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*عمان 
يوم  من  اعتبارا  الأم��ة  ملجل�س  العادية  غري  ال��دورة  بف�س  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

اخلمي�س املوافق للعا�سر من �سهر حزيران �سنة 2021 ميالدية.

السنة السادسةالثالثاء 27www.omamjo.com  شوال  1442  هـ   الموافق  8  حزيران  2021 م العدد  )1932(250 فلس

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

15  ألف دوالر مكافأة لالعبي 
منتخب الكرة في حال التأهل

حملة رقابية لتطبيق حظر 
التدخين تزامنًا مع فتح القطاعات

الزراعة تبحث معيقات انسياب 
المنتجات الزراعية خارجيا

طائرة كاماال هاريس ترغم 
على العودة بسبب عطل تقني

العجارمة يخلف العجارمة 
في مجلس النواب

هيئة االتصاالت تتلقى 3128 
شكوى حتى نهاية أيار الماضي

*عمان 
خ�س�س احتاد كرة القدم، مبلغ 15 الف دولر 
يف  مكافاأة  الوطني،  املنتخب  لعبي  من  لعب  لكل 
حال تاأهله للدور احلا�سم من الت�سفيات الآ�سيوية 

امل�سرتكة املوؤهلة لكا�س العامل 2022.
وي�سارك املنتخب الوطني يف الت�سفيات املقامة 
منتخب  بلقاء  ام�س  ا�ستهلها  وال��ت��ي  الكويت،  يف 

نيبال ، بانتظار مالقاة منتخبي الكويت وا�سرتاليا 
عن  احلا�سم  للدور  املتاأهل  الفريق  هوية  لتحديد 
الأردين  العالمي  الوفد  واأكد  الثانية.  املجموعة 
احتاد  اأن  الكويت،  يف  الوطني  للمنتخب  املرافق 
الف   15 بتخ�سي�س  الثنني  الالعبني  ابلغ  الكرة 
ثقته  جم��ددا  التاأهل،  ح��ال  يف  لع��ب  لكل  دولر 

باملنتخب ولعبيه وقدرته على التاأهل.

*عمان 
رقابية  حملة  بتنفيذ  ال�سحة  وزارة  ب��داأت 
م�سددة تزامنًا مع مرحلة التو�سع يف فتح القطاعات 
للتاأكد من تطبيق اإجراءات ال�سالمة العامة وحظر 
التدخني يف الأماكن العامة، كجزء من الجراءات 
العدوى  انت�سار  ملنع  املتخذة  احلكومية  والقرارات 
بفريو�س كورونا، وتوفري بيئة خالية من التدخني 

يف الماكن العامة واملغلقة.
ال�سحية  للرعاية  العام  الأم��ني  م�ساعد  وبني 
جاءت  احلملة  ان  �سرك�س  غازي  الدكتور  الولية 
ال�سحة  قانون  اإنفاذ  بهدف  رقابيًا  دورًا  لتوؤدي 
وال��ذي  وتعديالته   2008 لعام   47 رق��م  العامة 
يحظر التدخني بجميع اأ�سكاله يف الأماكن العامة 
مع  تزامنًا  وذل��ك  باملئة،   100 بن�سبة  واملغلقة 

القطاعات  بفتح  التو�سع  ملرحلة  احلكومي  التوجه 
يف  الأرج��ي��ل��ة  خ��دم��ة  بتقدمي  لل�سماح  وال��ع��ودة 
وزارة  حددتها  �سحية  ا�سرتاطات  �سمن  املقاهي 

ال�سحة.
وتتبنى وزارة ال�سحة ممثلة مبديرية التوعية 
والإعالم ال�سحي التوجهات احلكومية التي تدعو 
القوانني  تطبيق  على  والعمل  التدخني،  ملكافحة 
والت�سريعات اخلا�سة مبكافحة التدخني واإ�سرافها 
الذين  امليدان،  يف  العاملني  الرتباط  �سباط  على 
املوؤ�س�سات  م�ستمرة على  تفتي�سية  ينفذون جولت 
ال�سحية والعامة، ا�سافة لتنفيذ حمالت التوعية 
املحلي  املجتمع  ت�ستهدف  والتي  التدخني  باأ�سرار 
الدولية  الهيئات  مع  الهادفة  ال�سراكات  وعقد 
وجمعيات املجتمع املدين.            تابع �س3

*عمان 
احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  بحث 
الثنني، مع نقيب م�سدري اخل�سار والفواكه �سعدي 
اأبو حماد املعيقات التي تواجه زيادة ان�سياب ال�سلع 
الزراعية لالأ�سواق اخلارجية وال�سعي لفتح اأ�سواق 

جديدة للمنتجات الزراعية .
الرتويج  اآلية  تطوير  �سرورة  احلنيفات  واأكد 
الرتكيز  خالل  من  الأردنية  الزراعية  للمنتجات 
�سالمتها،  ومعايري  الزراعية  املنتجات  جودة  على 
جانب  اإىل  اخل��ارج��ي  الت�سويق  اآل��ي��ة  وت��ط��وي��ر 

م�سدري  مل�ساركة  املتاحة  الفر�س  من  ال�ستفادة 
�سركة  باإن�ساء  وامل�ساهمة  وال��ف��واك��ه،  اخل�سار 
تعزيز  ي�سمن  مبا  الزراعية  للمنتجات  ت�سويق 
تناف�سية املنتجات الزراعية يف الأ�سواق اخلارجية 
القت�سادية  القيمة  ذات  والأ���س��واق  التقليدية 
ال��وزارة  دعم  حماد  اأبو  ثمن  جانبه،  من  العاملية. 
التحديات  وتذليل  ال�����س��ادرات  برفع  واهتمامها 
والت�ساركية الدائمة، موؤكدا اأهمية اهتمام خطط 
جديدة  اأ�سواق  بفتح  الت�سويقية  الزراعة  وزارة 

واملحافظة على الأ�سواق التقليدية.

*وكاالت 
الأمريكي  الرئي�س  نائبة  تقل  طائرة  ا�سطرت 
لها  خارجية  رحلة  باأول  تقوم  التي  هاري�س  كامال 
اىل غواتيمال للعودة والهبوط بعد وقت ق�سري من 
اإقالعها ب�سبب عطل فني. وقالت هاري�س لل�سحافيني 
"اأنا بخري، اأنا بخري"، بعد خروجها من الطائرة التي 
وا�سنطن،  ق��رب  اجلوية  اأن���دروز  قاعدة  يف  هبطت 
م�سيفة "قمنا جميعا بتالوة �سالة �سغرية، لكننا يف 

حالة جيدة". وقالت �سيمون �ساندرز املتحدثة با�سم 
اأخرى  طائرة  �ست�ستخدم  الرئي�س  نائبة  اإن  هاري�س 
رحلتها.  برنامج  يف  كبري  تاأخري  ح��دوث  ُيتوقع  ول 
واأ�سافت �ساندرز "اإنها م�ساألة فنية. ل توجد خماوف 
كبرية تتعلق بال�سالمة". واأفاد �سحايف كان على منت 
اقالع  عند  عادي"  غري  "�سوت  �سماع  عن  الطائرة 
قال  لكنه  تو"،  فور�س  "اإير  با�سم  املعروفة  الطائرة 

اإن الهبوط كان "طبيعيا ب�سكل تام".

*عمان
قال الناطق با�سم الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني، الثنني، 
اإن الهيئة ردت على كتاب من جمل�س النواب للمطالبة بت�سمية املر�سح 
الذي يلي النائب اأ�سامة العجارمة، الذي فقد مقعده بعد قرار ف�سله، 

من حيث عدد الأ�سوات.
هو  العجارمة  رم��زي  املر�سح  اأن  يفيد  الهيئة  رد  اأن  واأ���س��اف، 
اأ�سامة  النائب  يلي  اإن��ه  حيث  ال��ن��واب،  جمل�س  لع�سوية  املر�سح 
 54 املادة  وفق  القائمة،  نف�س  من  الأ�سوات  عدد  بح�سب  العجارمة 

النتخاب. قانون  من 

*عمان 
تلقت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت 2245 �سكوى تتعلق بانقطاع 

خدمات الإنرتنت حتى نهاية �سهر اأيار املا�سي.
اإن الأرقام اظهرت  الهيئة لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(  وقالت 
ال�سكاوى  اإجمايل  من  الأكرب  الن�سبة  على  النرتنت  �سكاوى  ا�ستحواذ 
بخدمات  تتعلق  �سكوى   2245 على  توزعت  والتي   ،3128 البالغة 
الثابت 47  الهاتف  النرتنت، وخدمات اخللوي 808 �سكوى، وخدمات 
�سكوى، و�سكاوى البطاقات املدفوعة م�سبقًا 2، و�سكاوى خدمات الربيد 
معاجلة  اإىل  م�سرية   ،3 النوعية  باملوافقات  املتعلقة  وال�سكاوى   ،23

2629 منها.
اإىل  ال�����س��رك��ات الت�����س��الت ه��ذا الن��ق��ط��اع  اإح���دى  وع���زت 
خدمات  توقف  اىل  اأدى  ما  الت�سالت  ب��راج  لأ حتديث  وجود 

النرتنت.
العام  هذا  ال�سكاوى  اأع��داد  يف  امللحوظة  الزيادة  الهيئة  واأك��دت 
ب�سبب  املا�سي  العام  من  ذاتها  الفرتة  خالل  �سكوى   1828 مع  مقارنة 
ظروف جائحة كورونا والتحول الكلي للتعليم والعمل عن بعد ما رتب 
ازدياد اأعداد امل�ستخدمني وال�سرتاكات وا�ستخدام خدمات الت�سالت 

والنرتنت وخدمات الربيد.
ودع���ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��خ��دم��ني ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون م�����س��اك��ل يف 
�سركات  قبل  من  جتاوب  على  يح�سلون  ول  الت�سالت  خدمات 
اخلدمة  م��زودة  ال�سركة  لدى  �سكوى  ت�سجيل  اإىل  الت�سالت، 
قيام  ع��دم  ح��ال  ويف  للمتابعة،  ال�سكوى  رق��م  على  واحل�����س��ول 
املمنوحة  املهلة  �سمن  ال��رد  ع��دم  اأو  ال�سكوى  بحل  ال�سركة 
الرتباط  �سباط  خالل  من  ملتابعتها  الهيئة  مع  التوا�سل  لها؛ 
مع  عليها  وامل��ت��ف��ق  املعتمدة  الإج����راءات  وف��ق  ب��ذل��ك  املكلفني 

اخلدمة. مزودة  ال�سركات 
ال���رق���م  ط���ري���ق  ع����ن  ال�������س���ك���اوى  ت���ق���دمي  اأن  واأو�����س����ح����ت 
الإل�����ك�����رتوين  وال�����ربي�����د   ،117000 امل���خ�������س�������س  امل�����ج�����اين 
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والفي�سبوك وتويرت، واملوقع الإلكرتوين للهيئة املرتبط ب�سكل مبا�سر 
ملوقع  اأو احل�سور �سخ�سيًا  ال�سكاوى  لتلقي ومتابعة  املوؤمتت  النظام  مع 

الهيئة.

مندوبا عن الملك... مؤكدة ان األردن عصي على جميع المؤامرات الداخلية والخارجية

»11« وفاة و »655« إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

*الزرقاء 
مندوبًا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، افتتحت �سمو 
بح�سور  الثاين،  عبداهلل  بنت  �سلمى  الأمرية 
الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س 
مركز  الث��ن��ني،  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف 
تدريب املراأة الع�سكرية، يف منطقة الغباوي 
بالتعاون  اأن�سئ  وال��ذي  الزرقاء،  مبحافظة 
اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  القوات  بني  ما 

العربي وحلف �سمال الأطل�سي "الناتو".
م�ساعد  ح�سره  ال��ذي  الفتتاح،  وخ��الل 

للتخطيط  امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س 
الركن  العميد  الدفاعية  وامل��وارد  والتنظيم 
والقوى  لالإدارة  وامل�ساعد  النعيمات  اإبراهيم 
األقت  الدومي،  علي  الركن  العميد  الب�سرية 
العقيد  الع�سكرية  امل��راأة  �سوؤون  اإدارة  مدير 
املركز  اأهمية  فيها  اأك��دت  كلمة  النا�سر  مها 
يف تطوير ومتكني املراأة الع�سكرية وتدريبها 
ملواكبة التطورات والو�سول اإىل درجة عالية 

من الحرتافية.
وفق  �سمم  املركز  اأن  اإىل  النا�سر  ولفتت 
يف  اإقليميًا  مركزًا  ليكون  املوا�سفات،  اأعلى 

للمراأة  التدريبي  الدعم  لتقدمي  املنطقة، 
الع�سكرية، من خالل اإعداد وتاأهيل ال�سباط 
و�سباط ال�سف من الإناث من خمتلف �سنوف 
العربي  – اجلي�س  الأردنية  امل�سلحة  القوات 
بالواجبات  للقيام  واإداري���ًا  واأمنيًا  تعبويا 

املوكلة اإليهن بكل كفاءة واقتدار.
والتي  امل��رك��ز  مباين  يف  �سموها  وج��ال��ت 
وح�سانة  متخ�س�سة  تدريبية  قاعات  ت�سم 
الإناث  من  املركز  مرتبات  خلدمة  لالأطفال، 

من خالل تاأمني الرعاية الالزمة لأطفالهن.
تابع �س2

*حمافظات 
عن  ور�سمية  �سعبية  فاعليات  ع��ربت 
على  ال�ستقواء  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  رف�سها 
ومتزيق  الوطني  ب��الأم��ن  العبث  اأو  ال��دول��ة 

الن�سيج الجتماعي.
مئويته  يدخل  وه��و  الأردن  اإن  وق��ال��ت 
الثانية ع�سي على جميع املوؤامرات الداخلية 
واخلارجية، واإن الإ�ساءات التي �سدرت بحق 
الأيام  خالل  �سهدناها  التي  واملظاهر  الوطن 
املا�سية من قبل فئة ل متثل اإل نف�سها ت�سكل 
فكرة  مع  ت�ستوي  ل  ال��دول��ة  على  ا�ستقواء 

الدولة احلديثة التي تقوم على مبداأ �سيادة 
كفله  الذي  التعبري  وحق  واملواطنة  القانون 

الد�ستور. 
واأ�سافت اأن العبث والتنمر الذي ظهر يف 
طرق  اإغ��الق  رافقه  وت�سريحات  فيديوهات 
مظاهر  ال��ع��ام  الأم���ن  رج��ال  على  واع��ت��داء 

خارجة عن روح الد�ستور وبنوده.
والقيادة  الوطن  خلف  وقوفها  واك��دت 
عبداهلل  امللك  بجاللة  املتمثلة  الها�سمية 
الدولة  وخلف  الأم���ني،  عهده  وويل  الثاين 
ب��ك��ل اأج��ه��زت��ه��ا وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا، وال���وف���اء 

جاللته  خطوات  ودع��م  الها�سمية،  للراية 
اأوراقه  يف  عنها  عرب  طاملا  التي  الإ�سالحية 
�سيادة  ع��ن  وال��دف��اع  املختلفة،  النقا�سية 

القانون ودولة املوؤ�س�سات.
وقالت علينا جميعا اأن نكون �سفا واحدا 
منجزات  ل�سون  الها�سمية  قيادتنا  خلف 
ال��وط��ن  ليبقى  وح��دت��ه  وح��ف��ظ  الأردن 
اإىل  ودع��ت  وا�ستقرار.  اأم��ن  وواح��ة  �ساخًما 
احلفاظ على الأمن الوطني ومتا�سك الن�سيج 
كل  من  الوطن  مقدرات  و�سون  الجتماعي 

عابث اأو �ساع اإىل الفو�سى واخلراب.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، الثنني، عن ت�سجيل 
11 وفاة و655 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�ستجد 

اإىل 9541 وفاة و740502 اإ�سابة.
وزارة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
حالّيا  الن�سطة  احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة 
و�سل اإىل 9066 حالة، بينما بلغ عدد احلالت 
كما  حالة،   61 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي 
بلغ عدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 72 
للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  حني  يف  حالة، 
املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 513 

حالة.
وبني املوجز، اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل 

بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف 
 19 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة 
باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 8 باملئة.
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
اإقليم الو�سط بلغت 13 باملئة، يف حني و�سلت 
يف  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة 
الإقليم ذاته اإىل 25 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 8 باملئة.
اإقليم  اأ�سّرة العزل يف  اإ�سغال  وبلغت ن�سبة 
اجلنوب 4 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة 
التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته  اأجهزة 

9 باملئة.

حالة   920 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
�سفاء، لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء 
اإنتهاء فرتة العزل 14 يوما اإىل  املتوقعة بعد 

721895 حالة.
 22128 اإج������راء  اإىل  امل���وج���ز  واأ����س���ار 
للفحو�سات  الإجمايل  العدد  لي�سبح  فح�سا، 
الآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي 
ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ف��ح�����س��ا،   7429181
اإىل نحو 96ر2  الإيجابّية و�سلت  الفحو�سات 
جرى  ال��ذي��ن  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  وب��ني  باملئة. 
اإعطاوؤهم اجلرعة الأوىل من لقاحات كورونا 
الثانية  واجل��رع��ة  �سخ�سا   1785188 بلغ 
586645 �سخ�سا، فيما بلغ عدد امل�سجلني على 

املن�سة لتلقي اللقاح 2743377 �سخ�سا.
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*عمان 
الفايز،  في�سل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  اأكد 
تنمية  ول  ال��دول��ة،  �سلطة  ف��وق  اأح��د  ل  اأن 
الأمن  دون  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية 

وال�ستقرار.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه الث��ن��ني يف دار 
واجتماعية  �سيا�سية  ق��وى  الأع��ي��ان،  جمل�س 
ال�سمال  بدو  متثل  �سبابية  وقطاعات  ونقابات 
ل�سل�سلة  ا���س��ت��م��رارا  واجل���ن���وب،  وال��و���س��ط 
احلوارات التي يجريها على م�ستوى حمافظات 
التحديات  اأب��رز  حول  للتباحث  كافة  الوطن 

والق�سايا الوطنية.
من  مكون  اأهم  الع�سرية  اأن  الفايز  واأو�سح 
مكونات املجتمع الأردين، و�ساهمت عرب وقوفها 
موؤ�س�سات  بناء  يف  الها�سمية  القيادة  خلف 
ال��وط��ن وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ق��وت��ه��ا، ك��م��ا ع��ززت 
ومتا�سك  اجلامعة  الوطنية  الأردنية  الهوية 
الوطن ومتانة موؤ�س�ساته. واأ�سار اإىل اأن هناك 
اأبناء  بني  وبثها  الفتنة  زرع  اإىل  ت�سعى  جهات 
لكل  الت�سدي  اأهمية  موؤكدا  الواحد،  املجتمع 
الداخلية  اجلبهة  تعزيز  عرب  املحاولت  تلك 
والهوية  الجتماعي  الن�سيج  على  واملحافظة 
القيادة  حول  واللتفاف  اجلامعة،  الوطنية 

الها�سمية، والدفاع عن الوطن ومقدراته.
خل��ط��اب  ال��ت�����س��دي  اإىل  ال��ف��اي��ز  ودع����ا 
واجلهوية  والفتنة  والع�سبية  ال��ك��راه��ي��ة 
يحاول  من  وكل  املناطقي،  الإقليمي  واخلطاب 
واأخالقنا  بن�سيجنا الجتماعي وقيمنا  العبث 
وتقاليدينا الرا�سخة، فكلنا مبختلف مكوناتنا 
لوطننا  انتمائنا  بقدر  اأردنيون  الجتماعية 
امللك  جاللة  بقيادة  الها�سمي،  للعر�س  وولئنا 

عبداهلل الثاين.
ت�سهده  ما  اأب��رز  حديثه  يف  الفايز  وتناول 
وطنية،  وق�سايا  حتديات  من  املحلية  ال�ساحة 

للحياة  الناظمة  الت�سريعات  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
ال�سيا�سية، اإىل جانب ال�سبل الكفيلة مبواجهة 
الفقر  ن�سب  وارتفاع  القت�سادية،  التحديات 
والبطالة، ف�سال عن الرتهل الإداري وحتديث 
التحديات  اإىل  بالإ�سافة  العامة،  الإدارة 
"اجلذرية"  التغيريات  �سيما  ول  الجتماعية، 
اإرادة  وج��ود  على  و�سدد  املجتمع.  بنية  على 
الإ���س��الح  ب��خ��ط��وات  ق��دم��ا  للم�سي  حقيقة 
جلنة  ت�سكيل  �سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال�سامل، 
يتفرع عنها جلان فرعية خمت�سة بكل جمالت 
والإداري  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ���س��الح 
ال�سالح  اوجه  خمتلف  تدر�س  والجتماعي، 
ال�سامل م�ستندة اإىل الأوراق النقا�سية جلاللة 
وم�ستقبل  املن�سود  الإ�سالح  تتناول  التي  امللك 
الأردن بهدف اخلروج مببادرات وحلول ناجعة 

حيال خمتلف التحديات.
وقال اإن حواراته مع خمتلف الفاعليات يف 
املحافظات تاأتي مببادرة ذاتية بهدف التوا�سل 
وال�ستماع اإىل خمتلف الآراء والأفكار املتعلقة 
الق�سايا  اأب��رز  جانب  اإىل  ال�سامل،  بالإ�سالح 
على ال�ساحة الوطنية، وعلى راأ�سها التحديات 

القت�سادية والإدارية والجتماعية.
امللك  ج��الل��ة  م�ست�سار  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ل�سوؤون الع�سائر عاطف احلجايا خالل ح�سوره 
جهد  اأي  يدخر  مل  امللك  جاللة  اأن  احل���وار، 
خمتلف  يف  الإ���س��الح  مب�سرية  ق��دم��ا  للم�سي 
تعديل  اأهمية  اأك���د  جاللته  واأن  امل��ج��الت، 
من  ال�سيا�سية  والأح���زاب  النتخاب  قانوين 
اإىل  ال�سيا�سية والو�سول  امل�ساركة  اأجل تعزيز 

حياة حزبية براجمية.
كان  الأردن��ي��ة  الع�سائر  اأب��ن��اء  اأن  واأك���د 
الأردن��ي��ة،  الدولة  بناء  يف  الأب��رز  ال��دور  لهم 
اأن  مبينا  الوطن،  �سف  يف  اإل  يوما  يكونوا  ومل 
والأخالق  بالقيم  مرتبط  مهم  مكون  الع�سرية 

ثوابت  اأح��د  ال���دوام  على  و�سكلت  احلميدة، 
الأمن وال�ستقرار يف الأردن.

القيادة  اإىل اللتفاف حول  ودعا احلجايا 
والدفع قدما بكل  املرتب�سني،  الها�سمية لدحر 
كل  وج��ه  يف  وال��وق��وف  الفتنة  واأد  �ساأنه  م��ا 
و�سموده،  الأردن  با�ستقرار  امل�سا�س  حماولت 
الأمر الذي يفر�س على اجلميع التحلي باأعلى 

درجات اليقظة حلماية الوطن ومقدراته.
الع�سائر  وق��وف  امل�ساركون  اأك��د  ب��دوره��م، 
�ستى  من  املجتمع  مكونات  وخمتلف  الأردن��ي��ة 
جاللة  الوطن  قائد  خلف  والأ���س��ول  املنابت 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، جم���ددي���ن ال���ولء 
والنتماء للوطن وقائده، لفتني اإىل اأن الأردن 
�سرقه  اإىل  غربه  ومن  جنوبه  اإىل  �سماله  من 

ع�سرية واحدة هي ع�سرية الها�سميني.
روؤية  ترجمة  اأهمية  اإىل  امل�ساركون  واأ�سار 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز  يف  امللك  جاللة 
مراجعة  اإج��راء  عرب  الدميقراطية  وامل�سرية 
ملختلف الت�سريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية، 
وحمددة  �سريعة  واج��راءات  �سيا�سات  وتبني 
مب���دد زم��ن��ي��ة ووا���س��ح��ة امل��ع��امل والأه����داف 
وعلى  القت�سادية،  التحديات  اأب��رز  ملعاجلة 
اإقامة  ع��رب  والبطالة  الفقر  م�سكلتا  راأ�سها 
م�ساريع كربى توفر فر�س عمل وت�سغل الأيدي 

العاملة الوطنية.
ورفع  الإداري  الرتهل  مبعاجلة  وطالبوا 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  م�ستوى 
وم��راع��اة  وال��ق��ط��اع��ات،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
التوظيف،  يف  �سيما  ول  الجتماعية،  العدالة 
باأ�سكاله  وامل��ايل  الإداري  الف�ساد  وحم��ارب��ة 
ال�سالح  عمليات  يف  ال�سباب  وا�سراك  كافة، 
ودعمهم  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  على  وت�سجيعهم 
وحتفيزهم لتبني املبادرات وامل�ساريع الريادية 

التي ترتجم مبداأ العتماد على الذات.

*الزرقاء 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبًا 
�سمو  افتتحت  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
بح�سور  الثاين،  عبداهلل  بنت  �سلمى  الأم��رية 
الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س 
يو�سف اأحمد احلنيطي، الثنني، مركز تدريب 
املراأة الع�سكرية، يف منطقة الغباوي مبحافظة 
اأن�سئ بالتعاون ما بني القوات  الزرقاء، والذي 
وحلف  العربي  اجلي�س   – الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

�سمال الأطل�سي "الناتو".
م�ساعد  ح�سره  ال��ذي  الف��ت��ت��اح،  وخ��الل 
للتخطيط  امل�سرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س 
الركن  العميد  الدفاعية  وامل���وارد  والتنظيم 
والقوى  ل��الإدارة  وامل�ساعد  النعيمات  اإبراهيم 

األقت  ال��دوم��ي،  علي  الركن  العميد  الب�سرية 
العقيد  الع�سكرية  امل��راأة  �سوؤون  اإدارة  مدير 
املركز  اأهمية  فيها  اأك��دت  كلمة  النا�سر  مها 
وتدريبها  الع�سكرية  امل��راأة  ومتكني  تطوير  يف 
اإىل درجة عالية  والو�سول  التطورات  ملواكبة 

من الحرتافية.
وفق  �سمم  املركز  اأن  اإىل  النا�سر  ولفتت 
يف  اإقليميًا  م��رك��زًا  ليكون  املوا�سفات،  اأع��ل��ى 
للمراأة  التدريبي  ال��دع��م  لتقدمي  املنطقة، 
ال�سباط  وتاأهيل  اإعداد  خالل  من  الع�سكرية، 
�سنوف  خمتلف  من  الإناث  من  ال�سف  و�سباط 
العربي  اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  القوات 
تعبويا واأمنيًا واإداريًا للقيام بالواجبات املوكلة 

اإليهن بكل كفاءة واقتدار.

والتي  املركز  مباين  يف  �سموها  وجالت 
وح�سانة  متخ�س�سة  تدريبية  قاعات  ت�سم 
امل���رك���ز من  ل���الأط���ف���ال، خل��دم��ة م��رت��ب��ات 
الالزمة  الرعاية  تاأمني  خ��الل  من  الإن��اث 

طفالهن. لأ
ا�ستعرا�س  على  الفتتاح  حفل  وا�ستمل 
قبل  من  مترين  ومتابعة  املو�سيقات،  لف�سيل 
�سمو  لواء   / ال�سريع  الفعل  رد  ف�سيل  مرتبات 
ال�سيخ حممد بن زايد من كال اجلن�سني، عك�س 
التي  العالية  والحرتافية  املتميز  امل�ستوى 

يتمتع بها امل�ساركون.
الدبلوما�سيني  من  ع��دد  الفتتاح  وح�سر 
ال�سديقة،  ال��دول  من  الع�سكريني  وامللحقني 

وعدد من �سباط القوات امل�سلحة.

رئيس مجلس األعيان:
 ال يوجد أحد فوق سلطة الدولة

مندوبا عن الملك...

 األميرة سلمى تفتتح مركز 
تدريب المرأة العسكرية

الصحة: اليوم العالمي لسالمة االغذية 
فرصة لتعزيز الجهود لضمان الغذاء اآلمن

*عمان 
اأكد وزير ال�سحة الدكتور فرا�س الهواري ان اليوم العاملي ل�سالمة 
الغذية فر�سة لتعزيز اجلهود ل�سمان الغذاء الآمن، وتعميم �سالمة 
الأغذية، والتقليل من عبء الأمرا�س التي تنتقل عن طريق الغذاء 

على م�ستوى العامل.
لتعزيز  يهدف  الأغذية  ل�سالمة  العاملي  اليوم  ان  الهواري  واأ�ساف 
العمل  على  والتحفيز  الغذاء،  �سالمة  نظام  لتحقيق  املبذولة  اجلهود 
طريق  عن  تنتقل  التي  املخاطر  واإدارة  واكت�ساف  منع  يف  للم�ساعدة 
الغذاء، وكذلك امل�ساهمة بالأمن الغذائي، و�سحة الإن�سان، والزدهار 
القت�سادي، والزراعة، والو�سول اإىل الأ�سواق، وال�سياحة، والتنمية 
امل�ستدامة. واعلن الوزير خالل رعايته حفل املوؤ�س�سة العامة للغذاء 
والدواء باليوم العاملي الثالث ل�سالمة الغذية، الذي ي�سادف ال�سابع 
مفعم  لغٍد  اليوم  اآم��ن  "غذاء  �سعار  حتت  ع��ام  كل  من  ح��زي��ران  من 
الأمرا�س  مع  التعامل  دليل  من  الثانية  الطبعة  اطالق  بال�سحة"،عن 
املنقولة بالغذاء والذي �سي�سهم بتكامل املهام وامل�سوؤوليات بني اجلهات 
وال�ستجابة  الغذاء  ملوثات  ر�سد  اآلية  وتطوير  وال�سحية  الرقابية 
مبا  الغذاء،  و�سالمة  �سحة  ل�سمان  عالية  وكفاءة  مبهنية  للفا�سيات 

ين�سجم ويتطابق مع الحتفال باليوم العاملي الثالث ل�سالمة الغداء.
�سرورة  على  ال�سوء  ي�سلط  اأنه  اذ  بالغة  اأهمية  الدليل  ويكت�سب 
لهذه  وال�ستجابة  لال�ستعداد  وطنية  ا�سرتاتيجية  خطط  و�سع 
املعنية،  اجلهات  بني  والتكامل  ال�سراكة  تعزيز  خالل  من  الفا�سيات 
وت�سكل فرق ال�ستجابة ال�سريعة على امل�ستوى املركزي وعلى م�ستوى 
مديريات ال�سوؤون ال�سحية، والتي ت�سم ذوي الخت�سا�س يف جمالت 
متعددة من الوزارة واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء على درجة عالية 
وتقدمي  املبكرة  ال�سيطرة  اإج��راءات  لتخاذ  والتدريب  التاأهيل  من 

التو�سيات لتفادي تكرار الفا�سيات م�ستقباًل.
وثمن وزير ال�سحة �سعي املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء للنهو�س 
مب�ستوى الرقابة ال�سحية على الغذاء اإىل اأعلى م�ستوى ممكن ل�سمان 
امل�ستجدات  ومواكبة  الب�سري،  لال�ستهالك  و�سالحيته  الغذاء  �سالمة 
ذات  املعنية  واجل��ه��ات  ال�سحة  وزارة  وم�ساركة  والعاملية  العلمية 
تداوله  مراحل  جميع  يف  الغذاء  و�سالمة  �سحة  من  بالتاأكد  العالقة 
خالل  من  بالغذاء  املنقولة  الأمرا�س  لفا�سيات  ال�ستجابة  بعملية 
ت�سكيل فريق ا�ستق�ساء غذائي مركزي يقوم مبهام الك�سف املوجه على 
اإج��راءات  اتخاذ  من  والتاأكد  بالفا�سية  املرتبطة  الغذائية  املن�ساآت 
امللوث ميكن  الغذاء  اأن  انت�سار املر�س، حيث  املنا�سبة لوقف  ال�سيطرة 
اأن ي�سبح وا�سطة لنقل الأمرا�س، ما ي�سكل خطرًا على ال�سحة العامة، 

اإ�سافة اإىل اخل�سائر املالية التي ت�سكل عبئًا على القت�ساد الوطني.
من جهته، قال مدير عام املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء الدكتور 
نزار مهيدات اإن املوؤ�س�سة ت�سعى للتميز اإقليميًا وعامليًا من اأجل �سمان 
الت�سريعات  اآمن، وذلك من خالل تطوير  ان�سياب غذاء ودواء  �سالمة 
الناظمة وتطبيق اأنظمة رقابية مبنية على الأ�س�س العلمية واملعايري 
يف  �سركاء  اأنهم  اعتبار  على  ال�سركاء  مع  التعاون  وتعزيز  العاملية، 
الأ�س�س  لتباع  العاملة  للكوادر  القدرات  بناء  اإىل  اإ�سافة  امل�سوؤولية، 
قد  والتي  الغذاء  �سالمة  حل��وادث  وال�ستجابة  الر�سد  يف  العلمية 
ت�سكل خطرًا على �سحة املواطن. واأ�ساف ان املوؤ�س�سة حر�ست جاهدة 
على  الرقابة  باأعمال  املعنية  املرجعية  الوطنية  اجلهة  باعتبارها 
الغذاء للحفاظ على امن و�سالمة غذاء املواطن الردين وخ�سو�سًا يف 
التي  املعوقات  من  بالرغم  بعملها  ا�ستمرت  حيث  كورونا،  جائحة  ظل 
الغذاء  �سالمة  على  املحافظة  بني  للموازنة  كورونا  ظروف  فر�ستها 
وعدم التاأثري على القت�ساد املحلي ومتابعة املخزون ال�سرتاتيجي من 

املواد الغذائية ال�سا�سية على ار�س الواقع يف جميع مناطق اململكة.
من  ي�ستجد  ما  وحتديث  متابعة  على  عملت  املوؤ�س�سة  ان  وب��ني 
اخطارات وتنبيهات بخ�سو�س اجلائحة من قبل املوؤ�س�سة مع ما ي�سدر 
عن اجلهات الر�سمية والدولية املعتمدة ومبا ينعك�س على دور املوؤ�س�سة 
عام  مدير  الحتفال  وح�سر  الوب��ئ��ة.  وجلنة  الزم���ات  جلنة  م��ن 
منظمة  وممثل  الزهري  عبري  الدكتورة  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة 
الفاو يف الأردن نبيل ع�ساف، وممثل منظمة ال�سحة العاملية الدكتورة 

ماريا كري�ستينا. 

االعلى للسكان يطلق مشروعا لمعالجة قضايا 
الصحة اإلنجابية للشباب والالجئين باألردن

  
*عمان

"نحو  م�سروع  فعاليات  الثنني،  لل�سكان،  الأعلى  املجل�س  اأطلق 
اجلن�سية  ال�سحة  لحتياجات  ا�ستدامة  اأك���ر  وح��ل��ول  خ��دم��ات 

والإجنابية لل�سباب والالجئني يف الأردن".
مع  بال�سراكة  ياأتي  امل�سروع  اإن  اليوم،  له  بيان  يف  املجل�س،  وقال 
الهولندية،   )Belink( واأكادميية  باأم�سرتدام،   )VRIJE( جامعة 
الأردنية  اجلبل  اأهل  وجمعية  الهولندي،  امللكي  ال�ستوائي  واملعهد 
وجامعة الريموك. واأو�سحت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة عبلة 
على  موحد  نهج  ت�سميم  يف  تتمثل  امل�سروع  اأه��داف  اأب��رز  اأن  عماوي، 
اأ�سا�س املعايري الدولية لتنفيذ وتن�سيق اجلهود بطريقة اأكر هيكلية 
مع  وكفاءة،  بفعالية  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  ق�سايا  ملعاجلة 

الرتكيز ب�سكل خا�س على املجتمعات الأكر ه�سا�سة يف الأردن.
وقالت عماوي، اإن من اأبرز اأهداف امل�سروع كذلك، حت�سني التعاون 
وموؤ�س�سات  احلكومية،  املنظمات  من  الرئي�سيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني 
املدربني  ومهارات  معرفة  وحت�سني  املحلي،  املجتمع  ومنظمات  املعرفة 
اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  مفاهيم  حول 
وال�سحة  احلقوق  على  للتدريب  م�سرتكة  اأكادميية  اإن�ساء  خالل  من 
الجتماعي  بالنوع  التوعية  على  بالرتكيز  والإجنابية،  اجلن�سية 
املنطقي  الإط��ار  للمجل�س،  العامة  الأمينة  وبّينت  الإن�سان.  وحقوق 
خدمات  على  احل�سول  لتوفري  لل�سكان  الأعلى  ينتهجه  الذي  والنهج 
�سحة اإجنابية بكفاءة عالية، من خالل منظومة نظرية اإدارة التغيري؛ 
ا�سرتاتيجية  �سمن  م�سارات   4 انتهاج  عرب  والنتائج  الأث��ر  لتحقيق 
قابلة  ممار�سات  اإىل  وترجمتها  وتقا�سمها،  واإدارتها  املعرفة  اإن�ساء 
للتطبيق وتعزيز ا�ستخدامها. واكدت عماوي، اإن اأهم التحديات التي 
يوجهها الأردن يف جمال ال�سحة اجلن�سية والإجنابية، تتمثل بوجود 
مواقف  توّلد  والتي  الق�سايا،  هذه  حول  خاطئة  جمتمعية  معتقدات 

و�سلوكيات �سارة ت�سّكل مبجملها مع�سلة جمتمعية.
ومن التحديات اأي�سا، وفق عماوي، حمدودية اأن�سطة التوعية التي 
اأدلة واإر�سادات  تنطوي على م�ساركة املجتمع واإ�سراكه، وعدم وجود 
املدربني  ع��دد  يف  ونق�س  الدولية،  املعايري  �سمن  وطنية  تدريبية 
املتخ�س�سني يف جمال ال�سحة اجلن�سية والإجنابية، والتوزيع املحدود 

للموارد الب�سرية املوؤهلة يف القطاعات ال�سحية وغري ال�سحية.
امل�سروع  ومديرة  املجل�س  يف  الرئي�سية  الباحثة  قالت  جانبها،  من 
مواءمة  خالل  من  �سيتم  امل�سروع  اأه��داف  حتقيق  اإن  الغزاوي،  منال 
مدخالت وخمرجات التدريب والتعليم مع الروؤية الوطنية وتدخالت 
م�ستويات  على  الإجنابية  واحلقوق  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة 
الدولية  املعايري  على  قائم  موّحد  نهج  ت�سميم  اىل  ا�سافة  املجتمع، 
الق�سايا  هذه  ملعاجلة  تنظيمًا  اأكر  بطريقة  اجلهود  وتن�سيق  لتنفيذ 
ذات  حكومية  منظمة  بني  ر�سمية  �سراكة  واإقامة  وكفاءة،  بفعالية 
�سلة وموؤ�س�سة معرفية ومنظمة جمتمعية ملعاجلة هذه الق�سايا على 
امل�ستويني الإقليمي واملجتمعي يف جميع اأنحاء الأردن، وال�ستثمار يف 
تدخالت  وتنفيذ  تطوير  من  لتمّكينهم  لدينا  املوظفني  قدرات  تنمية 
اجلن�سية  ال�سحة  جمال  يف  تدريب  اأكادميية  واإن�ساء  ب�ساأنها،  فّعالة 
للممار�سني  املجال  بهذا  معتمدة  تدريبية  دورات  لتقدمي  والإجنابية 

ال�سحيني والعاملني يف املجتمع.

وزير االشغال: المهندس األردني 
أثبت كفاءته محليا ودوليا

*عمان 
اإن  الك�سبي،  يحيى  املهند�س  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزير  قال 

املهند�س الأردين اأثبت كفاءته على ال�سعيدين املحلي والدويل.
مع  الث��ن��ني،  ال����وزارة،  مبنى  يف  عقد  اجتماع  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
بح�سور  الزعبي،  �سمارة  اأحمد  املهند�س  الأردنيني  املهند�سني  نقيب 
نقيب  ونائب  بالوكالة  الوزارة  عام  وامني  احلكومية  العطاءات  مدير 
وال�سركات  املكاتب  هيئة  ورئي�س  م�سعد،  ف��وزي  املهند�س  املهند�سني 
الهند�سية املهند�س عبداهلل غو�سة، واأمني عام النقابة املهند�س علي 
نا�سر، لبحث عدد من الق�سايا امل�سرتكة بني الوزارة ونقابة املهند�سني 
ا�ستئناف  �سيتم  انه  الك�سبي  واأك��د  املهند�سني.  تدريب  راأ�سها  وعلى 
املالية،  املخ�س�سات  توفر  حال  يف  قريبًا  املهند�سني  تدريب  برنامج 
املخ�س�سات  لتوفري  املعنية  اجلهات  مبخاطبة  قامت  ال��وزارة  اأن  حيث 
تطوير  �سبيل  يف  املجتمعي  بدورها  اميانًا  وذل��ك  للربنامج،  الالزمة 
و�سدد  العمل.  ل�سوق  وتاأهيلهم  التخرج  حديثي  املهند�سني  مهارات 
الوزير على اأن برنامج تدريب املهند�سني من اأهم الربامج التي تعنى بها 
وزارة ال�سغال، مبينًا اأن الوزارة مل تقم باإلغاء الربنامج واإمنا اإيقافه 
تزال  ول  املتدربني،  م�ستحقات  لدفع  الالزمة  املخ�س�سات  توفر  حلني 
الوزارة ت�ستقبل طلبات تدريب املهند�سني. بدوره، ثمن نقيب املهند�سني 
الأردنيني تعاون الوزارة مع النقابة ملا فيه م�سلحة املهند�سني، ل�سيما 
الوزارة،  لدى  التخرج  حديثي  املهند�سني  تدريب  بربنامج  يتعلق  فيما 
العمل  عن  املتعطلني  اع��داد  ن�سب  برفع  �سي�سهم  ايقافه  اأن  م��وؤك��دا 
البوابة  تفعيل  �سرورة  اإىل  ولفت  التخرج.  حديثي  املهند�سني  من 
اول  املهند�سني  بيانات  لتحديث  وال��وزارة  النقابة  بني  اللكرتونية 
تداخل  من  واحلد  املهند�سني،  وت�سغيل  تدريب  عمليات  لتنظيم  باأول 
واعتزازه  فخره  عن  الك�سبي  وعرب  اجلانبني.  بني  وامل�سوؤوليات  املهام 
الأردين يف  املهند�س  بذلها  التي  وللجهود  الأردنيني  املهند�سني  بنقابة 
متطلعًا  الدولة،  عمر  من  املا�سية  عام  املئة  خالل  الوطن  رفعة  �سبيل 

اإىل مزيد من التقدم والجناز يف املئوية الثانية.

استحداث برنامج ماجستير 
تكنولوجيا المعلومات الصحية 

بجامعة األميرة سمية
*عمان 

ماج�ستري  برنامج  اعتماد  على  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  واف���ق 
املعلومات ال�سحية" يف كلية امللك احل�سني لعلوم احلو�سبة  "تكنولوجيا 
العملية  الأُطر  ا�ستكمال  بعد  للتكنولوجيا،  �سمّية  الأمرية  جامعة  يف 
اإىل  الثنني،  �سحفي،  بيان  بح�سب  الربنامج  ويهدف  ل�ستحداثه.  
ال�سحية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  العاملة  الب�سرية  املوارد  كفاءة  رفع 
ال�سحية،  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  تطبيق  يف  وي�سهم  اململكة،  يف 
ويحقق نقلة نوعية يف الأبحاث امليدانية والتطبيقية، ويطّبق مهارات 
التفكري النقدي، ويقّيم اأف�سل اخليارات املتاحة دعًما ملتخذي القرار 
يف هذا املجال احليوي.  وقال رئي�س اجلامعة الدكتور م�سهور الرفاعي، 
اجلديدة،  الأ���س��واق  حلاجة  ا�ستجابة  جاء  الربنامج  ا�ستحداث  اإن 
�سمو  لروؤى  وحتقيقًا  للجامعة،  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  وان�سجامًا 
الأمرية �سمية بنت احل�سن رئي�س جمل�س اأمنائها يف الرتكيز على فرادة 

ومتيز التخ�س�سات التي تتما�سى مع متطلبات الع�سر احلديث.
   واأ�سار اإىل اأن الربنامج يراعي التحديات واملعطيات الناجتة عن 
املتغريات الدميغرافية والوبائية التي فر�ستها جائحة كورونا، مبّينا 
اأن اجلامعة اأبرمت قبل اأ�سبوعني مذكرة تعاون مع جامعة "ليمريك" 
اليرلندية لدعم ومتتني هذا التخ�س�س.  وبدوره، بنّي عميد الكلية 
الدكتور اأ�سرف اأحمد اأن ا�ستحداث هذا التخ�س�س ا�ستند اإىل تقرير 
اأن  اإىل  ي�سري  وال��ذي   ،)2020-2019( للعام  املدنية  اخلدمة  دي��وان 
بالنمو  ترتبط  تخ�س�سات  على  متزايدًا  طلبًا  ي�سهد  ال�سحة  قطاع 
ال�سكاين والتنموي يف اململكة، مما يتطلب تطوير اأنظمة �سحية حت�ّسن 
تطبيق  يف  وت�سهم  حتديدًا،  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  كفاءة  من 

اأنظمة تكنولوجيا املعلومات املتعلقة به.

بخيت يبحث مع السفير اإليطالي 
سبل جذب االستثمارات للعقبة

*العقبة 
القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  بحث 
يف  الإي��ط��ايل  ال�سفري  مع  الث��ن��ني،  بخيت،  نايف  املهند�س  اخلا�سة 
الردن فايبو كا�سيزي، اآلية جذب ال�ستثمارات ال�سناعية وال�سياحية 
واجلانب  ال�سلطة  بني  التعاون  �سبل  بحث  كما  للعقبة.  اليطالية 
والطاقة  والدوائية  الغذائية  ال�سناعات  تطوير  جمال  يف  اليطايل 
من  امل�ستثمرين  جلذب  العقبة  يف  ا�ستثمارية  ايام  واإقامة  ال�سم�سية، 
اأيام وفعاليات �سياحية وثقافية يف بع�س  ايطاليا، اىل جانب تنظيم 
اإعادة  بهدف  اليطاليني،  ال�سياحة  وكالء  ودع��وة  اليطالية  املدن 
الن�ساط ال�سياحي ملدينة العقبة. واأو�سح البخيت ان ال�سلطة �ستقوم 
بتنظيم فعاليات م�سرتكة مع اجلانب اليطايل خالل ال�سهرين املقبلني 
بالتن�سيق مع املركز التجاري اليطايل يف الردن، بهدف اإ�سافة منتج 
�سياحي جديد للمنطقة وال�ستفادة من اخلربات اليطالية يف ترميم 

املواقع الثرية والبيوت الرتاثية بالتن�سيق مع دائرة الثار العامة.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�سره نائب الرئي�س مفو�س ال�سياحة 
علي  حممد  العقبة  يف  اليطايل  الفخري  والقن�سل  ما�سي،  �سرحبيل 

خاطر بحث اهمية اإقامة مركز تدريب �سياحي فندقي يف العقبة.

الجامعة األردنية تكّرم الطلبة 
الفائزين بجائزة اإلبداع الثقافي

*عمان 
كّرم رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور عبد الكرمي الق�ساة، اليوم 
الثقايف الطالبي  الفائزين بجائزة اجلامعة لالإبداع  الثنني، الطلبة 
واأع�ساء جلنة حتكيم اجلائزة التي ينظمها �سنويا املنتدى الثقايف يف 
الثنني،  اجلامعة،  بيان  وبح�سب  العمداء.  جمل�س  بح�سور  اجلامعة، 
وعبد  الدمي�سي  وبتول  احلمد  مظفر  وهم  الفائزين،  اإن  الق�ساة  قال 
تتمنى  ال��ذي  النموذج  يعتربون  عبداهلل،  وريحان  بالونة  الرحمن 
يحقق  منوذج  اأنه  اإىل  م�سريا  طلبتها،  جميع  به  َيحتذي  اأن  اجلامعة 
باأن  اأمله  عن  اأع��رب  كما  الرئي�سة،  اجلامعة  اأه��داف  من  مهما  جانبا 
اأكرب  وعددا  احلقول  من  اأو�سع  م�ساحة  على  املقبلة  املناف�سات  حتظى 
من امل�ساركني، واأن تك�سف املتميزين مّمن ت�سمهم اجلامعة على اختالف 
ا�سماعيل  الدكتور  املنتدى  رئي�س  واأ���س��ار  ومواهبهم.  تخ�س�ساتهم 
جوائزها  ُح�سرت  التي  امل�سابقة  هذه  اأن  اإىل  جهته،  من  ال�سعودي، 
والت�سوير  العربي  واخلط  الت�سكيلي  والفن  النري  الن�س  حقول  يف 
الفوتوغرايف وُحجبت فيها جائزة النحت؛ جاءت �سمن روؤية اجلامعة 
من تاأ�سي�س املنتدى؛ لتكون منربا تنويريا وثقافيا للوطن كله، و�سيعقبها 
م�سابقة �ساعر اجلامعة وثم �ساعر اجلامعات مبنا�سبة مئوية الدولة 
الطلبة.  اإبداع  تنّمي  التي  امل�سابقات  من  غريها  اإىل  بعد  فيما  و�سول 
من  عدد  بتكرمي  اأي�سا  قامت  التحكيم  جلنة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وهم الدكتور اإبراهيم الكوفحي والدكتور 
فوؤاد اخل�ساونة والدكتور معت�سم كرابلية والدكتور اإبراهيم اخلطيب 

والدكتور ماجد الزعبي.
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وزير التربية يتفقد جاهزية عدد 
من المدارس في لواء بني كنانة

*بين كنانة 
الدكتور  العايل  التعليم  وزير  والتعليم،  الرتبية  وزير  تفقد 
ملديرية  التابعة  املدار�س  من  عددا  الثنني،  قدي�س،  اأبو  حممد 
خاللها  راف��ق��ه  جولة  يف  كنانة،  بني  ل��ل��واء  والتعليم  الرتبية 
اإدارة  من  وفريق  اللواء  ومت�سرف  امللكاوي  يو�سف  حممد  العني 
عثمان  الدكتور  والتعليم  الرتبية  ومدير  ال��وزارة  يف  الأبنية 

يون�س. بني 
على  لالإطالع  تاأتي  اجلولة  هذه  اأن  قدي�س  اأبو  الدكتور  واأكد 
امتحان  وعقد  اجلديد  الدرا�سي  العام  لبدء  ال�ستعدادات  واقع 
�سيانة  اأع��م��ال  بتنفيذ  يتعلق  م��ا  يف  �سيما  ال��ع��ام��ة،  الثانوية 
وامل��خ��ت��ربات  وامل��راف��ق  وال��ق��اع��ات  ال�سفوف  وجتهيز  امل��دار���س 
ا�ستثمارا  الوزارة  خطة  �سمن  والأثاث،  واملقاعد  الكتب  وتوفري 
التي  الظروف  ظل  يف  بعد  عن  الطلبة  فيه  يتعلم  الذي  للوقت 

كورونا. جائحة  فر�ستها 
املدار�س  يف  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  لقائه  خالل  واأكد، 
العملية  يف  ���س��ا���س  الأ امل��ح��ور  ه��م  املعلمني  اأن  ت��ف��ق��ده��ا،  ال��ت��ي 
املعلمني  اأبنائها  قدرة  على  كثريا  تعول  الوزارة  واأن  التعليمية، 
فر�سه  ال��ذي  التعليمي  الفاقد  لتعوي�س  طاقاتهم  كل  بذل  يف 
و�سعتها  التي  اخلطة  تنفيذ  خالل  من  كورونا،  جائحة  انت�سار 
املقبل  ال�سهر  منت�سف  بها  العمل  �سيبداأ  والتي  الغاية،  لهذه 
واللغتني  والعلوم  الريا�سيات  ه��ي  رئي�سة،  مباحث  رب��ع��ة  اأ يف 
حما�س  من  مل�سه  ملا  ارتياحه  عن  واأعرب  والإجنليزية.  العربية 
مع  الطلبة  ل�ستقبال  الإدارية  والكوادر  واملعلمات  املعلمني  لدى 
كل  اإعداد  على  فيه  الوزارة  حتر�س  وجاهي،  درا�سي  عام  مطلع 
اأنه  اإىل  لفتا  لنجاحه،  احلا�سنة  البيئة  توفري  �ساأنه  من  ما 
كل  توجيه  اإىل  داع��ي��ا  معلمينا،  وع��زم  بجهود  اإل  يتحقق  ل��ن 
لتهيئة  املتاحة،  الإمكانات  جميع  ل�ستثمار  واجلهود  الطاقات 
الطلبة  ب��ن��ائ��ن��ا  لأ امل��الئ��م��ة  والم��ت��ح��ان��ي��ة  التعليمية  البيئة 

 . معلميهم و

*عمان 
والبحث  العمل  من  اأ�سهر  اأربعة  بعد   
وال��ت�����س��م��ي��م، ا���س��ت��ط��اع��ت امل��ه��ن��د���س��ة 
التي  اخلطيب،  زه��ري  ناديا  الفل�سطينية 
ذكية  نظارة  ت�سميم  غ��زة،  قطاع  ت�سكن 
قد تنهي معاناة اأكر من 400 مليون اإن�سان 
يعانون من الإعاقة ال�سمعية حول العامل.

الذكاء  ا�ستخدمت  اخلطيب،  املهند�سة 
خا�سة  ذكية  نظارة  لإنتاج  ال�سطناعي 
بذوي الإعاقة ال�سمعية، �ستمكنهم من فهم 
املحيطون  يتحدثها  التي  املحكية  اللغة 
بهم، وبالتايل انهاء معاناة عدم فهم اللغة 
التي تكون يف حميطهم بكل �سهولة وي�سر، 
دولرا.  اخلم�سني  تتجاوز  ل  قد  وبكلفة 
يف  املتواجدة  اخلطيب  املهند�سة  وقالت 
لوكالة  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  ال��رم��ال  منطقة 
الثنني،  اليوم  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
املعلومات  تكنولوجيا  كلية  خريجة  اإنها 
مبجال  و�سغوفة  الإ�سالمية،  اجلامعة  من 

الذكاء ال�سطناعي.
ال��ن��ظ��ارة ت��دور  "ان ف��ك��رة  واأ���س��اف��ت 
الوقت  حان  والن  �سنوات  منذ  راأ�سها  يف 
معاناة  ادراك  مع  ول�سيما  عنها،  لالإعالن 
باأم�س  هم  الذين  ال�سمعية  الإعاقة  ذوي 
قد  التي  الخ��رتاع��ات  من  لكثري  احلاجة 
اليومية  حياتهم  وتي�سر  عملهم  تب�سط 
الناجمة  احلياة  �سعوبة  عنهم  وتخفف 
م��ه��م��ة جدا".  ف��ق��دوه م��ن ح��ا���س��ة  ع��م��ا 
وتخ�س�ست  الهند�سة  در�ست  اأنها  وبينت 
بالذكاء ال�سطناعي وكانت ترغب ب�سدة 

الذي  اجلديد  اخرتاعها  يف  با�ستخدامه 
ومل  ط��وي��ل،  وق��ت  منذ  ل��ه  تخطط  ب���داأت 
على  احل�سول  و�سعوبة  امل��وارد  قلة  متنعها 
منذ  املحا�سر  القطاع  وظ��روف  الأج��ه��زة، 
طال  الذي  هدفها  اإىل  الو�سول  من  �سنوات 
ر�سالة  لديها  اأن  واأك��دت  حتقيقه.  انتظار 
واهتماما كبريا بذوي الحتياجات اخلا�سة 
معينة،  فئة  حت��دي��دا  ولي�س  ع��ام  ب�سكل 
اإىل  والعميق  ال��ط��وي��ل  التفكري  وق��اده��ا 
الخرتاع،  لهم  �ستقدم  التي  الفئة  حتديد 
بالعمل  تقوم  ر�سالة  اأول  تكون  اأن  فقررت 
عليها مقدمة لذوي الحتياجات ال�سمعية. 
لهذه  اختيارها  اأ�سباب  من  اأن  اإىل  ولفتت 
امل�ساعدة  الخ���رتاع���ات  قلة  ه��ي  الفئة 
اإىل فكرة عمل نظارات  لهم، حيث تو�سلت 
ذكية تكون مبثابة اأداة وو�سيلة ت�ساعدهم 
والتوا�سل  الت�سال  �سعوبات  مبواجهة 
ب�سكل فعال مع من حولهم وت�ساعدهم على 
فهم الآخرين من خالل ترجمة اأ�سوات من 

يتحدث معهم اإىل لغة مكتوبة.
وقالت اإن الفكرة اأ�سبحت واقعا واأطلق 
عبارة  وه��ي  ال�سالم"  اأذن  "نظارات  عليها 
اإىل  ي�سل  �سغري  بجهاز  مرفقة  نظارة  عن 
ترجمة  مب��ه��م��ة  وت��ق��وم  اجل��ي��ب،  ح��ج��م 
خالل  م��ن  وحديثهم  الأ�سخا�س  اأ���س��وات 
لغة  اإىل  بالنظارة  امل��رف��ق  "املايكرفون" 
عد�سات  على  وتنعك�س  تعر�س  مكتوبة 

النظارة ليتم قراءتها وفهمها.
مبلحق  �سممت  ال��ن��ظ��ارة  اأن  وب��ي��ن��ت 

على  توؤثر  ول  الروؤية  تعيق  ل  كي  منا�سب 
مع  التوا�سل  لت�سهيل  منا�سبة  وتكون  العني 
مكلفة  غري  وهي  ال�سمع،  ي�ستطيعون  ل  من 

وحتتاج اإىل متويل ل�ستكمال انتاجها.
ولفتت اإىل اأنه نظرا لندرة وحمدودية 
امل����وارد وال��ق��ط��ع، ف��ق��د مت اجن���از من��وذج 
حتتاج  ي��دوي��ة  ن�سخة  جم��رد  وه��و  اأويل 
والإ�سافات  والتطوير  التجهيز  من  للكثري 
 466 يخدم  نهائيا  منتجا  لت�سبح  املنا�سبة، 
ذوي  م��ن  ه��م  ال��ع��امل  ح��ول  �سخ�س  مليون 

الحتياجات ال�سمعية.
كلية  يف  امل�ساعد  ال�ستاذ  قال  ب��دوره، 
الإ�سالمية  باجلامعة  املعلومات  تكنولوجيا 
يف قطاع غزة الدكتور معتز �سعد ل� )برتا( 
ذكية  نظارات  انتجت  الكربى  ال�سركات  اإن 
ذوي  م��ن  فئة  اإىل  موجهة  تكن  مل  ولكن 
الحتياجات اخلا�سة، ومنها ما بداأ بالعمل 
يكتمل،  مل  ولكنه  النموذج  ه��ذا  مثل  على 
وبالتايل فقد جاء انتاج املهند�سة اخلطيب 
لفئة هي بحاجة ما�سة ملثل هذا الخرتاع. 
ال�سمعية  الإعاقة  من  يعانون  من  ان  واأكد 
اأمامهم  املحكية  اللغة  يف  م�سكلة  يواجهون 
الذكاء  ا�ستخدام  مت  ولذلك  املجال�س،  ويف 
تنهي  جديدة  و�سيلة  لتوفري  ال�سطناعي 
وجاءت  والتوا�سل،  الت�سال  يف  م�سكلتهم 
النظارة الذكية الفل�سطينية لتاأخذ مكانها 
عام.  ب�سكل  للب�سرية  املفيدة  الأ�سياء  بني 
واأكد ان هذا الخرتاع هو من �سمن الأجهزة 
القابلة لالرتداء يف اأي مكان، وكلفتها قليلة 
قبل  م��ن  لتبني  ال��ي��وم  بحاجة  وه��و  ج��دا 

اأو  املحتلة  فل�سطني  يف  العمال  حا�سنات 
العامل، فهذه الفئة التي تعاين حتتاج اإىل 
مثل هذه الو�سيلة لتحويل ال�سوت اإىل ن�س 
قبل  من  وفهمه  النظارة  داخ��ل  وانعكا�سه 

�ساحب الإعاقة ال�سمعية.
اأن املهند�سة ا�ستطاعت  اإىل  ولفت �سعد 
التغلب على عدد من امل�سكالت التي واجهتها 
ثالثية  طابعة  توفر  عدم  بينها  من  والتي 

الأبعاد وجهاز الر�سد ال ب�سعوبة بالغة.
الر�سمية  التقديرية  الأرق��ام  وح�سب 
�سخ�سا  و811  األفا   19 ف��اإن  الفل�سطينية 
فل�سطني  يف  �سمعية  اإع��اق��ات  م��ن  يعانون 
فل�سطينيا  و821  اآلف   9 بينهم  املحتلة، 
ال�سحة  منظمة  وتتوقع  غ��زة.  قطاع  يف 
موقعها  على  لها  تقرير  وبح�سب  العاملية 
نحو  ي��ع��اين  اأن   ،2050 بحلول  الر�سمي 
ما  درج��ة  من  �سخ�س  مليار  ون�سف  اثنني 
من فقدان ال�سمع، واأن يحتاج ما ل يقل عن 
التاأهيل  خدمات  اإىل  �سخ�س  مليون   700
اخلا�سة بال�سمع، كما اأن اأكر من مليار �ساب 
معر�س ملخاطر فقدان ال�سمع الدائم الذي 
ميكن جتنبه ب�سبب ممار�سات ال�ستماع غري 
املاأمونة، ويبلغ ال�ستثمار ال�سنوي الإ�سايف 
بالأذن  العناية  خدمات  يف  للتو�سع  ال��الزم 
وال�سمع على ال�سعيد العاملي، اأقل من دولر 

واأربعني �سنتا لل�سخ�س الواحد.
من  اأك��ر  حاجة  اإىل  املنظمة  وت�سري 
 430 اأي  ال��ع��امل  �سكان  م��ن  باملئة  خم�سة 
فقدان  ملعاجلة  التاأهيل  اإىل  �سخ�س  مليون 
ال�سمع.                )برتا- بركات الزيود(

*عمان 
الإ�سالمية  العلوم  جامعة  رئي�س  بحث 
خالل  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  العاملية 
لقائه يف مكتبه، الثنني، ال�سفري غري املقيم 
مونيه،  ال�سان  فا�سو  بوركينا  جلمهورية 

تعزيز العالقات الأكادميية بني البلدين.
واأك���د اخل��الي��ل��ة اأه��م��ي��ة ال���دور ال��ذي 
الإ�سالم  ر�سالة  لإي�سال  اجلامعة  به  تقوم 
ال�سمح وو�سطيته، م�سريا اإىل اأهمية تعزيز 
اأهمية  وبني  البلدين.  بني  العلمي  التعاون 
تعزيز  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  كليات  دور 
الغلو  وحماربة  الأخالقية  القيم  منظومة 
م��ع دوره���ا يف  وال��ت��ط��رف، وال���ذي يتناغم 

ن�سر ر�سالة الإ�سالم ال�سمح ودور الأردن يف 
ن�سر ر�سالة عّمان التي اطلقها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين بن احل�سني.
اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  اخل��الي��ل��ة  واأ����س���ار 
ت��ع��ام��ل ال��ط��ل��ب��ة ال���واف���دي���ن م��ع��ام��ل��ة 
ن��ظ��رائ��ه��م الأردن����ي����ني، م��ن ن��اح��ي��ة دف��ع 
حمطة  جعلها  ما  وهو  الدرا�سية،  الر�سوم 
العربية  ال��دول  خمتلف  من  ل�ستقطابهم 

ودول العامل الإ�سالمي.
اأن 155 طالبًا من جمهورية  اإىل  ولفت 
مبختلف  حاليًا  يلتحقون  فا�سو  بوركينا 
واأ�سول  الإ�سالمية  ال�سريعة  تخ�س�سات 
الدين وكليات الفقه يف اجلامعة، لفتا اإىل 

خمتلف  يف  طالبًا   26 خرجت  اجلامعة  اأن 
الدرجات العلمية.

بدور  جانبه،  من  مونيه،  ال�سفري  واأ�ساد 
اأ�سبحت  اأنها  اإىل  لفتًا  ور�سالتها،  اجلامعة 
تتمتع  ملا  نظرًا  بالده،  لطلبة  مهمًا  مق�سدًا 
اجلامعات  �سعيد  على  رفيعة  �سمعة  من  به 

العربية والإ�سالمية.
الدار�سني  ارتياح طلبة بالده  اإىل  ونوه 
تعزيز  على  حر�سه  م��وؤك��دًا  اجلامعة،  يف 
رواب����ط ال��ت��ع��اون ب��ني ب���الده واجل��ام��ع��ة، 
لاللتحاق  بالده،  طلبة  من  املزيد  وت�سجيع 
مكانة متقدمة  تتبواأ  التي غدت  باجلامعة 

بني اجلامعات العربية والإ�سالمية.

مهندسة من غزة تخترع جهازا قد ينهي 
معاناة 400 مليون انسان فاقد للسمع

العلوم اإلسالمية تبحث تعزيز 
التعاون العلمي مع بوركينا فاسو

مقال رئيس التحرير

حلظة  الن�سان  على  مت��ر 
ي�سيع فيها المل .. ويتوه بني دروب ااحلياة وم�ساكلها 

لون واحد قامت ل حياة فيه..  اللوان من حوله اىل  .. وتتحول 
وَيقفل االعقل كل مداخل ا لتعقل .. وَيق�سو القلب .. وتتحول كلمات 
المل والتفاوؤل اىل مواعظ يرف�سها وي�سبح على �سفا جرف النهيار 
ل يرى امل فى حياته ، يتمنى املوت احيانا وي�سعى اليه احيانا اخرى 

.. يتح�سر على ما راح ويفقد ما ميلك . 
اإن وجود المل داخل النفو�س يق�سى على خوف القلوب ، موجود 
فرته  معه  وت�ستمر  بازمة  الن�سان  مير  عندما  ولكن  جميعًا  بداخلنا 
طعم  حلياته  في�سبح  الداخلى  الومي�س  هذا  على  يركز  ين�سى  ان 
العلقم املر .. بالطبع يوجود ن�سب متفاوته من التفاوؤل بني ال�سخا�س 
كل ح�سب طبيعته ال�سخ�سية وقوة اميانه وثقته فى اهلل .. فقد جند 
من مر بظروف قا�سية و�سظف عي�س يحمل المل والتفاوؤل فى غٍد 

اكر ا�سرقًا اكر من اخر كان له ن�سيب من الرتف وراحة العي�س .
مبا�سرة  �ستعميه  حمال  ل  وغدا  واليوم  اأم�س  الردين  املواطن 
�سنني عددا  املمتد  املا�سي  ، ظلمات  بع�سا  بع�سها  يتبع  التي  الظلمات 
واملعي�سية  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأزمات  فيها  وتعددت  تنوعت   ،
التي تنتهجها احلكومات الفا�سلة، ، وظلمات احلا�سر لوطن ، وم�ستقبل 

تبعا لذلك قامت بال اأمل .
 كل ذلك يجربنا على النظر بتمعن وتدقيق على احلالة الردنية 
، حالة الأزمة املزمنة التي تاأبى اأن تغادر ج�سد الردن ، ولأن لجمال 
والتف�سيل  الوا�سح  التعريف  بدون   ، كانت  م�سكلة  اأي  امل�سكلة  حلل 
الدقيق لها تكون املهمة الأوىل والأ�سا�سية لكل من يبحث عن اأو�ساع 

اأف�سل وتغيري للواقع احلايل هو و�سف وحتليل هذه امل�سكلة .
اأن  نقول  اأن  الأح��وال  من  حال  ب��اأي  ميكن  ل  الأم��ر  حقيقة  ويف 
م�سكلة واحدة هي التي ت�سبب الأزمة بل هي جمموعة من الق�سايا 
املت�سابكة واملرتبطة رباطا وثيقا والتي ت�سكل يف جمملها اأزمة  الردن 
، وبطبيعة احلال هذه الق�سايا يوجد منها ما هو قدمي بقدم ت�سكل 
الذين  الوطن ومنها ماهو حديث مت�ساعد بداأ ) بزمل اخل�سخ�سة( 
والفا�سدين  الف�ساد  متاهات  ثم  بخ�س  بثمن  الوطن  مقدرات  باعوا 
النقرا�س  تاأبى  التي  والدينا�سورات   ، والعباد  البالد  نهبوا  الذين 
ويعتربون   وامل�سلحة  الرث  بند  على  البلد  بزمام  مي�سكون  والذين 
القر�س  وا�سماك  ال�سمان  والقطط  احليتان  عن  عداك  كعكة  الوطن 

التي  ترف�س الوقوع يف امل�سيدة .
الردن  يف  الفا�سلة  احلكومات  تعاقب  من  طويلة  �سنوات  بعد   
على  تعاقبوا  الذين  م�سوؤولينا،  عنه  يتحدث  الذي  الوطن  اأن  عرفنا 
دفة امل�سوؤولية، لي�س هو الذي نعرفه، ولي�س هو ذلك الذي يف اأرواحنا 
يقنعونا  اأن  املت�سلطون  هوؤلء  ا�ستطاع  الزمن  من  غفلة  ويف  ودمائنا، 
وتنتهي  العرجاء،  كرا�سيهم  يف  ببقائهم  املحكوم  ذلك  هو  الوطن  باأن 
باأوطاٍن  خدعونا  كيف  حاله،  ي�سوء  اأو  الكر�سي  ذلك  ي�سقط  حينما 
يتحدث  علينا؟!  الُكربى  اخلديعة  هذه  م��ّرروا  وكيف  نحن؟!  لي�ست 
حتى  اأحد،  ي�سدقه  ول  والوطن  الوطنية  عن  واأيام  �ساعات  امل�ستبد 
الع�سافري، يقولون كالًما كثرًيا ل اأ�سا�س له ول حمل له من الإعراب، 
ا، هم يعي�سون  ما يتحدثون عنه لي�س هو النا�س، ولي�س هو الرتاب اأي�سً
لهم  ليقود  املت�سّلط  النا�س  ينتخب  كيف  ولكن،  اآخ��ر،  نوع  من  خيال 
النقي�س متاًما  الإط��الق؟! وعلى  بهم على  له  الذي ل عالقة  الوطن 
مما يف دواخلهم! كنا جمرد اأدوات لوطن عا�س فيه الهوامري واأ�سحاب 
النفوذ والفا�سدين واجلاحدين الذين اأكلوه حلما  ويريدون اليوم ان 

يرموه عظما، مل نعرف الوطن الذي حدثونا عنه.
اأو  الرتفيه  اأو  لل�سعادة  وزارة  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  اأ�سبحنا  حقا 
اإزالة الهموم والنكد من حياة الردنيني، والذي اأ�سبح �سمة رئي�سية يف 
حياتنا، فتحولنا اإىل اآلة ل تعرف �سوى البحث عن م�سدر رزق وزيادة 
الدخل �سواء عن طريق م�سروع اأو غري م�سروع من اأجل �سد متطلبات 
احلياة و�سرائب احلكومة التي ل ترحم، فغابت الب�سمة، وظهر النكد 
وال�سيق على حياة الردنيني، وهنا لبد من وقفة حقيقية اأمتنى اأن 

تنتبه لها احلكومة.
العمل  ب�سرعة  البحثية  املراكز  احلكومة  تطالب  اأن  اأمتنى  كما 
الردين  فال�سعب  الردنيني،  فرحة  �سارق  عن  والبحث  امللف  هذا  يف 
اجلميع  اأن  يقني  على  وكلنا  النكد،  ي�ستحق  ول  ال�سعادة  ي�ستحق 
من  يعودون  ما  دائما  ولكن  الرزق،  عن  كبحثهم  ال�سعادة  عن  يبحثون 

رحلة البحث بال فائدة.

خالد خازر الخريشا

ابتسامة االردنيين 
المسروقة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

الصحة: حملة رقابية لتطبيق حظر 
التدخين تزامنًا مع فتح القطاعات

*عمان 
مع  تزامنًا  م�سددة  رقابية  حملة  بتنفيذ  ال�سحة  وزارة  ب��داأت 
مرحلة التو�سع يف فتح القطاعات للتاأكد من تطبيق اإجراءات ال�سالمة 
الج��راءات  من  كجزء  العامة،  الأماكن  يف  التدخني  وحظر  العامة 
كورونا،  بفريو�س  العدوى  انت�سار  ملنع  املتخذة  احلكومية  والقرارات 

وتوفري بيئة خالية من التدخني يف الماكن العامة واملغلقة.
الدكتور  الولية  ال�سحية  للرعاية  العام  الأم��ني  م�ساعد  وب��ني 
غازي �سرك�س ان احلملة جاءت لتوؤدي دورًا رقابيًا بهدف اإنفاذ قانون 
ال�سحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديالته والذي يحظر التدخني 
باملئة، وذلك  بن�سبة 100  واملغلقة  العامة  الأماكن  اأ�سكاله يف  بجميع 
تزامنًا مع التوجه احلكومي ملرحلة التو�سع بفتح القطاعات والعودة 
ا�سرتاطات �سحية  املقاهي �سمن  الأرجيلة يف  بتقدمي خدمة  لل�سماح 

حددتها وزارة ال�سحة.
وتتبنى وزارة ال�سحة ممثلة مبديرية التوعية والإعالم ال�سحي 
على  والعمل  التدخني،  ملكافحة  تدعو  التي  احلكومية  التوجهات 
واإ�سرافها  التدخني  مبكافحة  اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  تطبيق 
جولت  ينفذون  الذين  امليدان،  يف  العاملني  الرتباط  �سباط  على 
لتنفيذ  ا�سافة  والعامة،  ال�سحية  املوؤ�س�سات  على  م�ستمرة  تفتي�سية 
املحلي  املجتمع  ت�ستهدف  والتي  التدخني  باأ�سرار  التوعية  حمالت 
املجتمع  وجمعيات  الدولية  الهيئات  مع  الهادفة  ال�سراكات  وعقد 
الرئي�سية  اجلهة  ال�سحي  والإع��الم  التوعية  مديرية  وُتعد  املدين. 
املواطنني  لتوعية  الهادفة  الوطنية  الإعالمية  احلمالت  اإط��الق  يف 
باأ�سرار التدخني وهي مديرية رئي�سية �سمن اإدارة الرعاية ال�سحية 
الأولية، حيث اأن احلملة �ست�ستند اإىل مبداأ احلزم يف تنفيذ املخالفات 

ولدى املفت�سني �سالحية ال�سابطة العدلية لإنفاذ القانون.

وزير الشؤون السياسية 
يلتقي السفيرة اليونانية

*عمان 
بحث وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة، 
األيفريا  الأردن  ل��دى  اليونانية  ال�سفرية  مكتبه،  يف  لقائه  خ��الل 
غالثياناكي، �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني يف 

العديد من املجالت التنموية.
واأكد املعايطة عمق العالقات بني البلدين واملبنية على الحرتام 

املتبادل، موؤكدا ا�ستمرار التعاون لتحقيق الأهداف امل�سرتكة.
اليونانية،  الأردنية  العالقات  جهتها،  من  غالثياناكي،  وثمنت 
عربيا  احلكيمة  وقيادته  الأردن  يبذلها  التي  اجلهود  بجميع  م�سيدة 

ودوليا على الأ�سعدة واملجالت كافة.

جمعية المحافظة على القران الكريم تنهي 
استعداداتها إلطالق المركز الصيفي

  
*عمان 

للم�سروع  حت�سرياتها  الكرمي  القراآن  على  املحافظة  جمعية  اأنهت 
الوطني الثالثني لتحفيظ القراآن الكرمي )املركز القراآين ال�سيفي(، 
بالتعليمات  اللتزام  �سمن  اجل��اري،  حزيران   29 يف  �سينطلق  والذي 

ال�سحية اخلا�سة مبنع انت�سار فريو�س كورونا.
وقال مدير عام اجلمعية ح�سني ع�ساف يف بيان �سحايف، الثنني، 
ال�سيفية احلديثة  القراآنية  املراكز  اإجناز مناهج  اأكملت  اإّن اجلمعية 
معلميها  بتدريب  قامت  كما  والتتابع،  املدى  م�سفوفة  على  والقائمة 

وكوادرها على هذا املنهاج ومبا يتفق مع �سيا�سة اجلمعية واأهدافها.
ودعا ع�ّساف الأهايل اإىل اإحلاق اأبنائهم بهذا امل�سروع ملا يت�سمنه 
رفقاء  من  ال�سباب  على  واحلفاظ  الفرد،  �سخ�سية  ك�سقل  فوائد،  من 
ال�سوء والعادات ال�سيئة، وحت�سينهم بالقيم املثلى التي ت�سهم يف بناء 
باتباع  التطرف  من  حمايتهم  اإىل  اإ�سافة  والوطن،  املجتمع  وحماية 
النبوية  وال�سّنة  الكرمي  القراآن  من  النابع  املعتدل  الو�سطي  املنهج 
حمافظات  جميع  يف  منت�سرة  اجلمعية  مراكز  اأن  اإىل  لفتا  املطهرة، 

اململكة.
واأ�ساف، اأن اجلمعية تاأمل من جميع معلميها وكوادرها بذل اجلهد 
مع  بالتزامن  ياأتي  اإذ  مميزًا،  العام  لهذا  امل�سروع  هذا  ليكون  امل�ستطاع 
تاأ�سي�س  على  عامًا  ثالثني  ومرور  الدولة،  مبئوية  اململكة  احتفالت 

اجلمعية الرائدة.

هيئة االعتماد تبحث أطر 
التعاون األكاديمي مع ليبيا

*عمان 
بحث رئي�س هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها 
الدكتور  الليبي  الثقايف  امللحق  مع  الثنني،  ال�سرايرة،  ظافر  الدكتور 
العتماد  �سيما  ول  امل�سرتك،  الأكادميي  التعاون  اأطر  الدويك،  اأحمد 

الأكادميي واجلودة والإطار الوطني للموؤهالت والت�سنيفات.
جميع  بني  الناجحة  والتجارب  اخل��ربات  نقل  تعزيز  بحثا  كما 
اخلربات  من  وال�ستفادة  والعاملية،  العربية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

املرتاكمة يف البلدين ال�سقيقني.
بدولة  الأردن  تربط  التي  الطيبة  بالعالقات  ال�سرايرة  واأ�ساد 
ليبيا ال�سقيقة، مثنيًا على جهود امللحقية الثقافية الليبية على متابعة 
اأحوال واأو�ساع الطلبة الليبيني، موؤكدًا اأن الطلبة العرب الوافدين هم 

حمط اهتمام ورعاية من قبل الهيئة.
من جانبه، اأعرب الدويك عن اإعجابه بالنقلة النوعية للجامعات 
الأردنية يف جمالت تطوير العتماد واجلودة، وما ت�سهده من مكانة 
بتعزيز  الهيئة  واهتمام  وعامليًا،  اإقليميًا  مميزة  وتعليمية  علمية 
ر�سالتها وروؤيتها يف الو�سول مبوؤ�س�سات التعليم العايل اإىل م�ستوى عال 

من التناف�سية العاملية. 

هيئة االعتماد تبحث تعزيز 
التعاون العلمي مع العراق

*عمان 
بحث رئي�س هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها 
الدكتور ظافر ال�سرايرة، خالل لقائه يف امللحقية الثقافية العراقية 
تعزيز  التميمي،  و�سيم  الدكتور  الأردن  يف  العراقي  الثقايف  امل�ست�سار 

اأطر التعاون العلمي والثقايف بني البلدين.
م�ستوى  على  العراقية  الأردنية  العالقات  عمق  ال�سرايره  واأكد 
مقاعد  على  العراقيني  الطلبة  اأن  مبينًا  العايل،  التعليم  منظومة 
حمط  واأن��ه��م  املتميزة  العلمية  للمهارات  �سورة  يعك�سون  الدرا�سة 

الرعاية والهتمام يف اجلامعات الأردنية.
وثمن الدكتور فا�سل، من جانبه، اجلهود التي تبذلها الهيئة لرفع 
التعليم  لتلقي  ال�سبل كافة  املنطقة وتوفري  العايل يف  التعليم  م�ستوى 
معربًا  جن�سياتهم،  اختالف  على  الطلبة  احتياجات  وتلبية  املتميز 
اإليه اجلامعات الأردنية ومكانتها املرموقة يف  عن اإعجابه مبا و�سلت 
متابعة  يف  الثقافية  امللحقية  دور  واأكد  وخمرجاته.  التعليم  م�ستوى 
�سوؤون الطلبة العراقيني وال�سعي اجلاد حلل م�ساكلهم وتذليل العقبات 

التي تواجههم.
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*رام اهلل 
يهود،  متطرفون  م�ستوطنون  اقتحم 
الأق�سى  امل�سجد  ب��اح��ات  الث��ن��ني،  فجر 
املبارك - احلرم القد�سي ال�سريف مبدينة 

القد�س املحتلة.
وق����ال ���س��ه��ود ع��ي��ان مل��را���س��ل وك��ال��ة 
اإن  اهلل  رام  يف  )ب���رتا(  الردن��ي��ة  الن��ب��اء 
برفقة  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�����س��رات 
من  الق�����س��ى  اقتحموا  ي��ه��ود  ح��اخ��ام��ات 

وحرا�سة  بحماية  امل��غ��ارب��ة،  ب��اب  جهة 
الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سرطة  من  م�سددة 
نفذوا  املقتحمني  امل�ستوطنني  ان  مو�سحني 
تلمودية  طقو�سا  واأدوا  م�سبوهة  ج��ولت 
اأن غادروه من  اإىل  باحاته،  ا�ستفزازية يف 
جهة باب ال�سل�سلة و�سط حالة من الغ�سب 
والغليان �سادت جميع اأرجاء احلرم القد�سي 
قوات  �سنت  مت�سل،  �سعيد  وعلى  ال�سريف. 
حملة  اليوم،  �سباح  الإ�سرائيلي،  الحتالل 

خمتلفة  مبناطق  وا�سعة  واعتقالت  دهم 
املحتلة  القد�س  ومدينة  الغربية  بال�سفة 

طالت �سبعة ع�سر فل�سطينيا.
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني يف بيان، 
اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  ان 
و�سط اطالق كثيف للنريان مناطق متفرقة 
يف مدن اخلليل وبيت حلم ورام اهلل والبرية 
املحتلة،  ال�سرقية  بالقد�س  عدة  واأحياء 

واعتقلت هوؤلء املواطنني. 

*غزة 
ط��ال��ب��ت ���س��ب��ك��ة امل��ن��ظ��م��ات الأه��ل��ي��ة 
تفر�سه  الذي  احل�سار  برفع  الفل�سطينية 
قطاع  على  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات 
من  والب�سائع  املواطنني  حركة  اأم��ام  غزة 
واإىل القطاع يف ظل الدمار الكبري والأ�سرار 
التحتية  ال��ب��ن��ى  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ال��غ��ة 

وامل�ساكن واملن�ساآت خالل عدوانها الأخري.
اإىل  �سحفي  بيان  يف  ال�سبكة  واأ���س��ارت 
اأن��واع  خمتلف  دخ��ول  مينع  الح��ت��الل  اأن 
الغذائية  املواد  اأ�سناف  با�ستثناء  الب�سائع 
كافة  ت�سدير  ومنع  وال��وق��ود،  والأدوي���ة 

املنتجات  فيها  مبا  القطاع  منتجات  ان��واع 
الزراعية اإ�سافة اإىل منع حركة املواطنني 
مبا  الربيد  وحركة  حانون  بيت  معرب  عرب 
فر�س  اإىل  اإ�سافة  ال�سفر  ج���وازات  فيها 
غزة  ق��ط��اع  بحر  يف  ال�سيد  على  القيود 

وا�ستمرار العتداء على ال�سيادين.
يهدف  الح��ت��الل  اأن  ال�سبكة  واأك���دت 
املعابر  واإغالق  احل�سار  ا�ستمرار  خالل  من 
وتقلي�س م�ساحة ال�سيد اإىل تعميق الأزمة 
مبختلف  اخل�����س��ائ��ر  واإحل����اق  الإن�����س��ان��ي��ة 
والجتماعية  القت�سادية  القطاعات 

وال�سحية.

وح�����ذرت ال�����س��ب��ك��ة م���ن ال��ت��داع��ي��ات 
ت�سديد  يف  الحتالل  ل�ستمرار  اخلطرية 
ح�سار على قطاع غزة وتداعياته اخلطرية 
فا�سح  انتهاك  يف  القطاعات  خمتلف  على 

لكافة املواثيق واملعاهدات الدولية.
ال���دويل  املجتمع  ال�سبكة  وط��ال��ب��ت 
على  ال�سغط  اأج��ل  م��ن  اجل��اد  بالتحرك 
وفتح  احل�����س��ار  ل��رف��ع  الح��ت��الل  �سلطات 
الأف��راد  حركة  اأم��ام  كامل  ب�سكل  املعابر 
بالإبحار  لل�سيادين  وال�سماح  والب�سائع 
وال�����س��ي��د يف ب��ح��ر ق��ط��اع غ����زة ووق���ف 

العتداء عليهم.

*موسكو
بوتن،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  وقع 
الثنني، على قانون تن�سحب رو�سيا مبوجبه 
املفتوحة  ال�سماوات  معاهدة  م��ن  ر�سميا 
برحالت  ت�سمح  والتي  الت�سلح،  من  للحد 
ا�ستطالع غري م�سلحة فوق الدول الأع�ساء 
فيها. وياأتي القرار الرو�سي هذا بعد اأبلغت 
اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن، يف مايو 
املا�سي، اإنها لن تعود للمعاهدة التي ان�سحب 
العام  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  منها 

يف  ت��اأم��ل  ك��ان��ت  مو�سكو  اأن  رغ��م  امل��ا���س��ي، 
عندما  املعاهدة  وب��اي��دن  بوتن  يبحث  اأن 

يلتقيان هذا ال�سهر يف قمة بجنيف.
على  ن�سر  ب��ي��ان  يف  ال��ك��رم��ل��ني،  وق���ال 
م��وق��ع��ه الإل���ك���رتوين ال��ي��وم الث��ن��ني، اإن 
"قو�س ب�سكل  القرار الأمريكي بالن�سحاب 
الأع�ساء  الدول  بني  امل�سالح"  توازن  كبري 
واأ���س��اف  الن�سحاب.  على  رو�سيا  واأج���رب 
خطرية  ب�سورة  "اأ�سر  الأمريكي  القرار  اأن 
باحرتام املعاهدة وباأهميتها يف بناء الثقة 

تهديد  يف  ت�سبب  الذي  الأم��ر  وال�سفافية، 
ذكرت  ما  بح�سب  الرو�سي"،  القومي  لالأمن 
رويرتز.  وقال م�سوؤولون رو�س اإنهم ياأ�سفون 
لقرار الوليات املتحدة الن�سحاب من هذه 
التفاقية الدفاعية الرئي�سية بعد احلرب 
�سيا�سي"  "خطاأ  ب��اأن��ه  وو�سفوه  ال��ب��اردة، 
ل��ن تخلق  اأن ه��ذه اخل��ط��وة  م��ن  وح����ذروا 
الت�سلح  من  احلد  ملناق�سات  مواتيا  مناخا 
وقت  يف  تنعقد  ال��ت��ي  جنيف  قمة  خ��الل 

لحق هذا ال�سهر.

عشرات المستوطنين 
المتطرفين يقتحمون األقصى

منظمات أهلية فلسطينية تطالب 
المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة

روسيا تخرج من معاهدة السماوات 
المفتوحة للحد من التسلح

واشنطن ولندن تدعوان الحوثيين 
لوقف الهجوم على مأرب

*واشنطن
احل��وث��ي،  ميلي�سيا  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  دع��ت 
جهود  واح��رتام  ماأرب  على  الهجوم  لوقف  اإي��ران،  من  املدعومة 

ال�سالم الدولية.
اليمن،  ل��دى  وبريطانيا،  املتحدة  ال��ولي��ات  مبعوثا  وح��ث 

ميلي�سيات احلوثي، على اإنهاء هجماتها يف �سمال البالد.
ال�ساروخي  الهجوم  �سحايا  عدد  ارتفع  اأن  بعد  ذلك،  ياأتي 

الذي �سنه احلوثيون على ماأرب اإىل 21 �سخ�سا، بينهم اأطفال.
وقال ال�سفري الربيطاين لدى اليمن، مايكل اأرون، اإن م�ساركة 
التو�سل  اأجل  املتحدة من  الأمم  ب�سكل جاد يف جهود  احلوثيني 
لوقف اإطالق النار من �ساأنه وقف اخل�سائر املاأ�ساوية يف �سفوف 
ليندركينغ،  تيم  اخلا�س،  الأمريكي  املبعوث  وحمل  اليمنيني. 
اأنهم يرف�سون وقف  ا�ستمرار احلرب، واأكد  احلوثيني م�سوؤولية 
اإطالق النار، كما يرف�سون اتخاذ اأي خطوات حلل الأزمة واإنهاء 

ال�سراع، ويوا�سلون الهجوم على مدينة ماأرب.
وجاءت ت�سريحات ليندركينغ بعد يوم واحد من عودته اإىل 
الإن�سانية  الأزمة  خاللها  ناق�س  املنطقة،  يف  جولة  عقب  بالده 
دوليني،  و�سركاء  مينيني  م�سوؤولني  مع  اليمن  يف  والقت�سادية 

بح�سب بيان اخلارجية الأمريكية.
جولة  اأنهى  اأن  وبعد  املا�سي،  ال�سهر  قال  لييندركينغ  وكان 
مبهاجمة  الن�سانية  الأزم��ة  يفاقمون  احلوثيني  اإن  مماثلة، 
مدينة ماأرب. ويف وقت �سابق، اأ�سار املبعوث الأمريكي اإىل الدور 
ال�سلبي الذي تلعبه اإيران يف الأرا�سي اليمنية، م�سددا على اأن 

طهران مل تقدم اأي تطور اإيجابي فيما يتعلق باليمن.
املتحدة  الأمم  مبعوث  مواقف  تكن  مل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
التقى  اليمن، مارتن غريفث، خمتلفة، فبعد زيارة ل�سنعاء  اإىل 
املدينة  مطار  من  غريفث  خرج  احلوثية،  امللي�سيا  زعيم  خاللها 

ليعرب عن �سعوره بالإحباط اإزاء ف�سل جهوده.
وقال غريفث اإن التفاو�س يدور يف حلقة مفرغة منذ اأكر 
يف  تقدم  اي  لعرقلة  دائما  تتدخل  احلرب  اأن  م�سيفا  عام،  من 
احلوثي  الهجوم  اىل  بو�سوح  ي�سري  بذلك  وهو  ال�سلمي،  امل�سار 
امل�ستمر على مدينة ماأرب، وهو الهجوم الذي زاد كثريا من تعقيد 
امل�سهد وتاأزمي ال�سراع وتفاقم الأزمة الإن�سانية كما تقول الأمم 

املتحدة.

منظمة التحرير تحذر من 
تفجر األوضاع في القدس

*رام اهلل 
حذر ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 
من  املحتلة  القد�س  يف  الأو�ساع  تفجر  مغبة  من  الأحمد،  عزام 
بالأعالم  رق�س  م�سرية  تنظيم  امل�ستوطنني  نية  جراء  جديد، 

جتوب البلدة القدمية وبواباتها اخلمي�س املقبل.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  با�سم  له  بيان  يف  الأحمد،  واأكد 
التحرير، اأن الحتالل يعمل جاهدا لتنفيذ خمططاته التو�سعية 
بطن  اأحياء  من  املواطنني  وتهجري  والتهويدية  وال�ستيطانية 

الهوى وال�سيخ جراح يف القد�س وتو�سعة امل�ستوطنات.
وقال اإن حكومة الحتالل ت�سعى اإىل تعقيد الأمور وتفجري 
يف  الأو�ساع  لتهدئة  املتوا�سلة  الدولية  اجلهود  اأم��ام  الأو�ساع 

الأر�س الفل�سطينية.
وبني الأحمد اأن هناك مواقفا اإيجابية من املجتمع الدويل 
حل  على  احلفاظ  �سرورة  ومنها  الفل�سطينية،  الق�سية  حول 
الأمريكي،  الكونغر�س  من  الالفت  التطور  اإىل  اإ�سافة  الدولتني، 
لإ�سرائيل  الع�سكرية  امل�ساعدات  بوقف  فيه  اأع�ساء  ومطالبة 
وفر�س العقوبات عليها. من جهة ثانية، قال الأحمد اإن الرئي�س 
الفل�سطيني حممود عبا�س قرر دعوة اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التطورات  لبحث  الث��ن��ني؛  غ��دا  لها  اجتماع  لعقد  التحرير 
�سيبحث  اأن الجتماع  واأ�ساف  ال�سيا�سية.  والتحركات  امليدانية 
اعتداءات  من  فيها  يجري  وما  املقد�سة،  املدينة  يف  التطورات 
مبا  العربية  اجلهود  وتعزيز  الدبلوما�سي،  واحلراك  احتاللية، 

يتعلق بحقوق �سعبنا واإعادة توحيد ال�سف الفل�سطيني.

انتخابات الجزائر.. مرشحو األحزاب 
يؤكدون على انتقاء الكفاءات

*اجلزائر
يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية  الأح����زاب  وممثلو  روؤ���س��اء  ���س��دد 
النتخابات الت�سريعية املزمع اإجراوؤها 12 يونيو على اأن انتقاء 
الكفاءات من بني املرت�سحني لهذا املوعد النتخابي يعد العامل 
على  ق��ادر  الناخبني،  بثقة  يحظى  برملان  اإىل  للو�سول  الأه��م 
رئي�س  واأكد  التغيري.   واإحداث  الفعلي  ال�سعبي  التمثيل  حتقيق 
هو  املقبل  ال�ستحقاق  اأن  ع�سماين،  ملني  ال�سعب"،  "�سوت  حزب 
القطيعة  واإحداث  كلمتهم  لقول  للجزائريني  تاريخية  "فر�سة 
مع املا�سي، باختيار املر�سحني الذين يرون اأنهم الأن�سب لتمثيلهم 
يف املجل�س ال�سعبي الوطني املقبل". وخالل حمالته النتخابية 
التحرك  ���س��وى  امل��واط��ن��ني  اأم���ام  يبق  "مل  اأن���ه  ع�سماين  اأك���د 
خالل  من  التغيري"،  يف  رغبتهم  عن  للتعبري   )...( والتجند 
"اختيار الأن�سب والأ�سلح والأقدر على حتمل امل�سوؤولية والدفاع 
اأكد رئي�س حزب  عن م�سالح البالد وال�سعب". ويف ذات الإطار، 
�سعبي  جمل�س  انتخاب  اأن  بعيب�س  بن  اجلديد" الطاهر  "الفجر 
اأ�سا�سية  "خطوة  هو  الكفاءات  من  نوابه  يكون  جديد،  وطني 
اأكرب  "�سي�سفي جناعة  يف م�سار بناء اجلزائر اجلديدة" لكونه 
على عمل احلكومة". واعترب رئي�س "جبهة اجلزائر اجلديدة"، 
جمال بن عبد ال�سالم النتخابات الت�سريعية القادمة، �سانحة 

ل�"اختيار برملان جديد وقوي، نابع من الإرادة ال�سعبية".
وخالل فعالية انتخابية يف تي�سم�سيلت، التي نزل بها مفو�سا 
عن رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، وجه عبد الرحمان بن فرحات 
هذه  تتيحها  التي  الفر�سة  ترك  عدم  "�سرورة  نحو  مداخلته 
هذا  معتربا  الف�سل"،  مبداأ  تكري�س  لهم  �سبق  ملن  النتخابات 
الكفاءات  واختيار  التغيري  لإحداث  "فر�سة  النتخابي  املوعد 
واآم��ال  تطلعات  حتقيق  �ساأنها  م��ن  التي  النزيهة  ال�سبانية 
اجلزائري"،  "التجديد  حزب  رئي�س  اأما  اجلزائري".  ال�سعب 
يف  التميز"  "اإحداث  اإىل  الآخ��ر  هو  دعا  فقد  �سامل،  بن  كمال 
باإمكانهم  الذين  الأكفاء  املر�سحني  و"اختيار  الت�سريعيات  هذه 
يف  اجلزائري  ال�سعب  ن�سده  الذي  التغيري  اإح��داث  يف  امل�ساهمة 

حراك 22 فرباير الذي اأبهر العامل ب�سلميته".
اإىل  اليوم بحاجة  "اجلزائر  بهذا اخل�سو�س:  و�سرح قائال 
النخب والكفاءات يف املجل�س ال�سعبي الوطني املقبل"، يعملون، 
من خالل الت�سريع، على جت�سيد التنمية احلقيقية واإر�ساء دولة 
القانون، وهو امل�سعى الذي اأكد اأن حتقيقه لن يتاأتى اإل من خالل 

لل�سعب". فيها  ال�سيد  القرار  يكون  ونزيهة،  حرة  "انتخابات 
الوطني  للتحالف  ال��ع��ام  الأم���ني  ذك��ر  امل��ن��ح��ى،  ذات  ويف 
اجلزائر،  حتوزها  التي  باملوؤهالت  �ساحلي،  بلقا�سم  اجلمهوري، 
اأن جتعل من  املفرو�س  املقومات كان من  "جميع هذه  اأن  معتربا 

اجلزائر قوة اقت�سادية لو مت اختيار �سيا�سيني اأكفاء".
مقري  الرزاق  عبد  ال�سلم"،  "جمتمع  حركة  رئي�س  دعا  كما 
احل�سم،  ي��وم  الق���رتاع  �سناديق  على  بكثافة  الإق��ب��ال  اإىل 
"اللبنة  ب�  النتخابات  هذه  وا�سفا  التغيري"،  يف  "للم�ساهمة 

الأوىل يف بناء جزائر جديدة".

*طرابلس
اأم��ن  م��دي��ر  ه��وي��دي  ���س��الح  العقيد  اأع��ل��ن 
ملوقع  ت�سريحات  يف  ليبيا،  �سرقي  ب��ن��غ��ازي، 
اجلي�س  ق���وات  اإن  عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي 
مدينة  يف  مكثفا  بحثا  ي��ج��ري��ان  وال�����س��رط��ة 
ملالحقة  ال��ب��الد  ج��ن��وب  و���س��واح��ي��ه��ا  �سبها 
اإعالنه  عقب  الإرهابي،  داع�س  تنظيم  عنا�سر 
م�سوؤوليته عن مقتل �سابطني يف انفجار �سيارة 

مفخخة باملدينة يوم الأحد.
امل�سلحة  "القوات  اأن  على  هويدي  و�سدد 
تهداأ  ول��ن  بالكامل،  املنطقة  بتم�سيط  قامت 
اخلاليا  واأن  ال��واج��ب،  ل�سهداء  ت��ث��اأر  حتى 
يف  املتمركزة  الإرهابية  للجماعات  النائمة 
�سبها و�سواحيها �ستكون يف مرمى نريان القوات 

امل�سلحة وال�سرطة مبجرد �سبطهم".
وفيما اإذا كان هجوم هذه املرة يختلف عما 
�سبقه، اأو�سح هويدي اأن "اجلماعات الإرهابية 
كانت تهاجم من اآن اإىل اآخر الكمائن والبوابات 
اخلا�سة باحلرا�سات يف �سبها وغريها من املدن، 
الأمر  اأن  اإل  ب�سهولة،  لهم  الت�سدي  يتم  وكان 
ر  نف�سه وفجَّ الإرهابي فخخ  اليوم كون  اختلف 
ت�سييق  هي  الآن  "اخلطة  واأ���س��اف:  �سيارة". 
وح��ادث  الإره��اب��ي��ة،  اجلماعات  على  اخلناق 
�سبها �سيكون خمتلفا عما قبله، وعزمية رجال 
ال�سرطة هذه املرة هي الق�ساء نهائيا على تلك 

اجلماعات امل�سلحة التي تروع الليبيني".
وكالة  على  ذك��ر  قد  داع�س  تنظيم  وك��ان 
هو  م�سلحيه  اأح��د  اأن  تليغرام،  بتطبيق  نا�سر 
بحياة  اأودى  ال��ذي  �سبها  يف  النفجار  منفذ 
اأمني  م�سدر  �سّرح  �سابق،  وقت  ويف  �سابطني. 
"انتحاريا  "�سكاي نيوز عربية" باأن  ليبي ملوقع 
�سمال  الواقعة  امل��اأزق  مفرق  بوابة  ا�ستهداف 
ال�سحايا  وح�سيلة  مفخخة،  ب�سيارة  �سبها 
بع�س  لأن  تزيد  اأن  ال��وارد  فمن  اأولية،  املعلنة 
م�سوؤولية  وع��ن  حرجة".  حالة  يف  امل�سابني 
النفجار،  ع��ن  الإره��اب��ي��ة  الإخ���وان  جماعة 
الإخ���وان  "جماعة  اإن  الأم��ن��ي  امل�����س��در  ق��ال 
ال��داخ��ل  ا�ستقرار  ل�سرب  ت�سعى  الظالمية 
الليبي بكل �سكل باعتبارها الأب الروحي وراء 
ن�ساطها  وتكثف  ال��ب��الد،  يف  اإره��اب��ي  عمل  كل 
الرئا�سية والربملانية  الآن لعرقلة النتخابات 
املقررة دي�سمرب املقبل، اإل اأن رد الفعل �سيكون 
جماعات  جت��اه  املقبلة  الفرتة  خ��الل  حا�سما 
اأعوام  منذ  الليبي  اجلنوب  ويعاين  الظالم". 
والإرهابيني،  امل�سلحة  اجلماعات  انت�سار  من 
ما  واأي�سا  مرتزقة،  قوات  اأر�سه  على  فن�سطت 
يقودها  التي  اجلنوب"  حماية  ب�"قوة  ي�سمى 
التي  ال�سراج  فايز  حكومة  و�سكلتها  كنه،  علي 
وتركيا،  الإخ��وان  جماعة  من  مدعومة  كانت 
وارتكبت جرائم بحق املدنيني يف مرزق، اإ�سافة 

بع�س  يف  داع�����س  تنظيم  خ��الي��ا  ن�ساط  اإىل 
اخلارجة  القبلية  املجموعات  وبع�س  املناطق، 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  ودع��ا  القانون.  عن 
حل��ق��وق الإن�����س��ان يف ل��ي��ب��ي��ا، اأح��م��د ح��م��زة، 
بقيادة  احلالية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
عبد احلميد الدبيبة بتوجيه الهتمام الالزم 
اأن  من  حمذرا  البالد،  جنوبي  الواقعة  باملدن 
اجلنوب الليبي ل يخدم م�سلحة  يف  يحدث  "ما 
بل  ليبيا  يف  البقاع  كافة  على  ويوؤثر  الوطن 
ميتد اأي�سا لدول اجلوار." وعلل ذلك يف حديث 
ل�موقع "�سكاي نيوز عربية" باأن "اجلنوب يعد 
من  به  يزخر  ملا  نظرا  لليبيني،  الرخاء  بوابة 
الآن  منه  يعاين  ال��ذي  التهمي�س  لكن  ث��روات، 
مت�سائال  للجحيم"،  بوابة  اجلنوب  من  �سيجعل 
ال�سكل."  بهذا  اجلنوب  ي�سبح  من  "مل�سلحة 
وجنوب ليبيا املعروف با�سم اإقليم فزان تتجاوز 
مليون مرت مربع، وهو  ن�سف  اأكر من  م�ساحته 
غني باملوارد الطبيعية، اإذ توجد به احتياطات 
مرزق  حو�س  يف  خ�سو�سا  النفط،  من  وا�سعة 
املعدنية،  الروات  اإىل  اإ�سافة  غات،  ومبنطقة 
واأي�سا الأرا�سي اجليدة ال�ساحلة للزراعة، كما 
للنهر  الرئي�سي  امل�سدر  به  الكفرة  ميثل حو�س 
الليبية  املناطق  بقية  يغذي  ال��ذي  ال�سناعي 
مبياه ال�سرب، وكل هذا يجعله مطمعا جلماعات 

الإرهاب والع�سابات الدولية.

*بغداد
م���ع ب���دء ال��ع��د ال��ع��ك�����س��ي ل��الن��ت��خ��اب��ات 
اأكتوبر  �سهر  يف  املبكرة  العامة  العراقية 
يف  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  ب��داأت  ال��ق��ادم، 
بلورة  بهدف  ولقاءاتها  حتركاتها  ال��ب��الد، 

حتالفاتها وا�سطفافاتها النتخابية.
ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  ق��وى  وحت��ظ��ى 
البارزة تقليديا، وكالعادة مبكانة مهمة ووازنة 

يف اللعبة النتخابية يف بالد الرافدين.
العراقية  العا�سمة  يزور  ال�سياق  هذا  يف 
بغداد، وفد رفيع امل�ستوى من الحتاد الوطني 
الرئي�س  طالباين  بافل  يقوده  الكرد�ستاين، 
امل�سرتك لالحتاد، حيث يجري �سل�سلة لقاءات 
مقدمها  ويف  الر�سمية،  اجلهات  خمتلف  مع 
�سالح  برهم  واحلكومة،  اجلمهورية  رئي�سي 
القوى  م��ن  وال��ع��دي��د  ال��ك��اظ��م��ي،  وم�سطفى 
مع  الوفد  اجتمع  حيث  الرئي�سية،  ال�سيا�سية 
واملتحالف  احلكمة  تيار  رئي�س  احلكيم  عمار 
انتخابيا مع ائتالف الن�سر الذي يقوده رئي�س 
كما  العبادي،  الأ�سبق حيدر  العراقي  الوزراء 
واأجتمع الوفد الكردي مع نوري املالكي رئي�س 
الوزراء ال�سابق ورئي�س ائتالف دولة القانون، 

ومن املقرر اأن يجري �سل�سلة لقاءات اأخرى.
توطئة  فيها  مراقبون  ي��رى  خطوة  ذيف 
لبلورة حتالفات هذا احلزب يف بغداد، والذي 

كرد�ستان  يف  الرئي�سيني  احلزبني  اأحد  ي�سكل 
الدميقراطي  اإىل جنب احلزب  العراق، جنبا 

الكرد�ستاين.
ف��ك��ال احل���زب���ني ال���ك���ردي���ني ي��خ��و���س��ان 
بقائمتني  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
م�ستقلتني عن بع�س، بل وثمة تناف�س حمموم 
الربملانية  حجومهما  واأن  خا�سة  بينهما، 

العراقية متقاربة.
عظم  ك�سر  معركة  خا�سا  قد  كانا  وهما 
العراقية  الربملانية  النتخابات  بعد  معلنة 
الظفر  �سبيل  يف   ،2018 العام  يف  الأخ���رية، 
والتي  العراقية،  اجلمهورية  رئي�س  مبن�سب 
الوطني من ح�سمها  النهاية الحتاد  متكن يف 
�سالح  ب��ره��م  مر�سحه  ف���وز  ع��رب  ل�����س��احل��ه، 
برئا�سة اجلمهورية، �سد مناف�سه فوؤاد ح�سنب 
مر�سح الدميقراطي، والذي ي�سغل الآن من�سب 

وزير اخلارجية العراقي.
اأي�سا، ح�سب  ولن يختلف الأمر هذه املرة 
لكل  ف��اإن  وعليه  للم�سهد،  املراقبني  ق��راءات 
رغم  به،  اخلا�سة  ورهاناته  ح�ساباته  حزب 
م�سرتكة  قوا�سم  احل���ال،  بطبيعة  ثمة  اأن 
عديدة جتمعهما يف املعركة النتخابية، لكن 
ثمة اأي�سا مناف�سات وح�سا�سيات تاريخية بني 
الطرفني، يرى املراقبون اأن لها الكلمة الف�سل 

يف حتديد خياراتهما خالل النتخابات.

ف�سل  مطلع،  عراقي  ك��ردي  م�سدر  يقول 
نيوز  "�سكاي  م��ع  ح��وار  يف  ا�سمه،  ذك��ر  ع��دم 
بعالقات  احل��زب��ني  ك��ال  "يتمتع  عربية": 
تاريخية وطيدة مع خمتلف القوى ال�سيا�سية 
�سقوط  منذ  ال��ع��راق،  يف  احلاكمة  العراقية 
يتفوق  الحت���اد  لكن  ح�سني،  ���س��دام  ن��ظ��ام 
ومناف�سه  غ��رمي��ه  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ط��ة  ه���ذه  يف 
خمتلف  م��ع  عالقاته  ك��ون  ال��دمي��وق��راط��ي، 
القوى والتيارات العربية بالعراق، وعلى وجه 
اخل�سو�س، ال�سيعية منها الدينية والليربالية 
يقا�س  ل  مبا  وا�سعة  عالقات  هي  والعلمانية، 

بعالقات الدميقراطي معها".
ال�سدد  هذا  يف  جميعا  "نتذكر  وي�سيف: 
ب��رئ��ا���س��ة  ف���از  م��ر���س��ح الحت�����اد،  اأن  ك��ي��ف 
الأخرية،  النتخابية  الدورة  بعد  اجلمهورية 
م��ن الأ����س���وات ع��ل��ى مر�سح  ك��ب��ري  وب���ف���ارق 
حلقيقة  توكيد  مبثابة  وه��ذا  الدميقراطي، 
بغداد  يف  ال�سيا�سي  الوطني  الحت��اد  وزن  اأن 

اأقوى".
اأق��رب  الحت���اد  اأن  يل  "يبدو  وي��ت��اب��ع: 
بينما  وامل��ال��ك��ي،  كاحلكيم  انتخابية  ل��ق��وى 
ال��دمي��ق��راط��ي ي��ب��دو اأق����رب ل��ل�����س��در، حيث 
اإقليم  عا�سمة  اأربيل  يف  اأي��ام  قبل  جمعتهما 
رمبا  متهيدية  ل��ق��اءات  ال��ع��راق،  كرد�ستان 

لإعالن توافق انتخابي ما بينهما".

مسؤول أمني ليبي: بحث مكثف 
للقضاء على خاليا داعش في سبها

العراق.. بوادر التحالفات االنتخابية 
الكردية في بغداد ترتسم

البرلمان العربي: القضية 
الفلسطينية ليست للفلسطينيين 

وحدهم بل لجميع العرب
*القاهرة 

ق�سية  لي�ست  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  العربي  الربملان  اأكد 
الفل�سطينيني وحدهم، بل الق�سية الأوىل واملركزية للعرب.

جاء ذلك خالل زيارة وفد من الربملان العربي برئا�سة رئي�س 
معهد  م�ست�سفى  اإىل  الع�سومي،  الرحمن  عبد  بن  عادل  الربملان 
القادمني من  الفل�سطينيني  نا�سر بالقاهرة، للجرحى وامل�سابني 
قطاع غزة جراء العتداء الوح�سي والق�سف الذي �سنته قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي على القطاع.
اأن ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ت��ق��ف ب��ج��وار  واأك�����د ال��ع�����س��وم��ي 
حتى  املقد�سة  معركتهم  يف  وحدهم  لي�سوا  واأنهم  الفل�سطينيني، 
نيل جميع حقوقهم، م�سريا اإىل ما ي�سطرونه من �سمود بطويل 
الدولة  اإقامة  مقدمتها  ويف  امل�سروعة،  حقوقهم  نيل  اأجل  من 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها مدينة القد�س.

االحتالل االسرائيلي يلغي 
مسيرة االعالم في القدس

*رام اهلل 
 قررت �سرطة الحتالل ال�سرائيلي، الثنني، الغاء م�سرية 
العالم التي كان ينوي امل�ستوطنون املتطرفون اليهود تنظيمها 
يوم اخلمي�س املقبل يف مدينة القد�س املحتلة، ح�سب ما افادت 

به �سحيفة يديعوت احرنوت العربية، اليوم الثنني.
قائد  "ان  �سموتريت�س  بت�سلئيل  اليميني  النائب  وق��ال 
الغاء  ال�سرطة  ق��رار  ابلغنا  بالقد�س  ال�سرائيلية  ال�سرطة 

م�سرية العالم يف القد�س".
وكانت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية هددت ان تنظيم م�سرية 
جديد  من  الو�ساع  تفجري  �سيعيد  املحتلة  القد�س  يف  الع��الم 
ق�سفت  حني  املا�سي،  اي��ار  من  العا�سر  يف  ح��دث  ما  غ��رار  على 

املقاومة مدينة القد�س بالتزامن مع تنظيم امل�سرية. 
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*وكاالت
اأن  اإي��ط��ايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
جنم  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل 
ي��وف��ن��ت��و���س، م��ت��ه��م ب��ان��ت��ه��اك ق��واع��د 

مكافحة غ�سيل الأموال.
مريكاتو"،  "توتو  م��وق��ع  وق����ال 
اإن   ،La Verità �سحيفة  ع��ن  ن��ق��اًل 
الفني  امل��دي��ر  األ��ي��ج��ري  ما�سيمليانو 
الوحيد  هو  لي�س  ليوفنتو�س،  اجلديد 
غ�سيل  مكافحة  قواعد  بانتهاك  املتهم 

الأموال.
كري�ستيانو  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
قواعد  بانتهاك  املتهمني  �سمن  رونالدو 

مكافحة غ�سيل الأموال.
وتابعت اأن النجم الربتغايل قام ب� 3 
عمليات �سحب نقدي، مبجموع 220 األف 
يورو يف الفرتة بني دي�سمرب/كانون اأول 

2020 وفرباير/�سباط 2021.
هذه  ل��ه  وجهت  ق��د  األيجري  وك��ان 
التهم يف ال�ساعات املا�سية، قبل اأن يرد 

غري  اأن��ه  الأح��د،  اأم�س  ر�سمي،  بيان  يف 
مرتبط باأي ن�ساط غري قانوين.

اإىل  "بالإ�سارة  األ��ي��ج��ري  وق����ال 
اأنني  اأعلن  عني،  ن�سرت  التي  الأخ��ب��ار 
لي�س يل عالقة باأي ن�ساط غري قانوين، 

وباأي انتهاك ملكافحة غ�سيل الأموال".
رونالدو  �سحفية،  تقارير  وربطت 
جريمان،  �سان  باري�س  اإىل  بالنتقال 
رغم اأن عقده مع اليويف ينتهي يف �سيف 

.2022

أوروبا تحول فكرة بالتيني 
المجنونة لحقيقة

*وكاالت
جت�سد املباراة الفتتاحية لبطولة كاأ�س الأمم الأوروبية، 
يونيو/  11 ي��وم  �ستقام  التي  واإيطاليا،  تركيا  منتخبي  بني 

قبل  بالتيني  مي�سيل  اقرتحها  التي  الفكرة  اجلاري،  حزيران 
9 �سنوات يف كييف، على اللجنة التنفيذية لالحتاد الأوروبي 
للبطولة يف  ال�ستني  بالذكرى  القدم )يويفا(، لالحتفال  لكرة 

عدة مدن اأوروبية.
 1983( م��رات   3 الذهبية  الكرة  بجائزة  الفائز  وط��رح 
الحتاد  رئي�س  من�سب  ي�سغل  كان  وال��ذي  و1985(،  و1984 
 2012 يونيو/حزيران   30 يف  اآن��ذاك،  القدم  لكرة  الأوروب��ي 
جميلة  لكنها  ال�سيء،  بع�س  "جمنونة  فكرة  الطاولة  على 

للغاية''، على حد تعبريه.
وقبيل اإ�سدال ال�ستار على يورو 2012 يف بولندا واأوكرانيا، 
كان  ال��ذي  اإنفانتينو،  جياين  ذلك  يف  واأي��ده  بالتيني،  اق��رتح 
م�سروعا  ل�)يويفا(،  العامة  الأمانة  يف  اليمنى  ذراعه  مبثابة 
بعد  �ستعود  التي  البطولة،  من  واح��دة  لن�سخة  متاما  مبتكرا 
ذلك اإىل �سكلها التقليدي، مع ا�ست�سافة اأملانيا لها يف عام 2024.
اأ�سهر من هذا   6 بعد  م�سروع بالتيني،  املوافقة على  ومتت 
الحتاد  يف  ع�سوا  احت��ادا   53 اأ�سل  من   52 قبل  من  الإع��الن، 
القدم، يف ظل رف�س احتاد وحيد هو الرتكي،  الأوروب��ي لكرة 
امل�ستحيل  من  وكان  يورو 2024.  اإىل تنظيم  كان يطمح  الذي 
القدم )فيفا(،  لكرة  الدويل  ف�ساد الحتاد  اأن ف�سيحة  تخيل 
�ستطرد بالتيني من من�سبه يف عام 2015، واأن فريو�سا �سي�سل 
الأوروبي  اأن الحتاد  اإل  مار�س/اآذار 2020،  باأ�سره يف  العامل 

لكرة القدم جنح يف �سياغة م�سروع بالتيني "املثري".

منتخب »النشامى«
 يجدد فوزه على نيبال

اكتمال صفوف منتخب 
فلسطين لكرة السلة في األردن

*وكاالت
بو�سول  ال�سلة،  لكرة  الأول  الفل�سطيني  املنتخب  �سفوف  اكتملت 
الالعبني املحرتفني واملحليني ملع�سكر الفريق املقام حالًيا يف العا�سمة 
اآ�سيا يف  املوؤهلة لأمم  الت�سفيات  ا�ستعداًدا ل�ستكمال  الأردنية عمان، 

اأندوني�سيا.
م�سك  و�سيم  وال��الع��ب  طقاطقة،  ع��الء  املنتخب  اإداري  وو�سل   

لالأردن، والتحقا مبع�سكر املنتخب؛ ا�ستعداًدا ملباراتيه مع الأردن.
عّمان  الأردنية  العا�سمة  و�سلت  للمنتخب  الأوىل  الدفعة  كانت 
اأجل  من  املا�سيني،  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  من  ابتداًء  دفعات  على 
خو�س مع�سكر تدريبي مغلق يف عمان قبل مالقاة الأردن يف املباراتني 

الأخريتني له.
وبو�سول و�سيم م�سك، وقبله �سني ال�سكاكيني، الأردن يكون اكتمل 
 ،12 يوم  الأردن  �سيواجه  الذي  للوفد  املن�سمني  املنتخب  لعبي  عدد 

و14 من ال�سهر اجلاري.
يف  الثالث  امل��رك��ز  ال�سلة  لكرة  فل�سطني  منتخب  حالًيا  ويحتل 

جمموعته.

الجعفري يظفر بميدالية برونزية 
في بطولة الدوري العالمي للكراتيه

*وكاالت
ظفر لعب منتخب الكراتيه لل�سباب والنا�سئني حممد اجلعفري، 
يف  حاليا  املقامة  العاملي  ال��دوري  بطولة  يف  الربونزية،  بامليدالية 

قرب�س.
وجنح اجلعفري بتحقيق امليدالية الربونزية يف وزن 76 كغم، بعد 

�سل�سلة من العرو�س املميزة.
)ف�سيتان  ميداليات   3 حقق  والنا�سئني  ال�سباب  منتخب  وك��ان 

وبرونزية(، فيما حقق اجلمعة املا�سية امليدالية الذهبية.

*وكاالت
فاتن  الباراملبية  الطاولة  لكرة  الوطني  املنتخب  لعبة  احتلت 
عليمات املركز الثالث ببطولة العامل لكرة الطاولة، يف مدينة ل�سكو 

ال�سلوفينية )امللحق التاأهيلي لباراملبيك طوكيو 2012(.
يف  الفوز  وحققت  نهائي،  الن�سف  مباراة  خ�سرت  عليمات  وكانت 

مواجهة حتديد املركزين الثالث والرابع.
دورة  اىل  التاأهل  من  عليمات  تتمكن  مل  النتيجة،  ه��ذه  ورغ��م 

الألعاب الباراملبية التي �ستقام يف مدينة طوكيو اليابانية اآب املقبل.
التاأهل  �سمنت  عو�س،  ابو  ختام  الباراملبية،  البطلة  اأن  اإىل  ي�سار 
اإىل باراملبيك طوكيو 2021، وهي م�سنفة الثانية عامليا بفئتها يف لعبة 

كرة امل�سرب.

*وكاالت
برونزيتني  ميداليتني  على  للرتايثلون  الوطني  املنتخب  ح�سل 
والإفريقية  العربية  البطولة  يف  م�ساركته  ختام  يف  جديدتني 

للرتايثلون، والتي ا�ست�سافتها مدينة �سرم ال�سيخ امل�سرية.
ويزيد  �سعبان  م��رمي  الالعبني  طريق  ع��ن  امليداليتان  وج���اءت 

ال�سالحات.
من  متكنت  �سعبان  مرمي  اأن  الأردن��ي��ة،  الأوملبية  اللجنة  واأك��دت 
الالعبني  م�ستوى  ال�سابات على  مناف�سات  الثالث �سمن  املركز  احتالل 
يف  اخلام�س  املركز  احتلت  كما  الربونزية،  امليدالية  ونالت  العرب 
الثالث  املركز  ال�سالحات  يزيد  الالعب  احتل  فيما  العام،  الرتتيب 
اأول م�ساركة  امليدالية الربونزية يف  عربيًا لفئة حتت 15 عامًا ونال 
على  ال�ساد�س  باملركز  ال�سالحات  ح�سني  الالعب  وحل  له،  خارجية 

امل�ستوى العربي لتحت 17 عامًا.
وكانت الالعبة كارينا عثمان افتتحت يوم اجلمعة املا�سي، امل�ساركة 
الثالث ونالت الربونزية يف  الأردنية يف البطولة، حيث حلت باملركز 
فئة النخبة، وفازت بامليدالية الف�سية �سمن الفئة العمرية حتت 23 

عامًا بالبطولة العربية.

*وكاالت
وادي  وفريق  الأردن  منتخب  لع��ب  مع  ال��وح��دات،  ن��ادي  تعاقد 

مو�سى، يو�سف خ�سان ليمثل فريق كرة الطائرة خالل املو�سم احلايل.
عبد  ال�سر  اأمني  بح�سور  الوحدات  نادي  مبقر  عقده  خ�سان  ووقع 

القادر اأبو ن�سرة، ومدير ن�ساطي كرة الطائرة وال�سلة حممد فا�سل.
كما ح�سر التوقيع املدير الفني حممد نعمان، واإداري الفريق فخر 

القي�سي، واملن�سق الإعالمي ب�سام �سلباية.
ويجيد يو�سف خ�سان اللعب يف مركزي )2 و4(، ويعترب اأحد اأبرز 
فريقي  مثل  اأن  الدويل  لالعب  و�سبق  حاليا.  الأردن  يف  اللعبة  جنوم 
�سباب احل�سني ووادي مو�سى. وك�سف املوقع الر�سمي لنادي الوحدات 
اليوم الأحد اأن النية تتجه اإىل التعاقد اأي�سا مع الالعب اأحمد خ�سان 
بعدما اجتاز الفح�س الطبي. وبداأ فريق الوحدات ا�ستعدادته خلو�س 
للعودة  يطمح  حيث  املمتاز،  وال��دوري  الأردن  كاأ�س  بطولتي  مناف�سات 
اإىل من�سات التتويج، بعد غياب. ولفت مدير الفريق حممد فا�سل اأن 
فريق الوحدات يجب اأن يناف�س دائما على البطولت، وحاليا مت و�سع 

خطة لتحقيق هذا الهدف.

*وكاالت
فاز فريق املنطقة الع�سكرية الو�سطى لكرة اليد، على فريق �سالح 
اجلو بنتيجة 36-21، يف املباراة التي جرت الثنني، يف �سالة الأمرية 

�سمية مبدينة احل�سني لل�سباب.
امل�سلحة  ال��ق��وات  دوري  مناف�سات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الحتاد  مديرية  تنظمه  الذي  اليد،  لكرة  العربي  اجلي�س  الأردنية 

الريا�سي الع�سكري.
ا�ستئناف  قبل  ل���س��رتاح��ة،  الثالثاء  غ��د  ي��وم  ال��ف��رق  وتخ�سع 
املباريات يوم الأربعاء املقبل بلقاء فريق �سالح املدفعية مع فريق �سالح 

اجلو.

*وكاالت
بداأ يوفنتو�س العمل على عدة جبهات، من اأجل التعاقد مع مهاجم 
رحيل  تاأكد  اإذا  احلالية،  ال�سيفية  النتقالت  ف��رتة  خ��الل  جديد 

النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو عن الفريق.
وربطت تقارير �سحفية رونالدو موؤخرا بالنتقال اإىل باري�س �سان 

جريمان، رغم اأن عقده مع اليويف ينتهي يف �سيف 2022.
اإ�سارات  اإن  الإيطالية،  �سبورت"  ديلو  "لجازيتا  �سحيفة  وقالت 
حيث  جبهة،  من  اأكر  على  للعمل  النادي  تدفع  للرحيل  كري�ستيانو 
يتحرك فيديريكو ت�سريوبيني، رئي�س الإدارة الفنية اجلديد باليويف، 

من اأجل تاأمني الفريق بالعب بديل للدون.
األفارو  الإ�سباين،  املهاجم  ا�ستعارة  جتديد  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 

موراتا، من اأتلتيكو مدريد هو اأمر موؤكد، �سواء بقي رونالدو اأو رحل.
م��اورو  �سم  ف��اإن  باري�س،  اإىل  الذهاب  "الدون"  اختار  ح��ال  ويف 
اأن  خا�سة  طبيعًيا،  اأمًرا  �سيكون  الفرن�سي،  الفريق  مهاجم  اإيكاردي، 

يوفنتو�س يراقبه منذ عدة �سنوات.
كما حدد البيانكونريي جابرييل جي�سو�س، مهاجم مان�س�سرت �سيتي، 
كاأحد الأهداف املحتملة، ل �سيما اأن الربازيلي ل يعي�س اأف�سل فرتاته 

حتت قيادة املدرب الإ�سباين، بيب جوارديول.
وختمت "لجازيتا ديلو �سبورت" باأن ال�سربي دو�سان فالهوفيت�س، 
املو�سم  يف  ممتازة  م�ستويات  ق��دم  ال��ذي  ال�ساب،  فيورنتينا  مهاجم 

املن�سرم، يدخل اأي�سا �سمن دائرة اهتمامات يوفنتو�س.

*وكاالت
برايتون  مدافع  واي��ت،  بن  اأن  الث��ن��ني،  اإجن��ل��رتا،  منتخب  اأعلن 
الت�سكيلة  يف  األك�سندر-اأرنولد  ترينت  حمل  �سيحل  األبيون،  هوف  اأند 
لكرة  اأوروب��ا  بطولة  نهائيات  خلو�س  لعبا،   26 من  املوؤلفة  النهائية 
الأ�سبوع  اإجن��ل��رتا،  ت�سكيلة  من  األك�سندر-اأرنولد  وان�سحب  القدم. 
خالل  الأخ��رية،  الدقائق  يف  ع�سلية  لإ�سابة  تعر�سه  عقب  املا�سي، 

الفوز الودي 1-0 على النم�سا، يوم 2 يونيو حزيران اجلاري.
النم�سا،  �سد  الأوىل  الدولية  مباراته  عاما(   23( وايت  وخا�س 
كما كان �سمن الفريق الفائز 1-0 على رومانيا، اأم�س الأحد، يف اآخر 
املدرب  ت�سكيلة  �سمن  وايت  وكان  البطولة.  قبل  لإجنلرتا  ودي  لقاء 
البداية.  يف  لعبا   33 ا�ستدعاء  عند  الأول��ي��ة،  �ساوثجيت  جاريث 
وتبداأ اإجنلرتا م�سوارها يف يورو 2020 مبواجهة كرواتيا، يف املجموعة 
الرابعة، يوم 13 يونيو حزيران، قبل اللعب �سد ا�سكتلندا وجمهورية 

الت�سيك، يومي 18 و22 من ال�سهر ذاته.
وتقام كل هذه املباريات يف ا�ستاد وميبلي.

عليمات في المركز الثالث ببطولة 
العالم لكرة الطاولة البارالمبية

ميداليتان برونزيتان لمنتخب الترايثلون 
في البطولة العربية واإلفريقية

الوحدات يدعم فريق الطائرة 
بنجم المنتخب األردني

فوز الوسطى على المدفعية 
بالدوري العسكري لكرة اليد

يوفنتوس يحدد 3 بدائل لرونالدو

منتخب إنجلترا يعلن
 عن بديل أرنولد

تهمة جديدة تالحق 
رونالدو في إيطاليا

*وكاالت
جدد منتخب الأردن الفوز على نيبال 
الإث��ن��ني  اأم�����س  م�ساء  رد،  دون  بثالثية 
�سمن  ال��دويل،  الأحمد  جابر  �ستاد  على 
املوؤهلة  للت�سفيات  الثانية  املجموعة 

لكاأ�س العامل 2022 وكاأ�س اآ�سيا 2023.
بهاء  الأردن،  منتخب  اأه��داف  و�سجل 
وي��زن  و48،   23 الدقيقتني  يف  في�سل 

العرب يف الدقيقة 66.
نيبال  على  فاز  الأردن  منتخب  وك��ان 
يف  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  يف  النتيجة  ب���ذات 
�سلباية  فرا�س  اأحرزها  عمان،  العا�سمة 

واأحمد العر�سان وبهاء في�سل.
للمركزالثاين  الأردن  منتخب  وتقدم 
بر�سيد 13 نقطة، خلف املت�سدر اأ�سرتاليا 
للمركز  الكويت  وت��راج��ع  نقطة(،   15(
نيبال  منتخب  وبقي  نقاط(،   10( الثالث 
تايبيه  ال�سني  واأخ��ريا  نقاط(،   6( رابعا 

بال نقاط.

اندفاع مبكر
هاجم منتخب الأردن مبكرا، على اأمل 
ت�سجيل هدف ي�سمن له التقدم مع بداية 

املباراة لإرباك اخل�سم.
ب��ن��اء  يف  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  واع��ت��م��د 

ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى اإب��راه��ي��م ���س��ع��ادة ون��ور 
علوان  علي  الأط���راف  و�سغل  ال��رواب��دة 
وم��و���س��ى ال��ت��ع��م��ري، ال��ذي��ن اج��ت��ه��دوا يف 
وبهاء  النعيمات  تقود  منافذ  عن  البحث 
لتهديد مرمى كريان كومار حار�س نيبال.

نيبال  م��ن��ت��خ��ب  ت��ع��ام��ل  امل��ق��اب��ل  يف 
لعبوه  �سعى  حيث  املباراة  مع  بواقعية 
الل�سيقة على مفاتيح  الرقابة  اإىل فر�س 
لت�سييق  الدفاعي  والتكتل  الأردن،  لعب 

امل�ساحات على لعبي الن�سامى.
ت�سكيل  يف  الأردن  حماولت  تفلح  ومل 
نيبال،  م��رم��ى  على  املطلوبة  اخل��ط��ورة 
بالت�سديد  حظه  التعمري  يجرب  اأن  قبل 
حولها  ���س��اروخ��ي��ة  اأط��ل��ق  حيث  البعيد 

للركنية. كومار 
الأردن  منتخب  اأن  وا���س��ح��ا  وظ��ه��ر 
يعاين من ع�سوائية يف خط الو�سط، حيث 

�ساد اللعب الفردي.
الدقيقة  يف  الأردن  منتخب  وحت�سل 
���س��ق��وط  ب��ع��د  23 ع��ل��ى ���س��رب��ة ج����زاء 
بنجاح  في�سل  بهاء  لينفذها  التعمري، 

على ميني حار�س نيبال.
وت��األ��ق ب��ع��د ذل���ك ح��ار���س ن��ي��ب��ال يف 
وراأ�سية  في�سل،  بهاء  لت�سديدة  الت�سدي 
الأردن  منتخب  لينهي  التعمري،  مو�سى 

ال�سوط بتقدمه بهدف وحيد.

تعزيز
ت�سجيل  يف  الأردن  منتخب  يتاأخر  مل 
ال��ث��اين،  ال�����س��وط  مطلع  ال��ت��ع��زي��ز  ه��دف 
�سربة  لتنفيذ  في�سل  بهاء  ان��ربى  حني 
ف�سددها  بعيدة،  م�سافة  من  مبا�سرة  حرة 
بحلول  النيبالية  ال�سباك  داخل  باتقان 

الدقيقة 48.
ان�سباطا  اأكر  الأردن  منتخب  وبدا 
دخ��ول  ب��ع��د  التكتيكية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
اأح���م���د ���س��م��ري وال��ب��خ��ي��ت، ل��ي��وا���س��ل 
على  املطلقة  �سبه  �سيطرته  بالتايل 

املباراة.
لتطغى  والفردية  الع�سوائية  وعادت 
املدرب  ليقوم  الأردن،  منتخب  اأداء  على 
ب��ال��دف��ع ب��ب��ه��اء ع��ب��د ال��رح��م��ن وح��م��زة 

الدردور.
العرب من ت�سجيل  املدافع يزن  ومتكن 
اأر�سلها  عر�سية  كرة  من  الثالث،  الهدف 
القوة داخل  حداد ليدكها براأ�سه مبنتهى 

ال�سباك يف الدقيقة 66.
اأف�سليته،  الأردن  منتخب  ووا���س��ل 
من  اأك��رب  عدد  ت�سجيل  يف  ينجح  اأن  دون 

الأهداف، لتنتهي املباراة بفوزه 0-3.
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*عمان 
اك�����دت وزي������رة ال���ط���اق���ة وال�����روة 
اأهمية  زوات��ي  هالة  املهند�سة  املعدنية 
ال��دول  ب��ني  الكهربائي  ال��رب��ط  �سبكات 
مفتوحة  عربية  �سوق  وان�ساء  العربية 
ل��ت��ب��ادل ال��ك��ه��رب��اء وت��ع��زي��ز ���س��ب��ك��ات 
تنفيذها  يف  قدما  امل�سي  واأهمية  الربط 
�سبكتنا  ا�ستقرارية  تعزيز  يف  لهميتها 

العربية.
العربي  احلوار  ور�سة  خالل  وا�سارت 
للطاقة  العربية  الهيئة  نظمتها  التي 
الطاقة  واق��ع  عن  )زوم(  عرب  املتجددة 
جامعة  دور  اىل  كورونا  ظل  يف  املتجددة 
من  ال��ع��دي��د  تنفيذ  يف  العربية  ال���دول 
جمال  يف  امل�سرتكة  العربية  امل�����س��اري��ع 

الطاقة. 
ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اث����ار  ان  وق���ال���ت 
الطاقة  وخطط  ب��رام��ج  تطبيق  ط��ال��ت  
خطط  فيها  مب��ا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
علينا  فر�سته  وم��ا  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة 
النظر يف  اإعادة  من حتديات يدعونا اىل 
لنتاأكد  بلداننا  يف  الطاقة  تزويد  اأنظمة 
هذه  مثل  لتحمل  وقابليتها  مرونتها  من 

الطلب. اأو  العر�س  يف  �سواء  التحديات 
فقد  التحديات،  هذه  رغم  وا�سافت: 
العديد  العربية  ومنطقتنا  العامل  �سهد 
من الجنازات ال�سخمة يف جمال الطاقة 
من  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد  املتجددة 
الكبرية  التجارية  امل�ساريع  بناء  حيث 
ما  وال��ت��ع��اون  ال�ستثمار  حجم  وزي���ادة 

واملوؤ�س�سات  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
امل�ساريع. لتطوير  التمويلية 

وت��اب��ع��ت ال���وزي���رة: ���س��اه��م ذل���ك يف 
خليط  يف  املتجددة  الطاقة  ن�سبة  زيادة 
الدول وخا�سة يف  الكلي يف معظم  الطاقة 
التطور  ب�سبب  الكهربائي  التوليد  جمال 
يف  امل�ستمر  والن��خ��ف��ا���س  التكنولوجي 
ك��ل��ف��ة ه���ذا ال��ن��وع م��ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة 
وخ�سو�سًا  الأخ����رى  ب���الأن���واع  م��ق��ارن��ة 

الرياح. وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة 
الهتمام  اىل  زواتي  الوزيرة  وا�سارت 
الأخ�سر  ال��ه��ي��دروج��ني  ان��ت��اج  يف  العاملي 
واهتمام  املتجددة   الطاقة  با�ستخدام 
املجال  ه��ذا  يف  ك��ب��رية  مب�ساريع  الردن 
وت�سافر  ال��ت��ع��اون  ���س��رورة  اىل  داع��ي��ة 
اجل��ه��ود وت���ب���ادل اخل����ربات ع��ل��ى ك��اف��ة 
والدولية  والقليمية  املحلية  امل�ستويات 

ال�ساأن. بهذا 
امل���ن���ظ���م���ات  دور  اىل  وت����ط����رق����ت 
والحت����������ادات وال���ه���ي���ئ���ات ال���دول���ي���ة 
الهيئة  اأبرزها  ومن  والعربية  والقليمية 
الآليات  كاأحد  املتجددة   للطاقة  العربية 
وال��و���س��ائ��ل ال��داع��م��ة ل��ه��ذا ال��ت��ع��اون، 
امل��ع��رف��ة وت��ب��ادل  ن��ق��ل  وامل�����س��اه��م��ة يف 

الدول. بني  واخلربات  املعلومات 
وع���ن ت��ط��ور ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
ب��اأن  زوات���ي  املهند�سة  او���س��ح��ت  الردن 
املا�سية  �سنوات  اخلم�س  خالل  م�ساعينا 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�ساهمة  يف  اأث��م��رت 
 )2063( ح��وايل  اإىل  الكهرباء  مزيج  يف 
2020، تغطي  نهاية عام  ميجاوات بحلول 
الكهربائية  الطاقة  من  باملئة   20 حوايل 
ل  ن�سبة  م��ع  مقارنة  اململكة  يف  امل��ول��دة 
وموؤ�س�سات   2014 عام  يف  باملئة   1 تتجاوز 
من  واخلا�س  العام  القطاعني  من  خمتلفة 
 25 وح��وايل  جتاريا  م�سروعا    31 خالل 
امل�سرتكني  ا�ستهالك  لتغطية  نظام  األ��ف 
ا�ستطاعة  من  باأنف�سهم  برتكيبها  قاموا 
ب��ا���س��ت��خ��دام  م��ي��ج��اوات   723 اج��م��ال��ي��ة 
وخا�سة  والعبور  القيا�س  �سايف  ع��دادات 
�سهدته  الذي  الأ�سعار  يف  النخفا�س  بعد 
اأن��ظ��م امل��ت��ج��ددة مم��ا ي��ج��ع��ل��ه��ا جم��دي��ة 

. للم�ستهلكني
واكدت اأن �سراكة احلكومة مع القطاع 
الدول  قائمة  على  الردن  و�سعت  اخلا�س 
يف  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
افريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

يف  وخا�سة  العاملي  امل�ستوى  على  وكذلك 
ال�ستثمار  وا�ستقطاب  الت�سريعية  البيئة 

املهم. القطاع  يف هذا 
ا�سرتاتيجية  اىل  الوزيرة  وتطرقت 
الأردن  يف   2030 للعام  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
املتجددة  الطاقة  تعزيز  على  وتركيزها 
الطاقة  وان  �سيما  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ال��ذي  الرئي�س  ال��الع��ب  باتت  املتجددة 
العامل  يف  الطاقة  م�ستقبل  خارطة  ير�سم 
والتي  ال�سم�سية  الطاقة  وبالأخ�س  كله، 
منوًا  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اأ�سرع  هي 
امل�ستمر  بالنخفا�س  مدعومة  انت�سارًا،  و 

تقنياتها. وتطور  اأ�سعارها  فى 
كل  ات���خ���اذ  اأه���م���ي���ة  اىل  وا�����س����ارت 
ت�ساحب  وال��ت��ي  ال���الزم���ة  الج�����راءات 
ال�سم�سية  الطاقة  خا�سة  املتجددة  اإدماج 
البدء  اأهمها  وم��ن  ال�سبكة  اإىل  وال��ري��اح 
حماية  يف  ت�ساهم  للتخزين  مب�����س��اري��ع 
الطاقة  من  للمزيد  املجال  وفتح  ال�سبكات 

الكهربائي. النظام  يف  املتجددة 
والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  وقال 
للطاقة  العربية  الهيئة  ورئي�س  املغربية 
جائحة  ان  رباح  عزيز  املهند�س  املتجددة 
كبرية  حت��دي��ات  علينا  ف��ر���س��ت  ك��ورون��ا 
ال��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز  وب��خ��ا���س��ة يف جم����ال 

العربي. وطننا  يف  املتجددة 
على  ال��ط��ل��ب  ان��خ��ف��ا���س  ان  وا����س���اف 
على  كثريا  اثر  اجلائحة  خالل  الكهرباء 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��رك��ات  م��داخ��ي��ل 

الطاقة.
امل�ستقبل  اىل  املغربي  الوزير  وا�سار 
داعيا  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  العربي 
الكهرباء  ا�ستهالك  تعميم  اهمية  اىل 
العربية  ال�سبكة  وت�����س��ري��ع  النظيفة 
جمال  يف  والت�سنيع  والبتكار  للكهرباء 

املتجددة. الطاقة 
غنية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ان  واك����د 
يجب  والتي  واملعادن  الطبيعية  بالروات 
للتفاو�س  فر�سة  تكون  وان  ا�ستغاللها 
الوزير  وقال  ا�سرتاتيجية.  �سراكات  على 
رباح ان كورونا مثلما هي  جائحة ميكن ان 
م�سريا  والتقييم  للمراجعة  منحة  تكون 
امل�سرتك  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  اه��م��ي��ة  اىل 
وت��ب��ادل اخل����ربات ال��ع��رب��ي��ة امل��رتاك��م��ة 
ال��وط��ن  امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  وال����س���راع  ال��ع��رب��ي 
ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��رتك��ة يف جم��ال ال��ط��اق��ة. 
النيابية   الطاقة  جلنة  رئي�س  وت��ط��رق 

يف  ال��ن��واب  جمل�س  دور  اىل  العتوم  زي��د 
الردن  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز  
يف  ال��رائ��دة  ال��دول  من  الردن  ان  موؤكدا 

املجال. هذا 
وا�سار اىل ان موقع الردين اجلغرايف 
الطاقة  يف  ال�ستثمار  تعزيز  يف  ي�ساعد 
من  ل��دي��ه  الردن  وان  �سيما  امل��ت��ج��ددة 
الرائدة  وال�سركات  املرتاكمة  اخل��ربات 
يف  ال�ستثمارات  تعزيز  يف  ت�ساعد  التي 

. املتجددة  الطاقة  جمال 
العربية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  ام���ني  وا����س���ار 
املهند�س حممد الطعاين  املتجددة  للطاقة 
جائحة  اثار  بحث  يف  الور�سة  اهمية  اىل 
وبخا�سة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ك��ورون��ا 
م�ستقبل  يف  وبحثها  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
العربية،  ال��دول  يف  الأخ�سر  القت�ساد 
وامل��دن  الكهربائية  ال�سيارات  وحتديدا 
الأخ�سر  الهيدروجني  وادخ��ال  الذكية، 
الطاقة  تخزين  طرق  واأف�سل  الطاقة،  يف 

العربية. الدول  يف 
ل��ت��ب��ادل  ف��ر���س��ة  ال��ور���س��ة  ان  وق����ال 
اخل���ربات ال��ع��رب��ي��ة امل��رتاك��م��ة يف جم��ال 
لتعزيز  م�����س��ع��ى  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ال��رب��ط  امل�����س��رتك يف  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة 
الإنتاج  املتجددة، وال�ستفادة من وفائ�س 
وا�ستمرار  ت��وف��ري،  اج��ل  م��ن  الطاقة  م��ن 
يف  الطاقة  اأمن  لتحقيق  بالطاقة  التزود 

العربي. الوطن 
امل�ساركة  ان  الطعاين  املهند�س  واك��د 
ال��ور���س��ة ت��وؤك��د  ال��وا���س��ع��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ع��رب��ي  ت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي يف  اله��ت��م��ام 
التحديات  كل  تذليل  على  العمل  امل�سرتك 
ال��ت��ي واج��ه��ة ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

كورونا. جائحة  خالل 
عن  ب��دران  ابراهيم  الدكتور  وحتدث 
واق���ع وحت��دي��ات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
انخفا�س  اىل  م�سريا  كورونا  جائحة  ظل 
يف  فائ�س  قابله  للطاقة  الكلي  ال�ستهالك 

النتاج.
اليجابية  اجلائحة  اثار  من  ان  وقال 
اىل  باملائة   7 من  البيئي  التلوث  انخفا�س 
اهمية  اىل  يدعو  الذي  المر  باملائة   17
القت�ساد  اىل  والعاملي  العربي  التوجه 

املتجددة. الطاقة  وتعزيز  الخ�سر 
ال��ور���س��ة اىل  امل�����س��ارك��ون يف  وت��ط��رق 
لتكنولوجيا  عربي  مركز  ان�ساء  اهمية 

املالية. الطاقة 

ورشة حوار عربي تبحث تحديات 
الطاقة المتجددة في ظل كورونا

إطالق اول حاضنة لألمن 
السيبراني في األردن

*عمان 
"انتاج"عن  والت�سالت  املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  اأعلنت   
اإطالق اول حا�سنة لالأمن ال�سيرباين يف الأردن "حماية تك" منت�سف 

�سهر حزيران احلايل.
جمعية  قبل  من  احلا�سنة  ُتدار  الثنني،  للجمعية  بيان  وبح�سب 
الأردن،  زين  �سركة  مع  وبال�سراكة  النا�سئة  ال�سركات  وجمل�س  اإنتاج 

وحا�سنة زينك وبدعم من �سندوق الريادة الأردين.
�سركات  من  لأع�سائها  ال�سهري  اجلمعية  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
حمور  تخ�سي�س  مت  حيث  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع 

الجتماع الرئي�سي ملناق�سة ملف المن ال�سيرباين.
البيطار،  ن�سال  املهند�س  انتاج  جلمعية  التنفيذي  املدير  وق��ال 
ل�ستثمار  املمكنة  الأوىل  اخلطوة  �ستكون  تك"  "حماية  حا�سنة  اإن 

الفر�س يف جمال المن ال�سيرباين يف اململكة.
لالأمن  الوطني  املجل�س  يف  اخلا�س  القطاع  ممثل  قال  جانبه،  من 
من  الكثري  لديه  الأمن  قطاع  اإن  �سمريات،  �سامي  املهند�س  ال�سيرباين 

الفر�س نحو ان�ساء منظومة اأمن �سيرباين متكاملة.
العامل  اأن  اىل  امل�سري،  زياد  اجلمعية  يف  امل�سروعات  مدير  واأ�سار 
ينفق اأكر من 50 مليار دولر �سنويا على المن ال�سيرباين، يف حني انه 
من املتوقع ارتفاع الإنفاق اىل اكر من 200 مليار دولر يف عام 2023، 
لفتا اىل وجود اكر من 41 �سركة عاملة يف اململكة تعمل يف جمال 
الأمن ال�سيرباين، متثل �سركات عاملية بالأردن، وتتواجد كذلك ت�سع 

�سركات نا�سئة يف هذا املجال.
يف  الأمنية  العمليات  مركز  من  ال��زوي��ري  مالك  اأو���س��ح  ب���دوره، 
يف  ال�سيرباين  الم��ن  حللول  العاملي  ال�سوق  حجم  اأن  اأمنية،  �سركة 
مليار دولر يف عام 2020 مت�سمنا اخلدمات  بلغ 160  العاملية  ال�سوق 
الأم��ن  جم��ال  يف  واخل��دم��ات  ال�ست�سارات  اأن  اىل  م�سريا  واملنتجات، 

ال�سيرباين ت�ستحوذ على 55 باملئة من ال�سوق العاملي.
ودعا املدير التنفيذي ل�سركة الدائرة اخل�سراء حممد اخل�سري، 

اىل �سرورة توحيد جهود العاملني يف قطاع المن ال�سيرباين.
الفنية  اخلدمات  �سركة  يف  املعلومات  اأمن  مهند�س  اأكد  جهته،  من 
"اإ�س تي اإ�س" حممد الروابدة، ان جائحة كورونا اأظهرت  للكمبيوتر 
ل�سمان  ال�سيرباين  الم���ن  جم��ال  يف  ال�ستثمار  اأهمية  لل�سركات 

ا�ستمرارية مزاولة الأعمال وتوفري اخلدمات دون خماطر.
حاجة  هناك  وقال املهند�س ب�سار الأمام من �سركة "فورتينت" اإن 
عامة  معرفة  خللق  ال�سيرباين  الأمن  مبجال  تعنى  اأكادمييات  لتوفري 

وتوعية باأهمية الفر�س املوجودة يف هذا املجال.

الصندوق السعودي األردني 
لالستثمار يستثمر 15 مليون دوالر 

في شركة السوق المفتوح
  

*عمان 
اأعلنت �سركة ال�سندوق ال�سعودي الأردين لال�ستثمار عن ا�ستثمار 
�سمن  وذلك  املفتوح  ال�سوق  �سركة  يف  امريكي  دولر  مليون   15 بقيمة 
ال�سركات  يف  ال�ستثمار  يف  املتمثلة  ال�ستثمارية،  ا�سرتاتيجيتها 

الأردنية الواعدة و�سريعة النمو.
وبح�سب بيان ال�سندوق الثنني، يهدف ال�ستثمار يف �سركة ال�سوق 
املفتوح اإىل تطوير اأعمالها وبراجمها، ف�ساًل عن دعم خططها املتعلقة 

بالنمّو والتو�سع يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
الإلكرتونية  ات  املن�سّ اأك��رب  اإح��دى  املفتوح  ال�سوق  �سركة  وتعد 
املتخ�س�سة بالإعالنات املبّوبة يف املنطقة، والتي متّكن امل�ستخدمني من 

بيع و�سراء خمتلف ال�سلع واملنتجات واخلدمات.
ال�ستثمار،  اتفاقية  اإب��رام  اإثر  جاء  قد  ال�ستثمار  اإع��الن  وكان 
الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقعها  والتي 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  والع�سو  الور،  عمر  لال�ستثمار، 

ال�سوق املفتوح، عدي �سالمني.
وقال الور يف البيان، اإن ال�ستثمار يعك�س حر�س ال�سندوق ال�سعودي 
الأردين لال�ستثمار على تعزيز النمو القت�سادي يف الأردن ودعم بيئة 
اأن  اإىل  م�سريًا  الأردنية،  ال�سركات  اإمكانيات  وتطوير  الأعمال  ريادة 
احليوية  القطاعات  من  يعد  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع 

الهامة، حيث ي�ساهم بنحو 12 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل.
واأ�ساف الور اأن الأردن ميتلك كفاءات ومواهب �سابة اأثبتت متيزها 
على م�ستوى املنطقة، و�ساهمت يف دعم مكانة الأردن كمركز اإقليمي يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات، موؤكدًا حر�س ال�سندوق ال�سعودي الأردين 
لال�ستثمار على ا�ستك�ساف الفر�س ال�ستثمارية الناجحة، مما �سي�سهم 
يف معاجلة التحديات التي تواجهها بع�س ال�سركات الأردنية، خا�سة 

تلك املتعلقة باحل�سول على التمويل ودخول الأ�سواق اخلارجية.
ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  جهود  "نثمن  �سالمني  قال  جهته،  من 
الأردين لال�ستثمار ونفخر باإميانها ب�سركتنا واإمكانياتها وقدرتها على 
النتقال للمرحلة التو�سعية املقبلة امل�ستملة على املزيد من التطوير 

والبناء على النجاح املتحقق حتى الآن بخطى واثقة".
واأ�ساف �سالمني اأن هذا ال�ستثمار �سيمكن �سركة ال�سوق املفتوح من 
وبالتايل  الأ�سواق،  من  العديد  يف  ح�سورها  وتو�سيع  اأعمالها،  تطوير 
حتفيز منوها، وهو ما ميهد الطريق لتحقيق تطلعات واأهداف ال�سركة، 
مبينًا اأن ال�ستثمار يف �سركات التكنولوجيا الأردنية له اأهمية كبرية 
وت�سجيع  الأعمال،  بيئة  وحت�سني  القطاع  تناف�سية  زي��ادة  حيث  من 

امل�ستثمرين الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.
اأُن�ِسَئت  قد  لال�ستثمار  الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  وكانت 
كاإحدى ثمار التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة الأردنية 
الأردين  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  خمرجات  وكاإحدى  الها�سمية، 
جمال  يف  التفاهم  ملذكرة  ولحقًا   2016 ني�سان  يف  تاأ�سي�سه  مت  الذي 
ت�سجيع ال�ستثمار بني �سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي و�سندوق 

ال�ستثمار الأردين املوقعة يف اب 2016.
اآذار 2017 ك�سركة م�ساهمة عامة،  ال�سركة يف �سهر  ومت ت�سجيل 

مبوجب قانون �سندوق ال�ستثمار الأردين رقم 16 ل�سنة 2016.
العربية  اململكة  يف  ال��ع��ام��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ���س��ن��دوق  وي�ساهم 
ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  م��ال  راأ���س  من  باملئة   90 ب���  ال�سعودية 
الأردين لال�ستثمار بينما ت�ساهم جميع البنوك الأردنية ب�� 10 باملئة 

من راأ�س مال ال�سركة.
ومت التوقيع على عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة خالل 
�سعود  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني  زيارة خادم احلرمني 
اإىل الأردن يف ال�سابع والع�سرين من اآذار 2017، وبح�سور جاللة امللك 
يف  العامر  الها�سمي  امللكي  الديوان  يف  احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل 

عّمان.
حماور  ثالثة  على  ال�ستثمارية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  وتركز 
تتمثل يف م�ساريع البنية التحتية على اأ�سا�س ال�سراكة بني القطاعني 
العام واخلا�س يف خمتلف القطاعات، وامل�ساريع اجلديدة يف القطاعات 
ال�سرتاتيجية، خ�سو�سًا الرعاية ال�سحية وال�سياحة، بالإ�سافة اإىل 
ا�ستثمارات راأ�س املال التو�سعي يف ال�سركات الأردنية الكربى والواعدة.

اأعلنت  لال�ستثمار  الأردين  ال�سعودي  ال�سندوق  �سركة  وكانت 
الرعاية  قطاع  يف  ا�ستثماري  م�سروع  عن   2020 املا�سي  العام  اأواخ��ر 
يتكون  اأمريكي،  مليون دولر  اإىل 400  ي�سل  ا�ستثمار  ال�سحية بحجم 
من م�ست�سفى جامعي ب�سعة 300 �سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة 
طبية ب�سعة 600 مقعد، مبعدل 100 مقعد لكل عام درا�سي، و�سينفذ 
يف  عامليًا  املرموقة  املوؤ�س�سات  اأهم  من  اثنتني  مع  بال�سراكة  امل�سروع 

جمايل الرعاية ال�سحية والتعليم الطبي.
ي�سار اإىل اأن �سركة ال�سوق املفتوح اأطلقت يف العام 2012 كمن�سة 
للم�ستخدمني  والت�سويقية  الإعالنية  خدماتها  تقدم  مبوبة  اإعالنات 
والزائرين يف الأردن، واململكة العربية ال�سعودية، والإمارات العربية 
والبحرين،  وم�سر،  ُع��م��ان،  و�سلطنة  وال��ع��راق،  والكويت،  املتحدة، 
وفل�سطني،  وق��ط��ر،  واليمن،  وال�����س��ودان،  وليبيا،  ولبنان،  و���س��وري��ا، 

واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا، بالإ�سافة اإىل تون�س.
البائعني  ماليني  بني  الربط  على  املفتوح  ال�سوق  من�سة  وتعمل 
اأكر  توفر  حيث  اآمنة؛  بيئة  خالل  من  العربي  الوطن  يف  وامل�سرتين 
والعقارات،  ال�سيارات،  مثل  واخل��دم��ات  املنتجات  من  فئة   120 من 
والأث���اث،  املحمولة،  والهواتف  الفيديو،  واأل��ع��اب  والإل��ك��رتون��ي��ات، 
اخلدمات  اأن���واع  وخمتلف  وامل��ج��الت،  والكتب  والأزي����اء،  واملالب�س 

والقطاعات كذلك.

*عمان 
للمناطق  الردن��ي��ة  املجموعة  دع��ت 
لغتنام  امل�ستثمرين  والتنموية  احل��رة 
املعرو�سة  التحفيزية  ال�ستثمار  فر�س 
معلنة  التنموية،  امل��ي��ت  البحر  مبنطقة 
لال�ستثمار  التحفيزي  العر�س  فرتة  متديد 

اىل اآذار 2022.
املجموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
�سحفي،  بيان  يف  الهمي�سات،  خلف  الدكتور 
ت�سهيالت  ت��ق��دم  املجموعة  اإن  الث��ن��ني، 
الأرا���س��ي  وت��ط��وي��ر  ال�ستثمار  لتحفيز 
التنموية  امليت  البحر  منطقة  يف  الواقعة 
�سمنها  من  والتجاري،  الفندقي  بالقطاع 
لال�ستثمار  التحفيزي  العر�س  فرتة  متديد 
الإي��ج��ار  ب��دل  تخفي�س  يت�سمن  وال���ذي 

ال�سنوي بن�سبة ت�سل اإىل 50 باملئة.
مددا  ا�سرتط  العر�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�سريان  وم��دة  التنفيذ،  يف  للبدء  وا�سحة 
عقد التطوير ت�سل اإىل 30 عاما من تاريخ 
توقيع التفاقية القابلة للتجديد، مو�سحًا 
العر�س  ي�سملها  التي  الأرا�سي  م�ساحة  اأن 
لتطوير  دومن���ا   50 و  دومن  ب��ني  ت����رتاوح 
م�سروعات �سياحية متنوعة، وبا�ستعمالت 
اإ�سافة  خمتلفة،  بت�سنيفات  فنادق  ت�سمل 
التجاري  ي�سمل  خمتلط  ا�ستعمال  اإىل 
وال�سقق  التجاري  اأو  جمتمعني،  والفندقي 

الفندقية جمتمعني.
العر�س ي�سمل الإيجار جلميع  اأن  واأكد 
الأرا�سي التي يت�سمنها ولي�س البيع، بهدف 
ت�سجيع وا�ستقطاب املهتمني بال�ستثمار من 

لإقامة  العمال  ورج��ال  ال�سركات  ك��ربى 
م�سروعات �سياحية وتنموية ومبا يتطابق 

مع املخطط ال�سمويل للمنطقة.
ا�سرتاتيجية  ان  الهمي�سات  واأ���س��اف 
امللكية  الروؤى  حتقيق  يف  ترتكز  املجموعة 
حمفزة  ا�ستثمارية  بيئة  بتوفري  الثاقبة 
العمل،  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د  بخلق  ت�سهم 
اأن  البطالة،مو�سحا  ع��بء  م��ن  وتخفف 
وحت��دي��ث  بتطوير  م�ستمرة  امل��ج��م��وع��ة 
خ��ط��ط وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت�����س��ه��م ب��دع��م 

القت�ساد الوطني ورفد خزينة الدولة.
بال�ستثمار  امل��ه��ت��م��ني  ج��م��ي��ع  ودع����ا   
التوا�سل  اىل  ال�سياحية  امل�سروعات  يف 
م���ع امل��ج��م��وع��ة ل���الط���الع ع��ل��ى ال��ف��ر���س 

ال�ستثمارية املتاحة.|

المناطق الحرة تمدد العرض التحفيزي 
لالستثمار بالبحر الميت حتى آذار 2022

الطاقة: ارتفاع أسعار 
المشتقات النفطية عالميا

*عمان 
يف  العاملية  الأ���س��واق  يف  النفطية  امل�ستقات  اأ���س��ع��ار  ارتفعت 
معدلت  م��ع  مقارنة  احل��ايل  ح��زي��ران  �سهر  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع 
والروة  الطاقة  وزارة  لبيانات  وفقا  املا�سي  اأيار  �سهر  يف  اأ�سعارها 

املعدنية.
اأوكتان  البنزين  �سجل  الثنني  اعلنت  التي  البيانات  وبح�سب 
اأيار  �سهر  يف  �سعره  مع  مقارنة  للطن  دولر   645.7 بلغ  �سعرا   90
باملئة،   2.2 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دولر   631.6 بلغ  والذي  املا�سي 
للطن  دولر   661.8 بلغ  �سعرًا   95 اأوكتان  البنزين  �سعر  �سجل  كما 
ارتفاع  وبن�سبة  املا�سي  اأيار  �سهر  يف  امل�سجل  دولر   650.3 مقابل 

باملئة.  1.8 بلغت 
 565.2 اىل  للطن  دولر   543.1 من  الديزل  �سعر  ارتفع  كما 
من  الكاز  �سعر  وارتفع  باملئة،   4.1 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دولر 
 3.5 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دولر   587.3 اىل  للطن  دولر   567.1

باملئة.
من  الأول  الأ�سبوع  يف  الوقود  زيت  �سعر  ارتفع  اآخر،  جانب  من 
ال�سهر احلايل اىل 394.4 دولر للطن مقابل 371.9 دولر يف �سهر 

باملئة.  6 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  املا�سي  اأيار 
باملقابل، ارتفع �سعر الغاز البرتويل امل�سال يف �سهر حزيران اإىل 
املا�سي  اأيار  �سهر  يف  امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للطن  دولر   526.3
و�سجل  باملئة.   9.6 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دولرا   480 بلغ  والذي 
�سعر خام برنت يف الأ�سبوع الأول من ال�سهر احلايل �سعرا بلغ 69.9 

اأيار املا�سي. 68.8 دولر امل�سجل يف �سهر  دولر للربميل مقابل 

وزير النقل يؤكد ضرورة بحث 
إمكانية تشغيل مطار عمان المدني

*عمان 
اأكد وزير النقل وجيه عزايزة �سرورة بحث اإمكانية ت�سغيل مطار 
عمان املدين م�ستقبال عرب و�سع هيئة تنظيم الطريان املدين و�سركة 
بيان  وقال  املعامل.  وا�سحة  وزمنية  عملية  خطة  الأردنية  املطارات 
�سحفي �سادر عن الوزارة، اإن وزير النقل بحث خالل جولة له يف مطار 
عمان املدين ، تطوير اجلهود الت�ساركية بني خمتلف اجلهات القائمة 
على ت�سغيل املطار، موؤكدا �سرورة العمل معا وفق قانون الطريان املدين 
النافذ والتعليمات ال�سادرة مبوجبه واللتزامات الدولية ل�سمان اأمن 
رافقه  التي  الزيارة  خالل  عزايزة  واطلع  امل��دين.  الطريان  و�سالمة 
فيها رئي�س مفو�سي هيئة تنظيم الطريان املدين الكابنت هيثم م�ستو، 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة املطارات الأردنية اأحمد العزام، على اآخر 

امل�ستجدات، وواقع العمل يف املطار.
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