  موؤكدا  ال�صلع،  توفري  يف  اجلهود  رغم  منخف�صة 

حاليا مل تتواءم بعد مع قدرة املواطن ال�صرائية.
واكد ان هذه املعادلة �صتتوازن بتكاتف الدول العربية نظرا لأن 
على  �صتنعك�ص  وبالتايل  الإنتاج،  تكلفة  من  �صتخفف  ال�صلع  ان�صيابية 

انخفا�ص الأ�صعار بجيث تكون يف متناول امل�صتهلك.
بعد  اململكة  تنجح  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  ال�����ص��وري  ال��وزي��ر  واأع����رب 
تبادل  يف  وا�صحة  عمل  بربامج  عقدت  التي  واللقاءات  الجتماعات 
وتوحيد  والنباتية،  البيطرية  احلجرية  الإجراءات  حول  املعلومات 
مناذج ال�صهادات ال�صحية، مبا يتوافق مع املعايري الدولية واملتطلبات 
املحلية لكل دولة، وو�صع هيكلية وا�صحة وروزنامة زراعية م�صرتكة 

تراعي احتياجات ال�صوق.
كرمي  حممد  املهند�ص  العراقي  ال��زراع��ة  وزي��ر  او���ص��ح  ب���دوره، 
فقط،  الزراعة  على  ليقت�صر  الغذائي  الم��ن  مفهوم  اأن  اخلفاجي، 
موؤكدا  للم�صتهلك،  ال�صرائية  والقدرة  الطاقة  م�صادر  على  يعتمد  بل 
باملنتجات  لينح�صر  اأن  يجب  ال�صلع  وان�صيابية  التجاري  التبادل  اأن 
فيها  مبا  الإن��ت��اج  م�صتلزمات  ي�صمل  اأن  يجب  امن��ا  فقط،  الزراعية 
التوريد  و�صال�صل  والآلت  البيطرية  والأدوي���ة  والبذور  الأ�صمدة 
وامل�صتورد  وامل�صدر  املنتج  على  تنعك�ص  اقل  انتاجية  تكلفة  ل�صمان 
ال�صلع  اأ�صعار  امل�صتهلك كون الرتفاع احل�اد وامل�صتمر يف  وبالتايل على 
ما  العربي،  املواطن  كاهل  على  ثقيال  وحمال  هاج�صا  اأ�صبح  الغذائية، 
يدعو اىل اتباع منهج اقليمي لت�صهيل وتذليل كل املعوقات التي ت�صيف 

تكلفة اإ�صافية على ال�صلع الزراعية.
و�صدد اخلفاجي على اأهمية الجتماعات التي قادها الأردن لو�صع 
الغ�ذائي  الأم��ن  ت�ه�دد  الت�ي  التداعيات  م�ن  للخروج  طريق  خارطة 
املجتمعي  اأمنن�ا  �ص�تتولد على  الت�ي  واملائي يف منطقتنا، والنعكا�ص�ات 
التكامل  لتحقيق  وا�صحة  خطة  دون  البقاء  م��ن  حم��ذرا  ب�صببها، 
الزراعي املبني على امليزة الن�صبية لكل حم�صول اأو من�تج ف�ي بلداننا.

مؤتمر المكتبيين يناقش دور 
المكتبات في التنمية المستدامة

*عمان 
احل��ادي  امل��وؤمت��ر  الأردن��ي��ة  واملعلومات  املكتبات  جمعية  تنظم 
دائرة  مع  بالتعاون  عربية،  مب�صاركة  الأردنيني  للمكتبيني  والع�صرين 
الوطنية ومكتبة احل�صني بن طالل/ جامعة الريموك، خالل  املكتبة 

الفرتة من 5-6 ت�صرين الأول املقبل.
يف  واملعرفة  املكتبات  “دور  عنوان  يحمل  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  ويعقد 
باملدينة  الحتفال  اإط��ار  يف  اإرب��د  يف  العام  هذا  امل�صتدامة”  التنمية 

العا�صمة العربية للثقافة 2022.
جنيب  الدكتور  الأردنية  واملعلومات  املكتبات  جمعية  رئي�ص  وقال 
الرتكيز  اإن  الثالثاء،  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأنباء  لوكالة  ال�صربجي، 
واملعلومات  البيانات  ا�صتخدام  على  �صيكون  املوؤمتر  لهذا  الأ�صا�صي 

واملعرفة واملكتبات عموما للو�صول اإىل اأهداف التنمية امل�صتدامة.
للعاملني  عمل  ور�ص  اأربع  �صتت�صمن  ملوؤمتر  فعاليات  اأن  اإىل  واأ�صار 
املكتبة  يف  الأول  ت�صرين  من  والرابع  الثالث  يف  الأردنية  املكتبات  يف 
الوطنية بعمان ت�صبق الفتتاح الر�صمي للموؤمتر يف اخلام�ص من ال�صهر 
نف�صه، مب�صاركة خرباء متخ�ص�صني من جمهورية م�صر العربية، �صيتم 
املحكمة  والبحوث  والدرا�صات  البيانات  ا�صتخدام  على  فيها  الرتكيز 
ومنع  والدقيقة  ال�صحيحة  املعلومة  لإعطاء  املكتبات  يف  املتوفرة 

الت�صليل الإعالمي.
اإرب��د  ه��ي،  حم��اور  خم�صة  ال�صربجي،  بح�صب  امل��وؤمت��ر،  ويناق�ص 
املدينة  عن  فيه  احلديث  �صيتم   ،2022 للثقافة  العربية  العا�صمة 
الثقافية،  ما يتعلق بخريطتها  واأدبائها وكل  واأبرز علمائها  وتاريخها 
وجهودها  الأ�صا�صي  ودورها  الأردن  يف  املكتبات  الثاين،  �صيتناول  فيما 
اأبوابها  تغلق  مل  منها  كبريا  ع��ددا  اإن  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 
وا�صتمرت بتقدمي خدماتها مبا يتالءم مع ظروف اجلائحة، وحو�صبة 

املكتبات الأردنية ودورها يف نقل املعرفة لتحقيق التنمية.
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*القدس 
يف  القد�ص  ���ص��وؤون  دائ��رة  رئي�ص  ح��ذر 
عدنان  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 
مدينة  يف  الأو���ص��اع  تفجر  من  احل�صيني، 
ال��ق��د���ص امل��ح��ت��ل��ة، ج����راء الق��ت��ح��ام��ات 
وامل�صتوطنني  الحتالل  لقوات  املتوا�صلة 

للم�صجد الأق�صى املبارك.
�صحفي  ب��ي��ان  يف  احل�����ص��ن��ي،  وح���ّم���ل 
الت�صعيد  تداعيات  الإ�صرائيلية  احلكومة 
اأن  مو�صحا  باملنطقة،  املحيط  اخل��ط��ري 
كان  ال��ت��اري��خ  م��ر  وعلى  الأق�����ص��ى  امل�صجد 
بوؤرة اندلع موجات الغ�صب وال�صرارة التي 
ل  دوام��ة  يف  املنطقة  دخ��ول  اإىل  �صتوؤدي 

ميكن ال�صيطرة عليها.
اإىل  والإ�صالمي  العربي  العاملني  ودع��ا 
ال�صعب  وم�����ص��ان��دة لأب��ن��اء  وق��ف��ة ج��دي��ة 
الحتالل  لعدوان  ت�صديهم  يف  الفل�صطيني 

الإ�صرائيلي.
الفل�صطينية  القيادة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ت��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب ت���ط���ورات الأو����ص���اع يف 
جميع  م��ع  ات�صالتها  وجت���ري  الأق�����ص��ى، 
يف  الأ�صقاء  وخا�صة  العربية،  الأط���راف 
املقد�صات  على  الو�صاية  اأ�صحاب  الأردن، 
القد�ص،  مدينة  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية 
والإقليمية والدولية، وتعمل ب�صكل حثيث 
لدرء الأخطار املحدقة به جراء رفع وترية 
التلمودية  ال�صلوات  واأداء  القتحامات 
الر�صمية والق�صائية  املدعومة من اجلهات 

يف �صلطة الحتالل.
التي  امل�صرفة  الوقفة  احل�صيني  وثمن 
اأبناء املدينة املقد�صة، واأهلنا داخل  يقفها 
امل�صجد  ع��ن  ل��ل��دف��اع   1948 ع��ام  اأرا���ص��ي 
حملة  لأب�صع  يتعر�ص  وال���ذي  الأق�����ص��ى، 
احل�صد  موا�صلة  اإىل  داع��ي��ا  ا���ص��ت��ه��داف، 
املبيتة،  للمخططات  والت�صدي  والرباط، 
وعلى راأ�صها تغيري الو�صع التاريخي القائم، 
الأم��ريك��ي،  للموقف  وا���ص��ح  ا�صتغالل  يف 

والدويل املنحاز لدولة الحتالل.
يف  جهدا  ياألو  ل  الحتالل  اأن  واأو�صح 
ومعززا  م�صتندا  “الأق�صى”  تهويد  عملية 
وال��ذي  امل�صي�ص،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  بالق�صاء 
اقتحاماتهم  م�صاعفة  للم�صتوطنني  اأج��از 
املكان،  قد�صية  وا�صتباحة  ال�صتفزازية، 
ما  وخا�صة  التلمودية  الطقو�ص  ب���اأداء 
يعزز  الذي  الوقت  يف  البوق”،  “نفخ  ي�صمى 
اأب��واب��ه،  على  القمعية  قواته  انت�صار  من 
من  وي��ح��د  ال��ق��دمي��ة،  ال��ب��ل��دة  حميط  ويف 
دخول امل�صلني امل�صلمني، بل و�صل الأمر اإىل 
الأوق��اف  دائ��رة  ب�صوؤون  ال�صافر  التدخل 
هذا  على  امل�صرفة  القد�ص  يف  ال�صالمية 

املكان، البالغة م�صاحته 144 دومنا.
�صت�صهد  املقبلة  الفرتة  “اأن  اإىل  واأ�صار 
انطالق موجة عاتية من العدوان، ومزيدا 
والرق�ص،  البوق  ونفخ  القتحامات،  من 
واأداء الطقو�ص التلمودية، ملنا�صبة الأعياد 
وفر�ص  الق�صى  لتهويد  �صعيا  اليهودية؛ 
يف  ال��ق��ائ��م  للو�صع  خم��ال��ف  ج��دي��د  واق���ع 

القد�ص«.
الإ���ص��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ودان����ت 
ب��اح��ات  م��ت��ط��رف��ني  م�صتوطنني  اق��ت��ح��ام 
قوات  بحماية  امل��ب��ارك  الأق�صى  امل�صجد 
ال��ق��ي��ود على دخ��ول  ، وف��ر���ص  الح��ت��الل 
امل�����ص��ل��ني والع����ت����داء ع��ل��ي��ه��م واع��ت��ق��ال 

الع�صرات منهم.
ال�صعودية،  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ووف��ق��ًا 
اخلطري  الت�صعيد  ه��ذا  املنظمة  اع��ت��ربت 
املقد�صة  الأم���اك���ن  ح��رم��ة  ع��ل��ى  اع��ت��داء 

ملواثيق  �صارًخا  وانتهاكا  العبادة،  وحرية 
حقوق الإن�صان واتفاقيات جنيف وقرارات 
جم��ددة   ، ال�����ص��ل��ة  ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اأن  على  التاأكيد 
خال�ص  عبادة  “مكان  هو  م�صاحته  بكامل 

للم�صلمني«.
التعاون  ملنظمة  العامة  الأمانة  ودعت 
التحرك  اإىل  ال��دويل  املجتمع  الإ�صالمي 
النتهاكات  لهذه  حد  و�صع  اأجل  من  اجلاد 
ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ك��ررة، واإل�����زام دول��ة 
الحتالل باحرتام حرمة الأماكن املقد�صة 
واحلفاظ على الو�صع القانوين والتاريخي 

يف امل�صجد الأق�صى املبارك.
ثيوفيلو�ص  البطريرك  غبطة  ودان 
اأعمال  و�صائر  القد�ص  بطريرك  الثالث، 
فل�صطني والأردن، العتداءات على امل�صجد 

الأق�صى املبارك.
تغيري  اأي  اإن  عنه  �صادر  بيان  يف  وقال 
ال�صريف  القد�صي  احلرم  يف  الواقع  لالأمر 
كني�صة  يف  ال��واق��ع  ل��الأم��ر  تهديد  ي��وازي��ه 
هذه  يف  ي��ج��ري  م��ا  اأن  م�صيفًا  ال��ق��ي��ام��ة، 
احلقوق  على  �صارخا  عدوانا  ُيعترب  الآونة 
الدينية، وُيحّتم على كل ال�صرفاء، م�صلمني 
وم�صيحيني، اأن يتحدوا يف رف�صه وهزميته.

الأرا�صي  كنائ�ص  جمل�ص  رئي�ص  واأك��د 
يف  مكفولة  ال��ع��ب��ادة  ح��ري��ة  اأن  املُقد�صة 
واأن  الدولية،  واملواثيق  القوانني  جميع 
املُتطرفة  ال�صهيونية  املجموعات  ممار�صات 
ال�صالمية  املقد�صة  الأماكن  يخ�ص  فيما 
وا���ص��ح بحقنا  م�����ص��ا���ص  ه��ي  وامل�����ص��ي��ح��ي��ة 
واأن  العبادة،  حرية  ممار�صة  يف  الطبيعي 
هذه الأعمال العدوانية وال�صتفزازية هي 

اأعمال ُمدانة وُم�صتنكرة.
بتج�صيد  البطريرك  غبطة  وط��ال��ب 
الع��ت��داءات  ه��ذه  من  للحد  العمل  وح��دة 
اإل  مبتغاها  يف  تنجح  اأن  ميكن  ل  ال��ت��ي 
حمذرًا  والفتنة،  الُفرقة  بيننا  �صادت  اإذا 
القد�صي  احل��رم  على  العدوان  ا�صتداد  من 
ال�صرائيلية،  النتخابات  نتيجة  ال�صريف 
ال�صهونية  املجموعات  فيها  تتناف�ص  اإذ 
ح�صاب  على  وت�صددها  غلّوها  يف  املتطرفة 

حقوقنا الطبيعية.
اقتحام  الفل�صطينية  الرئا�صة  واأدان��ت 
وامل�صتوطنني  الإ�صرائيلي  الحتالل  قوات 
الأق�صى  امل�صجد  لباحات  اليهود  املتطرفني 
امل���ب���ارك - احل����رم ال��ق��د���ص��ي ال�����ص��ري��ف، 
واعتقال  فيه  املرابطني  على  والع��ت��داء 

عدد منهم.
وق������ال ال���ن���اط���ق ب���ا����ص���م ال��رئ��ا���ص��ة 
اإن  بيان  يف  ردينة  اأب��و  نبيل  الفل�صطينية 
للم�صجد  وم�صتوطنيه  الحتالل  اقتحام 
الأق�صى ياأتي يف اطار الت�صعيد الإ�صرائيلي 
بحق �صعبنا واأر�صه ومقد�ص�اته، حمذرا من 
اإىل  �صيوؤدي  املمار�صات  ه��ذه  ا�صتمرار  اأن 
انفجار الأو�صاع ومزيد من التوتر والعنف.
امل�صتوطنني  من  ع��دد  قيام  ان  واعترب 
بالنفخ بالبوق عند بوابات امل�صجد الأق�صى 
حتت ب�صر و�صمع �صرطة الحتالل ت�صعيد 
املتوا�صلة  الع��ت��داءات  م�صل�صل  يف  خطري 
امل�صجد الأق�صى، وحماولة فر�ص امر  على 

واقع جديد.
ي�صمحوا  ل��ن  الفل�صطينيني  اأن  واأك���د 
باأي  اأو تدني�صه  بامل�صجد الأق�صى  بامل�صا�ص 
�صدا منيعا يف  الأ�صكال، و�صيقفون  �صكل من 
حممال  وم�صتوطنيه،  الح��ت��الل  مواجهة 
الكاملة  امل�صوؤولية  الإ�صرائيلية  احلكومة 

عن هذا الت�صعيد اخلطري وتداعياته.

يف  امل��راب��ط��ني  م��ن  فل�صطينيان  اأ�صيب 
خم�صة  واعتقل  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد 
الحتالل  ق��وات  اقتحام  خ��الل  اآخ���رون، 
املتطرفني  امل�صتوطنني  ومئات  الإ�صرائيلي، 

اليوم الثنني، �صاحات امل�صجد.
الإ�صالمية  الأوق����اف  دائ���رة  وق��ال��ت 
امل�صتوطنني  مئات  اإن  ببيان،  القد�ص  يف 
اق��ت��ح��م��وا ���ص��اح��ات الق�����ص��ى م���ن جهة 
ب����اب امل���غ���ارب���ة ب��ح��م��اي��ة م�������ص���ددة من 
�صكل  على  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات 
 50 حوايل  جمموعة  كل  ت�صم  جمموعات، 
ونفذوا  تلمودية  طقو�صا  واأدوا  م�صتوطنا، 
جولت ا�صتفزازية يف �صاحات امل�صجد، كما 

قاموا بالنفخ يف البوق عند باب القّطانني.
وكانت قوات الحتالل حا�صرت امل�صجد 
يف  الع�صكري  انت�صارها  من  وكثفت  الأق�صى 
ما  اإىل  القدمية  البلدة  وحولت  باحاته، 
قيودا  وفر�صت  الع�صكرية،  الثكنة  ي�صبه 
م�صددة على دخول الفل�صطينيني للم�صجد، 
ودققت يف هوياتهم واحتجزت بع�صهم عند 
�صاعات  منذ  ومنعت  اخلارجية،  بواباته 
�صن  دون  الفل�صطينيني  دخ���ول  ال��ف��ج��ر 

الأربعني.
امل�صلى  �صطح  الحتالل  جنود  واعتلى 
طائرة  حلقت  وق��ت  يف  بامل�صجد،  القبلي 
امل�صلني  حركة  ملراقبة  امل�صجد  �صماء  يف 

واملرابطني.
ك��م��ا اع��ت��دت ق����وات الح���ت���الل على 
وعرقلت  امل�صجد  بوابات  خارج  ال�صحفيني 
الأح����داث،  تغطية  م��ن  ومنعتهم  عملهم 
اعتدت  كما  املكان،  مغادرة  على  واأجربتهم 
على امل�صلني عند بابي ال�صل�صلة والأ�صباط 

ومنعتهم من دخول امل�صجد.
املتطرفة  اليهودية  اجلماعات  جددت 
احلرم   - املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اقتحام 
املحتلة،  القد�ص  مبدينة  ال�صريف  القد�صي 
اليوم  بحماية من �صرطة الحتالل، ع�صر 

الثنني.
وقال �صهود عيان ملرا�صل “برتا” يف رام 
اهلل، اإن قوات الحتالل �صددت من قيودها 
يف امل�صجد الأق�صى لتاأمني احلماية لأفواج 
اقتحامهم  خ��الل  املتطرفني  امل�صتوطنني 

امل�صجد يف الفرتة امل�صائية.
واأع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل الأح��م��ر 
بالغاز  مقد�صيني   5 اإ�صابة  عن  الفل�صطيني 
الحتالل  ق��وات  اع��ت��داء  خ��الل  وال�صرب 
على امل�صلني عند باب الأ�صباط، يف امل�صجد 

الأق�صى، لتامني اقتحام امل�صتوطنني.
الأم��ن  جمل�ص  العربي  ال��ربمل��ان  طالب 
ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  بالعمل 
فري�صة  تركه  وع��دم  الفل�صطيني  لل�صعب 
لآل���ة احل���رب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي حتمي 
�صاحات  يف  يعربدون  وترتكهم  امل�صتوطنني 

امل�صجد الأق�صى املبارك.
اقتحام  ب�صدة  العربي  ال��ربمل��ان  ودان 
من  وع���دد  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  ق���وات 
امل��ب��ارك،  الأق�����ص��ى  امل�صجد  امل�صتوطنني 
كونه  الت�صعيد  ه��ذا  خ��ط��ورة  م��ن  حم��ذرا 
ي��ق��و���ص ف��ر���ص ال�����ص��الم وي���ه���دد الأم����ن 

وال�صتقرار يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
الدويل  املجتمع  بيان  يف  الربملان  ودعا 
الغطر�صة  ووق���ف  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه  لتحمل 
الإ�صرائيلية واحلفاظ على حرية العبادة 
ال�صماح  وع��دم  الأق�صى،  امل�صجد  وحرمة 
بتدني�صه من قبل املتطرفني اليهود، موؤكدا 
�صارخ  ب�صكل  تنتهك  املمار�صات  ه��ذه  اأن 

م�صاعر ماليني امل�صلمني.

الحسيني يحذر من تفجر األوضاع بالقدس 
جراء اقتحام المستوطنين لألقصى *بغداد 

احلكومة  تاأليف  نحو  العراقية  ال�صيا�صية  الكتل  تتجه 
اجلديدة، ب�صكل مت�صارع، حيث اأعلنت عن حتالف �صيا�صي وا�صع، 
بزعامة  ال�صدري  التيار  دون  املتخا�صمة،  الكتل  جميع  �صم 
مقتدى ال�صدر، و�صط خماوف من ردة فعل الأخري الذي قد يعيد 

اجلميع اإىل نقطة البداية عرب حتريك تظاهرات لأن�صاره.
الكرد�صتاين،  الدميقراطي  احلزب  �صم  املفاجئ،  التحالف 
خمي�ص  برئا�صة  ال�صيادة،  وحتالف  ب��ارزاين،  م�صعود  برئا�صة 
من  املدعوم  التن�صيقي  الإط��ار  ق��وى  اإىل  بالإ�صافة  اخلنجر، 
اآل  بزعامة  الكرد�صتاين،  الوطني  الحت��اد  فيها  مبا  اإي���ران، 

طالباين، وحتالف “عزم” برئا�صة مثنى ال�صامرائي.
ون�صر ه�صام الركابي، مدير مكتب نوري املالكي، تدوينة عرب 
ائتالف  �صفينة  اأبحرت  اهلل  بركة  “على  فيها:  قال  “تويرت” 

اإدارة الدولة«.
ب����دوره، ق���ال ال��ق��ي��ادي يف ت��ي��ار احل��ك��م��ة )���ص��م��ن الإط���ار 
على  النهائي  الت��ف��اق  “مت  اإن��ه  ال�صمري:  ف��ادي  التن�صيقي( 
ت�صكيل )حتالف اإدارة الدولة( بني الإطار التن�صيقي، واحلزبني 
الكرديني، وحتالف العزم، وحتالف ال�صيادة، وبابليون، وتوقيع 

ورقة التفاق ال�صيا�صي«.
واأ�صاف، يف ت�صريح له “على اأمل ا�صتكمال م�صاورات ت�صمية 
مر�صح رئا�صة اجلمهورية، وحتديد موعد ا�صتئناف عمل جمل�ص 

النواب العراقي ملهامه الد�صتورية«.
النافذة يف  الكتل  ان�صمام جميع  التحالف،  عمليا يعني هذا 
النواب  بع�ص  اإل  معار�صة،  جهة  اأي  وجود  دون  واح��د،  مركب 

امل�صتقلني، وهم ل ي�صكلون رقما �صعبا.
ل�”�صكاي  اأو�صح  الدعمي،  غالب  العراقي،  ال�صاأن  يف  اخلبري 
اأن يكون  اأن هذا الإعالن جاء م�صتعجاًل، ول بد  نيوز عربية”، 

هناك املزيد من احلوار بني تلك الأطراف.
ه��ذا  حت��ت  املن�صوية  ال��ك��ت��ل  ب��ني  ك��ب��رية  خ��الف��ات  ه��ن��اك 
فهي  اخل��الف��ات،  تلك  ع��ن  النظر  غ�ص  ميكن  ول  ال��ت��ح��ال��ف، 

م�صتحكمة وبحاجة اإىل حلول عميقة.
قبل  الأط���راف  تلك  بني  كبري  ح��وار  هناك  يكون  اأن  يجب 

الن�صواء حتت اأي حتالف.
لل�صنة،  مطالب  فهناك  حتالف،  اإع��الن  من  اأك��رب  امل�صاألة 

واأخرى للقوى الكردية ول ميكن للقوى ال�صيعية حتقيقها.
اجلميع ما زال عالقا يف عقدة اخلالفات، وهي املنا�صب مثل 
رئي�ص اجلمهورية على وجه التحديد بني القوى الكردية، فكيف 

يتم الإعالن عن حتالف بينها؟
الأخ��رى،  الكتل  مطالب  تلبية  ميكنه  ل  التن�صيقي  الإط��ار 

الكردية وال�صنية، لأنها �صتوقعه يف اإحراج اأمام جمهوره.
اإمكانية  يعني  ذلك  فاإن  التحالف،  هذا  يف  امل�صي  حال  ويف 
ت�صكيل احلكومة اجلديدة، ب�صهولة تامة، جلهة توافر الغطاء 
حممد  مر�صحه  على  التن�صيقي  الإط��ار  ا�صتقرار  مع  الربملاين، 

�صياع ال�صوداين.
ويعطي هذا التحالف، موؤ�صرًا على طبيعة العملية ال�صيا�صية 
يف العراق، فباإمكان الكتل التحول من اأق�صى اليمني اإىل اأق�صى 
الي�صار دون حرج من جمهورها، اأو دون اعتبار لأي اإجراءات اأو 

ممار�صات اتخذتها �صد خ�صومها.
فعلى �صبيل املثال، تعر�ص احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين، 
اأطلقتها  التي  التهامات  من  �صياًل  وواج��ه  �صر�صة،  هجمة  اإىل 
التي  ال�صاروخية  الهجمات  عن  ف�صاًل  التن�صيقي،  الإط��ار  قوى 
حتالف  له  تعر�ص  ال��ذي  نف�صه  احل��ال  وه��و  اأرب��ي��ل،  ا�صتهدفت 

ال�صيادة يف حمافظة الأنبار.
اتفاق  عن  عربية”  نيوز  ل�”�صكاي  �صيا�صية  م�صادر  وك�صفت 
وت�صمن  التحالف،  هذا  حتت  املن�صوية  الكتل  بني  جرى  اأويل 

جملة مطالب للقوى ال�صنية والكردية.
�صحب احل�صود الع�صكرية والف�صائل من املحافظات ال�صنية، 
واإبدالها بقوات من ال�صرطة املحلية، وتطويع اأبناء تلك املناطق 

يف �صفوف الأجهزة الأمنية.
يف  ال�صخر  ج��رف  منطقة  وحت��دي��دا  النازحني،  ملف  فتح 
األفا،   80 نحو  وعددهم  اإليها  املهجرين  واإع��ادة  بابل،  حمافظة 

خرجوا منها قبل 8 �صنوات.
وطالبت القوى الكردية، بت�صوية ملف النفط والغاز، وعدم 
تطبيق قرار املحكمة الحتادية القا�صي بت�صليم نفط الإقليم 

اإىل بغداد.
والعدالة  امل�صاءلة  هيئة  باإلغاء  ال�صنية  القوى  طالبت  كما 
بع�ص  وت�صوية  العليا(،  املنا�صب  عن  البعثيني  باإبعاد  )معنية 

امللفات، واإحالة الأمور اإىل املحاكم.
قانون  من  الرابعة  امل��ادة  باإلغاء  �صنية  مطالبات  وكذلك 

مكافحة الإرهاب، واإخراج املعتقلني الأبرياء من ال�صجون.
مل ي�صدر موقف وا�صح، من التيار ال�صدري، اأو زعيمه مقتدى 
ال�صدر، ب�صاأن هذا التفاق، لكن ع�صو التيار، ع�صام ح�صني، اأكد 

اأن بع�ص املُعلن ان�صمامها غري مقتنعة ب�صكل تام.
وقال ح�صني يف تعليق له، اإن “التفاق املزعوم الذي وقع يوم 
اأم�ص هو نف�ص اتفاق عام 2010 الذي كانت نهاياته ماأ�صاوية بعد 
�صراع مرير بني الإطار وبني الأكراد وال�صنة ب�صبب عدم تطبيق 
بنود التفاق بعد ت�صكيل احلكومة، لذلك ل اأعتقد اأن بارزاين 
لوزارة  الطامح  ريكاين  بنكني  اأر�صل  لذلك  التفاق،  بهذا  مقتنع 

ومل ير�صل وفدا من الإقليم«.
وت�صود خماوف من موقف ال�صدر، وفيما اإذا كان راف�صًا لتلك 
التطورات، ما يعني حتريك اأن�صاره اإىل ال�صارع جمددًا، والعودة 

اإىل املربع الأول.
) �صكاي نيوز عربية(

الكونغرس األميركي يحدد 
مساعدات ألوكرانيا ب� 12 مليار دوالر

*وكاالت
ذكرت م�صادر مطلعة اأن اأع�صاء الكونغر�ص الأمريكي الذين 
يتباحثون ب�صاأن م�صروع قانون لالإنفاق املوؤقت اتفقوا على اإدراج 
جديدة  واقت�صادية  ع�صكرية  م�صاعدات  دولر  مليار   12 نحو 
اإدارة الرئي�ص جو بايدن،  لأوكرانيا، وذلك ا�صتجابة لطلب من 
والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني  دعم  ا�صتمرار  يعك�ص  مما 
ن�صر هوياتها،  التي طلبت عدم  امل�صادر،  حلكومة كييف. وقالت 
مليار   4.5 التمويل  �صي�صمل  بايدن،  اإدارة  لطلب  ا�صتجابة  اإنه 
اإىل  بالإ�صافة  لأوكرانيا،  وعتاد  دفاعية  قدرات  لتوفري  دولر 
2.7 مليار دولر ملوا�صلة الدعم الع�صكري وال�صتخباراتي وغريه 

من اأ�صكال الدعم الدفاعي.
مبا�صر  دعم  تقدمي  ملوا�صلة  دولر  مليار   4.5 �صي�صمل  كما   
م�صوؤول  وقال  القادم.  الربع  خالل  كييف  حلكومة  للميزانية 
فولودميري  الأوكراين  الرئي�ص  لإدارة  �صي�صمح  ذلك  اإن  حكومي 
زيلين�صكي بدفع رواتب املوظفني الأ�صا�صيني وم�صاندة املواطنني 
مل�صاعدة  الأخرى  املهمة  النفقات  وتغطية  ال�صراع  من  الفارين 

املدنيني.

تسرب الغاز من خط أنابيب ستريم 
2 الروسي إلى بحر البلطيق

*وكاالت 
طلبت ال�صلطات الدمناركية من ال�صفن البتعاد مل�صافة يبلغ 
جزيرة  قبالة  منطقة  عن  بحرية  اأميال  خم�صة  قطرها  ن�صف 
نورد  اأنابيب  خط  من  الليل  خالل  للغاز  ت�صرب  بعد  بورنهومل 

�صرتمي2  اململوك لرو�صيا يف بحر البلطيق.
بال�صلطات  ات�صال  على  اإن��ه��ا  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  وق��ال��ت 
الدمناركية وتعمل مع �صلطات اإنفاذ القانون املحلية ملعرفة �صبب 
واأحجمت  مفاجئ.  ب�صكل  الأنابيب  خط  يف  ال�صغط  انخفا�ص 

وزارة الطاقة الدمناركية عن التعليق.
وميثل خط الأنابيب نورد �صرتمي2 اإحدى النقاط ال�صاخنة 
يف حرب الطاقة املت�صاعدة بني اأوروبا ومو�صكو منذ احلرب يف 
اأوكرانيا يف فرباير والذي اأ�صر بالقت�صادات الغربية الرئي�صية 

واأدى اإىل ارتفاع اأ�صعار الغاز.
ت�صرب  “حدث  بيان  يف  الدمناركية  الطاقة  وكالة  وقالت   

اليوم يف خط اأنابيب نورد �صرتمي 2 يف املنطقة الدمناركية«.
 واأ�صافت اأن ال�صلطات البحرية الدمناركية اأ�صدرت حتذيرا 
مالحيا وفر�صت طوقا حول خط الأنابيب كون الت�صرب “ي�صكل 

خطرا على حركة ال�صفن«.
ال�صغط  اأن   2 �صرتمي  ن��ورد  عن  امل�صوؤولة  ال�صركة  وذك��رت 
املحكم  الغاز  بع�ص  على  يحتوي  كان  ال��ذي  الأنابيب،  خط  يف 
اإىل   105 من  انخف�ص  ت�صغيله،  عدم  من  الرغم  على  بالداخل 

�صبعة بارات خالل الليل. 
الغاز  حجم  زي���ادة  ا�صتهدف  ال��ذي  الأن��اب��ي��ب،  خ��ط  ك��ان 
اإىل  اأملانيا  اإىل  البلطيق  بحر  حتت  بطر�صربج  �صان  من  املتدفق 
مليون   300 بنحو  ملوؤه  اكتمل قبل عهد قريب ومت  املثلني، قد 
من  اأي��ام  قبل  وقفه  اأملانيا  ق��ررت  عندما  الغاز  من  مكعب  مرت 

احلرب.
نورد  اأنابيب  خلط  امل�صغلة  ال�صركة  ك�صفت  الثنني،  وم�صاء 
�صرتمي 1، الذي كان يعمل بقدرة منخف�صة منذ منت�صف يونيو 
قبل اإيقاف الإمدادات متاما يف اأغ�صط�ص، عن انخفا�ص ال�صغط 

يف خطي اأنابيب الغاز.

*دمشق
قالت �صوريا اإن 29 �صخ�صا توفوا فيها بالكولريا فيما ت�صفه 
الأمم املتحدة باأنه اأ�صواأ تف�ص للمر�ص منذ �صنوات يف البلد الذي 

متزقه احلرب.
اخ��ت��ب��ارات  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�صورية  ال�صحة  وزارة  وق��ال��ت 
منذ  البالد  يف  اإ�صابة  حالة   338 وجود  اأكدت  ال�صريع  التقييم 
الوفيات  معظم  واإن  املا�صي  ال�صهر  الأوىل  للمرة  الوباء  ظهور 

والإ�صابات يف حمافظة حلب يف ال�صمال.
ذكرت وزارة ال�صحة ال�صورية اأن هناك 230 حالة اإ�صابة يف 
حمافظة حلب حيث تاأكدت وفاة 25 �صخ�صا. وباقي الإ�صابات 

موجودة يف خمتلف اأنحاء البالد.
اأن تف�صي املر�ص  اإنه يعتقد  قالت الأمم املتحدة هذا ال�صهر 
با�صتخدام مياه ملوثة و�صرب مياه غري  املحا�صيل  مرتبط بري 
اآمنة من نهر الفرات الذي ي�صطر �صوريا من ال�صمال اإىل ال�صرق.

اأي�صا  اأن املر�ص �صديد العدوى انت�صر  ذكر م�صوؤولون طبيون 
يف  املعار�صة  ومناطق  الأك��راد  عليها  ي�صيطر  التي  املناطق  يف 
املاليني  اإليهما  نزح  اللتني  �صوريا  غرب  و�صمال  �صمال  منطقتي 

ب�صبب ال�صراع امل�صتمر يف البالد منذ ع�صر �صنوات.
قالت جلنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الوليات املتحدة، التي 
تعمل يف املنطقة ال�صمالية اإن اإ�صابات الكولريا امل�صتبه بها زادت 
اإىل 2092 حالة يف �صمال �صرق �صوريا منذ الإعالن عن تف�صي 
اأن هناك خماوف من نق�ص كبري يف  اأ�صافت  ال�صهر.  املر�ص هذا 

ت�صجيل الإ�صابات.
تقول منظمات غري حكومية يف الغرب اإن احل�صول على مياه 
مياه  بها  توجد  التي  �صوريا  يف  �صخما  حتديا  ميثل  نقية  �صرب 
ال�صراع وذلك  كانت عليه قبل بدء  املئة عما  اأقل 40 يف  �صرب 
ب�صبب الدمار الوا�صع النطاق يف البنية التحتية اخلا�صة باملياه.

يعملون  اإنقاذ  عمال  من  املكون  ال�صوري  املدين  الدفاع  قال 
م�صعفني  اإن  الثنني  ال�صورية  للمعار�صة  اخلا�صعة  املناطق  يف 
�صجلوا اأول ثالث حالت كولريا يف خميمات كفر لو�صني املكتظة 

بال�صكان بالقرب من احلدود مع تركيا.
و�صف الدفاع املدين ال�صوري املدعوم من الغرب يف بيان هذا 
التطور باأنه خطري على حياة املدنيني بعد انت�صار الوباء ال�صريع 

يف ظل ظروف �صحية �صيئة، خا�صة يف املخيمات.
ويفاقم تغري املناخ م�صكلة ندرة املياه يف البالد.

وحذرت الأمم املتحدة من وفيات كثرية اإذا انت�صرت الكولريا 
من  الآلف  ع�صرات  يعي�ص  حيث  بال�صكان،  املكتظ  القطاع  يف 
اإمدادات  فيها  تتوافر  ل  قا�صية  ظروف  يف  ال�صوريني  النازحني 

املياه وال�صرف ال�صحي.
وقال م�صوؤولون اإن منظمة ال�صحة العاملية بداأت بالفعل يف 
الكلور  وحبوب  الطبية  الإم��دادات  من  عاجلة  �صحنات  اإر�صال 

لتنقية املياه.
زيادة  يف  املياه  اأزم��ة  ت�صببت  للكولريا،  تف�ص  اأح��دث  وقبل 
يف  اجللدية  والأمرا�ص  التغذية  و�صوء  الإ�صهال  مثل  اأمرا�ص 

املنطقة، وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية.
فقد  القاتلة.  الأمرا�ص  اأ�صرع  من  الكولريا  ُت�صبح  اأن  مُيكن 
والكهارل  ال�صوائل  من  كبرية  لكميات  ال�صريع  الفقد  ي  ُي���وؤدِّ
يف  ا  اأمَّ ة.  احلادَّ احلالت  معظم  يف  �صاعات،  غ�صون  يف  املوت  اإىل 
وا العالج  ًة، فقد ميوت املر�صى الذين مل يتلقَّ احلالت الأقل ِحدَّ
بعد �صاعات اأو اأيام من ظهور اأول اأعرا�ص الكولريا؛ وذلك ب�صبب 

اجلفاف وهبوط الدورة الدموية.
على الرغم من اأن اجلفاف وهبوط الدورة الدموية هما اأ�صواأ 
م�صاعفات الإ�صابة بالكولريا؛ اإل اأن م�صكالت اأخرى قد حتدث، 

مثل:
مُيكن  ال��دم(.  �صكر  )نق�ص  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة  انخفا�ص 
الطاقة  م�صدر   — )الغلوكوز(  ال�صكر  م�صتويات  تنخف�ص  اأن 
تناُول  ع��دم  ب�صبب  خ��ط��رية؛  ب��درج��ة   — باجل�صم  الأ�صا�صي 
عر�صة  الأكرث  هم  الأطفال  الإعياء.  �صدة  من  الطعام  املر�صى 
خلطر هذه امل�صكلة؛ حيث اإنها تت�صبَّب يف حدوث نوبات مر�صية، 

وفقدان الوعي، حتى الوفاة.
امل�صابون  املر�صى  يفقد  البوتا�صيوم.  م�صتويات  انخفا�ص 
ب��ال��ك��ول��ريا ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل���ع���ادن يف ال�����رباز، مب��ا فيها 
القلب  على  البوتا�صيوم  م�صتويات  انخفا�ص  ر  ُيوؤثِّ البوتا�صيوم. 

ل خطًرا على احلياة. ووظائف الأع�صاب؛ وهو ما ُي�صكِّ
الرت�صيح،  على  قدرتها  الُكلى  تفقد  عندما  الكلوي.  الف�صل 
ترتاكم كميات زائدة من ال�صوائل، وبع�ص الكهارل، والف�صالت يف 
ل خطًرا على احلياة. غالًبا ما  ُي�صكِّ — الأمر الذي قد  اجل�صم 
امل�صابني  املر�صى  عند  الدموي  بالهبوط  الكلوي  الف�صل  يرتافق 

بالكولريا.

»إدارة الدولة«.. تحالف سياسي 
يضم الجميع إال مقتدى الصدر

سوريا.. ارتفاع عدد وفيات الكوليرا 
إلى 29 واألمم المتحدة تحذر

*طرابلس
غربي  الليبية،  الزاوية  مدينة  �صهدت 
بني  عنيفة  ا�صتباكات  طرابل�ص،  العا�صمة 
امليلي�صيات ا�صتخدمت فيها اأ�صلحة متو�صطة 
وثقيلة. وقال �صهود عيان من املدينة ملوقع 
ال�صتباكات  اإن  عربية”،  نيوز  “�صكاي 
اندلعت يف البداية قرب الطريق ال�صاحلي 
وحتديدا منقطة بئر الغنم وامتدت لبع�ص 
ال�صتباكات  اأن  ال�صهود  واأو�صح  الأحياء. 

ميلي�صيات  ب���ني  ك���ان���ت  ان���دل���ع���ت  ال���ت���ي 
واأخرى  اللهب،  لعثمان  التابعة  “ال�صلعة”، 
باأن  ويعتقد  ال�صيفاو،  اأبناء  مليلي�صيا  تابعة 
�صبب ال�صتباكات هو اختالف حول تقا�صم 
يف  ال�صتباكات  ت�صببت  املدينة.  يف  النفوذ 
مبحيط  املوجودين  املدنيني  بع�ص  اإ�صابة 
وجود  اللحظة  حتى  تعلن  ومل  الق�صف، 
فيديو  مقاطع  واأظهرت  عدمه،  من  وفيات 
عنا�صر و�صيارات دفع رباعي تتبادل اإطالق 

وقال  ال�صكنية.   الأح��ي��اء  و�صط  النريان 
ملوقع  املدينة  �صكان  اأح���د  ع���زوز،  حممد 
بالقرب  يعي�ص  وهو  عربية”،  نيوز  “�صكاي 
امليلي�صيات  اإن  اخل�صرة،  �صوق  كوبري  من 
منذ وقت املغرب وهي تتبادل اإطالق النار، 
النريان  فيها  اأ�صرمت  منازل  عدة  وهناك 
عاجزون  املواطنني  اأن  كما  الق�صف،  جراء 
عن اخلروج من منازلهم خوفا من اأن يطالهم 

ق�صف امليلي�صيات.

اشتباكات دامية 
بين الميليشيات غربي طرابلس

تنوي���ه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
ودع منتخبا اإجنلرتا واأملانيا بطولة 
مثري  بتعادل  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري 
�صمن  وميبلي  مبلعب   ،)3-3( بينهما 
م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة الأخ������رية ب���دور 

املجموعات.
جاءت  الإجنليزي  املنتخب  اأهداف 
ع��ن ط��ري��ق ل��وك ���ص��و، م��ا���ص��ون ماونت 
الدقائق  يف  جزاء(  )ركلة  كني  وهاري 

)71، 75 و83(.
�صباك  يف  اأملانيا  ثالثية  �صجل  فيما 
اإجنلرتا كل من كاي هافريتز “ثنائية” 
يف  ج��زاء(  )ركلة  جوندوجان  واإل��ك��اي 

الدقائق )52، 67 و87(.
يف  م�صواره  الأمل��اين  املنتخب  واأنهى 
املركز الثالث باملجموعة الثالثة بر�صيد 
الرتتيب  الإجنليز  تذيل  فيما  نقاط،   6

ب3 نقاط، دون حتقيق اأي انت�صار.
الأمل��اين  للمنتخب  ال�صيطرة  دان��ت 
الو�صول  ح���اول  حيث  ال��ب��داي��ة،  منذ 
من  الفر�ص  اأوىل  وك��ان��ت  ب��وب،  ملرمى 
ت�صديدة اأطلقها جوندوجان، لكنها علت 

العار�صة.
ومل تظهر اخلطورة على كال املرميني 
من  دفاعي  حتفظ  و�صط  دقائق  لعدة 
املان�صافت  �صيطرة  كانت  فيما  الإجنليز، 

�صلبية يف اأغلب الأوقات.

هتديد سترلينج 
اأن  التيار، كاد �صرتلينج  وعلى عك�ص 
مبراوغة  اأنهاها  التقدم،  هدف  يخطف 
زاحفة،  اأر�صية  و�صدد  املدافعني  اأح��د 

ت�صدى لها تري �صتيجن برباعة.
تري  مرمى  لتهديد  �صرتلينج  وع��اد 
من  خطرية  بت�صديدة  جم��ددا  �صتيجن 
الأمل��اين  احلار�ص  لكن  الي�صرى،  اجلهة 

كان لها باملر�صاد.
اأر�صية  ت�صديدة  كيميت�ص  واأط��ل��ق 
زاحفة نحو مرمى بوب، لكن الكرة مرت 
الأول  ال�صوط  لينتهي  القائم،  بجوار 

بالتعادل ال�صلبي.
وم��ع ب��داي��ة ال�����ص��وط ال��ث��اين، دفع 
مبهاجمه  فليك،  هانز  الأمل���اين  امل��درب 

ت��ي��م��و ف��رين��ر ع��ل��ى ح�����ص��اب ج��ون��ا���ص 
هوفمان.

لكن فرينر فوت فر�صة هدف حمقق 
كيميت�ص،  م��ن  مت��ري��رة  ت��ل��ق��ى  ب��ع��دم��ا 
بت�صديدة  مبقابلتها  اجلميع  ليفاجئ 

طائ�صة اإىل خارج امللعب.

كوارث ماجواير
وارتكب ماجواير هفوة قاتلة بعدما 
الأخري  وح��اول  الكرة،  مو�صيال  اأه��دى 
لكنه  ب��وب،  ه��اري نحو مرمى  امل��رور من 

�صقط اأر�صا بعد اللتحام معه.
وط���ال���ب لع��ب��و امل��ان�����ص��اف��ت حكم 
املباراة باحت�صاب ركلة جزاء بعد اإعاقة 
تعر�ص لها مو�صيال داخل املنطقة، لكنه 

مل ي�صتجب لهم واأمر با�صتئناف اللعب.
لتقنية  ل��ل��ج��وء  احل��ك��م  وا���ص��ط��ر 
الفيديو مل�صاهدة اللقطة بنف�صه، ليتبني 
ل��ه وج���ود اإع��اق��ة م��ن م��اج��واي��ر ل�صاق 
جزاء  ركلة  بالفعل  ليحت�صب  مو�صيال، 

�صجلها جوندوجان.
نحو  بالتقدم  اجلميع  �صويل  وفاجاأ 
ليتبادل  اأ�صحاب الأر�ص،  منطقة جزاء 
اأن يطلق  زم��الئ��ه قبل  اأح��د  م��ع  ال��ك��رة 
بجوار  م��رت  زاحفة  اأر�صية  ت�صديدة 

القائم.
يقت�صر  اأن  م��اج��واي��ر  ه���اري  واأب���ى 
نحو  ليتقدم  احل���د،  ه���ذا  ع��ن��د  الأم����ر 
امل�صاندة  لتقدمي  اأملانيا،  جزاء  منطقة 

الهجومية ملنتخب بالده.
ل���ك���ن دف������اع ال�������ص���ي���وف جن����ح يف 
و�صن  ماجواير  م��ن  ال��ك��رة  ا�صتخال�ص 

هجمة مرتدة، اأنهاها هافريتز بت�صديدة 
رائعة اإىل داخل ال�صباك.

رميونتادا مزدوجة
وك��ث��ف امل��ن��ت��خ��ب الإجن���ل���ي���زي من 
ما  وه��و  النتيجة،  لتقلي�ص  هجماته 
واأخرجها  �صو،  ل��وك  �صدد  حني  اأدرك��ه 
جت��اوزت  بعدما  املرمى  قلب  من  �صويل 
اخل�����ط. ال���ه���دف رف����ع م���ن م��ع��ن��وي��ات 
ماونت  ما�صون  البديل  لينجح  الإجنليز، 
اإ���ص��اف��ة ه��دف  ب��ع��ده��ا ب3 دق��ائ��ق يف 
التعادل من ت�صديدة قوية خارج منطقة 
ب�صمته  ي�صع  اأن  ك��ني  وك���اد  اجل����زاء. 
اأن  قبل  القائم،  بجوار  مرت  كرته  لكن 
ركلة  باحت�صاب  اإجنلرتا  لعبو  يطالب 
تدخل  ب�صبب  بيلينجهام  ل�صالح  جزاء 

عنيف على قدمه.
جزاء  ركلة  املباراة  حكم  واحت�صب 
بتقنية  ا�صتعان  بعدما  اإجنلرتا  ل�صالح 
الركلة  تنفيذ  يف  كني  لينجح  الفيديو، 
لأ�صحاب  التقدم  هدف  حمرزا  بنجاح، 

الديار.
املان�صافت  م��ن  �صريعا  ال���رد  وج���اء 
بعيدة  ت�صديدة  جنابري  اأطلق  بعدما 
املدى، ت�صدى لها بوب، لكنها ارتدت منه 
ال�صباك  اأودع��ه��ا  ال��ذي  هافريتز،  اأم��ام 

ب�صهولة.
ال��دق��ائ��ق  امل���ب���اراة يف  وا���ص��ت��ع��ل��ت 
ي�صطاد  اأن  �صاكا  ك��اد  حيث  الأخ���رية، 
لول  قاتل،  بهدف  �صتيجن  تري  �صباك 
ب��راع��ة احل��ار���ص الأمل����اين ال���ذي حول 

ت�صديدته اإىل ركنية.

*وكاالت
اإيطاليا بطاقة التاأهل للدور ن�صف النهائي  ح�صم منتخب 
بهدفني  امل��ج��ر،  على  ف���وزه  عقب  الأوروب���ي���ة  الأمم  ب���دوري 
نظيفني، اليوم الإثنني، مبناف�صات اجلولة الأخرية من مرحلة 

املجموعات.
هديف  دمياركو  وفيديريكو  را���ص��ب��ادوري  جياكومو  اأح��رز 

الأزوري يف الدقيقتني 27 و52.
نقطة   11 اإىل  ر�صيده  الإيطايل  املنتخب  رفع  الفوز،  بهذا 
املنتخب  حل  فيما  النهائي،  لن�صف  ويتاأهل  الرتتيب  ب�صدارة 

املجري باملركز الثاين بر�صيد 10 نقاط.
يف  فادًحا  خطاأ  يرتكب  اأن  كاد  املجر،  حار�ص  جولك�صي 
الدقيقة اخلام�صة، بعدما مرر كري�صتانتي كرة عر�صية داخل 
منطقة جزاء املنتخب املجري، ليحاول احلار�ص اإم�صاكها لكنها 
اإبعادها من على  متر من بني يديه، وينجح املدافع �صزالي يف 

خط املرمى.
وح�صل املنتخب الإيطايل على ركلة حرة من بعد منت�صف 
امللعب جهة الي�صار، نفذها را�صبادوري بعر�صية داخل املنطقة، 
قابلها دي لورينزو براأ�صية خطرية مرت بجوار القائم الأي�صر 

للحار�ص املجري.
للمجر،  التمرير يف اجلزء اخللفي  اأخطاء عديدة يف  ومن 
اآدم ناجي الكرة حلار�صه و�صط �صغط من جنونتو مهاجم  مرر 
الأزوري، ليخطئ احلار�ص يف التمرير ويح�صل را�صبادوري على 

الكرة اأمام املرمى وي�صكنها ال�صباك بالدقيقة 27.
م�صاعفة  من  قريبا  لورينزو  دي  ك��ان   ،31 الدقيقة  ويف 
النتيجة بعد ت�صديدة رائعة من داخل املنطقة كادت اأن ت�صكن 

يف الزاوية البعيدة لكنها مرت بجوار القائم.
مع  املجري  للمنتخب  حمققة  ثالثية  فر�صة  و�صنحت 
املنطقة  داخل  من  ت�صديدة  بعد  الثاين،  ال�صوط  انطالقة 
ويتابعها  لرتتد  دون��اروم��ا  لها  ت�صدى  �صزوبو�صزلي  م��ن 
وجتد  املنطقة  خلارج  الدفاع  يبعدها  اأخرى  بت�صديدة  نيجو 
دون��اروم��ا  اأب��ع��ده��ا  ق��وي��ة،  ت�صديدة  اأط��ل��ق  ال��ذي  ���ص��زالي 

جمدًدا.
بعد  ل��الأزوري  النتيجة  دمياركو  �صاعف   ،52 الدقيقة  ويف 
لداخل  الذي مررها  اإىل كري�صتانتي  باريال  من  رائعة  متريرة 

ال�صتة ياردات ويتابعها دمياركو يف ال�صباك.
الدقيقة  ففي  النتيجة،  تقلي�ص  املجري  املنتخب  وحاول 
من  ت�صديدة  اأطلق  الذي  �صتيل  البديل  اإىل  الكرة  و�صلت   ،63
على حدود منطقة اجلزاء ارتطمت باملدافع بونوت�صي، قبل اأن 

يبعدها دوناروما برباعة.
ركلة  على  باحل�صول  ناجي  اآدم  طالب   77 الدقيقة  ويف 
جزاء بعد �صقوطه داخل املنطقة بعد احتكاك مع با�صتوين، 
العودة  بعد  خمالفة  دون  اللعب  با�صتكمال  اأ�صار  احلكم  لكن 

لتقنية الفيديو.
بهدفه  جم��ه��وده  تتويج  م��ن  قريبا  ك��ان  دمي��ارك��و  املتاألق 
جهة  من  توغل  بعدما  ل���الأزوري،  والثالث  الثاين  ال�صخ�صي 
اأر�صية  �صاروخية  ت�صديدة  واأطلق  املنطقة  لداخل  الي�صار 
�صدد  الذي  لورينزو  دي  اإىل  ارتدت  لكنها  احلار�ص  لها  ت�صدى 

يف ال�صباك اجلانبية.

األردن يهزم عمان ويظفر 
بلقب البطولة الودية

*وكاالت
اأمين  ال�صوري  القدم  لكرة  اإربد  احل�صني  لفريق  الفني  املدير  اأكد 
اإح��راز  على  القادرين  الالعبني  من  جيال  ميلك  ال��ن��ادي  اأن  حكيم، 

البطولت يف املو�صم احلايل واملوا�صم املقبلة.
ال�صباب  الالعبني  من  جيال  ي�صم  الفريق  اأن  اإىل  حكيم  وا�صار 
البطولت  لإحراز  مر�صحا  اإربد  احل�صني  يجعل  ما  اخلربة،  وا�صحاب 

�صواء يف املو�صم احلايل اأو املو�صم املقبل.
وقال املدرب ال�صوري يف لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإن 
ميزة الفريق احلايل اأنه ي�صم نخبة من الالعبني ال�صباب الذين يلعبون 
يف خمتلف املنتخبات الوطنية جلميع الفئات، ما يب�صر مب�صتقبل واعد 

للفريق الباحث عن اللقاب يف املو�صم احلايل واملو�صم املقبل.
تاأهل  ال��ذي  ال�صباب  منتخب  يف  متميزين  لعبني  منلك  واأ�صاف، 
ونعول  خربة،  ا�صحاب  لعبني  منلك  كما  الآ�صيوية،  للنهائيات  اأخريا 
عليهم كثريا يف املو�صم احلايل الذي يعترب قويا ومثريا يف ظل تناف�ص 

فرق احل�صني والفي�صلي والوحدات على لقب الدوري.
اأن الدعم الإداري الكبري الذي يحظى به الفريق،  واعترب حكيم 
ي�صكل عامال ا�صا�صيا يف امل�صتوى اجليد الذي و�صل اإليه الفريق حاليا، 

مثمنا هذا الدعم الذي �صكل حالة ا�صتثنائية يف املناف�صات املحلية.
قال  املقبل  ال�صبت  ال��دوري  يف  الفي�صلي  اأم��ام  املقبل  اللقاء  وعن 
الدوري،  لقب  اإحراز  نحو  مهما  منعطفا  ت�صكل  املباراة  اإن هذه  حكيم، 
املع�صكر  بعد  خا�صة  للمباراة،  جاهزين  باتوا  لعبيه  اأن  اإىل  لفتا 
التدريبي الذي اختتم اأم�ص الأول يف مدينة العقبة وا�صتمر �صتة اأيام.

ا�صار اىل  املو�صم احلايل  املحرتفني يف  لدوري  الفني  امل�صتوى  وعن 
لقب  على  �صواء  مثريا  تناف�صا  ت�صهد  الدوري  من  الأخرية  املراحل  ان 
للدرجة  الهبوط  �صبح  من  الهروب  عن  الباحثة  الفرق  اأو  ال��دوري 
الأوىل، ما يوحي مب�صاهدة مباراة مثرية وقوية وتناف�صية يف املرحلة 
املقبلة، معربا عن اأمله يف اأن تكلل جهود نادي احل�صني اإربد يف احراز 

لقب الدوري ولقب كاأ�ص الأردن.
كافة  توفري  اىل  عبيد  ابو  عامر  النادي  رئي�ص  اأ�صار  جهته،  من 
ال�صهرية واملكافاآت،  متطلبات الالعبني، خا�صة فيما يتعلق بالرواتب 
واملتطلبات الأخرى، الأمر الذي ي�صع الكرة يف ملعب الالعبني لتحقيق 

الجناز.

*وكاالت
الحتاد،  يف  العامة  الهيئة  ع�صو  تعيني  عن  املالكمة  احتاد  ك�صف 
عريفة ب�صي�صو، يف من�صب نائب رئي�ص جلنة التنوع يف الحتاد الدويل 

للمالكمة.
اإن  الفي�صبوك  على  الر�صمية  �صفحته  على  اللعبة  احت��اد  وق��ال 
يف  الن�صوية  اللجنة  رئي�صة  �صغلت  واأن  �صبق  التي  ب�صي�صو  عريفة 
الحتاد، مت اختيارها يف من�صب نائب رئي�ص جلنة التنوع يف الحتاد 

الدويل، مهنئا اإياها بهذا املن�صب، ومتمنيا لها التوفيق يف هذه املهمة.
كبريا  جهدا  جابر،  �صعد  الدكتور  برئا�صة  املالكمة،  احتاد  ويبذل 
على  خا�صة  ال�صعد،  جميع  على  للنهو�ص  عادت  التي  اللعبة  لتطوير 
نتائج لفتة يف جميع م�صاركاته  الذي يحقق  الوطني  املنتخب  �صعيد 
يف  ميداليات   10 بح�صد  الأول  اأم�ص  اآخرها  كان  والتي  اخلارجية، 

بطولة البو�صنة والهر�صك.

*وكاالت
يف  الف�صية  امليدالية  ال�صواملة  علي  الوطني  املنتخب  لعب  ح�صد 

ماراثون وار�صو الدويل، الذي اأقيم يف بولندا.
كم،   42 �صباق  خالل  من  الإجن��از،  هذا  حتقيق  يف  ال�صواملة  وجنح 
على الكرا�صي املتحركة الذي جرى يوم اأم�ص، و�صهد مناف�صة قوية بني 

امل�صاركني البالغ عددهم حوايل 35 األفا ميثلون حوايل 50 دولة.
الكرد،  لينا  للماراثونات  الأردنية  للجمعية  العام  املدير  وعربت 
عن فخرها مبا حقق ال�صواملة، متمنية اأن تتوا�صل الإجنازات يف قادم 

الأيام يف خمتلف البطولت.
ال�صواملة حقق  اإن  الأردنية )برتا(،  الأنباء  لوكالة  الكرد،  وقالت 
ف�صية ماراثون وار�صو يف �صباق الكرا�صي املتحركة مل�صافة 42 كم، وهو 

اإجناز ي�صتحق التقدير ل�صعوبة هذا النوع من ال�صباقات.
الفني  امل�صتوى  ارتفاع  ظل  يف  ومثريا،  قويا  جاء  ال�صباق  واأ�صافت 
اأن يثبت الالعب الأردين ال�صواملة اأحقيته يف ح�صد  للم�صاركني، قبل 

امليدالية الف�صية بعد اأن جاء يف املركز الثاين.

*وكاالت
القدم،  لكرة  لل�صيدات  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
ل�صتئناف  لعبة،   23 �صمت  قائمة  نا�صمينتو،  ديفيد  املدرب  بقيادة 
التح�صريات اعتبارًا من يوم غد وحتى 12 ت�صرين الأول املقبل، تاأهبًا 
ني�صان  يف  الأوملبية  الت�صفيات  مقدمتها  ويف  املقبلة،  لال�صتحقاقات 

املقبل.
مي�صاء  ال�صلبي،  �صرين  ك�صاب،  روند  �صنك،  ملك  القائمة:  و�صمت 
رند  �صويلم،  مي  ف��را���ص،  لن��ا  امل��ج��ايل،  اآي��ة  جربين،  �صهناز  ج��ب��ارة، 
حترير  ال��رب،  اأبو  ت�صنيم  البطو�ص،  لني  ال�صويف،  اأنفال  ح�صني،  اأبو 
القوا�صمي، ت�صنيم ا�صليم، ليان العجارمة، نور امل�صايخ، جلني البطو�ص، 
اإينا�ص اجلماعني، تال الربغوثي، بانه البيطار، لينا ال�صاحب، العنود 

غازي، روزبهان فريج، �صارلوت الأبي�ص.
ال�صهر  مطلع  مغلقًا  مع�صكرًا  احلايل،  التجمع  يت�صمن  اأن  وينتظر 

املقبل، يتخلله خو�ص مباراتني وديتني.
بطولة  بلقب  احل��ايل  ال�صهر  مطلع  توج  الن�صميات  منتخب  وك��ان 
غرب اآ�صيا لل�صيدات، للمرة اخلام�صة يف تاريخه، بعد ح�صده العالمة 

الكاملة يف مواجهة لبنان، �صوريا وفل�صطني.

*وكاالت
املقررة  ال�صرحان  الرمثا ومغري  مباراة  نقل  القدم  قرر احتاد كرة 
املحرتفني  دوري  من   18 الأ�صبوع  مناف�صات  �صمن  املقبل،  اجلمعة  يوم 
من �صتاد احل�صن يف اإربد اإىل �صتاد عمان الدويل. وخاطب احتاد الكرة 
الناديني املعنيني، لبالغهما بقرار نقل املباراة التي تقام عند ال�صاعة 
نقل  وجاء  عمان.  �صتاد  على  املقبل  اجلمعة  يوم  م�صاء  من  ال�صاد�صة 
املباراة بناء على تن�صيب من وزارة ال�صباب التي اأعلنت عدم جاهزية 

�صتاد احل�صن الذي يخ�صع حاليا لعملية اإعادة زراعة اأر�صيته.

قائد األردن: ودية إسبانيا 
خطوة في االتجاه الصحيح

*وكاالت
اإ�صبانيا  مواجهة  اإن  الأردن،  منتخب  قائد  يا�صني  بني  اأن�ص  قال 
وديا قبل انطالق مونديال قطر يف �صهر نوفمرب/ت�صرين الثاين املقبل، 

تعترب خطوة بالجتاه ال�صحيح لكرة القدم الأردنية.
“كل  الأردن:  لقناة  تلفزيونية  يا�صني يف ت�صريحات  بني  واأ�صاف 
وبكل  عاملي،  منتخب  طرفها  يكون  مباراة  يف  بامل�صاركة  يطمح  لعب 
يعود  كبرية  منتخبات  مع  اللعب  لأن  مفيدة،  اإ�صبانيا  مواجهة  تاأكيد 

بالفائدة الفنية على الالعبني«.
“احلمد هلل الظفر بالبطولة الودية له فائدة معنوية،  واأو�صح: 

و�صجلنا فوزين مهمني على �صوريا وعمان«.
قدم  كرة  يلعب  حيث  الإمكانات،  ميتلك  عمان  “منتخب  واأردف: 
حقيقية وميتاز لعبوه بال�صرعة ويتقن اللعب يف امل�صاحات ال�صيقة«.
احللول  يجد  مل  الن�صامى  منتخب  اأن  اإىل  يا�صني  بني  ول��ف��ت 
واأحرز  الثاين،  ال�صوط  يف  وجدها  لكنه  الأول،  بال�صوط  الهجومية 

هدف الفوز من �صربة جزاء.
منتخب  لالعبي  البدنية  اجلاهزية  يف  تفاوت  “هناك  واأمت:   
املحرتفني  الدوري لالعبني  الزمني يف بطولت  للتفاوت  نظرا  الأردن 

يف اخلارج واملحليني”.

*وكاالت
قررت اإدارة نادي اجلليل الأردين، تعيني ب�صار بني يا�صني، مديرا 

فنيا لفريق كرة القدم.
ووقع ب�صار بني يا�صني على عقده يف مقر نادي اجلليل بح�صور عدد 

من اأع�صاء جمل�ص الإدارة.
و�صيقود بني يا�صني فريق اجلليل فيما تبقى من مباريات يف بطولة 

دوري الدرجة الأوىل.
رغم  املا�صي  املو�صم  املحرتفني  دوري  من  هبط  اجلليل  فريق  وكان 

تتويجه بلقب بطولة درع الحتاد.
ومثل  �صابقا  الأردنية  القدم  كرة  جنوم  اأحد  يا�صني  بني  ويعترب 
الن�صامى ل�صنوات طويلة وبخا�صة يف عهد الراحل حممود اجلوهري 
والعراقي عدنان حمد، وخا�ص عدة جتارب احرتافية خارجية قبل 

اأن يعتزل كرة القدم.

*وكاالت
 احتل املنتخب الوطني لكرة ال�صلة املركز 35 عامليا يف الت�صنيف 
الدويل عن �صهر اأيلول احلايل، ال�صادر عن الحتاد الدويل لكرة ال�صلة 

)الفيبا( الثنني.
التون�صي  املنتخب  خلف  عربيا،  الثاين  املركز  يف  منتخبنا  وجاء 

الذي احتل املركز الأول عربيا و20 عامليا.
حني  يف  العاملي،  الت�صنيف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وت�صدرت 

حل املنتخب الإ�صباين ثانيا، والأ�صرتايل ثالثا.
املرتبة 55 عامليا، والرابعة عربيا، ومن ثم  واحتل منتخب م�صر 

�صوريا يف املركز 70 عامليا، وال�صعودية يف املرتبة 73.

بني ياسين مديرا فنيا للجليل

المنتخب الوطني لكرة السلة 
يحتل المركز 35 عالميا

إيطاليا تسقط المجر وتتأهل 
لنصف نهائي دوري األمم إنجلترا وألمانيا تودعان 

 دوري األمم بتعادل درامي

*وكاالت
البطولة  بلقب  الأردين  املنتخب  ظفر 
املباراة  يف  ف��از  بعدما  الرباعية،  الودية 
جرت  والتي   »0-1« عمان  على  النهائية 

م�صاء الإثنني، على �صتاد عمان الدويل.
ل���الأردن  الثمني  ال��ف��وز  ه��دف  واأح����رز 
ح�صل  ج��زاء  �صربة  م��ن  ح��داد  اإح�����ص��ان 
بالدقيقة  ال��دردور  حمزة  البديل  عليها 

.»64“
�صياغة  يف  �صعوبات  املنتخبان  ووجد 
احل��ذر  ظ��ل  يف  الفعلي،  التهديد  م�صاهد 
يربك  ق��د  ه��دف  ا�صتقبال  م��ن  ال��دف��اع��ي 

املخططات.
وت��ق��ا���ص��م امل��ن��ت��خ��ب��ان ال�����ص��ي��ط��رة يف 
للحلول  افتقدا  لكنهما  امللعب،  منت�صف 
ال�صباك  فبقيت  الناجحة،  الهجومية 

بعيدة عن اأي خطر.
ب��ن��اء  يف  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  واع��ت��م��د 
و�صمري  و�صعادة  ال��رواب��دة  على  هجماته 
والتعمري ومر�صي حيث عملوا على اإر�صال 
كرات باجتاه النعيمات لكن الأخري تعر�ص 

للرقابة الل�صيقة.
ومع م�صي الوقت اقت�صر التهديد على 
مر�صي  ف�صدد  لالعبني  الفردية  احللول 
عليه  ورد  امل��رم��ى،  ف��وق  م��رت  قوية  ك��رة 
اأبو  باأح�صان  ا�صتقرت  بت�صديدة  ال�صعدي 

ليلى.
الأردن، يف وقت  اأداء منتخب  وتراجع 
ن�صطت فيه الألعاب الهجومية لعمان حيث 
يتم  اأن  دون  الركنية  ال�صربات  تعددت 

ا�صتثمارها بال�صكل املطلوب.
ت��ت��وي��ج  يف  امل��ن��ت��خ��ب��ان  ي��ن��ج��ح  ومل 
لينتهي  ه���دف،  اأي  بت�صجيل  جهودهما 

ال�صوط الأول بالتعادل ال�صلبي.
عمان  مدرب  دفع  الثاين،  ال�صوط  ويف 
العلوي،  اأر�صد  من  بديال  ربه  عبد  مبعتز 
وزج الأردن ب�صرارة وحمزة الدردور مكان 

مر�صي والنعيمات.
عندما  ل��الأردن  خطرية  فر�صة  ولحت 
املرمى  اأم��ام  مبفرده  كرة  التعمري  ت�صلم 

لي�صدد كرة قوية ارتطمت بالعار�صة.
مرر  حيث  منظمة  هجمة  الأردن  و�صن 

داخل  اأر�صلها  ب��دوره  ال��ذي  حل��داد  �صرارة 
منطقة اجلزاء دكها الدردور براأ�صه ومرت 

فوق املرمى.
هدف  يحرز  اأن  اليحيائي  �صالح  وك��اد 
ال�صبق لعمان بعد كرة و�صعته يف مواجهة 
اأبو ليلى، لكن املدافع ن�صيب تدخل بالوقت 

املنا�صب وحول الكرة لركنية.
ومن هجمة مرتدة، قطع �صرارة الكرة 
ال��ذي  ال����دردور  حل��م��زة  طويلة  واأر���ص��ل��ه��ا 
للعرقلة  وتعر�ص  العماين  بالدفاع  تالعب 
نفذها  ج���زاء  �صربة  احل��ك��م  ليحت�صبها 

اإح�صان حداد بنجاح يف الدقيقة “64«.
جنم  �صرارة”  الأردن  لع��ب  و���ص��دد 
املباراة” مرتني، الأوىل ت�صدى لها حار�ص 
فوق  م��رت  والثانية  دفعتني  على  ع��م��ان 

املرمى.
حم��اولت  الأخ��رية  الدقائق  و�صهدت 
حيث  العماين  للمنتخب  ج��ادة  هجومية 
اأن  دون  مرة  من  اأك��رث  الأردن  دف��اع  ك�صف 
منطقة  داخ��ل  ال��ك��رات  ا�صتثمار  يف  يفلح 

اجلزاء، ليخرج الن�صامى بالفوز.

المدرب حكيم: نملك جيال من 
الالعبين قادر على احراز البطوالت

منصب دولي للمالكمة األردنية

ميدالية فضية للسوالمة 
في ماراثون وارسو الدولي

استدعاء 23 العبة للمنتخب 
الوطني لكرة القدم للسيدات

نقل مباراة الرمثا ومغير السرحان 
من ملعب الحسن إلى ستاد عمان

تنوي���ه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
ا�صتخدام  على  الأردن��ي��ني  اإقبال  �صجل 
قيا�صية  م�صتويات  الكهربائية  املركبات 
التخلي�ص  ارتفاع  مع  خا�صة  احلايل،  العام 
اجلمركي عليها بن�صبة تتجاوز 30 باملئة من 

اإجمايل املركبات.
اإىل  كهربائية  مركبة   11600 ودخلت 
ولغاية  العام  بداية  منذ  املحلية  ال�صوق 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، م��ق��ارن��ة ب��دخ��ول 6241 
مركبة العام املا�صي، بقيمة 99 مليون دينار، 

بح�صب ال�صجالت الر�صمية.
وتنتع�ص مبيعات هذا النوع من املركبات 
النفطية،  امل�صتقات  اأ�صعار  بارتفاع  مدفوعة 
وازدياد حمطات ال�صحن املرخ�صة اإىل اأكرث 
اأكرث  ومعها  وخا�صة،  عامة  حمطة   51 من 
من 1700 حمطة منزلية مرخ�صة، ل �صيما 
وامل��ع��ادن  الطاقة  تنظيم  هيئة  حظر  م��ع 
توفر  ل  ال��ت��ي  ال��وق��ود  حم��ط��ات  ترخي�ص 

وحدات لل�صحن الكهربائي.
املناطق  م�صتثمري  هيئة  رئي�ص  وتوقع 
�صوق  ي�صهد  اأن  الب�صتنجي،  حممد  احل��رة 
امل��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة اإق���ب���ال م��ت��زاي��دا 
اأ�صعار  ارتفاع  ا�صتمرار  ظل  يف  املقبل،  العام 
امل��ح��روق��ات، وم���ا ت��وف��ره م��ن ف��ر���ص عمل 

واعدة يف القطاعات اخلدمية.
اأكد  ا�صتخدامها،  مزايا  عن  حديثه  ويف 
الطاقة  فاتورة  من  توفر  اأنها  الب�صتنجي 
حمليا، وتخفف من الفائ�ص الكهربائي، مما 
القت�صاد  على  الفائ�ص  هذا  عبء  يخفف 
�صديقة  مركبات  اأنها  على  عالوة  الوطني، 
ومتتاز  للنا�ص،  اقت�صاديا  وجمدية  للبيئة، 
ال�صالمة  و���ص��ائ��ل  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  ب��درج��ة 

والراحة والأمان.
النوع من  الب�صتنجي بدعم هذه  وطالب 
املركبات بدل من حماربته وت�صويه �صورته 
كنمط  فيه  ال�صتثمار  ودع���م  النمطية، 
اخل�صراء،  الطاقة  اأمن��اط  من  ا�صتثماري 
خا�صة  الكهربائية  املركبات  اأن  مو�صحا 
احلرة  املنطقة  من  عليها  املخل�ص  ال�صيارات 
ج��راء  ممنهجة  ت�صويه  حلملة  تتعر�ص 
نف�صها  اأثبتت  بعدما  عليها  النا�ص  اإق��ب��ال 

حمليا وعامليا.
املحلية،  ال�صوق  يف  قطعها  توفر  وحول 
مناف�صة  باأ�صعار  توفرها  الب�صتنجي  اأك��د 
واملركبات  البنزين  مركبات  قطع  لأ�صعار 

الهجينة.

وي��ع��د ال��ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف ���ص��دارة 
عرب  تتطلع  والتي  البيئة،  وزارة  اأول��وي��ات 
الكربون،  انبعاثات  تخفي�ص  اإىل  م�صاريعها 
وفق ما اأكد اأمني عام الوزارة الدكتور حممد 

اخل�صا�صنة.
وق����ال اخل�����ص��ا���ص��ن��ة ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
من  الكهربائي  النقل  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
فيها  ال�صري  يجب  التي  املهمة  امللفات  اأب��رز 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  لتخفي�ص  ق��دم��ا 
عليه  ن�صت  م��ا  وف��ق   ،2030 ع��ام  بحلول 
ووثيقة  املناخي  للتغري  الوطنية  ال�صيا�صة 

امل�صاهمات الوطنية.
وتعتمد وثيقة امل�صاهمات الوطنية على 
قطاع النقل كواحد من 6 قطاعات خمتلفة؛ 
 31 بن�صبة  الكربون  انبعاثات  لتخفي�ص 

باملئة.
اإقليميا  �صباقا  كان  الأردن  اأن  واأ�صاف 
الكهربائية  اأو  الهجينة  املركبات  اقتناء  يف 
ن�صبة  موؤكدا تزايد  اأعوام،  اأكرث من 10  من 
العام  �صجلت  حتى  املا�صي،  العام  اقتنائها 
ال��وق��ود  م��رك��ب��ات  ت��ف��وق  مبيعات  احل���ايل 
املبيعات  هذه  تزايد  عزا  فيما  التقليدية، 
اإىل  ي�صعى  الذي  الأردين  املواطن  وعي  اإىل 
والنبعاثات  النفطية  الفاتورة  تخفي�ص 

الكربونية.
البيئة  وزارت����ي  اإن  اخل�صا�صنة  وب��ني 
والبلديات  الكربى  عمان  واأم��ان��ة  والنقل 
ت�صيري  على  يعملون  اجل��ه��ات،  م��ن  وع���دد 
الكهربائية  الطاقة  على  عاملة  حافالت 
والزرقاء  واإربد  والبرتا  عمان  العا�صمة  يف 

ومادبا.
عمان  اأم��ان��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  وورد 
عزمها   2026  –  2022 ل��الأع��وام  ال��ك��ربى 
حمطات  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   2،5 ا���ص��ت��ث��م��ار 
ت�صجيع  بهدف  الكهربائية،  املركبات  �صحن 

ا�صتخدام املركبات الكهربائية.
من  اأكرث  كهربائية  مركبة  اقتناء  ووفر 
املرازيق،  �صهيب  على  �صنويا  دينار  اآلف   4
النقل  تطبيقات  اإح��دى  على  يعمل  وال��ذي 
ل�صنوات  ذلك  من  اأزيد  اأنفق  بعدما  الذكية، 
منذ  ميتلك  فهو  البنزين،  ا�صتهالك  على 
من  لأك��رث  ت�صري  كهربائية  مركبة  عامني 
بتكلفة  الواحدة  ال�صحنة  يف  كيلومرت   300

ل تتجاوز 4 دنانري.
تقدمي  منذ  اأع���وام   5 م��ن  اأك��رث  وم�صى 
اأن  اإذ يوؤكد  املرازيق خدمات النقل الذكية، 

التحديات  اأب��رز  تعد  الوقود  اأ�صعار  ارتفاع 
يعتمدون  الذين  امل�صتثمرين  تواجه  التي 
فيما  البنزين،  اأو  الهجينة  املركبات  على 
امل�صتعملة  الكهربائية  البطاريات  �صح  يقف 
حم��ل��ي��ا ج����راء ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ص��ة على 
ا�صتريادها هو العقبة الأبرز اأمام م�صتخدمي 

املركبات الكهربائية.
يف  املت�صارع  التطوير  اإن  ق��ال  امل��رازي��ق 
�صناعة املركبات الكهربائية، ومنو وارداتها 
�صينع�صان ال�صتثمار يف  املحلية،  ال�صوق  اإىل 
هذا  على  بالعمل  لها  املرخ�ص  النقل  اأمناط 
النوع من املركبات التي �صتجنب امل�صتثمرين 

التذبذب امل�صتمر يف اأ�صعار الوقود.
الكهربائية  املركبات  يف  امل�صتثمر  اأم��ا 
من  كانت  اململكة  اإن  قال  نا�صر،  اأب��و  جهاد 
ال�صتثمار  يف  اإقليميا  ال�صباقة  ال���دول 
العام  منذ  للمركبات  النظيفة  بالطاقة 
املركبات  با�صترياد  �صمحت  عندما   2009
القدمية  امل��رك��ب��ات  وا���ص��ت��ب��دال  الهجينة 
با�صترياد  ال�����ص��م��اح  ث��م  وم���ن  بالهجينة، 
املركبات الكهربائية واإعفائها من ال�صرائب 
حتى جرى فر�ص �صرائب بن�صبة ل تتجاوز 

10 باملئة فقط من قيمة املركبة.
القطاع  ه��ذا  يف  امل�صتثمرين  اأن  واأك���د 
اقتناء  دع��م  يف  احلكومة  جدية  يلم�صون 
تعزيز  جتاه  واإرادتها  الكهربائية  املركبات 
اأن  اإىل  م�صريا  املجال،  هذا  يف  ال�صتثمارات 
اإنتاج  فائ�ص  ت�صريف  الدولة  م�صلحة  من 
ا�صترياد  دع��م  خ��الل  من  حمليا،  الكهرباء 

واقتناء املركبات الكهربائية.
وح����ول م��ا ي����دور م��ن اأح���ادي���ث ح��ول 
قطعها،  توفر  اأو  املركبات  ه��ذه  ماأمونية 
اأو�صح اأبو نا�صر اأنه عندما دخلت املركبات 
 2009 ع��ام  املحلية  ال�صوق  اإىل  الهجينة 
النا�ص  ب��ني  وا���ص��ح  تخوف  وج��ود  لوحظ 
حول  اإ���ص��اع��ات  تنت�صر  وب��ات��ت  جت��اه��ه��ا، 
ماأمونيتها اأو توفر قطعها، لكن بعد جتربتها 
من  اأجنع  يعد  ا�صتخدامها  اأن  اإىل  تو�صلوا 
التقليدية،  ال��وق��ود  م��رك��ب��ات  ا�صتخدام 
مع  اأخريا  ح�صل  الذي  ال�صيناريو  ذات  وهو 

الكهربائية. املركبات 
اأن��واع  لبع�ص  قطع  توفر  عدم  اإن  وق��ال 
حديثة  لكونها  يعود  الكهربائية  املركبات 
امل�صتوردين  اأن  موؤكدا  املحلية،  ال�صوق  يف 
دخول  ف��ور  القطع  ا�صترياد  اإىل  ي�صارعون 

املركبات اإىل ال�صوق وانت�صارها.

11600مركبة كهربائية إلى السوق 
المحلية مدفوعة بانتعاش الطلب

األردن يشارك دول العالم 
االحتفال بيوم السياحة العالمي

*عمان 
احتفلت وزارة ال�صياحة والآثار الثالثاء، باليوم العاملي لل�صياحة 
اإعادة   « �صعار  حتت  وذلك  عام،  كل  من  اأيلول   27 يف  ي�صادف  وال��ذي 

التفكري يف ال�صياحة ».
مبنا�صبة  ق��ال  الفايز،  حميدي  نايف  والآث���ار  ال�صياحة  وزي��ر 
الحتفال  اإن  )برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  اليوم  بهذا  الحتفال 
فيه  ميتزج  حيث  خا�ص،  وقع  له  العام  هذا  لل�صياحة  العاملي  باليوم 
اأن  الإجناز بالتحدي، والثابت باملتغري، والتقليدي باحلداثي، م�صيفًا 

عام 2022 عام التعايف من جائحة كورونا.
واأ�صاف، اإن الأردن هو اأحد املقا�صد ال�صياحية الأهم عامليا، ونفخر 
لن  اأجُنز  ما  اأن  موؤكدًا  العام،  هذا  خالل  ال�صياحي  قطاعنا  حققه  مبا 
يكون باأي حال من الأحوال مدعاة للرتاخي، بل هو حافز للمزيد من 
الكربى،  التحديات  نواجه  ونحن  الأردن،  اأمام  خيار  ل  حيث  العطاء، 
املن�صودة،  النه�صة  ليحقق  وبناته  اأبنائه  �صواعد  على  يعتمد  اأن  اإل 
لكل  مق�صدا  زيارته  من  جتعل  مزايا  من  اهلل  منحه  فيما  وي�صتثمر 

اإن�صان.
هذا  ال�صياحي  القطاع  حققها  التي  الرق���ام  اىل  الفايز  واأ���ص��ار 
ثمانية  خالل  اململكة،  اىل  القادمني  ال�صياح  عدد  و�صول  ومنها  العام، 
الدخل  وبلغ  زائر،  مليون   3.174 اىل  احلايل  العام  من  املا�صية  اأ�صهر 

ال�صياحي يف نف�ص الفرتة 2.5 مليار دينار.
وبني اأنه مت جتاوز الأرقام امل�صتهدفة يف ال�صرتاتيجية الوطنية 
ن�صبته 90  لعام 2022، كما مت ا�صرتجاع ما  التي مت و�صعها  لل�صياحة 
ال��زوار  اأع��داد  من  باملئة   86 وا�صرتجاع  ال�صياحي  الدخل  من  باملئة 

مقارنة بنف�ص الفرتة لعام 2019.
ال�صرتاتيجية  يف  اأدرج  الذي  الهدف  بتحقيق  ثقته  الفايز  واأكد 
 2019 اأرق��ام  اىل  الو�صول  وهو   ،2025-2021 لل�صياحة  الوطنية 
قيا�صي  عدد  العام  ذاك  يف  �ُصّجل  حيث  القادم،  العام  يف  التاريخية 
مليار دينار، مثلت  بلغت 4.1  بعائدات  زائر  مليون  بلغ 5.3  الزوار  من 

حوايل 13 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل.
واأ�صار اىل ان من منجزات هذا العام، اختيار مادبا لتكون عا�صمة 
ال�صياحة العربية 2022، مو�صحًا اأنه جرى ا�صتثمار هذا الفوز خلدمة 
ال�صياحة يف اململكة، اإىل جانب ال�صياحة العربية، من خالل فعاليات 
متعددة �صهد اجلميع بنجاحها، تخللها اإ�صراك اأهل مادبا يف هذا اجلهد، 
ومن ذلك حمالت نظافة يف مواقع عامة خمتارة، منها جبل نبو، �صمن 
برنامج توعوي �صياحي وبيئي اأ�صمل، واإ�صراك طلبة املدار�ص من خالل 
األعاب الكرتونية تفاعلية م�صممة خ�صي�صا ملحافظة ماأدبا التاريخية.

ال�صياحة  التنفيذية لتطوير  اإطالق اخلطة  اأنه مت  ا�صار اىل  كما 
يف حمافظة جر�ص كنموذج �صوف يطبق يف باقي املحافظات، مبوازاة 
ال�صياحة  لتن�صيط  جنة”  “اأردننا  برنامج  زخ��م  على  املحافظة 
الداخلية، واإعداد برامج �صياحية ت�صتهدف متكني املجتمعات املحلية 

وهم الأ�صا�ص يف جهودنا.
واأكد اأن “للتنوع اجلغرايف والطبيعي الذي يتمتع به الردن، ميزة 
خا�ص  وب�صكل  ال�صياحة  وامناط  انواع  من  للعديد  مق�صدا  يكون  باأن 
املجتمعات  اإدم��اج  على  نعمل  خاللها  من  والتي  ال�صياحية  امل�صارات 
الت�صاركي  دوره��م  وتفعيل  وت�صغيلهم  ال�صياحي  القطاع  يف  املحلية 

والتنموي«.
وبني الوزير الفايز، اأن العمل م�صتمر على ان�صاء وتطوير وتفعيل 
العالية  الت�صغيل  بن�صبة  متتاز  التي  ال�صياحية  امل�صارات  ودميومة 
خ�صو�صًا يف املناطق النائية والبعيدة التي ترتفع فيها ن�صب البطالة، 
لفتا اىل �صعي الوزارة لرفع امل�صتوى املعي�صي للفرد وال�صر من خالل 

ادماجهم وا�صراكهم يف هذه امل�صارات.
ال�صباب  دعم  على  الرتكيز  ان�صب  التمكني،  �صياق  “يف  اإنه  وتابع، 
اأطلقنا املن�صة  الراغبني باللتحاق للعمل يف القطاع ال�صياحي، حيث 
القطاع  يف  العمل  اأ�صحاب  بني  للربط  بالقطاع  للتوظيف  الأوىل 
على  ال�صباب  هوؤلء  واإطالع  جهة،  من  عمل  عن  والباحثني  ال�صياحي 
التدريبية  وامل��راك��ز  املوؤ�ص�صات  تعر�صها  التي  التدريبية  ال���دورات 
القوى  بتطوير  منها  ال�صتفادة  من  اجلميع  متّكن  والتي  املختلفة، 

العاملة بالقطاع«.
وبني اأن عدد من تقدموا للت�صجيل يف برامج رفع القدرات للعاملني 
يف القطاع ال�صياحي، وبرامج التدريب والتاأهيل من مزودي اخلدمات 
املجتمعات  اأبناء  من  ال�صياحية  املحلية  التجارب  ومقدمي  ال�صياحية 
بتدريب  البدء  ومت  الوطن  وبنات  اأبناء  من   1400 نحو  بلغ  املحلية، 

500 متدريب يف املرحلة الوىل.
والآثار  ال�صياحة  وزارة  اأن  الفايز  الوزير  او�صح  ال�صياق،  ويف هذا 
اإك�صاب  اإىل  تهدف  تعاون  اتفاقية  املهني  التدريب  موؤ�ص�صة  مع  وقعت 
وال�صعبية،  التقليدية  احلرف  جمال  يف  الأ�صا�صية  املهارات  امل�صاركني 
وذلك ح�صب طبيعة كل حمافظة، مع الرتكيز اأي�صا على مهن مطلوبة 
يف �صوق العمل بالقطاع اخلا�ص، ومنها اإنتاج وخدمة الطعام واملبيعات 
الغذاء  و�صالمة  ل�صحة  الأ�صا�صية  واملهارات  الإلكرتوين،  والت�صويق 
وخدمة الزبائن ومهارات الإتيكيت، وغريها العديد، وذلك بال�صراكة 

مع القطاع اخلا�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية.
العام  هذا  باملنا�صبة  العاملية  ال�صياحة  منظمة  احتفال  اإن  وقال، 
النقا�ص  حتفيز  اىل  ال�صياحة” يهدف  يف  التفكري  “اإعادة  �صعار  حتت 
حول تفعيل دور ال�صياحة يف التنمية، وهو �صعار �صبق الأردن العامل 
القوالب  يف  التفكري  اأعدنا  حيث  كورونا،  جائحة  اأعقاب  يف  تبنيه  يف 
التقليدية من خمتلف الأوجه، واأهمها ال�صيا�صات الت�صويقية وتاأهيل 
الأفراد، خ�صو�صا ال�صباب والن�صاء، لينخرط اجلميع بوعي وحما�ص يف 
�صناعة الواقع اجلديد للمنتج ال�صياحي الأردين وتطويره وترويجه.

تن�صيط  هيئة  جهود  اأن  اىل  الفايز  اأ�صار  الت�صويق،  م�صتوى  وعلى 
اجلديدة  ال�صياحية  الهوية  لرتويج  وم�صتمرة  متوا�صلة  ال�صياحة 
لالأردن مملكة الزمن”، حيث مت ت�صوير العديد من املواقع ال�صياحية 
والأثرية واملتاحف با�صتخدام تقنية الواقع الفرتا�صي وفيديو 360، 
ال�صياحية وترويجها  للمواقع  وامل�صموع  املرئي  املحتوى  اإثراء  كما مت 

عرب خمتلف مواقع التوا�صل الجتماعي.
على  الت�صويق  مثل  الرتويج  اأ�صاليب  يف  كبري  تنوع  وج��ود  واأك��د 
لفتًا  ذلك،  واإك�صبيديا” وغري  اأدز  وغوغل  اأدفايزر،  “تريب،  من�صات 
الناقل  مع  بالتعاون  ت�صويقية  برامج  تنفيذ  اي�صًا  ج��رى  ان��ه  اىل 
الوطني امللكية الأردنية، حيث نفذت هيئة تن�صيط ال�صياحة حمالت 

ت�صويقية مكثفة يف دول اخلليج العربي واأوروبا.

بدء فعاليات منتدى التواصل 
االقتصادي الخليجي – االردني

*عمان 
القت�صادي  التوا�صل  منتدى  فعاليات  عمان،الثالثاء،  يف  ب��داأت 
جتارة  غرفة  تنظمه  ال��ذي  الثالثة،  ب��دورت��ه  –الردين  اخلليجي 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  غ��رف  احت��اد  مع  بالتعاون  الردن، 

وبدعم من الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.
للتعاون  جديدة  )اآف��اق  �صعار  حتت  يعقد  ال��ذي  املنتدى  ويعترب 
اأعمال وم�صتثمرون من  اأ�صحاب  القت�صادي وال�صتثماري(، ويح�صره 
وغرف  احتادات  وروؤ�صاء  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول 
اقت�صادية  وهيئات  فعاليات  من  مندوبني  اإىل  بال�صافة  جتارية، 
خليجية، حمطة مهمة يف م�صرية التعاون التاريخي بني اململكة ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
الدكتور  الوزراء  رئي�ص  عن  مندوبا  افتتحه  الذي  املنتدى  وي�صكل 
ال�صمايل،  ال�صناعة والتجارة والتموين يو�صف  ب�صر اخل�صاونة، وزير 
وي�صتمر ملدة يومني، فر�صة لتمكني القطاع اخلا�ص الردين واخلليجي 
للم�صي قدما نحو حتقيق اإجنازات اقت�صادية يف ظل الو�صع القت�صادي 
الجنازات  وتعظيم  املتاحة  الفر�ص  من  وال�صتفادة  الراهن،  العاملي 
للو�صول اإىل روؤى م�صتقبلية من اجل حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية 

وامل�صالح امل�صرتكة بني الطرفني.
ال�صراكة  اف��اق  عن  عمل  جل�صات  باملنتدى  امل�صاركون  و�صيبحث 
اململكة  ب��ني  املتاحة  ال�صتثمارية  والفر�ص  املقبلة  القت�صادية 
مل�صروعات  جدوى  درا�صات  وعر�ص  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  ودول 
ا�صتثمارية لرواد العمال بالأردن، واأخرى كربى يف قطاعات واعدة 
املايل  والقطاع  العالجية  وال�صياحة  وال�صياحة  واللوج�صتيك  كالنقل 
الزراعي،  والت�صنيع  الغذائي  والمن  املعلومات  وتكنولوجيا  وامل�صريف 
اىل جانب عر�ص الفر�ص ال�صتثمارية بدول جمل�ص التعاون اخلليجي.

مذكرة تفاهم لنشر ثقافة 
التقييم الحسي لألغذية

*عمان 
وقعت اجلمعية الأردنية للتقييم احل�صي لالأغذية، مذكرة تفاهم 
مع نقابة املهند�صني الزراعيني لتعزيز التعاون بني الطرفني، وحتقيق 
الوعي ون�صر ثقافة التقييم احل�صي واجلودة وتطوير العمليات الفنية 

ذات ال�صلة بالغذاء.
وتن�ص مذكرة التفاهم، التي وقعها رئي�ص اجلمعية املهند�ص ن�صال 
ابو  علي  الزراعي  املهند�ص  الزراعيني  املهند�صني  ونقيب  ال�صماعني، 
لالأغذية  احل�صي  التقييم  ثقافة  ون�صر  املعلومات  تبادل  على  نقطة، 

و�صبط جودة الغذاء املح�صر واملتداول.
وح�صب بيان للجمعية، الثالثاء، تن�ص مذكرة التفاهم كذلك على 
رفع وعي القطاعات املتداولة للغذاء حلماية �صحة املواطن، والتعاون 
املتعلقة  العمل  وور�ص  املوؤمترات  وعقد  والتاأهيل  التدريب  مبجالت 

بالتقييم احل�صي لالأغذية.
لن�صر   2010 عام  احل�صي  للتقييم  الردنية  اجلمعية  وتاأ�ص�صت 
اأفراد  �صمن  والأغذية  الزراعية  للمنتجات  احل�صي  التقييم  ثقافة 
املجتمع، وتنفيذ امل�صروعات املعززة لثقافة اجلودة لالأغذية، وب�صكل 

خا�ص للمنتجات الزراعية والغذائية.

إنتاج: 11 مذكرة تفاهم مع مزودي 
خدمات للشركات الناشئة

  
*عمان 

“اإنتاج”  والت�صالت  املعلومات  تقنية  �صركات  جمعية  وقعت 
لل�صركات  داعمة  ومنظمات  خدمات  م��زودي  مع  تفاهم  مذكرة   11
خالل  من  النا�صئة  ال�صركات  مع  التوا�صل  على  مل�صاعدتها  النا�صئة 

من�صة ريادة الأعمال الأردنية “�صتارت اب�ص جو«.
“�صتارت اب�ص جو”  وبح�صب بيان للجمعية الثالثاء، تتيح من�صة 
للم�صتخدمني وال�صركات النا�صئة التفاعل فيما بينها وتوفري معلومات 
الداعمة  واجلهات  وامل�صتثمرين  الأردنية  النا�صئة  ال�صركات  حول 
وحا�صنات وم�صرعات الأعمال ومزودي اخلدمات ذات العالقة، و�صيتم 
والأن�صطة  املهمة  والفر�ص  كالأخبار  عليها،  الفعال  املحتوى  عر�ص 

والدورات واملقالت والروابط املفيدة واملحتوى التعليمي.
وقال الرئي�ص التنفيذي جلمعية “اإنتاج” املهند�ص ن�صال البيطار، 
اإن هذه املذكرات تاأتي �صمن �صعي اجلمعية لدعم بيئة ريادة الأعمال 
ال�صباب  وم�صاريع  ال��ري��ادي  القطاع  وتطوير  وحت�صني  الأردن  يف 

وحتفيزهم نحو حتقيق طموحاتهم.

زين تختتم هاكاثون 
التغير المناخي

  
*عمان 

)زينك(  لالإبداع  من�صتها  خالل  من  الأردن  زين  �صركة  اختتمت   
اإيجاد  بهدف  اأطلقته خالل متوز  كانت  الذي  املناخي  التغري  هاكاثون 
جمالت  يف  الأردن  تواجه  التي  املناخية  للتحديات  مبتكرة  حلول 
توظيف  خالل  من  ال�صلبة،  والنفايات  واملياه،  والطاقة،  الزراعة، 

وا�صتخدام تقنيات الذكاء ال�صطناعي والت�صنيع الرقمي.
مع  بال�صراكة  الهاكاثون  اأطلق  الثالثاء،  لل�صركة  بيان  وبح�صب 
وبرنامج  الأردن،  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  البيئة  وزارة 
الفائزين  امل�صروعني  اختيار  ومت  املتحدة،  ل��الأمم  العاملي  الأغ��ذي��ة 
منهما  كل  وح�صل  جو”،  “فارم  �صي.او.تو” وم�صروع  اوف  “ري�صايكل 

على دعم نقدي بقيمة 5 اآلف دينار.
ليتم  كامل  ملدة عام  اللوج�صتي  الدعم  امل�صروعان على  كما ح�صل 
دعم  اتفاقيات  توقيع  �صيتم  فيما  الواقع،  اأر�ص  على  امل�صاريع  تنفيذ 
التي  النا�صئة  وال�صركات  امل�صاريع  قائمة  اإىل  امل�صروعان  لين�صم 
 220 اليوم  حتى  عددها  جت��اوز  التي  ل��الإب��داع،  زي��ن  من�صة  تدعمها 
براجمها  �صمن  الهاكاثون  لهذا  زين  تنظيم  وجاء  وم�صروعا.  �صركة 
حقل  يف  ومبادراتها  براجمها  اإطار  ويف  البيئية  ال�صتدامة  جمال  يف 
ال�صتدامة، حيث يت�صمن هذا امل�صروع حتقيق الهدف الثالث )ال�صحة 
ال�صحية(  والنظافة  النظيفة  )املياه  وال�صاد�ص  وال��رف��اه(  اجليدة 
)ال�صناعة  والتا�صع  معقولة(  وباأ�صعار  نظيفة  )ط��اق��ة  وال�صابع 
وجمتمعات  )م��دن  ع�صر  واحل��ادي  الأ�صا�صية(  والهياكل  والبتكار 
حملية م�صتدامة( والثالث ع�صر )العمل املناخي( وال�صابع ع�صر )عقد 
ال�صراكات لتحقيق الأهداف(. وا�صتمرت فعاليات الهاكاثون التدريبية 
والتوجيهية 9 اأيام متوا�صلة مب�صاركة 53 فريقا، مر امل�صاركون خاللها 
يف 5 مراحل. ومت اختيار 5 م�صاريع حا�صلة على اأعلى ن�صبة ت�صويت، 
ليتم اختيار م�صروعي “ري�صايكل اوف �صي.او.تو” و “فارم جو” خالل 
اأر�ص  اإمكانية تطبيقها على  املرحلة اخلام�صة والأخرية، بعد درا�صة 
الواقع من قبل خرباء وخمت�صني يف جمال التكنولوجيا والبيئة على 
اعادة  �صي.او.تو” على  اوف  “ري�صايكل  م�صروع  عدة مراحل. ويركز 
تدوير ثاين اأك�صيد الكربون الناجت عن امل�صانع اإىل �صماد ع�صوي �صلب 
)اليوريا والإك�صليت(، بوا�صطة فلرت يجرب ثاين اأك�صيد الكربون على 
التفاعل مع الأمونيا لإنتاج �صماد ع�صوي من خالل تطبيق نظام اجلهد 

الكهربائي باأقل طاقة وتيار، ومبا ي�صهم يف تقليل الثلوث.

*عمان 
ن��اق�����ص اج��ت��م��اع ت��راأ���ص��ه ع��ن اجل��ان��ب 
ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  الردين 
الوطنية املهند�ص اأجمد الروا�صدة مع وفد 
�صعودي برئا�صة الرئي�ص التنفيذي لل�صركة 
ال�صعودية ل�صراء الطاقة املهند�ص مازن بن 
اخلا�صة  الثالث  التفاقيات  البهكلي  علي 
الأردين- ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��رب��ط  مب�����ص��روع 

ال�����ص��ع��ودي وال��ت��ي ي��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء منها 
احلايل،  العام  نهاية  قبل  ر�صميًا  وتوقيعها 
تنفيذية  اتفاقية  توقيع  �صيتم  حيث 

واتفاقية ت�صغيلية واأخرى جتارية.
ت�صريح  يف  الروا�صدة  املهند�ص  وق��ال   
على  توافقا  اجلانبني  ان  الثالثاء  �صحفي 
 2025 ع��ام  من  الثاين  الن�صف  يف  يتم  اأن 
اأن  اىل  م�صريا  جت��اري��ا  امل�����ص��روع  ت�صغيل 
اجلانبني ناق�صا خالل اجتماعات عقدت يف 
العمل مب�صروع  �صري  عمان على مدى يومني 
مبا  الأردين-ال�صعودي  الكهربائي  الربط 
يعزز التعاون القائم بني البلدين يف جمال 

الطاقة.
امل�����ص��روع يف  اأهمية  ال��روا���ص��دة  واك��د   
ال�صبكة  وموثوقية  ا�صتقراريه  تعزيز 

توفري  خ��الل  من  البلدين  يف  الكهربائية 
اىل  اإ�صافة  ال���الزم  والحتياطي  ال��دع��م 
اأوق���ات  يف  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ت��ب��ادل 
اجلانبني  لدى  الكهربائية  الحمال  ذروة 
والتباين  التنوع  من  ال�صتفادة  خالل  من 
واملو�صمي  اليومي  الطلب  على  يطراأ  الذي 
امل�صروع  �صاأن  من  ان  وقال  الكهرباء.  على 
املنظومات  ت�صغيل  اقت�صاديات  حت�صني 
املنظومة  ت�صغيل  كفاءة  ورفع  الكهربائية 
الكهربائية يف كال البلدين م�صريا اىل البعد 
ال�صرتاتيجي للم�صروع واملتمثل يف حتقيق 
كهرباء  وا�صواق  العربي  الطاقي  التكامل 
الروا�صدة  اأكد  اإقليمية.  وبهذا اخل�صو�ص 
اأهمية منظومات الربط الكهربائي البيني 
يف تخفي�ص كلف الطاقة الكهربائية ورفع 
اأن  اىل  لفتا  الأنظمة  ه��ذه  ا�صتقرارية 
التحول لل�صبكات املرنة و منظومات الربط 
الكهربائي البيني بني الدول اأ�صبح �صرورة 
الكهربائية  الطاقة  اأنظمة  �صرورات  من 
احل��دي��ث��ة وم��ق��وم��ا اأ���ص��ا���ص��ي��ا ل��الأن��ظ��م��ة 
التي  واخل�صراء  امل�صتدامة  الكهربائية 

تعتمد على الطاقة املتجددة.
الوطنية  الكهرباء  �صركة  ان  وق��ال   

م�صاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  على  حاليا  تعكف 
ظل  يف  اجل��وار  دول  مع  القليمي  الربط 
لتبادل  اإقليميا  مركزا  ليكون  الردن  �صعي 
ل�صرتاتيجية  وف��ق  املنطقة  يف  الطاقة 

قطاع الطاقة الأردين.
يف  وقعا  قد  وال�صعودية  الأردن  وك��ان   
لتحقيق  تفاهم  م��ذك��رة   2020 اآب  �صهر 
با�صتكمال  البلدين  بني  الكهربائي  الربط 
واأن  خا�صة  العربي  الكهربائي  ال��رب��ط 
الربط  جمموعتي  يف  م�صرتكان  البلدين 
التوايل  على  الثماين  وال��رب��ط  اخلليجي 
اأحد  تنفيذه  بعد  امل�صروع  ه��ذا  و�صيكون 
حماور الربط يف م�صروع الربط الكهربائي 
بني  الربط  �صيكمل  ال��ذي  ال�صامل  العربي 
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
ال��دول  وبقية  ال��ع��رب��ي  امل�����ص��رق  دول  م��ع 
ال�صوق  ويعزز  اإفريقيا  �صمال  يف  العربية 
وم�صاركة  الكهرباء  لتجارة  الإقليمية 

الطرفني فيها.
ب�صركتي  التفاهم  م��ذك��رة  وان��اط��ت   
وال�صركة  )الأردن(  الوطنية  الكهرباء 
اتفاقيات  اإع����داد  للكهرباء  ال�صعودية 

م�صروع الربط الكهربائي الالزمة.

الرواشدة: اجتماعات أردنية-سعودية تناقش 
صيغ اتفاقيات الربط الكهربائي بين البلدين
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 شخصية العام   2022

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم  
 واضواء العربية 

 تكرم وتختار 
 سعادة البروفيسور 

 الدكتور الشريف

 يحيى حمزة 
 الوزنه السليماني  

ابو رأفت 
حفظه اهلل ورعاه

 رئيس مجلس إدارة
 مجموعة الكوادر  

السعودية 


