
منحتان اأوروبيتان لالردن لدعم �سيادة القانون 
والأمن الغذائي بقيمة 64 مليون يورو 

ال�سبول: متكني الناطقني من اأولويات وزارة الت�سال احلكومي

جلان دمج وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل تنهي اأعمالها

*عمان 
منحتني  عن  الأح��د،  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  اأعلنت 
لدعم  يورو،  مليون  بقيمة 64  الأوروب��ي  للأردن من الحتاد  مقدمتني 

برناجمي دعم �سيادة القانون والأمن الغذائي.
تابع �ص10

*عمان 
الناطق  احلكومي  الت�سال  وزي��ر  ق��ال 
اإن  ال�سبول،  في�سل  احلكومة،  با�سم  الر�سمي 
موؤ�س�سيًا،  اأ�سبح  الإعلميني  الناطقني  متكني 
ومن اأولويات عمل وزارة الت�سال احلكومي، 
الإع��لم،  لو�سائل  املعلومات  اإتاحة  ل�سمان 
للراأي  حقا  باعتبارها  للجمهور  وتوفريها 

العام.
ال��دوري  لقائه  خ��لل  ال�سبول،  وب��ني 
ال��وزارات،  با�سم  الإعلميني  الناطقني  مع 
ب��ح�����س��ور امل��دي��رال��ع��ام ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
وام��ني  مبي�سني  ف���ريوز  )ب���را(  الردن��ي��ة 
زيد  الدكتور  وزارة الت�سال احلكومي  عام 
احلكومي  الت�سال  وزارة  اأن  النواي�سة  

للوزارة  الإداري  التنظيم  نظام  ومبوجب 
هي   ،2022 عام  يف  احلكومة  اأقرته  الذي 
الإعلميني  الناطقني  متكني  عن  امل�سوؤولة 
اإداري���ا  احلكومي  الت�����س��ال  يف  والعاملني 
م��ن ح��ي��ث ال��و���س��ع امل��وؤ���س�����س��ي ل��ل��وح��دات 
الإع��لم��ي��ة، وف��ن��ي��ا م��ن خ���لل ال��ت��دري��ب 

والحتياجات.

*عمان-حممد عضيبات
انهت جلان دمج وزارتي الربية والتعليم 
اأعمالها  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
والتعليم  والتعليم  الربية  وزي��ر  بح�سب 

العايل الدكتور عزمي املحافظة.
لأن  تو�سلت  اللجنة  اإن  املحافظة  وقال 
اأم��ني ع��ام وثلثة  ل��ل��وزارة اجل��دي��دة  يكون 
والتعليم،  للربية  )جمل�ص  ه��ي  جمال�ص 

للتعليم  وجمل�ص  ال��ع��ايل،  للتعليم  وجمل�ص 
التقني(، مبيًنا اأن خطة الدمج اأ�سبحت الآن 
يف جمل�ص الوزراء، متوقعا العمل عليها خلل 

الأعوام القادمة.
واأك�����دت اأم����ني ع���ام ال�����وزارة ل��ل�����س��وؤون 
اإع��ادة  قبيلت  جن��وى  الدكتورة  الإداري���ة 
تكليفهم  مت  الذين  الإ�سايف  معلمي  تكليف 

بالف�سل الدرا�سي الأول.

الف�سل  كتب  توريد  �سيتم  بانه  وقالت 
هذا  نهاية  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 
الأ�سبوع، ليتم توزيعها ب�سكل مبا�سر مع بدء 

الف�سل الدرا�سي الثاين.
ج�����اء ذل�����ك خ�����لل اج���ت���م���اع ل��ل��ج��ن��ة 
التخطيط املو�سع يف وزارة الربية والتعليم 
الدرا�سي  الف�سل  بدء  ا�ستعدادات  ملناق�سة 

الثاين للعام الدرا�سي 2023/2022.

ارباح �سندوق احلج 
تتجاوز 13.5مليون دينار

*عمان 
اأع�����ل�����ن وزي�������ر الأوق���������اف 
وال�������������س������وؤون وامل����ق����د�����س����ات 
الإ����س���لم���ي���ة رئ���ي�������ص جم��ل�����ص 
الأردين،  احل��ج  ���س��ن��دوق  اإدارة 
اأن  ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��لي��ل��ة، 
حققها  ال��ت��ي  الأرب����اح  اإج��م��ايل 
بلغت  امل��ا���س��ي  للعام  ال�����س��ن��دوق 

13.561.844دينار.
ج����اء ذل����ك خ����لل ج��ل�����س��ة 
ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  عقدها 
الأح������د، ب��ح�����س��ور م���دي���ر ع��ام 
واأع�ساء  كوري،  فوؤاد  ال�سندوق 

املجل�ص.
���س��ايف  اإن  اخل��لي��ل��ة  وق����ال 
للعام  ل��ل��ت��وزي��ع  امل��ع��ّدة  الأرب����اح 
مليون   10.911.530 امل��ا���س��ي 
 4.14 ب��ن�����س��ب��ة  اأي  دي����ن����ار، 
على  توزيعها  و�سيجري  باملئة، 
احلج  �سوؤون  واأم��ان��ات  املدخرين 

والعمرة.
�سندوق  اأن  اخلليلة،  واأك��د 
ملحوظا  ارت��ف��اع��ا  ���س��ه��د  احل���ج 
املدخرين  اأع���داد  من��و  ن�سبة  يف 
وم��ب��ال��غ الدخ������ار، ح��ي��ث ك��ان 
نحو   2021 عام  املدخرين  عدد 
فيما  ومدخرة،  مدخرا   51098
و���س��ل ال��ع��ام امل��ا���س��ي2022 اإىل 
15 باملئة. 59000، وبن�سبة منو 

ان  *عمَّ
يحتفل الأردنيون اليوم الثنني، بعيد ميلد جللة امللك عبداهلل الثَّاين، احلادي 
وال�ستني، البن الأكرب للمغفور له باإذن اهلل، جللة امللك احل�سني بن طلل، طّيب اهلل 
ثراه، و�سمو الأمرية منى احل�سني، وهو احلفيد احلادي والأربعون ل�سيدنا حممد، �سلى 

اهلل عليه و�سلم.
– وم�سرية زاخرة بالعمل  واحد و�ستون عاما من عمر جللته املديد - باإذن اهلل 
العالية، التي قادت الوطن واأبناءه وبناته لنه�سة �ساملة  والعطاء والإجناز والهمة 
مبنظومة  قدما  للم�سي  امللكية  التوجيهات  فكانت  الثانية،  مئويتها  تدخل  واململكة 
جللته  حر�ص  مثلما  الأبرز،  العنوان  واإداريا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  متكاملة  حتديثية 
على تكثيف لقاءاته العربية مع القادة الأ�سقاء، اإ�سافة اإىل لقاءاته مع قادة دول 
الأف�سل  وامل�ستقبل  باملنطقة  ال�ستقرار  وحتقيق  التعاون  تو�سيع  اأجل  من  العامل، 

لل�سعوب.
ت وما كانت لتمر  عام من عمر جللته، �سهد فيه الأردنيون على تفا�سيل دقيقة مرَّ
و�سرق  مال  ال�سَّ اأق�سى  وحتى  الو�سط  اإىل  اجلنوب  فمن  املتزنة،  جللته  قيادة  لول 
ا�ص وتفقد اأحوالهم، عرب لقاءات متعددة جمعتُه  وغرب اململكة، طاف جللته على النَّ

مع �سابات الوطن و�سبابه ووجهائِه، وافتتح م�ساريع عديدة باملجالت كافة.
ام العام الذي مرَّ من عمر جللته، كان الأقرب اإىل اأبناء �سعبه يف  وعلى مدار اأيَّ
ا�ص ويزور اأ�سخا�سا فقدوا اأعزاء  كل الأزمات، ويقرب جللة امللك اأكرث من هموم النَّ

واأحبة لهم بحوادث عديدة موؤملة.
اأ�سيل على التوا�سل دوًما مع رفاق  اإرث ها�سمي  وحر�ص جللته بنهج م�ستمد من 
كافة،  الأمنية  والأج��ه��زة  العربي  اجلي�ص   - الأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات  يف  لح  ال�سِّ
حيُث يلتقي بهم يف اأماكن عملهم، ويرجل من مركبته ليلقي التَّحية على الن�سميات 
�سامى يف ميادين العمل املختلفة، ويذهب اإىل اأماكن �ُسكناهم، ويتبادل احلديث مع  والنَّ
عام يف منازلهم. املتقاعدين منهم، ويتحاور معهم وي�سمع اآراءهم وهمومهم، ويتناول الطَّ

الّتحديث  خطط  يتابع  طويًل  وقًتا  امللك  جللة  مي�سي  وامل��ي��دان  املكاتب  ويف 
ال�ّسيا�سي، التي باركها باإقرار قانون للنتخاب بداية العام املا�سي مبا ي�سمن عملية 
عادل  ب�سكل  العملية  ه��ذه  يف  الن��خ��راط  كله  املجتمع  لأطياف  ُتتيح  دميقراطية 
امل�ستقبل”،  لبناء  الإمكانات  “اإطلق  القت�سادي  التحديث  روؤية  واإطلق  ومتوازن، 

التي متثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات مبعايري طموحة وواقعية.
تابع �ص2

الردنيون يحتفلون بعيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثَّاين
*عمان 

رئي�ص  برئا�سة  الأح���د،  جل�سته،  يف  الأع��ي��ان  جمل�ص  اأع���اد 
املجل�ص في�سل الفايز وح�سور هيئة الوزارة، القانون املعدل لقانون 

الأحوال املدنية اإىل جمل�ص النواب.
القانون،  النواب للمادة 32 من  اأ�سافها  و�سطب الأعيان عبارة 
ُتيز لأبناء العم املبا�سرين ال�ستفادة من قرار تغيري ا�سم العائلة 

يف البيانات الواردة يف قيود الأحوال املدنية.
ورد  كما  الأردنية  اجلن�سية  قانون  معدل  على  املجل�ص  ووافق 
من جمل�ص النواب، واأقر م�سروعي قانوين الت�سديق على معاهدة 
ت�سليم املجرمني والأ�سخا�ص بني الأردن وكل من رومانيا وقرب�ص 
كما وردا من جمل�ص النواب، واملوافقة على قرار النواب ب�ساأن اإلغاء 
قانون الت�سديق على اتفاقية امتياز ال�سخر الزيتي بني احلكومة 
و�سركة الأردن لل�سخر الزيتي بعد انتهاء مدة الإ�سعار )90 يوما( 
الذي اأعطته ال�سركة للحكومة لإنهاء التفاقية عند نهاية فرة 

التقييم وقبل البدء باملرحلة التجريبية الأوىل.
موؤ�س�سات  هيكلة  اإعادة  لقانون  املعدل  على  املجل�ص  وافق  كما 
ودوائر حكومية كما ورد من النواب ، واأقر جمل�ص الأعيان م�سروع 
جمل�ص  من  ورد  كما  الأرا�سي  ت�سجيل  ر�سوم  لقانون  معدل  قانون 

النواب.

عيد ميالد امللك اليوم.. رحلة 61 عاما من والدة قائد ومسرية وطن العيان يعيد للنواب 
معدل الأحوال املدنية

 اهال و�سهال ومرحبا 

�سهال ووط�������اأمت  اه����ال  ح��ل��ل��ت��م 

م�ست�سار العالقات اخلارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

يتقدم الأ�ستاذ العالمي
  ح�سني ال�ساعر

 واأ�سرة جملة جنوم 
 وا�سواء العربية 

بالرتحيب ب�سعادة الدكتور

ابو عبداهلل حفظه اهلل ورعاه 

الردن  ال�������ث�������اين  ل�����وط�����ن�����ه  ب������زي������ارت������ه   
وم���������س����ارك����ت����ه مب����ن����ت����دى الع�����������الم ال���ع���رب���ي 

�سليمان بن حممد 
 الع����ي���دي 

الأمن العام ُيحذر
 من اإعالن جتنيد مفربك

الزراعة: ل يوجد تف�ض ملر�ض 
احلمى القالعية بني الأبقار

*عمان 
قال الناطق الإعلمي با�سم مديرية الأمن العام اإنه جرى ر�سد اإعلن تنيد 
لب�سا  �سبب  ال��ذي  الأم��ر  وتداوله،  ون�سره  بفربكته  جمهولون  قام  �سحيح  غري 
لتخاذ  التحقيق  تتابع  الإلكرونية  اجلرائم  وحدة  اأن  واأكد،   . املواطنني  لدى 
الجراءات القانونية اللزمة بحق من قام بو�سع هذا الإعلن او امل�ساعدة يف 
ن�سره. وحذر الناطق العلمي من ن�سر هذا الإعلن اأو غريه ما مل يكن �سادرا عن 
اجلهات الر�سمية وحتت طائلة امل�ساءلة القانونية، لفتا اإىل اأن مديرية الأمن 
العام تن�سر اأخبارها الر�سمية واإعلناتها كافة على موقعها الر�سمي و�سفحاتها 

املوثقة، وعرب ال�سحف واملواقع الإلكرونية، وبطريقة وا�سحة ور�سمية.

*عمان 
احلمى  »م��ر���ص  اأن  ال��زراع��ة  وزارة  اأك���دت 
مرحلة  اإىل  ي�سل  مل  الأب��ق��ار  ب��ني  القلعية 
الطبيعية  الن�سب  �سمن  وه���و  ب��ع��د،  التف�سي 
العاملية«. وقالت الوزارة، يف بيان الأحد، اإن عدد 
املزارع التي �سجلت اإ�سابات باملر�ص يف نهاية العام 
للنظام  وفقًا  الر�سمية  البيانات  بح�سب  املا�سي 
الأمرا�ص احليوانية،  لر�سد  املتكامل  الإلكروين 
امل�سابة  احل��ي��وان��ات  وع���دد  م��زرع��ة،   56 ب��ل��غ 
هذه  يف  اأبقار  اأ�سل 14456راأ����ص  من  1478راأ���س��ا 

املزارع من اأ�سل 92 األف راأ�ص يف اململكة. م  2023 ال������ث������اين   ك�����ان�����ون    30 امل�������واف�������ق   ه���������      1444 رج��������ب     8 الإث������ن������ني 
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ان  *عمَّ
بعيد  الث��ن��ني،  ال��ي��وم  الأردن��ي��ون  يحتفل 
احل��ادي  ��اين،  ال��ثَّ عبداهلل  امللك  جللة  ميلد 
اهلل،  باإذن  له  للمغفور  الأكرب  البن  وال�ستني، 
ب��ن ط���لل، ط��ّي��ب اهلل  امل��ل��ك احل�سني  ج��لل��ة 
ثراه، و�سمو الأمرية منى احل�سني، وهو احلفيد 
اهلل  �سلى  حممد،  ل�سيدنا  والأرب��ع��ون  احل��ادي 

عليه و�سلم.
واح����د و���س��ت��ون ع��ام��ا م��ن ع��م��ر جللته 
بالعمل  زاخ��رة  – وم�سرية  اهلل  ب��اإذن   - املديد 
التي قادت  العالية،  والعطاء والإجناز والهمة 
الوطن واأبناءه وبناته لنه�سة �ساملة واململكة 
التوجيهات  فكانت  الثانية،  مئويتها  تدخل 
حتديثية  مبنظومة  ق��دم��ا  للم�سي  امللكية 
العنوان  واإداري��ا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  متكاملة 
تكثيف  على  جللته  ح��ر���ص  مثلما  الأب����رز، 
اإ�سافة  الأ�سقاء،  القادة  مع  العربية  لقاءاته 
اأجل  من  ال��ع��امل،  دول  ق��ادة  مع  لقاءاته  اإىل 
باملنطقة  ال�ستقرار  وحتقيق  التعاون  تو�سيع 

وامل�ستقبل الأف�سل لل�سعوب.
الأردنيون  فيه  �سهد  جللته،  عمر  من  عام 
ت وما كانت لتمر لول  على تفا�سيل دقيقة مرَّ
قيادة جللته املتزنة، فمن اجلنوب اإىل الو�سط 
اململكة،  وغ��رب  و�سرق  مال  ال�سَّ اأق�سى  وحتى 
اأحوالهم،  وتفقد  ا�ص  النَّ على  جللته  ط��اف 
عرب لقاءات متعددة جمعتُه مع �سابات الوطن 
عديدة  م�ساريع  وافتتح  ووج��ه��ائ��ِه،  و�سبابه 

باملجالت كافة.
م��رَّ من عمر  ال��ذي  العام  ��ام  اأيَّ م��دار  وعلى 
كل  يف  �سعبه  اأبناء  اإىل  الأق��رب  كان  جللته، 
هموم  من  اأكرث  امللك  جللة  ويقرب  الأزم��ات، 
واأحبة  اأع��زاء  فقدوا  اأ�سخا�سا  وي��زور  ا�ص  النَّ

لهم بحوادث عديدة موؤملة.
اإرث  م��ن  م�ستمد  بنهج  جللته  وح��ر���ص 
رفاق  مع  دوًم��ا  التوا�سل  على  اأ�سيل  ها�سمي 
امل�سلحة الأردنية - اجلي�ص  القوات  لح يف  ال�سِّ
يلتقي  حيُث  كافة،  الأمنية  والأجهزة  العربي 
مركبته  م��ن  وي��رج��ل  عملهم،  اأم��اك��ن  يف  بهم 
يف  �سامى  والنَّ الن�سميات  على  التَّحية  ليلقي 
اأماكن  اإىل  ويذهب  املختلفة،  العمل  ميادين 
املتقاعدين  م��ع  احل��دي��ث  ويتبادل  �ُسكناهم، 
منهم، ويتحاور معهم وي�سمع اآراءهم وهمومهم، 

عام يف منازلهم. ويتناول الطَّ
امللك  جللة  مي�سي  وامل��ي��دان  املكاتب  ويف 
ال�ّسيا�سي،  الّتحديث  خطط  يتابع  طويًل  وقًتا 

بداية  للنتخاب  قانون  باإقرار  باركها  التي 
دميقراطية  عملية  ي�سمن  مبا  املا�سي  العام 
ُتتيح لأطياف املجتمع كله النخراط يف هذه 
روؤية  واإطلق  ومتوازن،  عادل  ب�سكل  العملية 
الإمكانات  “اإطلق  القت�سادي  التحديث 
طريق  خريطة  متثل  التي  امل�ستقبل”،  لبناء 
طموحة  مبعايري  للحكومات  عابرة  وطنية 

وواقعية.
لإط��لق  القت�سادية  ال��روؤي��ة  وج���اءت 
لفر�ص  واملولدة  القت�سادية  الإمكانات  كامل 
الت�سغيل والعمل، عرب ثلث مراحل على مدى 
ع�سر �سنوات، تت�سمن 366 مبادرة يف خمتلف 
رئي�سة،  حمركات   8 حتت  وتندرج  القطاعات، 
الأو�ساع  لتح�سني  خللها  من  جللته  ي�سبو 
ويجعل  للمواطنني،  والقت�سادية  املعي�سية 
من الأردن بيئة خ�سبة وجاذبة ملختلف اأنواع 

ال�ستثمارات املحلية والأجنبية.
وتابع جللته خلل العام املا�سي من عمره 
القطاع  وتطوير  الإداري  التحديث  جهود 
العام، موؤكًدا يف كل مرة يلتقي فيها امل�سوؤولني، 
اأنَّ هدف التحديث الرئي�ص هو تقدمي اخلدمة 

الأف�سل للمواطنني.
افتتاح  يف  ال�سامي  ال��ع��ر���ص  خ��ط��اب  ويف 
التا�سع  الأمة  ملجل�ص  الثانية  العادية  الدورة 
ال�سامل  التحديث  اإن  جللته  ق��ال  ع�سر، 
والإدارية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  مب�ساراته 
كبريا،  وطنيا  م�سروعا  جوانبه  بكل  ي�سكل 
الأهداف  كل  حوله  تدور  اأن  يجب  اأنه  موؤكًدا 
لتحقيقه،  وامل��وارد  اجلهود  وت�سخر  الوطنية 
مفهوما  تتبنى  اأن  الدولة  موؤ�س�سات  على  واأن 
نتائجه  يلم�ص  ال��وط��ن��ي  ل��لإجن��از  ج��دي��دا 
يف  ال��ردد  اأو  بالراجع  نقبل  ولن  املواطنون، 

تنفيذ هذه الأهداف.
واأدواره  جل��لل��ت��ه  ال��ع��امل  م��ن  وت��ق��دي��ًرا 
متَّ  فقد  لل�سلم،  الداعية  ومواقفه  الإن�سانية 
منح جللته جائزة زايد للأخوة الإن�سانية يف 
ن�سختها لعام 2022، التي تربع بقيمتها لأعمال 

خريية.
م��ن��ح ج��لل��ت��ه ج��ائ��زة  ن��ي��وي��ورك مت  ويف 
موؤ�س�سة  قبل  م��ن  لم”،  ال�سَّ اإىل  “الطريق 
الفاتيكان  لبعثة  التابعة  ال�سلم  اإىل  الطريق 
يف  جللته  ���س��ارك  فيما  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 
للتطرف  للت�سدي  ت�سري�ص”  “كراي�ست  ن��داء 
الإنرنت،  عرب  الكراهية  وخطاب  والإره���اب 
نبذا  اإل  الأردن وقيادته  ر�سالة  يوًما  فلم تكن 

لكل اأعمال ال�سر وا�ستهداف حياة الإن�سان.
جللته  زال  وما  ال���61  امللك  ميلد  وياأتي 
بالو�ساية  م�سا�ص  اأيَّ  �سدَّ  ب�”كل”،  متم�سًكا 
الها�سمية على املقد�سات الإ�سلمية وامل�سيحية 
ال�سريف، التي حتظى بدعم عربي  يف القد�ص 

ودويل متوا�سل.
ف����اع ع���ن ح��قِّ  وي���وا����س���ل ج��لل��ت��ه ال����دِّ
رعية،  ال�سَّ دول��ت��ه��م  ب��اإق��ام��ة  الفل�سطينيني 
كل  ويف  املتحدة  الأمم  منابر  على  من  وينادي 
والعرب  العامل  ق��ادة  مع  ولقاء  دويل  حمفل 
بتقرير  الفل�سطينيني  ب��ح��ق  وامل�����س��ل��م��ني، 
م�سريهم، فيوؤكد جللته با�ستمرار اأن املنطقة 
عادل  بحل  اإل  والأم��ن  بال�ستقرار  تنعم  لن 
الدولة  باإقامة  يتمثل  الفل�سطينية،  للق�سية 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
القد�ص  وعا�سمتها   ،1967 ع��ام  حزيران  من 

ال�سرقية.
العام  نهاية  امللك  جللة  ُمباركة  وج��اءت 
“وقفية امل�سطفى خلتم القراآن  اإن�ساء  املا�سي، 
�سمن  املبارك”،  الأق�سى  امل�سجد  يف  الكرمي 
�سمود  دعم  يف  جللته  بقيادة  الأردن  جهود 
وج��ه  ع��ل��ى  وب��ال��ق��د���ص  بفل�سطني  الأ���س��ق��اء 
الها�سمية  الو�ساية  منطلق  وم��ن  اخل�سو�ص، 
باملدينة  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات  على 

املقد�سة.
مواقف  امل��ل��ك  ج��لل��ة  اإن�سانية  وتت�سدر 
دخلوا  الذين  اللجئني  ق�سايا  ت��اه  اململكة 
اإىل اأر�ص الأردن بحًثا عن ال�سلم والأمن، ومل 

يتخلف حلظة واحدة عن تاأكيد ر�سالة الأردن 
املوارد،  الإن�سانية رغم �سعوبة الظروف و�ُسح 
فيوا�سل جللته حث املجتمع الدويل للإيفاء 
بالتزامه تاه الأردن للقيام بدوره الإن�ساين 
يف ا�ست�سافة اللجئني وتقدمي اخلدمات لهم.

تاأكيد  ال�سامي  العر�ص  خطاب  يف  وج��اء 
ب��دوره  القيام  الأردن  موا�سلة  على  جللته 
امل���ح���وري يف الإق��ل��ي��م مب��واك��ب��ة امل��ت��غ��ريات 
م�ستثمرا  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  املت�سارعة 
موقعه اجليو�سيا�سي املتميز، الذي ميثل نقطة 
اغتنامها  من  ولبد  ال��دول،  بني  حيوية  ربط 
وا�سعة  واإقليمية  عربية  �سراكات  بناء  عرب 
املكت�سبات  وت��ع��زز  امل�سركة  امل�سالح  حتقق 

الوطنية.
وخلل العام املا�سي عّزز جللته الهتمام 
بق�سايا املناخ العاملية وتاأثرياتها على قطاعات 
املياه والزراعة، الأمر الذي يلقي بظلله على 
الأمن الغذائي، الذي طال العامل، ومن �سمنه 
خلل  جللته  تاأكيدات  جاءت  حيُث  الأردن، 
بهذا  الدولية  واملوؤمترات  القمم  يف  م�ساركته 
ليكون جزءا من  الأردن  ا�ستعداد  ال�ساأن، على 
ت�سريعية  بنية  بتوفري  الق�سايا  لهذه  احل��ل 

للتعامل مع التغري املناخي وم�ساعدة العامل.
الغذائي  امل��ن��اخ والأم���ن  اأزم���ة  وت�����س��درت 
خطاب جللة امللك يف الدورة ال�77 للجمعية 
اأن  فيه  اأك���د  ال���ذي  امل��ت��ح��دة،  ل���لأمم  العامة 
معاجلة الأزمة حتتاج اإىل �سراكات قادرة على 
من  جزء  الأردن  واأن  حقيقي،  تغيري  اإح��داث 
هذه اجلهود، ويعمل على بناء �سراكات قوية 

لإدارة وا�ستدامة املوارد املائية.
ويوا�سل الأردنيون م�سرية البناء والتقدم 
على  العزم  عاقدين  امللك،  جللة  خطى  على 
والعطاء  للإجناز  اأمن��وذًج��ا  الأردن  يبقى  اأن 
موؤكدين  امل�سرك،  والعي�ص  الوطنّية  والوحدة 
التي  الها�سمية  بقيادتهم  واإمي��ان��ه��م  ثقتهم 
حّققت الإجنازات من اأجل رفعة الوطن و�سون 

ُمقّدراته.
وكانت مراحل حياة جللته، منذ ميلده يف 
والثقافة  بالوعي  زاخرا  معرفيًا  �سجًل  عّمان، 

واملعرفة.
الكلية  يف  البتدائي  تعليمه  تلقى  جللته 
العلمية الإ�سلمية، لينتقل بعدها اإىل مدر�سة 
وم��ن ثم  ب��اإجن��ل��را،  ���س��اري  اإدم��ون��د يف  �سانت 
ديرفيلد  واأكادميية  اإيجلربوك  مدر�سة  اإىل 
اأكمل  حيث  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

جللته درا�سته الثانوية هناك.
ويف العام 1980، التحق جللته باأكادميية 
اململكة  يف  امللكية  الع�سكرية  �ساندهري�ست 
التحق  املتحدة، وتخرج برتبة ملزم ثان، ثم 
جم��ال  يف  اأوك�����س��ف��ورد  بجامعة   1982 ع���ام 
الأو�سط،  ال�سرق  �سوؤون  يف  اخلا�سة  الدرا�سات 
والتحق جللته بدورة �سباط الدروع املتقدمة 
الوليات  يف  كنتاكي  بولية  نوك�ص  ف��ورت  يف 

املتحدة الأمريكية يف العام 1985.
ودر�ص جللته ال�سيا�سة الدولية يف جامعة 
بحث  برنامج  واأمّت   1989 ع��ام  ت��اون  ج��ورج 
�سمن  الدولية،  ال�سوؤون  يف  متقدمة  ودرا�سة 
برنامج املاج�ستري يف �سوؤون اخلدمة اخلارجية.

وق����د اأ����س���اف ج��لل��ت��ه ع��ل��ى ال��درا���س��ة 
يف  متنوعة  ع�سكرية  خ���ربات  الأك��ادمي��ي��ة 
ت��دّرج  واأملانيا،  وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
من  تخرجه  بعد  اجل��ن��دي��ة  درب  يف  بعدها 
امللكية،  الع�سكرية  �ساندهري�ست  اأك��ادمي��ي��ة 
يف  ل�سرية  قائدًا  العربي  اجلي�ص  يف  بداأ  حيث 
كتيبة الدبابات امللكية/17 عام 1989، وبقي 
يف �سفوف الع�سكرية حتى اأ�سبح قائدًا للقوات 
عميد،  برتبة   1994 ع��ام  امللكية  اخلا�سة 
املعايري  اأحدث  واأعاد تنظيم هذه القوات وفق 

الع�سكرية الدولية.
و�سّكل هذا التنوع املتميز من التعليم، الذي 
حظي به جللة امللك، الدافع القوي لديه نحو 
على  احل�سول  من  �سعبه  وبنات  اأب��ن��اء  متكني 

تعليم متقدم وحديث.
و�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية يف احلادي 
والثلثني من كانون الثاين عام 1962، بت�سمية 
نودي  فيما  للعهد،  وليًا  اآنذاك  عبداهلل  الأمري 
املغفور  والده،  وفاة  بعد  للأردن  ملكًا  بجللته 
طلل،  بن  احل�سني  امللك  جللة  اهلل،  باإذن  له 
ليتوىل   ،1999 ال��ع��ام  يف  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
مل�سرية  معززًا  للمملكة،  الرابع  العهد  جللته 

بناء الأردن احلديث.
واق����رن ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
من  العا�سر  يف  العبداهلل  رانيا  امللكة  بجللة 
بنجلني  جللتاهما  ورزق   ،1993 ح��زي��ران 
هما؛ �سمو الأمري احل�سني الذي �سدرت الإرادة 
امللكية ال�سامية باختياره وليًا للعهد يف 2 متوز 
2009، و�سمو الأمري ها�سم، كما رزق جللتاهما 
بابنتني هما؛ �سمو الأمرية اإميان و�سمو الأمرية 

�سلمى. 
يود( )برا- بركات الزِّ

*عمان 
ميلد  ع��ي��د  يف  الأردن���ي���ون  ي�ستح�سر 
ج��لل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين احل���ادي 
خلل  الوطني  الإجن���از  م�سرية  وال�ستني، 
الها�سميني،  بقيادة  املا�سية  املئة  الأع��وام 
جللة  خلف  بثقة  امل�ستقبل  اإىل  متطلعني 
الأم��ني  عهده  وويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، نحو 
على  والبناء  والتحديث  التطوير  من  مزيد 
ما اجنزه الآباء والأجداد، م�ستلهمني مبادئ 
الفر�ص  وتكافوؤ  القانون  و�سيادة  العدالة 
بالو�سطية  املتمثلة  الأردنية  الدولة  وقيم 
والكرامة،  واحلرية  والت�سامح  والعتدال 
الكربى  العربية  الثورة  مببادئ  ومتم�سكني 

الأ�سيل. وتراثها 
تنفيذ  يف  ال��ب��دء  امل��ل��ك  ج��لل��ة  واأع��ل��ن 
الثلثة  مب�ساراته  الدولة  حتديث  م�سروع 
العام  والإداري��ة  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
على  ق��ائ��م  ب��رمل��ان  اإىل  و���س��ول  احل����ايل، 
بالتوازي  الرباجمية،  احلزبية  التعددية 
م��ع حت��دي��ث اق��ت�����س��ادي ي��وف��ر ع��ل��ى م��دى 
ويحقق   ، عمل  فر�سة  مليون  �سنوات  ع�سر 
جانب  اإىل  باملئة،   5 يقارب  اقت�ساديا  منوا 
لتفعيل  العام  القطاع  حتديث  خارطة  اإنفاذ 
كوحدة  العمل  م��ن  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ومت��ك��ني 
واحدة للتنمية ورفاه املواطن، ومبا يتما�سى 

مع التحديث القت�سادي.

حتديث املنظومة السياسية
وجه جللة امللك عبداهلل الثاين يف 10 
الرفاعي  �سمري  اإىل  ر�سالة   2021 حزيران 
امللكية  اللجنة  رئ��ا���س��ة  فيها  اإل��ي��ه  يعهد 
تكونت  والتي  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث 
�سيدة   )18( بينهم  م��ن  ع�سوا   )92( م��ن 
بالتنوع  وات�سمت  الأردين،  املجتمع  ميثلون 
ال�سيا�سية  التيارات  ف�سملت  والتعددية؛ 
الفئات  وراع��ت  اختلفها،  على  والفكرية 

العمرية واملكونات الجتماعية كافة.
العام  الهدف  اأن  امللكية  الر�سالة  وبينت 
هو اإحداث نقلة نوعية يف احلياة ال�سيا�سية 
التطوير  عملية  موا�سلة  ت�سمن  والربملانية 
ل�����س��م��ان ح��ق الأردن���ي���ني والأردن����ي����ات يف 
ترتقي  وحزبية  برملانية  حياة  ممار�سة 
برملان  اإىل  و�سول  وحياتهم  بدميقراطيتهم 

قائم على كتل واأحزاب براجمية.
بو�سع  اللجنة  مهام  الر�سالة  وح��ددت 
م�����س��ودت��ي م�����س��روع��ي ق��ان��ون��ني ج��دي��دي��ن 
والنظر  ال�سيا�سية،  والأح���زاب  للنتخاب 
بهما  حكما  املت�سلة  الد�ستورية  بالتعديلت 
واآليات العمل النيابي، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
الت�سريعات  بتطوير  املتعلقة  التو�سيات 
قاعدة  وتو�سيع  املحلية،  ل��لإدارة  الناظمة 
البيئة  وتهيئة  ال��ق��رار  �سنع  يف  امل�ساركة 
ل��دور  ال�سامنة  وال�سيا�سية  الت�سريعية 

ال�سباب واملراأة يف احلياة العامة.
الأول  ت�سرين   3 يف  امللك  جللة  وت�سلم 
عليها  ت��واف��ق��ت  وت��و���س��ي��ات  نتائج   ،2021
املنظومة  اأن  جللته  اأك��د  حيث  اللجنة، 
�سمن  ومف�سلية  ج��دي��دة  مرحلة  ت�سكل 
مئويتها  مطلع  يف  الدولة  حتديث  م�سارات 
مع  م��ت��واز  ب�سكل  مت�سي  وال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة، 
التي  والإداري���ة  القت�سادية  الإ�سلحات 

تعمل احلكومة على تنفيذها.
الثاين  ت�سرين   7 يف  احلكومة  واأق���رت 
مب�سروعي  املتعلقة  ،ال��ت��ع��دي��لت   2021
والتعديلت  والأح���زاب  النتخاب  قانوين 
تعديلت  م��ع  بهما  املرتبطة  الد�ستورية 
اإىل  واأر�سلتها  احلكومة،  اقرحتها  اإ�سافية 
ملناق�ستها  ال�ستعجال  ب�سفة  النواب  جمل�ص 
اآذار  ن��ه��اي��ة  ال��ع��ادي��ة، وم��ع  خ��لل دورت���ه 
2022 ا�ستكمل جمل�ص الأمة ب�سقيه النواب 
حتديث  ت�سريعات  اإق��رار  مراحل  والأعيان 

ال�سيا�سية. املنظومة 
الذي  الأردين  الد�ستور  تعديل  وج��اء 
�سمل 25 مادة، تر�سيخا ملبداأ �سيادة القانون 
ال�سلطات،  ب��ني  ال��ف�����س��ل  م��ب��داأ  وت��ك��ري�����ص 
مبا  ال��ربمل��اين  العمل  ا�ستقللية  وت��ع��زي��ز 
الرباجمية،  النيابية  الكتل  فعالية  ي�سمن 
لأع�ساء  الرقابي  الد�ستوري  الدور  ويكفل 
الت�سريعي  الأداء  وتطوير  الأم��ة  جمل�ص 
وت��ع��زي��زه وال��ن��ه��و���ص ب���ه، ومت��ك��ني امل���راأة 
دوره��م  وتعزيز  الإع��اق��ة  وذوي  وال�سباب 
العمل  اآليات  وتطوير  املجتمع،  يف  ومكانتهم 
ال�سيا�سية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  ال��ن��ي��اب��ي 
الد�ستوري  النظام  �سهدها  التي  والقانونية 
 1952 عام  يف  الد�ستور  �سدور  منذ  الأردين 
واحلياة  احلزبي  العمل  منظومة  يعزز  مبا 

ب�سكل عام. ال�سيا�سية 

النواب  جمل�ص  اأع�ساء  التعديل  ومنح   
احلق يف اختيار رئي�ص املجل�ص وتقييم اأدائه 
�سنويا ومنح ثلثي اأع�ساء املجل�ص حق اإقالة 
الأح��زاب  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  رئي�سه، 
ت��اأث��ريات  اأي  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��ا  ال�سيا�سية 
على  الإ�سراف  �سلحية  واإناطة  �سيا�سية، 
امل�ستقلة  بالهيئة  �سوؤونها  ومتابعة  تاأ�سي�سها 
احلكومة  عن  وم�ستقلة  حمايدة  جهة  كونها 
وتكافوؤ  وامل�ساواة  العدالة  مبادئ  يعزز  مبا 
حكومية،  تاأثريات  اأي  عن  والناأي  الفر�ص 
يف  ال�����س��ادر  الق�سائي  الج��ت��ه��اد  وتوحيد 
اأع�����س��اء  ن��ي��اب��ة  ب�سحة  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ع��ون 
ال�سفافية  مبداأ  وتكري�ص  النواب،  جمل�ص 
للنتخابات  املر�سحني  بني  الفر�ص  وتكافوؤ 
ت�سارب  ع��دم  قاعدة  وتكري�ص  النيابية، 
الت�سرفات  على  القيود  وت�سديد  امل�سالح 
والأع����م����ال ال���ت���ي ي��ح��ظ��ر ع��ل��ى اأع�����س��اء 
اأثناء  بها  القيام  والنواب  الأعيان  جمل�سي 
للأمن  جمل�ص  اإن�ساء  عن  ف�سل  ع�سويتهم، 
الوطني وال�سيا�سة اخلارجية ليتوىل جميع 
الق�سايا املتعلقة بالدفاع عن اململكة والأمن 

وال�سيا�سة اخلارجية. الوطني 
تطوير  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  وي�ستهدف 
على  الختيار  ليكون  النتخابي  ال�سلوك 
مراحل،   3 �سمن  الأفراد  ل  الربامج  اأ�سا�ص 
الربملان  مقاعد  من  باملئة   30 بن�سبة  تبداأ 
و�سول  احل��زب��ي��ة،  والتحالفات  ل��لأح��زاب 
الع�سر  ال�سنوات  خلل  باملئة   65 ن�سبة  اإىل 
املقبلة، مع ا�ستحداث دائرة عامة للأحزاب 
)41 مقعدا(، واملحافظة بنف�ص الوقت على 
املحلية  ال��دوائ��ر  م�ستوى  على  املكت�سبات 
�سوتني،  الناخب  مينح  كما   ، مقعدا(   97(
يخف�ص  و  )عتبة(،  ح�سم  ن�سبة  وي�ستحدث 
العقوبات  �سنة، وي�سدد   25 اإىل  الر�سح  �سن 
قانون  اأعاد  فيما  النتخابية،  اجلرائم  على 
مبا  احل��زب،  تعريف  ال�سيا�سية  الأح���زاب 
فيها،  وامل�ساركة  احلكومات  ت�سكيل  له  يتيح 
حاجز  ويك�سر  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  ويحفز 
وال�سيا�سي،  احل��زب��ي  ال��ع��م��ل  م��ن  اخل���وف 
لرتيب  ل��لأح��زاب  زمنية  م��دد  حتديد  مع 
النيابية  للنتخاب  وال�ستعداد  اأو�ساعها 
واحدة  �سنة  مدة  القانون  يحدد  اإذ  املقبلة، 
لغايات   ،)2022 اأي��ار   7( نفاذه  تاريخ  منذ 
مع  ال��ق��ائ��م��ة  الأح�����زاب  اأو����س���اع  ت�سويب 

القانون.
لتحديث  امللكية  اللجنة  تو�سيات  اأم��ا 
الإدارة  يخ�ص  فيما  ال�سيا�سية  املنظومة 
متدرجة  طريق  خارطة  ف�سكلت  املحلية، 
 2034 اإىل حكم حملي بحلول عام  للو�سول 
)لي�ست  تنموية  اأقاليم  جمال�ص  باإيجاد 
ب�سكل  ال�سلحيات  اإليها  تنتقل  جغرافية( 
الكفاءة  لرفع  خطة  مع  بالتزامن  متدرج، 
ت�سريعا،   15 وتعديل  والتاأهيل،  والتدريب 
امل��دن  تنمية  بنك  حتويل  اإىل  بالإ�سافة 
“للبلديات  تنموي  فني  ذراع  اإىل  وال��ق��رى 

املتحدة«.
النتخاب  على  التو�سيات  اأك���دت  كما 
متثيل  وزي����ادة  للمجال�ص  امل��ب��ا���س��ر  احل���ر 
فر�ص  وت��ع��زي��ز  الإع���اق���ة،  وذوي  امل�����راأة 
النواب،  جمل�ص  اإىل  وال�سباب  املراأة  و�سول 
قبل  من  احلزبية  امل�ساركة  قاعدة  وتو�سيع 
ويف  اجلامعات  وطلبة  وال�سباب  املراأة  فئتي 
تويل  يف  حقهم  و�سمان  املحلية،  الإدارة 
امل�ساواة  مبداأ  وتكري�ص  القيادية،  املواقع 
الد�ستورية،  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  ملمار�سة 
بالت�سريعات  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  ع��ن  ف�����س��ل 
العدالة  يحقق  مبا  واملمار�سات  وال�سيا�سات 
وال�سباب  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  ويعزز 

القت�سادي. والتمكني 

رؤية التحديث االقتصادي
 2022 �سباط  ال�ساد�ص والع�سرين من  يف 
الور�سة  اأع��م��ال  انطلقت  ملكية  وب��دع��وة 
 17 ميثلون  خ��رباء  مب�ساركة  القت�سادية 
قطاعا حيويا من مكونات القت�ساد الوطني 
الوطني  الق��ت�����س��اد  و���س��ع  تقييم  ب��ه��دف 
تناف�سيته،  وزي��ادة  تنميته  فر�ص  وحتديد 

ور�سم خارطة طريق عابرة للحكومات.
رعى   2022 ح��زي��ران  م��ن  ال�سابع  ويف 
ج��لل��ة امل��ل��ك اإط�����لق روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث 
مراحل  ثلث  عرب  �ستنفذ  التي  القت�سادي 
يف  م��ب��ادرة   366 ���س��ن��وات،  ع�سر  م��دى  على 
ثمانية  حتت  وتندرج  القطاعات،  خمتلف 
الإمكانات  كامل  اإطلق  على  تركز  حمركات 
الت�سغيل  لفر�ص  وامل��ول��دة  الق��ت�����س��ادي��ة 

والعمل.
مليون  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال���روؤي���ة  و�ستعمل 
العقد  خلل  للأردنيني  جديدة  عمل  فر�سة 

 41 بنحو  ومتويل  ا�ستثمارات  وجلب  املقبل، 
القطاع  من  العظمى  غالبيتها  دينار  مليار 
الأجنبي  ال�ستثمار  ذل��ك  يف  مبا  اخل��ا���ص، 
القطاعني  بني  ال�سراكة  وم�ساريع  املبا�سر 

العام واخلا�ص.
اأقرت احلكومة  املا�سي،  العام  نهاية  ومع 
التحديث  ل���روؤي���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ربن��ام��ج 
 ،)2025  –  2023 )اأول��وي��ات  القت�سادي 
والذي ي�سمل 183 مبادرة اختريت من �سمن 
من  تنفيذها  �سيتم  مبادرة   380 يقارب  ما 
ت�سل  اإجمالية  بكلفة  اأول��وي��ة   418 خ��لل 
اإىل 2.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2025 
 ،2023 ع��ام  خ��لل  دينار  مليون   670 منها 
حم��ددا  زم��ن��ي��ا  اإط����ارا  ال��ربن��ام��ج  ويت�سمن 
الأداء،  لقيا�ص  وا�سحة  وموؤ�سرات  للتنفيذ، 

ونظاما ملتابعة الإجناز.
حمركات  ع��دة  على  ال��ربن��ام��ج  وي��رك��ز 
القيمة  عالية  وال�سناعات  ال�ستثمار  هي 
وال���زراع���ة والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ع��دي��ن 
والرعاية  والتجارة  اللوج�ستية  واخلدمات 
وال�سياحة  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات  ال�سحية 
وال��ت��دري��ب  والتعليم  والإب����داع  وال��ري��ادة 

واملياه واملوارد امل�ستدامة ونوعية احلياة.

خارطة حتديث القطاع العام
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���لل���ة امل��ل��ك 
املقدمة  اخلدمات  بتح�سني  الثاين  عبداهلل 
العامة،  الإدارة  ك��ف��اءة  ورف��ع  للمواطنني 
ال�سيا�سي  التحديث  م�ساري  مع  وللتوافق 
متوز  نهاية  احلكومة  اأعلنت  والقت�سادي، 
العام،  القطاع  تطوير  طريق  خارطة   2022
بقوة  امل�سي  �سرورة  على  جللته  اأكد  حيث 
“نريد  وجدية يف الإ�سلح الإداري، قائل: 
اأثره”،  امل��واط��ن  يلم�ص  اإداري����ا  اإ���س��لح��ا 
وداعيا اإىل حت�سني جودة اخلدمات املقدمة 
للمواطنني، واأن ي�سعر املواطن بفرق حقيقي 
يف نوعية اخلدمات املقدمة له، وذلك بهدف 
تعزيز الثقة بكفاءة القطاع العام ومهنيته، 
واأن تكون الإ�سلحات �ساملة ومتكاملة، واأن 
انتهجه  الذي  الإ�سلحي  النهج  مع  ترافق 

الأردن بقيادة جللته.
وت�����س��ت��ه��دف خ��ارط��ة حت��دي��ث ال��ق��ط��اع 
الع�سر  ال�سنوات  خلل  مراحل   3 عرب  العام 
القادمة، حتقيق 33 هدفا ا�سراتيجيا �سمن 

احلكومية،  اخل��دم��ات  ه��ي  م��ك��ون��ات،  �سبعة 
التنظيمي  والهيكل  والرقمنة،  والإج��راءات 
القرار،  و�سنع  ال�سيا�سات  ور�سم  واحلوكمة، 
والثقافة  والت�سريعات،  الب�سرية،  وامل��وارد 
الب�سرية  املوارد  مبادرات  وتتمثل  املوؤ�س�سية. 
الت�سور  ل��رج��م��ة  ت�سغيلي  اإط����ار  ب��و���س��ع 
املعتمد،  الب�سرية  امل��وارد  لهيكلة  امل�ستقبلي 
الب�سرية،  وحتديث منظومة تخطيط املوارد 
والتعيني  والختيار  ال�ستقطاب  ومنظومة 
منظومة  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  ملوظفي 
وال��روات��ب  الوظيفية  ل��ل��درج��ات  متكاملة 
اخل��دم��ة  مل��وظ��ف��ي  الأداء  تقييم  واإدارة 
القيادية  الكفايات  اإط��ار  واعتماد  املدنية، 
موا�سفات  يعك�ص  ومبتكر  م��وح��د  ك��اإط��ار 
القائد الذي نريد، والنتهاء من اإعداد نظام 
الب�سرية.  امل��وارد  لإدارة  متكامل  اإلكروين 
الإلكرونية، حت�سني  وي�سمل مكون اخلدمات 
املواطنني  مع  املبا�سر  التما�ص  ذات  اخلدمات 
وبيئة الأعمال، والتحول الكامل للمدفوعات 
التحول  من  والنتهاء   ،2024 عام  الرقمية 
اإىل  الو�سول  للخدمات من خلل  الإلكروين 
عام  املرقمنة  احلكومية  اخلدمات  من   %100
ال�ساملة  للخدمات  مراكز  وت�سغيل   ،2025
مبعدل مركز يف كل حمافظة، والبدء باإن�ساء 
للقطاع  الفر�سة  واإت��اح��ة  اإ�سافية  مراكز 
 .2024 ع���ام  م��راك��ز   5 بت�سغيل  اخل��ا���ص 
تت�سمن  واحلوكمة  التنظيمي  الهيكل  ويف 
اخلارطة اإلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها اإىل 
ووزارة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
ووزارة  النقل  وزارة  من  كل  ودمج  الداخلية، 
واحدة  وزارة  يف  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال 
التحتية،  البنية  خ��دم��ات  وزارة  لت�سبح 
امل���وارد  وت��ن��م��ي��ة  ال��رب��ي��ة  وزارة  واإن�����س��اء 
الب�سرية من خلل دمج وزارة التعليم العايل 
والتعليم،  الربية  وزارة  مع  العلمي  والبحث 
مهام  ونقل  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  واإلغاء 
وزارة  اإىل  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم 
بالإ�سافة  الب�سرية،  املوارد  وتنمية  الربية 
الثقافة  وزارة  مع  ال�سباب  وزارة  دم��ج  اإىل 
الثقافة  وزارة  لت�سبح  واح���دة  وزارة  يف 
احلكومي،  التوا�سل  وزارة  واإن�ساء  وال�سباب، 
ونقل ارتباط كل من وكالة الأنباء الأردنية 
التوا�سل  وزارة  اإىل  التلفزيون  وموؤ�س�سة 

احلكومي، واإعادة هيكلتها.

عيد ميالد امللك اليوم .. 

رحلة 61 عاما من ولدة قائد وم�سرية وطن

التوجيهات امللكية توؤ�س�ض ملرحلة جديدة يف م�سرية املئوية الثانية

2  اإلثنين )30( كانون الثاني 2023 العدد )2516(محلي



مقال رئيس التحرير

ت  كا حلر ا
اتفاقية  على  املوقعة  امل�سلحة 

مثل  التزاماتها،  تنفيذ  يف  تتباطاأ  ال�سلم 
املدن  خ��ارج  حم��ددة  مراكز  يف  قواتها  تميع 
حتى  وذلك  النازحني،  مع�سكرات  عن  وبعيدًا 
ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ات ح�����س��ر وت�����س��ج��ي��ل جم��ن��دي��ه��ا، 
ثم  ال��ف��رز  ل��ع��م��ل��ي��ات  مت��ه��ي��دًا  ال�����س��لح  وج���رد 
النظم  وفق  النظامية  القوات  يف  ال�ستيعاب 
احل��رك��ات  ه��ذه  وا�ستغلت  امل��ت��ب��ع��ة.  وال��ل��وائ��ح 
تنفيذ  يف  الع�سكري  املكون  قبل  من  التباطوؤ 
امل��ن�����س��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف  م���ن���ي���ة  ال��رت��ي��ب��ات الأ
يفر�ص  كان  ترتيبات  وهي  ال�سلم،  اتفاقية 
التفاقية  توقيع  من  يومًا   45 بعد  تبداأ  ن  اأ
لكنها   ،2020 ول(  الأ )ت�����س��ري��ن  ك��ت��وب��ر  اأ يف 
تعقيدًا  م��ور  الأ زاد  ما  ال��ي��وم،  حتى  تنجز  مل 

. ًا ء �سو و
بجلب  امل�سلحة  احل��رك��ات  ل��ق��وات  ال�سماح 
خطاأ  كان  م�سمى  ي  اأ حتت  العا�سمة  اإىل  قواتها 
النفلت  حالة  يف  كبري  ب�سكل  �سهم  اأ كارثيًا 
ت�ستخدم  ن  لأ دى  اأ ن��ه  اأ كما  احلا�سل،  م��ن��ي  الأ
للم�ساومة  �سغط  كورقة  وجودها  القوات  هذه 
ك��رب  واأ ب��امل��ق��اع��د،  والح��ت��ف��اظ  ال�سلطة  ع��ل��ى 
وزير  مثل  بع�سهم،  رف�ص  هو  ذل��ك  على  دليل 
ومغادرة  ال�ستقالة  براهيم  اإ جربيل  املالية 
عبد  الدكتور  حكومة  وزراء  بقية  مع  املن�سب 
هذه  ق��ادة  نرى  وبتنا  املغادرة.  حمدوك  اهلل 
للحتفاظ  احل��رب  بورقة  يلوحون  احلركات 

. �سب ملنا با
خ��ري  ال��ت��اأ ت  ا���س��ت��م��راأ امل�����س��ل��ح��ة  احل���رك���ات 
نها  لأ منية،  الأ الرتيبات  تنفيذ  يف  احلا�سل 
وح��اف��ظ��ت  وامل��ك��ا���س��ب،  امل��ن��ا���س��ب  ع��ل��ى  ح�سلت 
يدها،  يف  وم�ساومة  �سغط  كورقة  قواتها  على 
عددها،  لزيادة  التجنيد  عمليات  وا�سلت  بل 
فوق  ال�سلم.  لتفاقية  �سريحة  خمالفة  يف 
هذه  وج��ود  ت�ستخدم  ���س��ارت  نها  فاإ ذل��ك،  ك��ل 
والتم�سك  ال�سيا�سي،  البتزاز  لعبة  يف  القوات 

واملغامن. باملنا�سب 
ي�����س��ًا  اأ ول  م�����س��وؤ ال��ع�����س��ك��ري احل��اك��م  امل��ك��ون 
م��ن��ي��ة  الأ ال��رت��ي��ب��ات  تنفيذ  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ  ع��ن 
امل�سلحة  احل��رك��ات  ق��وات  دم��ج  عملية  واإجن��از 
ولهما  اأ ل�سببني،  وذل��ك  النظامية،  القوات  يف 
ال�����س��ل��ط��ة، وا���س��ت��خ��دام��ه  ب��ل��ع��ب��ة  ان�����س��غ��ال��ه 
التوازنات  لعبة  يف  كورقة  امل�سلحة  للحركات 
امل��دين.  امل��ك��ون  ق��وى  م��واج��ه��ة  وامل��م��اح��ك��ات يف 
احل��رك��ات  وق���وف  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  دل  اأ ول��ي�����ص 
ط��اح  اأ ع��ن��دم��ا  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ك��ون  م��ع  امل�سلحة 
املدين  املكون  خرج  وبينما  حمدوك.  بحكومة 
امل�سلحة  احلركات  قيادات  حافظت  احلكم،  من 

اللحظة. هذه  حتى  ال�سلطة  يف  مواقعها  على 
ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ق��ي��ادة  ن  اأ ال��ث��اين  ال�����س��ب��ب 
الدعم  ق��وات  م��ع  الت�سرف  كيفية  يف  ح��ائ��رة 
والت�سلح  بالت�سخم  ل��ه��ا  ��م��ح  ���سُ ال��ت��ي  ال�����س��ري��ع 
�سبحت  اأ حتى  ال��ب��لد  ث��روات  م��ن  والغ��ت��ن��اء 
التعامل  يف  �سعبة  وورقة  بها،  ي�ستهان  ل  قوة 
من  ج��زء  ال��ق��وات  ه��ذه  ن  اأ ع��ن  ف��ال��ك��لم  معها. 
ترتيبات  ي  واأ  ، مقنعًا يعد  مل  امل�سلحة  القوات 
دجمها  ت�سمل  ن  اأ بد  ل  ال�سلم  لتحقيق  منية  اأ
خ����رى  الأ وال��ن��ظ��ام��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  يف 
اجلي�ص  تركيبة  على  ثر  يوؤ ل  مدرو�ص  ب�سكل 
امل�سلحة  احلركات  وبع�ص  ومهنيته.  وقوميته 
التي  ت��ل��ك  و  اأ ال�����س��لم  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة 
ال�����س��لح  ل��ق��اء  لإ تتحم�ص  ل��ن  خ��ارج��ه��ا  ب��ق��ي��ت 
ترى  بينما  النظامية،  القوات  يف  قواتها  ودمج 

بقواته. حمتفظًا  ال�سريع  الدعم 
ال���ي���وم و���س��ع��ًا خ��ط��ريًا  ي���واج���ه  ال�������س���ودان 
ال�����س��ك��ل،  ب���ه���ذا  ال�����س��لح  ف��ان��ت�����س��ار  ل��ل��غ��اي��ة، 
ال�سيا�سي،  فق  الأ ان�سداد  مع  مني  الأ والنفلت 
���س��ع��ال  واإ و���س��اع  الأ ان��ف��ج��ار  اإىل  م���ا  اإ دي  ���س��ي��وؤ
خا�سة  البلد،  ت�سظي  اإىل  و  اأ داخلية،  حروب 
تند  ج��ه��وي��ة  ك��ي��ان��ات  ظ��ه��ور  ا���س��ت��م��رار  م��ع 
اأحد  يردعها  ن  اأ دون  من   ، نهارًا جهارًا  وتت�سلح 
حكومي،  وف��راغ  غ��ري��ب،  ر�سمي  �سمت  ظ��ل  يف 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ط���راف  الأ وانغما�ص 
الثورة،  �ساعت  اأ التي  ال�سيا�سية  املماحكات  يف 

البلد. ت�سيع  ن  اأ وميكن 
ط��اري«  الإ »التفاق  ن  ف��اإ الظروف،  هذه  يف 
رمبا  زمة،  الأ حلل  الطاولة  على  حاليًا  املو�سوع 
النفق،  هذا  من  البلد  خ��راج  لإ الفر�سة  يكون 
ن  ولأ  ، حاليًا املتاح  ن��ه  لأ بل  مثايل،  ن��ه  لأ لي�ص 
يحتمل  ل  واملهددات  زمات  بالأ املحا�سر  البلد 
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القيادة الها�سمية باإرثها التاريخي 
و�سرعيتها الدينية فاعل اأ�سا�سي اإقليميا ودوليا

اتفاقية بني الفاو والعلمية امللكية لتح�سني ا�ستخدام الأرا�سي يف حمافظات ال�سمال

*عمان 
اأظهرت جممل ن�ساطات جللة امللك عبداهلل الثاين، 
والدولية  والإقليمية  العربية  و  املحلية  ولقاءاته 
امل�ستويني  على  املتعددة  القمم  يف  وم�ساركاته  وجولته 
املديد  عمره  من  املا�سي  العام  خلل  وال��دويل  العربي 
موا�سلة جللته، بعزمية ل تلني، وهمة عالية، واإرادة 
م�سرية  بقيادتهم،  الأردن��ي��ني  ثقة  من  م�ستمدة  قوية 
الأردن  ب��ن��اء  ل�ستكمال  والتنمية  وال��ب��ن��اء  العطاء 
احلديث، وتوفري فر�ص احلياة الكرمية ملواطنيه يف مناخ 

من احلرية والأمن والزدهار.
واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  جللته  زي����ارات  وتظهر 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال��ق��رار  و�سناع  ق��ادة  مع  ولقاءاته 
العامل، اأن الأردن ا�سبح بقيادته الها�سمية ومبا متتلكه 
هذه القيادة من اإرٍث تاريخي و�سرعية دينية و�سيا�سية، 
لعبا اأ�سا�سيا، وله دور فاعل يف جممِل الق�سايا الإقليمية 
والدولية، حتى اأ�سبح ينظر لذلك الدور كركيزة ل غنى 
وقد  والدوليِة،  الإقليميِة  الق�سايا  من  الكثري  يف  عنها 
احت�سنت عمان خلل العام املا�سي العديد من املوؤمترات 
العاملية  القيادات  من  للعديد  حمجا  وكانت  واللقاءات 
وبرملانيني  حكومات  وروؤ���س��اء  دول  روؤ�ساء  من  امل��وؤث��رة، 
ومنظمات دولية فاعلة وغريها، حتر�ص على ال�ستماع 

اإىل وجهة نظر جللته وم�سورته.
بقيادة  الأردن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  وت�ستند 
مبادئ  اإىل  واأفعال  مواقف  من  عنها  ي�سدر  وما  جللته 
�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم  وال��ت��وازن  واحلكمة  التعقل 
واأقواله،  واأفعاله  امللك  جللة  مواقف  عك�ستها  الغري 
امل�ستقبل  با�ست�سراف  ال��دوام،  على  على  ات�سمت  والتي 
والتحذير من الأزمات الإقليمية والعاملية وتداخلتها 
وانعكا�ساتها على دول العامل وخا�سة النامية، واملتمثلة 
يف العنف والتطرف وانت�سار خطاب الكراهية، والك�ساد 

القت�سادي، وانعدام الأمن الغذائي.
اإىل  اأولوياتها،  اأوىل  �سمن  امللكية  املواقف  وت�سع 
عنها،  والدفاع  الأردنية  الدولة  م�سالح  حتقيق  جانب 
هذه  راأ���ص  وعلى  العادلة،  العربية  الق�سايا  منا�سرة 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  ع��ن  ال��دف��اع  الأول���وي���ات 
حزيران  من  الرابع  حدود  على  امل�ستقلة  دولته  اإقامة 
اإىل  ا�ستنادا  ال�سرقية؛  القد�ص  وعا�سمتها   1967 عام 
قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سلم العربية، ول 
يكاد يخلو لقاء اأو خطاب جلللة امللك من تذكري العامل 
مبعاناة ال�سعب الفل�سطيني حتت الحتلل، وما يتعر�ص 
له من �سيا�سات تهويدية، تهدد اأمنه وا�ستقراره وحياته، 
وتاأثري ذلك على ا�ستقرار واأمن العامل الذي اكد جللته 
دون  وال�ستقرار  بالأمن  تنعما  لن  والعامل  املنطقة  اأن 
احلق  واإحقاق  الفل�سطينية  للق�سية  عادل  حل  اإيجاد 

لل�سعب الفل�سطيني.
كما جاءت م�ساركات جللة امللك يف القمم واملوؤمترات 
وزيارات  الت�ساورية،  واللقاءات   ،2022 عام  يف  العربية 
جللته للعديد من العوا�سم العربية ولقاءاته امل�ستمرة 
على  ملكي  حر�ص  اإطار  يف  العرب،  والقادة  الزعماء  مع 
والتن�سيق  والتعاون  امل�سرك،  العربي  العمل  اأهمية 
وق�ساياها،  املنطقة  ���س��وؤون  يف  ال��ع��رب  الأ���س��ق��اء  ب��ني 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  العربي  التكامل  نحو  وال�سعي 
وترجمة هذا التكامل يف �سراكات حقيقية يف املنطقة، 
يحقق  ومب��ا  للمملكة  اخلارجية  ال�ستثمارات  وج��ذب 
امللك  جللة  مواقف  وت�سري  العليا.  الوطنية  امل�سالح 
للأ�سقاء  وامل�ساندة  والداعمة  الثابتة  الثاين،  عبداهلل 
الفل�سطينيني  الأ�سقاء  م�سلحة  اأن  اإىل  الفل�سطينيني، 
اأولويات  �سلم  وعلى  بقوة  حا�سرة  ال�سرعية  وحقوقهم 
وخلل  الدولية،  املحافل  كل  ويف  الأردنية  ال�سيا�سية 
الدولية،  واملنا�سبات  املنابر  يف  امللك  جللة  م�ساركات 
اإل  منا�سبة  جللته  يدع  ل  حيث  الثنائية  واللقاءات 
الفل�سطينية  الق�سية  حم��وري��ة  على  التاأكيد  ويعيد 
ل  اأن��ه  م��وؤك��دا  وال���دويل،  الإقليمي  ال�سلم  يف  ودوره���ا 

ا�ستقرار ول �سلم اإل باإقامة الدولة الفل�سطينية.
ويف الوقت الذي ان�سرفت اأنظار العامل عن الق�سية 
الإرهاب وجائحة  منها  اأخرى،  اإىل ق�سايا  الفل�سطينية 
من  جللته  جنح  ال��دول  بع�ص  بني  والنزاعات  كورونا 
خلل خطاباته يف املحافل الدولية ولقاءاته وزياراته 
على  والركيز  الزخم  اإع���ادة  على  ق��رار  عوا�سم  اإىل 
الدولة  اق��ام��ة  اأن  الأردن  يعترب  حيث  الق�سية  ه��ذه 
اأردنية عليا، كما  الفل�سطينية امل�ستقلة م�سلحة وطنية 
هي م�سلحة وطنية فل�سطينية، ول �سيما يف ظل ارتباط 
الأم��ن  فيها  مب��ا  النهائي  احل��ل  ق�سايا  بكافة  الأردن 

واحلدود واملاء واللجئني والقد�ص.
جدة  قمة  يف  م�ساركته  خ��لل  جلللته  كلمة  ويف 
 16 ج���دة  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  والتنمية  ل��لأم��ن 
ازده��ار  ول  ا�ستقرار  ول  اأم��ن  ل  اأن  اأك��د  متوز2022،” 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن  حل  دون  املنطقة  يف 
 ،1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة 
اإىل  و�سلم  باأمن  لتعي�ص  ال�سرقية،  القد�ص  وعا�سمتها 

جانب اإ�سرائيل«.
خلل  الفل�سطينية،  الأردن��ي��ة  العلقة  و�سهدت 
وتن�سيق  وال��ت��ط��ور،  التعاون  م��ن  م��زي��دا   ،2022 ال��ع��ام 
الق�سية  حتظى  اأن  على  امللك  جللة  ،وحر�ص  املواقف 
زيارة  ترجمتها  دوليا،  املطلوب  بالزخم  الفل�سطينية 

�سهر  يف  اهلل  رام  اإىل  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��لل��ة 
الرئي�ص  مع  املتكررة  جللته  ول��ق��اءات  املا�سي،  اآذار 
الأردن  اأن  جللته  وتاأكيد  عبا�ص،  حممود  الفل�سطيني 
�سيبقى على الدوام مع الأ�سقاء الفل�سطينيني، ويقف اإىل 
جانبهم اأمام التحديات، وداعما حلقوقهم، لأننا الأقرب 

اإىل بع�ص ويف نف�ص اخلندق.
وتوؤكد اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�ص يف هذا ال�ساأن، 
اأن الق�سية الفل�سطينية، ما زالت ق�سية وطنية وقومية 
وم�سلحة اأ�سا�سية للأردن، موؤكدة ثبات املوقف الأردين 
الفل�سطينيني،  الأ���س��ق��اء  ت��اه  امل��ل��ك  ج��لل��ة  بقيادة 

وق�سيتهم العادلة.
تاه  التاريخية  م��واق��ف��ه  على  الأردن  وح��اف��ظ 
الها�سمية  الو�ساية  من  انطلقا  القد�ص،  يف  املقد�سات 
املدينة،  يف  وامل�سيحية  الإ���س��لم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  على 
واحلفاظ  القد�ص  حلماية  احلقيقي  ال�سامن  باعتبارها 
الإ�سرائيلية  املحاولت  ظل  يف  وهويتها،  عروبتها  على 

املتكررة لطم�ص هذه الهوية.
�سرعي  بعقد  تاريخيًا  ارت��ب��ط��وا  الها�سمني  ولأن 
الإ�سلمية، فقد كانت وما تزال  املقد�سات  واأخلقي مع 
ها�سمية  اأول��وي��ة  القد�ص  يف  املقد�سات  رعاية  ر�سالة 
وهي  الت�سحيات،  وق��دم��وا  اأجلها  من  نا�سلوا  اأردن��ي��ة، 
حا�سرة دوما على الأجندة امللكية، حيث ل تكاد تغيب 
عن اأي لقاء اأو موؤمتر، ففي البيان اخلتامي لقمة الريا�ص 
كانت الق�سية الفل�سطينية وجوهرتها القد�ص، حا�سرة 
�سهر  يف  عقدت  التي  ال�سينية  العربية  القمة  يف  بقوة 

كانون الأول 2022 يف العا�سمة ال�سعودية الريا�ص.
الو�ساية  الريا�ص” لتوؤكد  “اإعلن  وجاءت م�سامني 
ال��دويل  والتقدير  الح���رام  على  ي��دل  ما  الها�سمية، 
ودبلوما�سيته  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��لل��ة  ملكانة 

املتوا�سلة لدعم الق�سية الفل�سطينية.
وال��دور  املوقف  اأهمية  مدى  اخلتامي  البيان  واأك��د 
وم�ساندة  الدفاع  يف  وقيادة  �سعبًا  التاريخي  الأردين 
الو�ساية  وم��رك��زي��ة  وال��ق��د���ص،  فل�سطني  يف  الأه����ل 
يف  القائم  التاريخي  الو�سع  على  احلفاظ  يف  الها�سمية 
القد�ص، باعتبارها ت�سكل مع الرباط وال�سمود املقد�سي 

ال�سد املنيع الذي يحمي املدينة من التهويد.
كما توؤكد اللجنة ا�ستمرار مراحل الإعمار الها�سمي 
الو�ساية  م��ن  وان��ط��لق��ا  الأق�����س��ى،  للم�سجد  امل�ستمر 
يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات  على  الها�سمية 
عبداهلل  امللك  جللة  مباركة  وج��اءت  القد�ص،  مدينة 
الكرمي  القراآن  خلتم  امل�سطفى  “وقفية  باإن�ساء  الثاين 
يف امل�سجد الأق�سى املبارك”، يف تاأكيد اأردين للم�سوؤولية 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ل�����س��اح��ب ال��و���س��اي��ة جللة 
الإ�سلمية  املقد�سات  رعاية  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 

وامل�سيحية وحمايتها وتر�سيخ عروبة القد�ص.
طيلة  الأق�سى  على  الها�سمية  الو�ساية  ومتكنت 
ال�سنوات املا�سية من احلفاظ عليه من التق�سيم الزماين 
الإ�سرائيلية  العن�سرية  املخططات  كل  ومن  واملكاين 
جماعات  قبل  من  ونهارا  ليل  �سده  يحاك  وما  اخلبيثة 
للهتمام  وك��ان  املتطرفة،  اليمينية  امل��زع��وم  الهيكل 
يدور  مبا  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  قبل  من  املبا�سر 
يف الأق�سى من انتهاكات واعتداءات واقتحامات يومية 
والدولية  والإقليمية  العربية  الأط��راف  مع  وحتركه 
الكبري يف جلم الحتلل عن موا�سلة هذه  الأثر  كافة، 

العتداءات وو�سع حد لها.
القد�ص،  مدينة  تاه  الها�سمية  املبادرات  وتزامنت 

ال�ستمرار  مع  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  يف  وحت��دي��دًا 
يف  الثابتة  الأردنية  وال�سيا�سة  للدبلوما�سية  الفاعل 
الدفاع عن احلق التاريخي وال�سرعي لل�سعب الفل�سطيني 
ترابه  على  امل�ستقلة  دولته  واإقامة  م�سريه  تقرير  يف 
من  املبا�سرة  امللكية  التوجيهات  جانب  ف��اإىل  الوطني، 
جللة امللك عبد اهلل الثاين لكافة املوؤ�س�سات الر�سمية 
والأهلية الأردنية لتكثيف جهودها يف م�ساندة الأ�سقاء 
الها�سمية  امللكية  امل��ب��ادرات  تاأتي  القد�ص،  مدينة  يف 
واحل�سارية  الثقافية  ال��ه��وي��ة  تر�سيخ  يف  اإمن��وذج��ا 
الإ�سلمية  ومقد�ساتها  ال��ق��د���ص  ملدينة  وال��دي��ن��ي��ة 

وامل�سيحية.
يف  املقد�سي  وال�����س��م��ود  ال��رب��اط  دع��م  �سياق  ويف 
امللك  جللة  اأم��ر  امل��ب��ارك،  الأق�سى  امل�سجد  �ساحات 
امل�سطفى  “وقفية  باإن�ساء  املا�سي  العام  الثاين  عبداهلل 
خلتم القراآن الكرمي يف امل�سجد الأق�سى املبارك”، عرب 
اإن�ساء حلقات لتعليم وقراءة القراآن الكرمي، التي تدلل 
على  الها�سمية  للو�ساية  والروحي  الديني  العمق  على 
تعود  والتي  القد�ص  يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات 

يف جذورها حلادثة الإ�سراء واملعراج.
م�سا�ص  اأي  يعترب  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  ولأن 
بالقد�ص ومقد�ساتها خطا اأحمر، ل ميكن ال�سكوت عليه، 
اأعاد جللته التاأكيد يف مقابلته الأخرية مع �سبكة “�سي 
“كمدينة تمع  القد�ص  اإن” الأمريكية، على مكانة  اإن 
ول تفرق”، حمذرا من تاوز “اخلطوط احلمراء” التي 
لأغرا�ص  وا�ستغللها  عليها  الها�سمية  الو�ساية  تخ�ص 
تكون  اأن  يجب  املقد�سة  “املدينة  اأن  مبينا  �سيا�سية. 

مدينة تمعنا.
على  الأو�سياء  “نحن  املقابلة  يف  جللته  واأ�ساف 
وما  القد�ص،  يف  الإ�سلمية  كما  امل�سيحية  املقد�سات 
ب�سبب  الكنائ�ص  ت��واج��ه  حت��دي��ات  وج��ود  ه��و  يقلقني 
ا�ستمر  م��ا  واإذا  الأر�����ص،  على  املفرو�سة  ال�سيا�سات 
تخرج  اأن  ميكن  �سيا�سية،  لأغرا�ص  القد�ص  ا�ستغلل 

الأمور عن نطاق ال�سيطرة ب�سرعة كبرية«.
و���س��ك��ل خ��ط��اب ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 
دورتها  يف  املتحدة  ل��لأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
 ،2022 ع��ام  م��ن  اأي��ل��ول  �سهر  يف  وال�سبعني  ال�سابعة 
اأمنا  اأكرث  م�ستقبل  لتحقيق  العامل  لدول  اأردنية  دعوة 
امل�ستدام،  القت�سادي  والنمو  العدالة  ت�سوده  وازدهارا 
واأف�سل، من خلل  اأكرث  الواعدة وفر�ص عمل  والفر�ص 
�سراكات  واإي��ج��اد  الفاعل،  امل�سرك  والعمل  الحت��اد 
الطبيعية  امل���وارد  وا�ستدامة  لإدارة  وقوية  حقيقة 
العاملي والبيئات  املائية، وحفظ مواقع الراث  وخا�سة 

الطبيعية، وحتقيق الأمن الغذائي.
كان  ال��ذي  الأردن  ملوقف  ترجمة  اخلطاب،  وج��اء 
للجئني،  وموئل  الإقليمي  لل�ستقرار  م�سدرا  زال،  وما 
ودور للأردن اأراده جللته اأن ي�سبح نقطة ربط حيوية 
ل��لأزم��ات  للت�سدي  وال��ت��ع��اون  الإقليمية،  لل�سراكات 
م�سلحة  وحتقيق  الإن�سانية،  الإغاثة  وتوفري  الدولية 

ال�سعوب باعتبار ذلك ثابتا واأولوية.
خلل  منا�سبة  من  اأك��رث  وعرب  امللك  جللة  ويوؤكد 
العام املا�سي اأن املنطقة لي�ست بحاجة ملزيد من الأزمات 
ينادي  ودوما  والتن�سيق.  التعاون  اإىل  بل  وال�سراعات، 
الأ���س��وار  ب��ن��اء  م��ن  ب��دل  ال��ت��ع��اون  ج�سور  مب��د  الأردن 
الأ�سقاء  فاأمن  املنطقة،  باأمن  معني  وه��و  واحل��واج��ز، 

العرب هو جزء من اأمننا.
مع  مقابلة  يف  جللته  ق��ال  امل��ف��ه��وم،  ه��ذا  و�سمن 

الأردن  يف  بداأنا   ”2022 مت��وز   24 يف  ال��راأي  �سحيفة 
جمموعات  لبناء  الإقليمي  التعاون  بت�سجيع  مبكرا 
مع  الثلثي  للتعاون  اآلية  ولدينا  الإقليمية،  املنعة 

الأ�سقاء يف م�سر والعراق.
“وهناك تعاون م�ستمر مع الأ�سقاء  ويتابع جللته 
يف ال�سعودية ودولة الإمارات، اإ�سافة اإىل اآلية التعاون 
الثلثي مع اليونان وقرب�ص، فبلد مبفرده ل مُيكن له اأن 
ينجح يف مواجهة كل هذه التحديات امل�سركة وحتقيق 
الأهداف الطموحة التي نريدها، خ�سو�سا يف جمالت 
والدوائي  املائي  والأم��ن  الغذائي  والأم��ن  الطاقة  مثل 
والبيئة وغريها من القطاعات احليوية، ونحن معنيون 
اإقليمي ي�ستهدف تعاونا يحقق  بالنخراط يف اأي جهد 
الزدهار والتنمية ل�سعوب املنطقة، ويت�سدى للتحديات 

امل�سركة«.
الرفاه  لتحقيق  العامل  يجوب  الذي  امللك  وجللة 
ل�سعبة داعيا لل�سلم، كانت الق�سايا الإن�سانية حا�سرة 
بالعديد  جللته  يكرم  اأن  غرابة  ل  لذا  لديه،  بقوة 
وجللة  جللته  ح�سل  حيث  الدولية  اجل��وائ��ز  م��ن 
“الطريق  جائزة   2022 اأيار  يف  العبداهلل،  رانيا  امللكة 
اإىل  الطريق  موؤ�س�سة  مُتنح من قبل  التي  ال�سلم”،  اإىل 
املتحدة  الأمم  يف  الفاتيكان  لبعثة  التابعة  ال�سلم 
تقديرًا لدورهما يف تعزيز احلوار والوئام بني الأديان، 
يف  الإن�سانية  الأردن  وجهود  ال�سلم،  حتقيق  وفر�ص 

ا�ست�سافة اللجئني.
جائزة  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  ا�ستحق  كما 
جلهود  تقديرًا   2022 لعام  الإن�سانية  للأخوة  زاي��د 
جللته املبذولة يف تعزيز الأخوة الإن�سانية واحرام 

التنوع والتعاي�ص ال�سلمي.
كما ت�سري ن�ساطات جللة امللك اإىل اهتمامه الكبري 
الإنتاجية  القطاعات  ودع��م  الغذائي  الأم��ن  بق�سايا 
وتغري املناخ واآثاره، ودعوته اإىل اأن يكون هناك تعاون 
لبناء الأمن الغذائي على م�ستوًى عاملي، حيث ل بد من 
اأُطر عمل تنظيمية متينة، ت�سمل توفري الأدوات املالية 
املطلوبة، وتبادل اخلربات العاملية يف تقنيات الزراعة.

عبداهلل  امللك  جللة  ا�ستقبل  املحور،  هذا  و�سمن 
من  وف��دا   ،2022 الثاين  ت�سرين  من  الثامن  يف  الثاين 
“الفاو”،  املتحدة  ل��لأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 
والتن�سيق  اجلهود  تكثيف  �سرورة  جللته  اأك��د  حيث 
تت�سبب  التي  للآثار  للت�سدي  ودوليا  اإقليميا  الوثيق 
والتغري  الغذائي  الأمن  جمايل  يف  العاملية  الأزم��ات  بها 

املناخي.
ويعترب جللة امللك الأمن الغذائي، اأولوية عاملية يف 
حني ينام مئات املليني يف العامل جياعا، وهذه الأعداد 
اأن  والأمهات  للآباء  كيف  ويت�ساءل  م�ستمر،  تزايد  يف 
اأن  للطلبة  كيف  اأ�سحاء؟  اأطفال  تن�سئة  من  يتمكنوا 
عملهم  اإجناز  للعمال  وكيف  تعليمهم،  تلقي  من  يتمكنوا 

وهم يواجهون الياأ�ص وانعدام الأمن الغذائي؟
املتحدة  الأمم  اأمام  امللك يف خطابه  وتطرق جللة 
يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها 
ال�سابعة وال�سبعني، اإىل اأن اأزمة املناخ، مبينا جللته اأنه 

ل ميكن لأي بلد اأن يعالج مبفرده، اأثرها على البيئة.
�سراكات  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا  اإىل  جللته  واأو���س��ح 
من  ج��زء  والأردن  حقيقي،  تغيري  اإح��داث  على  ق��ادرة 
لإدارة  قوية  �سراكات  بناء  على  يعمل  اإذ  اجلهود،  هذه 
وا�ستدامة املوارد املائية، ولديه املزيد من الفر�ص للعمل 
مع ال�سركاء للحفاظ على مواقع الراث العاملي والبيئات 
الأردن  ونهر  امليت  كالبحر  باململكة،  املميزة  الطبيعية 
جميعها  املهددة  العقبة،  خليج  يف  املرجانية  وال�سعاب 

بفعل التغري املناخي«.
املناخ  لتغري  املتحدة  الأمم  موؤمتر  يف  جللته  وبني 
العربية  م�سر  جمهورية  ا�ست�سافته  الذي   COP27
املناخي  التغري  خماطر  اأن   2022 الثاين  ت�سرين   7 يف 
القاتلة ما زالت بازدياد مطرد، تدفع ثمنه جميع الدول، 

وخا�سة الدول النامية.
لي�ص من ال�سهل الملام بكافة اجلهود امللكية الكبرية 
املديد،  عمره  من  املنق�سي  العام  مدار  على  بذلت  التي 
والإجناز  للعمل  يوم  اإىل  للراحة  يوم  من  حوله  والذي 
والبذل العطاء، لكن من ال�سهل اأن ن�ساهد ونلم�ص النتائج 
الكبرية التي حتققت لوطننا بف�سل تلك اجلهود امللكية 
املخل�سة، والتي ننعم بها يف ظل ظروف اإقليمية ودولية 
نكد  مل  حيث  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  ال�سعوبة  يف  غاية 
يخرج العامل من اأزمة جائحة كورونا حتى دخلنا باأزمة 
اأزمة  على  انعكا�ساتها  اأو  الأواكرانية  الرو�سية  احلرب 

الغذاء والطاقة عامليا.
وما يجعل املتابع ي�سعر بالندها�ص هي تلك الطاقة 
الإيجابية الكبرية التي يتميز بها جللته وحالة التعب 
تعدد  نتيجة  اأحيانا  حمياه  على  تظهر  التي  والإجهاد 
رحاله  حتط  يكاد  ل  حيث  الواحد،  اليوم  يف  املنا�سبات 
املحافظات  اإح���دى  يف  وت��ده  اإل  خارجية  زي���ارة  م��ن 
لقا�سياهم،  متابعا  لهم،  م�ستمعا  �سعبه  اأبناء  يجال�ص 
باحثا معهم عن و�سع احللول للتحديات التي تواجههم، 
لينطلق للقاءات تكاد ل تنتهي مع �سيوف وقادة وروؤ�ساء 
حركة  يف  وغريها  وطنية  وقطاعات   ، اأعمال  ورج��ال 

م�ستمرة بو�سلتها م�سلحة الوطن وابنائه. 
)برا- جميل الربماوي و�سالح اخلوالدة(

*عمان
للأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  وقعت 
املتحدة )الفاو( اتفاقية �سراكة مع اجلمعية 
اىل  يهدف  م�سروع  لتنفيذ  امللكية  العلمية 
حت��ق��ي��ق ح��ي��ادي��ة الأرا����س���ي امل��ت��ده��ورة يف 
حم��اف��ظ��ات ال�����س��م��ال. وت��ه��دف الت��ف��اق��ي��ة، 
العلمية  اجلمعية  ع��ن  ���س��ادر  بيان  بح�سب 
الأحد، اىل اتخاذ التدابري اللزمة للحفاظ 
م�ستدام  ب�سكل  واإدارت���ه���ا  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 
يف  وي�ساعد  امل��ت��ده��ورة،  املناطق  وا�ستعادة 
الأرا�سي  ل�ستخدامات  امل�ستدام  التخطيط 

الأرا���س��ي  م��وارد  على  واملحافظة  املختلفة 
اإنتاجيتها  وحت�سني  م�ساحتها  وزيادة  املنتجة 
مبا  ال��غ��ذاء  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  مل��واج��ه��ة 
ي��ت��م��ا���س��ى واأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 
اجلمعية،  عن  التفاقية،  ووق��ع  الوطنية. 
وعن  عا�سي،  راأف��ت  املهند�ص  رئي�سها  نائب 
املهند�ص  الأردن  يف  ممثلها  )الفاو(  منظمة 
امل�سروع  اإن  اجلمعية،  وقالت  ع�ساف.  نبيل 
العاملي  البيئة  م��رف��ق  م��ن  كمنحة  امل��م��ول 
واملنظمة  قبلها  من  تنفيذه  �سيتم  الفاو  عرب 
والزراعة  التخطيط  وزارات  مع  بالت�ساور 

الوطنية  اجلهود  دعم  اىل  يهدف  والبيئة، 
من  املتدهورة  الأرا���س��ي  حيادية  حتقيق  يف 
خلل اإدارة الغابات واإعادة تاأهيلها وحت�سني 
اإن��ت��اج��ي��ة امل��راع��ي والأرا����س���ي اجل���رداء يف 

اأوىل. كمرحلة  ال�سمال  حمافظات 
اإىل  اي�سا  يهدف  امل�سروع  ان  وا���س��اف��ت، 
اإنتاجية  اأك���رث  احل��رج��ي��ة  ال��زراع��ة  ج��ع��ل 
توفري  عملية  حت�سني  اإىل  اإ�سافة  وا�ستدامة 
عليها  احل�سول  ميكن  التي  واخلدمات  ال�سلع 
امل�سروع  اأن  موؤكدة  احلرجية،  الزراعة  من 
اإىل  ت��ه��دف  ت��دخ��لت  تطبيق  اإىل  ي�سعى 

التدهور  ومواجهة  املناخي  التغري  مع  التاأقلم 
وا�سراتيجيات  �سيا�سات  وو���س��ع  البيئي 
وب����رام����ج ا���س��ت��ث��م��اري��ة ل���دع���م ال���زراع���ة 
 4 امل�����س��روع  وح��دد  واحل��رج��ي��ة.  امل�ستدامة 
الأوىل  املرحلة  �ستركز  للتنفيذ،  مراحل 
تدهور  يف  احليادية  موؤ�سرات  حتديد  على 
اآلية  اإن�����س��اء  �سيتم  الثانية  ويف  الأرا���س��ي، 
مراقبة  خلل  من  احليادية  لتحقيق  عملية 
ق����رارات ا���س��ت��خ��دام الأرا����س���ي ال��ت��ي ت��وؤث��ر 
الراكمية  اآث��اره��ا  وتقدير  احليادية  على 
فتتمثل  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��رح��ل��ة  ام��ا  املحتملة. 

بتنفيذ مبادرات لتحقيق احليادية يف تدهور 
العملية  التدخلت  بع�ص  خلل  من  الأرا�سي 
البيئية  ال��ن��ظ��م  اإن��ت��اج��ي��ة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
ت��ده��ور  م��ن  وحت���د  امل�ستهدفة  امل��ن��اط��ق  يف 
احل�ساد  التدخلت  هذه  و�ست�سمل  الأرا�سي 
واإدخ��ال  احلرجية  الأ�سجار  وزراع��ة  املائي 
وتتمثل  وغريها.  امل�ستدامة  الزراعة  تقنيات 
باإن�ساء  احليادية  مبراقبة  الرابعة  املرحلة 
نظام مراقبة رقمي جلمع املعلومات والتحقق 
مدى  على  م�ستمر  ب�سكل  والتعرف  �سحتها  من 
حيادية  اأه��داف  حتقيق  يف  احلا�سل  التقدم 

تدهور الأرا�سي يف الأردن.
الأردن  يف  )الفاو(  ممثل  قال  جانبه،  من 
نهج  �سيتبع  امل�سروع  اإن  ع�ساف،  نبيل  املهند�ص 
املناظر الطبيعية مبا يتما�سى مع روؤية مرفق 
الطبيعية  املناظر  لتعزيز  العاملي  البيئة 
على  بالعمل  و�سي�سمح  امل�ستدامة  املتكاملة 
القطاعات  واإدماج  الطبيعية  املناظر  م�ستوى 
ال��ع��لق��ة وال��ع��م��ل على  اأ���س��ح��اب  واإ����س���راك 
الكامنة  الأ�سباب  ملعاجلة  خمتلفة  م�ستويات 
املتعلقة  والتحديات  الأرا�سي  تدهور  وراء 

الغذائي. بالأمن 
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*اجلزائر 
اأك����د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال���ن���واب اأح��م��د 
ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  ال�سفدي 
ال��ق��ط��ري ال��دك��ت��ورة ح��م��دة ب��ن��ت ح�سن 
ال�سليطي، اأهمية تن�سيق املواقف الربملانية 
املركزية  اأمتنا  لق�سايا  خدمة  امل�سركة 

وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.
لقاء،  خ��لل  ج��اء  ال�سفدي  ح��دي��ث   
جمعه بال�سليطي والوفد الربملاين القطري 
املرافق يف العا�سمة اجلزائرية، وذلك على 
ملوؤمتر  ال���17  ال��دورة  اأعمال  انعقاد  هام�ص 
ملنظمة  الأع�����س��اء  ال���دول  جمال�ص  احت��اد 
التعاون الإ�سلمي، م�سددا على اأن الو�ساية 
الإ���س��لم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  ع��ل��ى  الها�سمية 
اأمانتها  يحمل  التي  القد�ص  يف  وامل�سيحية 
�سدًا  �سكلت  الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة 

املدينة  تهويد  حم��اولت  كل  اأم��ام  منيعًا 
اعتزاز  ع��ن  ال�سفدي  واأع���رب  املقد�سة. 
بني  املتميزة  العلقات  مب�ستوى  الأردنيني 
بني  التن�سيق  وم�ستوى  ال�سقيقني  البلدين 
قيادتي كل البلدين، والذي يتوج بلقاءات 
الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  بني  م�ستمرة 
بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  قطر  اأم���ري  واأخ��ي��ه 
الدوحة  يف  اآخ��ره��ا  وك��ان  ث��اين،  اآل  حمد 
الفخر  ال�سفدي عن  اأيام. كما عرب   3 قبل 
بطولة  بتنظيم  قطر  بنجاح  والع��ت��زاز 
م�سرقة  �سورة  “قدمت  حيث  العامل،  كاأ�ص 

عن ثقافتنا واأمتنا اأبهرت العامل اأجمع«.
ب���دوره���ا، ق��ال��ت ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
بنت  حمدة  ال��دك��ت��ورة  القطري  ال�سورى 
ح�سن ال�سليطي، اإن قطر تدعم كل اجلهود 
الفل�سطينية،  الق�سية  دع��م  يف  املخل�سة 

ال�سياق  ه��ذا  يف  الأردين  ب��ال��دور  م�سيدة 
كل  مواقف  ب��اأن  ذات��ه  الوقت  يف  وم��وؤك��دة 
خندق  يف  بقيت  و�سعبا  ق��ي��ادة  البلدين 
راأ�سها  وع��ل��ى  الأم���ة  ق�سايا  ع��ن  ال��دف��اع 
بنيل  الأ�سقاء  وحق  الفل�سطينية  الق�سية 

حقوقهم امل�سروعة على ترابهم الوطني.
واأكدت ال�سليطي اأن الو�ساية الها�سمية 
على  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  للمملكة 
املقد�سات الإ�سلمية وامل�سيحية يف القد�ص، 
الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف  اأ�سهمت 

وحماية حقوق ال�سعب الفل�سطيني.
للدعم  بلدها  تقدير  عن  ع��رّبت  كما 
العامل،  ك��اأ���ص  بطولة  اإجن���اح  يف  الأردين 
موؤكدة اأهمية تعزيز التعاون امل�سرك بني 
جلنة  دور  وتفعيل  البلدين  كل  برملانيي 

الأخوة الأردنية القطرية امل�سركة.

رئي�ض جمل�ض النواب ونائب رئي�ض ال�سورى القطري 
*وكاالتيوؤكدان اأهمية الو�ساية الها�سمية على مقد�سات القد�ض

بير  الأطل�سي  �سمال  حلف  قوات  يف  املتقاعد  اجلرنال  فاز 
يف  بابي�ص  اأندريه  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�ص  مناف�سه  على  بافيل 
لي�سبح  الت�سيكية  الرئا�سية  النتخابات  من  احلا�سمة  اجلولة 

رابع رئي�ص للبلد، وفق النتائج النهائية للفرز.
 58،3 ح�سد  بافيل  اأن  الت�سيكي  الإح�ساءات  مكتب  واأعلن   
باملئة من الأ�سوات وفاز على مناف�سه امللياردير بابي�ص الذي نال 

41،7 باملئة.
 وبعد �سدور النتائج التي اأظهرت فوزه يف ال�ستحقاق، قال 
بافيل “اأود اأن ا�سكر اولئك الذين �سّوتوا يل واأي�سا اأولئك الذين 
يقّدرون  اأنهم  اأثبتوا  لأنهم  القراع،  يف  �ساركوا  لكن  يفعلوا  مل 

الدميوقراطية ويكرثون لهذه البلد«.
 وتابع “ميكنني اأن اأرى اأن قيما على غرار احلقيقة والكرامة 

والحرام والتوا�سع �سادت يف هذه النتخابات«.
 ويخلف بافيل )61 عاما( الرئي�ص املنتهية وليته ميلو�ص 
زميان البالغ 78 عاًما وهو رجل �سيا�سي تثري مواقفه النق�سام، 
اأقام علقات وثيقة مع مو�سكو قبل اأن يغرّي موقفه ب�سكل جذري 

عندما غزت رو�سيا اأوكرانيا يف �سباط/فرباير 2022.
يف  الع�سو  ت�سيكيا  يف  النتخابات  �سهدت  العادة  غري  وعلى   
�سكانها  عدد  والبالغ  الأطل�سي  �سمال  وحلف  الأوروب��ي  الحتاد 
اإقبال كثيفا تخّطت ن�سبته 70 باملئة بعد  10،5 مليني ن�سمة، 
تهديدات  اإىل  و�سول  باجلدل  اّت�سمت  حامية  انتخابية  حملة 

بالقتل وتهم مبمار�سة اخلداع.
قبل  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  نتائج  بافيل  ت�سدر   
بفارق  متقّدًما  الأ���س��وات  من   %35،4 على  بح�سوله  اأ�سبوعني 

�سئيل على بابي�ص الذي نال 35% من الأ�سوات.
 مّذاك يتلقى بابي�ص وعائلته تهديدات بالقتل، فيما يتعّر�ص 

بافيل حلملة ت�سليل وقد �سرت �سائعة بوفاته.
احلملة  ب�سبب  م��ا  ن��وع��ا  ت�سرر  “جمتمعنا  بافيل  وق���ال   
الرئا�سية، من جراء الأزمات العديدة التي واجهناها ونواجهها، 

واأي�سا من جراء النهج ال�سيا�سي الذي �ساد هنا موؤخرا«.
 وتابع “هذا الأمر يجب اأن يتغرّي، وقد �ساعدمتوين يف اّتخاذ 

اخلطوة الأوىل على امل�سار املوؤدي اإىل هذا التغيري«.
العام  من  ال��وزراء  رئي�ص  من�سب  �سغل  ال��ذي  بابي�ص  وهّناأ   

2017 وحتى العام 2021 بافيل واقر بهزميته.
مواطني  لكل  رئي�سا  يكون  اأن  ل��ه  “اأمتنى  بابي�ص  وق��ال   
اأجل  من  يكافح  واأن  م�ساكلهم  يتح�ّس�ص  واأن  ت�سيكيا،  جمهورية 

م�سالح جمهورية ت�سيكيا«.
الت�سيكي  الرئي�ص  كبري،  حد  اإىل  فخري  من�سبه  اأن  ورغم   
هو الذي يعني احلكومة ويختار حمافظ البنك املركزي وكذلك 
للقوات  العام  القائد  مهمة  ويتوىل  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة 

امل�سلحة.
قال امل�ست�سار الأملاين اأولف �سولت�ص اإنه يتطّلع اإىل “تر�سيخ 

التعاون الوثيق” بني البلدين اجلارين.
�سخ�سيا”  لقائكم  اإىل  ال�سرب  “بفارغ  يتطّلع  اأنه  اإىل  واأ�سار   

متمنيا لبافيل النجاح.
تاأ�سي�سها  منذ  ت�سيكيا  رئي�ص جلمهورية  رابع  بافيل  �سيكون   
وانف�سالها  ال�سوفياتي  انهيار الحتاد  اأعقاب  العام 1993 يف  يف 

�سلميا عن �سلوفاكيا.
املناه�ص  هافيل  فات�سلف  املن�سب  على  تعاقب  اأن  و�سبق   
العام 2003، ومن ثم اخلبري  العام 1993 وحتى  لل�سيوعية من 
الذي  وزمي��ان   )2013-2003( كلو�ص  فات�سلف  القت�سادي 

تنتهي وليته الثانية والأخرية يف اآذار/مار�ص.
براغ  اإىل  كابوتوفا  زوزان��ا  ال�سلوفاكية  الرئي�سة  توّجهت   
“لوجود رئي�ص دولة  لتهنئة بافيل �سخ�سيا، وقالت اإنها �سعيدة 

جديد يف منطقتنا ويف اأوروبا يحرم القيم الدميوقراطية«.
عاما   61 يبلغ  �سابق  وج��رنال  ع�سكري  وهو  بافيل  تراأ�ص   

اللجنة الع�سكرية حللف �سمال الأطل�سي من 2015 اإىل 2018.
 كان بافيل مظليا من النخبة وقد �ساعد ذات مرة يف حترير 

جنود فرن�سيني من منطقة حرب �سربية-كرواتية.
ال�سيوعي  احلزب  يف  ع�سوا  بافيل  كان  بابي�ص،  غرار  على   
ال�سغوف  الرجل  اأ�سبح  مّذاك  لكن  املا�سي.  القرن  يف ثمانينيات 
عن  �سر�سا  مدافعا  القوية،  املحركات  ذات  النارية  بالدراجات 

ع�سوية البلد يف الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي.
“ل   ونقل عنه املوقع الإلكروين حلملته النتخابية قوله 
لنا  توّفرها  التي  الفر�ص  نغتنم  اأن  علينا  لدينا.  اأف�سل  بديل 

الع�سوية وان نحاول تغيري ما ل يعجبنا«.
�سغوط  من  متحررا  م�ستقل  رئي�سا  يكون  باأن  بافيل  تعّهد   
التي ترزح  اأوكرانيا  ال�سيا�سية وبامل�سي قدما يف دعم  الأحزاب 
حتت وطاأة الغزو الرو�سي، يف نيل الع�سوية يف الحتاد الأوروبي.

ال�سروط  تلبي كل  اأن  الأول  املقام  اأوكرانيا يف  “على  وقال   
لكي ت�سبح ع�سوا، على غرار حتقيق تقدم على �سعيد مكافحة 
الف�ساد. لكّني اأعتقد اأن من حّقها اأن تنال الفر�سة نف�سها التي 

نلناها يف املا�سي«.
 ورّحبت رئي�سة املفو�سية الأوروبية اأور�سول فون دير ليني 

يف تغريدة بالتزام بافيل “القوي بقيمنا الأوروبية«.
والعلقات  وال��دف��اع  الأم���ن  جم��ال  يف  “خربتكم  وتابعت   
اخلارجية �ستكون قّيمة للحفاظ على وحدة اأوروبا على �سعيد 

دعم اأوكرانيا وتعزيزها«.

*رام اهلل 
الغربية  ال�سفة  �سمال  يف  ال�ستيطان  ملف  م�سوؤول  ح��ذر 
املتطرفني  امل�ستوطنني  اع��ت��داءات  ت�ساعد  من  دغل�ص،  غ�سان 
اليهود بحق املواطنني الفل�سطينيني يف خمتلف اأنحاء يف ال�سفة 

الغربية.
بت�ساعد  موؤ�سرات  هناك  اإن  �سحفي،  بيان  يف  دغل�ص  وقال 
املواطنني  �سد  اإرهابية  باأعمال  والقيام  امل�ستوطنني،  هجمات 

الفل�سطينيني وممتلكاتهم.
على  خا�سة  واحل���ذر  احليطة  اأخ���ذ  اإىل  الأه����ايل  ودع���ا 
املحاذية  القرى  �سيما يف  الطرقات، وتفعيل جلان احلرا�سة، ل 

للم�ستوطنات الإ�سرائيلية.

*رام اهلل 
اجتمعت القيادة الفل�سطينية، برئا�سة رئي�ص دولة فل�سطني 
اهلل  رام  مدينة  يف  الفل�سطينية  الرئا�سة  مبقر  عبا�ص،  حممود 
والتطورات  الأح����داث،  اآخ��ر  اجتماعها  يف  ا�ستعر�ست  حيث 
ال��ق��ي��ادة  ت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  والت�����س��الت  ال�سيا�سية 
اجتماع  يف  مت  ما  فيها  مبا  كافة  امل�ستويات  على  الفل�سطينية 

جمل�ص الأمن بالأم�ص.
الجتماع  عقب  لها  بيان  يف  الفل�سطينية  القيادة  وحملت 
حكومة الحتلل الإ�سرائيلي امل�سوؤولية الكاملة على الت�سعيد 
اإليه الأو�ساع ب�سبب جرائمها التي و�سلت  اخلطري الذي و�سلت 
ال�سهر احلايل، وا�ستمرارها يف ممار�ساتها  اإىل 31 �سهيدا خلل 
البيوت،  وه��دم  الأرا���س��ي،  و�سم  ال�ستعمارية،  ال�ستيطانية 
العن�سري،  والف�سل  العرقي  التطهري  و�سيا�سات  والعتقالت، 
والقتحامات  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات  وا�ستباحة 

للم�سجد الأق�سى.
نتاج  هي  ال�سيا�سات  هذه  اأن  الفل�سطينية  القيادة  واعتربت 
بتطبيق  الل��ت��زام  من  الإ�سرائيلي  الحتلل  حكومة  لتن�سل 

التفاقيات املوقعة وانتهاكها لقرارات ال�سرعية الدولية.
من  الحتلل  حكومة  الفل�سطينية،  القيادة  ح��ذرت  كما 
ال�ستمرار بهذا النهج الذي �سيوؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة باأكملها.
ودعت املجتمع الدويل والإدارة الأمريكية اإىل اإلزام حكومة 
الأمر  اجلانب،  اأحادية  اأعمالها  بوقف  الإ�سرائيلي  الحتلل 
الذي ي�سكل املدخل العملي لإعادة العتبار للم�سار ال�سيا�سي مبا 
يوؤدي اإىل اإنهاء الحتلل الإ�سرائيلي لأر�ص دولة فل�سطني على 

حدود العام 1967 مبا فيها القد�ص ال�سرقية.

*لندن
اأوقفت  اأنها  “فليبي”  الربيطانية  الطريان  �سركة  اأعلنت 

عملياتها واألغت جميع رحلتها.
و�سع  عن  نعلن  اأن  “يحزننا  توير  عرب  ال�سركة  وقالت   

فليبي حتت الإدارة )الق�سائية(«.
 واأ�سافت “توقف فليبي عملياتها. مت اإلغاء جميع رحلت 

فليبي من واإىل اململكة املتحدة ولن تعاد جدولتها«.
من  الربيطانية  امل��دين  ال��ط��ريان  هيئة  طلبت  جهتها،  من   
اإىل  الذهاب  عدم  ال�سركة  على  تذاكر  حجزوا  الذين  الركاب 
اأف��اد  ما  وف��ق  فليبي”،  رح��لت  جميع  اإل��غ��اء  مت  “فقد  املطار 

امل�سوؤول يف الهيئة بول �سميث يف بيان.
 ا�ستاأنفت “فليبي” رحلتها يف ني�سان/اأبريل بعد اإفل�سها 
�سربة  وج��ه  ال��ذي  كوفيد  وب��اء  تداعيات  ب�سبب   2020 ع��ام 

قا�سمة لكثري من الفاعلني يف قطاع الطريان.
 كانت ال�سركة يف وقت ما رائدة يف جمال الرحلت الداخلية 
يف بريطانيا، و�سرّيت ما ي�سل اإىل 530 رحلة اأ�سبوعًيا، ل �سيما 
من مطار هيرثو بلندن اإىل املدن الربيطانية، ف�سل عن رحلت 

خارجية اإىل وجهات مثل اأم�سردام وجنيف.
اأوبكو”  “ثامي  �سركة  ا�ستحوذت   ،2020 عام  اإفل�سها  بعد   
ب�سندوق  مرتبطة  �سركة  هي  والأوىل  “فليبي”،  اأ�سول  على 

ال�ستثمار الأمريكي “�ساير�ص كابيتال«

*دمشق
“ترف�ص جملة وتف�سيل” تقريرا للجنة  اأعلنت �سوريا اأنها 
دم�سق  حّمل  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  ملنظمة  تابعة  حتقيق 
 ،2018 العام  يف  قتيل   43 اأوق��ع  بالكلورين  هجوم  م�سوؤولية 

وا�سفة اإياه باأنه “م�سّلل«.
وكالة  اأوردت��ه  ال�سورية  اخلارجية  ل��وزارة  بيان  يف  وج��اء   
جملة  “ترف�ص  �سوريا  اأن  “�سانا”  الر�سمية  ال�سورية  الأنباء 
التحقيق  +فريق  ي�سمى  ما  اأ���س��دره  ال��ذي  التقرير  وتف�سيل 

وحتديد الهوية+ التابع ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية«.
دلئل  اأي  اإىل  “يفتقر  التقرير  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ���س��ارت   

علمية ومو�سوعية”، منّددة ب�”ال�ستنتاجات امل�سّللة ملعديه«.
اأ�سدرت  قد  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  وكانت   
مربرات  “هناك  اأن  اإىل  حمققوها  فيه  خل�ص  تقريرا  اجلمعة 
من  الأقل  على  واحدة  مروحية  باأن  للعتقاد”  تدفع  معقولة 
اأ�سقطت  ال�سورية  اجلوية  للقوات  تابعة  اإي-17/8  اأم  ط��راز 
يف  احلرب  خلل  دوما  مدينة  على  ال�سام  الغاز  من  اأ�سطوانتني 

�سوريا.
 و�سبق اأن قالت دم�سق وحليفتها مو�سكو اإن الهجوم الذي وقع 
من  باأمر  اإنقاذ  عمال  نّفذه   2018 ني�سان/اأبريل  من  ال�سابع  يف 
الوليات املتحدة التي �سنت، مع بريطانيا وفرن�سا، غارات جوية 

على �سوريا بعد اأيام.
 ونفت املنظمة هذه الفر�سية.

 وجاء يف تقريرها اأن فريقها “تابع بدقة خطوط التحقيق 
وال�سيناريوهات التي اقرحتها ال�سلطات ال�سورية ودول اأطراف 
ملمو�سة  معلومات  اأي  على  احل�سول  من  يتمكن  مل  لكنه  اأخرى، 

تدعمها«.
يعانون  ا  اأ�سخا�سً عاجلوا  اإنهم  حينها  اإغاثة  عّمال  وق��ال   

م�ساكل يف التنف�ص ورغوة يف الفم واأعرا�سا اأخرى.
لوثائق  ت�سريبات  انت�سرت  بعدما  اأثارت ق�سية دوما جدًل   
�سرية من قبل موظَفني �سابَقني ت�سكك يف نتائج �سابقة تو�سلت 

اإليها منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية حول هجوم 2018.
“در�سوا  حمققيها  اأن  اإىل  تقريرها  يف  املنظمة  واأ���س��ارت   
جمموعة من ال�سيناريوهات املحتملة” وخل�سوا اإىل اأن “القوات 
اجلوية العربية ال�سورية هي التي نفذت هذا الهجوم” يف دوما 

يف العام 2018.
اأنها  على  وت�سر  كيميائية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  دم�سق  وتنفي   
�سلمت خمزوناتها مبوجب اتفاق اأبرم يف العام 2013 بعد هجوم 
مفر�ص بغاز ال�سارين اأ�سفر عن مقتل 1400 �سخ�ص يف الغوطة.

 مت تعليق حق �سوريا يف الت�سويت يف منظمة حظر الأ�سلحة 
حتميلها  بعد  التعاون  رف�سها  ب�سبب   2021 العام  يف  الكيميائية 

م�سوؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.
 وُقتل يف النزاع الدامي الذي بداأ يف �سوريا يف العام 2011 
البنى  يف  هائل  بدمار  ت�سبب  وق��د  �سخ�ص،  مليون  ن�سف  نحو 
البلد  داخل  ال�سكان  ن�سف  من  اأكرث  وت�سريد  ونزوح  التحتية 

وخارجها

فوز اجلرنال املتقاعد يف حلف �سمال 
الأطل�سي بيرت بافيل برئا�سة ت�سيكيا

حتذير فل�سطيني من ت�ساعد هجمات 
امل�ستوطنني املتطرفني بال�سفة الغربية

القيادة الفل�سطينية حتمل حكومة الحتالل 
امل�سوؤولية الكاملة عن الت�سعيد امليداين

�سركة "فاليبي" اجلوية الربيطانية 
توقف عملياتها وتلغي كل رحالتها

دم�سق "ترف�ض جملة وتف�سيال" تقريرا 
ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية حول 

هجوم بالكلورين على دوما يف 2018

*اجلزائر 
اأحمد  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  التقى 
اجلالية  باأبناء  النيابي  والوفد  ال�سفدي 
ال�سفري  بح�سور  اجل��زائ��ر  يف  الأردن���ي���ة 
�سمن  وذل���ك  ال��ع��م��و���ص،  ���س��اك��ر  الأردين 
احت��اد  م��وؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  خ���لل  اأن�سطتهم 
التعاون  مبنظمة  الأع�ساء  الدول  جمال�ص 

الإ�سلمي والتي ت�ست�سيفها اجلزائر.
وا�ستمع ال�سفدي والوفد النيابي لأبرز 
امل�ستثمرين  عمل  تواجه  التي  التحديات 
لتعزيز  املتاحة  التعاون  واآف��اق  الأردنيني، 
معتربين  البلدين،  بني  التجاري  التبادل 
اإىل اجلزائر ولقائه  امللك  زيارة جللة  اأن 
اأر�سية  �سكلت  تبون  املجيد  عبد  بالرئي�ص 

خ�سبة لتعاون اأكرب بني البلدين.
جمل�ص  رئي�ص  اللقاء  خ��لل  وحت���دث 
الدكتور  املجل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  ال��ن��واب، 
الرحمن  عبد  وال��ن��واب:  احلي�سة،  ن�سار 
ال��ع��واي�����س��ة، وحم��م��د ج�����رادات، وحممد 

العلقمة، وعطا ابداح، وغازي البداوي.
ح�سوره  ال��ربمل��اين  ال��وف��د  وا���س��ل  كما 
 17 ال��دورة  للجان  الر�سمية  للجتماعات 
الفل�سطينية  الق�سية  وك��ان��ت  للموؤمتر، 
وال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 
ودعم  القد�ص،  يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية 
والإ�سلحات  للجئني،  امل�ست�سيفة  الدول 
امل��راأة  دور  بتعزيز  الأردن  ي�سهدها  التي 
وال�����س��ب��اب، وت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 
التعاون  مبنظمة  الأع�����س��اء  ال���دول  ب��ني 
الإ���س��لم��ي، وال��دف��اع ع��ن ���س��ورة الإ���س��لم 
ت�سهده  ال���ذي  اليميني  ال��ت��ط��رف  ب��وج��ه 
اأجندة  راأ���ص  على  الأوروبية  ال��دول  بع�ص 

مداخلت اأع�ساء الوفد النيابي الأردين.
وخلل اجتماع جلنة القت�ساد والبيئة 
ع�سوًا  الأرين  ال��ن��واب  جمل�ص  يعد  والتي 
اأ�ساد  فيها،  الت�سويت  حق  وميتلك  رئي�سيًا 
التي  القمة  بنتائج  النائب حممد جرادات 
جمعت جللة امللك عبداهلل الثاين واأخيه 
الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تبون والتي 
توجت بتوقيع عدة اتفاقيات بني البلدين 

ال�سقيقني.
ال�سوري  اللجوء  كلمته  يف  تناول  كما 
مطالبًا  الوطني،  القت�ساد  على  واأث���ره 

بتقدمي الدعم للدول امل�ست�سيفة للجئني، 
ك��م��ا ت���ن���اول يف ح��دي��ث��ه م���ي���زات ق��ان��ون 
ال�ستثمار الأردين وما يت�سمنه من حوافز 
وامتيازات ت�سجع امل�ستثمرين الأجانب على 

ال�ستثمار داخل اململكة.

خلل  ال�سعوب  م��روة  النائب  وق��ال��ت 
للن�ساء  ال��ع��ا���س��ر  ب��امل��وؤمت��ر  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
�سهد  الأردن  اإن  الحت���اد،  يف  الربملانيات 
تطورا ملمو�سا يف ق�سايا املراأة يف املجالت 
كافة، حيث ن�سطت موؤ�س�سات املجتمع املدين 
واقع  مناق�سة  يف  والربملانات  واحلكومات 
املراأة يف خمتلف اجلوانب لتفعيل دورها يف 

دعم التنمية ال�ساملة.
وقال النائب �سلمة البلوي اإن “املوؤمتر 
من  كربملانيني،  لنا  حقيقية  فر�سة  ي�سكل 
اأجل حتقيق ما تتطلع وت�سبوا اإليه �سعوب 
اأمتنا الإ�سلمية، وهي الزاخرة بالكثري من 
املوارد”، موؤكدًا اأن “اأمامنا الكثري من فر�ص 
جللة  بقيادة  الأردن  يف  ونحن  التعاون، 
امللك عبداهلل الثاين، نوؤمن باأهمية حتقيق 

التعاون مع الدول ال�سقيقية«.
ورقة  الغرابلي  روع��ة  النائب  وقدمت 
الن�ساء  ملوؤمتر  العامة  الأم��ان��ة  اإىل  عمل 
الربملانيات، اأكدت فيها اأن الأردن باإرادة من 
اأجرى جملة  الثاين،  امللك عبداهلل  جللة 
التحديث  منظومة  يف  �ساملة  اإ�سلحات 
كانت  والإداري،  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

ت�سب جميعها يف متكني املراأة.
قالت  الفل�سطينية،  امل�����راأة  وح����ول 
الغرابلي: اإن املراأة يف فل�سطني عانت طيلة 
املحتلة،  فل�سطني  يف  ع��ام��ًا   70 م��ن  اأك���رث 
الن�ساء  اآلف  معتقلته  يف  املحتل  وزج 
الفل�سطينيات، وتعر�ست املراأة الفل�سطينية 
يد  ع��ل��ى  وال���ع���ذاب  ال��ق��ه��ر  اأن�����واع  ل�ستى 
جادة  وقفة  اإىل  داعية  الغا�سب،  املحتل 
ول�سعب  الفل�سطينية،  للمراأة  فيها  ننت�سر 
الدكتور  النائب  وق��ال  الأع���زل.  فل�سطني 
الأردين  العربي  اأن��ا  “مني  ح��داد:  فريد 
ال��ربمل��ان  قبة  اإىل  و���س��ل  ال���ذي  امل�سيحي 
امل�سلمني  اأه��ل��ه  وهمة  ب��اأ���س��واِت  ب��ل��ده؛  يف 
يف  لأهلنا  حتية  األ��ف  اأزج��ي  وامل�سيحيني. 
امل�سلمني  اإن  القول  واأود  احلبيب،  اجلزائر 

الأو���س��ط  ال�سرق  يف  عا�سوا  وامل�سيحيني 
قرونًا عديدة، وكان عي�سهم الهانىء والود 
ال�سراكة  من��اذج  من  منوذجًا  بينهم؛  فيما 
وبهم  الأوطان  بنوا  معًا  وامل�سري،  الوطن  يف 
نه�ست وتطّورت، وبهم معًا ت�ستمّر، كانوا وما 
زالوا يف مواطن عي�سهم عائلة واحدة، مهما 

تنّوع انتماء اأبنائها الديني اأو ال�سيا�سي«.
الأردن  �سجل  “يحفل  ح��داد:  واأ�ساف 
بني  والت�سامح  الأخ���وة  من  طويل  بتاريخ 
اأ�سبوع  مبادرة  بطرح  توج  والذي  الأدي��ان؛ 
الأدي��ان من قبل جللة  العاملي بني  الوئام 
اجلمعية  وتبنتها  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك 
العامة للأمم املتحدة بالإجماع عام 2010 
حتييه  ر�سميا  ح��دث��ا  امل��ب��ادرة  لت�سبح   ،
من  الأول  الأ���س��ب��وع  يف  الدولية  املنظمة 

�سباط من كل عام«.
وعرب النائب حممد املرايات عن �سرورة 
الإ�سلمية  الربملانات  من  مواقف  اتخاذ 
يف  املتطرف  اليمني  ممار�سات  كل  لرف�ص 
للم�سحف  ت�سيء  والتي  وهولندا،  ال�سويد 
فتح  اأهمية  كلمته  يف  اأك��د  كما  ال�سريف، 
بني  والتنموي  القت�سادي  التعاون  ب��اب 
وزي��ادة  الإ���س��لم��ي  التعاون  منظمة  دول 
نظام  اإن�ساء  على  والعمل  التجاري  التبادل 
للأف�سليات التجارية بهدف تو�سيع التبادل 

التجاري بني الدول الأع�ساء.
الأمناء  جلمعية  الرابع  الجتماع  ويف 
جمل�ص  ع��ام  اأم��ني  ق��ال  ل��لحت��اد،  العامني 
النواب  جمل�ص  اإن  الغويري،  عواد  النواب 
الأردين اأطلق منذ �سنوات مركزًا للدرا�سات 
تدعيم  اإىل  يهدف  الت�سريعية  والبحوث 
الأداء الربملاين وتعزيز دور جمل�ص النواب 

يف القيام مبهامه الرقابية والت�سريعية.
وت��ق��دم ال��غ��وي��ري مب��ق��رح م��ن اأج��ل 
اأقطار  يف  الربملاين  الواقع  ورفعة  حت�سني 
للدرا�سات  مركز  باإن�ساء  يتلخ�ص  الحتاد، 
اإلكرونية  اإن�ساء من�سة  الت�سريعية يتوىل 
والت�ساور يف  املعلومات  تبادل  للم�ساعدة يف 
تتطلب  التي  الربملانية  وامللفات  املوا�سيع 
املقدمة  ال�ستف�سارات  على  والإجابة  ذلك 
من اأع�ساء املجال�ص حول دورهم الت�سريعي 
والرقابي عند عر�ص اأي مو�سوع على اأحد 

برملاناتنا.

الوفد النيابي باجلزائر يلتقي اأبناء اجلالية ويوا�سل م�ساركته 
مبوؤمتر احتاد جمال�ض الدول الأع�ساء بالتعاون الإ�سالمي
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*وكاالت
ك�سف الحتاد الأردين لكرة القدم، 
املو�سم  ب��ط��ولت  وم��واع��ي��د  تفا�سيل 
ينطلق  والذي   ،2024/2023 اجلديد 
حتى  وي�ستمر  املقبل  مايو/اآيار   4 يوم 

ال�سهر ذاته من العام املقبل.
وتفا�سيل  مواعيد  الحت��اد  وعمم 
خمتلف  على  اجل��دي��د  املو�سم  اأج��ن��دة 
تبداأ  حيث  الدرجات،  بكافة  الأندية 
اأب��ري��ل/  26 الأوىل  الت�سجيل  ف��رة 
يوليو/متوز   16 حتى  وت�ستمر  ني�سان 

.2023

أجندة البطوالت
لتعلن  الحتاد  درع  بطولة  وتنطلق 
مايو/اآيار   4 يف  الكروي  املو�سم  بداية 
وت�ستمر حتى 14 يوليو/ متوز املقبلني، 
بن�سخة  العام  ه��ذا  البطولة  لتحظى 
مع  تزامن  جديد،  وبنظام  ا�ستثنائية 

املنا�سبات الوطنية.
بنظام  ال�سوبر  كاأ�ص  مباراة  وتقام 
يومي  الأوىل،  للمرة  والإي��اب  الذهاب 
بني  امل��ق��ب��ل،  مت���وز  ي��ول��ي��و/  و28   21
الأردين  الدوري  بطل  الفي�سلي  فريقي 
حامل  وال��وح��دات   ،2022 للمحرفني 

لقب كاأ�ص الأردن املو�سم املا�سي.
الأردين  الدوري  ينطلق  املقابل،  يف 
اأغ�سط�ص/ من  الثالث  يف  للمحرفني 
التمهيدي  ال��دور  يقام  فيما  املقبل،  اآب 
لبطولة كاأ�ص الأردن ابتداًء من يوم 24 

من ذات ال�سهر، مب�ساركة اأندية الدرجة 
من  الأخ���رية  الأرب��ع��ة  وال��ف��رق  الثانية 

دوري الأوىل 2022.
وينطلق دور ال�)32( من كاأ�ص الأردن 
مب�ساركة  املقبل،  �سبتمرب/اأيلول   25 يف 
الدرجة  فرق  وباقي  املحرفني  اأندية 
من  املتاأهلة  الفرق  جانب  اإىل  الأوىل 

الدور التمهيدي.
يف  الأوىل  الدرجة  دوري  يبداأ  كما 
دي�سمرب/  13 وحتى  �سبتمرب/اأيلول   3

الثانية  والدرجة  املقبلني،  الأول  كانون 
يف 7 �سبتمرب/اأيلول وحتى 25 نوفمرب/

دوري  ينطلق  فيما  ال��ث��اين،  ت�سرين 
الثالثة اعتبارا من 15 يونيو/ الدرجة 

حزيران.

فترة التسجيل
و�سيعلن الحتاد عن فرة الت�سجيل 

حددت  فيما  لحقا،  الثانية  الرئي�سية 
لأن��دي��ة  ال��ف��رع��ي��ة  الت�سجيل  ف���رات 

الدرجات، كما يلي:
والثانية  الأوىل  الدرجة  اأندية   -
من 17يوليو/متوز وحتى 20 اأغ�سط�ص/

اآب.
- اأندية الدرجة الثالثة من 1 مايو/

اآيار وحتى 5 يونيو/حزيران.
الدرجات  لكافة  العمرية  الفئات   -

من 10 مايو/اآيار وحتى 5 يونيو/متوز.
البطولت الن�سوية 

الن�سوية،  البطولت  �سعيد  وعلى 
مايو/اآيار   12 يف  املحرفات  دوري  يبداأ 
ينطلق  فيما  �سبتمرب/اأيلول،   2 وحتى 
�سبتمرب/ خلل  لل�سيدات  الأردن  كاأ�ص 

اأيلول املقبل.
ال��درج��ة  دوري  ي��ب��داأ  امل��ق��اب��ل،  يف 
�سبتمر/ من  الرابع  يف  لل�سيدات  الأوىل 
الثاين،  نوفمرب/ت�سرين   7 وحتى  اأيلول 

دوري  بطولة  ا�ستحداث  �سيتم  فيما 
هذا  الأوىل  للمرة  الثانية  ال��درج��ة 

املو�سم.
ويتطلع الحتاد من خلل الجندة 
املالية  الأعباء  تخفيف  اإىل  املعتمدة، 
زمنية  ف��رة  ومنحها  الأن���دي���ة،  على 
اأط����ول ل��ت�����س��وي��ب اأو���س��اع��ه��ا امل��ال��ي��ة 
جانب  اإىل  الت�سجيل،  منع  وق�سايا 
عدد  رف��ع  م��ع  الفنية  الفائدة  تعزيز 
بطولت  يف  امل�ساركة  للأندية  املباريات 
الأق��ل  على  ل��ق��اء   34 اإىل  امل��ح��رف��ني 
الفئات  م��ب��اري��ات  وزي���ادة  ف��ري��ق،  لكل 

العمرية.
كما ت�سهم الأجندة املعتمدة باإتاحة 
ل�سيانة  الريا�سية،  املدن  اأمام  الفر�سة 
خمتلف  ل�ستقبال  وتهيئتها  امل��لع��ب 
اإتاحة  اإىل  بالإ�سافة  املو�سم،  بطولت 
اأمام عودة اللعبني املحرفني  الفر�سة 

باخلارج على �سبيل الإعارة.

*وكاالت
رحيل  ال�سبت،  اليوم  اجلزائري،  �سطيف  وفاق  نادي  اأعلن 

لعبه اأحمد قندو�سي، اإىل الأهلي امل�سري.
نادي  “يعلن  في�سبوك:  على  بيان  يف  �سطيف،  وفاق  وقال 
اأحمد  اللعب  لنتقال  نهائي،  لتفاق  تو�سله  �سطيف،  وفاق 

قندو�سي اإىل الأهلي امل�سري«.
كل  على  اللعب،  اإىل  بال�سكر  اجلزائري  النادي  وتقدم 
يف  التوفيق  له  ومتنى  املا�سية،  الفرة  يف  للفريق  قدمه  ما 
املرحلة املقبلة. من جهته، اأعلن اأمري توفيق، مدير التعاقدات 
“بعد  بالأهلي، �سم قندو�سي، ملدة 4 �سنوات ون�سف. واأ�ساف: 
اإنهاء  الأهلي، مت  الكامل مع حممود اخلطيب، رئي�ص  التن�سيق 
كافة الإجراءات الإدارية واملالية، مع وفاق �سطيف، يف اإطار 

العلقات املتميزة التي تربط بني الناديني ال�سقيقني«.

احتاد ال�سلة يعر�ض 
ت�سوراته لتطوير اللعبة

*وكاالت
كبري  ب�سكل  ركز  اأنه  ال�سباب،  مدرب  حلمي  اإبراهيم  الأردين  اأكد 
الرفاع  مواجهة  قبل  املا�سية  الفرة  خ��لل  الذهني  اجلانب  على 
الدور  مناف�سات  ختام  يف   ،)0-1( فريقه  بفوز  انتهت  التي  ال�سرقي 

الأول لدوري نا�سر بن حمد املمتاز.
وقال حلمي، يف ت�سريحات خا�سة ل كووورة: “تلقينا هزميتني يف 
اإخراج اللعبني  املباراة، وكان من ال�سعب  اجلولتني 9 و10 قبل هذه 
هلل  احلمد  ولكن  الفريق،  بها  مير  التي  ال�سعبة  الذهنية  احلالة  من 
ركزنا على هذا اجلانب ب�سكل كبري، واأبلغت اللعبني باأن هذه املباراة 

هي نهائية«.
اأمام  “يف احل�س�ص التدريبية دائما اأذكر اللعبني باأننا  واأ�ساف: 
واللعبني  فيها،  الفوز  ويجب  ال�سرقي،  الرفاع  مع  نهائية  مواجهة 
ظهروا مب�ستوى فني مرتفع وقدموا اأداء بطوليا، ولعبوا بقتال طوال 

ال�سوطني«.
ودائما  الثاين،  ال��دور  يف  املباريات  من  العديد  “اأمامنا  واختتم: 
نحن على ثقة كبرية بقدرات اللعبني، و�سنعمل على حتقيق النتائج 

الإيجابية”.

*وكاالت
مناف�سه  للفيحاء،  الفني  املدير  رازوفيت�ص،  فوك  ال�سربي  امتدح 
احتاد جدة، واعتربه اأف�سل فريق يلعب كرة قدم يف الدوري ال�سعودي.

مواجهة  عن  للحديث  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  الفيحات  مدرب  وقال 
الحتاد يف نهائي كاأ�ص ال�سوبر ال�سعودي، املقررة غدا الأحد “الحتاد 

كبري وميلك لعبني مميزين ويقدم اأف�سل كرة يف ال�سعودية«.
كرثة  ب�سبب  النهائية  املباراة  يف  �سيعاين  فريقه  اأن  فوك،  واعترب 
مباراة  تقدمي  من  واثقون  “لكننا  بقوله  ا�ستدرك  لكنه  الإ�سابات، 

كبرية«.
اأيام خ�سرنا من الحتاد  “قبل  وقال املدير الفني لفريق الفيحاء 

ب�3 اأهداف، لكن مباراة النهائي خمتلفة، لأننا نلعب على اللقب«.
احلرمني  خ��ادم  كاأ�ص  حققنا  اأ�سهر   4 “قبل  رازوفيت�ص  واختتم 

ال�سريفني، ونطمح اإىل حتقيق لقب اآخر«.
تاأثري  من  الفيحاء  فريق  جناح  الزقعان  علي  قلل  جانبه،  من 
جماهري الحتاد عليهم، بقوله “اعتدنا على اللعب اأمام جماهري كبرية، 

ولن نتاأثر بجماهري الحتاد«.
وتابع “كل �سيء جاهز غًدا لإ�سعاد جماهرينا وحتقيق لقب جديد، 

كما حققنا كاأ�ص امللك”.

*وكاالت
اأن  ج��دة،  احت��اد  مرمى  حار�ص  جروهي،  مار�سيلو  الربازيلي  اأك��د 
فريقه �سيخو�ص نهائي كاأ�ص ال�سوبر ال�سعودي »حل�سم اللقب ول �سيء 

غري ذلك«.
نهائي  ن�سف  يف   )1-3( بنتيجة  الن�سر  اختبار  جدة  احتاد  وعرب 

ال�سوبر، بينما تاوز الفيحاء غرميه الهلل بهدف دون رد.
مفتوح  كتاب  “الفيحاء  اليوم:  �سحفي  موؤمتر  يف  جروهي،  وقال 

بالن�سبة لنا، ونعلم كل �سيء عنه، وجاهزون للمباراة«.
خا�ص،  طابع  لها  النهائية  “املباريات  الربازيلي:  احلار�ص  واأو�سح 
لكننا كما فزنا على الن�سر يف ن�سف النهائي، نوؤمن بقدراتنا على الفوز 

يف النهائي«.
ختم  الرجيح،  لركلت  املباراة  و�سلت  اإذا  عما  �سوؤال  على  وردا 

جروهي “جاهزون لكل ال�سيناريوهات”.

*وكاالت
انفرد اأهلي جدة ب�سدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل 
اليوم  نظيفة،  بثنائية  القي�سومة،  م�ست�سيفه  على  بفوزه  ال�سعودي، 

ال�سبت، على ملعب الباطن، �سمن اجلولة 18 من امل�سابقة.
�سجل ثنائية الأهلي “ريا�ص بودبوز يف الدقيقة 17، وه�سام فايق 

يف الدقيقة 60«.
ورفع الأهلي ر�سيده اإىل النقطة 37، ليف�ص ال�سراكة مع الفي�سلي، 

الذي تعرث باخل�سارة يف هذه اجلولة.
ووا�سل الفريق الأهلوي عرو�سه اجليدة التي بداأها مع املريكاتو 

ال�ستوي، وا�ستطاع لعبوه ف�ص �سيطرتهم على اللقاء.
اأن الفريق بدا متما�سكا، ومتكن  اإل  اأن املباراة خارج ملعبه،  ورغم 
وافتتح  البينية،  فايق  ه�سام  متريرة  ا�ستغلل  من  ب��ودب��وز  ريا�ص 

الت�سجيل مبكرا.
 ويف ال�سوط الثاين، عزز ه�سام فايق تقدم فريقه بت�سجيل الهدف 

الثاين يف الدقيقة 60.

*وكاالت
اأكد اأحمد عبد القادر، لعب الأهلي، اأن الفريق الأحمر ي�ستهدف 
ذهبية مونديال الأندية، يف م�ساركته الثالثة على التوايل هذا العام 

باملغرب.
امليدالية  “هدفنا  الفيفا:  موقع  مع  حوار  يف  القادر،  عبد  وقال   
اأق�سى  اأف�سل ما لدينا، وبذل  اإىل البطولة لتقدمي  الذهبية، ذاهبون 

اجلهد، من  اأجل التتويج«.
واأ�ساف: “لدينا طموحات كبرية للغاية، خا�سة اأننا منلك  تاريخا 

م�سرفا يف مونديال الأندية، من خلل امل�ساركة يف 7 ن�سخ«.
البطولة،  يف  ي�سارك  فريق  واأي  �سيتي،  اأوكلند  “نحرم  وزاد:   
املهمة  والركيز.  اجلدية  املواجهة  مبنتهى  هذه  مع  نتعامل  و�سوف 
لي�ست �سهلة«. وتابع: “ريال مدريد فريق كبري ون�سعى لأن تكون هذه 
اأن  النهائي(، ونوؤمن  اأر�ص الواقع )نتاأهل لن�سف  املواجهة فعلية على 

 ذلك لن يحدث اإل اإذا قدمنا اأف�سل ما ميكننا تقدميه«.
امل�سري،  الدوري  الزمالك يف  الفوز على  اأن  الأهلي  واأو�سح لعب   
ال�سابقني  مدربيه  تقييم  راف�سا  كبرية،  معنوية  دفعة  اللعبني  منح 

واملدرب احلايل فايلر موؤكدا اأن لكل مدرب طابعه اخلا�ص.
  ووا�سل: “لدي طقو�ص قبل املباريات، حيث اأغلق عيني متاما ملدة 
10 دقائق، واأتخيل �سيناريوهات عديدة، ميكن اأن حتدث خلل اللقاء، 
واأجهز نف�سي للتعامل معها باأكرث من  طريقة، واأحب احتفال )الثلج يف 

عروقي(”. 

*وكاالت
جدة،  احتاد  و�سط  لعب  هرنيكي،  برونو  الربازيلي  ي�ستبعد  مل 
لكورينثيانز  اللعب  له  �سبق  حيث  الربازيلي،  ال��دوري  اإىل  العودة 

وباملريا�ص.
وينتهي عقد هرنيكي مع احتاد جدة يف يونيو/حزيران املقبل.

“كل  الربازيلية:   »UOL« ل�سبكة  �سنة(   33( هرنيكي  وق��ال 
واأنتظر  الحتاد  مع  بعملي  القيام  يف  �ساأ�ستمر  مفتوحة.  الحتمالت 
الفر�سة  يل  اأتيحت  اإذا  و�سعي.  هو  ما  لأرى  العام،  منت�سف  حتى 

للعودة، �ساأكون �سعيدا«.
تنتظر  التي  ال�ستحقاقات  على  ين�سب  تركيزه  اأن  اللعب  واأكد 

فريقه يف الوقت احلايل.
وبلغ  رونالدو،  كري�ستيانو  له  يلعب  الذي  بالن�سر  الحتاد  واأطاح 
نهائي كاأ�ص ال�سوبر ال�سعودي، ليواجه الفيحاء على اللقب غدا الأحد.

لكني  الربازيل،  عن  متاما  خمتلفة  هنا  “الثقافة  هرنيكي  واأو�سح 
فوجئت بحياة متفتحة هنا، بعد اأن اعتقدت اأنها بلد اأكرث انغلقا، لكن 
عندما و�سلت، راأيت اأنها رائعة. املدينة التي اأعي�ص فيها )جدة(على 

ال�ساطئ وبها عدة اأماكن للرفيه”.

*وكاالت
اأحيا الن�سر اآماله جمددا يف احل�سول على لقب الدوري ال�سعودي 
بنتيجة  ثمني،  لفوز  املت�سدر  الأهلي  اأمام  تاأخره  قلب  اأن  بعد  املمتاز، 
يف  بجدة،  ال�سباب  رعاية  �سالة  على  ال�سبت  اليوم  م�ساء   ،)69-73(

قمة اجلولة 19.
و�سارك الن�سر، فريق الأهلي يف �سدارة الدوري، حيث يت�ساويان يف 
النقاط مع وجود 3 مباريات متبقية لكل فريق، ويف حال بقاء النقاط 

مت�ساوية �سيح�سم لقب الدوري مبباراة فا�سلة بني الفريقني.
وكان الأهلي قد اأنهى ال�سوط الأول متقدما بنتيجة )37-28(، اإل 
اأن �سلة الن�سر جنحت يف قلب النتيجة يف الربعني الثالث والرابع رغم 
غياب 3 من اأبرز لعبي الن�سر، اأيوب هو�ساوي وخالد املزيدي بجانب 

امل�ساب م�سعب قا�سي.
ويف مباريات اأخرى �سمن نف�ص اجلولة، وا�سل اأحد مت�سكه باملركز 

الثالث، بعد فوزه على م�سيفه العدالة يف الأح�ساء )97-101(.
تاأخره لفوز يف  اأن قلب  الرابع، بعد  املركز  الفتح يف �سمان  وجنح 
-84( بنتيجة  بالأح�ساء  �سالته  يف  الوحدة  على  الأخ��رية  الثواين 

.)85
وحقق الهلل فوزا �سهل على التعاون ب�سالته يف الريا�ص بنتيجة 
)85-70( لي�ستمر باملركز ال�ساد�ص، بينما حقق الحتاد فوزا معنويا 

على الأن�سار بجدة بنتيجة )79-71( ليحافظ على املركز ال�سابع.
�سبا  على  تغلب  اأن  بعد  ال��دوري،  يف  ر�سميا  البقاء  ال�سلم  و�سمن 

بنتيجة )75-62( يف �سالته بالقطيف.
و�سيتوقف الدوري ملدة 45 يوما ب�سبب م�ساركة املنتخب ال�سعودي 
يف  ي�ستاأنف  اأن  على  العامل،  لكاأ�ص  املوؤهلة  النهائية  الت�سفيات  يف 

منت�سف �سهر مار�ص/اآذار املقبل.

�سيالجنور املاليزي 
يقدم الروابدة للجماهري

*وكاالت
اجلماهري  اأم��ام  اجل��دد  حمرفيه  املاليزي،  �سيلجنور  ن��ادي  قدم 

وو�سائل الإعلم املختلفة.
الذين  الأجانب،  املحرفني  بني  من  الروابدة  نور  الأردين  وك��ان 
قبل  ر�سمي  ب�سكل  معه  تعاقد  بعدما  املاليزي،  �سيلجنور  قدمهم 

اأ�سبوعني.
املاليزية،  اجلماهري  م��ن  بالغة  بحفاوة  ال��رواب��دة  ن��ور  ومتتع 
والتقطوا معه ال�سور التذكارية، وح�سلوا على �سور اللعب الأردين، 

والتي حتمل توقيعه.
نور  الأردين  الثنائي  املاليزي،  �سيلجنور  �سفوف  يف  ويتواجد 
ملو�سم  الفريق  مع  عقده  جدد  الذي  العرب،  يزن  واملدافع  الروابدة 

اآخر.
ويعترب نور الروابدة من اأبرز لعبي الكرة الأردنية، وبداأ م�سريته 

مع نادي اجلزيرة.
املحرق  م��ع  ناجحة  احرافية  تربة  ال��رواب��دة،  ن��ور  وخ��ا���ص 
معه  واأح��رز  مو�سم،  ن�سف  ملدة  الفي�سلي  مع  لعب  وبعدها  البحريني، 

لقب الدوري املحلي.

الأهلي يخطف
 �سفقة قندو�سي من الزمالك

التفا�سيل الكاملة 
للمو�سم اجلديد يف الأردن

*وكاالت
توجهه  عن  ال�سلة،  كرة  احت��اد  ك�سف 
اأو 9 يف املرحلة  لرفع عدد الأندية اإىل 8 

املقبلة، ملا يخدم تطلعات تطوير اللعبة.
جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�سحفي الذي 
احل�سني  مبدينة  الحت���اد  مقر  يف   ، عقد 
املوؤقتة  اللجنة  رئي�ص  بح�سور  لل�سباب، 
ال�سر  واأم��ني  عليان  حممد  ال�سلة  لحت��اد 
العام املهند�ص نبيل اأبو عطا وع�سو جمل�ص 
بطولت  ومفو�ص  تيجاين  اأحمد  الإدارة 
وع��دد من ممثلي  ال��دوري م�سر جم��دوب، 

و�سائل الإعلم.
مدة  اإط��ال��ة  “هدفنا  عليان:  وق��ال 
الن�ساط ال�سلوي يف الأردن، وهذا يتطلب 
ت�سعة  اأو  ثمانية  اإىل  الأندية  عدد  رفع 
احلالية،  املرحلة  يف  حد  كاأق�سى  اأندية 
بعني  الأخ��ذ  مع  الفني”،  امل�ستوى  لرفع 
للأندية،  املالية  الل��ت��زام��ات  العتبار 
يوم  الحت��اد  يلتقيها  اأن  املقرر  من  التي 
الروزنامة  ملناق�سة  الثلثاء،  غد  بعد 

املقرحة.
بطولتي  ا�ستحداث  عن  عليان  وك�سف 
اإىل  التاأهيلية  والبطولة  الحت���اد  درع 

جانب بطولتي الدوري والكاأ�ص.
وم�ساركته  الوطني  املنتخب  وح��ول 
امل��ق��ب��ل��ة يف امل���ب���اري���ات امل��ه��م��ة امل��وؤه��ل��ة 
لعب  “اأبدى   : عليان  ق��ال  للمونديال 
رغبة  ال��دوي��ري  اأحمد  الوطني  املنتخب 
يف  املنتخب  �سفوف  يف  بالتواجد  كبرية 
النافذة ال�ساد�سة والأخرية من الت�سفيات، 
الر�سمية  املوافقة  على  ح�سوله  بانتظار 
من ناديه بور�سا �سبور الركي، كما �سيكون 
املجن�ص الأمريكي دار تاكر حا�سرا لتعزيز 
املباريات  خلل  الوطني،  املنتخب  �سفوف 

املقبلة املوؤهلة لكاأ�ص العامل.
ب�����دوره، اأك����د اأم����ني ال�����س��ر ن��ب��ي��ل اب��و 
دخول  يف  جديدة  اأندية  رغبة  عن  عطا، 
فكرة  ا�ستحدثنا  حيث  ال�سلة،  كرة  لعبة 
اأمام  الطريق  لتمهيد  التاأهيلية  البطولة 
بالدرجة  ال��ت��واج��د  يف  ال��راغ��ب��ة  ال��ف��رق 

املمتازة �سمن �سروط معينة، �سنناق�سها مع 
الأندية يف الجتماع املقبل«.

للحتاد  اجلديدة  الروزنامة  وتت�سمن 
املقرحة  الروزنامة  م�سودة  يف  تعديلت 
ال�سماح  تت�سمن  والتي  اجلديد،  للمو�سم 
�سروط  �سمن  اث��ن��ني  حم��رف��ني  بتواجد 

معينة يف بطولة الدوري املمتاز.
ج��وائ��ز  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  و���س��اع��ف��ت 
بحيث  اجل��دي��د،  للمو�سم  املمتاز  ال���دوري 
و35  دينار،  األ��ف   60 على  البطل  يح�سل 
دينار  األ���ف  و25  للو�سيف،  دي��ن��ار  األ���ف 
دينار  األ��ف  و15  الثالث،  املركز  ل�ساحب 
دينار  اآلف  و10  الرابع،  املركز  ل�ساحب 
ل�ساحب املركز اخلام�ص، و5 اآلف ل�ساحب 
ل�ساحبي  دي��ن��ار  واأل���ف  ال�ساد�ص  امل��رك��ز 
جمموعه  ومبا  والثامن،  ال�سابع  املركزين 
كل  ح�سول  جانب  اإىل  دي��ن��ار،  األ��ف   152
بالإ�سافة  دينار  اآلف   10 مبلغ  على  ن��اد 
اللعب الأجنبي  ملا يح�سل عليه من دعم 

وفقا لل�سروط.

مدرب ال�سباب:
 جنحت يف املهمة ال�سعبة

رازوفيت�ض: احتاد جدة 
اأف�سل فريق يقدم كرة بال�سعودية

جروهي: جاهزون لكل ال�سيناريوهات 
يف نهائي ال�سوبر ال�سعودي

اأهلي جدة يعرب القي�سومة 
وينفرد ب�سدارة دوري يلو

جنم الأهلي: هدفنا ذهبية 
املونديال.. واأتطلع ملواجهة كورتوا

هرنيكي: جدة غريت
 فكرتي عن ال�سعودية

الن�سر يقهر الأهلي ويتم�سك 
باملناف�سة على دوري ال�سلة
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إلعالناتكم في صحيفة 

065154001

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  امل��ادة)277/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 
املطاعم  وادارة  للمعجنات  جبيل  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 
امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  ال�سياحية 

املحدودة /  حتت الرقم )53880( بتاريخ ) 6/3/2019(
املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )24/1/2023(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
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*وكاالت 
الأوك����راين  ال��رئ��ا���س��ي  امل�ست�سار  ق��ال 
عاجلة  حمادثات  اإن  بودولياك،  ميخايلو 
طلبات  ب�ساأن  وحلفائها،  كييف  بني  ترى 
بعيدة  �سواريخ  على  للح�سول  اأوك��ران��ي��ا 
من  رو�سيا  ملنع  �سرورية  اإنها  تقول  امل��دى 

تدمري املدن الأوكرانية.
على  باحل�سول  وعودا  اأوكرانيا  وتلقت 
وتطالب  غربية،  دول  من  قتالية  دبابات 
القوات  على  للرد  مقاتلة  بطائرات  اأي�سا 
تتقدم  التي  ملو�سكو،  واملوالية  الرو�سية 
ببطء على امتداد جزء من خط املواجهة.

ف��ري��دوم  ل�سبكة  ب��ودول��ي��اك  واأ���س��اف 
“لتقلي�ص  الأوك���ران���ي���ة:  التلفزيونية 
الرو�سي  للجي�ص  الرئي�سي  ال�سلح  )تاأثري( 
التي ي�ستخدمها  املدفعية  ب�سكل كبري، وهو 
�سواريخ  اإىل  نحتاج  اجلبهة،  على  اليوم 

تدمر م�ستودعاتهم«.
القرم  جزيرة  �سبه  يف  “يوجد  وق��ال: 
اأكرث من 100  )التي ت�سيطر عليها رو�سيا( 

م�ستودع مدفعية«.
واأ�ساف امل�سوؤول البارز من دون اخلو�ص 
اأول  املفاو�سات  ف��اإن  “لذلك  تفا�سيل:  يف 

بخطى  مت�سي  وث��ان��ي��ا  ب��ال��ف��ع��ل.  ج��اري��ة 
مت�سارعة«.

ت�����س��ري��ح��ات ل��ل��رئ��ي�����ص الأوك������راين 
امل�سائي  خطابه  يف  زيلين�سكي  فولودميري 

امل�سور
الهجمات  ا�ستباق  ت��ري��د  »اأوك��ران��ي��ا   
ال���رو����س���ي���ة ع��ل��ى امل���ن���اط���ق احل�����س��ري��ة 

الأوكرانية واملدنيني«.
بعيدة  �سواريخ  اإىل  بحاجة  »اأوكرانيا   
امل���دى حل��رم��ان امل��ح��ت��ل م��ن ف��ر���س��ة و�سع 
قاذفات �سواريخ يف مكان ما بعيدا عن خط 

املواجهة وتدمري املدن الأوكرانية«.
)اإيه  ال�ساروخ  اإىل  بحاجة  »اأوكرانيا   
الذي  ال�سنع،  اأمريكي  اإ�ص(  اإم  �سي  اإيه  تي 
يبلغ مداه 297 كيلومرا”، علما اأن وا�سنطن 

اأحجمت حتى الآن عن توفري هذا ال�سلح.
�سلح  نفى  ال�سبت،  من  �سابق  وقت  ويف 
اأفاد  اجلو الأوكراين �سحة تقرير �سحفي 
باأنه ينوي احل�سول على 24 طائرة مقاتلة 
حول  املحادثات  اإن  قائل  حليفة،  دول  من 
عمليات الت�سليم املحتملة ل تزال م�ستمرة.
الإ�سبانية  “اإلبايي�ص”  �سحيفة  كانت 
يوري  اجلو  �سلح  با�سم  املتحدث  عن  نقلت 

مبدئيا  ت�سعى  اأوكرانيا  اإن  قوله  اإه��ن��ات، 
من  منهما  كل  يتكون  �سربني  على  للح�سول 
12 طائرة، واإنها تف�سل اأن تكون الطائرات 

من طراز “اإف 16«.
لكن يف بيان اأر�سل اإىل �سحيفة “بابل” 
قال  ال�سبت،  الأوك��ران��ي��ة،  الإل��ك��رون��ي��ة 
اإهنات اإن ت�سريحاته خلل اإفادة �سحفية 
ت��زال  “ل  وت��اب��ع:  تف�سريها”،  “اأُ�سيء 
املفاو�سات  مرحلة  يف  الآن  حتى  اأوكرانيا 
حتديد  حاليا  وي��ج��ري  ال��ط��ائ��رات،  ح��ول 

طرازاتها وعددها«.
كان اإهنات ذكر خلل اإفادته ال�سحفية 
اخليار  تكون  رمبا   ”16 “اإف  الطائرات  اأن 
الأمثل، بو�سفها مقاتلة متعددة املهام لتحل 
الطائرات  من  احلايل  البلد  اأ�سطول  حمل 
احلقبة  اإىل  تعود  التي  القدمية  احلربية 

ال�سوفيتية.
وقال نائب م�ست�سار الأمن القومي للبيت 
الأبي�ص جون فايرن، اخلمي�ص، اإن الوليات 
فكرة  �سديدة”  “بعناية  �ستدر�ص  املتحدة 
اإمداد الطائرات مع كييف وحلفائها، بينما 
ا�ستبعد وزير الدفاع الأملاين قبل اأيام فكرة 

اإر�سال طائرات اإىل اأوكرانيا.

*باماكو 
جلماعة  ت��اب��ع  اإع���لم���ي  م��ن��رب  ن�����س��ر 
»ن�سرة الإ�سلم وامل�سلمني« املوالية لتنظيم 
يف  قبائل  لبيعة  فيديو  الإرهابي،  القاعدة 
لزعيم  مايل  �سمال  ميناكا  بولية  »اأزواغ« 
تناف�ص  و���س��ط  غ���ايل،  اأغ  اإي���اد  اجل��م��اع��ة 
حمموم مع تنظيم »داع�ص« على النفوذ يف 

الولية ال�سراتيجية.
ويف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
تن�سط  حيث  اأزواد  اإقليم  يف  م�سدر  يف�سر 
للجماعة  ال��ق��ب��ائ��ل  ت��اأي��ي��د  اجل��م��اع��ت��ان، 
لل�ستهلك  “يهدف  باأنه  للقاعدة  التابعة 
جماعة  منا�سري  ح�سد  واأي�سا  الإعلمي، 

الن�سرة يف املواجهات مع تنظيم داع�ص«.
ال�سخ�سيات  اأن  اإىل  امل�سدر  لفت  كذلك 
التي ظهرت يف البيعة خارجة عن القانون، 
�سد  والنهب  وال�سرقة  البلطجة  و”متار�ص 
اأبناء �سعبها، ومطرودة من القبيلة”، ل من 

وجهاء القبائل كما تدعي الن�سرة.
بح�سور  البيعة  متت  للفيديو،  ووفقا 
وامل�سلمني”  الإ�سلم  “ن�سرة  جماعة  ممثل 
يف منطقة تقع على حدود مايل مع النيجر.

ميناكا.. م�سدر التمويل
وتعد منطقة ميناكا هدفا ا�سراتيجيا 
وتنظيم  وامل�سلمني  الإ�سلم  ن�سرة  جلماعة 
�سديد  تناف�ص  وحمل  مايل،  يف  “داع�ص” 

والنيجر  م��ايل  بني  ملوقعها  نظرا  بينهما، 
اجلماعات  ميكن  مما  اجلزائر،  من  وقربها 
الإره���اب���ي���ة م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ط��رق 
التهريب، اأبرز م�سادر متويلها، ح�سب اأ�ستاذ 
اأغ  العلوم ال�سيا�سية بجامعة باماكو حممد 

اإ�سماعيل.
امل�سلحني  التهريب  اأن�سطة  وت�سمل 
واملهاجرين  والوقود  واملخدرات  وال�سلح 

غري ال�سرعيني.
“احلركة  يف  املوؤ�س�ص  الع�سو  ويتفق 
الوطنية لتحرير اأزواد” بكاي اأغ حمد، يف 
اأن ميناكا حتولت لنقطة �سراع بني الن�سرة 
مواد  على  حتتوي  اأي�سا  لأنها  و”داع�ص”، 

خام ثمني وغنية بالذهب.
الذين  املنطقة،  �سكان  ال�سراع  ويطال 
من  )امل��ك��ون  “داع�ص”  تنظيم  ي��رت��ك��ب 
بهم  الرعب  لبث  جم��ازر  �سدهم  اأج��ان��ب( 
وت�سهيل ا�ستيلئه على اأرا�سيهم وموا�سيهم، 

وتوطني عنا�سره حملهم، وفقا لبكاي.
اأبرز معارك املتناف�سني

جماعتي  ب��ني  �سارية  م��ع��ارك  وقعت   
واأكتوبر  م��اي��و  ب��ني  و”داع�ص”  الن�سرة 

املا�سيني، بهدف ال�سيطرة على ميناكا.
 ال�ستباكات حدثت يف مناطق اأغزراغن 

واأ�سربنوكار وتاملت واإن�سنانن، مبيناكا.
ا�ستباكات  و�سبتمرب  مايو  �سهرا  �سهد   

انتهت بتعزيز وجود  عنيفة بني اجلانبني، 
الولية. “داع�ص” يف 

يف  اأغ��زراغ��ن  بلدة  �سهدت  اأكتوبر،  يف   
“داع�ص”  ن��ف��وذ  حت��ت  ال��واق��ع��ة  املنطقة 
يف  فادحة  خ�سائر  �سببت  طاحنة،  معارك 

�سفوف جماعة الن�سرة.
 كذلك �سهدت منطقة اإن�سنانن ا�ستباكات 
من  “داع�ص”  بان�سحاب  انتهت  عنيفة 
الن�سرة  جماعة  عنا�سر  ودخول  املنطقة، 
حتت  تقع  التي  اأ�سرنبوكار،  منطقة  اإىل 

�سيطرة “داع�ص” منذ مار�ص.
مناطق النفوذ والنت�سار

منطقة  يف  ب��ق��وة  “داع�ص”  وي��وج��د 
مايل  �سمايل  اأزواد  بني  الثلثة  احل��دود 

والنيجر وبوركينا فا�سو.
كثف  حت���دي���دا،  م��ي��ن��اك��ا  ولي����ة  ويف 
ال�سكان  �سد  هجماته  الإره��اب��ي  التنظيم 
املدنيني اأكرث من اأي وقت م�سى، وقتل اأكرث 
األف مدين وع�سرات اجلنود من حركة  من 

بلت فورم )جماعة اأزوادية(.
على  املعتمدة  الن�سرة  جماعة  اأم���ا 
ال�سريط  على  فتنت�سر  املحليني،  تنيد 
وموريتانيا ومنطقة  مع اجلزائر  احلدودي 
من  “داع�ص”  ط��رد  وت�ستهدف  ما�سينا، 
حتت  البلد  �سمايل  مناطق  واإب��ق��اء  م��ايل 

�سيطرتها.

*وكاالت
دبلوما�سيون  فيهم  مبن  املئات  �سارك 
اأجانب ونا�سطون يف تكرمي حمام مدافع عن 
حقوق الإن�سان ُقتل يف اإ�سواتيني، يف هجوم 
اآخر  يف  ال�سيا�سي  العنف  حيال  القلق  اأثار 
ملكي  نظام  يحكمها  زال  ما  اإفريقية  دولة 
نا�سط  وهو  ما�سيكو،  ثولين  وقتل  مطلق.  
�سيا�سي عرف مبعار�سته ال�سر�سة لل�سلطات 
عندما اأطلق م�سّلحون جمهولون النار عليه 

عرب نافذة منزله ال�سبت املا�سي.
امللك  دع��ا  مقتله،  م��ن  �ساعات  وق��ب��ل   
م�سواتي الثالث النا�سطني الذين يتحّدونه 
“تعّر�سهم  اإزاء  الدموع”  “ذرف  عدم  اإىل 

للقتل على اأيدي مرتزقة«.
ال��ولي��ات  م��ن  دبلوما�سيون  وح�سر   
واململكة  الأوروب������ي  والحت����اد  امل��ت��ح��دة 

تاأبني  م��را���س��م  امل��ت��ح��دة  والأمم  امل��ت��ح��دة 
العا�سمة  اأط���راف  على  اأجله  من  اأقيمت 

القت�سادية مانزيني.
حقوقيون  ونا�سطون  حمامون  وتوّجه   
من عدة بلدان اإفريقية اأخرى اإىل الدولة 
وموزمبيق  اإفريقيا  جنوب  ب��ني  الواقعة 

للم�ساركة يف تكرمي ما�سيكو.
ج��ورج  املتحدة  الأمم  م��ن��دوب  وق���ال   
خ�سارة  يكن  “مل  ما�سيكو  قتل  اإن  وا�سريا 
لإ�سواتيني فح�سب، بل للعامل والإن�سانية. 
ل ميكننا تّنب ال�سعور باملرارة لأن ثولين 

مل ي�ستحق املوت بهذه الطريقة«.
يكون موته عبثيا.  األ  “يجب  واأ�ساف   
القائلة  النظرية  كان ثولين يف قلب هذه 

اإنه ميكن اإ�سلح هذا البلد عرب احلوار«.
 ق�سى ما�سيكو )52 عاما( معظم حياته 

نا�سطي  وميّثل  ال��دول��ة  قمع  يحارب  وه��و 
املعار�سة اأمام املحاكم.

ازدراء  بتهمة  �ُسجن   ،2014 وع���ام   
ت�سمنت  م��ق��الت  خلفية  ع��ل��ى  املحكمة 
مّتت  لكن  والق�ساء،  للحكومة  ان��ت��ق��ادات 
ت��ربئ��ت��ه يف م��رح��ل��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف واأط��ل��ق 
���س��راح��ه ب��ع��د ع����ام.  وع��ن��دم��ا ق��ت��ل، ك��ان 
ما�سيكو يقود ائتلفا وا�سعا ي�سم جمموعات 
ت�سرين  يف  ت�سّكل  ومدنية  دينية  �سيا�سية 
مع  التحاور  بهدف   2021 الثاين/نوفمرب 
امللك واإيجاد خمرج لأزمة �سيا�سية يعي�سها 

البلد الذي يعد 1،2 مليون ن�سمة.
كانت  التي  اإ�سواتيني  قمعت  ولطاملا   
علما  املعار�سة  ب�سوازيلند  �سابقا  تعرف 
باأنها حتظر الأحزاب ال�سيا�سية منذ العام 

.1973

اأوكرانيا تفاو�ض حلفاءها 
للح�سول على �سواريخ بعيدة املدى

مايل.. "فيديو البيعة" 
يوؤجج �سراع الن�سرة وداع�ض

املئات ي�ساركون يف تكرمي 
نا�سط �سيا�سي ُقتل يف اإ�سواتيني

*واغادوغو
“�سيادة”  اأج��ل  من  واغ��ادوغ��و  يف  ال�سبت  الآلف  تظاهر 
بوركينا فا�سو ودعًما للمجل�ص الع�سكري احلاكم، بعد اأيام قليلة 
من تاأكيد خروج القوات الفرن�سية من البلد بحلول نهاية ال�سهر.

بو�سط  الأّم���ة  �ساحة  يف  املجتمعون  املتظاهرون  وحمل 
العا�سمة لفتات مكتوب عليها “ت�سقط الإمربيالية” و”ت�سقط 
ال�سيا�سة الفرن�سية يف اإفريقيا” و”ل لإملءات ماكرون” و”اإىل 

الأمام من اأجل �سيادة بوركينا فا�سو«.
كبرية  ولف��ت��ات  رو�سية  اأع��لًم��ا  ا  اأي�سً متظاهرون  وحمل   
عليها �سور الرئي�ص املايل اأ�سيمي غويتا ونظريه الغيني مامادي 
دومبويا اللذين و�سل اإىل ال�سلطة بف�سل انقلب مثلما ح�سل مع 

الرئي�ص النتقايل يف بوركينا فا�سو اجلرنال اإبراهيم تراوري.
احل�سن  ال�سلطة  لنتقال  الداعمة  املنظمات  رئي�ص  وق��ال   
كواندا “اليوم هو يوم �سيادة بوركينا فا�سو! اإنه يوم مميز يجتمع 
نعم  للإمربيالية،  +ل  لقول  فا�سو  بوركينا  مواطني  جميع  فيه 
ل�سلطة اإبراهيم تراوري النتقالية+ الذي يتخذ اإجراءات من 
ا من اأجل جي�ص قوي مبا يكفي ملحاربة  اأجل �سيادتنا ولكن اأي�سً

اجلهاديني«.
لزار  الإفريقية  الثورية  احل��رك��ة  با�سم  الناطق  وق��ال   
اأجنبية  ع�سكرية  قواعد  نريد  نعد  “مل  للمتظاهرين  ياميوغو 
�سنبقى  للجانبني.  املربح  والتعاون  الحرام  نريد  اأر�سنا.  على 

يقظني حتى تتحرر بوركينا فا�سو من الإمربيالية الغربية«.
 ومن جهته، اعترب قائد منا�سري التعاون بني بوركينا فا�سو 
ورو�سيا حممد �ساوادوغو اأن “هناك فر�ص اأخرى للتعاون متاحة 

لنا يف احلرب �سد الإرهاب ل �سّيما مع رو�سيا«.
 2015 عام  منذ  �سمالها،  �سيما  ول  فا�سو،  بوركينا  وتواجه   
هجمات متزايدة جلماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة 
على  ن��ازح  ومليوين  القتلى  اآلف  خّلفت  الإ�سلمية،  وال��دول��ة 

الأقل. 
اأرا�سيها،  على  فرن�سا  وجود  فا�سو  بوركينا  انتقدت  ولطاملا   
ا اأنها كانت قوة ا�ستعمارية �سابقة ولها قاعدة ع�سكرية  خ�سو�سً
القوات  برحيل  الإثنني  ال�سلطات  طالبت  حيث  واغادوغو،  يف 

الفرن�سية يف غ�سون �سهر.
 واأعلنت فرن�سا اخلمي�ص ا�ستدعاء �سفريها يف بوركينا فا�سو 
غداة موافقتها على طلب �سحب قواتها من م�ستعمرتها ال�سابقة. 

*باريس
بالإفراج  للمطالبة  باري�ص  يف  الأ�سخا�ص  ع�سرات  تّمع 
الفوري عن الفرن�سيني املحتجزين يف اإيران، والتنديد ب�”�سيا�سة 

احتجاز الرهائن” التي ينتهجها النظام الإيراين.
 خلف لفتة كبرية ُكتب عليها “احلرية للرهائن يف اإيران”، 

تّمع اأفراد عائلت املحتجزين رافعني �سور اأقربائهم.
 وقالت نوميي كولر، �سقيقة املدّر�سة �سي�سيل كولر املوقوفة 
“نحن  التج�س�ص  بتهمة  باري  جاك  �سريكها  مع  اأيار/مايو  منذ 
عائلت واأ�سدقاء” املحتجزين، ندرك “املحنة التي ل تطاق من 

جراء وجود �سخ�ص عزيز حمتجز من قبل النظام الإيراين«.
اإيران. وقالت  �سبعة فرن�سيني حمتجزين يف  ر�سميا، هناك   
واحلب�ص  اإن�سانية،  غري  احتجاز  ظروف  من  “يعانون  اإنهم  كولر 
والع��راف��ات  لها،  نهاية  ل  التي  وال�ستجوابات  الن��ف��رادي، 

املنتزعة ق�سرا، واملحاكمات ال�سورية«.
“نطلب  وقالت  يوميا،  تزداد  املعاناة  اأن  على  كولر  و�سّددت   

الإفراج عنهم فورا ومن دون �سروط«.
بريري  بنجامان  �سقيقة  بريري،  بلندين  قالت  جهتها  من   
باحلب�ص  حكم  بحقه  وال�سادر   2020 اأيار/مايو  منذ  املوقوف 
ثماين �سنوات وثمانية اأ�سهر لإدانته بالتج�س�ص، اإن املحتجزين 

رمق، باتوا �سعفاء نف�سيا وج�سديا وبل اأفق«. اآخر  على  “باتوا 
 و�سارك يف التحّرك داعمون للباحثة فاريبا عادخلاه التي 
خم�ص  باحلب�ص  عليها  وحكم   2019 حزيران/يونيو  يف  اأوقفت 
�سنوات لإدانتها بامل�ص بالأمن القومي، وللوي اأرنو الذي اأوقف يف 

28 اأيلول/�سبتمرب.
برنار  الفرن�سي-الإيرلندي  اإي��ران  يف  ُيحتجز  ه��وؤلء  اإىل   
يثري  وال��ذي  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  مطلع  منذ  املوقوف  فيلن 
و�سعه ال�سحي قلق عائلته وال�سلطات الفرن�سية، و�سخ�ص اآخر 

مل تك�سف هويته.
ي�سفهم  ال���ذي  الغربيني  امل��وق��وف��ني  ع�سرات  اإي���ران  ويف   
و�سيلة  الثوري  احلر�ص  ي�ستخدمهم  اأب��ري��اء  باأنهم  داعموهم 

�سغط.
اتفاق  اإحياء  اإىل  الكربى  الغربية  وال��دول  اإي��ران  وت�سعى   
�سلمية  �سمان  بهدف   2015 العام  يف  اإليه  التو�سل  مت  دويل 
�سلح  حليازة  بال�سعي  اإيران  وُتتهم  الإيراين.  النووي  الربنامج 

نووي، وهو ما تنفيه طهران.
امل�سوؤولني  على  عقوبات  جمموعة  غربية  دول  وفر�ست   
ال�سالعني يف قمع احلركة الحتجاجية ال�سعبية التي ت�سهدها 
اأيلول/ اأميني )22 عاما( يف 16  مه�سا  ال�سابة  وفاة  اإيران منذ 

انتهاك  بتهمة  الأخلق”  “�سرطة  اعتقلتها  بعدما  �سبتمرب 
اجلمهورية  يف  الن�ساء  على  املفرو�سة  ال�سارمة  اللبا�ص  قواعد 
الإ�سلمية.  كذلك ُفر�ست عقوبات على اإيران ب�سبب تزويدها 

مو�سكو م�سرّيات ا�ستخدمتها رو�سيا يف حربها على اأوكرانيا.
�سيا�سة  مبمار�سة  طهران  فرن�سا  بينها  ع��دة  دول  وتّتهم   

ا�ستخدام الرهائن ورقة م�ساومة.
اخلارجية  وزارة  اأك��دت  الأول/دي�سمرب  كانون  نهاية  يف   
الفرن�سية اأن التعبئة “كاملة” من اأجل الإفراج عن الفرن�سيني 

ال�سبعة املحتجزين يف اإيران.

*طرابلس
لدى  املتحدة  للأمم  العام  للأمني  ال�سابقة  امل�ست�سارة  قدمت 
ليبيا، �ستيفاين ويليامز، روؤيتها ب�ساأن ملف حل امللي�سيات يف ليبيا، 
امل�ستمرة  الأزم��ة  يف  الأكرب  و«املع�سلة«  ال�سائكة  الق�سية  وهي 
مقال  يف  ويليامز،  �ستيفاين  ودع��ت   .2011 ع��ام  منذ  بالبلد 
وحلفاءها  وا�سنطن  الأمريكية،  “بروكينغز”  موؤ�س�سة  ن�سرته 
واإع��ادة  وت�سريح  ال�سلح  ن��زع  ملف  على  العمل  اإىل  الدوليني 
اإدماج عنا�سر امللي�سيات؛ ا�ستغلل للهدوء الن�سبي احلايل، ولنزع 
فتيل حرب وا�سعة قد تقع مع ا�ستمرار حالة اجلمود ال�سيا�سي 
التي و�سعتها  املقرحات  اأن  ليبي  �سيا�سي  ليبيا. ويرى حملل  يف 
امل�ست�سارة ال�سابقة يحتاج تنفيذها اإىل جلنة اأممية خم�س�سة، 

حتت اإ�سراف جمل�ص الأمن الدويل.

*موسكو
ا  اتهمت رو�سيا اجلي�ص الأوكراين بالت�سبب مبقتل 14 �سخ�سً
يف  م�ست�سفى  على  �سربة  �سن  خ��لل  من  بجروح   24 واإ�سابة 

منطقة لوغان�سك ب�سرق اأوكرانيا النف�سايل.
 وقال اجلي�ص الرو�سي يف بيان “ق�سفت القوات الأوكرانية 
امل�سّلحة عمًدا مبنى م�ست�سفى حملي بقاذفات �سواريخ من طراز 
هيمار�ص” يف بلدة نوفويدار يف منطقة لوغان�سك �سباح ال�سبت. 
يف  جريًحا  و24  قتيًل   14 “خّلفت  ال�سربة  اأن  اإىل  ولفت   

�سفوف املر�سى والطاقم الطبي«.
كانوا  امل�ست�سفى  هذا  اأطباء  اأن  بيانه  يف  اجلي�ص  واأ�ساف   
املدنيني  لل�سكان  طبية  م�ساعدة  اأ�سهر  ع��دة  “منذ  يقّدمون 

وللع�سكريني«.
مدنية  طبية  من�ساأة  على  املتعمدة  ال�سربة  “اإن  وتابع   
نظام  يرتكبها  خطرية  حرب  جرمية  �سك  بل  ت�سّكل  معروفة 

كييف«.
ا، حتديًدا يف مدينة كو�ستيانتينيفكا،   ويف �سرق اأوكرانيا اأي�سً
رو�سية،  �سربة  الأق��ّل  على   14 واأُ�سيب  اأ�سخا�ص  ثلثة  ُقتل 

ح�سبما قال حاكم منطقة دونيت�سك ال�سبت.

*وكاالت
رف�ص برملان البريو طلبا من الرئي�سة دينا بولوارتي لتقريب 
كانون  اإىل   2024 ني�سان/اأبريل  يف  املقررة  النتخابات  موعد 
ال�سيا�سية  الأزم��ة  من  البلد  لإخ��راج   ،2023 الأول/دي�سمرب 

التي متر بها منذ �سبعة اأ�سابيع.
برحيل  مطالبة  عنيفة  اح��ت��ج��اج��ات  ال��ب��ريو  وت�سهد   
موعد  وبتقريب  الأول/دي�سمرب  كانون  منذ  بولوارتي  الرئي�سة 

النتخابات، خّلفت 47 قتيًل على الأقّل.
�ساعات  �سبع  ا�ستمرت  برملانية  جل�سة  خلل  املقرح  ونال   
45 �سوتا موؤيدا مقابل 65 �سوتا معار�سا فيما امتنع نائبان عن 

الت�سويت.
الت�سويت،  “بهذا  اإنه  وليامز  خو�سيه  الربملان  رئي�ص  وقال   
موعد  تقدمي  اإىل  الهادف  الد�ستوري  الإ���س��لح  مقرح  ُرف�ص 

النتخابات«.
 بعد الت�سويت، تلقى وليامز طلًبا من اأجل “اإعادة النظر يف 
الت�سويت” ومناق�سته الثنني خلل جل�سة جديدة، واأن كان من 

ال�سعب للغاية الآن عك�ص هذه النتيجة. 
 وقالت بولوارتي ال�سبت اإن الربملان “مل يتمكن من التفاق 
على موعد لإجراء النتخابات العامة التي �سيتمكن البريوفيون 

خللها من انتخاب ال�سلطات اجلديدة بحرية ودميوقراطية«.
امل�سالح  ترك  النواب  من  فوًرا  “نطلب  توير  على  واأ�سافت   

احلزبية جانًبا وو�سع م�سالح البريو اأوًل«.
 وكانت بولوارتي، الرئي�سة املوؤقتة لبريو، قد طلبت اجلمعة 
امل�ستنقع”،  “من  ال��ب��لد  لإخ���راج  النتخابات  موعد  تقريب 
موعد  لتقريب  املعار�سة  مبادرة  تدعم  حكومتها  اأّن  اإىل  م�سرية 
الأّول/دي�سمرب  كانون  اإىل  والت�سريعّية  الرئا�سّية  النتخابات 

.2023
 وتقود الرئي�سة املوّقتة البريو مذ عزل الربملان يف 7 كانون 
وهو  كا�ستيو،  بيدرو  ال�سابق  املنتخب  الرئي�ص  الأّول/دي�سمرب 
مدنيا   46 بحياة  اأودت  عنيفة  تظاهرات  خ��روج  اإىل  اأّدى  ما 

و�سرطي.
 وكان مقّرًرا يف الأ�سل اأن ت�ستمّر فرة ولية بولوارتي حّتى 
عام 2026. لكن يف حماولة منه لحتواء ال�ستياء املتزايد، قّرر 
ني�سان/اأبريل  اإىل  العاّمة  النتخابات  موعد  تقريب  الربملان 

.2024
“ورغم ذلك، ت�ستمّر الحتجاجات، وثّمة  وقالت بولوارتي 

مزيد من احلواجز والعنف«.
 وجاء ت�سريحاتها من مطار ليما خلل عملّية اإر�سال اأدوية 
ومعّدات طّبية اإىل جنوب البلد حيث ي�سود �سلل �سّببته حواجز 

الطرق.
الفور”  “على  التنفيذّية  ال�سلطة  تنظم  ب��اأن  وتعهدت   

النتخابات يف حال وافق الربملان على تقريب موعدها.
التم�ّسك  يف  م�سلحة  لديه  اأح��د  “ل  ب��ول��وارت��ي  واأّك����دت   
بال�سلطة )...( م�سلحة يف البقاء يف الرئا�سة. اإذا كنُت اأنا هنا، 
حّتى  هنا  و�سنظّل  الد�ستورّية  م�سوؤولّيتي  توّليُت  لأّنني  فذلك 

يدعو الربملان )...( اإىل اإجراء انتخابات«.
با�سمها  املتحّدث  بل�سان  الأمريكّية  اخلارجّية  وزارة  وقالت   
ًل  تو�سّ امل�ستمّرة”  “اجلهود  توؤّيد  اإّنها  اجلمعة  باتيل  فيدانت 
اإىل “�سبل للحوار”. وكّررت دعواتها اإىل “الهدوء ولكي يتحّلى 

جميع الأطراف ب�سبط النف�ص واللعنف«.
 ومن مدينة كو�سكو التي اأ�سبحت �سوارعها خالية من ال�سّياح 
زوريل،  �ساندرا  رّدت  بيت�سو،  مات�سو  موقع  زيارة  اعتادوا  الذين 
يح�سل  اأن  يجب  ننتظر.  “لن  قائلًة  عاًما،   53 البالغة  املدّر�سة 

ذلك الآن«. 
 بدوره، قال اإيدي لونغوباردي، املو�سيقي البالغ 40 عاما، اإّن 
“البريوفّيني غري مهتّمني مبوعد” كانون الأّول/دي�سمرب 2023، 

م�سّدًدا على �سرورة ا�ستقالة بولوراتي “يف غ�سون �سهرين«.
ا يف جنوب  وبعد اإقامة نحو مئة حاجز على الُطرق، خ�سو�سً
“ال�سرطة الوطنّية  اأّن  اأعلنت وزارتا الداخلّية والدفاع  البلد، 

يف البريو �ستعمد اإىل فتح الطرق مب�ساندة القّوات امل�سّلحة«.
الأنديز  جبال  يربط  ال��ذي  امل��رك��زي  ال�سريع  والطريق   
وال�سروري ل�سترياد املواد الغذائّية نحو ليما مغلق وقد تقّطعت 

ال�سبل مبئات ال�ساحنات. 
 وتت�سّبب حواجز الطرق هذه يف نق�ص باملنتجات الأ�سا�سّية 
ف�سًل  للحكومة،  وفًقا  الأ�سعار،  يف  ارتفاع  اإىل  وتوؤّدي  والوقود، 
الأدوية  الرعاية وو�سول  ُتعّقد احل�سول على خدمات  اأّنها  عن 

يف مناطق عّدة.
الت�سبب  يف  الطرق  حواجز  على  باللئمة  احلكومة  واألقت   
مبا�سرة بوفاة ع�سرة اأ�سخا�ص بينهم ثلثة اأطفال مل يتمّكنوا، 
الوقت  يف  يحتاجونها  التي  الرعاية  تلّقي  من  قولها،  بح�سب 

املنا�سب.
اإيكا، على  املقيم يف  �ساندينو،  الت�سويق غيريمو   وقال خبري 
ُبعد 300 كيلومر جنوب ليما، لوكالة فران�ص بر�ص اجلمعة “ل 
مواد  على  اإل  العثور  ميكن  ل  املتاجر،  يف  بنزين.  اأو  غاز  يوجد 
الثمن، حتى ثلثة  للتلف وكل �سيء باهظ  غذائّية غري قابلة 

اأ�سعاف ال�سعر العادي«. 
 كما احلقت الأزمة ال�سيا�سية �سررًا �سديدًا بقطاع ال�سياحة 
 2022 حزيران/يونيو  بني  يومًيا  يورو  مليون   5،7 خ�سر  الذي 

ونهاية كانون الثاين/يناير، وفًقا لوزارة ال�سياحة.
مناطق  يف  �سيما  ل  يومي،  ب�سكل  التظاهرات  وتتوا�سل   
واعتربت  كا�ستيو  دعمت  والتي  اجلنوب،  يف  الفقرية  الأنديز 

انتخابه مبثابة انتقام ملا يرونه ازدراء ليما.

الآلف يتظاهرون يف بوركينا فا�سو دعًما 
»لل�سيادة« وللمجل�ض الع�سكري احلاكم

جتّمع يف باري�ض للمطالبة بالإفراج 
عن الفرن�سيني املحتجزين يف اإيران

وليامز تقدم و�سفتها 
حلل مع�سلة امليلي�سيات يف ليبيا

مو�سكو تتهم اجلي�ض الأوكراين بالت�سبب مبقتل 
ا يف �سربة على م�ست�سفى يف لوغان�سك 14 �سخ�سً

برملان البريو يرف�ض طلب الرئي�سة 
تقريب موعد النتخابات
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*الكرك 
قال وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 
برامج  اإن  ال�سمايل،  يو�سف  العمل  ووزي��ر 
للحد  موجهة  واأولوياتها  احلكومة  عمل 
وحتفيز  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ف��ق��ر  م�سكلتي  م��ن 
التي  ال�سعوبات  واإزال����ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
النمو  ن�سب  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  مبا  تواجهها 

وتطوير القت�ساد.
واأو�سح ال�سمايل خلل لقائه القطاعات 
واملزار  الكرك  تارة  غرفتي  يف  التجارية 
لتوجيهات  وتنفيذا  احلكومة  اأن  اجلنوبي، 
روؤية  اأطلقت  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة 
الع�سر  لل�سنوات  القت�سادي  التحديث 
القت�ساد  تطوير  ت�ستهدف  والتي  املقبلة، 

وحت�سني م�ستويات املعي�سية للمواطنني .
توفري  ت�ستهدف  اخلطة  اأن  اإىل  واأ�سار 

�سنويا،  األف  بواقع 100  مليون فر�سة عمل 
مليار   40 بحجم  ا�ستثمارات  وا�ستقطاب 
وفق  والعمل  القطاعات  خمتلف  يف  دينار 
اإىل  القطاعات،لفتا  خمتلف  يف  الأولويات 
على  املا�سي  الأربعاء  لع  اأطَّ امللك  جللة  اأن 
التحديث  روؤي��ة  لتنفيذ  احلكومة  برنامج 
ال�����س��ن��اع��ة  ق���ط���اع���ات  الق���ت�������س���ادي يف 

وال�سياحة والعمل.
ملتزمة  احلكومة  اأن  ال�سمايل  واأك���د 
وتاأكيداته  امللك  جللة  توجيهات  بتنفيذ 
تندرج  ال��ت��ي  امل�ساريع  جن��اح  اأهمية  على 
التحديث القت�سادي من خلل  روؤية  حتت 
الب�سرية  والقوى  التنفيذ  اأدوات  جاهزية 
اإ�سراك  و���س��رورة  التمويل  وتوفر  املوؤهلة 
الوزراء للطواقم التنفيذية يف كل وزارة يف 

اآليات التنفيذ.
ال�سناعة  وزارت����ي  اأول���وي���ات  اأن  وب��ني 
التنفيذي  الربنامج  وفق  والعمل  والتجارة، 
اإن�ساء  لروؤية التحديث القت�سادي تت�سمن 
اإ�سراتيجية  واإع����داد  للمعار�ص،  م��رك��ز 
واإيجاد  املقبلني،  للعامني  لل�سادرات  وطنية 
املن�سوجات  لقطاع  وحمفزة  ممكنة  بيئة 
وتناف�سية  اإنتاجية  وحت�سني  والألب�سة، 
مركز  واإن�����س��اء  ال���دوائ���ي���ة،  ال�����س��ن��اع��ات 
ال�سيارات  قطاع  يف  متخ�س�ص  مهني  تدريب 
الثقيلة،  والآل��ي��ات  والكهربائية  الهجينة 
ودعم الِتجارة الإلكرونية وتعديل واإقرار 

قانونها.
خطوات  ات��خ��اذ  اإىل  ال�سمايل  واأ���س��ار 
اجلاذبية  لتعزيز  م�سبوقة  وغ��ري  عملية 

قانون  اإ�سدار  منها  للمملكة،  ال�ستثمارية 
التنفيذ  حيز  ودخوله  ال�ستثمارية  البيئة 
تنظيم  نظام  واإق���رار  احل���ايل،  ال�سهر   14
مبينا   ،2023 ل�سنة  ال�ستثمارية  البيئة 
متعددة  وحوافز  امتيازات  يقدمان  اأنهما 
منوا  الأقل  املناطق  يف  خا�سة  لل�ستثمارات 
معدلت  بتخفي�ص  ي�سهم  مبا  واملحافظات 

البطالة بني اأبنائها.
غرفة  مع  التن�سيق  �سيجرى  اإن��ه  وق��ال 
لت�سكيل  التجارية  والغرف  الأردن  ت��ارة 
مطالبها  ومتابعة  لدرا�سة  قطاعية  جل��ان 
موؤ�س�سي،  ب�سكل  والتوا�سل  العمل  واإدام��ة 
م�سريا اإىل اأن هذه الزيارات واللقاءات تاأتي 
اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع  اآليات  يف  للتباحث 
لل�ستفادة من الفر�ص ال�ستثمارية املتاحة 

يف كل حمافظة.
جديدة  اإج��راءات  اإىل  ال�سمايل  واأ�سار 
لت�سويب اختللت �سوق العمل، تتيح للعمال 
اأو�ساعهم  ت�سويب  املخالفني  ال��واف��دي��ن 
واإم��ك��ان��ي��ة الن��ت��ق��ال م��ن ق��ط��اع اإىل اآخ��ر، 
املحلية  العمالة  لإح��لل  العمل  وموا�سلة 

مكان الوافدة يف العديد من القطاعات.
حزمة  اإطلق  قريبا  �سيجري  اإنه  وقال 
غرار  على  الكرك  يف  لل�ستثمار  حتفيزية 
حزمة طبقت يف مدينة الطفيلة ال�سناعية 
ا�ستثمارات  با�ستقطاب  اأ�سهمت  اأخ����ريا، 
 400 نحو  �ستوفر  دينار  مليون   25 بحجم 
فر�سة عمل مبا�سرة لأبناء الطفيلة، مبينا 
بتخفي�ص  تتعلق  التحفيزية  احلزمة  اأن 
تكاليف الطاقة والنقل ودعم اأجور العمال 

وغريها.

واأكد ال�سمايل اأن هنالك متابعة لأو�ساع 
�سعوبات  تواجه  ا�ستثمارية  م�ساريع  اأي 
والعمل مل�ساعدتها لتجاوزها بالقدر امل�ستطاع 
للحفاظ على الأيدي العاملة وال�ستثمارات 
امل�ستثمرين  ت�سجيع  جانب  اإىل  املختلفة، 
لل�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف املحافظة 
خا�سة يف �سوء مزايا وحوافز مينحها قانون 

تنظيم البيئة ال�ستثمارية.
ملربي  العلفية  املواد  وفيما يخ�ص توفري 
كميات  زي��ادة  اإىل  ال�سمايل  اأ�سار  املا�سية، 
اإىل  قيا�سا  النخالة  من  امل�سروفة  الأعلف 
الفرة،  هذه  يف  املزارعني  مل�ساعدة  ال�سعري 
مبينا اأن تكلفة الدعم ارتفعت كثريا خلل 

الفرة املا�سية.
الكرك  ت��ارة  غرفتي  رئي�سا  وعر�ص 
ج��واد  اجلنوبي  وامل���زار  ال��ق��رال��ة،  مم���دوح 
القت�سادية  القطاعات  وممثلو  البطو�ص 
القطاع  ومقرحات  مطالب  الجتماعني  يف 

التجاري وامل�سكلت التي تواجههم.
ل��وزارة  العام  الأم��ني  اللقاءين  وح�سر 
الزعبي،  دانا  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 
والأمني العام لوزارة العمل فاروق احلديدي، 
احلاج  خليل  الأردن  تارة  غرفتي  ورئي�ص 
ورئي�ص  القطاونة،  اأحمد  والنائب  توفيق، 
جمل�ص حمافظة الكرك عبداهلل العبادلة، 
املعايطة،  حممد  ال��ك��رك  بلديتي  ورئي�سا 
ومدير  النواي�سة،  ابراهيم  اجلنوبي  املزار 
احلليم  عبد  ال�سناعية  احل�سني  مدينة 
القرالة،ومت�سرف لواء فقوع وائل ال�سرفاء، 

ومدير ق�ساء موؤاب عدنان الع�سايلة. 
)برا-حممد الع�سا�سفة(

ال�سمايل: حتفيز ال�ستثمارات ومواجهة 
البطالة اأولويات برامج عمل احلكومة

حداد: ن�سعى لبناء قدرات الباحثني يف 
ا�ستخدامات تكنولوجيا النانو بالزراعة

واحة اأيلة بالعقبة تعزز الرقعة 
اخل�سراء �سمن اأف�سل املمار�سات العاملية

زراعة املفرق: ت�سدير اأكرث من 585 األف راأ�ض 
ما�سية اإىل الأ�سواق اخلليجية العام املا�سي

كرنفال الدفا جنوبي
 ينع�ض املو�سم ال�سياحي يف العقبة

تخريج طلبة برنامج اللغة والثقافة 
العربية يف اجلامعة الأملانية الأردنية

بلدية الها�سمية: 
توزيع 375 حاوية على عدد من املناطق

بلدية املفرق تبا�سر 
برتكيب عبارات لت�سريف املياه

فوز اخلوالدة برئا�سة 
احتاد اجلمعيات اخلريية يف الطفيلة

*البقعة 
نزار  الدكتور  الزراعية،  للبحوث  الوطني  املركز  عام  مدير  اأكد 

حداد، �سعي املركز الدوؤوب يف بناء قدرات الباحثني من كوادره.
تكنولوجيا  ا�ستخدامات  يف  متقدمة  دورة  اختتام  خلل  واأ�ساف 
النانو يف التطبيقات الزراعية، ا�ستهدفت موظفي الإقرا�ص الزراعي 
خا�سة  الزراعي  قطاع  حتديات  اأن  التعاونية،  واملوؤ�س�سة  والإر�ساد 
القدرات  اإطلق  اجلميع  على  توجب  والطاقة،  واملياه  باملناخ  املتعلقة 
امل�ستقبلية الكامنة، واإيجاد حلول لهذه التحديات من خلل توظيف 
البتكار واإدخال تقنيات حديثة وتكامل العمل الت�ساركي لأذرع وزارة 

الزراعة، مبا يوؤدي اإىل تطوير القطاع الزراعي وتنميته.
وعر�ص الباحث يف مركز البحوث الزراعية الدكتور امين عاي�ص، 
الزراعية،  املجالت  من  العديد  يف  النانو  تكنولوجيا  ل�ستخدامات 

والطرق اخل�سراء يف حت�سري املواد النانونية امل�ستخدمة يف الزراعة.
الباحثني لأ�سحاب اخت�سا�ص، وهم:  من  الدورة عدد  وحا�سر يف 
املهند�سة بيان الرجوب، واملهند�سة هبه ال�سوبكي، واملهند�سة الهام اأبو 

رمان، واملهند�ص علوي العراي�سة.

*العقبة 
تعمل �سركة واحة »اأيلة« للتطوير على مدار اأكرث من عقد ون�سف 
احلفاظ  اإىل  الرامي  »اأيلة«  مل�سروع  ال�سمولية  الروؤية  تطبيق  على 
الرقعة اخل�سراء  زيادة  وامل�ساهمة يف  الطبيعية  واملوارد  البيئة  على 
على  للمحافظة  �سعيها  يف  وذلك  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق 

ريادتها كاأحد اأكرث امل�ساريع احل�سرية ال�سديقة للبيئة.
ت�سريح  يف  دودين  �سهل  املهند�ص  لل�سركة  التنفيذي  املدير  واأكد 
الوطنية  اجلهود  اأهمية  )ب��را(،  الأردن��ي��ة  الأنباء  لوكالة  �سحفي 
اأي�سًا،  اأيلة، وعلى امتداد م�ساحات الوطن  لتعزيز الغطاء النباتي يف 
اأو  ال�سجرة  بيوم  الوطنية  الحتفالت  يف  الفاعلة  بامل�ساركة  �سواء 
املبادرات  من  �سل�سلة  عن  ف�سًل  امل�ستدامة،  الفعاليات  يف  امل�ساهمة 
التي تعك�ص اهتمام والتزام “اأيلة” تاه بيئة م�ستدامة تنعك�ص على 
والتح�سينات  الت�سجري  جلهود  املو�سول  ودعمها  واملجتمع،  القت�ساد 

البيئية.
وقال دودين، اإن يوم ال�سجرة يظهر اهتمام “اأيلة” بتو�سيع الغطاء 
النباتي يف مرافقها والتزامها الدائم باملحافظة على البيئة وا�ستدامة 
تطبيق  على  العمل  من  طويلة  �سنوات  نتائج  على  والبناء  امل���وارد، 
التحتية، واملمار�سات  البنى  التي ركزت على  ا�سراتيجية ال�ستدامة 

اليومية والربامج واملبادرات التي تكفل تطوير امل�ساحات اخل�سراء.
من  مربع  م��ر  األ��ف   800 جنباتها  ب��ني  ت�سم  “اأيلة”  اأن  وب��ني 
التي  املتنوعة  الأ�سجار  من  الآلف  وع�سرات  املزروعة،  امل�سطحات 
البيئية  ال��ظ��روف  طبيعة  مع  لتتواءم  وزراعتها  اختيارها  ج��رى 
والنباتات  احلرجية  والأ���س��ج��ار  كالنخيل  العقبة،  يف  واملناخية 
القواعد  لأف�سل  وفقًا  وا�ستدامتها  بها  العناية  ويجري  العطرية 

املعتمدة.
البيئة  نباتات  “حديقة  واإن�ساء  ت�سميم  اأن  اإىل  دودي��ن  واأ�سار 
الطبيعية” يف “اأيلة” بالتعاون مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
يج�سد ريادة “اأيلة” كم�سروع اأخ�سر، حيث ت�سم احلديقة قائمة من 

النباتات الأ�سيلة امللئمة للبيئة املتاحة يف “اأيلة«.
على  اخل�����س��راء،  امل�سطحات  تعزيز  يف  تعتمد  اأن��ه��ا  اإىل  ول��ف��ت 
تزيد  ب�سعة  املتجددة  الطاقة  توفري  عمادها  م�ستدامة  تطبيقات 
اأنحاء  والكهرباء يف جميع  املاء  ا�ستهلك  على 8 ميغاواط واحلد من 
ال�سرب  مياه  على  للح�سول  العقبة  مياه  �سركة  مع  والتعاون  املرافق 
وخدمات ال�سرف ال�سحي واملياه املعاجلة ميكانيكيًا من حمطة التنقية 

املخ�س�سة لأغرا�ص الري.
على  احلفاظ  يف  جهودها  و�سمن  “اأيلة”  اأن  على  دودي��ن  و�سدد 
احلياة الربية والبحرية واملوارد الطبيعية يف الأردن، تلتزم بتعزيز 
تعزيز  ت��اه  كبرية  م�ساهمات  وتقدم  مرافقها  يف  النباتي  الغطاء 
براجمها  من  كجزء  الوطن  م�ساحة  امتداد  على  اخل�سراء  الرقعة 

للم�سوؤولية الجتماعية.

*املفرق 
بلغت �سادرات حمافظة املفرق من املا�سية اإىل الأ�سواق اخلليجية 
املفرق  حمافظة  زراعة  مديرة  وقالت  راأ�سا.   585687 املا�سي،  العام 
ا�ستحوذت  ال�سعودية  ال�سوق  اإن  ل�)برا(  اخلري�سا  ابتهال  الدكتورة 
 416781 بواقع  امل�سدرة،  املا�سية  اأع��داد  من  الأك��رب  الن�سيب  على 
والبحرينية   ،75315 والكويتية   ،78385 القطرية  ال�سوق  ثم  راأ�سا، 
اأعداد  اأن  اإىل  واأ�سارت  املا�سية.  راأ�سا من  12485، والإماراتية 2721 
اأن  مبينة  املا�سي،  العام  ارتفعت  الأ�سواق  تلك  اإىل  امل�سدرة  املا�سية 
ال��رثوة  مربي  دخ��ل  حت�سني  يف  ي�سهم  ت�سديرها  من  امل��ايل  امل���ردود 
احليوانية وينعك�ص اإيجابيا عليهم. وبينت اخلري�سا اأن املا�سية �سدرت 
من خلل حمجر �سرة البيطري النموذجي �سمن اإجراءات تتوافق مع 
اأحدث املوا�سفات املعتمدة لهذه الغاية وتلتزم بال�سراطات ال�سحية 
يوما،   21 الأغنام  بحجر  املتعلقة  اخلارجية  الأ�سواق  تطلبها  التي 
الوبائية،  الأمرا�ص  �سد  وحت�سينها  ال�سحي،  للإ�سراف  وخ�سوعها 

بعدها ت�سدر لها �سهادة خلوها من الأمرا�ص.

*العقبة 
انع�ص كرنفال »الدفا جنوبي« يف حمافظة العقبة املو�سم ال�سياحي، 
حيث ارتفعت حجوزات الفنادق يف نهاية الأ�سبوع الثالث من الكرنفال 

اإىل 59 باملئة بعد اأن بداأت ب� 37 باملئة يف اأول اأ�سبوع من انطلقه.
العقبة  منطقة  �سلطة  يف  والبيئة  ال�سياحة  مفو�ص  واأك���د 
القت�سادية اخلا�سة الدكتور ن�سال املجايل يف ت�سريح �سحفي لوكالة 
الأنباء الأردنية )برا(، اأن اأول اأ�سهر ال�سنة مب�سر ويعزز اأرقام عام 
ال�سحيح،  بالتاه  العمل  وا�سراتيجيات  خطط  اأن  ويثبت   2022
حيث �سجل هذا ال�سهر حجوزات اأعلى من ذات الفرة من العام املا�سي 
لت�سل مبتو�سطها يف جميع فنادق العقبة اإىل 49 باملئة بينما كانت 38 
فعاليات  من  العقبة  عا�سته  مبا  املا�سي  العام  من  ال�سهر  ذات  يف  باملئة 
م�ستمرة منذ اأيام حيث زادت عن 20 فعالية فنية وثقافية وترفيهية.

ا�ستقبلت  ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  اأن حمطة  اإىل  واأ�سار املجايل 
اآلف   15 و�سول  ليكتمل  الثنني  غد  بعد  العا�سرة  وت�سل  بواخر   9
التي جابت جميعها  الطواقم  اآلف من  اإىل جانب7  متنها  �سائح على 
فعاليات  اأن  واأ���س��اف  وال��ب��راء.  ورم  العقبة  الذهبي  املثلث  اأرك��ان 
كمدينة  العقبة  لت�سويق  توقف  دون  �سهري  وب�سكل  م�ستمرة  العقبة 
مع  العمل  ت�ساركية  اأن  موؤكدا  والرفيه،  والت�سويق  باحلياة  ناب�سة 
وع�سب  النجاح  ركيزة  هو  اخلدمات  قطاع  وم�سغلي  اخلا�ص  القطاع 
و�سول  �سي�سهد  املقبل  ال�سهر  اأن  وبني  توقف.  دون  امل�ستمر  املدينة 
ومدينتني  اإ�سبانية  مدينة   14 من  العار�ص  الطريان  رح��لت  اأوىل 
اأيام وملدة 32   7 اأ�سبوعية مبعدل اقامة  من الربتغال وبواقع رحلة 
اأ�سبوعا اإىل جانب ا�ستمرار عمل عدد من رحلت الطريان املنخف�ص 

التكاليف.
ويف قطاع الغو�ص، اأكد املجايل اأن العقبة �ستكون حا�سرة يف اأربعة 
يف  دو�سلدورف  مدينة  يف  اجلمعة،  اأم�ص  اأكربها  انتهى  عاملية  معار�ص 
من  عدد  جانب  اإىل  ال�سياحة  مفو�سية  من  ناجحة  ومب�ساركة  اأملانيا 

مراكز الغو�ص يف العقبة.
الغو�ص  لقطاع  الرقمي  الت�سويق  ا�سراتيجية  اإطلق  اإىل  واأ�سار 
وتوقيع اتفاقية احل�سول على العلمة البيئية العاملية “جرين فنز” 

التي �ستكون اأبرز اأدوات ت�سويق وا�ستدامة اأن�سطة الغو�ص يف العقبة.
العاملني وم�سغلي القطاع لتكاتف اجلهود والركيز  ودعا املجايل، 

على تطوير املنتج ال�سياحي ودعم اأن�سطة العقبة بجميع الطرق.

*املفرق 
با�سرت مديرية ال�سيانة يف بلدية املفرق الكربى، بركيب عبارات 
عبداهلل  امللك  �ساحية  منطقة  يف  الأمطار  مياه  لت�سريف  اأ�سمنتية 

الثاين.
اإن ا�ستحداث هذه العبارات يف ال�ساحية  وقالت البلدية يف بيان، 
دون  واحليلولة  اأمنة  بطريقة  الأمطار  مياه  ت�سريف  ل�سمان  ياأتي 
حدوث تمعات للمياه يف �سوارع ال�ساحية مبا ي�سمن ان�سيابية حركة 

ال�سري واملحافظة على �سلمة املواطنني وممتلكاتهم.
ال�سابقة،  ال�ستاء  ف�سول  يف  تعاين  كانت  ال�ساحية  اأن  اإىل  ي�سار 
عبارات  وجود  لعدم  �سوارعها  على  الأمطار  ملياه  كبرية  تمعات  من 
لت�سريف املياه ما انعك�ص �سلبا على حركة �سري املواطنني داخل اأحياء 

ال�ساحية.

*الطفيلة 
حمافظة  يف  اخلريية  اجلمعيات  لحت��اد  العامة  الهيئة  انتخبت 

الطفيلة يف اجتماعها، هيئة اإدارية جديدة للحتاد.
املحافظة  يف  اخلريية  اجلمعيات  احتاد  رئا�سة  انتخابات  يف  وفاز 
اخلوالدة،  عامر  الجتماعية،  التنمية  مديرية  عليها  اأ�سرفت  التي 
فيما فاز بع�سوية الهيئة الإدارية : حممد القرارعة، والدكتور جهاد 
ال�سوالقة،  و�سامي  الربيحات،  ورائ��د  امل�سيعديني،  وح�سني  الرفوع، 
ورامية  الكعابنة،  وفاطمة  العيايدة،  و�سعاد  احل��م��ران،  وحممد 

البدارين، وعائ�سة ال�سباطات.
للنهو�ص  �ست�سعى  اجلديدة  الإداري��ة  الهيئة  اأن  اخلوالدة  واأك��د 
اإقامة  نحو  وحتفيزها  الطفيلة  يف  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  مب�ستوى 

م�سروعات اإنتاجية وخدمية وبرامج تهم الأ�سرة والطفولة.
خريية  جمعيات  م��ع  بالتعاون  �سينفذ  الحت���اد  اأن  اإىل  ولفت 
وموؤ�س�سات املجتمع املحلي، م�سروعات متنوعة تت�سمن برامج لتوعية 
الن�ساء، وتنفيذ م�سروعات من �ساأنها تعزيز دخل الأ�سر املعوزة ودعم 

طلبة اجلامعات واملدار�ص والأيتام والأ�سر الفقرية.
الأ�سوات  باأعلى  كتلتني،  مع  تناف�سها  بعد  اخلوالدة،  كتلة  وفازت 
املايل  التقرير  مناق�سة  فيه  ج��رى  وق��ت  يف  دميوقراطية  ب��اأج��واء 

والإداري للعام املا�سي.

*مادبا 
اللغة  برنامج  طلبة  بتخريج  الأردنية  الأملانية  اجلامعة  احتفلت 
والثقافة العربية الذي يعقد �سنويا بدعم من الهيئة الأملانية للتبادل 
الثقايف )DAAD( ويهدف اإىل تعليم الطلبة الأجانب اللغة العربية 
الف�سحى والعامية، وتعريفهم بالثقافة والعادات والتقاليد الأردنية 

وما تت�سمنه من تراث اإن�ساين.
ظلل  الدكتورة  الربنامج  ومن�سقة  الطلبة  �سوؤون  عميد  وبّينت 
عوي�ص، خلل احلفل، اأهميته يف تعليم الطلبة اللغة العربية و�سقل 

مهاراتهم و�سخ�سياتهم ليكونوا �سفراء للجامعة والأردن يف بلدانهم.
باإمتام  �سعادتهم  عن  فيها  عربوا  كلمات  امل�ساركني  من  عدد  واألقى 
كتعريفهم  جديدة  خربات  اإك�سابهم  يف  دوره  اإىل  م�سريين  الربنامج، 
واملاأكولت  الفلكلورية  والأغ��اين  العربية  والتقاليد  العادات  على 

ال�سعبية والأماكن التاريخية والأثرية يف الأردن.
كما ت�سمن احلفل عر�سا لأبرز مراحل الربنامج وعدد من اخلواطر 

الأدبية والأبيات ال�سعرية والأغاين العربية التي اأداها الطلبة.
التكنولوجيا  ونقل  البتكار  عمادة  عميد  التخريج  ح�سر  وقد 
والريادة الدكتور ن�سال ال�سواورة وعميد كلية هند�سة العمارة والبيئة 
والإن�سانيات  اللغات  كلية  عميد  ونائب  علي  اأميمة  الدكتورة  املبنية 
املتقدم  بامل�ستوى  اأ�سادوا  ،الذين  الثوابية  هيثم  الدكتور  التطبيقية 

الذي حققه الطلبة يف تعّلم اللغة العربية.
ويف نهاية احلفل، جرى توزيع ال�سهادات على امل�ساركني وامل�ساركات.

*الزرقاء 
بداأت بلدية الها�سمية، بتوزيع 375 حاوية معدنية على خمتلف 

اأحياء البلدية ومناطقها؛ بهدف الرتقاء مب�ستوى النظافة.
اإن  بيان،  يف  العمو�ص  القلب  الرحيم  عبد  البلدية  رئي�ص  وقال 
خدمات  م�ستوى  لرفع  البلدية  خطة  �سمن  ياأتي  احل��اوي��ات  توزيع 
اأن  اإىل  لفتًا  البيئي،  و�سعها  وحت�سني  كافة  مناطقها  يف  النظافة 
البلدية �ست�ستمر بتعزيز خدماتها املقدمة للمواطنني والرتقاء بها، 
بالرغم من امل�ساحة اجلغرافية ال�سا�سعة التي تقوم بلدية الها�سمية 

بتقدمي اخلدمات لها.

*مادبا 
ال��ت��ق��ى وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
ال�سمايل،  يو�سف  العمل  ووزي��ر  والتموين 
حمافظة  يف  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  مم��ث��ل��ي 
القطاع  احتياجات  على  ل��لط��لع  م��ادب��ا 

ومتطلباته.
وقال ال�سمايل، اإن مادبا تتمتع مبيزات 
واإن  لل�ستثمار،  ج��اذب��ة  لتكون  توؤهلها 
القطاع  واقع  على  للطلع  جاءت  الزيارة 
والتحديات وامل�ساكل التي تواجهه والعمل 
خمتلف  م��ع  ت�����س��ارك��ي  بجهد  حلها  ع��ل��ى 

املوؤ�س�سات املعنية.
بعر�ص  ب���داأت  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���س��اف 
التحديث  ل���روؤي���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اخل��ط��ة 
عبداهلل  امللك  جللة  اأم���ام  القت�سادي 
للخطط  �سهرية  متابعة  وهناك  ال��ث��اين، 
غري  اأو  مبا�سرة  اأك��ان��ت  ���س��واء  وال��ربام��ج 

مبا�سرة.
من  جملة  هناك  اأن  ال�سمايل  واأو���س��ح 
امل�ساريع �ستنفذ هذا العام يف مقدمتها اإن�ساء 
منوذجيا  ي��ك��ون  بحيث  للمعار�ص،  اأر����ص 

التي  املناخية  البيئة  ل�ستثمار  ومتكامل 
يتمتع بها الأردن يف ال�سيف.

اأن هناك خطة لتنفيذ الربنامج  واأ�سار 
الوطني للت�سغيل ودعم القطاع اخلا�ص من 
ر�سد  اإذ  العمل،  عن  العاطلني  ت�سغيل  اأجل 
العمل  وزارة  برنامج  مليون دينار �سمن   30

لهذه الغاية.
ل�سوؤون  الثلثية  اللجنة  اإن  وق���ال 
والعمال  العمل  اأ�سحاب  ت�سم  التي  العمل 
واحلكومة، �ستعقد اجتماعا اخلمي�ص املقبل 
من  للأجور  الأدنى  احلد  رفع  ق�سية  لبحث 
عدمه؛ للخروج بقرار يخدم ال�سالح العام.

قام  ال��ذي  املهم  بالدور  ال�سمايل  ون��وه 
يف  الأزم���ات  ملواجهة  اخل��ا���ص  القطاع  ب��ه 
احل��رب  واأزم���ة  ك��ورون��ا  جائحة  مقدمتها 

الأوكرانية الرو�سية.
وقال حمافظ مادبا نايف الهدايات، اإن 
اجلهات املعنية يف مادبا تعمل كفريق واحد 
امل�ساكل  ومواجهة  التجاري  القطاع  لدعم 
�سيعقده  لقاء  اإىل  م�سريا  منها،  يعاين  التي 
ممثلي  م��ع  املحافظة  يف  الأم��ن��ي  املجل�ص 

القطاع لهذه الغاية قريبا.
واأكد رئي�ص غرفة تارة الأردن خليل 
اإن�ساء  اأهمية  جانبه،  توفيق،من  احل��اج 
ليتوىل  املحافظات  يف  اقت�سادي  جمل�ص 
يف  والإ���س��ه��ام  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  تنظيم 

اإحداث التنمية فيها.
بينما عر�ص رئي�ص غرفة تارة مادبا 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  عودة،  ح�سام 
اجلمعة  �سوق  اأثر  واأهمها  التجاري  القطاع 
الذي يفتح اأبوابه من الثلثاء اإىل اجلمعة 
على التجار، واأهمية الت�سبيك مع مديرية 

ال�سناعة والتجارة لتنظيم القطاع.
وطالب باإيجاد حل لل�سجلت التجارية 
األف �سجل  اإذ هناك نحو 12  الفاعلة،  غري 
فاعلة،  فقط  اآلف  اأرب��ع��ة  منها  ت���اري، 
لأثرها  الوهمية  العرو�ص  �سبط  و�سرورة 

ال�سلبي على القطاع التجاري.
وقدم نواب واأعيان املحافظة، بدورهم، 
التجاري،  القطاع  هموم  حول  مداخلتهم 
وجرى حولها حوار م�ستفي�ص من اأجل حلها 

بالت�سارك مع خمتلف اجلهات املعنية.

*الطفيلة 
الطفيلة  كهرباء  توزيع  �سركة  تربعت 
�سمن مبادراتها اخلريية والتطوعية ب� 27 
غرف  يف  تركيبها  جرى  تلفزيونية  �سا�سة 

املر�سى يف م�ست�سفى الطفيلة احلكومي.
توزيع  ل�سركة  التنفيذي  املدير  وق��ال 
كهرباء الطفيلة عبد احلفيظ اخللفات يف 
املبادرة جاءت يف  اإن هذه  ت�سريح �سحفي، 
اإطار امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة تاه 
ال�سحية  وموؤ�س�ساته  املحلي  املجتمع  دعم 

ال�سركة  بها  ت�سطلع  وال��ت��ي  واخل��ريي��ة، 
التنمية  يف  منها  كم�ساهمة  تاأ�سي�سها  منذ 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ورف���د  امل�����س��ت��دام��ة 
بنواق�سها واحتياجاتها، لفتًا اإىل اأن هذه 
امل�ساهمة جاءت ل�سد جزءا من احتياجات 

غرف املر�سى يف امل�ست�سفى.
وقدر مدير م�ست�سفى الطفيلة احلكومي 
جهود  جهته،  من  املرايات،  اأحمد  الدكتور 
الوطن  خدمة  يف  الكهرباء  توزيع  �سركة 
امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ودعم  واملواطن 

وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر ق����درات ال��واق��ع 
ال�سحي.

واأكد العديد من املراجعني للم�ست�سفى، 
بدورهم، وجود بع�ص الحتياجات خلدمة 
غرف املر�سى من �سا�سات وثلجات �سغرية 
وب��ع�����ص الأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة وغ��ريه��ا من 
احتياجات املر�سى واملرافقني لهم، مطالبني 
ال�سرح  هذا  برفد  املحافظة  يف  ال�سركات 
واملعدات  الأجهزة  من  باحتياجاته  الطبي 

الطبية اللزمة.

وزير ال�سناعة يلتقي ممثلي القطاع التجاري يف ماأدبا

�سركة توزيع كهرباء الطفيلة تتربع ب� 27 �سا�سة للم�ست�سفى احلكومي



*عمان 
ال��دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  اأعلنت 
الحتاد  من  للأردن  مقدمتني  منحتني  عن  الأحد، 
برناجمي  لدعم  يورو،  مليون   64 بقيمة  الأوروبي 

دعم �سيادة القانون والأمن الغذائي.
التخطيط  وزي���رة  التفاقيتني  على  ووق���ع 
بعثة  و�سفرية  ط��وق��ان،  زينه  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

الحتاد الأوروبي يف عمان ماريا هادجيثودو�سيو.
تبلغ  الأحد،  الوزارة،  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
من  موجهة  ي��ورو  مليون   39 الأوىل  املنحة  قيمة 
�سيادة  دعم  برنامج  لتنفيذ  العامة  املوازنة  خلل 
اجلهود  دع��م  اإىل  وت��ه��دف  الأردن،  يف  ال��ق��ان��ون 
والإ�سلحات التي ينفذها الأردن يف قطاع العدل 
وامل�ساءلة  واجل����ودة  الأداء  تعزيز  خ��لل  م��ن 
وال�����س��ف��اف��ي��ة خل��دم��ات ال��ع��دال��ة والإج������راءات 

اجلنائية، مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
اأما املنحة الثانية التي قدمها الحتاد الأوروبي 
اإ�سافية  كمنحة  ي���ورو،  مليون   25 تبلغ  ل���لأردن 
الت�سدي  بهدف  اململكة  يف  الغذائي  الأم��ن  لدعم 
كالأزمة  اخلارجية  ل��لأزم��ات  امل�ستمرة  للتبعات 
الرو�سية-الأوكرانية التي �ست�سهم يف دعم تنفيذ 

ال�سراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت وزيرة التخطيط، اإن هذه املنح املقدمة 
جهود  دع��م  يف  �ست�ساهم  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن 
وتتما�سى  والإ���س��لح��ي��ة  التنموية  احل��ك��وم��ة 
والإداري���ة  القت�سادية  التحديث  م�سارات  م��ع 

وال�سيا�سية.
اأهم  من  يعد  الأوروب���ي  الحت��اد  اأن  واأ�سافت 
�ساهمت  ح��ي��ث  ل������لأردن،  ال��ت��ن��م��وي��ني  ال�����س��رك��اء 
على  اأن��واع��ه��ا  ومبختلف  قدمها  التي  امل�ساعدات 
�سكل منح مالية وقرو�ص مي�سرة يف تنفيذ الربامج 
وم�ساريع  وبرامج  ل��لأردن  والتنموية  الإ�سلحية 
للدعم  املنح  وت��وف��ري  ه��ام��ة،  حيوية  قطاعات  يف 

يف  وامل�ساهمة  العامة،  املوازنة  خلل  من  القطاعي 
التخفيف من التحديات القت�سادية واملالية التي 
يواجهها، خا�سة الناجمة عن ارتفاع اأ�سعار الطاقة 
اإىل  اخلارجية،  الأزمات  تداعيات  ب�سبب  والغذاء 
ال�سوريني  اللجئني  ا�ست�سافة  تبعات  حتمل  جانب 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  ع��ل��ى  وال�����س��غ��وط 

املختلفة وكذلك على املجتمعات امل�ست�سيفة لهم.
اجلانبني  اأن  اإىل  التخطيط  وزي���رة  واأ���س��ارت 

التي  الأولوية  ذات  وامل�ساريع  الربامج  يعملن على 
الثلثة  والإ�سلح  التحديث  م�سارات  مع  تتما�سى 
اأولويات  وكذلك  والإداري  وال�سيا�سي  القت�سادي 
واإط��ار  الأوروب���ي  والحت��اد  الأردن  بني  ال�سراكة 
برنامج امل�ساعدات متعدد ال�سنوات 2021 – 2024 
وال�ستجابة لتداعيات الأزمة ال�سورية يف جمالت 
الريادة  ودعم  القت�سادية،  والإ�سلحات  التعليم 
اأولويات  والقطاع اخلا�ص والدعم املوؤ�س�سي لتنفيذ 

الجتماعية،  واحلماية  اجلانبني،  بني  ال�سراكة 
والناقل الوطني للمياه.

وع���ربت ال���وزي���رة ع��ن ال�����س��ك��ر والم��ت��ن��ان 
ا�ستمرار  على  الأوروبي  للحتاد  و�سعبًا  حكومة 
ل����لأردن، م�سرية  وال��ف��ن��ي  امل���ايل  ال��دع��م  ت��وف��ري 
الأردن  تربط  التي  التاريخية  العلقات  اإىل 
ب���الحت���اد الأوروب�������ي وج���ه���ود ج��لل��ة امل��ل��ك 
ول��ق��اءات��ه م��ع م�����س��وؤويل الحت���اد الأوروب����ي يف 

العلقات. هذه  اأوا�سر  تعزيز 
الحت��اد  بعثة  �سفرية  اأ���س��ادت  جانبها،  م��ن 
الأوروب������ي يف ع��م��ان م��اري��ا ه��ادج��ي��ث��ودو���س��ي��و، 
والأردن،  الحت��اد  بني  الأم��د  طويلة  بال�سراكة 
التزام  ت�سد  املوقعة  “التفاقيات  اأن  م��وؤك��دة 
اأج��ل  م��ن  الأردن  م��ع  التعاون  مبوا�سلة  الحت���اد 
اأردين،  كل  حياة  مي�سان  رئي�سيني  قطاعني  تعزيز 

النظام الق�سائي والأمن الغذائي«.
ال��ع��دال��ة  وك�����الت  حت��دي��ث  اأن  واأ����س���اف���ت 
تاه  الأردن  ال��ت��زام  �سيمثل  ال��ق��ان��ون  واإن��ف��اذ 
نهج ح��ق��وق الإن�����س��ان وامل��ت��م��ح��ور ح��ول امل��واط��ن 
حتقيق  يف  اأي�سًا  و�سي�ساهم  والأم���ن،  العدالة  يف 
امل�ستمر  ال�سيا�سي  للتحديث  الطموحة  الأه��داف 

والإ�سلحات القت�سادية والإدارية.
ياأتي  التدخل  هذا  اأن  على  ال�سفرية  و�سددت 
ا�سراتيجية  دعم  اإىل  ويهدف  املنا�سب  الوقت  يف 
ملمو�سة  نتائج  وحتقيق  الأردن  يف  الغذائي  الأمن 
احلبوب  وزراع��ة  املائي  احل�ساد  تعزيز  خلل  من 

الأ�سا�سية.
للحتاد  واملنعة”  ال��غ��ذاء  “مرفق  اأن  ي��ذك��ر 
الأوروبي، يهدف اإىل دعم تدخلت حمددة م�سممة 
ب�سكل  ويركز  املحلية،  والحتياجات  لل�سياق  وفقًا 
التاأثريات  من  ت�سررًا  الأكرث  ال�سركاء  على  اأ�سا�سي 
على الأمن الغذائي العاملي ب�سبب الأزمة الرو�سية 

الأوكرانية.

منحتان اأوروبيتان لالردن لدعم �سيادة القانون 
والأمن الغذائي بقيمة 64 مليون يورو 

زين متول م�سروع اإعادة تاأهيل مركز �سحي الأمرية 
ب�سمة ال�سامل بال�سراكة مع همتنا

ل�14  كتابا   3690 "الريموك" تهدي 
مدر�سة حكومية يف ق�سبة اإربد

مت�سرف دير عال يتفقد �ساكني اخليم 
من الوافدين العاملني بالقطاع

544 مليون دولر اأرباح جمموعة 
البنك العربي العام املا�سي

*عمان 
دعمها  الأردن  »زي���ن«  ���س��رك��ة  ق��دم��ت 
وتهيز  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل  اإع���ادة  مل�����س��روع 
يف  ال�����س��ام��ل  ب�سمة  الأم���رية  �سحي  م��رك��ز 
من  عمان،  بالعا�سمة  العني  راأ���ص  منطقة 
دينار. األف   220 قيمته  بلغت  متويل  خلل 
داعمًا  زي��ن  تعد  لل�سركة،  بيان  وح�سب 
بداأت  قد  كانت  حيث  امل�سروع،  لهذا  رئي�سًا 
التفاقية  مبوجب   2021 عام  يف  بتمويله 
اخلريية  “همتنا”  جمعية  مع  تمعها  التي 
من  وتنفيذها،  الفكرة  بهذه  ب���ادرت  التي 

خلل ح�سد الدعم وجمع التربعات العينية 
والنقدية من الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات، 
ليجري تنفيذ امل�سروع بوقت قيا�سي ا�ستغرق 
ب�سمة  الأم��رية  �سحي  مركز  ويعد  �سهور.   8
الرئي�سة  ال�سحية  املراكز  اأهم  اأحد  ال�سامل 
يف منطقة راأ�ص العني، وتبلغ م�ساحته 1700 
األف   250 ال  يقارب  ما  ويخدم  مربع،  مر 
واملهاجرين  ال��ع��ني  را���ص  مناطق  يف  َن�َسمة 
وي�ستقبل  ع��م��ان،  وجبل  الأخ�سر  واجل��ب��ل 

�سهريًا حوايل 22 األف مراجع.
تقدمي  من  تاأهيله  بعد  املركز  و�سيتمّكن 

خ��دم��ات��ه وا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى واحل����الت 
طيلة   24 ال���  ال�ساعات  م��دار  على  الطارئة 
اليوم  يحتوي  اأ�سبح  حيث  الأ���س��ب��وع،  اأي��ام 
التي  واخل��دم��ات  التخ�س�سات  خمتلف  على 
مركز  ت�سمل  وال��ت��ي  م��راج��ع��وه،  يحتاجها 
اأم��وم��ة وط��ف��ول��ة، وط��ب الأ����س���رة، وال��ط��ب 
العام، والن�سائية، والأ�سنان، واأ�سنان اأطفال، 
وتركيب  وال��ت��ق��ومي،  الأ���س��ن��ان،  وج��راح��ة 
الأ����س���ن���ان، وخم��ت��رب اأ���س��ن��ان، والأط���ف���ال، 
و�سيدلية،  خمترب،  اإىل  بالإ�سافة  والأ�سعة، 

وق�سم الطوارئ.

*عمان 
 2022 للعام  املالية  نتائجها  عن  العربي  البنك  جمموعة  اأعلنت 
 544.3 واملخ�س��س�ات  ال�س�رائب  ب�ع�د  املج�موعة  اأرب�اح  بلغت  حيث 
مليون دولر للعام 2022 مقارنة ب� 314.5 مليون دولر للعام 2021.

وحافظت املجموعة على �سلبة مركزها املايل حيث بلغت حقوق 
امللكية 10.4مليار دولر. وحققت جمموعة البنك العربي من خلل 
 2022 بالعام  قويًا  اأداء  وخارجيًا  حمليًا  املنت�سرة  فروعها  �سبكة 
ارتفعت  حيث  الرئي�سة،  البنكية  بالأعمال  امل�ستدام  بالنمو  مدفوعا 

الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 23 باملئة لت�سل اإىل 1.35 مليار دولر.
اأ�سعار �سرف العديد من العملت مقابل  اأثر التغري يف  وبا�ستثناء 
 5 بن�سبة  الت�سهيلت  حمفظة  اإجمايل  ارتفع  فقد  الأمريكي  الدولر 
يف  دولر  مليار  ب���34.6  مقارنة  دولر  مليار   35.4 اإىل  لت�سل  باملئة 
العام ال�سابق، فيما ارتفعت ودائع العملء بن�سبة 5 باملئة لت�سل اإىل 

47.7 مليار دولر مقارنة ب� 47.1 مليار دولر بالعام ال�سابق.
على  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  واأو�سى 

امل�ساهمني بن�سبة 25 باملئة للعام 2022.
واأ�سار رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك �سبيح امل�سري ، اإىل اأن النتائج 
العام 2022  العربي خلل  البنك  التي حققتها جمموعة  الإيجابية 
يف  التنوع  على  املبنية  املجموعة  ا�سراتيجية  ومرونة  متانة  تعك�ص 
تر�سيخ  موا�سلة  على  املجموعة  بقدرة  ثقته  عن  واأع��رب  اأعمالها. 
مكانتها وم�ساهمتها يف دفع عجلة النمو القت�سادي حمليًا واإقليميًا، 
واخلدمات  احللول  اأف�سل  بتقدمي  متيزها  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
املتقدمة  الرقمية  والتقنيات  البتكارات  على  تعتمد  التي  امل�سرفية 

وتاأكيد دورها ك�سريك موثوق لعملئها وم�ساهميها.
اأن  اإىل  ال�سادق،  رن��دة  للبنك  العام  املدير  اأ���س��ارت  جهتها،  من 
النمو  بف�سل  باملئة   23 بن�سبة  منا  للبنك  الت�سغيلية  الأرب��اح  �سايف 
وتنوع  الرئي�سية  البنكية  الأع��م��ال  م��ن  املتاأتية  الإي����رادات  يف 
ال��ع��م��ولت،  م��ن  املتحقق  ال��دخ��ل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دخ��ل  م�����س��ادر 
مع  ين�سجم  ومبا  الت�سغيلية  امل�ساريف  �سبط  يف  ال�ستمرار  وكذلك 

احل�سيفة. البنك  ا�سراتيجية 
تتما�سى  قوية  اأداء  موؤ�سرات  حقق  البنك  اأن  ال�سادق  واأ�سافت 
حمفظته  ج��ودة  على  املحافظة  اىل  بالإ�سافة  اأعماله،  من��وذج  مع 
ون�سبة  املخاطر  تكلفة  م�ستويات  يف  التح�سن  وموا�سلة  الئتمانية 
باملئة   100 ال�  تفوق  والتي  العاملة  غري  للديون  املخ�س�سات  تغطية 
�سيولة  مب�ستويات  الحتفاظ  مع  ال�سمانات،  قيمة  احت�ساب  دون 

مرتفعة، حيث بلغت ن�سبة القرو�ص اىل الودائع 74.2 باملئة.
قوية  مال  راأ���ص  بقاعدة  حتتفظ  املجموعة  اأن  ال�سادق  وبينت 
كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  الأ�سا�سي  املال  راأ�ص  �سمن  معظمها  يركز 
احلد  من  اأعلى  وهي   3 بازل  تعليمات  ح�سب  باملئة   16.6 املال  راأ�ص 

الأدنى املطلوب ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين.
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اأ�سرة �سحيفة 

مبنا�سبة عيد ميالده امليمون
و كل عام و �سيد البالد باألف خري

عبدهللا الثاني بن الحسين

ممثلة مبديرها العام و جميع املوظفني
يتقدمون بالتهنئة اىل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك
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*وكاالت
�أنَّ  �إلَّ  طرق تلميع �ل�سري�ميك عديدة، 
مو�د  حتتوي  �لتجاريَّة  عات  �ملُلمِّ غالبيَّة 
�ل�سري�ميك  ل��ون  يف  ُت��غ��ريِّ  ق��د  كيميائية 
با�ستخد�م  ُين�سح  ل��ذ�  ب��اه��ًت��ا،  وجتعله 
باأنَّ  علًما  �لإط��ار.  هذ�  يف  طبيعية،  طرق 
�ل�سري�ميك،  �أر�سيَّات  �لأو�ساخ ترت�كم على 
تلميع  طرق  �لآت��ي،  يف  ا.  �أي�سً ع  تتبقَّ �لتي 
�لغبار  م��ن  �لتخلُّ�ص  ب��ع��د  �ل�����س��ري�م��ي��ك، 
�ملختلفة عليه، وبني  و�لأتربة و�جلر�ثيم 

�لفر�غات يف �لأر�سيَّات.
طرق تلميع �ل�سري�مك يف ن�سائح تدبري

�أ�سبح �ل�سري�ميك ر�هًنا من مو�د �لبناء 
�لأكرث ��ستخد�ًما يف ك�سوة �أر�سيَّات �ملنازل، 
و�أ�سكال  �أل���و�ن  يف  يتو�فر  �أنَّ���ه  ا  خ�سو�سً
�ملعا�سر  �لديكور  �أ�س�ص  من  وُيعدُّ  خمتلفة، 
يف غالبيَّة �ملنازل، وهو يحلُّ على �لأر�سيات 

و�جلدر�ن.
ُمعّطر �لغ�سيل

ت�سمل  �ل�����س��ري�م��ي��ك  ت��ل��م��ي��ع  ط����رق 
��ستخد�م معطر �لغ�سيل، �لذي ُي�ساف كوب 
يحتوي  �حلجم  ط  متو�سِّ وع���اٍء  �إىل  منه 
ف  ُينظَّ ن��ني،  �مل��ك��وِّ خلط  وبعد  �مل���اء.  على 
�ل�سري�ميك باملحلول، ثمَّ ُي�ستخدم �ملاء بعد 
�آثار  من  للتخّل�ص  �لأر�سية  م�سح  يف  ذلك 
يف  ة  مرَّ �لعمليَّة  هذه  ر  ُتكرَّ �ملالب�ص.  معطر 

�لأ�سبوع.
با�ستخد�م  �ل�سري�ميك،  تلميع  ط��رق 

ر �لغ�سيل ُمعطِّ
�خلّل �لأبي�ص

ر �خلّل �لأر�سيَّات �ل�سري�ميك، كما  يطهِّ
ُي�ستخدم  وهو  عنها،  �لعنيدة  �لبقع  ُيزيل 

وفق �لآتي:
من  ليرتين  �إىل  �خل��ّل  من  كوب  ُي�ساف 
نني  �ملكوِّ هذين  خلط  وبعد  �لدلو،  يف  �مل��اء 
لع�سر  وُيرتك  �لأر�سية،  على  �ملزيج  ُي�سكب 
ف  وجُتفَّ ��ة،  �لأر���س��يَّ ُت�سطف   ، ث��مَّ دقائق. 

با�ستعمال قما�ٍص م�سنوع من �لقطن.
ر �لأر�سيَّات �ل�سري�ميك، كما  �خلّل ُيطهِّ

ُيزيل �لبقع �لعنيدة عنها
بودرة �لن�سادر

��ة، �إلَّ  ل��ب��ودرة �ل��ن�����س��ادر ر�ئ��ح��ة ق��ويَّ
�ل�سري�ميك،  �أر�سيَّات  تلميع  يف  الة  فعَّ �أنَّها 
وعاٍء  �إىل  منها  �لكوب  ن�سف  �إ�سافة  عند 
قطعة  حت�سر  ثمَّ  �مل��اء،  على  يحتوي  كبري 
ف  وُينظَّ �مل��زي��ج،  يف  وتغم�ص  �إ�سفنجية، 
ُين�سح  ل  ولكن،  بو�ساطتها.  �ل�سري�ميك 
تلميع  يف  �لطريقة  ه��ذه  �إىل  باللجوء 
�أف��ر�د  �أح��د  معاناة  ح��ال  يف  �ل�سري�ميك، 

�ملنزل من م�سكالت يف �جلهاز �لتنف�سي.
ع�سري �لليمون

�إىل  �حلام�ص  �لليمون  ع�سري  ُي�ساف 
ومنح  �ل�����س��ري�م��ي��ك،  �سطف  بغية  �مل����اء، 
ع�سري  ُيزيل  كما  عطرة.  ر�ئحة  �لأر�سيَّة 

�لليمون �لبقع �لدهنية.
�لبقع  يزيل  �حلام�ص  �لليمون  ع�سري 

�لدهنية
�ملكن�سة �ليدوية

جعل  يف  ُي�����س��اع��د  �ل��ي��وم��ي  �ل��ك��ن�����ص 
�ل�سري�ميك ملَّاًعا طو�ل �لوقت

من  وتلميعه،  �ل�سري�ميك  م�سح  قبل 
�إز�لة بقايا �لغبار و�لأتربة من  �ملُ�ستح�سن 
�لكن�ص  ُي�ساعد  �إذ  �ل�سري�ميك،  �لأر�سيَّات 

طو�ل  ملَّ��اًع��ا  �ل�سري�ميك  جعل  يف  �ليومي 
�لوقت.

�ملاء �لو�فر
��ستخد�م �ملاء �لو�فر �مل�ساف �إليه �أحد 
ثمَّ  �لديتول،  �أو  �لكلور  مثل:  �ملطهر�ت، 
�إ�سفاء  �أج��ل  من  �خلل  من  �لقليل  �إ�سافة 
م�سمونة  طريقة  �لأر�سيَّات  على  �للمعان 
يف هذ� �لإطار. ومن �ملُمكن ��ستخد�م �خلل 
�لأبي�ص �ملخفف لغر�ص تلميع �ل�سري�ميك، 
مع �إ�سافة ب�سع قطر�ت من �أّي زيت عطري، 

وذلك للتخل�ص من ر�ئحة �خلل �ملزعجة.
م �ملالب�ص منعِّ

�ل�سري�ميك  تنظيف  يف  �ملالب�ص  منّعم 
وتلميعه

تنظيف  يف  �مل��الب�����ص  منّعم  ي�ستخدم 
هذ�  يف  �لهام  وم��ن  وتلميعه،  �ل�سري�ميك 
م  �ملنعِّ �آث���ار  تنظيف  م��ن  ��د  �ل��ت��اأكُّ �لإط���ار 
�ت  جيًد�، مع م�سح �ل�سري�ميك مباء فاتر ملرَّ

متتالية.
خليط �لتلميع

ُيخلط مقد�ر زجاجة من طالء �لأظافر 
اف، مع ثالث مالعق من �ملاء، وملعقتني  �ل�سفَّ

ك �خلليط حّتى ي�سبح  من �ل�سمغ، ثمَّ ُيحرَّ
�ل�سري�ميك  �أر�سيَّات  فتطلى  ا،  طريًّ �سائاًل 
ب��ه��ذ� �خل��ل��ي��ط ب��ا���س��ت��خ��د�م ف��ر���س��اة، مع 
متاًما،  عنها  �خلليط  يجّف  حتَّى  �لنتظار 
وبعد  �خلليط،  من  ثانية  طبقة  فتو�سع 
وعندئذ،  ثالثة.  طبقة  تو�سع  جفافها، 

ف �لأر�سيَّة باملاء. ُتنظَّ
تلميع �ل�سري�ميك

�لأ�سا�ص  ذ�ت  �ل�سري�ميك  قطع  ع  • تلمَّ
ورق  با�ستخد�م  وذل��ك  بب�ساطة،  �لفخار 
ثمَّ  �ل��ن��ت��وء�ت،  م��ن  لتنظيفها  �ل�سنفرة 
حجر  با�ستخد�م  ة  د�ئريَّ ب�سورة  ُتفرك 

ناعم �أو ظهر �مللعقة �ملعدن �مل�ستديرة.
�لأوك�سجني  مبّي�ص  من  كوب  ُيخلط   •
�ّتباع  مع  د�ف��ئ،  م��اء  على  يحتوي  دل��و  يف 
�لأوك�سجني.  مبّي�ص  عبوة  على  �لتعلميات 
�لأر�سيَّة  على  �ملحلول  �سّب  �ملُمكن  وم��ن 
�ملوجودة  �خلطوط  تت�سّبع  بحيث  �جلافة، 
باخلليط،  �ل�سري�ميك  �أو  �لبالط  بني قطع 
بالفر�ساة  �خلطوط  فرك  �إىل  بالإ�سافة 
ذ�ت �ل�سعري�ت �لنايلون، بعد ترك �ملحلول 

على �لأر�ص لثالثني دقيقة.

طرق تلميع السيراميك
*وكاالت في نصائح تدبير

ديكور�ت منازل ب�سيطة ل تتطلَّب ر�سد ميز�نيَّات 
�لب�سيطة  �مل��و�د  على  تعتمد  فهي  لتحقيقها،  كبرية 
�لناعمة.  �خلطوط  ذي  و�لأث��اث  �لهادئة  و�لأل��و�ن 
مهند�سة  من  نت"  "�سيدتي.  يّطلع  �لإط��ار،  هذ�  ويف 
�ن، على �لن�سائح و�لأفكار لتطبيق  �لديكور ريهام فرَّ

ديكور�ت منازل ب�سيطة.
�جلدر�ن

�ب ��ستخد�م نوعني من �لطالء للجدر�ن من �جلذَّ
هناك �أنو�ع عدة من طالء �جلدر�ن، ل �سيَّما ذلك 
بالنقو�ص،  ل  و�ملُحمَّ و�لنافر  ن  و�مللوَّ و�ل�سادة  �للماع 
علًما باأنه من خالل �لطالء ميكن �حل�سول على نق�ص 
ا �لطالء من  �حلجر باهظ �لثمن عادًة. ويتو�فر �أي�سً
�ملر�آة  �أو  �لزجاج  �سكل  �لذي يعطي  �ل�"�ستوكو"،  نوع 
باللون �لذي نختاره، ف�ساًل عن نوع �ل�"مور�ل"، �لذي 
على �لرغم من �أنه قدمي، �إلَّ �أنَّه ُي�ستخدم لالأ�سقف 

�أكرث من �جلدر�ن، ومينح �ملكان رونًقا جذ�ًبا.
طالء  �أي  �لطالء،  من  نوعني  ��ستخد�م  ويحلو 
جد�رين متقابلني بنوع �ل�"�ستوكو" مثاًل، و�جلد�رين 

�لآخرين بطالء عادي.
�لب�سيطة،  �لديكور  عنا�سر  من  بدورها  �ملر�يا 
وذ�ت �لتكلفة �ل�سئيلة، علًما باأنَّه ميكن تثبيت مر�آة 
�سخمة على �جلد�ر �أو تغطية ن�سف �جلد�ر باملر�يا 
�لإكثار  يحلو  كما  �لعادي،  بالطالء  �لآخر  و�لن�سف 

من �إطار�ت �ملر�يا على �جلد�ر.
�لأ�سقف

للديكور�ت،  �لأ�سقف  م��ن  ة  ع��دَّ من��اذج  تتو�فر 
هذ�  ويف  �لتكلفة،  قليل  بورد"  �ل�"جب�ص  من  بع�سها 
فرتكيبها  بورد"،  �ل�"جب�ص  �ألو�ح  ق�ّص  ميكن  �لإطار 

 60 بعر�ص  �لأط��ر�ف  على  وحتديًد�  �ل�سقف،  حول 
طالء  �أو  "�سبوتات"،  �أو  خمفية  �إنارة  مع  �سنتيمرًت�، 
باللون  بورد"  �ل�"جب�ص  رفقة  د�ك��ن  بلون  �ل�سقف 
تطبيق  �أو  ا  ثريَّ تثبيت  يحلو  �لو�سط،  ويف  �لأبي�ص. 
�أو  ع  مربَّ ب�سكل  بورد"  بال�"جب�ص  هند�سية  ر�سمة 
م�ستطيل عبارة عن �سندوق )بوك�ص( مغلق فيه عدد 

من "�ل�سبوتات".
�لأر�سيَّات

ميكن ك�سوة �لأر�سيَّات بال�سري�ميك �أو �لرخام �أو 
�لغر�نيت.

�ملفرو�سات
من �ل�سروري �ختيار قطع �ملفرو�سات �لب�سيطة، 
�لتي ل حتجز م�ساحًة كبريًة يف �لغرفة من �ل�سروري 
تتخذ  ل  �لتي  �لب�سيطة  �ملفرو�سات  قطع  �ختيار 
م�ساحة كبرية يف �لغرفة، وذ�ت �للألو�ن �لرت�بية 

�لهادئة �أو من م�ستقات �للون �لرمادي �حليادي.
�ل�ستائر

ل يجب �ملبالغة يف ت�ساميم �ل�ستائر، بل �ختيار 
تلك �لناعمة �ملن�سدلة �لتي ُتفتح وتغلق �إىل �ليمني 
�لقما�ص  من  ة  ُم��ع��دَّ تكون  ما  غالًبا  وه��ي  و�لي�سار، 
�ل�"فو�ل" و�لقما�ص �ل�سميك، �أو �لكتفاء بال�"فو�ل" 
ن من �لأ�سفل، �أو �ختيار �ل�ستارة �ل�"باتو" �لتي  �ملُبطَّ
�دخال  �إمكان  مع  لالأعلى،  �لأ�سفل  من  وتغلق  ُتفتح 

قما�ص �لو�سائد يف ت�سميمها.
�ل�سجاد

�حلجم،  �سغرية  �ل�سجاد  قطع  توزيع  من  بّد َ ل 
منها  �لد�كنة  لأن  فاحتة،  ول  د�كنة  لي�ست  باألو�ن 
ت�سيِّق �مل�ساحة و�لفاحتة ت�سفي �إح�سا�ًسا بالربودة 

باملُقابل.

*وكاالت
�سالت  دي��ك��ور  ���س��ور  يعر�ص  نت"  "�سديتي. 
�مل�ساحات  قو�مها  �سالت  �مل�ساهري،  منازل  يف  مودرن 
�ساآلة  مالحظة  مع  �حليادية،  و�لأل��و�ن  �ملفتوحة 

�لك�س�سو�ر�ت فيها.
ديكور �سالت مودرن

Jennifer Lopez جنيفر لوبيز
و�ل�سقف  �لأثاث  ن  يتلوَّ لوبيز،  يف منزل جينيفر 
دة بنو�فذ �سخمة يف �ل�سالون باللون  و�جلدر�ن �ملزوَّ

�لأبي�ص
�لو�قع  لوبيز  �لعامليَّة جينيفر  �لنجمة  يف منزل 
ن �لأثاث و�ل�سقف و�جلدر�ن  على �ساطئ ماليبو، يتلوَّ
دة بنو�فذ �سخمة يف �ل�سالون، باللون �لأبي�ص.  �ملزوَّ
علًما باأن للرمادي �لد�كن ح�سوًر� خجوًل يف �مل�ساحة 

من خالل �لو�سائد، مع جاذبيَّة �لإك�س�سو�ر�ت.
John Legend جون ليجند

تيغن  كري�سي  و  ليجند  جون  �لثنائي  منزل  يف 
يف  تاريخي  مبنى  يف  �لو�قع   Chrissy Teigen
على  �جللو�ص  �سالة  نات  ُمكوِّ تقت�سر  "نوليتا"،  حيِّ 
�لأر�ئك �مل�سنوعة من �جللد �لأبي�ص، و�ملوقد �ملُثَبت 
ي�سفي  ما  بالرمادي،  و�ملطلي  �لرئي�ص  �جلد�ر  �سمن 
�ملزيد من �لع�سرنة على �مل�ساحة. كما تفر�ص قطع 
وت�سمل  �ملذكور،  �لركن  يف  ح�سورها  �لإك�س�سو�ر�ت 

ات و�لتحف �لثمينة. �للوحات و�ملزهريَّ
Shakira �ساكري�

ميتزج  �لإك�س�سو�ر�ت  �إىل  �لعائد  ة  �لف�سّ ل��ون 
�ل�ستقبال  �سالة  يف  ب��الأر�ئ��ك،  �خلا�ص  بالأبي�ص 
�لبوب  مو�سيقى  جنمة  م��ن��زل  يف  ���س��اك��ري�  مب��ن��زل 
"ميامي بيت�ص" بولية  �لو�قع يف  �لالتينيَّة �ساكري� 
م�ساحة  على  �ل�ستقبال  �سالة  مت��ت��دُّ  ف��ل��وري��د�، 
لون  ميتزج  حيث  ��ة،  �لأر���س��يَّ �لطبقة  يف  مفتوحة 
�خلا�ص  بالأبي�ص  �لإك�س�سو�ر�ت  �إىل  �لعائد  ة  �لف�سَّ

بالأر�ئك، ما ي�سيع �لفخامة.
Bruce Willis برو�ص ويلي�ص

ل �لأمريكي برو�ص ويلي�ص �لو�قعة  ة �ملمثِّ يف �سقَّ

على  حياديَّة  �أل��و�ن  حتلُّ  بارك"،  "�سنرت�ل  غربي 
�ل�ستقبال،  �سالة  يف  و�لإك�س�سو�ر�ت  �لأ�سا�سيَّات 
بهدف �إ�ساعة �لهدوء وتعزيز �لطر�ز �ل�"مودرن" يف 
�ل�"با�ستيل"  �لأخ�سر  من  مل�سات  تت�سلَّل  فيما  �ملكان، 
وجت��اور  طبيعيَّة.  بلم�سات  �مل�سهد  م  لُتطعِّ بخجل 
طاولة �لطعام ذ�ت �ل�سطح �ملُعد من �لزجاج �ل�سفاف، 
وحتوط  �ل�سحاب.  ناطحات  على  �لكا�سفة  �لنو�فذ 
�لفاحت.  �لرمادي  بالقما�ص  مبّطنة  كر��ص  �لطاولة 

وتتدىّل من �ل�سقف ثريا ع�سرية لفتة.
Ellen DeGeneres ألني دي جينريي�ص�

�حليادية  �لأل��و�ن  جينريي�ص  دي  �ألني  �ختارت 
مبنزلها  �ل�ستقبال  �سالة  يف  �لأ�سا�سيَّات  لطالء 
يف"�سانتا  "كاربينترييا"  ���س��اط��ئ  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع 
ن بالأبي�ص �لنقي،  باربر�". �جلدر�ن و�لأ�سقف تتلوَّ
وقما�ص  �لأر���س��ي��ة،  ي  ُيغطِّ �ل��ف��احت  و�ل�"باركيه" 
�لأر�ئك و�ملقاعد رمادي �للون. ويحل �لأبي�ص على 
ُي�سيع  ما  �لطويل،  �لوبر  ذ�ت  و�ل�سجادة  �لو�سائد 
�لع�سرنة يف �ملنطقة �ملفتوحة، حيث �ل�ستول �خل�سر 
حديقة  يف  جال�ص  كاأنَّه  للز�ئر  ليخال  �لطبيعيَّة، 
من  �مل�ساحة،  هذه  يف  ح�سور  ولالإك�س�سو�ر�ت  اء.  غنَّ
و�لتحف  �لع�سري،  �ملوقع  تعلو  �لتي  �للوحة  خالل 

�ملوزعة على �لأ�سطح.
Ricky Martin ريكي مارتن

م�ساحة  �أرك���ان  تنفتح  م��ارت��ن،  ريكي  منزل  يف 
�ل�ستقبال على بع�سها

يف  �لو�قع  مارتن  ريكي  �لعاملي  ان  �لفنَّ منزل  يف 
�أركان  تنفتح  كاليفورنيا،  بولية  هيلز"  "بيفريل 
م�ساحة �ل�ستقبال على بع�سها؛ جتاور �جلل�سة �لتي 
�ملزَود  �مل�سرب  ز�وي��ة،  �سكل  على  متتّد  �أريكة  ت�سّم 
من  ة  ُمعدَّ وبقو�ئم  �لأبي�ص،  باجللد  مك�سّوة  بكر��ٍص 
�خلارجيَّة،  �مل�ساحة  على  ُمطلَّة  ز�وية  ويف  �خل�سب. 
دة بالقما�ص �لرمادي، حول  ع �أربعة مقاعد ُمنجَّ تتوزَّ
ليك�سف  �ل�سّفاف،  �لزجاج  من  ب�سطح  دة  ُمزوَّ طاولة 
ت�سميم قاعدتها �جلاذب �لذي يّتكىء �إىل قطعة من 

�ل�سجاد �جللد.

*وكاالت
ة، وجزرها  كرو�تيا معروفة ب�سو�طئها �ل�سخريَّ
�أجمل  �ألف جزيرة، وهي و�حدة من  �لتي تربو عن 
�أغ�سط�ص.  خ��الل  �أوروب����ا  يف  �ل�ساحلية  �مل��ن��اط��ق 
و�ملدن  �لبلد�ت  من  �لعديد  يتمتَّع  ذلك،  �إىل  �أ�سف 
�ل�ساحليَّة يف كرو�تيا بتاريخ جميد. �أماكن �ل�سياحة 

يف كرو�تيا، ت�سمل:
ُبحري�ت "بليتفيت�ص"

ُبحري�ت "بليتفيت�ص" تعدُّ من �لأماكن �لطبيعيَّة 
�لأكرث جماًل يف �أوروبا

�لأماكن  من  باأنَّها  "بليتفيت�ص"  بحري�ت  ُت�سنَّف 
عن  عبارة  هي  �أوروب��ا؛  يف  جماًل  �لأك��رث  �لطبيعيَّة 
ه وطني حولها قو�مه  ُمتنزَّ 16 ُبحرية مرت�بطة، مع 
مُتثِّل موطًنا ملجموعة من �حليو�نات،  �لتي  �لغابات، 
و�ل��ذئ��ب،  �لأوروب����ي،  ي  �لبنِّ )�ل���دب  ن��ادر  وبع�سها 
�لبحري�ت  وت�ستهر  و�ل��و���س��ق(.  و�لبومة  و�لن�سر 
و�لأخ�سر  �ل��الزوردي  ذلك  يف  مبا  عة،  �ملنوَّ باألو�نها 

و�لأزرق و�لرمادي.
يد  على  "�سبليت"  يف  "دقلديانو�ص"  ق�سر  ُبني 
�لأخري  وه��ذ�  دقلديانو�ص،  �لروماين  �لإم��رب�ط��ور 
�حلد�ئق  يف  ا  �ساخ�سً ق�سره،  يف  تقاعده  ��ام  �أيَّ عا�ص 
�أن هجر �لرومان �ملوقع، بقي �لق�سر  �لنباتيَّة. بعد 
�ل�سكان  فر  �ل�سابع،  �لقرن  ويف  عدة.  لقرون  فارًغا 
�لرب�برة  من  هرًبا  �مل�سّور  �لق�سر  �إىل  �لقريبون 
وحتديًد�  �لق�سر،  �حُتّل  �حل��ني،  ذلك  منذ  �لغز�ة. 
�ملطاعم  بع�ص  ي���ز�ل  ل  م��ن��ه.  �ل�سفليَّة  �لطبقة 
له  مطرًحا  يحجز  �ملنازل  وبع�ص  �لتجارية  و�ملحال 

د�خل جدر�ن �لق�سر ر�هًنا.
تقع حديقة "كركا" �لوطنيَّة يف و�سط "د�ملتيا"، 
منطقة  ع��ن  ع��ب��اة  وه��ي  "كركا"،  نهر  ط��ول  على 
بة، و�ملو�قع  �لطبيعيَّة �خلالَّ �ملناظر  حمميَّة قو�مها 
وبركها  قة،  �ملُتدفِّ لتها  ب�سالَّ وت�ستهر  �لتاريخيَّة. 
ميكن  �ل�سافية.  �ل��زرق��اء  �مل��ي��اه  ذ�ت  �لطبيعيَّة 
�لوطنيَّة ب�سهولة من مدينة  �إىل �حلديقة  �لو�سول 
�إىل  تقود  ًد�  جيِّ ُم�سانة  �ت  مم��رَّ وفيها  "�سبليت"، 
�لرحالت  فيها  حتلو  كما  مبا�سرًة،  لت  �ل�سالَّ حميط 

بالقو�رب.

�لن�ساطات
ُتعدُّ منطقة "�إي�سرت�" �لو�قعة يف �سمال كرو�تيا 
حت�سن  �إذ  �ل�سيف،  �إج���ازة  لق�ساء  �سهرية  وجهة 
�إذ� كنت  �لتاريخيَّة.  ة  �ل�سو�طئ و�ملدن ذ�ت �لرمزيَّ
مغامًر�، فعليك �أن تقفز من �ملنحدر �ل�سخري جنوبي 

�إي�سرت�!
ُين�سح  �ل�سم�ص،  غ��روب  ُم�ساهدة  يف  للر�غبني 
كرو�تيا  يف  "�إ�سرتيا"  جزيرة  �سبه  �إىل  بالتوجه 
ُم�ساهدة  يف  ل��ل��ر�غ��ب��ني  "روفيني"   زي����ارة  بغية 
جزيرة  �سبه  �إىل  ه  بالتوجُّ ُين�سح  �ل�سم�ص،  غروب 
هذه  "روفيني".  زيارة  ُبغية  كرو�تيا  يف  "�إ�سرتيا" 
�لغروب  وقت  �ل�سم�ص  فيها  تبدو  �ل�ساحليَّة  �ملدينة 
يعد  �لإط����ار،  ه��ذ�  ويف  �ل�سماء!  يف  ُمعلَّقة  ك��اأنَّ��ه��ا 
لال�ستمتاع  ا  رومان�سيًّ مكاًنا   Valentino Bar
بتناول  ين�سح  �أو  �لبحر،  يف  �ساقيك  بينما  مب�سروب 
�ل�سهري    Maestral مطعم  يف  �لبحرية  �ملاأكولت 

على �لو�جهة �لبحريَّة.

*وكاالت
�سيوفها  "ريك�سو�ص"  منتجعات  تنقل 
ق�سور  من  م�ستوحاة  مرتفة  �أج���و�ء  �إىل 
جتارب  لهم  م  وُتقدِّ �لعثمانيَّة،  �ل�سلطنة 

جتمع بني �لفخامة و�لرفاهية.
�ل�سعدّيات" جزيرة  "ريك�سو�ص 

�ل�سعدّيات"  جزيرة  "ريك�سو�ص  منتجع 
ارة عن  بال�سيَّ �أقّل من ثالثني دقيقًة  يبعد 

معامل »�أبو ظبي« �ل�سياحيَّة
ج��زي��رة  "ريك�سو�ص  منتجع  دي��ك��ور 
�لأحجار  باألو�ن  ن  و�ملُلوَّ �ملبهر  �ل�سعدّيات" 
�لكرمية من �أخ�سر و�أزرق وفريوزي، و�ملوقع 
�لنقيَّة،  �ل�سعديات  ج��زي��رة  رم���ال  على 
�لأكرث  �ملتكامل  �ملنتجع  هذ�  من  يجعالن 

جناًحا على �لإطالق يف �لإمار�ت.
بانور�ميَّة  مناظر  على  �ملنتجع  يطلُّ 
�لعربي  و�خلليج  �خلا�ص  لل�ساطئ  �آ���س��رة 
وجناًحا  غرفًة   366 يح�سن  وهو  �لأزرق، 
مة باحرت�ف، بالإ�سافة �إىل 12 فيالَّ  م�سمَّ
منها،  �أرب��ع  �أو  ن��وم  غ��رف  ث��الث  من  موؤلَّفة 
م�سرتكة،  �أو  ة  خا�سَّ مب�سابح  جتهيزها  مع 
�ل�ساطئ  �إىل  فيها  �لنزلء  و�سول  و�سهولة 

مبا�سرًة، و�خلدمات �ملُ�ساعدة لهم.
دقيقًة  ثالثني  من  �أق��ل  �ملنتجع  يبعد 
ارة عن معامل »�أبو ظبي« �ل�سياحيَّة،  بال�سيَّ
�أجو�ء من  ما ي�سمح للنزلء بالنغما�ص يف 
يكونو�  �أن  دون  من  �ملطلقة،  �خل�سو�سيَّة 
بها  ُتعَرف  �لتي  �جل��ذب  معامل  عن  مبناأى 
�لإمار�ت، و�لأكرث بروًز� بينها هو  عا�سمة 

�ل�سيخ  وجامع  ظبي«  �أب��و  »�للوفر  متحف 
ز�يد وعامل »فري�ري �أبو ظبي«.

جزيرة  »ريك�سو�ص  يف  �لطعام  خيار�ت 
�ل�سعديات« و�فرة؛ فهو ي�سمُّ ع�سرة مطاعم 
بنكهات  �ل�سيوف  َتعُد  فريدة  و��سرت�حات 

�سهيَّة من مطابخ عامليَّة.
�ل�سعديات«  ريك�سو�ص  »�سبا  ت�سميم  �أما 
�لعثمانيَّة  �لعمارة  هند�سة  فيعك�ص  �ملبهر، 
ب��اأنَّ��ه��م  �ل�����س��ي��وف  ُي�سعر  م��ا  ��ة،  �ل��ت��ق��ل��ي��ديَّ
ي�ستمتعون  فيما  ف��اخ��ر،  م��الذ  رح���اب  يف 
فيها  مب��ا  �مل��ك��ان،  ه��ذ�  م��ر�ف��ق  با�ستخد�م 
غرفة �لبخار و�ل�»�ساونا« و�مل�سبح يف �لهو�ء 

�لطلق و»غرفة �جلليد«.
�ملُهد�ة  �لغرف  تكرث  ثانيٍة،  جهٍة  من 
ويح�سر  �مل��ك��ان،  يف  �ل��ف��اخ��رة  للعالجات 
�نتظار  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  �ل��رتك��ي  ��ام  �حل��مَّ
�أنف�سهم  تدليل  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل�سيوف 
بعالج »�سبا« ��ستثنائي، على �أيدي معاجلني 
�جل�سم  بني  �لتو�زن  ل�ستعادة  �سني،  متخ�سِّ
وجهٌة  ��ا  �أي�����سً �ملنتجع  و�ل����روح.  و�ل��ذه��ن 
مثاليٌَّة حلفالت �لزفاف و�ملُنا�سبات �ملميَّزة؛ 
ويف هذ� �لإطار، ت�ستقبل �سالة �لحتفالت 
�ص يف تنظيم  مع فريق متخ�سِّ �ألف �سيف، 
�أ�سجار  �لفعاليَّات و�ساطئ ف�سيح حتيط به 
�لنخيل �لفارعة وتعانقه �ملياه �لرقر�قة.

دبي" نخلة  "ريك�سو�ص 
لل�سيوف  م  ُيقدِّ دبي"  نخلة  "ريك�سو�ص 
�ل�ساملة،  �لباقات  من  ة  ح�سريَّ خ��ي��ار�ت 

اذة على �أفق دبي و�إطاللت �أخَّ

فاخر  منتجع  دبي"،  نخلة  »ريك�سو�ص 
قلب  يف  يقع  و�خلدمات،  �لأغر��ص  د  ُمتعدِّ
لل�سيوف  م  وُي��ق��دِّ ب��دب��ي،  ج��م��ري�«  »نخلة 
�ل�ساملة،  �لباقات  من  ة  ح�سريَّ خ��ي��ار�ت 

اذة على �أفق دبي. و�إطاللت �أخَّ
ي�سمُّ »ريك�سو�ص نخلة دبي« 316 غرًفة 
لالأطفال،  مُميَّز  ن��ٍاد  عن  ف�ساًل  وجناًحا، 
يف  مبا  و�لرتفيه،  للت�سلية  ة  ع��دَّ وخيار�ت 
�لآليَّة  �ملائيَّة  و�لريا�سات  �لغو�ص،  ذلك 
بالإ�سافة  جمري�«،  »نخلة  يف  �لآلية  وغري 
ي �لذي يحتوي  �إىل منتجع »�أجنانا« �ل�سحِّ
ل��ل��رج��ال  منف�سلة  م��ع��اجل��ة  غ���رف  ع��ل��ى 
ام تركي  و�ل�سيِّد�ت، و�أجنحة لالأزو�ج، وحمَّ
تقليدي، و�ساونا، وغرف �لبخار، و�أحو��ص 
�جلاكوزي، و�سالون جتميل، ومركز للياقة 

�لبدنيَّة، و��ستوديو للتمرينات �لريا�سيَّة.
ول� »ريك�سو�ص نخلة دبي«، �ساطئ خا�ّص 
وطول  ع،  ُمربَّ مرت  �آلف  ثالثة  على  ميتدُّ 
)م�سبح  م�سابح  وث��الث��ة  م��رت،  ت�سعمائة 
عائلي، وم�سبح �سبه �أوملبي للبالغني، وم�سبح 
�لر�سيف  عن  �لإغفال  دون  من  لالأطفال(، 
�ل��ب��ح��ري �خل���ا����ص ب��ال��ي��خ��وت وم��ه��ب��ط 

�لطائر�ت �ملروحية.
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كيلومرًت�.
دبي" برمييوم  "ريك�سو�ص 

على  يطلُّ  دبي"  برمييوم  "ريك�سو�ص 
كرًب�  �لأك��رث  )فريي�ص(  �رة  �ل���دوَّ �لعجلة 
»ريك�سو�ص برمييوم  ع فندق  �لعامل يرتبَّ يف 

ريزيدن�ص«  بيت�ص  »جمري�  قلب  يف  دب��ي« 
�لعجلة  على  وي��ط��لُّ  ب��احل��ي��اة،  �لناب�ص 
�لعامل،  يف  كرًب�  �لأكرث  )فريي�ص(  �رة  �ل��دوَّ
كما  دب��ي«،  »عني  ��سم  حتمل  �لتي  �لعجلة 
من  م�سًيا  ق�سرية  م�سافة  بعد  على  يقع 
ب  �خل��الَّ �لت�سميم  دب���ي.  مر�سى  مم�سى 
�لذي  �ل��ربج  �لكري�ستال،  من  �ل��ربج  لهذ� 
يحتوي على خم�ص وثالثني طبقة، ي�سعه 
�ملنتجع  وه��و  �ملعماري،  �ل�سرح  م�سفى  يف 
دب��ي،  يف  �حل�سري  �حل��ي��اة  لنمط  �ل��ر�ئ��د 
ا، مع مزيج من  رة تقنيًّ م مر�فق متطوِّ وُيقدِّ
للم�سافرين.  �لع�سرية  �لت�سميم  جو�نب 
وت�سعة  غرفة،   414 على  �لفندق  يحتوي 
ل��ل��م�����س��روب��ات، م��ع قاعة  م��ط��اع��م ورك���ن 
دون  من  ف��رد،  ل�سبعمائة  تت�سع  للحفالت 
للياقة  جيم«  »ريك�ص  مركز  عن  �لإغفال 
و�ل�ساطئ  �لر��سدين  وم�سبح  �لبدنية، 
نيت�سر  و»�سبا  �لتجزئة،  ومتاجر  �خلا�ص 
�ل�سعر«  و»��ستديو  �لرتكي  ام  و�حلمَّ لند« 
»ريك�سو�ص  ويقرب  �لتجميل...  و�سالون 
بدبي،  �جل��ذب  وجهات  من  دب��ي«  برمييوم 
�سو�ء »دبي مارينا مول/ 5 دقائق« �أو �سارع 
�لإمار�ت/  �أو »مول  ز�يد/ 5 دقائق  �ل�سيخ 
دقيقة   15 جمري�/  »نخلة  �أو  دقيقة«   15
»�أو »برج خليفة/ 25 دقيقة« و»دبي مول/ 
هات »ليجو لند ومو�سن  25 دقيقة«، ومتنزَّ
جيت وبوليود بارك�ص/ 30 دقيقة« �أو »�آي 
دقيقة«،   30 �ملغامر�ت/  من  عامل  جي  �أم 

ومن مطار دبي �لدويل/ 40 دقيقة.

*وكاالت
�لتغذية  ب��ر�م��ج  م��ن  �ل��ك��ث��ري  تعتمد 
�أو  �ل����وزن  لإن��ق��ا���ص  �مل�سممة  و�ل���د�ي���ت 
من  وتفقديه  تك�سبيه  م��ا  على  لزيادته 
�إىل  ذهبت  �إن  �سو�ء  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 
بيتيا".  ن�ساطك  كانت  �أو  �لريا�سي  �لنادي 
ومتابعة  مر�قبة  ���س��رورة  تكمن  وعليه 
�أكرث  �أهد�فك  لت�سبح  �ليومية  �لأن�سطة 
حتقيق  من  ولتتمكني  ج�سدك  مع  تناغمًا 
�سهلت  �ل��غ��ر���ص،  ول��ه��ذ�   . �لنتائج  �أف�سل 
 Smart Watches ذك��ي��ة   �ل�ساعات 
ل���ك، ف��ه��ي حت��ت��وي ع��ل��ى جم�سات  �مل��ه��م��ة 
من  لتتمكن  �ل�سخ�ص   بحركة  ت�ست�سعر 
متابعة ن�ساطه وتعد�د خطو�ته و�ل�سعر�ت 
�حلر�رية �ملحروقة ومتابعة نب�سات �لقلب 
جتعلك  �أن  ميكن  �لتي  �ملهام  من  و�لعديد 
وفهمه  جل�سدك  �ل���س��ت��م��اع  على  ق���ادرة 
�أو  يومك  خالل  �رتديتها.  �إن  �أف�سل  ب�سكل 

يف منامك.  
وتنوعت  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  ت��ع��ددت 
حيث جتدين �لعديد من �ل�ساعات بعالمات 
با�سعار متفاوتة  جتارية خمتلفة ومتاحة 
عند  �ل�����س��اع��ة.  خ�سائ�ص  م��ع  تتنا�سب 

�لأخذ  من  بد  ل  �لذكية  �ل�ساعة  �ختيار 
بعني �لعتبار جمموعة من �ملعايري �أهمها: 
ودقتها  مليز�نيتك،�ملج�سات  �ملنا�سب  �ل�سعر 
و�لرب�مج �ملتاحة �لتي تنا�سب ��ستخد�مك، 
وبالطبع  �لبطارية  و�سعة  للماء  مقاومتها 
�لعالمة  �لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  من  بد  ل 
هو�وي  منتجات  تعد  �مل�سنعة.  �لتجارية 
�ملجال  هذ�  يف  منتجات  �أ�سهر  من  و�ح��دة 
من  خمتارة  جمموعة  ن��درج  يلي  ما  ويف   .
�ساعات هو�وي �لذكية �لتي ل بد تنا�سبك 

�إحد�ها:
ملر�قبة  �ملنا�سبة  �ل��ذك��ي��ة  �ل�ساعة 
خطو�تك وقيا�ص معدل �جلري و�ل�سعر�ت 
�حلر�رية ومتابعة منط نومك خالل �لليل 
و�جر�ء �ملكاملات من خالل �ل�ساعة خيارك 
ليت   B3 باند  تالك  ه��و�وي  �ساعة  ه��و: 

باللون �لأزرق ب�سعر 303.57 ر.�ص
م�سادة  ب��ل��وت��وث،  �سماعة  م��ع  ت��اأت��ي 
�أمبري/  مل   91 بطاريتها  �سعة  للح�سا�سية، 
ما  �إىل  بالتحدث  ت�سمح  و�ل��ت��ي  ���س��اع��ة، 
نظام  على  تعتمد  هي  �ساعات،   6 �ل�  يقارب 
)مبا  تقريًبا  جم   30 وتزن   ،4.4 �أندرويد 
�ل�����س��ري��ط(. و�جل���دي���د يف ه��ذ�  يف ذل���ك 

�أن��ه  ه��و  �ل��ف��ري��د،  �لتكنولوجي  �لب��ت��ك��ار 
مريح  ب�سكل  �لر�أ�ص  �سماعة  �إدخ��ال  ميكن 
�ثنني  وتو�سيل  �ل�سريط.  فتحات  يف  و�آمن 
و�آخ��ر   للعمل  و�ح��د  �لذكية  �لهو�تف  من 
باأن  �ل�ساعة  تت�سم  �ل�سخ�سية.  للحياة 
بف�سل  و�سوحًا،  �أك��رث  �ل�سوتية  مكاملاتها 
مو�زن �ل�سوت، �لذي يلغي �ل�سدى �ل�سوتي 
�خلطى  بعد�د  �ل�ساعة  تتميز  و�ل�سو�ساء. 
ا معدل �جلري و�ل�سعر�ت  �لذي يقي�ص �أي�سً
�أمناط  مر�قبة  �إىل  بالإ�سافة  �حلر�رية، 
�ل��ن��وم م��ا ي�����س��اع��دك ع��ل��ى �ل��و���س��ول �إىل 
با�ستخد�م  متحم�سًا،  و�لبقاء  �لأه���د�ف 
كما     HUAWEI Wear ت��ط��ب��ي��ق 
مع  وم�ساركتها  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ز�م��ن��ة  ميكن 
)في�سبوك،  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 
�لقليل  على  للح�سول  �ن�ستجر�م(  تويرت، 
من  و�لت�سجيع  �ل�سحية  �ملناف�سة  م��ن 
�أن  ميكن  فال  للقلق  د�ع��ي  ول  �لأ�سدقاء. 
و�ستعرثين  ترتدينها  طاملا  هاتفك  تفقدي 
�لهاتف  رن��ني  ت�سغيل  فيمكن  دوم���ًا،  عليه 
�سامت(.  و�سع  يف  �لهاتف  كان  �إذ�  )حتى 
و�سع �لهتز�ز يف �ملنبه يعني �أنك لن تزعج 
ب�سعر  �مل��ول  م��ن  �لآن  ت�سوق  �لآخ��ري��ن.  

من  �ل�سعودية  يف  )متوفر  ر.���ص    303.57
موقع �ملول �ملعتمد لدى جملة �سيدتي ( 

عالية  بدقة  �لقلب  �سربات  مر�قبة 
�حللول  و�ق���رت�ح  �لنوم  م�ساكل  وحتديد 
�ملنا�سبة �ساعة هو�وي 3 برو باللون �لأ�سود 

لتتبع �للياقة �لبدنية 244.55 ر.�ص:
ه���ي م��ق��اوم��ة �مل����اء ع��ل��ى ع��م��ق 164 
ب�ساطة  �أكرث  حياتك  �أ�سلوب  جتعل  قدمًا، 
من  �للم�سية  �ل�سا�سة  على  و�ح��دة  بنقرة 
�إ���س��اءة  ي�ستعني  مع�سمك.  ���س��و�ر  خ��الل 
بالذكاء  �ملدعوم  �حلمر�ء،  حتت  �لأ�سعة 
بالثانية  ليقي�ص  �ل��ذك��ي،  �ل�سطناعي 
ويحدد  لياًل،  �أو  نهاًر�  �لقلب  �سربات  معدل 
�ملتعلقة  �سيوًعا  �لأك���رث  �ل�ست  �مل�سكالت 
�مليزة  هذه  لك  توفر  وت�سحيحها.  بالنوم 
حمتملني  و�ق�����رت�ح  ح��ل   200 م��ن  �أك����رث 
مل�ساعدتك على �لنوم ب�سكل �أف�سل و�سهولة 
ي�ساعدك  كما  ���س��ب��اح،  ك��ل  �ل�ستيقاظ 
�لو�سول  على  �ل�سخ�سي  �لذكي  �لتدريب 
�إىل لياقتك �لبدنية، فتعرف بال�سبط �أين 
�أنت �لآن و�مل�سافة �لتي قطعتها، خالل �سبع 
�لأق�سى  �حلد  وٌيظهر  مرة.  كل  يف  �ساعات 
ملعدل ��ستهالك �لأك�سجني و�أوقات �لتعايف.

ديكورات منازل بسيطة 
بتكلفة معقولة

ديكور صاالت مودرن
 في منازل المشاهير

كرواتيا: السياحة الصيفية
 في أغسطس

»ريكسوس« اإلمارات منتجعات 
متكاملة ذات أجواء مترفة

ساعات هواوي الذكية .. غاية في الدقة 
التكنولوجية ومتعة في االستخدام

12  اإلثنين )30( كانون الثاني 2023 العدد )2516(منوعات
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*وكاالت
عقدة  م��ن  التخل�ص  يف  ميونخ  ب��اي��رن  ف�سل 
تواليا  الثالثة  للجولة  تعرثه  ليوا�سل   ،2023
�سيفه  م��ع  بتعادله  وذل��ك  الأمل���اين،  ال���دوري  يف 

اآينراخت فرانكفورت )1-1(.
طريق  عن  بهدف  تقدموا  الأر����ص  اأ�سحاب 
يعادل  اأن  قبل   ،34 الدقيقة  يف  �ساين  ل��ريوي 
يف  لفرانكفورت  النتيجة  م��واين  كولو  ران���دال 

الدقيقة 69.
�سدارة  يف  ميونخ  بايرن  ظل  النتيجة،  بهذه 
جدول الرتيب بو�سوله للنقطة 37، فيما تراجع 

فرانكفورت للمركز اخلام�ص بر�سيد 32 نقطة.

بع�ص  ���س��ه��دت  ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق  ت�سكيلة 
والبدء  مولر  توما�ص  ع��ودة  اأبرزها  التغيريات، 
على  ك��وم��ان  وكينج�سلي  �ستانيتي�ص  بجو�سيب 

ح�ساب بافارد وجنابري.
خ��ط��ورة  اأي  ت�سهد  مل  الأوىل  ال��دق��ائ��ق 
نحو  كيميت�ص  من  حريرية  متريرة  با�ستثناء 
�ساين، ليت�سلمها الأخري على �سدره قبل اأن تطول 

منه، مهدرا الفر�سة بغرابة.
اأوىل حماولت ال�سيوف جاءت من �سو، الذي 
اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  عر�سية  مت��ري��رة  قابل 
عار�سة  علت  ت�سديدته  لكن  مبا�سرة،  بلم�سة 

مرمى يان �سومري.

وكاد كولو مواين اأن ينفرد مبرمى �سومري بعد 
الكرة  نحو  اإثرها  على  انطلق  طولية،  متريرة 
متفوقا على �ستاني�سيت�ص، لكن خروج �سومري اأف�سد 
الفريق  مرمى  عن  ت��راب  كيفن  وذاد  الهجمة. 
مرماه  من  قريبة  لت�سديدة  بت�سديه  ال�سيف 
الفريق  ليحرم  موتينج،  ت�سوبو  الكامريوين  عرب 

البافاري من �سيد �سباكه.
بعد  ت��راب  ح�سن  اخ��راق  بايرن  وا�ستطاع 
متريرة من مولر، قابلها �ساين بت�سديدة مبا�سرة 
ال�سوط  انتهى  ثم  ال�سباك،  داخ��ل  اإىل  بيمناه 

الأول بنتيجة )0-1(.
ات�سمت املباراة باإيقاعها ال�سريعة بعد العودة 

مرر  بعدما  فرانكفورت  وتعادل  ال�سراحة،  من 
البديل كامادا كرة لكولو مواين، الذي �سدد كرة 

داخل ال�سباك.
بعد  مفاجئ  ب�سكل  الأر���ص  اأ�سحاب  وتراجع 
بقوة  �سغط  الذي  فرانكفورت،  اآينراخت  تعادل 

اأمل يف هز �سباك �سومري بهدف ثاٍن.
الذي  مولر،  اإىل  براأ�سه  الكرة  ومرر جنابري 
بالقوة  تكن  مل  لكنها  مماثلة،  ب�سربة  لها  ارتقى 

الكافية وا�ستقرت بني يدي تراب.
لكنها  قوية،  ت�سويبة  ب��وري  البديل  واأطلق 
ارتطمت بقدم اأحد املدافعني ومرت بجوار القائم 
اإىل ركنية، لتنتهي بعدها املباراة بثوان معدودة.

احتاد غرب اآ�سيا 
يك�سف عن مالعب بطولة حتت 23 عاما

مر�سيليا اإىل  اأوناحي  املغربي  مبدئي" لنتقال  "اتفاق 

*وكاالت
م�سطفى  انتقال  �سموحة،  ن��ادي  رئي�ص  عامر،  فرج  حممد  اأعلن 
مي�سي، لعب الأهلي، اإىل املوج الأزرق، حتى نهاية املو�سم اجلاري، على 

�سبيل الإعارة.
وكتب عامر، عرب �سفحته على في�سبوك: “م�سطفى مي�سي ينتقل 

من الأهلي اإىل �سموحة على �سبيل الإعارة«.
ياأتي �سم مي�سي، بعدما جنح �سموحة يف التعاقد مع 3 لعبني من 
طارق  وزياد  املو�سم،  نهاية  حتى  ح�سن  “ح�سام  وهم  الأحمر،  الفريق 

ملدة مو�سم ون�سف، بالإ�سافة اإىل حممد مغربي لنهاية املو�سم«.
وكان جمل�ص اإدارة �سموحة، قد اأعلن تعيني اأحمد �سامي، يف من�سب 

املدير الفني، عقب اإقالة طارق الع�سري من تدريب الفريق.
امل�سري،  ال��دوري  ترتيب  جدول  يف  ال11  املركز  �سموحة  ويحتل 

بر�سيد 16 نقطة، من 3 انت�سارات و7 تعادلت و5 هزائم.

*وكاالت
لين�سم  املغربي عادل الرحيلي،  املدافع  اأم �سلل تعاقده مع  اأعلن 
اإمكانية  مع  احل��ايل،  املو�سم  نهاية  حتى  ميتد  بعقد  الفريق  ل�سفوف 

التجديد ملو�سم اآخر.
بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  �سعادة  بح�سور  العقد  على  الرحيلي  ووقع 
الطبي  الفح�ص  اجتاز  بعدما  النادي،  رئي�ص  ثاين  اآل  عبدالرحمن 

بنجاح.
ومت قيد الرحيلي يف ك�سوفات النادي لدى الحتاد القطري لكرة 
القدم بديل للهولندي اإدري�ص �سديقي الذي مت ف�سخ عقده مع النادي 

بالرا�سي.
اأن  عاًما،  ال���31  �ساحب  الرحيلي  ع��ادل  املغربي  للمدافع  و�سبق 

خا�ص تربة مع اأم �سلل منذ 2017 حتى 2019.
وان�سم الرحيلي لتدريبات اأم �سلل الذي ي�ستعد ملواجهة الأهلي، 

غدا يف اجلولة الثانية ع�سرة من مناف�سات الدوري القطري.
الأهلي  مواجهة  الرحيلي  ع��ادل  املغربي  يبداأ  اأن  املنتظر  وم��ن 

اأ�سا�سيا وفقًا لت�سريحات و�سام رزق املدير الفني لأم �سلل.
النتائج  وقف  اأجل  من  الدفاعي،  الأداء  حت�سني  �سلل  اأم  وياأمل 

ال�سلبية بعدما مني بخ�سارتني متتاليتني اأمام الدحيل وقطر.

*وكاالت
تاأهل القاد�سية اإىل ن�سف نهائي كا�ص الأمري، بفوزه على الفحيحيل 
الأ�سلي  الوقتني  انتهاء  بعد  ال�سبت،  م�ساء   ،)4/3( الرجيح  بركلت 

والإ�سايف بالتعادل )1-1(.
طريق  عن   61 الدقيقة  يف  املباراة  الأه��داف  القاد�سية  وافتتح 

الإيفواري مامادو �سورو.
وتعادل الفحيحيل يف الدقيقة 70، عن طريق املحرف التتون�سي 

يو�سف بن �سودة.
نهائي  ن�سف  يف  الكويت،  مع  موعدا  القاد�سية،  �سرب  الفوز  وبهذا 

البطولة.
الكوؤو�ص، حيث  القاد�سية تفوقه على الأ�ساو�ص يف مباريات  واأكد 

يعد هذا الفوز هو التا�سع للأ�سفر يف بطولت كاأ�ص الأمري.
يف  تباعد  و���س��ط  الأول،  ال�����س��وط  جم��ري��ات  على  احل���ذر  وغ��ل��ب 

اخلطوط، وهو ما غيب الفر�ص اخلطرة ب�سورة كبرية.
ويف ال�سوط الثاين، زادت الرغبة لدى القاد�سية، وهو ما ترجمه 

الإيفواري �سورو، بهدف ال�سبق يف �سباك خالد عجاجي.
وحترر الفحيحيل من تراجعه الدفاعي، لريد بهدف التعديل، بعد 

ا�سراك ناجح من املهاجم بن �سودة، مع احلار�ص علي جراغ.
ما  الفحيحيل،  اأو  القاد�سية  يقدم  مل  الإ�سافية،  الأ�سواط  ويف   
ي�سفع لهما بح�سم نتيجة املباراة، ليتم الحتكام اإىل ركلت الرجيج 

التي ان�سفت القاد�سية.

*وكاالت
حقق فريق العربي فوزا �سعبا على الن�سر، بهدف دون رد،  يف ربع 

نهائي كاأ�ص الأمري الكويتي.
املباراة  ه��دف  �ساحب  ال��ه��ادي،  ال�سنو�سي  لليبي  العربي  ويدين 
الوحيد، الذي قاد الفريق لن�سف نهائي البطولة، حيث ينتظر الفائز 

من مواجهة كاظمة وبرقان.
املدرب  عول  اأن  بعد  الفوز،  لتحقيق  كبرية  رغبة  العربي  واأظهر 
علي  بتواجد  هجومية،  لعب  طريقة  على  �سفيكو،  رو�سمري  البو�سني 
وخالد  احل�سان،  �سيف  يعاونهما  املقدمة،  يف  الهادي  وال�سنو�سي  خلف، 

املر�سد، و�سلطان العنزي.
يف  بهدف  للعربي،  الهجومية  اجل��راأة  الهادي  ال�سنو�سي  وترجم 
الدقيقة 20، بعد ان اأح�سن ا�ستقبال متريرة طويلة، ل�سيف احل�سان، 

و�سدد يف �سباك حار�ص الن�سر فواز الدو�سري.
بعد الهدف، حاول الن�سر العودة بنتيجة املباراة، و�سط تبديلت 
هجومية للمدرب حممد امل�سعان، اإل اأن دفاعات العربي كانت حا�سرة.
عرب  ل�سيما  املطلوبة،  اخل��ط��ورة  �سفيكو،  تبديلت  �سكلت  كما 
النيجريي اإيدو، والليبي حممد �سولة، اإل اأن نتيجة املباراة، ا�ستمرت 

على حالها.
جدير بالذكر اأن العربي على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، 
ثم  ومن  املمتاز،  بالدوري   12 اجلولة  �سمن  الكويت  مباراة  من  بداية 
مباراة ال�ساملية يف نهائي كا�ص ويل العهد، اإىل جانب مباراة ن�سف نهائي 

كاأ�ص الأمري.

*وكاالت
اأر�سه يف دوري  له لأول مرة على  الأوىل  الهزمية  الوحدة،  تلقى 
�سمن  الفتح،  اأم��ام   )2-0( اخل�سارة  بعد  �سهًرا،   21 منذ  املحرفني 

اجلولة التا�سعة املوؤجلة من دوري رو�سن للمحرفني.
ن�سفها  يف  ال��وح��دة  ف��از  مباريات،   8 بعد  الأوىل  هي  واخل�سارة 

وتعادل يف الن�سف الآخر.
كانت اآخر خ�سارة، تلقاها الوحدة على اأر�سه يف دوري املحرفني 

اأمام التفاق بهدف نظيف يوم 17 اأبريل/ني�سان 2021.
اأمام  فيها  تعادل  املو�سم،  ذلك  يف  مبارتني  الفريق  بعدها  وخا�ص 
ال�سباب، ويهبط لدوري الدرجة  اأمام  اأن يخ�سر  �سمك، والن�سر، قبل 

الأوىل.
 7 خللها  خا�ص  املحرفني،  ل��دوري  املو�سم  ه��ذا  ال��وح��دة  وع��اد 

مواجهات على اأر�سه من اأ�سل 14 جولة لدوري رو�سن للمحرفني.
وجنح يف الفوز ب� 4 مباريات على اأبها، والباطن، وال�سباب والطائي  

وتعادل مع التفاق والعدالة قبل اأن يخ�سر اليوم لقاء الفتح.
ويحتل الوحدة، املركز ال�12 بر�سيد 15 نقطة منها 14 نقطة على 

اأر�سه .

*وكاالت
اأ�سدر نادي ال�سد بيانا ر�سميا ، اأكد فيه قيام اللعب عبد الكرمي 

ح�سن بف�سخ عقده من طرف واحد، دون �سبب اأو عذر مقبول.
حقوق  ت�سمن  التي  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  �سيتم  اأنه  واأكد 

النادي بعد اإعلن اجلهراء الكويتي التعاقد معه.
الآونة  يف  املعلنة  الأخبار  اإىل  “بالإ�سارة  البيان:  يف  ال�سد  وقال 
الأخرية من جانب �سركة نادي اجلهراء الكويتي، والتوقيع مع اللعب 

عبد الكرمي ح�سن، تود �سركة نادي ال�سد تو�سيح ما يلي«.
واأ�ساف: “اللعب املذكور اأعله )عبد الكرمي ح�سن( قام باإنهاء 
اأو  �سبب  ودون  واحد  طرف  من  ال�سد،  نادي  �سركة  مع  مبكرا  تعاقده 

عذر مقبول«.
القدم  لكرة  ال�سد  نادي  �سركة  فاإن  تقدم  ما  على  “بناء  واأردف: 
الإج��راءات  لتخاذ  الأخ�سر(  )ال�سوء  القانوين  للق�سم  اأعطت  قد 
القانونية �سد اللعب عبد الكرمي ح�سن، واأي ناٍد اآخر ل�سمان حقوق 

وم�سالح النادي«.

الوحدة يخ�سر على اأر�سه 
بعد �سمود 21 �سهرا

ال�سد: �سنتخذ الإجراءات 
القانونية �سد عبد الكرمي ح�سن

بايرن ميونخ يوا�سل النزيف بتعرث جديد اأمام فرانكفورت

*وكاالت
القدم،  لكرة  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  اأعلن 
بالعا�سمة  ال��دويل  املدينة  ملعبي  اختيار 
ب���غ���داد وف��ران�����س��و ح���ري���ري يف اأرب���ي���ل، 
ل�ست�سافة مباريات بطولة حتت 23 عاما، 
املقررة ب�سيافة العراق يف يونيو/حزيران 

  .2023
ال�سبت،  اليوم  اآ�سيا،  غرب  احتاد  وفتح 
بطولة  يف  امل�ساركة  طلبات  ا�ستقبال  باب 
 ،)2001 )مواليد  الرابعة  عاما   23 حتت 
ال��ع��راق��ي  الحت����اد  �سيافة  يف  وامل���ق���ررة 

حزيران/يونيو املقبل.
وخ���اط���ب احت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا ك��اف��ة 

بتثبيت  لإخطارها  الأهلية،  الحت���ادات 
مكان وموعد الن�سخة الرابعة من البطولة 
واأرب��ي��ل  ب��غ��داد  يف  ت��ق��ام  بحيث  ر�سميا، 
اإىل 20  الفرة من 12  اأيام فيفا يف  خلل 
مناذج  تعميم  مع  املقبل،  حزيران/يونيو 
ا�ستقبالها حتى  باب  وفتح  امل�ساركة  تاأكيد 

نهاية �سهر �سباط/فرباير املقبل.
منح  واأن  اآ���س��ي��ا  غ��رب  لحت���اد  و�سبق 
با�ست�سافة  الح��ت��ف��اظ  ح��ق  ال���ع���راق، 
ال��ن�����س��خ��ة ال��راب��ع��ة، ب��ع��دم��ا ت��ق��رر نقل 
الن�سخة الثالثة من هناك اإىل ال�سعودية، 
الأخرية  الن�سخة  بدورها  ا�ست�سافت  التي 

التي ذهب لقبها ل�سالح �ساحب ال�سيافة.

يف  ال��راب��ع��ة  البطولة  اإق��ام��ة  وت��اأت��ي 
بطولت  م��ن  ل�سل�سلة  ام��ت��دادا  ال��ع��راق، 
لحت���اد غ���رب اآ���س��ي��ا، ك��ان��ت ج���رت حتت 
�سبق  ال���ذي  ال��ع��راق��ي،  الحت���اد  �سيافة 
ال�سباب  بطولة   2021 ع��ام  وا�ست�ساف 
الثانية التي توزعت مبارياتها بني الب�سرة 
ا�ست�سافت  ذل��ك  وقبل  وب��غ��داد،  واأرب��ي��ل 
بطولة  مناف�سات  واأربيل  كربلء  مدينتا 

الرجال التا�سعة عام 2019.
قبل  العراقي،  الحت��اد  ا�ست�ساف  كما 
اأ�سابيع مبدينة الب�سرة بطولة خليجي 25 
و�سط  بلقبها  الرافدين”  “اأ�سود  فاز  التي 

جناحات اإدارية وتنظيمية وجماهريية.

*وكاالت
اأنه  القدم  لكرة  الفرن�سي  مر�سيليا  نادي  اأعلن 
لعب  ل�سم  اأجنيه«  مع  مبدئي  »اتفاق  اإىل  تو�سل 
»ب�سكل  اأوناحي  الدين  عز  املغربي  الدويل  الو�سط 

نهائي«.
انتقال  �سفقة  ومدة  قيمة  مر�سيليا  يذكر  ومل 
بلده  منتخب  �سفوف  يف  برز  الذي  عاًما  ال�22  ابن 
يف مونديال قطر 2022 و�ساهم يف و�سوله املفاجئ 

اإىل ن�سف النهائي.
واأ�سارت و�سائل اإعلمية عدة اأن قيمة ال�سفقة 

�ستبلغ ع�سرة مليني يورو.
ب�ساأن  كثرية  تكهنات  اأي��ام،  عدة  منذ  واأث��ريت، 
عالية  بفنيات  يتمتع  ال���ذي  اأون��اح��ي  م�ستقبل 

بالإ�سافة اإىل تاألقه يف املراوغات.
مباريات  جميع  يف  اأ�سا�سًيا  اأون��اح��ي  و���س��ارك 
املونديال با�ستثناء مباراة حتديد املركز الثالث �سد 

كرواتيا )خ�سارة 1-2(.
لوي�ص  حينها  اإ�سبانيا  منتخب  م���درب  وق���ال 
النهائي  ثمن  من  روخا”  “ل  خ��روج  بعد  اإنريكي 
على يد املغرب بركلت الرجيح: “يا اإلهي، من اأين 
البي�ساء  ال��دار  يف  اأوناحي  وُول��د  الفتى!«  هذا  اأتى 
الدار  ونادي  اخلام�ص  حممد  اأكادميية  يف  وتاأ�س�ص 
البي�ساء قبل اأن ينتقل اإىل فرن�سا من بوابة فريق 
اإىل  ث��م  وم��ن  ال����18،  �سن  يف  لل�سباب  �سرا�سبورغ 

اأفران�ص يف الدرجة الثالثة يف 2020.
يف  معه  وخا�ص   2021 يف  اأجنيه  اإىل  وانتقل 
مع  هدفني  م�سجل  م��ب��اراة   48 الفرن�سي  ال���دوري 
متريرتني حا�سمتني. بعد الأداء الرائع الذي قدمه 
اإعلم  لو�سائل  وفًقا  اأوناحي،  كان  العامل،  كاأ�ص  يف 
خمتلفة، حمط اهتمام اأندية مثل نابويل الإيطايل 
واإ�سبيلية الإ�سباين ولي�سر �سيتي الإجنليزي، قبل 

اأن يقع اخليار على مر�سيليا.

مي�سي الأهلي يوقع ل�سموحة

اأم �سالل يربم �سفقة مغربية

القاد�سية يهزم 
الفحيحيل بركالت الرتجيح

العربي اإىل ن�سف نهائي 
كاأ�ض الأمري على اأكتاف الن�سر
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عمان )بر- �سيف الدين �سواحله(
اأك�����د مم���ث���ل���ون ل��ف��اع��ل��ي��ات ت���اري���ة 
اململكة  اأن  الأع��م��ال،  وجمتمع  و�سناعية 
ولفته  كبرية  اقت�سادية  اإجن��ازات  حققت 
ال��ث��اين  ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  ع��ه��د ج��لل��ة  يف 
التي  والتحديات  ال�سعوبات  من  بالرغم 

تواجه القت�ساد الوطني.
)برا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقالوا 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د م��ي��لد ج��لل��ت��ه امل��ي��م��ون 
امللك  ج��لل��ة  اأن  الث��ن��ني،  ي�����س��ادف  ال���ذي 
معي�سة  وحت�سني  الوطني  القت�ساد  و�سع 
املواطنني وحتقيق التنمية ال�ساملة وتوزيع 
اأولوياته،  بقمة  اجلميع  على  مكت�سباتها 
على  ومنفتحًا  م��زده��رًا  القت�ساد  ليكون 

العامل.
واأ�سافوا اأن ال�ساأن القت�سادي ي�ستحوذ 
احلل  باعتباره  امللك  جللة  اهتمام  على 
منها  تعاين  التي  امل�سكلت  ملعاجلة  الأمثل 
البلد ويف مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز 
املنطقة،  يف  واع��دة  كدولة  الأردن  مكانة 
قادرة على ا�ستقطاب ال�ستثمارات املختلفة 
من خلل املزايا واحلوافز التي مت توفريها 
الذي  القت�سادي  الإ�سلح  م�سار  اإط��ار  يف 

متثله روؤية التحديث القت�سادي.
امل�ستمرة  جللته  لتوجيهات  ولفتوا 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات  ملعاجلة 
احللول  واإي��ج��اد  باململكة  الأع��م��ال  بيئة 
خمرجات  تنفيذ  يف  والإ�سراع  لها،  املنا�سبة 
متثل  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي  التحديث  روؤي���ة 
الثانية،  مئويته  يف  ل��لأردن  طريق  خارطة 
للفر�ص  ب��ال��روي��ج  ب��الإ���س��راع  م��ط��ال��ب��ني 

باململكة. الزاخرة  ال�ستثمارية 
باهتمام  يتابع  امللك  جللة  اأن  واأك��دوا 
واخلدمية  التجارية  القطاعات  هموم  كبري 
حلول  اإىل  الو�سول  اج��ل  من  وال�سناعية 
القت�سادي  ال��ت��ع��ايف  عملية  �سري  ت�سمن 
للم�ستثمرين  حمفزة  اأعمال  بيئة  وتوفري 

وج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة م��ق��را اإق��ل��ي��م��ي��ا ل��ل��ت��ج��ارة 
باملنطقة.

و�سعت  امل��ل��ك  روؤي����ة  الأردن:  ت����ارة 
التجارة على م�سار التحديث

روؤي��ة  اأن  الأردن  ت��ارة  غرفة  واأك���دت 
الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جللة  وتوجيهات 
و�سعت القطاع التجاري واخلدمي على م�سار 
التطور والتحديث وتو�سيع دوره بالقت�ساد 

الوطني.
وقال رئي�ص الغرفة خليل احلاج توفيق، 
ما  الذي ميثل  التجاري واخلدمي  القطاع  اإن 
يقارب 70 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، 
منذ  جللته  من  كبري  ودعم  باهتمام  حظي 

الد�ستورية. �سلطاته  ت�سلمه 
واخلدمي  التجاري  القطاع  اأن  واأ���س��اف 
املا�سيني  العقدين  خلل  ملحوظ  ب�سكل  منا 
وهناك  اململكة،  بعموم  اأعماله  وتو�سعت 
تعمل  وموؤ�س�سة  �سركة  األف   120 يقارب  ما 
الن�ساط  عجلة  بدفع  وت�سهم  نطاقه  �سمن 

القت�سادي.
وتوجهات  روؤى  اأن  توفيق  احل��اج  وتابع 
الإيجابي  الأث��ر  دوم��ًا  لها  كان  امللك  جللة 
ب�سكل  الوطني  القت�ساد  اأداء  على  الكبري 
يعترب  ال��ذي  ال��ت��ج��اري  القطاع  وع��ل��ى  ع��ام 
راف��ع��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ب��الق��ت�����س��اد ع��ل��ى وج��ه 

النا�ص. اخل�سو�ص ومعي�سة 
واخل��دم��ات  التجارة  قطاع  اأن  واأو���س��ح 
ي�سكل اأكرث القطاعات املولدة للدخل وفر�ص 
العمل، موؤكدا اأن اإزالة املعيقات اأمام القطاع 
مبا  التنمية  وت��رية  ت�سريع  يعني  التجاري 
وامل��واط��ن��ني  ال��ت��ج��ار  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ص 

ب�سكل عام والرتقاء باأداء القت�ساد.
التي  الأردن  ت���ارة  غ��رف��ة  اأن  واأك����د 
ال��ت��ج��اري  ل��ل��ق��ط��اع  الأوىل  امل��ظ��ل��ة  ت��ع��ت��رب 
ومتابعة  تنفيذ  قانونها حري�سة على  بحكم 
املتعلقة  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
وحت�سني  ال��وط��ن��ي  بالقت�ساد  ب��الرت��ق��اء 
روؤي��ة  تنفيذ  يف  وامل�ساركة  الأع��م��ال،  بيئة 

القت�سادي. التحديث 
الغرفة  اأن  اإىل  توفيق  احل���اج  واأ���س��ار 
وال��روي��ج  بالعمل  ج��دي��د  لنهج  �ستنتقل 
للفر�ص ال�ستثمارية باململكة ب�سكل خمتلف 
عما كان �سابقا وا�ستغلل املزايا التي متلكها 
بالإ�سافة  تناف�سيتها،  على  للإبقاء  اململكة 
والرتقاء  التجارية  الغرف  اأداء  لتطوير 

مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها ملنت�سبيها.
اأن  ���س��رورة  على  الغرفة  رئي�ص  و�سدد 
تكون منا�سبة الحتفال بعيد ميلد جللته 
دافعا للجميع ملوا�سلة العمل وتعزيز الإنتاج 
مب��ا مي��ك��ن ال��ب��لد م��ن ت����اوز ال�����س��ع��وب��ات 
ما  وا�ستثمار  تواجهها  التي  القت�سادية 
يكون  باأن  متكنه  مقومات  من  الأردن  ميلكه 
مقرا للتجارة وال�ستثمار واإعادة الت�سدير.

كثرية  عوامل  لدينا  توفيق  احلاج  وقال 
ت��دع��م ال���س��ت��ث��م��ار ب�����الأردن وه���ي وج��ود 
وامل��وق��ع  والأم����ان  والأم����ن  حكيمة  ق��ي��ادة 
م�ستقرة  �سيا�سية  وبيئة  ال���س��رات��ي��ج��ي 
النمو  وا���س��ت��ق��رار  م��ف��ت��وح  ح��ر  واق��ت�����س��اد 
ال�ستثمار  م��ن��اخ  وج��اذب��ي��ة  الق��ت�����س��ادي 
حرية  اإىل  اإ�سافة  احل��واف��ز،  م��ن  وح��زم��ة 

الو�سول للأ�سواق العاملية.
القت�سادية  جللته  “روؤية  واأ���س��اف 
ت��ف��ر���ص ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص 
التي  التحديات  لتحويل  كبرية  م�سوؤوليات 
فر�ص  اإىل  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ب��ه��ا  مي��ر 
ال�ستثمارات  من  املزيد  وا�ستقطاب  حقيقية 
لتوفري  القائمة  املحلية  ودع��م  اخلارجية 

معي�سة  وحت�سني  ل��لأردن��ي��ني  العمل  فر�ص 
املواطنني«.

يتابع  جللته  اأن  توفيق  احل��اج  واأك���د 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري ه��م��وم ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 
واخلدمي من اأجل الو�سول اإىل حلول ت�سمن 
املن�سود،  القت�سادي  الإ�سلح  عملية  �سري 
للحكومة  امل�ستمرة  جللته  لتوجيهات  لفتا 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات  ملعاجلة 
احللول  واإي��ج��اد  باململكة  الأع��م��ال  بيئة 
خمرجات  تنفيذ  يف  والإ�سراع  لها،  املنا�سبة 

روؤية التحديث القت�سادي.

بناء  دع��م��ت  امللكّية  ال���روؤى  اجلغبري: 
القوّية الوطنّية  ال�سناعة 

�سناعة  غرفتي  رئي�ص  اأّك��د  جانبه  من 
اأّن  اجلغبري،  فتحي  املهند�ص  وعّمان،  الأردن 
الروؤى امللكّية اّلتي يوّجهها جللة امللك عبد 
�سناعة  بناء  ودعمت  �ساهمت  الثاين،  اهلّل 

وطنية قوية.
ال�سناعة  اإن  اجلغبري،  املهند�ص  وق��ال 
وازده���رت  من��ت  جللته  عهد  يف  الوطنّية 
على  تناف�ص  اأ���س��ب��ح��ت  اأن  اإىل  وت��ط��ورت 
والكفاءة  اجلودة  حيث  من  العاملّي،  ال�سعيد 
التقنّية  التطّورات  ومواكبة  الت�سنيعّية، 

احلديثة.
با�ستمرار  يتابع  جللته  اأن  اإىل  ولفت 
تواجه  التي  والتحّديات  املعيقات  جميع 
على  ال�����س��وء  وي�سلط  ال�����س��ن��اع��ّي،  ال��ق��ط��اع 
القطاع  اأم���ام  القطاع  يف  املتاحة  الفر�ص 
القطاع  متكني  بهدف  وذلك  الدويل،  اخلا�ّص 

من الو�سول اإىل اأ�سواق جديدة.
ال��ق��ط��اع  اأّن  اجل��غ��ب��ري  امل��ه��ن��د���ص  واأك����د 
وواث��ق��ة  ث��اب��ت��ة  بخطى  ي�سري  ال�����س��ن��اع��ّي 
التكاملية  حتقيق  نحو  جللته،  من  وبدعم 
حجم  وزي�������ادة  الأردن�����ي�����ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ال�ستثمارات يف القطاع.
الطباع: تطوير القت�ساد الوطني بقمة 

اأولويات امللك
الأع��م��ال  رج���ال  جمعية  رئي�ص  وق���ال 
ج��لل��ة  اإن  ال��ط��ب��اع  ح���م���دي  الأردن����ي����ني 
اهتمامه  ُج��ل  اأوىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
�سلطاته  توليه  منذ  الق��ت�����س��ادي  لل�ساأن 
ال��د���س��ت��وري��ة، وق���د ت��رج��م��ت ج��ه��وده على 
رافقها تقدم  الواقع مب�ساريع تنموية،  اأر�ص 
القت�سادية  التنمية  جم��الت  يف  ملحوظ 
اإىل  والجتماعية امل�ستدامة. واأ�سار الطباع 
�سعي جللته ل�ست�سراف اآفاق جديدة لبناء 
الأردن��ي��ة  للدولة  حديث  اقت�سادي  من��ط 
بتح�سني  الكفيل  القت�سادي  الزخم  يحقق 
وجه  حيث  للمواطنني  املعي�سة  م�ستويات 
لروؤية  تنفيذية  خطة  ب��اإع��داد  احلكومة 
اإعدادها  مت  والتي  القت�سادي  التحديث 

بالت�ساركية بني القطاعني العام واخلا�ص.
اأوىل  امل��ل��ك  ج��لل��ة  اإن  ال��ط��ب��اع  وق���ال 
معي�سة  وحت�سني  الوطني  القت�ساد  تطوير 
الأردن  فانتهج  ك��ب��رية،  اأول��وي��ة  امل��واط��ن��ني 
على  مبنية  �سيا�سة  املا�سية  ال�سنوات  خلل 
النفتاح القت�سادي لتحفيز النمو امل�ستدام 
ال��ت��ج��ارة مب��ا يحقق الن��دم��اج يف  وحت��ري��ر 
القت�ساد العاملي واإ�سراك القطاع اخلا�ص يف 
ا�ستثمارية  بيئة  وتوفري  التنموية  العملية 

تناف�سية.
املبا�سر  امللك  جللة  اهتمام  اإىل  ولفت 
�سرورة  على  وتركيزه  القت�سادي  بال�ساأن 
اإدامة عجلة الإنتاج وان�سياب ال�سلع للمملكة 
جانب  اإىل  امل��واط��ن��ني،  اح��ت��ي��اج��ات  ل�سد 
ودع��م  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  بتحقيق  اله��ت��م��ام 
الأ�سا�سية  ال�سلع  من  ال�سراتيجي  املخزون 
الذات  على  والعتماد  املطلوبة  والغذائية 

تاأثرت  التي  العاملية  الأزمات  ظل  يف  خا�سة 
بها اململكة خلل ال�سنوات ال�سابقة.

حقق  جللته  عهد  ويف  الأردن  اأن  وبني 
التوجه  اأبرزها  ومن  الإجن��ازات  من  العديد 
نحو القت�ساد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، 
القت�سادي،  ال�ست�ساري  املجل�ص  واإن�ساء 
العاملية،  التجارة  منظمة  اإىل  والن�سمام 
وح��و���س��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ره، واإق��ام��ة 
اخل��ا���س��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  م��راك��ز  واإن�����س��اء 
حلماية  الوطني  امل��رك��ز  واإق��ام��ة  الأردن، 
ح��ق��وق الإن�����س��ان، واإق��ام��ة ���س��ن��دوق امللك 
م�ساكل  من  للحد  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد 
التحديث  روؤي���ة  كو�سع  والبطالة،  الفقر 
القت�سادي لل�سنوات الع�سرة القادمة ور�سم 
والهتمام  ال��ع��ام  القطاع  تطوير  خ��ارط��ة 
للتحول  وط��ن��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  بتبني 

الرقمي والأمن الغذائي.
وقال اإن جللة امللك دائما مهتم بتعزيز 
امل��ج��الت  جميع  يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  دور 
احلكومة  وتوجيه  واإ���س��راك��ه  والأ���س��ع��دة 
للت�ساور معه، كما يوؤكد جللته دائمًا اأهمية 
وم�ساهمة  القت�سادية  القطاعات  خمتلف 
القطاع اخلا�ص يف تنمية القت�ساد الوطني 
وتوفري فر�ص عمل، كما يحر�ص على مقابلة 
دوري  ب�سكل  القت�سادية  القطاعات  ممثلي 

وال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرحاتهم.
يف  الإ�سراع  �سرورة  على  الطباع  و�سدد 
التحديث  لروؤية  التنفيذية  اخلطة  متابعة 
خا�سة  حم���اوره���ا  مبختلف  الق��ت�����س��ادي 
خلل  من  ال�ستثمار  بتحفيز  يتعلق  فيما 
ال�ستثمار  تدعم  اإ�سلحية  �سيا�سات  تبني 
وت�����س��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�ستثمارية الأردنية وذلك لتنعك�ص اآثارها 
الوطني.جمعية  القت�ساد  على  الإيجابية 
اأ�سواقا  فتحت  امللكية  :اجلهود  امل�سدرين 

ال�سناعة عاملية ل�سادرات 
الأردنيني  امل�سدرين  جمعية  رئي�ص  اأكد 
الوطنية  ال�����س��ادرات  اأن  اخل�سري  اح��م��د 
امللك  جللة  يقودها  التي  اجل��ه��ود  بف�سل 
مرموقة  مكانة  لها  اأ�سبحت  الثاين  عبداهلل 

على خارطة التجارة العاملية.
ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  اإن  اخل�����س��ري  وق���ال 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ج��لل��ة امل��ل��ك خ���لل ع��ه��ده 
علقات  �سبكة  بناء  على  واحلر�ص  امليمون 
العامل  دول  خمتلف  مع  مميزة  اقت�سادية 
وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ث��ن��ائ��ي��ة وج��م��اع��ي��ة 
املنتجات  اأمام  املجال  للتجارة احلرة، فتحت 
ومن  تامة  بحرية  اإليها  للو�سول  الأردنية 
دولة   144 يف  تتواجد  جعلها  ما  قيود،  دون 

حول العامل.
باتفاقيات  الأردن،  ارتباط  اأن  واأ�ساف 
مقدمتها  يف  وا�سعة  اقت�سادية  وتكتلت 
التجارة  وحترير  العاملية  التجارة  منظمة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وك��ن��دا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
واتفاقية  املتو�سطية  الأوروبية  ال�سراكة 
ال��ت��ج��ارة احل���رة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى، وف��ر 
غنية  لأ�سواق  الو�سول  ال�سناعة  ملنتجات 
ب�سكل  فيها  واملناف�سة  التجارية  بالفر�ص 

لفت نظرا جلودتها العالية.
ال�����س��ادرات  قيمة  اأن  اخل�����س��ري  وب���ني 
الأع���وام  خ��لل  كثريا  ت�ساعفت  الوطنية 
 7 من  اكرث  اإىل  اليوم  و�سلت  حيث  املا�سية 
 500 تتجاوز  ل  كانت  اأن  بعد  دينار  مليارات 
وباتت  املا�سي  القرن  اأواخ��ر  دينار  مليون 

ت�سل اإىل 142 �سوقا حول العامل.
مفتاح  هي  الوطنية  ال�سادرات  اأن  واأكد 
النمو القت�سادي يف ظل �سغر حجم ال�سوق 
وا�ستقطاب  الإنتاج  زيادة  خلل  من  املحلية 

فر�ص  من  مزيد  وتوفري  جديدة  ا�ستثمارات 
خم��زون  تعزيز  ع��ن  ع��دا  ل��لأردن��ي��ني  العمل 
الأجنبية  العملت  احتياطي  م��ن  اململكة 

وحت�سني امليزان التجاري للمملكة.
م��ب��ادرات  اأهمية  اإىل  اخل�سري  ول��ف��ت 
روؤي�����ة ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����س��ادي يف دع��م 
ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة وزي����ادة ال�����س��ادرات 
دول  مع  اتفاقياتنا  من  ال�ستفادة  وتعزيز 
للمنتجات  الأ�سواق  من  املزيد  لفتح  العامل 

الأردنية.
زيادة  على  الركيز  �سرورة  على  و�سدد 
ال�������س���ادرات ال�����س��ن��اع��ي��ة الأردن���ي���ة ورف��ع 
الطاقة  كلف  تخفي�ص  خلل  من  تناف�سيتها 
اأ���س��واق  فتح  على  والعمل  ال�سحن  واأج���ور 
ال�سناعيني  م�ساركة  ودع��م  اأمامها  جديدة 
ال�سدد  هذا  يف  لفتا  اخلارجية،  باملعار�ص 
اإىل دور �سندوق دعم ال�سناعة الذي وفرته 

احلكومة اأمام القطاع ال�سناعي.
دعم  �سندوق  اآليات  تطبيق  اأن  واأو�سح 
�سي�سهم  الف�سلى  بال�سورة  ال�سناعة  وتطوير 
توفري  على  ال�سناعي  القطاع  ق��درة  برفع 
املزيد من فر�ص العمل امل�ستحدثة، ول�سيما 
يف  ال�سناعة  متتلكها  التي  القدرات  ظل  يف 

ا�ستحداث املزيد من الوظائف.
يتطلع  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  اأن  واأك��د 
الفر�ص  وتوفري  امل�سدرين  بدعم  لل�ستمرار 
ال��ق��درات  ك��ام��ل  واإط����لق  ل��ه��م  احلقيقية 
املحلي  ال�سعيدين  على  املحلية  الوطنية 
واخلارجي يف ظل توجيهات جللة امللك عبد 
والإمكانات  الفر�ص  وا�ستغلل  الثاين،  اهلل 
لل�سناعة  والِرفعة  النمو  من  املزيد  لتحقيق 

الأردنية.
واأ�سار اإىل اأن روؤية التحديث القت�سادي 
ت�����س��ت��ه��دف زي�����ادة م�����س��اه��م��ة ال�����س��ادرات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة يف م���ع���دلت من���و الق��ت�����س��اد 
باملئة  و65   35 بني  ت��راوح  بن�سب  الوطني 
مليار   20 لنحو  ال�سناعية  ال�سادرات  لت�سل 
م�ساهمة  رف��ع  وبالتايل   ،2033 ع��ام  دينار 
القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي الإجمايل 
مليار   11.1 اإىل  املا�سي  العام  مليار   5.3 من 
دينار يف 2033، اإ�سافة لتوفري اأكرث من 260 
خلل  القطاع  داخ��ل  جديدة  وظيفة  األ��ف 

املقبلة. الع�سرة  ال�سنوات 
منذ  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اخل�����س��ري  واأو����س���ح 
ج��ه��ودًا  ت��ب��ذل  وه��ي   1988 ع��ام  تاأ�سي�سها 
الوطنية  ال�سادرات  زي��ادة  اأج��ل  من  كبرية 
من خلل تنظيم اجلمعية مل�ساركة �سناعات 
اأ�سواقًا  لت�سمل  خمتلفة  معار�ص  يف  اأردنية 
ال��ن��دوات  عقد  جانب  اإىل  ع��دي��دة،  عاملية 
من  ال�ستفادة  بكيفية  للتعريف  والور�سات 
مع  اململكة  تربط  التي  التفاقيات  مزايا 

العديد من دول العامل.
امللكية  الرعاية  و  الهتمام  الأطر�ص: 

الدوائية ال�سناعة  للقطاع مكنتا 
ال�سناعات  قطاع  ممثل  اأكد  جانبه،  من 
العلجية واللوازم الطبية يف غرفة �سناعة 
اأن  الأطر�ص،  حممد  فادي  الدكتور  الأردن 
امللك  جللة  بذلها  التي  الكبرية  اجل��ه��ود 
ال�سناعة  بنقل  �ساهمت  ال��ث��اين،  عبداهلل 
وباتت  العاملية،  اإىل  الأردن��ي��ة  ال��دوائ��ي��ة 

عابرة للحدود.
ال�سناعة  منتجات  ت��واج��د  اإن  وق���ال 
الدوائية الأردنية يف اأ�سواق 85 دولة حول 
العامل يدلل على قوة وجودة املنتج الأردين 
اأبرز املنتجات  وقدرته العالية على مناف�سة 

العاملية.
ال�سناعة  مكن  امللكي  “الدعم  واأ���س��اف 
مرموقة  مكانة  لتتبواأ  الأردنية  الدوائية 
�سكلت  حيث  املنطقة،  م�ستوى  على  ورائ��دة 

ق�سة جناح بحد ذاتها ملا متكنت من حتقيقه 
من اإجنازات وتطور«.

جعل  العمل  ممكنات  كل  توفر  اأن  واأك��د 
جناح  ق�سة  املحلية  ال����دواء  �سناعة  م��ن 
الإقليمي  النطاق  على  والتو�سع  والتطور 
الأردنية  امل�سانع  عدد  يبلغ  حيث  والدويل، 

خارج اململكة اأكرث من 15 م�سنعًا.
ب��ال��ق��ط��اع  امل��ل��ك��ي  اله��ت��م��ام  اإن  وق����ال 
التي  ال�سناعية  القطاعات  مبقدمة  جعله 
روؤي��ة  وا�سراتيجيات  خطط  عليها  رك��زت 
بال�سناعات  للرتقاء  القت�سادي  التحديث 
مركزًا  الأردن  لي�سبح  الأردنية،  الدوائية 
باملنطقة  ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات  اإقليميًا 
�سيا�سات  تبني  خلل  من  ال�سادرات  وتنويع 
الدوائية  لل�سناعات  وترويجية  ت�سويقية 
املعار�ص  يف  وامل�����س��ارك��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ًا،  حمليًا 
وت�سريع  الإج����راءات  وتب�سيط  ال��دول��ي��ة 

ت�سجيل الدواء الأردين.
بعناية  حظي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
واه��ت��م��ام م��ل��ك��ي خ���لل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص 
تلبية  على  عالية  ق���درات  واأث��ب��ت  ك��ورون��ا 
العديد  حاجات  وكذلك  حمليا  الحتياجات 
م��ن اأ����س���واق ال��ت�����س��دي��ر م��ن خ���لل ق��درت��ه 
وط��اق��ات��ه الإن��ت��اج��ي��ة ال��ك��ب��رية واجل���ودة 
املتطلبات  تلبي  والتي  للمنتجات  العالية 
الأمن  العاملية، ومتكينه من حتقيق  واملعايري 
ال�سراتيجي  امل��خ��زون  وت��وف��ري  ال��دوائ��ي 
الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوي��ة  من  للمملكة 
والكمامات  واملطهرات  املعقمات  ذلك  يف  مبا 

والقفازات الطبية وغريها.
ال��دع��م  اأن  الأط���ر����ص  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
الدوائية  ال�سناعات  لقطاع  امل�ستمر  امللكي 
�سبل  لتوفري  امل�ستمرة  جللته  وتوجيهات 
عزز  ال�سناعية  ال�سركات  اأع��م��ال  تي�سري 
ق����درات ه���ذا ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي احل��ي��وي 
باململكة، والذي تعمل فيه عدد من ال�سركات 
الرائدة، بكفاءات حملية ما مكنها من ح�سد 
�سناعة  يف  مرموقة  وعاملية  اإقليمية  مكانة 

الدواء.
يف  اأ����س���ه���م  ال���ق���ط���اع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
دع��م الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، م��ن خ��لل نقل 
وتوفري  احلديثة،  واخل��ربات  التكنولوجيا 
خ�سو�سا  ل��لأردن��ي��ني،  العمل  ف��ر���ص  اآلف 
ال�سيدلة،  جم��الت  يف  الكفاءات  ذوي  من 
الكيمياء، الهند�سة، وغريها من التخ�س�سات 
ق��ط��اع  اإن���ت���اج  اأن ح��ج��م  وت��اب��ع  ال��ف��ن��ي��ة. 
ي�سل  الطبية  واللوازم  العلجية  ال�سناعات 
ما  �سنويًا، ي�سكل  ملا يقارب 1.62 مليار دينار 
القائم  الإنتاج  اإجمايل  من  باملئة   8 ن�سبته 
للقطاع ال�سناعي الأردين، فيما ي�سم القطاع 
الأردن  يف  �سناعية  من�ساأة   151 ح���وايل 
دوائية  �سناعات  بني  ما  جغرافيًا  منت�سرة 
للم�ستلزمات  بالإ�سافة  وبيطرية  ب�سرية 
قطاع  ���س��ادرات  قيمة  اأن  واأو���س��ح  الطبية. 
ال�سناعات العلجية واللوازم الطبية خلل 
ما  بلغت   2022 املا�سي  العام  من  اأ�سهر   10
على  لت�ستحوذ  دولر،  مليون   850 ي��ق��ارب 
ال�سناعية  ال�سادرات  اإجمايل  من  باملئة   7
يغطي  الأطر�ص  الدكتور  وح�سب  الوطنية. 
الطبية  واللوازم  العلجية  ال�سناعات  اإنتاج 
املحلية باملتو�سط نحو 55 باملئة من اإجمايل 
الطبية  واللوازم  العلجية  املواد  ا�ستهلك 
حني  يف  احلجم،  حيث  من  املحلية  ال�سوق  يف 
حيث  من  باملئة   30 الن�سبة  هذه  تتجاوز  ل 
ال�سناعة  ج���ودة  ع��ل��ى  ي��دل��ل  م��ا  ال��ق��ي��م��ة، 
احتياجات  �سد  على  وق��درت��ه��ا  الوطنية 
امللكية  اجلهود  الرواجبة:  املحلية.  ال�سوق 
ن��ق��ل��ت ق��ط��اع الت�������س���الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

للعاملية املعلومات 

اأك���د ممثل ق��ط��اع الت�����س��الت  ب���دوره، 
ت��ارة  غ��رف��ة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
الأردن  اأن  الرواجبة  املهند�ص هيثم  الأردن 
وتطوير  اإن�ساء  يف  كبرية  جن��اح��ات  حقق 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع 
الهتمام  بف�سل  وذل��ك  عالية  بتناف�سية 
احليوي  القطاع  لهذا  الكبري  امللكي  والدعم 

والهام.

قطاع  “اإن  ال��رواج��ب��ة  املهند�ص  وق��ال 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات منا كثريا 
اجلهود  بف�سل  املا�سية  ال�سنوات  خ��لل 
القطاع  بها  يحظى  التي  الدائمة  والرعاية 
م�ساف  يف  اململكة  جعل  ما  جللته  قبل  من 

الدول الأكرث تقدما يف هذا املجال«.
ا�ستقطاب  ا���س��ت��ط��اع  الأردن  اأن  وب��ني 
خلل  من  والعمل  لل�ستثمار  عاملية  �سركات 
اململكة، م�ستفيدا من بيئة الأعمال املحفزة 
للأردنيني  العمل  فر�ص  اآلف  وف��ر  م��ا  ل��ه 
اأه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال���ذي يعد ج��زءا  م��وؤك��دا 

اأ�سا�سيا وركيزة للأمن الوطني.
اإىل  ال���رواج���ب���ة  امل��ه��ن��د���ص  واأ�����س����ار 
اململكة  يف  امل��ت��اح��ة  ال���واع���دة  ال��ف��ر���ص 
املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  بقطاع 
بهذا  الأردن  بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  وللمواهب 
مركزا  ي�سبح  اأن  من  متكنه  والتي  القطاع 
باجليل  املرتبطة  التقنيات  لتطوير  اإقليميا 
الإ���س��راع  ���س��رورة  على  م�سددا  اخل��ام�����ص، 

باإجناز هذا امللف.
العاملة  الأردن��ي��ة  ال�سركات  اأن  واأك��د 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  بقطاع 
والنمو  ال��ت��ط��ور  م��ن  ك��ب��ريا  �سوطا  قطعت 
املنطقة  دول  م��ن  لكثري  م�����س��ان��دا  وب��ات��ت 
قطاعاتها  ملختلف  حلول  توفري  خ��لل  من 

واخلدمية. القت�سادية 
الت�������س���الت  ق���ط���اع  اأن  واأو������س�����ح 
القطاعات  مبقدمة  املعلومات  وتكنولوجيا 
يف  رئي�ص  دور  لها  �سيكون  التي  القت�سادية 
وحتقيق  القت�سادي  التحديث  روؤية  تنفيذ 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  خلل  من  اأهدافها 

وتوليد املزيد من فر�ص العمل.
روؤي���ة  م���ب���ادرات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ار 
التحديث القت�سادي يف تعزيز موقع البلد 
للبتكار  ج��اذب��ا  ا�ستثماريا  م��رك��زا  ليكون 
الرقمية  للحلول  انطلق  ومن�سة  الرقمي 
مركزا  لي�سبح  وتطويره  للتو�سع؛  القابلة 
عالية  رقميا  املمكنة  اخل��دم��ات  لتقدمي 

القيمة.
على  البناء  موا�سلة  �سرورة  على  و�سدد 
الت�����س��الت  ق��ط��اع  يف  اململكة  حققته  م��ا 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وم��واك��ب��ة اآخ��ر 
تناف�سية  على  للحفاظ  العاملية  التطورات 
الكفاءات  توظيف  يف  ال��ه��ام  القطاع  ه��ذا 
اأمتتة  امل�سي قدما يف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابة 
اخلدمات احلكومية، التي تعد مبثابة ركيزة 
وا�ستقطاب  الأعمال  بيئة  لتح�سني  اأ�سا�سية 

ال�ستثمارات.
كبرية  فر�سة  متتلك  اململكة  اأن  واأو�سح 
تكنولوجيا  �سركات  من  للمزيد  مقرا  لتكون 
لتقدمي  انطلق  ومركز  العاملية  املعلومات 
خ��دم��ات��ه��ا ل����دول امل��ن��ط��ق��ة يف ظ��ل امل��وق��ع 
الأم��ن  من  به  تتمتع  وم��ا  املميز،  اجل��غ��رايف 
لل�ستثمارات،  اجلاذبة  والبيئة  وال�ستقرار 

وتوفر خربات ب�سرية متطورة ومتعلمة.
تارة  غرفة  دور  اإىل  الرواجبة  واأ�سار 
القطاع  ل��دع��م  العمل  موا�سلة  يف  الأردن 
الأعمال  حا�سنة  لإقامة  العمل  خلل  من 
وتكنولوجيا  الت�����س��الت  بقطاع  اخلا�سة 
�سركاته  م�����س��ارك��ة  وت��و���س��ي��ع  امل��ع��ل��وم��ات، 
تقام  التي  واملعار�ص  التجارية  بالبعثات 
خارج اململكة للرويج للفر�ص املتاح بالقطاع 

وفتح اآفاق جديدة اأمامها من العمل.
اجليل  خدمات  اأهمية  الرواجبة  واأك��د 
تعتزم  ال��ت��ي  الت�����س��الت  بقطاع  اخلام�ص 
لها،  التحتية  البنية  تاأ�سي�ص  احل��ك��وم��ة 
�سيكون  والتي  للقطاع  الناظمة  والت�سريعات 
القت�ساد  تن�سيط  يف  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  ل��ه��ا 
ال�ستثمارات  وج��ذب  تناف�سيته  وتعزيز 
فر�ص  وزي��ادة  والبتكار،  الريادة  وت�سجيع 

الت�سغيل وبناء اخلربات يف هذا املجال.
منظومة  تعزيز  اأهمية  اإىل  اأي�سا  ولفت 
الأعمال،  قطاع  دع��م  يف  ال�سيرباين  الأم��ن 
ي�سكل  كونه  لل�ستثمار،  اآمنة  بيئة  وتوفري 
جزءا مهما باملنظومة الأمنية يف ظل التطور 
تكنولوجيا  يف  وال��ك��ب��ري  امل��ت�����س��ارع  التقني 

املعلومات واأنظمة الدفع الرقمي.
املحلي  بالناجت  القطاع  م�ساهمة  وبلغت 
ما   ،2021 عام  تقديرات  ح�سب  الإجمايل 
اإىل  �ست�سل  فيما  دينار،  مليون   900 يقارب 
خلل  باملئة   3.9 وبن�سبة  دينار  مليارات   3
عام 2033 كاأثر اقت�سادي عند تنفيذ روؤية 

القت�سادي. التحديث 
بالقطاع خلل عام  العاملني  وو�سل عدد 
2021 اإىل نحو 25 األف عامل، ي�سكلون 1.6 
باململكة،  الكلية  العمالة  حجم  من  باملئة 
عامل  األ��ف   101 اإىل  عددهم  �سي�سل  فيما 
ت�سمنته  ح�سبما   ،2033 عام  كامل  ب��دوام 

روؤية التحديث القت�سادي.
وب��ل��غ��ت ����س���ادرات ق��ط��اع الت�����س��الت 
 2021 ع��ام  خ��لل  املعلومات  وتكنولوجيا 
باملئة   1.9 �سكلت  دي��ن��ار،  مليون   200 اإىل 
للمملكة، فيما  الكلية  ال�سادرات  اإجمايل  من 
عام  بحلول  دي��ن��ار  مليار   4.5 اإىل  �ست�سل 
2033 مثلما جرى حتديده بروؤية التحديث 

القت�سادي.

اقت�ساديون: حت�سني معي�سة املواطنني وال�ساأن القت�سادي بقمة اأولويات امللك
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 اهال و�سهال ومرحبا 

�سهال ووط�������اأمت  اه����ال  ح��ل��ل��ت��م 

رئي�ض احتاد املنتجني العرب التلفزيوين 
رائد العالم امل�سري والعربي الأول

يتقدم الأ�ستاذ والعالمي 
ح�سني ال�ساعر

واأ�سرة جملة جنوم وا�سواء 
العربية بالرتحيب 
 ب�سعادة الدكتور 

ابو ادهم حفظه اهلل ورعاه 

الردن   ال����ث����اين  ل���وط���ن���ه  زي�����ارت�����ه  مب���ن���ا����س���ب���ة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ال���ف���ع���ال���ة  مب��ن��ت��دى الع������الم ال��ع��رب��ي 

ابراهيم ابو ذكري


