
األشغال تنهي أعمال صيانة جسر الكمالية 
*عمان 

اأعادت وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان، الأربعاء، 
بعد  الكمالية،  ج�سر  على  املركبات  �سري  حركة  فتح 

انتهاء اأعمال ا�ستبدال فوا�سل التمدد على اجل�سر.
اأغلق  اجل�سر  اإن  �سحفي،  بيان  يف  ال��وزارة،  وقالت 
العاملة  الكوادر  وبا�سرت  املا�سي،  اجلمعة  يوم  فجر 

باإ�سراف  ال�ساعة،  مدار  على  املطلوبة  الأعمال  تنفيذ 
من كوادر مديرية �سيانة الطرق واجل�سور.

واأ�سارت، اإىل اأن املرحلة الثانية من اأعمال امل�سروع، 
�ستبداأ بالنتقال اإىل ج�سر اأم النعاج والإنتهاء بج�سر 
عني البا�سا 2 تباعا، م�سيفة اأن العمل يف امل�سروع جرى 

تق�سيمه �سمان دميومة العمل به ووفق الأولويات.
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33.6  سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

تلفريك عجلون سيكون 
جاهزا مع نهاية العام الجاري

أكاديمي صيني: الثقة بثقافة األمة 
وهويتها القوة الدافعة لنهضتها

القبض على مشتبه باالعتداء 
على شخص أمام أسرته

»نووي روسيا« يثير غضب الناتو 
والبنتاغون.. العواقب وخيمة

*عمان 
بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة 
من املواطنني بال�سوق املحلية الأربعاء، عند 33.60 
مقابل  ال�ساغة،  حمالت  من  ال�سراء  لغايات  دينار 
الغرام  بيع  �سعر  وبلغ  البيع.  جلهة   32.10 دينار 
ال�سراء  لغايات  24 و18  الذهب عياري  الواحد من 
من حمالت ال�ساغة، عند 39.70 دينار و30 دينارا 
على التوايل. وقال رئي�س النقابة العامة لأ�سحاب 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 

بلغ  غرامات   7 وزن  الر�سادي  اللرية  �سعر  اأن  عالن، 
وزن  الإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دينارا،   236
8 غرامات 270 دينارا. ولفت يف ت�سريح ل�� )برتا(، 
الذهبي  امل�ساغ  على  املحلية  بال�سوق  الطلب  اأن  اإىل 
الذهبية.  وال�سبائك  اللريات  على  وجيد  متو�سط، 
تداولته  بداأ  الأ�سفر  املعدن  ان  اىل  عالن  وا�سار 
 1623 عند  العاملية  بال�سوق  الربعاء  اليوم  �سباح 
 10 م��ق��داره  ب��رتاج��ع  ال��واح��دة  لالون�سة  دولرا 

دولرات عن �سعر اإغالق الثالثاء.

*عجلون 
التلفريك  م�سروع  اأن  الفايز  نايف  والآث��ار  ال�سياحة  وزير  اأكد 
مع  جاهزا  �سيكون  عجلون،  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  اأطلقه  ال��ذي 
لزوار  نوعية  اإ�سافة  �سيكون  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  العام،  هذا  نهاية 
اأي�سا يف  عجلون بجميع جن�سياتهم لي�س يف ف�سل ال�سيف فح�سب بل 

ال�ستاء. ف�سل 
م�سروع  يف  العمل  �سري  على  الأربعاء،  اإطالعه،  خالل  ذلك  جاء 
ال�سياحي،  والتاأهيل  للتدريب  باملعهد  املنفذ  والربنامج  التلفريك 

ومعهد تدريب مهني عجلون.
ال�سياحة  ي��وم  مبنا�سبة  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإّن  الفايز،  وق��ال 
ال�سياحية  املواقع  وا�ستثمار  الب�سرية،  املوارد  تطوير  بهدف  العاملي؛ 
ال�سياحي  املنتج  اإىل  ت�ساف  ق��ادم��ة  انطالقة  لتكون  اململكة  يف 
العاملي  باليوم  الحتفال  اأن  اإىل  واأ�سار  اململكة.  ت�سهده  الذي  املتميز 
يف  حتققت  التي  الإجن��ازات  على  ال�سوء  لت�سليط  فر�سة  لل�سياحة 
جمال النهو�س بهذا القطاع وتطويره، م�سريا اإىل امليزات التي يتمتع 
لل�سياح  جذب  نقطة  ليكون  وطبيعي؛  جغرايف  تنوع  من  الأردن  بها 
والزوار حمليا وخارجيا.    تابع �س2

*بكني 
�سيان  الآ�سيوية الإفريقية يف جامعة  الدرا�سات   قال عميد كلية 
للدرا�سات الدولية يف جمهورية ال�سني ال�سعبية، الدكتور ما فوده، اإن 

الثقة يف ثقافة الأمة وهويتها هي القوة الدافعة لنه�ستها.
الثقة  “تكوين  بعنوان  له  حما�سرة  يف  ف��وده،  الدكتور  واأ�ساف 
م�ساركون  ع��رب  �سحفيون  ح�سرها  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  الثقافية”، 
ال�سينية  اجلمعية  تنظمه  ال��ذي  الإعالمي  التدريبي  الربنامج  يف 
اأ�سبحت  الثقافية(  )الهوية  الثقافة  اأن  ببكني،  العامة  للدبلوما�سية 
اأنحاء  يف  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  القيمية  الأبعاد  من 

العامل.
حتاول  العامل،  يف  الثقايف  التكامل  ي��زداد  الذي  الوقت  يف  وتابع، 
التقدير  من  مبكانة  التقليدية  ال�سينية  الثقافة  ت�سع  اأن  ال�سني 
والدعم من قبل جميع قطاعات يف املجتمع ال�سيني؛ وذلك للمحافظة 
اأن  ال�سني  اأبناء  من  فرد  كل  يعرف  وحتى  الفريدة،  خ�سائ�سها  على 
حي وامل�ستدام  الثقافة التقليدية هي قوة دافعة للتنمية، فالنمو ال�سّ

يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على جذور الثقافة ال�سينية اجلوهرية.
اأن  اأمة، مو�سحا  الثقافية لأي  الهوية  اأهمية املحافظة على  واأّكد 
وال�ستقالل  الوقوف  على  ق��ادرة  تكون  لن  بثقافتها  تعتّد  ل  اأمة  اأي 

والنه�سة.
ال�سني  ت�سهدها  التي  والنه�سة  التنمية  اأ�سباب  من  اأن  فوده،  وذكر 
حاليا، باعتبارها ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل، هو اعتزاز ال�سني وثقتها 
بثقافتها التقليدية؛ لكونها توفر الإلهام حلكم البالد، ولبناء الأخالق، 
هي  الإيديولوجيا  اأو  فاحل�سارة  بالنف�س؛  والثقة  الإباء  روح  وتقّوي 

روح الأمة والدولة.

*عمان 
يف  القب�س  الأرب��ع��اء،  �سباح  اأمنية  قوة  األقت 
اإثر  امل�سبوهني،  الأ�سخا�س  اأحد  على  الرمثا  لواء 
قيامه ب�سرب �سخ�س اآخر اأمام عائلته، يف حادثة 

ظهرت مبقطع فيديو م�سور مت تداوله.
وبينت مديرية الأمن العام اأنه وفور ورود بالغ 
عن احلادثة، تابع فريق حتقيقي الواقعة، ومتكن 
من حتديد مكان ال�سخ�س الذي توارى عن الأنظار 
منذ الليلة املا�سية، ومتت مداهمته واإلقاء القب�س 
عليه، و�سبط بحوزته �سالح ناري، و�سيتم حتويله 
للجهات الق�سائية والإدارية املخت�سة لينال عقابه 

الرادع.
ال��ل��واء عبيد اهلل  ال��ع��ام  الأم���ن  واأوع���ز مدير 
املعايطة، اإىل كافة قادة الأقاليم واملدراء، بالبدء 
بتنفيذ خطة اأمنية حازمة لإنفاذ القانون والقب�س 

واملطلوبني،  اجل��رائ��م  وم��ك��رري  امل�سبوهني  على 
على  التعدي  نف�سه  له  ت�سول  من  لكل  والت�سدي 

الأرواح واملمتلكات وترهيب املواطنني.
اإىل  الدرك  قوات  العام  الأمن  مدير  وجه  كما 
اجلنائي  البحث  يف  املخت�سة  الإدارات  م�ساندة 
وم��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات والأم����ن ال��وق��ائ��ي وب��اق��ي 
ودع��م  اجل��رمي��ة،  مبكافحة  املخت�سة  ال��وح��دات 
البحث  يف  م�����س��ددة  اج�����راءات  �سمن  ج��ه��وده��م 
اجلرمية  مكرري  من  بهم  امل�ستبه  على  والقب�س 
لمن  تهديدا  ي�سكلون  الذين  الأ�سبقيات  وذوي 

املجتمع و�سالمته.
العام  الأمن  مديرية  اأن  املعايطة،  اللواء  واأكد 
على  للحفاظ  وال��ق��ان��ون  ال��ع��دال��ة  بيد  �ست�سرب 
الطماأنينة العامة، و�سيعلم حزمنا كل معتد وخارج 

عن القانون.

*وكاالت 
للرئي�س فالدميري بوتني حتذيرا  اأ�سدر حليف 
نوويا جديدا لأوكرانيا والغرب، الثالثاء، يف الوقت 
ال�ستفتاءات  نتائج  ن�سر  رو�سيا  فيه  ب��داأت  ال��ذي 
التي اأجرتها متهيدا ل�سم 4 مناطق اأوكرانية اإليها.
وال��ت��ح��ذي��ر ال���ن���ووي ال����ذي وج��ه��ه دمي��رتي 
الرو�سي،  الأم��ن  جمل�س  رئي�س  نائب  ميدفيديف 
الثالثاء، هو واحد من عدة حتذيرات �سدرت عن 

بوتني وم�ساعديه خالل الأ�سابيع املا�سية.
ويقول دبلوما�سيون اإن الهدف منها هو تخويف 
التلميح  خالل  من  لكييف  دعمه  لتقلي�س  الغرب 
عن  للدفاع  تكتيكية  نووية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  اإىل 

الأرا�سي التي يتم �سمها من اأوكرانيا.
 لكن حتذير ميدفيديف اختلف عن التحذيرات 
�سمال  حلف  اأن  مرة  لأول  توقع  اأن��ه  يف  ال�سابقة 
وبالنخراط  نووية  بحرب  يغامر  لن  الأطل�سي 
لو �سربت مو�سكو  اأوكرانيا حتى  مبا�سرة يف حرب 

اأوكرانيا باأ�سلحة نووية.
تيليغرام:  على  من�سور  يف  ميدفيديف  وق��ال   
يتدخل  لن  الأطل�سي  �سمال  حلف  اأن  “اأعتقد 
ب�سكل مبا�سر يف ال�سراع حتى يف هذا ال�سيناريو...

يف  ميوتوا  لن  اأوروبا  ويف  املحيط  عرب  الغوغائيون 
كارثة نووية«. جتاهل ميخايلو بودولياك م�ست�سار 
ذلك  “رغم  وق��ال:  الت�سريحات،  هذه  زيلين�سكي 

�سنوا�سل عملنا لإنهاء احتالل اأرا�سينا«.

تنتهي  اأن  ميكن  ل  احلرب  اأن  “نعتقد  اأ�ساف: 
 1991 عام  حل��دود  وفقا  اأرا�سينا  حترير  بعد  اإل 
املعرتف بها دوليا. لي�س لدينا �سيناريوهات اأخرى«.

حتذير  العامل  يف  النووية  القوى  على  »يتعني 
النووية  لالأ�سلحة  ا�ستخدام  اأي  اأن  م��ن  رو�سيا 
�سيواجه  اأوكرانيا  يف  التكتيكية  اأو  ال�سرتاتيجية 

باإجراء ملمو�س”، وفقا لبودولياك.
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  با�سم  متحدث  ق��ال 
رايدر  باتريك  جرنال  الربيجيدير  )البنتاغون( 
اإنه على الرغم من التهديدات الرو�سية لأوكرانيا 
الأ�سلحة  با�ستخدام  الأط��ل�����س��ي  �سمال  وح��ل��ف 
من  تغيريات  اأي  ير  مل  البنتاغون  ف��اإن  النووية، 
النووية  القوى  موقف  تغيري  اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها 
الأمريكية. »من الوا�سح اأننا ناأخذ هذه التهديدات 
املرحلة  ه��ذه  يف  ن��ر  مل  لكننا  اجل��د.  حممل  على 
موقفنا  تعديل  اإىل  يدفعنا  اأن  �ساأنه  من  �سيء  اأي 

النووي يف هذا الوقت”، وفقا لرايدر.

الناتو حيذر روسيا
ق���ال ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي )ال��ن��ات��و( اإن 
مقبول  غري  النووية  لالأ�سلحة  رو�سيا  ا�ستخدام 
حليف  اأ�سدر  اأن  بعد  وخيمة  عواقب  له  و�ستكون 
نوويا  حتذيرا  بوتني  فالدميري  الرو�سي  للرئي�س 
هذه  ا�ستخدام  ب�ساأن  وال��غ��رب  لأوك��ران��ي��ا  اآخ���ر 

الأ�سلحة.

*عمان
ع���اد ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 
زي��ارة  بعد  الأرب��ع��اء،  ال��وط��ن،  اأر����س  اإىل 
املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  �سملت 

واليابان. الأمريكية 
ف��ف��ي ال��ع��ا���س��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن، 
رانيا  امللكة  وج��الل��ة  امللك  جاللة  ���س��ارك 
امللكة  جاللة  جنازة  مرا�سم  يف  العبداهلل 
بكني�سة  اأقيمت  التي  الثانية،  اإليزابيث 

وي�ستمن�سرت. دير 
الأم��ري  و�سمو  جاللتاهما  ح�سر  كما 
العهد،  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني 
امللك  اأقامها جاللة  التي  مرا�سم ال�ستقبال 
ق�سر  يف  بريطانيا،  ملك  الثالث،  ت�سارلز 
باكنغهام لقادة وزعماء العامل امل�ساركني يف 

مرا�سم اجلنازة.
ويف نيويورك، األقى جاللة امللك خطابا 
يف اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��الأمم 
وال�سبعني،  ال�سابعة  ب��دورت��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
جاللته  ت��ن��اول  العهد،  ويل  �سمو  بح�سور 

التطورات  اآخ��ر  حيال  الأردن  مواقف  فيه 
والدولية. الإقليمية 

واأجرى جاللة امللك �سل�سلة من اللقاءات 
م��ع ق���ادة دول وروؤ����س���اء وف��ود  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
كما  املتحدة،  الأمم  اجتماعات  يف  م�ساركني 
اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  التقى 

غوتريي�س.
“نداء  قمة  اأعمال  يف  جاللته  و�سارك 
للتطرف  ل��ل��ت�����س��دي  ت�سري�س”  ك��راي�����س��ت 
التي  الإن��رتن��ت،  على  الكراهية  وخ��ط��اب 

وزار مقر جمل�س  الثالثة،  ن�سختها  عقدت يف 
العالقات اخلارجية يف نيويورك.

ويف ط��وك��ي��و، ���س��ارك ج��الل��ة امل��ل��ك يف 
الياباين  الوزراء  لرئي�س  الر�سمية  اجلنازة 

الأ�سبق �سينزو اآبي.
اإم��رباط��ور  جاللة  جاللته،  التقى  كما 
الياباين  الوزراء  ورئي�س  ناروهيتو،  اليابان 

فوميو كي�سيدا، وعددا من امل�سوؤولني.
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  والتقى 
الأرب����ع����اء، يف ال��ق�����س��ر الإم����رباط����وري يف 
طوكيو، جاللة اإمرباطور اليابان ناروهيتو.

وا����س���ت���ع���ر����س ج��الل��ت��اه��م��ا ع���الق���ات 
البلدين،  جتمع  التي  الوطيدة  ال�سداقة 
الذي  املتقدم  بامل�ستوى  اعتزازهما  موؤكدين 

و�سلت اإليه يف �ستى امليادين.
وح��م��ل ج��الل��ة امل��ل��ك، خ���الل ال��ل��ق��اء، 
حتياته  ناروهيتو  اليابان  اإمرباطور  جاللة 
لمرباطور اليابان الفخري اأكيهيتو، متمنيا 

له موفور ال�سحة والعافية.
ال��ت��ع��ازي جلاللة  امل��ل��ك  وق���دم ج��الل��ة 
رئي�س  بوفاة  ناروهيتو  اليابان  اإم��رباط��ور 

الوزراء الياباين الأ�سبق �سينزو اآبي.

الملك يلتقي امبراطور 
اليابان في طوكيو

*عمان 
رئا�سة  دار  يف  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  تراأ�س 
الوزراء الأربعاء، الجتماع الأول ملجل�س اأمناء جائزة “ احل�سني بن 

عبداهلل الثاين للعمل التطوعي« .
على  يوؤكد  اجلائزة  ه��ذه  ا�ستحداث  اأن  ال���وزراء،  رئي�س  واأك��د 
مقدار الهتمام الذي يوليه جاللة امللك عبداهلل الثاين و�سمو ويل 
العهد واحلكومة بالعمل التطوعي، لفتا اإىل اهتمام �سمو ويل العهد 
التقدير  عن  معربة  عامة  بيئة  واإيجاد  التطوعي  العمل  بتاأطري 

للروح املبدعة لدى ال�سباب واملواطنني الأردنيني.
هذه  اأن  اجلائزة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س   / الوزراء  رئي�س  اأكد  كما 
املبادرة معنية با�ستنها�س الهمم والتقدير، والعرتاف بف�سل العمل 
يد  تقدمي  يف  الأردنية  القيمية  املنظومة  يعك�س  ال��ذي  التطوعي 
العون وامل�ساعدة والتطوع خلدمة النا�س واملجتمع.             تابع �س2

*عمان 
بالتعاون  نفذتها  امنية  حملة  خالل  والري،  املياه  وزارة  �سبطت 
مع مديرية المن العام، 35 اعتداء على اخلط الرئي�سي املزود ملياه 
ل�ستخدامها  معان،  مبحافظة  للح�سينية  مبنطقة  للمواكنني  ال�سرب 
واك�ساك على جنبات  وال�ساحنات وتزويد مر�سات  ال�سيارات  لغ�سيل 
جرى  اإنه  الأربعاء،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت  ال�سحراوي.  الطريق 
ملت�سرف  املخالفني  وحتويل  بالواقعة،  اخلا�سة  ال�سبوطات  اإع��داد 

اللواء لتخاذ الجراءات القانونية باخل�سو�س.
اجلهات  وكافة  الدائم،  املواطنني  وتعاون  وعي  ال��وزارة  وثمنت 
احلملة،  ه��ذه  لإجن��اح  اململكة،  يف  والهلية  وال�سعبية  الر�سمية 

موؤكدة ان العتداء على اي من م�سادر املياه يعد جرمية.

*عمان 
على  للقب�س  املوجهة  عملياتها  املخدرات  مكافحة  اإدارة  وا�سلت 

جتار املخدرات ومروجيها ومداهمة اوكارهم يف حمافظات اململكة.
العاملني  اإن  العام  الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
اأف�ست  3 عمليات نوعية جديدة  اإدارة مكافحة املخدرات، نفذوا  يف 
ولواء  العقبة  حمافظة  يف  ومروجني  جتار   4 على  القب�س  لإلقاء 

بطت بحوزتهم اأ�سلحة نارية وكميات من املواد املخدرة. الرمثا، و�سُ
واأ�ساف اأنه ويف حمافظة العقبة األقي القب�س على تاجر للمواد 
من  لكميات  حيازته  من  والتاأكد  عنه،  املعلومات  جمع  بعد  املخدرة 
مع  بالتن�سيق  منزله  وبتفتي�س  بها،  الجت��ار  بق�سد  املخدرة  امل��واد 
و  املخدرة  احل�سي�س  مادة  من  كغم   3 على  ُعرث  الأردنية  اجلمارك 
ق�سيتني  مع  التعامل  جرى  الرمثا،  لواء  ويف  خمدرة.  حبة  اآلف   10
�سالح  ا�ستخدام  حاول  مطلوب،  �سخ�س  على  الأوىل  يف  القب�س  اأُلقي 
كميات  على  بحوزته  وُعرث  الأمنية،  القوة  �سد  اأوتوماتيكي  ناري 
كان  ال��ذي  ال�سالح  �سبط  ومت  للبيع،  املعدة  املخدرة  احل�سي�س  من 
من  �سخ�سني  على  الثانية  الق�سية  يف  القب�س  اأُلقي  فيما  بحوزته. 
املواد  من  كميات  بحوزتهما  بطت  و�سُ املخدرة  املواد  وجتار  مروجي 

املخدرة املختلفة املُعدة للبيع و�سالح ناري.

*عّمان 
باب  اإغالق  عن  الأربعاء،  لالإنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  اأعلنت 
الرت�سح لع�سوية انتخابات جمال�س اإدارة غرف ال�سناعة وممثلي 
 29 املوافق  ال�سبت  يوم  اإج��راوؤه��ا  املقرر  ال�سناعية،  القطاعات 

ت�سرين الأول املقبل.
املتقدمني  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  ال��ي��وم،  للهيئة،  بيان  وبح�سب 
بطلبات للرت�سح لنتخابات جمال�س اإدارة غرف ال�سناعة وممثلي 
جمل�س  لع�سوية   18 منهم  مرت�سحا،   73 ال�سناعية  القطاعات 
القطاعات  لتمثيل  تر�سح  طلب   17 و  عمان،  �سناعة  غرفة  اإدارة 
ال�سناعية. بينما قدم 19 طلب تر�سح لع�سوية جمل�س اإدارة غرفة 
�سناعة الزرقاء، وطلبان لتمثيل القطاعات ال�سناعية فيها، فيما 
وطلب  اإرب��د،  �سناعة  غرفة  اإدارة  لع�سوية  تر�سح  طلب   16 قدم 

واحد لتمثيل القطاعات ال�سناعية فيها.
ووفقا للتعليمات التنفيذية اخلا�سة باإعداد جداول الناخبني 
الغرف  اإدارة  جمال�س  اأع�����س��اء  لنتخاب  املر�سحني  وج���داول 
وال�سادرة   ،2022 ل�سنة  ال�سناعية  القطاعات  وممثلي  ال�سناعية 
ل�سنة   )56( رقم  ال�سناعة  غرف  نظام  من   )10( املادة  مبقت�سى 
رف�سا  اأو  قبول  الرت�سح  بطلب  تف�سل  ال�سراف  جلنة  فاإن   ،2005
الغرفة  مكتب  من  الرت�سح  طلبات  ت�سلمها  تاريخ  من  اأيام   4 خالل 

ال�سناعية.

جاللته يعود الى ارض الوطن الخصاونة يترأس اجتماع مجلس
 امناء جائزة الحسين بن عبداهلل 

الثاني للعمل التطوعي

ضبط 35 اعتداء على خطوط 
مياه رئيسة في معان

المخدرات تنفذ 3 عمليات 
نوعية في العقبة ولواء الرمثا

إغالق باب الترشح 
إلنتخابات غرف الصناعة

 شكر وتقدير وعرفان 

لدعمه وتقديره للسيدات صاحبات اإلبداع 
 واإلنجاز والعطاء األردني والعربي 

 الشخصية االقتصادية المثالية العربية االولى لعام 2022

 يتقدم الدكتور واالعالمي 
 حسين الشاعر 

بالشكر والتقدير 
والعرفان  

لسعادة الشيخ  ورجل 
 االعمال المرموق

عبداللطيف 
 الـــنمـــر 

ابو علي
 حفظه اهلل ورعاه 

 رئيس مجلس إدارة مجوهرات الصبايا 
مجموعة المستشارون العقاريون 

 السيدة المثالية لعام 2022

 االم الفاضلة الرائعة 
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
ال��دك��ت��ور ب�سر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ت��راأ���س 
الأربعاء،  ال��وزراء  رئا�سة  دار  يف  اخل�ساونة، 
 « ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع 
احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل التطوعي« .

هذه  ا�ستحداث  اأن  ال��وزراء،  رئي�س  واأك��د 
ال��ذي  الهتمام  م��ق��دار  على  ي��وؤك��د  اجل��ائ��زة 
و�سمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  يوليه 
التطوعي،  بالعمل  واحل��ك��وم��ة  ال��ع��ه��د  ويل 
بتاأطري  العهد  ويل  �سمو  اهتمام  اإىل  لفتا 
معربة  عامة  بيئة  واإيجاد  التطوعي  العمل 
ال�سباب  ل��دى  املبدعة  ل��ل��روح  التقدير  ع��ن 

واملواطنني الأردنيني.
جمل�س  رئي�س   / ال��وزراء  رئي�س  اأك��د  كما 
معنية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  اجل���ائ���زة،  اأم��ن��اء 
والع���رتاف  وال��ت��ق��دي��ر،  الهمم  با�ستنها�س 
بف�سل العمل التطوعي الذي يعك�س املنظومة 
ال��ق��ي��م��ي��ة الأردن���ي���ة يف ت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون 

وامل�ساعدة والتطوع خلدمة النا�س واملجتمع.
قيمة  اأن  ع��ل��ى  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  و���س��دد 
ج��ائ��زة  ك��ون��ه��ا  م��ن  اأك���رث  معنوية  اجل��ائ��زة 
بقيمة  عميقان  واعرتاف  تكرمي  فهي  مادية، 

هذا العمل التطوعي املهم.

املبادرة  “رمبا تكون هذه  وقال اخل�ساونة 
العمل  على  ل��الق��ب��ال  مبا�سر  كنتاج  ج���اءت 
جائحة  خالل  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  التطوعي 
ك���ورون���ا ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة الردن��ي��ة 
قيم  على  توؤ�سر  بالتاأكيد  ولكنها  الها�سمية، 
الإقبال  يف  الأردن��ي��ني  ل��دى  اأ�سا�سا  موجودة 
على العمل التطوعي، اأفرادا وموؤ�س�سات، لي�س 
كورونا،  جائحة  مثل  اأزم���ات  �سياق  يف  فقط 
م�ستوى  على  ذاتية  م��ب��ادرات  اإط��ار  يف  واإمن��ا 
املحافظات واململكة قد ل تكون معروفة لدى 
اأم��ر  والتقدير  التاأطري  اأن  واأك��د  اجلميع«. 
يقوم  ملن  والدافعية  احلافز  ويعطي  اأ�سا�سي، 
العديد  اأمام  املجال  ويفتح  التطوعي،  بالعمل 
العمل  يف  للدخول  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  م��ن 
مبادرات  اإىل  خا�س  ب�سكل  لفتا  التطوعي، 
لإي�سال  وموؤ�س�سي  ف��ردي  ب�سكل  تطوعية 
ال��غ��ذاء وال����دواء مل��ن اح��ت��اج��ه م��ع ب��داي��ات 

جائحة كورونا.
جمل�س  اأن  اإىل  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 
لها  �سخ�سيات  م��ن  ي��ت��األ��ف  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 
مع  والتوا�سل  التطوعي،  العمل  يف  ا�سهامات 
وال�ستجابة  واملوؤ�س�سات،  املحلية  املجتمعات 
لالحتياجات واخلدمة العامة ب�سكل تطوعي.

جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سباب/  وزير  واأ�سار 
اأن  اإىل  النابل�سي،  حممد  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء 
العمل  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة 
وتنظيمه،  الأردين  املجتمع  يف  التطوعي 
التناف�س  روح  وحتفيز كل جهد تطوعي، وبث 

بني الفراد واملوؤ�س�سات .
اإدارة  جل��ن��ة  اأن  اإىل  النابل�سي  ول��ف��ت 
الأ�سبوع  خ��الل  اجتماعا  �ستعقد  اجل��ائ��زة 
املقبل لختيار �سعار اجلائزة، وو�سع الربنامج 
التي  واملجالت  الطلبات  ل�ستقبال  الزمني 
جلنة  اختيار  عن  ف�سال  اجل��ائ��زة  �ستغطيها 

التحكيم.
جائزة  ا�ستحداث  متَّ  قد  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
التطوعي  للعمل  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�سني 
جائزة  ن��ظ��ام  مبقت�سى  ال�����س��ب��اب،  وزارة  يف 
التطوعي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 
�سهر  خالل  الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدر  الذي 

حزيران املا�سي.
عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  وك��ان 
ا�ستحداث  ب���ارك  ق��د  ال��ع��ه��د،  ويل  ال��ث��اين، 
رعايته  خالل   2021/12/5 بتاريخ  اجلائزة 
احتفاًل اأقامته وزارة ال�سباب مبنا�سبة اليوم 

للمتطوعني. العاملي 

*عمان 
اأك����د ع�����س��و جل��ن��ة الأخ�����وة ال��ربمل��ان��ي��ة 
واليمن  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دول  م��ع  الأردن��ي��ة 
توحيد  اأه��م��ي��ة  امل�����س��اع��ي��د،  ذي���اب  ال��ن��ائ��ب 
ال��ت�����س��ري��ع��ات ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي 
قوة  العرب  جلعل  املهمة  النقاط  من  تعترب 

عظمى. اقت�سادية 
اللجنة،  ل��ق��اء  خ���الل  امل�����س��اع��ي��د،  ودع���ا 
املعتمد لدى  البحرين  الأربعاء، ب�سفري مملكة 
ورئي�س  الرويعي،  يو�سف  بن  اأحمد  اململكة 
البحرين،  و�سناعة  جت��ارة  غ��رف  واأع�����س��اء 
�سيما  ل  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  اإىل 

منها. التجارية 
الأخوية  العالقات  بعمق  امل�ساعيد  واأ�ساد 
دعائمها  اأر�سى  والتي  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

البلدين. قيادتا 
ال�سوحة،  را�سد  ال��ن��واب:  دع��ا  ب��دوره��م، 
وخالد  يحيى،  اأبو  �سليمان  العجارمة،  رمزي 

البحرين  دول��ة  يف  الأع��م��ال  رج��ال  ال�سلول، 
وال��ذي  الأردن،  يف  ال�ستثمار  اإىل  ال�سقيقة 

يتمتع مبقومات ال�ستثمار .
اأخريا  الأم��ة  جمل�س  اإق��رار  اإىل  واأ���س��اروا 
ل��ق��ان��ون حت�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  امل��ي��زات  اأب���رز  م�ستعر�سني 
القانون، ف�سال عن الأمن والأمان الذي يتمتع 
اململكتني  بني  امل�سرتكة  والقوا�سم  الأردن،  به 
العالقات  تعزيز  �ساأنها  من  التي  ال�سقيقتني 

والقت�سادية. التجارية 
اأن  ال��ن��واب  ه���وؤلء  اأك��د  ثانية،  جهة  م��ن 
الأردن  ق�سية  ه��ي  الفل�سطينية  الق�سية 
امللك  جاللة  اأع��اد  والتي  الأوىل،  املركزية 
كلها  املحافل  يف  اإليها  الزخم  الثاين  عبداهلل 

والإقليمية. الدولية 
اإن هناك ا�ستثمارات  بدوره، قال الرويعي 
على  العمل  و�سيجري  اململكة  يف  بحرينية 

زيادتها.

التي  بالت�سهيالت  نف�سه  الوقت  يف  واأ�ساد 
وبعمق  البحريني،  امل�ستثمر  عليها  يح�سل 
ار�سى  والتي  ال�سقيقني  البلدين  بني  العالقات 

البلدين. دعائمها قيادتا 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س غ��رف��ة جت��ارة 
ن��ا���س،  ع��ب��داهلل  �سمري  ال��ب��ح��ري��ن  و���س��ن��اع��ة 
مبزايا  يتمتع  الأردن  اإن  ال��وف��د  واأع�����س��اء 
ال�ستثمار  على  ت�سجع  ك��ث��رية  ا�ستثمارية 

فيه. البحريني 
ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ���س��رورة  اإىل  ودع����وا 
وت���ب���ادل اخل�����ربات ب���ني غ����رف ال�����س��ن��اع��ة 
وال��ت��ج��ارة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، م��ن خ��الل جلنتي 
املالية والقت�ساد وال�ستثمار النيابية يف كال 

الربملانني.
اأن هناك العديد من احلوافز التي  وبينوا 
ترويج  اإىل  حتتاج  والتي  للم�ستثمرين  متنح 
امل�ستثمر  توجيه  �سرورة  عن  ف�سال  اإعالمي 

لأوىل خطواته لال�ستثمار.

*عّمان 
احل�سني،  ب��ن  في�سل  الأم����ري  �سمو  رع���ى 
في�سل،  بنت  عائ�سة  الأم���رية  �سمو  بح�سور 
الذي  احلفل  في�سل،  بنت  �سارة  الأمرية  و�سمو 
اأقامته هيئة اأجيال ال�سالم يف مقرها مبدينة 
العر�س  مبنا�سبة  الأربعاء،  لل�سباب،  احل�سني 

“اأبّية«. الأول للفيلم ال�سينمائي الق�سري 
وح�سر احلفل كل من: اأمني عّمان الدكتور 
اإيرلندا  جمهورية  و�سفرية  ال�سواربة،  يو�سف 
وال��رئ��ي�����س��ة  ب��وجل��ر،  م���اري���ان  الأردن  ل���دى 
بريين،  جوان  �سينماجيك  لربنامج  التنفيذية 

اإ�سافة اإىل �سخ�سيات ر�سمية وجمتمعية.
ال�سينمائي  للفيلم  ا  عر�سً احلفل  وت�سّمن 

كمرحلة  اإنتاجه  مت  ال��ذي  “اأبّية”،  الق�سري 
نهائية من برنامج تدريبي بداأته هيئة اأجيال 
من  �سينماجيك  برنامج  مع  بالتعاون  ال�سالم 
من  وبدعم  املا�سي،  الثاين  كانون  يف  بيلفا�ست 
وزارة ال�سوؤون اخلارجية الإيرلندية، و�سفارة 

اإيرلندا يف الأردن.
الناجت  اللجوء  ق�سية  الفيلم  وي��ت��ن��اول 
العنف  ق�سية  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل����روب،  ع��ن 
من  امل�����س��ارك��ون  اخ��ت��اره��ا  وال��ت��ي  املجتمعي، 
ال�سباب وال�سابات الأردنيني وال�سوريني خالل 

اجلل�سات الأولية للربنامج.
وحمافل  فعاليات  يف  الفيلم  عر�س  و�سيتم 
ملنح  املقبلة،  ال�سهور  خ��الل  ودول��ي��ة  حملية 

لرواية  الفر�سة  وال�سابات  ال�سباب  ه��وؤلء 
والآراء  النقا�سات  وتبادل  عاملًيا،  ق�س�سهم 

حول املوا�سيع الجتماعية املهمة.
كما عقدت جل�سة نقا�سية اأدارها جمموعة 
بالربنامج،  امل�ساركون  وال�سابات  ال�سباب  من 
التي  واخل��ربات  التدريب،  يف  جتربتهم  حول 
العاملي  الت�سوير والإنتاج  اكت�سبوها من طاقم 
توزيع  ومت  الفيلم،  اإنتاج  على  اأ�سرف  ال��ذي 

ال�سهادات على جميع امل�ساركني يف الربنامج.
الدكتور  ال�سالم  اأجيال  هيئة  رئي�س  وقال 
ال�سالم من  اأجل  اإن الإعالم من  مهند عربيات 
تبنتها  التي  ال�سالم  بناء  اأدوات  واأحدث  اأهم 
والإن��ت��اج  الإع����الم  اأن  اإىل  م�سريا  الهيئة، 

توفري  يف  مهما  دوًرا  يلعب  اإذ  وامل�سموع،  املرئي 
لتبادل  املختلفة  املجتمع  لفئات  امل�ساحات 
الآراء، ولتعزيز دور ال�سباب احليوي يف قيادة 

التغيري.
وقدم عربيات ال�سكر لل�سفارة الإيرلندية، 
وبرنامج �سينماجيك من بيلفا�ست على الدعم 
التي  املهارات  تزيد  اأن  اأمله  عن  معربا  املميز، 
ع��امل  يف  فر�سهم  م��ن  امل�����س��ارك��ون  اكت�سبها 
التوظيف  اأبواب  لهم  وتفتح  ال�سينما،  �سناعة 

يف هذا املجال املتنامي يف الأردن والعامل.
بدورها عربت ال�سفرية ماريان بوجلر، عن 
فيها  ت�سارك  فعالية  اأول  تكون  اأن  �سعادتها 
م�سرية  امللهم،  الفيلم  هذا  عر�س  هو  ب��الأردن 

ميتلكها  التي  الهائلة  املواهب  يعك�س  اأنه  اإىل 
ال�سباب يف الأردن وقدراتهم على طرح ق�سايا 

اجتماعية ب�سكل معريف واأ�سلوب متعاطف.
مع  التعاون  ملوا�سلة  تطلعها  عن  وع��ربت 
اأجيال  وهيئة  احل�سني،  بن  في�سل  الأمري  �سمو 
يف  وال�سباب  وال�سابات  و�سينماجيك،  ال�سالم، 
الأردن، للبناء على الدرو�س امل�ستفادة من هذا 

الفيلم واإيجاد جمتمعات خالية من العنف.
هدف  اإن  كيتنغز،  جوان  قالت  جانبها،  من 
وال�سوري  الأردين  ال�سباب  مع  العمل  امل�سروع 
مرحلة  من  بدًءا  عاما،   25 اإىل   18 اأعمار  من 
لبناء  الت�سوير،  وحتى  الفيلم  مو�سوع  اختيار 
النواحي  من  متكينهم  تدعم  جديدة  مهارات 

ثقتهم  وزي��ادة  الأف���الم،  �سناعة  يف  العملية 
باأنف�سهم.

يف  امل�سروع  ي�سهم  اأن  يف  اأملها  عن  واأعربت 
املجتمعات  من  ال�سباب  بني  العالقات  تقوية 
التعّلم  بفر�سة  يحظون  بينما  املختلفة، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  م�����س��ي��دة  ب��ع�����س��ا،  بع�سهم  م��ن 
الإيرلندية  وال�سفارة  ال�سالم  اأجيال  هيئة 
�سينماجيك  يف  العمل  ومثمنة  الأردن  يف 
النمو  لتحقيق  الأع��م��ال  تطوير  وموا�سلة 

ال�سرتاتيجي الذي نطمح اإليه.
يف  بداأ  الذي  التدريبي  الربنامج  وا�ستمل 
مع  لقاءات  على  العام،  هذا  من  الثاين  كانون 

نخبة من مديري الإنتاج وكّتاب املحتوى.

رئيس الوزراء يترأس االجتماع االول لمجلس امناء 
جائزة الحسين بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

األخوة البرلمانية مع دول الخليج 
تلتقي السفير البحريني

األمير فيصل يرعى حفل إطالق العرض األول لفيلم ابية

وزير التخطيط يحث المانحين على مواصلة 
دعم جهود المملكة لتنفيذ خطط التحديث

*عمان 
�سركاء  ال�سريدة  نا�سر  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزير  دعا 
اإىل  التمويلية،  واملوؤ�س�سات  املانحة  اجلهات  من  التنمويني  الأردن 
والربامج  اخلطط  تنفيذ  جتاه  الأردن  وم�ساعي  جهود  دعم  موا�سلة 
الإ�سالحية القت�سادية والتنموية يف خمتلف املجالت والقطاعات 
التحديات  ملواجهة  التنموية  امل�ساريع  وتنفيذ  واحليوية  التنموية 

القت�سادية.
املانحة  الدول  وممثلي  �سفراء  من  عددًا  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
برامج  خمتلف  ال�سريدة  ا�ستعر�س  حيث  التمويلية،  واملوؤ�س�سات 
يعمل  التي  ال�ساملة  وال�سيا�سية  والإدارية  القت�سادية  الإ�سالحات 
حتديث  وخارطة  القت�سادي  التحديث  روؤية  اإطار  يف  الأردن  عليها 
وتبنتها  اأعلنتها  كما  ال�سيا�سي  التحديث  وعملية  العام  القطاع 

احلكومة بتوجيهات من امللك عبد اهلل الثاين.
ما�ٍس  الأردن  اأن  ال�سريدة  اأو�سح  الأربعاء،  بيان �سحفي،  وح�سب 
يف  وال�سيا�سي  والإداري  القت�سادي  التحديث  م�سار  يف  جهوده  يف 

املئوية الثانية للدولة الأردنية.
الربنامج  اإعداد  تطورات  على  احل�سور  التخطيط،  وزير  واطلع 
وزارة  تن�سقها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي  التحديث  ل��روؤي��ة  التنفيذي 
التي  الوزارية  واللجان  القطاعية  الفرق  معظم  وجهود  التخطيط، 
�سكلها جمل�س الوزراء لهذه الغاية، مبينًا اأهمية الروؤية القت�سادية 
كخارطة طريق لالأعوام الع�سرة املقبلة لتمكني الأردن من ال�ستفادة 
القائمة يف القت�ساد الوطني وال�ستفادة من  من خمتلف الإمكانات 
النمو  هما:  اأ�سا�سيتني  ركيزتني  على  تعتمد  اإذ  التناف�سية،  امليزات 

القت�سادي، وجودة احلياة.
خارطة  تبنت  قد  احلكومة  اأن  بني  الإداري،  الإ�سالح  وب�ساأن 
املقدمة  اخلدمات  حت�سني  اإىل  تهدف  العام  القطاع  لتحديث  طريق 
للمواطنني، ورفع كفاءة اجلهاز احلكومي للو�سول اإىل قطاع عام كفوؤ 

وفعال من خالل اإجراء التحديث والتطوير يف الإدارة العامة.
خلارطة  تنفيذي  برنامج  اإعداد  جرى  اأنه  اإىل  ال�سريدة  واأ�سار 
جلنة  قبل  من   2025  -2022 لالأعوام  العام  القطاع  حتديث  طريق 
تت�سمن  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  تراأ�سها  وزاري��ة 
املوؤ�س�سي،  ثالثة حماور وم�سارات عمل، هي حمور اخلدمات، واملحور 

الت�سريعي. واملحور 
هي  مكونات،  �سبعة  �سمل  الطريق  خارطة  عمل  اإطار  اأن  واأ�ساف 
التنظيمي  والهيكل  والرقمنة،  والإج��راءات  احلكومية،  اخلدمات 
الب�سرية،  وامل���وارد  ال��ق��رار،  و�سنع  ال�سيا�سات  ور�سم  واحلوكمة، 

املوؤ�س�سية. والثقافة  والت�سريعات، 
الإ�سالحات  اأن  ال�سريدة  اأكد  ال�سيا�سية،  الإ�سالحات  جمال  ويف 
ال�سيا�سية واحلزبية،  امل�ساركة  اإقرارها، ت�ستهدف تعزيز  التي جرى 
وذلك  الإعاقة،  ذوي  والأ�سخا�س  والن�ساء  ال�سباب  على  الرتكيز  مع 
امل�ساركة  على  ق��ادرة  قوية  بربامج  �سيا�سية  اأح��زاب  تطوير  بغية 
تعزيز  يف  الإع���الم  دور  وتعزيز  ال�سيا�سية،  العملية  يف  الفعالة 

ال�سيا�سية والثقافة احلزبية واملمار�سات الدميقراطية. امل�ساركة 
ووفقا للبيان، قدم وزير التخطيط، اإيجازًا حول اأهم الإ�سالحات 
احل�سور  و�سع  جرى  وقد  املياه،  قطاع  يف  احلكومة  �ستتبناها  التي 
)العقبة-عمان  للمياه  الوطني  الناقل  م�سروع  ت��ط��ورات  ب�سورة 

لتحلية ونقل املياه( من حيث مراحل طرح العطاء.
عنها  الإعالن  جرى  التي  التعهدات  على  ال�سكر  ال�سريدة  وجدد 
وال�سركاء  ال��دول  جميع  من  للمياه  الوطني  الناقل  م�سروع  لدعم 
تنموية  وق��رو���س  منح  من  دولر  مليار   1.830 بقيمة  التنمويني 

وا�ستثمارية.
امل��ن��ح الإ���س��اف��ي��ة لهذا  ال��دع��م م��ن  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة  و���س��دد على 
عمل  اأجندة  على  ق�سوى  اأولوية  يعد  الذي  ال�سرتاتيجي  امل�سروع 
احلكومة، واأحد ركائز الأمن املائي الوطني يف اإطار حتقيق التنمية 
والتحديات  ال�سغوطات  ظل  يف  �سيما  ول  ال�ساملة،  القت�سادية 
ا�ست�سافة  ويت�سدرها  الأردن،  يواجهها  التي  واملالية  القت�سادية 

اأكرث من 1.3 مليون لجئ �سوري وتبعات جائحة كورونا.
الأممية  الهيئات  وممثلو  املانحة  واجلهات  الدول  �سفراء  واأ�ساد 
والقت�ساد  الأردن  ومنعة  بقدرة  جهتهم،  من  التمويلية،  واملوؤ�س�سات 
ودوره  اخلارجية،  وال�سدمات  التحديات  مع  التعامل  على  الأردين 
اأجل  من  الأولوية  ذات  القطاعات  يف  املهمة  بالإ�سالحات  امل�سي  يف 
العمل  فر�س  وتوفري  وم�ستدام،  للجميع  �سامل  منو  اإىل  الو�سول 
دور  اإىل  م�سريين  املمكنة،  البيئة  وتوفري  وامل��راأة،  لل�سباب  خا�سة 
�سمن  املو�سوعة  الأه���داف  بتحقيق  امل�ساهمة  يف  اخلا�س  القطاع 

ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات القطاعية والربامج والروؤى الوطنية.

األحوال المدنية توقع اتفاقية 
تعاون مع مجموعة طالل ابو غزالة

*عمان 
وقعت دائرة الحوال املدنية واجلوازات الأربعاء، مع جمموعة 
وبناء  التدريب  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  العاملية  غزالة  ابو  طالل 

القدرات.
تاأتي  التفاقية  اإن  العمو�س،  فهد  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
مع  وان�سجاما  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  بني  لل�سراكة  جت�سيدا 
جمال  يف  واأن�سطتها  خدماتها  وتطوير  تنمية  يف  الدائرة  اأه��داف 
وتطوير  وتنمية  رقمية،  دائرة  اإىل  وحتولها  املعلومات،  تكنولوجيا 

اخلدمات املهنية والتقنية وتدريب الكوادر الب�سرية.
الحوال  دائ��رة  ملوظفي  توفر  التفاقية  ان  العمو�س،  وا�ساف 
التي  التدريبة  ال��دورات  من  ال�ستفادة  فر�س  واجل��وازات  املدنية 
التي  الربامج  خمتلف  يف  للمعرفة  غزالة  ابو  طالل  مركز  يقدمها 
دائما  ت�سعى  املجموعة  ان  غزالة  ابو  اكد  جهته،  من  بها.  يخت�س 
املهنية  اخلدمات  خالل  من  الر�سمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  خدمة  اىل 
التي توفرها املجموعة. وقال، ان املجموعة �ستعمل على خدمة اكرب 
يف  املنت�سرة  فروعها  جميع  يف  الدائرة  موظفي  من  ممكنة  �سريحة 
على  قدرتهم  وزيادة  لديهم  املهنية  الكفاءة  لرفع  اململكة  حمافظات 

تقدمي اخلدمات ب�سكل اف�سل.

وفد وكالة األبحاث األلمانية يزور الجمعية 
العلمية الملكية وجامعة األميرة سمية

*عمان 
�سمية  الم����رية  وج��ام��ع��ة  امل��ل��ك��ي��ة  العلمية  اجل��م��ع��ي��ة  بحثت 
التعاون  اأوج���ه  الأمل��ان��ي��ة  الأب��ح��اث  وك��ال��ة  وف��د  م��ع  للتكنولوجيا، 
 DFG Water العلمي والبحثي يف قطاع املياه حتت مظلة مبادرة 

.  Nexus Research
جاء ذلك خالل زيارة الوفد الملاين اىل اجلمعية العلمية امللكية 
واأ�ستاذا  22 باحثا  للتكنولوجيا والذي ي�سم  �سمية  وجامعة المرية 

جامعيا وممثلني عن وكالة التبادل الأكادميي الأملاين.
اأبو  وج��دان  الدكتورة  اجلامعة  رئي�س  باأعمال  القائم  عر�س  و 
واأن�سطتها  وبراجمها  اجلامعة  مل�سرية  الرب��ع��اء،  بيان  يف  الهيجاء 
والبحثية  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع  و�سركاتها  العاملية  وت�سنيفاتها 
العقدين  يف  الأمل��ان��ي��ة  اجلامعات  م��ع  املنفذة  وامل�ساريع  ال��دول��ي��ة، 
ملواجهة  م�سرتكة  بحثية  ف��رق  ت�سكيل  اأهمية  م��وؤك��دة  املا�سيني، 

حتديات املياه.
املدير  امللكية  العلمية  اجلمعية  رئي�س  نائب  ق��دم  جهته،  من 
عر�سا  عا�سي،  راأف��ت  املهند�س  امل�ستدامة  احللول  لقطاع  التنفيذي 
والبيئة  املياه  قطاع  يف  واأبحاثها  البحثية،  ومراكزها  اجلمعية،  عن 

والطاقة، معددا م�ساركات باحثي اجلمعية ودورهم يف هذا املجال.
الدولية  املياه  اإدارة  اأ�ستاذ  اأداره��ا  مو�سعة  نقا�سية  جل�سة  ويف 
وحدة  ومدير  كولز  كرو�ستوف  الدكتور  الأملانية  لوبيك  جامعة  يف 
بحث  احلمادين  را���س��ي  الدكتور  اجلامعة  يف  الدولية  العالقات 
اجليو�سيا�سية  واأب��ع��اده  الأردن،  يف  املياه  قطاع  م�ساكل  امل�ساركون 
التكنولوجية  واحل��ل��ول  البحثية  امل�ساريع  واأه��م  والجتماعية، 

املرتبطة بتحديات قطاع املياه يف املنطقة.
امل��ي��اه يف  ب��زي��ارة خم��ت��ربات  ال��وف��د  ق��ام  ال��زي��ارة،  وعلى هام�س 
املتعلقة  البحثية  جتاربهم  على  والطالع  امللكية  العلمية  اجلمعية 

بقطاع املياه.
وكالت  بني  من  الأكرب  هي  الأملانية  الأبحاث  وكالة  باأن  ويذكر 

دعم الأبحاث يف اأملانيا.

وزير السياحة: مشروع التلفريك في عجلون 
سيكون جاهزا مع نهاية العام الجاري

*عجلون 
التلفريك  م�سروع  اأن  الفايز  نايف  والآث��ار  ال�سياحة  وزير  اأكد 
مع  جاهزا  �سيكون  عجلون،  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  اأطلقه  ال��ذي 
لزوار  نوعية  اإ�سافة  �سيكون  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  العام،  هذا  نهاية 
اأي�سا يف  عجلون بجميع جن�سياتهم لي�س يف ف�سل ال�سيف فح�سب بل 
العمل  �سري  على  الأربعاء،  اإطالعه،  خالل  ذلك  جاء  ال�ستاء.  ف�سل 
والتاأهيل  للتدريب  باملعهد  املنفذ  والربنامج  التلفريك  م�سروع  يف 

ال�سياحي، ومعهد تدريب مهني عجلون.
ال�سياحة  ي��وم  مبنا�سبة  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإّن  الفايز،  وق��ال 
ال�سياحية  املواقع  وا�ستثمار  الب�سرية،  املوارد  تطوير  بهدف  العاملي؛ 
يف اململكة لتكون انطالقة قادمة ت�ساف اإىل املنتج ال�سياحي املتميز 

الذي ت�سهده اململكة.
لت�سليط  لل�سياحة فر�سة  العاملي  باليوم  اأن الحتفال  اإىل  واأ�سار 
القطاع  بهذا  النهو�س  التي حتققت يف جمال  الإجنازات  ال�سوء على 
وتطويره، م�سريا اإىل امليزات التي يتمتع بها الأردن من تنوع جغرايف 

وطبيعي؛ ليكون نقطة جذب لل�سياح والزوار حمليا وخارجيا.
وبني الفايز اأن اتفاقية التعاون التي وقعت مع موؤ�س�سة التدريب 
ال�سباب  تدريب  اإىل  ت�سعى  املحافظات،  من  العديد  و�سملت  املهني 
واإيجاد  ال�سياحة  ليكونوا على جاهزية للدخول يف قطاع  وال�سابات 

فر�س ذاتية يف عدد من املحافظات، ومنها عجلون.
تعاون  اتفاقية  ياأتي مبوجب  الربنامج  اأن تنفيذ هذا  اإىل  واأ�سار 
بني ووزارة ال�سياحة وموؤ�ّس�سة التدريب املهني، لتاأهيل وتدريب 500 
من  ال�سياحية  اخلدمات  ومزودي  ال�سياحي  القطاع  يف  العاملني  من 

اأبناء املجتمعات املحلية.
برنامج  اأه��م��ي��ة  ال��دي��ك،  حممد  عجلون  �سياحة  م��دي��ر  واأك���د 
جمال  يف  املحلي  املجتمع  اأبناء  ومهارات  خربات  زي��ادة  يف  التدريب 
تدريبهم  يجري  م�ساركا   35 ي�ستهدف  اأنه  مبينًا  ال�سياحي،  القطاع 
من  ���س��ادرة  �سهادات  ومنحهم  امل��وا���س��الت  ببدل  وتاأمينهم  جم��ان��ًا 

املهني. التدريب  موؤ�س�سة 
املهني  التدريب  موؤ�س�سة  يف  ال�سياحي  امل�سروع  اإدارة  مدير  وقدم 
املعهد،  يف  العمل  اآليات  عن  مف�سال  �سرحا  امل�ساندة،  جهاد  املهند�س 

وبراجمه لتاأهيل ال�سباب للدخول اإىل �سوق العمل.
زيادة  اإىل  ت�سعى  ال�سرتاتيجية  املوؤ�س�سة  خطة  اأن  اإىل  واأ�سار 
واخلا�س،  العام  بالقطاعني  التنموية  القطاعات  جميع  مع  الت�سبيك 
العمل  �سوق  احتياجات  مع  يتوافق  مبا  التدريبية  براجمها  وتطوير 
عجلون  يف  املهني  التدريب  معهد  مدير  وق��ال  اخل��ا���س.  بالقطاع 
وزارة  م�سروع  برنامج  يف  املتدربني  اإن  الق�ساة،  معت�سم  املهند�س 
جمال  يف  العملية  املهارات  واإك�سابهم  تاأهليهم  �سيجري  ال�سياحة، 
القطاع ال�سياحي، م�سريا اإىل اأن مدة التدريب هي 3 اأ�سهر تق�سم على 
فنادق  يف  تدريب  الآخر  ون�سفها  موؤ�س�سي،  تدريب  ن�سفها  جزئني: 

ومنتجعات �سياحية يف املحافظة.
اإىل  الهادفة  الربامج  اأبرز  عن  �سرحا  املتدربني،  من  عدد  وقدم 
لهم  وتوفر  العمل،  �سوق  يطلبها  جديدة  مهارات  واإك�سابهم  تاأهيلهم 
اكت�سبوها  واملعارف  املهارات  خالل  من  امل�ستدامة  الفر�س  من  العديد 
تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  يرافقه  الوزير  وج��ال  ال��ربام��ج.  ه��ذه  يف 
الآثار  دائرة  عام  ومدير  عربيات،  ال��رزاق  عبد  الدكتور  ال�سياحة 
التدريب  موؤ�س�سة  عام  مدير  وم�ساعد  بلعاوي،  فادي  الدكتور  العامة 
املهند�س  عجلون  زراعة  ومدير  الطروانة،  ابراهيم  املهند�س  املهني 
وع��دد  املومني،  عمر  املحافظة  جمل�س  ورئي�س  اخل��ال��دي،  ح�سني 
املومني،  مهدي  الدكتور  اجلنيد  بلدية  ورئي�س  املجل�س،  اأع�ساء  من 
مب�سروع التلفريك وعدد من امل�ساريع ال�سياحية التي جرى افتتاحها 
اأخريا يف املحافظة، كما جالوا يف اأق�سام الربنامج التدريبي يف جمال 
واإنتاج  الفندقي”،  “الإيواء  الفندقة  باملعهد:  ال�سياحي  القطاع 

الطعام وال�سراب، وخدمة “قهوة باري�ستا “، واحللويات واملعجنات.
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*عمان 
ال�سحة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  افتتحت 
لل�سوؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام 
خري�سات الأربعاء، ور�سة عمل متخ�س�سة 
لقرتاح وتطوير ال�سرتاتيجية الوطنية 

لل�سحة الرقمية يف الأردن.
وقالت خري�سات خالل افتتاح الور�سة 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  نظمتها  التي 
والحت���اد  ال�سحة  وزارة  م��ع  بالتعاون 
التي  املحاور  اأهم  اإن  لالت�سالت،  الدويل 
هي  لتحقيقها  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�سعى 
البيانات  ان�سياب  خدمة الإن�سان، وتي�سري 
امل�ستخدمة،  احلا�سوبية  الأن��ظ��م��ة  يف 

وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  مع  بالتوافق 
مثايل  ب�سكل  واإعدادها  الوطنية  ال�سحية 
واملنظمات  القطاعات  جميع  مب�ساركة 

والدولية. املحلية 
واأ�سارت اإىل اأن ال�سرتاتيجية تتوافق 
وعك�سها  الوطنية  ال�سحية  ال�سيا�سات  مع 
حتقيق  اأه��داف��ه��ا  وم��ن  ال�سحي،  ل��ل��واق��ع 
واأه����داف  ال�ساملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

امل�ستدامة. التنمية 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثلة  وقالت 
الراعبي،  جميلة  ال��دك��ت��ورة  الأردن،  يف 
الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  ل  تتحمَّ ال��دول  اإن 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  التقدم  ر�سد  يف 
بيانات  جمع  تتطلب  وال��ت��ي  امل�ستدامة، 
اأجل  الو�سول، من  عالية اجلودة و�سريعة 
يف  الإيجابي  للتاأثري  وا�ستخدامها  حتليلها 

دفع عجلة التقدم.

الرقمية،  ال�سحة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تعترب عاماًل رئي�ًسا لرت�سيخ اأهداف املنظمة 
الثالثة، وتتوزع بني ا�ستفادة مليار �سخ�س 
ال�ساملة، وحمايتهم  التغطية ال�سحية  من 

من الطوارئ ال�سحية.
العربي  الإقليمي  املكتب  ممثل  وق��ال 
الدويل لالت�سالت كرمي عبد  يف الحتاد 
ال�سحة،  ومنظمة  الحتاد  دور  اإن  الغني، 
العاملية  التجارب  اأف�سل  هو عر�س خربات 
�سيجري  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  لإث����راء 
كورونا  جائحة  اأن  اإىل  لفتا  تطويرها، 
ال��ت��ح��ول  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  �سلطت 
ل�سيما  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ال��رق��م��ي 
اإيجاد  �سرورة  اأكد  الذي  الأم��ر  ال�سحة، 
توحيد  نحو  وطنية  وا�سرتاتيجية  روؤية 

الروؤى والأهداف واجلهود.
رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ح��ة 
ال�سربجي،  جنيب  الدكتور  الإلكرتونية 

اإىل  �سرتفع  الور�سة  تو�سيات  اأن  اأو���س��ح 
ال�سحة  ل�سرتاتيجية  العليا  اللجنة 
بنود  اأن  اإىل  لفتا  الأردن،  يف  الرقمية 
لتكون  درا�ستها  �سيجري  ال�سرتاتيجية 

مظلة جلميع القطاعات الطبية.
ال�سحية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مقدمة  العامة  امل�ست�سفيات  يف  الرقمية 
للحو�سبة  “حكيم”  ب��رن��ام��ج  ق��ب��ل  م��ن 
لت�سمل  تو�سيعها  املخطط  وم��ن  ال�سحية 
الإع��الم  دور  موؤكدا  امل�ست�سفيات،  جميع 
ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات  ون��ق��ل  ال��ت��وع��ي��ة  يف 

ال�سحيحة.
 57 فيها  ي�سارك  الور�سة  اأن  اإىل  ي�سار 
الأردن��ي��ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات  ِم��ن  م�ساركا 
والقت�ساد  التخطيط  ال�سحة،  ووزارات، 
وامل�ست�سفيات  البيئة،  الزراعة،  الرقمي، 
احلو�سبة  و�سركة  والتعليمية،  اخلا�سة، 

ال�سحية )حكيم(، والأونروا.

*عمان 
الأردن،  نت  و�سري  لل�سكان  الأعلى  املجل�س  عقد 
الأردن  نت  �سري  لأع�ساء  ال�سنوي  اللقاء  الأربعاء، 
العامة  الوطنية  اجلهات  خمتلف  من   ،2022 لعام 
واخل��ا���س��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
اجلن�سية  ال�سحة  ومعر�س  الأكادميي،  واملوؤ�س�سات 
الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  وبني  والإجنابية. 
املجل�س  اأن  امل�����س��اروة،  عي�سى  الدكتور  لل�سكان، 
 2016 ع��ام  منذ  الأردن  يف  ن��ت  �سري  ي�ست�سيف 
املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا   ،2024 ل��ع��ام  وي�ستمر 
ال�سري  موؤ�س�سة  مع  الوطنية  الت�سال  جهة  يعترب 
خالل  من  الأردن  يف  ن�ساطاتها  لتنفيذ  العاملي  نت 

�سركائه املحليني. واأو�سح اأن �سري نت الأردن يهدف 
لدعم  الإنرتنت  على  تفاعلية  من�سة  اإن�ساء  اإىل 
مب�ساركة  الإجنابية،  بال�سحة  املتعلقة  الأبحاث 
املختلفة،  القطاعات  يف  ال�سركاء  م��ن  املعنيني 
ون�سرها  امل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  ت�سهيل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سركاء  قدرات  وبناء  الإجنابية،  ال�سحة  حول 

الرئي�سيني على حتديد الفجوات املعرفية.
من  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  اأن  امل�����س��اروة  واأ����س���ار 
التحديات التي تعرت�س ق�سايا ال�سحة الإجنابية 
حمدودية  اأبرزها،  من  والتي  الأردن  يف  واجلن�سية 
وال�سحة  اجلن�سية  ال�سحة  برامج  بني  التكامل 
يف  الأولية  ال�سحية  الرعاية  وبرامج  الإجنابية 
يف  والتوليد  الن�سائية  وخدمات  ال�سحية  املراكز 
تقّيم  التي  الربامج  و�سعف  ونق�س  امل�ست�سفيات، 
والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  م�ستوى 

املقدمة حاليًا يف القطاعني العام واخلا�س.
ك��م��ا ت��ق��ّي��م م���دى ال���ت���زام م��ق��دم��ي اخل��دم��ة 

امل�ستفيدين  ر�سى  ومدى  املعتمدة  بالربوتوكولت 
م��ن��ه��ا، و���س��ع��ف خ���دم���ات ال�����س��ح��ة اجل��ن�����س��ي��ة 
ووجود  ال�سوريني،  لالجئني  املقدمة  والإجنابية 
وتوعوية  وثقافية  واجتماعية  مالية  حواجز 

حتول دون و�سولهم اإىل هذه اخلدمات.
ولفت م�ساروة اإىل اأن معر�س املنتجات املعرفية 
اخلا�سة  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  جمال  يف 
باملوؤ�س�سات ال�سريكة العاملة يف هذا املجال، يهدف 
املجال،  ه��ذا  يف  الوطنية  املنجزات  على  للتعرف 
ال�سريكة  اجلهات  بني  واخل��ربات  املعارف  وتبادل 

لتحقيق ال�ستفادة جلميع الأطراف.
املتعلقة  التحديات  ه��ذه  مواجهة  اأن  واأك���د 
يتطلب  والإجن��اب��ي��ة  اجلن�سية  ال�سحة  بق�سايا 
توحيد اجلهود الوطنية العامة واخلا�سة، والعمل 
خالل  من  الق�سايا،  هذه  لدعم  والت�ساركي  اجلاد 
تبني وتنفيذ مبادرات واأن�سطة خمططة ومنهجية 
املن�سودة  الأهداف  حتقيق  اإىل  للو�سول  ومدرو�سة 
عام  اأم��ني  ا�ستعر�س  جهته،  م��ن  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الأعلى  املجل�س 
الأردن  م�ساركة  نتائج  اأبرز  العزة،  مهند  الدكتور 
يف املوؤمتر الدويل الثالث لل�سري نت العاملي )الإبداع 

امل�سرتك: “امل�ساركة يف ترجمة املعارف معًا«(.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س م��دي��ر وح����دة ال���درا����س���ات 
علي  الأردن،  نت  �سري  م�سروع  ومن�سق  وال�سيا�سات 
والتطلعات   ،2022 لعام  نت  �سري  اإجن��ازات  املطلق، 

امل�ستقبلية له لعام 2023.
وجرى على هام�س اللقاء اإقامة معر�س لإبراز 
اجلن�سية  ال�سحة  جم��ال  يف  املعرفية  املنتجات 
والإجنابية، من درا�سات واأفالم وبرو�سورات ومواد 
ال�سريكة  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  وغريها،  ترويجية 

العاملة يف هذا املجال.
ال�سنوي  ال��ل��ق��اء  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
 ،2022 ل��ع��ام  ن���ت  ���س��ري  اإجن������ازات  ا���س��ت��ع��را���س 
نتائج  واأب��رز   ،2023 لعام  امل�ستقبلية  والتطلعات 
م�ساركة الأردن يف املوؤمتر الدويل الثالث لل�سري نت 
ترجمة  يف  “امل�ساركة  امل�سرتك:  )الإب��داع  العاملي 

خالل  كولومبيا  يف  ُعقد  وال���ذي  معًا”(  امل��ع��ارف 
نت  ال�سري  من  بتنظيم  احلايل،  العام  من  متوز  �سهر 
الو�سول   “ بعنوان  كولومبيا،  نت  و�سري  العاملية 
اجلن�سية  ال�سحة  ع��ن  اجل��ي��دة  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل 
)التكنولوجيات،  الإجنابية  واحلقوق  والجنابية 
والتحديات  املعارف،  وترجمة  الو�سول،  واإمكانية 

اجلديدة مثل مكافحة املعلومات امل�سللة(«.
كما ي�سار اإىل اأن ال�سري نت العاملية هي موؤ�س�سة 
الهولندية  اخلارجية  وزارة  قبل  من  تاأ�سي�سها  مت 
كقاعدة معرفة، والتي جتمع بني خربات املوؤ�س�سات 
وموؤ�س�سات  اجلنوب،  دول  من  و�سركاء  الهولندية 
لغايات  الجنابية  ال�سحة  جمال  يف  تعمل  دولية 
واملمار�سات  ال�سيا�سات  بناء  يف  املعرفة  دور  تدعيم 
ا�ستخدام  و�سمان  والرباهني،  الدلة  على  املبنية 
الق�سوى  لال�ستفادة  ا�سرتاتيجية  بطريقة  املوارد 
لأن�ساء  للتعاون  والدويل  املحلي  امل�ستوى  على  منها 

من�سة لدعم اأبحاث ال�سحة الإجنابية. 
)برتا- هبة الع�سع�س(

ورشة متخصصة لتطوير االستراتيجية 
الوطنية للصحة الرقمية باألردن

انعقاد اللقاء السنوي ألعضاء شير نت 
األردن ومعرض الصحة الجنسية واإلنجابية

مقال رئيس التحرير

المستقلة لالنتخاب: حزب 
ميثاق يستوفي الشروط

حوارية في بنك تنمية المدن 
الستشراف المستقبل

اتحاد الجامعات العربية ينفذ 
برنامجا تدريبيا حول جودة التعليم

انطالق عروض فيلم الهيبة في االردن

*عّمان 
اأن اطلع  اإنه بعد  قال جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، 
ا�ستوفى  احلزب  “اأن  وجد  الوطني(  )امليثاق  حزب  حال  واقع  على 

�سروط التاأ�سي�س �سمن املدة القانونية من حيث عدد املنت�سبني«.
�سروط  ا�ستوفى  احل��زب  اأن  الأرب��ع��اء،  بيان  يف  الهيئة،  وذك��رت 
التاأ�سي�س �سمن املدة القانونية من حيث عدد املنت�سبني، وفًقا لقانون 
الأحزاب، الذي ين�س على اأن يكون عدد الأع�ساء املوؤ�س�سني للحزب 

ل يقل عن األف �سخ�س من �سكان 6 حمافظات على الأقل.
ترتاوح  التي  ال�سباب  ن�سبة  تقل  ل  اأن  على  القانون  ين�س  كما 
اأعمارهم بني 18 - 35 �سنة عن 20 باملئة من عدد املوؤ�س�سني للحزب، 
يكون  واأن  املوؤ�س�سني،  عدد  من  باملئة   20 عن  امل��راأة  ن�سبة  تقل  ول 
القانون،  لأحكام  وفقًا  الإعاقة  ذوي  من  الأق��ل  على  واح��د  بينهم 
له  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  بعقد  و�سعه  ت�سويب  با�ستكمال  يقوم  اأن  على 
الهيئة  مفو�سي  جمل�س  قرر  كما  املوؤمتر.  هذا  مبوعد  الهيئة  واإبالغ 
الدميقراطي/  الأردن  �سما  )ح��زب  تاأ�سي�س  طلب  على  املوافقة، 
املقدمة  الوثائق  جميع  على  الإط��الع  بعد  وذلك  التاأ�سي�س(،  حتت 
لتاأ�سي�س احلزب ومطابقتها ملا جاء يف القانون، على اأن ت�ستكمل باقي 
تزيد  ل  مدة  خالل  للحزب  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  عقد  ومنها  املتطلبات 

على �سنة من تاريخ قبول طلب التاأ�سي�س.

*عمان 
تهدف  الربعاء  حوارية  جل�سات  والقرى  املدن  تنمية  بنك  نظم 
حتقيق  اىل  خالله  من  البنك  ي�سعى  الذي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإىل 
الفرن�سية  الوكالة  مع  بالتعاون  وذلك  �سركائه  مع  املثلى  التنمية 
ال�ستغالل  اإىل  يتطلع  اإنه  الأربعاء،  بيان  يف  البنك  وقال  لالمناء. 
اعتماد  ع��ن  املنبثقة  اه��داف��ه  م��ع  يتناغم  ومب��ا  ل��ل��م��وارد  الم��ث��ل 
الرت��ق��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  البنك  ل��ق��ان��ون  اجل��دي��دة  التعديالت 
التي  املهنية  املمار�سات  اف�سل  وتطبيق  خمرجاته  وجتويد  بعملياته 
تنعك�س ايجابا على البنك و�سركائه. وثّمن مدير عام البنك ا�سامه 
لالإمناء  الفرن�سية  الوكالة  يف  ال�سركاء  بذله  الذي  اجلهد  العزام 
للبنك يف جمالت ال�ستثمار ومنهجية تطبيق  الفني  الدعم  لتقدمي 

املخاطر املوؤ�س�سية ودور المتثال يف تعزيز دوره التنموي.

*عمان 
�سالمة،  عمرو  الدكتور  العربية  اجلامعات  احتاد  عام  اأمني  اأكد 
الربامج  يف  العربية  اجلامعات  ُق��درات  تعزيز  على  الحت��اد  حر�س 
التدريب  فر�س  توفري  على  والعمل  اخُل���رباء  وتاأهيل  التعليمية 
تدريبي  برنامج  اختتام  حفل  خ��الل  �سالمة  واأ���س��اف   . والتاأهيل 
م�ساعدة  مبهمة  ي�سطلع  الحت���اد  اأن  ع��م��ان،  يف  عقد  متخ�س�س 
من  جودته  وحت�سني  العايل  التعليم  لتطوير  العربية  اجلامعات 
ملوؤ�س�سات  املرجعية  الإط���ارات  وتوفري  اجل��ودة  ثقافة  ن�سر  خ��الل 
الأمينان  ح�سره  الذي  الربنامج  يف  و�سارك  العربية.  العايل  التعليم 
عبدالرحيم  والدكتور  حميدي  خمي�سي  الدكتور  امل�ساعدان  العامان 
العربية  اجل��ام��ع��ات  لحت��اد  العامة  الإدارة  وم��دي��رة  احلنيطي، 
وقطر،  والعراق،  وم�سر،  الردن،  ميثلون  م�ساركا   35 البيطار،  لينا 

وال�سودان، وفل�سطني، وال�سعودية، والكويت، والإمارات وتون�س.
الدويل  اخلبري  مُب�ساركة  اأي��ام،   4 ا�ستمر  الذي  الربنامج  وهدف 
النظراء  املراجعني  ق��درات  تعزيز  اإىل  املُ��غ��رب��ي،  ح�سني  الدكتور 
ملراجعة موؤ�س�سات وبرامج التعليم العايل يف اجلامعات العربية طبقا 
النظراء  املراجعني  من  قاعدة  واإع��داد  الدولية،  العتماد  ملعايري 
العرب املحرتفني القادرين على اإمتام عمليات العتماد وفح�س اأنظمة 
قدرات  وتعزيز  العاملية  للمعايري  طبقا  العايل  التعليم  يف  اجل��ودة 
عمليات  يف  العربية  باجلامعات  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  القيادات 
ا�ستخدام  على  امل�ساركني  تدريب  وكذلك  اجل��ودة،  اأنظمة  مراجعة 
عدد من املهارات الالزمة للم�ساهمة بفعالية يف جناح زيارة العتماد. 
وجرى خالل املرحلة الأوىل من الربنامج تدريب امل�ساركني على مبادئ 
ودوليا،  اإقليميا  العايل  التعليم  يف  اجلودة  �سمان  اأنظمة  وتطبيقات 
للم�ستوى  وا�ستعرا�س هيئات وموؤ�س�سات و�سبكات العتماد الأكادميي 
وتو�سيح  بينهم،  امل�سرتكة  وال�سوابط  واأهدافها  والدويل  الإقليمي 
اأنواع العتماد الأكادميي وال�سمات املميزة لكل من العتماد املوؤ�س�سي 
العتماد  هيئات  بع�س  لدى  العتماد  ومعايري  الرباجمي  والعتماد 
من  تت�سمنه  وما  العتماد  زي��ارات  جداول  ومناذج  العربية  بالدول 
من  عليها  الط��الع  الواجب  والوثائق  وزي��ارات  واجتماعات  لقاءات 
الربنامج  تناول  كما  العتماد.  زي��ارة  واأثناء  قبل  املراجعني  قبل 
الواجب  واملهارات  وال�سفات  اخلارجي  املراجع  اختيار  �سوابط  اأي�سًا 
لالعتماد  ناجحة  زيارة  يف  كمراجع  للم�ساركة  املراجع  يف  توافرها 
على  الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات  وتدقيق  �سياغة  وكيفية  الأكادميي، 
املرجعية  املقارنات  وتطبيقات  واأ�س�س  والرباجمي  املوؤ�س�سي  امل�ستوى 

املختلفة يف التعليم العايل.

*عمان 
انطلقت عرو�س فيلم “الهيبة” بح�سور اأبطال الفيلم، الفنانني: 
تيم ح�سن، منى وا�سف، زينة مكي، ناظم عي�سى، حممد عقيل واملخرج 
العبديل  �سينما” يف  “برامي  ال�سباح يف  واملنتج �سادق  �سامر برقاوي 
لالإعالميني  خا�سًا  عر�سًا  اأم�س  �سينما” م�ساء  “برامي  ونظمت  مول. 
العر�س اخلا�س ح�سور مدير  و�سهد  اأبطاله،  الفيلم ومقابلة  حل�سور 
اأمل  اأردنيني منهم:  عام الهيئة امللكية لالفالم مهند البكري وفنانني 
من  وجمموعة  عو�س  عنان  فحماوي،  معت�سم  عو�س،  زين  الدبا�س، 

“ال�سو�سيال ميديا«. موؤثري 

األمير مرعد يلتقي الرئيس 
التنفيذي ألورانج األردن

*عمان 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  زيد،  بن  رعد  بن  مرعد  الأمري  �سمو  بحث 
التنفيذي  الرئي�س  مع  الأربعاء،  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 
جمال  يف  امل�سرتك  التعاون  �سبل  ماريني،  ت��ريي  الأردن،  لأوراجن 

التعليم الرقمي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ذوي  تواجه  التي  التحديات  اإىل  اللقاء،  خ��الل  �سموه،  ولفت 
اأعقاب  يف  التعليم  جمال  يف  �سيما  ل  املجالت،  خمتلف  يف  الإعاقة 
تداعيات جائحة كورونا، اإذ مل تراع الأنظمة الإلكرتونية واملن�سات 
ما  الإعاقة،  ذوي  الطلبة  متطلبات  ُبعد  عن  التعليم  يف  امل�ستخدمة 
الطلبة  ك�سائر  للمعلومات  الو�سول  يف  حقهم  من  حرمانهم  اإىل  اأدى 

ب�سبب غياب التدابري التي�سريية الالزمة.
اإىل  م�سريًا  الأردن،  اأوراجن  جلهود  تقديره  عن  �سموه  واأع��رب 
فر�س  لتوفري  اخلا�س  القطاع  مع  بال�سراكة  ال��دوؤوب  املجل�س  �سعي 
من  لتمكينهم  الإعاقة؛  ذوي  لالأ�سخا�س  كرمية  ومهن  منا�سبة  عمل 

امل�ساركة الفعالة يف املجتمع.
لزيادة عدد  الأردن  اأورجن  مع  بالتعاون  اعتزازه  �سموه عن  وعرّب 
املوظفون  يكت�سبها  التي  اخلربة  جودة  وتعزيز  املتاحة،  الوظائف 
وحمفزة  و�ساملة  داعمة  عمل  بيئة  توفري  خالل  من  الإعاقة  ذوو 
على الإبداع، وهذا بدوره ي�سهم يف متكني املجتمع الأردين من النمو 

والزدهار.
التعليم  �سبل  بتعزيز  ال�سركة  اهتمام  ماريني  اأبدى  جانبه،  من 
يكفل  مبا  املجل�س،  مع  بال�سراكة  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  الرقمي 
حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الو�سول للمناهج التعليمية باأ�سكال 

مي�سرة على قدم امل�ساواة مع �سائر الطلبة.
ال�سراكة  العزة، حماور  الدكتور مهند  املجل�س،  اأمني عام  وعر�س 
دعم  يف  به  تقوم  ال��ذي  الريادي  ال��دور  مثّمنًا  اأورجن،  مع  الوطيدة 
مو�سوعي  “تناولوا  الإعالمية  كامل�سابقة  املجل�س  مبادرات  من  عدد 
املتفوقني يف امتحان  ب�سكل مو�سوعي”، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة 
تكافوؤ  جلنة  �سمن  ال�سركة  ع�سوية  اإىل  بالإ�سافة  العامة،  الثانوية 

الفر�س.
وبني اأن جلنة تكافوؤ الفر�س متثل املرجع الفني لتقدمي املعلومات 
واخلربات املتعلقة بتوفري الرتتيبات التي�سريية واإمكانية الو�سول يف 
اأو التوظيف للباحثني عن العمل والعاملني  خمتلف مراحل الت�سغيل 

من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وجلهات العمل املختلفة.
خالل  املجل�س  اتخذها  التي  الإج����راءات،  �سل�سلة  اإىل  واأ���س��ار 
جائحة كورونا، بهدف توفري املناهج الدرا�سية بلغة الإ�سارة للطلبة 
تطبيق  تطوير  على  عمل  كما  املكفوفني،  للطلبة  وال�سوتية  ال�سم، 
ا�ستقاللية لغاية رفع املناهج املدر�سية عليه من ال�سف الأول وحتى 
من  الب�سر  و�سعاف  املكفوفني  الأ�سخا�س  لتمكني  العامة،  الثانوية 

اإليها بطرق مي�سرة. الو�سول 
وال�ستدامة  املوؤ�س�سي  الت�سال  لوحدة  التنفيذي  املدير  واأكدت 
بدعمها  ال�سركة  التزام  الدبابنة،  رنا  املهند�سة  الأردن،  اأوراجن  لدى 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة بال�سراكة مع املجل�س، �سمن مظلتها 
للعديد  املت�سمنة  اأكيدة”  اإمكانياتنا  ولكن  خمتلفة  “قدراتنا 
الدمج  لتعزيز  والرامية  الإع��اق��ة  ل��ذوي  الداعمة  امل��ب��ادرات  من 
كمزّود  دورها  من  انطالقًا  الرقمي،  ال�سمول  عرب  وخا�سة  والتمكني 

رقمي رائد وم�سوؤول.
اأورجن  تلتزم  التي  اجلوانب  اأح��د  تعد  التوعية  اأن  اإىل  ولفتت 
“تناولوا  الإعالمية  للم�سابقة  ال�سركة  دعم  جاء  هنا  ومن  بدعمها، 
مو�سوعي ب�سكل مو�سوعي” نظرًا لأهميتها يف تغيري ال�سور النمطية 

التي كثريًا ما ترتبط بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

*كتب الصحفي خالد اخلريشا
الذي  ال��دول��ة  موظفني  ب��ال  يف  يخطر  يكن  مل 
حفظه  احل�سني  بن  عبداهلل  امللك  جاللة  منحهم 
ارا�سي  توزيع  خالل  من  ملكية  مكرمة  ورع��اة  اهلل 
لهم مبنطقة الغباوي قرب جامعه الزرقاء اخلا�سة  
و�سيتحولون  عليهم  نقمه  �ستكون  الر�سي  هذه  ان 
الع�سي  و�سع  ب�سبب  اخلدمات  لطلب  مت�سولني  اىل 
بلدية  قبل  من  خا�سة  امللكي  امل�سروع  دواليب  يف 
�سركة  وم��دي��ر  الكهرباء  �سركة  وم��دي��ر  ال��زرق��اء 
مياهنا ب�سبب تعطيل و�سول اخلدمات حلوايل مائة 
منزل ان�سئت يف امل�سروع وكلفت املوظفني الب�سيطني 
املنازل هروبا من  الغايل والنفي�س جراء بناء هذه 
وهذا  العتيقة  ال�سكنية  احياءهم  يف  الع�سوائيات 
وموظفني  املالية  وزارة  موظفني  اىل  وزع  امل�سروع 
الرا�سي  دائرة  وموظفني  وال��راأي  الت�سريع  ديوان 
وامل�ساحة وموظفني دائرة اللوازم العامة وموظفني 
دائرة املوازنة العامة وموظفني رئا�سة الوزراء طبعا 
اي�سا  ج��اء  ال��ذي  ال�سحفيني  م�سروع  قبلهم  وك��ان 
مبكرمة ملكية وحظي بجميع اخلدمات اللوج�ستية 
وزارة  طريق  عن  امل�سروع  ونفذ  امللقي  حكومة  ابان 

ال�سغال العامة .
بلدية  رئي�س  مع  اله��ايل  معاناة  الول  امل�سهد 
انتخابة  اع��ادة  قبل  معهم  اجتمع  ال��ذي  ال��زرق��اء 

لرئا�سة بلدية الزرقاء ويف حينها  الب�س ا�سابعهم 
انتخابة مرة اخرى  اذا ما اعيد  اخلوامت ووعدهم 
وابدى  لبل  ال�سرورية  اخلدمات  بجميع  �سيحظوا 
النتخابات  بعد  لكن  ال�سكني  للم�سروع  ان�سراحه 
تبخرت كل املواعيد وا�سبح ي�سع الع�سي يف دواليب 
خ��ارج  املنطقة  ان  اعترب  واول��ه��ا  امللكية  املكرمة 
حدود التنظيم وكل امل�ساريع املذكورة خارج حدود 
و�سبحان  الوزراء  رئا�سة  م�سروع  با�ستثناء  التنظيم 
من  باكرث  الكيل  وهناك  ال�سماء  يف  العدل  ان  اهلل 
 ، البايرات   وابناء  احل��رات  ابناء  وهناك  مكيال 
طبعا الهايل راجعوا رئي�س البلدية وكان الجتماع 
يف منزل عامر ال�سريف ووعد بتخ�سي�س مبلغ 150 
الف للمنازل القائمة لغايات تو�سيل اخلدمات لكن 
و�سرعان  الرياح  مع  اأدراجه  الوعد ذهب  حتى هذا 
قناة  بح�سور  كان  اللقاء  ان  رغم  الوعد  اخلف  ما 
اله��ايل  جل��اأ  لب��ل  ين�سر  مل  التقرير  وحتى  روؤي��ا 
مبتور  التقرير  ون�سر  روؤيا  ف�سائية  جمل�س  لرئي�س 
بعد �سهرين من اللقاء ول نريد ان نكمل هذا امللف 

حر�سا منا على ال�ساءة لبع�س الزمالء .
يقول الهايل ان م�سل�سل الدغري ترجم واقعهم 
تعلمون  وكما  بالزرقاء  امل�سوؤولني  مع  املرير  اليومي 
كان  الطو�سة  غوار  املمثل  بطولة  الدغري  م�سل�سل 
ا�سمه قرية كوم احلجر وغوار لطو�سة كان ميار�س 

اأو  خجل  دون  والدجل  والكذب  والفار  القط  لعبة 
وي�ستخف  عليهم  وي�سحك  بل  اله��ايل  مع  وج��ل 

بعقولهم .
تعديل  على  الوزراء  جمل�س  الخروافق  امل�سهد 
على  الكهربائي  التيار  لإي�سال  املعتمدة  الأ�س�س 
ح�ساب فل�س الريف  ، وتهدف تعديالت اإي�سال التيار 
الكهربائي على ح�ساب فل�س الريف ، اإىل حت�سني و 
تب�سيط خدمات واإجراءات وزارة الطاقة وخلدمة 
جديدة  بنودا  التعديالت  اأ�سافت  وقد  املواطنني 
اإىل  الكهربائي  التيار  اإي�سال  تت�سمن  الأ�س�س  على 
بحد  منازل  خم�س  من  املكونة  ال�سكانية  التجمعات 
دينار  اآلف   3 الواحد  للمنزل  تكلفة  مبعدل  اأدنى، 
ويتحمل   ، فقط  املنخف�س  اجلهد  اأعمال  قيمة  من 
من  كل منزل  عن  دينار  اآلف   3 مبلغ  الريف  فل�س 
التجمع من تكاليف حمطات التحويل وخط اجلهد 
لوحة  توفر  لذلك  احلاجة  اقت�ست  اإذا  املتو�سط 
ان  الأ���س��ول،  ح�سب  م�سدقة  للتجمع  تنظيمية 
طرق  من  التحتية  خمدوما بالبنية  التجمع  يكون 
اأرا���س،  خمطط  من  الالزمة  الوثائق  وتوفر  ومياه 
واإذن  ت�سجيل،  و�سند  تنظيمي،  موقع  وخمطط 
غري  من  وهو  القرار  على  حتفظ  هنا  لكن   ، اإ�سغال 
جميع  وا�سله  منازل  خم�س  هناك  يكون  ان  املعقول 
اي�سا  ذل��ك  وم��ع  الكهرباء  خدمة  واه��م  اخل��دم��ات 

مدير فل�س الريف ووزارة الطاقة ي�سعون الع�سي يف 
م�سروع مكرمة جاللة امللك بالزرقاء رغم وجود 50 

منزل باملنطقة .
منا�سدة اخرية :

امللكي  الديوان  رئي�س  ينا�سدون  اليوم  الهايل 

امل�سروع  لن  المر  بهذا  العي�سوي  يو�سف  العامر 
البالد  �سيد  �سامية من  ملكية  بال�سل جاء مكرمة 
دوال��ي��ب  يف  الع�سي  ي�سعون  امل�����س��وؤول��ني  وجميع 
لدن  من  �سامية  ملكية  مكرمة  جاء  الذي  امل�سروع 
عائالتهم  ل�سكان  الدولة  يف  ملوظفني  البالد  �سيد 
بيد ان امل�سوؤولني �سواء يف مراكز الوزارات بالدوار 
الرابع او يف حمافظة الزرقاء م�سممني على و�سع 
يجددون  الهايل  نعم   ، املكرمة  هذه  امام  الع�سي 
بتو�سيل  ان�����س��اف��ه��م  وي��ط��ل��ب��ون  وال���وع���د  ال��ع��ه��د 
مت   ال���ذي  ال�سحفيني  مب�����س��روع  ا���س��وة  اخل��دم��ات 
مياه  و�سبكة  طرق  من  له  كامله  اخلدمات  تو�سيل 
والن�ساف  العدل  ين�سدون  وهم  كهرباء  و�سبكة 
الذي  امللف  بهذا  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من 

اأجه�س حلمهم الطويل .   

االهالي يناشدون رئيس الديوان الملكي العامر التدخل النصافهم

مسؤولين بالدولة يضعون العصي في دواليب 
مشروع مكرمة جاللة الملك االسكاني بالزرقاء

خالد خازر الخريشا
khrishakhaled@yahoo.com
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*الرياض
اأمام  الق�سم  اجلدد  ال��وزراء  بع�س  اأدى 
عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سعودي  العاهل 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  وبح�سور  العزيز 
م�ساء  �سلمان،  بن  حممد  الأم��ري  ال���وزراء، 

الثالثاء.
ال�سعودية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
خ��ادم  اأم����ام  ال��ق�����س��م  ب�����اأداء  :”ت�سرف 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
 ،� اهلل  حفظه   � ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س 
بجدة،  ال�سالم  ق�سر  يف  ال���وزراء،  جمل�س 
خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اليوم، 
الدفاع،  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
وم��ع��ايل الأ���س��ت��اذ ي��و���س��ف ب��ن ع��ب��د اهلل 
�سدور  عقب  وذلك  التعليم،  وزير  البنيان 
من�سبيهما  يف  بتعيينهما  امل��ل��ك��ي  الأم���ر 
العظيم  باهلل  اأُق�سم   ( قائَلني  اجلديدين، 
اأن اأكون خمل�سًا لديني، ثم ملليكي وبالدي، 
واأن  الدولة،  اأ�سرار  من  ب�سر  اأب��وَح  ل  واأن 
اأحافظ على م�ساحلها واأنظمتها، واأن اأُوؤّدَي 

اأعمايل بال�سدق والأمانة والإخال�س(«.
ويف وقت �سابق، اأ�سدر العاهل ال�سعودي، 
ال�سعودي  العهد  ويل  بتعيني  ملكيا  اأم���را 
ملجل�س  رئي�سا  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 

الوزراء، يف اإطار اإعادة ت�سكيل املجل�س.
ال�سعودية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأوردت 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  “يكون  )وا�����س(: 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري 
ال��وزراء؛  ملجل�س  رئي�سًا  العهد  ويل  �سعود 
ا���س��ت��ث��ن��اًء م��ن ح��ك��م امل����ادة )ال�����س��اد���س��ة 
للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  من  واخلم�سني( 
ومن الأحكام ذوات ال�سلة الواردة يف نظام 

جمل�س الوزراء.«.
�سلمان  امللك  اأمر  ر�سمي،  بيان  وبح�سب 
جمل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  العزيز  عبد  ب��ن 
الوزراء، وعلى الأوامر امللكية ذوات ال�سلة، 
العامة.  امل�سلحة  مقت�سيات  على  وب��ن��اء 

وذلك على النحو التايل:
حممد   / الأمري  امللكي  ال�سمو  1�ساحب 
ويل  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن 

العهد رئي�سًا ملجل�س الوزراء.

الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  2� �ساحب 
/ من�سور بن متعب بن عبد العزيز اآل �سعود 

وزير دولة.
عبد   / الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   �3
العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 

وزيرًا للطاقة.
امللكي الأمري / تركي  ال�سمو  4� �ساحب 
بن حممد بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود 

وزير دولة.
عبد   / الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   �5
العزيز بن تركي بن في�سل بن عبد العزيز 

اآل �سعود وزيرًا للريا�سة.
عبد   / الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   �6
العزيز  بن عبد  نايف  بن  �سعود  بن  العزيز 

اآل �سعود وزيرًا للداخلية.
عبد   / الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   �7
اهلل بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود وزيرًا 

للحر�س الوطني.
8 � �ساحب ال�سمو امللكي الأمري / خالد 
وزيرًا  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن 

للدفاع.
بن  في�سل   / الأم��ري  ال�سمو  �ساحب   �9
بن فرحان  بن في�سل  فرحان بن عبد اهلل 

اآل �سعود وزيرًا للخارجية.
10� �ساحب ال�سمو الأمري / بدر بن عبد 
وزيرًا  �سعود  اآل  فرحان  بن  حممد  بن  اهلل 

للثقافة.
بن  العزيز  ال�سيخ / �سالح بن عبد   �11

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وزير دولة.
عبد  بن  اللطيف  عبد   / الدكتور   �  12
وزيرًا  ال�سيخ  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 

لل�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد.
حممد  ب���ن  ول���ي���د   / ال���دك���ت���ور   �13

ال�سمعاين وزيرًا للعدل.
اهلل  عبد  ب��ن  مطلب   / ال��دك��ت��ور   �14

النفي�سة وزير دولة.
15� الدكتور/ م�ساعد بن حممد العيبان 

وزير دولة.
16� الدكتور / اإبر اأهيم بن عبد العزيز 

الع�ساف وزير دولة.
بن  ف���وزان  ب��ن  توفيق   / الدكتور   �17

حممد الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.
18� الدكتور / ع�سام بن �سعد بن �سعيد 

وزير دولة ل�سوؤون جمل�س ال�سورى.
ع��ب��د اهلل  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور /   �19
مكلفًا  ووزي����رًا  للتجارة  وزي����رًا  الق�سبي 

لالإعالم.
اآل  امللك  الأ�ستاذ / حممد بن عبد   �20

ال�سيخ وزير دولة.
عبد  بن  الرحمن  عبد   / املهند�س   �21
وامل��ي��اه  للبيئة  وزي����رًا  الف�سلي  املح�سن 

والزراعة.
الرحمن  عبد  بن  خالد   / الأ�ستاذ   �22

العي�سى وزير دولة.
اجلبري  اأحمد  بن  عادل   / الأ�ستاذ   �23

وزير دولة لل�سوؤون اخلارجية.
ع��ب��د اهلل  ب��ن  م��اج��د  الأ���س��ت��اذ /   �24
البلدية  لل�سوؤون  وزي��رًا  احلقيل  حمد  بن 

والقروية والإ�سكان.
بن  اهلل  عبد  بن  حممد   / الأ�ستاذ   �25

عبد العزيز اجلدعان وزيرًا للمالية.
عامر  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  امل��ه��ن��د���س/   -26
وتقنية  ل��الت�����س��الت  وزي����رًا  ال�����س��واح��ة 

املعلومات.
�سليمان  ب��ن  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س/   -27
للموارد  وزي��رًا  الراجحي  عبدالعزيز  بن 

الب�سرية والتنمية الجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن حممد بن حمد 

اآل ال�سيخ وزير دولة.
بن  ابراهيم  بن  بندر  الأ�ستاذ/   -29
لل�سناعة والرثوة  عبداهلل اخلريف وزيرًا 

املعدنية.
بن  نا�سر  ب��ن  �سالح  امل��ه��ن��د���س/   -30
واخل��دم��ات  للنقل  وزي����رًا  اجل��ا���س��ر  العلي 

اللوج�ستية.
31- الأ�ستاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب 

وزيرًا لل�سياحة.
عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س/   -32

الفالح وزيرًا لال�ستثمار.
فا�سل  ب���ن  ف��ي�����س��ل  الأ����س���ت���اذ/   -33
لالقت�ساد  وزي���رًا  الب��راه��ي��م  حم�سن  ب��ن 

والتخطيط.
34- الأ�ستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن 

داح�س اجلالجل وزيرًا لل�سحة.
بن  عبداهلل  بن  يو�سف  الأ�ستاذ/   -35

حممد البنيان وزيرًا للتعليم.

وزراء يؤدون القسم أمام الملك 
سلمان بحضور ولي العهد *رام اهلل 

يوا�سل 30 اأ�سريا فل�سطينيا يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي 
رف�سا  الطعام،  عن  املفتوح  الإ�سراب  التوايل،  على  الرابع  لليوم 

ل�ستمرار اعتقالهم الإداري من قبل �سلطات الحتالل.
من  اأ�سريا   28 اأن  بيان،  يف  الفل�سطيني  الأ�سري  ن��ادي  وذك��ر 
“عوفر”، ومت جتميعهم يف 4 غرف  امل�سربني معتقلون يف �سجن 
النقب،  �سجن  يف  م�سربا  اأ�سريا  هناك  اأن  فيما  الأق�سام،  باأحد 

واآخر يف �سجن “هدارمي«.
الطعام،  ع��ن  امل�سربون  الإداري�����ون  املعتقلون  اأع��ل��ن  كما 
مقاطعتهم ملحاكم الحتالل الإ�سرائيلي بدرجاتها املختلفة، يف 

�سياق ن�سالهم �سد جرمية العتقال الإداري.
واأ�سار نادي الأ�سري اإىل اأن هذه اخلطوة تاأتي يف ظل ا�ستمرار 
حماكم الحتالل بدرجاتها املختلفة يف ممار�سة دورها التاريخي 
املتمثل يف تر�سيخ �سيا�سة العتقال الإداري، التي تنفذ ما ي�سدر 

عن جهاز خمابرات الحتالل “ال�ساباك«.
يف  الحتالل  ا�ستمرار  ظل  يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  يذكر 
ت�سعيده عمليات العتقال الإداري، وات�ساع دائرة ال�ستهداف، 
�سجون الحتالل 760  الإداريني يف  املعتقلني  حيث جتاوز عدد 
ومر�سى،  ال�سن،  يف  وكبار  ون�ساء،  اأطفال  بينهم  اإداري��ا  معتقال 
�سابقون  اأ�سرى  هم  الإداري��ني  املعتقلني  من  باملئة   80 اأن  علما 
اأم�سوا �سنوات يف �سجون الحتالل، وجل عمليات العتقال التي 

تعر�سوا لها كانت اعتقالت اإدارية.

*بكني 
املريخ  ل�ستك�ساف  ال�سينية  ال��ت��ج��وال  مركبة  ك�سفت 
املوقع  يف  م�سح  خ��الل  من  للياب�سة،  خم��رتق  رادار  با�ستخدام 
ومتعددة  جافة  �سطح  بنية  ع��ن  امل��ري��خ،  �سطح  حت��ت  للهيكل 

الطبقات بحو�س يوتوبيا على الكوكب الأحمر.
اإىل  “نيت�سر”  جملة  يف  اأخ��ريا  املن�سورة  النتائج  وت�ستند 
م�سح عرب رادار خمرتق للياب�سة اأجري على البنية حتت �سطح 
املريخ يف منطقة هام�سية جنوبي حو�س يوتوبيا نفذته مركبة 
م�سبار  رونغ” �سمن  “ت�سو  املريخ  ل�ستك�ساف  ال�سينية  التجوال 

املريخ ال�سيني “تيانون-1«.
كان  رونغ”  “ت�سو  عليه  هبطت  ال��ذي  احلو�س  اأن  وُيعتقد 
حميطا قدميا، لكن مل يتم الك�سف عن اأي نتائج عرب ر�سد على 
“فايكينغ-2”  مهمة  ك�سفتها  التي  النتائج  منذ  الواقع  اأر���س 

عاما.  45 لوكالة “نا�سا” قبل 
ال�سينية  الأكادميية  من  الباحثني  من  جمموعة  وقامت 
للعلوم ببناء ملف مف�سل عايل الدقة لل�سور حتت �سطح املريخ، 
اجتيازها  عملية  اإبان  رونغ”  “ت�سو  جمعتها  بيانات  با�ستخدام 
م�سافة بلغت 1171 مرتا تقريبا خالل 113 يوما مريخيا، اأجرت 
�سطح  حتت  م��رتا   80 ح��وايل  اإىل  ي�سل  �سوئًيا  م�سحا  خاللها 

املريخ.
�سائل  ماء  وجود  على  مبا�سر  دليل  اأي  الباحثون  يجد  ومل 

�سمن نطاق عمق الك�سف عرب الرادار.
الرتبة  اأن  اإىل  حرارية  حماكاة  اأ���س��ارت  للدرا�سة،  ووفقا 
ب�سكل  حتتوي  اأن  ميكن  ل  مرت   100 عمقها  يبلغ  التي  املريخية 
اأو  للكربيتات  ملحية  حماليل  ول  �سائل،  م��اء  على  م�ستقر 
اجلليد  وجود  ا�ستبعاد  ميكن  ل  اأنه  من  الرغم  على  الكربونات، 

املالح.
هبوط  مكان  يف  ال�سحل  ال�سطح  بنية  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
“ت�سو رونغ” متعددة الطبقات، يتم تف�سري طبقتها الأوىل، التي 

ل يزيد �سمكها عن 10 اأمتار، على اأنها ثرى املريخ.
اأن الطبقة الثانية، التي ميتد عمقها من 10 اإىل 30  وتبني 
خالل  ت�سكلت  اأنها  يفرت�س  �سخرية،  كتل  على  حتتوي  م��رتا، 

الأعوام ال� 1.6 مليار املا�سية، ويزداد حجمها مع زيادة العمق.
وتتكون الطبقة الثالثة، التي تقع يف نطاق عمق يرتاوح من 
30 اإىل 80 مرتا، من كتل �سخرية اأكرب، ما ي�سري اإىل وقوع حدث 
مليار   3.2 اإىل   3.5 منذ  جوهرية  اأكرث  ورمبا  اأقدم  جيولوجي 

عام، وفقا للدرا�سة.
وتقدم الدرا�سة اأدلة هامة لتعميق فهم التطور اجليولوجي 

والتغريات البيئية واملناخية على املريخ.

ولي العهد السعودي: رفعنا االكتفاء 
الذاتي للصناعات العسكرية

*الرياض
نقلت وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س( عن ويل العهد رئي�س 
قوله  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  ال��وزراء  جمل�س 
لل�سناعات  الداخلي  الذاتي  رفع الكتفاء  اململكة جنحت يف  اإن 
ي�سل  اأن  اأمله  معربا عن  باملئة،   15 اإىل  باملئة   2 من  الع�سكرية 

الكتفاء اإىل 50 باملئة.
والثالثاء، التقى الأمري حممد بن �سلمان، وزير الدفاع الأمري 
مدينة  يف  ال��وزارة،  وقيادات  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  خالد 

جدة.
املخل�سة  للجهود  وتقديره  “�سكره  عن  العهد  ويل  واأع��رب 
لرجالت وزارة الدفاع وما و�سلت اإليه من تقدم كبري مع تنفيذ 
برنامج تطوير الوزارة، وما حتقق من ارتفاع يف الكتفاء الذاتي 
باملئة،   15 اإىل  باملئة   2 من  الع�سكرية  لل�سناعات  الداخلي 
موؤمال اأن ي�سل اإىل 50 باملئة  حتت قيادة واإ�سراف وزير الدفاع 

ومن�سوبي الوزارة«.
حققته  “مبا  �سلمان  بن  خالد  الأمري  اأ�ساد  “وا�س”،  وح�سب 
�ستحققه  وما  برامج تطويرها  اإجنازات خالل  من  الدفاع  وزارة 
يف م�ستقبلها من خالل ا�ستمرارها يف تنفيذ براجمها التطويرية 

التي ر�سمها ويل العهد”.

واشنطن تدعم كييف بأسلحة 
متطورة.. وتحضر لموسكو »عقوبات«

*وكاالت 
قيمتها  ج��دي��دة  اأ�سلحة  حزمة  املتحدة  ال��ولي��ات  جتهز 
م�سوؤولني  وفق  قريبا،  عنها  �سُيعلن  لأوكرانيا،  دولر  مليار   1.1

اأمريكيني.
و�ستكون هذه احلزمة اأحدث دفعة اأ�سلحة تقدمها وا�سنطن 

لكييف بينما تقاتل القوات الرو�سية يف �سرق اأوكرانيا.
اإنه  هوياتهم  ن�سر  ع��دم  طلبوا  الذين  امل�سوؤولون  وق��ال 
نقلت  وفقما  املقبلة،  الأي��ام  يف  احلزمة  عن  الإع��الن  �سيتم 

“رويرتز«.
ومن املتوقع اأن ت�ستخدم احلزمة اأموال من مبادرة امل�ساعدة 
لإدارة  لل�سماح  الكونغر�س  خ�س�سها  التي  لأوكرانيا  الأمنية 
الرئي�س جو بايدن باحل�سول على الأ�سلحة من ال�سناعة بدل 

من خمزونات ال�سالح الأمريكية.
ووفق م�سدر مطلع على اخلطة، فاإن احلزمة �ست�سمل اأنظمة 
الأنظمة  من  خمتلفة  واأنواعا  وذخائرها  ال�ساروخية  هيمار�س 
قطع  جانب  اإىل  ال���رادار،  واأنظمة  امل�سرية  للطائرات  امل�سادة 

الغيار والتدريب والدعم الفني.
العقوبات على رو�سيا يف  وجتهز وا�سنطن جولة جديدة من 
حال �سمها املناطق املحتلة يف اأوكرانيا بعد ا�ستفتاءات اأجرتها 

هناك.
الوليات  تعرتف  ب��األ  وتعهد  ال�ستفتاءات  بايدن  واأدان   

املتحدة بالنتائج اأبدا.
امل�ساعدات  من  دولر  مليار   15 من  اأك��رث  وا�سنطن  وقدمت 

الع�سكرية لأوكرانيا خالل �سراعها مع رو�سيا.

استطالع: غالبية شباب قطاع غزة 
يعتقدون أن حياتهم غير طبيعية

  
*غزة 

اأظهر ا�ستطالع راأي جديد اأجرته اللجنة الدولية لل�سليب 
الأحمر اأن 9 من كل 10 �سباب يف قطاع غزة يعتقدون اأن حياتهم 

غري طبيعية.
عرب  الدولية  اللجنة  اأج��رت��ه  ال��ذي  ال�ستطالع  وح�سب 
اآب 2022، ون�سر اليوم  الإنرتنت يف الفرتة من بني 18 متوز و3 
يف  عائالتهم  على  يعتمدون  اإنهم  قالوا  امل�ساركني  ُثلثي  ف��اإن 
احل�سول على الدخل، بينما اأفاد 40 باملئة منهم اأّن ل اأمل لديهم 

يف العثور على فر�سة عمل خالل ال�سنوات ال�15 املقبلة.
ال�سكان يف غزة هم  اأّن ُخم�س  اإىل  الدولية  اللجنة  واأ�سارت 

من ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و29 عامًا.
اإ�سرائيل منذ 15  التي تفر�سها  القيود  اللجنةاأن  واأو�سحت 
عامًا على حركة الأفراد والب�سائع من غزة واإليها �ساهمت ب�سكل 
كبري يف التدهور املتزايد للو�سع القت�سادي والإن�ساين يف غزة.

ال�سباب  امل�ستدام وطويل الأمد الذي ميّكن  اأن احلل  واأكدت 
يف غزة من العي�س بكرامة يكمن يف اأيدي ال�سلطات امل�سوؤولة عن 

الت�سعيد والقيود املفرو�سة على احلركة.
وقد جرى اختيار عينة البحث ع�سوائيًا و�سمت 385 م�ساركًا 

من الفئة العمرية 18-30 عامًا.

مقتل 11 جنديا وفقدان 50 مدنيا 
بهجوم دام في بوركينا فاسو

*وكاالت 
اأعلنت حكومة بوركينا فا�سو، الثالثاء، العثور على جثث 11 
هجوم  بعد  املفقودين،  عداد  يف  مدنيا   50 نحو  واعتبار  جنديا 
�سنه مت�سددون على قافلة ت�سم 150 مركبة تنقل اإمدادات اإىل 

بلدة �سمايل البالد، الإثنني.
اإن 28  وقال املتحدث با�سم احلكومة ليونيل بيلغو يف بيان، 
اأعلن  بينما  جنديا،   20 بينهم  من  الهجوم  يف  اأ�سيبوا  �سخ�سا 

اجلي�س يف وقت �سابق اأن ع�سرات ال�ساحنات ُدمرت.
منطقة  وه��ي  �سوم،  يف  جا�سكيندي  بلدة  يف  الهجوم  وق��ع 
و”داع�س”  القاعدة  بتنظيمي  مرتبطون  مت�سددون  فيها  �سعد 

هجماتهم، وا�ستولوا على اأرا�س منذ 2015.
 حا�سر م�سلحون عدة مناطق، مما اأجرب احلكومة على اللجوء 
اإىل  الأ�سا�سية  الب�سائع  لإي�سال  اجلوي  والإنزال  القوافل  اإىل 
ع�سكرية،  حرا�سة  ترافقها  التي  القافلة  املحا�سرين.  املدنيني 
كانت حتمل موؤنا اإىل مدينة جيبو على بعد 20 كيلومرتا تقريبا 
اأ�سخا�سا  الإنرتنت  على  م�سور  مقطع  واأظهر  جا�سكيندي.  من 
يتدافعون ل�ستعادة الب�سائع مما ل يقل عن 12 �ساحنة م�ستعلة، 
والدخان يت�ساعد يف املنطقة. واأظهر مقطع اآخر ح�سودا ترحب 
ب�ساحنات من القافلة جنت من الهجوم وو�سلت اإىل جيبو، بينما 

مل تتمكن “رويرتز” من التحقق من اللقطات.
وعلى �سعيد منف�سل، اأ�سرم من ي�ستبه باأنهم مت�سددون النار 
م�ساء  بوين  بلدة  يف  �سخ�سا  وخطفوا  البلدية،  رئي�س  مكتب  يف 
الإثنني، ح�سبما قال اثنان من ال�سكان املحليني وم�سدر ع�سكري.

يربط  ال��ذي   ”1 “اإن  ال�سريع  الطريق  على  ب��وين  وتقع   
العا�سمة واغادوغو مبدينة بوبو ديول�سو اجلنوبية الغربية، 
اأبعد كثريا ناحية اجلنوب عن املناطق التي �سهدت معظم  وهي 
معقل  هوندي،  عن  كيلومرتا   16 نحو  وتبعد  امل�سلحة،  الأن�سطة 

عمليات تعدين الذهب.

الجامعة العربية تدعو إلى إنهاء 
المواجهات المسلحة في ليبيا

  
*القاهرة 

ال�ستباكات  بقلق  تتابع  اإنها  العربية،  الدول  جامعة  قالت 
والتي  الليبية،  الزاوية  مدينة  ت�سهدها  التي  العنيفة  امل�سلحة 
باملمتلكات  بالغة  اأ���س��رارًا  و  وجرحى،  قتلى  �سقوط  اإىل  اأدت 

العامة واخلا�سة.
ودع���ا ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جلامعة ال��دول 
اإنهاء املواجهات امل�سلحة الدموية التي تندلع بني  العربية،اإىل 
املدن  من  و�سواها  طرابل�س  الليبية  العا�سمة  يف  واأخ��رى  فرتة 
اإتفاق وقف اإطالق النار  الليبية، من خالل العمل على حت�سني 

املوقع يف 23 ت�سرين الأول 2020، �سد خطر النهيار .
واأكدت اأهمية �سعي املوؤ�س�سات الليبية احلثيث والعاجل نحو 
التوافق حول القاعدة الد�ستورية الالزمة لإجراء النتخابات 

التي باتت مطلبًا حمليًا ودوليًا ُملحًا.

دراسة: ضبابية الدماغ األكثر شيوعًا 
بعد عامين من اإلصابة بكورونا

  
*لندن 

اأظهرت درا�سة اأجرتها جامعة اأك�سفورد الربيطانية ازدياد 
بني  وال�سرع،  واخلرف  الدماغ  ب�سبابية  الت�سخي�س  احتمالت 

الذين اأ�سيبوا بكوفيد 19، بعد �سنتني من التقاطهم العدوى.
الأمر كان  اأن ذلك  الدرا�سة  �سي” عن  “بي بي  ونقلت هيئة 
�سائعًا اأكرث لدى مر�سى فريو�س كورونا مقارنة بامل�سابني باأنواع 

اأخرى من عدوى اجلهاز التنف�سي.
واأ�سافت الدرا�سة اأن الت�سخي�س بالقلق والكتئاب مل يزدد 
لدى الأطفال والرا�سدين بعد �سنتني من الإ�سابة بكورونا، فيما 
امل�سابني  اأن  بّينت  قد  كانت  �سابقة  اأبحاث  اإىل  الهيئة  اأ�سارت 
يواجهون خطرًا متزايدًا بالإ�سابة باأمرا�س الدماغ والأمرا�س 

النف�سية يف ال�سهور ال�ستة التي تلي الإ�سابة بفريو�س كورونا.

30 أسيرا فلسطينيا يواصلون إضرابهم 
عن الطعام في سجون االحتالل

الصين: مركبة الستكشاف المريخ تكشف عن 
بنية سطح جافة ومتعددة الطبقات للكوكب

*وكاالت 
فولودميري  الأوك����راين  الرئي�س  اأّك���د 
ب��الده  اأّن  ال��ث��الث��اء،  م�ساء  زيلين�سكي، 
املناطق  يف  �سعبها«  عن  لتدافع  »�ستتحرك 
التي حتتّلها القوات الرو�سية والتي �سّوتت 
اإىل  الن�سمام  ل�سالح  »ا�ستفتاءات«  يف 

رو�سيا.
���س��دور  ب��ع��د  ل���ه  ف��ع��ل  رّد  اأول  ويف 
الأرب��ع  املناطق  يف  ال�ستفتاءات  نتائج 
وه��ي خ��ري���س��ون وزاب��وري��ج��ي��ا )ج��ن��وب( 
يف  ال��واق��ع��ت��ني  ودونيت�سك  ولوغان�سك 
قال  )���س��رق(،  املنجمي  دونبا�س  حو�س 
عرب  ب��ّث  م�����س��ّور  ت�سجيل  يف  زيلين�سكي 
عن  للدفاع  “�سنتحّرك  تلغرام:  تطبيق 
�سعبنا: يف اآن معًا يف منطقة خري�سون، ويف 

واأي�سًا  دونبا�س  ويف  زابوريجيا،  منطقة 
منطقة  يف  ح��ال��ي��ًا  املحتّلة  الأرا���س��ي  يف 

خاركيف ويف القرم«.
 واأ�ساف: “لن يغرّي اأّي عمل اإجرامي من 

قبل رو�سيا اأّي �سيء بالن�سبة لأوكرانيا«.
الغربيني  جم��ددًا  زيلين�سكي  دع��ا  كما 
الع�سكري  “الدعم”  م��ن  م��زي��د  لتقدمي 
�سبتمرب  مطلع  يف  قواتها  �سّنت  التي  لبالده 
منطقة  يف  ناجحًا  م�ساّدًا  هجومًا  اجل��اري 

خاركيف )�سرق(.
قواته  اأّن  الأوك���راين  الرئي�س  واأّك��د   
تدريجي،  ب�سكل  اأر�سنا”  وحتّرر  “تتقّدم 
ع��ل��ى ال��ّرغ��م م��ن امل��ق��اوم��ة ال��ق��وي��ة التي 

تواجهها من جانب القوات الرو�سية.
مداخلة  خ��الل  ق��ال  زيلين�سكي  وك��ان 

اإّن��ه ل  يف جمل�س الأم��ن ال��دويل، الثالثاء، 
بعد  مو�سكو  مع  تتفاو�س  اأن  لبالده  ميكن 
“ال�ستفتاءات” التي ُنّظمت يف اأربع مناطق 

اأوكرانية ل�سّمها اإىل رو�سيا.
يف  ملو�سكو  امل��وال��ي��ة  ال�سلطات  اأعلنت 
جنوبي  وخ��ري���س��ون  زاب��وري��ج��ي��ا  منطقتي 
فوز  البالد  �سرق  لوغان�سك  ويف  اأوكرانيا، 
يف  رو�سيا،  اإىل  لالن�سمام  املوؤيدة  الأ�سوات 
غربية  ودول  كييف  بها  نددت  ا�ستفتاءات 

وو�سفتها باأنها غري �سرعية.
املفو�سية النتخابية يف منطقة  اأكدت 
الناخبني  من  باملئة   93.11 اأن  زابوريجيا 
فرز  بعد  برو�سيا،  الرتباط  ل�سالح  �سوتوا 
اأن  اإىل  م�سرية  الأ���س��وات،  من  باملئة   100
احلايل  الوقت  يف  زال��ت  ما  النتيجة  ه��ذه 

اأولية.

اإدارة منطقة خري�سون املوالية لرو�سيا: 
مع  �سوتوا  الناخبني  م��ن  باملئة   87.05
باملئة   100 فرز  بعد  رو�سيا،  اإىل  الن�سمام 

كذلك من الأ�سوات.
جمهورية  يف  مماثلة  النتيجة  اأت���ت 
وفقا  اأوكرانيا،  �سرقي  ال�سعبية  لوغان�سك 
التي  ملو�سكو  املوالية  النتخابية  لل�سلطات 
اإىل  الن�سمام  اأي��دت  الأغلبية  اأن  اأك��دت 
الناخبني  من  باملئة   98.42 بن�سبة  رو�سيا 
فرز  بعد  لرو�سيا،  الن�سمام  ل�سالح  �سوتوا 

100 باملئة من الأ�سوات.
ال�سعبية  اجلمهورية  دونيت�سك،  يف  اأما 
فكانت  اأي�سا،  اأوكرانيا  �سرق  يف  الأخ��رى 
النتيجة 94.75 باملئة من الأ�سوات ل�سالح 
ال�سم بعد فرز 56.85 باملئة من الأ�سوات، 

وفقا للجنة النتخابية الإقليمية.

بعد صدور نتائج استفتاءات 
شرقي أوكرانيا.. زيلينسكي يتوعد

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
يونايتد  مان�س�سرت  نادي  ي�ستهدف 
دورمتوند  بورو�سيا  جنم  مع  التعاقد 
الواعد، يف �سفقة جمانية عقب نهاية 

املو�سم احلايل.
ال�ساب  الأمل��اين  املهاجم  ويرتبط 
دورمتوند،  مع  بعقد  موكوكو  يو�سوفا 

ينتهي يف �سيف 2023.
“ذا  �سحيفة  اأف���ادت  جانبها،  م��ن 
يونايتد  امل��ان  ب��اأن  الربيطانية،  �سن” 
�ساحب  ب�سم  املهتمة  الأن��دي��ة  اأح��د 

ال�17 عاما يف �سفقة انتقال حر.
يف  اليونايتد  دخ��ول  اإىل  واأ���س��ارت 

اأهمها  كربى،  اأوروبية  اأندية  مع  �سباق 
وباري�س  ميونخ  ب��اي��رن  م��دري��د،  ري��ال 
الالعب  بتوقيع  للظفر  جريمان،  �سان 

ال�ساب.

الأ�سل  الكامريوين  املهاجم  ويعد 
الأملانية،  املالعب  املواهب يف  اأبرز  اأحد 
وه����و م���ا ج��ع��ل��ه ُي��ل��ق��ب ب���)م��ع��ج��زة 
هدفا   88 لت�سجيله  نظرا  دورمت��ون��د(، 
اأ���س��ود  نا�سئي  م��ع  م��ب��اراة   141 خ��الل 

على  م��وك��وك��و  وح�سل  الفي�ستيفال. 
بالنادي  الأول  للفريق  اللعب  فر�سة 
�سنة، وقد جنح حتى   16 الأملاين بعمر 
خالل  معه  اأه��داف   7 ت�سجيل  يف  الآن 

45 مباراة، �سارك يف اأغلبها كبديل.

المنتخب الوطني يسعى لمواجهة 
مصر قبل موقعة إسبانيا

إعالن قائمة ناشئي األردن 
لخوض التصفيات اآلسيوية

برونو فرنانديز: نشعر بخيبة أمل كبيرة

المنتخب االسكتلندي يتأهل 
للمستوى األول في دوري أمم أوروبا

*وكاالت
الوطني  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  حمد،  ع��دن��ان  العراقي  ع��رب 
املباريات  يف  فريقه  يحققها  التي  اليجابية  بالنتائج  �سعادته  عن 

الودية.
لالحتاد  الر�سمي  امل��وق��ع  ن�سرها  ت�سريحات  يف  حمد  وق���ال 
البطولة  خالل  املنتخب  قدمه  الذي  امل��ردود  عن  “را�س  الأردين: 

الودية، والفوائد الفنية التي حتققت«.
املرجوة..  الفائدة  حققت  امل�ساركة  املنتخبات  “جميع  واأ�ساف: 
العام  بداية  منذ  للن�سامى  الإيجابية  النتائج  با�ستمرارية  �سعيد 

احلايل، وحتقيق الفوز الثامن من ت�سع مباريات«.
مواجهات،  خم�س  اآخر  يف  هدف  اأي  ن�ستقبل  “مل  حمد:  واأو�سح 
ن�سري  اأننا  يوؤكد  ما  الالعبني،  من  للعديد  الفر�سة  اإتاحة  جانب  اإىل 

على الطريق ال�سحيح«.
وتوج منتخب الأردن بلقب البطولة الودية بعد فوزه يف املباراة 
ثالثا  العراقي  املنتخب  حل  فيما  وحيد  بهدف  ُعمان  على  النهائية 

و�سوريا رابعا.

*وكاالت
مرعي،  براء  الأردين  الفي�سلي  ب�سفوف  ال��دويل  املدافع  خ�سع 
تعر�س  التي  ا�سابته  من  للتخل�س  جراحية  لعملية  الثالثاء،  اليوم 

لها واملتمثلة بقطع يف الرباط ال�سليبي.
حيث  الدوحة،  القطرية  العا�سمة  يف  العملية  مرعي  واأج��رى 

�سيخ�سع هناك لربنامج تاأهيلي.
املو�سم  نهاية  حتى  الفي�سلي  فريق  عن  مرعي  بذلك  و�سيغيب 

احلايل ويعترب غيابه خ�سارة كبرية.
بر�سيد  حاليا  املحرتفني  دوري  بطولة  الفي�سلي  فريق  ويت�سدر 

40 نقطة وبال�سراكة مع الوحدات.

*وكاالت
الربتغال،  منتخب  قائد  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  الأ�سطورة  اأث��ار 
الأمم  ب��دوري  اإ�سبانيا  مباراة  عقب  الربتغالية،  اجلماهري  غ�سب 

الأوروبية. 
وخ�سرت الربتغال على اأر�سها اأمام اإ�سبانيا، بهدف دون رد، �سجله 
بطاقة  لروخ��ا  منتخب  ليخطف   ،88 الدقيقة  يف  م��ورات��ا  األ��ف��ارو 

النهائي.  التاأهل لن�سف 
غ�سبه  اإخفاء  من  رونالدو  كري�ستيانو  يتمكن  مل  املباراة،  وعقب 
دوري  بطولة  من  فريقه  اأخرجت  التي  القاتلة  اخل�سارة  تلقي  بعد 

الأمم.
ال�سديد،  الغ�سب  عالمات  املباراة  انتهاء  عقب  رونالدو  على  وبدا 
حيث خلع �سارة القيادة واألقاها اأر�سا خالل خروجه من اأر�س امللعب 

اإيل غرف املالب�س.
واأثارت تلك اللقطة غ�سب جماهري الربتغال احلا�سرة يف امللعب 
وعرب مواقع التوا�سل الجتماعي، خا�سة واأن ما فعله رونالدو لي�س 

املرة الأوىل، كما ميثل اإهانة لدوره كقائد.
و�سبق واأن قام رونالدو بنف�س الواقعة، يف �سهر اأبريل/ني�سان من 
�سحيح  هدف  واإلغاء  �سربيا،  مواجهة  عقب  وحتديدا  املا�سي،  العام 

له يف الوقت القاتل.
اإىل  وكرواتيا  وهولندا  اإيطاليا  منتخبات  رفقة  اإ�سبانيا  وتاأهلت 

ن�سف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

*وكاالت
ا���س��ت��ن��ك��ر الحت����اد ال��ربازي��ل��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، م��ا ت��ع��ر���س له 
ال�سيلي�ساو  مباراة  خالل  الإجنليزي،  توتنهام  مهاجم  ريت�سارلي�سون، 

الودية اأمام تون�س.
على  الر�سمي  ح�سابه  ع��رب  بيان  يف  ال��ربازي��ل��ي  الحت��اد  وق��ال 
اإلقاء  مت  تون�س،  ودية  يف  للربازيل  الثاين  الهدف  “بعد  “تويرت”: 

موزة على ريت�سارلي�سون«.
واأ�ساف البيان “الحتاد الربازيلي يعزز موقفه املناه�س للتمييز 

وينبذ ب�سدة حلقة اأخرى من العن�سرية يف كرة القدم«.
“تويرت”،  على  ح�سابها  عرب  �سبورت”  “جلوبو  �سبكة  نقلت  كما 
الن�سيد  ع��زف  اأثناء  ال�ستهجان  �سافرات  باإطالق  اأخ��رى  واقعة 

الوطني للربازيل قبل الودية.
املباراة  اأن  اإىل  الفرن�سية،  باريزيان”  “لو  �سحيفة  اأ�سارت  كما 
الليزر  اأق��الم  ت�سليط  بوقف  التون�سية،  اجلماهري  ملطالبة  توقفت 

جتاه لعبي الربازيل.
يف   )1-5( بنتيجة  التون�سي  نظريه  الربازيل  منتخب  واكت�سح 
مباراة اأقيمت م�ساء الثالثاء على ملعب حديقة الأمراء، معقل نادي 

باري�س �سان جريمان.

تحديد موعد انتخابات مجلس 
إدارة النادي الفيصلي

*وكاالت
موعد  حتديد  الفي�سلي،  للنادي  املوؤقتة  الإدارية  الهيئة  قررت 
يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  النادي  اإدارة  جمل�س  اإنتخابات 

ال�سبت املوافق 12 ت�سرين الثاين املقبل.
املدينة  يف  �ستجرى  النتخابات  اأن  ب��ي��ان،  يف  الهيئة  وذك��رت 

بالعا�سمة عمان. الريا�سية 

*وكاالت
اأك��رم  الليبي  ال�سابق،  لعبه  مبوقف  الأردين  الفي�سلي  اأ�ساد 
بخ�سو�س  مالية  لت�سوية  املوؤقتة  اللجنة  مع  تو�سل  الذي  ال��زوي، 

ال�سابقة. م�ستحقاته 
الإدارية  الهيئة  “تو�سلت  املجايل  اأجمد  الناطق الإعالمي  وقال 
خالل الأ�سبوع املا�سي، لت�سوية مالية مع الالعب الليبي اأكرم الزوي، 
�سكوى  تقدمي  بعدم  املميز  موقفه  على  اجلزيل  بال�سكر  له  وتقدمت 

رغم مرور 3 �سنوات على مطالبته«.
واأ�ساف املجايل يف ت�سريحات للمركز الإعالمي للفي�سلي “كذلك 
الأرجنتيني  الالعب  مع  لت�سوية  املوؤقتة  الإداري��ة  الهيئة  تو�سلت 
خالل  من  عليها  املتفق  الت�سوية  قيمة  دفع  �سيتم  وال��ذي  فا�سكيز، 

الهيئة الإدارية املوؤقتة«.
الالعب  من  املقدمة  ال�سكوى  اإ�سقاط  �سيتم  الت�سوية  “بهذه  واأمت 
ت�سهيل  على  الإدارية  الهيئة  من  حر�سا  وذلك  الفيفا،  عرب  فا�سكيز 

مهمة املجل�س املقبل لإدارة النادي”.

*وكاالت
و�سل وفد اللجنة الباراملبية الأردنية املكون من الأمني العام مها 
الربغوثي ومدير جممع الأمري رعد بن زيد الريا�سي داوود �سحادة 
اإىل العا�سمة الفرن�سية، م�ساء اليوم الثالثاء، للم�ساركة يف الور�سة 

التي تعقدها اللجنة املنظمة لالألعاب الأوملبية الباراملبية 2024.
امل�ساركة  الوفود  لو�سع  ميدانية  جولت  على  الور�سة  وت�ستمل 
ال�ستعدادات،  اآخ��ر  على  واإطالعهم  من�ساآت  من  اأجن��ز  ما  �سورة  يف 
اإ�سافة اإىل جولة على املالعب واملرافق اجلاهزة ل�ست�سافة الألعاب 

الأوملبية والباراملبية، وجولت ميدانية على القرية الأوملبية.
الهيئة  مع  لقاء  عقد  �سيجري  فاإنه  �سحادة،  داوود  وبح�سب 
امل�سرفة على املع�سكرات التدريبية والإطالع على الربامج والعرو�س 
املتعلقة باملع�سكرات التدريبية التي ت�سبق دورة الألعاب الباراملبية.

الأردين  ال�سفري  الور�سة،  خالل  �ستلتقي،  الربغوثي  اأن  واأ�ساف 
امل�ساركة  مناق�سة  و�سيجري  ال�سفارة،  مبقر  القي�سي  مكرم  باري�س  يف 
واملع�سكرات   ،2024 باري�س  الباراملبية  الألعاب  دورة  يف  الأردنية 

التدريبية التي ت�سبق امل�ساركة.
رئي�سا  دورا  لها  �سيكون  الأردنية  ال�سفارة  اأن  اإىل  �سحادة  واأ�سار 
املع�سكرات  وترتيبات  الأردنية  امل�ساركة  ب�ساأن  والتن�سيق  التعاون  يف 

التدريبية التي ت�سبق دورة الألعاب الباراملبية “باري�س 2024”.

*وكاالت
املع�سكر  خالل  للتايكوندو  وامل�سري  الربازيلي  املنتخبان  يوا�سل 
تدريبات  املقبل،  اخلمي�س  حتى  ي�ستمر  وال��ذي  عمان  يف  التدريبي 

م�سرتكة مع جنوم املنتخب الوطني.
الع�ساف  فار�س  للتايكواندو  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير  وقال 
امل�سري  املنتخبني  مديري  اإن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
يف  لحقا،  عمان  يف  املع�سكر  مثل  بتكرار  الرغبة  اأك��دا  والربازيلي، 

املقبلة. الر�سمية  للمناف�سات  التح�سريات  اطار 
الأردنية،  للتايكواندو  العطرة  ال�سمعة  اأن  اإىل  الع�ساف  ولفت 
تدريبية  مع�سكرات  اقامة  لطلب  والعربية  العاملية  املنتخبات  تدفع 
الوطني،  املنتخب  لالعبي  فنية  مكا�سب  يحقق  ما  وه��و  عمان،  يف 

وي�ساهم يف الرتويج لالأردن �سياحيا.
للم�ساركة  حاليا  ن�ستعد  قال،  الوطني  املنتخب  ا�ستعدادات  وعن 
يف  التوجه  قبل  املقبل،  ال�سهر  مطلع  تنطلق  التي  لبنان  بطولة  يف 
التي  الكربى  اجلائزة  من  الثالثة  اجلولة  يف  للم�ساركة  ذاته  ال�سهر 

تقام يف مان�س�سرت.

*وكاالت
من  الأ���س��واء  الأرج��ن��ت��ني  منتخب  جن��م  مي�سي  ليونيل  خطف 

اجلميع، خالل ودية جامايكا، فجر الأربعاء.
وبداأ مي�سي اللقاء على مقاعد البدلء، و�سارك يف ال�سوط الثاين، 
والنتيجة ت�سري لتفوق التاجنو بهدف �سجله جوليان األفاريز، مهاجم 

الإجنليزي. �سيتي  مان�س�سرت 
الدقائق  يف  بهدفني  ب��الده  منتخب  تقدم  �ساعف  ليو  اأن  اإل 

الأخرية، رافعا ر�سيده اإىل 90 هدفا بقمي�س منتخب بالده.
الالفت اأي�سا اأن جنم باري�س �سان جريمان ت�سبب يف اإيقاف اللقاء 
يف  طمعا  امللعب،  اأر�س  اقتحموا  الذين  امل�ساغبني  ملواجهة  مرات،   3

التقاط �سورة تذكارية مع النجم الأرجنتيني.
اأما املرة  اأول حماولتني تدخلت قوات الأمن ومنعت م�سجعني،  يف 
القلم  منه  مي�سي  التقط  حيث  اأمنيته،  يحقق  اأن  م�سجع  كاد  الثالثة 
ليقع  الأمن  اأن تتدخل قوات  ليوقع على ظهره توقيعا تذكاريا قبل 

القلم من يد ليو.
 )2022 العامل )قطر  كاأ�س  ملناف�سات  وي�ستعد منتخب الأرجنتني 
التي �ستنطلق بعد 53 يوما، حيث يتناف�س يف املجموعة الثالثة التي 

ت�سم بولندا واملك�سيك وال�سعودية.

الفيصلي األردني يشيد 
بموقف أكرم الزوي

البارالمبية األردنية تشارك في ورشة اللجنة 
المنظمة لبارالمبيك 2024 في باريس

منتخبا البرازيل ومصر للتايكواندو 
يواصالن التدريب مع المنتخب الوطني

بسبب ميسي.. 
إيقاف ودية جامايكا 3 مرات

عمالقة أوروبا يتصارعون على 
جوهرة دورتموند بالمجان!

*وكاالت
القدم،  لكرة  الأردين  الحتاد  ي�سعى 
ملنتخب  قوية  ودي��ة  م��ب��اراة  تاأمني  اإىل 
اإ�سبانيا  للقاء  ا�ستعدادا  تكون  الن�سامى، 
نوفمرب/   17 ي��وم  ع��م��ان  العا�سمة  يف 

ت�سرين الثاين املقبل.
خا�س  م�سدر  من  كووورة  موقع  وعلم 
قويا  مر�سحا  يعترب  امل�سري  املنتخب  اأن 
بني  التفاق  مت  حال  يف  الأردن  ملواجهة 

اجلانبني.
لكرة  الأردين  الحت����اد  وي��ت��ح��ف��ظ 
�سيواجه  ال��ذي  املنتخب  ذكر  عن  القدم 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، حيث  ال��ن�����س��ام��ى ق��ب��ل ل��ق��اء 
ميتلك عدة خيارات يف حال مل يكتب له 

مواجهة م�سر.
اإ���س��ب��ان��ي��ا ق��د طلب  وك����ان م��ن��ت��خ��ب 
و�سيطة  �سركة  ع��رب  الأردن  م��واج��ه��ة 

ب��ه��دف ال���وق���وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه قبل 
م�ساركته يف مونديال قطر.

بلقب  اأم�����س  الأردن  منتخب  وت���وج 
امل��ب��اراة  يف  ف��وزه  بعد  ال��ودي��ة  البطولة 

النهائية على عمان بهدف وحيد.

*وكاالت
اأع���ل���ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
عبد  امل��درب  بقيادة  للنا�سئني،  الأردين 
خلو�س  الالعبني  قائمة  القططي،  اهلل 
املجموعة  حل�ساب  الآ�سيوية  الت�سفيات 

الأوىل.
خالل  الآ�سيوية  الت�سفيات  وت��ق��ام 
اأول  اأكتوبر/ت�سرين  الفرتة من 1 حتى 9 
املقبل، على �ستاد الأمي حممد بالزرقاء.

و�سمت القائمة 23 لعًبا كالتايل: 
ال�سقران،  اهلل  عبد  الطرايرة،  حممد 
جعفر  ال�سمامرة،  اأيهم  ال�سنيكات،  زي��د 
ال�سالح،  اآدم  الديرباين،  اأحمد  الدحلة، 
اأب����و دي����ة، خالد  ���س��امل  حم��م��د ح����داد، 

ال��ذي��اب��ات، ���س��ي��اء اأب���و رح��م��ة، ع��دن��ان 
عبد  اجلمل،  عمر  فريج،  �سالح  اخلطيب، 
فّرا�س،  الدين  �سالح  اهلل،  �ساق  الرحمن 
اأب��و  ال��دي��ن  ع��ز  اخل�����س��ور،  الرحمن  عبد 
الأبطح،  يامن  �سربة،  اإبراهيم  عاقولة، 
عبادة  خليفة،  اأبو  اأمني  اإبراهيم،  حممد 

اثليجة.
التي  املجموعة  ن  اأ القططي  ك��د  واأ
قوية،  الأردين  املنتخب  بها  ي�سارك 
ن���ه���ا ت�����س��م ح���ام���ل ال��ل��ق��ب  اأ خ��ا���س��ة 
ال��ي��اب��ان، ب��ج��ان��ب ���س��وري��ا وال��ف��ل��ب��ني 

. ن ن�ستا كما تر و
الحتاد  ملوقع  ت�سريحات  يف  واأ�ساف 
الأردين “اإقامة الت�سفيات بالأردن، تعزز 

خا�سة  القارية،  للنهائيات  التاأهل  فر�س 
دعم  واجلمهور،  الأر�س  عامل  منتلك  اأننا 
لتحقيق  رئي�سي  عامل  اجلماهري  وم�ساندة 

الهدف املطلوب«.
مع�سكرا  اأق����ام  ق��د  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
اأمام  مباراة  تخلله  ب��الإم��ارات،  تدريبيا 
مع  ول��ق��اء   ،2-2 بالتعادل  انتهت  قطر 

اأ�سحاب الأر�س انتهى بالفوز 0-1.
الت�سفيات  الأردين،  املنتخب  ويفتتح 
العا�سر  م�ساء  التا�سعة  عند  �سوريا  بلقاء 
مواجهة  ث��م  اأول،  اأكتوبر/ت�سرين  م��ن 
ويلتقي  ال�سهر،  نف�س  من   5 ي��وم  الفلبني 
اأمام  تركمان�ستان يوم 7، ويختتم م�سواره 

اليابان يوم 9 من ذات ال�سهر.

*وكاالت
فرنانديز،  ب��رون��و  الربتغايل  اأع��رب 
جن���م م��ن��ت��خ��ب ال���ربت���غ���ال، ع���ن ح��زن��ه 
يف  اإ�سبانيا،  اأم��ام  الهزمية  عقب  ال�سديد 

دوري الأمم الأوروبية.
اأم��ام  اأر�سها  على  الربتغال  وخ�سرت 
األ��ف��ارو  �سجله  رد،  دون  بهدف  اإ�سبانيا، 
منتخب  ليخطف   ،88 الدقيقة  يف  موراتا 

لروخا بطاقة التاأهل لن�سف النهائي. 

نقلتها  ت�سريحات  يف  ب��رون��و،  وق���ال 
عقب  الربتغالية  “ريكورد”  �سحيفة 
لعبنا  كبرية،  اأمل  بخيبة  “ن�سعر  اللقاء: 
املباراة بروح عالية، وعرفنا كيف نهاجم 
يف  “جنحنا  واأ���س��اف:  ج��ي��ًدا«.  ون��داف��ع 
تنفيذ الهجمات املرتدة عندما ا�ستحوذنا 
ت�سجيل  يف  ننجح  مل  لكننا  ال��ك��رة،  على 
)اأون��اي  حار�سهم  تاألق  ب�سبب  الأه���داف 
�سيمون(«. وتابع: “املناف�س متكن من فعل 

وقت  يف  هدف  ت�سجيل  وهو  نفعله،  مل  ما 
�سعب، ل يوجد �سيء نفعله«.

والرتكيز  للعب  �سنعود  “الآن  وختم: 
ممكن  �سكل  اأف�سل  يف  لنكون  الأندية،  مع 
لنقدم  اأخرى  مرة  ا�ستدعاوؤنا  يتم  عندما 

اأف�سل م�ستوى يف كاأ�س العامل«.
منتخبات  رف��ق��ة  اإ���س��ب��ان��ي��ا  وت��اأه��ل��ت 
ن�سف  اإىل  وك��روات��ي��ا  وهولندا  اإيطاليا 

نهائي دوري الأمم الأوروبية.

*وكاالت
للم�ستوى  ا�سكتلندا  منتخب  ت��اأه��ل 
لكرة  اأوروب���ا  اأمم  دوري  ببطولة  الأول 
ال����ق����دم، ع��ق��ب ت���ع���ادل���ه م���ع امل��ن��ت��خ��ب 
اجلولة  يف  ال��ث��الث��اء  �سلبيا  الأوك����راين 
ال�ساد�سة الأخرية من مناف�سات املجموعة 
الأوىل بامل�ستوى الثاين، والتي �سهدت فوز 

اإيرلندا على اأرمينيا 3 / 2.
واأوكرانيا  ا�سكتلندا  منتخبا  وف�سل 
اأتيحت  التي  الفر�س  كافة  ا�ستغالل  يف 
على  منهما  كل  ليح�سل  املرميني  اأمام  لهما 

نقطة.

ر�سيده  ال�سكتلندي  املنتخب  ورف��ع 
اإىل 13 نقطة يف �سدارة الرتتيب، لي�سعد 
املقبلة،  الن�سخة  يف  الأول  للم�ستوى 
يلعب  ال��ذي  اأوكرانيا،  منتخب  رفع  فيما 
مع  احل��رب  ب�سبب  بولندا  يف  مبارياته 
املركز  يف  نقطة   11 اإىل  ر�سيده  رو�سيا، 

الثاين.
منتخب  ف���از  ال��ث��ان��ي��ة،  امل���ب���اراة  ويف 

اإيرلندا على اأرمينيا 3 / 2.
جون  اإيرلندا  منتخب  اأهداف  و�سجل 
اأوبافيمي  ومايكل   18 الدقيقة  يف  اإيجان 
يف الدقيقة 52 وروي برادي يف الدقيقة 

للمباراة  ال�سائع  بدل  الوقت  من  الأوىل 
م���ن رك���ل���ة ج�����زاء، ف��ي��م��ا ���س��ج��ل ه��ديف 
املنتخب الأرميني ارتاك دا�سيان واإدوارد 

�سبريت�سيان يف الدقيقتني 71 و73.
هوفهاني�س  ط���رد  امل���ب���اراة  و���س��ه��دت 
لعبا  دا�سيان  وارت���اك  هامباردزوميان 
 89 ال��دق��ي��ق��ت��ني  يف  الأرم��ي��ن��ي  املنتخب 

والأخرية من املباراة.
ورفع منتخب اإيرلندا ر�سيده اإىل �سبع 
ر�سيد  وتوقف  الثالث،  املركز  يف  نقاط 
قاع  يف  نقاط  ثالث  عند  اأرمينيا  منتخب 

الثالث. للم�ستوى  الرتتيب ليهبط 

حمد: نسير على الطريق الصحيح

مدافع الفيصلي يجري 
عملية الرباط الصليبي

رونالدو يشعل غضب 
جماهير البرتغال

البرازيل تستنكر واقعة 
الموزة في ودية تونس
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*عمان 
اخلليجي  القت�سادي  التوا�سل  منتدى  اأو�سى 
الأردين بالرتكيز على المن الغذائي بني اململكة 
اأخ�سر  زراع��ي  ممر  وبناء  العربي  اخلليج  ودول 
الردن  بني  الزراعية  الب�سائع  ان�سياب  لت�سهيل 
اىل  تو�سياته  يف  املنتدى  ودع��ا  اخلليج.  ودول 
جمال  يف  املطبقة  والتقنيات  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
من  وال�ستفادة  الغذائية  امل��واد  واإنتاج  الزراعة 
مناخ الأردن يف العملية الزراعية، واعتماد الأردن 
الغذائي  لالأمن  وا�سرتاتيجيًا  اإقليميًا  مر�سدًا 
دول  خلدمة  وال�سدمات  الأزم���ات  اآث��ار  من  للحد 
التحتية  البنية  توفري  يف  وامل�ساهمة  املنطقة 
غرفة  رئي�س  وقال  الطوارئ.  ملخزونات  الالزمة 
اأو�سى  املنتدى  اإن  الكباريتي،  نائل  الردن  جتارة 
من  اجلهات  خمتلف  بني  التعاون  جهود  بتعزيز 
على  والت��ف��اق  وتكثيفها  اجل��ه��ود  ح�سد  خ��الل 

اآليات عمل و�سيا�سات مت�سقة ومتكاملة وم�ستدامة، 
تعك�س توافق الأفكار والروؤى حول كيفية تطوير 
الظروف  مع  يتما�سى  ومبا  القت�سادية  العالقات 
اأو�سى بال�ستفادة  املنتدى  ان  واأ�سار اىل  احلالية. 
ملا توفره من ف�ساء وا�سع  التجارة اللكرتونية  من 
وعقد  الأط����راف،  جميع  م��ن  الأع��م��ال  لأ�سحاب 
اللقاءات وال�سفقات التجارية ومبا ي�سمن ا�ستمرار 
التوا�سل والعالقات، وتعزيز تقا�سم التكنولوجيا، 
وتبادل املعلومات لتحقيق نتائج ايجابية وتطوير 
وال��ت��ب��ادل  ال�ستثمار  حجم  وتنمية  ال��ع��الق��ات 

التجاري اىل م�ستوى الطموحات والآمال.
وا�ساف، ان املنتدى اأو�سى كذلك بت�سجيع اإقامة 
امل�سرتكة  وال�ستثمارية  القت�سادية  امل�ساريع 
يف  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  الأعمال  ا�سحاب  بني 

درا�سة  خالل  من  اجلانبني  كال  من  اخلا�س  القطاع 
اآلية  وو���س��ع  وال�سريبية،  التنظيمية  املعيقات 
اجلمركية  وغري  اجلمركية  الج��راءات  لت�سهيل 

الدارية منها والفنية.
ال��ك��ب��اري��ت��ي،  بح�سب  امل��ن��ت��دى،  اأو����س���ى  ك��م��ا 
الإنتاجية  الن�ساطات  يف  املتبادل  التعاون  بتعزيز 
كربى،  انتاجية  م�ساريع  واق��ام��ة  وال�ستثمارية 
جم��الت  يف  اململكة  يف  مل�ساريع  ���س��راك��ات  وع��ق��د 

الطاقة ال�سم�سية والتو�سع يف تطبيقات الطاقة.
بحث  اأهمية  تو�سياتهم  يف  امل��ن��ت��دون  واأك���د 
اخلليج  ودول  الأردن  بني  امل�سرتك  التعاون  فر�س 
ال�ستثمارات  ال�سم�سية وتوجيه  الطاقة  يف جمال 
الطاقة  م�ساريع  ب��اجت��اه  الردن��ي��ة  اخلليجية 
الكهربائي  الربط  م�سروع  على  والعمل  املتجددة 
من الطاقة املتجددة، وقطاع تكنولوجيا املعلومات 

الكوادر  لتخريج  اجلامعي  والتعليم  والت�سالت، 
املتخ�س�سة وربط خمرجات التعليم بحاجات �سوق 
كذلك  املنتدى  اأو�سى  الكباريتي  وبح�سب  العمل. 
الواعدة  الردنية  القطاعات  يف  ال�ستثمار  ببحث 
وبخا�سة ال�سياحة وال�سياحة العالجية والتعدين 
والتمويل والبنوك واللوج�ستيات والبنية التحتية 
تقدمها  التي  املميزات  من  وال�ستفادة  والزراعة، 
احلكومة مبجالت ال�ستثمار من خالل التفاقيات 
والت�سهيالت  الع�سرية  وال��ق��وان��ني  ال��ت��ج��اري��ة 

ال�سريبية والعفاءات اجلمركية.
م�ساركة  بتفعيل  اأو�سى  املنتدى  ان  واأ���س��اف، 
توقيع  خ��الل  من  القت�سادية  العجلة  يف  امل���راأة 
العمال  �سيدات  بني  والتعاون  التفاهم  مذكرات 
واإن�ساء  التعاون اخلليجي والأردن،  يف دول جمل�س 
�سبكة توا�سل الكرتوين م�سرتكة لرواد الأعمال من 

حال  واقع  وبحث  واخلليجيني  الأردنيني  ال�سباب 
ال�سباب وم�ستقبلهم من خالل غرفة جتارة الأردن 

واحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حا�سنة  ل�ستحداث  املنتدى  دع��وة  اىل  واأِار 
الأعمال  ل�سباب  ريادي  م�سروع  اأي  ملتابعة  اأعمال 
تاأ�سي�س  اىل  ا���س��اف��ة  واخلليجيني،  الأردن���ي���ني 
�سركة ا�ست�سارية لدرا�سات افكار ال�سباب العربي، 
وازالة املعيقات بني دول جمل�س التعاون اخلليجي 
من�سة  واعداد  التنقل،  ت�سهيل  خالل  من  والردن 
ال�ستثمارية  الفر�س  لعر�س  م�سرتكة  الكرتونية 
يف  �ستقام  التي  القت�سادية  والفعاليات  املتاحة 

الردن ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
واك���د امل��ن��ت��دى ���س��رورة م�سي احل��ك��وم��ات يف 
امل�سرتك  النقل  الربط على �سعيد  م�ساريع  تنفيذ 
عمليات  لت�سهيل  احلديدية  ال�سكك  م�سروع  عرب 
التبادل التجاري والتخفيف من اعباء كلفتها على 
اللوج�ستية  اخلدمات  جانب  اىل  اخلا�س  القطاع 
والفنية امل�ساندة لها، وو�سع اطار تنظيمي حتفيزي 
احليوي  املرفق  هذا  يف  اخلا�س  القطاع  ل�ستثمار 
وفقًا ملبداأ )B.O.T( وان توفر احلكومات وهيئات 
ال�ستثمار كامل املعلومات يف النوافذ ال�ستثمارية 
الأردن  او  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  �سواء 
اخلا�سة  التنظيمية  والط����ر  احل���واف���ز  ح���ول 

بالقطاع.
– الأردين  اأن منتدى التوا�سل اخلليجي  يذكر 
الردن،  جت��ارة  غرفة  نظمته  الثالثة،  ب��دورت��ه 
التعاون  جمل�س  دول  غ��رف  احت��اد  م��ع  بالتعاون 
ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��ن  وب��دع��م  اخلليجي، 
)اآفاق  �سعار  حتت  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

جديدة للتعاون القت�سادي وال�ستثماري(.

منتدى التواصل الخليجي األردني يوصي باعتماد 
األردن مرصدًا إقليميًا واستراتيجيًا لألمن الغذائي

توقيع اتفاقية الخدمات االستشارية 
للمدينة االقتصادية بين األردن والعراق

  
*عمان 

للحكومتني  اململوكة  لل�سناعة  الأردنية  العراقية  ال�سركة  وقعت 
الهند�سية،  لال�ست�سارات  الئ��ت��الف  و�سركة  والعراقية  الأردن��ي��ة 
اتفاقية اخلدمات ال�ست�سارية اخلا�سة مب�سروع املدينة القت�سادية 

امل�سرتكة بني الأردن والعراق.
لل�سناعة  الأردنية  العراقية  ال�سركة  عن  نيابة  التفاقية  ووقع 
الئتالف  �سركة  وع��ن  ال��ربم��اوي  ينال  ادارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س  نائب 
من  عدد  بح�سور  ما�سي  معني  املهند�س  التنفيذي  مديرها  الهند�سية 

م�سوؤويل ال�سركتني.
ال�سركة  طرحته  ال��ذي  بالعطاء  ف��ازت  الئتالف  �سركة  وكانت 
العراقية الأردنية لل�سناعة لختيار جهة ا�ست�سارية مل�سروع املدينة 
القت�سادية امل�سرتكة بني الأردن والعراق بعد ح�سول العر�س “املايل 
الأردنية  اجلهات  بني  من  تقييم  اأعلى  على  قبلها  من  املقدم  والفني” 
ال�سركة  �ستقدم  التفاقية  ومبوجب  للعطاء.  املتقدمة  والعراقية 
ال�ست�سارية الهند�سية خدمات ا�ست�سارية لكافة متطلبات واإجراءات 
العراقية  القت�سادية  للمدينة  مطور  ا�ستقطاب  وخطوات  ومراحل 
ملناق�سة  ال��الزم��ة  الوثائق  اع��داد  ذل��ك  يف  مبا  امل�سرتكة  الأردن��ي��ة 

ا�ستقطاب مطور/ مطورين للم�سروع.

غريالعادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�ضور  ذ.ذ.م  العامة  للتجارة  البيار  �ضركة  يف  ال�ضركاء  اىل 
امل�ضجلة حتت الرقم 18541 بتاريخ 2009/4/19 

قررت هيئة املديرين �ضركة البيار للتجارة العامة دعوتكم حل�ضور اجتماع الهيئة غري العادي وذلك 
االت�ضال  و�ضيلة  بوا�ضطة  وذلك   ، ال�ضبت  يوم  من   2022/10/8 �ضباح  يف   11:00 ال�ضاعة  متام  يف 
املرئي و االلكرتوين عمال باحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�ضنة 1992 وامر الدفاع رقم ه ل�ضنة 2022 
واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022/4/19 مبوجب امر 

الدفاع للنظر يف االأمور املدرجة على جدول اعمال االجتماع 
يرجى من ح�ضرات ال�ضركاء ح�ضور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة املن�ضور على �ضفحة 

 zoom الفي�ضبوك العائد بوا�ضطة االت�ضال املرئي وااللكرتوين لل�ضركة
 Hhtps : //www.facebook.com/albayar-for-trading

وعليه نرجو منكم التكرم باحل�ضور وذلك للنظر باالمور التالية 
1- �ضراء وبيع العقارات اخلا�ضة ٦81010

2- تاأجري ال�ضقق ال�ضكنية ٦81020 
3- تاأجري االأرا�ضي الفارغة ٦81030

كون ال�ضركة بحاجة ال�ضافة هذه الغايات المتام عملها 
رئي�س هيئة املديرين
 فرات موفق مرزة احلديثي

اعـــــــــــــــــــــــــــــالن 
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 تهنئة بسالمة الوصول 

الشخصية االقتصادية المثالية العربية االولى لعام 2022
بالوصول للمملكة العربية السعودية بعد زيارته العملية  

لألردن التي ارجو اهلل أن تكون زيارة موفقة وناجحة 

وحفظك اهلل في حلك وترحالك

 يتقدم الدكتور واالعالمي
 حسين الشاعر 

 وأسرة مجلة نجوم  
 وأضواء العربية 

 بالتهنئة بسالمة الوصول 
من سعادة  البروفيسور 

الدكتور الشريف 

يحيى حمزة 
الوزنه السليماني 

ابو رأفت 
حفظه اهلل ورعاه

 رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الكوادر السعودية  


