
الداخلية تدعو لعدم المشاركة 
بالتجمعات غير القانونية

*عمان 
اأ�صدرت وزارة الداخلية اجلمعة البيان التايل: 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم. تتابع وزارة الداخلية 
وبناء  ولقاءات  جتمعات  لعقد  الدعوات  كثب  عن 
ن�صق  وع��ل��ى  للقانون  خم��ال��ف  ب�صكل  �صعر  ب��ي��وت 
املا�صية،  القريبة  ال��ف��رة  خ��ال  مت��ت  جتمعات 
مقبولة  غري  ومظاهر  للقانون  خمالفات  وت�صمنت 
�صيادة  ومبداأ  املجتمعي  ب�صلمنا  امل�صا�س  �صاأنها  من 

االردنيني. وتهيب  الذي يحر�س عليه كل  القانون 
يناأوا  ب��اأن  االأع���زاء  مبواطنينا  الداخلية،  وزارة 
القانونية  غري  الفعاليات  هذه  مثل  عن  باأنف�صهم 
وغري امل�صرح بها وفقا للقانون، لتعيد التاأكيد على 
وباأن  الن�صاطات،  هذه  مثل  باإقامة  ت�صمح  لن  اأنها 
وفقا  االأم���ر  ه��ذا  م��ع  �صتتعامل  املعنية  اأجهزتنا 
واأمن  املجتمعي  ال�صلم  على  يحافظ  ومبا  للقانون 

واأمان املواطنني ومبداأ �صيادة القانون.
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مؤرخ: 70 % من اطباق الحلويات 
االسبانية اصلها عربي

وفاة طفلين وإصابة ثالثة آخرين 
بحادث سير في العاصمة

إضافة إجراءات جديدة على تطبيق سند

تحذيرات فلسطينية من مسيرة االعالم 
االسرائيلية للمستوطنين بالقدس 

فلسطين النيابية تدعو 
البرلمانات لنصرة الفلسطينيين

اقتصاديون: وظائف المستقبل 
لمن يمتلك المهارة 

*عمان 
بالتعاون  عمان،  يف  اال�صبانية  ال�صفارة  نظمت 
مع املعهد امللكي للدرا�صات الدينية ومعهد ثربانت�س 
حما�صرة امل�صتعرب اال�صباين اميليو غارثيا غوميت 
املطبخ  وارث  االندل�صي  "املطبخ  بعنوان  ال�صنوية 
االنرثوبولوجيا  وعامل  امل��وؤرخ  القاها  االندل�صي"، 

فريناندو رويدا غارثيا.
املحا�صرة  خ��ال  غ��ارث��ي��ا  ف��رين��ان��دو  وع��ر���س 
االردنية  ال�صداقة  جلنة  رئي�س  لها  ا�صتمع  التي 

اال���ص��ب��ان��ي��ة ط��اه��رامل�����ص��ري وع���دد م��ن ال����وزراء 
واالعيان واملدعوين لتاأثر املطبخ االندل�صي باالرث 
الغذائي للعرب وامل�صلمني الذين و�صلوا اىل ا�صبانيا 
اىل  م�صريا   ،1492 عام  حتى  قرون   8 فيها  ومكثوا 
كبريا  ج��زءًا  ي�صكل  اال�صامي  العربي  الغذاء  اأن 
اطباق  من  باملائة   70 وان  اال�صباين  املطبخ  من 

احللويات اال�صبانية ا�صلها عربي .
للعديد من  املحا�صرة  كما عر�س غارثيا خال 
االكات االندل�صية وكيفية اعدادها.     تابع �س3

*عمان 
بك�صور  اآخ���رون  ثاثة  وا�صيب  طفان،  ت��ويف 
بني  وقع  ت�صادم  ح��ادث  ج��راء  ور�صو�س،  وج��روح 

مركبتني، ال�صبت، على ج�صر ياجوز.
االأمن  مديرية  با�صم  االإعامي  الناطق  وقال 

واالإ���ص��ع��اف يف مديرية  االن��ق��اذ  ك��وادر  اإن  ال��ع��ام، 
دفاع مدين و�صط عمان قدمت االإ�صعافات االأولية 
الوفاتني  واإخ��اء  نقلهم  قبيل  للم�صابني  الازمة 

اإىل امل�صت�صفى.
وو�صفت حالة اال�صابات بني بالغة ومتو�صطة.

*عمان 
اجراءات  عن  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  اأعلنت 
"�صند"  تطبيق  على  واإ�صافتها  تعديلها  مت  جديدة 
على  املواطنني  ح�صول  بكيفية  يتعلق  فيما  خا�صة 
.كود" واإمكانية  اأر  "كيو.  ال�صريع  اال�صتجابة  رمز 

ال�صماح لهم للعمل اأو دخول املن�صاآت.
وح�صب بيانات للوزارة، ميكن للعامل او املواطن 
وال��ذي  ال�صريع  اال�صتجابة  رم��ز  على  احل�صول 
اأو دخول املن�صاآت  اإمكانية قدرته على العمل  يبني 
املركز  �صند،  تطبيق  التالية:  ال��ط��رق  ب��اإح��دى 
املوقع  الوات�صاب،  درد�صة  االفرا�صي-  احلكومي 
االلكروين. اأما بالن�صبة للمن�صاآت فيمكن للمن�صاآت 

احلا�صلة على موافقة بفتحها من اجلهة املخت�صة، 
خال  من  اإليها  الداخلني  اأو  فيها  العاملني  متابعة 
قراءة رمز اال�صتجابة ال�صريع با�صتخدام تطبيق 
منذ  التطبيق  حتميل  مرات  عدد  وبلغت  "�صند". 

اإطاقه ولغاية اخلمي�س املا�صي 138930.
تقوم  املخت�صة  كوادرها  ان  ال��وزارة،  واأ�صافت 
حال  يف  وقت  باأ�صرع  الفنية  امل�صاكل  جميع  بحل 
اإ�صافية  معلومات  على  احل�صول  وميكن  حدوثها، 

عن تطبيق "�صند" بزيارة الرابط التايل:
 https://www.sanad.gov.jo
وهواوي  ابل  متجر  على  التطبيق  يتوفر  حيث 

واندرويد ويوفر خدماته لاأردنيني واملقيمني.

*رام اهلل 
�صيام،  اهلل  عبد  القد�س  حمافظ  نائب  ح��ذر 
يدعو  التي  باالأعام  الرق�س  م�صرية  من  ال�صبت، 
املقبل،  اخلمي�س  ي��وم  اال�صرائيلي  االح��ت��ال  لها 
ذلك  الأن  املحتلة،  القد�س  من  القدمية  البلدة  يف 

�صيدفع اإىل انفجار جديد يف املدينة.
وقال �صيام يف بيان له ال�صبت، اإن هذه امل�صريات 
من   28 يف  لها  خطط  التي  للم�صريات  ا�صتكمال  هي 

عن  املقد�صيني  املواطنني  دف��اع  اأن  موؤكدا  رم�صان، 
زمنية  مبدة  ولي�س  بعقيدتهم  مرتبط  مقد�صاتهم 
اال�صتيطاين  املخطط  ه��ذا  و�صيف�صلون  معينة، 
اأف�صلوه  كما  و�صمودهم  بعزميتهم  واالح��ت��ايل 
وعرب  املتطرفني  امل�صتوطنني  ان  ي��ذك��ر  �صابقا. 
وخال  ام�س  دعوا  االجتماعي  التوا�صل  من�صات 
االيام املا�صية مل�صرية لاأعام اال�صرائيلية مبدينة 

القد�س وحتديدا بالبلدة القدمية.

*عمان 
والدولية  العربية  الربملانات  النيابية،  فل�صطني  جلنة  دعت 
مواجهة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  ودع��م  لن�صرة  ال��ت��ح��رك  اإىل 
واالأم��ن  ال�صلم  ببو�صلة  اأخ��ل��ت  التي  االإ�صرائيلية  ن��ت��ه��اك��ات  االإ

. ملجتمعي ا
ا�صدرته  بيان  يف  الظهراوي  حممد  النائب  اللجنة  رئي�س  واأك��د 
على  تعمل  االحتال  حكومة  اأن  "النك�صة"،  بذكرى  ال�صبت،  اللجنة، 
والتهجري  التهويد  �صيا�صة  ومتار�س  اأهلها،  من  املقد�صة  املدينة  تفريغ 
الق�صري بحق املقد�صيني من منازلهم ويف حي ال�صيخ جراح وبلدة �صلوان 
وتوا�صل اعتداءاتها على املقد�صات االإ�صامية وامل�صيحية واال�صتياء 

على االأرا�صي الفل�صطينية.
امللك  جالة  بقيادة  والرا�صخ،  الثابت  االأردن  موقف  اإىل  واأ�صار 
عبداهلل الثاين، الراف�س لكل اأ�صكال التهديد واملمار�صات اال�صتيطانية، 
و�صيا�صة الت�صريد التي متار�س �صد ال�صعب الفل�صطيني، مطالبا املجتمع 
نيل  حتى  الفل�صطيني  ال�صعب  جانب  اإىل  بالوقوف  والعربي  ال��دويل 
حريته يف اال�صتقال واإقامة دولته امل�صتقلة ذات ال�صيادة وعا�صمتها 

القد�س ال�صريف.

*عمان
االحرافية  والوظائف  التقنية  التخ�ص�صات  اأن  اقت�صاديون  اأكد 
التوا�صل  مواقع  واإدارة  اال�صطناعي،  والذكاء  املعلومات  وتكنولوجيا 
االجتماعي، والت�صويق االإلكروين من اأهم الوظائف التي �صتلقى طلبا 

كبريا يف �صوق العمل م�صتقبا.
�صوق  اإن  )ب��را(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  اأحاديث  يف  وقالوا 
االإب��داع  على  والقدرة  املهارة  ميتلك  ملن  �صيكون  امل�صتقبل  يف  العمل 
يجب  م�صطنعة  مبجتمعنا  العيب  ثقافة  اأن  على  م�صددين  والتميز، 

جتاوزها.
الركيز  خال  من  باململكة  التعليمي  النظام  بتهيئة  وطالبوا 
التخ�ص�صات  جتميد  اأو  وال��غ��اء  امل��ط��ل��وب��ة  التخ�ص�صات  ع��ل��ى 
ومتكني  لتاأهيل  املهني  التدريب  نظام  وحت�صني  حمليا،  امل�صبعة 
العاملني  ومهارات  قدرات  وقيا�س  امل�صتقبلية،  للوظائف  ال�صباب 
وكذلك  ال�صوق،  متطلبات  مع  وتطويرهم  لتاأهيلهم  با�صتمرار 
وتوفري  ال�صباب  ومتكني  تدريب  نحو  للباد  املقدمة  املنح  توجيه 
والتطوير  احلداثة  مبواكبة  ت�صهم  وتعليمات  وقوانني  ممكنات 
الوظائف  مع  يتواءم  املجتمع  يف  جديد  فكر  وبناء  تاأهيل  واإعادة 
الذاتي  الت�صويق  مهارات  تعلم  على  الفرد  وتركيز  امل�صتقبلية، 

احلياتية. واملهارات 
الربع  خال  باململكة  البطالة  معدل  و�صل  ر�صمية،  اأرقام  وح�صب 
على  االإن��اث  ا�صتحوذت  باملئة،  7ر24  اإىل  املا�صي  العام  من  االأخ��ري 

الن�صيب االأكرب منه.
تابع �س6

7 وفيات و304 إصابات جديدة بكورونا في المملكة خالل رعايته احتفال صحيفة الرأي في يوبيلها الذهبي

ــة  ــّي ــاب ــج اإلي الـــفـــحـــوصـــات  نــســبــة  ــة  ــئ ــم ــال ب 16ر2 

*عمان 
عن  ال�����ص��ب��ت،  ال�����ص��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  اإ���ص��اب��ات  و304  وف��ي��ات  ت�صجيل7 
اململكة، لريتفع  امل�صتجد يف  بفريو�س كورونا 
العدد االإجمايل اإىل 9516 وفاة و739319 

اإ�صابة.
عن  ال�صادر  االإع��ام��ي،  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 
وزارة ال�صحة، اإىل اأن عدد احلاالت الن�صطة 
حالّيا و�صل اإىل 9613 حالة، بينما بلغ عدد 
احلاالت التي اأدخلت، ، اإىل امل�صت�صفيات 65 
بلغ  حني  يف  حالة،   46 غ��ادرت  فيما  حالة، 
تتلقى  التي  املوؤّكدة  احل��االت  عدد  اإجمايل 

العاج يف امل�صت�صفيات 552 حالة.
وحول القدرة اال�صتيعابية للم�صت�صفيات 
يف اململكة، بني املوجز اأن ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة 
العزل يف اإقليم ال�صمال بلغت 8 باملئة، بينما 
احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 
اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   18
 8 ذات��ه  االإقليم  يف  اال�صطناعي  التنّف�س 

باملئة.
العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 

حني  يف  باملئة،   13 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 
احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  و�صلت 
بلغت  بينما  باملئة،   24 اإىل  ذاته  االإقليم  يف 
اال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة 
اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  كما  باملئة.   13
العزل يف اإقليم اجلنوب 6 باملئة، بينما بلغت 

ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 8 باملئة، 
التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما 

اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 4 باملئة.
حالة   840 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ���ص��ار 
ال��ع��زل  ف���رة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  متوقعة  ���ص��ف��اء 
وامل�صت�صفيات،  املنزيل  العزل  يف  يوما،   14
اإىل  ال�صفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�صل 

720190 حالة.
خم��ربّي��ًا  فح�صًا   14080 اأن  واأ����ص���اف 
للفحو�صات  االإجمايل  العدد  لي�صبح  اأجري، 
االآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي 
ن�صبة  اأن  اإىل  الف��ت��ًا  فح�صًا،   7314157
الفحو�صات االإيجابّية و�صلت اإىل نحو 16ر2 

باملئة.

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 
ل�صوؤون  الّدولة  وزير  رعى  اخل�صاونة،  ب�صر 
احلكومة  با�صم  الّر�صمي  الّناطق  االإع���ام، 
احتفال  ال�صبت،  دودي���ن،  �صخر  املهند�س 
)ال����راأي(  االأردن���ّي���ة  ال�صحفّية  املوؤ�ّص�صة 

مبنا�صبة اليوبيل الذهبي لتاأ�صي�صها.
ون��ق��ل دودي����ن حت��ّي��ات رئ��ي�����س ال����وزراء 
وتهنئته يف هذه املنا�صبة، وا�صفًا الراأي باأّنها 
اإعامي  رح  �صّ وباأّنها  حافة"  ال�صّ "اأيقونة 

وطني �صامخ، قّدم على مدى اأكرث من خم�صة 
وطنّية  واإ���ص��ه��ام��ات  جليلة،  خ��دم��ات  عقود 
خالدة  �صتبقى  وثقافّية،  ومعرفّية  وفكرّية 
الذاكرة  ويف  االأردن��ّي��ة،  حافة  ال�صّ تاريخ  يف 

االإعامّية الوطنّية.
وق�����ال دودي�����ن خ����ال احل���ف���ل ال���ذي 
مببنى  ال��ك��اي��د  حم��م��ود  ق��اع��ة  يف  اأق��ي��م 
الوزراء  رئي�س  وح�صره  للدرا�صات،  ال��راأي 
من  وعدد  الروابدة،  الروؤوف  عبد  االأ�صبق 
االإع��ام  وم���دراء  الوطنّية،  ال�صخ�صّيات 

ال�صحيفة:  يف  الّدوائر  وم��دراء  الر�صمي، 
التاريخ  املنا�صبة  هذه  خال  من  "ن�صتذكر 
موؤ�ّص�صاتنا  اأع���رق  م��ن  ل��واح��دة  امل�����ص��ّرف 
امل�صتقبل  ون�صت�صرف  الوطنّية،  االإعامّية 
جميعًا،  ب��ج��ه��ودن��ا  ال��ع��زم  ع��اق��دي��ن  م��ع��ًا؛ 
ال��ع��ق��ب��ات  ن���ذّل���ل  اأن  امل��ث��م��ر  وب��ت��ع��اون��ن��ا 
ال�صحيفة،  عمل  تواجه  التي  والتحّديات 
�صمري  ع��ن  ي��ع��رّب  م�صموعًا  ���ص��وت��ًا  لتبقى 
االأّمة". وق�صايا  املواطنني،  وهموم  الوطن، 
تابع �س2

مؤشرات إيجابية 
الستقرار الوضع الوبائي

دودين: حلول آنّية وعاجلة 
إلشكاالت الصحافة اليومية الورقية  

شخصية العام
مجلة نجوم 

 واضواء العربية
 تكرم وتختار 

سعادة الدكتور 

سفير الجمال العربي األول لعام 2021

فادي نصر 
 طبيب المشاهير
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*عمان 
ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  عن  مندوبًا 
اخل�صاونة، رعى وزير الّدولة ل�صوؤون االإعام، 
الّناطق الّر�صمي با�صم احلكومة املهند�س �صخر 
ال�صحفّية  املوؤ�ّص�صة  احتفال  ال�صبت،  دودي��ن، 
الذهبي  اليوبيل  مبنا�صبة  )ال��راأي(  االأردنّية 

لتاأ�صي�صها.
ونقل دودين حتّيات رئي�س الوزراء وتهنئته 
"اأيقونة  باأّنها  الراأي  وا�صفًا  املنا�صبة،  هذه  يف 
�صامخ،  وطني  اإعامي  رح  �صّ وباأّنها  حافة"  ال�صّ
اأكرث من خم�صة عقود خدمات  قّدم على مدى 
ومعرفّية  وفكرّية  وطنّية  واإ�صهامات  جليلة، 
حافة  ال�صّ تاريخ  يف  خالدة  �صتبقى  وثقافّية، 

االأردنّية، ويف الذاكرة االإعامّية الوطنّية.
اأقيم يف  ال��ذي  وق��ال دودي��ن خال احلفل 
للدرا�صات،  الراأي  مببنى  الكايد  حممود  قاعة 
الروؤوف  عبد  االأ�صبق  ال��وزراء  رئي�س  وح�صره 
الوطنّية،  ال�صخ�صّيات  من  وع��دد  ال��رواب��دة، 
يف  الّدوائر  ومدراء  الر�صمي،  االإعام  ومدراء 
املنا�صبة  هذه  خال  من  "ن�صتذكر  ال�صحيفة: 
موؤ�ّص�صاتنا  اأعرق  من  لواحدة  امل�صّرف  التاريخ 
امل�صتقبل معًا؛  االإعامّية الوطنّية، ون�صت�صرف 
وبتعاوننا  جميعًا،  بجهودنا  العزم  عاقدين 
التي  وال��ت��ح��ّدي��ات  العقبات  ن��ذّل��ل  اأن  املثمر 
م�صموعًا  �صوتًا  لتبقى  ال�صحيفة،  عمل  تواجه 
املواطنني،  وه��م��وم  ال��وط��ن،  �صمري  ع��ن  ي��ع��رّب 

وق�صايا االأّمة".
واجبها  منطلق  وم��ن  احلكومة،  اأّن  واأّك���د 
وم�����ص��وؤول��ّي��ات��ه��ا، ودوره�����ا يف احل��ف��اظ على 
ت�صعى  الوطنّية،  االإعامّية  منابرنا  دميومة 
وبالتن�صيق  يومي،  وب�صكل  ب�صكل حثيث وجاّد، 
بلورة  اأجل  من  االأط��راف،  جميع  مع  والتعاون 
حلول اآنّية وعاجلة وم�صتدامة حلّل االإ�صكاالت 
من  و�صقيقاتها  ال��راأي،  �صحيفة  تعانيها  التي 
الو�صول  اآمًا  االأردنّية؛  ال�صحفّية  املوؤ�ّص�صات 
قريبًا اإىل نتائج طّيبة ومر�صية، ت�صمن تعزيز 

اإيراداتها املالّية وا�صتدامة عملها.
ونّوه دودين اإىل اأّن هناك م�صوؤولّية اأخرى 
موؤ�ّص�صاتنا  جميع  اإدارات  ع��ات��ق  على  تقع 
اآل��ّي��ات  تطوير  ب�����ص��رورة  تتمّثل  ال�صحفّية، 
تاأثري مقنعة  اأدوات  بلورة  اإىل  وال�صعي  العمل، 
الع�صر،  م�����ص��ت��ج��ّدات  وم��واك��ب��ة  وحم��رف��ة، 
ومتطّلبات احلداثة والّرقمنة، من حيث ال�صكل 
حافة  ال�صّ نحو  التدريجي  والتحّول  وامل�صمون، 
العديدة،  وفروعها  جتّلياتها  بكل  الرقمّية 
مناف�صًا  مكانًا  ي�صمن  التوّجه  هذا  اأّن  موؤّكدًا 
تقنّيات  يف  املت�صارع  التطّور  حالة  و�صط  لها 
االإعامي يف  امل�صهد  معامل  الذي غرّي  االت�صال 

العامل اأجمع.
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ���ص��رورة  على  و���ص��ّدد 

لل�صحيفة،  املالّية  اال�صتدامة  حتقيق  اأجل  من 
التحّول  مبواكبة  يكون  االأم��ر  هذا  اأّن  موؤّكدًا 
وتوظيف  الرقمي،  املحتوى  وتطوير  التقني، 
هي  اأ�صبحت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
�صعيد  وعلى  االإعامي.  الت�صويق  يف  االأ�صا�س 
اأّن  اإىل  دودي����ن  ل��ف��ت  ك��ك��ّل،  االإع����ام  ق��ط��اع 
احلكومة تعكف حالّيًا على و�صع خّطة لتطوير 
االإداري����ة  وال��ه��ي��اك��ل  الت�صريعّية  ال��ن��واح��ي 
عنا�صر  حتقيق  بهدف  االإعامّية؛  للمنظومة 
املعلومات  بتوفري  املتمّثلة  ل��اإع��ام،  النجاح 
الدقيقة، والتوا�صل اجلاّد والهادف، والركيز 
لاإعام،  موازيًا  ليكون  االت�صال  عن�صر  على 

وك�صب التاأييد والتن�صيق مع ال�صركاء.
الت�صريعّية  البنية  تطوير  اأّن  اإىل  واأ�صار 
وت�صهيل  املعلومات،  تدّفق  لعملّية  الناظمة 
هذه  �صمن  �صيكون  عليها  االإعاميني  ح�صول 
اأّن احلكومة �صتعمل بال�صراكة  اخلّطة؛ موؤّكدًا 
مع الربملان ب�صّقيه االأعيان والنّواب، اإىل اإقرار 
قانون �صمان حّق احل�صول على املعلومات، وفق 
من  مّت  والتي  �صابقًا،  اأحيلت  التي  التعديات 
هذا  يف  املمار�صات  من  العديد  تطوير  خالها 

املجال وفق املعايري الُف�صلى.
كما اأّكد التزام احلكومة باالرتقاء مبعايري 
وامل�صوؤولّية،  واملهنّية  واحلرّية  اال�صتقالّية 
عن  وم��ع��رّبًا  وطنّية،  راف��ع��ة  االإع���ام  ليبقى 

الح العام. ال�صّ
بيوبيل  االحتفال  اأّن  اإىل  دودي��ن  واأ���ص��ار 
ال����راأي ال��ذه��ب��ي ه��ذا ال��ع��ام، ي��اأت��ي يف غمرة 
اح��ت��ف��االت االأردن��ي��ني مب���رور مئة ع��ام على 
مكانة  يعك�س  وهذا  االأردنّية؛  الّدولة  تاأ�صي�س 
اإعامنا  ركائز  من  اأ�صا�صّية  كركيزة  "الراأي" 
�صواهد  من  ح��ّي  ك�صاهد  وتاريخها  الوطني، 

االإجناز يف مملكتنا احلبيبة.
مدى  على  )ال�����راأي(  ظ��ّل��ت  "لقد  وق���ال: 
امل�صداقّية  يف  ُيحتذى  م��ث��ااًل  عقود  خم�صة 
الوطن،  م��ع  وال��وق��وف  وال�صفافّية  واملهنّية 
والّدفاع عن ثوابته ومواقفه.  ر�صالته،  وحمل 
املعرفة  تقدمي  يف  ر�صالتها  على  حافظت  كما 
ُيحتذى  اأمن��وذج��ًا  بذلك  وق��ّدم��ت  والثقافة، 

لغريها من و�صائل االإعام".
وا�صتذكر دودين الرعيل االأّول مّمن اأ�ّص�صوا 
واأر�صوا دعائم االإجناز فيها،  ال�صحيفة،  بنيان 
اأ�صمى  جميعًا،  با�صمكم  اإليهم  "نزجي  وق��ال: 
معاين الوفاء والتقدير على جهودهم اخلرّية، 
يف  خالدة  �صتبقى  التي  اجلليلة،  واإ�صهاماتهم 

حافة الوطنّية. تاريخ ال�صّ
املوؤ�ّص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  ب��دوره، 
املدادحة  ماهر  )ال��راأي(  االأردنّية  ال�صحفّية 
اإّن ال�صحيفة متّثل "م�صعًا من م�صاعل التنوير 
كّل  وواج��ه  نه�س  بلد  حكاية  وهي  والعطاء" 

التحّديات.
ال�صحيفة  انطاقة  امل��دادح��ة  وا�صتذكر 
الواثقة على يد بناتها االأوائل وحجم العطاء 
واالإجناز الذي بذلوه، م�صيدًا بدورها الكبري يف 
الّدفاع عن ق�صايا الوطن واالأّمة، ويف مقّدمتها 

الق�صّية الفل�صطينّية.
اإداري���ني  ال�صحيفة،  ك���وادر  �صعي  واأّك����د 
عملها،  تطوير  اأج��ل  من  وعاملني  و�صحفيني 
تواجهها،  التي  والتحّديات  العقبات  وجت��اوز 

اآمًا اأن يثمر هذا اجلهد لتبقى الراأي مثمرة.
حيفة بالوكالة  اأّكد رئي�س حترير ال�صّ كما 
اأّن ال�صحيفة م�صتمّرة  الدكتور خالد ال�صقران 
التحّديات  رغ��م  املهّم  الوطني  دوره��ا  ب���اأداء 

وال�صعوبات التي تواجه عملها.
االج��ت��م��اع��ات  اأّن  اإىل  ال�����ص��ق��ران  ول��ف��ت 
واإي��ج��اد  ال�صحيفة  اأو���ص��اع  لبحث  م�صتمّرة 
احلكومة  جهود  مثّمنًا  لها،  املائمة  احللول 
امل�صتمّرة بهذا اخل�صو�س، وزيارة رئي�س الوزراء 
نهاية  لل�صحيفة  اخل�صاونة  ب�صر  ال��دك��ت��ور 
ال�صعوبات  اإىل  وا�صتماعه  املا�صي  االأ�صبوع 
والتحّديات التي تواجه العاملني يف ال�صحيفة.
واملحّلل  ال�صحيفة  يف  الكاتب  وا�صتعر�س 
والتحّديات  الق�صايا  خ��ّروب  حمّمد  ال�صيا�صي 
يف  العاملني  والّزماء  الزميات  تواجه  التي 
ت�صهم  حلول  اإيجاد  �صرورة  موؤّكدًا  ال�صحيفة، 
يف ا�صتدامة عمل ال�صحيفة االإبقاء على دورها 

الوطني املهم.
جواد  الدكتور  االأ�صبق  الوزير  األقى  كما 
عن  فيها  اأع��رب  االحتفالّية  يف  كلمة  العناين 
�صاهدة  زالت  وما  كانت  التي  ال�صحيفة  مكانة 

على حمّطات مهّمة وطنّية وعاملّية فارقة.
باليوبيل  االحتفال  اأّن  اإىل  العناين  ولفت 
عام  ظ��ّل  يف  ي��اأت��ي  ال���راأي  ل�صحيفة  الذهبي 
هذه  تتزامن  اإذ  ال��ف��ارق��ة،  بال�صنوات  حافل 
املنا�صبة خال العام احلايل مع احتفالنا مبرور 
الّدولة االأردنّية، وعيد  مئة عام على تاأ�صي�س 
اال�صتقال اخلام�س وال�ّصبعني، ومرور 25 عامًا 

على اتفاقّية وادي عربة.
�صحيفة  اإىل  النظر  عدم  �صرورة  واأّك��د 
م�صّددًا  مايل"  "ُع�صر  حالة  اأّنها  على  ال��راأي 
م�صتدامة  حلول  باإيجاد  التفكري  اأهمّية  على 
والتفكري  املوؤ�ّص�صة،  عمل  تطوير  خ��ال  من 
هذه  ك��اأح��د  ك��ربى  ن�صر  دار  بتاأ�صي�س  ملّيًا 

احللول.
وال�صاعر  االأ�صبق  الّثقافة  وزير  األقى  كما 
ال�صحيفة،  فيها  خ�ّس  ق�صيدة  حممود  حيدر 
الذي  املهّم  وال��ّدور  الكبرية  املكانة  على  توؤّكد 

بذلته ال�صحيفة على مدى خم�صني عامًا.
والكاتب  االأدي����ب  ال��زم��ي��ل  احل��ف��ل  واأدار 

اإبراهيم ال�صواعري.

*عمان 
يحتفل االردن اليوم االحد باليوم الوطني 
ُخ�ص�س  حيث  اال���ص��اءة،  من  الطفل  حلماية 
يومًا  ليكون  عام  كل  من  حزيران  من  ال�صاد�س 
من  التي  اال�صاءة  من  للوقاية  توعويا  وطنيًا 

املمكن ان يتعر�س لها الطفل.
ل�صوؤون  الوطني  املجل�س  ع��ام  ام��ني  وق��ال 
لوكالة  م��ق��دادي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  اال���ص��رة 
اليوم يعترب  اإن هذا  االأنباء االأردنية )برا(، 
للوقوف  الوطني  امل�صتوى  على  مهمة  حمطة 
على االجنازات التي حققتها اململكة يف جمال 
احلفاظ  اطار  يف  اال�صاءة  من  الطفل  حماية 

على االأ�صرة وتقنني وتفعيل حقوق الطفل.
واأ�صاف ان تخ�صي�س هذا اليوم جاء كذلك 
لدى  الطفل  بحقوق  املعرفة  ن�صبة  ل��زي��ادة 
املتعلقة  ب��االإج��راءات  الوعي  ون�صر  املجتمع 
بحمايته من االإ�صاءة واحلد من العنف املوجه 
ل��اأط��ف��ال، ا���ص��اف��ة اىل امل��راج��ع��ة ال��دوري��ة 
مل��ا اجن��زم��ن ت�����ص��ري��ع��ات وط��ن��ي��ة وخ��دم��ات 
املتعلقة  التحديات  درا�صة  وكذلك  تطويرية، 
والطفل  اال�صرة  املعنية بحماية  العمل  ببيئة 
من العنف وو�صع احللول لها لتحقيق امل�صلحة 

الف�صلى والرفاه لاأطفال وا�صرهم.

من  وب��دع��م  االردن  ان  م���ق���دادي  واك���د 
االهمية  الطفولة  قطاع  ي��ويل  امللك  جالة 
كان  �صواء  اولوياته،  �صمن  وي�صعها  البالغة 
لاأطفال،  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  على  ذلك 
وطرق  حقوقهم  توؤكد  التي  الت�صريعات  او 
احلقوق  هذه  حتمي  التي  االليات  او  تلبيتها 
االردن  ان  اىل  الفتا  التنفيذ،  مو�صع  وت�صعها 
اتفاقية  على  وقعت  التي  ال��دول  اوائ��ل  من 
على  للم�صادقة  قانونا  وا�صدر  الطفل  حقوق 
ت�صريعاته  ت�صمنت  كما  االت��ف��اق��ي��ة،  تلك 
الطفل  حماية  يعزز  ما  النافذة،  الوطنية 

ويوؤكد حقوقه ويراعي �صوؤونه.
تواجه  عديدة  حتديات  هناك  ان  وق��ال 
نق�س  اهمها  والطفل  اال�صرة  حماية  منظومة 
التخ�ص�صية  وال��ك��ف��اءات  الب�صرية  امل���وارد 
املالية، موؤكدا  التحديات  املدربة، ا�صافة اىل 
امام  كبريًا  حتديًا  �صكلت  كورونا  جائحة  ان 
وذلك  العنف  من  اال�صرة  حماية  يف  العاملني 
تقييد  من  اأحدثتها  التي  ال�صعوبات  نتيجة 
وما  االقت�صادية  الن�صاطات  ووق��ف  التنقل 
نتج عنها من �صعوبات مالية ومعي�صية وزيادة 
وتوقف  الوظائف  وف��ق��دان  البطالة  بن�صب 
التعليم، االمر الذي ادى اىل زيادة الباغات 

عن حاالت العنف اال�صري.
الوطني  الفريق  خال  من  املجل�س  وعمل 
العقبات  ه��ذه  تذليل  على  اال���ص��رة  حلماية 
للقيام  الطفل  حلقوق  الراعية  اجلهات  امام 
قام  كما  وجه،  اكمل  على  وتنفيذها  باأعمالها 
باحل�صانات  خا�س  �صحي  برتوكول  بتطوير 
الأجل ا�صتمرارها بدورها وتخفيفا عن اال�صر 
هناك  ان  اىل  الفتا  العامات،  البيوت  وربات 
اعتقادا عامليا ان اكرث من 85 باملئة من العنف 

داخل اال�صرة ال يتم االباغ عنه.
مع  وب��ال��ت��ع��اون  امل��ج��ل�����س  ان  اىل  وا���ص��ار 
ال��ي��ون�����ص��ف ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د من 
االدل����ة االج��رائ��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ل���ل���وزارات 
العنف  ح��االت  مع  تعاملها  عند  واملوؤ�ص�صات 
وال�صحة،  والتعليم  والربية  الداخلية،  منها، 
االدل���ة  وت��ه��دف  االأ����ص���رة،  ح��م��اي��ة  وادارة 
وامل�صوؤوليات  االدوار  تو�صيح  اإىل  االجرائية 
حاالت  مع  التعامل  عند  موؤ�ص�صة  بكل  املناطة 

العنف املوجه للطفل.
جالة  من  وبتوجيهات  انه   مقدادي  وبني 
االأمناء  جمل�س  رئي�س  العبداهلل  رانيا  امللكة 
ملاأ�ص�صة  ال�صركاء  م��ع  بالعمل  املجل�س  ق��ام 
م��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة، ح��ي��ث ���ص��ك��َل ال��ف��ري��ق 

جميع  من  العنف  من  اال�صرة  حلماية  الوطني 
االأ�صرة  بحماية  املعنية  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
والرقابة  باالإ�صراف  يقوم  وال��ذي  والطفل 
الوطنية  وال�صيا�صات  التوجهات  تنفيذ  على 
املوؤ�ص�صات  والتزام  االأ�صرة  بحماية  اخلا�صة 
اإع��داد  يف  لها  مرجعية  لتكون  بها  الوطنية 
االأ�صرة  حماية  جمال  يف  املوؤ�ص�صية  خططها 

وجتتمع �صهريا لهذه الغاية .
مع   عمل  املجل�س  ان  اىل  م��ق��دادي  ولفت 
خا�صة  م�صودة  اع��داد  على  ال�صركاء  جميع 
ال����وزراء  ملجل�س  رف��ع��ه��ا  مت  ال��ط��ف��ل  ب��ق��ان��ون 
الإق���راره  ال��د���ص��ت��وري��ة  ب���االإج���راءات  لل�صري 
الطفل  حقوق  اتفاقية  بنود  يعك�س  وال��ذي 
وي��ح��ق��ق امل�����ص��ل��ح��ة ال��ف�����ص��ل��ى ل���ه وي��ح��اك��ي 
الناجحة يف هذا  والدولية  العربية  التجارب 
مت  وطنية  جلنة  خال  من  وذل��ك  اخل�صو�س 
خرباء  ومب�صاعدة  املجل�س  باإ�صراف  ت�صكيلها 

يف هذا ال�صاأن.
وقال ان م�صروع القانون املقرح يف جممله 
والثغرات  الت�صريعي  الق�صور  ملعاجلة  يهدف 
ا�صارت  او  تناولت  التي  النافذة  القوانني  يف 
لدى  وليكون  الطفل،  حقوق  اىل  ن�صو�صها  يف 
وا�صع  ب�صكل  يت�صمن  ج��ام��ع  ق��ان��ون  االردن 

جميع املحاور املا�صة بالطفولة.
تنفيذ  على  يعمل  املجل�س  ان  واأ���ص��اف 
املوؤ�ص�صات  ا�صتجابة  ن��ظ��ام  اأمت��ت��ه  م�����ص��روع 
ال��ع��ن��ف اال����ص���ري م��ن خ���ال نظام  حل����االت 
جميع  قبل  م��ن  ا�صتخدامه  ليتم  اإل��ك��روين 
العنف  حل��االت  اخل��دم��ة  مقدمة  املوؤ�ص�صات 
بتقدمي  املتعلقة  االج��راءات  متابعة  لغايات 
املعنية  املوؤ�ص�صات  قبل  من  الازمة  اخلدمات 
و�صد  ع��ام  ب�صكل  اال���ص��ري  العنف  حل���االت 
معها  التعامل  و�صمان  خا�س،  ب�صكل  االطفال 
بال�صرعة  لها  ال��ازم��ة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
و�صحه  الذي  اال�صتجابة  نظام  وفق  الق�صوى 
العنف  من  اال���ص��رة  حلماية  الوطني  االط��ار 

اال�صري.
ل�صوؤون  الوطني  املجل�س  ان  اىل  وا���ص��ار 
احلكومة  ع��ن  مم��ث��ل  كع�صو  ان�����ص��م  اال���ص��رة 
الإنهاء  العاملية  "ال�صراكة  مبادرة  يف  االأردنية 
ان�صمام  ج��اء  حيث  االطفال"  �صد  العنف 
احلكومة  لثقة  ترجمة  املبادرة  لهذه  املجل�س 
يف  املجل�س  به  يقوم  ال��ذي  ب��ال��دور  االردن��ي��ة 
امل�صتوى  على  والطفل  اال�صرة  حماية  جمال 

الوطني.
مباأ�ص�صة  ب��داأ  املجل�س  ان  م��ق��دادي  وب��ني 

العنف  من  للحد  التوعية  ق�صايا  على  العمل 
�صد االطفال من خال التعاون مع اليوني�صف 
احلملِة  اإط���اِق  مت  حيث   2017 ال��ع��ام  منذ 
بهدِف  تعّلم"  ال  "عّلم  االإعاميِة  التوعوية 
رف����ِع م�����ص��ت��وى ال���وّع���ي وت��غ��ي��ري االجت���اه���اِت 
امُلمار�صاِت  جميع  من  اأمكْن  ما  للحّد  وال�صلوِك 
املهرجان  اإطاق  التي ت�صيء للطفل، كما جاء 
عام  خ��ال  بالوين"  ل��وين  "يوميات  العائلي 
من  االإيجابية  احل��وار  قيم  لتعزيز    2018
القيم  ه��ذه  م��ع��اين  حتمل  �صخ�صيات  خ��ال 
والذي مت تنفيذه يف جميع حمافظات اململكة، 
مت  كما  اأ���ص��رة،  ال��ف   40 يقارب  ما  وا�صتهدف 
القطاعات  متعددة  الوطنية  اخلطة  اإط��اق 
من  للحّد  املجتمعي  والنمط  ال�صلوك  لتغيري 

العنف �صد االأطفال يف اململكة.
اليوني�صف  م��ع  بالتعاون  املجل�س  وق���ام 
زم��ن  يف  امل��ت�����ص��ل��ل  "الوباء  ح��م��ل��ة  بتنفيذ 
والتي  االإلكروين،  التنمر  اجلائحة" ملحاربة 
�صهدت تفاعًا اإعامًيا وتربوًيا و�صعبيًا، حيث 
للحملة  اليافعني  قبل  من  املتابعة  ن�صبة  كانت 
وتوزع  عمان  العا�صمة  من  اأغلبهم  باملئة،   57

الباقي على املحافظات. 
الربماوي( )برا-جميل 

مندوبًا عن رئيس الوزراء

دودين يرعى احتفال صحيفة 
الرأي في يوبيلها الذهبي

االردن يحتفل باليوم الوطني لحماية الطفل من االساءة

مذكرة تعاون بين صندوق الملك عبد اهلل 
الثاني للتنمية والجمعية الخيرية الشركسية

*عمان 
اخلريية  واجلمعية  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �صندوق  وقع 
الن�صاطات  يف  ال�صباب  الإ�صراك  تعاون  مذكرة  ال�صبت،  ال�صرك�صية، 
التنمية  حتقيق  يف  امل�صاهمة  بهدف  ال�صندوق  ينفذها  التي  والربامج 

امل�صتدامة.
اجلمعية  وعن  احل�صن  �صائب  مديره  ال�صندوق  عن  املذكرة  ووقع 

رئي�صها الدكتور اإبراهيم فروقة.
وقال احل�صن ان الربامج وامل�صاريع النوعية التي ينفذها ال�صندوق 
التغيري  اإح��داث  يف  امللك  جالة  روؤي��ة  حتقيق  اىل  جمملها  يف  تهدف 
الفئات  اىل  الو�صول  على  احلر�س  موؤكدا  املجتمعات،  يف  االإيجابي 

امل�صتهدفة من خال �صيا�صة الت�صبيك التي ينتهجها.
اأ�صار فروقة اىل اأهمية هذا التعاون يف فتح افاق جديدة  بدوره، 
املجتمع  على  مبا�صر  ب�صكل  انعكا�صه  اىل  اإ�صافة  اجلمعية  ملنت�صبي 

ال�صرك�صي من خال االأن�صطة املتنوعة التي يقوم عليها ال�صندوق.
ويف جل�صة ع�صف ذهني عقدت على هام�س توقيع مذكرة التفاهم، 
اإ�صافة  تبادل الطرفان االفكار التي من املمكن العمل عليها م�صتقبًا، 

اىل تعريفهم بالفر�س التي يوفرها ال�صندوق لل�صباب.
ومن خال هيئة �صباب "كلنا االأردن" �صيتم ت�صكيل فريق عمل من 
ال�صباب امل�صتفيدين من اجلمعية وتنفيذ برامج ون�صاطات تخدم الفئة 
التطوعية  والن�صاطات  الربامج  يف  اجلمعية  ت�صارك  فيما  امل�صتهدفة، 

والوطنية التي ينفذها ال�صندوق بجميع براجمه.
ال�صركة  مع  اجلمعية  ت�صتهدفها  التي  الفئات  ت�صبيك  �صيتم  كما 
امكانية  لبحث  االأردن(  )متجر  الراثية  املنتجات  لرويج  االأردنية 
منهم  املهتمني  ت�صبيك  وكذلك  املتجر،  يف  ال�صرك�صية  املنتجات  عر�س 
الريادية واال�صتثمارية  امل�صاريع  يف ريادة االأعمال مع �صركة تطوير 
ال�صركة خ�صو�صا  من  اال�صتفادة  اليات  على  500" لاطاع  "اوا�صي�س 

يف امل�صاريع الريادية ومتويلها.
ي�صار اىل ان �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية موؤ�ص�صة اأهلية 
تاأ�ص�صت عام 2004، يهدف اإىل امل�صاهمة يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 
تنفيذ  خ��ال  من  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  املجاالت  خمتلف  يف 
لدى  واالب��داع  املبادرة  روح  بدعم  تعنى  تنموية  ومبادرات  م�صاريع 

ال�صباب االأردين.
ويذكر ان اجلمعية اخلريية ال�صرك�صية تهدف اإىل تنمية اأوا�صر 
العاقات بني اأفراد املجتمع ال�صرك�صي وت�صجع االأجيال اجلديدة من 
والتقاليد  بالعادات  وتذكرهم  ال�صرك�صية  اللغة  تعلم  على  ال�صباب 

وتنمي فيهم روح العمل اجلماعي اخلريي.

كنعان: فلسطين وجوهرتها القدس ما 
تزال بوصلة الجهود والتضحيات األردنية

  
*عمان 

اأن  كنعان  عبداهلل  القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمني  اكد 
تزال  ما  القد�س  وجوهرتها  فل�صطني  يف  املحتلة  العربية  االأرا���ص��ي 

بو�صلة اجلهود والت�صحيات االأردنية قيادة و�صعبًا.
اأنه   1967 نك�صة  ذكرى  مبنا�صبة  ال�صبت  �صحايف  بيان  يف  وا�صاف 
وبعد 54 عامًا على ذكرى النك�صة ما زالت اإ�صرائيل )ال�صلطة القائمة 
والقد�س،  فل�صطني  يف  االأهل  �صد  همجيتها  متار�س  اليوم  باالحتال( 
وت�صتمر يف م�صل�صل االعتداءات من القتل واالأ�صر وم�صادرة االأرا�صي 
حي  يف  احلال  هو  كما  الفل�صطينية  العربية  واالأحياء  املدن  وتهويد 

ال�صيخ جراح و�صلوان واحلرب على مدينة غزة االأبية.
الذي  ال�صهيوين  خمططها  لتنفيذ  ت�صعى  اإ�صرائيل  اأن  واأ���ص��اف 
واال�صتفراد  واالإ�صامي  العربي  والت�صتت  الفرقة  تعميق  يحاول 
املبارك/  االأق�صى  امل�صجد  فيها  مبا  وامل�صيحية  االإ�صامية  باملقد�صات 
من  اليومية  لاقتحامات  يتعر�س  ال��ذي  ال�صريف  القد�صي  احل��رم 
وهو  انقا�صه،  على  الزائف  الهيكل  الإقامة  واملتطرفني  امل�صتوطنني 
املخطط الذي حاولت الع�صابات ال�صهيونية تنفيذه عام 1948 ولكن 

بطوالت اجلي�س العربي االأردين كانت ال�صد والدرع يف وجهه.
عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  الثابت  االأردين  املوقف  اأن  وتابع 
االإ�صامية  املقد�صات  على  التاريخية  الو�صاية  �صاحب  ال��ث��اين 
فل�صطني،  يف  االأه��ل  بدعم  النهج  على  �صيبقى  القد�س،  يف  وامل�صيحية 
االأردين  العربي  اجلي�س  وت�صحيات  بطوالت  ال��ذاك��رة  اإىل  ويعيد 
منذ  وامل�صلمني  العرب  اخ��وان��ه  مع  واجل��رح��ى  ال�صهداء  ق��دم  ال��ذي 
فل�صطني،  ارا�صي  من  �صرب  وكل  القد�س  مدينة  اأ�صوار  على   1948 عام 
درو���س  النفو�س  يف  وتبعث  ال��رثى  تعطر  الزكية  دم��اوؤه��م  ت��زال  وم��ا 
وحق  فل�صطني  عروبة  الأجل  بالروح  والت�صحية  واالإقدام  ال�صجاعة 
القد�س يف  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  اأن  وزاد  اأر�صهم.  التاريخي يف  اأهلها 
ذكرى النك�صة، تدعو االأمة للوحدة والت�صامن �صبيا وحيدا ال�صتعادة 
االرا�صي املحتلة التي كان ال�صبب يف �صياعها الت�صتت العربي والتاآمر 
على  اإ�صرائيل  حماكمة  من  مينع  ال  لل�صام  فال�صعي  اال�صتعماري، 
جرائمها امل�صتمرة، ويتطلب اأي�صًا االلتفاف العربي واالإ�صامي والعاملي 

لدعم اجلهود االأردنية يف الوقوف اأمام االأطماع ال�صهيونية.
تطبيق  اج��ل  من  ا�صرائيل  على  لل�صغط  ال��دويل  املجتمع  ودع��ا 
الفل�صطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  فيها  مبا  الدولية  ال�صرعية  ق���رارات 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية على حدود عام 1967. 
)برا- �صالح اخلوالدة(

شباب العاصمة تنفذ 
أنشطة توعوية في مراكزها

  
*عمان 

نفذت مديرية �صباب حمافظة العا�صمة واملراكز ال�صبابية التابعة 
لها، عرب تقنية االت�صال املرئي )زووم(، جل�صات حوارية وحما�صرات 
تدريبية �صبابية. وبح�صب بيان للمديرية، ال�صبت، قال مدير �صباب 
فيها  �صارك  التي  احلوارية  اجلل�صات  خال  الزعبي،  جمال  العا�صمة 
�صمن  تاأتي  املديرية  تنفذها  التي  ال�صبابية  االأن�صطة  اإن  �صابًا،   20
اك�صاب  اإىل  الهادفة   2025  -2019 لل�صباب  الوطنية  اال�صراتيجية 

ال�صباب وال�صابات املهارات واملعارف اجلديدة.
ونفذ مركز �صباب ناعور ال�صامل بالتعاون مع ال�صرطة املجتمعية، 
جل�صة حوارية بعنوان "االأمن واالأمان واملنجزات الوطنية"، مب�صاركة 
دور  اإىل  احلوارية،  خال  ال�صواعري،  حممد  النقيب  واأ�صار  �صابا.   20
االأجهزة االأمنية يف ن�صر الوعي �صد اجلرائم االإلكرونية واملخدرات 
والعنف باأ�صكاله كافة والتطورات التي �صهدها جهاز االأمن العام منذ 

تاأ�صي�س الدولة االأردنية وحتى االآن.
واالأم��ن  النظام  على  املحافظة  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  دور  واأك��د 
على  والعمل  اجلرائم  ومنع  واالأم��وال  واالأع��را���س  االأرواح  وحماية 
للعدالة،  وتقدميهم  مرتكبيها  على  والقب�س  وتعقبها  اكت�صافها 
واالأوام��ر  واالأنظمة  القوانني  وتنفيذ  ال�صجون  اإدارة  اإىل  باالإ�صافة 

امل�صروعة ومعاونة ال�صلطات العامة بتاأدية وظائفها.
كما نفذ مركز �صابات ناعور حما�صرة بعنوان "امل�صاركة ال�صيا�صية 
اإىل  الع�صران  عبري  املحا�صرة  واأ�صارت  �صابة.   20 االأردن" بح�صور  يف 
للمراأة،  وخا�صة  ب��االأردن  الدميقراطية  باحلياة  امل�صاركة  �صرورة 
ال�صيا�صية  باحلياة  امل�صاركة  على  �صجعها  الكوتا  نظام  اأن  اإىل  م�صرية 
واالنتخابات الدميقراطية من خال منحها احلق بامل�صاركة وتر�صيح 

نف�صها ملجل�س النواب والبلديات وجمال�س املحافظات.

األحزاب الوسطية تدعو لقانون 
انتخاب وفق قوائم حزبية

*عمان 
القوائم  نظام  اعتماد  اإىل  ال�صبت،  الو�صطية،  االأحزاب  تيار  دعا 
احلزبية املغلقة على م�صتوى املحافظة، وعلى اأ�صا�س برنامج انتخابي 
يعرب عن روؤية احلزب بجميع الق�صايا واملحاور، واعتماد نظام الر�صح 

يف الدائرة املحلية.
اأعلن  ال�صبت،  اليوم  الو�صطية،  االأح��زاب  لتيار  ببيان  ذلك  جاء 
يتطرق  لانتخاب  قانون  م�صروع  بطرح  يتمثل  موقفا  تبّنيه  عن  فيه 
يف خطوطه العري�صة اإىل اإعادة تق�صيم اململكة اإىل دوائر انتخابية، 
جغرافية  ملعايري  وف��ق��ا  املحلية،  ال��دوائ��ر  مقاعد  ت��وزي��ع  واإع����ادة 
ودميوغرافية. واأو�صح التيار اأنه يتعني على كل قائمة حزبية، وفقا 
اأن ال يتجاوز  اأن ت�صم عددا من املر�صحني احلزبني على  لهذا املقرح، 
حزب  لكل  يحق  كما  حمافظة،  لكل  املخ�ص�صة  احلزبية  املقاعد  عدد 
ت�صكيل قائمة حزبية واحدة يف كل حمافظة ال تتجاوز عدد مقاعد 
اأن يكون جميع مر�صحي القائمة حزبيني،  الدائرة احلزبية �صريطة 
اإ�صافة حلق االأحزاب بت�صكيل قوائم حزبية م�صركة ويكون للناخب 
�صوت واحد للقائمة احلزبية املغلقة على م�صتوى املحافظة واأ�صوات 
اأن  اإىل  واأ�صار  فيها.  يقرع  التي  املحلية  الدائرة  مقاعد  عدد  بح�صب 
ال�صاملة  االإ�صاحية  امللكية  الروؤية  من  انطاقا  ياأتي  املوقف  هذا 
برملانية  حلكومات  و�صوال  الراكمية،  الدميقراطية  للعملية  املنحازة 
اأكادميية  درا�صات  على  وبناء  دميقراطيا،  ال�صلطة  تتداول  حزبية 
ونقا�صات  وحوارات  ومعايري،  قيم  �صياق  يف  التيار  بها  يقوم  وميدانية 
يف  ال�صيا�صية  للعملية  الناظمة  القوانني  تطوير  لغايات  مفتوحة 
العمل  ميدان  يف  الفاعلة  االأطياف  جلميع  ال�صامل  الوطني  اإطارها 
ارتكاز لتطوير احلياة  امل�صروع ميثل نقطة  اأن  التيار  ال�صيا�صي. ويرى 
ال�صيا�صية يف االأردن، وفقا لطابع �صيا�صي حزبي يف جميع املحاور، مبينا 
اأ�صا�س قاعدة القوائم احلزبية املحلية  اأن طرح م�صروع القانون على 
�صيا�صية  برامج  حتمل  حزبية  �صيا�صية  بنى  قيام  لتعزيز  يوؤ�ص�س 
عن  ف�صا  اأ�صا�صها،  على  االنتخابات  تخو�س  واجتماعية  واقت�صادية 
تو�صيع نطاق امل�صاركة يف ال�صلطة لت�صمل جميع ال�صرائح املوجودة يف 
املجتمع، اإ�صافة اإىل حت�صني املقاعد النيابية من هيمنة قوى املال 

واالأعمال.

وزير االشغال يتفقد عدًدا من الطرق 
في منطقة بيادر وادي السير

*عمان 
الطرق  من  عدًدا  ال�صبت،  واالإ�صكان،  العامة  اال�صغال  وزير  تفقد 
يف منطقة وادي ال�صري يف العا�صمة عمان، بهدف االطاع على واقعها 

وتقدمي اف�صل اخلدمات للمواطنني.
واأكد الك�صبي خال اجلولة التي رافقه فيها النائب منر �صليحات 
جلميع  االأهمية  تويل  ال��وزارة  اأن  املحلي،  املجتمع  ممثلي  من  وع��دد 

م�صاريع البنية التحتية، وخا�صة م�صاريع الطرق.
موعزا  احل�صور،  قدمها  املاحظات  من  عدد  اإىل  الك�صبي  وا�صتمع 
املنطقة  الطرق يف  واقع حال جميع  بدرا�صة  ال��وزارة  املعنيني يف  اإىل 
واجراء الازم لها وفق االأولويات التي حتددها الوزارة، وبالتن�صيق مع 

اجلهات ذات العاقة وتوفر املخ�ص�صات املالية.
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اكاديميون: التعليم عن بعد أصبح الوسيلة الفضلى 
للتعليم الجامعي للتأقلم مع تداعيات كورونا

*عمان 
قال اكادمييون، اإن التعليم عن بعد اأ�صبح و�صيلة اأ�صا�صية للتعليم 
ة مع ظهور احلاجة املّلحة للتاأقلم والتكّيف مع االأو�صاع  اجلامعي، خا�صّ
احلالية التي ي�صهدها العامل جراء تداعيات جائحة فريو�س كورونا، 

واأ�صبحت اجلامعات م�صطرة لتطبيقه لزيادة فر�صة التعّلم للطلبة.
ا�صطرت  اجلامعات  اإن  )برا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأ�صافوا 
لتطبيق هذه اال�صراتيجيات بكفاءة وفعالية لزيادة فر�صة الو�صول 
اإىل فر�س التعّلم من قبل الطلبة، وجعل العملية التعليمية اأكرث مرونة 
للطاب واملدّر�صني مع احلفاظ على جودة التعليم و�صبط معايريه مبا 

يعزز التجربة العامة للتعليم.
عرب  املحا�صرات  اعطاء  يتّم  التعليم  هذا  وعرب  اأنه  اىل  وا�صاروا 
عرب  الدرا�صية  والواجبات  املحا�صرات  واإر�صال  الكرونية  من�صات 
القاعة  من  بداًل  املنزل،  من  حما�صراتهم  الطاب  ويح�صر  االإنرنت، 
اجلامعات  يف  وا�صتخدامها  ا�صراتيجيات  تبني  بعد  التدري�صية 

والكلّيات.
التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  والعلوم  االداب  كلية  عميد  وقالت 
اخلا�صة الدكتور هديل �صاعد، ان ما يحدث اليوم بالن�صبة للجامعات 
قد يجعل من التعليم عن بعد االأمر الطبيعي اجلديد، م�صرية اىل اأن 
من  بالفعل  واثقون  الطّاب  اأغلب  اأّن  اأظهرت  الدرا�صات  من  العديد 
كون التعليم املعتمد على التكنولوجيا احلديثة اكرث فاعلية ويخت�صر 
�صعبة  كانت  رمبا  النقلة  هذه  اأن  �صاعد،  واو�صحت  واجلهد.  الوقت 
لبع�س الطلبة واأع�صاء الهيئات التدري�صية يف اجلامعات لكن ا�صتطاع 
�صرورة  كونها  متطلباتها  مع  والتما�صي  عليها  التغلب  منهم  الكثري 

وا�صا�صية وخيار ال بديل عنه يف الوقت احلايل.

*عمان 
عمان،  يف  اال�صبانية  ال�صفارة  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ع��ه��د امل��ل��ك��ي ل��ل��درا���ص��ات 
ال��دي��ن��ي��ة وم��ع��ه��د ث��رب��ان��ت�����س حم��ا���ص��رة 
اميليو غارثيا غوميت  اال�صباين  امل�صتعرب 
وارث  االندل�صي  "املطبخ  بعنوان  ال�صنوية 
وعامل  امل��وؤرخ  القاها  االندل�صي"،  املطبخ 

االنرثوبولوجيا فريناندو رويدا غارثيا.
وع���ر����س ف���رين���ان���دو غ��ارث��ي��ا خ��ال 
امل��ح��ا���ص��رة ال���ت���ي ا���ص��ت��م��ع ل��ه��ا رئ��ي�����س 
اال�صبانية  االردن���ي���ة  ال�����ص��داق��ة  جل��ن��ة 
واالعيان  الوزراء  من  وعدد  طاهرامل�صري 
باالرث  االندل�صي  املطبخ  لتاأثر  واملدعوين 
و�صلوا  الذين  وامل�صلمني  للعرب  الغذائي 
حتى  ق��رون   8 فيها  ومكثوا  ا�صبانيا  اىل 
العربي  الغذاء  اأن  اىل  م�صريا   ،1492 عام 
املطبخ  من  كبريا  ج��زءًا  ي�صكل  اال�صامي 
اط��ب��اق  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70 وان  اال���ص��ب��اين 

احللويات اال�صبانية ا�صلها عربي .
املحا�صرة  خ��ال  غارثيا  عر�س  كما 
وكيفية  االندل�صية  االك��ات  من  للعديد 

اعدادها.
بدروها، بينت ال�صفرية االإ�صبانية لدى 
اأهمية  دابالو�س،  بانيون  اأرانثاثو  اململكة 
الت�صامح  تعزز  التي  املحا�صرات  تلك  مثل 
والتوا�صل واحلوار وال�صات بني الثقافات، 
العريقة  العربية  التقاليد  بني  والعاقة 

والعامل املعا�صر.
 1905  ( غوميث  غارثيا  اأن  اىل  ي�صار 

�صاحب  اإ�صباين،  م�صتعرب  هو   )1995  -
واالأدب  التاريخ  حول  من  املوؤلفات  العديد 

العربيني قدميًا وحديثًا، وقد ترجم الكثري 
من الن�صو�س العربية اإىل  االإ�صبانية.

*عمان 
ال��ن��زاه��ة  هيئة  جمل�س  رئ��ي�����س  ق���ال 
ومكافحة الف�صاد مهند حجازي، اأن االأردن 
الدولية  االتفاقية  على  ت�صديقه  ومنذ 
م��واءم��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س  ال��ف�����ص��اد  ملكافحة 
الت�صريعات الوطنية مبا يتوافق مع جوانب 

عديدة من اأحكام هذه االتفاقية.
هي  التعديات  هذه  اآخ��ر  اأن  واأ���ص��اف، 
ن�صعى  حيث  االأردين،  الربملان  يف  املنظورة 
واإدارًي���ا  مالًيا  الهيئة  ا�صتقالية  لتاأكيد 
الت�صويات  الإج���راء  �صاحياتها  وتو�صيع 
االقت�صادية  اجلرائم  قانون  الأحكام  وفًقا 
التحقيقات  اج���راء  ح��ق  منحها  وك��ذل��ك 
املتح�صلة  االأم��وال  غ�صل  بجرائم  املتعلقة 
مرتكبي  مع  وامل�صاحلة  الف�صاد  جرائم  عن 
لدى  الرثوة  منو  ومراقبة  الف�صاد،  جرائم 

امل�صوؤولني وفق قانون الك�صب غري امل�صروع .
االت�صال  ع��رب  م�صاركته  خ��ال  وق��ال 
ل��اأمم  اال�صتثنائية  ال����دورة  يف  امل��رئ��ي 
املتحدة ملكافحة الف�صاد التي بداأت اأعمالها 
على  مرة  غري  اأكّدنا  االأردن  يف  "اأننا  اخريا 
دول  على  باالنفتاح  ومهتمون  معنيون  اأننا 
قطعت  ال��ت��ي  تلك  وخا�صة  ك��اف��ة  ال��ع��امل 
مكافحة  �صعيد  على  متقدمة  اأ���ص��واًط��ا 
احلوكمة  فكرة  بنجاح  وطّبقت  الف�صاد 
ال��دويل  املجتمع  تقدير  ونالت  الر�صيدة 
نتابع  اأننا  الف�صاد، كما  موؤ�صر مدركات  على 
ال�صعيدين  على  املبذولة  اجلهود  كثب  عن 
وحت�صيل  ال���ص��رداد  وال���دويل  االإقليمي 

االأموال الناجمة عن ممار�صات الف�صاد" .
وبنّي، اأن الهيئة ابرمت مذكرات تفاهم 
دول  م��ن  العديد  م��ع  ثنائية  واتفاقيات 
وخا�صة  افريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

بدايات  يف  ال��دول  ه��ذه  بع�س  ك��ان  عندما 
االطاع  من  لتمكينها  الف�صاد  على  حربها 
مبا  قيا�ًصا  رائدة  كانت  التي  جتربتنا  على 
كان عليه احلال يف تلك الدول. واأ�صار اإىل 
عاقات  ال��دويل  ال�صعيد  على  للهيئة  اأن 
ا مع جمموعة من دول  متميزة ومثمرة اأي�صً
جتاربها  من  لا�صتفادة  االأوروب��ي  االحتاد 
على  وللتعّرف  الف�صاد  مكافحة  جم��ال  يف 
معها  اخلربة  وتبادل  واجنازاتها  براجمها 
على �صعيد بناء قدرات الكوادر حيث تعزز 
تواأمة  م�صروعي  باطاق  التعاون  هذا  مثل 
 2012 عامي  تنفيذه  مت  فنلندا  مع  االأول 
ال��راب��ع  يف  اط��اق��ه  مّت  وال��ث��اين   2013 و 
والع�صرين من �صهر اأيار املا�صي مع جمهورتي 

ليتوانيا والنم�صا .
االأردن  حر�س  اىل  كلمته  يف  اأ�صار  كما 
موؤمترات  جميع  يف  الفّعالة  امل�صاركة  على 
ال��دول االأط���راف واأن��ه ك��ان ل��اأردن �صرف 
االأول  كانون  يف  االأول  املوؤمتر  ا�صت�صافة 
العربية  ال�صبكة  اأن  اإىل  الف��ًت��ا   ،2006
تاأ�ص�صت  ال��ف�����ص��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ل��ل��ن��زاه��ة 
عام  ح��زي��ران  يف  اأرا���ص��ي��ه  م��ن  وانطلقت 

. 2008
"اننا يف االأردن ويف �صبيل بناء  واأ�صاف 
اأجهزة  خمتلف  تعمل  املواطنني  مع  الثقة 
الدولة وخا�صة الرقابية منها ويف مقدمتها 
ودي��وان  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
ومكافحة  االأموال  غ�صل  ووحدة  املحا�صبة 
على  االأردين  املركزي  البنك  يف  االإره���اب 
االإع���ام  م��ع  اجل��ي��دة  ال��ع��اق��ة  ا�صتثمار 
املواطن  لو�صع  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
يف  �صفافية  بكل  االأردين  االإجنار  �صورة  يف 
جمال مكافحة الف�صاد بالقدر الذي ت�صمح 

يوؤثر على  الناظمة ومبا ال  الت�صريعات  به 
يف  كانت  �صواء  الق�صايا  يف  التحقيقات  �صري 
مرحلة التحقيق والتحري اأو منظورة اأمام 
اغتيال  يف  ا  اأي�صً يت�صبب  ال  ومب��ا  الق�صاء 

ال�صخ�صية .
اإدام��ة  خ��ال  من  الهيئة  ت�صعى  كذلك 
واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ع  التوا�صل 
ومنظمات املجتمع املدين لن�صر قيم ومعايري 
النزاهة الوطنية التي اعتمدتها احلكومة 
ر�صمًيا وتتمثل يف �صيادة القانون وال�صفافية 
وامل�صاواة  والعدالة  وامل�صاءلة  واحلوكمة 
وتكافوؤ الفر�س، كذلك مّت اإعادة النظر يف 
الف�صاد  ملكافحة  الوطنية  اال�صراتيجية 
واإعادة تر�صيق براجمها وم�صروعاتها وفًقا 
ال�صاحتني  على  وامل�صتجدات  للمعطيات 

املحلية والدولية.
ه��ذه  ت��ك��ون  الأن  نتطّلع  ان��ن��ا  وقال" 
الدولية  امل�صاعي  لتقييم  فر�صة  ال��دورة 
والفا�صدين  الف�صاد  ملكافحة  املتوا�صلة 
وك��ذل��ك ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��واط��ن 
الُبنى  ت��ع��ت��ور  ال��ت��ي  وال��ث��غ��رات  ال�صعف 
ما  غالًبا  التي  واالإج��رائ��ي��ة  الت�صريعية 
واأعوانهم  للفا�صدين  املثالية  البيئة  تهيئ 
وخا�صة  دولهم،  مقدرات  على  لاعتداء 
م��ع م��ا ي�����ص��ه��ده ال��ع��امل م��ن ت��ط��ّور تقني 
يف  ياأتي  انعقادها  اأن  ورغ��م  وتكنولوجي 
كورونا  جائحة  ب�صبب  �صعبة  ظروف  ظل 
اق��ت�����ص��ادًي��ا  ال�صلبية  اآث���اره���ا  انعك�صت 
الدويل  املجتمع  على  ا  و�صحيًّ واجتماعًيا 
مل  للفا�صدين  منا�صبة  ظ��روًف��ا  وه��ي��اأت 
ب��رام��ج  اأع����اق  مم��ا  ب��ه��ا  يحلمون  ي��ك��ون��وا 
الغالبية  لدى  امل�صتدامة  والتنمية  النمو 

العظمى من دول العامل واالأردن منها.

*عمان 
اإن  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  ق��ال 
املت�صاعدة  االإ�صرائيلي  االحتال  جرائم 
الفل�صطيني  ال�صعب  اإرادة  م��ن  ت��ن��ال  ل��ن 
يف م��وا���ص��ل��ة ن�����ص��ال��ه ح��ت��ى ع��ودت��ه اىل 
امل�صتقلة  دولته  ا�صتقال  وجت�صيد  اأر�صه، 

بعا�صمتها القد�س ال�صريف.
واأ�صاف املجل�س الوطني، يف بيان، اأ�صدره 
ال�صبت، مبنا�صبة الذكرى ال� 54 لنك�صة عام 
1967: اإن هذه اللحظة الفارقة يف م�صرية 
احلرب  ظل  ويف  الفل�صطيني،  ال�صعب  ن�صال 
وع�صابات  االحتال  ي�صنها  التي  املفتوحة 
االأرا���ص��ي  على  االإره��اب��ي��ني  امل�صتوطنني 
واملقد�صات الفل�صطينية، تتطلب من اجلميع 
واإنهاء االنق�صام، واإجناز  ال�صفوف،  توحيد 
الوحدة الوطنية يف اإطار منظمة التحرير، 
باعتبارها املمثل ال�صرعي والوحيد لل�صعب 
ت��واج��ده،  اأم��اك��ن  جميع  يف  الفل�صطيني 
اال�صرائيلي  االح��ت��ال  ع���دوان  ملواجهة 

و�صيا�صاته العن�صرية.
الفل�صطيني  ال�صعب  اأب��ن��اء  ان  واأك���د 
والت�صحية  ال�صمود  معاين  اأروع  �صطروا 
خ����ال ����ص���ن���وات االح����ت����ال ال��ط��وي��ل��ة، 
وحدتهم  وت��ع��ززت  مواجهتهم  وت��وح��دت 

وال�صفة  القد�س  يف  االأر�س  على  الن�صالية 
يف  ح�صل  كما   ،1948 عام  وارا�صي  وغ��زة 
وجودهم  عن  دفاعا  املا�صي،  اأي��ار  ع��دوان 
اإن��ه��اء  دون  م��ن  ان��ه  م��وؤك��دي��ن  وحقوقهم، 
فيها  مبا  الفل�صطينية  لاأرا�صي  االحتال 
مدينة القد�س، فلن تنعم املنطقة بال�صام 

واال�صتقرار.
االحتال  حكومة  �صيا�صات  ان  واأ�صاف 
االر���س  على  اال�صتعمارية  واإج��راءات��ه��ا 
التي يجب ان تعتمد  ت�صعى لن�صف االأ�ص�س 
الفل�صطينية،  للق�صية  حلول  اأي��ة  عليها 
ل��اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ق���رار  وال�صيما 
املتحدة رقم 67/19 لعام 2012، الذي منح 
فل�صطني �صفة "دولة مراقب غري ع�صو" يف 
االأمن  جمل�س  قرار  وكذلك  املتحدة،  االأمم 
الدويل رقم 2334 لعام 2016 الذي يعترب 
باطا  و�صوره  ا�صكاله  بجميع  اال�صتيطان 
ويجب وقفه، والقرار 194 اخلا�س بق�صية 

الاجئني الفل�صطينيني.
ت�صابق  االح��ت��ال  حكومة  اأن  واأك��د 
يف  ال��ت��ه��وي��د  �صيا�صة  تنفيذ  يف  ال��زم��ن 
الق�صري  وال��ت��ه��ج��ري  ال��ق��د���س،  م��دي��ن��ة 
اأح��ي��اء  م��ن��ازل��ه��م، يف  م��ن  ل��ل��م��ق��د���ص��ي��ني 
ال�صيخ  حي  يف  وخ�صو�صا  املحتلة،  القد�س 

ج���راح، وب��ل��دة ���ص��ل��وان، واع��ت��داءات��ه��ا 
واال�صتياء  املقد�صات،  على  املت�صاعدة 
ع��ل��ى االأرا����ص���ي، وب��ن��اء امل�����ص��ت��وط��ن��ات، 
داعيا  العدوانية،  االأعمال  من  وغريها 
ل��ت��وف��ري احل���م���اي���ة ال���دول���ي���ة ل��ل�����ص��ع��ب 
وحماية  ومقد�صاته  واأر�صه  الفل�صطيني 
اإره��اب  من  وممتلكاته  ون�صائه  اطفاله 
دولة االحتال، وفقا ملا جاء يف اتفاقية 
العامة  اجلمعية  وقرار  الرابعة،  جنيف 

.2018 لعام  املتحدة  لاأمم 
وطالب املوؤ�ص�صات الدولية ويف مقدمتها 
م�صوؤوليتها  بتحمل  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س 
انتهاكات  ع��ل��ى  واحل��ا���ص��م  ال��ق��وي  ب��ال��رد 
واتخاذ  لقراراتها،  املتوا�صلة  اإ�صرائيل 
ال�صام  مبتطلبات  تلزمها  فعلية  اإج��راءات 
الفل�صطيني  ال�صعب  املبني على حق  العادل 
يف مم��ار���ص��ة ت��ق��ري��ر م�����ص��ريه ع��ل��ى اأر���ص��ه 
الدولة  واإقامة  االأر���س،  �صعوب  من  كغريه 
وعا�صمتها  ال�صيادة،  ذات  الفل�صطينية 
الاجئني  ق�صية  وح��ل  ال��ق��د���س،  مدينة 
الذي  احلل  وهو   ،194 القرار  ا�صا�س  على 
ي�صكل اأ�صا�س االإرادة الدولية حلل الق�صية 
ال�صرعية  ق����رارات  وف���ق  الفل�صطينية، 

الدولية ذات العاقة.

مؤرخ اسباني: 70 بالمائة من اطباق 
الحلويات االسبانية اصلها عربي

االردن يشارك في الدورة االستثنائية 
لألمم المتحدة لمكافحة الفساد

الوطني الفلسطيني: نضال شعبنا متواصل 
لتجسيد استقالل دولته وعاصمتها القدس

مقال رئيس التحرير

ح����ني ان���ف�������ص���خ ال��ع��ق��د 
طويلة-  ���ص��ن��وات  قبل  ال��دول��ة-  م��ع  االجتماعى 

االآن  عليه  نحن  ما  اإىل  وو�صلنا  اأ�صكاله  وتطورت  حدته  ت�صارعت 
عن  يعجز  العقد  ه��ذا  حبات  باتت  حتى  متاًما  العقد  انفراط  من 
انتكا�صة  من  حالًيا  نعي�صه  وم��ا  العامل،  يف  ال�صحرة  اأعظم  جمعها 
ملفات اجتماعية و�صيا�صية و�صلوكية وفقر وبطالة وياأ�س واحباط 
وف�صاد �صمل الرب والبحر واجلو �صببه متاما انف�صاخ العقد بني الدولة 
واملواطن،  فالدولة اأ�صبحت تنظر للمواطن كالبقرة احللوب خملوق 
فقط لدفع اجلباية وال�صرائب  دون اأن تقدم له �صيئا �صوى الرقم يف 

�صجل االحوال املدنية وعند الوفاة.
 جان جاك رو�صو حني و�صع قواعد »العقد االجتماعى« الذى هو 
اأ�صا�س العاقة بني الدولة )اأى دولة( واملواطن )اأى مواطن( واملبنى 
ح�صاًبا  يعمل  مل  واملواطن  الدولة  الطرفني:  بني  الثقة  اأ�صا�س  على 
واملجتمع  والدولة  بالعقد  احلائط  عر�س  اجلميع  فيه  ي�صرب  ليوم 
واملواطن مبا فى ذلك اجلماد واحليوان والنبات لي�صبح املجتمع م�صًخا 

للب�صرية جمعاء.
واملحكوم  احلاكم  بني  العاقة  باأن  ال�صيا�صة  علم  يف  املعروف  من 
من  العاقة  توؤطر  اجتماعي”  “عقد  �صراكة  وثيقة  عن  عبارة  هي 
العقد  هذا  بنود  تطبيق  على  وبناء  والواجبات  احلقوق  بيان  خال 

تكون �صكل العاقة بني الطرفني .
اال�صا�صية  احلياة  متطلبات  توفري  الدولة  على  باأن  العقد  يعرف 
العمل  توفري  احل��ال  وبطبيعة  وم�صكن  وم�صرب  ماأكل  من  للمواطن 
من   ، بدونها  العي�س  االن�صان  ي�صتطيع  ال  التي  احلقوق  من  وغريها 
جهة اخرى يكون للدولة على املواطن حق احرام القانون واحلفاظ 
العام لذلك عندما  ال�صالح  ملا فيه  على االمن وتطبيق اوامر الدولة 
القيام بواجباتها وم�صوؤولياتها جتاه رعاياها يبداأ  الدولة يف  تف�صل 
املواطنني يفقدون الثقة بهذه ال�صلطة ويحتجون عليها و تكون بذلك 

قد بداأت ت�صري على طريق االنهيار والف�صل.
عليه  يطلق  ما  او  العربي  الوطن  يف  ال�صعبية  الثورات  تكن  مل 
وويات  �صراعات  من  خلفه  وما  العربي”  “الربيع  م�صطلح  البع�س 
والفقر  التهمي�س  من  ال�صيا�صية  االنظمة  ملمار�صات  وتراكم  نتاج  اال 
والبطالة و�صوء اخلدمات ناهيك عن الظلم والف�صاد الذي ا�صبح �صمة 
بارزة يف خمتلف موؤ�ص�صات هذه الدول فكانت النتيجة فادحة حيث 

مت عاج الفو�صى بفو�صى اكرب واخلراب بالدمار.
هناك موؤ�صرات للدولة الفا�صلة ومن هذه املوؤ�صرات

�صرعية  درج��ة  مب��دى  يتمحور  واأهمها  ال�صيا�صية:   املوؤ�صرات 
وم�صداقية نظام احلكم، تراجع قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات 
ممار�صات  وانت�صار  القانون  حكم  تطبيق  تعليق  اأو  تعطيل  العامة، 
انتهاك حقوق االإن�صان، تنامي حالة من ازدواجية امل�صوؤولية االأمنية 
من  حالة  وجود  الدولة،  �صلطة  ت�صاهي  ب�صلطة  جهة  تتمتع  بحيث 
عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي خا�صة على امل�صتوى املوؤ�ص�صاتي، تزايد حدة 

التدخل اخلارجي �صواء من جانب دول اأو فاعلني من غري الدول.
التنمية  معدل  انتظام  ع��دم  واأهمها  االإقت�صادية:   املوؤ�صرات 
بدرجات  الوطني  االقت�صاد  و�صع  تدهور  ا�صتمرار  االقت�صادية، 
الف�صاد  معدالت  ازدياد  اإىل  باالإ�صافة  حادة،  اأو  متفاوتة  تدريجية 

وانت�صار املعامات العرفية.
ال�صغوط  ت�����ص��اع��د  م��احم��ه��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة: م��ن  امل���وؤ����ص���رات 
ال��دول��ة،  يف  ال�صكان  كثافة  بارتفاع  عنه  ويعرب  الدميوجرافية، 
االأ�صا�صية،  االحتياجات  من  املجتمع  يف  االأف��راد  ن�صيب  وانخفا�س 
تزايد حركة الاجئني ب�صكل كبري اإىل خارج الدولة، اأو تهجري عدد 
من ال�صكان يف منطقة داخل الدولة ب�صكل ق�صري، وجود اإرث عدائي 

لدى اأفراد ال�صعب، انت�صار ظاهرة هروب العقول والكفاءات.
وغالًبا ما ياأتي ف�صل الدول على اأ�صعدة متوازية، ال ميكن االإم�صاك 
ال�صعيد  للف�صل على  اأنه ميكن  النتيجة، مبعنى  واأيهما  ال�صبب  باأيهما 
وعليه  االإقت�صادي،  ال�صعيد  على  لف�صل  م�صببًا  يكون  اأن  االجتماعي 
تف�صل املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف تدارك الف�صل املرتب على ال�صعيدين 
ال�صابقني، لتت�صاعد احتماالت تدخل قوى خارجية يف الدولة، وقد 
هي  اخلارجية  العوامل  تكون  بحيث  بالعك�س،  الف�صل  دائ��رة  تبداأ 
اخلارجية  العوامل  تت�صبب  اأن  فاإّما  الف�صل،  حلقة  يف  البداية  نقطة 
ز عوامل الف�صل الكامنة داخل الدولة فتظهر اأعرا�صها  فيه، اأو اأن ُتَعِزّ
هذه  وتعد  واملوؤ�ص�صاتية،  واالإقت�صادية  وال�صيا�صية  االجتماعية 
متعددة  وجم��االت  جوانب  تت�صمن  ف�صفا�صة  وا�صعة  نظرة  النظرة 
ومت�صابكة مما ي�صمن احلكم بالف�صل على اأي دولة، وهو بذلك ي�صبح 
قابلة  موؤ�صرات  ت�صميم  اإىل  دفع  مما  مو�صوعي،  غري  ا  حتكمًيّ لفًظا 
ت�صمح  الف�صل  حلالة  تف�صيا  اأك��رث  �صورة  تقدمي  ت�صتطيع  للقيا�س 

باحلكم على �صكل ودرجة ومنط الف�صل الذي تعاين منه كل دولة.

خالد خازر الخريشا

العقد االجتماعي بين 
المواطن والدولة .. ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

وزارة البيئة تحتفل بيوم البيئة العالمي
*عمان 

�صارك االأردن العامل االحتفال بيوم البيئة العاملي الذي ي�صادف 
وجاء  �صنويًا  ح��زي��ران  من  اخلام�س  يف  به  العامل  ويحتفل  ال�صبت 
االإحتفال يف هذا العام، حتت �صعار "اإعادة تاأهيل االأنظمة احليوية.". 

ك�صعار اطلقته االأمم املتحدة للعام 2021.
العاملي  البيئة  بيوم  العامل  احتفاالت  البيئة  وزارة  وت�صارك 
وامل�صتجدات  الق�صايا  جميع  مناق�صة  بهدف  عامليًا،  حدثًا  باإعتباره 
التي تطراأ على النظم البيئية والتنوع احليوي واإعادة تاأهيله جزءًا 
عليها  امل�صتدامة  للمحافظة  املنا�صبة  احللول  وو�صع  منها،  ا�صا�صيًا 
وللتاأكيد على �صرورة واأهمية العمل الدويل اجلماعي وعلى امل�صتويات 
والفيديوهات  الر�صائل  بث  على  ال���وزارة  فعاليات  وت�صتمل  كافة. 
البيئية، عرب موقعها الر�صمي ومواقع التوا�صل االجتماعي للمديريات 

يف املحافظات، للحديث عن اأهمية هذه املنا�صبة.
البيئة نبيل م�صاروه لوكالة االأنباء االأردنية )برا(،  وقال وزير 
منه  اإميانًا  العاملي،  البيئة  بيوم  احتفاالته  العامل  ي�صارك  االأردن  ان 
املحوري  دوره  وانطاقًا من  املحافظة عليها،  البيئة و�صرورة  باأهمية 
بني دول العامل التي توؤمن باأن العمل البيئي، م�صوؤولية تقع على عاتق 
الدوليني  ال�صركاء  مع  بالعمل  ملتزمة  اململكة  اأن  اإىل  وا�صار  اجلميع. 
واإع��ادة  احليوي  والتنوع  البيئة  على  املحافظة  يف  كافة  واملحليني 

تاأهيله .
الوطنية  االلتزامات  مع  ان�صجامًا  ياأتي  االلتزام  هذا  اأن  واأ�صاف، 
�صمن االتفاقية الدولية للتنوع احليوي واأهمية العمل اجلاد وامل�صتدام 
للحفاظ على البيئة والتنوع احليوي واعادة تاأهيله. واأو�صح م�صاروه، 
احلرارة  درج��ات  وارتفاع  الغابات  يف  حرائق  من  تعاين  الطبيعة  اأن 
بدرجات عالية، وقطع اال�صجار واإزالة الغابات والفي�صانات الكارثية 
يوؤثر  ومازال  اأثر  الذي  والطيور  للحيوانات  اجلائر  وال�صيد  املدمرة 
�صلبًا على التنوع احليوي واتزانه واإعادة تاأهيله، خا�صة ونحن نواجه 
يف هذه الفرة جائحة كورونا، التي تعترب وباًء عامليًا ذو ات�صال ب�صحة 
يوم  حتديد  على  العامل  فيه  اجمع  الذي  الوقت  ويف  احليوي،  نظامنا 
عاملي �صنوي يف اخلام�س من حزيران من كل عام لاحتفال بيوم البيئة 
املختلفة،  بعنا�صرها  البيئة  حلماية  املطلق  دعمهم  الإظهار  العاملي، 

وليكون يومًا عامليًا للتوعية البيئية، تت�صارك به جميع دول العامل.
تعد  احليوية"،  االأنظمة  تاأهيل  "اإعادة  ق�صية  اأن  امل�صاروه،  وبني 
من الق�صايا احلا�صمة واملوؤثره يف ع�صرنا احلايل والتي جاءت ك�صعار 
اأمام  اجمع  العامل  واأن  العاملي،  البيئة  بيوم  العام  هذا  الحتفالية 
مفرقات حا�صمة، فاإن االآثار العاملية لق�صية االهتمام بالبيئة واإعادة 
تاأهيل االأنظمة احليوية، وا�صعة النطاق ومل ي�صبق اأن �صهدها العامل 
اأ�صبحت  باأ�صره من قبل، حيث انعك�صت االآثار املدمرة عليها بطريقة 
يوجب  الذي  االمر  العاملي،  الغذائي  واالأمن  االجتماعي  ال�صلم  تهدد 
تكثيف اجلهود الدولية ملكافحة كل ما من �صاأنه ان يوؤثر على البيئية 
كافة  واتخاذ  املمكنة  وبال�صرعة   ، تاأهيله  واإع��ادة  احليوي  والتنوع 

االإجراءات واحللول اجلذرية ملواجهتها.
اال  اجلغرافية،  رقعته  �صغر  رغم  االأردن  اأن  اإىل  امل�صاروه  واأ�صار 
انه يتمتع بغنى وتنوع فريد باملوائل احليوية، وذلك لتميز الطبيعة 
واالأمناط  والنظم  اجليولوجية  والراكيب  املناخات  بتعدد  االأردنية 

البيئية املتنوعة.
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  مع  وبال�صراكة  عملت  البيئة،  وزارة  اأن  وقال، 
الفاعلة  العديد من االجراءات  اإىل اتخاذ  الوطنية والدولية كافة، 
الذي حبى اهلل االأردن، ومن  تاأهيله،  واإعادة  التنوع احليوي  حلماية 
للمحميات  الوطنية  ال�صبكة  وتاأ�صي�س  اإطاق  االإج��راءات  هذه  اهم 
الطبيعية والتي ت�صمل حاليا 10 حمميات طبيعية متثل كافة االأقاليم 
حممية  واإعان  اململكة،  يف  املختلفة  النباتية  واالمناط  اجلغرافية 
بهدف  االأخرى  امل�صاريع  من  العديد  اإىل  باالإ�صافة  البحرية  العقبة 

احلفاظ على الطبيعة يف اململكة.
هذا  وحتت  العاملي  البيئة  بيوم  االحتفال  اأن  امل�صاروه،  واأ�صاف 
البيئة  على  املحافظة  اأهمية  على  ال�صوء  لت�صليط  ياأتي  ال�صعار 
وعنا�صرها املختلفة واملوارد الطبيعية واعتبارها كراأ�س مال طبيعي، 

يعد تاأثري فقدانها كتاأثري اأي قطاعات حيوية اأخرى.

اتحاد الناشرين يعلن بدء التسجيل 
للمشاركة بمعرض عمان الدولي للكتاب  

*عمان 
عمان  معر�س  ومدير  االأردن��ي��ني  النا�صرين  احت��اد  رئي�س  اأعلن 
يف  للمعر�س  الت�صجيل  باب  فتح  عن  فار�س،  ابو  جرب  للكتاب  ال��دويل 

دورته الع�صرين اعتبارا من اليوم االحد.
)ب��را(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  فار�س  اب��و  وق��ال 
اململكة مبئوية  العام �صمن احتفاالت  �صيقام هذا  املعر�س  اإن  ال�صبت، 
ت�صرين  من   2 وحتى  املقبل،  ايلول   22 من  الفرة  يف  الدولة  تاأ�صي�س 

االول، بالتعاون بني وزارة الثقافة واأمانة عمان الكربى.
ودعا الراغبني بامل�صاركة باملعر�س يف دورة هذا العام 2021  اىل 
 www.unionjp.com الت�صجيل عرب املوقع االلكروين لاحتاد
خال  اململكة  يف  االأبرز  الثقايف  احلدث  يعد  الذي  املعر�س  اأن  مبينا   ،
ال�صنوات اخلم�س االأخرية من حيث عدد الدول امل�صاركة التي جتاوزت 
املتنوعة،  باإ�صداراتها  واجنبية  عربية  ن�صر  دار  و350  دول��ة،   22
ا�صافة اىل عدد الزوار الذي جتاوز اأكرث من 250 األف زائر كل عام، 
اإقامته العام املا�صي ب�صبب ظروف جائحة كورونا التي اأثرت  تعذرت 
على القطاع الذي مت ت�صنيفه من القطاعات املت�صررة من قبل اجلهات 

الر�صمية.
ال�صحية  اال�صراطات  وفق  �صتقام  احلايل  العام  دورة  اأن  واأو�صح 
التي تتطلبها الظروف والتي تعتمدها اجلهات املعنية، كما �صيتم العمل 
على الن�صاطات املرافقة للمعر�س من برنامج ثقايف، واختيار �صخ�صية 

املعر�س الثقافية وفقا لهذه التطورات.
معر�س  الإقامة  دعمها  يف  الثقافة  وزارة  جهود  فار�س  اأبو  وثّمن 
عمان الدويل للكتاب خال دوراته ال�صابقة، وجهود وزارتي الربية 
الكربى،  عمان  واأمانة  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم، 
الثقايف  احل��دث  هذا  مع  تفاعلها  يف  الوطنية  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 
جائحة  قبل  االخ��رية  دورت��ه  يف  املعر�س  اأن  واأك��د  الكبري.   الوطني 
)القد�س  �صعار  على  حافظ  قبلها  التي  وك��ذل��ك   )2019( ك��ورون��ا 
رف�س  على  و�صعبًا،  قيادًة  االأردن،  ملوقف  تاأكيدًا  فل�صطني(،  عا�صمة 
الها�صمية  والو�صاية  القد�س  عروبة  ت�صتهدف  التي  املخططات  كل 
ال�صعار  على  املحافظة  اىل  ا�صافة  وامل�صيحية،  االإ�صامية  ملقد�صاتها 

املوازي للمعر�س "القراءة حياة".
و�صدد على اأهمية املعر�س يف امل�صهد الثقايف املحلي والعربي، ودوره 
وال�صديقة،  ال�صقيقة  والدول  االأردن  بني  الثقايف  التبادل  تعزيز  يف 
بني  واملعارف  والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  فر�صة  ي�صكل  ال��ذي  االم��ر 
املا�صية  ال�صنوات  العرب، الفتا اىل متيزه خال  االأردنيني ونظرائهم 
جلميع  واملعرفة  العلم  جم��االت  خمتلف  يف  متنوعة  عناوين  بجلب 
االأدب��اء  من  ع��دد  مب�صاركة  كتب  توقيع  حفات  واإق��ام��ة  االأع��م��ار، 
والروائيني املحليني والعرب، اإ�صافة اإىل الربامج والفعاليات اليومية، 

والندوات الفكرية، والقراءات الق�ص�صية لاأطفال.
ي�صار اإىل اأن معر�س عمان الدويل للكتاب اأقيم عام 2016 يف مكان 
وبنهاية  املطار،  طريق  على  لل�صيارات  الدويل  عمان  معر�س  يف  ثابت 
اإ�صافة  للمعر�س،  �صرف  فل�صطني ك�صيف  اأيلول من كل عام، كما حلت 
اإىل االمارات، وم�صر وتون�س، وكرم املعر�س من خال �صخ�صية املعر�س 
جابر،  ابو  روؤوف  الراحل  امل��وؤرخ  مثل:  االأدب��اء  من  ع��ددا  الثقافية 
خري�س،  �صميحة  والروائية  ال�صعافني،  ابراهيم  الدكتور  واالأدي��ب 

وال�صاعر الراحل اأجمد نا�صر.
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*عمان 
يعاين 8ر9 مليون �صخ�س يف ال�صودان اأو 
اجلوع  من  ال�صكان  من  باملائة   21 يعادل  ما 
احلاد ح�صب برنامج االأغذية العاملي الذي 
اأ�صار اإىل اأن التغذية و�صوء التغذية ميثان 
حالة طارئة وم�صاكل هيكلية يف ال�صودان.

و�صّرحت القائمة باأعمال مدير برنامج 
وارد،  ماريان  ال�صودان،  يف  العاملي  االأغذية 
باأنه مع ا�صتمرار مو�صم اجلفاف حتى الربع 
االأغذية  برنامج  يظل   ،2021 من  االأخ��ري 
مليون   48 بقيمة  نق�س  من  يعاين  العاملي 
م��دى  ع��ل��ى  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  دوالر 

االأ�صهر ال�صتة املقبلة.
واأ�صافت تقول خال موؤمتر �صحفي من 
 : املتحدة  االأمم  اأخبار  مركز  نقله  جنيف 
عاما �صعبا على ال�صودان، مبا يف  كان  "لقد 
واجلراد  واجلفاف  النزوح  يف  م�صاكل  ذلك 
ذلك،  على  وع��اوة  اأخ��رى.  ق�صايا  بني  من 
االأ�صا�صية  الغذائية  ال�صلة  ا�صعار  زادت 
لل�صودان بن�صبة 220 باملائة مقارنة بالعام 

الذي �صبقه".
بريجيون،  دومينيك  ق��ال  جانبه،  من 
واإع����ادة  ال���ط���وارئ  ح���االت  اإدارة  م��دي��ر 
وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  منظمة  يف  التاأهيل 

احلاد  الغذائي  االأم��ن  انعدام  اإن  )الفاو(، 
يعني اأن النا�س ا�صطروا اإىل تقليل نوعية 

وكمية الطعام الذي يتناولونه.
واأ�صاف اأنه من ال�صروري وجود حزمة 
متكاملة لاأمن الغذائي، مبا يف ذلك الدعم 
الزراعي، وبناء قدرة املجتمع على ال�صمود، 

وامل�صاعدة الغذائية.
االأغ��ذي��ة  �صامة  اإن  بريجيون  وق��ال 
ج��زء كبري م��ن االأم���ن ال��غ��ذائ��ي، واأك���د اأن 
ل�صمان  اجلميع  عاتق  على  تقع  امل�صوؤولية 
و�صركات  حكومات  من  االأغ��ذي��ة،  �صامة 

ومنتجني وعاملني وم�صتهلكني.

*بغداد
اإقليم  يف  الب�صمركة  وزارة  وكيل  اأك��د 
من   5 مقتل  ال�صبت،  ال��ع��راق،  كرد�صتان 
اإثر  بجراح،  اآخرين   4 واإ�صابة  الب�صمركة 
العمال  ح��زب  ملقاتلي  كمني  يف  وقوعهم 

الكرد�صتاين.
اإقليم  يف  الب�صمركة  وزارة  وكيل  ونفى 
تعر�س  لزكني  �صرب�صت  العراق  كرد�صتان 
مت  م��ا  وه��و  ت��رك��ي��ة،  ل��غ��ارات  الب�صمركة 

تداوله �صابقا.
حزب  يف  اإعامية  م�صادر  قالت  فيما 

من  الب�صمركة  ح��ذر  احل��زب  اإن  العمال، 
مقاتلي  نفوذ  مناطق  اإىل  ال��دخ��ول  مغبة 
العمال يف منطقة العمادية، لكن الب�صمركة 
زجت بقوات قتالية كبرية اإىل املنطقة، مما 
ا�صطر املقاتلني اإىل الرد على تلك احلركة.  
وكانت م�صادر اأولية قد اأ�صارت يف وقت 
الب�صمركة  عنا�صر  قتل  اأن  ال�صبت،  �صابق، 
جاء على يد غارات جوية وق�صف مدفعي 
جبال  قمم  على  الركية  القوات  قبل  من 
العمادية مبحافظة  بلدة  املطلة على  متني 

دهوك، لكن وكيل الب�صمركة نفى ذلك.

وكان قائد بقوات البي�صمركة قد اأ�صار 
مطلع مايو املا�صي، اإىل اأن "عددا من مقاتلي 
منطقة  يف  قواتنا  هاجموا  العمال  ح��زب 
"اأننا  اإىل  م�صريا  ثقيلة"،  باأ�صلحة  �صيدكان 
وقوع  دون  امل�صلح  الهجوم  دح��ر  من  متكنا 

اإ�صابات".
قبل  ع��راق��ي،  اأم��ن��ي  م�صدر  اأف���اد  كما 
حدثت  "خفيفة"  ا�صتباكات  باأن  اأ�صابيع، 
وحزب  الكردية  "الب�صمركة"  ق��وات  بني 
كرد�صتان  اإقليم  يف  الكرد�صتاين  العمال 

العراق.

*القاهرة 
اأكد املتحدث با�صم وزارة الري امل�صرية 
تعاين  م�صر  اأن  اجل��م��ع��ة،  غ���امن،  حم��م��د 
املائية  م��وارده��ا  واأن  كبري،  مائي  �صح  من 

حمدودة وثابتة.
وقال غامن، خال ت�صريحات �صحفية، 
لر   550 النيل  مياه  من  الفرد  ن�صيب  اإن 

مكعب يف العام.
كبرية  م�صكلة  م��ن  "نعاين  واأ����ص���اف: 
اأي  لدينا  ولي�س  ال�صكانية،  الزيادة  ب�صبب 

رفاهية الإهدار مياه النيل وتلويثها".
الرع  لتاأهيل  القومي  امل�صروع  اأن  وذكر 

جمهودات  بذل  املا�صي  �صبتمرب  منذ  "مت 
الفتا  الري"،  وزارة  قبل  م��ن  فيه  كبرية 
اآالف   7 هو  تنفيذه  من  "امل�صتهدف  اأن  اإىل 
مت  واأنه  كيلو،  اآالف   8 تخطينا  ولكن  كيلو، 
تاأهيلهم  مت  كيلو   1800 من  اأم�س  االنتهاء 
تنفيذ  كيلو   5300 اأي�صا  وهناك  بالفعل، 

على اأر�س الواقع".
تنتهي  �صوف  املرحلة  "هذه  اأن  واأب��رز 
القيادات  اأن  م��وؤك��دا  القادم"،  ال��ع��ام  يف 
واإدارات  ال���وزارة  يف  الرقابية  واالأج��ه��زة 
هذه  مببا�صرة  تقوم  ب��ال��وزارة  التفتي�س 
اأثناء  م�صتمرة  ب�صفة  ومتابعتها  االأعمال 

اأعلى  على  التنفيذ  جودة  ل�صمان  التنفيذ 
امل�صروع  "هذا  قائا:  غامن  وتابع  م�صتوى. 
امل��زارع��ني،  جميع  اإىل  املياه  يو�صل  �صوف 
وبالكمية  املزارع  يحتاجه  الذي  الوقت  يف 
من  نق�صان  اأو  زي���ادة  دون  يريدها،  التي 

االحتياجات املطلوبة من املياه".
االإنتاجية  اأن  اإىل  اخل��ت��ام  يف  واأ���ص��ار 
اإىل   30 من  زادت  الزراعية  املحا�صيل  من 
جت��ارب  "جناح  على  م��وؤك��دا  امل��ئ��ة،  يف   40
من  هم  امل��زارع��ني  اأن  كما  احل��دي��ث،  ال��ري 
املحا�صيل  اإنتاجية  يف  الزيادة  بهذه  اأقروا 

الزراعية".

األغذية العالمي: 8ر9 مليون شخص 
يعانون من الجوع الحاد في السودان

قتلى من البشمركة في كمين كردي شمالي العراق

مصر تتحدث عن وضعها »المائي« 
وخططها لمواجهة »الشح الكبير«

الصليب األحمر: عودة الحياة الطبيعية 
إلى غزة قد يستغرق سنوات

*عمان 
جيل  االأحمر،  لل�صليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  نائب  قال 
كاربونييه، اإن العودة اإىل احلياة الطبيعية بعد ت�صاعد ال�صراع 

يف غزة قد ي�صتغرق �صنوات، اإن مل يكن اأكرث.
واأ�صار كاربونييه على هام�س منتدى بطر�صبورغ االإقت�صادي 
الدولية  اللجنة  اأن  اإىل  الرو�صية  "�صبوتنيك"  لوكالة  الدويل 
تقدم  الفل�صطيني،  االأحمر  الهال  جمعية  مع  االأحمر  لل�صليب 
امل�صاعدة الطبية الطارئة للمحتاجني ويف الوقت نف�صه، ت�صارك 

املنظمة يف اأن�صطة اأخرى لدعم طويل االأجل.
واأ�صاف كاربونييه، اأنه من ال�صروري اإ�صاح �صبكات االإمداد 
اإنتاج  باملياه وتنقية املياه العادمة للوقاية من االأوبئة و�صمان 

الكهرباء.
يف  الدويل  االقت�صادي  بطر�صربغ  �صانت  منتدى  ويعقد  هذا 

عام 2021 يف الفرة من 2 - 5 حزيران اجلاري .

تجميد أم مراجعة؟.. جدل كبير حول 
مصير قاعدة روسيا في السودان

*اخلرطوم 
عربية"،  نيوز  "�صكاي  ملوقع  مطلع  ع�صكري  م�صدر  ك�صف 
اجلمعة، اأن ال�صودان طلب من اجلانب الرو�صي جتميد اتفاقية 
اإقامة قاعدة رو�صية على �صواطئه املطلة على البحر االأحمر 
مل  ال��ذي  الت�صريعي  املجل�س  من  رف�صها  اأو  اإجازتها  حني  اإىل 

ي�صكل حتى االآن.
لكن وكالة اإنرفاك�س الرو�صية قالت، اجلمعة، اإن ال�صلطات 
مت  الذي  االتفاق  من  ين�صحب  مل  ال�صودان  اأن  اأكدت  الرو�صية 
العام  ملو�صكو يف  الب�صري  املخلوع عمر  زيارة  اإليه خال  التو�صل 
هذا  يف  و�صط"  "حل  اإىل  اخل��رط��وم  مو�صكو  ودع��ت   .2017

ال�صاأن.
ال�صوداين  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  اأو�صح  ال�صياق،  ذات  ويف 
حممد عثمان احل�صني اأن باده ب�صدد مراجعة تلك االتفاقية 

التي وقعت يف عهد النظام ال�صابق.
املحادثات  اأن  اإىل  حملية  اإعام  لو�صائل  حديث  يف  واأ�صار 
يف  النظر  الإع���ادة  هدفت  رو�صي  وف��د  مع  م��وؤخ��را  ج��رت  التي 

االتفاقية مبا يحقق م�صالح ال�صودان.
نيوز  "�صكاي  ملوقع  حتدث  ال��ذي  الع�صكري،  امل�صدر  واأك��د 
عربية" �صريطة عدم الك�صف عن هويته، اأن اخلطوة الرو�صية 
املوؤ�ص�صة  داخل  ومن  كبرية  واإقليمية  حملية  معار�صة  واجهت 
القاطع  البحرية  �صاح  قائد  رف�س  اإىل  م�صريا  الع�صكرية، 
على  رو�صية  رادارات  تثبيت  خلطوة  املا�صي  فرباير  نهاية  يف 
ال�صواطئ ال�صودانية، لكن تدخل قيادي كبري يف قوة ع�صكرية 

اأخرى دفع قائد البحرية للراجع عن موقفه.
�صفنا  و�صلت  املا�صي،  فرباير  من  والع�صرين  الثامن  ويف 
على  اال�صراتيجي  بورت�صودان  ميناء  اإىل  رو�صية  حربية 
واعتربت  اجلدل  من  الكثري  اأث��ارت  خطوة  يف  االأحمر،  البحر 
تبلغ  التي  الرو�صية  البحرية  القاعدة  اتفاقية  لتنفيذ  بداية 
يف  رو�صية  بحرية  من�صاأة  اإقامة  على  وتن�س  عاما   25 مدتها 
بالطاقة  تعمل  حربية  �صفن  ا�صتقبال  على  ق��ادرة  ال�صودان 
النووية وت�صتوعب ما ي�صل اإىل 300 ع�صكري ومدين، وي�صمح 

لها با�صتقبال اأربع �صفن يف وقت واحد.
االإمداد  واإع��ادة  االإ�صاح  عمليات  يف  القاعدة  وت�صتخدم 
البحرية  اأف����راد  فيه  ي��رت��اح  اأن  ميكن  وك��م��ك��ان  وال��ت��م��وي��ن 

الرو�صية.
وفقا للدبلوما�صي ووزير خارجية ال�صودان االأ�صبق اإبراهيم 
يف  لها  ع�صكري  وجود  تاأمني  على  رو�صيا  حر�س  فاإن  اأيوب  طه 
الكربى  االأهمية اال�صراتيجية  البحر االأحمر يعك�س  منطقة 

للمنطقة يف ظل �صراع النفوذ احلايل بني القوى الدولية.
ا�صراتيجيا  عمقا  ي�صكل  ال�صودان  اأن  اإىل  اأي��وب  وينبه 
كبريا  اأمنيا  هاج�صا  ت�صكل  التي  االإف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  ملتطقة 
اأمن  م�صاألة  تكون  اأن  ي�صتبعد  ال  فهو  لذلك  الدويل،  للمجتمع 
املهام  من  جزءا  فيه  االأمريكي  النفوذ  وتعزيز  االأحمر  البحر 
القرن  ملنطقة  اخلا�س  االأمريكي  للمبعوث  املوكلة  الرئي�صية 

االإفريقي.
يف  جاء  ال�صودان  يف  اجلديد  الو�صع  اأن  اإىل  اأي��وب  وي�صري 
حكم  فرة  �صادت  التي  ال�صيا�صية  الفو�صى  من  مرحلة  اأعقاب 
كثريا  اأثارت  اتفاقيات  عن  اأ�صفرت  والتي  الب�صري  عمر  املخلوع 
التي  الرو�صية  القاعدة  اإن�صاء  اتفاقية  بينها  ومن  اجلدل  من 
يعتقد اأن التو�صل اإليها مت خال زيارة الب�صري ملو�صكو يف العام 

.2017
ويقول اأيوب اإن تلك االتفاقية وبغ�س النظر عن الطريقة 
كان  كبرية  دولية  عزلة  مع  تزامنت  اأنها  اإال  بها  متت  التي 
الب�صري يف ذلك الوقت، ويف وقت ا�صتدت فيه املعار�صة  يعي�صها 

لنظامه. الداخلية 
رو�صية  قاعدة  وجود  على  املوافقة  م�صالة  اأن  اأيوب  ويرى 
اأو اأي قواعد اأخرى حتتاج اإىل قرار �صيا�صي - ع�صكري يوافق 

عليه برملان خمول باإجازة مثل هذه القرارات اخلطرية.
بور�س  جمال  يحي  اال�صراتيجي  الع�صكري  اخلبري  يوؤكد 
البحر االأحمر يفر�صه واقع  الدويل على منطقة  التناف�س  اأن 
منطقة  يف  ال�صراعات  ظل  يف  معقد  وجيو�صيا�صي  اقت�صادي 

القرن االإفريقي والوجود االإيراين يف اليمن.
املتحدة  الواليات  اإن  عربية"  نيوز  "�صكاي  ملوقع  ويقول 
ورو�صيا وال�صني ودول االحتاد االأوروبي ت�صعى لتعزيز نفوذها 

يف املنطقة الأ�صباب �صيا�صية واقت�صادية.
املوقع  االت��ف��اق  من  اال�صتفادة  تريد  رو�صيا  اأن  ويو�صح 
ظل  يف  كبرية  عقبات  تواجه  لكنها  الب�صري  عمر  املخلوع  مع 
املتغريات التي حدثت يف ال�صودان بعد االإطاحة بنظام الب�صري 

يف اأبريل 2019.
ويوؤكد بور�س اأن طريق احلرير اجلديد يفتح �صهية رو�صيا 
للطريق،  الرئي�صية  املمرات  وال�صني على تعزيز تواجدهما يف 
للتم�صك باتفاق  البحر االأحمر وهو ما يدفع رو�صيا  ومن بينها 

القاعدة البحرية املوقع مع املخلوع الب�صري.

*موسكو
بوتن،  فادميري  الرو�صي،  الرئي�س  رف�س 
�صياق  يف  الطائرات،  خطف  خيار  ا�صتبعاد 
حادثة  على  اأي���ام  بعد  �صادما  ب��دا  حديث 
حادثة  يف  مو�صكو  حليفة  بيارو�صيا،  تورط 

مماثلة.
وكان بوتن يتحدث اإىل ال�صحفي، �صتا�س 
بطر�صربغ  �صان  منتدى  هام�س  على  ناتنزن، 

االقت�صادي العاملي، اجلمعة.
كانت  اإذا  عماد  بوتن  ال�صحفي  و���ص��األ 
مو�صكو �صتحذو حذو بيارو�صيا التي اأجربت 
طائرة "رايان اإير" االإيرلندية على الهبوط 
�صحفي  العتقال  مين�صك  مطار  يف  الق�صري 
كان على متنها، خا�صة اأن رو�صيا لديها قائمة 

باملجرمني املطلوبني" خارج الباد.
وا�صر�صل يف ال�صوؤال: هل �صتجرب رو�صيا 

على  تاياند  اإىل  لندن  م��ن  متجهة  ط��ائ��رة 
االأج��واء  يف  متر  عندما  مو�صكو  يف  الهبوط 
اإذا كان هناك �صخ�س مطلوب على  الرو�صية، 
متنها؟". و�صمت بوتن للحظة، قبل اأن يقول: 
عن هذا ال�صوؤال"، واأثارت اإجابته  اأجيب  "لن 

�صحك اجلمهوره وت�صفيقه.
ومنها  الربيطانية،  ال�صحف  واع��ت��ربت 
�صحيفة "ال�صن" الربيطانية اأن كام الرئي�س 

الرو�صي يعني عمليا اأنه ال ي�صتبعد قيام باده 
بعملية خطف مماثلة للطائرات املدنية.

وك����ان ال�����ص��ح��ف��ي ال��ب��ي��ارو���ص��ي روم���ان 
اإىل  اأث��ي��ن��ا  م��ن  طريقه  يف  بروتا�صيفيت�س 
اأجربت  عندما  ليتوانيا،  عا�صمة  فيلنيو�س، 
املنخف�صة  االإيرلندية  اإير"  "رايان  طائرة 
عا�صمة  مني�صك،  يف  الهبوط  على  التكاليف 

بيارو�صيا، وهناك مت اعتقاله.
معار�صته  بروتا�صيفيت�س  ع��ن  وي��ع��رف 

فجر  ال��ذي  لوكا�صنكو،  األك�صاندر  للرئي�س 
موجة  اخلام�صة  للمرة  املا�صي  العام  انتخابه 
قالت  بعدما  ال��ب��اد،  يف  الغ�صب  م��ن  ع��ارم��ة 

املعار�صة اإن االقراع تعر�س للتزوير.
اأحد  بكونه  ال�صحفي  لوكا�صنكو  ويتهم 

املحر�صني على االحتجاجات.
يوؤيد  اتخاذ موقف  اإىل  و�صارعت مو�صكو   
�صراحة لوكا�صكنو، فيما اعتربت دول غربية 

اأن رو�صيا �صاهمت ب�صكل اأو باآخر باحلادثة.

*بغداد
�صالح،  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  ���ص��دد 
ال�صبت، على املخاطر اجل�صيمة التي تواجهها 
باده، ب�صبب النق�س الكبري يف من�صوب املياه.

واأكد برهم �صالح اأن ملف املياه ي�صتوجب 
وتركيا  ال��ع��راق  ب��ني  وب��ن��اء  �صريحا  ح���وارا 
عدم  م��ب��داأ  على  ي�صتند  و���ص��وري��ا،  واإي����ران 
امل�صوؤولية  وحت��م��ل  ط���رف،  ب���اأي  االإ����ص���رار 

امل�صركة.
عقود،  منذ  واإي��ران  تركيا  من  كل  وت�صن 
ت�صبب  مما  العراق،  جارهما  على  مياه  حرب 
باد  يف  ال��زراع��ي��ة  الهكتارات  اآالف  ب��دم��ار 

الرافدين.
وقال �صالح: "7 مايني عراقي ت�صرر من 
البلد  و�صكان  اال�صطراري،  والنزوح  اجلفاف 
�صيت�صاعف من 38 مليون اليوم اإىل 80 مليون 

املخاطر  ُي�صاعف  وه��ذا   ،2050 عام  بحلول 
االقت�صادية واالجتماعية لتغري املناخ".

واأ�صاف "بناء ال�صدود على دجلة والفرات 
ُيهدد  وب���ات  امل��ي��اه  يف  م��ت��زاي��د  لنق�س  اأدى 
ال�صرب وزحف  مياه  الزراعي وتوفري  اإنتاجنا 

الل�صان امللحي نحو �صط العرب".
عجزا  يواجه  قد  العراق  اأن  �صالح  واأك��د 
املياه  م��ن  مكعب  م��ر  مليار   10.8 اإىل  ي�صل 

�صنويا بحلول عام 2035. 
من  باملئة   54 اأن  العراقي  الرئي�س  واأك��د 
زراعيا  فقدانها  خلطر  معّر�صة  العراق  اأر�س 
على  الت�صحر  ي��وؤث��ر  بينما  التملح،  ب�صبب 
اآث��ار  وباتت  ال��ب��اد.  م�صاحة  من  باملئة   39
على  واإي��ران  تركيا  ت�صنها   التي  املياه  حرب 
ال��زراع��ي��ة  احل��ي��اة  ع�صب  ت�صرب  ال��ع��راق، 
العراقي، وال تقت�صر تداعياتها على الزراعة 
املياه  وخمزون  احليوانية  الرثوة  بل  فح�صب، 

"نهر الزاب"  اال�صراتيجي، فقطع اإيران ملياه 
"�صد دكان"  املياه يف  االأ�صفل، جعل خمزونات 
منا�صيب  اأما  م�صبوق.   غري  انخفا�صا  ت�صجا 
نهري دجلة والفرات، فهي يف تناق�س م�صتمر، 
اأن باتت ورقة �صغط �صيا�صي ت�صتخدمها  بعد 
احل�صول  اأجل  من  بغداد  على  لل�صغط  اأنقرة 
على ت�صهيات جتارية، مما ت�صبب يف الق�صاء 
وه��ج��رة  ال��زراع��ي��ة  ال��ه��ك��ت��ارات  اآالف  ع��ل��ى 

الفاحني الأرا�صيهم.

جواب غريب من بوتن عن سؤال 
»خطف الطائرات«

العراق يئن من »حرب المياه«.. 
وصالح يكشف تداعيات الكارثة

مجلس األمن يدعو الحوثيين للسماح 
للمفتشين بتفقد الناقلة صافر

  
*واشنطن 

اليمن،  يف  احلوثيني  اإىل  ر�صالة  الدويل  االأمن  جمل�س  وجه 
"بدون تاأخري"  طالب فيها ال�صماح ملفّت�صني دوليني باأن يتفّقدوا 
�صواحل  قبالة  الرا�صية  "�صافر"  املتهالكة  النفطية  الناقلة 
اليمن والتي تهّدد بحدوث كارثة ت�صّرب نفطي، بح�صب نيويورك 

تاميز .
بريطانيا  من  بطلب  عقدها  جل�صة  ختام  يف  املجل�س  واأ�صدر 
لبعثة  ال�صماح  م�صاعي  اأّن  احلوثيون  اأعلن  بعدما  وذلك  بيانا، 
اإىل  و�صلت  ال�صفينة  بتفّقد  املتحدة  ل��اأمم  التابعة  التفتي�س 

م�صدود". "طريق 
"ت�صهيل  ودعا جمل�س االمن الدويل يف بيانه احلوثيني اىل 
يجروا  لكي  املّتحدة  االأمم  خلرباء  م�صروط  وغري  اآمن  و�صول 
اأولية  �صيانة  مهمة  اإىل  باالإ�صافة  و�صامًا،  حمايدًا  تقييمًا 

لل�صفينة النفطية الرا�صية هناك، وبدون تاأخري.
ال�صوؤون  لتن�صيق  املّتحدة  االأمم  مكتب  اأبلغ  اجلل�صة  وخال 
"ال  املفّت�صني  بعثة  اأّن  االأمن  جمل�س  اأع�صاء  )اأو�صا(  االإن�صانية 

تزال على ا�صتعداد للذهاب" اإىل اليمن لتنفيذ مهّمتها.

أكراد سوريا يسلمون هولندا 
شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

*وكاالت 
اأعلنت ال�صلطات الكردية يف �صمال �صرق �صوريا، اجلمعة، اأنها 
�صت�صلم مواطنني هولنديني مرتبطني بتنظيم داع�س ملمثلني عن 

هولندا، من اأجل اإعادتهم اإىل بادهم.
اإن  الكردية  االإدارة  يف  اخلارجية  العاقات  دائ��رة  وقالت 
الهولندية"  الر�صمية  اجلهات  اإىل  داع�س  من  مواطنني  "ت�صليم 
غرينيت�س  بتوقيت   08:00 ال�صاعة  عند  ال�صبت  يح�صل  �صوف 
يف مقرها يف القام�صلي. وبينما مل يتم اإعطاء تفا�صيل اإ�صافية، 
فقد قال عبد الكرمي عمر، امل�صوؤول يف الدائرة، لوكالة فران�س 
بر�س، اإن هوؤالء الذين �صيتم ت�صليمهم لي�س من بينهم اأي مقاتلني 
من تنظيم داع�س. ومنذ �صقوط تنظيم داع�س، دعا اأكراد �صوريا 
املحتجزين  االأجانب  اإعادة  اإىل  م�صتمر  ب�صكل  الدويل  املجتمع 
اآذانا  الدعوة  تلق هذه  بلدانهم. ومل  اإىل  �صوريا  �صرق  �صمال  يف 
من  معظمهم  قليل  لعدد  اإال  االآن  حتى  ُي�صمح  مل  اإذ  �صاغية، 
االأطفال بالعودة. وعام 2019 �صلمت ال�صلطات الكردية طفلني 

يتيمني هولنديني الإعادتهم اإىل بادهما.

الصين تقر استخدام لقاح 
سينوفاك لألطفال من سن الثالثة

*بكني
ويدونغ،  ال�صينية، يني  بيوتك  �صينوفاك  �صركة  رئي�س  قال 
اال�صتخدام  اأق��رت  ال�صني  اإن  الر�صمي،  للتلفزيون  ت�صريح  يف 
الطارئ للقاح الذي تنتجه ال�صركة للوقاية من فريو�س كورونا، 

للفئة العمرية من �صن الثالثة وحتى 17 عاما.
وترف�س حملة التطعيم يف ال�صني، التي اأعطت اأكرث من 723 
مليون جرعة حتى الثالث من يونيو اجلاري، منح لقاحات ملن هم 

دون الثامنة ع�صرة عاما.
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*وكاالت
اأكد اأحمد عبد القادر، املدير الفني 
اأجل  من  �صيجتهد  فريقه  اأن  ل�صحاب، 
بطولة  م��ن  املقبلة  باملرحلة  الظهور 
تقوده  اأف�صل  ب�صورة  املحرفني،  دوري 

اإىل حتقيق االنت�صارات.
واأج���رى ك����ووورة، ح���وارا م��ع عبد 
�صحاب  مع  عقده  اأن  فيه  ك�صف  القادر، 
اأو  �صرط  اأي  وجود  من  ويخلو  مفتوح، 

مدة زمنية.
انخفا�س  �صبب  القادر  عبد  وك�صف 
دوري  لبطولة  ال��ع��ام  الفني  امل�صتوى 

املحرفني.
وجاء ن�س احلوار، كالتايل:

توقف  ف���رة  م��ع  تتعاملون  ك��ي��ف 
بطولة الدوري؟

بالن�صبة  مفيدة  التوقف  ف��رة   -
موؤخرا،  القيادة  دفة  ت�صلمت  فقد  يل، 
للوقوف على  الكايف  الوقت  مما منحني 
والتكتيكية  والبدنية  الفنية  احلالة 

لكل العب.
�صحاب  ف��ري��ق  هيكل  اأن  اأعتقد   -
بع�س  ففي  ال��ن��ظ��ر،  الإع����ادة  بحاجة 
املراكز لدينا العبني فوق احلاجة، ويف 

ذلك  ومع  النق�س،  نعاين  اأخ��رى  مراكز 
منتلك عدة عنا�صر مميزة وبخا�صة يف 

خط الهجوم وحرا�صة املرمى.
�صحاب  ف��ري��ق  م�صكلة  تكمن  اأي���ن 

بال�صبط؟
منطقة  يف  لاعبني  بحاجة  نحن   -
اأك��رث  بتجربة  نقوم  حاليا  االرت��ك��از، 
املقبلة  املرحلة  يف  ون�صعى  الع��ب،  م��ن 
مع  حاليا  ويتدرب  �صفوفنا،  تعزيز  اإىل 
الفريق الاعبني �صالح اجلوهري ومعاذ 

العموري.
ماذا ميثل لكم الفوز قبل يومني على 

اجلزيرة بخما�صية نظيفة؟
- من ناحية معنوية الفوز مهم، لكن 
لي�صت  الودية  املباريات  واقعيني،  لنكن 
وجود  على  موؤ�صرا  تعطي  رمبا  مقيا�صا، 

حت�صن.
- اجلزيرة لعب بعنا�صر �صابة حيث 
بتدريبات  ينخرطون  العبني   8 يفتقد 

املنتخبني االأول واالأوملبي.
م���ا ���ص��ب��ب ت��ع��اق��دك��م م���وؤخ���را مع 

الربازيلي اإميانويل؟
مني،  بتو�صية  معه  التعاقد  مت   -
بالتدريب  بروف�صور  اإميانويل  الربازيلي 
عن  غني  وهو  مهم،  جانب  وهذا  البدين 
يف  �صنوات   9 ملدة  عمل  حيث  التعريف 
املنا�صب  من  ووج��دت  االأردين،  املنتخب 
اال�صتفادة من خربته يف رفع اجلاهزية 

البدنية لاعبي �صحاب.
كم تبلغ مدة عقدك مع �صحاب؟

- اأنا ابن نادي �صحاب، ولعبُت له 18 
مفتوح  وعقدي  بيننا،  �صروط  ال  عاما، 

غريحمدد مبدة زمنية.
جديدة  اإ�صراتيجية  ه��ن��اك  ه��ل 

بخ�صو�س قطاع الفئات العمرية؟
- و�صعنا اإ�صراتيجية جديدة تقوم 
العمرية،  الفئات  بقطاع  النهو�س  على 
اأن�����س ���ص��ربة، ف�صحاب  امل���درب  ب����اإدارة 
مدينة "والدة" للمواهب، ويف كل اأ�صبوع 
نا�صئ  الع��ب   200 نحو  ل��ل��ن��ادي  ي��اأت��ي 
وهذا  ال��ازم��ة،  لاختبارات  ليخ�صعوا 

�صيء رائع.
هو  العمرية  بالفئات  االهتمام   -
اأ�صا�س اال�صتثمار، وي�صمن بناء م�صتقبل 

اأف�صل لكرة القدم يف نادي �صحاب.
ال��دوري..  يف  انت�صارات  با  �صحاب 

كيف تنظرون اإىل ذلك؟
- خا�س �صحاب 6 مباريات، ولديه 3 
نقاط من 3 تعادالت، وهو واقع يفر�س 
علينا االجتهاد والعمل بجدية من اأجل 
اجل��والت  يف  االن��ت�����ص��ارات  ع��ن  البحث 
املقبلة، رغم اأن هدفنا يف املو�صم احلايل 

الثبات فقط.
اأمام  ال��دوري  يف  املقبلة  مواجهتكم 

اجلليل، كيف تتطلعون لهذا اللقاء؟
-لقاء مهم للغاية، فهو ياأتي من بعد 
فرة توقف، �صنواجه فريقا ال ي�صتهان 
به ولديه عنا�صر جيدة، وطموحنا بكل 
الر�صيد  لتعزيز  الفوز  حتقيق  تاأكيد 

ورفع احلالة املعنوية لدى الاعبني.
بعودة  ال�صماح  خ��رب  تلقيت  كيف 

اجلماهري؟
�صحاب،  �صفوف  يف  العبا  كنُت  اأنا   -
الفريق  ه��ذا  جماهري  ج��ي��دا  واأع����رف 
همم  ���ص��ح��ذ  يف  تلعبه  ال����ذي  وال�����دور 

مفرحا  قرارا  كان  ب�صراحة  الاعبني، 
الفريق  دفع  يف  و�صي�صهم  يل،  بالن�صبة 

لتقدمي االأف�صل خال املرحلة املقبلة.
مباذا تعلق حول اإ�صرابات الاعبني 

عن التدريبات؟
عن  مي��ت��ن��ع  الع���ب  اأي  ���ص��د  اأن����ا   -
ال��روات��ب،  ت��اأخ��ر  ب�صبب  ال��ت��دري��ب��ات 
عقدا  مي��ت��ل��ك  واأخ�����ريا  اأوال  ال��اع��ب 
رمبا  م�صتحقاته،  كامل  على  و�صيح�صل 
الاعبني  مع  اجلانب  ه��ذا  يف  اأتعاطف 
مرتفعة،  روات���ب  يتقا�صون  ال  ال��ذي��ن 

حيث لديهم التزامات.
واالأندية  التعليمات،  تغريت  االآن   -
ال���ت���ي ت���ت���اأخ���ر يف دف����ع م�����ص��ت��ح��ق��ات 
املنع  لعقوبة  عر�صة  �صتكون  الاعبني، 
النقاط،  ح�صم  ورمب��ا  التعاقدات  م��ن 
بدفع  االل���ت���زام  عليها  �صيفر�س  مم��ا 
تعاقدات  واإب��رام  الاعبني،  م�صتحقات 

وفق اإمكاناتها يف امل�صتقبل.
العام  الفني  امل�صتوى  تقييم  كيف 

لدوري املحرفني؟
وهنا  ب�صراحة،  منخف�س  م�صتوى   -
اأ�صع اللوم على الدائرة الفنية يف احتاد 
لديه  يكون  اأن  يجب  ال��ذي  القدم  ك��رة 
االأردين  فالاعب  ال�صديدة،  ال��روؤي��ة 

دخل املو�صم اجلديد وهو منهك متاما.
- املو�صم املا�صي كان االأطول بتاريخ 
كورونا  جائجة  ب�صبب  االأردنية،  الكرة 
االأف�صل  ك��ان  ولهذا  التوقفات،  وك��رثة 
بني  كافية  راح��ة  ف��رة  الاعبني  منح 
املو�صمني، وكان ينبغي اأن تنطلق بطولة 
�صهر  بعد  احلالية  ن�صختها  يف  ال��دوري 

رم�صان.

ميسي يدرس 
مقاطعة كوبا أمريكا

*وكاالت
يف  وب��ر���ص��ل��ون��ة،  االأرج��ن��ت��ني  جن��م  مي�صي،  ليونيل  يفكر 
اإىل قائمة الاعبني املعار�صني خلو�س بطولة كوبا  االن�صمام 

اأمريكا املقبلة على ماعب الربازيل.
وقال كا�صيمريو، العب املنتخب الربازيلي، اإن جميع العبي 
ب�صبب  للبطولة؛  الربازيل  ا�صت�صافة  �صد  متحدون  ال�صامبا، 

الو�صع ال�صحي اخلطري هناك.
كولومبيا  يف  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن  وك����ان 
�صيا�صية  ق�صايا  ب�صبب  البلدين  ا�صتبعاد  مت  لكن  واالأرجنتني، 

وجائحة كورونا.
 13 من  بداية  الربازيل  يف  البطولة  تقام  اأن  املقرر  ومن 
اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  قرار  عقب  اجلاري،  يونيو/حزيران 

بنقل مكان اإقامتها.
ووفًقا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�صبانية، فاإن مي�صي 
منتبه لت�صريحات كا�صيمريو، ويفكر بالطريقة نف�صها، رغم اأنه 

يلتزم ال�صمت يف الوقت احلايل.
واأ�صارت اإىل اأن باقي العبي االأرجنتني لديهم نف�س موقف 
الربازيلي  و�صديقه  الربغوث  بني  ات�صال  يحدث  وقد  مي�صي، 

نيمار خال االأيام املقبلة، للتحدث عن هذه الق�صية.
بني  حمادثات  هناك  اأن  االإ�صبانية،  ال�صحيفة  واأو�صحت 
كبار قادة املنتخبات امل�صاركة يف كوبا اأمريكا، من اأجل االتفاق 

على عدم خو�س البطولة.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" اأن يوم الثاثاء املقبل �صيكون 

حا�صًما يف م�صري اإقامة كوبا اأمريكا.

بوركلمانز: لقاء الكويت مهم 
لكن المشوار يبدأ من نيبال

»ندا« محفزا العبي األزرق: 
موقعة األردن للتاريخ

*وكاالت
اخل�صارة  عقب  الكويتي  املنتخب  لاعبي  ر�صالة  ندا  م�صاعد  وجه 
االآ�صيوية  للت�صفيات  ال�صابعة  املرحلة  �صمن  بثاثية  اأ�صراليا  اأمام 

امل�صركة املوؤهلة ملونديال قطر 2022، وكاأ�س اآ�صيا بال�صني 2023.
وقال جنم الكرة الكويتية الذي يخ�صع لربنامج عاجي يف اخلارج 

يف ر�صالته عرب توير: "هارد لك".
واأردف قائا: "لنفر�س اأننا حققنا الفوز على اأ�صراليا وبالثاثة، 
نتيجة  ننتظر  اأن  وعلينا  هو،  كما  الو�صع  �صيء  ال  �صيتغري،  ال��ذي  ما 

مباراتنا مع االأردن".
لعبناها  ودية،  كاأنها  اأ�صراليا  مباراة  كانت  االأ�صا�س  "من  وتابع: 

لو�صع النقاط على احلروف. ت�صحيح االأخطاء يف مباراة االأردن".
وحرقة"  "غ�صة  من  االآن  الاعبون  به  ي�صعر  ما  يدرك  اأنه  واأكد 

جربها من قبل، ح�صب قوله.
ال�صعبة" م�صريا  الظروف  الرجال يظهر يف  "معدن  اأن  و�صدد على 
وال�صغار  اخل��ربة  العبي  بني  الكويت  ملنتخب  احل��ايل  املزيج  اأن  اإىل 

املوهوبني "له م�صتقبل كبري لو اهتموا باأنف�صهم".
وقال اإن "الركيز والعمل على مباراة االأردن. احلزن على املا�صي 

يجعلني اأخ�صر احلا�صر وامل�صتقبل".
خال  من  التاريخ  يف  اأ�صمائكم  حفر  "باإمكانكم  قائا:  وحفزهم 
مباراة االأردن، ولعله خري �صعور الفرحة من بعد احلزن الكبري جميل 

جدا".
اأعينكم  اأمام  وجمهورها  الكويت  "�صعوا  قائا:  ر�صالته  واختتم 

وقاتلوا من اأجلهم وباإذن اهلل �صنفرح جميعا. الهمة يا رجال".

العبو نيبال: سنخوض مباراتين 
صعبتين أمام األردن وأستراليا

*وكاالت
على   0-2 الثمني  بالفوز  �صعادتهم  عن  نيبال،  منتخب  العبو  عرب 

تايوان، يف املجموعة الثانية للت�صفيات االآ�صيوية امل�صركة.
وقال قائد منتخب نيبال، كريان كومار ليمبو، يف ت�صريحات ن�صرها 
"املدرب اجلديد والت�صكيل اجلديد،  املوقع الر�صمي لاحتاد النيبايل 
الودية  املباراة  من  ا�صتفدنا قبل ذلك  الاعبني،  زيادة ثقة  �صاهم يف 
"نحن �صعداء بالفوز على تايوان، لكننا  واأ�صاف ليمبو  العراق".  اأمام 
اأمام  عليهما  الركيز  يجب  مباراتني  خو�س  اأمامنا  ي��زال  ال  نتعلم، 
بي�صتا  اأجنان  نيبال  اأو�صح هداف منتخب  واأ�صراليا". بدوره،  االأردن 
اأن االأردن  "متكنا من تنفيذ اال�صراتيجية التي و�صعها مدربنا. نعلم 

واأ�صراليا يتمتعان مب�صتوى جيد، ن�صتعد خطوة بخطوة لهما".
اأن الفريق  ونوه العب الو�صط مبنتخب نيبال بوجان اأوبريكوتي، 

متكن من ت�صجيل الفوز من خال جهود املنظومة ككل.
الذي  الفوز  بعد  عالية  فريقنا  "روح  حديثه  اأوبريكوتي  واأمت 
حتقق من خال جهد جماعي م�صرك، لكن اأمامنا مواجهة �صعبة �صد 

االأردن، ثم موقعة اأ�صراليا، ناأمل يف تقدمي االأداء املطلوب".
وي�صتقر منتخب نيبال يف املركز الرابع بر�صيد 6 نقاط، ح�صدها 

من فوزه مرتني على تايوان، ويواجه االأردن، االإثنني املقبل.

*وكاالت
املنتخبات  ت�صفيات  فعاليات  ال��دويل  عمان  �صتاد  م�صمار  �صهد 
العنا�صر  اختيار  بهدف  القوى،  لالعاب  وال�صيدات  للرجال  الوطنية 

التي �صتثمل االأردن يف البطولة العربية التي ت�صت�صيفها تون�س.
وبح�صب ع�صو جمل�س ادارة احتاد العاب القوى )مدير البطولة( 
عبد القادر املحارمة، فان الت�صفية التي اأقيمت فعالياتها وفق االلتزام 
فريو�س  ع��دوى  من  امل�صاركني  بحمايه  املتعلق  ال�صحي  بالربتوكول 
البطوله  ان  اىل  وا�صار  والعبة.  العبًا   150 م�صاركة،  �صهدت  كورونا 
والن�صف،  العام  عن  يزيد  ما  منذ  القوى  العاب  الحت��اد  االأوىل  تعد 
كورونا.  جائحه  تداعيات  ب�صبب  الريا�صيه  الن�صاطات  توقفت  حيث 
 200 �صباق  املحارمة،  بح�صب  االأول  اليوم  مناف�صات  نتائج  وج��اءت 
وحلت  ثانية،   27.8 بزمن  اخلطيب  جلني  االول  باملركز  �صيدات،  مر 
باملركز الثاين ملك العفيفي بزمن 28.3 ثانية، ونتايل طباخي باملركز 
باملركز  ف��ازت  �صيدات،  مر   400 و�صباق  ثانية.   34.4 بزمن  الثالث 
حنني  الثاين  باملركز  وحلت  دقيقة،   1.16 بزمن  اليعاقبة  هيا  االول 
خالد بزمن 1.19 دقيقة. و�صباق 400 مر حواجز، فاز باملركز االول 
باملركز  فاز  رجال،  مر   1500 و  دقيقة.   1.02 بزمن  خرفان  يو�صف 
االول عواد ال�صرفات بزمن 3.57 ثانية، وجاء باملركز الثاين عي�صى 
اجلبايل بفارق 26 ثانية، وحل ثالثا بال عطية بزمن 4.27، ورابعا 

فريد ال�صقار، فيما حل باملركز اخلام�س حمزة امل�صاعيد.
احمد  اخا�س  االول  باملركز  حلت  �صيدات،  مر  �صباق1500  ويف 
�صارة عادل بزمن 5.30 دقيقة،  الثاين  وباملركز  بزمن 5.29 دقيقة، 

وجاءت باملركز الثالث �صوزان جعارات.
ويف �صباق 3 االآف مر، حل باملركز االول عبدالعزيز ال�صانع بزمن 
10.00 دقيقة، وحل ثانيا حمزة الع�صو�س بفارق 34 ثانية، وباملركز 
الثالث جنم الدين ال�صانع. و�صباق 10 االآف مر، جاء يف املركز االول 

راكان اجلبارات بزمن 32.32 دقيقة، وثانيا امين ال�صردي.
و�صباق 10 االآف مر �صيدات، جاءت باملركز االول �صربية املرادات 

بزمن 41.04 دقيقة، وثانيا ناهدة البوات.
اما يف �صباق الوثب الطويل رجال، فاز باملركز االول يحيى جابر 
مر،   6.46 مل�صافة  يون�س  احمد  الثاين  وباملركز  مر،   7.47 مل�صافة 
العتوم  ا�صامة  والرابع  مر،   5.72 مل�صافة  ال�صوملي  �صدام  والثالث 
امل�صري  وحمزة  اخلام�س  باملركز  اليف  وابراهيم  مر،   5.69 مل�صافة 
باملركز االول  فازت  �صيدات،  الطويل  الوثب  و�صباق  ال�صاد�س.  باملركز 
 4.84 مل�صافة  اخلطيب  ي��ارا  وثانيا  مر،   5.20 مل�صافة  الن�صور  �صارة 
مر، وحلت باملركز الثالث نارين مراد، ورابعة ملك قدادة، فيما حلت 

جيفارا قتادة باملركز اخلام�س، ومي�س قوا�صمة �صاد�صا.
للرجال  الوطنية  املنتخبات  ت�صفيات  اختتام  فعاليات  اىل  ي�صار 
م�صمار  على  ال�صبت  غد  يوم  �صباح  �صتقام  القوى  لالعاب  وال�صيدات 

�صتاد عمان الدويل. 

*وكاالت
عليمات  فاتن  الطاولة  لكرة  الباراملبي  املنتخب  العبة  تاأهلت 
لذوي  الطاولة  بكرة  الدولية  �صلوفينيا  بطولة  من  االأربعة  دور  اإىل 

االعاقة، امللحق املوؤهل لباراملبيك طوكيو 2021.
بعد  عليمات  تاأهل  جاء  االردنية  الباراملبية  اللجنة  لبيان  ووفقا 
على  الفوز  حققت  كما   ،1  /  3 بنتيجة  مونتنجرو  العبة  على  فوزها 
العبة �صلوفينيا بنتيجة 3 / 1، وحققت اي�صًا يف دور املجموعات، ربع 

النهائي فوزًا �صعبًا على الاعبة الرو�صية.
وتلتقي عليمات غدا ال�صبت مع الاعبة الربيطانية يف دور الن�صف 

النهائي، فيما تبحث عن الفوز للو�صول اىل املباراة النهائية.
من جهة ثانية تاألق جنم املنتخب الباراملبي لكرة الطاولة ا�صامة 
وخ�صر   ،1  /  3 بنتيجة  النم�صاوي  الاعب  على  فوزه  بعد  جامع،  ابو 
امام الاعب البولندي بنيتجة 3 / 2، ويف دور ربع النهائي ان�صحب ابو 

جامع من امام الاعب اال�صرائيلي.

*وكاالت
 بداأ املنتخب الفل�صطيني لكرة ال�صلة، تدريباته يف عمان، ا�صتعدادا 
للم�صاركة يف ت�صفيات كاأ�س اآ�صيا التي ت�صت�صيفها االردن اعتبارا من يوم 
الفل�صطيني  املنتخب  ان  ال�صلة،  كرة  احتاد  واعلن  احلايل.  ال�صهر   12
ال�صقيق بداأ تدريباته يف �صالة االمري حمزة مبدينة احل�صني لل�صباب، 
الو�صول  الفل�صطيني  املنتخب  وف�صل  الر�صمية.  للمناف�صات  ا�صتعدادا 
تدريبي  مع�صكر  الإقامة  ايام،  بعدة  الت�صفيات  موعد  قبل  عمان  اإىل 
ا�صتعدادا للبطولة االآ�صيوية. واأ�صار املدير االداري للمنتخب الوطني 
اأن  اىل  ال�صبت،  )ب���را(،  االردن��ي��ة  االن��ب��اء  لوكالة  الدبا�س  حممد 
املنتخب الوطني �صيخو�س ثاث مباريات يف ت�صفيات كا�س ا�صيا التي 
تقام يف �صالة االمري حمزة، حيث يلتقي منتخب فل�صطني مرتني، كما 
ال�صعودي  املنتخب  ان  اإىل  ولفت  كازخ�صتان.  منتخب  كذلك  يلتقي 
و�صل اىل عمان، خلو�س لقاءين وديني مع منتخبنا الوطني، مو�صحا 
للقاء  غد،  يوم  فجر  عمان  اىل  �صي�صل  ال�صقيق  القطري  املنتخب  ان 

املنتخب الوطني وديا يوم االثنني املقبل.

*وكاالت
توج العب املنتخب الوطني للكراتيه ، يو�صف نوفل، م�صاء اجلمعة، 
والنا�صئني  لل�صباب  العاملي  ال��دوري  بطولة  يف  الذهبية،  بامليدالية 
م�صاء  حتى  وت�صتمر  القرب�صية،  ليما�صول  مدينة  يف  حاليا  واملقامة 

الغد.
وجنح نوفل يف حتقيق املركز االأول ونيل امليدالية الذهبية �صمن 

مناف�صات النا�صئني لوزن فوق 70 كغم.
من  كل  على  النهائي  اإىل  الو�صول  قبل  لقاءات  اربعة  يف  فاز  كما 
كاظم  نهاد  واالأذربيجاين  �صنايزيك  والت�صيكي  �صتيليانو�س  القرب�صي 
زاده واالأوكراين بوري�س اأولك�صندر، ويف النهائي فاز نوفل على الاعب 
االأذربيجاين حممدوف مهرايل لُيحقق امليدالية الذهبية. وكان وفد 
املنتخب الوطني قد و�صل ليما�صول يوم اخلمي�س املا�صي، وي�صم رئي�س 
الوفد اأمني �صر االحتاد االأردين للكراتيه ه�صام جرب، ويرافقه مدير 
املدربني  اىل  ا�صافة  الفاعوري،  م�صطفى  البعثة،  واداري  االحت��اد 
حممد فتيان واأحمد ابراهيم واملعالج معاذ املدين واحلكمني ابراهيم 

الدق�س وهنادي البنا.
منتخب  والاعبات:  الاعبني  من  كل  الوطني  منتخبنا  وميثل 
من�صور  ول��ني  اجلعيدي  وروان  ال�صرو�س  ج��ود  وال�صابات:  ال�صباب 
الفيومي  و�صالح  اخلطيب  وعزمي  النجار  و�صعيد  اجلعفري  وحممد 
النا�صئني  ومنتخب  ح��ق��رو���س،  وع���دي  ف��ار���س  بني  ال��دي��ن  و�صيف 
والنا�صئات: لوجني اأبو �صنينة وراما النجار وو�صيم �صامة واأحمد اأبو 
عثمان  وبا�صل  ال�صرايف  وحمزة  الفرياوي  وعلي  نوفل  ويو�صف  هزمي 

واملعت�صم الفيومي.
العب   800 ال�  يقارب  ما  م�صاركة  ت�صهد  البطولة  هذه  اأن  يذكر 
العاملي  ال��دوري  حمطات  اأوىل  ه��ذه  وتعترب  دول��ة،   37 من  والعبة، 
�صتقام  ت�صمل كذلك على 3 حمطات اخرى،  والتي  العام  لهذا  لل�صباب 

يف كرواتيا وتركيا وايطاليا.

انطالق فعاليات اليوم األول 
لتصفية منتخبات العاب القوى

عليمات تتأهل لنصف نهائي بطولة 
سلوفينيا.. وابو جامع ينسحب

المنتخب الفلسطيني لكرة 
السلة يبدأ تدريباته في عمان

ميدالية ذهبية لألردن في 
بطولة الدوري العالمي للكراتيه

عبد القادر : عقدي مع سحاب 
مفتوح.. وهدفنا الثبات

*وكاالت
ب��ورك��ل��م��ان��ز  ف��ي��ت��ال  البلجيكي  اأك����د 
اأهمية  على  االأردن،  ملنتخب  الفني  املدير 
مواجهة نيبال، االإثنني املقبل يف اجلولة 6 
وكاأ�س   ،2022 ملونديال  املوؤهلة  للت�صفيات 

اآ�صيا 2023.
للموقع  بوركلمانز يف ت�صريحات  وقال 
اجلمعة:  م�صاء  االأردين  لاحتاد  الر�صمي 
الثاث،  النقاط  حل�صد  الركيز  "علينا 
قبل التفكري يف لقاء الكويت ثم اأ�صراليا، 

ل�صمان التاأهل اإىل الدور احلا�صم".
نقاط   9 "اأمامنا  بوركلمانز:  واأو�صح 
نيبال،  من  يبداأ  وامل�صوار  التاأهل،  حل�صم 
ندرك اأهمية لقاء الكويت، لكن علينا اأوال 

ح�صد نقاط مواجهة االإثنني، قبل النظر 
اإىل املباراة التالية".

حت�صرياته  االأردين  املنتخب  وكثف 
نظريه  ملواجهة  تاأهبا  والبدنية،  الفنية 
جابر  �صتاد  على  املقبل  االإثنني  النيبايل 

االأحمد الدويل يف الكويت.
واأجرى املنتخب االأردين تدريبا م�صاء 
ارتكز  كاظمة  ن��ادي  ملعب  على  اجلمعة 
على تطبيق العديد من اجلمل التكتيكية، 

بح�صور كافة الاعبني.
وكان اجلهاز الفني للن�صامى تابع اأم�س 
من مدرجات ملعب جابر الدويل، مواجهة 
التي  املنتخب االأ�صرايل ونظريه الكويتي، 
�صدارته  ليوا�صل   ،0-3 االأول  بفوز  انتهت 

النيبايل  املنتخب  عرب  فيما  للمجموعة، 
حمطة ال�صني تايبيه بنتيجة 0-2.

بقمة  االأ����ص���رايل  املنتخب  واب��ت��ع��د 
يليه  نقطة،   15 اإىل  و�صل  اإذ  املجموعة 
الكويت 10 نقاط متقدما بفارق االأهداف 
املركز  يف  نيبال  ت�صتقر  فيما  االأردن،  عن 
الرابع بر�صيد 6 نقاط، وال�صني تايبيه يف 

ذيل اجلدول دون نقاط.
الثمانية  املجموعات  اأبطال  اأن  يذكر 
حتتل  منتخبات   4 اأف�صل  اإىل  باالإ�صافة 
امل��رك��ز ال���ث���اين، ت��ت��اأه��ل م��ب��ا���ص��رة اإىل 
وللدور  بال�صني،   2023 اآ�صيا  نهائيات 
 2022 العامل  كاأ�س  ت�صفيات  من  احلا�صم 

يف قطر.
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*عمان
اأكد اقت�صاديون اأن التخ�ص�صات التقنية 
وتكنولوجيا  االح��راف��ي��ة  وال��وظ��ائ��ف 
واإدارة  اال�صطناعي،  وال��ذك��اء  املعلومات 
والت�صويق  االجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع 
�صتلقى  التي  الوظائف  اأهم  من  االإلكروين 

طلبا كبريا يف �صوق العمل م�صتقبا.
وق��ال��وا يف اأح���ادي���ث ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 
االأردنية )برا(، اإن �صوق العمل يف امل�صتقبل 
على  وال��ق��درة  امل��ه��ارة  ميتلك  مل��ن  �صيكون 
ثقافة  اأن  على  م�صددين  والتميز،  االإب��داع 

العيب مبجتمعنا م�صطنعة يجب جتاوزها.
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  بتهيئة  وط��ال��ب��وا 
باململكة من خال الركيز على التخ�ص�صات 
التخ�ص�صات  جتميد  اأو  وال��غ��اء  املطلوبة 
التدريب  نظام  وحت�صني  حمليا،  امل�صبعة 
للوظائف  ال�صباب  ومتكني  لتاأهيل  املهني 
امل�صتقبلية، وقيا�س قدرات ومهارات العاملني 
با�صتمرار لتاأهيلهم وتطويرهم مع متطلبات 
للباد  املقدمة  املنح  ال�صوق، وكذلك توجيه 
نحو تدريب ومتكني ال�صباب وتوفري ممكنات 
وقوانني وتعليمات ت�صهم مبواكبة احلداثة 
جديد  فكر  وبناء  تاأهيل  واإعادة  والتطوير 
يف املجتمع يتواءم مع الوظائف امل�صتقبلية، 
الت�صويق  مهارات  تعلم  على  الفرد  وتركيز 

الذاتي واملهارات احلياتية.
وح�����ص��ب اأرق����ام ر���ص��م��ي��ة، و���ص��ل معدل 
من  االأخ��ري  الربع  خال  باململكة  البطالة 
ا�صتحوذت  باملئة،  7ر24  اإىل  املا�صي  العام 

االإناث على الن�صيب االأكرب منه.
للفرة  الذكور  بني  البطالة  معدل  وبلغ 
باملئة  8ر32  مقابل  باملئة،  6ر22  نف�صها 
حملة  ب��ني  ارت��ف��اع��ًا  �صجل  فيما  ل��اإن��اث، 
باملئة  8ر27  بن�صبة  اجلامعية،  ال�صهادات 
االأخ��رى.  التعليمية  امل�صتويات  مع  مقارنة 
نائل  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�س  وق���ال 
امل�صتقبل  جيل  اأم��ام  لي�س  اإن��ه  الكباريتي، 
بحاجة  واالأردن  االإح��راف��ي��ة،  امل��ه��ن  اإال 
والعلمية  العملية  القدرة  لديهم  الأ�صخا�س 
امل�صتقبل.  م��ه��ن  م��ن  ال��ك��ث��ري  تنفيذ  ع��ل��ى 
نحو  التوجه  اجلامعات  على  "يجب  واأ�صاف 
يف  خا�صة  العلمية  وال��درا���ص��ات  االأب��ح��اث 
اأن  اإىل  م�صريا  التكنولوجي،  التطور  جمال 
خا�صة  انتهى  التقليدي  والتعليم  احل��رف 
يجب  كما  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  بعد 
ملواكبة  العمل  ���ص��وق  يف  العاملني  ت��اأه��ي��ل 
وتوجيه  ال�����ص��وق،  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��ط��ور 
ال�صباب نحو املهن احلرفية والكليات الفنية 

والتكنولوجية يف اجلامعات".
وبناء  تاأهيل  باإعادة  الكباريتي  وطالب 
احل��داث��ة  ي��واك��ب  املجتمع  يف  ج��دي��د  فكر 
العيب  ث��ق��اف��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  وال��ت��ط��ور، 
م�صطنعة يف املجتمع ولي�صت ثقافة موروثة، 
اإ�صافة اإىل االعتماد على الربامج التدريبية 
لتاأهيل اخلريجني ذوي الكفاءة العالية التي 
تتما�صى مع متطلبات �صوق العمل. كما طالب 
باإغاق اأو جتميد بع�س التخ�ص�صات امل�صبعة 
والراكدة يف اجلامعات لفرة زمنية ال تقل 
التفكري يف متطلبات  واإع��ادة  �صنوات،   5 عن 
واحتياجات �صوق العمل واعتمادها ملوازاتها 
اإىل  املعنية  اجلهات  داعيا  اخلريجني،  مع 
التوجيه واعتماد �صيا�صة تعليمية خمتلفة 
مركز  رئي�س  اأك��د  ب���دوره،  عليه.  ه��ي  عما 

بيت العمال واأمني عام وزارة العمل االأ�صبق 
التقنية  التخ�ص�صات  اأن  جنمة،  اأبو  حمادة 
جماالت  وبخا�صة  امل�صتقبل،  يف  طلبا  اأكرث 
و�صيانة  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
املعار�س  وتنظيم  االإلكرونية،  االأج��ه��زة 
اإىل  م�صريا  املتجددة،  والطاقة  واملوؤمترات 
زالت  ما  ال�صحية  الوظائف  بع�س  اأن هناك 
االخت�صا�س.  طب  مثل  ب���االأردن  مطلوبة 
بع�س  يف  وال��رك��ود  الت�صبع  حالة  اإن  وق��ال 
التخ�ص�صات لها دور كبري يف ارتفاع معدالت 
باملئة   80 اأن  اإىل  م�صريا  ب��االأردن،  البطالة 
خريجات  العمل  عن  املتعطات  االإن��اث  من 
جامعات، عازيا ذلك للعادات والتقاليد التي 
التقليدية  املهن  نحو  لاجتاه  االإن��اث  تدفع 
واالإدارة  وال�صحة  كالتعليم  والنمطية 
العمل فيها �صعيفة. و�صدد  التي تعد فر�س 
الطالب  توعية  ���ص��رورة  على  جنمة  اأب���و 
االأ�صرة  قبل  من  واالإر�صاد  الن�صح  وتقدمي 
العمل  �صوق  اأو  اجلامعات  اإىل  التوجه  قبل 
لاإطاع على التخ�ص�صات ومتطلبات ال�صوق 
هناك  اأن  اإىل  م�صريا  املقبلة،  املرحلة  يف 
اجلامعي.  التخ�ص�س  اختيار  يف  ع�صوائية 
تهيئة  الر�صمية  اجلهات  على  اأن  اإىل  ولفت 
على  الركيز  خ��ال  من  التعليمي  النظام 
من  احل��د  اأو  والغاء  املطلوبة  التخ�ص�صات 
التخ�ص�صات امل�صبعة يف ال�صوق، داعيا هيئة 
التخ�ص�صات  على  للركيز  العايل  التعليم 
واو�صح  امل�صتقبلي.  العمل  ل�صوق  املطلوبة 
عالية  كلف  اإىل  يحتاج  التقني  التعليم  اأن 
واالأدوات،  امل��خ��ت��ربات  واإع�����داد  لتجهيز 
العام  القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  يتطلب  م��ا 
اجلامعات  على  الكلف  لتخفي�س  واخلا�س 
اإن على اجلهات  احلكومية واخلا�صة. وقال 
املعنية حت�صني نظام التدريب املهني لتاأهيل 
امل�صتقبلية،  ل��ل��وظ��ائ��ف  ال�����ص��ب��اب  ومت��ك��ني 
اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  على  والركيز 
وان�صجام  العمل،  �صوق  متطلبات  لتحديد 
برامج التدريب املهني مع احتياجات �صاحب 
العمل. وبني اأن على اجلهات املعنية حت�صني 
لتتنا�صب  التخ�ص�صات  بع�س  يف  العمل  بيئة 
مع طبيعة املجتمع نظرا لعدم توفر �صروط 
وظ��روف  االأج��ور  ت��دين  مثل  الائق  العمل 
على  ال��رق��اب��ة  خ��ال  م��ن  ال�صعبة،  العمل 
وتوفري  العمل  بيئة  وحت�صني  العمل  �صوق 

االمتيازات جاذبة.
وق���ال م��وؤ���ص�����س م��ب��ادرة م��ه��ن م��ن ذه��ب 
املهند�س حممد غزال، اإن �صوق العمل اليوم 
االإب��داع  على  وال��ق��درة  امل��ه��ارات  ميتلك  ملن 
والتميز ولي�س حكرا على حاملي ال�صهادات 
تناف�صية  هناك  اأن  اإىل  م�صريا  اجلامعية، 
عالية على الوظائف وتغري جذري يف �صكلها.
طلبا  �صتلقى  التي  املهن  من  اأن  واأ�صاف 
املهنية  ال��وظ��ائ��ف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف  ك��ب��ريا 
كامليكانيك والكهرباء، حتى لو اأ�صبعت حمليا 
تبقى مطلوبة يف االأ�صواق اخلارجية بقوة، 
ومنهجية  بطرق  الرقمي  املحتوى  وكتابة 
�صحيحة، اإ�صافة لكل ما يتعلق بتكنولوجيا 
املعلومات؛ مثل الذكاء االإ�صنطاعي، واالأمن 
واملعلومات  املحرف،  واملربمج  اال�صيرباين، 

ال�صخمة وعلوم احلا�صوب التطبيقية.
وتابع املهند�س غزال، اأي�صا من الوظائف 
املهن  كل  امل�صتقبل،  يف  مطلوبة  �صتكون  التي 
املتجددة،  اأو  البديلة  بالطاقة  املت�صلة 

وجودها  �صيبقى  الت�صويق  مهنة  اأن  م�صيفا 
التي  االأ�صا�صية  الوظائف  من  الأنها  م�صتمرا 
من�صاأة،  اأي  يف  عنها  اال�صتغناء  ميكن  ال 
العامل  اأن  حيث  �صكلها،  يف  تغريا  هناك  لكن 
املبني  االإل��ك��روين  الت�صويق  نحو  يتجه 
حتليل  خ��ال  م��ن  ال�صوق  احتياجات  على 
واأ�صار  الذكي.  والت�صويق  الرقمي،  املحتوى 
اإىل �صرورة متكني ال�صباب من خال تقدمي 
العمل،  ل�صوق  وتهيئته  نوعي  تقني  تعليم 
ومعرفة متطلبات �صوق العمل العاملي واملحلي 
والركيز عليها وتاأهيل العاملني مبا يتنا�صب 
معها، باالإ�صافة اإىل تركيز الفرد على تعلم 
مهارات الت�صويق الذاتي واملهارات احلياتية 
املجتمع  على  اأن  مبينا  ال��ب��ح��ث،  وم��ه��ارة 
واالإعام واجلامعات واملدار�س دورا كبريا يف 

توجيه الفرد نحو املهن امل�صتقبلية.
وطالب املهند�س غزال اجلهات الر�صمية 
يف  التعليمية  امل��ن��اه��ج  وم��راج��ع��ة  بتغيري 
املدار�س واجلامعات لتتنا�صب مع احتياجات 
قيا�س  و�صرورة  املقبلة،  املرحلة  ومتطلبات 
قدرات ومهارات العاملني با�صتمرار لتاأهيلهم 
م�صريا  ال�صوق،  املتطلبات  مع  وتطويرهم 
وقوانني  بيئات  اإيجاد  يف  احلكومة  دور  اإىل 
احل��داث��ة  م��واك��ب��ة  يف  ت�صهم  وت��ع��ل��ي��م��ات 
يف  النظر  باإعادة  اي�صا  وطالب  والتطوير. 
يف  البطالة  ن�صب  ارتفاع  جراء  املهن  بع�س 
وجتميد  الهند�صة،  مثل  التخ�ص�صات  هذه 
بع�س التخ�ص�صات يف اجلامعات لفرة زمنية 
ا�صافة  الركود،  حالة  من  للتخل�س  معينة 
وتوجيه  حقه  املهني  القطاع  اعطاء  اإىل 
ثقافة  وتعزيز  املهني،  التعليم  نحو  الطاب 
العمل والتعليم املهني لدى االأهايل. بدوره، 
�صركات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
)اإن��ت��اج(  واالت�����ص��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
يتجه  العامل  اأن  احلوامدة،  ب�صار  الدكتور 
اآيل"،  ت�صغيل   " ال��ك��ام��ل��ة  االأمت���ت���ة  ن��ح��و 
املجال  يف  امل�صتقبلية  املهن  �صتدور  حيث 
املعلومات ال�صخمة، واإنرنت االأ�صياء، اإدارة 
والتجارة  االإج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل  م��واق��ع 
االآيل  ال��رج��ل  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االإل��ك��رون��ي��ة، 
اأي�صا  �صيتجه  العامل  اإن  وقال  "الروبوت". 
الف�صاء  وعلم  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  نحو 
تكنولوجيا  اأن  م��وؤك��دا  الفريو�صات،  وعلم 
جميع  يف  مدجمة  اليوم  اأ�صبحت  املعلومات 
املجاالت  من  يتجزاأ  ال  وجزءا  التخ�ص�صات 
االإدارة،  يف  ك��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��ي��ات��ي��ة، 
اأن  وراأى  وغريها.  الزراعة  يف  وتكنولوجيا 
على النقابات املهنية و�صوق العمل م�صوؤولية 
التخ�ص�صات  ح��ي��ال  اجل��ام��ع��ات  ار���ص��اد  يف 
وتوفري  م�صتقبا،  العمل  �صوق  يف  املطلوبة 
املتطلبات  م��ع  تتنا�صب  تعليمية  مناهج 
على  قادر  جيل  لتخريج  وذلك  امل�صتقبلية، 
العامل.  يف  التكنولوجي  التطور  مواكبة 
التوجيه  الر�صمية  اجلهات  على  اأن  واأو�صح 
نحو  وامل���دار����س  اجل��ام��ع��ات  م��ع  والتن�صيق 
اإىل  باالإ�صافة  خمتلفة،  بطرق  العمل  �صوق 
التدريب  نحو  للدولة  املقدمة  املنح  توجيه 
احلوامدة  الدكتور  واك��د  ال�صباب.  ومتكني 
اأن امل�صوؤولية اليوم تقع على عاتق الطالب، 
مهاراته  تطوير  يف  �صعفا  هناك  اأن  مبينا 
املرحلة،  ت��ط��ورات  ملواكبة  نف�صه  وتاأهيل 
ال��ذات��ي  الت�صويق  �صعف  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
للفرد.                        )برا- وعد ربابعه(

اقتصاديون: وظائف المستقبل لمن 
يمتلك المهارة وثقافة العيب مصطنعة

وزيرة الصناعة والتجارة تبحث مع 
السفير الصيني التعاون االقتصادي

البنك المركزي يصدر التقرير 
األول لالشتمال المالي في األردن

قمة استعادة الوظائف 
تطلق تحالف ربط المهارات

*عمان 
بحثت وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين املهند�صة مها علي لدى 
تعزيز  دونغ،  ت�صوان  ت�صن  عّمان  يف  ال�صيني  ال�صفري  مكتبها  يف  لقائها 

العاقات االقت�صادية والتجارية واال�صتثمارية بني البلدين.
التجاري  التبادل  وتطوير  لتنمية  ال��ازم��ة  االآل��ي��ات  بحثا  كما 
لتحفيز  الازمة  الت�صورات  وو�صع  وال�صني  االأردن  بني  واال�صتثماري 
التجارية  امل��ب��ادالت  حجم  ل��زي��ادة  اجلانبني  ل��دى  اخلا�س  القطاع 
اأعلى  مل�صتويات  بها  لارتقاء  قدما  وامل�صي  امل�صركة،  واال�صتثمارات 

والبناء على التعاون القائم يف العديد من املجاالت.
اال�صتثمارية  الفر�س  من  لا�صتفادة  ال�صيني  اجلانب  علي  ودعت 
االأردين  بال�صوق  والتكنولوجي  ال�صناعي  القطاع  يف  وال�صيما  املتاحة 
جتارية،  باتفاقيات  معها  االأردن  يرتبط  التي  االأخ��رى  واالأ���ص��واق 
املجاالت  من  العديد  يف  ال�صينية  اال�صتثمارات  تنويع  اإىل  باالإ�صافة 
داخل اململكة، موؤكدة اأهمية ت�صبيك القطاع اخلا�س ورجال االعمال 

يف البلدين ومبا يخدم امل�صالح امل�صركة.
ال�صادرات  حجم  زيادة  اأهمية  على  التاأكيد  اللقاء  خال  وجرى 
التي تتمتع  ال�صلع االأردنية  العديد من  لل�صني يف ظل وجود  االأردنية 
منتجات  التمور،  الزيتون،  زيت  مثل  تناف�صية؛  وقدرة  عالية  بجودة 
ال�صيني  ال�صفري  واأبدى  املنتجات.  من  وغريها  االأ�صمدة  امليت،  البحر 
يف  االأردنية  للكوادر  والتقني  الفني  الدعم  لتقدمي  باده  ا�صتعداد 

العديد من املجاالت ذات االأولوية واالهتمام يف اململكة.

*عمان 
االأول  امل��ايل  اال�صتمال  تقرير  االأردين  امل��رك��زي  البنك  اأ���ص��در 
قبل  من  املبذولة  واجلهود  املبادرات  يعر�س  الذي   )2020-2018(

البنك و�صركائه يف �صبيل تعزيز اال�صتمال املايل باململكة.
تنفيذ  ان��ت��ه��اء  ���ص��وء  يف  اإن���ه   ، �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ب��ن��ك،  وق���ال 
جرى  والتي   ،2020-2018 املايل  لا�صتمال  الوطنية  اال�صراتيجية 
كاأول  املايل  اال�صتمال  تقرير  ياأتي   ،2017 االأول  كانون  يف  اإطاقها 
تقرير ي�صدره البنك املركزي االأردين يف هذا املجال. ويعر�س التقرير 
اجلهود امل�صتمرة للبنك املركزي و�صركائه يف حتقيق اأهداف اال�صتمال 
املايل، ا�صتنادًا اإىل جمموعة ال�صيا�صات واملمكنات ذات االأولوية، والتي 
 3 ت�صم  والتي  املايل،  لا�صتمال  الوطنية  اال�صراتيجية  عليها  بنيت 
اأ�صا�صية وهي: متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، والتمويل  ركائز 
االأطر  ممكنات  اإىل  باالإ�صافة  الرقمية،  املالية  واخلدمات  االأ�صغر، 
القانونية والتنظيمية، وحماية امل�صتهلك املايل، وبناء القدرات املالية، 
�صركائه،  مع  بالتعاون  املركزي،  البنك  وعمل  واالأبحاث.  والبيانات 
خال الفرة من 2018-2020، على تطوير بنية حتتية متينة وقوية 
للنظام املايل يف اململكة، اإ�صافة اإىل و�صع االأطر الت�صريعية والقانونية 
الازمة لتعزيز و�صول االأفراد وقطاع االأعمال اإىل خمتلف اخلدمات 
واملنتجات املالية ومنها: الدفع، والتوفري، واالئتمان، والتحويل املايل، 
احتياجاتهم  يلبي  وب�صكل  معقولة  بكلف  واالق��را���س،  والتاأمني، 
وم�صتدامة.   اآمنة  بطريقة  معي�صتهم،  م�صتوى  حت�صني  يف  وي�صاعدهم 
ووفقا للبيان، ت�صمن التقرير اأبرز املبادرات وامل�صاريع الرئي�صية التي 
االأع��وام  خال  العاقة  ذات  االأط��راف  مع  وبالتعاون  البنك  بها  قام 
2018-2020 جتاه تعزيز اال�صتمال املايل يف اململكة. كما بني التقرير 
اأبرز االإجراءات املتخذة من قبل البنك املركزي الحتواء التداعيات 
ال�صلبية جلائحة وباء كورونا على االقت�صاد الوطني، باالإ�صافة اإىل 
خطة تعزيز اال�صتمال املايل يف اململكة لعام 2021. وبح�صب البيان، 
�صي�صتمر البنك املركزي االأردين تباعًا باإ�صدار هذا التقرير وتطويره 
اال�صتمال  تعزيز  �صبل  يف  احلا�صلة  التطورات  االعتبار  بعني  اآخ��ذا 

املايل. ودعا البنك لاطاع على التقرير من خال الرابط:
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/ 
SystemAssets/PDFs/Financial%20
.pdf.2020-20%Inclusion%20Report%202018

*عمان 
املنتدى  نظمها  التي  الوظائف  ال�صتعادة  الثانية  القمة  اطلقت 
لتوفري  املهارات  ربط  حتالف  يومني،  م��دار  على  العاملي،  االقت�صادي 
العمل  واأ�صحاب  التعلم  خدمات  مقدمي  بني  لل�صراكات  البيئي  النظام 

واحلكومات.
اإعادة  على  اخلتامي،  القمة  بيان  بح�صب  التحالف،  هذا  ويعمل 
ت�صكيل املهارات والتحول نحو �صوق عمل قائم على املهارات من خال 
على  القائم  التعلم  وتقدمي  للمهارات،  م�صركة  لغة  واعتماد  تبني 
املهارات  على  القائمة  العاملة  القوى  ا�صراتيجيات  وتبني  املهارات، 

وم�صاندتها.
حققت  الوظائف،  ال�صتعادة  الثانية  القمة  ان  اىل  البيان  وا�صار 
وجودة  والتعليم  الرئي�صية  املهارات  ت�صكيل  اإعادة  مبادرات  يف  تقدًما 

الوظائف، من خال اإطاق حتالف ربط املهارات.
وا�صافت القمة، ان التحالف يحقق العدالة االجتماعية من خال 
التجاري، حيث اتفقت 58 �صركة متعددة اجلن�صيات متثل 13  العمل 

�صناعة و 7 مايني موظف، على تفعيل مبادرة العدالة العرقية.
وبينت، اأن كبار االقت�صاديني، يتوقعون العودة اإىل منو عاملي يزيد 
باالآثار  تتعلق  مبخاوف  م�صحوبًا  احلايل،  العام  خال  باملئة  5ر5  عن 
اأ�صواق  بني  واالنف�صال  كورونا،  جائحة  على  املرتبة  االقت�صادية 

االأ�صول، واالقت�صاد احلقيقي.
ورج��ال  احلكوميني  ال��ق��ادة  من   500 من  اأك��رث  القمة  يف  و���ص��ارك 
والوظائف  للنمو  جديدة  اأجندة  لت�صكيل  املدين،  واملجتمع  االأعمال 
واملهارات واالإن�صاف، وركز امل�صاركون يف احلدث االفرا�صي على اإر�صاء 

اأ�ص�س اقت�صاد جديد يوفر الفر�س للجميع.
ذلك  حتقيق  اإن  زهيدي،  �صعدية  املنتدى  مديرة  قالت  جهتها،  من 
املهارات  ت�صكيل  واإعادة  التعليم،  اإىل  الو�صول  تو�صيع  خال  من  ياأتي 
والوظائف اجليدة، وت�صمني التكافوؤ بني اجلن�صني واالإن�صاف العرقي 
حول  املهمة  للمناق�صات  من�صة  توفري  عرب  االجتماعية،  والعدالة 
مناذج النمو اجلديدة، املتمثلة يف مناذج النمو وال�صرائب والتوقعات 

االقت�صادية وخلق فر�س العمل.

أورنج تواصل تنفيذ مشاريعها للطاقة 
الشمسية بمنطقة الشرق االوسط

*عمان 
م�صاريعها  بتنفيذ  ا�صتمرارها  عن  العاملية  اأورجن  جمموعة  اأعلنت 
خلف�س  واأفريقيا  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صم�صية  للطاقة 
العام  بحلول  ال�صفر  اإىل  عملياتها  عن  تنتج  التي  الكربون  انبعاثات 
2040 وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي للبيئة الذي ي�صادف اخلام�س 

من حزيران.
مثل  مبادرات  عدة  اأورجن  اتخذت  ال�صبت،  لل�صركة  بيان  وبح�صب 
املنف�صلة  ال�صم�صية  الطاقة  اأنظمة  لركيب  ال�صم�صية  االأل��واح  ن�صر 
عدم  يف  واملتمثل  املواقع  تواجهه  الذي  التحدي  ملواجهة  ال�صبكة  عن 
ال�صبكة  ما تتطلب  الكهربائية ويف حال ربطها غالبا  بال�صبكة  ربطها 
دعما اإ�صافيا لتح�صني جودتها. وتتبنى اأورجن احللول املبتكرة للطاقة 
ال�صم�صية والبطاريات يف العديد من ال�صركات التابعة لها، بالتعاون مع 
ا�صتخدام  ن�صبة  بلغت  حيث  الطاقة،  جمال  يف  املتخ�ص�صني  ال�صركاء 
 41 مدغ�صقر  اأورجن  ويف  باملئة   50 غينيا  اأورجن  يف  املتجددة  الطاقة 
ن�صرت  اأورجن  ان  البيان  وذكر  باملئة.   40 �صرياليون  اأورجن  ويف  باملئة 
فيها  تعمل  التي  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  دول  يف  ال�صم�صية  االألواح 
ال�صركة، يف حني يتم العمل حاليا على ن�صرها يف مواقع اأخرى، حيث 
باالألواح  ليربيا  يف  لات�صاالت  اأورجن  مواقع  من  باملئة   75 تزويد  مت 
تركيب  مت  التي  لات�صاالت  اأورجن  مواقع  اإجمايل  وبلغ  ال�صم�صية، 
الطاقة  على  يعتمد  )بع�صها  موقع   5400 فيها  ال�صم�صية  االأل���واح 
لر  مليون   55 توفري  يف  �صاهم  ما  هجني(،  واالآخر  بالكامل  ال�صم�صية 
من الوقود �صنويا. من جانب اآخر، اأطلقت اأورجن ثاثة حقول للطاقة 
ال�صم�صية يف االأردن، للتحول اإىل الطاقة النظيفة واملتجددة مبا يحد 
العام  يف  احلقول  هذه  وغطت  عنها،  ال�صادرة  الكربون  انبعاثات  من 
الطاقة،  من  االأردن  اأورجن  احتياجات  من  باملئة   65 من  اأكرث   2020
كما جنحت ال�صركة يف خف�س انبعاثات الكربون ال�صادرة عنها ب� 45 

كيلوطن منذ العام 2018 بف�صل البنى التحتية ال�صم�صية.
األيون  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  الأورجن  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
االألواح  عدد  حيث  من  االأوىل  تكون  باأن  تفتخر  ال�صركة  اإن  ندياي، 

ال�صم�صية يف 5 دول يف ال�صرق االأو�صط واأفريقيا. 

*عمان 
عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  نائب  اأك��د 
البحري  ال�صحن  اأج��ور  ان  اخلطيب  نبيل 
منذ  م�صبوقة  غري  الأرقام  ارتفعت  العاملية 
بداية العام احلايل بفعل نق�س احلاويات، 
الب�صائع  على  تاأثريها  يتعمق  ان  متوقعا 

الواردة لل�صوق املحلية يف وقت قريب.
ال�صحن  اأجور  ارتفعت  وح�صب اخلطيب 
من  قدما   40 ال��واح��دة  للحاوية  البحري 
دوالر   2000 من  العقبة  ميناء  اإىل  ال�صني 
قبل �صتة اأ�صهر اإىل نحو 10 اآالف دوالر، اأي 
جانب  اىل  دوالر  اآالف   8 مقدارها  بزيادة 
ر�صوم جمركية  الزيادة من  ما يرتب على 
ت�صريح  يف  اخلطيب  ودع��ا  الب�صائع.  على 
اجلهات  )ب��را(،  االردنية  االنباء  لوكالة 
واعتماد  الق�صية  لهذه  التنبه  اىل  املعنية 
الر�صوم  احت�صاب  لغايات  منطقية  اأ�صعار 
اجلمركية مبا ي�صهم يف خف�س كلف ا�صترياد 

الب�صائع لل�صوق املحلية.
ال�صحن  اأج���ور  ارت��ف��اع  اأث���ر  ان  واك���د 
التي  الب�صائع  ا�صعار  على  �صيوؤثر  البحري 
ك��ون  املحلية  لل�صوق  ا���ص��ت��رياده��ا  �صيتم 
على  احت�صابها  يتم  اجلمركية  الر�صوم 

قيمة الب�صاعة واأجور ال�صحن والتاأمني.
اىل  ت��رد  التي  احل��اوي��ات  ع��دد  ويبلغ 
ح��اوي��ة  ال���ف   500 ن��ح��و  ���ص��ن��وي��ا  االردن 
متكافئة، مقابل 120 الف حاوية متكافئة 

�صادرة حمملة بالب�صائع.
ال�صحن  اأج����ور  اأن  اخل��ط��ي��ب  واو���ص��ح 
منذ  اجل��ن��وين  ب��االرت��ف��اع  ب���داأت  البحري 

بداية العام احلايل وو�صلت ن�صبة الزيادة 
فيها اليوم لنحو 400 باملئة فيما ال يوجد 
نهاية  ق��رب  على  ايجابية  م��وؤ���ص��رات  اي 
االأزمة. وقال "ان �صناعة ال�صحن البحري 
العاملية تعاين اأزمة حادة يف الوقت الراهن 
جراء نق�س احلاويات، ما اأدى اإىل الرتفاع 
كبري على كلف ال�صحن، اىل جانب التاأخري 
تلك  وخا�صة  امل�صراة  الب�صائع  ا�صتام  يف 

الواردة من ال�صني".
ف��اإن  عاملية  تقارير  "بح�صب  وا���ص��اف 
ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا وال��ت��ع��ايف من 
على  ي�صري  ال��ذي  االقت�صادية  تداعياتها 
ت�صببت  العامل  دول  بني  مت�صاٍو  غري  نحو 
التي  العاملي  ال�صحن  اأج��ور  بارتفاع  اي�صا 
واإن  اآ�صيا  دول  يف  مفاجئ  نحو  على  ظهرت 
منها  تت�صرر  العامل  يف  اأخ��رى  دول  كانت 

ب�صكل اأو باآخر".
حتذيرات  وج��ود  اىل  اخلطيب  وا�صار 
ال�صحن  تكاليف  ارت��ف��اع  ان  م��ن  دول��ي��ة 
اأ�صعار  اأو  الرئي�صية  ال�صلع  ام��دادات  على 
اأث��ره  ميتد  ق��د  اال�صتهاكية،  الب�صائع 
نق�س  ان  اىل  ولفت  معلومة.  غ��ري  لفرة 
العاملي،  ال�صحن  اأ�صعار  وارتفاع  احلاويات 
العاملية  املاحة  �صركات  لقيام  يعود  �صببه 
بوقف ت�صغيل اأكرث من 50 باملئة من بواخر 
احلاويات لغايات تقليل امل�صاريف االإدارية 
اأزمة فريو�س كورونا  والت�صغيلية بعد بروز 
اأدى  ما  الدولية،  التجارة  حركة  وت��اأث��ر 
لزيادة العر�س باحلاويات املتوفرة لل�صحن 

ونق�س يف البواخر التي �صتنقلها.

من  ال��ك��ث��ري  تعطل  اىل  اي�����ص��ا  وا���ص��ار 
االأمريكية  املوانئ  يف  الفارغة  احلاويات 
اأثناء  االإغاقات  فرة  خال  واالأوروبية 
جائحة فريو�س كورونا االأمر الذي اأدى اإىل 
تفوق  املوانئ  يف  حاويات  اأعطال  ترتيب 
الذي  االأم��ر  للحاويات  احلقيقية  القيمة 
للتخل�س  املاحة  �صركات  من  الكثري  دف��ع 
ترتبت  التي  االأعطال  كون  احلاويات،  من 
عليها اأكرث من قيمتها. واو�صح اخلطيب ان 
يقارب  ما  متتلك  الدولية  ال�صحن  �صركات 
مملوك  والباقي  العامل  يف  احلاويات  ن�صف 
احلاويات،  تاأجري  يف  متخ�ص�صة  ل�صركات 
اجلديدة  للحاويات  التاأجري  معدالت  فيما 
ال��رب��ع  ب��امل��ئ��ة يف  اأك���رث م��ن 75  ارت��ف��ع��ت 
اأثر  ما   ،2021 احل��ايل  العامل  من  الثاين 
وا�صار  البحري.  ال�صحن  اأجور  ارتفاع  على 
اأكرث  اأ�صعار احلاويات اجلديدة  اىل ارتفاع 
جراء  احل��ايل  العام  خال  100باملئة  من 
زيادة الطلب على �صراء احلاويات اجلديدة 
لتعوي�س النق�س احلا�صل يف ال�صوق العاملية 
وكذلك ارتفاع اأ�صعار احلديد الذي ي�صتعمل 
يف �صناعتها. وبني اإن اإجراءات الوقاية يف 
حجم  م��ن  اأي�صًا  رفعت  ال���دول  ب��ني  النقل 
وتكثيف  ل��زي��ادة  ب��االإ���ص��اف��ة  التكاليف 
ال�صني  من  التجاري  وال�صحن  النقل  حركة 
قبل بدء اجازة )ملدة �صهر( ما ي�صمى بعيد 
�صهر  خال  �صادف  الذي  ال�صني  يف  الربيع 
اأدى اإىل �صغط كبري على  �صباط املا�صي ما 
بواخر النقل، قد ي�صتمر لفرة طويلة قبل 

تعديل الو�صع.

ارتفاع غير مسبوق على أجور 
الشحن البحري العالمية

بدء المرحلة الثالثة من حملة 
تطعيم القطاع التجاري 

  
*عمان 

التجاري  القطاع  تطعيم  حملة  من  الثالثة  املرحلة  ال�صبت  بداأت 
وزارة  مع  بالتعاون  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  تنظمها  التي 
فريو�س  من  للوقاية  التجارة  وغ��رف  االأزم��ات  اإدارة  ومركز  ال�صحة 

كورونا.
املراكز  خال  من  �صيكون  التطعيم  اأن  لها  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
التي مت اعتمادها يف حمافظات العا�صمة واربد والزرقاء، م�صرية اىل 
احلكومة  بها  تقوم  التي  االإج��راءات  اإطار  يف  جاءت  احلملة  هذه  اأن 

للو�صول اإىل ال�صيف االآمن مطلع متوز املقبل.

تجارة عمان تبحث تعزيز عالقات 
االردن االقتصادية مع السويد

*عمان 
ال�صويدية  ال�صفرية  مع  عمان،  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س  بحث 
االقت�صادية  ال�صوؤون  وم�صوؤول  ريدمارك،  األيك�صاندرا  اململكة  لدى 
البلدين  عاقات  تنمية  �ُصبل  والركا�صتيلو،  بال�صفارة  والتجارية 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  ودور  امل�صتويات،  خمتلف  على  االقت�صادية 

يف تعزيزها.
امكانيات  الغرفة،  مبقر  عقد  الذي  اللقاء  خال  الطرفان  وبحث 
والبعثات  الوفود  زي��ارات  وتبادل  التجارية  البلدين  مبادالت  زي��ادة 
االقت�صادية والركيز على القطاعات ذات الفائدة امل�صركة وتبادل 

املعلومات والبيانات.
واكد املجل�س، حر�س القطاع التجاري على زيادة التبادل التجاري 
مملكة  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  مع  التعاون  وتعزيز  البلدين  بني 
لزيادة  ا�صتغالها  ميكن  وجم��االت  فر�س  وجود  اىل  م�صريا  ال�صويد، 
مبادالت البلدين التجارية التي ما تزال متوا�صعة جدًا، خا�صة جلهة 

ال�صادرات االردنية.
اىل  املجل�س  ا�صار  اخلمي�س،  اليوم  للغرفة  �صحفي  بيان  وح�صب 
يف  متوفرة  جتارية  فر�س  اأي  لتعميم  عمان  جت��ارة  غرفة  ا�صتعداد 
ال�صويديني  والتجار  االأعمال  رجال  وت�صبيك  منت�صبيها،  على  ال�صويد 
بال�صوق  خدماتهم  عر�س  اأو  ومنتجاتهم  �صلعهم  باإدخال  الراغبني 

االأردنية.
جتارة  غرفة  يف  التدريب  اأكادميية  ا�صتفادة  امكانية  اىل  واأ�صار 
للوكالة  ميكن  التي  الفنية  اخل��ربات  من  فيها  الريادة  وق�صم  عمان 
ال�صويدية للتعاون االإمنائي الدويل )�صيدا( تقدميها وخا�صة لل�صباب 

الريادين و�صيدات االأعمال.
واأكد اإمكانية اال�صتفادة من التجربة ال�صويدية يف التعليم املهني 
وتقدمي اخلربات الفنية للقطاع اخلا�س االأردين، باال�صافة للخربات 
اللوج�صتية  واخلدمات  والطبية  ال�صيدالنية  ال�صناعات  جمال  يف 
التي  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  املت�صارعة  والتطورات  باأنواعها، 

تتميز بها مملكة ال�صويد.
الغرفة  ا�صتعداد  توفيق  احلاج  خليل  الغرفة  رئي�س  اكد  ب��دوره، 
مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  ال�صويد  من  جت��اري  وف��د  اأي  ال�صتقبال 
البلدين  بني  التجاري  التعاون  فر�س  لزيادة  هناك  التجارية  الغرف 

ال�صديقني.
يتعلق  فيما  خا�صة  وال�صفارة  الغرفة  بني  التوا�صل  اأهمية  واكد 
بالت�صبيك بني رجال االأعمال يف االردن وال�صويد ب�صكل دائم وترويج 
على  بالفائدة  يعود  ومبا  املتاحة  واال�صتثمارية  التجارية  الفر�س 

القطاع اخلا�س يف البلدين.
ولفت احلاج توفيق، اىل وجود ع�صرة �صركاء من اجلانب ال�صويدي 
والنوفوتية  االألب�صة  قطاعات  يف  عمان  جتارة  غرفة  لدى  م�صجلني 
واخلدمات  وامل�صريف  وامل��ايل  البناء  وم��واد  واالن�صاءات  واملجوهرات 

واال�صت�صارات مبجموع ح�ص�س تبلغ نحو 980 مليون دينار.
التي  العاقات  عمق  اإىل  ريدمارك  ال�صفرية  اأ�صارت  جانبها،  من 
وفر�س  جم��االت  ووج���ود  امل�صتويات  خمتلف  على  البلدين  تربط 
عديدة ميكن من خالها زيادة حجم التبادل التجاري ودعم العاقات 

التجارية امل�صركة.
واالقت�صادية  التجارية  العاقات  تعزيز  اأهمية  اىل  ولفتت 
الثنائية بني االردن وال�صويد، من خال تعزيز التعاون بني جمتمعي 
االأعمال خا�صة ُغرف التجارة وال�صناعة ال�صويدية مع غرفة جتارة 
البلدين  مبادالت  لرفع  امل�صرك  العمل  �صرورة  على  م�صددة  عّمان، 

التجارية وزيادة الرويج ملنتجاتهما.
واأ�صارت ال�صفرية اىل الدور الذي تلعبه الوكالة ال�صويدية للتعاون 
االإمنائي الدويل ) �صيدا( يف خدمة القطاعات التجارية واالقت�صادية 
العام  خال  ال�صويد  اىل  االردن  �صادرات  وبلغت  االردن.  يف  املختلفة 

املا�صي 3ر4 مليون دينار مقابل نحو 46 مليون دينار م�صتوردات.
وم�صنوعات  ومتورا  اأغذية  حم�صرات  ال�صويد  اىل  االردن  وُي�صّدر 
من اللدائن، فيما ي�صتورد حم�صرات ال�صيدلة واآالت واجهزة كهربائية 

وورق اخل�صب املن�صور وجرارات طرق.
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)254/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 
العقاري  والتطوير  لال�شكان  ني�س  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2015/1/21 بتاريخ    )39323(
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة    2021/5/21 بتاريخ   املنعقد 
وان  لل�شركة  م�شفيا  العظم  فاتن علي حممد  ال�شيدة  اختيارية وتعني 

عنوان امل�شفي هو :
 -45- امل��دائ��ن  زه���رة  جممع  غو�شه  ع��ب��داهلل  ���ش��ارع  ع��م��ان   
هاتف   -)11192( ال���ري���دي  �����س.ب)921412(ال����رم����ز 

0797020924
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  العقاري   والتطوير  لال�شكان  ني�س  �شركة  دائني  من  اأرجو 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )39323( بتاريخ  
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة    2015/1/21
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيدة فاتن علي حممد العظم
�شارع عبداهلل غو�شه جممع زهرة املدائن  :  عمان  عنوان امل�شفي 
هاتف   -)11192( ال��ري��دي  ���س.ب)921412(ال��رم��ز   -45-

0797020924
  م�شفي �شركة

*واشنطن
يف حت�صن طفيف مقارنة بال�صهر ال�صابق، 
األ��ف   559 االأم��ريك��ي  العمل  ���ص��وق  اأ���ص��اف 
العمل  وزارة  اأرق���ام  وف��ق  مايو،  يف  وظيفة 

ال�صادرة اجلمعة.
ح��وايل  اإ�صافة  االقت�صاديون  وت��وق��ع 
خطوة  وه��ي  ج��دي��دة،  وظيفة  األ���ف   671
والتي  لاآمال  املخيبة  األفا   266 من  كبرية 

اأ�صيفت يف اأبريل.
وانخف�س معدل البطالة اإىل 5.8 باملئة 

من 6.1 يف ال�صهر ال�صابق.
تكن  مل  الوظائف  مكا�صب  اأن  حني  ويف 
تقرير  فاإن  �صريت،  وول  توقعات  مطابقة 

الإدارة  ج��ي��د  خ��رب  مب��ث��اب��ة  �صيكون  م��اي��و 
اأبريل،  �صهر  اأرقام  بعد  بايدن،  الرئي�س جو 

التي جاءت عند ربع امل�صتوى املتوقع فقط.
وت�صري اأحدث االأرقام اإىل حت�صن مطرد 
من  الرغم  على  االأم��ريك��ي،  العمل  �صوق  يف 
التي تريدها  بال�صرعة  تعافيا  اأنه ال يظهر 

االإدارة.
مليون   9.3 وج���ود  م��اي��و  �صهر  و�صجل 
اأمريكي عاطل عن العمل، بزيادة 60 باملئة 

عن م�صتويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
ب�صكل  العاملة  القوى  م�صاركة  وتغريت 
�صيعزز  رقم  وهو  باملئة،   61.6 اإىل  طفيف، 
اإعانات  خلف�س  اجلمهوري  احل��زب  دع��وات 

اجلمهوريون  يجادل  اإذ  الفدرالية،  البطالة 
ما  غالبا  والتي  االأ�صبوعية،  ال�صيكات  ب��اأن 
تاأتي على راأ�س مزايا الواليات، ُتبقي مايني 
عن  البحث  من  ب��دال  الهام�س  على  العمال 

عمل.
والية،   25 يف  جمهوريون  حكام  واأعلن 
خططا ل�صحب 300 دوالر تكميلية اأ�صبوعيا 

الإعانات البطالة بدءا من االأ�صبوع املقبل.
االأخرى  الطوارئ  برامج  البع�س  واألغى 
امل�صتقلني،  ال��ع��م��ال  اأه��ل��ي��ة  و���ص��ع��ت  ال��ت��ي 
يف  والعاملني  اخلا�س،  حل�صابهم  والعاملني 
عادة  تغطيهم  ال  الذين  املوؤقت  االقت�صاد 

مزايا البطالة.

انتعاشة في سوق العمل األميركي.. 
ــف »مـــفـــاجـــأة« ــش ــك واألرقـــــــــام ت
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حصيدة االدراك

رم�صان زيدان
zidaneramadan@gmail.com

قبة ثا ِك  ا وؤ ر من  بعنٍي 
ٍم ج�شا ٍث  ا حد اأ بني  تنّقلِت 

قبة ا مر ى  لل�شر  
لقلب ا ة  منفطر
خيفة  ّج�شة  متو

قبة لعا ا ء  �شو من 
قة د �شا ة  ء لنبو ا نت  كا و

لب�شر  ا �شة  حا قبل 
ة لب�شري ا ِك  د تقو
ة �شري لنا  ين  و تر
ر لغبا ا ة  ر ثو عن 

ر حت�شا ل ا ب  قر عن   
�شبة لغا ا ة  مل�شري ا ن  ح�شا اأ بني 

ئبة  لغا ا ة  �شر حلا ا يتها  اأ
ن ا و لعد ا فل  جحا تخّفى 

ى مغز كهم  ا ر اأ حتت   
ح�شنا  ة  ير قد فكنِت 

ء ا عد لأ ا يل  ا تو مقِت  ر
حلني ا ك  ا ذ عيِت  و حني 

ى  د ر اأ من 
ثمد لإ با ء  ا ر حَلْو ا ح�شا 
مل�شهد ا من  ى  اأ مر على 

ة ح�شيد ن  فكا
لفطنة ا و ك  ا ر د لإ ا  

ء با هد يا  عنِك  ا  لو قا
! ! لفتنة  با لينا  اإ جئِت   
ء جا لر ا عينك  ت  ر �شا و

ء ظلما ىل  اإ فجٍر  من   
ر ب�شا لإ ا ك  ر ا مد ب  �شا و

ء ا نو لأ ا من  ئبة  �شا  
! مقة لر ا لِك  ت  د عا فما 

ء �شهبا �شٍة  ا فر غم  بر
حّل  كم  و

لنقمة ا و لتعتيم  ا من 
نّبئِت و تنّبئِت  نِت  اأ فها 

�ْشَهبِت اأ و ِت  ر حّذ  
ك  هنا كنِت  و

ث ا حد لأ ا ى  لد
ين  ر تبتد

ء طفا لو ا نِك  جفا اأ من 
ء  نبا لأ ا م  د بقا تبِث 
ء ا لبيد ا من  �شفًة  عا

ي�س جد خت  اأ يا  ِت  ه�شْ ر اأ ف�� 
ن با لعر ا عن  فِت  �شت�شر ا  

ت يال لو ا من  ا  قو ل ما   
ِت  خر اأ كم  و

د عتا و هم  د ا عد اأ عن 
ت حمال من  �شتطلعِت  ا مبا 

ق ا بو لأ ا لت  قا عنِك  و
قيال ما  بني  فكًا  ا  

ع  و لر ا ق  �شا و
ت لنكبا ا من  تعجياًل 

ا عو ا ذ اأ و م  لقو ا ء  فجا
ا  عو �شا حينما  ِك  مو ر

ا عو �شا اأ و ا  بو كذ عليِك 
بئًة �شا ِك  نعتو قد  و  

ء  ا لغيد ا لنفحة  ا نَت  اأ و  
ء ا نكر �شيحًة  ا  حو �شا و

ئبة لنا با ت  نباأ من  ا  جمو ر ا  
ى  ملد ا على 

ى د لر ا ب  نيا اأ بني 
ًة ر تا خني  ت�شر �شمعُتِك 

حني ُت�شّر ى  خر اأ و
لقمر  ا مقتل  عن 
جلنني ا قد  مر يف 

حل�شني ا ح�شنه  بني 
ى لُعر ا بح  مذ ق  فو  

ن  لبطو ا بْقر  من  تنتحبني 
ر و خلد ا �شبي  من 
�شيع لر ا بح  ذ من 
بيع   لر ا خنق  من 
طبة قا ع  بو لر ا يف 

م ملكلو ا نينِك  اأ ك  ا ذ و

م و مل�شد ا حنينك  جد  بو
�شة ملكر ا بية  لأ ا يتها  اأ
تيقنِت و معنِت  اأ ا  كذ

ثة ر لكا ا لظى  م  ي�شو حٍف  بز
خ �شو لر ا بني  ع  لت�شّد ا ى  ء ا تر
خ ل�شمو ا ح  ب�شر ٌخ  و �شر ىل  ا تو  

ح ملبحو ا تك  �شو �شمع  اأ و
ح و ملجر ا قلبك  ت  ّنا اأ

حبة ل�شا ا ت  لق�شما ا على 
بت�شَمْت ا ما  و ت�شَمْت  ر ا قد 

قًا ر حا ًا  قد و تد  ير ى  ل�شد ا و
ِك  �شبا عن  م  يا لأ ا بينما 
هبة ا ذ حل  ا و للر منت  ق  فو

حينها  يِت  تو ر ا
ق ا ملهر ا م  لد ا من 

ح  و لر ا مل  اآ و
ق ا لفر ا ل  ا �شد اإ عند 

يف   خلر ا غيمة 
ي مر ملر ا ل  ما لر ا قب�شة  يا 

ل جلما ا حة  ا بو
عليك مر  ن  اأ م  يو

ل جا لر ا كب  مو  
بّي لأ ا ب  ّثا لو ا مه  عز من 

لفتّي ا ع  يلتا
ين  ما لأ ا د  و ا تر
يّف لو ا ه  �شمري يف 

ه ما قد حينها  نقتِك  فعا
ليبعث ء  جا نه  كاأ

ة حليا ا لِك  خال من   
ه منتها ِك  عند ت  ملو ا ن  كا و

جه  لو ا مكفهر 
مة لقا ا ُمنك�شر 

قًا ممز عنه  �شى  تال
مة ا لكر ا يُّ  ز

ملنكبني با تب  لُر ا �شقطت  و
مة �شا لو ا و مل  ملعا ا �شة  مطمو

جبينه على  ت�شمت  ر ا و
مة عال ه  ج�شد على 
ر نك�شا ل ا ت  ق�شما

لهم ا غّلفها  م  لد ا خ�شبها   
مة ا لند ا ك�شتها  و

�شًا مقد حف  لز ا ن  كا
حُلر ا لنفري  با

يقًا بر ل  ما للر ن  كا
ر لّد ا ت  حبا مثل 

مًا  ُقد ملُ�شي  ا ن  كا
لن�شر با مفعمًا 

لنبيل ا �شر  لآ با ُحبلى  م  يا لأ ا و
ة  ر �شا ب  ثو لو ا ن  كا

ن �شا لفر ا مْة  لعز
ي�شتبق م  ما لالأ

ن ما لأ ا ل�شفة  بحًا  �شا
ت يا ا لر ا نت  كا

ء با لإ ا نقها  عا ملجد  ا ء  �شما يف 
لن�شيم ا غفها  �شا
فطن ملن  ًا  د مغر

طن لو ا ُحب   
ء ما لد با ح  و لر با ة  يد تغر

مه  اأ ع  ا ر ذ على  لطفل  ا ن  كا
ه با اأ ًا  خر ُمفا

ه عينا يف  ي  د ر لو ا لغد  ا ن  كا
ه منا هي  د يز

بغتًة بيع  لر ا بل  يذ ن  اأ قبل 
ر حت�شا ل ا ة  �شكر يف 
ت �شا ا لفر ا ت�شف  لرت

ر ا ملر ا يف  حيق  لر ا من  ًل  بد
ة حيا ل  و ء  ما ل  و كالأ  فال 

ر قفا ت  ر �شا فقد 
ن خا لد ا ت  با غا بني  ى  ر ا تو

ر لنها ا لليل  ا عتمة  يف 
ت تيا لعا ا ح  يا للر ى  د متا و

ر ا خو ى  لل�شد يعك�س  �شفرٌي 
ي مر ل�شا ا ه  ميجد

ف  يطو له  حو من 
ية ت�شد و ًء  ُمكا

ية و خا ن  لبطو فا
منهكة ى  لقو ا و

ء  يا لكر ا جبني  و
بكى تقهقٍر  من 

جه  لو ا ُمْغرُّ 
ى لرث ا ح  ا ر على  م�شّجى 

ى لرث ا ما  ك  ا ر د اأ ما  و
م لد ا لطه  خا حينما 

لفم ا يح�شو  طينًا  ر  ف�شا
ة ملقا قة  ممز ٌء  �شال اأ

ت ل�شتا ا و لتيه  ا �س  ر باأ
ء ا لعر ا يف  ة  ر منثو
خ لل�شمو �س  اأ ر هنا 

ج�شد بال  ة  لفال با ة  قا مال
ع ا ر ذ نبها  بجا ق  �شا ك  هنا

�شم  و به  كٌف  و
ح�شد من  عني  يف 

ة حليا ا جه  و على  معّلق 
خلفه  ي  ر ا يو

لب�شر ا بني  ن  ل خذ
تنت�شر ب  لقلو با فة  اآ

نكبة  ء  لفنا ا ىل  اإ يًا  د تر
ء ا ر للو ر  �شا و  لعْد ا و

ء ا هر �شفٌه 
عظم  لأ ا د  ا ل�شو فا

َمن اآ ق  �شّد قد 
ِمن اآ لقلعة  ا يف  نه  اأ

نها اأ ي  ر يد مل 
ر ا جز �س  حو

لقطيع ا يف  يلملم   
تقطيع جل  اأ من 

عت عر تر لتي  ا �س  و وؤ لر ا
قتها و ن  حا و

لتنكيل ا حة  �شا يف 
د ر ملا ا �شتيقظ  ا ها  بعد
ته غفو من  ته  �ُشبا من 

غفلته من  فقل  �شئت  ن  اإ و  اأ
منة لكا ا ته  بقو
ه كو تر حينما 

ا حيد و جهة  ا ملو ا خط  على 
ا قعيد م  لغا لأ ا �س  ر اأ على 

يحبو  مكبل  هو  و
ين لأ ين  اأ من  ي  ر يد مل 

لبني ا كب  لر ا عن  ل  حا قد  و
ثلة ما حلة  قا نيا  د يف 

ت ملو ا فة  حا على 
حلقه يف  نه  ل�شا لت�شق  ا

لعط�س ا من 
بط�س قد  ه  ا قو يف  ع  جلو ا و

�س ر لأ ا لي�شت  �س  ر لأ فا
فها يعر لتي  ا

عها ر ا ز حنطة  من  كل  اأ لتي  ا
نعها �شا ي  يد اأ من  لكعكة  ا و

لغ�شة ا ن  غ�شا لأ ا تلك  و
هي لي�شت 

نقها عا لتي  ا ن  غ�شا لأ ا
جنتها و ة  حمر من  قّبلها  و
ب لعذ ا ها  ثغر مب�شم  من 
بتها برت لكد  ا ح  ا فو ي�شم 
لها د عنا ب  �شر عب  ا يد و

ل�شم�س ا �س  قر ر  ا حمر ا عند 
م�س لأ ا م  ليو ا عن  ل  ليقا

ة ب�شفري ة  �شغري قي  ل قد 
�شتها و عر جه  و تغ�شل 

ئق ا لر ا لنبع  با
تها ء ا بر ل  حو ف  فر تر

ئق �شقا هر  للز ت  �شا ا فر
ة لغفو ا تلك  يف 

ى كر للذ يط  �شر مر 
يل خيا يف  عب  ا يد ح  ا ر قد 

ى خر اأ هد  مب�شا
فيها قعة  ر كل  و �س  ر لأ ا عن 

ق�شة له  فيها  من  و
مل ر حبة  كل 

ة لُغ�شّ ا خّلفت  عت  �شا قد 
ر غما ر  �شجا لأ ا ع  و جلذ

�شنني يها  و تر
نها ّو تد ق  ا ر و لأ ا على 

ن غ�شا لأ ا على 
حني  يا ر ت  جنا و على 

خ�شر اأ ن  يتو ز ع  فر اأ على 
ت�شّطر لنخيل  ا �شعف  على 

ملجهد ا ين  للعا جبني  و
يتنهد قًا  عر يت�شبب 

ل ا هو لأ ا من 
ل ا قو لأ ا �شف  و ها  يعجز

ث حلد ا بقلب  ث  حد قد  ما  و
م مبنا يا  وؤ ر يكن  مل 

ليقظة با �شًا  بو كا ن  كا فقد 
حلظة يف  و

ى و د طًا  �شقو بعينيه  مق  ر
�شف ا عو ن  كاأ

ا تّو �شف  ا بقو ت  ء با قد 
ن  هبو ا ذ ن  ملكبلو ا هُم  فها 

ملميت ا للحتف  د  و خد لالأ
ء  ا لعر ا و يف  لفيا با ن  و د م�شر

ن كبو نا حلقيقة  ا عن 
ملقيت ا ب  ر لد با   

لل�شحى ج  نبال ا فل  اأ بغتًة  
حى لر ا هُم  ر م�شا يف  ت  ر ا د و

ن بو ر لها ا و
ها حد و ينة  ملد ا ا  كو تر

ها م�شري قي  تال كي 
ن فا لطو ا عة  �شا

ل�شفينة ا ا  كبو ر قد   
فينة لد ا �شهم  نفو يف  ما  ا  جو خر اأ

ت نفال ل ٍن  ل خلذ جنٍب  من 
ة لنجا ا ق  طو ىل  اإ متطلعني 

ل لعقو ا ين  فو ماأ
ن مل�شمو ا و ل�شكل  ا يف 

ن  جنو من  ر  �شعا يف  هم  ا تر
ٍف  لتفا با ا  مو قا ر  ثبو يف 

عي  فا لأ كا ين  ما لالأ جيد  ل  حو
ين ملعا ا ن  مكنو ل  حو

لهم  حو �شئ  كل  ا  غد و
ل ختال ا ىل  ا

ا عد ف  �شو عا مثل 
ل جلبا ا م  ها ىل  اإ ل�شفح  ا من 

ن با لغر ا تنعق 
د ا ل�شو ا بيب  ا غر يف   

ب تبا يف  ن  ما لأ ا ت  با قد  و
ب ا غرت ا يف 

ن ل�شجو ا ئر  ا و د يف  ر  يثو
خْطبها �س  و وؤ لر ا ق  فو من  ر  و يد

ن ملنو كا ينق�س 
عليه تى  اأ �شئ  كل  يح�شد 

ت�شبق  ة  لنظر ا و
ليه اإ ها  د و �شر يف 

تى ملو ا جثث  على  يت�شّلق 
ى ر لو ا جم  جما على 

غى لو ا ح  �شا عن  للتخلي 
بغى �شته  نتكا با من  ا  علمو فا

ب و لهر با ذ  ل ن  اأ م  يو
فعه مد �شبني  للغا خملفًا 

�شقطت قد  ت  ا ذ خلو ا
ء يا لكر ا معها  �شقط  و
ء لل�شما جٌه  و عب�س  و
خطًا �شا ن  كا لو  كما 

حتمى ا بظلها  من  على 
ت مطر اأ م  ليو فا

�شّجيلها حلمى  ا على   
م  ملحمو ا غيظها  و

م لغيو ا جه  و يف 
ا  بتد ا حينما  ا  بد قد 
م لد ا ن  لو ط  ختال ا يف 

مل لر ا بحب  لنهر  ا ء  مبا
ح ل�شبا ا ت  جنا بو

لة لطفو ا ت  بق�شما  
تكز ير م  لهمو ا مح  مبال

عك�س قد  قع  ا لو ا ْقع  و و  
ل مل�شقو ا ه  �شخر على 

مة مو لأ ا ت  خا �شر ل  هو ذ يف 
مه ي�شو من  ء  جا و
لهجري ا قيظ  من 

ى تاأ ر ا فيما  قًا  ر حا
متعة لأ ا يا  ثنا يف  ى  ر ا تو ما  و

ت ا ر لعو ا نت  �شتبا فا
حُلجب ا خلف  من 

تطفو  حلقيقة  ا هي  ها 
يق لغر كا ليم  ا جه  و على 
�شجب و  اأ لك  بذ �شي  ر من 

خ  ل�شر ا ر  غا حينما 
ر ا جلد ا ف  جو يف 

ر و خلد ا عن  و
ر ل�شتا ا ع  للقا �شقط   

لليل ا يعد  مل 
تها ء �شو ي  ر ا يو  
يتها وؤ ر يحجب 

يها ر ا ر ذ قي  يال ل�شبح  فا
يها د ير ٍر  عا �شمة  بو

قنعة لأ ا ت  فهو �شئ  كل  ى  تعّر
قبعة ي  للفر فع  ُر و

ء  با لإ ا جه�س  اأ و
ء لبكا ا ة  �شد من 

على  مًا  لو ُيلقي  مل 
م  ا ملقد ا عة  ب�شجا من 

عه د خا مًا  يو
نف�شه م  يلو هو  ها 
جنبيه بني  لتي  ا  

�شمعه اأ من  م  يلو ن  اأ قبل   
خَلطا  با قر  اأ

خُلطى ا ع  ر �شا و
ء عبا لأ با حمماًل 

ت ّنا ل ا و ح  ا جلر با مثخنًا 
ء ل�شّما ا نف�شه  يف 
ء لعليا ا مة  لقا ا يف 

ق  ا حد لأ ا عميق  من  و
معه د اأ ت�شيل 

ر  ب�شا لأ ا غت  ا ز و
جعة لفا ا ل  هو من 

ب لقلو با م�س  اأ قد  و
جعه و اأ ٌع  خنو  

ملُر ا ملمر  ا على  هو  ها 
فعًا ا د و فعًا  ا مد مي�شى 
عة د ا ر ء  ا للعد ٍة  بقو  


