
ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الزرقاء
*عمان 

و�شركة  املياه  �شلطة   / والري  املياه  وزارة  �شبطت 
من  اكرث  الزرقاء،  مياه  وادارة  "مياهنا"  االردن  مياه 
100 اعتداء جديد على اخلطوط الناقلة والرئي�شية 

يف مناطق متفرقة من حمافظة الزرقاء.
وقالت الوزارة يف بيان �شحفي االأربعاء، اإن عملية 
على  ال�شيطرة  الأحكام  جهودها  �شمن  تاأتي  ال�شبط 
مع  بالتن�شيق  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املياه  م�شادر 
�شحب  العام، حيث تبني  االمن  و مديرية  املياه  �شلطة 

باملياه  كاملة  احياء  لتزويد  املياه  من  كبرية  كميات 
خطوط  ومتديد  ال�شاعة  م��دار  على  ا�شرتاكات  دون 
م�شابح  ملنازل بطريقة خمالفة ومزارع كبرية وتعبئة 
مرت  الف   30 من  اكرث  ب�شحب  تقوم  خمالفة  بطريقة 
مكعب يوميا من ح�ش�ص املياه املخ�ش�شة للمناطق . ويف 
التفتي�ص لدى وحدة  اأن فرق  الوزارة  التفا�شيل بينت 
الرقابة الداخلية يف �شلطة املياه وادارة مياه الزرقاء 
نظمت خالل ال� 24 �شاعة املا�شية حمالت تفتي�شية يف 
عدة مناطق.                   تابع �ص3
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هيئة ادارية جديدة لحزب االئتالف 
الوطني في مدينة الزرقاء

األوقاف توضح حول تعميم 
بجمع نسخ من المصحف الشريف

الحنيطي يزور مركز التخطيط 
المشترك والدروس المستفادة

اقرار نظام جائزة الحسين بن 
عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

خالل استقباله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
ووزير الصناعة والمعادن العراقي

الخصاونة: الحكومة ماضية 
بتعزيز النمو االقتصادي

الزراعة: طفيليات خارجية وراء 
نفوق أسماك الكارب

* عمان   
الوطني  لقاءات حزب االئتالف  �شل�شلة   �شمن 
حمافطات  كافة  يف  الفروع  دم��ج  عملية  اج��ل  من 
وكان  الو�شط  اقليم  يف  الدمج  عملية  متت  اململكة 
ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  ام�����ص  اول  م�شاء  اأخ��ره��ا 
بقية  يف  اأعمالها  امل�شرفة  اللجنة  �شت�شتكمل  فيما 

حمافظات اململكة ال�شمال واجلنوب .
الدكتور  للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  وعرب 
الزرقاء  مبدينة  اعتزازه  عن  الفطافطة،  خالد 

مدينة العمال والع�شكر، حيث متثل م�شاحة كبرية 
يف وجدان اجلميع الأنها ت�شكل ف�شيف�شاء االأردن.

 واأكد الدكتور الفطافطة يف كلمة األقاها خالل 
اللقاء اأن التمكني ال�شيا�شي لل�شباب مهم و�شروري، 
وهو مو�شوع جوهري وهاّم، ياأتي من�شجما مع روؤى 
التكاُمل  اإيجاد  يف   ، الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
واالقت�شادي  ال�شيا�شي  التحديث  م�شارات  ب��ني 
املواطن  حياة  على  اإيجابا  ينعك�ص  ومبا  واالإداري، 
االأردين.            تابع �ص3

*عمان 
قال م�شت�شار اأمني عام وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية ل�شوؤون 
امل�شحف ال�شريف، عبدالكرمي يون�ص، اإن تعميم جمع ن�شخ من امل�شحف 
اأمر  وهو  مطبعية،  اأخطاء  لورود  جاء  ال��وزارة،  عن  ال�شادر  ال�شريف 
روتيني تقوم به الوزارة ل�شمان عدم ت�شرب اأي ن�شخة غري جمازة داخل 
االأخطاء  فيها  وردت  التي  امل�شاحف  ن�شخ  اأن  يون�ص  واأ�شاف  اململكة. 
�شادرة عن دور ن�شر خارجية، وهي تاأتي مع القادمني من اخلارج اإىل 
االأردن باأعداد قليلة، وهي غري جمازة وممنوعة من التداول من خالل 
مع  بالتوا�شل  الوزارة  قامت  كما  م�شتمر،  ب�شكل  ت�شدر  ر�شمية  تعاميم 

دور الن�شر املذكورة وتبيان االأخطاء الواردة يف الن�شخ.
منذ  عليها  والتعميم  �شحبها  مت  الن�شخ  هذه  بع�ص  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شنوات طويلة وللتاأكيد بعدم بقاء اأي ن�شخ منها مت اإعادة التعميم.
تطبع  التي  ال�شريف  امل�شحف  ن�شخ  تدقيق  اآلية  اأن  يون�ص  وب��نّي 
حمليا اأو التي ترد من اخلارج يتم تدقيقها وفقًا للمادة 13 من قانون 
االأوقاف رقم 32 ل�شنة 2001، بحيث يتم تدقيق الن�شخة الواحدة من 

3 مدققني معتمدين من اأهل اخلربة واالخت�شا�ص.

*عمان 
اأحمد  يو�شف  الركن  اللواء  امل�شرتكة،  االأرك��ان  هيئة  رئي�ص  زار 
امل�شتفادة،  والدرو�ص  امل�شرتك  التخطيط  مركز  االأربعاء،  احلنيطي، 

وكان يف ا�شتقباله مدير املركز، العميد الركن اأحمد املقابلة.
املركز،  مدير  قدمه  اإيجاز  اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�شتمع 
التخطيط  يف  املركز  دور  عن  والتدريب،  للعمليات  امل�شاعد  بح�شور 
ال�شيا�شيات  وم��ت��اب��ع��ة  للم�شتقبل  ال��ت��ن��ب��وؤ  وم��ن��ظ��وم��ة  العملياتي 
واال�شرتاتيجيات الع�شكرية، وذلك من خالل خلق فريق عمل حمرتف 
وتقدمي  واالإب��داع  والتعاون  بال�شفافية  ويت�شم  امل�شتقبل  ي�شت�شرف 
الركن  اللواء  والتقى  ال��ق��رار.  ل�شناع  الع�شكرية  التو�شيات  اأف�شل 
احلنيطي مرتبات املركز، ونقل لهم حتيات جاللة القائد االأعلى امللك 
العالية  واملعنويات  املتميز  بامل�شتوى  اعتزازه  مبديًا  الثاين،  عبداهلل 

التي يتمتعون بها.

*عمان 
برئا�شة  االأربعاء،  عقدها،  التي  جل�شته  يف  ال��وزراء،  جمل�ص  اأق��رَّ 
بن  احل�شني  جائزة  نظام  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص 

عي ل�شنة 2022. عبداهلل الثاين للعمل التطوُّ
باب، لتكرمي  ومبوجب النِّظام، �شيتمُّ ا�شتحداث جائزة يف وزارة ال�شَّ
االأمري احل�شني  امللكي  ال�شمّو  ا�شم �شاحب  املتميِّزين، حتمل  املتطّوعني 

بن عبد اهلل الثاين، ويلِّ العهد.
تابع �ص2

*عمان 
ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  ا�شتقبل 
االأربعاء،  الوزراء  برئا�شة  مكتبه  يف  اخل�شاونة 
لالأردن، علي  الدويل  النقد  بعثة �شندوق  رئي�ص 
وفد  راأ�ص  على  حاليا  اململكة  يزور  الذي  عبا�ص 

من ال�شندوق.
ال��ذي  ال��ل��ق��اء  ال����وزراء خ��الل  واأك���د رئي�ص 
نا�شر  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزير  ح�شره 
ال��وزراء،  رئا�شة  ل�شوؤون  دولة  ووزي��ر  ال�شريدة، 
الدكتور ابراهيم اجلازي، ووزير املالية الدكتور 
باتخاذ  ما�شية  احلكومة  اأن  الع�شع�ص،  حممد 
االقت�شادي،  النمو  بتعزيز  الكفيلة  االإج��راءات 
وا�شتقطاب اال�شتثمارات التي توفر فر�ص العمل 

لالأردنيني.
ب�شر  الدكتور  ال���وزراء،  رئي�ص  ا�شتقبل  كما 
اخل�شاونة، يف مكتبه برئا�شة الوزراء، االأربعاء، 
عزيز  منهل  العراقي،  واملعادن  ال�شناعة  وزي��ر 
وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزي���ر  بح�شور  اخل��ب��از، 
والتموين، يو�شف ال�شمايل، وال�شفري العراقي يف 

االأردن، حيدر العذاري.
واأك�����د رئ��ي�����ص ال�������وزراء ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
االأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  واالأخ���وي���ة  التاريخية 
وال���ع���راق، واحل���ر����ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
خدمة  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف  بينهما  وال��ت��ك��ام��ل 

ال�شقيقني. وال�شعبني  البلدين  مل�شالح 
ينظر  االأردن  اأن  ال���وزراء  رئي�ص  اأك��د  كما 
اال�شرتاتيجية  امل�شروعات  لتنفيذ  باهتمام 
امل���ن���وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���ني ال���ب���ل���دي���ن، وال���ب���دء 
اأر���ص  على  لتنفيذها  العملية  ب���االإج���راءات 
االقت�شادية  املدينة  م�شروع  ومنها  ال��واق��ع، 
امل�����ش��رتك��ة امل��زم��ع اإق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى احل����دود بني 
اأنبوب النفط من الب�شرة اإىل  البلدين، وم�شروع 
العقبة ومنها اإىل االأرا�شي امل�شرية، والتي تاأتي 
ترجمة لتوجيهات وروؤى قيادتي البلدين جاللة 
العراقي  ال��وزراء  ورئي�ص  الثاين،  عبداهلل  امللك 
التي  الثالثي  التعاون  واآلية  الكاظمي،  م�شطفى 

تربط االأردن والعراق وم�شر.
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*عمان 
فيه  و�شحت  بيانا  ال��زراع��ة،  وزارة  اأ���ش��درت 
بوادي  مزارع  مالب�شات نفوق الأ�شماك "الكارب" يف 

االأردن خالل االأيام املا�شية.
اأن االأعرا�ص بداأت  وك�شفت الوزارة، يف بيانها، 
بالظهور قبل 4 اأيام على اأ�شماك الكارب دون غريها 
ب���وادي االأردن،  م��ن االأ���ش��م��اك يف م���زارع حم��ددة 
منها  جزء  يف  تعتمد  التي  الزور  مناطق  يف  خا�شة 
على جر املياه من نهر االأردن، م�شرية اإىل احتمالية 

وجود حالة وبائية تهدد مزارع االأ�شماك. 
امل��خ��ربي  الفح�ص  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
االأ�شماك  وت�شريح  م��زارع   4 من  جمعتها  لعينات 

طفيليات  وج��ود  مبدئي  ب�شكل  اأظهرت  النافقة، 
"امليكور" من  ال�شمك"، وعزل فطر  "قمل  خارجية 
ال�شريرية  االأعرا�ص  بع�ص  ت�شري  بينما  االأعالف، 
الهرب�ص  كوي  فريو�شي  مر�ص  اإىل  "االأكلينيكية" 
)KHV(، الذي كان م�شوؤوال يف بع�ص دول اجلوار 

عن نفوقات وبائية الإ�شماك الكارب.
واأكدت الوزارة، يف بيانها، اأنها تتابع النفوقات، 
من  واحل��د  امل��ر���ص  الإدارة  برنامج  �شت�شع  واأن��ه��ا 
والطويل،  واملتو�شط  الق�شري  امل��دى  على  اأ���ش��راره 
مبينة اأن وزير الزراعة وجه بتخفيف االإجراءات 
تخدم  م�شادات  اأو  عالجات  اأي  با�شترياد  اخلا�شة 

التعامل مع هذا املر�ص.

*عمان 
عبداهلل  بن  احل�شني  االأم��ري  �شمو  اطلع 
الثاين ويل العهد، خالل زيارته االأربعاء، اإىل 
االأنظمة  على  عمان،  �شمال  ترخي�ص  ق�شم 
االإلكرتونية امل�شتحدثة، الهادفة اإىل تقدمي 
اأف�شل اخلدمات للمواطنني والت�شهيل عليهم.

مدير  بح�شور  العهد،  ويل  �شمو  وج��ال 
احلوامتة،  ح�شني  الركن  اللواء  العام  االأمن 
يف مرافق الق�شم وم�شار الرتخي�ص من داخل 

الرتخي�ص  ن��ظ��ام  على  اط��ل��ع  كما  امل��رك��ب��ة، 
للتميز  املتنقل احلائز على اجلائزة العربية 
احلكومي واأ�شاد �شموه بخطة اإدارة ترخي�ص 
باخلدمة  ل��الرت��ق��اء  وامل��رك��ب��ات  ال�شواقني 
جاللة  اع��ت��زاز  ن��اق��اًل  للمواطنني،  املُقدمة 
للقوات  االأعلى  القائد  الثاين  عبداهلل  امللك 
امل�شلحة، بجهود كوادر االأمن العام على مدار 

ال�شاعة.
وا�شتمع �شمو ويل العهد اإىل اإيجاز قّدمه 

واملركبات  ال�شواقني  ترخي�ص  اإدارة  مدير 
ال��ع��م��ي��د رام����ي ال���دب���ا����ص، اأو����ش���ح خ��الل��ه 
املرورية  االإدارات  يف  املُتخذة  االإج���راءات 
لرفع كفاءة التن�شيق واال�شتجابة فيما بينها 

الإنفاذ اال�شرتاتيجية املرورية.
من جانبه، اأكد اللواء الركن احلوامتة اأن 
مديرية االأمن العام تعمل �شمن ا�شرتاتيجية 
والتي  كافة  املرورية  االإدارات  بها  ت�شرتك 

ُتراجع دوما لغايات التطوير.

ولي العهد يطلع على األنظمة 
المستحدثة في »إدارة الترخيص«

*عمان
خالد  ماركت  هايرب  ك��رمي  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اك��د 
الربابعه ان املجموعة م�شتمرة بخطتها يف التو�شع وخدمة اجلمهور يف 
خمتلف مناطق اململكة، واأن الفرع رقم 37 قد مت افتتاحه قبل اأ�شهر.

وقال : يوؤ�شفنا اأن ي�شطر اأحد املوالت املناف�شة اإىل اغالق حمالته 
قبل عيد الفطر وخروج مالك املول خارج البالد ، متمنني له وجلميع 

االقت�شاديني والتجار يف اردننا احلبيب اخلري والنماء.
مهنة  على  الدخالء  بع�ص  علينا  طلع  ولالأ�شف  الربابعة  واأ�شاف 
�شورة  لت�شويه  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع  واالع��الم  ال�شحافة 
املول  الوطني كرمي هايرب ماركت والذي يعترب  التجاري  ال�شرح  هذا 
االأ�شرع انت�شارا والذي يزداد منوا وات�شاعا حيث جتاوز عدد موظفيه  
2500 جميعهم من حملة اجلن�شية االأردنية ،فيما  يتجاوز راأ�ص مالها 

150 مليون دينار.
حماولة  اىل  االع��الم  و�شائل  بع�ص  جل��وء  الربابعة   وا�شتهجن 
اال�شارة باخبارهم والتلميح باأن ال�شوبرماركت املق�شود هي جمموعتنا 
وفقدانها  االعالمية  املوؤ�ش�شات  تلك  �شعف  على  وا�شحة  داللة  وهي 
امل�شللة  واالأخبار  االإ�شاعات  لن�شر  الت�شابق  من  نوع  وهي  مل�شداقيتها، 

واملوؤذية القت�شاد االأردين.
املجموعة بح�شر  القانونية يف  للدائرة  اأوعز  انه  الربابعة  وقال 
املواقع التي ن�شرت اخلرب �شواء بالكتابة ال�شريحة اأو الغمز اأو اللمز 
لنا  وح�شر االأ�شرار  مادية اأو معنوية حلقت بنا والتي تقدر باملاليني.

ان  *عمَّ
برئا�شة  ان  عَمّ جزاء  لح  �شُ حمكمة  لدى  الق�شائية  الهيئة  دانت 
حامنة، طبيبا بجرم اخلطاأ الطبي الذي  القا�شي الدكتور ع�شمت الَرّ

رت حب�شه ملدة 6 اأ�شهر غري نافذة باحلال. ى لوفاة اإن�شان، وقَرّ اأَدّ
جل�شة  خ��الل  وجاهيا،  املُ���دان  بحق  ق��راره��ا  املحكمة  واأ���ش��درت 
رت تخفي�ص العقوبة اإىل احلب�ص 3 اأ�شهر، و�شيكون احلكم  علنية، وقَرّ

ة بذلك. قابال لال�شتئناف اأمام املحكمة املخت�شّ
تكميم  عملية  اأجرى  عمله  وبحكم  املُ��دان  اأَنّ  االإدان��ة  قرار  وبني 
عن  نتجت  م�شاعفات  اأَنّ  اإاَلّ  عاما،   49 العمر  من  يبلغ  ل�شخ�ص  معدة 
ادر عن  ت اإىل وفاته. واأ�شار اىل اأَنّ قرار اللجنة الفنية ال�شَّ العملية اأَدّ
عوى، بني اأَنّ هناك  حة بهذه احلالة والذي اأرفق مع ملف الَدّ وزارة ال�شِّ

ى اإىل الوفاة. خطاأ طبيا اأَدّ

*عمان 
عن  حتدثت  التي  االأنباء  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  نفت 

احلكم بحب�ص موظف بالوزارة.
وقالت يف بيان �شحفي، االأربعاء، "تداولت مواقع اإلكرتونية، يوم 
وزارة  يف  موظف  بحق  �شدر  باحلب�ص  حكم  عن  خربا  واليوم،  اأم�ص 
الوزارة  وتود  ناري،  ب�شالح  �شخ�شا  هدد  املغرتبني،  و�شوؤون  اخلارجية 
بحب�شه  ق�شائي  حكم  �شدر  وال��ذي  املعني  ال�شخ�ص  اأن  اإىل  التنويه 
مدة �شهر لي�ص موظفًا بالوزارة، ومل ي�شبق له العمل يف الوزارة اأو يف 

البعثات االأردنية يف اخلارج".

*عمان 
اطلق وزير الطاقة والرثوة املعدنية م�شروع ا�شتك�شاف النفط 

يف بئر ال�شرحان جنوب �شرق اململكة.
على  االط���الع  عقب  �شحفي  ت�شريح  يف  اخل��راب�����ش��ة  وق���ال 
التح�شريات التي جتري الإطالق عمليات احلفر بالبئر التي �شتكون 
على اأعماق 1400 اىل 1750 مرتا، اإن حتديد موقع البئر مت بعد 
درا�شة م�شتفي�شة للمنطقة ا�شتنادا ملعلومات امل�شح الزلزايل ثالثي 
التي  اجلليدية  االأنهار  مناطق  لتحديد  حتليله  مت  والذي  االبعاد 
الوزارة  اعدتها  والذي  ال�شنني  ماليني  قبل  املنطقة  لها  تعر�شت 
عاملية  ا�شت�شارية  �شركات  مع  بالتعاون  الوطنية  البرتول  و�شركة 

يف جمال النفط والغاز.
واأو�شح ان امل�شروع ينفذه يف مرحلة اال�شتك�شاف كوادر وطنية 
البرتول  و�شركة  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  ما بني  بالتعاون 

الوطنية.
جمال  يف  ال���وزارة  جهود  اط��ار  يف  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع  اإن  وق��ال 
لروؤية  حتقيقا  والغاز  والنفط  الطبيعية  ال��رثوات  ا�شتك�شاف 
امل�شادر  على  واالعتماد  بالطاقة  التزود  اأمن  حتقيق  يف  الوزارة 
الطبيعية املحلية والتي �شتوؤدي اىل دعم خزينة الدولة، موؤكدا 
اأهمية امل�شروع يف توفري فر�ص عمل للمجتمع املحلي وتوفري مياه 

للمنطقة. ال�شرب 

كريم هايبرماركت :سنالحق قضائيا
 كل من ألمح أو صرح باالساءة لمجوعتنا

حبس طبيب 6 أشهر بعد 
ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

الخارجية تنفي حبس 
موظف يعمل في الوزارة

اطالق مشروع استكشاف 
النفط في بئر السرحان

 صدر حديثا  
للدكتور

 ماجد محمد الحنيطي
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*عمان 
ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  ا�شتقبل 
اخل�شاونة يف مكتبه برئا�شة الوزراء االأربعاء، 
رئي�ص بعثة �شندوق النقد الدويل لالأردن، علي 
عبا�ص الذي يزور اململكة حاليا على راأ�ص وفد 

من ال�شندوق.
الذي  اللقاء  خ��الل  ال���وزراء  رئي�ص  واأك��د 
ال��دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  ح�شره 
رئا�شة  ل�شوؤون  دول��ة  ووزي��ر  ال�شريدة،  نا�شر 
ووزي��ر  اجل���ازي،  ابراهيم  الدكتور  ال����وزراء، 
احلكومة  اأن  الع�شع�ص،  حممد  الدكتور  املالية 
بتعزيز  الكفيلة  االإج���راءات  باتخاذ  ما�شية 
اال�شتثمارات  وا�شتقطاب  االقت�شادي،  النمو 

التي توفر فر�ص العمل لالأردنيني.
اأن  اإىل  ال�شدد  بهذا  ال��وزراء  رئي�ص  ولفت 
النواب  جمل�ص  اإىل  قريبا  �شتتقدم  احلكومة 
اال�شتثمارية  البيئة  تنظيم  قانون  مب�شروع 
تعزيز  يف  �شي�شهم  ال��ذي  االأع��م��ال  وممار�شة 

من  املزيد  وا�شتقطاب  اال�شتثمارية،  البيئة 
لها  التي  واالأجنبية  املحلية  اال�شتثمارات 
االقت�شادية  التنمية  تعزيز  يف  مبا�شر  اأث��ر 
يف  م��وؤك��دا  البطالة،  م��ن  احل��د  يف  وامل�شاهمة 
بال�شراكة  احلكومة  التزام  على  ذاته  الوقت 
احلقيقية مع القطاع اخلا�ص لتمكينه من لعب 
االقت�شادية  التنمية  م�شرية  يف  اال�شا�ص  دوره 

ودفع عجلة النمو.
التي  االإج�����راءات  اأن  اخل�����ش��اون��ة  واأك���د 
�شاهمت  املركزي  والبنك  احلكومة  اتخذتها 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ق��رار امل���ايل 
البنك  احتياطيات  اأن  اإىل  الفتا  والنقدي، 
اإىل  و�شلت  االأجنبية  العمالت  م��ن  امل��رك��زي 

اأرقام غري م�شبوقة.
وحت���دث رئ��ي�����ص ال�����وزراء ع��ن ت��داع��ي��ات 
وخمتلف  االأردين  االقت�شاد  على  كورونا  اأزمة 
عملت  احل��ك��وم��ة  اأن  م���وؤك���دا  ال��ق��ط��اع��ات، 
احلد  على  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع  وبال�شراكة 

القطاعات  على  واآث��اره��ا  التداعيات  هذه  من 
االقت�شادية واملواطنني.

ت��اأث��ريات  اإىل  ال����وزراء  رئي�ص  اأ���ش��ار  كما 
املواد  اأ�شعار  على  االأوكرانية  الرو�شية  االأزمة 
اأ�شعار  وارت��ف��اع  االأ�شا�شية  وال�شلع  الغذائية 
�شندوق  بعثة  رئي�ص  اأك��د  جهته،  من  النفط. 
ا�شتطاع  االأردن  اأن  ل����الأردن،  ال���دويل  النقد 
اتخذتها  التي  واالإج���راءات  اجلهود  وبف�شل 
احلكومة املحافظة على اال�شتقرار االقت�شادي 
يف اململكة خالل الفرتة املا�شية يف وقت عانت 
فيه العديد من الدول من تداعيات كبرية على 

اقت�شاداتها نتيجة تداعيات اأزمة كورونا.
الهيكلية  االإ�شالحات  ب��اأن  ثقته  اأك��د  كما 
و�شاهمت  االأردن��ي��ة  احلكومة  بها  قامت  التي 
اآثارها  النمو االقت�شادي و�شتنعك�ص  يف تعزيز 
اإىل  الف��ت��ا  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي  ب�شكل 
االأردن  جانب  اإىل  للوقوف  ال�شندوق  ا�شتعداد 

لتجاوز التحديات التي تواجهه.

*عمان 
ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء،  رئي�ص  ا�شتقبل 
ال����وزراء،  ب��رئ��ا���ش��ة  مكتبه  يف  اخل�����ش��اون��ة، 
العراقي،  واملعادن  ال�شناعة  وزير  االأربعاء، 
ال�شناعة  وزي��ر  بح�شور  اخلباز،  عزيز  منهل 
والتجارة والتموين، يو�شف ال�شمايل، وال�شفري 

العراقي يف االأردن، حيدر العذاري.
واأك����د رئ��ي�����ص ال�����وزراء ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
االأردن  تربط  التي  واالأخ��وي��ة  التاريخية 
وال���ع���راق، واحل��ر���ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
خدمة  كافة  امل��ج��االت  يف  بينهما  والتكامل 

مل�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ينظر  االأردن  اأن  ال��وزراء  رئي�ص  اأكد  كما 
اال�شرتاتيجية  امل�شروعات  لتنفيذ  باهتمام 
امل��ن��وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وال��ب��دء 
اأر�ص  على  لتنفيذها  العملية  ب��االإج��راءات 
االقت�شادية  املدينة  م�شروع  ومنها  الواقع، 
بني  احل��دود  على  اإقامتها  املزمع  امل�شرتكة 

الب�شرة  من  النفط  اأنبوب  وم�شروع  البلدين، 
امل�شرية،  االأرا���ش��ي  اإىل  ومنها  العقبة  اإىل 
قيادتي  وروؤى  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  والتي 
الثاين، ورئي�ص  امللك عبداهلل  البلدين جاللة 
واآلية  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء 
والعراق  االأردن  تربط  التي  الثالثي  التعاون 

وم�شر.
دعم  على  التاأكيد  ال���وزراء  رئي�ص  وج��دد 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن، 
ال�شقيق  العراق  يف  واال�شتقرار  االأمن  لرت�شيخ 

ملوا�شلة اأداء دوره الفاعل على امل�شتوى العربي 
واالإقليمي والدويل.

اإىل  حتياته  نقل  ال����وزراء  رئي�ص  وط��ل��ب 
م�شطفى  ال��ع��راق��ي،  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
بني  التعاون  من  مزيد  اإىل  وتطلعه  الكاظمي، 

البلدين ال�شقيقني.
ال�شناعة  وزير  من  الوزراء  رئي�ص  وا�شتمع 
واملعادن  ال�شناعة  ووزير  والتموين  والتجارة 
ال��ذي مت  االت��ف��اق  اإي��ج��از ح��ول  اإىل  العراقي 
للبدء  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  التو�شل 
املدينة  م�شروع  لتنفيذ  العملية  باالإجراءات 

االق��ت�����ش��ادي��ة امل�����ش��رتك��ة ع��ل��ى احل����دود بني 
اجلانبني بعد االنتهاء من االإجراءات املتعلقة 
اخلا�شة  واال���ش��ت��م��الك��ات  ب��امل��واف��ق��ات  ك��اف��ة 

باملنطقة من قبل البلدين.
العراقي،  وامل��ع��ادن  ال�شناعة  وزي��ر  واأك��د 
العراقي  ال����وزراء  رئي�ص  حت��ي��ات  نقل  ال���ذي 
اأن  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  لرئي�ص 
اإىل  الفتا  للعراق،  احلقيقي  العمق  هو  االأردن 
له  امل�شرتكة  االقت�شادية  املدينة  اإقامة  اأن 
اأبعاد وفوائد �شتعود على البلدين وال�شعبني يف 

املجالني االقت�شادي واالجتماعي.

*عمان 
ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة االإداري������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
النائب  برئا�شة  عقدته  اجتماع  يف  االأربعاء، 
الت�شكيالت  مو�شوع  الطراونة،  علي  الدكتور 
وبع�ص  م��وؤخ��را  ال�شحة  وزارة  اأجرتها  التي 

املالحظات حول اأداء الوزارة.
ال�شحة  جلنة  رئي�ص  االجتماع:  وح�شر 
كري�شان،  تي�شري  الدكتور  النيابية  والبيئة 
ووزير ال�شحة الدكتور فرا�ص الهواري، ورئي�ص 
واالأمني  النا�شر،  �شامح  املدنية  اخلدمة  ديوان 
واالأم��را���ص  واالأوب��ئ��ة  ال�شحة  ل���وزارة  العام 
العام  واالأمني  ال�شبول،  رائد  الدكتور  ال�شارية 
واالإدارّي����ة  الفنّية  لل�شوؤون  ال�شحة  ل���وزارة 

الدكتورة الهام خري�شات.
تعيني  عدم  اأ�شباب  عن  الطراونة  وت�شاءل 
وحال  امل�شت�شفيات،  اإدارة  تخ�ش�ص  خريجي 
التابعة  وال���ك���وادر  امل��ي��دان��ي��ة  امل�شت�شفيات 
اأط��ب��اء ع��رب �شراء  ل��ه، واأح��ادي��ث ع��ن تعيني 
اخلدمات، م�شريا اإىل اأن "مبداأ �شراء اخلدمات 

يعترب خرقا للقانون".
ال�شاملة  ال�شحية  املراكز  رفد  اإىل  ودع��ا 
بالكوادر االإدارية وال�شحية لتتمكن من القيام 
اخلدمة  وت��ق��دمي  وج��ه  اأك��م��ل  على  بواجبها 

الف�شلى للمر�شى.
االحتكام  اإىل  كري�شان  دع��ا  جهته،  م��ن 
لنظام اخلدمة املدنية عند ايقاع العقوبة على 

الكوادر الطبية.
الرحيم  عبد  النواب:  طالب  جهتهم،  من 
عواد،  عيال  وعبداهلل  ابداح،  وعطا  املعايعة، 

ويزن  الرواحنة،  وا�شماء  زيد،  ابو  وعبداهلل 
���ش��دي��ف��ات، واح��م��د ال��ق��ط��اون��ة، وحم��م��د ابو 
اأي  اج��راء  عند  العدالة  بتحقيق  �شعيليك، 
تنقالت يف وزارة ال�شحة، وو�شع اأ�ش�ص وا�شحة 
مناطق  يف  ال�شحة  م��دراء  الختيار  و�شفافة 

اململكة املختلفة.
اأي قرار يتخذ  اأن  الهواري  اأكد  من جانبه، 
ولفت  بيئته،  وحت�شني  العمل  م�شلحة  هدفه 
اإىل اأن قرار اإعادة هيكلة الوزارة موؤخرا �شاهم 
م�شيفا  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  بت�شهيل 
"لقد مل�شنا تطورا فيها خا�شة خالل عطلة عيد 

الفطر ال�شعيد".
دروزة  �شميح  مركز  عن  الت�شاوؤالت  وحول 
املركز  اأن  الهواري  اأو�شح  الب�شري،  م�شت�شفى  يف 
لكن   ،2020 عام  يف  تربعات  على  بناء  اأ�ش�ص 
خالل  م��ن  اإال  ت�شغيله  ت�شتطع  مل  ال����وزارة 
لل�شرطان،  احل�شني  مركز  مع  ت�شغيل  اتفاقية 
الفتا اإىل اأن"مركز �شميح" وكوادره تتبع ملركز 

احل�شني لل�شرطان.
وبني الهواري اأن الهدف من �شراء اخلدمات 
لتقدمي  لتنظيم،  بحاجة  باالأطباء  املتعلقة 
اأن  اإىل  م�شريا  للمر�شى،  املقدمة  اخل��دم��ات 
اإدارة  تخ�ش�ص  خريجي  تعيني  توؤيد  ال��وزارة 

امل�شت�شفيات اإىل اأن ي�شبح ذلك عرفا.
قال  الطفيلة،  م�شت�شفى  افتتاح  وح��ول 
تزويده  على  حاليا  العمل  يجري  اإنه  الهواري 
باملعدات واالأجهزة اخلا�شة، م�شريا اإىل تاأخر 
واأنه  عامليا،  ال�شحن  اج��راءات  ب�شبب  و�شولها 

�شيتم افتتاحه خالل االأ�شهر القريبة املقبلة.

اإن االأنظمة والقوانني  النا�شر  بدوره، قال 
بتكليف  ت�شمح  ال  املدنية  اخلدمة  دي��وان  يف 
عمل  ب��اأي  خدماته  ���ش��راء  مت  ال��ذي  امل��وظ��ف 

اإداري.
على  بناء  ي�شتطيع  امل��وظ��ف  اأن  واأ���ش��اف 
 10 خالل  تظلم  تقدمي  املدنية  اخلدمة  نظام 
متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل  فيتم  نقله،  على  اأيام 
العديد  اأن  اإىل  م�شريا  التظلمات،  هذه  درا�شة 

من املوظفني مت اإعادتهم اإىل اأماكن عملهم.
ف�شل  مت  اإنه  خري�شات  قالت  ناحيتها،  من 
مديريتني،  اإىل  وال�شيادلة  االأطباء  مديرية 
الكوادر  وتاأهيل  تدريب  يتم  اأن��ه  اإىل  الفتة 
دورات  عقد  عن  ف�شال  ال���وزارة،  يف  ال�شحية 
االإ�شعاف  كدورة  املعينني  لالأطباء  متخ�ش�شة 
اأنه  اإىل  م�شرية  القلبي،  واالنعا�ص  والطوارئ 
كراجات  لبناء  اأرا���ص  قطع  ا�شتمالك  �شيتم 

وم�شجد ملراجعي م�شت�شفى الطفيلة.
اأ�ش�ص  ال�شبول  ا�شتعر�ص  ناحيته،  م��ن 
�شامل،  اإىل  االأويل  ال�شحي  امل��رك��ز  حت��وي��ل 
املنطقة  ���ش��ك��ان  ع���دد  ي��ت��ج��اوز  اأن  اأب���رزه���ا 
املراكز  وبعده عن  األف مواطن،  امل�شتهدفة 20 
ال�شحية ال�شاملة القريبة منه. واأ�شار اإىل دمج 
مراجعيها  عدد  ال�شحية  املراكز  من  العديد 
العديد  ت�شم  ريادية  �شحية  مبراكز  "�شفر" 
املراكز  جميع  تزويد  موؤكدا  التخ�ش�شات،  من 
تبديل  عن  ف�شال  متطورة،  ومعدات  باأجهزة 
االأجهزة القدمية بحديثة. ونفى ال�شبول عدم 
توفر  موؤكدا  ال�شحية،  املراكز  يف  اأدوية  توفر 

اأدوية بديلة باأ�شماء اأخرى.

رئيس الوزراء يستقبل رئيس بعثة 
صندوق النقد الدولي لألردن

... و  يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي

إدارية النواب تبحث التشكيالت في وزارة الصحة

مجلس الوزراء يقّر نظام جائزة الحسين 
بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

*عمان 
برئا�شة  االأربعاء،  عقدها،  التي  جل�شته  يف  ال��وزراء،  جمل�ص  اأقرَّ 
بن  احل�شني  جائزة  نظام  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص 

عي ل�شنة 2022. عبداهلل الثاين للعمل التطوُّ
باب، لتكرمي  ومبوجب النِّظام، �شيتمُّ ا�شتحداث جائزة يف وزارة ال�شَّ
امللكي االأمري احل�شني  ال�شمّو  ا�شم �شاحب  املتميِّزين، حتمل  املتطّوعني 

بن عبد اهلل الثاين، ويلِّ العهد.
املجتمع  يف  عي  التطوُّ العمل  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
باالأعمال  للقيام  املواطنني  ت�شجيع  خ��الل  من  وتنظيمه،  االأردين 

باب اإليها. التطّوعيَّة، وتوجيه طاقات ال�شَّ
�شات، وتكرمي  كما تهدف اإىل تفعيل امل�شوؤوليَّة املجتمعيَّة لدى املوؤ�شَّ
وذات  املتميِّزة  التطّوعيَّة  االأعمال  على  القائمة  �شات  واملوؤ�شَّ االأفراد 
اأ�شحاب  وت�شجيع  امل�شتدامة،  التَّنمية  عمليَّة  على  االإيجابي  االأث��ر 

عي، وو�شع اأفكارهم مو�شع التَّنفيذ. االأفكار يف جمال العمل التطوُّ
يف  والتَّنظيم  االأبنية  لنظام  اًل  معدِّ نظامًا  ال��وزراء  جمل�ص  واأق��رَّ 

ان ل�شنة 2022. مدينة عمَّ
اليوميَّة  املحليَّة  اخلدمات  بتوفري  ماح  ال�شَّ لغايات  النِّظام  وياأتي 
كنيَّة، من  ان االأحياء ال�شَّ كن، بهدف ت�شهيل خدمة �شكَّ �شمن منطقة ال�شَّ

خالل منح رخ�ص املهن يف تلك االأحياء.
ات املحروقات �شمن  كما يهدف النِّظام اإىل تنظيم ترخي�ص حمطَّ
على  �شة  املرخَّ غري  القائمة  االأبنية  مالكي  وح��ّث  كن،  ال�شَّ مناطق 
ترخي�شها، وحتفيز احلركة العمرانيَّة يف املدينة من خالل تخفي�ص 

ر�شوم ترخي�ص االأبنية.
ابطة  ال�شَّ نظام  مل�شروع  املوجبة  االأ�شباب  على  املجل�ص  وواف��ق 
ة  خا�شَّ وظيفيَّة  اأحكام  اإقرار  ن  يت�شمَّ الذي   ،2022 ل�شنة  اجُلمركيَّة 
التي  االأع��م��ال  خ�شو�شيَّة  تراعي  اجُلمركيَّة،  ابطة  ال�شَّ بات  ملرتَّ
يقومون بها؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقت�شاديَّة على درجة عالية من 

االأهميَّة.
بط  والرَّ بط  بال�شَّ تتعلَّق  اأحكامًا  النِّظام  م�شروع  ن  يت�شمَّ كما 
واأحكامًا  العدليَّة،  ابطة  لل�شَّ النَّاظمة  االأحكام  غرار  على  اجلمركي 
روط الواجب توافرها يف  ائرة، وال�شُّ في الدَّ لتنظيم االأمور املاليَّة ملوظَّ
ائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم  حني للتعيني يف الدَّ االأ�شخا�ص املر�شَّ

وواجباتهم وم�شوؤوليَّاتهم.

االردن يستضيف مؤتمرا عالميا 
لصناعة االلعاب االلكترونية

*عمان 
امللك  اأحد م�شروعات �شندوق  االأردين،  االألعاب  ي�شت�شيف خمترب 
عبد اهلل الثاين للتنمية، املوؤمتر العاملي ل�شناعة االلعاب االلكرتونية، 
وذلك �شمن فعاليات قمة �شناعة االألعاب االلكرتونية احلادية ع�شر، 
ت�شرين  �شهر  خالل  االإلكرتونية  االألعاب  �شانعي  رابطة  مع  بالتعاون 

الثاين املقبل.
وقال مدير �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية �شائب احل�شن، 
ومطوري  االردين  ال�شباب  الط��الع  كبرية  فر�شة  ي�شكل  امل��وؤمت��ر  اإن 
املجال  هذا  يف  امل�شتجدات  اآخر  على  اململكة  يف  االلكرتونية  االلعاب 
وامل�شاهمة بو�شع االردن على خريطة ال�شناعة، وتعزيز دوره كمركز 
اقليمي لهذا القطاع يف املنطقة، موؤكدا اأن ال�شندوق �شيدعم م�شاركة 
مطوري االألعاب من ال�شباب االأردين. واو�شح املدير التنفيذي ل�شركة 
االردين،  االلعاب  ملخترب  التقني  ال�شريك  خري�ص،  نور  ال��ورد،  مي�ص 
 " ميديا  "�شتيل  �شركة  مع  بالتعاون  �شتنطلق  التي  القمة  فعاليات  ان 
بهذا  املتخ�ش�شة  املوؤمترات  اأهم  اأحد  تنفذ  التي  للموؤمترات،  العاملية 
ب�شناعة  متخ�ش�شة  عاملية  �شركات  املوؤمتر  ي�شت�شيف  كما  املجال. 
من  وجمموعة  باملوبايل  اخلا�شة  االإلكرتونية  االألعاب  وتكنولوجيا 
�شناعة  عامل  اليه  تو�شل  ما  اآخر  عن  ليتحدثوا  العامليني  املتحدثني 
وحتقيق  وت�شويق  ن�شر  وط��رق  تكنولوجيا  من  االإلكرتونية  االألعاب 
والعاملي  والعربي  االأردين  للمطور  فر�شة  انه  اىل  ا�شافة  اإي��رادات، 
واملتحدثني  ال�شركات  مع  والنقا�شات  العمل  ور�ص  خالل  من  للتوا�شل، 
عن  املوؤمتر  خالل  االإع��الن  �شيتم  انه  اىل  خري�ص  وا�شار  امل�شاركني. 
الثاين ع�شر  للعام  التطبيقات االلكرتونية  الفائزين مب�شابقة حتدي 
 ( العمرية  الفئة  �شمن  املدار�ص  طلبة  ت�شتهدف  والتي  التوايل،  على 
14- 16 عاما( . ويت�شمن املوؤمتر للعام الثالث، م�شابقة عاملية الأف�شل 
لعبة  لعر�ص  امل�شتقل  للمطور  الفر�شة  تعطي  امل�شتقلني،  املطورين 
او  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  او  املتخ�ش�شني  كبار  من  جمموعة  على 
امل�شتثمرين. ويتوقع ح�شور500 م�شارك لفعاليات املوؤمتر الذي ميتاز 
هذا العام كمثيالته من االأعوام ال�شابقة بالرتكيز على "اي- �شبورت 
وتوجد  العاملية،  الريا�شات  من  جزءا  االألعاب  اأ�شبحت  وكيف   ،"
االألعاب  لريا�شيي  خم�ش�شة  جوائز  على  للتناف�ص  لل�شباب  فر�شة 
االإلكرتونية. ي�شار اىل ان خمترب االلعاب االردين، يعقد قمة �شناعة 

االلعاب االلكرتونية منذ عام 2011 ب�شكل �شنوي.

األميرة دانا فراس تلتقي لجنة 
السياحة والتراث في مجلس األعيان 

*عّمان 
اجلمعّية  اإدارة  جمل�ص  رئي�شة  فرا�ص  دان��ا  االأم��رية  �شمو  التقت 
املتحدة  االأمم  منظمة  و�شفرية  ال��ب��رتا،  على  للمحافظة  الوطنّية 
"اليون�شكو" للنوايا احل�شنة للرتاث الثقايف،  للرتبية والعلم والثقافة 
الطالع  وذلك  االأعيان،  جمل�ص  يف  والرتاث  ال�شياحة  جلنة  االأربعاء، 

اللجنة على الواقع الرتاثي وال�شياحي يف االأردن.
املنجزات  اأه��م  عن  ا  ملخ�شً فرا�ص  دان��ا  االأم���رية  �شمو  وعر�شت 
بهدف  عاًما،   30 منذ  تاأ�ش�شت  التي  للجمعية،  وامل�شاريع  واالأن�شطة 
من  الثقايف  ال��رتاث  ملواقع  امل�شتدامة  االإدارة  نهج  وتعزيز  ت�شجيع 
احلفاظ  تعزيز  اإىل  تهدف  االأوج��ه،  متعددة  م�شاريع  تنفيذ  خالل 
املمار�شات  اأف�شل  وتعزيز  الرّبية،  واحلياة  العاملي  الرتاث  مواقع  على 
اململكة، وتطوير  الثقايف والطبيعي يف  يف جمال احلفاظ على الرتاث 
واأو�شحت  ال�شياحة.  الثقافية كم�شدر دخل يدعم  لل�شناعات  برامج 
ثقايف  تعليمي  برنامج  اأول  تنفيذ  على  عملت  اجلمعية  اأن  �شموها 
توعوي �شامل، يهدف لتعليم وتوعية االأطفال من عمر 7 �شنوات وحتى 
18 عاًما بكل ما يتعلق بقيم الرتاث الثقايف، وكيفية املحافظة عليه، 
بها  واالعتزاز  االأردنية  والهوية  واالإرث  الرتاثية  بالقيم  والتعريف 
اأنه جرى تنفيذ الربنامج يف 8  املواطنة احلقيقية، مبينة  كجزء من 
حمافظات، وا�شتفاد منه 3 اآالف طالب وطالبة. من جهته، قال رئي�ص 
اللجنة العني الدكتور ن�شال القطامني، خالل اللقاء الذي جرى بدار 
جمل�ص االأعيان، اإن القطاع ال�شياحي والرتاثي يف االأردن يحتل مكانة 
اأ�شا�شيا  رافدا  يعد  حيث  املختلفة،  االقت�شادية  القطاعات  بني  بارزة 
لالقت�شاد الوطني، ولديه القدرة على تنمية �شاملة يف اأرجاء الوطن، 
اأن الزيادة يف  من خالل ت�شغيل االأيدي العاملة االأردنية. واأ�شار اإىل 
نتيجة  ال�شياحي جاء  املتحقق بالدخل  اململكة واالرتفاع  زوار  اأعداد 
االإجراءات التخفيفية، التي اتخذتها احلكومة باالآونة االأخرية على 
قيود ال�شفر، بعد عدة قيود فر�شتها جائحة كورونا. من جانبهم، اأ�شاد 
االأعيان بدور اجلمعية للحفاظ على الرتاث ون�شر التوعية، وتوحيد 
اإدارة م�شادر الرتاث لرفع ن�شبة م�شاهمة القطاع يف الدخل االجمايل 

الوطني، وتنمية وتنوع املوارد الرتاثية وترويجها حمليا وعامليا.

السفير النرويجي: االردن يملك نفوذا 
سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

*عمان 
،ان  ل��ي��ن��دب��اك  اي�شبني  ع��م��ان،  يف  ال��روي��ج��ي  ال�شفري  ق��ال 
بحجمه،  لبلد  يتوقع  مما  اأك��رب  �شيا�شيًا  ن��ف��وذًا  ميتلك  االأردن 
لل�شالم  مهم  �شريك  وه��و  ل��ل��روي��ج،  م��ا  ح��د  اإىل  م�شابه  ب�شكل 

. الدوليني  واال�شتقرار 
مبنا�شبة  االردنية)برتا(،  االنباء  لوكالة  حديث  يف  واأك��د 
على  الو�شي  باعتباره  االأردن  دور  على  لبالده،  الوطني  العيد 
وكعامل   ، القد�ص  يف  واالإ�شالمية  امل�شيحية  املقد�شة  االأماكن 
ال��ت��ط��ورات  م��ن  ال��روي��ج  ق��ل��ق  ع��ن  م��ع��ربا  اال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق 

الراهن. الو�شع  حتدي  وحماوالت  القد�ص  يف  االأخرية 
ث��ن��ائ��ي��ة ج��ي��دة  ب��ع��الق��ات  ي��ت��م��ت��ع��ان  ال��ب��ل��دي��ن  ان  واأ����ش���اف 
من  اأك��رث  اإىل  الدبلوما�شية  عالقاتنا  وتعود  وثيقة  و�شداقة 
البعثات  اأكرب  من  واحدة  عمان  يف  �شفارتنا  وتعد  عاًما،  خم�شني 
الثنائية  عالقاتنا  عمق  على  كدليل  الرويجية  الدبلوما�شية 

املجاالت. خمتلف  يف  الوثيقة 
روؤية  من  وخمتلفة  وا�شعة  جماالت  يف  تعاوننا  ميتد  وقال:" 
وثيقة  �شيا�شية  مناق�شات  مع  واحلوار  لل�شالم  م�شرتكة  �شيا�شية 
اال�شتجابة  مثل  عديدة  قطاعات  يف  قوي  تعاون  اإىل  وج��ادة، 
 ، والطاقة   ، والتعليم  لالجئني،  االأردن  ال�شت�شافة  ن�شانية  االإ

الدفاع" . وموؤخرًا 
وامللكة  هارالد  امللك  جلاللة  الناجحة  الدولة  زيارة  ان  وقال 
العالقة  ه��ذه  ع��ززت   ،2020 ع��ام  اذار  يف  االأردن  اإىل  �شونيا 
 ، امل�شرتكة  واأهدافنا  روؤيتنا  تعزيز  واأعادت  وال�شداقة  الوثيقة 
منتظمة.  �شيا�شية  م�شاورات  اتفاقية  على  التوقيع  خاللها  ومت 
يف  الرويج  اإىل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  زيارة  ان  واأ�شاف 
والعالقات  القوي  االهتمام  اأخ��رى  م��رة  اأظ��ه��رت  املا�شي،  اآذار 
جاللته  وح�شر  امل�����ش��ت��وي��ات،  جميع  على  احلقيقية  الوثيقة 
االأردن��ي��ة  للقوات  م�شرتكة  ع�شكرية  تدريبات  زي��ارت��ه  خ��الل 
االأخ����رية، ط��ورت  ال�����ش��ن��وات  ان��ه يف  م�����ش��ريا اىل  وال��روي��ج��ي��ة، 
توقيع  اطرها  االأردن  مع  قوًيا  دفاعًيا  تعاوًنا  ا  اأي�شً الرويج 

البلدين. بني  امل�شرتكة  التدريبات  هذه  مثل  الإجراء  اتفاقية 
 ، للغاية  الوثيق  الثنائي  االت�شال  اإىل  باالإ�شافة  اأنه  واأكد 
متعدد  امل�شتوى  على  للرويج  مهًما  �شريًكا  ا  اأي�شً االأردن  يعترب 
ق��وي،  دويل  ق��ان��وين  لنظام  ق��وي  ي��د  م��وؤ ك��الن��ا  حيث  االأط���راف 
جمل�ص  يف  منتخب  ع�شو  حالًيا  ال��روي��ج  ان  ا  اأي�شً ه��ذا  ويعزز 
اأوكرانيا.  غزو  بعد  والعامل  اأوروبا  يف  اجلديد  والواقع  االأمن، 
يف  االأردنيني  �شركائنا  مع  كثب  وعن  با�شتمرار  نت�شاور  ننا  اإ وقال 
االأو�شط  ال�شرق  يف  م��ن  واالأ بال�شالم  املتعلقة  والق�شايا  م��ور  االأ
لتحقيق  مهمة  فاعلة  اإقليمية  جهة  االأردن  ب�شفة  وال��ع��امل، 

والو�شاطة. وال�شالم  اال�شتقرار 
م�شيف  ن��ه  اأ ال�شنني  مر  على  ثبت  اأ ردن  االأ ان  اىل  وا�شار 
وفر  حيث  ال�����ش��وري��ني  واخ��ره��م  ال��الج��ئ��ني  م��ن  للعديد  ك��رمي 
م�����ش��ريا اىل  ل��ي��ه،  اإ م�����ص احل��اج��ة  اأ ه��م يف  مل��ن  م���ن  واالأ م���ان  االأ
ط��ار  االإ بهذا  ردن  االأ اأظهرها  التي  ن�شانية  واالإ الت�شامن  ن  اإ
ول��ه��ذا  وق����ات،  االأ ه��ذه  ل��ي��ه��ا يف  اإ ال��ن��ظ��ر  ي��ج��ب  م��ه��م��ة  م��ث��ل��ة  اأ
و�شاهمت   ، ردن  ل���الأ ث��اب��ًت��ا  ���ش��ري��ًك��ا  ال��روي��ج  ظ��ل��ت   ، ال�����ش��ب��ب 
مل�شاعدة   2013 عام  منذ  اأمريكي  دوالر  مليون   200 من  باأكرث 
ن��ه  اأ نعتقد  وق��ال:  اال�شتقرار.  وحتقيق  ن�شانية  االإ اجل��ه��ود 
العودة،  من  يتمكنوا  حتى  لالجئني  كرمية  حياة  توفري  يجب 
القائمة  ال��ت��دخ��الت  ت��وف��ري  ع��ل��ى  خ��ا���ص  ب�شكل  رك��زن��ا  وق��د 
جمال  وه��و   ، للتكنولوجيا  املبتكر  واال�شتخدام  النقد  على 
اجلهود  يف  مهًما  ك��ان  وال��ذي   ، رائ��ًدا  ا  دوًر ردن  االأ فيه  يلعب 
كما  فاعلة،  ن�شانية  االإ امل�شاعدات  تكون  ن  اأ ل�شمان  املبذولة 
الو�شول  �شمان  ه��و  لدعمنا  خ��ر  االآ �شا�شي  االأ الرتكيز  ك��ان 
حق  منحهم  مت  الذين   ، الالجئني  لالأطفال  جيد  تعليم  اإىل 
امل�شرتكة  للجهود  نتيجة  ردن��ي��ة  االأ امل��دار���ص  اإىل  ال��و���ش��ول 

الدوليني. وال�شركاء  ردنية  االأ للحكومة 
م��د  االأ طويلة  اأ�شبحت  الالجئني  اأزم��ة  الأن  نظًرا  واأ���ش��اف: 
طويلة  التنمية  من  ملزيد  دعمنا  وزدن��ا  تركيزنا  حولنا  فقد   ،
 ، والتوظيف  التعليم  على  خا�ص  ب�شكل  الرتكيز  م��ع   ، االأج��ل 
�شعفًا،  االأكرث  للفئات  االإن�شاين  الدعم  ا�شتمرار  اإىل  باالإ�شافة 
االقت�شادي  االإ�شالح  نحو  االأردن  جهود  ا  اأي�شً ندعم  ننا  فاإ لذلك 
م�شريا  ال��دويل،  البنك  مع  العمل  فر�ص  وخلق  امل�شتدام  والنمو 
بروك�شل  م��وؤمت��ر  يف  ���ش��دد  ال��روي��ج��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ان  اىل 
لالجئني  الدعم  بتقدمي  ملتزمة  تزال  ال  الرويج  اأن  على  االأخري 
ا  اأي�شً الرويج  تظل  وقال  ب�شخاء.  االأردن  ي�شت�شيفهم  الذين 
مع  كثب  عن  نعمل  ونحن   ، ل��الأون��روا  االأج��ل  طويل  مهًما  مانًحا 
وتلبية  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  احرتام  ل�شمان  االأردن 
اأكرب  ب�شكل  م�شاهمتنا  بزيادة  العام  هذا  وقمنا  احتياجاتهم 
االأردن  مع  حوار  يف  ا  اأي�شً منخرطون  ننا  اأ وقال   . االونروا  لدعم 
ت�شعى  التي  وامل�شاريع  املنظمات  وندعم   ، ن�شان  االإ حقوق  حول 
يف  ن�شان  االإ حقوق  واح��رتام  املحلي  امل��دين  املجتمع  تعزيز  اإىل 
وحول  اجلن�شني.  بني  وامل�شاواة  امل��راأة  حقوق  وخا�شة   ، البالد 
اال�شتثمارات  تعزيز  اإىل  نهدف  اننا  قال  االقت�شادي  التعاون 
االأردن  ب��رن��ام��ج  دع���م  خ���الل  م��ن   ، االأردن  يف  ال��ع��م��ل  وف��ر���ص 
يف  والتعاون  الثنائية  التجارة  وتعزيز  االقت�شادية  لالإ�شالحات 
م�شريا  الرويجية،  ال�شركات  من  واال�شتثمارات  االبتكار  جمال 
متوا�شعة  البلدين  بني  واال�شتثمار  التجارة  م�شتويات  ان  اىل 
بها،  والنهو�ص  للتو�شع  كبرية  اإمكانات  هناك  ولكن  تقليديا، 
االأردن  اإىل  هارالد  للملك  الدولة  زيارة  رافق  فقد  الغاية  ولهذه 
زيادة  بهدف  التجارة  وزير  جانب  اإىل  كبري  نرويجي  جتاري  وفد 

واالقت�شادي. التجاري  التعاون 
وعر�ص للعديد من ال�شركات الرويجية يف االأردن م�شريا اىل 
جديد  اإنتاج  م�شنع  افتتاح  مت  املا�شي  الثاين  كانون  �شهر  يف  اأنه 
جوتن  منتجات  واأ�شبحت  الزرقاء  يف  الرويجية  جوتن  ل�شركة 
ان  وقال  واالإقليمي.  االأردين  ال�شوق  اإىل  اأقرب  عاملًيا  الرائدة 
بني  وامل�شاحلة  ال�شالم  يف  االنخراط  يف  طويال  تاريخا  للرويج 
 ،  1995 و   1993 يف  اأو�شلو  اتفاقيات  منذ  واإ�شرائيل  فل�شطني 
امل�شاعدات  لتن�شيق  املخ�ش�شة  االت�شال  جلنة  الرويج  وتراأ�ص 
اأ�شا�ص  بناء  بهدف  الفل�شطيني  ال�شعب  اإىل  املقدمة  الدولية 
ان  اىل  م�شريا  م�شتقبلية  فل�شطينية  لدولة  واقت�شادي  موؤ�ش�شي 

اأخرى. اأولوية  هو  غزة  ل�شكان  بالن�شبة  الو�شع  حت�شني 
وان  يتغري  مل  ال�����ش��راع  م��ن  ���ش��ا���ش��ي  االأ موقفنا  اأن  واأ���ش��اف 
دائًما  �شالًما  �شيخلق  ال��ذي  هو  عليه  املتفاو�ص  الدولتني  حل 
م�شتداًما  الدولتني  ح��ل  يكون  ولكي  الطرفني  ب��ني  وم�شتداًما 
ان  وب��ني  ال���دويل.  ال��ق��ان��ون  م��ع  يتما�شى  اأن  يجب  ن��ه  اأ نعتقد   ،
اأي  وان  اجلانب  اأحادية  اإج��راءات  اتخاذ  من  ح��ذرت  الرويج 
القانون  مع  ويتعار�ص  مقبول  غري  اأمر  هو  بالقوة  لالأر�ص  �شم 
باعتباره  رئي�شًيا  دوًرا  ل��الأردن  اأن  ب�شدة  نوؤمن  وق��ال  ال��دويل. 
القد�ص،  يف  واالإ�شالمية  امل�شيحية  املقد�شة  االأماكن  على  الو�شي 
التطورات  من  قلقون  نحن  لذلك  اال�شتقرار  لتحقيق  وكعامل 
وحول  ال��راه��ن.  الو�شع  حت��دي  وحم��اوالت  القد�ص  يف  االأخ��رية 
بيوم  ايار  من   17 يف  حتتفل  بالده  ان  قال  للرويج  الوطني  اليوم 
هناك  ويكون  العام،  يف  االحتفاالت  اأك��رب  اأح��د  وهو  الد�شتور، 
النا�ص  وج��م��وع  املو�شيقية  ال��ف��رق  وت�شري  ل��الأط��ف��ال،  م�شريات 
يف  واملدن  القرى  جميع  يف  ال�شوارع  متالأ  التي  الوطنية  باملالب�ص 
 1814 لعام  الرويج  بد�شتور  اليوم  ونحتفل  البالد  اأنحاء  جميع 

العامل. يف  مكتوب  د�شتور  اأقدم  ثاين  وهو   -
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*االمم - الزرقاء 
* مرمي القطشان   

االئتالف  حزب  لقاءات  �شل�شلة  �شمن   
يف  ال��ف��روع  دم��ج  عملية  اج��ل  م��ن  الوطني 
الدمج  اململكة متت عملية  كافة حمافطات 
اول  م�شاء  اأخرها  وك��ان  الو�شط  اقليم  يف 
ام�ص يف حمافظة الزرقاء، فيما �شت�شتكمل 
اللجنة امل�شرفة اأعمالها يف بقية حمافظات 

اململكة ال�شمال واجلنوب .
للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  وع��رب 
اعتزازه  عن  الفطافطة،  خالد  الدكتور 
والع�شكر،  العمال  مدينة  الزرقاء  مبدينة 
ح��ي��ث مت��ث��ل م�����ش��اح��ة ك��ب��رية يف وج���دان 

اجلميع الأنها ت�شكل ف�شيف�شاء االأردن.
كلمة  يف  الفطافطة  ال��دك��ت��ور  واأك���د   
ال�شيا�شي  التمكني  اأن  اللقاء  خالل  األقاها 
لل�شباب مهم و�شروري، وهو مو�شوع جوهري 
امللك  جاللة  روؤى  مع  من�شجما  ياأتي  وه��اّم، 
بني  التكاُمل  اإيجاد  يف   ، الثاين  اهلل  عبد 
واالقت�شادي  ال�شيا�شي  التحديث  م�شارات 
حياة  على  اإيجابا  ينعك�ص  ومبا  واالإداري، 
اجلامعي  ال�شباب  واإيالء  االأردين،  املواطن 
يف  ودجمهم  ال�شيا�شي  التمكني  اأوجه  كافة 
الربامج الهادفة اإىل زيادة وعيهم مُبختلف 
وتو�شيع  الوطنية،  والتحديات  الق�شايا 

قاعدة م�شاركتهم يف احلياة العامة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأم����ني ���ش��ر احل���زب 
اللقاء  هذا  اإن  ال�شرحان  حممد  الدكتور 
الو�شط   اإقليم  يف  لقاءات  �شل�شلة  �شمن  من 
يف  احل��زب  اأع�شاء  مع  اللقاء  اخرها  كان 
قلوب  على  العزيزة  االأبية  املحافظة  هذه 
خالل  من  �شعى  احلزب  اأن  مبينا  اجلميع، 
هذا االندماج اإىل بروز حزب وطني فاعل 
واأولويات  م�شالح  عن  التعبري  على  وقادر 
وه���م���وم امل��ج��ت��م��ع ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج ق��اب��ل 
نيابية  كتلة  ت�شكيل  اإىل  لن�شل  للتطبيق 
اأ�شا�شيا  عن�شرا  لتكون  �شلبة  قواعد  ذات 
يف عملية االنتقال الناجح نحو احلكومات 

املن�شودة. الربملانية 
 واأو�شح الدكتور ال�شرحان اأن املواطنة 
االأردن��ي��ني،  بني  يجمع  ال��ذي  االأ�شا�ص  هي 
حتقيق  على  عمل  احل���زب  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
بني  واالن�شجام  والتالقي  وال�شالم  الوئام 
والو�شط  "زمزم"  الوطني  امل��وؤمت��ر  حزبي 
اأن  ال�شرحان  الدكتور  و�شدد  اال�شالمي.  
قوية  اأح��زاب��ا  تتطلب  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
احلزبي  العمل  اتقان  على  وقادرة  وفاعلة 
وال��ق��درة  ال��واق��ع  م��ن  املنبثق  ال��رباجم��ي 
البدائل  وو�شع  امل�شكالت،  ت�شخي�ص  على 
اخل��ربة  باأ�شحاب  باال�شتعانة  واحل��ل��ول 

ال��وط��ن  خ��دم��ة  همهم  ال��ذي��ن  وال��ك��ف��اءة 
واملواطن بدون م�شالح ذاتية واآنيه ، م�شريا 
اإىل اأن خطوة االندماج وجدت قبوال وا�شعا 
من كل �شرائح احلزب واأع�شائه من الهيئات 
املوؤمتر  بانعقاد  متخ�شت  والعامة  االدارية 
العام،وكانت مدة الدرا�شة وا�شتمزاج االآراء 

حوايل �شتة �شهور. 
ودعا جميع اأع�شاء احلزب يف حمافظة 
الزرقاء اإىل اأن يكونوا يدا واحدة واأهمية  
انخراط �شخ�شيات وطنية جديدة ليكونوا 
اع�شاء يف احلزب، مبينا اأن االندماج �شوف 
خمتلف  ح��زب��ي  م�شهد  �شياغة  يف  ي�شهم 

ومرحلة جديدة خمتلفة .
حزب  مقر  اختيار  مت  اللقاء  نهاية  ويف 
الو�شط ليكون مقرا حلزب الئتالف الوطني 
كما مت اختيار الوظائف االدارية للفرع من 

الذوات   :
 ، االداري��ة  للهيئة  رئي�شا  اجل��راح  عمر 
الدكتور علي قنديل نائبا للرئي�ص ، حممد 
امينا  الزبن  ا�شامة   ، لل�شر   امينا  امل�شري 
من  االداري��ة  الهيئة  وع�شوية   ، لل�شندوق 
ال�شادة حممود الفطافطة وخالد اخلري�شا 
اخلالدي  و�شليمان  الدراغمة  وابراهيم 
�شالمه  ب��ن��ي  وحم��م��د اجل��الي��ل��ة واح��م��د 

و�شريف طاهر .

*عمان 
ا�شتاأنف متحف االأطفال املتنقل جولته 
االأوىل لهذا العام يف لواء االأغوار اجلنوبية 
يف حمافظة الكرك بعد توقفه خالل �شهر 
رم�شان املبارك وعطلة عيد الفطر ال�شعيد.

االربعاء  �شحفي  بيان  يف  املتحف  وقال 
 24 العام  لهذا  ب��داأت  قد  كانت  اجلولة  اإن 
جتوب  اأن  لها  املقرر  وم��ن  املا�شي،  �شباط 
وانتهاء  العقبة  م��ن  اجل��ن��وب  حم��اف��ظ��ات 

باالأغوار اجلنوبية يف 31 اأيار احلايل.
اأبوابه  املتنقل  االأطفال  متحف  ويفتح 
خالل  جم��اين  ب�شكل  وامل��دار���ص  للعائالت 
ال�شاالت  يف  فعالياتها  تقام  التي  جوالته 
املحافظات،  يف  املدار�ص  وم�شارح  الريا�شية 

العديدة  التعليمية  املحطات  لعر�ص  وذلك 
كالقبة  املتحركة؛  حافلته  يف  يحملها  التي 
الفلكية وحمطة الطاقة من حولنا وحمطة 
الفن وحمطة �شاحة املدينة، والتي ي�شتمتع 
االآن  حتى  جمموعهم  بلغ  الذين  زواره  بها 
جوالته  انطالقة  منذ  زائر  الف   340 نحو 
متحف  ع��ام  مديرة  واأ���ش��ارت   .2012 ع��ام 
الروؤية  اإىل  الدلق،  �شو�شن  االأردن  االأطفال 
املتنقل  املتحف  فكرة  منها  انبثقت  التي 
الهادفة  للكل"  "متحفنا  مبادرة  من  كجزء 
التفاعلية  التعليمية  ال��ت��ج��رب��ة  لنقل 
القائمة على التعلم من خالل الّلعب جلميع 
اأن  دون  اململكة  حمافظات  كل  يف  االأطفال 
يحول بينهم وبني ذلك اأية عوائق جغرافية 

للمبادرة  الداعمني  اأو مادية، مثمنة جهود 
العام  القطاعني  م��ن  املتحف  �شركاء  م��ن 
املتنقل  املتحف  برنامج  ويندرج  واخلا�ص. 
املدعومة  للكل"  "متحفنا  م��ب��ادرة  حت��ت 
والتي  وخ��ا���ش��ة،  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن 
التعليمية  املتحف  جتربة  جعل  اإىل  ت�شعى 
متاحًة لكل اأطفال االأردن. كما يندرج حتت 
زي��ارات  ب��رام��ج  اأي�شا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مظلة 
الغوث  وكالة  ومدار�ص  احلكومية  املدار�ص 
اجلمعيات  زي���ارات  وبرنامج  )االأون����روا(، 
اخلريية ودور رعاية االأيتام التابعة لوزارة 
املفتوحة،  واالأي��ام  االجتماعية،  التنمية 
االإعاقة  ذوي  االأط��ف��ال  زي���ارات  وبرنامج 

واملراكز املخت�شة بذوي االإعاقة.

*عمان 
�شلطة   / وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  �شبطت 
"مياهنا" وادارة  املياه و�شركة مياه االردن 
مياه الزرقاء، اكرث من 100 اعتداء جديد 
يف  والرئي�شية  الناقلة  اخل��ط��وط  على 

مناطق متفرقة من حمافظة الزرقاء.
�شحفي  ب���ي���ان  يف  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
�شمن  تاأتي  ال�شبط  عملية  اإن  االأرب��ع��اء، 
م�شادر  على  ال�شيطرة  الأح��ك��ام  جهودها 
بالتن�شيق  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املياه 
العام،  االم��ن  مديرية  و  امل��ي��اه  �شلطة  م��ع 
املياه  من  كبرية  كميات  �شحب  تبني  حيث 
لتزويد احياء كاملة باملياه دون ا�شرتاكات 
ملنازل  خطوط  ومتديد  ال�شاعة  مدار  على 
وتعبئة  كبرية  وم��زارع  خمالفة  بطريقة 
م�شابح بطريقة خمالفة تقوم ب�شحب اكرث 
ح�ش�ص  من  يوميا  مكعب  مرت  ال��ف   30 من 
التفا�شيل  ويف   . للمناطق  املخ�ش�شة  املياه 
بينت الوزارة اأن فرق التفتي�ص لدى وحدة 
وادارة  املياه  �شلطة  يف  الداخلية  الرقابة 
�شاعة   24 ال���  خ��الل  نظمت  ال��زرق��اء  مياه 

مناطق  يف  تفتي�شية  ح��م��الت  امل��ا���ش��ي��ة 
والعالوك  و���ش��روت  واحل��الب��ات  ال�شليل 
املدينة  و�شاحية  مكة  و�شاحية  وبريين 
خطوط  على  اعتداء   11 �شبط  مت  حيث 
ناقلة يف بريين تزود مزارع وم�شابح ومنازل 
على  تزيد  مياه  بكميات  خمالفة  بطريقة 
20 الف م3/ يوميا وعلى مدار ال�شاعة ومت 
ف�شل االعتداءات مبرافقة كوادر مديرية 
ال�شبوطات  واعداد  الزرقاء  حمافظة  امن 

اخلا�شة بالوقائع . 
ويف منطقة ال�شليل مت �شبط اعتداءات 
خطوط   4 ب�شحب  مت��ت  ج��دي��د  ن���وع  م��ن 
رئي�شية من خط ناقل مياه احلالبات املزود 
ومتديد  وال��زرق��اء  العا�شمة  ملحافظات 
�شبكات  وعمل  وفرعية  رئي�شية  خطوط 
ومنازل  �شكنية  اح��ي��اء  لتزويد  خمالفة 
قطر  خطوط  بوا�شطة  باملياه   62 عددها 
خطوط  ومتديد  كم   1،5 ومل�شافة  ان�ص   2
ا�شرتاكات  دون  ال�شاعة  مدار  على  فرعية 
تقدر  حيث  املياه  �شلطة  علم  ودون  ر�شمية 
م3/   100 م��ن  ب��اأك��رث  امل�شحوبة  الكمية 

ال�شاعة ومت ف�شل هذه ال�شبكات واخلطوط 
باملخالفني  اخلا�شة  ال�شبوطات  واع���داد 
منطقتي  ويف  املخت�شة.  للجهات  لتحويلهم 
مت  املنورة  املدينة  و�شاحية  مكة  �شاحية 
�شبط 20 اعتداء منها 7 تزود مزارع كبرية 
ملنازل  ان�ص   1 قطر  وا���ش��رتاك��ات  وم�شابح 
بطريقة خمالفة تزودها باملياه على مدار 
ال�شاعة من اخلطوط الناقلة والرئي�شية. 
تقوم  تفتي�شية  ف��رق  اأن  ال���وزارة  واك��دت 
بر�شد اي اعتداء والبحث عن كل من يثبت 
ان له عالقة مبثل هذه االعمال واملخالفات 
التي  املائية  املواطنني  حقوق  مت�ص  التي 
ت��زوي��د  ان��ت��ظ��ام  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  ت��وؤث��ر 
بالتعاون  املناطق  هذه  يف  باملياه  املواطنني 
مديرية  خ��ا���ش��ة  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع 
االمن العام . واهابت الوزارة/ �شلطة املياه 
معها  بالتعاون  اال�شتمرار  املواطنني  بجميع 
او  باخلطوط  العبث  ح��االت  عن  واالب��الغ 
حماولة االعتداء عليها على ارقام مركزها 
املجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة 

ماء لتجاوز خمتلف التحديات املائية.

هيئة ادارية جديدة لحزب االئتالف 
الوطني في مدينة الزرقاء

بعد عملية دمج حزبي  المؤتمر الوطني زمزم والوسط االسالمي

متحف األطفال المتنقل يستأنف 
جولته في لواء األغوار الجنوبية

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الزرقاء

مقال رئيس التحرير

م���ا اأ���ش��ب��ه امل�����ش��ت��ب��د يف 
ن�شبته اإىل رعيته بالو�شي اخلائن القوي، يت�شرف 

قا�شرين،  �شعافا  داموا  ما  يهوى  كما  واأنف�شهم  االأيتام  اأموال  يف 
فكما اأنه لي�ص من �شالح الو�شي اأن يبلغ االأيتام ر�شدهم ، كذلك لي�ص 

من غر�ص امل�شتبد اأن تتنور الرعية بالعلم .
وال يخفى على امل�شتبد مهما كان غبيا اأن ال ا�شتعباد وال اعت�شاف 
اإال ما دامت الرعية حمقاء تخبط يف ظالمة جهل وتيه عماء، فلو 
كان امل�شتبد طريا لكان خفا�شا ي�شطاد هوام العوام يف ظالم اجلهل، 
ولو كان وح�شا لكان ابن اآوي يتلقف دواجن احلوا�شر يف غ�شاء الليل، 

ولكنه هو االإن�شان ي�شيد عامله جاهله .
العلم قب�شة من نور اهلل وقد خلق اهلل النور ك�شافا مب�شرا، والدا 
للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله و�شاحا للخري ف�شاحا لل�شر، يولد 
يف النفو�ص حرارة ويف الرءو�ص �شهامة، العلم نور والظلم ظالم ومن 
ومرءو�ص  رئي�ص  كل  حالة  يف  واملتاأمل  الظالم،  تبديد  النور  طبيعة 
يرى كل �شلطة الرئا�شة تقوى وت�شعف بن�شبة نق�شان علم املرءو�ص 

وزيادته
امل�شتبد ال يخ�شى علوم اللغة، تلك العلوم التي بع�شها يقّوم الل�شان 
واأكرثها هزل وهذيان ي�شيع به الزمان، نعم ال يخاف علم اللغة اإذا 
مل يكن وراء الل�شان حكمة حما�ص تعقد االألوية، اأو �شحر بيان يحل 
عقد اجليو�ص الأنه يعرف اأن الزمان �شنني باأن تلد االأمهات كثريا من 

اأمثال الكميت وح�شان اأو مونتي�شكيو و�شيلالر .
وطرادا  دائمة  حربا  والعلم  اال�شتبداد  بني  اأن  تقدم  مما  وينتج 
م�شتمرا: ي�شعى العلماء يف تنوير العقول ويجتهد امل�شتبد يف اإطفاء 
نورها، والطرفان يتجاذبان العوام ومن هم العوام؟ هم اأولئك الذين 
اإذا جهلوا خافوا، واإذا خافوا ا�شت�شلموا، كما اأنهم هم الذين متى علموا 

قالوا ومتى قالوا فعلوا  .
العوام هم قّوة امل�شتبد وقوته بهم عليهم ي�شول ويطول؛ ياأ�شرهم، 
فيتهللون ل�شوكته؛ ويغ�شب اأموالهم، فيحمدونه على اإبقائه حياتهم؛ 
ويهينهم فيثنون على رفعته ؛ ويغري بع�شهم على بع�ص، فيفتخرون 
ب�شيا�شته ؛ واإذا اأ�شرف يف اأموالهم، يقولون كرمي؛ واإذا قتل منهم ومل 
اإىل خطر املوت، فيطيعونه حذر  ؛ وي�شوقهم  ميثل، يعتربونه رحيما 

التوبيخ ؛ واإن نقم عليه منهم بع�ص االأباة قاتلهم كاأنهم بغاة
اخلوف  ب�شبب  باأيديهم  اأنف�شهم  يذبحون  العوام  اأن  واحلا�شل 
زال  العقل  وتنور  اجلهل  ارتفع  ف��اإذا  والغباوة،  اجلهل  عن  النا�شئ 
قيل:  كما  منافعهم  لغري  طبعا  ينقادون  ال  النا�ص  واأ�شبح  اخل��وف، 
العاقل ال يخدم غري نف�شه، وعند ذلك ال بد للم�شتبد من االعتزال اأو 
االعتدال وكم اأجربت االأمم برتقيها امل�شتبد اللئيم على الرتقي معها 
عادل  ورئي�ص  احل�شاب،  يهاب  اأمني  وكيل  اإىل  طبعه  رغم  واالنقالب 
االأمة  تنال  وحينئذ  بالتحابب  يتلذذ  حليم  واأب  االنتقام،  يخ�شى 

حياة ر�شية
اإن خوف امل�شتبد من نقمة رعيته اأكرث من خوفهم باأ�شه، الأن خوفه 
ين�شاأ عن علمه مبا ي�شتحقه منهم؛ وخوفهم نا�شئ عن جهل؛ وخوفه 
عن عجز حقيقي فيه، وخوفهم عن وهم التخاذل فقط؛ وخوفه على 
وطن  وعلى  النبات  من  لقيمات  على  وخوفهم  و�شلطانه،  حياته  فقد 
ياألفون غريه يف اأيام؛ وخوفه على كل �شيء حتت �شماء ملكه، وخوفهم 

على حياة تعي�شة فقط .
قال اأحد املحررين ال�شيا�شيني: اإين اأرى ق�شر امل�شتبد يف كل زمان 
هو هيكل اخلوف عينه، فاحلاكم اجلبار امل�شتبد هو املعبود، واأعوانه 
ال�شكاكني،  هي  واالأق��الم  املقد�ص،  املذبح  هي  ومكتبته  الكهنة،  هم 
الذين يقدمون  ال�شلوات، والنا�ص هم االأ�شرى  التعظيم هي  وعبارات 
قرابني اخلوف؛ وهو اأهم النوامي�ص الطبيعية يف االإن�شان، واالإن�شان 
لتخفيف  و�شيلة  وال  اخلوف  عن  ابتعاده  ن�شبة  يف  الكمال  من  يقرب 
اخلوف اأو نفيه غري العلم بحقيقة املخيف منه؛ لينك�شف لالإن�شان اأن 
ال حمل فيه للخوف منه، وهكذا اإذا زاد علم اأفراد الرعية باأن امل�شتبد 

امروؤ عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتقا�شوه حقوقهم .
ا�شتبداد  درج��ة  على  به  ي�شتدل  ما  خري  اإن  النظر  اأه��ل  ويقول 
وعظمة  الق�شور  وفخامة  احلكام  �شناآن  يف  تغاليها  هو  احلكومات 
من  ذل��ك  ون��ح��و  االأب��ه��ة  وع��الئ��م  الت�شريفات  ومرا�شيم  احل��ف��الت 
العقل  عن  عو�شا  رعاياهم  احلكام  بها  ي�شرتهب  التي  التمويهات 
العز  قليل  يلجاأ  كما  امل�شتبد  اإليها  يلجاأ  التمويهات  وهذه  واملفاداة، 
للتكرب، وقليل العلم للت�شوف، وقليل ال�شدق لليمني، وقليل املال لزينة 

اللبا�ص  .
اأو  اال�شتعباد  يف  االأمة  عراقة  على  ي�شتدل  كذلك  اإنه  ويقولون 
كالعربية  التعظيم  األفاظ  قليلة  هي  هل  لغتها  با�شتنطاق  احلرية 
التي  اللغة  اأم هي غنية يف عبارات اخل�شوع كالفار�شية وكتلك  مثال، 

لب�ص فيها بني املتخاطبني اأنا واأنت بل �شيدي وعبدكم .
اإدارة  فكل  متغالبان  �شدان  والعلم  اال�شتبداد  اأن  واخلال�شة 
م�شتبدة ت�شعى جهدها يف اإطفاء نور العلم، وح�شر الرعية يف حالك 
�شخور  م�شايق  يف  اأحيانا  ينبتون  الذين  احلكماء  والعلماء  اجلهل 
اأن رجال  اأفكار النا�ص، والغالب  اال�شتبداد ي�شعون جهدهم يف تنوير 
من  منهم  فال�شعيد  بهم،  وينكلون  العلم  رج��ال  يطاردون  اال�شتبداد 
عليهم  العظام  االأنبياء  كل  اأن  �شبب  وهذا  دياره،  مهاجرة  من  يتمكن 
يف  تقلبوا  النبالء  واالأدب��اء  االأعالم  العلماء  واأكرث  وال�شالم  ال�شالة 

البالد وماتوا غرباء .

خالد خازر الخريشا

طبائع االستبداد .. 
الكواكبي

khrishakhaled@yahoo.com

قبول 7 أردنيين بمنحة تربية إعالمية 
لدى الجامعة األميركية في لبنان

  
*عمان 

وال��رق��م��ي��ة باجلامعة  ال��رتب��ي��ة االع��الم��ي��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
العام  عن  را�شية  الدِّ مبنحتها  الفائزين  اأ�شماء  بريوت،  يف  االأمريكية 
احلايل، والبالغ عددهم 75 �شخ�شا من خمتلف الدول العربية بينهم 

7 اأردنيني.
هم  االأردنيني  اإن  االأربعاء،  بيان  يف  االأردين  االإع��الم  معهد  وقال 
خريجو املعهد وطلبته يف الفوج احلايل رقم 13، واأنَّ الربنامج �شيبداأ 

ام. يوم غد اخلمي�ص يف مقر اجلامعة، وعلى مدار 10 اأيَّ
الرتبية  وتعزيز  تطوير  اإىل  تهدف  االأك��ادمي��ي��ة  اأنَّ  واأ���ش��اف 
وتطوير  الرتبوي  التدريب  خالل  من  العربية  املنطقة  يف  االعالمية 
املناهج، واأنَّ امل�شاركة يف هذا الربنامج له مكانة وامتياز خا�ص، حيث 
وباء  من  حتمي  اإعالمية  لرتبية  الو�شول  اإىل  بحاجة  املجتمعات  اأنَّ 

ائفة. املعلومات واالأخبار الزَّ
خ�ص  وت�شل كلفة املنحة، وفق املعهد، اإىل 3 اآالف دوالر اأمريكي لل�شَّ
، حيث  فر  ال�شَّ الدرا�شية واالإقامة وتكاليف  الر�شوم  الواحد، وت�شمل 

حجز االأردنيون ال�شبعة مكاًنا لهم يف الفوج احلايل.
مع  التَّ�شبيك  اإىل  دائم  وب�شكل  ي�شعى  املعهد  اأنَّ  اإىل  البيان،  ولفت 
القائمني  بية االإعالمية لتطوير مهارات  اجلهات كافة، يف برامج الرتَّ
العالقة  وذوي  واالإعالميني  حفيني  ال�شَّ من  اأكرب قدر  واإ�شراك  عليها، 

بهذه املنح.
الربنامج ي�شمل  اإنَّ  زيد،  اأبو  الدكتورة مرينا  املعهد،  وقالت عميدة 
بية االإعالمية، �شمن برنامج  جانبا نظريا وتطبيقيا على اأ�شاليب الرتَّ

مكثف ميتد لثماين �شاعات يومًيا.
وخريجيه  طالبه  على  التقدمي  راب��ط  م  عمَّ املعهد  اأنَّ  وبينت 
لالأ�شخا�ص  االأكادميية  فريق  من  القبول  وجاء  املنحة  لهذه  للتقدمي 
اأكرب،  املقبلة  ال�شنوات  يف  امل�شاركني  عدد  يكون  اأن  متنمية  ال�شبعة، 

نظًرا للقيمة الكبرية ملثل هذه املنح.
اخلربة  اأ�شحاب  من  هم  الربنامج،  يف  املحا�شرين  اأنَّ  اإىل  ولفتت 
الدولية الكبرية يف جمال الرتبية االإعالمية واأنَّ احل�شول على هذه 
اخلربات مهم جدا ومفيد للم�شاركني اأنف�شهم، وللمجتمع الذي �شينقلون 
اإليه ما يكت�شبونه من معارف وخربات وجتارب جديدة يف هذا املجال.

الكسبي يتفقد أعمال مشروع إعادة تأهيل 
األجزاء المتبقية من الطريق الصحراوي

مستو يترأس اجتماعات تنفيذي 
المنظمة العربية للطيران المدني

*عمان 
الك�شبي،   يحيى  املهند�ص  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  تفقد 
تاأهيل  اإع��ادة  م�شروع  �شمن  تتم  التي  امل��روري��ة  التحويالت  اعمال 

االأجزاء املتبقية االأكرث ت�شرًرا من الطريق ال�شحراوي.
املعنيني  فيها  رافقه  التي  التفقدية  اجلولة  خالل  الك�شبي،  و�شدد 
يف الوزارة، على �شرورة ان�شاء التحويالت املرورية يف املوقع وتاأمنيها 
التحذيرية  االر�شادية  واال�شارات  الالزمة  العامة  ال�شالمة  بعنا�شر 
ل�شمان  عليها؛  املتفق  الزمنية  املدد  خالل  عليها،  ال�شري  حتويل  ليتم 

دميومة احلركة املروية على الطريق، ولبدء اأعمال اإعادة التاأهيل. 
مواقع  على  اجراها  التي  امليدانية  اجلولة  خالل  الك�شبي  واكد 
االأكرث  اجل��زء  تاأهيل  اإع��ادة  با�شتكمال  املبا�شرة  �شيتم  اأن��ه  العمل، 
ت�شررا من حيث �شطح اخللطة اال�شفلتية من الطريق ال�شحراوي من 
نزول النقب و�شوال اىل احلميمة بطول 17 كم بعد االنتهاء من اعمال 

التحويالت املرورية.
وقال وزير االأ�شغال، اإنه مت تق�شيم العمل يف م�شروع ا�شتكمال اإعادة 
تاأهيل الطريق اىل عطاءين ، حيث �شيكون العطاء االأول للمنطقة ما 
بني املريغة مرورا بنزول النقب وو�شوال اىل دبة حانوت، فيما �شيكون 

العطاء الثاين للمنطقة ما بني دبة حانوت و�شوال اىل احلميمة.
واأ�شاف، اأن الوزارة مل تغفل دورها املجتمعي املهم وحر�شا منها على 
خدمة املجتمع املحلي قامت بت�شغيل اأبناء املنطقة حديثي التخرج من 

خالل نظام الزامية الت�شغيل بالعمل على امل�شروع.
بامل�شروع  التي تتم  الوزارة باالأعمال  املعنيني بتزويد  اإىل  واأوعز، 
اإىل  لي�شار  فيه  العمل  �شري  يواجه  عائق  باأي  وتزويده  دوري،  ب�شكل 
الوزراء  رئي�ص  من  وبتوجيهات  احلكومة  اإن  قائاًل  فوري،  ب�شكل  حله 
االأعمال  تنفيذ  ب�شرورة  اأوع��ز  قد  وال��ذي  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 
املتبقية يف م�شروع الطريق ال�شحراوي، لن تتوانى عن تقدمي اف�شل 
املعنيني  من  مف�شل  ايجاز  اإىل  الك�شبي،  واأ�شتمع  للمواطنني،  اخلدمات 
جتهيز  على  العمل  ي�شتمر  حيث  حاليا،  تتم  التي  االع��م��ال  ح��ول 
التحويالت ملنطقتي العمل لتكون للمنطقة االأوىل املمتدة من احلميمة 
تو�شعتها  بعد  للطريق  القائمة  امل�شارب  �شمن  حانوت  دب��ة  باجتاه 
وف�شلها باحلواجز اخلر�شانية خلدمة االجتاهني والتي �شيتم تاأثيثها 
وجتهيزها بجميع ال�شواخ�ص واال�شارات التحذيرية واالر�شادية ليتم 
عمل  منطقة  واعتبارها  االخر  لالجتاه  القائمة  امل�شارب  على  العمل 

والبدء الأعمال اإعادة ان�شائها.
املريغة  �شتكون من دبة حانوت باجتاه  الثانية  العمل  اما منطقة 
وت�شمل منطقة راأ�ص النقب، حيث �شتكون حتويلة ال�شري لهذه املنطقة 
الل�شن حيث يتم جتهيزها  ابو  القدمي/  النقب  خارجية �شمن طريق 
اإعادة  على  العمل  ليتم  ال�شالمة  عنا�شر  بجميع  وتعزيزها  وتاأثيثها 

ان�شاء الطريق.
اال�شفلتية  الطبقات  اإزال���ة  على  امل�شروع  يف  االأع��م��ال  وت�شمل 
القائمة وطبقات الر�شف و�شوال اىل طبقات التاأ�شي�ص وتنفيذ طبقات 
التاأ�شي�ص والر�شف �شامال طبقتي الفر�شيات وثالث طبقات من اخللطة 
اال�شفلتية ب�شماكة 21 �شم ح�شب الدرا�شات التي متت لهذه الطبقات، 
وكتف  م�شارب  ثالثة  لت�شبح  القائمة  امل�شارب  تو�شعة  اإىل  اإ�شافة 
للقادم من العقبة باجتاه عمان وم�شربني وكتف لل�شري القادم من عمان 
اإعادة  م�شروع  ملا مت تنفيذه يف  م�شابه  العقبة مبقطع عر�شي  باجتاه 
 217 بطول  تنفيذه  من  االنتهاء  مت  الذي  ال�شحراوي  الطريق  ان�شاء 
كم من ج�شر املطار و�شوال اىل املريغة كما ي�شمل العمل تاأثيث الطريق 

بعنا�شر ال�شالمة العامة.
تبذل؛  والتي  امل�شروع  على  العاملني  جهود  الك�شبي  الوزير  وثمن 

ل�شمان ا�شتكمال االأعمال فيه �شمن املدد الزمنية املتفق عليها.

*عمان 
تراأ�ص رئي�ص جمل�ص مفو�شي هيئة تنظيم الطريان املدين، رئي�ص 
هيثم  الكابنت  امل��دين  للطريان  العربية  للمنظمة  التنفيذي  املجل�ص 
التي   65 ال�  دورته  يف  للمنظمة  التنفيذي  املجل�ص  اجتماعات  م�شتو، 

انطلقت اأعمالها الثالثاء يف العا�شمة املغربية الرباط.
اأكد م�شتو اأهمية عقد هذه الدورة التي  وبح�شب بيان للمفو�شية 
امل�شرتك  العربي  العمل  مبنظومة  الرقي  �شاأنها  من  ملفات  �شتبحث 
وحتقيق التكامل واالأهداف امل�شرتكة يف قطاع الطريان املدين العربي، 
اإ�شافة اإىل درا�شة التو�شيات والقرارات الفنية التي �شيتم رفعها اإىل 

اجلمعية العامة.
واأ�شار اإىل اأن هذا االجتماع يناق�ص تقييم االإجنازات املحققة يف 
املجال التقني خالل الفرتات ال�شابقة، م�شددا على اأهمية اأداء ر�شالة 
املجل�ص كاملة اأمال يف حتقيق تطلعات هذا القطاع الهام الذي يعد من 

اأهم حمركات اقت�شاد الدول.

الجمعية الفلسفية األردنية تعقد 
مؤتمرها الحادي عشر آب المقبل

  
*عمان 

دعت اجلمعية الفل�شفية االأردنية، الراغبني بامل�شاركة يف موؤمترها 
ملخ�شاتهم  لتقدمي  املقبل،  اآب   18 يف  �شيعقد  ال��ذي  ع�شر  احل��ادي 

البحثية يوم 10 متوز املقبل، كحد اأق�شى.
املوؤمتر،  برنامج  ي�شمل  اجلمعية،  عن  �شادر  �شحفي  بيان  وبح�شب 
عدة  والعلم"،  الفل�شفة  "موؤمتر  عنوان:  حتت  اأيام،   3 ل�  ي�شتمر  الذي 
املعا�شرة،  التحوالت  �شوء  يف  والعلم  الفل�شفة  مفهوم  ه��ي:  حم��اور 
بني  والعلم  والفل�شفة  واالختالف،  التوافق  تاريخ  والعلم  والفل�شفة 
املعا�شرة  للفيزياء  الفل�شفية  واالأ�ش�ص  واالإن�شانية،  الطبيعية  العلوم 
يف القرن الع�شرين، والتوا�شل التكنولوجي والتوا�شل االجتماعي من 
منظور نقدي، والف�شيولوجيا الدماغية والهند�شة اجلينية وم�شتقبل 

االإن�شان.
الربوفي�شور  ع�شر  احل��ادي  املوؤمتر  ب�شخ�شية  اجلمعية  وحتتفي 
بامل�شاركة  ال��راغ��ب��ني  ع��ل��ى  اأن  اجلمعية  وب��ي��ن��ت  غ�شيب.  ه�����ش��ام 
https://forms.gle/  :والت�شجيل املرفق  للرابط  ال��دخ��ول 
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*موسكو
الت�شعيد  م�شل�شل  من  حلقة  اأح��دث  يف 
والتاأزم بني وا�شنطن ومو�شكو، اأعلنت وزارة 
جمل�ص  مناق�شة  بدء  الرو�شية  اخلارجية 
اإدارتها ن�شخة جديدة من مفهوم ال�شيا�شة 
احل��رب  ���ش��وء  على  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة 

االأوكرانية، واالأزمة احلادة مع الغرب.
فاإن  الرو�شية،  اخلارجية  بيان  ووف��ق 
ن�شخة  اإع��داد  ملناق�شة  عقد  قد  اجتماعا 
اخلارجية  ال�شيا�شة  مفهوم  م��ن  ج��دي��دة 
الرو�شية، وفقا لتعليمات الرئي�ص الرو�شي، 
ناق�ص  :"االجتماع  واأن  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري 
مهام ال�شيا�شة اخلارجية الرو�شية يف �شوء 
جذريا،  املتغرية  اجليو�شيا�شية  احلقائق 
والتي تطورت نتيجة اإطالق العنان للحرب 
ذريعة  حتت  بالدنا،  �شد  املعلنة  الهجينة 
الو�شع يف اأوكرانيا، مبا يف ذلك اإحياء نظرة 
الرو�شوفوبيا،  كهف  من  الأوروب��ا  عن�شرية 

الإلغاء رو�شيا وكل ما هو رو�شي".
وبعد  وا�شنطن،  "اإن  بالقول:  وتابعت 
اأن اأخ�شعت الغرب بالكامل، جتاوزت نقطة 
بالتاأكيد على هيمنتها  الالعودة يف هو�شها 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ال��ع��امل ب���اأي ث��م��ن، وقمع 
متعدد  عامل  لت�شكيل  املو�شوعية  العملية 

االأقطاب".
ويرى مراقبون وخرباء اأن هذه اخلطوة 
قد  ووا�شنطن  مو�شكو  بني  التوتر  اأن  تعني 
اإع���ادة  حتتم  ب��ات��ت  خ��ط��رية،  م��دي��ات  بلغ 
واال�شتباك  اللعبة  قواعد  مبجمل  النظر 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف امل��ع��رتك ال�����دويل، مبا 
االأوكرانية  احلرب  بعد  ما  وعامل  يتنا�شب 
احلرب  منذ  دولية  اأزمة  اأخطر  متثل  التي 

العاملية الثانية.
هذه  اإن  القول  حلد  املراقبون  ويذهب 
حتول  ونقطة  فارقة  ت�شبح  تكاد  اللحظة 
يف م�شهد العالقات والتوازنات الدولية، واأن 

الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  ما  عامل  �شيغة 
تكاد  ال�شابق  ال�شوفييتي  االحت��اد  وتفكك 
واأدوار  قوى  ب��روز  ل�شالح  اأنفا�شها،  تلفظ 

تطالب بتعددية االأقطاب.
باإعادة  الرو�شي  القرار  على  وتعليقا 
اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  م��ف��ه��وم  يف  ال��ن��ظ��ر 
الدكتور  يقول  ر�شمها،  واإع���ادة  الرو�شية 
حممد �شالح احلربي، اخلبري اال�شرتاتيجي 
ح��وار  يف  ال��دول��ي��ة،  بالعالقات  والباحث 
اأعتاب  على  "نحن  عربية:  نيوز  �شكاي  مع 
ال��راب��ع، وهي  �شهرها  دخ��ول ه��ذه احل��رب 
حرب خمتلفة متاما عن احلروب التقليدية 
مت�شعبة  ح��رب��ا  ن�شهد  فنحن  امل��ع��ه��ودة، 
اجلبهات واملجاالت، فهي حرب طاقة وغاز 
وحرب  ومعلوماتية،  تكنولوجية  وح��رب 

نف�شية وا�شتخبارية، وهكذا دواليك".
مردفا: "لدرجة اأن العامل باأ�شره يقف 
ال�شديد  تاأثره  بفعل  اأ�شابعه  اأطراف  على 
وبخا�شة  اخلطرية  احلرب  هذه  بتداعيات 
وتعطل  اأجمع،  للعامل  الغذائي  االأمن  على 
هذا  يف  واالإم��داد  التوريد  �شال�شل  وت�شرر 
االأمم��ي��ة  املنظمات  اأن  ل��درج��ة  االإط����ار، 
اأزم���ة غ��ذاء  وال��دول��ي��ة تتحدث ع��ن ب��دء 
يف  حتى  املجاعة  �شبح  اإطالل  وعن  عاملية، 
العديد من بقاع االأر�ص بفعل تبعات االأزمة 

االأوكرانية".
ر�شم  اأم����ام  "نحن  احل��رب��ي:  وي��ت��اب��ع 
لل�شيطرة  جديدة  جيو�شيا�شية  خارطة 
والنفوذ حول العامل، بناء على نتائج حرب 
هذه،  امل�شتقبلية  وتداعياتها  العظام  ك�شر 
الوقت  ك�شب  رهانات  تت�شارع  غ�شونها  ويف 
واال�شتنزاف ومن �شي�شرخ توجعا واأملا قبل 
التو�شل  من  بد  ال  النهاية  يف  لكن  االآخ��ر، 
جدا  باهظة  التكلفة  ك��ون  و�شط  حللول 
على العامل ككل، حيث اأن اأكرث من 52 دولة 
باتت متلكئة يف ت�شديد ديونها، كما اأن 12 

دولة باتت عاجزة متاما عن �شدادها، وق�ص 
على ذلك".

وع��ل��ي��ه ي���رى اخل��ب��ري اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
هذا  الرو�شي  "االإعالن  اأن:  والع�شكري 
لتوظيف  مو�شكو  �شعي  م��ع  مت��ام��ا  يت�شق 
ال�شغط  واأدوات  اأوراق  خمتلف  وتفعيل 
العمل  عرب  والناتو،  وا�شنطن  �شد  لديها 
اخلارجية  ب�شيا�شاتها  النظر  اإع��ادة  على 
اإ�شدار  حتى  قبال  لها  �شبق  وهي  حيالهما، 
تقدمتها  ال�شديقة  غ��ري  ب��ال��دول  قائمة 

الواليات املتحدة".
املتحاربة  "فالدول  ي�شيف:  وه��ك��ذا، 
االإج��راءات  تتبادل  ما  ع��ادة  واملت�شارعة 
واحل���روب،  االأزم���ات  اأوق���ات  يف  العقابية 
على  و�شيا�شاتها  مواقفها  جممل  وتراجع 
املايل  ال�شخ  حجم  واأن  خا�شة  ذلك،  �شوء 
اأوك��ران��ي��ا،  نحو  ال��غ��رب  قبل  م��ن  ال��ه��ائ��ل 
متاما  تدمر  التحتية  بناها  تكاد  وال��ت��ي 
ع��ل��ى ي��د اجل��ي�����ص ال��رو���ش��ي ال����ذي ف�شل 
عن  االأوكرانيني  واجلنوب  ال�شرق  تقريبا 
بات  اللعب  اأن  يثبت  البالد،  مناطق  بقية 
هي  حقيقتها  يف  احلرب  واأن  املك�شوف  على 
حممومة  حرب  واأمريكا".فهي  رو�شيا  بني 
ك��ام��ل��ة االأرك�����ان ب��ني ال��ط��رف��ني ال��رو���ش��ي 
م�شيفا:  احل��رب��ي،  ي��رى  كما  واالأط��ل�����ش��ي، 
مراجعات وتعديالت يف ال�شيا�شات  "وهكذا 
الدفاعية  امل�شامري  جممل  ويف  اخلارجية 
اأمر  هو  وغريها،  واالأمنية  واالقت�شادية 
ووفق  املتنازعني،  الطرفني  كال  ومن  متوقع 
عن  ه��ذا  مو�شكو  اإع���الن  فهم  ميكننا  ذل��ك 
لل�شيا�شة  جديد  مفهوم  بلورة  اعتزامها 
احلرب  هذه  �شوء  على  لرو�شيا،  اخلارجية 
ومتو�شعات  ا�شطفافات  من  اأحدثته  وم��ا 
جديد  ع��امل  ح��ي��ال  اأن��ن��ا  مبعنى  دول��ي��ة، 
يت�شكل ما يقت�شي اإعادة ت�شكيل ال�شيا�شات 

واال�شرتاتيجيات".)�شكاي نيوز(

موسكو تعيد صياغة سياستها 
الخارجية.. هل تتغير قواعد االشتباك؟

اليونيسف : تغير المناخ وكورونا 
واألزمة أألوكرانية ثالثة مخاطر 

تهدد األمن الغذائي العالمي
*عمان 

"اليوني�شف"  للطفولة  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة  ح���ذرت 
االأربعاء، من اأن العامل يتحول ب�شرعة اإىل "قنبلة افرتا�شية" 
فيما يتعلق بوفيات االأطفال التي ميكن الوقاية منها واالأطفال 

الذين يعانون من الهزال.
"رغم زيادة م�شتويات الهزال ال�شديد لدى  اأنه  واأ�شارت اإىل 
التمويل  فاإن  للحياة،  املنقذ  العالج  تكاليف  وارتفاع  االأطفال، 
معر�ص  الهزال  من  يعانون  الذين  االأطفال  حياة  الإنقاذ  العاملي 

اأي�شا للخطر"،بح�شب املوقع اأالإلكرتوين للمنظمة.
"حتى  را�شل  كاثرين  لليوني�شف،  التنفيذية  املديرة  وقالت 
االأم��ن  على  اأالأوك��ران��ي��ة  احل��رب  فر�شتها  التي  ال�شغوط  قبل 
وال�شدمات  النزاعات  كانت  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الغذائي، 
االأ�شر  قدرة  على  كارثية  بتبعات  تلقي  وك�وفيد-19  املناخية 

على اإطعام اأطفالها".
واأ�شارت اإىل اأنه "يف الوقت احلايل، ال يح�شل نحو 10 ماليني 
على  ال�شديد  الهزال  من  يعانون  ممن   )3 كل  بني  من   2( طفل 
عالجا  متثل  والتي  لال�شتخدام،  اجلاهزة  العالجية  االأغذية 

اأكرث فعالية للهزال".
العاملية  ال�شدمات  من  جمموعة  اأن  من  املنظمة،  وح��ذرت 
راأ�شها  اأنحاء العامل وعلى  التي تواجه االأمن الغذائي يف جميع 
من  التعايف  �شبيل  يف  االقت�شادات  ومعاناة  االأوكرانية،  احلرب 
كورونا، وظروف اجلفاف امل�شتمرة يف بع�ص البلدان ب�شبب تغري 
املناخ، تهيئ الظروف لزيادة كبرية يف امل�شتويات العاملية للهزال 

ال�شديد".
ويعاين ما ال يقل عن 13.6 مليون طفل دون �شن اخلام�شة من 
الهزال ال�شديد، يف جميع اأنحاء العامل، ما يت�شبب يف حالة وفاة 

واحدة من كل 5 حاالت وفاة بني هذه الفئة العمرية.

الجامعة العربية تشارك 
بالمنتدى اإلسباني العربي 

للخدمات السمع بصرية
  

*القاهرة 
�شارك وفد اجلامعة العربية يف اجلل�شة االفتتاحية للدورة 
ب�شرية"  "ال�شمع  للخدمات  العربي  االإ�شباين  للمنتدى  االأوىل 
العام  اأمينها  برئا�شة  مدريد،  االإ�شبانية  العا�شمة  يف  العامة 

اأحمد اأبو الغيط.
واأو�شحت اجلامعة يف بيان لها اليوم، اأن اأبو الغيط، اكد يف 
كلمته االفتتاحية للمنتدى اأن هذه اخلطوة ت�شكل لبنة جديدة 
ج�شور  ومد  العربية-اال�شبانية  العالقات  تنمية  طريق  على 
ودعم  التاريخي  والتفاعل  ال�شداقة  رواب��ط  وتعزيز  احل��وار 
حماربة  ومنها،  امل�شرتكة،  التحديات  ومواجهة  التنمية  ق�شايا 
الهجرة غري  التطرف ومواجهة موجات  والق�شاء على  االرهاب 

النظامية اإ�شافة اىل التحول املناخي.
من  يطرحه  فيما  تكمن  املنتدى  اأهمية  ان  الغيط  اأبو  وبني 
واأف�شل  اخل��ربات  وتبادل  للحوار  جمال  من  يوفره  وما  ق�شايا 
والعامل  اإ�شبانيا  يف  الرقمي  االإعالم  مبجال  للمعنيني  املمار�شات 
ج�شر  لبناء  و�شل  همزة  ي�شكل  املنتدى  اأن  اىل  الفتا  العربي، 
جديد بني ثقافتني طاملا جمعتهما اأوثق الو�شائج والروابط على 

امل�شتوى احل�شاري وال�شعبي وال�شيا�شي.

األمم المتحدة تحذر: سوء 
التغذية الحاد يهدد األطفال 

في جميع أنحاء العالم
  

*لندن 
حذرت االأمم املتحدة من تزايد عدد االأطفال، الذين يعانون 

�شوء التغذية احلاد يف جميع اأنحاء العامل.
املنظمة  وهي  اليوني�شيف،  عن  �شي،  بي  البي  هيئة  ونقلت 
االأممية التي تعني بالطفولة، اأن �شبب ذلك يعود ملجموعة من 
كورونا  فريو�ص  وباء  من  كل  لتبعات  املتداخلة  واالآثار  العوامل 

وتغريات املناخ والنزاعات امل�شلحة يف العامل.
ارتفاع  مع  مكلفا  اأ�شبح  االأطفال  ه��وؤالء  عالج  اأن  واأ�شافت 
تكلفة ما يعرف ب�"الغذاء العالجي"، اأي العالج مبنهج التغذية 

الطبية.

البرلمان العربي يحذر من خطورة 
ترك الدولة الليبية فريسة لموجات 

العنف بين األطراف المتصارعة
*القاهرة 

التي  التطورات  اإزاء  البالغ  العربي عن قلقه  اأعرب الربملان 
م�شلحة  ا�شتباكات  من  طرابل�ص  الليبية  العا�شمة  �شهدتها، 
منحى  نحو  الدولة  تاأخذ  �شوف  كونها  جديدة  عنف  وموجات 
خطري �شيق�شى على كل اجلهود املبذولة لعودة اال�شتقرار واالأمن 

اإليها.
وحتكيم  النف�ص  �شبط  اإىل  الليبية  االأطراف  الربملان  ودعا 
االأرواح  على  حفاظا  العليا؛  الوطنية  امل�شلحة  وتغليب  العقل 
احلرجة  املرحلة  هذه  من  واخل��روج  الليبي  ال�شعب  ومقدرات 

باأقل اخل�شائر.
واأكد الربملان العربي دعمه الكامل لكل ما من �شاأنه اأن ي�شاهم 
يف عودة اال�شتقرار اإىل الدولة الليبية وعودة لغة احلوار اإىل 
�شاحتها وبني اأطرافها املختلفة، و�شوال اإىل اإجراء االنتخابات 
الت�شريعية والرئا�شية، حمذرا من خطورة ترك الدولة الليبية 

فري�شة ملوجات من العنف بني االأطراف املت�شارعة.
امل�شار  جلنة  اجتماعات  اأهمية  على  العربي  الربملان  و�شدد 
التي  الليبية  والدولة  النواب  جمل�ص  بني  امل�شرتكة  الد�شتوري 
املتحدة  االأمم  وبرعاية  العربية  م�شر  جمهورية  ت�شت�شيفها 
وحتقيق  ليبيا  يف  واال�شتقرار  االأم��ن  تعزيز  نحو  قدما  للدفع 

تطلعات �شعبها يف العي�ص الكرمي.
من  حا�شمة  مبرحلة  متر  ليبيا  اأن  العربي  ال��ربمل��ان  واأك��د 
واالتفاق  واح��دا  �شفا  الوقوف  اجلميع  من  تتطلب  تاريخها، 
وقف  عن  ف�شال  اخلالفات،  �شفحات  وطي  حم��ددة  اآليات  على 
مكانتها  اإىل  ليبيا  لعودة  متهيدا  وذلك  اخلارجية،  التدخالت 

ودورها الفاعل على امل�شتوى العربي واالإقليمي والدويل.

العواصف الرملية تتسبب بحاالت 
اختناق وضيق التنفس في العراق

*بغداد
العراق  ت�شرب  التي  العاتية  الرتابية  العوا�شف  تتوا�شل 
بحدوث  ت�شببت  وال��ت��ي  وال��ث��الث��اء،  االث��ن��ني  يومي  م��دى  على 
املحافظات  خمتلف  يف  التنف�ص  و�شيق  االختناق  حاالت  اآالف 
العراقية، التي ت�شررت معظمها بهذه العوا�شف التي �شبغت كل 

�شيء باللون الربتقايل ال�شاحب.
العراقية  املحافظات  من  العديد  اأعلنت  ذل��ك  اإث��ر  وعلى 
والب�شرة  بغداد  كمحافظات  واملدار�ص،  الر�شمي  الدوام  تعطيل 
وكربالء  واملثنى  وبابل  ووا�شط  وكركوك  ق��ار  وذي  والنجف 
و�شالح الدين واالأنبار ودياىل، وك�شفت وزارة ال�شحة العراقية 
تعر�شوا  �شخ�ص  اآالف   4 من  اأك��رث  اأن  عن  حتديثاتها  اآخ��ر  يف 

لالختناق جراء العا�شفة املتوا�شلة.
الرملية،  العوا�شف  هذه  بدء  منذ  مرة  من  اأك��رث  وتوقفت 
حركة املالحة اجلوية والبحرية يف العديد من مطارات البالد 

وموانئها بفعل �شوء االأحوال اجلوية وتدين م�شتويات الروؤية.
بدء  الحتمال  اأ�شارت  العراقية  اجلوية  االأن��واء  اأن  ورغم 
عودة  توقعت  لكنها  الثالثاء،  م�شاء  تدريجيا  العا�شفة  انح�شار 

الطق�ص املغرب يف عموم البالد يف يوم اجلمعة القادم.
العاتية  والرملية  الرتابية  العوا�شف  موجات  وت��ت��واىل 
هذا  من  االأول  الن�شف  خالل  م�شبوقة  غري  ب�شورة  العراق  يف 
�شاعات  لها منذ  التي تتعر�ص  العا�شفة احلالية  واآخرها  العام، 
�شح  اأن  ومناخيون  بيئيون  خرباء  ويرى  الباكرة.  االإثنني  فجر 
اجلوفية  للمياه  ذلك  وقع  على  املتعاظم  واال�شتهالك  االأمطار 
التغري  اأكالف  م�شاعفة  يف  ي�شهم  ما  هو  ومراقبة،  �شوابط  دون 
الت�شحر  نطاقات  بات�شاع  املهدد  العراق  على  الباهظة  املناخي 
واجلفاف داخله، وهو ما ينعك�ص ب�شكل وا�شح عرب هذه العوا�شف 
الرتابية غري امل�شبوقة. وت�شكل زيادة الغطاء النباتي وزراعة 
غابات باأ�شجار كثيفة تعمل كم�شدات للرياح، وت�شييد م�شاحات 
واأحزمة خ�شراء حميطة باملدن والبلدات العراقية، اأحد اأهم 
واحتواء  الرملية  العوا�شف  معدل  بخف�ص  الكفيلة  اخلطوات 

اآثارها املدمرة، والعمل على تنقية الهواء كما يرى اخلرباء.
وعن التداعيات ال�شلبية ال�شحية لهذه العوا�شف خا�شة مع 
ت�شجيل اآالف حاالت االختناق بفعلها، يقول الطبيب العراقي، 
هذه  "تتايل  عربية:  نيوز  �شكاي  مع  حديث  يف  بختيار،  زام��و 
العوا�شف اخلانقة بكل معنى الكلمة ب�شكل يكاد يكون اأ�شبوعيا 
على  خطرية  تداعيات  عليه  �شيرتتب  يومي،  �شبه  نقول  ال  كي 
باالأمرا�ص  امل�شابون  �شيما  وال  للمواطنني  العامة  ال�شحة 
يتم  حيث  واحل�شا�شية،  التنف�شي  اجلهاز  واأم��را���ص  املزمنة، 
ت�شجيل وفيات واآالف حاالت االختناق يف خمتلف امل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية العراقية".

*وكاالت 
زعيم  اأن  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  ذك���رت 
كوريا ال�شمالية، كيم جونغ اأون، انتقد تعامل 
امل�شوؤولني يف بالده مع اأول تف�ص موؤكد ر�شميا 

ملر�ص كوفيد-19 وو�شفه باأنه "غري نا�شج".
م�شوؤويل  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  واتهم 
احلكومة بعدم الكفاءة والتقاع�ص مع انت�شار 

االإ�شابات باحلمى يف اأنحاء البالد.
و�شجلت كوريا ال�شمالية 232،880 اإ�شابة 
جديدة باأعرا�ص "احلمى"، ف�شال عن ر�شد 6 

بتف�شي  مرة  الأول  البالد  اعرتاف  بعد  وفيات 
كوفيد-19 يف االأ�شبوع املا�شي.

 وقالت وكالة االأنباء املركزية الكورية اإن 
ال�شيا�شي  املكتب  اجتماع  راأ�ص  اأون  جونغ  كيم 
وذكر  الثالثاء،  اأم�ص  احلاكم،  العمال  حلزب 
يف  ال��دول��ة  ق���درات  ن�شوج  "عدم  اأن  خالله 
التعامل مع االأزمة" زاد من "تعقيد و�شعوبات" 
"الوقت  ي��ك��ون  عندما  اجل��ائ��ح��ة  مكافحة 

ي�شاوي حياة".
ومنذ االإعالن الأول مرة عن انت�شار مر�ص 

 1.72 ال�شمالية  ك��وري��ا  �شجلت  ك��وف��ي��د-19 
مليون اإ�شابة باأعرا�ص احلمى ت�شمل 62 وفاة 

حتى م�شاء الثالثاء.
ويف ظل خماوف من قلة اللقاحات والبنية 
املعزول،  البلد  يف  املالئمة  ال�شحية  التحتية 
اأن  الكورية  املركزية  االأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت 
لعالج  اإر����ش���ادات  �شاغوا  ال�شحة  م�����ش��وؤويل 
زائدة  جرعات  تناول  منع  بهدف  كوفيد-19 
العالج  يف  االأخطاء  من  وغريها  العقاقري  من 

التي اأدت اإىل الكثري من الوفيات امل�شجلة.

*وكاالت 
ك�شف تقرير ر�شمي اأمريكي اأن حجم �شوق 
زاد  املتحدة  ال��والي��ات  يف  النارية  االأ�شلحة 

عدة اأ�شعاف خالل 20 عاما.
العدل  وزارة  ن�شرته  تقرير  اأظهر  فقد 
اأن �شركات ت�شنيع  اأم�ص الثالثاء،  االأمريكية، 
خالل  اأنتجت  االأمريكية  النارية  االأ�شلحة 
قطعة  مليون   140 حوايل  املا�شيني  العقدين 

�شالح خم�ش�شة لالأفراد.
واأ�شار التقرير اإىل اأن ال�شركات االأمريكية 
ن���اري  ���ش��الح  ق��ط��ع��ة  م��ل��ي��ون  اأن��ت��ج��ت 139 
مليون   11.3 بينها  لالأفراد،  للبيع  خم�ش�شة 
وفقا  لوحدها،   2020 العام  يف  اأنتجت  قطعة 

لفران�ص بر�ص.
باإنتاجها،  االأمريكية  ال�شوق  تكتف  ومل 
فبح�شب التقرير، ا�شتوردت الواليات املتحدة، 
يف الفرتة نف�شها، 71 مليون قطعة �شالح ناري 
و�شدرت 7.5 مليون قطعة فقط، االأمر الذي 
النارية  االأ�شلحة  م��ن  الهائل  الكم  يعك�ص 
ت�شاعد  يف  �شاهم  وال��ذي  البالد  يف  املتوفرة 
اأعمال العنف امل�شلح وجرائم القتل وعمليات 

االنتحار.
�شناعة  ق��ط��اع  ف����اإن  ال��ت��ق��ري��ر،  ووف����ق 
ال�شنوات  اأ�شعافًا خالل  زاد  النارية  االأ�شلحة 

الع�شرين املا�شية، اإذ اإن عدد �شركات �شناعة 
من  زاد  املتحدة  الواليات  يف  العاملة  ال�شالح 
 16،936 اإىل   2000 العام  يف  �شركة   2222

�شركة يف العام 2020.
لالأ�شلحة  ال�شنوي  االإن��ت��اج  قفز  ب���دوره 
 3.9 من  التجاري  للبيع  املخ�ش�شة  النارية 
مليون   11.3 اإىل   2000 ع��ام  قطعة  مليون 
الرقم  هذا  باأن  علمًا   ،2020 العام  يف  قطعة 
 11.9 بت�شجيله   2016 العام  يف  ذروت��ه  بلغ 

مليون قطعة �شالح.
االأمريكيون  كان  اإذا  اأنه  التقرير  واأظهر 
الذي  النوع  اآلية،  الن�شف  االأ�شلحة  يف�شلون 
ا�شُتخدم يف تنفيذ العديد من عمليات اإطالق 
منهم  العظمى  الغالبية  فاإن  اجلماعية،  النار 
من  اأوتوماتيكية  ن�شف  م�شد�شات  ا���ش��رتت 
ودقيق  الثمن  زهيد  �شالح  وه��و  ملم،   9 عيار 
ال�شالح  وي�شبه  اال�شتخدام  و�شهل  الت�شويب 

الذي ت�شتخدمه ال�شرطة.
ال�شلطات  ت��واج��ه  اأخ�����رى،  ج��ه��ت��ه  م��ن 
"ال�شبحية"،  االأ�شلحة  يف  زي��ادة  االأمريكية 
وهي عبارة عن م�شد�شات اأو بنادق تباع اأجزاء 
ب�شع  مقابل  املنزل  يف  �شنعها  وميكن  مفككة 
بع�ص  �شراء  ميكن  كما  ال���دوالرات  من  مئات 
بوا�شطة  اإنتاجها  اأو  االإنرتنت  عرب  اأجزائها 

طابعة ثالثية االأبعاد.
تنتجها  التي  النارية  لالأ�شلحة  وخالفًا 
م�شانع ال�شالح فاإن هذه "االأ�شلحة ال�شبحية" 
الذي يجعل  االأمر  اأرقاما ت�شل�شلية،  ال حتمل 
تقفيها مهمة �شبه م�شتحيلة، ومن هنا ا�شمها، 
كما اأن بيعها و�شراءها ال يحتاج اإىل ترخي�ص 
كونها ال تباع كاملة بل اأجزاء مفككة وبالتايل 

ال ُتعترب �شالحًا كاماًل.
االأ�شلحة  من  النوع  هذا  م�شرتي  اأن  ومبا 
فهم  �شالح،  حمل  رخ�شة  اإىل  يحتاجون  ال 
م�شرتي  على  املفرو�شة  للقيود  يخ�شعون  ال 
�شحيفة  مثل  التقليدية  النارية  االأ�شلحة 

ال�شوابق واالأهلية العقلية والنف�شية.
"االأ�شلحة  ع��دد  ف��اإن  التقرير،  وبح�شب 
ال�شبحية" التي �شادرتها ال�شرطة االأمريكية 
مقابل  �شالح  قطعة   19،344 بلغ   2021 يف 

1،758 قطعة يف 2016.
جو  االأمريكي  الرئي�ص  �شدد  اأبريل،  ويف 
من  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  املتعلقة  ال��ق��واع��د  ب��اي��دن 
على  جمربين  جتارها  اأ�شبح  اإذ  االأ�شلحة، 
كما  ال��زب��ون  ���ش��واب��ق  ب�شحيفة  التدقيق 
ت�شل�شلي  رقم  بحفر  ملزمني  م�شنعوها  اأ�شبح 
الرئي�شية  االأج�����زاء  م��ن  ج���زء  ك��ل  ع��ل��ى 

لها. املكونة 

كيم ينتقد تعامل المسؤولين 
»غير الناضج« مع أزمة كوفيد-19

أميركا.. سوق األسلحة النارية 
زاد أضعافا خالل عقدين

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
االأردنية  الباراملبية  اللجنة  بحثت 
التعاون  ل��ل��ج��ودو،  االأردين  واالحت���اد 
امل�����ش��رتك يف جم���ال اإدخ�����ال ري��ا���ش��ة 
اأن�شطة  ���ش��م��ن  للمكفوفني  اجل����ودو 

اللجنة.
الباراملبية،  اللجنة  لبيان  ووفقا 
جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�ص اللجنة 
ال��رز،  اأب��و  ح�شني  الدكتور  الباراملبية 
برئا�شة  للجودة  االأردين  االحتاد  وفد 
علي حمل�ص، ونائب رئي�ص االحتاد �شند 
ال�شر جرير الق�شاة،  اخل�شاونة، واأمني 
وم����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودو 

�شليمان ال�شعودي.
اأن  اللقاء  خ��الل  ال���رز،  اأب���و  واأك���د 
ريا�شة  اإدخ��ال  على  منفتحة  اللجنة 
اجل���ودو وال��ري��ا���ش��ات االأخ����رى �شمن 

اأن�شطتها.
موعدا  اجلانبان  "حدد  واأ���ش��اف، 
بن  عبداهلل  ملدر�شة  م�شرتكة  ل��زي��ارة 
على  للم�شاهدة  للمكفوفني  مكتوم  اأم 
مع  ومناق�شته  املو�شوع  وط��رح  الواقع 
اجل��وان��ب،  جميع  م��ن  امل��در���ش��ة  اإدارة 

للمدربني  دورات  عقد  اإىل  باالإ�شافة 
التعامل  واأ�شاليب  وامل�شرفني حول طرق 
بني  االت��ف��اق  اأن  وب��ني  املكفوفني".  م��ع 

ول���وازم  اأدوات  ح�شر  على  اجل��ان��ب��ني 
النواق�ص،  وا�شتكمال  املتوفرة  التدريب 
املرحلة  يف  التدريب  موقع  يكون  واأن 
االأوىل يف مدر�شة عبداهلل بن اأم مكتوم، 

�شتعد  الباراملبية  اللجنة  اأن  اإىل  م�شريا 
عبداهلل  مدر�شة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
اجلودو  احتاد  مع  بالتن�شيق  مكتوم  بن 

لتحديد واجبات ومهام كل طرف.

*وكاالت
يجمع  الذي  ال�شريفني  احلرمني  خادم  كاأ�ص  نهائي  ي�شهد 
ملعب  على  املقبل  اخلمي�ص  م�شاء  والفيحاء  الهالل  فريقي 
الطرفني  جنوم  من   10 غياب  جدة  يف  اهلل  عبد  امللك  مدينة 

الأ�شباب خمتلفة.
يغيب  اإذ  النهائي،  يف  لالعبني  فقدا  االأكرث  الهالل  ويعترب 
عنه 7 العبني منهم الثنائي االأجنبي البريويف اأندريه كاريلو، 
الذي تعر�ص اللتواء يف الركبة اإبان م�شاركته مع منتخب بالده 
والكولومبي  اأمريكا اجلنوبية،  لقارة  العامل  كاأ�ص  يف ت�شفيات 
يف  ال��دوري  يف  الفيحاء  �شد  اأ�شيب  ال��ذي  كويالر،  جو�شتافو 
املفرج ب�شبب االإ�شابة  املدافع متعب  ال�شاق. كما يغيب  ع�شلة 

نف�شها التي اأملت به االأ�شبوع املا�شي �شد �شمك يف الدوري.
وتر  يف  لقطع  ال�شهري  �شالح  البديل  املهاجم  وتعر�ص 
اآ�شيا  اأبطال  دوري  يف  االإم��ارات��ي  ال�شارقة  مباراة  يف  القدم 
املا�شي. كما يغيب منذ  التي اختتمت مناف�شاته نهاية رم�شان 
فرباير/ �شباط املا�شي العب الو�شط عبد االإله املالكي الذي 

ينفذ مرحلة التاأهيل بعد اإ�شابته بقطع يف الرباط ال�شليبي.
اأما على م�شتوى االإيقافات ف�شيغيب الظهري االأي�شر يا�شر   
املوقوف  بجانب  ال�شفراء،  البطاقات  تراكم  ب�شبب  ال�شهراين 

ان�شباطيا من غرفة ف�ص املنازعات، العب املحور حممد كنو.
 وعلى الطرف االآخر، �شيغيب عن الفيحاء الثالثي، املهاجم 
تعر�شا  اللذين  الر�شيدي  خمري  واملدافع  املنعم  العبد  مالك 
املحرتف  رفقة  االأخ��ري،  ال�شهر  يف  ال�شليبي  الرباط  الإ�شابة 
الغاين الدويل �شامويل اأو�شو الذي يعاين من متزق يف ع�شالت 

البطن من الدرجة االأوىل اأنهت مو�شمه مع الربتقايل.

ليفربول يتفوق على كبار 
البريميرليج في 2022

قلة شرب السوائل مشكلة 
تضرب جاهزية الرياضيين

*وكاالت
يعتقد فرانكو كيمنتي، الع�شو ال�شابق للجنة االأوملبية االإيطالية، 
اأن فر�ص منتخب اإيطاليا جتددت يف بلوغ كاأ�ص العامل 2022 يف قطر.

من  العب  م�شاركة  حول  ت�شيلي  �شكوى  يف  التحقيق  الفيفا،  وبداأ 
بت�شفيات  الفريقني  مباراة  خالل  م��زورة  ميالد  ب�شهادة  االإك���وادور 

اأمريكا اجلنوبية.
اإىل جلنة  اأجل تقدمي رده  ومتت دعوة االحتاد االإك��وادوري، من 

االن�شباط التابعة لالحتاد الدويل.
"هناك  ريبوبليكا  ال  �شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  يف  كيمنتي  وقال 
من  اأك��رب  ب�شكل  العامل  كاأ�ص  يف  مقعدها  اإيطاليا  توؤمن  الأن  اإمكانية 

املتوقع".
امل�شاركة،  له  يحق  ال  العًبا  اأ�شركت  االإك��وادور  اأن  "يبدو  واأ�شاف 

وقد يدفعوا ثمن ذلك غالًيا".
وتابع "اإذا مت اإثبات خطاأ االإكوادور، فاإن هناك قاعدة يف الفيفا 

تتحدث عن م�شاركة اأف�شل منتخب م�شنف وهو اإيطاليا".
نوؤمن  ونحن  اللعبة،  قواعد  ه��ذه  �شاحلنا،  يف  ه��ذا  "االآن،  واأمت 

بذلك".

*وكاالت
اإربد، خدمات جنمه الدويل خليل بني عطية، يف  يفتقد احل�شني 
على  اخلمي�ص،  اليوم  واملقررة  ال�شرحان،  مغري  اأم��ام  املقبلة  مباراته 
عمر  من  ال�شابعة  اجلولة  افتتاح  يف  بالزرقاء،  حممد  االأم��ري  �شتاد 
الدوري االأردين. وياأتي غياب بني عطية عن مباراة مغري ال�شرحان، 
اجلولة  �شمن  ال�شريح،  اأم��ام  احلمراء  البطاقة  على  ح�شوله  اإث��ر 
خ�شارة  عطية،  بني  خليل  غياب  وي�شكل  املحرتفني.  لدوري  ال�شاد�شة 
كبرية للح�شني اإربد ا�شتناًدا خلرباته وقدراته يف عملية البناء، بيد 

اأن الفريق ميتلك دكة قوية لتعوي�ص غيابه.
قد  االأردين،  للمنتخب  الفني  املدير  حمد،  عدنان  العراقي  وكان 
ا�شتدعى بني عطية ملع�شكر قطر الذي يبداأ اعتباًرا من 24 مايو/اآيار، 

حت�شرًيا لت�شفيات الدور الثالث لكاأ�ص اآ�شيا.
 ويت�شدر احل�شني اإربد، جدول ترتيب دوري املحرتفني بر�شيد 14 

نقطة من 6 مواجهات.
 5 اأ�شل  من  نقاط   6 ب�  الثامن  املركز  يف  ال�شرحان  مغري  وي�شتقر   

مواجهات، وميتلك مباراة موؤجلة اأمام الوحدات.

*وكاالت
اأ�شاد ال�شائق القطري، نا�شر العطية، برايل االأردن الدويل الذي 

يعترب من الراليات القوية واملمتعة.
بطولة  من  الرابعة  )اجلولة   2022 االأردن  رايل  اليوم  وينطلق 
عمان   – امللكي  ال�شيارات  متحف  م��ن  للراليات(  االأو���ش��ط  ال�شرق 
زين  �شركة  من  بدعم  وعامليا،  وعربيا  حمليا  مت�شابقا   26 مب�شاركة 
وال�شفر،  لل�شياحة  جرانتي  وجمموعة  ديو،  ماوننت  و�شركة  االأردن، 

ومتحف ال�شيارات امللكي، وهال وبل�ص اف ام.
الفائز  العطية  نا�شر  القطري  املت�شابق  امل�شاركني،  قائمة  ويقود 
بلقب رايل االأردن الدويل 14، وباللقب االإقليمي يف 17 منا�شبة، وفاز 
اأ�شطورة  اأن  حني  يف  للراليات،  االأو�شط  ال�شرق  بطولة  �شمن  مرة   80
الراليات الفرن�شي �شيبا�شتيان لوب قد تقدم بفوزه رقم 81 يف بطولة 

العامل للراليات يف رايل الربتغال نهاية هذا االأ�شبوع.
ال�شرق  منطقة  يف  مماثل  اإجن���از  حتقيق  اإىل  العطية  وي��ه��دف 
االأو�شط يف البحر امليت على بعد اأكرث من 4000 كم يف اأخف�ص نقطة 
ال�شرق  لبطولة  العام  الرتتيب  العطية  ويت�شدر  االأر���ص.  �شطح  على 
االأو�شط للراليات متقدما بفارق 50 نقطة عن املت�شابق االأردين عي�شى 

اأبو جامو�ص، الذي يت�شدر )مريك 2( ويطمح اإىل نيل لقبها.
الدويل:  االأردن  لرايل  االإعالمي  للمكتب  القطري  املت�شابق  وقال 
االأردن، للم�شاركة يف رايل االأردن الدويل املف�شل  اإىل  بالعودة  "�شعيد 
الطويلة  املرحلة  يف  خا�شة  قوية،  فيه  املناف�شة  �شتكون  الذي  لدي، 
االأردن  رايل  مناف�شات  �شمن  �شابقا  خ�شناها  والتي  االأردن(،  )نهر 

)دبليو اآر �شي(، و�شتكون هذه املرة املناف�شة �شعبة على اجلميع.
بالفوز  ب��داأن��ا  لنا،  بالن�شبة  جيدا  ال��ع��ام  ه��ذا  ك��ان  واأ�شاف:" 
بطولة  �شمن  والكويت  وقطر  عمان  راليات  يف  فزنا  ثم  داك��ار  برايل 
رايل  يف  اأذكياء  نكون  اأن  اإىل  بحاجة  نحن  للراليات،  االأو�شط  ال�شرق 
جتربتنا  مل�شاركة  نتطلع  االقليمي،  اللقب  يف  �شنفوز  فزنا  واإذا  االأردن 

واال�شتمتاع برايل االأردن مع اجلميع".
الرواحي  اهلل  عبد  الُعماين  مع  مناف�شة  يف  العطية  و�شيدخل 
)ايفو  فابيا  �شكودا  �شيارة  منت  على  احلمود  عطا  االأردين  ومالحه 
االإيطايل  ومالحه  العطية  خليفة  نا�شر  القطري  ومواطنه   ،)2 اآر 

جيوفاين برينات�شيني على منت �شيارة )فورد فيي�شتا اآر 5(.
االأو�شط  ال�شرق  بطولة  يف  الثاين  املركز  حقق  العطية  وك��ان 
عاما،   29 بعد  االإجن��از  هذا  تكرار  و�شيحاول   ،1993 العام  للراليات 
يف  الدويل  قطر  رايل  يف  االآن  حتى  البطولة  يف  الوحيد  فوزه  وحقق 
العام نف�شه. ويحتل كل من الرواحي والعطية حالًيا املركزين الثالث 
بعد  التقدم  اإىل  االأول  يتطلع  حيث  املت�شابقني،  بطولة  يف  والرابع 
ال�شيارة  مربد  يف  الكويت  رايل  يف  �شيارته  لها  تعر�شت  التي  امل�شاكل 
االيطايل  امل��الح  يعد  اأخ���رى،  ناحية  من  امل��ح��رك.  تلف  يف  وت�شبب 
ال�شرق  بطولة  تاريخ  يف  م�شاعد  �شائق  اأجنح  ثالث  وهو  برينات�شيني، 
مهمته  بف�شل  انت�شارا،   25 يف  باتر�شون  كري�ص  مع  وتعادل  االأو�شط، 

التي امتدت لعدة �شنوات جنًبا اإىل جنب مع القطري نا�شر العطية.
ومن املالحني املميزين الذين حققوا اإجنازات �شمن بطولة ال�شرق 
االأو�شط رونان مورغان حيث حقق 41 فوزا وماثيو باوميل ب� 28 فوزا.
للمت�شابقني بعد  ال�شرق االأو�شط  العام لبطولة  اأن الرتتيب  يذكر 
نقاط،  ب���109  قطر  من  العطية  �شالح  نا�شر  االأول:  الثالثة  اجلولة 
يليه باملركز الثاين: عي�شى اأبو جامو�ص من االأردن ب�59 نقطة، وياأتي 

باملركز الثالث عبد اهلل الرواحي من ُعمان ب� 54 نقطة.
اأما الرتتيب العام لبطولة ال�شرق االأو�شط للمالحني بعد اجلولة 
الثالثة، فياأتي باملركز االأول: ماثيو بوميل من فرن�شا ب�70 نقطة، يليه 
باملركز الثاين: عماد جمعة من االأردن ب�59 نقطة، ويف املركز الثالث 

عطا احلمود من االأردن ب� 54 نقطة.

مباراتان في افتتاح األسبوع 
السابع بدوري المحترفين اليوم

  
*وكاالت

والن�شف  ال�شاعة اخلام�شة  وال�شريح عند  يلتقي فريقا اجلزيرة 
من م�شاء اليوم اخلمي�ص على �شتاد عمان، يف افتتاح مباريات االأ�شبوع 

ال�شابع بدوري املحرتفني لكرة القدم.
وي�شهد اليوم لقاء فريقي مغري ال�شرحان واحل�شني اربد يف املباراة 

التي جتري على ملعب االأمري حممد بالزرقاء.
وت�شتاأنف املباريات اجلمعة بلقاء �شباب العقبة مع الرمثا، وال�شلط 
مع الفي�شلي، فيما تختتم مباريات اجلولة ال�شابعة يوم ال�شبت املقبل 

بلقاء �شحاب مع الوحدات و�شباب االأردن مع معان.
يليه  نقطة،   14 بر�شيد  ال��دوري  اإرب��د  احل�شني  فريق  ويت�شدر 

الفي�شلي بر�شيد 12 نقطة.

*وكاالت
اأكد املهند�ص عامر اأبو عبيد، رئي�ص اللجنة املوؤقتة للح�شني اإربد، 

اأنه �شيتم ت�شكيل جمل�ص �شريف للنادي باأ�شماء ترفع لها القبعات.
الثالثاء  م�شاء  "في�شبوك"  يف  ح�شابه  عرب  عبيد  اأبو  وا�شتعر�ص 
واإجناز  العمل  يف  املوؤ�ش�شية  تكري�ص  خالل  من  اإدارت��ه  اإجن��ازات  اأهم 

كافة االإجراءات االإدارية وفق اأنظمة بعيدا عن ا�شتخدام االأوراق. 
با�شتخدام  وفنيا  وماليا  اإداريا  نظاما  "و�شعنا  عبيد:  اأبو  واأ�شاف 

جدا". عال  م�شتوى  على   ERP
واأكمل: "�شن�شتخدم اأجهزة تقييم م�شتوى الالعبني ور�شد اأدائهم 

."CATAPULT يف التمارين واملباريات من �شركة
وامل�شتحقات  الرواتب  بدفع  ناديه  التزام  عن  عبيد  اأب��و  وك�شف 
رواتب  القدم يف مواعيدها، حيث مت االنتهاء من حتويل  لفريق كرة 

�شهر اأبريل/ ني�شان 2022.
واأمت حديثه: "التطور م�شتمر، �شكرا الإخواين يف اللجنة االإدارية 

على تفانيها يف العمل".
ويت�شدر فريق احل�شني اإربد دوري املحرتفني بر�شيد 14 نقطة مع 

ختام اجلولة ال�شاد�شة.

*وكاالت
الدولة  "مئوية  بعنوان  مفتوحا  علميا  يوما  موؤتة  جامعة  اأقامت 
يف  الريا�شة  علوم  كلية  بتنظيم  الريا�شية"،  واالإجن��ازات  االأردنية 

جامعة موؤتة وبالتعاون مع احتاد االإعالم الريا�شي.
نائبه  عوجان  عرفات  الدكتور  موؤتة  جامعة  رئي�ص  وان��ت��داب 
الدكتور مروان املو�شى لرعاية املنا�شبة، وت�شمنت الفقرة الرئي�شية، 
الدكتور  االأردنية  االأوملبية  اللجنة  رئي�ص  �شمو  لنائب  خا�شة  ندوة 
�شاري حمدان، ا�شتعر�ص خاللها م�شرية واإجنازات احلركة الريا�شية 
وال�شبابية واالأوملبية االأردنية على امتداد مائة عام، منذ عهد االإمارة 

واال�شتقالل وحتى يومنا هذا.
طالل  وامللك  االأول  اهلل  عبد  املوؤ�ش�ص  امللك  دور  حمدان  وا�شتذكر 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  ودور  اهلل  رحمهم  ط��الل  بن  احل�شني  وامللك 
الثاين يف رعاية ودعم م�شرية احلركة الريا�شية وال�شبابية يف كافة 
ارتفع  الريا�شية  االحت��ادات  عدد  اأن  عن  النقاب  كا�شفًا  املجاالت، 
مقابل   ،400 قرابة  اإىل  االأندية  عدد  ارتفع  فيما   50 ال�  قرابة  اإىل 
املن�شاآت  العديد من  اإىل جانب ت�شييد  وال�شابات،  لل�شباب  165 مركزًا 

الريا�شية يف كافة حمافظات اململكة.
ونوه حمدان خالل الندوة التي اأدارها الزميل حممد قدري ح�شن 
فخورة  االأوملبية  اللجنة  ان  اإىل  الريا�شي،  االإع��الم  احتاد  عام  اأمني 
اأكرث  بغد  وطموحة  امل�شتويات،  كافة  على  الريا�شية  باإجنازاتها 
اإ�شراقا. من جهته اأثنى املو�شى على دور كلية علوم الريا�شة يف جامعة 
وال�شبابي،  الريا�شي  والو�شط  املحلي  املجتمع  على  َوانفتاحها  موتة 

م�شيدًا بالتعاون التوثيق بني جامعة موؤتة واحتاد االإعالم الريا�شي.
وكان الدكتور زين العابدين بني هاين عميد كلية علوم الريا�شة 
يف جامعة موؤتة، األقى كلمة يف افتتاح اليوم العلمي اأكد فيها ان تاأ�شي�ص 
الدولة االأردنية وتطورها يعترب ق�شة جناح وكفاح خا�شها الها�شميون 
وطني  من��وذج  لبناء  االأوفياء  االأردن��ي��ون  ي�شاندهم  كابر،  عن  كابرًا 
فريد، كر�ص ترابط ال�شعب االأردين والتفافه حول قيادته الها�شمية.

وك�شف بني هاين عن توجه جامعة موؤتة لالحتفال العام القادم 
املوؤمتر  اإقامة  وعن  الريا�شة،  علوم  كلية  لتاأ�شي�ص  الف�شي  باليوبيل 
العلمي الثالث لعلوم الريا�شة وال�شحة خالل �شهر ت�شرين االأول املقبل، 
ال�شاحية  الخ��رتاق  �شباق  لتنظيم  الريا�شة  علوم  كلية  توجه  وعن 
بعيد  االحتفال  مبنا�شبة  احلايل،  ال�شهر  من   30 يوم  اجلامعة  لطلبة 

اال�شتقالل.

أبو عبيد: مجلس شرفي 
لنادي الحسن إربد

جامعة مؤتة تحتفي باإلنجازات 
الرياضية بمئوية الدولة األردنية

الهالل والفيحاء يفقدان
 10 نجوم في نهائي كأس الملك

بحث التعاون بين اللجنة 
البارالمبية واتحاد الجودو

*وكاالت
حقق ليفربول، فوًزا ثميًنا على ح�شاب 
م�شيفه �شاوثهامبتون، بنتيجة 2-1، م�شاء 
الثالثاء، على ملعب �شانت ماري، يف اجلولة 

37 من عمر الربميريليج.
ومت�شك ليفربول باآماله يف ح�شد لقب 
املو�شم،  ه��ذا  املمتاز  االإجنليزي  ال���دوري 

مان�ش�شرت  مع  النقاط  ف��ارق  قل�ص  بعدما 
�شيتي املت�شدر اإىل نقطة وحيدة.

لالإح�شائيات،  "اأوبتا"  �شبكة  وبح�شب 
ف���اإن ل��ي��ف��رب��ول ه��و ال��ف��ري��ق االإجن��ل��ي��زي 
يف  خ�����ش��ارة  اأي  يتلق  مل  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

الربميريليج خالل عام 2022.
ليفربول  اأن  اإىل  ال�شبكة  واأ����ش���ارت 

االإجنليزي  ال��دوري  يف  مباراة   18 خا�ص 
 15 يف  فاز  حيث   ،2022 عام  خالل  املمتاز 

لقاء، وتعادل 3 مرات.
الفوز  بهذا  ليفربول  ر�شيد  وارت��ف��ع 
اإىل 89 نقطة، بفارق نقطة خلف املت�شدر 
على  واح��دة  جولة  قبل  �شيتي،  مان�ش�شرت 

نهاية امل�شابقة.

*وكاالت
ال��ط��ب  اأك������د خم��ت�����ش��ون يف جم�����ال 
من  كبري  ع��دد  ادراك  ع��دم  اأن  الريا�شي، 
ال��ري��ا���ش��ي��ني، الأه��م��ي��ة ���ش��رب ال�����ش��وائ��ل، 
والبدنية  الفنية  جاهزيتهم  على  يوؤثر 

والطبية.
ب�شكل  االردين  الالعب  اأن  واع��ت��ربوا 
عام، ال يعي جيدا اأهمية ال�شوائل لع�شالت 
عن  لالبتعاد  ال��الع��ب  ي��دف��ع  م��ا  اجل�شم، 
على  ي��وؤث��ر  م��ا  الكافية،  ال�شوائل  ت��ن��اول 
ع�شالت اجل�شم، وينعك�ص �شلبا على االداء 

يف املناف�شات.
الريا�شي  ال��ط��ب  يف  خمت�شون  وق���ال 
االأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  وم��درب��ون 
االردنية )برتا(، اإن نق�ص �شرب ال�شوائل، 
مثل  للع�شالت،  كثرية  ا�شابات  يف  يت�شبب 
وال�شد  الع�شلية  والتقل�شات  ال��ت��م��زق 
التي  االل��ت��ه��اب��ات  اىل  اإ���ش��اف��ة  الع�شلي، 

ت�شيب اجل�شم.
واأ����ش���ار اخل��ب��ري يف ال��ط��ب ال��ري��ا���ش��ي 
واملعالج يف نادي اجلزيرة جربين منا�شرة، 
الريا�شيني  م��ن  ع��دد  اه��ت��م��ام  ع��دم  اإىل 
ب�����ش��رب ال�����ش��وائ��ل ب�����ش��ك��ل ك����اف، خ��الل 

الريا�شية،  التمارين  وممار�شة  املناف�شات 
ما يت�شبب يف العديد من اال�شابات التي قد 

تبعد الالعب عن املالعب لفرتات طويلة.
وقال منا�شرة اإن �شبب اال�شابات التي 
نق�ص  يف  يتمثل  الريا�شيون  لها  يتعر�ص 
ال�شوائل يف اجل�شم وحتديدا يف الع�شالت، 
اإىل  ال�شوائل  ت��ن��اول  �شح  يت�شبب  حيث 
�شد  اأو  تقل�ص  اأو  بتمزق  الع�شلة  ا�شابة 
ع�شلي. وك�شف منا�شرة عن ظاهرة �شلبية 
عند الالعبني، تتمثل يف حماولة تعوي�ص 
�شرب املاء، ب�شرب �شوائل اأخرى مثل املواد 
ال�شاي  مثل  ال�شاخنة  وامل�شروبات  الغازية 
والقهوة، وهو اأمر ال يفي بالغر�ص، ويبقي 
الالعب حتت خطر اال�شابة، ب�شبب نق�ص 
للماء  الع�شلة حتتاج  اأن  ال�شوائل، مو�شحا 
واالم��الح، وال ميكن تعوي�ص ذلك من دون 
الطب  يف  اخلبري  اأك��د  جانبه،  من  �شربه. 
ال���ذي يعمل،  امل��وم��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ي حم��م��د 
الرمثا،  ن���ادي  يف  طبيا  وم�شرفا  معاجلا 
اأهمية �شرب ال�شوائل بالن�شبة للريا�شيني، 

وال�شيما املاء.
يهملون  الالعبني  من  عددا  ان  وا�شاف 
ب�شرب  االهتمام  ع��دم  خ��الل  من  اأنف�شهم 

كميات كافية من ال�شوائل وخ�شو�شا املاء، 
ما يت�شبب يف العديد من اال�شابات، ب�شبب 
مطالبا  باالأمالح،  الع�شالت  تغذية  نق�ص 
اأهمية  ل�����ش��رح  تثقيفية،  ن����دوات  بعقد 
وتو�شيح  للريا�شيني،  بالن�شبة  ال�شوائل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ت��ق��دات اخل��اط��ئ��ة عند 

الريا�شيني التي حتتاج اإىل الت�شويب.
ن�شيحة  ت��وج��ي��ه  م��ن  ب��د  "ال  وق����ال 
للريا�شيني، ب�شرورة �شرب ال�شوائل بكرثة، 
بل  املفيدة  غ��ري  ال�شوائل  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
وال�شارة مثل امل�شروبات الغازية التي يلجاأ 

اإليها الكثري من الالعبني".
كما وافقهم الراأي املدرب الوطني ديان 
�شالح، باأن عددا من الالعبني، ال يتناولون 
تعدد  يف  ي�شاعد  ما  كاف،  ب�شكل  ال�شوائل 

اال�شابات يف ع�شالت اجل�شم.
على  حاليا  ي�شرف  ال��ذي  �شالح  وق��ال 
املحرتفني  دوري  يف  معان  فريق  ت��دري��ب 
مهمة  هي  كما  للع�شالت  مهمة  ال�شوائل  اإن 
للريا�شي  ولكن  اجل�شم،  اع�شاء  لبقية 
ج�شمه  يحتاج  حيث  ذل��ك،  يف  خ�شو�شية 
يدركه  ال  ما  وه��و  امل��اء،  من  اأك��رب  لكميات 

عدد من الالعبني.

مفاجأة ُتقرب إيطاليا 
من مونديال قطر

نجم الحسين إربد يغيب 
أمام مغير السرحان

السائق القطري العطية 
يشيد برالي األردن الدولي

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
ال�شركات  اأن  االقت�شاد،  يف  خرباء  اأكد 
العامة  للخزينة  رئي�شا  راف��دا  تعد  الكربى 
ما  ال�شريبية،  االإي��رادات  خالل  من  للدولة 

ي�شهم بدعم وتعزيز االقت�شاد الوطني.
االأن��ب��اء  لوكالة  اح��ادي��ث  يف  واأ���ش��اروا 
ربحية  زي���ادة  اأن  اإىل  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 
ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى ت��ع��ن��ي زي����ادة يف منو 
من  �شريفع  م��ا  بها،  تعمل  التي  القطاعات 
م�شاهمة تلك القطاعات يف منو الناجت املحلي 
االجمايل، اإ�شافة اإىل قدرتها على توظيف 
من  للتقليل  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  ك��ب��رية  اع����داد 
ال�شركات  هذه  وم�شاعدة  البطالة،  معدالت 
العمل.   يف  التكنولوجيا  وتوطني  نقل  على 
اإيجاد  �شرورة  اإىل  املعنية  اجلهات  ودع��وا 
يتعلق  فيما  حتفيزية  اقت�شادية  �شيا�شة 
لدعم  وذلك  الكربى  وال�شركات  امل�شاريع  يف 
واع��دة  اآف��اق  لفتح  ال�شركات  تلك  ومتكني 
باجتاه تعزيز االقت�شاد االأردين.   وتعرف 
عدد  يبلغ  �شركة  كل  باأنها  الكبرية  ال�شركة 
وي��ت��ج��اوز  ع��ام��ال،   250 م��ن  اأك���رث  عمالها 
ثالثة  م��وج��ودات��ه��ا  اأو  مبيعاتها  جم��م��وع 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  دينار.  ماليني 
الن�شور،  معن  الدكتور  العربية  البوتا�ص 
قال اإن زيادة ربحية ال�شركات الكربى تعني 
تعمل  التي  القطاعات  منو  زيادة  باملح�شلة 
يف  القطاع  ذلك  م�شاهمة  من  �شيزيد  ما  بها، 
انه  مو�شحا  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  منو 
زاد  ال��ك��ربى  ال�شركات  ربحية  زادت  كلما 
ما  تدفعها،  التي  والر�شوم  ال�شرائب  حجم 
ينعك�ص ايجابًا على ايرادات خزينة الدولة 
االأردنية وبالتايل زيادة قدرتها على تنفيذ 

امل�شاريع الراأ�شمالية.
ال��ق��ط��اع��ات  اأن  اإىل  ال��ن�����ش��ور  واأ����ش���ار 
التعدينية وال�شناعية تقوم بت�شدير جزء 
كبري من انتاجها، موؤكدا اأن له اأثرا مهما يف 
االأردين،  التجاري  امليزان  موؤ�شرات  حت�شني 
العمالت االجنبية  رفد  زيادة  ي�شهم يف  كما 

اإىل اململكة.
ولفت اإىل ت�شاعد الدور املحوري ل�شركة 
ال�شنوات  م���دار  على  العربية  ال��ب��وت��ا���ص 
االأردين،  االقت�شادي  امل�شهد  يف  املا�شية 
مبينا اأن هذا الدور جتّلى يف حجم مدفوعات 
تعدين  ور�شوم  و�شرائب  اأرب��اح  من  ال�شركة 
للخزينة بلغت العام املا�شي نحو 158 مليون 
دينار، بارتفاع عن العام 2020 بلغت ن�شبته 
حوايل 98 باملئة، اإ�شافة اإىل رفدها النظام 
خالل  اأجنبية  بعمالت  االأردين  امل�شريف 

العام 2021 بلغت حوايل 1.4 مليار دوالر.
على  امللحوظ  التح�شن  اأن  الن�شور  واأكد 
حجم  على  انعك�ص  لل�شركة  امل��ايل  االأداء 
ال�شركة  تنفذها  التي  الراأ�شمالية  امل�شاريع 
حتريك  على  مبا�شرة  اأث���ار  م��ن  لذلك  وم��ا 
االأخ���رى  للقطاعات  ال��ت��ج��اري��ة  العجلة 
�شركة  وم�����ش��اري��ع  ب��ن�����ش��اط��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
وامل��ق��اوالت  كال�شحن  العربية،  البوتا�ص 
والتوريد  واال�شت�شارات  والتخلي�ص  والنقل 
رئي�ص  ق��ال  ب��دوره،  اخل��دم��ات.  من  وغريها 
الدكتور  االأردن"  يف  "�شنع  حملة  منظومة 
وال�شركات  للم�شاريع  اإن  حلتم،  اأب��و  اإي��اد 
الكربى اأهمية خا�شة يف االقت�شاد االأردين، 
كبرية  اأعداد  توظيف  خا�شية  متتلك  حيث 
الكربى  ال�شركات  اأن  مبينا  العاملني،  م��ن 
متتاز يف طبيعتها باأنها م�شاريع ا�شرتاتيجية، 
الفو�شفات،وال�شناعات  ال��ب��وت��ا���ص،  مثل 
ال�شخمة.   والكيماويات  اال�شتخراجية، 
يف  عليها  يعول  الكربى  امل�شاريع  اأن  واأ�شاف 
عملها،  يف  التكنولوجيا  توطني  على  قدرتها 
الفتا اإىل اأن ال�شركات ت�شتورد التكنولوجيا 
تطويرها  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ث��م  ال��ب��داي��ات  يف 
وتوطينها، مو�شحا انها عادة ما تكون عبارة 
م�شاريع  حوله  يجتمع  رئي�ص  م�شروع  عن 
و�شركات اأخرى، واأن ال�شركات الكربى تن�شئ 
منها عناقيد �شناعية ت�شتفيد منها �شناعات 

م�شاندة و�شغرية ومتو�شطة.
حتتاج  كربى  �شركات  هناك  اأن  واو�شح 
�شغرية  ���ش��رك��ات  اأو  م�شانع  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
اأو  املعدين،  الت�شكيل  اأو  القوالب  ل�شناعة 
اإىل  اإ�شافة  املاكينات،  على  �شيانة  لعمل 
الجراء  وذلك  امل�شاندة  لل�شناعات  حاجتها 
التي  ال�شغرية  الت�شنيعية  العمليات  بع�ص 
الكربى.  ال�شركات  ل��دى  مكلفة  تكون  ق��د 
تعد  الكربى  ال�شركات  اأن  حلتم  اأب��و  واأك��د 
العمود اال�شا�ص الإن�شاء العناقيد ال�شناعية 

انت�شار  هناك  �شيكون  وبالتايل  املتعددة، 
الروابط  خالل  من  �شواء  �شناعي  وتكامل 
ت�شغل  يف  ت�شهم  ما  اخللفية،  اأو  االمامية 
م��ن��ظ��وم��ة اق��ت�����ش��ادي��ة ك��ب��رية ك��ال��ن��ق��ل، 
�شركات  ا�شتفادة  اإىل  اإ�شافة  وال��ط��اق��ة، 
التاأمني، والقطاعات ال�شغرية االأخرى التي 
ال�شركات.  ه��ذه  على  كبري  ب�شكل  تعتمد 
ولفت اإىل اأن ال�شركات الكربى ت�شكل رافدًا 
ت�شهم  حيث  ال�شريبية،  ل��الإي��رادات  كبريًا 
وخدمة  وتنمية  تطوير  يف  مبا�شرة  ب�شورة 
من  اأماًل  ال�شركات،  لهذه  املحلية  املجتمعات 
�شيا�شة  لديها  يكون  ب��اأن  املعنية  اجل��ه��ات 
اقت�شادية فيما يتعلق يف امل�شاريع وال�شركات 
�شيا�شة  على  قائمة  تكون  بحيث  الكربى، 
عميد   . ال�شركات  لهذه  وداعمة  حتفيزية 
جامعة  يف  العليا  والدرا�شات  العلمي  البحث 
الدكتور  االق��ت�����ش��ادي  واخل��ب��ري  ال��ريم��وك 
ال�شركات  اأه��م��ي��ة  اأك���د  احل��م��وري،  قا�شم 
حيث  االأردين،  االقت�شاد  حالة  يف  الكربى 
مرتفعة،  ع���ادة  اإنتاجها  قيمة  ت��ك��ون  اأن 
االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��و  يف  فت�شهم 
 . النمو االقت�شادي  وبالتايل تعزز معدالت 
واأ�شاف ان ال�شركات الكربى تعزز االقت�شاد 
اأي�����ش��ا م��ن خ��الل ت��وف��ري اأع����داد ك��ب��رية من 
ن�شب  تخفي�ص  يف  ي�شاعد  ما  العمل  فر�ص 
من  االقت�شاد  وت��دع��م  البطالة،  م��ع��دالت 
مبينا  واخللفية،  االأمامية  الروابط  خالل 
اأن ال�شركات الكربى حتتاج لبع�ص اخلدمات 
اأخرى  قطاعات  من  عملها  لدميومة  وال�شلع 
وه���ذا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى االق��ت�����ش��اد، 
النمو  زي��ادة  على  ي�شاعد  ال�شركات  فنجاح 
االق��ت�����ش��ادي.  ول��ف��ت احل���م���وري اىل من 
تعيد  ال  اأنها  الكربى  امل�شاريع  بع�ص  �شلبيات 
اإىل  اإ�شافة  جمد،  ب�شكل  اأرباحها  ا�شتثمار 
�شعف يف عمليات البحث والتطوير على هذه 
ال�شركات ال�شتحداث تقدم �شريع وملحوظ، 
ال�شركات  اإدارات  اختيار  يتم  اأن  يف  واأم��اًل 
على  ولي�ص  الكفاءة  م��ب��داأ  ح�شب  ال��ك��ربى 
وال�شماح  بها،  للنهو�ص  وذلك  اأخرى،  معايري 
لها بعمل االأبحاث والتطوير، وزيادة دورها 

يف االقت�شاد االأردين.  
عمان  بور�شة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  وقال 
واخلبري االقت�شادي واملايل جمد �شفيق، اإن 
اقت�شاد اي دولة يتكون من القطاعني العام 
االأف��راد  من  كبري  جزء  وميار�ص  واخلا�ص، 
اخلا�ص  القطاع  يف  االقت�شادية  اأن�شطتهم 
لكل  ال�شركات،  من  خمتلفة  اأنواع  خالل  من 
االأن��واع  هذه  واأك��رث  وف��وائ��ده،  مزاياه  منها 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  هي  �شيوعا 

وال�شركات الكربى.
ق��ط��اع��ات  ه��ن��اك  اأن  �شفيق  واأ����ش���اف 
اق��ت�����ش��ادي��ة م��ث��ل ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن حتتاج 
تتاأتى  ال  لتطويرها  كبرية  اأم��وال  لروؤو�ص 
لديها  التي  الكربى،  ال�شركات  خالل  من  اإال 
التمويل  اأح��ج��ام  على  للح�شول  ال��ق��درة 
اإذا  وخ�شو�شا  اال�شتثمار،  الأغرا�ص  الالزمة 
البور�شة.  يف  مدرجة  ال�شركات  هذه  كانت 
وبني اأن هذه القطاعات يف كثري من االأحيان 
اإىل  بحاجة  النامية،  ال��دول  يف  وال�شيما   ،
الأغرا�ص  ا�شرتاتيجي  دويل  �شريك  جذب 
خمتلفة مثل احل�شول على تقنية معينة اأو 
دخول اأ�شواق جديدة، فيما تتميز ال�شركات 
الكربى وخا�شة الناجحة منها بامل�شداقية 
ال�شركات  ه��ذه  اهتمام  جل��ذب  ال�شرورية 
ات��ف��اق��ي��ات  يف  معها  وال���دخ���ول  ال��دول��ي��ة 

وتفاهمات، ت�شهم بتطوير قطاع معني.
الذي  الكبري  ال��دور  على  �شفيق  واأثنى 
يف  والبوتا�ص  الفو�شفات  �شركتا  به  تقوم 
م�شريا  اململكة،  يف  التعدين  قطاع  تطوير 
مدى  على  متكنتا  ال�شركتني  هاتني  اأن  اإىل 
االإنتاج  املا�شية من تخفي�ص كلف  ال�شنوات 
والقيام مب�شروعات لت�شنيع املواد اخلام اإىل 
من  زاد  ما  نهائية،  �شبه  اأو  نهائية  منتجات 
القيمة امل�شافة املحلية لل�شادرات االأردنية 
ال��ظ��روف  ا�شتغالل  م��ن  ال�شركتني  وم��ك��ن 
هذه  على  الطلب  لزيادة  الداعمة  الدولية 
التطورات  لهذه  ان  اإىل  واأ���ش��ار  املنتجات. 
التجاري  امليزان  على  كبريا  اإيجابيا  اأث��را 
على  وك��ذل��ك  للمملكة،  اجل���اري  واحل�شاب 
والبوتا�ص  الفو�شفات  �شركتي  اأ�شهم  اأ�شعار 
اأ�شهمهما،  حملة  على  اأرباحهما  وتوزيعات 
لكال  املنا�شبة  القادمة  اخلطوة  اأن  موؤكدا 
ال�����ش��رك��ت��ني زي����ادة راأ�����ص امل���ال الأغ��را���ص 
اإدراج  خالل  من  وذل��ك  االإنتاج،  يف  التو�شع 

عّمان  بور�شة  يف  ج��دي��دة  الأ�شهم  م���زدوج 
لندن  كبور�شة  العاملية  البور�شات  واإح��دى 
االقت�شاد  اأ�شتاذ  قال  ب��دوره،  نيويورك.  اأو 
التل،  رع��د  الدكتور  االأردن��ي��ة  اجلامعة  يف 
من  تعد  الكربى  ال�شركات  ربحية  زيادة  اإن 
اإي��رادات  زي��ادة  جتاه  االيجابية  املوؤ�شرات 

املوازنة العامة للدولة.
ال�شريبية  االإي��رادات  زيادة  اأن  واأ�شاف 
ا�شافيا  م��وردا  تعد  االرب���اح،  عن  الناجتة 
توفري  اأن  اإىل  م�شريا  ال��ع��ام��ة،  للخزينة 
هذه  حتقيق  جتاه  املنا�شبة  البيئة  وتعزيز 
ال�شركات ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة 
وبالتايل  اي��رادات��ه��ا،  حت�شني  على  الدولة 
خمتلفة  باجتاهات  االن��ف��اق  على  ت�شاعد 
�شواء اأكان انفاقا جاريا اأو راأ�شماليا، اإ�شافة 
وتقليل  ال��دي��ون  ���ش��داد  على  ال��ق��درة  اإىل 
حديثه  يف  التل  ورك��ز  امل��وازن��ة.  هذه  عجز 
امل�شاهمة  وال�شركات  التعدين  قطاع  على 
ال��ع��ام��ة، وو���ش��ف��ه��م ب��اأن��ه��م م��ن��اج��م ذه��ب، 
 ، وتطويرهم  بهم  االهتمام  �شرورة  موؤكدا 
تعزيز  باجتاه  واعدة  اآفاقا  يفتحون  الأنهم 
ومتكني االقت�شاد االأردين، ومن جهة اأخرى 
العمل،  فر�ص  وزيادة  النمو،  معدالت  زيادة 
ب�شكل  االردين  االقت�شاد  خدمة  بالتايل 
قطاع  م�شاهمة  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ�شار  ع��ام. 
ارتفعت  االجمايل  املحلي  بالناجت  التعدين 
هذه  اأن  م��وؤك��دا  االأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل 
اال�شتخراجية  ال�شناعات  كقطاع  امل�شاهمة 
املحلي  الناجت  يف  وا�شا�شية  مهمة  م�شاهمة 
بالن�شبة  ا�شا�شيا  رافدا  وت�شكل   ، االجمايل 
اإىل  التل  ولفت  العمل.  وفر�ص  لالقت�شاد 
اأنه لتمكني هذه القطاعات وال�شركات ب�شكل 
بالناجت  وامل�شاهمة  االنتاجية  لزيادة  عام، 
جوانب  على  العمل  يجب  االإجمايل،  املحلي 
�شريبي  نظام  م��ع  التعامل  اأول��ه��ا  ع��دي��دة 
خالل  م��ن  ال�شركات،  لهذه  بالن�شبة  م��رن 
حيث  ال�شركات،  لهذه  املجتمعية  امل�شوؤولية 
ت�شكل ُبعدا اأ�شا�شيا يف رفد اخلزينة العامة 

من االإيرادات ال�شريبية.
واملياه من  الطاقة  اأن كلف  التل  واعترب 
التعدين  التي تواجه قطاع  التحديات  اأبزر 
وال�شناعات، لكن التحدي االأكرب يكمن يف ما 
يتم ا�شترياده من ال�شلع والب�شائع الو�شيطة 

والراأ�شمالية وذلك لغايات اإنتاجية.
ال��ق��ط��اع��ات  تكاملية  اأن  ال��ت��ل  واأك����د 
عليها  رك��ز  م��ا  وه���ذا  وم��ه��م،  اأ�شا�شي  ج��زء 
الور�ص  الذي حدث يف  احلراك االقت�شادي 
الطاقة  قطاع  اأن  اإىل  م�شريا  االقت�شادية، 
من  نوفر  كيف  وه��و  كبريا  حتديا  ي��واج��ه 

فاتورة الطاقة على القطاع ال�شناعي.
تعزز  القطاعات  تكاملية  اأن  واأ���ش��اف 
وتخدم تناف�شية قطاعي ال�شناعة والنقل، 
وامل�شاهمة  االنتاجية  يف  زي��ادة  وبالتايل 
الت�شبيك  اهمية  اىل  الفتا  ربحيته،  برفع 
حتتية  بنية  توفري  وكذلك  القطاعات،  بني 
واملنتجات،  الب�شائع  نقل  يف  وان�شيابية 
م��ا ي��خ��دم ال�����ش��ن��اع��ة وال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف 
االمر  االقت�شاد،  يف  احليوية  والقطاعات 
الذي يزيد من انتاجيتها وبالتايل ارتفاع يف 

ربحية اإيراداتها.
اجتاه  يف  ي�شب  كله  ذلك  اأن  التل  واأك��د 
وتقليل  وت��ع��زي��زه��ا،  ال���دول���ة  اإي������رادات 
والقدرة على  املوازنة،  والعجز يف  املديونية 
االنفاق  زيادة  اإىل  اإ�شافة  املديونية،  �شداد 
والبنية  القطاعات  باجتاه  والذكي  الر�شيد 
واخل��دم��ات  والتعليم  وال�شحة  التحتية 
االقت�شادي  اخلبري  اأكد  جهته،  من  العامة. 
ت�شاعد  الكربى  ال�شركات  اأن  ار�شيد،  م��ازن 
خالل  م��ن  النمو  على  االأردين  االقت�شاد 
ب��االإي��رادات  للدولة  العامة  اخلزينة  رف��د 
اإج��م��ايل  ارت���ف���اع  اأن  مبينا  ال�����ش��ري��ب��ي��ة، 
العجز  تخفي�ص  على  ي�شاعد  االإي����رادات 
حت�شن  اأن  واأو����ش���ح  ال��ع��ام��ة.  امل���وازن���ة  يف 
ن�شبة  وارتفاع  الكربى  لل�شركات  االإي��رادات 
على  ال�شركات  تلك  وي�شجع  ي�شاعد  االرباح 
النمو  بت�شريع  وي�شهم  امل�شتقبل،  يف  التو�شع 
الن�شاطات  تو�شع  خ��الل  م��ن  االقت�شادي 

التجارية وال�شناعية واخلدمية.
ن�شب  وارت��ف��اع  التو�شع  ه��ذه  اأن  وب��ني 
اأعداد  بتوظيف  ي�شهم  لل�شركات  الربحية 
البطالة،  ن�شب  يقلل  ما  العاملني  من  كبرية 
اإ�شافة اإىل اأن التح�شن يف ربحية ال�شركات 
الكربى يعني زيادة يف االإيرادات ال�شريبية 
لدولة.                            )برتا- وعد ربابعة(

اقتصاديون: تمكين الشركات الكبرى يفتح 
آفاقا واعدة لدعم االقتصاد الوطني

األردن يشارك دول العالم 
االحتفال باليوم العالمي للمتاحف

*عمان 
االأربعاء،  العامة،  االآثار  ودائرة  واالآثار  ال�شياحة  وزارة  احتفلت 
باليوم العاملي للمتاحف الذي ي�شادف الثامن ع�شر من �شهر اأيار من كل 

عام، حتت �شعار "قوة املتاحف".
وا�شتمل احلفل على اإعادة افتتاح متحف اأخف�ص مكان على االأر�ص 
مرة،  الأول  االأثرية  القطع  من  جمموعة  وعر�ص  تاأهيله،  اإعادة  بعد 
اإىل جانب عرو�ص مقدمة من طالب املدار�ص، وفقرات ثقافية تراثية 

و�شعبية.
كما نظمت دائرة االآثار العامة، معار�ص موؤقتة يف املتاحف كافة 
يف  املنت�شرة  املتاحف  عن  كاملة  توعية  ن�شرات  واإع��داد  لها،  التابعة 
واإطالق  اإليها،  الو�شول  وكيفية  معرو�شاتها  واأهم  اململكة،  حمافظات 
حملة توعوية تثقيفية للطلبة يف املدار�ص املحيطة مبتحف اأخف�ص 

بقعة على �شطح االأر�ص.
بعنوان  حوارية  جل�شة  االآثار  دائرة  نظمت  احلفل،  هام�ص  وعلى 
االأردنية بني املا�شي واحلا�شر: روؤية م�شتقبلية"، مب�شاركة  "املتاحف 
املعنيني  من  وع��دد  الفايز،  حميدي  نايف  واالآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر 

بالقطاع ال�شياحي.
جميل  النائب  ح�شره  ال��ذي  احلفل  خ��الل  الفايز  الوزير  وق��ال 
اأبناء غور ال�شايف"نحتفل مع العامل اأجمع باليوم  الع�شو�ص وعدد من 
العاملي للمتاحف، ونحن منتلئ فخرا واعتزازا مبا تزخر به اململكة من 
متاحف، بل اإن اململكة متحف مفتوح بتاريخها واإرثها احل�شاري الذي 

يعزز مكانة االأردن".
من  عام  مئة  مدار  على  التاريخي  ودوره��م  الها�شميني  اإن  واأ�شاف 
تاريخ تاأ�شي�ص الدولة، و�شعوا ن�شب اأعينهم احلفاظ على تراث االأمة 
واآثارها، وتعاظم هذا االهتمام يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
بالرتاث  لالهتمام  للحكومة  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  اإىل  الفتا 

واالإرث الثقايف واحل�شاري للمملكة و�شيانته وحفظه.
الذي  االأر���ص  �شطح  على  مكانا  اأخف�ص  متحف  الفايز"اإن  وتابع 
يقع مبحاذاة موقع كهف النبي لوط عليه ال�شالم، وافتتح قبل ع�شرة 
اأعوام، يعد من اأهم املتاحف لي�ص فقط باالأردن بل على م�شتوى العامل 

لوقوعه يف اأخف�ص بقعة على �شطح االأر�ص".
كمراكز  الأهميتها  املجتمع  يف  مهما  دورا  تلعب  املتاحف  اأن  واأك��د 
ثقافية وعلمية وتربوية وتعليمية من خالل عر�ص خمتلف جوانب 
املكونات  اأحد  تعد  املتاحف  اأن  اإىل  الفتا  ال�شنني،  اآالف  عرب  احلياة 
الرئي�شة للهوية الثقافية للمجتمع، وهي مورد مهم للتنمية يف القطاع 
ال�شياحي مبا تعر�شه من موجودات وممتلكات اأثرية وتراثية، ت�شهم 
يف جذب الزوار من جميع اأنحاء العامل لالطالع على الهوية الثقافية 

املحلية".
امل�شاركني  املدار�ص  وطلبة  املنظمني  الفايز  كرم  احلفل،  نهاية  ويف 

بالفعاليات.
بدوره، قال مدير عام دائرة االآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، 
النظر  وجهات  لتنوع  التقاء  نقطة  يكون  اأن  االحتفال  هذا  من  ناأمل 
االأنبياء  ق�ش�ص  و�شرد  واأف��راده��ا،  املتاحف  جمتمعات  ت�شكل  التي 
م�شريا  القادمة،  االأجيال  منها  لرتتوي  واالأب��اء  واالأج��داد  والر�شل 
اإقباال متزايدا واهتماما من قبل  االأيام ت�شهد  املتاحف هذه  اأن  اإىل 
وقت  اأي  من  اأكرث  املختلفة  العمرية  والفئات  ال�شعبية  القطاعات 
االإلكرتونية  الزيارات  تطبيقات  انت�شار  منها  اأ�شباب  لعدة  م�شى، 

)االفرتا�شية(.
وبني اأن الزيادة التي �شهدتها ال�شنوات االأخرية يف عدد الباحثني 
املهتمني بدرا�شة التاريخ واالآثار على امل�شتوى االأكادميي، وزيادة عدد 
االأبحاث يف جمال الرتاث احل�شاري، �شيكون لها تاأثري مبا�شر على حياة 
حل  على  القدرة  بناء  حيث  من  املا�شي،  من  م�شتفادة  كدرو�ص  النا�ص 

امل�شكالت وحتليلها وتطبيقها.
عبدالرزاق  الدكتور  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
" ت�شعى هيئة تن�شيط ال�شياحة من خالل مديرية املتاحف  عربيات 
منه  والفريد  للمملكة،  واحل�شاري  التاريخي  االإرث  ت�شويق  اإىل  فيها 
لت�شويق  اإيجابية  خطوات  �شمن  الهيئة  �شعي  اإىل  الفتا  خ�شو�شا، 
لل�شياح  مهم  وعن�شر  للمهتمني،  ج��ذب  كنقطة  اململكة  يف  املتاحف 

لالطالع على هذا االإرث من خالل املتاحف".
واأو�شح اأن الهيئة اأ�شافت خارطة االأردن التي ت�شم جميع املتاحف 
لت�شويق  ال�شياحة  تن�شيط  لهيئة  الر�شمي  املوقع  على  اململكة  يف 
مواقع  على  موؤثرين  دعوة  اإىل  الفتا  وترويج املتاحف خارج االأردن"، 
التوا�شل االجتماعي من املتخ�ش�شني يف املتاحف من عدة دول اأوروبية 

واأمريكية لت�شويقها خارج اململكة.
املتاحف  جميع  ت�شم  برو�شورات  �شممت  الهيئة  اأن  عربيات  وبني 
باململكة، وتوزيعها على الفنادق امل�شنفة واملطارات، تت�شمن معلومات 
للجوالت  فيديو  ت�شوير  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ت��اح��ف،  ع��ن  ج��اذب��ة 

االفرتا�شية داخل املتاحف.

جمعية المصدرين: 60 مستفيدا من برنامج 
تأهيل سيدات األعمال من أجل التصدير

*عمان 
حتى  ا�شتفادت  �شركة   60 اأن  االأردنيني  امل�شدرين  جمعية  اكدت 
ام�ص من برنامج تاأهيل �شيدات االأعمال من اأجل الت�شدير الذي تنفذه 
مبوجب  وذلك  الكندي،  التجارة  ترويج  مركز  مع  بالتعاون  اجلمعية 

اتفاقية وقعت بني الطرفني عام 2019.
وقال رئي�ص اجلمعية احمد اخل�شري، ان الربنامج الذي ميتد حتى 
التجارة،  يف  املنخرطات  ال�شيدات  عدد  زيادة  يف  �شي�شهم   ،2024 عام 
ال�شغرية  ال�شركات  قبل  من  املتولدة  ال�شادرات  ح�شة  رفع  جانب  اىل 

واملتو�شطة املدارة واململوكة من قبلهن.
وا�شاف اخل�شري يف بيان االربعاء، ان الربنامج يركز على املعيقات 
واملعرفة  اخل��ربة  قلة  وبخا�شة  امل�شدرات  ال�شيدات  تواجهها  التي 

بالت�شدير وما هي اال�شواق الت�شديرية التي ميكن الو�شول اليها.
توقيع  منذ  الن�شاطات  من  جمموعة  نفذ  الربنامج  ان  اىل  وا�شار 
بالت�شدير  املعنية  املوؤ�ش�شات  م�شاعدة  منها  الطرفني  بني  االتفاقية 
التجارة  يف  ال�شناعيات  ال�شيدات  انخراط  لزيادة  خطة  و�شع  على 

وزيادة الربامج والدعم املقدم للمراأة، باالإ�شافة لتدريب املدربني.
ال�شركات  من  جمموعة  تدريب  كذلك  مت  بانه  اخل�شري  واو�شح 
قبل  من  وم��دارة  مملوكة  �شركات  �شمنها  ومن  واملتو�شطة  ال�شغرية 
�شيدات من قطاعي ال�شناعات الغذائية ومنتجات البحر امليت لتهيئة 

وتقييم ال�شركات للت�شدير ، وال �شيما لل�شوق الكندية.
اأمام  الواعدة  بالفر�ص  تزخر  الكندية  ال�شوق  اأن  اخل�شري  واكد 
يوؤهلها  ما  بها،  تتمتع  التي  العالية  اجلودة  بف�شل  االردنية  املنتجات 
لدخول هذا ال�شوق بقوة، يف ظل وجود اتفاقية جتارة حرة مع كندا 

والتي دخلت حيز النفاذ عام 2012.
رفع  بهدف  احل��رة  للتجارة  باتفاقية  كندا  مع  االأردن  ويرتبط 
م�شتوى التبادل التجاري واإيجاد فر�ص ت�شديرية جديدة للمنتجات 
االأردنية باالأ�شواق اخلارجية، من خالل ما ت�شمح به من اإمكانية تكامل 

املن�شاأ مع الدول التي تت�شارك مع البلدين باتفاقيات جتارة حرة.
 ،2021 املا�شي  العام  ارتفعت  كندا  اىل  اململكة  �شادرات  ان  يذكر 
اىل 50 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار خالل 2020. واو�شح ان 
اجلمعية �شت�شتمر يف تقدمي اخلدمات للم�شدرين من خمتلف القطاعات 
ال�شناعية الإيجاد ا�شواق ت�شديرية ملنتجاتهم من خالل امل�شاركة يف 
للعاملني  التدريبية  الدورات  وتنظيم  املتخ�ش�شة  اخلارجية  املعار�ص 
مزايا  من  اال�شتفادة  بكيفية  للتعريف  واللقاءات  والور�ص  لديهم، 
االقت�شادية  التكتالت  خمتلف  مع  اململكة  تربط  التي  االتفاقيات 

العاملية.
لدعم  ت�شعى   ،1988 ع��ام  تاأ�ش�شت  التي  اجلمعية  ان  اىل  ي�شار 
الن�شاطات  وتنفيذ  ال�شناعي،  القطاع  وخدمات  منتوجات  ت�شدير 
وعقد  الدولية  باملعار�ص  وامل�شاركة  اململكة  �شادرات  لتنمية  الهادفة 

ندوات وحلقات نقا�شية متخ�ش�شة.

5.3 %ارتفاع الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي في الربع االول    

*عمان 
الربع  يف  ال�شناعي  االإنتاج  لكميات  العام  القيا�شي  الرقم  ارتفع 
االأول من العام احلايل 2022، بن�شبة 5.31 باملئة، لي�شل اإىل النقطة 

89.99 ، مقابل 85.45 نقطة لنف�ص الفرتة من العام املا�شي.
واأ�شارت دائرة االإح�شاءات العامة يف تقريرها ال�شهري االربعاء، 
اآذار  اإىل ارتفاع الرقم القيا�شي العام لكميات االإنتاج ال�شناعي ل�شهر 
 95.68 النقطة  اإىل  لي�شل  10.39باملئة،  بن�شبة  احل��ايل  العام  من 

مقابل 86.68 لنف�ص ال�شهر من العام املا�شي.
االإن��ت��اج  لكميات  ال��ع��ام  القيا�شي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  للتقرير،  وفقا 
اإىل  لي�شل  باملئة،   12.48 بن�شبة  العام  هذا  من  اآذار  ل�شهر  ال�شناعي 

النقطة 95.68 مقابل 85.07 ل�شهر �شباط من نف�ص العام.

تخريج المشاركين ببرنامج المعايير 
الوطنية لخدمات ذوي اإلعاقة الذهنية

*عمان 
احتفل االأربعاء يف املجل�ص االأعلى حلقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة

"اإعداد  بتخريج الفوج الثاين من امل�شاركني يف الربنامج التدريبي 
ذوي  االأ�شخا�ص  خلدمات  الوطنية  املعايري  على  املقيمني  وتاأهيل 
عام  اأم��ني  برعاية  التوحد"،  طيف  واإ�شطراب  الذهنية  االإع��اق��ة 

املجل�ص مهند العزة.
 22 والعملي  النظري  ب�شقيه  التدريبي  الربنامج  متطلبات  واأنهى 

م�شاركًا وم�شاركة من اأ�شل 72 متقدما للربنامج.
ت�شمن  حني  يف  تدريبية،  �شاعة   65 النظري  اجلانب  وت�شمن 
اجلانب العملي عملية تقييم املوؤ�ش�شات على املعايري الوطنية خلدمات 
حتت  التوحد  طيف  وا�شطراب  الذهنية  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ص 
اإ�شراف املدربني مبا يعادل 60 �شاعة تدريبية، تبع ذلك عقد اختبارين 
نظري وعملي للم�شاركني. وياأتي الربنامج الذي مت اإعداد وفقًا ملنهجية 
لي�شبح  املجل�ص  جهود  �شمن  )االإ�شكوا(  للجودة  الدولية  اجلمعية 
مع  العاملة  للموؤ�ش�شات  االعتماد  ومنح  التقييم  جمال  يف  رائدة  جهة 

االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة على امل�شتوى الوطني واالإقليمي.
ويهدف الربنامج اىل تاأهيل فريق مقيمني من داخل وخارج املجل�ص 
من خمتلف التخ�ش�شات والدرجات العلمية وخمتلف اجلهات ال�شريكة 
للموؤ�ش�شات  التقييمية  ال��زي��ارات  لتنفيذ  للم�شاركة  العالقة  ذات 
طيف  واإ���ش��ط��راب  الذهنية  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�ص  مع  العاملة 
التوحد، والتاأكد من م�شتوى جودة اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي 
االإعاقة، والتح�شني امل�شتمر على جودة هذه اخلدمات والتزام اجلهات 
املعنية بتطبيقها. وجاء الربنامج بهدف توفري جمموعة من املقيمني 
وتاأهيلهم على املعايري، اىل جانب اإيجاد كوادر موؤهلة لال�شتعانة بهم 
يف تنفيذ الور�شات والدورات التدريبية وتثقيف املوؤ�ش�شات العاملة مع 
االعتماد  ثقافة  ون�شر  االعتماد،  جمال  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ص 
وزيادة الوعي بها لدى املوؤ�ش�شات العاملة مع االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.

هواوي تستضيف قمة 
المواهب الرقمية

  
*عمان 

ا�شت�شافت �شركة هواوي يف بر�شلونة قمة املواهب الرقمية، كجزء 
من موؤمتر اليون�شكو العاملي للتعليم العايل.

القمة  ح�شر  عمان االأرب��ع��اء،  يف  ال�شركة  ملكتب  بيان  وبح�شب 
التعليمي ميثلون احلكومة واالأو�شاط  اأكرث من 80 �شخ�شا من القطاع 
دور  خاللها  ناق�شوا  يون�شكو،  ومنظمة  وال�شناعة  االأك��ادمي��ي��ة 

التكنولوجيا يف تطوير التعليم العايل مل�شتقبل م�شتدام.
اليوي�شكو  يف  التعليم  ل�شوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعدة  وق��ال��ت 
الفجوة  ل�شد  اإ�شافيا  �شوطا  نقطع  اأن  علينا  "اإن  جيانيني،  �شتيفانيا 
احللول  ودم��ج  وراءه���ا،  الكثريين  خلفت  التي  العاملية  الرقمية 
اأو برامج  اأنظمة  القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف 
جمرد  من  الأكرث  املفتاح  هو  "هذا  اأن  اىل  م�شرية  العايل"،  التعليم 
يف  ت�شهم  اأن  الرقمية  للتكنولوجيا  ميكن  حيث  اخلريجني،  توظيف 
ومرونة  انفتاحا  اأكرث  العايل  للتعليم  االإيكولوجية  النظم  جعل 

وات�شاال".

*عمان 
لتنمية  ال��ع��امل��ي��ة  احل��رف��ي��ني  م��ن�����ش��ة  وق��ع��ت 
لدعم  الثقافة،  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  القدرات، 

املنتج الثقايف االإبداعي.
االتفاقية  اأن  االأربعاء،  للمن�شة  بيان  واأو�شح 
ببيانات  للمن�شة  الثقافة  وزارة  تزويد  تت�شمن 
االإبداعية  ال�شناعات  اأ�شحاب  واأب��رز  احلرفيني 
وامل�شاندة  الدعم  لهم  لتقدم  وموؤ�ش�شات،  اأف��راد  من 

املجانية للنهو�ص باأعمالهم االإبداعية.
ال��رباري،  ه��زاع  الثقافة  وزارة  عام  اأم��ني  واأك��د 
القطاعني  بني  النوعية  الثقافية  ال�شراكة  اأهمية 
العام واخلا�ص، اإذ يتجه العامل اليوم نحو ال�شناعات 

الثقافية املتنوعة.
على  تعتمد  زالت  ما  العربية  "الدول  اإن  وقال 
اأن  رغ��م  الر�شمية،  وال��رع��اي��ات  احلكومي  ال��دع��م 
املرحلة مل تعد تتحمل م�شوؤولية الدولة الرعوية، 
وبداأت تتجه نحو دعم االقت�شاد االإبداعي"، م�شريًا 
اأن ال�شناعة بنية ثقافية تنقل ثقافة وتاريخ  اإىل 
عن  دول��ة  ثقافة  مييز  م��ا  وه��و  البلدان  وح�شارة 

اأخرى.
واأكد الرباري حر�ص الوزارة على تعميم املبادرة 
التي تقدمها املن�شة، مبا يتيح للمنتجني اأن يروجوا 
قالت  جهتها،  من  وخارجه.  الوطن  داخل  اأعمالهم 
اإن  تليالن،  اأريج  الدكتورة  للمن�شة  العامة  املديرة 

متعددة  لقاءات  جهود  ثمرة  هو  االتفاقية  توقيع 
اإحدى  تعد  التي  الثقافة،  وزارة  مع  االإط��ار  هذا  يف 
املبادرة  بهذه  تعنى  التي  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  اأهم 
للوطن،  والرتاثي  الثقايف  املنتج  وبدعم  الوطنية، 
موؤكدة اأن الهدف للمن�شة ين�شجم وتوجهات الوزارة 

الرئي�شية.
اأن فكرة املن�شة قد تكررت يف الكثري  واو�شحت 
عملت  ماركت"  كرافت   " من�شة  اأن  اال  البلدان  من 
لدعم  يهدف  نوعه  من  وفريد  خمتلف  اإط��ار  على 
امل��واه��ب  واأ���ش��ح��اب  والفنانني  احلرفيني  ومت��ك��ني 
والنوعية  املميزة  اليدوية  باملنتجات  اخلا�شة 
منها  �شعيا  جمانًا،  االأردنيني  من  وموؤ�ش�شات  اأف��رادا 

حول  اجلمعي  الوعي  ورفع  القطاع  بتنظيم  للبدء 
اأهمية االقت�شاد االإبداعي االأردين خا�شة. 

وتعد من�شة احلرفيني العاملية لتنمية القدرات 
مبادرة  و  ربحية  غري  من�شة  م��ارك��ت(  )كرافت�ص 
امل�شوؤولية  باب  من  احلرفيني  قطاع  لدعم  وطنية 
امل�شاريع  اأ�شحاب  دع��م  اإىل  تهدف  االجتماعية، 
واملتناهية  وال�شغرية  واملتو�شطة  الكبرية  احلرفية 
عرب  جمانية  م�شاحة  منح  خالل  من  جمانا،  ال�شغر 
ملنح  وت�شعى  وت�شويقها.  منتجاتهم  لعر�ص  املن�شة 
وفتح  احلرفية  املعرفة  لتبادل  الفر�شة  احلرفيني 
وقطاع  لت�شويق  للحرفيني  جديدة  واآف��اق  اأ���ش��واق 

احلرفيني مبا ي�شاعد على تنميته وتطويره.

منصة الحرفيين العالمية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة
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عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997  رقم )22(  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  ا�ستنادا الحكام 
ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة 

حممد �سريف طلب ناجي الطلب
�سركات ت�سامن حتت  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه  ال�سهوان  �سركة عالء  /ال�سركاء يف  ال�سريك    

الرقم )122٣2٣( بتاريخ  29/12/2٠21
�سريكه/�سركائه يف  بابالغ  قام  و  بتاريخ 2٠22/٥/18  ال�سركة  قد تقدم بطلب الن�سحابه من 
بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة 

18/٥/2٠22
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر 

هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من ٥6٠٠26٠-٥6٠٠289 

ومركز االت�سال الرقم ٥6٠٠27٠ اعتبارا من  2٠٠8-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)2٠٠18٥٠٣2(
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توربينات الریاح الحديثة
 و الذكاء االصطناعي

الحضـارات  سـخرت  التاریخ  عبر 
البشـریة طاقة الریاح آلالف السـنین 
الهواء  طواحین  اسـتخدمت  حیث 
أو  الحبوب  طحن  أجل  من  التقلیدیة 
ضــــخ المیـاه ، امـا منـذ زمن لیس 
ببعیـد تم تطویر طواحین الهواء إلى 
المعـاصــــرة  الریـاح  توربینـات 
والتي تعتبر اآلالت األكثر تعقیدا مما 
حیث  الهواء  طواحین  عليه  كانت 
المیكانیكیة  اآللة  اسـتخدام  تم  انه 
الطویلة  - الشـفرة  التروس  ))علبة 
الحامل  البرج   - الحركة  ناقل   -
للتوربین(( ضمن المواصفات التالیة:

 ( الشفرات  طول  متوسط  یبلغ   -1
200 قدم(

 – 100Kw( 2- متوسط االستطاعة
)2MW

3- متوسط ارتفاع البرج )300 قدم(
4-توربینات منزلیة صغیرة

توربینات  تعتبر  فيه  شــك  ال  ومما 
ثورة  الیوم  ــرة  ـــ المعاصـ الریاح 
تولید  مجال  في  هامة  ـــناعیة  صـ
طریق  على  كبیرة  وخطوه  الكهرباء 
یتم  انه  حیث  المسـتدامة  التنمیة 
على  التوربینات  من  الكثیر  بناء 
))المحیطات  المائیة  المسـطحات 
والبحار(( و كثیرا من التوربینات على 
الیابسة ولكن كل ذلك مرهون بوجود 
األبراج  بناء  تیارات هوائیة في مكان 

الحاملة للتوربینات.
والیوم نعلنها على المدى انه ال یوجد 
اكثر  فیه  یتجلى  التاریخ  في  مكان 
إنجازات  من  الیوم  علیه  هو  ما  من 
في  ــورة  المتط االبتكارات  و  رائعة 

وهـذا  الریـاح  توربینـات  تقنیـات 
البحـث  نتیجـة  الیوم  مـا نحن فیـه 
ابتكرنـا  قـد  الطویـل  العلمي 
تقنیـة جـدیـدة في توربینات الریاح 
ــــیكي  الكالسـ المفهـــوم  غیرت 
توربینات  عمل  لشــرط  التقلیدي 
في  المحددة  المعاصــرة  الریاح 
على  بنیت  تقلیدیة  فیزیائیة  مفاهیم 
من  التوربینات  عمل  أســاســها 
خالل محددات ســرعة الهواء بقدر 
معلوم یتوافق مع حركة علبة التروس

الموصـوله مع الجزء الدوار للتوربین 
بالشـكل  ـــرباء  الكه تتولد  حتى 
األمثل حیث یكون بناء البرج الحامل 
للتوربین في مجرى الهواء سواء في 
))المحیطات  المائیة  المسطحات 

والبحار(( أو على الیابسة.
وهذا االمر غیر قابل للتطبیق في كل 
مكان على ســـطح المعمورة وإنما 

تتناســـب  بذاتها  أماكن محددة  في 
ــل  وعمـ صـــــــــناعه  واقع  مع 
التوربینـات المعـاصــــرة ، ومن هنا 
العلمیـة  ابحـاثنـا  نتیجـة  كـانـت 
محـاكـات للواقع العـام الجغرافي 
والبیئي مع الواقع الفیزیائي العلمي 
من  مذهلة  النتائج  فكانت  البحت 
ملفاهيم  العام  الواقع  تغییر  خالل 
المناسبة  والشروط  الریاح  توربینات 

لعملها وذلك من خالل ما یلي:
1- بنـاء توربینـات ریـاح غیر مرتبطـة 
المـائیـة  بـالمســــــــــــطحـات 
مرتبطـــة  وغیر  الیـابســـــة  أو 
یمكن  وإنمـا  الهوائیـة  بـالمعـابر 
بناءوها فوق أسطح المنازل أو في أي 

مكان.
متطورة  ریـاح  توربینـات  بناء   -2
مختلفـة  بـأحجـام  تقنیـا 
غیر  مختلفـة  وبـاســــتطـاعـات 
الطبیعي  بـالهواء  تقنیـا  مرتبطـة 
وإنمـا مرتبطة بتقنیة التحكم بالتولید 

الذاتي.
ـــع  وتواضـ واعتزاز  فخر  بكل   -3
االبتكارات  أحدث  تقدیم  اســتطعنا 
في تطویر تقنیات توربینات الریاح في 
مع  یتناسب  مما  الحدیث  العصــر 
كل الظروف البیئة فمن یهوى االبتكار 
مفتوحة  وقلوبنا  مشرعة  أبوابنا 

للعطاء.
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