
 نجمة العام المثالية 

 الشخصية االجتماعية الرائعة 

روان فوزي ابو دلبوح

*عمان 
ت��ل��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
عيد  مبنا�سبة  تهنئة  برقيات  الثاين 
وال�ستني،  احل����ادي  ج��ال��ت��ه  م��ي��اد 
الذي ي�سادف االثنني، من قادة دول 
كبار  م��ن  وع���دد  و�سديقة  �سقيقة 

امل�س�ؤولني فيها.
عن  ال��رق��ي��ات  مر�سل�  واأع����رب 
التمنيات  واأط��ي��ب  ال��ت��ه��اين  اأ���س��دق 
�سائلني  امل��ل��ك،  جل��ال��ة  ب��ال�����س��ع��ادة 
ه��ذه  يعيد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
املنا�سبة على جالته مب�ف�ر ال�سحة 
االأردين  ال�سعب  وع��ل��ى  وال��ع��اف��ي��ة، 

باملزيد من التقدم واالزدهار.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ج��ال��ت��ه ب��رق��ي��ات 
املدنيني  امل�س�ؤولني  كبار  م��ن  تهنئة 
الفعاليات  ومم��ث��ل��ي  وال��ع�����س��ك��ري��ني 
فيها  اأك����دوا  وال�سعبية،  الر�سمية 
اعتزازهم وفخرهم مب�سرية التحديث 
امللك  جالة  يق�دها  التي  واالإجن��از 
ال����ط���ن، وحتقيق  رف��ع��ة  اأج����ل  م��ن 

تطلعات االأردنيني واالأردنيات.
ول��ف��ت م��ر���س��ل��� ال��رق��ي��ات اإىل 
اجل��ه���د ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ج��ال��ت��ه يف 
العربية  االأمتني  ق�سايا  عن  الدفاع 
واالإ�سامية، وتعزيز عاقات االأردن 
يف  واأ���س��دق��ائ��ه  ال��ع��رب  اأ�سقائه  م��ع 

العامل.

امللك يتلقى برقيات تهنئة
 بعيد ميالده احلادي وال�ستني

*عمان 
ال��رمل��ان��ات  ال�����س��ف��دي،  اأح��م��د  ال��ن���اب،  جمل�س  رئي�س  دع��ا 
االإ�سامية اإىل اتخاذ م�قف م�حد يرف�س كل ممار�سات االحتال 
الكرامة  فطرة  “اإن  وقال  الفل�سطينية.  االأرا�سي  يف  االإ�سرائيلي 
تاأبى الذل واالنك�سار، و�سعب االأردن وفل�سطني يف االأر�س املباركة، 
جمر  على  ويقب�س  االح��ت��ال،  حك�مة  مب�اجهة  الي�م  يلتحم 
لتك�ن  ج��ادة،  وقفة  اإىل  االإ�سامية  الرملانات  ويدع�  امل�اقف، 
كلمة  يف  ذلك  جاء  اأول�يتها«.  اأجندة  على  الفل�سطينية  الق�سية 
االأع�ساء مبنظمة  الدول  الرملانية 17 الحتاد  بالدورة  ال�سفدي 
اجلزائري  الرئي�س  عن  مندوبًا  افتتحها  التي  االإ�سامي  التعاون 
اإبراهيم  اجلزائري  ال�طني  املجل�س  رئي�س  تب�ن،  املجيد  عبد 
كل  يرف�س  م�حد  م�قف  اتخاذ  اإىل  ال�سفدي  ودع��ا  ب���غ��ايل. 
وت��سيع  للمقد�سات  اقتحام  من  االإ�سرائيلي  االحتال  ممار�سات 
على  الفل�سطينيني  حق  لدعم  واجب  “علينا  وتابع  لا�ستيطان، 
ودعم  امل�ستقلة،  دولتهم  اإقامة  ذلك  راأ���س  على  ال�طني،  ترابهم 
يحمل  التي  القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية  الها�سمية  ال��ساية 

اأمانتها �سلبًا ج�س�رًا ثابتًا، جالة امللك عبد اهلل الثاين”.

*عمان 
املياه والري، خال حملة نفذتها، اعتداء على  �سبطت وزارة 
خط رئي�سي يف غرب ماأدبا، لتزويد بركة زراعية كبرية ومزرعة 

بطريقة خمالفة.
االعتداءات،  اإزال��ة  مت  اإنه  االثنني،  بيان،  يف  ال���زارة  وقالت 
واإعداد ال�سب�طات اخلا�سة بال�اقعة، داعية اجلميع اإىل التعاون 
مع احلملة املكثفة التي تنفذها الدولة يف جميع مناطق اململكة، 

للحد من االعتداءات التي تهدد االأمن املائي ال�طني.

* عمان 
اعتر امني عام اللجنة امللكية ل�س�ؤون القد�س عبداهلل كنعان 
ان ذكرى عيد مياد جالة امللك عبداهلل الثاين منا�سبة ال�ستذكار 
دور  راأ�سها  وعلى  واالن�سانية  والق�مية  ال�طنية  جالته  م�سرية 

جالته جتاه فل�سطني والقد�س.
جالته،  مياد  ذكرى  مبنا�سبة  االثنني  بيان  يف  كنعان  وقال 
اإن القد�س اإحدى الث�ابت الرئي�سة يف فكر امللك عبداهلل الثاين، 
م�سريا اىل اأن هذا الفكر امللكي وم�قفه الرا�سخ امتداد لفكر االآباء 

واالأجداد من بني ها�سم االأخيار.
واأ�سار اىل اأن جالته �سار وما يزال و�سيبقى على نهج وو�سية 
جده قائد الث�رة والنه�سة العربية ال�سريف احل�سني القائمة على 

التم�سك بفل�سطني والقد�س مهما كان الثمن وبلغت الت�سحيات.
ولفت اىل اأن من مرتكزات �سيا�سة جالته مت�سكه ب�سرورة حل 
الدولتني وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سام العربية 
املتمثلة باإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س ال�سرقية 

على حدود عام 1967م.
 تابع �س2

*عمان 
اعتبارا  املت��سطة  الط�ارئ  حالة  الكرى  عمان  اأمانة  اأعلنت 

من م�ساء االثنني للتعامل مع املنخف�س اجل�ي.
الرحامنة،  نا�سر  االأمانة  يف  االإعامية  الدائرة  مدير  وقال 
اجل�ية،  االأر�ساد  دائ��رة  ن�سرات  بح�سب  ياأتي  االإج��راء  هذا  اإن 
مت��سطة  اإىل  الثاثاء  الي�م  ال��ط���ارئ  حالة  درج��ة  و�سرتتفع 
احلالة اجل�ية، داعيا امل�اطنني يف  لتط�رات  مياه” وفقا  “ق�س�ى 
حال ر�سد اأي ماحظة االت�سال على اأرقام مركز االت�سال امل�حد 

)102 و 117180(.

ال�سفدي: امللك بقي ج�سورًا بحمل 
اأمانة الو�ساية على املقد�سات

املياه: �سبط اعتداء على خط ناقل غرب ماأدبا

كنعان: الق�سية الفل�سطينة والقد�س ت�ستحوذان 
على امل�ساحة الأكرب بخطابات ومقابالت امللك

الأمانة تعلن طوارئ متو�سطة 
للتعامل مع املنخف�س اجلوي

أمام الربملان اإلسالمي

 �سخ�سية العام العالمية 

ال�سخ�سية العالمية العربية الوىل لعام ٢٠٢٢

جملة جنوم 
 وا�سواء العربية 

 تكرم وتختار 
�سعادة الدكتور 

 ابو ادهم حفظه اهلل ورعاه  
 رئي�س احتاد املنتجني العرب التلفزيوين 

رائد العالم امل�سري والعربي الول

ابراهيـــم 
ابو ذكــري 

امللكة رانيا تهنئ امللك 
بعيد ميالده احلادي وال�ستني

الرتبية تعلن نتائج الثانوية 
العامة اخلمي�س املقبل

*عمان 
هناأت جالة امللكة رانيا العبداهلل يف تغريدة ن�سرتها على )ت�يرت( 
احل��ادي  مياده  عيد  مبنا�سبة  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  االثنني، 

وال�ستني.
اأ�سري  اأن  من  اأكر  نعمة  هناك  “لي�س  التغريدة  يف  جالتها  وقالت 

رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل ي�م معك«.

*عمان 
العايل  قرر وزير الرتبية والتعليم والتعليم 
والبحث العلمي االأ�ستاذ الدكت�ر عزمي حمافظة 
الثان�ية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  نتائج  اإعان 
يف   2022 لعام  التكميلي  االمتحان   / العامة 
اخلمي�س  ي�م  م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام 
الرابط  عر  وذلك   ،2/2/2023 امل�افق  املقبل 
www.Tawjihi.jo و�ستعلن ال�زارة يف بيان 
ي�م اخلمي�س ن�سب النجاح العامة ون�سب النجاح 

يف املباحث وتداريج املعدالت.

م  2023 ال������ث������اين   ك�����ان������ن    31 امل�������اف������ق   ه���������      1444 رج��������ب     9 ال����ث����اث����اء 
/  )2517( ال�����������ع�����������دد    / ال�������������س������اب������ع������ة  www.omamjo.comال�������������س������ن������ة 

البدء باأعمال تنفيذ احلزمة الأوىل مل�سروع اأبراج ال�ساد�س

بدء فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك "ب�ستان الزيتون"

*عمان 
لا�ستثمار  االأردن  ب�ابة  �سركة  ب��داأت 
املط�ر  وال�����س��ي��اح��ي-  وال��ت��ج��اري  ال��ع��ق��اري 
)اأب����راج  االأردن  ب���اب��ة  مل�����س��روع  وامل���ال���ك 
للحزمة  التنفيذ  باأعمال  اأخريا،  ال�ساد�س(، 
االأوىل للم�سروع والتي �سيتم االنتهاء منها يف 

الربع الثالث من العام احلايل.
اأن  االثنني،  بيان  يف  ال�سركة،  واأو�سحت 
االأعمال  من  االأوىل  احلزمة  عطاء  اإحالة 

واخلا�س بتنفيذ اأعمال ال�اجهات اخلارجية 
من  بالقرب  القائم  االأردن  ب���اب��ة  مل�سروع 
االأول  كان�ن  بداية  يف  كان  ال�ساد�س  الدوار 
خم�س  م��ن  الأك��ر  دام  انقطاع  بعد   ،2022

�سن�ات عن اأعمال التنفيذ.
كمقدمة  تاأتي  اخلط�ة  هذه  اإن  وقالت 
بها  ال�سري  �سيتم  التي  اخلط�ات  من  ل�سل�سلة 
الإعادة االأعمال التنفيذية للم�سروع بال�سكل 
الكامل متهيدا الفتتاح م�سروع ب�ابة االأردن 

املنتظر .
دعم  يف  امل�����س��روع  دور  اأه��م��ي��ة  واأك����دت 
االقت�ساد االأردين وتط�ير مفه�م اال�ستثمار 
بني  املتبادلة  الثقة  خلق  خال  من  العقاري 
مبينة  فيه،  وامل�ستثمرين  للم�سروع  املط�رين 
اأردنية  مقاوالت  �سركة  اختيار  يف  حر�سها 
للقيام  اأوىل”  “درجة  وم�سنفة  م���ؤه��ل��ة 
لتقدمي  االأوىل  بن�د عطاء احلزمة  بتنفيذ 
ال�س�رة االأف�سل للم�سروع.               تابع �س2

*عمان 
الع�سكري  التمرين  فعاليات  انطلقت 
تنفذه  ال��ذي  الزيت�ن”،  “ب�ستان  امل�سرتك 
التابعة  ال��ث��اين/16  في�سل  امل��ل��ك  كتيبة 
م��ع اجل��ان��ب  ب��ن ع��ل��ي  امل��ل��ك ح�سني  ل��ل���اء 
ال��ري��ط��اين ال�����س��دي��ق يف اأح����د م��ي��ادي��ن 

املخ�س�سة. التدريب 
م��دى  اخ��ت��ب��ار  اإىل  ال��ت��م��ري��ن  وي��ه��دف 
باملناطق  القتال  عمليات  تنفيذ  على  القدرة 
املبنية وعمليات االأمن الداخلي، اإ�سافة اإىل 
والتعامل  اال�ستطاع  عمليات  على  التدريب 

مع االأهداف االأر�سية املختلفة.

ال��رام��ج  �سمن  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  وي��اأت��ي 
امل�سلحة  ال��ق���ات  تنفذها  التي  التدريبية 
االأردن���ي���ة ���� اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي م��ع اجل��ان��ب 
الريطاين ال�سديق، لرفع م�ست�ى اجلاهزية 
وال��ك��ف��اءة ال��ق��ت��ال��ي��ة الأع��ل��ى امل�����س��ت���ي��ات 

للم�ساركني فيه.

اإيران تعلن الت�سدي 
ة  لهجوم بطائرات م�سيرّ
ا�ستهدف موقًعا ع�سكرًيا

*طهران
ال�سبت  ل��ي��ل  اإي�����ران  اأع��ل��ن��ت 
االأحد اأّن دفاعاتها ت�سّدت لهج�م 
ب��ط��ائ��رات م�����س��رّية ع��ل��ى م���ق��ع 
اأ�سفهان  حم��اف��ظ��ة  يف  ع�سكري 
وق���ع  م��ن دون  ال���ب���اد،  ب������س��ط 

اإ�سابات.
اآخ��ر مل يت�سح ما   ويف ح��ادث 
وبني  بينه  راب��ط  هناك  ك��ان  اإذا 
ال��ه��ج���م، اأف���ادت وك��ال��ة االأن��ب��اء 
عن  “اإرنا”  الر�سمية  االإيرانية 
الإن��ت��اج  م�سنع  يف  ح��ري��ق  ان���دالع 
غرب  �سمال  يف  امل��ح��ّرك��ات  زي���ت 

الباد.
عن  “اإرنا”  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت   
ب��ي��ان ل������زارة ال���دف���اع اأّن����ه “يف 
الثاين/يناير،  كان�ن   28 م�ساء 
 20،00(  23،30 ال�ساعة  قرابة 
فا�سل  ه��ج���م  تنفيذ  مّت  غ(،  ت 
على  م�سرّية  طائرات  با�ستخدام 
اأحد املجّمعات الع�سكرّية التابعة 
ل�زارة الدفاع”. واأ�سار البيان اإىل 
للمجّمع  اجلّ�ية  “الدفاعات  اأّن 
بينما  امل�سرّيات،  اإح��دى  اأ�سقطت 
وانفجرتا”  م�سرّيتان  رت  ح��سِ
“م�سنع  ���س��رب  ح��اول��ت��ا  اأن  بعد 

للذخرية«.
 تابع �س4



*عمان 
اأكد رئي�س جمل�س االأعيان، في�سل الفايز، اأهمية 
بني  ال�سيا�سية  اخل��اف��ات  حل��ل  م��ب��ذول  جهد  ك��ل 
التي  التنمية  لتحقيق  احل�ار،  عر  العربية  الدول 
الفقر والبطالة عر تكامل  ال�سع�ب، وتعالج  تخدم 

اقت�سادي عربي.
جمم�عة  وفد  ا�ستقباله االثنني،  لدى  واأ�ساف، 
اليمن  جمه�رية  رئي�س  برئا�سة  العربي،  ال�سام 
االأ�سبق، علي نا�سر حممد، اأن ال�اقع العربي الراهن 
اأح�ج ما يك�ن يف هذه املرحلة الدقيقة اإىل كل جهد 
خري من اأجل مل ال�سمل ووقف ال�سراعات واخلافات 
داخل الدول العربية، بعد اأن باتت العديد من الدول 
واإقليمية،  كرى  دول  ل�سراعات  م�سرحا  العربية 
وب�ؤر النت�سار االإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

وت�سعى املجم�عة، التي تاأ�س�ست مببادرة من 50 
اأع���ام،   4 قبل  عربية،  وفكرية  �سيا�سية  �سخ�سية 
واإر�ساء  العربية،  العربية  لل�سراعات  الت�سدي  اإىل 
الرتاخي�س  على  ح�سلت  حيث  وال�����س��ل��م،  احل����ار 
وعقدت  املا�سي،  اأيل�ل  يف  االأردن  من  لعملها  الازمة 
اجتماعها التاأ�سي�سي يف جامعة الدول العربية مب�سر 
يف ت�سرين االأول املا�سي، والتي جرى خالها انتخاب 

ع�س�ا،   11 من  املك�نة  للمجم�عة  التنفيذية  الهيئة 
االأ�سبق  االأردين  الداخلية  ووزي��ر  نا�سر،  برئا�سة 

�سمري احلبا�سنة اأمينا عاما للمجم�عة.
تاأتي  املجم�عة  تاأ�سي�س  اأهمية  اإن  نا�سر  وقال 
مب�جة  متر  العربية  وال��دول  بالذات  ال�قت  هذا  يف 
الداخلية  والنزاعات  ال�سراعات  من  م�سب�قة  غري 
واملادية  الب�سرية  املقدرات  ت�ستنزف  التي  والبينية، 
والع�سكرية وجتعل هذه الدول فري�سة للفقر واجلهل 

والتخلف، وت�سغلها بنف�سها عن التنمية التي حتتاجها 
ال�سع�ب وعن الق�سية الفل�سطينية.

امللك  جالة  بقيادة  ل��اأردن  �سكره  عن  واأع��رب 
ال�سدع  راأب  يف  املت�ا�سلة  جله�ده  الثاين  عبداهلل 
ال�سام  جمم�عة  ت�سجيل  يف  وم��ب��ادرت��ه  ال��ع��رب��ي، 
انطلقت  املجم�عة  تاأ�سي�س  فكرة  اأن  مبينا  العربي، 
من االأردن مببادرة مفكرين و�سيا�سيني عرب من بينهم 
ال�سادق  االأ�سبق  ال�س�دان  وزراء  رئي�س  الراحلني 
املهدي ورئي�س ال�زراء االأردين االأ�سبق الدكت�ر عبد 

ال�سام املجايل.
اجله�د  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء،  خ��ال  ج���رى،  كما 
العربي  ال�سام  ثقافة  ن�سر  اإىل  الرامية  واملبادرات 
العربية،  وال��ن��زاع��ات  اخل��اف��ات  واإن��ه��اء  ال��ع��رب��ي، 
هذه  الحت�اء  واحل�ار  الدبل�ما�سية  احلل�ل  وتغليب 

ال�سراعات والنزاعات امل�سلّحة.
عدنان  االأ�سبق  ال����زراء  رئي�س  ال���ف��د،  و�سم 
احلبا�سنة  �سمري  االأ�سبقني  وال���زي��ري��ن  ب���دران، 
العراقي  الداخلية  ووزي���ر  ع���ي��دات،  وع��ب��داهلل 

االأ���س��ب��ق ف���اح ال��ن��ق��ي��ب، وال����زي���رة امل���ري��ت��ان��ي��ة 
واملفكر  والكاتب  اك��اط،  بنت  مكف�لة  ال�سابقة 
واملفكر  والكاتب  �سعبان،  احل�سني  عبد  العراقي 
ال��ك���ي��ت��ي حم��م��د ال��رم��ي��ح��ي. وال��ك��ات��ب وامل��ف��ك��ر 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  احل�سن،  ي��سف  االإم��ارات��ي 
جمل�س  ورئي�س   ، النجار  �سريزاد  كرد�ستان  جامعة 
اإدارة م�ؤ�س�سة اوبيك اأحمد عتيقة، ورئي�س جمل�س 
واملن�سق  جراب،  اأكرم  االأردنية  الدواء  داء  اإدارة 

حمد. جناء  للمجم�عة  العام 

*عمان 
ل�س�ؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  ام��ني  اعتر 
مياد  عيد  ذك��رى  ان  كنعان  عبداهلل  القد�س 
جالة امللك عبداهلل الثاين منا�سبة ال�ستذكار 
م�سرية جالته ال�طنية والق�مية واالن�سانية 
فل�سطني  جت���اه  ج��ال��ت��ه  دور  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

والقد�س.
مبنا�سبة  االث��ن��ني  ب��ي��ان  يف  كنعان  وق���ال 
ذكرى مياد جالته، اإن القد�س اإحدى الث�ابت 
م�سريا  الثاين،  عبداهلل  امللك  فكر  يف  الرئي�سة 
الرا�سخ  وم�قفه  امللكي  الفكر  ه��ذا  اأن  اىل 
ها�سم  بني  من  واالأج��داد  االآب��اء  لفكر  امتداد 

االأخيار.
ي��زال  وم���ا  ���س��ار  ج��ال��ت��ه  اأن  اىل  واأ����س���ار 
الث�رة  قائد  جده  وو�سية  نهج  على  و�سيبقى 
القائمة  احل�سني  ال�سريف  العربية  والنه�سة 
كان  مهما  والقد�س  بفل�سطني  التم�سك  على 

الثمن وبلغت الت�سحيات.
ولفت اىل اأن من مرتكزات �سيا�سة جالته 
ق��رارات  وف��ق  الدولتني  حل  ب�سرورة  مت�سكه 
العربية  ال�سام  ومبادرة  الدولية  ال�سرعية 
املتمثلة باإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها 

القد�س ال�سرقية على حدود عام 1967م.
ويدع� جالته با�ستمرار يف جميع املحافل 
واللقاءات الدولية ا�سرائيل )ال�سلطة القائمة 
ال�سرعية  بقرارات  االلتزام  اىل  باالحتال( 
وتركها  ب�سام،  العي�س  اأرادت  اذا  الدولية 
ل�سيا�سة ونهج اال�ستفزازات غري املقب�لة والتي 
ميكن  ال  دينية  حلرب  املنطقة  جر  �ساأنها  من 

التنب�ؤ بنتائجها.
عبداهلل  امللك  جالة  �سرح  لطاملا  واأ�ساف، 
الءاته  واأعلن  اأحمر،  خط  القد�س  باأن  الثاين 
يف  ا�سرائيل  لعا�سمة  وال  للت�طني  “ال  الثاث 

القد�س وال لل�طن البديل«.
والقد�س  الفل�سطينية  الق�سية  وت�ستح�ذ 
خطابات  م�ساحة  ن�سف  او  ث��ل��ت  م��ن  اك���ر 
الدولية  املحافل  يف  امللك  جالة  ومقابات 
ال�سعيد  على  ال��ساية  جهد  من  كجزء  وذلك 
الق�سية  ت������س��ي��ح  يف  امل��ه��م  ال��دب��ل���م��ا���س��ي 

الفل�سطينية للعامل والراأي العام.
ان(  ان  مقابلة جالته مع قناة )�سي  ففي 
االخرية ، قال جالته : “ال بد اأن ن�سعر بالقلق 
حيال قيام انتفا�سة جديدة، واإن ح�سل ذلك، 

فاإنه قد ي�ؤدي اإىل انهيار كامل”، وقد ا�ستحق 
جالة امللك عبداهلل الثاين ب�سبب طروحاته 
ويف  املركزية  الق�سايا  وح��ل  لل�سام  وروؤي��ت��ه 
يف  العامل  اح��رتام  والقد�س  فل�سطني  مقدمتها 
خطابات االمم املتحدة والك�جنر�س االمريكي، 
كما نال ج�ائز تقديرية منها جائزة متبلت�ن 
منها  بجزء  جالته  ت��رع  حيث   2018 ع��ام 
الإعمار املقد�سات امل�سيحية يف القد�س، وجائزة 
م�سباح ال�سام عام 2019 وجائزة رجل الدولة 
ال�سام  اىل  الطريق  وجائزة   2019 الباحث 
االن�سانية  لاخ�ة  زايد  وجائزة   ،2022 عام 
اأن ال��ساية الها�سمية  عام 2022، ومن املعل�م 
على املقد�سات اال�سامية وامل�سيحية يف القد�س 

كانت من اأ�س�س وركائز ا�ستحقاق جالته لها.
امللك  جالة  ا�ستمرار  اىل  كنعان  واأ���س��ار 
بجه�د االإعمار الها�سمي للمقد�سات اال�سامية 
االق�سى  امل�سجد  مقدمتها  ويف  وامل�سيحية 
املبارك وكني�سة القيامة، ومن مبادرات جالته 
مبادرة عام 2012 اإن�ساء وقفية با�سم “وقفية 
الكر�سي  احل�سني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
املكتمل لدرا�سة فكر االإمام الغزايل ومنهجه”، 
)القر  باإعمار  املتعلقة   2016 ع��ام  وم��ب��ادرة 
عام  وم��ب��ادرة  القيامة،  كني�سة  يف  املقد�س( 
خلتم  امل�سطفى  وقفية  اإن�ساء  وتت�سمن   2022
القراآن الكرمي يف امل�سجد االق�سى املبارك، من 
 1000 حل���ايل  تعليمية  حلقات  اقامة  خال 
برنامج  وف��ق   ، الكرمي  للقراآن  ومتعلم  ق��ارئ 
االأردنية،  االأوق��اف  وباإ�سراف  حمدد  تنظيمي 
امل�سجد  داخ��ل  الرباط  تعزيز  منها  والغاية 

االأق�سى على مدار الي�م والعام.
وال�����س���ؤون  االأوق������اف  وزارة  ان  وق�����ال، 
جه�دها  اي�سا  ت�ا�سل  االإ�سامية  واملقد�سات 
من  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بت�جيهات 
االأوق���اف  وجمل�س  االأوق����اف  مديرية  خ��ال 
واملحاكم ال�سرعية يف القد�س التابعة للق�ساء 
االأردن��ي��ة،  الق�ساة  قا�سي  ودائ���رة  ال�سرعي 
لها  تابعني  م���ظ��ف   1000 ح����ايل  ومتابعة 
هناك، اإ�سافة اإىل اأكر من 50 مدر�سة وقفية 

ت�سرف عليها ال�زارة.
كما ت���ا���س��ل احل��ك���م��ة االردن��ي��ة دوره��ا 
وزارات��ه��ا  خمتلف  وع��ر  ملكية  وبت�جيهات 
وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية واالأهلية دعم القطاعات 
والتعليمية  وال�سحية  واالقت�سادية  الثقافية 

االق�سى  امل�سجد  اعمار  جلنة  منها  القد�س،  يف 
عام  تاأ�س�ست  التي  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة 
عام  القد�س  ل�س�ؤون  امللكية  واللجنة   ،1954
امل�سجد  الإعمار  الها�سمي  وال�سندوق   ،1971
 2007 عام  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  االق�سى 
بالتزامن مع اإعادة منر �ساح الدين االي�بي 
االق�سى  امل�سجد  يف  التاريخي  م�قعه  اىل 
التابعة  القد�س  الأجل  اطباء  وجلنة  املبارك، 
“لنقابة االطباء االردنية” و”جلنة مهند�س�ن 
املهند�سني  لنقابة  التابعة  القد�س”  الأج��ل 

االردنية، واكر من 25 جمعية اأهلية اأردنية.
ل�س�ؤون  امللكية  اللجنة  ان  كنعان،  وا�ساف 
واال�سرة  امللك  جلالة  تبارك  وه��ي  القد�س 
العربية  واالمتني  االردين  وال�سعب  الها�سمية 
ال�سام  ودع��اة  االح��رار  وجميع  واال�سامية 
ما  اأن  ت�ؤكد  الغالية،  املنا�سبة  بهذه  العامل  يف 
فل�سطني  يف  خطرية  تط�رات  من  الي�م  يجري 
انتهاكات  ب�سكل عام والقد�س ب�سكل خا�س من 
اليمني  حك�مة  ت�يل  مع  تتزامن  واعتداءات، 
اال�سرائيلية املت�سددة ال�سلطة، ي�ستدعي دعم 

وم�ساندة جه�د ال��ساية الها�سمية.
على  الها�سمية  ال��ساية  اأن  اىل  واأ���س��ار 
دويل  وتاأكيد  بتاأييد  حتظى  القد�س  مقد�سات 
الأهميتها  نظرًا  وامل�ؤمترات  اللقاءات  جميع  يف 
ال��سع  م��ن  ج���زءا  وك���ن��ه��ا  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يطالب  الذي  )ا�ستاتي�سك�(  القائم  التاريخي 

العامل به.
وبجه�د  الها�سمية  ال��ساية  متثل  كما 
ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين درع���ًا يحمي 
ال�سهي�نية  املخططات  من  واالأم���ة  فل�سطني 
املزع�م،  الهيكل  ومنظمات  اح��زاب  واأج��ن��دة 
الثقافية  ال��ه���ي��ة  على  ال������س��اي��ة  وحت��اف��ظ 

التاريخية العربية للقد�س.
اأن  القد�س  ل�س�ؤون  امللكية  اللجنة  وت�ؤكد 
ذكرى عيد مياد جالة امللك عبداهلل الثاين 
هي منا�سبة وطنية وق�مية واإن�سانية، ن�ستذكر 
معها بفخر و�سم�خ م�سرية قائد وملك ها�سمي 
يدافع عن احلق ويدع� لل�ئام وال�سام العادل 
م�سريه  بتقرير  حم��ت��ل  م��ظ��ل���م  �سعب  وح���ق 
جالته  ي�سكل  وبهذا  امل�ستقلة،  دولته  واإقامة 
التي  االن�سانية  للقيادة  عامليًا  ومثاال  من�ذجا 
ت�سكل لاأجيال مناخا للعمل واالجناز مل�ستقبل 

م�سرق.

*عمان 
بداأت �سركة ب�ابة االأردن لا�ستثمار العقاري 
مل�سروع  وامل��ال��ك  امل��ط���ر  وال�سياحي-  وال��ت��ج��اري 
باأعمال  اأخريا،  ال�ساد�س(،  )اأبراج  االأردن  ب�ابة 
�سيتم  والتي  للم�سروع  االأوىل  للحزمة  التنفيذ 

االنتهاء منها يف الربع الثالث من العام احلايل.
واأو�سحت ال�سركة، يف بيان االثنني، اأن اإحالة 
ع��ط��اء احل��زم��ة االأوىل م��ن االأع��م��ال واخل��ا���س 
بتنفيذ اأعمال ال�اجهات اخلارجية مل�سروع ب�ابة 
االأردن القائم بالقرب من الدوار ال�ساد�س كان يف 
بداية كان�ن االأول 2022، بعد انقطاع دام الأكر 

من خم�س �سن�ات عن اأعمال التنفيذ.
وقالت اإن هذه اخلط�ة تاأتي كمقدمة ل�سل�سلة 

من اخلط�ات التي �سيتم ال�سري بها الإعادة االأعمال 
التنفيذية للم�سروع بال�سكل الكامل متهيدا الفتتاح 

م�سروع ب�ابة االأردن املنتظر .
االقت�ساد  دعم  يف  امل�سروع  دور  اأهمية  واأكدت 
من  العقاري  اال�ستثمار  مفه�م  وتط�ير  االأردين 

خال خلق الثقة املتبادلة بني املط�رين للم�سروع 
وامل�ستثمرين فيه، مبينة حر�سها يف اختيار �سركة 
اأوىل”  “درجة  وم�سنفة  م�ؤهلة  اأردنية  مقاوالت 

للقيام بتنفيذ بن�د عطاء احلزمة االأوىل لتقدمي 
ال�س�رة االأف�سل للم�سروع.

ب���اب��ة  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
�سي�سبح  امل�سروع  اإن  عبداهلل،  عبداملغني  االأردن 
م�ؤكدا  جناح،  لق�سة  ومن�ذجا  لل�طن  مهما  معلما 
من  �سيتم  امل�سروع  يف  االإن�ساء  اأعمال  ا�ستكمال  اأن 
خال طرح ثاث حزم، حيث مت االنتهاء من طرح 
واإحالة احلزمة االأوىل منها وما زال العمل جاريا 
احلزمة  اأن  واأ���س��اف  الثانية.  احلزمة  لتجهيز 
الثانية ت�سمل اأعمال الت�سميم والتقطيع الداخلي 
لتح�يل  ال��ازم��ة  الكهروميكانيكية  واالأع��م��ال 
الت�سميم  بح�سب  مكاتب  برج  من  ال�سمايل  الرج 
�سكنية  �سقق  من  مك�ن  �سكني  ب��رج  اإىل  االأ�سلي 
فاخرة ذات م�ا�سفات مميزة وكذلك امل�ل، ويت�قع 

البدء يف تنفيذها منت�سف العام احلايل.

الفايز ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمموعة ال�سالم العربي

كنعان: الق�سية الفل�سطينة والقد�س ت�ستحوذان 
على امل�ساحة الأكرب بخطابات ومقابالت امللك

البدء باأعمال تنفيذ احلزمة الأوىل مل�سروع اأبراج ال�ساد�س

*عمان 
الدكت�ر  االإ�سامية  واملقد�سات  وال�س�ؤون  االأوق��اف  وزي��ر  افتتح 
ال�سريف«  امل�سحف  »تدقيق  دورات  اأعمال  االثنني،  اخلايلة،  حممد 
الإع��داد  الثاين  عبداهلل  امللك  معهد  باإ�سراف  ال���زارة  تعقدها  التي 

الدعاة وتاأهيلهم وتدريبهم.
تدقيق  دورات  عقد  االأوق��اف  وزارة  يف  “ارتاأينا  اخلايلة  وق��ال 
باأعلى  بالتدقيق  والراغبني  املخت�سني  وتاأهيل  ال�سريف  امل�سحف 
باخلراء  ال�سريف  امل�سحف  تدقيق  جلنة  ورف��د  ال�سبط،  درج��ات 
اأن  اإىل  م�سريا  املتدربني”،  اأع��داد  زي��ادة  من  بد  ال  وكان  والكفاءات، 

الدورات �ستعقد على اكر من مرة.
واأ�ساف اخلايلة اأنه لدى وزارة االأوقاف طبعة م�سحف اآل البيت 
ال�سريف  للم�سحف  اأكر من طبعة جديدة  العام  و�سيك�ن هناك هذا 
وااللتزام  واالإت��ق��ان  ال�سبط  درج��ات  وباأعلى  ال���زارة  عن  ال�سادرة 
االأردن مبا حققناه  نفتخر يف  اأننا  م�ؤكدا  مبا يعرف مب�سحف عثمان، 
وبت�جيهات ومباركة ودعم من جالة امللك عبداهلل الثاين يف طباعة 

وتدقيق امل�سحف ال�سريف.
اال�ستعانة  على  حري�سة  ال����زارة  اأن  اإىل  اخلايلة  اأ���س��ار  كما 
التي  ال���دورات  اجتياز  بعد  ال�سريف  امل�سحف  لتدقيق  بال�اعظات 
رئي�س  اململكة  ع��ام  مفتي  �سماحة  ق��ال  جانبه  من  ال����زارة.  تقيمها 
جلنة تدقيق امل�سحف ال�سريف ال�سيخ عبدالكرمي اخل�ساونة اإن دورة 
تدقيق امل�سحف ال�سريف من اأهم الدورات واأجلها، الأنها تعتني بكتاب 

اهلل وكامه، وهي ُتعقد الأول مرة يف االأردن.
من  ياأتي  اأو  االأردن  يف  ُيطبع  م�سحف  اأي  اأن  اخل�ساونة  واأ�ساف 
خارج اململكة عر دور الن�سر ال بد واأن مير على جلان تدقيق امل�سحف 
عهد  يف  مت  الذي  العثماين  للم�سحف  مطابقته  من  والتاأكد  ال�سريف 
اخلليفة عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه، ومن هنا فاإن القراآن الكرمي 
حافظ  واالأردن  وال�سام،  ال�ساة  عليه  النبي  على  نزل  كما  حمف�ظ 
على االلتزام بالن�سخة العثمانية دون اأي تغيري عليه، وكثري من الدول 
العربية واالإ�سامية ت�سهد اأن التدقيق االأردين ه� االأقرب للم�سحف 
العثماين. بدوره، قال مدير معهد امللك عبداهلل الثاين الإعداد الدعاة 
تق�م  االأوقاف  وزارة  اإن  ال�سبلي  ي��سف  الدكت�ر  وتدريبهم  وتاأهيلهم 
باأعمال جليلة يف خدمة االإ�سام وامل�سلمني، ومن اأف�سل هذه االأعمال 
تدقيق امل�سحف ال�سريف، حيث جاءت دورة تدقيق امل�سحف ال�سريف 
مميزة  فر�سة  وُتعتر  للم�سلمني،  وخدمة  تعاىل،  اهلل  بكتاب  عناية 
تتيحها وزارة االأوقاف لكل حمب للقراآن الكرمي ممن انطبقت عليهم 
الدكت�ر  االأوق��اف  وزارة  عام  اأمني  االفتتاح  حفل  وح�سر  ال�سروط. 
االإ�سامي  واالإر�ساد  الدع�ة  ل�س�ؤون  االأمني  وم�ساعد  العقيل،  عبداهلل 
الدكت�ر  املديريات  ل�س�ؤون  االأمني  وم�ساعد  اخلطبا،  اإ�سماعيل  ال�سيخ 
حامت ال�سحيمات، ومديرة مديرية ال�س�ؤون الن�سائية التابعة لل�زارة 
الدكت�رة ملي�س الهزمي، وعلماء واأئمة ووعاظ وواعظات، وم�سرف� دور 

القراآن الكرمي التابعة ل�زارة االأوقاف.

*عمان 
ب�ساأن  اخلا�سة  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  م�ست�سارة  اختتمت 
التي  االأردن  اىل  زيارتها  منقارة،  �سارة  العامل،  ح�ل  املعاقني  حق�ق 
واحرتام  باإدماج  املتمثلة  امل�سرتكة  االأهداف  لتعزيز  ايام   3 ا�ستمرت 

حق�ق االإن�سان يف جميع ج�انب املجتمع.
وقالت ال�سفارة االأمريكية بعمان يف بيان الي�م االثنني، ان الزيارة 
ركزت على تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية ال�ساملة لذوي االإعاقة، وبناء 
القدرات وامل�ساءلة، وتغيري طريقة التفكري وال�عي باالإعاقة من نهج 
اجتماعاتها  يف  والقيم  االإن�سان  حق�ق  على  قائم  من�ذج  اإىل  خريي 
املدين وجمم�عات  املجتمع  االأردنيني وقادة  امل�س�ؤولني احلك�ميني  مع 

االأعمال واملدافعني عن حق�ق ذوي االإعاقة.
ذوي  حلق�ق  املتحدة  ال���الي��ات  حك�مة  دع��م  منقارة،  واأك���دت 
االإعاقة واإمكانية ال��س�ل وامل�ساواة واإدماج االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

يف جميع القطاعات يف جميع اأنحاء االأردن.
االأمري  �سم�  التقت  االأمريكية  امل�ست�سارة  ان  ال�سفارة،  واأ�سافت 
مرعد بن رعد و املجل�س االأعلى حلق�ق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة لفهم 

التحديات التي ت�اجه االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف االأردن.
�سنع  يف  االأعلى  املجل�س  جه�د  على  االأمريكية  امل�ست�سارة  واأثنت 
ذوي  االأ�سخا�س  و�س�ل  ل�سمان  والتن�سيق  والتخطيط  ال�سيا�سات 
االإعاقة اإىل اإمكاناتهم الكاملة من خال تكاف�ؤ الفر�س االقت�سادية 
االحتياجات  لذوي  املخ�س�سة  املرافق  وت�فر  ال�سيا�سية  وامل�ساركة 

اخلا�سة التي ميكن ال��س�ل اإليها ب�سه�لة.
وا�سار بيان ال�سفارة اىل ان امل�ست�سارة منقارة تق�د االإ�سرتاتيجية 
حق�ق  وح��م��اي��ة  لتعزيز  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ل�����زارة  ال�ساملة 
ت�سجيع  على  وتعمل  الدويل،  ال�سعيد  على  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 
احلك�مات االأجنبية على �سن الق�انني وال�سيا�سات ال�طنية واإنفاذها 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حق�ق  اتفاقية  مب�جب  بها  واالل��ت��زام 

ومعاهدات حق�ق االإن�سان االأخرى.

وزير الأوقاف يفتتح
 دورة تدقيق امل�سحف ال�سريف

امل�ست�سارة الميكية اخلا�سة بحقوق 
املعاقني تختتم زيارتها لالردن

*عمان 
م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  اك��د 
اي��رادات  ارت��ف��اع  الربطة،  احلافظ  عبد  االأي��ت��ام  اأم���ال  تنمية 
اإىل  لت�سل   ،%  4.4 بن�سبة   2022 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  امل���ؤ���س�����س��ة 
عام  دينارًا   )12،097،229( مع  مقارنة  دينارًا   )12،628،796(
امل�ؤ�س�سات  عمل  ت�اجه  التي  والتحديات  الظروف  رغ��م   2021

اال�ستثمارية.
التم�يات  حمفظة  ان  االث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف  ال��رب��ط��ة  وا���س��اف 
اىل  قيمتها  و�سلت  بالتمليك  املنتهية  واالإيجار  املرابحة  بنظامي 
 ،2021 عام  مع  مقارنة   %10 من�  وبن�سبة  دينارًا   )84،225،231(
 %  6.5 بن�سبة   2022 عام  يف  للت�زيع  القابل  الربح  �سايف  وارتفع 
خال  دينارًا   )7،923،341( مقابل  دينارًا،   )8،440،373( وبقيمة 

عام 2021.
قرر  املالية،  النتائج  على  وبناء  االإدارة،  جمل�س  اأن  اىل  واأ�سار 
4 % عن  القا�سرين بن�سبة  اأرباح على ح�سابات ودائع االأيتام  ت�زيع 
وق�ة  �سابة  على  تدل  املتحققة  النتائج  اأن  م�ؤكدا  املا�سي،  العام 
راأ�سمالية  قاعدة  بناء  مت  خاله  من  والذي  للم�ؤ�س�سة،  املايل  املركز 
حتقيق  يف  واال�ستمرار  وال�سع�بات  التحديات  م�اجهة  على  قادرة 

اأهدافها.
اإىل  لت�سل   ،%  5.3 بن�سبة  ارتفعت  امل�ؤ�س�سة  م�ج�دات  اإن  وقال، 
دينارا   )242،868،425( مع  مقارنة  دي��ن��ارًا،   )255،728،440(
ال�ترية  على  املحافظة  ا�ستطاعت  امل�ؤ�س�سة  اأن  مبينا   ،2021 عام 
الت�ساعدية الأرباحها من خال ت�سافر كافة اجله�د وحتقيق خطتها 

اال�ستثمارية.
واأو�سح اأن جمل�س االإدارة اتخذ منذ بداية العام املا�سي العديد من 
االإجراءات التي ت�ساهم يف التخفيف على امل�اطنني من خال عدم رفع 
ن�سبة الربح على مت�يات امل�ؤ�س�سة بالرغم من قيام العديد من اجلهات 
التم�يلية املماثلة برفع ن�سبة الربح على التم�يل، اإ�سافة اىل الت��سع 
وبن�سب  العماء  احتياجات  تلبي  التي  التم�يلية  الرامج  اإطاق  يف 
احلك�مية  االأردنية  واجلامعات  العام  القطاع  مل�ظفي  تف�سيلية،  ربح 
واخلا�سة وال�سركات كبرية احلجم وذات اال�ستقرار املايل ومبا ينعك�س 

على حتقيق اأهداف امل�ؤ�س�سة.
اال�ستثمارية  امل�ساريع  على  امل�ؤ�س�سة  تركيز  اإىل  الربطة  ولفت 
�سراء  اىل  الت�جه  خال  من  املدى  ط�يلة  واال�ستثمارات  الراأ�سمالية 
املجمعات التجارية واملباين يف امل�اقع احلي�ية داخل العا�سمة عمان 
اىل  اخل�س��س  بهذا  م�سريا  الع�ائد،  حتقيق  ا�ستدامة  ي�سمن  ومبا 
تنفيذ م�سروع جممع جتاري بال�سراكة مع القطاع اخلا�س على قطعة 
ار�س متتلكها امل�ؤ�س�سة يف العا�سمة بنظام )BOT( ومبا يحقق اأف�سل 
اإيجابي على ودائع  امل�ؤ�س�سة وينعك�س ب�سكل  ا�ستثمارات  الع�ائد على 

االيتام.
امل�ؤ�س�سة  عماء  مع  ت�ساركية  عاقات  بناء  جرى  اأنه  واأو�سح 
رفع  اىل  اأدت  املدى  ط�يلة  اإيجار  عق�د  مثل  معهم  الثقة  يعزز  ومبا 
م�ست�ى  على   %  85 من  اأكر  اإىل  امل�ؤ�س�سة  مباين  يف  االإ�سغال  ن�سبة 
وكذلك  “الب�ليفارد”  مبنى  يف  خا�سة  للتاأجري  القابلة  ال�حدات 
وتاأجري  املحلية،  االإدارة  ل���زارة  �سابقًا  االت�ساالت  مبنى  تاأجري 
 )F( مبنى وتاأجري  االت�سال احلك�مي،  ل�زارة  امل�ؤ�س�سة  مباين  اأحد 
ودائع  على  اإيجابًا  �سينعك�س  والذي  بالكامل،  العقبة  حمافظة  يف 

االأيتام.
واأكد الربطة اأن امل�ؤ�س�سة تدرك اأهمية دورها يف امل�ساهمة بتحليل 
كرى  م�ساريع   5 وتنفيذ  مت�يل  خال  من  واإدارتها  البيئية  املخاطر 
دينار  األف   )600( من  باأكر  قيمتها  تقدر  والتي  املتجددة،  للطاقة 
يف  م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة  واط،  كيل�   )1177( من  اأكر  طاقة  وتنتج 
التقليل من االنبعاثات الكرب�نية من خال مت�يل ال�سيارات الهجينة 

والكهربائية.

الربطة: 1٢ مليون دينار ايرادات 
موؤ�س�سة تنمية اأموال الأيتام

2  الثالثاء )31( كانون الثاني 2023 العدد )2517(محلي

ا�ستنادا لحكام املادة ) ٢64/ب ( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 1997 
وتعديالته : 

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  احلفالت  وجتهيز  لدارة  البد  �سركة  دائني  من  ارجو 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم ٢٢177 بتاريخ ٢٠1٠/7/1  �سرورة تقدمي 
خالل  وذلك  ل  ام  الدفع  م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم 

�سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد عمر م�سباح ح�سن م�سعل
هاتف  الرحمن  خليل  م�سجد  من  بالقرب  عليا  ابو  طرببور   : امل�سفي  عنوان 

 ٠798٢1٢٢63
م�سفي ال�سركة 

اعالن �سادر عن م�سفي ال�سركة



حوارية بعنوان حتذيرات امللك وحكومة 
نتنياهو..... ال�سالم اخلافت اإىل اأين

*عمان 
مركز  يف  الع�سكرية  الثقافة  خريجي  جمعية  نظمت 
احل�سني الثقايف اخريا، جل�سة ح�ارية بعن�ان »حتذيرات 
اأي��ن«،  اإىل  اخلافت  نتنياه�...ال�سام  وحك�مة  امللك 

مب�ساركة �سيا�سيني ودبل�ما�سيني وباحثني.
واكد امل�سارك�ن يف الندوة التي اأدارها االإعامي رجا 
ه�  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  لعدم  البديل  اأن  طلب، 
ال���زراء  رئي�س  نائب  وق��ال  والتطرف.  العنف  من  مزيد 
نا�سر  العني  االأ�سبق  املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية  وزي��ر 
ج�دة، اإن ما ن�ساهده من عنف وتطرف وقتل واقتحامات 
الدولة  قيام  ي�سمن  ال��ذي  اجل��ذري  احل��ل  غياب  �سببه 
الفل�سطينية امل�ستقلة، واإن العامل عندما يتحدث جالة 
احل��زم  واالت���زان  واخل���رة  احلكمة  �س�ت  ي�سمع  امللك 
اإع���ادة  يف  جالته  دور  مبينا  احل���زم،  يتطلب  عندما 
اأ�ساح  الفل�سطينية عندما  الق�سية  الزخم والرتكيز على 
العامل النظر عنها. وح�ل التعامل مع االئتاف اليميني 
مع  نتعامل  ال  اإننا  ج���دة،  قال  “اإ�سرائيل”،  يف  املتطرف 
عليها  اإ�سرائيلية  حك�مات  مع  نتعامل  واإمن��ا  ائتافات، 
العامل،  عليها  يجمع  ومبادئ  اتفاقيات  وهناك  التزامات 
م�سلحة  وهي  اأطر،  ثاثة  يف  يعمل  االأردن  اأن  اإىل  الفتا 
االأردن ال�طنية العليا، والق�سية الفل�سطينية، وال��ساية 
الها�سمية. واأ�ساف انه ال ي�ستطيع احد الت�سكيك يف دور 
االأردن، حيث يدرك الكل اأن م�اقف اململكة مبدئية وال 
تكيل مبكيالني، وحترتم التزاماتها وال تتدخل بال�س�ؤون 
اإىل  بحاجة  لي�ست  املنطقة  اأن  وبني   . للغري  الداخلية 
بحاجة  هي  بل  والت�سعيد،  اال�ستقرار  عدم  من  مزيد 
وامل�ساركة  ي�ميا  نراه  الذي  العنف  م�سل�سل  اإنهاء  اإىل 
واملفاو�سات  املبا�سر  احلديث  بع�دة  الفاعلة  الدولية 

وو�سع حد للت�سعيد والقتل.

مقال رئيس التحرير

الثاثاء  �سباح  حتى 
يف  اأزال  ال  كنت  الثاين(،  )كان�ن  يناير   17

اأو  رئي�سًا  ترمب،  دونالد  ي�ست�سيغ�ن  ال  الذين  �سف 
وال  اأ�سل�به  ال  اأب��راج.  و�ساحب  تاجرًا  اأو  مر�سحًا 
ُمثله وال طريقته. وكنت اأخ�سى خ�س��سًا اأن يتح�ل 
امل�س��س  العامل  هذا  يف  النف��س  لركاك  من�ذج  اإىل 
اله�س وامل�سطرب، وفاقد احل�ّس االإن�ساين واحل�سانة 
دخلنا  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  يف  خ�����س������س��ًا  االأخ��اق��ي��ة؛ 
وقد  وال�س�ء.  والقتامة  اخلط�رة  �سديدة  متاهة 
جايري  العقيد  حاول  عندما  اأمثالنا  خماوف  حتققت 
يف  احلكم  دوائر  اقتحام  ن�سخ  وجماعته  ب�ل�س�نارو 
برغم  الرئا�سية،  االنتخابات  لنتائج  رف�سًا  برازيليا 
الفائز  واأن  الباد،  به  مرت  عهد  اأ�س�اأ  كان  عهده  اأن 

ه� �ساحب اأف�سل جتربة رئا�سية يف تاريخها.
يغيب عن بال الكاتب دائمًا اأنه جمرد معلق على 
الثاثاء  �سباح  عنه.  البعيدة  خ�س��سًا  االأح��داث؛ 
يف  لاخت�سا�سية  مقااًل  »ال���راأي«  يف  ق��راأت  املا�سي، 
»ني�ي�رك تاميز« كيليان ك�ن�اي ح�ل معركة ترمب.

امل�قع  يف  تق�ل  اأن  ك���ن���اي  امل�سز  يف  ويفرت�س 
واأول  االق��رتاع.  م�سائل  يف  وم��س�عية  علمًا  االأكر 
ل�ست  اأنك  ه�  املقال،  قراءة  بعد  به  تخرج  ا�ستنتاج 
اأمريكيًا، واأن ما تعرفه يف مثل هذه ال�س�ؤون ال ي�ؤهلك 
الأكر من م�قف عاطفي اأو مبدئي. فالذين اقرتع�ا 
جماالت  يف  حققه  »م��ا  ح�سابهم  يف  و�سع�ا  لرتمب 
وال�سفقات  الق�مي،  واالأم���ن  والطاقة  االقت�ساد 
التجارية، و�سفقات ال�سام واأزمة املخدرات واحلدود 

اجلن�بية )املك�سيك(«.
هذه كلها ق�سايا حملية ال يعرف عنها وال ي�سعر 
يعرف�ن  هم  وال  املتحدة.  ال�اليات  خارج  النا�س  بها 
اأن املايني يفكرون مثل ترمب ويذهب�ن اأبعد منه يف 
كثري من الق�سايا. وه�ؤالء مل ياأخذوا يف االعتبار عند 
�ساعة االقرتاع اأنهم ي�سّ�ت�ن لرجل مل ي�سغل من�سبًا 
اأو ع�سكريًا من قبل، وال ت�قف�ا ط�يًا عند  �سيا�سيًا 

انعدام ثقافته ال�سيا�سية اأو التاريخية.
هم�مها،  عن  تبحث  وزمان  مكان  كل  يف  اجلماهري 
»م�سالح«  لل�سع�ب  لي�س  املبا�سرة.  م�ساحلها،  ولي�س 
وم�سكات  العي�س،  كلفة  وارتفاع  وم�سكات  هم�م  بل 
معهم،  النازح�ن  يحملها  التي  وامل�ساربة  املناف�سة 
ال���ق��ائ��ع واالآم����ال. ف��ق��ريان ال  امل��ك��اب��رة ال تغرّي يف 
بعد  ي�سكل�ن  مك�سيكيًا  الجئًا  ع�سرون  ثريًا.  ي�سكان 
بعد  املك�سيك.  من  عبئًا  اأربعني،  االأك��ر  على  عامني 
اأما  ترمب.  ناخبي  اأتفهم  �س�ف  ك�ن�اي  امل�سز  قراءة 

ه� فامل�ساألة حتتاج اإىل املزيد من التفكري.

عبداللطيف القرشي

الدنيا هموم

qabdallatif@yahoo.com

الهتمام امللكي بال�سباب .. دعوات ها�سمية نحو التميز والإبداع

اهتمام ملكي بالتعليم وتوجيه دائم لتجويد خمرجاته

*عمان 
ال��ث��اين منذ ت�ليه  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اأط��ل��ق ج��ال��ة 
اإىل  الرامية  املبادرات  من  العديد  الد�ست�رية  �سلطاته 
تعزيز دور ال�سباب بالتنمية االقت�سادية واالجتماعية 

وال�سيا�سية.
وحظيت فئة ال�سباب جل اهتمامات جالته، وعمل 
على متكينهم يف خمتلف املجاالت وفق متطلبات الع�سر 
حمافظات  اإىل  امللك  جلالة  زيارة  تخل  ومل  احلديث، 
اأو  ريا�سي  ناد  اأو  �سباب  مركز  لبناء  ت�جيه  من  ال�طن 

مدينة ريا�سية.
اهتمامات  م��ن  وا�سعة  م�ساحات  ال�سباب  ويحتل 
�سلطاته  ت�ليه  مع  جالته  انطلق  فقد  امللك،  جالة 
والتميز  االإبداع  فر�س  وتعزيز  ت�فري  نح�  الد�ست�رية 
لل�سباب االأردين، م�عزا نح� متكني ال�سباب يف خمتلف 
ق�يا  حراكا  ال�سبابية  القطاعات  ف�سهدت  املجاالت، 
ال�سريحة  لهذه  جديدة  اأدوار  عن  اأثمر  ومت�سارعا 
ال�طني  احل���راك  يف  وا�سحة  غ��دت  حتى  ال�ا�سعة، 
من  ال�سباب  وانتقل  امل�ستدامة،  والتنمية  ال�سامل، 
مرحلة منطية حمدودة املعامل والفاعلية، اإىل مرحلة 

املبادرة والعطاء وامل�ساركة.
“ال�سباب  اإن  العر�س  خطب  باإحدى  جالته  وقال 
هم العن�سر االأكر يف املجتمع، وال بد من تفعيل دورهم 
االهتم�ام  احلك�مة  و�ست�يل  العام،  العمل  يف  الرائد 
جم��االت  وت��سيع  ال�سبابية،  الهيئات  لدعم  ال���ازم 
واخلطط  ال��رام��ج  اإع����داد  يف  وامل�ساهمة  امل�����س��ارك��ة 
لتنمية الن�ساط ال�سب�ابي احلر، وامل�ساهمة يف م�سريتنا 
ال�طنية بكل جماالتها، وهذه دع�ة لل�سباب الراغبني 
يف العمل ال�سيا�سي اأن يك�ن ن�ساطهم من خال االأحزاب 

ذات الرامج ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية«.
وامل��ب��ادرات  “امل�سروعات  اه��م  اإىل  جالته  واأ���س��ار 
املتعلقة بال�سباب والتي تنفذها وزارة ال�سباب واملتمثلة 
التط�عي،  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  بجائزة 
جائزة  مبتابعة  �سامية  ملكية  ومب��ب��ادرة  تق�م  حيث 
وزي��ادة  التط�عي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 
للعمل  ال�طنية  املن�سة  امل�سجلني على  املتط�عني  اأعداد 

التط�عي “نحن«.
كان�ن   22 يف  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي��ر  وق��ال 
ملناق�سة  النيابية  املالية  اللجنة  اجتماع  خال  الثاين، 
قان�ن  م�سروع  اإط��ار  يف  ال�سباب  وزارة  م�ازنة  م�سروع 
اأول�ية ال�زارة  اإن  املالية 2023،  لل�سنة  امل�ازنة العامة 
الريا�سية،  ال�سبابية واملن�ساآت  املراكز  حتديث وتط�ير 
بط�الت  وا�ست�سافة  جاذبة،  �سبابية  مراكز  واإن�ساء 
دولية على املرافق الريا�سية، م�ؤكدا اأن ال�زارة م�ستمرة 
الإي�سال  ال�سباب  م��ع  احل���اري��ة  اجلل�سات  تنظيم  يف 

�س�تهم اإىل �سناع القرار.
اهلل  عبد  بن  احل�سني  جائزة  اأن  النابل�سي،  واأ�ساف 
جه�د  حتفيز  بهدف  اأُطلقت  التط�عي،  للعمل  الثاين 
التط�عي  العمل  ثقافة  وتعزيز  وامل�ؤ�س�سات،  االأف��راد 

املتميز خلدمة املجتمعات املحلية.
التعريفية  اجلل�سة  اإط��اق  خال  النابل�سي  وق��ال 
اللقاءات  باجلائزة، والتي نظمتها ال�زارة �سمن �سل�سلة 
الثاثاء  امللكي،  الثقايف  املركز  يف  باجلائزة  التعريفية 
املا�سي، اإن روؤية اجلائزة ور�سالتها تتمثل يف ن�سر ثقافة 
العمل التط�عي، ومتكني االأفراد وامل�ؤ�س�سات من تطبيق 
التط�عية،  ومبادراتهم  م�سروعاتهم  يف  التميز  معايري 

وحتفيز وتقدير املتميزين وتعميم ق�س�س جناحاتهم.
التط�عية  باملبادرات  تزخر  عمان  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال���زارة  اأن  م�ؤكدا  وامل�ؤ�س�سية،  واجلماعية  الفردية 
ت�يل برنامج ت�طني املبادرات ال�سبابية ومتكينها اأهمية 

بالغة من اأجل خدمة املجتمعات املحلية وتط�يرها.
الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سم�  اإن  وق��ال، 
املجتمع  اأبناء  مع  الت�ا�سل  نهج  على  حر�س  العهد،  ويل 
امليدانية  اجل���الت  من  بالعديد  يق�م  حيث  االأردين، 
التفقدية ويف جميع حمافظات اململكة، تاأكيدا على دور 
املتط�عني واملبادرات ال�سبابية املهمة من خال م�ؤ�س�سة 

ويل العهد.
ب�سمات  لهم  ممن  بال�سباب  يلتقي  �سم�ه  اأن  وب��ني 
وا�سحة وجتارب مهمة تعمل على بناء م�ستقبل م�سرق 
دور  مثمنا  لديهم،  التط�عي  العمل  ثقافة  وتعزز  لهم 
عقد  خ��ال  م��ن  ال����دوؤوب  عملهم  على  ال�����زارة  ك����ادر 
وال�سباب  املدراء  مع  واللقاءات  االجتماعات  من  �سل�سلة 

واجلمعيات يف املحافظات واأل�يتها كافة.
م��سم  مبثابة  جاءت  اجلائزة  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 
وامل�ؤ�س�سات  ال�سباب  جه�د  ثمار  لقطف  احل�ساد 

قدم�ه  ما  على  لهم  وتكرميا  املختلفة،  التط�عية 
جمتمعاتهم  منها  ا���س��ت��ف��ادت  مم��ي��زة  خ��دم��ات  م��ن 

. ملحلية ا
العطاء  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  امل��ب��ادئ  وت��رك��ز 
امل�اطنني  ت�سجيع  يف  واأهدافها  واالبتكار،  وال��ري��ادة 
االجتماعية  وجماالته  التط�عي،  بالعمل  القيام  على 
احلديث  اإىل  اإ�سافة  والفنية،  والريا�سية  وال�سحية 
ومنها  وفئاتها  ومعايريها  للجائزة  التقدم  �سروط  عن 
واجل��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة،  التط�عية  االأع��م��ال  ف��ئ��ة 

وامل�ؤ�س�سية.
باهتمامات  حتظى  التي  ال�سبابية  املبادرات  و�سمن 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  العهد  ويل  م�ؤ�س�سة  تقيم  ملكية، 
على  مل�ساعدتهم  الكاملة  م�ساركتهم  ت�سمن  ال�سباب  مع 
اأكر جناحا وازدهارا الأنف�سهم والأ�سرهم  بناء م�ستقبل 
امل�ؤ�س�سة  وتركز  وطنهم،  وبالتايل  املحلّية  وملجتمعاتهم 
على ت�فري املن�سات التي ترفع اأ�س�ات ال�سباب ومتكنهم 

من تعزيز قدراتهم الإحداث الفرق.
كما ابتكرت م�ؤ�س�سة ويل العهد من�ذجًا ينط�ي على 
للتحديات  ويت�سدى  ع  الت��سُّ وقابلية  الذاتي  االكتفاء 
باملهارات  تتعلق  والتي  ال�سباب  ت�اجه  التي  اخلا�سة 
االأعمال  وريادة  للت�ظيف  والقابلية  والقيادية  الفنية 

واالبتكار وامل�ساركة املدنية.

مبادرة حقق
بهدف  �سبابية،  مبادرة  وهي  حقق،  مبادرة  اأطلقت 
تعزيز منظ�مة القيم امل�روثة من تاريخنا عند ال�سباب 
ليك�ن�ا م�اطنني  واإبراز قدراتهم  االأردن،  وال�سابات يف 
التنمية  مب�سرية  وم�ساهمني  ل�طنهم،  منتمني  فاعلني 

ال�ساملة.
عدة  ع��ر  امل��ب��ادرة  يف  امل�سارك�ن  الطلبة  وي��ت��دّرج 
مراحل يف كل ف�ج، يتم يف كل مرحلة تط�ير قدراتهم 
على العمل اجلماعي لبناء روح الفريق وتعزيز منظ�مة 
املفاهيم القيادية اخلا�سة مببادرة حقق، وبالتايل يتم 

تط�يرهم ذهنيًا ومهاريًا ومعرفيًا.

مبادرة “ض«
وتهدف املبادرة اإىل خلق من�ذج فريد لل�سباب امل�ؤمن 
العربية  اللغة  واإدراج  ه�يته،  الإبراز  وال�ساعي  بلغته، 
�سمن الث�رة ال�سناعية الرابعة، التي ت�ستند اإىل الث�رة 
الذكاء  مثل:  جم��االت  من  حتتها  يندرج  وما  الرقمية 
 ،)IoT( االأ�سياء  واإنرتنت  والروب�تات،  اال�سطناعي، 

وغريها.

منصة نوى
ة ن�ى، اإحدى مبادرات م�ؤ�س�سة ويل العهد التي  من�سّ
اإن�ساوؤها بال�سراكة مع القطاع اخلا�س وتندرج حتت  مت 

حم�ر عمل امل�اطنة �سمن ا�سرتاتيجّية عمل امل�ؤ�س�سة.
العمل  م�ساعفة  اإىل  تهدف  اإلكرتونية  من�سة  وهي 
وتعمل  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  ح�س  وتنمية  اخل��ريي 
االأفراد  من  املترعني  مع  اخلريية  امل�ؤ�س�سات  ربط  على 
كن�ع  الناجت  االأثر  لقيا�س  وا�سح  اإطار  �سمن  وال�سركات 

من ح�سد التم�يل.

منصة حنن
وم�ساركة  للتط�ع  وط��ن��ي��ة  من�سة  ن��ح��ن،  من�سة 
اإحدى   – “ن�ى”  بني  بال�سراكة  اإطاقها  مت  ال�سباب، 
املتحدة  االأمم  ومنظمة   - العهد  ويل  م�ؤ�س�سة  مبادرات 
للطف�لة “ي�ني�سف” بالتعاون مع وزارة ال�سباب، وتهدف 
التط�عي  العمل  جمال  يف  املبذولة  اجله�د  ت�حيد  اإىل 
وامل�ساركة ال�سبابية على خمتلف االأ�سعدة والت�سبيك ما 

بني املتط�عني واجلهات امل�ستفيدة.

مصنع األفكار
اأجهزة ومعدات حديثة  خمتر ت�سنيع رقمي، ي�سم 
ال�سباب  م��ن  واملبتكرين  االب��ت��ك��ار  دع��م  اإىل  وي��ه��دف 
وال�سابات االأردنيني، ويعمل على ت�سجيع التعليم التقني 
وتعزيز منظ�مة االبتكار يف االأردن من خال اجلمع بني 
الباحثني  جتمع  متكاملة  مظّلة  ويعد  واالأفكار،  ال�سباب 
والدار�سني واملبتكرين، وتتيح لهم فر�سة ت�سنيع النماذج 
يف  املتقدمة  التكن�ل�جيا  با�ستخدام  ملنتجاتهم  االأولية 
الطباعة ثاثية  ي�سم  الذي  الرقمي  الت�سنيع  جماالت 
االأبعاد وبح�سب اأهداف امل�سنعني �س�اء كان لت�س�يقها اأو 

تط�يرها.

صندوق التمّيز الشبايب
م�ؤ�س�سة  مبادرات  اأحد  ه�  ال�سبابي  التميز  �سندوق 
اأكادمييًا  املتميز  ال�سباب  دعم  اإىل  الهادفة  العهد  ويل 
�سمن  املمار�سات  اأف�سل  ح���ل  دول��ي��ة  جت��ارب  خل��س 
جماالت قطاعية ومهنية متعددة يف مراكز متيز عاملية 

مثل وكالة نا�سا الدولية و�سركة “اإيربا�س” العاملية.
وت�ستهدف املبادرة طلبة اجلامعات االأردنّية وتعمل 
خرات  على  للح�س�ل  وتاأهيلهم  م�اهبهم  تط�ير  على 

عملية عالية امل�ست�ى من خال فر�س تدريب عملي.

مبادرة ق�سي
اأطلقها  التي  العهد  اإحدى مبادرات م�ؤ�س�سة ويل  هي 
العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سم� 
اإميانا منه باأن �سامة وكفاءة الريا�سيني االأردنيني تعد 

جزءًا ال يتجزاأ من م�سرية االإجناز الريا�سي.
القطاع  يف  ري��ادي��ة  م��ب��ادرة  ه��ي  ق�سي  وم��ب��ادرة 
االأوملبية  اللجنة  مع  بال�سراكة  يتم تنفيذها  الريا�سي 
وذلك  الريا�سي  العاج  ك���ادر  وتدريب  تاأهيل  هدفها 

قد  ن�عها  ك��ان  مهما  اإ���س��اب��ة  اأو  ط���ارئ  اأي  ملعاجلة 
للتمارين  ممار�ستهم  اأث��ن��اء  ال��اع��ب���ن  لها  يتعر�س 
والبط�الت  املباريات  يف  م�ساركتهم  و/اأو  الريا�سية 
على  حفاظا  والدولية  املحلية  الريا�سية  واملحافل 

�سامة وحياة الاعبني.
مسع بال حدود

حتديات  من  يعان�ن  الذين  االأطفال  تدعم  مبادرة 
املجتمع،  يف  وفاعلني  مندجمني  اأف��رادًا  ليك�ن�ا  �سمعّية 
الطبية  اخل��دم��ات  م��ع  بال�سراكة  عليها  العمل  ويتم 
امللكية، ووزارة ال�سحة ب�سفتهم املزود االأكر للخدمات 

ال�سحّية يف االأردن.

)HTU( جامعة احلسني التقنية
مل�ؤ�س�سة  تابعة  مبادرة  التقنية،  احل�سني  جامعة 
اإىل الربح مت  ويل العهد وهي جامعة خا�سة ال تهدف 
�س�ق  ورفد  التقني  التعليم  تط�ير  اأجل  من  تاأ�سي�سها 
العمل بال�سباب املدرب وامل�ؤهل يف التخ�س�سات التقنية.

أنا أشارك
اأردن��ّي��ة  جامعة   13 يف  ينّفذ  �سفي  ال  برنامج  ه� 
ومعرفتهم  وال�سابات  ال�سباب  قدرات  تعزيز  اإىل  يهدف 
ومهارات  الدميقراطية  للعملية  االأ�سا�سية  للمبادئ 

ك�سب التاأييد.

» أشارك +«:
اأن��ا  لرنامج  ا�ستكمااًل  يعد  �سفي،  ال  برنامج  ه��� 
القيادية  ال�سباب  مهارات  تط�ير  اإىل  ويهدف  اأ�سارك، 
يختاروا  اأن  بعد  لديهم  التاأييد  ك�سب  مهارات  وبناء 
كما  تاأييد،  وك�سب  مدافعة  كحملة  عليها  للعمل  ق�سية 
مهارات  يف  تدريبات  على  “اأ�سارك+”  ط��اب  يح�سل 
ن�سطني  م���اط��ن��ني  لي�سبح�ا  ت�ساعدهم  امل��ن��اظ��رات 

ي�سارك�ن بالعملية ال�سيا�سية ب�سكل فاعل واإيجابي.

مليون مربمج أردين
اإلكرتونية  ة  من�سّ هي  اأردين،  مرمج  ملي�ن  مبادرة 
العمل،  �س�ق  االأردين يف  ال�سباب  اإىل رفع قدرات  تهدف 
حيث  الرجمة”،  الع�سر”  بلغة  تزويدهم  خ��ال  من 
دولية  �سهادات  ومتنح  جمانّية  تدريبات  املبادرة  تقدم 
معتمدة ت�ؤهل ال�سباب االأردين لدخ�ل �س�ق العمل بهذا 

املجال.
جائزة ويل العهد الأف�سل تطبيق خدمات حك�مية

اإحدى مبادرات م�ؤ�س�سة ويل العهد التي تندرج �سمن 
يتم  التي  اال�سرتاتيجية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  حزمة 
املتحدة،  العربّية  االإمارات  ودولة  االأردن  بني  تنفيذها 
فتح  على  فكرتها  وتق�م  ال���زراء،  رئا�سة  مع  بال�سراكة 
مقرتحات  تقدمي  على  للمناف�سة  ال�سباب  اأم��ام  الباب 
اإدارية ونقلة ن�عية  نه�سة  لتطبيقات ت�سهم يف حتقيق 

يف م�ست�ى االأداء احلك�مي.
اجل��ام��ع��ات  ط���اب  حتفيز  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
االأردنية على ابتكار حل�ل اإبداعية يف جمال تطبيقات 
�سهلة  حك�مية  خدمات  ال�ستحداث  الذكية  اله�اتف 
واالرتقاء  لديهم  واالبتكار  االإبداع  وت�سجيع  ومب�سطة 
مب�ست�ى اخلدمات احلك�مية وت�سهيلها، وتعزيز العاقة 
الدولة  يف  احلك�مية  واجل��ه��ات  اجلامعات  ط��اب  بني 
واإ�سراكهم يف تط�ير حل�ل ت�سهل رحلة املتعامل وتعزز 

ج�دة حياة املجتمع.

برنامج خطى احلسني
ويعد  تقدمّية،  بروؤية  وريادي  وطني  برنامج  ه� 
التقدمي  ال��ق��ي��ادي  الفكر  لتعزيز  ج��دي��ًدا  من���ذًج��ا 
�سبكات  �سمن  والإدم��اج��ه��م  وال�سابات،  ال�سباب  بني 
ال�سيا�سية  الن�احي  يف  متخ�س�سة  مهنية  وم�سارات 
يف  اال�ستثمار  بهدف  واالجتماعية،  واالقت�سادية 
على  القدرة  ولديهم  بدقة  خمتارين  و�سابات  �سباب 
اأينما  التنم�ية  العملية  وخدمة  االإيجابي  التاأثري 
اأن  الرنامج  وي�سعى  جمتمعاتهم،  خ��ال  وم��ن  كان�ا 
الذي  الطم�ح  لل�سباب  حت�لية  انطاق  من�سة  يك�ن 

. فه ن�ستهد
طم�حني  و���س��اب��ات  �سباب  يف  ال��رن��ام��ج  ي�ستثمر 
وعلمّية  معيارّية  اأ�س�س  على  بناء  منتقني  وملهمني، 
ليك�ن نقطة حتّ�ل وم�سّرع لتط�ير كفاءاتهم وم�سارات 
وخدمة  جمتمعاتهم  يف  التاأثري  من  لتمكينهم  حياتهم، 
�سمري  )ب��رتا-   كان�ا.  اأينما  م�اقعهم  داخل  من  وطنهم 

العدوي(

*عمان 
كان�ن   30 يف  والتعليمية  الرتب�ية  االأ�سرة  حتتفل 
عبداهلل  امللك  جالة  مياد  بعيد  ع��ام  كل  من  الثاين 
وحتديثها  وتط�يرها  التعليم  مل�سرية  الداعم  الثاين 

لتخريج اأجيال م�سلحة بالعلم واملعرفة والثقافة.
خال  وم��ن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وت�ستذكر 
اأرجاء  جميع  يف  كافة  وقطاعاتها  ودوائرها  مديرياتها 
لقطاع  ودعمه  امللك  جالة  دور  املنا�سبة،  بهذه  اململكة 
جالته  وت��اأك��ي��دات  وال��ع��ايل،  ال��ع��ام  ب�سقيه  التعليم 
امل�ستمرة باأن التعليم واالرتقاء مبدخاته وخمرجاته 

من االأول�يات ال�طنية.
التعليمية  باملنظ�مة  امل��ل��ك��ي  االه��ت��م��ام  وي��اأت��ي 
وتعزيز  بناء  هدفها  ملكية  روؤي���ة  �سمن  والتعلمية، 
اإمي��ان  م��ن  انطاقا  خمرجاتها،  وجت���ي��د  مرتكزاتها 
االأمثل  اال�ستثمار  وم�ا�سلة  التعليم  باأهمية  جالته 
امل�ارد  واإيجاد  ال�ساملة،  والنه�سة  التط�ر  لتحقيق  فيه 

الب�سرية الكف�ؤة واملناف�سة.
ويف بداية العام الدرا�سي ن�سهد احلر�س امللكي على 
بالعام  واالإداري��ة  التدري�سية  والهيئات  الطلبة  تهنئة 
التي  امللكية  الر�سالة  جالته  ي�جه  حيث  اجل��دي��د 
ي�ؤكد فيها للطلبة اأنهم يحظ�ن بجل اهتمامات ورعاية 
الذين  الغد  وبناة  امل�ستقبل  جيل  باعتبارهم  جالته، 

يحقق من خالهم روؤية جالته مل�ستقبل االأردن.
وت�ؤكد الر�سالة امللكية على بذل كل جهد لا�ستثمار 
فر�س  وتهيئة  االإبداعية  طاقاتهم  وحتفيز  ال�سباب  يف 
اأمامهم لتمكينهم من االنخراط يف بناء االأردن  النجاح 

االأمن�ذج وطن العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س.
يق�ل جالته يف الر�سالة امللكية اإن االأمم الناه�سة 
بالعلم،  اإال  والرفاه  والتقدم  الرقي  من  ن�سيبها  تنال  ال 
والتغيري  ال��ن��ه������س  ع��ل��ى  ع��ازم���ن  االأردن  يف  واإن��ن��ا 
وتكاف�ؤ  والعدالة  امل�ساركة  مبداأ  وتكري�س  االإيجابي، 

الفر�س والت�سامح واحرتام الراأي والراأي االآخر«.
ج�سدته  املدار�س،  وطلبة  بالتعليم  امللكي  االهتمام 
العامة  الثان�ية  اأوائل  لقائه  امللك خال  ر�سائل جالة 
يف الثاثني من �سهر اآب املا�سي، واإ�سادة جالته باجتهاد 
اختيار  على  وحثهم  ومثابرتهم،  الدرا�سة  يف  الطلبة 
املهنية  حياتهم  تخدم  التي  اجلامعية  التخ�س�سات 

وت�ؤهلهم ملهن امل�ستقبل
والأن متطلبات �س�ق العمل بات اكر تط�را وتن�عا، 
ه�  ال���اع��د  امل�ستقبل  اأن  اللقاء  ذات  يف  جالته  اأك��د 
للتخ�س�سات التقنية واملهنية، واأن متطلبات �س�ق العمل 

يف ال�قت احلايل تختلف عما كانت عليه قبل �سن�ات.
االإدارية  لل�س�ؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمني 
واملالية الدكت�رة جن�ى القبيات قالت ل�كالة االأنباء 
يف  �سهد  اململكة  يف  التعليم  قطاع  اإن  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة 
تط�يرية،  اإجن��ازات  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  عهد 
من  حققه  مب��ا  وال��ع��امل  املنطقة  يف  اأمن���ذج��ا  جعلته 
تط�رات مهمة من تط�ير املناهج وبناء و�سيانة االأبنية 
حر�س  اإىل  باالإ�سافة  ال�سفية،  واالإ�سافات  املدر�سية 
باملخترات  احلك�مية  امل��دار���س  جتهيز  على  جالته 
العلمية واحلا�س�بية واملرافق الازمة ملمار�سة االأن�سطة 

املتن�عة.

واأ�سارت اإىل خطة التحديث االقت�سادي التي �سملت 
يف  التعليم  وجاء  االقت�سادية،  التنمية  ج�انب  جميع 
واالإب���داع، وح��از قطاع  ال��ري��ادة  اخلطة �سمن حم��رك 
جماالت  يف  جالته  من  مت�ا�سل  اهتمام  على  التعليم 
عدة، منها التنمية املهنية للمعلمني قبل واأثناء اخلدمة، 
والثان�ي،  االأ�سا�سي  والتعليم  املبكرة،  الطف�لة  وتنمية 

والتعليم املهني، والتعليم االإلكرتوين.
واأ�سافت اأن جالة امللك ي�يل التعليم اهتماما كبريا 
اإعداد  باأهمية  منه  اإميانا  كافة،  التعليمية  املراحل  يف 
والتميز،  واالإب���داع  امل�ستنري  التفكري  على  ق��ادر  جيل 
امل�ساركة  على  واحلري�س  وواجباته،  حلق�قه  واملدرك 
االقت�سادية  التنمية  عملية  يف  واملثمرة  االإيجابية 
م�سرية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  وال�سيا�سية،  واالجتماعية 

البناء والعمل.
التعليم،  ل���اق��ع  امل��ل��ك  ج��ال��ة  متابعة  اإن  وق��ال��ت 
الطاب�ر  فعاليات  وح�س�ر  للمدار�س،  امل�ستمرة  وزياراته 
ال�سباحي مع اأبنائه الطلبة تعك�س جميعها دعما ملكيا 
للم�سرية التعليمية ورعاية لكل مك�ناتها، وحافزا كبريا 

للطلبة واملعلمني نح� مزيد من التميز واالإبداع.
بدوره، اأ�سار وزير الرتبية والتعليم االأ�سبق الدكت�ر 
الكبري يف حتديث  امللك  اإىل دور جالة  ال�سع�دي،  فايز 
واملتابعة  ال��دع��م  م��ن  التعليمية  املنظ�مة  وتط�ير 
وم�ستقبل  حياة  ي�سكل  ال��ذي  القطاع  لهذا  امل�ستمرة 
الرتبية  قطاع  يف  امللكي  االهتمام  اأن  واأ�ساف  االأجيال. 
والتعليم �سكل نقلة ن�عية لهذا القطاع من خال االأفكار 
التعليم  ال�سرتاتيجية  امل�ستمر  والتحديث  والتخطيط 

امللك  جلالة  النقا�سية  االأوراق  اإن  وق��ال   . االأردن  يف 
تطرقت يف اكر من منا�سبة، اإىل اإياء التعليم االهتمام 
االأخرى  القطاعات  اإ�ساح  اإىل  املدخل  باعتباره  الكبري 

وك�نه اال�ستثمار يف بناء ونه�سة االإن�سان واملجتمع.
ال  منا�سبة،  من  اكر  يف  جالته  خطابات  اأن  واأك��د 
والدع�ة  بالتعليم  االهتمام  على  الرتكيز  من  تخل� 
العام واخلا�س،  الت�ساركية بني القطاعني  اإىل  امل�ستمرة 
يف  يف  كبريا  حيزا  التعليم  ق�سايا  فيه  نالت  وق��ت  يف 
برامج التحديث ال�سيا�سية واالإدارية املنبثقة عن روؤية 

جالته.
اإبراهيم  الدكت�ر  االأ�سبق  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
يف  التعليم  نظام  باأن  ي�ؤمن  امللك  جالة  اأن  اأكد  بدران، 
م�ست�ى  وعلى  االأوىل  املرتبة  يف  يك�ن  اأن  قادر  االأردن 

دويل ومن هنا جاء االهتمام امللكي الكبري بهذا القطاع.
�سلطاته  ت�سلمه  وم��ن��ذ  امل��ل��ك  ج��ال��ة  اأن  واأ���س��اف 
الد�ست�رية ويف كل املنا�سبات ي�جه اإىل االهتمام بقطاع 

التعليم باعتباره اأ�سا�س تقدم املجتمعات.
امل��دار���س  م��ن  ل��ع��دد  امللكية  ال��زي��ارات  اإىل  واأ���س��ار 
بالقدرات  االهتمام  اإىل  جالته  وت�جيه  احلك�مية 
املدر�سية  البيئة  بتح�سني  واالهتمام  للطلبة  العقلية 

لتك�ن حا�سنة لاأبداع والتقدم التعليمي.
يعتر  ال���ذي  باملعلم  جالته  اه��ت��م��ام  اإىل  ول��ف��ت 
االأ�سا�س يف تط�ير وحت�سني البيئة التعليمية، وت�جيه 
التقدم  يف  االأ�سا�سي  املحرك  لتك�ن  الرتب�ية  االأ�سرة 
لقطاع  حتديات  اأي  وم�اجهة  والتنم�ي  االقت�سادي 

الرتبية والتعليم.
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*اجلزائر 
اأح��م��د  ال���ن����اب،  جمل�س  رئ��ي�����س  اأك���د 
ال�سفدي، ورئي�س جمل�س االأمة اجلزائري، 
�سالح ق�جيل، اأن االأردن واجلزائر بقيادة 
ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين، واأخ��ي��ه 
يتطابقان  ت��ب���ن،  املجيد  عبد  الرئي�س 
عن  دف��اع��ًا  والثابتة  ال�سلبة  امل���اق��ف  يف 
القد�س والق�سية الفل�سطينية وحق ال�سعب 

الفل�سطيني باإقامة دولته امل�ستقلة.
كا  اأن  اإىل  وق�جيل  ال�سفدي  واأ���س��ار 
دفاعا  ال�سهداء  من  ق�افل  قدما  ال�سعبني 
عن فل�سطني، وم�ستمران مع �سعبها حتى نيل 

حق�قه امل�سروعة على ترابه ال�طني.
الها�سمية  ال��ساية  اأهمية  و�سددا على 
يف  وامل�سيحية  االإ�سامية  املقد�سات  على 
رئي�سي  دف��اع  خط  �سكلت  والتي  القد�س، 
ب�جه  القد�س،  يف  ال�سامدين  املرابطني  مع 

حماوالت ته�يد املدينة املقد�سة.
ال�سفدي، يف ت�سريحات �سحفية  وقال 
عقب اللقاء، اإن احلديث مع ق�جيل ان�سب 
دعم  يف  الرملانية  امل�اقف  ت�حيد  ح���ل 
اأن ال�فد  اإىل  االأ�سقاء الفل�سطينيني، الفتًا 
من  كبريًا  تقديرًا  مل�س  االأردين  ال��رمل��اين 
جلالة  اجل��زائ��ري��ني  امل�����س���ؤول��ني  خمتلف 
امللك واالأردن، وعروا عن تطلعاتهم ملزيد 
لل�سعبني  خدمة  امل�سرتكة  االتفاقيات  من 
ال�سقيقني. وقال ال�سفدي: “ن�جه التحية 
امللي�ن  ون�سف  ملي�نا  قدم  الذي  للجزائر 
لكل  والتحية  ح��ري��ت��ه،  ن��ال  حتى  �سهيد 
جزائري  ولكل  �سهيدًا،  اأجنبت  جزائرية 
رّبى �سهيدا، فهذا الدم الزكي كان ثمنه نيل 
باال�ستقال  اجلزائر  �سعب  لينعم  احلرية، 
ل�سعبه  حماية  اأر�سه  يف  وحقه  ومب���ارده 

وم�ستقبل اأجياله«.

وحمبة  تقدير  ق�جيل  اأك���د  ب���دوره، 
ب���اده ل����اأردن وج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
ال  م���اق��ف  ل���اأردن  اأن  اإىل  الفتا  ال��ث��اين، 
اأوقات  ُتن�سى يف دعم ال�سعب اجلزائري يف 
م���اق��ف  ال��ب��اد، وه���ي  خ��ل��ت ع��ان��ت فيها 
عن  بغريبة  ولي�ست  ال��ذاك��رة  يف  حمف�رة 

ال�سعب االأردين االأ�سيل.
واأكد اأهمية خمرجات قمة جالة امللك 
الرئي�س  فخامة  واأخيه  الثاين  اهلل  عبد 
ذاته  ال�قت  يف  م�سددًا  تب�ن،  املجيد  عبد 
الف�سائل  بني  امل�ساحلة  ملف  اأهمية  على 
يف  باده  ا�ست�سافته  وال��ذي  الفل�سطينية، 

ت�سرين اأول املا�سي.
يف  االأردين  ال�����س��ف��ري  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 
عبد  وال��ن���اب:  العم��س،  �ساكر  اجلزائر 
وجعفر  رب��اع،  ورائ��د  الع�اي�سة،  الرحمن 

الربابعة، وروعة الغرابلي.

ال�سفدي وقوجيل: الأردن واجلزائر 
*طهرانقدما قوافل ال�سهداء دفاعًا عن فل�سطني

اأعلنت اإيران ليل ال�سبت االأحد اأّن دفاعاتها ت�سّدت لهج�م 
بطائرات م�سرّية على م�قع ع�سكري يف حمافظة اأ�سفهان ب��سط 

الباد، من دون وق�ع اإ�سابات.
 ويف حادث اآخر مل يت�سح ما اإذا كان هناك رابط بينه وبني 
عن  “اإرنا”  الر�سمية  االإيرانية  االأنباء  وكالة  اأف��ادت  الهج�م، 
غرب  �سمال  يف  املحّركات  زي�ت  الإنتاج  م�سنع  يف  حريق  اندالع 

الباد.
“يف م�ساء  اأّنه  الدفاع  “اإرنا” عن بيان ل�زارة   ونقلت وكالة 
28 كان�ن الثاين/يناير، قرابة ال�ساعة 23،30 )20،00 ت غ(، 
اأحد  على  م�سرّية  طائرات  با�ستخدام  فا�سل  هج�م  تنفيذ  مّت 
املجّمعات الع�سكرّية التابعة ل�زارة الدفاع”. واأ�سار البيان اإىل 
امل�سرّيات، بينما  اإحدى  اأ�سقطت  للمجّمع  “الدفاعات اجلّ�ية  اأّن 
“م�سنع  �سرب  حاولتا  اأن  بعد  وانفجرتا”  م�سرّيتان  رت  ح��سِ

للذخرية«.
امل�سرّيتني  هاتني  اإحدى  تت�سرر  مل  “اإرنا”،  وكالة  وبح�سب   

كثريا و”مت ت�سليمها اإىل ق�ات االأمن املتمركزة يف املجّمع«.
“مل  جهة  اأي  تتبنه  مل  ال��ذي  الهج�م  اإّن  ال����زارة  وقالت   

يت�سّبب يف اأّي تعطيل لعمل املجّمع«.
اأحدث  واإمّنا  اإ�سابات  ب�ق�ع  يت�سّبب  مل  الهج�م  اأّن  واأكدت   

فقط “اأ�سراًرا طفيفة يف �سقف” اأحد املباين. 
اللهيان  عبد  اأم��ري  ح�سني  اخلارجية  وزي��ر  قال  جهته،  من   

االأحد “وقع الي�م عمل جبان جلعل اإيران اأقل اأمنا«.
ال  االأفعال  هذه  “مثل  اأن  �سحافية  ت�سريحات  يف  واأ�ساف   
الن�وية  الطاقة  لتط�ير  خرائنا  اإرادة  على  ت�ؤثر  اأن  ميكن 

ال�سلمية«.
خلفّية  على  مت�ّتر  �سياق  يف  الهج�م  وق���ع  اإع��ان  وياأتي   
يف  اأميني  مه�سا  ال�سابة  وفاة  بعد  اإي��ران  يف  احتجاجي  حراك 
اأيل�ل/�سبتمر اإثر ت�قيفها لدى ال�سرطة، وا�ستمرار اخلافات 
واّتهام  غربية،  ودول  طهران  بني  االإيراين  الن�وي  امللف  ح�ل 
م�سرّية  بطائرات  الرو�سي  اجلي�س  باإمداد  لطهران  الدول  بع�س 

ال�ستخدامها يف حربه يف اأوكرانيا.
 واأظهر مقطع فيدي� مّت تداوله على نطاق وا�سع عر م�اقع 
اإ�سعاف  ل�سّيارات  و�س�رًا  ق�ّيًا  انفجارًا  االجتماعي  الت�ا�سل 

مّتجهة نح� املكان بعد وق�عه.
ال�سفاري  الرملاين حممد ح�سن  واتهم   - - حريق يف م�سنع 
واأعداء”  “خ�س�م  االإيرانية،  “مهر”  اأنباء  ل�كالة  ت�سريح  يف 
القدرات  “تعطيل  اإىل  ي�سع�ن  الذين  االإ�سامية  اجلمه�رية 

الدفاعية” للباد بال�ق�ف وراء الهج�م.
 وت�سّم اإيران عددا من م�اقع االأبحاث الن�وّية املعروفة يف 

املنطقة، بينها حمّطة لتح�يل الي�راني�م.
بتنفيذ  اإ�سرائيل  اإي���ران  اّتهمت  االأخ���رية،  ال�سن�ات  ويف   
من�ساآت  ا�ستهدفت  اأرا�سيها  على  ال�سّرية  العملّيات  من  ع��دد 
ن�وية، وا�ستخدام مدفع ر�ّسا�س يجري التحّكم به عر االأقمار 
اال�سطناعّية لقتل عامل الفيزياء الن�وّي البارز حم�سن فخري 

زاده يف ت�سرين الثاين/ن�فمر 2020.
اإلكرتونّية  الن�وي االإيراين هدًفا لهجمات   و�سّكل الرنامج 
وجهت  علماء،  ا�ستهدفت  اغتيال  وعملّيات  تخريب  وحماوالت 

اجلمه�رية االإ�سامية اأ�سابع االتهام فيها اىل اإ�سرائيل.
باإنتاج  بداأت  اأّنها  طهران  اأعلنت   ،2022 ني�سان/اأبريل  يف   
ب بن�سبة 60% يف م�قع نطنز، مقرتبة من عتبة  ي�راني�م خم�سّ
ب�سدة  اإ�سرائيل  وتنتقد  ذّري��ة.  قنبلة  ل�سنع  الازمة  ال���%90 
�ساح  اإنتاج  اىل  اإي��ران  �سعي  من  وحت��ّذر  الن�وي  اإي��ران  برنامج 

ن�وي، االأمر الذي تنفيه طهران.
يف  اأبرم  الذي  الن�وي  االّتفاق  الإحياء  حماوالت  وح�سلت   
منه  ان�سحبت  اأن  بعد  كرى،  دول  و�ست  اإيران  بني   2015 العام 
ال�اليات املّتحدة يف العام 2018. لكن املفاو�سات يف هذا ال�ساأن 
من  طهران  منع  اإىل  يهدف  االّتفاق  وك��ان  اأ�سهر.  منذ  ت�قفت 

تط�ير �ساح ذّري.
القطري  ا�ستقباله نظريه  اللهيان االأحد خال   واعلن عبد 
ال�سيخ حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين يف طهران اأن اإيران تلقت 
الن�وي  امللف  مفاو�سات  يف  م�ساركة  دول  من  ر�سائل  قطر  عر 

املت�قفة. 
جميع  اإع���ادة  قطر  “حتاول  االإي����راين  ال���زي��ر  واأ���س��اف   

االأطراف يف االتفاق الن�وي اإىل التزاماتها«. 
 على �سعيد اآخر، ذكرت وكالة “اإرنا” اأن حريقًا اندلع م�ساء 
ال�سبت يف م�سنع الإنتاج زي�ت املحّركات يف �سمال غرب الباد، من 

دون اأن تعرف اأ�سبابه.
و�سائل  بّثتها  �س�ر  وفق  كبريًا،  يبدو  الذي  احلريق  واندلع   

االإعام، يف مركز �سناعي مهم تابع ل�زارة ال�سناعة.
 و�سيطر عنا�سر االإطفال على احلريق، فيما حتّقق ال�سلطات 

يف اأ�سبابه، وفقًا ل”اإرنا«.

*رام اهلل 
قال م�س�ؤول ملف اال�ستيطان يف �سمال ال�سفة الغربية غ�سان 
املا�سية،  الليلة  ارتكب�ا  متطرفني  يه�دا  م�ست�طنني  اإن  دغل�س، 

144 اعتداء جن�ب مدينة نابل�س �سمال ال�سفة الغربية.
امل�ست�طنني حطم�ا 120مركبة  اأن  بيان،  واأو�سح دغل�س يف 
كما  نابل�س،  جن�ب  الطرقات  على  باحلجارة  ر�سقها  خال  من 
فا�سل،  بني  جمدل  بلدة  يف  كامل  ب�سكل  مركبات  �ست  احرق�ا 

واعتدوا على 22 حما جتاريا يف ح�ارة.
ح�ارة،  وقرى  بلدات  يف  تركزت  االعتداءات  اأن  اإىل  واأ�سار 

وب�ابة مادما، وق�سرة، وج�ري�س، وجمدل بني فا�سل.
�سد  امل�ست�طنني  اع��ت��داءات  ت�ساعد  م��ن  دغل�س  وح���ذر 
امل�اطنني يف اأنحاء متفرقة يف ال�سفة، مبينا اأن هناك م�ؤ�سرات 
�سد  ارهابية  باأعمال  والقيام  الهجمات،  وت��رية  ازدي���اد  على 

الفل�سطينيني وممتلكاتهم.

*انقرة
ملّح الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان االأحد اإىل اأن تركيا 
قد ت�افق على ان�سمام فنلندا اإىل حلف �سمال االأطل�سي، من دون 

اأن تق�م مببادرة مماثلة جتاه ال�س�يد.
 وقال اإردوغان ردا على �س�ؤال عن تر�سح البلدين املذك�رين 
يف �سمال اأوروبا لان�سمام اإىل احللف خال لقاء متلفز مع �سبان، 
قد ن�جه ر�سالة خمتلفة يف ما يت�سل بفنلندا.  ال�سرورة،  “عند 

ال�س�يد �ست�سدم حني ن�جه ر�سالة خمتلفة يف �ساأن فنلندا«.
 وبذلك، تلّمح اأنقرة للمرة االأوىل اإىل ا�ستعدادها للنظر يف 

تر�سح فنلندا يف �سكل منف�سل عن تر�سح ال�س�يد.
�سمال  حلف  اإىل  البلدين  ان�سمام  الثاثاء  تركيا  وعرقلت   
اآخر لقاء ثاثيا كان مقررا  اإ�سعار  اإرجائها حتى  االأطل�سي عر 
على  اأنقرة  اعرتا�س  تبديد  اإىل  ويهدف  �سباط/فراير  بداية 

ان�سمامهما.
تتهمها  التي  ال�س�يد  اأن  اإىل  االثنني  الرتكي  الرئي�س  ونّبه   
التع�يل  الي�م  بعد  ميكنها  ال  “اإرهابيني” اأكراد،  باي�اء  تركيا 
على “دعم” اأنقرة، بعدما اأحرق نا�سط مييني متطرف م�سحفا 

قرب �سفارتها يف �ست�كه�مل.
اإردوغ��ان االأحد  ال�اقعة، كرر  اأن ي�سري اىل هذه   ومن دون 
ماآخذه على ال�س�يد يف ما يتعلق بطلبات تركيا ت�سليمها اأفرادا 

تتهمهم باالرهاب.
�سمال  حلف  اإىل  االن�سمام  اأردمت  +اإذا  لهم:  “قلنا  و�سرح   
�سلمناهم  االرهابيني+.  ه���ؤالء  ت�سلم�نا  اأن  عليكم  االأطل�سي، 
قائمة ب120 �سخ�سا )...( لكنهم ي�سخرون منا عر الق�ل اإنهم 

غريوا د�ست�رهم«.
ال�س�يد  يف  الرتكية  ال�سفارة  قرب  امل�سحف  اإح��راق  واأث��ار   
العامل  دول  م��ن  وال��ع��دي��د  اأن��ق��رة  عنه  ع��رت  وا�سعا  ا�ستياء 

اال�سامي.
 و�سبق اأن الغت اأنقرة زيارة معلنة ل�زير الدفاع ال�س�يدي.

*لندن
ال�زير  �س�ناك  ري�سي  ال��ري��ط��اين  ال�����زراء  رئي�س  اأق���ال 
“انتهاكه  ب�سبب  املحافظني،  حزب  يراأ�س  الذي  الزهاوي  ناظم 
اجل�سيم” لاأنظمة ال�زارية يف ق�سية نزاعات �سريبية، وذلك 

يف قرار حازم ي�سعى من خاله الحت�اء الق�سية وتداعياتها.
 والزهاوي البالغ 55 عاما وزير با حقيبة، وخل�س حتقيق 
مذنب  االأول  اأن  اإىل  االإثنني  به  اأم��ر  قد  �س�ناك  كان  م�ستقل 

ال�زارية«. لاأنظمة  ج�سيم  “بانتهاك 
اأبلغكم  ذلك،  على  “بناء  ر�سالة  يف  احلك�مة  رئي�س  وقال   

بقراري اإقالتكم من مهامكم يف احلك�مة«.
 و�س�ناك الذي ت�ىل رئا�سة احلك�مة قبل اأقل من مئة ي�م، 
اإ�سرابات  جراء  من  املتحدة  اململكة  يف  متاأزمة  اأو�ساعا  ي�اجه 

متتالية وت�سّخم تتخطى ن�سبته ع�سرة باملئة.
 وه� بقراره اإقالة الزهاوي بدال من اأن يطلب منه اال�ستقالة، 
“النزاهة”  اعتماد  تعّهد  بعدما  �سلطته،  تر�سيخ  اإىل  ي�سعى 
التي  �سرتيت  داونينغ  اإىل  و�س�له  ل��دى  وامل�س�ؤولية  واملهنية 
�سل�سلة  ج�ن�س�ن  ب�ري�س  االأ�سبق  ال�زراء  رئي�س  عهد  يف  �سهدت 
رئي�سة  عهد  يف  االأ���س���اق  يف  ك��رى  ا�سطرابات  تلتها  ف�سائح، 

ال�زراء ال�سابقة ليز ترا�س.
ب�”ال�سعف”،  احلك�مة  رئي�س  العّمالية  املعار�سة  واّتهمت   
وهي متار�س �سغ�طا م�ستمرة على �س�ناك الذي دعته اإىل ك�سف 

ما كان ميتلكه من معل�مات ح�ل املتاعب ال�سريبية للزهاوي.
ل يف اآب/اأغ�سط�س 2022 اإىل اتفاق   وكان الزهاوي قد ت��سّ
يف  للمالية  وزيرا  حينها  وكان  ال�سريبية،  ال�سلطات  مع  مبدئي 

حك�مة ج�ن�س�ن، وقد متت امل�سادقة على االتفاق بعد �سهر.
- »ت�ساريح �سريبية غري دقيقة” - اأفادت تقارير �سحافية 
باأن الزهاوي �سّدد لل�سلطات ال�سريبية املبالغ التي كانت متّ�جبة 
عليه والبالغة نح� خم�سة مايني جنيه ا�سرتليني )5،7 مايني 

ي�رو( مع الغرامات.
 لكّنه مل ي�سدر اإقرارا علنيا بذلك اإال يف 21 كان�ن الثاين/

يناير. 
ناظم  اأّن  اإىل  ماغن��س  ل�ري  االأخاقيات  م�ست�سار  وت��سل   
كان  الذي  ال�سريبي  التحقيق  عن  يعلن  اأن  يجب  كان  الزهاوي 
ال�سريبية  االإق����رارات  ي��ح��ّدث  اأن  عليه  ك��ان  كما  ي�ستهدفه، 

اخلا�سة به مبجّرد ت�س�ية نزاعه مع ال�سلطات ال�سريبية. 
مل  الذي  الزهاوي،  “اإهمال”  اإىل  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  ويف   
احلياة العامة املتمثلة  كاٍف” مبادئ  ب�سكل  احل�سبان  يف  “ياأخذ 
�سل�كه  خ��ال  من  مثاليًا  وق��ائ��دًا  و�سادقًا  “منفتحًا  ك�نه  يف 

اخلا�س«.
 ويتمح�ر النزاع ح�ل بيع الزهاوي اأ�سهمًا يف معهد ا�ستطاع 
ُتقّدر قيمتها   ،2000 العام  يف  اأ�ّس�سه  قد  كان  الذي  “ي�غ�ف” 
بنح� 27 ملي�ن جنيه ا�سرتليني )30 ملي�ن ي�رو(، متلكها �سركة 
 )Balshore Investments( اال�ستثمارية  “بال�س�ر” 

امل�سّجلة يف جبل طارق واملرتبطة بعائلة الزهاوي.
اأّن��ه  ب�”االإهمال” م���ؤك��دًا  االأم��ر  ال��زه��اوي  ب��ّرر  جهته،  من   
لي�س ناجمًا عن فعل متعّمد. وبعد التهديد برفع دع�ى ت�سهري، 
�سل�ك  ب�ساأن  قلقه  عن  االأحد  �س�ناك  ري�سي  على  رّده  يف  اأعرب 
بع�س و�سائل االإعام. الزهاوي م�ل�د يف بغداد لعائلة كردية، 
وو�سل اإىل اململكة املتحدة طفا، ومتّكن يف ما بعد من جمع ث�رة 
يف  وزيرا  ب�سفته  وت�ىل  ال�سيا�سية.  احلياة  يف  االنخراط  قبل 

احلك�مة االإ�سراف على حملة التلقيح �سد ك�فيد-19.

*وكاالت
املتحالفة  الدمي�قراطية  للق�ات  جديدة  هجمات  خّلفت 
التابعة لتنظيم الدولة االإ�سامية، 15 قتيا على االأقل االأحد 
يف قرى ب�سرق جمه�رية الك�نغ� الدمي�قراطية، بعد اأ�سب�ع من 

هج�م مماثل خلف 23 قتيا على االأقل، وفق م�سادر حملية.
فيما  اإي��ت���ري،  يف  ق��رى  ث��اث  االأح���د  هجمات  ا�ستهدفت   
ذت ليل 22 اإىل 23 كان�ن الثاين/يناير  ا�ستهدفت تلك التي ُنِفّ

بلدة يف اقليم �سمال كيف� املجاور. 
ن�سب  كيف�،  �سمال  يف  كني�سة  على  بقنابل  هج�م  اأدى  كما   
 14 مقتل  اإىل  املتحالفة،  الدمي�قراطية  الق�ات  اإىل  ا  اأي�سً

ا على االأقل يف 15 كان�ن الثاين/يناير. �سخ�سً
االإقليمني  يف  املتحالفة  الدمي�قراطية  الق�ات  وتن�سط   
جمه�رية  �سرق  يف  دم�ية  امل�سلحة  اجلماعات  اأكر  من  وتعتر 
االإ�سامية  الدولة  تنظيم  ويقدم  الدمي�قراطية.  الك�نغ� 

اجلماعة على اأنها فرعه يف و�سط اإفريقيا.
ماالنغاي  دي�دونيه  اإيت�ري  يف  املدين  املجتمع  ممثل  وقال   
“وقعت هجمات متزامنة االأحد من ال�ساعة الرابعة فجرا حتى 
اخلام�سة فجرا يف ثاث قرى يف منطقة ك�ماندا-ل�نا يف والي�س 

ف�نك�ت�«. 
�سبع  مانياال  قرية  يف  “وجدنا  بر�س  لفران�س  واأ���س��اف   
ن�ساء”،  �سبع  بينهم  قتلى  ثمانية  اأوف��اي  يف  و�سقط  جثث... 

م�ؤكدا اأن هذه احل�سيلة اأولّية.
اإن�ساين مقتل �سبعة يف مانياال و”ثمانية على   واأكد م�سدر 

االأقل” يف اأوفاي.
الدمي�قراطية  الق�ات  متمردو  “هاجم  ماالنغاي  وتابع   
من  مقاومة  واجه�ا  لكنهم  بانديبي�س،  قرية  ا  اأي�سً املتحالفة 

اجلي�س الذي تدخل وبالتايل مل ُيقتل مدني�ن«.
 وختم اآ�سفا “لقد �سئمنا اإح�ساء عدد القتلى كل ي�م«. 

اإيران تعلن الت�سدي لهجوم بطائرات 
ة ا�ستهدف موقًعا ع�سكرًيا م�سيرّ

م�ستوطنون ينفذون 144 
اعتداء جنوب نابل�س الليلة املا�سية

اإردوغان: تركيا قد توافق على ان�سمام 
فنلندا اإىل حلف �سمال الأطل�سي

ري�سي �سوناك يقيل اأحد وزرائه
 بعد حتقيق يف نزاعاته ال�سريبية

15 قتيال على الأقل يف هجمات جديدة 
ملتمردين يف الكونغو الدميوقراطية

*واشنطن
االأمريكي  الن�اب  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
�سيبحث  اأن���ه  م��ك��ارث��ي  كيفن  اجل��م��ه���ري 
كيفية  يف  بايدن  ج�  الرئي�س  مع  االأربعاء 
عن  التخّلف  امل��ت��ح��دة  ال���الي��ات  جتنيب 
اأن  وج���ب  على  �سّدد  لكّنه  دي�نها،  �سداد 
قراره  يف  النظر  االأبي�س  البيت  �سّيد  يعيد 
�سقف  رفع  مقابل  االإنفاق  خف�س  الراف�س 

الدين العام.
 وقال مكارثي يف ت�سريح ل�سبكة “�سي.

طريقة  اأج��د  اأن  “اأريد  االأح��د  بي.ا�س” 
لرفع  بامل�س�ؤولية  ح�س  عن  وتنم  معق�لة 
�سقف الدين العام”، ويف ال�قت نف�سه �سبط 

ما و�سفه باأنه “اإنفاق جامح” للك�نغر�س.
مع  ملكارثي  االأوىل  �ستك�ن  املحادثات   
الن�اب  ملجل�س  رئي�سا  انتخابه  منذ  بايدن 
على  اجلمه�ريني  �سيطرة  بعد  ال�سهر  هذا 

الغرفة.
 ورفع �سقف الدين العام يتيح للحك�مة 
يف  روتيني  تدبري  وه���  النفقات  تغطية 

اأغلب االأحيان.
اجلمه�رية  الغالبية  يف  اأع�ساء  لكن   
بعدم  يهّددون  الن�اب  جمل�س  يف  اجلديدة 
�سقف  يرفع  ال��ذي  التدبري  على  امل�سادقة 

 31،4 عند  حاليا  امل��ح��ّدد  ال��ع��ام  ال��دي��ن 
تريلي�ن دوالر.

امل�ساألة  هذه  اأن  بايدن  اأعلن  اأن  و�سبق   
غري قابلة للتفاو�س.

البيت  با�سم  املتحدثة  قالت  م�ؤخرا   
�سقف  رف��ع  اإن  جان-بيار  كارين  االأبي�س 
الدين العام “من واجب هذه الباد وقادتها 

لتجّنب الف��سى االقت�سادية«.
ذلك،  الك�نغر�س  فعل  “لطاملا  وتابعت   
)املجل�س(  ي��ق���م  اأن  ي��ت���ّق��ع  وال��رئ��ي�����س 
“غري  االأم��ر  اأن  م�ؤكدة  جمددا”،  ب�اجبه 

قابل للتفاو�س«.
قد  ح��اد  ب�سدام  امل���ق��ف  ه��ذا  وينبئ   

ت�سهده الباد يف االأ�سابيع املقبلة.
 وحت���ّذر وزي���رة اخل��زان��ة االأم��ريك��ي��ة 
ال���الي��ات  ت��خ��ّل��ف  اأن  م��ن  ي��ل��ني  ج��ان��ي��ت 
ي�سبب  اأن  �ساأنه  من  ال�سداد  عن  املتحدة 
زيادة  اإىل  و�سي�ؤدي  عاملية”  مالية  “اأزمة 
تكلفة االقرتا�س و�سيقّ��س مكانة الدوالر 

ب�سفته عملة احتياطية دولية.
اخل��زان��ة  وزارة  ب�����داأت  اخل��م��ي�����س،   
ا�ستثنائية”  “تدابري  اتخاذ  االأمريكية 
خلف�س الدي�ن امل�ستحقة اخلا�سعة لل�سقف 

املحدد، وجتّنب التخّلف عن ال�سداد.

اأن  م��ن  ح���ذرت  اخل��زان��ة  وزارة  ل��ك��ن   
لفرتة  اإال  ت�ساعد  ل��ن  امل��ت��اح��ة  االأدوات 
�ستة  االأرج����ح  على  ت��ت��ج��اوز  ال  حم���دودة 

اأ�سهر.
ال��ب��اد  اأن  م��ك��ارث��ي  اأّك�����د  ح���ني  ويف   
على  ���س��ّدد  ال�سداد”،  ع��ن  تتخلف  “لن 
م�س�ؤولية  يتحّمل�ن  الدمي�قراطيني  اأن 
يف  م�ست�ياته  اأع��ل��ى  بلغ  ال���ذي   االإن��ف��اق 

ال�سنتني االأوليني من عهد بايدن.
“�سي. ل�سبكة  ت�سريحه  يف  و���س��دد   
يف  اال�ستمرار  ميكن  “ال  اأنه  على  بي.ا�س” 

هذا امل�سار«.
بايدن  مع  االجتماع  يريد  اإن��ه  وق��ال   
امل�سي  من  ميّكننا  اتفاق  اإىل  و”الت��سل 

قدما يف و�سع الباد على م�سار الت�ازن«.
�سيك�ن  الرئي�س  اأن  “اأعتقد  وت��اب��ع   

م�ستعدا للت��سل اإىل اتفاق«.
اللقاء بني بايدن  اإن   وقالت جان-بيار 
يبذلها  جه�د  اإىل  اأي�سا  �سيتطّرق  ومكارثي 
“من  االأم��ريك��ي  العجز  خلف�س  الرئي�س 
خ���ال ت��دف��ي��ع االأك����ر ث���راء وال�����س��رك��ات 
عن  ع��سا  العادلة”  ح�س�سها  ال��ك��رى 
االإنفاق  خف�س  اجلمه�ريني  بع�س  اق��رتاح 

االجتماعي العر�سة للت�سيي�س.

*دمشق
�ساحنات  جمه�لة،  طائرات  ا�ستهدفت 
الب�كمال  بريف  الهري  قرية  يف  تريد 
تدمريها  اإىل  اأدى  مما  ال��زور،  دير  �سرقي 

ومقتل واإ�سابة من بداخلها.
االإن�سان  حلق�ق  ال�س�ري  املر�سد  وقال 
تريد  �ساحنات    6 اإن  م�سادر  ع��ن  نقا 
حيث  العراق،  من  قادمة  املنطقة  دخلت 
جرى ا�ستهدافها، تزامنا مع حتليق طائرات 
فيما  الدويل”،  ل�”التحالف  تابعة  م�سرية 

هرعت �سيارات االإ�سعاف لنقل اجلرحى.
يناير،   27 يف  ال�س�ري،  املر�سد  واأ�سار 
اهلل”  ل�”حزب  تابعة  ���س��ي��ارات  اأن  اإىل 
ال�س�رية عر احلدود  اإىل االأرا�سي  دخلت 
ال�س�رية – العراقية قرب مدينة الب�كمال 

يف ريف دير الزور ال�سرقي.
“حجاج”  اأح��د  ف��اإن  للم�سادر،  ووف��ق��ًا 
احلزب الع�سكريني كان على راأ�س جمم�عة 
م��ن ال�����س��ي��ارات ال��ت��ي ت��ق��ل ع����ددا كبريا 
االأرا���س��ي  ب��اجت��اه  ودخ��ل��ت  مرافقيه،  م��ن 

ال�س�رية.

لنقل  املخ�س�سة  ال�����رادات  وع����ادت 
العراق  باجتاه  امليادين  مدينة  من  اخل�سار 
اأف���رغ���ت ح��م���ل��ت��ه��ا م��ن ق���اع��د  اأن  ب��ع��د 

ال�س�اريخ.
واأ�سار املر�سد ال�س�ري حلق�ق االإن�سان، 
اإىل  اإىل و�س�ل �ساحنات تريد  26 يناير، 
الزور  دير  بريف  امليادين  يف  االأمني  املربع 
ال��ف��رات،  غ���رب  منطقة  �سمن  ال�����س��رق��ي 
تفريغها  ومت  ي��ن��اي��ر،   24 ال��ث��اث��اء  ي���م 

فاطمي�ن  مليلي�سيا  تابعة  م�ست�دعات  يف 
املنطقة هناك. ووفقا مل�سادر  االأفغانية يف 
املر�سد ال�س�ري حلق�ق االإن�سان، فاإن دخ�ل 
تزامن   ،4 عددها  يبلغ  وال��ذي  ال�ساحنات 
واأفرغت  للميلي�سيات،  كبري  ا�ستنفار  مع 
ال�ساحنات حم�لتها يف م�ست�دعات االأفغان 
يف مدينة امليادين. ورجحت م�سادر املر�سد 
ال�س�ري، و�س�ل منظ�مات واأ�سلحة متط�رة 

اإىل امليلي�سيات االإيرانية.

رئي�س جمل�س النواب الأميكي �سيبحث مع بايدن الأ�سبوع 
املقبل يف كيفية جتنيب البالد التخلرّف عن ال�سداد

�سوريا.. طائرات جمهولة 
تق�سف �ساحنات تربيد �سرقي دير الزور

4  الثالثاء )31( كانون الثاني 2023 العدد )2517(عربي دولي



5  الثالثاء )31( كانون الثاني 2023 العدد )2517(رياضة

*وكاالت
اأ�سدر جمل�س اإدارة االحتاد امل�سري 
لكرة القدم، قرارا يق�سي ب�قف التعامل 
مرت�سى  ال��زم��ال��ك،  ن���ادي  رئ��ي�����س  م��ع 
»جت��اوزات��ه«  جميع  اإحالة  مع  من�س�ر، 
�سد جمل�س اإدارة االحتاد امل�سري لكرة 

القدم اإىل جلنة االن�سباط.
جمال  يراأ�سه  ال��ذي  االحت��اد  واأك��د 
بحقه  املجل�س  احتفاظ  بيان،  يف  عام، 
تلك  ا���س��ت��م��رار  ح��ال  يف  الت�سعيد،  يف 

التجاوزات.
خماطبة  اإىل  االحت��اد  بيان  واأ�سار 
املجل�س االأعلى لاإعام، ب�ساأن ما و�سف 
نادي  قناة  من  ب�”التجاوزات” ال�سادرة 

الزمالك.
امل�سري  الكرة  احت��اد  بيان  وت�سمن 

عددا من النقاط االأخرى:
عدم قب�ل اعتذار جلنة االن�سباط 
والتم�سك با�ستمرارها يف عملها، كقامات 
اإن  حيث  م�ستقلة،  وقان�نية  ق�سائية 
ت�اجدها يف االحتاد امل�سري لكرة القدم 
واالن�سباط  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادىء  ير�سخ 

داخل منظ�مة الكرة امل�سرية.
�ساحيات  ك��اف��ة  املجل�س  ت��اأك��ي��د 
طبقا  واالأخاقية  االن�سباطية  اللجنة 
ل��ائ��ح��ة االن�����س��ب��اط واالأخ��اق��ي��ات، 

ودعمه الكامل ملا تتخذه من قرارات.
مت ع���ر����س جم��م���ع��ة م���ن ال�����س��ري 
ال���ذات���ي���ة خل����راء حت��ك��ي��م اأج���ان���ب، 
مع  للتعاقد  معهم  التفاو�س  وي��ج��ري 
مهمة  لت�يل  االأف�سل،  الذاتية  ال�سرية 
اأن  على  امل�سرية،  احلكام  جلنة  رئا�سة 

تط�ير  اللجنة  رئي�س  مهام  �سمن  يك�ن 
منظ�مة التحكيم امل�سرية.

م�ستحقات  ت�س�ية  على  امل�افقة   
الرتغايل كارل��س كريو�س املدير الفني 
لكرة  االأول  امل�سري  للمنتخب  االأ�سبق 

القدم، بعد مراجعة اجلهة االإدارية.
م�ستحقات  ت�س�ية  على  امل���اف��ق��ة 
رئي�س  ك��ات��ن��رج  م���ارك  االإجن��ل��ي��زي 
امل�افقة  بعد  ال�سابق،  احل��ك��ام  جلنة 
اجلهة  من  ومراجعتها  ا�ستقالته،  على 

االإدارية.
 عقد م�ؤمتر �سحفي، لعر�س الروؤية 
اإدارة  ملجل�س  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة 
وخطته  القدم،  لكرة  امل�سري  االحت��اد 
خال  امل�سرية  ال��ق��دم  بكرة  للنه��س 

ال�سن�ات املقبلة.

*وكاالت
غادرت املتزجلة االإيرانية عاطفة اأحمدي التي �ساركت يف 
اأكدت  اأملانيا، ح�سبما  اللج�ء يف  اأوملبياد 2022، بلدها وطلبت 
من  تتخذ  التي  احلك�مية  غري  اإنرتنا�س�نال«  »اإي��ران  منظمة 

لندن مقرا.
االإيرانية  املتزجلة  ه��ي  ع��ام��ا(   22( اأح��م��دي  وعاطفة 
ال�ست�ية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  ل���دورة  تاأهلت  التي  ال�حيدة 
“اإيران  ملنظمة  االإي��ران��ي��ة  الريا�سية  بكني.ت�سريحات  يف 

اإنرتنا�س�نال«
 »غادرت اإيران لتحقيق هديف، لكن قلبي مع اإيران«.

 »اأعرب عن اأ�سفي الأنه عندما تقدمت بطلب للح�س�ل على 
للتزلج، طلب مني تقدمي  االإيراين  تاأ�سرية من خال االحتاد 

�سند ملكية باعتباره �سمانا«.
للتزلج،  الرجال  لفريق  االأول�ية  الإعطاء  اأ�سفي  »اأب��دي   

وخ�سعت ملراقبة اأجهزة االأمن عند ال�سفر اإىل اخلارج«.
مه�سا  ال�سابة  وفاة  منذ  احتجاجية  حركة  اإيران  وت�سهد 
“�سرطة االأخاق” يف 16  اأيام من ت�قيفها لدى  اأميني بعد 3 

�سبتمر، بزعم خرقها ق�اعد املاب�س ال�سارمة يف الباد.
وت�سري ال�سلطات ب�سكل عام اإىل هذه االحتجاجات على اأنها 

الإيران«. معادية  ومنظمات  دول  ت�سجعها  �سغب  “اأعمال 
“منظمة حق�ق االإن�سان  ووفق اأحدث ح�سيلة �سادرة عن 
اإيران” ومقرها الرنويج، قتلت ما ال يقل عن 488 �سخ�سا  يف 

خال التظاهرات على ق�ات االأمن، من بينهم 64 قا�سرا.
ونقلت وكالة “ت�سنيم” االإيرانية لاأنباء عن رئي�س احتاد 
التزلج االإيراين عبا�س نظريان، ق�له اإن رحيل عاطفة “كان 

قرارا �سخ�سيا، ويبدو اأنه خمطط له منذ بع�س ال�قت«.
ففي  اإي��ران،  تغادر  ريا�سية  اأول  لي�ست  اأحمدي  وعاطفة 
دي�سمر املا�سي فرت العبة ال�سطرجن �سارة خادم اإىل اإ�سبانيا 

بعد م�ساركتها يف بط�لة دولية من دون ارتداء احلجاب.

الريا�سة الأردنية .. اهتمام ملكي 
يحفز الالعبني واملنتخبات ويقود حل�سد الجنازات

*وكاالت
نظريه  م��ع  ال��ق��دم  لكرة   20 �سن  حت��ت  ال�طني  املنتخب  ت��ع��ادل 
ملعب  على  ج��رت  التي  ال���دي��ة،  امل��ب��اراة  يف   ،1-1 بنتيجة  العراقي، 
يقيمه  الذي  التدريبي  املع�سكر  �سمن  اأنطاليا،  مدينة  يف  افرني�سكي 
منتخبنا يف تركيا، تاأهبا خل��س النهائيات االآ�سي�ية مطلع اآذار املقبل.

ي��سف  عمرو،  زكريا  الفال�جي،  م��راد  باللقاء،  املنتخب  ومثل 
اأب�  التني، حممد  اأب�  اأب� ه�سيب(، عا�سم  )اأو�س  ح�سان، علي حجبي 
هزمي )ها�سم املبي�سني(، عمر �ساح، علي العزايزة )اأدهم الرفاعي(، 
بكر  املن�س�ري(،  )ق�سي  دروي�س  �سيف  دلدوم(،  )اأحمد  عليمات  معاذ 

كلب�نة )�سلطان ال�سياب(.
وجاءت البداية ق�ية مع هجمات متبادلة بني الطرفني، قبل اأن 

يتمكن “العراقي” من ت�سجيل هدفه عند الدقيقة 38.
من  التعادل  هزمي  اأب���  حممد  اأح��رز  الثاين،  ال�س�ط  بداية  ومع 
مع  الفريقني،  ب��ني  الهج�مي  ال�سغط  ل��ي��زداد  د46،  ج��زاء  �سربة 

حماوالت عديدة للتعزيز، دون تغيري يف النتيجة.
غد  بعد  ع�سر  الثالثة  عند  قريغيز�ستان  نظريه  املنتخب  ويلتقي 
الثاثاء على امللعب ذاته، قبل اأن يختتم مع�سكره بلقاء اأحد االأندية 

االأوزبكية ال�سبت املقبل.

*وكاالت
التا�سع  املركز  يف  جعلته  �سعبة  بفرتة  امل��سم،  هذا  ليفرب�ل،  مير 
مقدمتها  يف  عديدة،  اأ�سباب  اإىل  يع�د  اأمر  وه�  االإجنليزي،  بالدوري 

تراجع اأداء النجم امل�سري حممد �ساح.
وحتدث مدرب ليفرب�ل، ي�رغن كل�ب، عن اأداء العبه “م� �ساح” 

خال الفرتة املا�سية، بالق�ل: “نعم، بالطبع اإنه يعاين«.

أرقام ضعيفة
ميتلك حممد �ساح هذا امل��سم 17 هدفا بجميع امل�سابقات.

�سجل 3 اأهداف فقط يف اآخر 10 مباريات.
�ساح بعيد جدا عن مت�سدر قائمة هدايف امل�سابقة اإرلينغ هاالند 

�ساحب ال�25 هدفا.
خا�س مباراته الرابعة يف الدوري االإجنليزي املمتاز دون اأن ي�سجل 

اأي هدف، وذلك الأول مرة منذ عامني.

ماذا حيدث ملحمد صالح؟
“ديلي ميل” الريطانية عددا من االأ�سباب، التي  قدمت �سحيفة 

قد تك�ن وراء تراجع اأداء الاعب البالغ من العمر 30 عاما:
احل�سرة الدولية: كان م�ست�ى �ساح جيدا قبل انطاق مناف�سات 
امل�سري  املنتخب  خ�سارة  منذ  لكن   .2022 القدم  لكرة  اإفريقيا  كاأ�س 
نهائي “الكان” على يد ال�سنغال، تغريت االأم�ر. وزادت االأو�ساع �س�ءا 
بعد اأن ف�سل منتخب “الفراعنة” يف �سمان مقعد بكاأ�س العامل 2022، 

على ح�ساب ال�سنغال مرة اأخرى.
اخلط  على  طراأت  التي  التغيريات  اأن  يبدو  جديد:  هج�مي  خط 
الهج�مي ل�”الريدز” اأثرت ب�سكل �سلبي على م�ست�ى �ساح، حيث كان 
وروبرت�  ماين  �سادي�  مثل  قاتل”،  “ثاثي  تك�ين  اإعادة  ال�سعب  من 
فريمين� و�ساح. هذا االأمر اأكده كل�ب، حني قال اإن “الثاثي الهج�مي 
اأنت تخلق �سع�را ب�ساأن  كان يعمل جيدا، كل �سيء كان وا�سحا )...( 
الكثري من االأ�سياء مثل مكان زميلك يف الفريق ومكان مترير الكرة من 

دون النظر«.
افتقاد �سادي� ماين: قد يبدو هذا ال�سبب غريبا، لكن املناف�سة التي 
اإيجابي  ب�سكل  ت�ؤثر  امللعب، كانت  اأر�سية  كانت بني ماين و�ساح على 

على م�ست�ى الاعبني معا، والفريق باأكمله.
مرحلة  االآخر  ه�  ليفرب�ل  و�سط  خط  يعي�س  انتقالية:  مرحلة 
انتقالية، مع ظه�ر العبني جدد. االن�سجام بني خط ال��سط والهج�م 

�سيحتاج وقتا.
راجعا  �ساح  م�ست�ى  تراجع  يك�ن  اأن  ميكن  لديه:  ما  اأف�سل  قّدم 
اإىل عامل ال ي�ستطيع اأي العب التغلب عليه، وه� اأنه مل يعد مبقدوره 
كان  حاالته،  اأف�سل  يف  ال�سابقة.  امل�ا�سم  يف  قّدمه  مما  اأف�سل  تقدمي 
“م� �ساح” يتمتع بال�سرعة والطاقة والق�ة ملدة 90 دقيقة مت�ا�سلة.
وختمت “ديلي ميل” حتليلها بالق�ل: “هذا ال يعني اأن �ساح انتهى، 
وكري�ستيان�  مي�سي  لي�نيل  يف  ولنا  عابرة،  �سحابة  تك�ن  قد  بالعك�س 
اأعلى  اأنهم ا�ستمروا يف االأداء على  رونالدو خري مثال، والحظنا كيف 

م�ست�ى لفرتة ط�يلة حتى بعد بل�غهم الثاثينيات من العمر”.

*وكاالت
ا�ستعدادا  املغربية،  طنجة  مدينة  اإىل  امل�سري،  االأه��ل��ي  و�سل 

للم�ساركة يف بط�لة كاأ�س العامل لاأندية.
ب�”ا�ستقبال  الفريق حظيت  بعثة  اإن  لاأهلي  الر�سمي  امل�قع  وقال 

مميز” حلظة و�س�لها اإىل مطار ابن بط�طة الدويل.
وكان يف ا�ستقبال بعثة االأهلي “بال�رود وال�ساي املغربي” عدد من 
م�س�ؤويل االحتادين الدويل واملغربي لكرة القدم، باالإ�سافة لقيادات 
يف ال�سفارة امل�سرية. كما �سهد ا�ستقبال االأهلي يف طنجة ت�افد الكثري 

من اجلماهري وو�سائل االإعام للرتحيب بالبعثة.
وخال اال�ستقبال، تلقى الكابنت حمم�د اخلطيب، رئي�س النادي، 
القدم،  لكرة  املغربي  االحتاد  رئي�س  لقجع،  ف�زي  من  هاتفيا  ات�ساال 

رحب خاله باأع�ساء البعثة.
الكابنت اخلطيب تقديره وترحيبه  واأكد لقجع خال حديثه مع 
بالنادي االأهلي وم�ساركته يف كاأ�س العامل لاأندية، متمنيا له الت�فيق 
اهتمامه  على  للقجع  ال�سكر  اخلطيب  وجه  جهته،  من  البط�لة.  يف 
االأهلي  جتمع  التي  الطيبة  العاقات  على  م�سددا  اال�ستقبال،  وح�سن 

واالأندية املغربية ال�سقيقة.
تعليقا  في�سب�ك  م�قع  على  الر�سمية  االأهلي  �سفحة  ون�سرت  هذا 
طريفا بالدارجة املغربية للتعليق على اال�ستقبال املميز، وقالت عبارة 
تعني جيد جدا. كما ذكر االأهلي على �سفحته  التي  بزاف”،  “مزيان 
اال�ستثنائي«.  اال�ستقبال  على  للمغرب  “�سكرا  ت�يرت:  يف  الر�سمية 
�سيتي  اأوكاند  مب�اجهة  “امل�ندياليت�”  يف  م�س�اره  االأهلي  ويبداأ 
الني�زلندي، ي�م االأربعاء املقبل مبلعب ابن بط�طة يف مدينة طنجة، 
على اأن يتاأهل الفائز مل�اجهة �سياتل �ساوندرز االأمريكي يف ربع النهائي.

ريا�سية اإيرانية 
تطلب اللجوء يف اأملانيا احتاد كرة القدم امل�سري يقرر

 وقف التعامل مع مرت�سى من�سور

*عمان
بالدعم  االأردن��ي��ة  الريا�سة  جن���م  يحظى 
ما  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  قبل  من  الكبري 
و  القمة  عن  بحثا  جهدهم  ق�سارى  لبذل  دفعهم 

االإجنازات.
وت�ؤكد االأو�ساط الريا�سية االأردنية يف جميع 
اأن الدعم الكبري  االألعاب واالحتادات الريا�سية، 
الذي ي�ليه الريا�سي االأول جالة امللك عبداهلل 
يف  فاعل  ب�سكل  اأ�سهم  االأردنية،  للريا�سة  الثاين 
ال��س�ل اإىل اأعلى املراتب عربيا واآ�سي�يا واأوملبيا 
حتققت  التي  ب��االإجن��ازات  م�ست�سهدين  ودول��ي��ا، 
من�سات  اإىل  و�سلت  التي  ال�طنية  للمنتخبات 

التت�يج يف كرى التظاهرات الريا�سية.
مياد  عيد  االأردن��ي���ن  الريا�سي�ن  وب���ارك 
متمنني  ال��� 61،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة 
املديد،  والعمر  والعافية  ال�سحة  دوام  جلالته 
ليبقى �سندا وداعما لاأردنيني يف جميع القطاعات، 
مبا يف ذلك القطاع الريا�سي الذي يدين جلالته 

بالف�سل الكبري فيما و�سل اإليه من اإجنازات.
الد�ست�رية،  �سلطاته  امللك  ومنذ ت�يل جالة 
واالهتمام امللكي بالريا�سة والريا�سيني يف تزايد، 
على  وحثهم  النج�م،  بتحفيز  اأ�سهم  الذي  االأم��ر 
املزيد من االإجنازات التي ت�سهم برفع علم ال�طن 
ريا�سي�ن  املحافل.vوا�ستذكر  خمتلف  يف  عاليا 
)برتا(  االأردن��ي��ة  االأنباء  ل�كالة  ت�سريحات  يف 
العديد من امل�اقف وامل�ساهد التي ت�ؤكد االهتمام 
امللكي بالريا�سة والريا�سيني، وال�سيما فيما يتعلق 

وترحالها،  حلها  يف  ال�طنية  املنتخبات  مبتابعة 
ا�ستقبال االأبطال لتكرميهم وال�سد  واحلر�س على 
اأخريا مع العب منتخب  اأزره��م، وه� ما ح�سل  من 
بتكرمي  حظي  ال��ذي  ال�سع�د  اأب���  اأحمد  اجلمباز 
ا�ستقبله  حيث  االأخ��ري،  العاملي  اإجن��ازه  بعد  ملكي 
ما  اأزره،  من  وال�سد  بتكرميه  وق��ام  امللك  جالة 
كان له اأطيب االأثر يف نف�س الاعب الذي اأكد اأن 
حتقيق  مل�ا�سلة  كبريا  حافزا  منحه  التكرمي  هذا 

االإجنازات.
امللك  جالة  اهتمام  اأن  ال�سع�د  اأب���  واعتر 
االأول  الريا�سي  فه�  و�سفه،  ميكن  ال  بالريا�سة 
الراليات،  مثل  الريا�سات  من  العديد  مار�س  الذي 
كما اأنه الداعم االأكر جلميع الاعبني يف خمتلف 
االألعاب، وه� اأمر يبعث الراحة وال�سرور يف النف�س، 

متمنيا جلالة امللك دوام ال�سحة والعافية.
ال�طنية  للمنتخبات  الفني  امل��دي��ر  وت��ط��رق 
امللكي  ال��دع��م  اإىل  الع�ساف  ف��ار���س  للتايك�اندو 
الأبطال  جالته  ا�ستقبال  خال  من  للتايك�اندو، 
منتخب التايك�اندو، وال�سيما بعد الف�ز بامليدالية 
يف  لاعبني  جالته  ت�سجيع  جانب  اإىل  االأوملبية، 

خمتلف البط�الت.
منتخبات  حققتها  التي  االإجن���ازات  واأ���س��اف: 
العزمية  ت�ستمد  حتققها،  ت��زال  وما  التايك�اندو 

يتابع  الذي  االأول  الريا�سي  متابعة  من  واالإ�سرار 
لي�س بغريب  الريا�سة، وه�  كل كبرية و�سغرية يف 
على مليك ها�سمي يع�سق �سعبه الذي يبادله نف�س 

ال�سع�ر، متمنيا جلالته دوام ال�سحة والعافية.
وقائد  املعتزل  االأردن��ي��ة  الكرة  جنم  واعتر 
م�اقف  اأن  عقل،  حامت  ال�سابق  ال�طني  املنتخب 
ميكن  ال  االأردن��ي��ة  للريا�سة  ال��داع��م��ة  جالته 
�سردها يف هذا املقام، يف ظل الدعم الكبري واملتابعة 
الدائمة جلالته جلميع املنتخبات مبا فيها منتخب 

الكرة.
على  امللك  جالة  حر�س  “اأ�ستذكر  واأ���س��اف 
املنا�سبات،  من  العديد  يف  املنتخب  تدريبات  زيارة 
من  كذلك  املباريات  متابعة  على  جالته  وحر�س 
يف  اأ�سهم  ما  والعبيه،  الفريق  اأزر  من  لل�سد  امللعب 

ح�سد العديد من االإجنازات«.
وال ين�سى عقل فرحة العبي املنتخب ال�طني 
العائدين من االأورغ�اي، عندما تفاجاأوا بت�اجد 
�سلم  عند  ال�ستقبالهم  امل��ط��ار  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة 
من  املزيد  ومنحهم  ا�سعدهم  الذي  االأمر  الطائرة، 

االإ�سرار بحثا عن مزيد من االإجنازات.
االأكر  الداعم  يعد  امللك  جالة  عقل:  وقال 
للمنتخبات ال�طنية واالأندية، فه� الذي يت�ا�سل 
مع جميع القطاعات الريا�سية، ويحر�س اأي�سا على 
لاعبي  ميكن  وال  واملباريات،  التدريبات  متابعة 

للمنتخب  امل��ل��ك  ت�سجيع  ين�س�ا  اأن  ال��ق��دم  ك��رة 
ال�طني لكرة القدم، خال الدورة العربية “دورة 
 ،1999 العام  يف  عمان  يف  اأقيمت  التي  احل�سني” 
حيث ت�اجد جالته يف اأغلب مباريات املنتخب يف 
له  كان  ما  املباريات،  مع  تفاعل  حيث  عمان،  �ستاد 

دور هام بف�ز املنتخب بلقب البط�لة.
جن��م ك���رة ال��ق��دم االأردن���ي���ة امل��ع��ت��زل ه�سام 
االأول  ال��ري��ا���س��ي  يعد  امل��ل��ك  ق���ال:  عبداملنعم، 
الذي  فه�  والريا�سيني،  للريا�سة  الدائم  والداعم 
مار�س الريا�سة ب�سكل فعلي، قبل اأن يتفرغ جالته 
مبلك  تفتخر  التي  واالأن��دي��ة  املنتخبات  لدعم 
يحر�س على متابعة جميع االأن�سطة ويحر�س على 
اأمر ال يحدث  وا�ستقبالهم وه�  الريا�سيني  حتفيز 

يف الكثري من الدول.
بدوره، اعتر املدرب ال�سابق للمنتخب االأوملبي 
جن�م  اأح��د  يعد  ال��ذي  هايل،  اأحمد  القدم  لكرة 
كرة القدم املعتزلني، اأن الدعم امللكي للريا�سة يف 
املميز،  النتائج  ح�سد  يف  بفاعلية  اأ�سهم  االأردن، 
للبحث عما ه�  و�سكل كذلك حافزا ق�يا لاعبني 

اأف�سل.
وقال: يف االأردن جالة امللك يتابع املباريات يف 
اأ�سحاب  النج�م  لقاء  امللعب، ويحر�س كذلك على 
ا�ستقبال  على  حر�س  جالته  اأن  كما  االإجن��ازات، 
من  العائدين  القدم  لكرة  ال�طني  املنتخب  جن�م 

اأمر قل  االأورغ���اي يف العام 2014 يف املطار، وه� 
ما يحدث يف العامل، االأمر الذي يدفعنا الأن نك�ن 
باملهج  نفتديه  الذين  وقائدنا  مبليكنا  فخ�رين 

واالأرواح.
واأكد مدير احتاد الكراتيه م�سطفى الفاع�ري، 
اأن الريا�سة يف عهد جالة امللك عبداهلل الثاين، 
�سهدت نقلة ن�عية يف االإجنازات والتط�ر الن�عي 
من  ال��ع��دي��د  يف  متقدمة  جعلها  م��ا  االأداء،  يف 

الريا�سات التي و�سلت اإىل العاملية.
واأ�ساف: يف االأردن جالة امللك يتابع �سخ�سيا 
تفا�سيل دقيقة يف الريا�سة االأردنية، بل ويحر�س 
يف  الاعبني  وي�ستقبل  املاعب،  يف  الت�اجد  على 
اأن  اأعتقد  وال  به،  ونعتز  نفتخر  اأمر  وه�  مكتبه، 

ذلك يح�سل يف الكثري من الدول.
اأن  اأكد  ال�سمادي،  رجائي  عجل�ن  نادي  رئي�س 
االأردن حمظ�ظ مبليك ريا�سي ومتابع للمنتخبات 
الكثري  املنتخبات يف  �ساأن  برفع  اأ�سهم  ما  ال�طنية، 

من االألعاب.
�ستاد  م��درج��ات  يف  ك��ان  امللك  جالة  وق���ال: 
عمان، ملتابعة العديد من مباريات املنتخب ال�طني 
من  العديد  جالته  ا�ستقبل  كما  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
جن�م االألعاب الريا�سية، لت�سجيعهم والثناء على 
اإجنازاتهم، وه� ما حفر هذه اللحظات يف وجدان 

النج�م الفخ�رين مبليكهم.

املنتخب الوطني لل�سباب يتعادل 
مع نظيه العراقي

هل يفتقد �ساديو ماين؟.. اأ�سباب 
عديدة وراء تراجع اأداء حممد �سالح

بعد و�سوله لطنجة.. الأهلي 
امل�سري يعلق بـ »الدارجة« املغربية
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*عمان 
�سهد القطاع ال�سياحي منذ ت�سلم جالة 
الد�ست�رية،  �سلطاته  الثاين  عبداهلل  امللك 
لتط�يره  وال��رام��ج  امل��ب��ادرات  م��ن  �سل�سلة 
واالرتقاء به، وتعزيز مكانته املتقدمة على 

ال�سعيدين االإقليمي والعاملي.
امل�ستدامة  ال�سياحية  التنمية  وتعد 
عليها  حث  التي  االأ�سا�سية  الركائز  اإح��دى 
جالته احلك�مات املتعاقبة عليها يف جميع 
اإدراكًا  جاءت  والتي  ال�سامي،  التكليف  كتب 
حتقيق  يف  ال�سياحة  باأهمية  جالته  من 

قفزات ن�عية بالنم� االقت�سادي.
وقام جالته يف بداية عهده، بج�لة يف 
اأنحاء اململكة ب�ا�سطة دراجة �سلط خالها 
واالأثرية  ال�سياحية  امل�اقع  على  ال�س�ء 
الهامة يف اململكة، �ساعيا بجه�ده املت�ا�سلة 
اىل �سناعة ال�سياحة الفريدة واجلذابة ما 

ي�سهم يف م�سرية التنمية ال�ساملة.
ومتابعته  ج��ال��ت��ه  جل��ه���د  وت��ق��دي��را 
القطاع  ت��ط���ي��ر  يف  اه��ت��م��ام��ه  و  احلثيثة 
يف  العاملية  القيادة  جائزة  ُمِنح  ال�سياحي، 

ال�سياحة لعام 1999.
اإن  واالآث����ار،  ال�سياحة  وزارة  وق��ال��ت 
للقطاع  ا�ستثنائية  كانت  املا�سية  االأع���ام 
تقدما  �سجل  حيث  اململكة  يف  ال�سياحي 
خمتلف  يف  م�����س��ت��م��را  وت���ط����را  م��ل��م������س��ا 
قيا�سية  اأرق��ام��ا  ب��ذل��ك  حمققا  امل��ج��االت، 

اإقليميا وعامليا.
التحديث  روؤي��ة  تعد  ال���زارة،  واأ�سافت 
اأه��داف  من  عليه  ا�ستملت  وما  االقت�سادي 
على  امل�ؤ�سرات  اأب��رز  اأح��د  املعامل  وا�سحة 
زيادة  يف  الكبري  ودوره  القطاع  هذا  اأهمية 
الناجت املحلي االإجمايل واإيجاد فر�س العمل 
للم�اطنني، ومتكني املجتمعات املحلية، حيث 
اال�سرتاتيجية  مع  لتت�افق  �سياغتها  مت 

ال�طنية لل�سياحة لاأع�ام 2025-2021.
لتعزز  ج��اءت  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأن  وبينت 
امل���ت���ج���ذرة بني  و  ال�����س��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 
القطاع  لدعم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
ال�سياحي، حيث تعد هذه ال�سراكة اإمن�ذجا 
امل�ؤ�س�سات  وق�سة جناح يحتذى بها من قبل 

االأخرى.
جالة  عهد  يف  حقق  االأردن  اإن  وقالت، 
امللك ح�س�را مميزا على خريطة ال�سياحة 
التي  االإجن��ازات  من  جمم�عة  عر  العاملية 

انفرد بها، حيث حافظ القطاع العام املا�سي 
ك�جهة  والعاملية  االإقليمية  مكانته  على 
اأذواق  خمتلف  تلبي  متميزة  �سياحية 
اإىل  الزوار  عدد  يف  من�ا  م�سجا  ال�سائحني، 
الدخل  وارت��ف��اع  زائ���ر،  5 مايني  م��ن  اأك��ر 

ال�سياحي اإىل 4.1 مليار دينار.
العاملني  عدد  اأن  اىل  ال���زارة  واأ���س��ارت 
و�سل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ال�سياحي  ب��ال��ق��ط��اع 
نظام  اإي���رادات  وبلغت  األ��ف،   54.700 اىل 
دينار  ملي�ن   17 من  اأكر  امل�حدة  التذكرة 
تذكرة،  ملي�ن  رب��ع  نح�  بلغ  تذاكر  بعدد 
اأعداد  بزيادة  ا�سهم  النظام  هذا  اأن  مبينة 
ال�سائحني والزوار اإىل اململكة، واإطالة مدة 
اإقامتهم وحتفيزهم على زيارة اأغلب امل�اقع 
االأثرية وال�سياحية وت�سهيل دخ�لهم اإليها.
العديدة  االإجنازات  اىل  ال�زارة  ولفتت 
من  الداخلية،  ال�سياحة  يف  حتققت  التي 
ا�سهم  ال��ذي  جنة(  )اأردن��ن��ا  برنامج  خ��ال 
واإع���داد  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�سياحة  بتن�سيط 
املجتمعات  متكني  ت�ستهدف  �سياحية  برامج 
يف  امل�ساركني  ع��دد  اأن  اىل  م�سرية  املحلية، 
 206 نح�  بلغ  املا�سي  العام  خال  الرنامج 

اآالف م�سارك.
يعد  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ان  واأو���س��ح��ت 
م�ساهما رئي�سيا يف تن�يع م�سادر االقت�ساد، 
الفتة اىل اأن 208 من�ساآت �سياحية جديدة 
اأعمالها يف خمتلف حمافظات اململكة  بداأت 
 500 تدريب  مت  كما  املا�سي،  العام  خ��ال 
ال�سياحي  بالقطاع  العاملني  م��ن  م��ت��درب 
�سمن  اخلدمة  م��زودي  من  املحلي  واملجتمع 
الك�ادر  لتعزيز  ال�طني  التدريب  برنامج 

الب�سرية يف القطاع.
حتققت  التي  االإجن���ازات  اىل  ا�سارت  و 
ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي يف ع��ه��د ج��ال��ت��ه، 
اقت�سادية  منطقة  العقبة  اإع���ان  ومنها 
مئات  ا�ستقطاب  عن  اأثمرت  والتي  خا�سة، 
اأع��داد  وزي���ادة  ال�سياحية  اال�ستثمارات 
وان�سمام  العمل،  فر�س  وت�فري  ال�سائحني 
الدنيا  عجائب  اإىل  االأثرية  البرتا  مدينة 
يف  ا�سهم  ال��ذي  االم��ر   ،  2007 ع��ام  ال�سبع 
على  رئي�سية  ك�جهة  االأردن  مكانة  تعزيز 
اإىل  اإ�سافة  العاملية،  ال�سياحة  خريطة 
اخلا�سة،  التنم�ية  عجل�ن  منطقة  اإطاق 
ومنطقة البحر امليت لا�ستفادة من امليزات 
فيهما،  وال�سياحية  وال��زراع��ي��ة  البيئية 

وكذلك اإطاق م�سروع تلفريك عجل�ن.
العاجية  ال�سياحة  ال����زارة  وع���ززت 
واال����س���ت�������س���ف���ائ���ي���ة م����ن خ������ال و���س��ع 
ال�سياحة  اال�سرتاتيجيات الازمة لتن�سيط 
اململكة،  يف  اال�ستجمام  و�سياحة  العاجية 
الطبية  وامليزات  اخل��رات  من  واال�ستفادة 
التي يتمتع بها، الفتة اىل تعزيز ال�سراكات 
�سركات  مع  اتفاقيات  ت�قيع  عر  الدولية 
اي��ر،  “)راين  التكاليف  منخف�س  ط��ريان 
ت�س�يق  اإىل  ا�سافة  اير”،  ويز  جت،  اي��زي 
مفه�م  وف���ق  ال�����س��ي��اح��ي  امل��ن��ت��ج  وت���روي���ج 
على  ي�ستمل  وال��ذي  ال�سياحية،  االأمن���اط 
خمتلف اأن�اع ال�سياحة: الثقافية واملغامرة 
وترويج  وامل�ؤمترات،  واالأعمال  ال�سحية  و 
الذي  امل�سيحية  الدينية  ال�سياحة  منتج 
اململكة، حيث �سهد م�قع املغط�س  تتمتع به 
العديد من الزيارات الباب�ية خال االأع�ام 

املا�سية.
ت�جيهات  بف�سل  اإن��ه  ال����زارة،  وقالت 
دعم  احل��ك���م��ة  ا�ستطاعت  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 
ك�رونا  جائحة  خ��ال  ال�سياحي  القطاع 
من  والتخفيف  دمي�مته  على  واملحافظة 
ا�ست�سافة  اىل  الفتة  اجلائحة،  تداعيات 
يف  م��رات  ع��دة  االقت�سادي  داف��س  م�ؤمتر 
نافذة  ي�سكل  ال��ذي  امل��ي��ت،  البحر  منطقة 
�سياحية كبرية تعّرف من خالها امل�سارك�ن 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����س��اري��ة 
للمملكة، وما حتت�سنه من اإرث خالد ملختلف 
ال�سياحية  االأج��ن��دة  وتزخر  احل�سارات. 
م�اقع  �ستة  اإدراج  مت  حيث  ب��االإجن��ازات، 
ال��رتاث  لائحة  الرئي�سة  القائمة  على 
بن  احل�سني  امللك  جالة  عهد  ففي  العاملي، 
طال طيب اهلل ثراه، اأُدرجت البرتا وق�سر 
امللك  جالة  عهد  يف  اأما   ،1985 عام  عمرة 
الر�سا�س  اأم  اأُدرج��ت  فقد  الثاين،  عبداهلل 
 ،2015 املغط�س   ،2011 رم  وادي   ،2004
ال�سلط 2021، اإ�سافة اإىل ف�ز مدينة مادبا 
 ،2022 لعام  العربية  لل�سياحة  عا�سمة 
لقرية  العاملية  ال�سياحة  منظمة  واختيار 
اأم قي�س �سمن اأف�سل القرى ال�سياحية لعام 
املن�سف االأردين على الئحة  واإدراج   ،2022
الرتاث العاملي غري املادي لعام 2022، واإدراج 
القائمة  على  ا  اأدائيًّ ًا  فنًّ ب��سفه  ال�سامر  فن 
املادي  العاملي غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية 

للب�سرية يف عام 2018.

ال�سياحة: اهتمام ملكي ي�سهم بتطوير 
القطاع وتعزيز مكانته اقليمًا وعامليًا

احتاد العمال: حر�س ملكي على 
النهو�س بالعمال وحت�سني ظروفهم

حماية امل�ستهلك تطالب بت�سديد 
الرقابة على املواد منتهية ال�سالحية

املدن ال�سناعية الأردنية..
 م�سية اإجناز بدعم ملكي متوا�سل

*عمان 
املعايطة،  مازن  االأردن  عمال  لنقابات  العام  االحت��اد  رئي�س  قال 
اإن قطاع العمل والعمال �سهد تط�را كبريا، واإجنازات عديدة يف عهد 
العمل وتعزيز  الثاين، على �سعيد ت�فري فر�س  امللك عبداهلل  جالة 
تط�ير  جانب  اإىل  التنمية،  م�سرية  ودعم  ال�طني،  االقت�ساد  قدرات 
معايري العمل ال�طنية، واالرتقاء باحلق�ق العمالية، وحت�سني �سروط 
وظروف العمل. واأ�ساف املعايطة يف بيان رفع خاله التهنئة مبنا�سبة 
العمالية  احل��رك��ة  اإن  وال�ستني،  احل���ادي  امللك  جالة  مياد  عيد 
والنقابية، وهي حتتفل بعيد مياد جالته ت�ؤكد اعتزازها بالقيادة 
اإجنازات وطنية، وهي ت�سري  الها�سمية، وجتدد فخرها مبا حتقق من 
بخطى واثقة نح� م�سرية البناء والتحديث، م�ؤكدا اأن االهتمام امللكي 
الدولة  مال  وراأ���س  الب�سري  امل���رد  ب��سفهم  العمال  ب�سريحة  وا�سح 
اأهمية  اإىل  املعايطة  واأ�سار  االإنتاج.  معادلة  اأطراف  واأحد  االأردنية 
وتط�ير  الب�سري  بالعن�سر  اال�ستثمار  باأهمية  جالته  ت�جيهات 
مهاراته وقدراته لي�اكب م�ستجدات املرحلة الراهنة ومتغريات �س�ق 
العمل، االأمر الذي بدا وا�سحا من خال تد�سني العديد من امل�سروعات 
ال�طني،  ال�سعيد  على  العاملة  االأي��دي  يف  ت�ستثمر  التي  وال��رام��ج 

وتكافح الفقر والبطالة، وتعزز م�سرية التنمية امل�ستدامة.
واأو�سح، اأن اأبرز املنجزات التي حتققت خال عهد جالته متثلت 
خال  من  واالإن��ت��اج  العمل  �سركاء  بني  االجتماعي  احل���ار  مباأ�س�سة 
العمل،  ل�س�ؤون  الثاثية  واللجنة  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س 
ي�سارك  الذي  االجتماعي  ال�سمان  م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  جانب  اإىل 
العمال،  �سريحة  عن  ممثلني  العمالية  واملنظمات  العمال  احتاد  فيه 
احلفاظ  �ساأنها  من  قرارات  واتخاذ  �سيا�سات  ر�سم  يف  الت�ازن  لتحقيق 

على م�سلحة العمال و�سمان ا�ستقرار عاقات العمل.
العقدين  خال  تط�رت  العمالية  الت�سريعات  اأن  املعايطة،  واأكد 
وتعزيز  االجتماعية،  احل��م��اي��ة  مظلة  ت��سيع  ب��اجت��اه  املا�سيني 
االأردن  لعمال  حتقق  مبا  م�سيدا  تقدمها،  التي  والتاأمينات  احلمايات 
العمل  معايري  مع  لتت�اءم  وظروفه  العمل  �سروط  حت�سني  �سعيد  على 

الائق وفق قان�ن العمل وامل�اثيق الدولية.

*عمان 
ال�سكاوى  من  ع��ددا  امل�ستهلك،  حلماية  ال�طنية  اجلمعية  تلقت 
من  ال�ساحية  منتهية  م���اد  وج���د  ح�ل  امل�اطنني  من  واملاحظات 
خمتلف امل�اد الغذائية يف االأ�س�اق معرو�سة للبيع يف اأج�اء وظروف 
غري �سحية. وطالبت اجلمعية يف بيان االثنني، بت�سديد الرقابة على 
امل�اد منتهية ال�ساحية يف بع�س االأ�س�اق وامل�الت ملا ت�سببه من خطر 

على �سحة و�سامة االإن�سان حال ا�ستهاكها.
وطالب رئي�س اجلمعية الدكت�ر حممد عبيدات يف البيان، اجلهات 
كافة  يف  والبقاالت  وامل���الت  االأ�س�اق  على  الرقابة  بت�سديد  املعنية 
االنتباه  اإىل  امل�اطنني  داعيا  النائية،  املناطق  �سيما  وال  االأم��اك��ن، 
التي  الغذائية  امل�اد  وخا�سة  امل�اد  جلميع  ال�ساحية  تاريخ  وقراءة 

تباع باأ�سعار منخف�سة، اأو تلك ال�سلع امل�ج�د عليها عرو�س.
مركز  مغادرة  قبل  ال�سراء  فات�رة  مراجعة  �سرورة  اإىل  واأ�سار 
الت�س�ق ومقارنتها مع ال�سعر املعلن على ال�سلعة للتاأكد من تطابق ال�سعر 

املعلن مع ال�سعر املدف�ع على الفات�رة.

*عمان 
حققتها  التي  االإجن��ازات  اإن  ال�سناعية،  امل��دن  �سركة  قالت 
معطاءة  اقت�سادية  �سروحا  �سكلت  االأردنية،  ال�سناعية  املدن 
االأ�س�اق  خمتلف  جابت  اأردنية  ملنتجات  االإنتاج  عجلة  فيها  تدور 
من  جعل  الذي  املت�ا�سل  امللكي  الدعم  بف�سل  والدولية  االإقليمية 
واالقت�سادية  التجارية  االئتافات  من  بالعديد  ترتبط  اململكة 

. ملية لعا ا
لل�سركة  بيان  بح�سب  ج�يعد،  عمر  ال�سركة  عام  مدير  واكد 
مبدينتني  ب��داأت  االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن  م�سرية  ان  االثنني، 
ي�منا  حتى  �سناعية  مدينة  ع�سرة  احدى  اىل  و�س�ال  �سناعيتني 
جالة  عهد  يف  معطاءة  اقت�سادية  معامل  �سكلت  انها  مبينا  هذا، 

الثاين. عبداهلل  امللك 
وا�سار اىل ان تلك املدن تت�زع يف كل من �سحاب واربد وامل�قر 
والعقبة،  والطفيلة  ومادبا  وال�سلط  والكرك  واملفرق  والعقبة 
تنفيذ  عطاء  احيل  التي  ال�سناعية  الزرقاء  مدينة  اىل  ا�سافة 

ال�سناعية. مدننا  منظ�مة  اىل  لتن�سم  اخريا،  االأوىل  مرحلتها 
بالعديد  حظيت  االأردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن  اأن  اىل  واأ���س��ار 
مدينة  امللك  جالة  افتتح  حيث  امليدانية،  امللكية  الزيارات  من 
عام  الكرك  حمافظة  يف  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 
املحافظة،  يف  واإنتاجيا  تنم�يا  اقت�ساديا  �سرحا  لتك�ن   2000

اململكة. جن�ب  يف  �سناعية  مدينة  واأول 
ال�سناعية  العقبة  مدينة  اي�سا  افتتح  جالته  ان  وا�ساف، 
ال�سناعية  لا�ستثمارات  حا�سنة  لتك�ن   2003 ع��ام  الدولية 
لاأن�سطة  وداع��م��ة  اقت�سادية  رافعة  ولت�سكل  االأردن  ثغر  يف 
 2017 عام  جالته  و�سع  كما  املحافظة،  يف  االأخرى  االقت�سادية 
 2019 ع��ام  يف  وزار  ال�سناعية،  م��ادب��ا  ملدينة  االأ���س��ا���س  حجر 
مرحلتها  اجن��از  يف  العمل  �سري  لتفقد  ال�سناعية  مادبا  مدينة 

االأوىل.
مل�اقع  جلالته  امليدانية  الزيارات  �سل�سلة  اإن  ج�يعد،  وقال 
ورج��ال  بامل�ستثمرين  املت�ا�سلة  ول��ق��اءات��ه  ال�سناعية  امل��دن 
احلك�مات  ملختلف  �سامية  ملكية  ت�جيهات  عنها  نتج  االأعمال 
ال�سناعية  امل��دن  يف  اال�ستثمار  بيئة  اي��اء  ب�سرورة  املتعاقبة 

ق�س�ى. اهمية 
البيع  اأ�سعار  على  والتخفي�سات  احل�افز  حزمة  اىل  وا�سار 
وب���دالت االي��ج��ار يف امل���دن ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل��دي��دة ال��ع��ام��ل��ة يف 
احل�افز  حزمة  اىل  ا�سافة  والطفيلة  وم��ادب��ا  ال�سلط  من  كل 
ال�سناعيتني  والكرك  الطفيلة  ملدينتي  املمن�حة  اال�ستثمارية 
والتخفيف  ال�سناعية  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب  ج��ذب  بهدف 

الطاقة. ملف  يف  خا�سة  ال�سناعيني  على 
مك�نات  اوائل  من  تعد  االأردنية  ال�سناعية  املدن  ان  وتابع، 
روؤية  ح�ل  ال�طني  احل�ار  يف  امل�ساهمة  االأردين  االأعمال  جمتمع 
الدي�ان  ورعاها  امللك  جالة  اطلقها  التي  االقت�سادي  التحديث 
اقت�سادية  روؤية  و�سع  يف  ا�سهمت  متخ�س�سة  جل�سات  عر  امللكي 
�سن�ات  ع�سرة  خال  ال�طني  باقت�سادنا  النه��س  هدفها  للمملكة 
القطاعات  خمتلف  يف  مبادرة   366 تت�سمن  انها  اىل  الفتا  املقبلة، 
ال�سناعية  امل��دن  ت�سكل  ال��ذي  ال�سناعي  القطاع  مقدمتها  يف 

فيه. اأ�سا�سية  ركيزة  االأردنية 
�سناعيا  مركزا  االأردن  يك�ن  ان  ت�ستهدف  ال��روؤي��ة  ان  وب��ني 
ال�طني  والرنامج  ال�سناعة  دعم  �سندوق  عليه  يرتكز  اإقليميا 

للت�سدير. ال�طنية  واال�سرتاتيجية  للت�سغيل 
امل��دن  اأن  ج�يعد  او���س��ح  االإب��داع��ي��ة،  االأف��ك��ار  دع��م  وح���ل 
ال�سباب  بطاقات  لاإ�ستثمار  حا�سنة  �سكلت  االأردنية  ال�سناعية 
االأردين  االإب��داع  مركز  امللك  جالة  افتتح  حيث  وابداعاتهم، 
يهدف  الذي  ال�سناعية،  احل�سن  مدينة  ادارة  مقر  يف   2006 عام 
العلمية  البيئة  وربط  والريادة  االأردين  لاإبداع  حا�سنة  اليجاد 

ال�سناعية. بالبيئة 
ال�سناعية  احل�سن  ملدينة   2014 ع��ام  ملكية  زي��ارة  وخ��ال 
الريادية  االإنتاجية  امل�ساريع  من  جمم�عة  على  جالته  اطلع 
ال�سباب  ومت��ك��ني  للم�اطنني،  عمل  ف��ر���س  ت���ف��ري  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
زار  كما  االأردين،  االإب��داع  مركز  يف  اإبداعاتهم  واإطاق  ودعمهم 
تنمية  �سندوق  من  بتم�يل  املنزلية،  االأج��ه��زة  م�سنع  م�سروع 
 150 بقيمة  �سامية  ملكية  مب��ب��ادرة  اأن�سئ  ال��ذي  امل��ح��اف��ظ��ات، 
وت�سجيع  املحافظات،  الأبناء  عمل  فر�س  الإيجاد  دينار،  ملي�ن 
يف  التنمية  ملكت�سبات  ال��ع��ادل  الت�زيع  وحتقيق  اال�ستثمارات 

اململكة. مناطق  جميع 
احلك�مي  االأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  وح�ل 
 2007 عام  يف  �سلم  امللك  جالة  اأن  اىل  ج�يعد  اأ�سار  وال�سفافية، 
وال�سفافية  احلك�مي  االأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة 
نالت  حيث  اآنذاك(،  )امل�ؤ�س�سة  االأردنية  ال�سناعية  املدن  ل�سركة 
الأول  ت�سارك  التي  امل�ؤ�س�سات  فئة  عن  الذهبية  اجلائزة  ال�سركة 
اجلائزة،  االأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  جالته  �سلم  كما  مرة، 
الأكر  ت�سارك  التي  امل�ؤ�س�سات  �سمن  للممار�سات  م�ؤ�س�سة  كاأف�سل 
بف�ز  ال�سركة  حظيت  كما   ،2011-2010 للعام  دورتها  يف  مرة  من 
فئة  �سمن  املتميز  احلك�مي  للم�ظف  االأول  باملركز  اأبنائها  اأحد 

امل�ساندة. ال�ظائف 
االأردنية  ال�سناعية  املدن  يف  االإجن��ار  م�سرية  اىل  ا�سار  كما 
افتتح  حيث  اجل��دي��دة،  ال�سناعية  امل��دن  اق��ام��ة  يف  والت��سع 
 2011 ع��ام  البخيت  معروف  الدكت�ر  االأ�سبق  ال���زراء  رئي�س 
ج��اءت  التي  عمان  العا�سمة  �سرق  ال�سناعية  امل���ق��ر  مدينة 
ومت  ���س��ح��اب،  يف  ال�سناعية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ملدينة  ام��ت��دادا 
اال�ستثمار  على  املتنامي  الطلب  نتيجة  انذاك  بالكامل  اإ�سغالها 

. فيها
االأ�سبق  ال���زراء  رئي�س  افتتح  امللكية  للت�جيهات  وتنفيذا 
اإىل  م��ي��دان��ي��ة  زي���ارة  2019 خ��ال  ع��ام  ال���رزاز  ع��م��ر  ال��دك��ت���ر 
بامل�ستثمرين  والتقى  ال�سناعية  املفرق  مدينة  املفرق  حمافظة 

. فيها
او�سح  وال��ب��ط��ال��ة،  الفقر  ظاهرتي  م��ن  احل��د  يخ�س  وفيما 
ظاهرتي  من  واحلد  والت�سغيل  العمل  بقطاع  االهتمام  ان  ج�يعد 
فر�س  ت�فري  االأردنية  ال�سناعية  املدن  و�سعت  والبطالة  الفقر 
فر�س  من  االآالف  وفرت  حيث  اول�ياتها،  قمة  يف  لاأردنيني  العمل 

املنت�سرة. ال�سناعية  املدن  خمتلف  يف  لاأردنيني  العمل 
زار  حيث  عيدهم،  يف  العمال  جالته  �سارك   2013 عام  ويف 
وهناأ  حيث  �سحاب  يف  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  امللك  مدينة 
التدريبية  الرامج  على  واطلع  اأح�الهم،  وتفقد  بعيدهم  العمال 
الذي  املعدنية،  لل�سناعات  املتخ�س�س  التدريب  معهد  يقدمها  التي 

العمل. �س�ق  حاجات  تلبي  تدريبية  برامج  يقدم 
اتفاقية   2014 عام  وقعت  ال�سناعية  املدن  �سركة  ان  وبني 
االألب�سة  جم��ال  يف  ال�سناعية  اال�ستثمارات  اك��ر  اح��د  الإقامة 
ال�سنغاف�رية  )راماتك�س(  جمم�عة  مع  ال�سناعية  امل�قر  مبدينة 
اقيم  الذي  اال�ستثمار  هذا  ان  اىل  الفتا  دوالر،  ملي�ن   35 بقيمة 
فر�سة  اآالف   9 ح�ايل  ت�فري  يف  �ساهم  دومنا،   122 م�ساحة  على 

. عمل
االأردنية  ال�سناعية  املدن  يف  االإجناز  م�سرية  ان  ج�يعد  واكد 
دعم  اىل  الهادفة  امل�سرقة  واالإجنازات  باملحطات  مليئة  �ستبقى 
ال�طن  وب��ن��ات  الأب��ن��اء  عمل  فر�س  وت���ف��ري  ال�طني  االقت�ساد 
قيمة  وت�سكيل  والبطالة،  الفقر  ظاهرتي  من  احلد  يف  وامل�ساهمة 
االإيرادات  زيادة  يف  اي�سا  وامل�ساهمة  ال�طنية،  لل�سناعة  م�سافة 

الدولة. خلزينة 

*عمان 
اأعلن البنك املركزي االأردين عن نتائج الدرا�سة 
مت  ال��ت��ي   2022 ل��ع��ام  امل���ايل  لا�ستمال  امل�سحية 
االأردين  امل��رك��زي  البنك  ب��ني  بالتعاون  اإع��داده��ا 
املتخ�س�سة  الدولية  اال�ست�سارية  ال�سركات  واإحدى 
اململكة،  يف  امل��ايل  اال�ستمال  واق��ع  على  لل�ق�ف 
ال�طنية  الت�جيهية  اللجنة  اأع�ساء  بح�س�ر  وذلك 

لا�ستمال املايل.
وتاأتي هذه الدرا�سة يف اإطار اجله�د التي يق�م 
واخلا�س  العام  القطاعني  مع  بال�سراكة  البنك،  بها 
لتعزيز اال�ستمال املايل يف اململكة، و�ستك�ن نتائجها 
ركيزة اأ�سا�سية يتم اال�ستناد اإليها يف و�سع االأهداف 
اجل��دي��دة  ال���ط��ن��ي��ة  لا�سرتاتيجية  ال���ط��ن��ي��ة 
واالأه���داف   ،)2027  –  2023( امل��ايل  لا�ستمال 
خطط  و�سياغة  الرئي�سية،  ملحاورها  الت�سغيلية 
بناء  قيا�سها،  ميكن  اأداء  وم�ؤ�سرات  وا�سحة  عمل 

على بيانات ومعل�مات دقيقة.
من  جمم�عة  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  و�ست�فر 
التي  امل�ستهدفة،  الفئات  وفق  امل�سنفة،  امل�ؤ�سرات 
من  باملئة   40 واأدن���ى  وال�سباب،  الن�ساء،  تت�سمن 
الدخل،  م�ست�ى  حيث  من  البالغني  ال�سكان  اأجمايل 
ال�سغرية  ال�سركات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��اج��ئ��ني، 

واملت��سطة ومتناهية ال�سغر.
االأردين  املركزي  البنك  حمافظ  وا�ستعر�س 
ال��دك��ت���ر ع����ادل ال�����س��رك�����س، ا���س��ت��ع��ر���س روؤي���ة 
 2023( املايل  لا�ستمال  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 

واال�ستخدام  ب���”ال��س�ل  املتمثلة   )2027  –
املالية  واملنتجات  للخدمات  وامل�ستدام  امل�س�ؤول 
حتقيق  يف  ي�ساهم  ومب��ا  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف 
اململكة”،  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
اال�سرتاتيجية  وثيقة  لتط�ير  ن�اة  مبثابة  لتك�ن 
امل�ؤ�س�سات  جميع  جه�د  لت�حيد  طريق  وكخارطة 
جمال  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  املعنية 
يف  فعال  ب�سكل  وامل�ساهمة  املايل  اال�ستمال  تعزيز 
حتقيق اأهداف روؤية التحديث االقت�سادي لاأردن، 
االأمم  عن  واملنبثقة  امل�ستدامة  التنمية  واأه��داف 

املتحدة.
اأن  اإىل  ال�����س��رك�����س  اأ����س���ار  ال�������س���دد،  وب���ه���ذا 
ت�سم  امل��ايل  لا�ستمال  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 
ال�سامل  التم�يل  خدمات  هي:  اأ�سا�سية  ركائز  اأربع 
وامل�����س���ؤول، واالدخ���ار، وال��ت��اأم��ني، وخ��دم��ات الدفع 
املمكنات  من  جمم�عة  اإىل  باالإ�سافة  والتح�يل. 
ال��س�ل  تعزيز  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  االأول���ي��ة  ذات 
واملنتجات  للخدمات  وامل�ستدام  الفعال  واال�ستخدام 
و�سل�كيات  امل��ايل  امل�ستهلك  متكني  وت�سم:  املالية 
والبيانات  واالبتكار،  املالية  والتكن�ل�جيا  ال�س�ق، 
والت�سريعية،  ال��ق��ان���ن��ي��ة  واالأط����ر  واالأب���ح���اث، 

والتن�سيق وااللتزام امل�ؤ�س�سي.
كما اأ�سار ال�سرك�س اإىل اأن اال�سرتاتيجية �ست�سم 
احل��االت  م�اجهة  يف  دوره  لتعزيز  التاأمني  قطاع 
هذا  الكرمية،  احلياة  م�ستلزمات  وتلبية  الطارئة 
يف  االأ�سا�سية  الركائز  كاإحدى  االدخ��ار  جانب  اإىل 

منتجات  تط�ير  على  للعمل  وذلك  اال�سرتاتيجية، 
التخطيط  على  امل��ايل  امل�ستهلك  ت�ساعد  ادخارية 
املعي�سي  امل�ست�ى  حت�سني  من  للتمكن  ال�سليم  املايل 
كف�ؤ  ب�سكل  امل��ت��اح��ة  امل��ال��ي��ة  امل�����ارد  وا���س��ت��خ��دام 

وم�س�ؤول.
اأ�س�س  اإدخال  العمل كذلك على  �سيتم  واأ�ساف، 
التم�يل االأخ�سر وامل�ستدام يف و�سع خطط العمل 
اإىل  اململكة  ل�سعي  تعزيزًا  وذل��ك  ال�سركاء،  مع 
االثار  ومراعاة  االأخ�سر،  االقت�ساد  نح�  التح�ل 
التغري  ب�سبب  امل�ستهدفة  ال�سرائح  على  املرتتبة 
ب��امل��راأة  خا�سا  اهتماما  اإي��اء  و�سيتم  املناخي. 
اإىل  ال������س���ل  يف  جندرية  فج�ة  ل���ج���د  وذل��ك 
الطليعي  ول��دوره��ا  املالية،  واملنتجات  اخلدمات 
النم�  حتقيق  يف  م�ساركتها  وتعزيز  املجتمع  يف 

االقت�سادي.
اهتمام  اي��اء،  ف�سيتم  الاجئني،  وبخ�س��س 
دعم  يف  االأردين  بالدور  التزاما  الفئة  لهذه  خا�س 
الاجئني، والتاأكيد على حقهم االأ�سا�سي با�ستخدام 
خدمات ومنتجات مالية تائم ظروفهم وم�ست�يات 

دخلهم.
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  االإط��ار،  هذا  و�سمن 
املايل  لا�ستمال  ال�سابقة  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 
اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  جنحت   )2020  –  2018(
يف  املايل  اال�ستمال  ن�سبة  رفع  خال  من  الرئي�سية 
 -  ) باملئة   43.1( اإىل   ) باملئة   33.1( من  اململكة 
ف�ق(  فما  �سنة   15( البالغني  ملكية  بن�سبة  مقا�سًا 

الر�سمية-  املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  مالية  حل�سابات 
وتقلي�س الفج�ة بني اجلن�سني يف القطاع املايل من 
 2022 عام  بحل�ل   ) باملئة   22( اىل   ) باملئة   53(
باالإ�سافة اإىل حتقيق �سل�سلة من االأهداف الثان�ية 

الن�عية والكمية.
و اأظهرت الدرا�سة اأن )14.4 باملئة ( من البالغني 
يف  ر�سمية  مالية  م�ؤ�س�سة  من  مت�يل  على  ح�سل�ا 
اأو  باإر�سال  قام�ا   ) باملئة   39.8( و  املا�سي  العام 

ا�ستقبال مدف�عات رقمية يف العام املا�سي.
اأن  الدرا�سة  فبّينت  االدخ���ار،  �سعيد  على  اأم��ا 
)4.3 باملئة ( من البالغني قد ادخروا يف امل�ؤ�س�سات 
من   ) )60.9ب��امل��ئ��ة  اأن  ح��ني  يف  الر�سمية  املالية 

البالغني لديهم �سكل من اأ�سكال التاأمني.
كما اأظهرت نتائج م�سح قطاع ال�سركات ال�سغرية 
 ) باملئة   52.4( باأن  ال�سغر  ومتناهية  واملت��سطة 
يف  ر�سمية  مالية  م�ؤ�س�سات  يف  مايل  ح�ساب  لديهم 
ح�سل�ا  ال�سركات  هذه  من   ) باملئة   28.3( اأن  حني 
العام  يف  ر�سمية  مالية  م�ؤ�س�سة  م��ن  مت�يل  على 
م�ؤ�س�سات  ا�ستثمروا يف  ( منهم  باملئة  املا�سي، و)15 
اأو اأدوات  مالية ر�سمية من خال ح�سابات االدخار 

ا�ستثمارية اأخرى.
والتاأمني،  الرقمية  املدف�عات  �سعيد  على  اأم��ا 
بّينت الدرا�سة اأن )31.5 باملئة ( من هذه ال�سركات 
قام�ا باإر�سال اأو ا�ستقبال مدف�عات رقمية يف العام 
 ) )32.5باملئة  باأن  النتائج  اأظهرت  حني  يف  املا�سي 

منهم لديهم �سكل من اأ�سكال التاأمني.

*عمان 
رجال  وجمعية  االأردن  جت��ارة  غرفة  اتفقت 
والتن�سيق  التعاون  تعزيز  على  االأردنيني،  االأعمال 
ال�طني  االقت�ساد  خلدمة  اأو���س��ع  ب�سكل  بينهما 

التجارية واخلدمية. والقطاعات 
جت��ارة  غرفة  يف  لقاء  خ��ال  الطرفان  واأك���د 
احلالية  املرحلة  يف  العمل  اأط��ار  ت��سيع  االأردن، 
بها  متر  التي  والظروف  التحديات  ل�سع�بة  نظرا 
للن�ساط  التباط�ؤ  وحالة  االقت�سادية،  القطاعات 

التجاري منذ بداية العام احلايل.
هناك  يك�ن  اأن  �سرورة  على  الطرفان  و�سدد 
القطاع  بها  �سيق�م  ال��ت��ي  ل��ل��زي��ارة  جيد  اإع����داد 
على  املقبل  ال�سهر  مطلع  ال�سقيق  للعراق  اخلا�س 
التي  امل�سرتكة  العليا  اللجنة  اجتماعات  هام�س 

بغداد. بالعا�سمة  �ستعقد 
االأردنيني  االأعمال  رجال  جمعية  رئي�س  واأكد 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  ال��ط��ب��اع،  ح��م��دي 
والت�ا�سل مع غرفة جتارة االأردن باعتبارها متثل 
املظلة االأوىل مل�ؤ�س�سات القطاع التجاري واخلدمي، 

الغرف  خمتلف  على  ذل��ك  ين�سحب  اأن  اأهمية  مع 
باملحافظات. التجارية 

 1985 ع��ام  تاأ�س�ست  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بن  احل�سني  الراحل  امللك  جلالة  رغبة  على  بناء 
ا�ستثماريا  ذراع��ا  لتك�ن  ث��راه،  اهلل  طيب  ط��ال 
ج�س�ر  مد  ا�ستطاعت  اجلمعية  اأن  م�ؤكدا  للمملكة، 
اخلا�س  القطاع  م�ؤ�س�سات  خمتلف  مع  التعاون  من 
�سراكة  جمال�س  خ��ال  م��ن  واالأج��ن��ب��ي  ال��ع��رب��ي 

م�سرتكة.
ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  ال��ط��ب��اع، خ��ال  وق���دم 
واجلمعية،  الغرفة  اإدارة  جمل�سي  م��ن  اأع�����س��اء 
بني  م�سرتك  ا�ست�ساري  جمل�س  الإن�ساء  مقرتحا 
رئي�س  يراأ�سه  اخلا�س  القطاع  وم�ؤ�س�سات  احلك�مة 
التي  والق�سايا  التحديات  درا�سة  بهدف  ال���زراء، 
اإىل  الت��سل  ي�سهل  ال�طني ومبا  االقت�ساد  ت�اجه 

حل�ل عملية لها.
وال  لاأردن  بالن�سبة  العراق  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
عبداهلل  امللك  جالة  من  الكبري  الدعم  مع  �سيما 
البلدين  ب��ني  ال���ا���س��ع  االن��ف��ت��اح  باأهمية  ال��ث��اين 

عاقتهما  م�سار  ت���اج��ه  التي  العقبات  وت�سهيل 
اال�ستثماري  ال��ت��ع��اون  و���س��رورة  االق��ت�����س��ادي��ة، 

واإقامة �سراكات جتارية م�سرتكة.
حت��دي��ات،  ي���اج��ه  االأردن  اإن  ال��ط��ب��اع  وق���ال 
اجلميع  بتعاون  لكن  �سعبا،  �سيك�ن  احلايل  والعام 
جتاوزها،  ميكن  القطاعني  بني  حقيقية  وب�سراكة 
كلنا   “ واح��د  كفريق  العمل  �سرورة  على  م�سددا 
االقت�سادية  القطاعات  خلدمة  واحد”  بخندق 

ال�طني. واالقت�ساد 
خليل  االأردن  جتارة  غرفة  رئي�س  اأ�سار  بدوره، 
االقت�ساد  هم  حتمل  الغرفة  اأن  ت�فيق،اإىل  احلاج 
اجله�د  لدعم  اإمكاناتها  ك��ل  و�ست�سخر  ال�طني 
يتعلق  فيما  وبخا�سة  التحديات  لتجاوز  املبذولة 
االقت�سادي،  التحديث  روؤي���ة  ت��سيات  بتنفيذ 
التجارية  ال��غ��رف  دور  تفعيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
باملحافظات مبا يخدم م�سالح منت�سبيها واال�ستماع 

لهم�مهم.
اق��ت�����س��ادي  جمل�س  ت��اأ���س��ي�����س  ���س��رورة  واأك����د 
ليك�ن  املعنية  االأط����راف  ك��ل  ميثل  باملحافظات 

يهم  ال��ذي  االقت�سادي  بال�ساأن  ملم��س  دور  ل��ه 
مزاياها  على  والرتكيز  دوره��ا  والإب��راز  املحافظة 

وفر�س اال�ستثمار واالأعمال فيها.
القطاع  بني  التن�سيق  رفع  �سرورة  اإىل  واأ�سار 
للعراق  املرتقبة  ب��ال��زي��ارة  يتعلق  فيما  اخل��ا���س 
والتجارية  اال�ستثمارية  الفر�س  من  واال�ستفادة 
القطاعات  وحت��دي��د  ال�سقيق  البلد  يف  امل��ت���ف��رة 
الإقامة  ت�جها  هناك  اأن  مبينا  االأول���ي��ة،  ذات 
يف  ع��راق��ي  واآخ��ر  ب��غ��داد  يف  اأردين  جت��اري  مركز 
بيانات خا�سة  اإىل ت�فري قاعدة  باالإ�سافة  عمان، 

العراقية. وال�سركات  بامل�ستثمرين 
وجرى، خال اللقاء، طرح العديد من الق�سايا 
الطرفني خدمة  التعاون بني  ت�سهم يف تعزيز  التي 
للقطاع  اأكر  دور  منح  خال  من  ال�طني  لاقت�ساد 
مع  مناق�ستها  ميكن  ق�سايا  اإىل  باالإ�سافة  اخلا�س، 
الري  النقل  عمليات  مبقدمتها  العراقي،  اجلانب 
التاأ�سريات  ومنح  الب�سائع  تبادل  حركة  وت�سهيل 
البنك  �سيا�سات  مع  يت�افق  مبا  االأم����ال  وتدفق 

املركزي.

البنك املركزي يعلن  نتائج الدرا�سة امل�سحية لال�ستمال املايل لعام ٢٠٢٢

جتارة الأردن وجمعية رجال الأعمال يعززان تعاونهما خلدمة القت�ساد الوطني
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*وكاالت 
�سقط ما ال يقل عن 8 قتلى و11 جريحا 
يف  متبادل  ق�سف  ج��راء  النزاع  طريف  من 
ت�ا�سل  فيما  اأوك��ران��ي��ا،  و�سرقي  جن�ب 
�س�ليدار  �سمايل  تقدمها  الرو�سية  الق�ات 

واإوغليدار، وفقا ملا ذكرته و�سائل اإعام.
فقد اأعلن الرئي�س االأوكراين ف�ل�دميري 
زيلين�سكي اأن 4 اأ�سخا�س على االأقل قتل�ا، 
على  رو���س��ي  بق�سف  اآخ����رون   6 واأ���س��ي��ب 

مدينتني اأوكرانيتني اأم�س االأحد.
وقال زيلين�سكي اإن ق�سفا رو�سيا، االأحد، 
اإىل  اأدى  اأوكرانيا  جن�ب  يف  خري�س�ن  على 
 ،6 واإ�سابة  االأق��ل  على  اأ�سخا�س   3 مقتل 
فيما اأدت �سربة رو�سية يف الي�م نف�سه على 
�سخ�س  مقتل  اإىل  الباد،  �سرقي  خاركيف، 

بح�سب حاكم املنطقة.
الي�مية  مداخلته  يف  زيلين�سكي  وقال 
الرو�سي  “اجلي�س  اإن  م�ساء  الفيدي�  عر 
الي�م.  ط���ال  ب�ح�سية  خري�س�ن  ق�سف 
وحمطة  بريد  ومكتب  م�ست�سفى  اأ�سيب 
يف  ممر�ستان  اأ�سيبت  ب��اأ���س��رار.  حافات 
امل�ست�سفى. يف املجم�ع، هناك 6 جرحى و3 

قتلى«.
االإدارة  ح��اك��م  اأف����اد  خ��ارك��ي��ف،  ويف 
رو�سية  غ���ارة  ب���اأن  للمنطقة  الع�سكرية 
اأ�سابت االأحد “مبنى �سكنيا من 4 ط�ابق”.

من�سة  على  �سينيغ�ب�ف،  اأوليغ  وق��ال 
تلغرام “اأ�سيب 3 اأ�سخا�س بجروح طفيفة. 
املبنى  م�سّنة..  امراأة  ت�فيت  احلظ،  ل�س�ء 
ا. مّت اإجاء ال�سّكان. كّل خدمات  ُدّمر جزئًيّ

الط�ارئ ُت�ا�سل عملها يف املكان«.

امل�الية  ال�سلطات  اأ���س��ارت  املقابل،  يف 
لل�سيطرة  خ��ا���س��ع��ة  منطقة  يف  مل������س��ك��� 
املجاورة  زاب�ريجيا  منطقة  يف  الرو�سية 
اأ�سخا�س   4 مقتل  اإىل  ال��ب��اد،  جن�ب  يف 
لل�سكك  ج�سر  على  اأوك��ران��ي��ة  �سربة  يف 

احلديد.
ي�سار اإىل اأن اجلبهة يف جن�ب اأوكرانيا، 
التخلي  اإىل  الرو�سي  اجلي�س  ا�سطر  حيث 
م�ؤخرا  ات�سمت  ن�فمر،  يف  خري�س�ن  عن 
بالهدوء مقارنة بخط�ط امل�اجهة يف �سرق 
الباد حيث يدور قتال عنيف، لكن الق�سف 
من اجلانبني مل يت�قف كما ا�سُت�ؤنف القتال 

هذا االأ�سب�ع يف منطقة زاب�ريجيا.
امل�الية  االإدارة  رئي�س  اتهم  جهته،  من 
باليت�سكي،  يفغيني  زاب�ريجيا  يف  لرو�سيا 
ب�ا�سطة  “�سربة  ب�سّن  االأوكرانية  الق�ات 
هيمار�س  االأم��ريك��ي��ة  ال�س�اريخ  ق��اذف��ات 
نهر  يعر  احلديد  لل�سكك  ج�سرا  ا�ستهدفت 

م�ل�ت�سنايا«.
عمال  من   4 “ُقتل  باليت�سكي  واأ���س��اف 
ب�سدد  وه��م   5 ج��رح  فيما  احلديد  ال�سكة 

تلقي العاج«.
مدينة  �سمال  ق��ري��ة  يف  اجل�سر  يقع 
الرو�سية  لل�سيطرة  اخلا�سعة  ميليت�ب�ل 
بح�سب  اإ����س���اح���ه،  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وي��ت��م 

امل�س�ؤول.
ب��اأن  الي�م”،  “رو�سيا  مرا�سل  واأف���اد 
�سبكة  ا�ستهدفت  ه��ي��م��ار���س  ���س���اري��خ   7
اأول�فاي�سك  مدينة  يف  احلديدية  ال�سكك 
�سبكة  تعطل  اإىل  اأدى  م��ا  بدونيت�سك، 
االأ�سرار  اإىل  اإ�سافة  احلديدية،  ال�سكك 

التي حلقت باملحطة الكهربائية التي تزّود 
الكهربائية  بالطاقة  احلديدية  ال�سكك 

واأي�سا بع�س القرى املحيطة بهذه املدينة.
الع�سكرية،  العمليات  �سعيد  وع��ل��ى 
اأح����رزت ال��ق���ات ال��رو���س��ي��ة ت��ق��دم��ا على 
يف  خ�س��سا  دونيت�سك،  يف  حم���اور  ع��دة 
حيث  �س�ليدار،  ومنطقة  اأوغل�دار  مدينة 
“باغاداتنايا”  بلدة  على  �سيطرت  قامت 
مدينة  من  اجلن�ب  اإىل  �س�ليدار،  �سمال 

�سيفري�سك.
ويف مقاطعة زاب�ريجيا، حققت الق�ات 
مارينكا  حم����ري  على  تقدما  ال��رو���س��ي��ة 

وغييفكا.
اإح��ك��ام  الرو�سية  ال��ق���ات  وت�ستكمل 
الط�ق على مدينة اأوغليدار، من الناحيتني 
ال�سمالية واجلن�بية، بح�سب رو�سيا الي�م، 
التي اأ�سارت اإىل تط�يق الق�ات االأوكرانية 
الق�ات  من  العديد  وا�ست�سام  املدينة  يف 

االأوكرانية.
اأعلنت  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  وكانت 
يف  اأوك��ران��ي��ا  جنديا   350 مقتل  االأح���د، 
 4 ن�ساط  واإحباط  القتال،  جبهات  خمتلف 
جمم�عات ا�ستطاع اأوكرانية يف خاركيف، 
خال ال�ساعات االأربع والع�سرين ال�سابقة.
الي�مي  تقريرها  يف  ال���زارة  واأو�سحت 
اأن الق�ات االأوكرانية خ�سرت ما ي�سل اإىل 
و110  ك�بيان�سك،  حم�ر  على  جنديا   50
و90  ليمان،  كرا�سني  حم���ر  على  ج��ن���د 
جنديا على حم�ر دونيت�سك، وما ي�سل اإىل 
100 جندي بني قتيل وجريح على حم�ري 

جن�ب دونيت�سك وزاب�ريجيا.

*وكاالت 
ال�سابق  الريطاين  ال�زراء  رئي�س  قال 
هيئة  �ستبثه  وثائقي  يف  ج�ن�س�ن،  ب�ري�س 
اإن  ���س��ي«،  ب��ي  »ب��ي  الريطانية  االإذاع����ة 
»هدده  ب�تني  فادميري  الرو�سي  الرئي�س 
العملية  ب��دء  قبل  االأ���س��ك��ال«  م��ن  ب�سكل 

الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا.
ق��ال  ب���ت��ني  اأن  ج���ن�����س���ن  واأو����س���ح 
دقيقة  االأم���ر  �سي�ستغرق  “ب�ساروخ،  ل��ه 

واحدة”، بح�سب ما ذكرت فران�س بر�س.
ويف ال�ثائقي، املك�ن من 3 اأجزاء والذي 
الي�م  م�ساء  حلقاته  اأوىل  �سي  بي  بي  تبث 
“الط�يلة  االثنني، يروي ج�ن�س�ن مكاملته 
جدا” و”غري العادية” مع الرئي�س الرو�سي 
بعد زيارته كييف يف بداية فراير املا�سي.

الت�سديد  ب�تني  وا�سل  ال�قت،  ذلك  يف 
رغم  ج��ارت��ه،  “غزو”  ي��ن���ي  ال  اأن���ه  على 
املناطق  اإىل  رو���س  جلن�د  الهائل  التدفق 

احلدودية.

ب�تني  ح��ذر  اأن��ه  اإىل  ج�ن�س�ن  واأ���س��ار 
يتخذها  قد  التي  القا�سية  العق�بات  من 

الغربي�ن اإذا �سرع يف هذا الطريق.
ب�تني:  ق��ال  “لقد  ج�ن�س�ن  وي���روي 
تن�سم  لن  اأوكرانيا  اإن  تق�ل  اأنت  ب�ري�س، 
اإىل النات� يف اأي وقت قريب.. ماذا تق�سد 

ب�’اأي وقت قريب؟‘»
الريطاين  ال�����زراء  رئي�س  ف��اأج��اب��ه 
يف  النات�  اإىل  تن�سم  لن  “ح�سنا،  ال�سابق 

م�ستقبل قريب. اأنت تعلم ذلك جيدا”.
وتابع ج�ن�س�ن “يف وقت من االأوقات، 
ال  ’ب�ري�س،  يل:  وق��ال  ما  ن�عا  ه��ددين 
�سي�ستغرق  ب�ساروخ،  لكن  اأوؤذيك،  اأن  اأريد 
هذا  من  �سيئا  اأو  واحدة‘  دقيقة  االأم��ر 

القبيل«.
و�سدد ج�ن�س�ن، يف املحادثة مع ب�تني، 
على اأن اإجراء العملية الع�سكرية اخلا�سة 
يف اأوكرانيا �سي�سبح “كارثة كاملة”، ووعد 
باأن لندن �ستدعم �سلطات كييف، بح�سب ما 

التلغراف  �سحيفة  عن  الي�م  رو�سيا  نقلت 
الريطانية.

اأوكرانيا  ان�سمام  اأن  ج�ن�س�ن،  وي��رى 
مرجح،  وغ��ري  م�ستبعدا  ك��ان  النات�،  اإىل 
هذه  م��ن  وفرن�سا  اأمل��ان��ي��ا  م���اق��ف  ب�سبب 

الق�سية.
املتزايد  االنق�سام  ال�ثائقي  وي��روي   
ال�سن�ات  يف  والغرب  الرو�سي  الزعيم  بني 
الرو�سية  الع�سكرية  “العملية  �سبقت  التي 
الت�سمية  بح�سب  اأوكرانيا”،  يف  اخلا�سة 

الرو�سية.
الرئي�س  يروي  اأي�سا،  ال�ثائقي  هذا  يف 
كان  كيف  زيلين�سكي  ف�ل�دميري  االأوكراين 
ي�سعر بالغ�سب من م�قف الغربيني يف ذلك 
ال�قت، ويق�ل “اإذا كنتم تعلم�ن اأن رو�سيا 
تعط�ين  ال  فلماذا  غ��دا،  اأوكرانيا  �ستغزو 
�سيئا ميكنني اإيقافها به الي�م؟ اأو اإذا كنتم 
اإذا  فاأوقف�ها  اإياه،  اإعطائي  ت�ستطيع�ن  ال 

باأنف�سكم”.

اأوكرانيا.. قتلى بق�سف متبادل 
والقوات الرو�سية توا�سل تقدمها

جون�سون: بوتني "هددين ب�ساروخ"
 قبل العملية الع�سكرية باأوكرانيا

*جوهانسربغ
التي  اإفريقيا  جن�ب  اأن  اىل  راماب�زا  �سرييل  الرئي�س  نبه 
تع�ل على الفحم لتاأمني 80 يف املئة من احتياجاتها الكهربائية 
االإنتاج،  نق�س  ب�سبب  الكهربائي  للتيار  متكررًا  انقطاعًا  وت�سهد 
املل�ثة الإجراء حتّ�ل يف  الطاقة  لن تتخلى فجاأة عن حمطات 

جمال الطاقة.
 حتّدث راماب�زا خال اجتماع مع كبار امل�س�ؤولني يف “حزب 
ت�سحيح  اإىل  احلاجة  عن  احلاكم،  االأفريقي”  ال�طني  امل�ؤمتر 
“ت�سّ�ر اأننا مدع�ون اإىل ايجاد ت�ازن بني اأمن الطاقة واالنتقال 

العادل اإىل اقت�ساد ذي انبعاثات كرب�نية منخف�سة«. 
وم�سادر  الفحم  بني  “باالختيار  يتعلق  ال  االأمر  اأن  واعتر   
“ي�سكل  اإفريقيا  جن�ب  رئي�س  واأ���س��اف  املتجددة”.  الطاقة 
الفحم 80 باملئة من م�سادر الطاقة لدينا، وال طريقة الإغاق 

هذه املحطات بكل ب�ساطة«. 
اأكر  من  وُتعتران  حديثًا،  بناوؤهما  مت  حمطتان  تعاين   
الت�سميم.  يف  م�ساكل  من  العامل،  يف  بالفحم  العاملة  املحطات 
اأن تعما حتى انتهاء مفع�ل  اإنه ينبغي مع ذلك  وقال راماب�زا 

قدرتهما االإنتاجية البالغ 40 عاًما. 
من  الكثري  “ا�ستثمرنا  حزبه  يف  م�س�ؤولني  اأم��ام  واأ���س��اف   

االأم�ال يف املحطتني«.
 و�سُتعاد برجمة حمطات ت�ليد الطاقة بالفحم التي باتت 

قدرتها االإنتاجية على و�سك االنتهاء، الإنتاج طاقة نظيفة. 
 ويف حماولة ل�قف االعتماد على الفحم ، قدمت احلك�مة 
العام املا�سي خطة ل� “انتقال عادل”. وتن�س ب�سكل رئي�سي على 
ال�سيانة، وا�سترياد الكهرباء، والت�جه نح� الطاقات املتجددة، 
الفحم  ب�ا�سطة  الطاقة  انتاج  بقطاع  التم�ّسك  من  �سن�ات  بعد 

الذي ي�ؤمن نح� مئة األف وظيفة. 
 ومّتت امل�افقة على حزمة م�ساعدات جلن�ب اإفريقيا بقيمة 

98 مليار دوالر خال م�ؤمتر املناخ )ك�ب 27(.
الباد،  باملئة من كهرباء   وتنتج �سركة “اإ�سك�م”العامة 90 
وت�سّغل حمطات قدمية  اإىل حد كبري،  الدي�ن  لكنها غارقة يف 

وتعاين من نق�س ال�سيانة وت�سهد اأعطااًل متكررة. 
 وي�ؤدي ال��سع اإىل انقطاع التيار الكهربائي عن �سكان جن�ب 

اإفريقيا البالغ عددهم 60 ملي�ن �سخ�س وعن ال�سركات. 
 و�سّجل انقطاع التيار الكهربائي م�ست�يات غري م�سب�قة منذ 

العام املا�سي وبلغ ح�اىل 12 �ساعة يف الي�م.

*وكاالت
اأطلق جندي ك�ري جن�بي النار من طريق اخلطاأ من مدفع 
ر�سا�س قرب احلدود مع ك�ريا ال�سمالية، ما دفع اجلي�س الإباغ 
بي�نغ يانغ باأن اإطاق النار كان غري مق�س�د، وفق ما اأفاد تقرير 

االأحد. 
 ونقلت وكالة ي�نهاب لاأنباء عن م�س�ؤولني ع�سكريني ك�ريني 
جن�بيني اأن اأربع ر�سا�سات حية اأطلقت خال تدريب على ط�ل 

احلدود يف مقاطعة كانغ وون م�ساء ال�سبت.
 �سقطت جميع الر�سا�سات على اجلانب اجلن�بي من احلدود 

ومل ترد اأنباء عن وق�ع اأ�سرار.
 وقال امل�س�ؤول�ن اإن ال�حدة الع�سكرية اأبلغت ك�ريا ال�سمالية 

على الف�ر باأن اإطاق النار مل يكن متعمدا ورفعت جاهزيتها.
اأنه  ا�سمه  تذكر  مل  ع�سكري  م�س�ؤول  عن  ي�نهاب  واأوردت   
“مل تظهر اأي اإ�سارات من اجلانب ال�سمايل، ويجري التحقيق يف 

ماب�سات احلادث«.
 ال تزال الك�ريتان يف حالة حرب بعد ت�قف القتال باإبرام 
هدنة عام 1953، وتف�سل بينهما املنطقة املنزوعة ال�ساح التي 
يبلغ عر�سها اأربعة كيل�مرتات ومتتد مل�سافة 250 كيل�مرًتا عر 

�سبه اجلزيرة الك�رية.
 واملنطقة املنزوعة ال�ساح واحدة من اأكر االأماكن حت�سيًنا 

يف العامل، وتتخللها حق�ل األغام واالأ�ساك ال�سائكة.
على  ال��ن��ار  اإط���اق  اجلانبان  فيها  ت��ب��ادل  م��رة  اآخ��ر  تع�د   
ر�سا�سات  اأرب��ع  اأ�سابت  عندما   ،2020 اأيار/ماي�  اإىل  احل��دود 
ال�سمالية م�قع حرا�سة لك�ريا اجلن�بية  على االأقل من ك�ريا 
ال�ساح، ما دفع ق�ات  املنزوعة  يف القطاع االأو�سط من املنطقة 

�سي�ل اإىل الرد.
من�سق  عن�سر  على  النار  �سمالي�ن  ك�ري�ن  جن�د  اأطلق  كما   

عام 2017 لكن ق�ات اجلن�ب مل ترد.

*وكاالت
وال�سرطة  روان��دي��ني  جن�د  بني  ال�سبت  ا�ستباكات  دارت 
الك�نغ�لية على جزيرة �سغرية يف بحرية كيف�، �سرق جمه�رية 
خلفية  على  الذعر  من  م�جة  اأثار  ما  الدمي�قراطية،  الك�نغ� 
م�سادر  ذك��رت  ما  على  وكين�سا�سا،  كيغايل  بني  احل��اد  الت�تر 

ك�نغ�لية حملية االأحد.
الق�ات  من  ه�يته  عن  الك�سف  عدم  ف�سل  جندي  واأو�سح   
ال�سرطة  اأن  كيف�،  جن�ب  اإقليم  عا�سمة  ب�كاف�،  يف  البحرية 
جن�ب  ال�اقعة  اإبندجا،  جزيرة  يف  املتمركزة  الك�نغ�لية 
ر�سدت  الرواندية،  الك�نغ�لية  احل��دود  على  املمتدة  البحرية 
ثاثة زوارق �سريعة تقل جن�ًدا روانديني م�سلحني يقرتب�ن من 

م�قعها يف قرية �سيف�م�.
اجلن�د  لي�ساأل  ت�جه  ك�نغ�ليًا  �سرطيًا  اأن  امل�سدر  وا�ساف   
من  الك�نغ�يل  اجلانب  على  وج���ده��م  �سبب  عن  ال��روان��دي��ني 

احلدود و”دار نقا�س حاد تاه تبادل الإطاق النار«.
من  حالة  واأث��ارت  �سكنية  منازل  النارية  االأع��رية  اأ�سابت   

الذعر يف القرية.
اإن  املحلي،  امل��دين  املجتمع  ممثل  كاليمبا،  جاك�س�ن  وق��ال   
عائات غادرت اجلزيرة لاحتماء على �ساطئ البحرية بالقرب 

من بريافا.
 االأحد، اأكد اأرخميد�س كارهيب�ا، م�ساعد مدير اإقليم كاليه 

حيث تقع جزيرة اإبندجا، اأن ال��سع “حتت ال�سيطرة«.
اأنه  م�سيفًا  “�سرطيًا اأ�سيب بجروح طفيفة”   وا�سار اإىل اأن 
حال  يف  البحرية  ق���ات  ف�ج  و�سعنا  املحلي،  ال�سعيد  “على 
لتعزيز  اإج��راءات  العليا  القيادات  تتخذ  اأن  انتظار  يف  تاأهب، 

املراقبة يف بحرية كيف�«. 
 عاد اجلن�د الرواندي�ن اأدراجهم بعد اإطاق النار بدون اأن 

ير�س�ا يف اجلزيرة، بح�سب الق�ات البحرية يف ب�كاف�.
طلب  على  االأح��د  ظهر  بعد  الرواندية  ال�سلطات  ترد  ومل   

وكالة فران�س بر�س التعليق.

*طرابلس
النقطة  وال��غ��از،  للنفط  »مليتة«  جممع  حمتج�ن  اأغ��ل��ق 
�ساعات  بعد  واإيطاليا،  ليبيا  بني  الرابط  الغاز  خلط  الرئي�سية 
احلميد  عبد  ال�حدة  حك�مة  رئي�س  بني  اتفاقية  ت�قيع  من 
الدبيبة، املنتهية واليتها، ورئي�سة ال�زراء االإيطالية، ج�رجيا 

ميل�ين.
فقد  عربية”،  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  عيان  �سه�د  نقله  ملا  وفقا 
اجلانبني؛  بني  االتفاقية  ت�قيع  على  اعرتا�سا  االإغ��اق  جاء 
الت�قيع على اتفاقيات  الدبيبة ال متلك �ساحية  الأن حك�مة 

م�سريية.
الق�ى  بني  امل�قع  ال�سيا�سي  االتفاق  من   10 امل��ادة  وح�سب 
بت�قيع  لها  م�سرح  غري  احلك�مة  هذه  فاإن  الليبية،  ال�سيا�سية 
اإليها  ا�ستند  التي  املادة  اأخرى، وهي  اإلزامية مع دول  اتفاقيات 
الق�ساء يف طرابل�س حني حكم ببطان االتفاقيات امل�قعة بني 

الدبيبة وتركيا.
بع�س  واع��ت��ره��ا  االت��ف��اق��ي��ة،  ب���ق��ف  املحتج�ن  وط��ال��ب 
الغاز  الدولة يف حق�ل  امل�ساركني تنازال عن جزء كبري من حق 
االإيطالية،  اإي��ن��ي  �سركة  جانب  م��ن  بها  العمل  يرتقب  التي 
وبن�د  تفا�سيل  باإخفاء  للنفط  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  اتهم�ا  كما 

االتفاقية.

بنود االتفاقية والعوائد
للنفط، فرحات بن قدارة، حتدث  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  رئي�س 
ورائها،  من  باده  �ستجنيها  التي  واملكا�سب  لاتفاقية  بن�د  عن 

ومنها:
من  �سن�يا  دوالر  مليارات  ب�8  ليبيا  على  �ستع�د  االتفاقية   

خال ا�ستفادة اإيطاليا من حقلي غاز يف البحر املت��سط.
 �سيتم اإنتاج نح� 850 ملي�ن قدم مكعبة يف الي�م.

 ين�س االتفاق على تط�ير حقلني اكت�سفا بالفعل وفق اتفاق 
عام 2008.

 تط�ير االتفاقية �سيدخل ا�ستثمارات ترتاوح قيمتها بني 7 
اإىل 9 مليارات دوالر اإىل قطاع النفط الليبي.

 حتقيق �سايف اإيرادات للدولة ي�سل اإىل 13 مليار دوالر.
 حجم احتياطي النفط امل�ؤكد يبلغ يف القطعتني 6 تريلي�نات 

قدم مكعب.
 �سعة اإنتاجية تقديرية تبلغ نح� 750 ملي�ن قدم مكعب من 

الغاز ي�ميا وملدة 25 عاما.

احتجاج حكومي
املكلفة من الرملان فتحي  من جانبه، رف�س رئي�س احلك�مة 
با�ساغا، ت�قيع اأي اتفاقيات لها عاقة بالغاز من جانب حك�مة 

الدبيبة، وقال يف بيان ر�سمي يف وقت �سابق:
 نعرب عن ا�ستغرابنا من اعتزام رئي�سة احلك�مة االإيطالية 
زيارة طرابل�س ولقاء م�س�ؤويل حك�مة ال�حدة منتهية ال�الية.

االتفاقية املزمع ت�قيعها “غام�سة”، وتق�سي بزيادة ح�سة 
�سركة  يف  ال�طني  ال�سريك  ح�سة  وتقلي�س  االأجنبي  ال�سريك 

مليتة للنفط والغاز.

*وكاالت
رو�سية تق�م مبهمة علمية يف كيب    ت�قفت كا�سحة جليد 
تاون يف جن�ب اإفريقيا، خال عطلة نهاية االأ�سب�ع، ما اأثار قلق 
باطن  ال�ستك�ساف  م��سك�  �سعي  يخ�س�ن  املناخ  جمال  يف  ن�سطاء 

االأر�س يف القارة القطبية اجلن�بية، اإذ اإنها منطقة حممية. 
األك�سندر  “اأكادمييك  اأن  رو�سية  اإع��ام  و�سائل  واأف���ادت   
القطب  اإىل  طريقها  يف  ال�سبت،  و�سلت  التي  كاربين�سكي” 

اجلن�بي يف اإطار مهمة علمية بداأت يف نهاية 2022. 
جي��س�ريف  مارين  “ب�الر  ل�سركة  ال�سفينة  ملكية  وتع�د   
ال�ستك�ساف  العامة  “رو�سجي�”  ل�سركة  التابعة  اك�سبيدي�سن” 

امل�ارد الطبيعية الرو�سية. 
 وقالت املتحدثة با�سم املنظمة غري احلك�مية “اك�ستينك�سن 
اخلط�ة  �سيك�ن  التعدين  اأن  “نعتقد  ت�ك  جاكي  ريبيلي�ن”، 

التالية” بعد ا�ستك�ساف الروات يف باطن االأر�س. 
 وجتّمع عدد من الن�سطاء من اأجل البيئة يف ميناء كيب تاون 
االأحد وهتف�ا “ال لل�ق�د االأحف�ري، ارفع�ا اأيديكم عن القارة 

القطبية اجلن�بية، ال للحرب«. 
يف  نفط(  غاز،  )معادن،  اجل�فية  الرتبة  ا�ستغال  ويحظر   

القارة القطبية اجلن�بية. 
 من جانبها، نفت “رو�سجي�” رغبتها با�ستك�ساف هذه امل�ارد. 
وقال متحدث با�سمها ل�سحيفة “ك�مري�سانت”  الرو�سية ال�سبت 
اإن اأن�سطة “رو�سجي�” “يف القارة القطبية اجلن�بية ويف البحار 

املجاورة ذات طبيعة علمية ح�سرًا«. 
اإىل  وال�ست�ن  الثامنة  الرو�سية  العلمية  البعثة  وب��داأت   

القارة القطبية اجلن�بية بدر�س تغري املناخ وعلم املحيطات. 
عمليات  جميع   1991 للعام  م��دري��د  ب��روت���ك���ل  ويحظر   
التعدين يف القارة القطبية اجلن�بية، مع اتخاذ تدابري فعلية 
البحري،  التل�ث  ومنع  فيها،  واحل��ي���ان��ات  النباتات  حلماية 

ومراقبة ال�سياحة واإدارة النفايات. 
فران�س  ل�كالة  نيلز  اإيلني  غرينبي�س  يف  النا�سطة  واأك��دت   
ت��اون  كيب  ت�ستخدم  كانت  اجلليد  كا�سحة  اأن  االأح���د  بر�س 
الأكر  اجلن�بية  القطبية  القارة  اإىل  بعثات  انطاق  “كمن�سة 
واجبا   )...( اإفريقيا  “جن�ب  على  اأن  معترًة  عاًما”،   20 من 
اأخاقيا )...( بعدم ال�سماح بهذا الن�ع من الن�ساط يف منطقة 

ح�سا�سة جدًا على ال�سعيد البيئي«.
غادرت  بعدما  كاربين�سكي  األك�سندر  اأكادمييك  و�ستن�سم   
�سانت بطر�سرغ يف فرتة عيد املياد وفًقا لتطبيق يتتبع ال�سفن، 
اإىل ال�سفينة اأكادمييك فيديروف التي غادرت رو�سيا يف ت�سرين 

الثاين/ن�فمر املا�سي. 
 وو�سلت كا�سحة اجلليد اإىل جن�ب اإفريقيا بعد زيارة وزير 

اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف للباد. 
م�قفها  خلفية  على  النتقادات  اإفريقيا  جن�ب  وتعر�ست   
اأوكرانيا،  غزوها  بدء  منذ  م��سك�  اإدانة  ورف�سها  “احليادي” 
اإنها  قالت  عندما  املا�سي  االأ�سب�ع  جديدة  خط�ة  وات��خ��ذت 

“�سديقة” رو�سيا. 
بحرية  تدريبات  �ست�ست�سيف  اأنها  بريت�ريا  اأعلنت  كذلك   

م�سرتكة مع رو�سيا وال�سني من 17 اإىل 27 �سباط/فراير. 
ال�ثيقة بني م��سك� وبريت�ريا يف خ�سم  العاقات  واأثارت   
احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا، ا�ستياء دول غربية ال�سيما م�س�ؤول 

ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي ج�زيب ب�ريل. 
 ويف كان�ن االأول/دي�سمر، وجهت انتقادات جلن�ب اإفريقيا 
الغربية  بالعق�بات  م�ستهدفة  رو�سية  �سحن  ل�سفينة  ل�سماحها 

بالر�س� واإفراغ حم�لتها يف قاعدة بحرية يف كيب تاون.

رئي�س جنوب اإفريقيا يعلن
 اأن التخلي عن الفحم لن يكون فوريًا

جندي كوري جنوبي اأطلق النار 
خطاأ قرب احلدود مع ال�سمال  �سيول

ا�ستباكات بني جنود روانديني وال�سرطة 
الكونغولية على جزيرة يف بحية كيفو

بعد »التفاق الغام�س«..
 اإغالق خط الغاز بني ليبيا واإيطاليا

�سفينة رو�سية يف جنوب اإفريقيا 
ُتقلق مدافعني عن املناخ
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*العقبة 
افتتح يف العقبة، خط بحري يربط بني 
م�انئ العقبة وال�اليات املتحدة االأمريكية، 
يقلل من زمن ال��س�ل بينهما من 35 اإىل 22 

ي�ما.
�سلطة  مف��سي  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
اخلا�سة،  االق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة 
نايف الفايز، اإن افتتاح هذا اخلط البحري 
�سي�ساهم يف تعزيز اتفاقية التجارة احلرة 
كبرية  فر�سة  وه���  واأم��ريك��ا،  االأردن  ب��ني 
ل��زي��ادة  االأردن  يف  ال�سناعية  لل�سركات 

�سادراتها باأ�سعار مناف�سة ووقت اأقل.
تقدم  العقبة  �سلطة  اأن  الفايز  واأك���د 
ميزات وح�افز كبرية للم�ستثمرين والتجار 
ت�سمن  اأع��م��ال��ه��م،  ملبا�سرة  وال�سناعيني 
لهم  تقدمها  ول�ج�ستية  جمركية  ت�سهيات 
جميع اجلهات املعنية باال�سترياد والت�سدير 
والتخلي�س اجلمركي، ت�فريا للجهد وال�قت 

واملال.
اأن العقبة االقت�سادية روؤية  ولفت اإىل 
اأراد جالة امللك عبداهلل الثاين، اأن  ملكية 
واقت�ساديا  جتاريا  ل�ج�ستيا  مركزا  تك�ن 
املدن  من  �سقيقاتها  تناف�س  عامليا،  و�سياحيا 
اأن  العربية على البحر االأحمر، م�سريا اإىل 
التط�ير  يف  مهما  �سريكا  �ستك�ن  ال�سلطة 
ينادى  الذي  لاأردن  االقت�سادي  والتحديث 
الدولية  املحافل  ك��ل  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ب��ه 

والعاملية.
التنفيذي  الرئي�س  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
التنفيذي  ال��ذراع  العقبة  تط�ير  ل�سركة 
ال�سفدي،  ح�سني  العقبة،  منطقة  ل�سلطة 
حتفيز  على  تق�م  ال�سلطة  ا�سرتاتيجية  اأن 

املنطقة  داخ��ل  لا�ستثمار  اخلا�س  القطاع 
مت��سطة  خطة  خ��ال  م��ن  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سناعة  اأهمها  حماور  عدة  تت�سمن  املدى 

والل�ج�ستية والتدريب املهني وال�سياحية .
مع  ال�سراكة  تعزيز  على  نعمل  وق��ال: 
جميع اجلهات املحلية واالإقليمية والدولية 
ال�ستقطاب اال�ستثمار اإىل العقبة من خال 
بني  احلرة  التجارة  اأهمها  اتفاقيات  ت�قيع 
اخل�سراء  الطاقة  واإنتاج  واالأردن،  اأمريكا 
اإىل  م�سريا  ال�سناعية،  الق�يرة  منطقة  يف 
كلية  افتتاح  عن  قريبا  االإع��ان  �سيتم  اأنه 
اخلدمات  م�ست�ى  على  للتدريب  مري�سك 
من  طاب  وا�ستقطاب  والتجارية  املاحية 

منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط.
دائرة اجلمارك،  بدوره، قال مدير عام 
اخلط  هذا  افتتاح  اإن  الق�ساة،  جال  الل�اء 
املاحي بني اأمريكا واالأردن يعزز ال�سادرات 
حتر�س  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  الفتا  ال�طنية، 
وزي��ادة  وخدماتها  اأنظمتها  تط�ير  على 
وت�سهيل  اجلمركي  العمل  يف  التناف�سية 

اإجراءات التخلي�س على الب�سائع.
امل�سروعات  اأب��رز  من  اأن  الق�ساة  وب��ني 
ال�سادر  التي تق�م بها اجلمارك هي: مركز 
قرب  اليتم،  ب����ادي  اأن�سئ  ال��ذي  ال�طني 
االإج�����راءات  جميع  ال�ستكمال  ال��ع��ق��ب��ة، 
اجل��م��رك��ي��ة ل��ل��ب�����س��ائ��ع يف م���ق��ع واح���د، 
ال�طني  لل�سادر  مكتب  ا�ستحداث  وم�سروع 
واإط��اق  احل��اوي��ات،  ميناء  �ساحات  داخ��ل 
خدمة االإبراء االإلكرتوين لتمكني الرقابة 
وت�سهيل  احلاويات  م�ساهدة  من  اجلمركية 
من�سة  واإطاق  عليها،  التخلي�س  اإج��راءات 
وا�ستكمال  احلاويات  تفريغ  م�اقع  لتحديد 

اإجراءاتها اإلكرتونيا.
واأ�سار اإىل اأن ال�سادرات االأردنية �سهدت 
مقارنة  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ملح�ظا  ت��زاي��دا 
احلاويات  عدد  بلغ  اإذ  ال�سابقني،  بالعامني 
امل�سدرة العام املا�سي 86229 حاوية مقارنة 
و64676   ،2021 ع��ام  ح��اوي��ة  ب�����86121 

حاوية عام 2020،
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  فيما 
اأهمية  ين�سني،  �س�رين  احل��اوي��ات،  ميناء 
التجار  خل��دم��ة  اجل��دي��د  امل��اح��ي  اخل���ط 
زمني  وقت  يف  االأمريكية  لل�س�ق  وامل�سدرين 
على  تعتمد  ال�سركة  اأن  اإىل  الفتا  مناف�س، 
اأداء ت�سغيلي ق�ي يعتمد على التكن�ل�جيا 
احلديثة وطاقات ب�سرية مدربة للتعامل مع 

احلاويات.
بدوره، قال رئي�س غرفة �سناعة عمان، 
ال�سناعات  اإن  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 
عربيا  ج��ي��دة  ب�سمعة  تتمتع  االأردن���ي���ة 
يف  ال�����س��ن��اع��ات  معظم  وت��ن��اف�����س  وع��امل��ي��ا، 
االإنتاج  على  القدرة  ولها  املحيطة  املنطقة 
الفتا  العامل،  دول  خمتلف  اإىل  والت�سدير 
متكني  يف  البحري  اخل��ط  ه��ذا  اأهمية  اإىل 
الب�سائع  ا�سترياد  من  وال�سناعيني  التجار 

وت�سديرها باأقل تكلفة، واأق�سر وقت.
ب�����دوره، ب��ني رئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
اأهمية  ج�دة،  �سامر  االأردن،  يف  االأمريكية 
ال��ب���اب��ة  تعتر  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة  امل����ان���ئ 
التجارية واالقت�سادية اخلارجية ال�حيدة 
حركة  وج��ذب  الب�سائع  ل�سحن  للمملكة 
الغرفة  ا�ستعداد  م���ؤك��دا،  البحرية  امل��رور 
واال�ستثمارية  التجارية  العاقات  لتنمية 

بني اأمريكا واالأردن. )برتا- اأمني املعايطة(

افتتاح خط بحري بني موانئ العقبة 
والوليات املتحدة الأميكية

ور�سة باربد حول ال�سلوك 
املجتمعي يف حماية البيئة

جمل�س حمافظة اإربد يرف�س 
تخ�سي�س مبالغ مالية مل�سروعني

جمعية اأ�سدقاء الآثار والرتاث 
تبحث التعاون مع اجلامعة الها�سمية

جل�سة تعريفية يف مركز �سهل حوران 
حول جائزة احل�سني للعمل التطوعي

الإنتهاء من اأعمال م�سروع 
طريق اأبو بنا يف الطفيلة

جل�سة تعريفية بجائزة احل�سني 
للعمل التطوعي يف جر�س

منتدون يدعون اإىل توفي فر�س 
التدريب والتاأهيل لتمكني املراأة

منتدى اجلياد باإربد 
يطلق برنامج قناديل املدينة *إربد 

مبقرها   باإربد،  البيئية  للتنمية  ال�سنديان  اأر���س  جمعية  نظمت 
حماية  يف  الر�سمية  اجلهات  ودور  املجتمعي  ال�سل�ك  ح���ل  ور�سة 

البيئة.
واأكد مدير مديرية بيئة اربد املهند�س ف�زي العك�ر، خال رعايته 
ال�ر�سة، �سرورة اإ�سراك املجتمع املحلي يف حل الق�سايا البيئية، واحلد 
من املل�ثات، ودعم اجله�د الر�سمية واخلا�سة،الفتا اإىل اأن املحافظة 
االإدراك  تغيري  عليها  القائم�ن  اأح�سن  اإذا  و�سل�ك،  منهج  البيئة  على 

ال�سل�كي البيئي عند املجتمع .
من جانبه ، حتدث نائب مدير مديرية �سياحة اربد جهاد عبابنة، 
عن دور املديرية يف املحافظة على بيئة امل�اقع ال�سياحية، وبراجمها 
املحافظة  اأن  اإىل  م�سريا  البيئة،  على  املحافظة  باأهمية  ال�عي  لن�سر 
على املناطق ال�سياحية يف اربد ما زالت بحاجة اإىل جه�د لتتح�ل مع 
مرور ال�قت اإىل ثقافة عامة ت�ؤكد اأهمية املحافظة على البيئة اأثناء 

التنزه و�سرورة عدم اإلقاء النفايات ع�س�ائيا.
احل��راج  ق�سم  من  خ�ساونة  علي  ال��زراع��ي  املهند�س  اأ�سار  ب��دوره 
االأ�سجار،  على  املحافظة  يف  املديرية  دور  اإىل  الزراعة  مديرية  يف 

وحمايتها من التحطيب اجلائر واحلرائق.
ال�سياوي،  ماأم�ن  الكرى  اأربد  بلدية  البيئة يف  ودعا مدير ق�سم 
اإلقاء عدم رمي النفايات جانب احلاويات، و�سرورة ت�عية  اإىل عدم 

امل�اطنني باأهمية املحافظة على البيئة.
االأفراد  اجتاهات  تغيري  يف  غ�امنة  اأمل  اجلمعية  رئي�سة  واأكدت 
و�سل�كاتهم نح� البيئة وم�اردها، واإ�سراك، وزيادة احلمات الت�ع�ية 
باأهمية البيئة ك�نها االأكر فعالية على اإي�سال الر�سائل اإىل اجلمه�ر 

وحتقيق االأهداف.

*عمان 
رف�س جمل�س حمافظة اإربد، يف جل�سته ت��سيتني بتخ�سي�س مبالغ 

مل�سروعني لعدم ت�فر املخ�س�سات املالية الازمة.
وقرر جمل�س املحافظة، خال جل�سة عقدها برئا�سة خلدون بني 
ال�ستكمال  دينار  األف   600 بر�سد  ت��سية  على  امل�افقة  عدم  هاين، 

م�سروع النزل البيئي يف حممية الريم�ك بل�اء بني كنانة.
160األ��ف  بتخ�سي�س  اأخ��رى  ت��سية  على  امل�افقة  عدم  قرر  كما 
دينار يف م�ازنة العام احلايل، الإنارة الطريق بني بلدتي حرثا وعقربا 

بل�اء بني كنانة وتاأجيلها للعام املقبل.
وناق�س املجل�س خطة عمل املتابعة لتنفيذ امل�ساريع املدرجة على 

م�ازنة العام احلايل مع املدراء التنفيذيني.

*الزرقاء 
بحثت رئي�سة جمعية اأ�سدقاء االآثار والرتاث ال�سريفة ن�فة بنت 
نا�سر مع رئي�س اجلامعة الها�سمية الدكت�ر ف�از الزب�ن، اآفاق التعاون 
ال�سياحية  »االإدارة  الثالث  الدويل  للم�ؤمتر  واال�ستعدادات  امل�سرتك 

واحلفاظ على االآثار«.
واأكدت ال�سريفة ن�فة، اأهمية تط�ير قطاع ال�سياحة والرتاث يف 
التنمية  درجات  اأعلى  لتحقيق  االأردن  يف  �سيما  وال  العربية،  املنطقة 
فر�سة  �ست�سكل  امل�ؤمتر  حماور  اأن  اإىل  واأ�سارت  امل�ستدامة.  احل�سرية 
اإليه  ت��سلت  ما  اآخ��ر  على  لاطاع  والطلبة  والباحثني  للم�ؤ�س�سات 
داعية  وال��رتاث،  امل�ستدامة  ال�سياحة  جمال  يف  العلمية  االإبداعات 
اإىل ت�سافر اجله�د للحفاظ على الرتاث واالآثار التي تعتر م�س�ؤولية 
اجلميع. واأو�سحت اأن امل�ؤمتر القادم �سيت�سمن العديد من املحا�سرات 
يف  كافة  امل�ستجدات  تناق�س  التي  وال�ر�سات  التقدميية  والعرو�س 
االأثرية،  امل�اقع  من  عدد  يف  االأخرية  واملكت�سفات  ال�سياحي،  القطاع 
املباين  ترميم  يف  التكن�ل�جيا  وا�ستخدام  الثقايف،  ال��رتاث  واإدارة 
ومعايري  ال�سياحية  امل�اقع  تط�ير  اإىل  باالإ�سافة  االأثرية،  والقطع 
اجل�دة يف املن�ساآت ال�سياحية، ودور املنظمات غري احلك�مية يف تط�ير 

ال�سياحة ودعم �سيانة الرتاث واحلفاظ عليه.
من جهته، قال رئي�س اللجنة التح�سريية للم�ؤمتر الدكت�ر الزب�ن 
تقدم  يف  وت�سهم  الق�مي،  االقت�ساد  دعائم  اأهم  من  تعد  ال�سياحة  اإن 
عجلة التنمية ال�سياحية، والتي تهدف اإىل االإ�سهام يف زيادة الدخل 
البنى  تاأهيل  واإع��ادة  العاملة،  االأي��دي  وت�سغيل  احلقيقي،  الق�مي 

التحتية للمناطق كافة.

*الرمثا 
نظم مركز �سباب �سهل ح�ران ، جل�سة تعريفية بجائزة احل�سني بن 

عبداهلل الثاين للعمل التط�عي، بالتعاون مع نادي الطرة.
الرت�سح  خط�ات  ح���ل  عر�سا  الزعبي  معتز  املركز  رئ�س  وق��دم 
اأن  م��سحا   ، التقييم  واآلية  والفرعية  الرئي�سية  ومعايريها  للجائزة 
اجلائزة ترتكز على مبادئ العطاء والريادة واالبتكار وتكاف�ؤ الفر�س 

والعمل غري الربحي، اإ�سافة اإىل ال�سفافية والتحفيز واال�ستدامة.
وا�ستملت اجلل�سة على تعريف بروؤية ور�سالة اجلائزة املتمثلة يف 
ن�سر  يف  والت��سع  االأردين  املجتمع  خلدمة  التط�عي  العمل  يف  التميز 
ثقافة العمل التط�عي، ومتكني االأفراد وامل�ؤ�س�سات من تطبيق معايري 
جه�د  وتقدير  وحتفيز  التط�عية،  ومبادراتهم  م�ساريعهم  يف  التميز 

املتط�عني وامل�ؤ�س�سات والعمل اجلماعي.
و  االأوىل  دورتها  يف  للجائزة  التقدم  جماالت  الزعبي  وا�ستعر�س 
فئاتها الثاث وهي: فئة االأعمال التط�عية الفردية، وفئة االأعمال 
التط�عية اجلماعية، وفئة االأعمال التط�عية امل�ؤ�س�سية، واملتمثلة يف 
التدريبية والريا�سة  اأو  املجاالت االجتماعية وال�سحية والتعليمية 
الريادة  وجمال  وال�سياحية  البيئية  اإىل  اإ�سافة  والثقافية،  والفنية 

واالبتكار.

*الطفيلة 
حملي  مقاول  خال  ومن  الطفيلة  حمافظة  اأ�سغال  مديرية  اأنهت 
اأعمال م�سروع ت��سعة واإعادة تاأهيل طريق اأب� بنا، والذي �سهد حزمة 
معيقات اأدت اإىل بطء اإجنازه اأمام حركة ال�سري ، وبتكلفة بلغت نح� 

ن�سف ملي�ن دينار.
وبح�سب العديد من امل�اطنني، فاإن املقطع املروري الذي مت تنفيذه، 
والبالغ ط�له 2 كيل� مرت يتطلب �سم�له بامل�ستلزمات املرورية من اإنارة 
ف�سف�رية  وع�اك�س  خط�ط  جانب  اإىل  فنية،  مب�ا�سفات  ومطبات 
واإ�سارات حتذيرية واإر�سادية ، ال�سيما اأمام مدر�سة جمادل االأ�سا�سية، 
اإىل جانب اإقامة ت�ساريف ملياه االأمطار واأر�سفة واكتاف حفاظًا على 

�سامة م�ستخدميه.
وقال مدير االأ�سغال العامة يف الطفيلة املهند�س عمر احلرا�سي�س، 
اإن اإجناز هذا املقطع املروري من الطريق املل�كي نفذ بعد معاجلة جملة 
معيقات مت جتاوزها، بالتعاون مع اإدارات املياه والكهرباء واالت�ساالت.
�سملت ت��سعة  الطريق  اأن تغيريات عدة طراأت على م�سروع  وبني 
م�سرب الطريق لي�سل اإىل 11 مرتا، وت��سعة منعطفاته اخلطرة، ف�سا 

عن اإنارته وفق امل�ا�سفات الفنية.
باخللطات  الطريق  تعبيد  اأع��م��ال  ا�ستكمال  مت  اأن��ه  واأ���س��اف 
قبل  تاأهيله  من  االنتهاء  على  املقاول  مع  االتفاق  بعد   ، االأ�سفلتية 
امل�اطنني  معاناة  من  للتقليل  العميقة،  اجل�ية  املنخف�سات  دخ�ل 
احلركة  ان�سيابية  الدامة  ا�ستحدثت  اآلتي  التح�يات  ا�ستخدام  يف 

املرورية.
من  عدد  لتاأهيل  خطة  اإع��داد  اإىل   ، احلرا�سي�س  املهند�س  واأ�سار 
الطرق الرئي�سية والفرعية يف حمافظة الطفيلة على م�ازنة العامني 
احلايل واملقبل منها: الطريق املل�كي باجتاه مناطق اأب� بنا والكرك، 
الفتا اإىل تنفيذ املرحلة االأوىل من تاأهيل الطريق املل�كي بتكلفة 1.5 
العمل جار على تاأهيل مقاطع من الطريق املروري  ملي�ن دينار، فيما 
جمل�س  م���ازن��ة  �سمن  القاد�سية  باجتاه  ب�سريا  منطقة  يف  املل�كي 

املحافظة.

*إربد 
برناجمه  حلقات  اأوىل  والتنمية،  للثقافة  اجلياد  منتدى  اأطلق 
الثقايف اجلديد “قناديل املدينة”، والذي ي�ست�سيف من خاله نخبة 
من املثقفني واالأدباء والفنانني واالأكادمييني، ممن لهم ب�سمات اأثرت 

على امل�سهد الثقايف العربي.
نيفني  امل�سرية  املخرجة  االأوىل  حلقته  يف  الرنامج  واأ�ست�ساف 
تاأثري  وع��ن  االإخ���راج،  ع��امل  يف  بدياتها  عن  حتدثت  والتي  �سلبي، 
مهرجان  وبخا�سة  املهني  م�س�ارها  على  فيها  �ساركت  التي  املهرجانات 
برلني عام 2008، وعملها مع منظمة العف� الدولية، ثم االجتاه نح� 

اإنتاج االأفام ال�ثائقية.

*جرش
بالتعاون مع جامعة جر�س يف مدرج  �سباب جر�س  نظمت مديرية 
الدين باجلامعة جل�سة تعريفيه بجائزة احل�سني بن عبداهلل  �ساح 

الثاين للعمل التط�عي يف دورتها االأوىل 2023-2022.
وزارة  اأن  اجلب�ر  ح�سني  الدكت�ر  ال�سباب  وزارة  عام  اأم��ني  واك��د 
ال�سباب ومن خال جائزة احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل التط�عي 
وامل�ؤ�س�سات  لاأفراد  التط�عية  املبادرات  جميع  اإ�سراك  اإىل  ت�سعى 
ملجتمعها  م�سافة  قيمة  قدمت  التي  و  اجلائزة  يف  اجلماعي  والعمل 
اأهداف  وحتقيق  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  اإيجابي  ب�سكل  واأث��رت 

التنمية امل�ستدامة.
واأ�ساف اجلب�ر “ن�سعى من خال اجلائزة اإىل تعزيز ثقافة العمل 
وامل�ؤ�س�سات  لاأفراد  التط�عية  اجله�د  وتقدير  وتكرمي  التط�عي 

وتعميم ق�س�س جناحهم«.
بهذه  التعريف  اإن  الفاع�ر  فرا�س  الدكت�ر  جر�س  حمافظ  وقال 
اجلائزة يعطي فر�سة للمتط�عني يف مدينة جر�س التي ت�سم اأعدادا 
على  ال�س�ء  وت�سليط  اجل��ائ��زة  يف  للم�ساركة  املتط�عني  من  كبرية 
االأعمال التط�عية الهادفة وذات م�سار �سحيح التي تعمل على تن�سئة 

املجتمع ورفعة ال�طن
احل�امدة  احمد  الدكت�ر  بال�كالة  جر�س  جامعة  رئي�س  وق��ال 
حر�ست جامعة جر�س على االهتمام بالعمل التط�عي منذ ن�ساأتها فهي 
جزء ال يتجزاأ من هذا املجتمع وذلك من منطلق �سعيها اإىل الت�سبيك 
وتر�سيخ  وال�سعبية،  واالأهلية  الر�سمية  ال�طن  م�ؤ�س�سات  خمتلف  مع 

قيم العمل التط�عي لدى ال�سباب االأردين.
روؤية  الهنداوي  عمر  الدكت�ر  الثقافة  وزارة  م�ست�سار  وا�ستعر�س 
واأهدافها  ومرتكزاتها  وفل�سفتها  العامة  ومبادئها  اجلائزة  ور�سالة 
وفئات  الزمني  واالإط��ار  التقدم  و�سروط  التط�عي  العمل  وجم��االت 
ومعايريها  عملها  ومن���ذج  الرت�سح  وخط�ات  وم�ست�ياتها  اجلائزة 

الرئي�سية والفرعية واآلية عملية التقييم وح�كمة اجلائزة.
وح�سر اجلل�سة عدد من مدراء الدوائر واأع�ساء جمل�س املحافظة 
ال�سباب  واجلمعيات  واالحت����ادات  واالأن��دي��ة  التنفيذي  واملجل�س 

وامل�ؤ�س�سات اأ�سحاب املبادرات التط�عية يف املحافظة.

*إربد 
املراأة يف االأردن، واقع وتطلعات”  “متكني  دعا متحدث�ن يف ندوة 
لها  والتاأهيل  التدريب  فر�س  لزيادة  االأردين  القدوة  حزب  نظمها 

لزيادة م�ساركتها بت�ليها املنا�سب القيادية.
الريم�ك  جامعة  يف  وال��ن��ازح��ني  الاجئني  مركز  مدير  وق��ال��ت 
الدكت�رة رمي اخلاروف اإن م�ساركة املراأة بالعمل ت�سل اإىل ح�ايل 14 
باملئة من حجم العمالة الكلي وم�ساركتها يف املنا�سب القيادية تقرتب 

من هذه الن�سبة.
بداية  تتم  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  زيادة  اأن  اإىل  اخلاروف  واأ�سارت 
اأن يك�ن  القرار والرتكيز على  واأ�سراكها يف اتخاذ  بتاأهيلها وتدريبها 
لها م�سار وظيفي وا�سح ميكنها من ال��س�ل للم�اقع القيادية مرتبط 
بتاأهيلها وتدريبها على التخطيط اال�سرتاتيجي واإدارة االأزمات واإدارة 

الفرق ومهارات التفاو�س وحل النزاعات والعمل و�سط ال�سغ�طات.
م�سلح  الدكت�ر  العامة  للعاقات  احل��زب  اأم��ني  م�ساعد  وتطرق 
النجار، لتمكني املراأة من مدخل نظريات االأمن االإن�ساين متطرقا اإىل 
اأن الدرا�سات واالأرقام املحلية مل�ساركة املراأة مقرتبة من عديد الدول 

املتقدمة يف هذا املجال يف املحيط اأالإقليمي.
اجلانب  يف  يكمن  امل��راأة  لتمكني  االأ�سا�سي  املح�ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االقت�سادي وان املنظرين والفاعلني امليدانيني قد و�سع�ا هذا املفه�م 
احلالة  اإىل  من�ها  االأخ���رى  احلياتية  واحل��ق���ل  ال�سيا�سة  باجتاه 
االأردنية من حيث م�ؤ�سرات التمكني ال�سيا�سي وامل�ؤ�سرات واالقت�سادية 

املرافقة.
عبدالهادي  �س��سن  املهند�سة  احلزب  يف  املراأة  جلنة  رئي�س  وقالت 
اإن مفه�م التمكني يعد مفه�ما حديثا ظهر يف مطلع ت�سعينيات القرن 
والعدالة  باالإنتاجية  االأويل  بالدرجة  يعنى  مفه�م  وه���  املا�سي 
االجتماعية وا�ستدامة التنمية على اأ�سا�س اأن يك�ن التمكني نابع من 

االأفراد.
املراأة  م�ساركة  ن�سبة  اأن  اإىل  النجار  اأياد  احلزب  عام  اأمني  واأ�سار 
�سمن ك�ادر الهيئة العامة للحزب ت�سل اإىل 46 باملئة واأن م�ساركتها يف 
املنا�سب القيادة قريبة من هذه الن�سبة من�ها اإىل اأن احلياة احلزبية 
تذليل  باجتاه  كبرية  ب�سكل  �سيدفعان  واالأح��زاب  االنتخاب  وقان�ين 

العقبات اأمام م�ساركة املراأة .

*إربد 
الدكت�ر  الريم�ك،  جامعة  رئي�س  اأك��د 
على  الدائم  اجلامعة  حر�س  م�ساد،  اإ�سام 
حت�سني االأو�ساع املالية واملعي�سية الأع�ساء 
هيئتها التدري�سية واالإدارية، مبا يتفق مع 

م�سلحة اجلامعة وا�ستقرارها املايل.
من  جمم�عة  مع  لقاء  خال  ذلك  جاء 
واالإداري���ة  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء 
اأمام مبنى رئا�سة  نفذوا وقفة احتجاجية 

ع�ائد  تخفي�س  خلفية  على  اجل��ام��ع��ة، 
برنامج امل�ازي والرامج غري العادية.

ت�ؤكد  الريم�ك  اإن جامعة  م�ساد  وقال 
ال��ع���ائ��د  ان��خ��ف��ا���س  اأن  االإط����ار  ه��ذا  يف 
املا�سي،  ال��ع��ام  امل����ازي  لرنامج  املالية 
لهذا  املالية  املداخيل  انخفا�س  عن  ناجت 
انخفا�سا  فر�س  ال��ذي  االأم��ر  الرنامج، 
يف  للعاملني  ال�سهرية  املكافاأة  قيمة  يف 

اجلامعة.

يف  امل�����س��ارك��ني  م��ط��ال��ب  يخ�س  وف��ي��م��ا 
تخفي�س  ب��ع��دم  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ال���ق��ف��ة 
رئا�سة  ت�سليم  اإىل  دع��ا  امل�����ازي  ع���ائ��د 
مكت�بة،  ر�سمية  ب�س�رة  مطالبهم  اجلامعة 
�ساحب  االأمناء  ملجل�س  رفعها  اإىل  لي�سار 
اأ�س�ليا، ومن ثم رفعها  للنظر فيها  ال�الية 
وفق  الإقرارها  العايل  التعليم  جمل�س  اإىل 
االأ����س����ل، م���ؤك��دا اح����رتام رئ��ا���س��ة لهذه 

ال�قفة ومطالب امل�ساركني فيها.

*البقعة 
ال��زي��ت���ن،  م�����س��دري  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
حملة لرتويج زيت الزيت�ن املعمر، بح�س�ر 
احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزيري 

وال�سياحة واالآثار مكرم القي�سي.
املركز  عن  بيان  بح�سب  احلملة  وتاأتي 
مع  بالتعاون  الزراعية،  للبح�ث  ال�طني 
احلك�مة  من  وبدعم  ك�ر،  مري�سي  منظمة 
ال��ه���ل��ن��دي��ة، وم���ن خ���ال م�����س��روع دع��م 
يف  امل��زارع��ني  و�سغار  الزراعية  اخل��دم��ات 
مبركز  اع��ت��زازه  احلنيفات  واأك��د  االأردن. 
الزراعة،  ل���زارة  العلمي  ال��ذراع  البح�ث 

وال�سركاء يف احلك�مة اله�لندية، ومري�سي 
م�اجهة  يف  الزراعي  القطاع  لدعمهم  ك�ر؛ 
واملياه  باملناخ  املتعلقة  خا�سة  حتدياته 

والطاقة.
ب��ال���زارة  الزيت�ن  مديرية  اإن  وق��ال 
من  ب��دءا  ال��زي��ت،  ج���دة  لتح�سني  ت�سعى 
قطف الزيت�ن وع�سره و�س�ال اإىل تعبئته 
اجلمعية  رئي�س  اأك��د  ب���دوره،  وت�س�يقه. 
اجلمعية  �سعي  ال��زي���د،  فيا�س  املهند�س 
ال  الزيت�ن  لزيت  ت�س�يقية  منافذ  الإيجاد 
عالية  بج�دة  ميتاز  ال��ذي  املهرا�س  �سيما 

متكنه من املناف�سة على م�ست�ى العامل.

االأردن  يف  اله�لندي  ال�سفري  واأ���س��ار 
هاري فريوي اإىل دعم احلك�مة اله�لندية 
الأن�سطة القطاع الزراعي يف االأردن مل�اجهة 

حتدياته، وتعزيز قدرات العاملني فيه.
وقدم مدير عام املركز ال�طني للبح�ث 
الزراعية الدكت�ر نزار حداد، عر�سا �سلط 
املهرا�س  زي��ت���ن  اأهمية  على  ال�س�ء  فيه 
والقيمة التاريخية الأ�سجاره، وج�دة زيته، 
اأن  اإىل  م�سريا  اجلينية،  خلارطته  وحتليل 
حتاليل اخلريطة اجلينية للمهرا�س بينت 
لزيت�ن  االأ�سل  ليك�ن  جينيًا  االأق��رب  اأنه 

اإ�سبانيا واإيطاليا وقر�س.

حول  "اليموك" تو�سح 
مطالب العاملني بتثبيت عوائد املوزاي

اإطالق حملة لرتويج زيت الزيتون املعمر
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*وكاالت
الفرن�سي،  املنتخب  قيادة  حلم  تبخر  بعد 
وج��د امل���درب زي��ن ال��دي��ن زي���دان نف�سه اأم���ام 4 

خيارات فقط للع�دة اإىل عامل التدريب.
وكان زيدان ميني النف�س بتدريب “الدي�ك” 
االحت���اد  جت��دي��د  ل��ك��ن   ،2022 م���ن��دي��ال  ب��ع��د 
دي�سان،  ديدييه  يف  الثقة  القدم  لكرة  الفرن�سي 

حال دون ذلك.
الفرن�سي   »RMC SPORT« م�قع  وقال 
عاما،   50 العمر  من  البالغ  امل��درب،  م�ستقبل  اإن 
فرن�سا  مع  عقده  دي�سان  متديد  منذ  “غام�س”، 

حتى ي�ني� 2026.
اأربعة  يف  حاليا  يفكر  ال��رج��ل  اأن  واأ���س��اف 
بدائل ممكنة، وهي باري�س �سان جرمان الفرن�سي 
االإ�سباين  مدريد  وري��ال  االإيطايل  وي�فنت��س 

وبايرن مي�نيخ االأملاين.
اأن الع�دة اإىل مدريد يعد  واأ�سار امل�سدر اإىل 

لزيدان. بق�ة” بالن�سبة  مرجح  غري  “خيارا 
زين  زار  البافاري، فقد  بالنادي  يتعلق  وفيما 
خال   ،2015 عام  الفريق،  مرافق  زيدان  الدين 
قد  التي  االإ�سكالية  لكن  كمدرب.  تك�ينه  فرتة 
اأن  اعتبار  على  اللغة،  هي  اأم��ام��ه  عائقا  تقف 
كان  وقد  االأملانية،  يتحدث  ال  الفرن�سي  امل��درب 
يرف�س  جعلته  التي  االأ�سباب  بني  من  االأمر  هذا 

الذهاب اإىل الدوري االإجنليزي، يف وقت �سابق.
الباري�سي  الفريق  اأن  �سي”  اإم  “اإر  واأو���س��ح 
مفاو�سات  بعد  لزيدان،  حمتما”  “خيارا  يظل 

املا�سي. ي�ني�  يف  الطرفني  “مكثفة” جمعت 
وبالن�سبة لي�فنت��س، فاإن الفريق بعيد جدا 
عن مراكز التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا يف امل��سم 

املقبل، مما يجعله م�ستبعدا ن�سبيا من زيدان.

بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة.. 
جوكوفيت�س يحرز اللقب العا�سر

الأمن العام للجودو يح�سد 
٢1 ميدالية ملونة ببطولة اململكة املفتوحة

*وكاالت
مت�سدر  بر�سل�نة  جناح  دميبلي  عثمان  الفرن�سي  م�ساركة  باتت 
ال��دوري  يف  االإجنليزي  ي�نايتد  مان�س�سرت  اأم��ام  االإ�سباين،  ال��دوري 
خال  الفخذ  ع�سات  يف  الإ�سابة  تعر�سه  بعد  �سك،  حمل  االأوروب��ي 

ديربي كتال�نيا اأمام جريونا.
التي  املباراة  بداية  �سافرة  من  دقيقة   25 بعد  دميبلي  وا�ستبدل 
مناف�سات  �سمن  1-�سفر،  جريونا  اجل��ار  على  بر�سل�نة  بف�ز  انتهت 
املرحلة 19 من “ال ليغا”، وابتعاده بفارق 6 نقاط عن غرميه مطارده 

املبا�سر ريال مدريد.
العبه  اإ�سابة  ال�سبت  بيان  يف  الكتال�ين  النادي  اأك��د  حني  ويف 
بالفخذ االأي�سر من دون حتديد مدة تعافيه، اأ�سارت تقارير يف اإ�سبانيا 

اإىل اأنه قد يغيب عن املاعب ما بني 3 اإىل 4 اأ�سابيع.
وي�ستقبل بر�سل�نة على ملعبه يف “كامب ن�” مان�س�سرت ي�نايتد يف 
اإيابا، عقب مباريات  اأ�سب�ع  16 فراير املقبل، ويحل �سيفا عليه بعد 
الدوري �سد ريال بتي�س واإ�سبيلية وفياريال، وقبل ن�سف نهائي كاأ�س 

امللك االأ�سب�ع املقبل.
االإ�سابة  وهي  م�سريته،  يف  رائعة  بفرتة  عاما(   25( دميبلي  ومير 
مهامه  هرنانديز  ت�سايف  امل��درب  ت�ىل  منذ  لها  يتعر�س  التي  االأوىل 

الفنية يف ن�فمر 2021.
والحقت لعنة االإ�سابات دميبلي بعد انتقاله من ب�رو�سيا دورمت�ند 
دوالر(  ملي�ن   114( ي���رو  مايني   105 مقابل   2017 يف  االأمل���اين 
يف  م�ست�ياته  اأف�سل  تقدمي  من  منعته  التي  مكافاآت،  اإىل  باالإ�سافة 

كتال�نيا.

*وكاالت
الباراملبية  اللجنة  نظمت  رع��د،  بن  مرعد  االأم��ري  �سم�  بح�س�ر 
وت�سحيات  الإجنازات  تقديرا  ال�فاء«؛  »مل�سة  بعن�ان:  لقاء  االأردنية 
رحمته  اإىل  انتقلت  التي  الرغ�ثي  مها  الراحلة  الباراملبية  البطلة 

تعاىل مطلع ال�سهر املا�سي.
وت�سمن اللقاء، الذي اأقيم مبدينة احل�سني لل�سباب، بح�س�ر وزير 
رئي�س  �سم�  لنائب  اإلقاء كلمات  النابل�سي، على  ال�سباب حممد �سامة 
رابطة  عام  واأمني  حمدان،  �ساري  الدكت�ر  االأردنية  االأوملبية  اللجنة 
الاعبني االأردنيني الدوليني الثقافية اأحمد قطي�سات، ورئي�س هيئة 
رواد احلركة الريا�سية وال�سبابية االأردنية حممد جميل اأب� الطيب، 
واأي�سر  الرز،  اأب�  ح�سني  الدكت�ر  االأردنية  الباراملبية  اللجنة  ورئي�س 

الرغ�ثي �سقيق الفقيدة.
ال���ف��اء  ت�ستحق  ال��رغ���ث��ي  مها  البطلة  اأن  املتحدث�ن  واأك���د 
مت  والتي  عق�د،   4 مدى  وعلى  جماالت  عدة  يف  املتن�عة  الإجنازاتها 

ت�سمينها يف ا�ستعرا�س مرئي، قدم خال اللقاء.
ال�سخ�سيات  م��ن  ك�كبة  ح�سره  ال���ذي  اللقاء  خ��ال  وع��ر���س، 
الباراملبية،  للجنة  التابعة  واملراكز  واالأندية  واالإعامية  الريا�سية 
دعم  يف  زيد  بن  رعد  االأمري  �سم�  وجه�د  دور  يرز  خا�س”  “فيدي� 

ريا�سة املع�قني يف االأردن.

*وكاالت
ي�اجه باري�س �سان جريمان عددا من االأزمات الفنية رغم اعتاء 
من  الثاين  ال��دور  يف  م�س�اره  انطاقة  قبل  الفرن�سي  ال��دوري  قمة 

امل�سابقة.
من  االأول  بالدور  م�س�اره  يف  نقطة   47 الباري�سي  الفريق  جمع 

الدوري الفرن�سي، حيث حقق 15 ف�زا مقابل تعادلني وخ�سارتني.
الفرن�سي، كري�ست�ف  الفني  اإ�س جي حتت قيادة مديره  �سجل بي 

جالتيه 48 هدفا مقابل 14 هدفا يف �سباكه يف الدوري.
اإال اأن م�سرية العماق الباري�سي يف الدور االأول من الليج وان، ت�سري 
اإىل اأن جالتيه يرتكز على ن�سف فريق فقط، وق�ام ثابت من 5 العبني 

بينما يتذبذب م�ست�ى االآخرين �سع�دا وهب�طا.
ال��دوري  م��ن  االأول  ال���دور  يف  ج��ريم��ان  �سان  باري�س  ب�سف�ف  مل��ع 
االإي��ط��ايل  امل��رم��ى  ح��ار���س  ه��م  امتياز،  ب��درج��ة  العبني   5 الفرن�سي 
جيانل�يجي دوناروما، واملدافع الرازيلي ماركيني��س والثاثي الذهبي 

لي�نيل مي�سي ونيمار ج�ني�ر وكيليان مبابي.
الثاثي الهج�مي ميثل ق�ة جبارة للغاية، حيث �سجل�ا 32 هدفا 

ب�اقع 13 ملبابي و11 لنيمار مقابل 8 ملي�سي.
ونيمار  مي�سي  النجمان  يت�ساوى  االأه��داف  �سناعة  م�ست�ى  وعلى 
ب�10 متريرات حا�سمة لكل منهما، وياأتي خلفهما مب�سافة بعيدة ن�ردي 
ومبابي  منهما،  لكل  حا�سمة  متريرات   )3( ميندي�س  ون�ن�  م�كيلي 
يف  ال�حيد  الاعب  يبقى  دوناروما،  االإيطايل  اأما  فقط.  بتمريرتني 
االأول،  بالدور  كاملة  مباراة   19 يف  �سارك  الذي  جي  اإ�س  بي  �سف�ف 
يليه يف االأهمية املدافع الرازيلي ماركيني��س )18( مباراة منها 16 
ورغم  البدالء.  مقاعد  على  من  م�ساركتني  اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سيا  مرة 
م�ساركته يف 16 مباراة كاملة ب�سكل اأ�سا�سي يف الدور االأول من الدوري 
الفرن�سي، اإال اأن العب ال��سط االإيطايل مارك� فرياتي، حرم الفريق 
الباري�سي من جه�ده الأ�سباب خمتلفة. غاب فرياتي عن مباراة ب�سبب 
االإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، حيث يعيب االإيطايل الدويل الته�ر 

واالعرتا�س على التحكيم، مما كلفه احل�س�ل على 7 بطاقات.

*وكاالت
مان�س�سرت  ليق�د  هدفني  كا�سيمريو  الرازيلي  ال��سط  العب  �سجل 
ي�نايتد للف�ز 3-1 على ريدينغ املنتمي للدرجة الثانية، والتاأهل للدور 
اخلام�س بكاأ�س االحتاد االإجنليزي، بينما ُحرم مارك��س را�سف�رد من 
كا�سيمريو  افتتح  حتى  بحظه  ريدينغ  الزائر  ومت�سك  قيا�سي.  رقم 
احلار�س  ف�ق  من  بدهاء  الكرة  �سدد  حني   ،54 الدقيقة  يف  الت�سجيل 
ج� ل�ميلي بعد متريرة اأنت�ين. وعزز العب ريال مدريد ال�سابق تف�ق 
ي�نايتد بعد 4 دقائق، بت�سديدة منخف�سة رائعة من م�سافة 25 مرتا.

وو�سع م�اطنه فريد الفارق اإىل 3-�سفر بكعب القدم، قبل تعر�س 
اآندي كارول مهاجم ليفرب�ل ومنتخب اإجنلرتا ال�سابق للطرد حل�س�له 

على االنذار الثاين بعدما عرقل كا�سيمريو.
واأحرز ريدينغ، الذي يق�ده املدير الفني ب�ل اإين�س العب ال��سط 
ال�سابق الذي حقق األقابا عديدة بقمي�س ي�نايتد، هدفا �سرفيا عر 
اأمادو �ساليفمبينغي. وظن را�سف�رد اأنه اأ�سبح اأول العب من مان�س�سرت 
“اأولد تراف�رد” حني هز  متتالية يف  ي�نايتد ي�سجل يف 10 مباريات 
حكم  نظام  تدخل  بعد  األغي  الهدف  لكن  االأول،  ال�س�ط  يف  ال�سباك 

الفيدي� امل�ساعد.

*وكاالت
�سمن  ديفيز،  كاأ�س  ت�سفيات  للتن�س  االأردين  االحت��اد  ي�ست�سيف 
االأردن  منتخبي  بني  ق�ية  م�اجهة  ت�سمل  والتي  العاملية،  املجم�عة 
وال�سلفادور، على ماعب احتاد التن�س يف مدينة احل�سني لل�سباب ي�مي 

الثالث والرابع من �سهر �سباط املقبل.
التن�سية  امل�اجهة  ه��ذه  خل��س  ال�طني  املنتخب  تاأهل  وج��اء 
املا�سي  العام  االأردن  حققه  ال��ذي  التاريخي  االإجن��از  بعد  الن�عية 
بتاأهله للم�ست�ى العاملي. وتكمن اأهمية هذه اجل�لة التاأهيلية لكاأ�س 
ديفيز بهدف تثبيت املنتخب ال�طني �سمن املجم�عة العاملية، والتي 
ب�  االحت��اد  ماعب  على  ال�سلفادور  منتخب  مع  خالها  من  �سيتقابل 
املنتخب  احتفاظ  ويتطلب  زوج��ي(.  وواح��دة  ف��ردي   4( مباريات   5
اأ�سل 5  ب� 3 مباريات من  الف�ز  العاملية  املجم�عة  ال�طني مب�قعه يف 
مباريات، وغري ذلك يعني اأن املنتخب �سيع�د للتناف�س �سمن املجم�عة 
الثالثة االآ�سي�ية. ُوتعد ت�سفيات كاأ�س ديفيز العريقة مبثابة )كاأ�س 
العامل للتن�س(، حيث حر�س االأردن على ا�ست�سافة ج�الت منها على 
املجم�عتني  ت�سفيات  خال  من  الثمانينات  عقد  منذ  ال�سن�ات  مّر 
الثالثة والرابعة، وهذه هي املرة االأوىل التي ي�ست�سيف االأردن فيها 

الت�سفيات بعد تاأهل املنتخب ال�طني اإىل املجم�عة العاملية.
ولعل االإجناز التاريخي الذي حققه املنتخب ال�طني العام املا�سي 
امل�س�ؤولية  بحجم  واالإح�سا�س  الدافعية  الاعبني  مينح  فيتنام،  يف 
الكبرية التي تنتظرهم من اأجل احلفاظ على مركز املنتخب وتثبيت 
وبداأ  م�سرفة.  ب�س�رة  ال�طن  ومتثيل  العاملية  املجم�عة  يف  وج���ده 
االحتاد منذ فرتة باإجراء اأعمال �سيانة ملرافق االحتاد وتغطية امللعب 
الرئي�سي حت�سريا ال�ست�سافة هذه التظاهرة التن�سية العاملية، و�سيتم 
يف  ال�طني  املنتخب  العبي  ليخدم  الت�سفيات  بعد  ما  امللعب  ا�ستغال 
تدريباته خال االأيام املاطرة، حيث مت اإن�ساء امللعب الداخلي الذي 
االأردنية  االأوملبية  اللجنة  من  بدعم  االأردن  يف  ن�عه  من  االأول  ه� 
وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  من  جمم�عة  ومن  للتن�س،  ال��دويل  واالحت��اد 

االأردنية وع�ساق اللعبة؛ من اأجل اإخراجها ب�سكل متميز.

ليلة تاألق كا�سيميو.. مان�س�سرت 
يونايتد للدور اخلام�س من الكاأ�س

 الأردن ي�ست�سيف 
مناف�سات كاأ�س ديفيز للتن�س

للعودة اإىل عامل التدريب.. 4 خيارات اأمام زيدان

*وكاالت
دي�ك�فيت�س،  ن���ف��اك  ال�سربي  ُت���ج 
اأوىل  املفت�حة،  اأ�سرتاليا  بط�لة  بلقب 
امل�سرب،  كرة  يف  الكرى  االأربع  البط�الت 
للمرة العا�سرة يف تاريخ عندما تغلب على 
 3-6 ت�سيت�سيبا�س  �ستيفان��س  الي�ناين 
املباراة  يف   ،)5-7( و6-7   )4-7( و6-7 

النهائية يف ملي�رن.
يف  ال����22  اللقب  ج�ك�فيت�س  وحقق 
القيا�سي  الرقم  معادال  �سام”،  “الغراند 
ن��ادال،  راف��اي��ل  االاإ�سباين  با�سم  امل�سجل 

االأ�سرتالية  البط�لة  لقب  من  جرد  الذي 
الت�سنيف  �سدارة  ا�ستعاد  كما  العام،  هذا 
ال��ع��امل��ي م��ن االإ���س��ب��اين االآخ����ر ك��ارل������س 
احلالية  الن�سخة  ع��ن  الغائب  األ��ك��ارا���س 

ب�سبب االإ�سابة.
وهذا الف�ز ه� العا�سر جل�ك�فيت�س يف 
10 مباريات نهائية يف ملب�رن وال�22 يف 33 
مباراة نهائية يف البط�الت االأربع الكرى.
يف  ت�سيت�سيبا�س  ف�سل  امل��ق��اب��ل،  يف 
الثانية  للمرة  الكرى  القاب  باأول  الظفر 
اأمام  خ�سر  عندما  االأوىل  بعد  م�سريته  يف 

ج�ك�فيت�س بالذات يف روالن غارو�س عام 
.2021

معانقا  بالدم�ع  ج�ك�فيت�س  وان��ه��ار 
على  كر�سيه  على  ثم  املدرجات  يف  والدته 
العام  مبعاناته،  متاأثرا  امللعب،  اأر�سية 
تلقي  لرف�سه  ترحيله  مت  عندما  املا�سي، 

اللقاح �سد فريو�س ك�رونا.
اإر���س��ال  ك�سر  يف  ج�ك�فيت�س  وجن��ح 
وتقدم  ال��راب��ع  ال�س�ط  يف  ت�سيت�سيبا�س 
يح�سمها  اأن  ق��ب��ل  و2-5   1-4 ث��م   1-3

ل�ساحله 6-3 يف 36 دقيقة.

*وكاالت
ح�سد ن�سامى فريق االأمن العام للج�دو 
22 ميدالية مل�نة )5 ذهبيات، و6 ف�سيات، 
اململكة  ب��ط���ل��ة  يف  ب���رون���زي���ات(،  و10 
على  نزاالتها  اختتمت  والتي  املفت�حة، 
عن  الدفاع  لريا�سات  را�سد  االأم��ري  �سالة 
العبا   126 البط�لة  يف  و�سارك  النف�س. 
ومراكز  اأندية  خمتلف  ميثل�ن  والعبة، 
لفريق  الفنية  النتائج  وج��اءت  اململكة. 
االأمن العام على النح� االآتي: ذهبية وزن 
الاعب  طريق  عن  غراما  كيل�   73 حتت 
معاذ اإبراهيم، وذهبية وزن حتت 80 كيل� 
وزن  وذهبية  م�سعل،  ناجي  لاعب  غراما 
حتت 100 كيل� غرام لاعب معن ال�سرمان، 

لاعب  غرام  كيل�   100 ف�ق  وزن  وذهبية 
كيل�   78 ف�ق  وزن  وذهبية  اأحمد،  ح�سني 

غراما لاعبة هنادي حممد.
كما حقق الاعب هيثم عاطف ف�سية 
تي�سري  و�سهيب  غراما،  كيل�   66 حتت  وزن 
وحمزة  غراما،  كيل�   80 حتت  وزن  ف�سية 
غ��رام،  كيل�   100 حتت  وزن  ف�سية  خليل 
فيما كانت ف�سية وزن ف�ق 100 كيل� غرام 
حتت  وزن  وف�سية  امل�مني،  منت�سر  لاعب 
املعايطة،  ب��راءة  لاعبة  غراما  كيل�   70
وف�سية وزن ف�ق 78 كيل� غراما عن طريق 

الاعبة هنادي عطية.
برونزية  علي  حممد  الاعب  وح�سد 
عليان  وف���از  غ��رام��ا،  كيل�   60 حتت  وزن 

برونزية وزن حتت 73 كيل� غراما، وفرا�س 
دحام برونزية وزن حتت 80 كيل� غراما ، 
كيل�   80 حتت  وزن  برونزية  كانت  فيما 
وزن  وبرونزية  ف�زي،  عاء  لاعب  غراما 
وليد،  فرا�س  لاعب  غراما  كيل�   90 حتت 
وبرونزية وزن حتت 90 كيل� غراما لاعب 
وزن  برونزية  كانت  حني  يف  اأم��ني،  ن�سيم 
الاعب  طريق  عن  غ��رام  كيل�   100 حتت 
 100 حت��ت  وزن  وب��رون��زي��ة  ف����از،  حممد 
عايد،  اأمين  الاعب  طريق  عن  غرام  كيل� 
عن  غ��رام  كيل�   100 ف�ق  وزن  وبرونزية 
وزن  وبرونزية  علي،  اأيهم  الاعب  طريق 
الاعبة  طريق  عن  غ��رام  كيل�   70 حتت 

اأمل اخلايلة.

لعنة الإ�سابات تالحق دميبلي جمددا

لقاء مل�سة الوفاء يربز اإجنازات وت�سحيات 
البطلة الباراملبية الراحلة مها الربغوثي

اأزمة فنية حتا�سر جالتيه يف باري�س
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من اإ�سدارات �سعادة الدكتور 
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