
دوام المدارس المسائية على نظام 
التعلم عن بعد األربعاء المقبل

*عمان 
ن�شرته  بيان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 
يوم  امل�شائية  املدار�س  يف  ال��دوام  حتويل  عن  ال�شبت، 

للتعلم عن بعد، وذلك  اأيار  املوافق 25  املقبل  الأربعاء 
عيد  عطلة  بخ�شو�س  ال��وزراء  رئا�شة  ببالغ  التزاما 

ال�شتقالل.
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األردن يشارك في اجتماعات 
جمعية الصحة العالمية

التحذير من تدني الرؤية 
األفقية على الطرق الخارجية 

قطر: تحذيرات من التعامل مع مؤسسات مالية 
غير مرخصة تتداول بالعمالت االفتراضية

ضبط اعتداءات جديدة على خطوط 
رئيسية في الكرك وعين الباشا

متخصصون: الدرجة الجامعية لم تعد 
كافية لوحدها لدخول سوق العمل

*عمان 
 يبداأ الأردن اعتبارا من اليوم الأحد، م�شاركته 
جلمعية  وال�شبعني  اخلام�شة  ال���دورة  اأع��م��ال  يف 
ال�شحة العاملية التي ُتعقد يف جنيف خالل الفرتة 

من 22-28 اأيار.
وقالت الوزارة يف بيان  ال�شبت، اإن وزير ال�شحة 
ال��دك��ت��ور ف��را���س ال��ه��واري ���ش��راأ���س وف���دا ر�شميا 
الدورة  واجتماع  الدورة  هذه  اأعمال  يف  للم�شاركة 
ال�شحة  وزراء  ال�شابعة واخلم�شني ملجل�س  العادية 

العرب الذي ُيعقد يف نف�س املكان �شبيحة يوم غد 
الهواري  وُي�شارك  اجلمعية.  اجتماعات  بدء  قبل 
يوم  لغاية  العاملية  ال�شحة  جمعية  اجتماعات  يف 
ت�شتمر  فيما  ال�شهر  هذا  من  والع�شرين  اخلام�س 
حني  اإىل  الأردين  الوفد  اأع�شاء  باقي  م�شاركة 
النتهاء من اجتماعات اجلمعية يوم 28 اأيار وذلك 
بعد اأن تلتحق الأمني العام لوزارة ال�شحة لل�شوؤون 
الإدارية والفنية بالوفد لرتاأ�شه عن املدة املتبقية 
لجتماعات اجلمعية.              تابع �س2

*عمان 
حذرت وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان، ال�شبت، املواطنني �شالكي 
الطرق اخلارجية من احتمالية تدين مدى الروؤية الأفقية بني احلني 
ا على الطرق �شرق اململكة، وذلك  والآخر ب�شبب ت�شكل الغبار، وخ�شو�شً

وفق املعلومات الواردة من اإدارة الأر�شاد اجلوية.
اأق�شى درجات  اأخذ  اإىل  ودعت الوزارة يف بيان �شحفي، املواطنني 
احليطة واحلذر والتاأين خالل القيادة على الطرق اخلارجية، واتباع 
قواعد القيادة الآمنة واللتزام بتوجيهات كوادرها العاملة يف امليدان 

وكوادر ال�شركاء يف مديرية الأمن العام.
مع  للتعامل  الالزمة  باملعدات  امل��زودة  كوادرها  جاهزية  واأك��دت 
الظروف اجلوية كافة ومعاجلة املالحظات مبختلف حمافظات اململكة، 
مو�شحة ان كوادرها العاملة يف امليدان جتري وب�شكل م�شتمر جولت 

ميدانية تفقدية، ل�شمان دميومة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
اأي طريق بحال  املرورية يف  �شيتم قطع احلركة  اأنه  واأ�شارت اىل 
تدين مدى الروؤية الأفقية عليه حفاظا على �شالمة املواطنني �شالكي 
الطرق ب�شكل احرتازي وموؤقت يف حال ا�شتدعت احلاجة ذلك، ح�شب 
مديرية  يف  ال�شركاء  مع  بالتن�شيق  امليدان  يف  العاملة  كوادرها  تقييم 

الأمن العام.

*الدوحة 
غر  مالية  موؤ�ش�شات  مع  التعامل  من  املركزي  قطر  م�شرف  حذر 

مرخ�شة تتداول بالعمالت الفرتا�شية .
"تويرت" ، اأنه مل  واأكد م�شرف قطر املركزي يف بيان على ح�شابه 
اأو  نقل  اأو  تبادل  خدمات  بتقدمي  مالية  موؤ�ش�شة  لأي  الرتخي�س  يتم 
التداول والتعامل على الأ�شول والعمالت الفرتا�شية اأو الأدوات التي 

تتيح التحكم بها.
واأ�شار البيان اإىل ارتفاع خماطر هذه اخلدمات مل�شتوى ي�شر بحقوق 

وم�شالح امل�شتهلكني، وارتفاع خماطر غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب.
على  لآخر  وقت  من  اإعالنات  بانت�شار  املركزي  قطر  م�شرف  ونوه 
�شركات مالية غر مرخ�شة  التوا�شل الجتماعي عن  خمتلف و�شائل 
اأو مقدمي تلك اخلدمات غر املرخ�شة للرتويج لأن�شطتها، داعيا اإىل 
جهة  هو  املركزي،  قطر  م�شرف  اأن  البيان،  واأك��د  لها.  اللتفات  عدم 
الخت�شا�س ال�شرافية والرقابية املخولة باملوافقة على الرتاخي�س 
قانون  لأحكام  وفقا  بالدولة  املالية  واخل��دم��ات  الأن�شطة  بتقدمي 
م�شرف قطر املركزي وتنظيم املوؤ�ش�شات املالية رقم 13 ل�شنة 2012، 
تبادل  خدمات  بتقدمي  مالية  موؤ�ش�شة  لأي  الرتخي�س  يتم  مل  واأن��ه 
اأو  الفرتا�شية  والعمالت  الأ�شول  على  والتعامل  التداول  اأو  نقل  اأو 

الأدوات التي تتيح التحكم بها.
وقال م�شرف قطر املركزي، اإنه �شيتخذ الإجراءات القانونية �شد 
بدون  قطر  دولة  يف  الفرتا�شية  والأ�شول  اخلدمات  مقدمي  من  اأي 
مع  التعامل  يف  العمالء  ح�شابات  ا�شتخدام  عدم  اإىل  منوها  ترخي�س، 

هذه املوؤ�ش�شات املالية.

*عمان 
املياه  وزارة  اأج��ه��زة  نفذتها  حملة  اأ���ش��ف��رت 
مياه  �شركتي  مع  بالتعاون  املياه،  /�شلطة  وال��ري 
العام، عن �شبط  العقبة والأردن و مديرية الأمن 
الرئي�شية  املياه  خطوط  على  كبرة  اع��ت��داءات 
والناقلة ت�شحب بطريقة غر م�شروعة وخمالفة 
مياه  ل��غ��اي��ات  املخ�ش�شة  امل��واط��ن��ني  ح�ش�س  م��ن 
م��زارع  لتزويد  البا�شا،  وع��ني  الكرك  يف  ال�شرب 
اح��داث  يف  رئي�شا  �شببا  وتعترب  �شهاريج  وتعبئة 

اختاللت وعدم انتظام ادوار املياه.
اأنه  ال�شبت،  �شحفي  بيان  يف  الوزارة،  وبينت 
الرقابة  وح��دة  تنفذها  التي  احلملة  و�شمن 
مياه  م��ع  بالتن�شيق  امل��ي��اه  �شلطة  يف  الداخلية 
منطقة  يف  اع��ت��داء   18 �شبط  مت  البا�شا،  ع��ني 
بطريقة  خطوط  �شحب  خ��الل  من  البا�شا  عني 
ف�شل  مت  حيث  الرئي�شية  اخلطوط  من  خمالفة 

وعمل  الو�شع  ت�شويب  واع��ادة  اخلطوط  ه��ذه 
للجهات  لتحويلها  بالواقعة  اخلا�شة  ال�شبوطات 
اعتداءات   4 �شبط  مت  الكرك،  ويف  املخت�شة. 
كبرة على خطوط ناقلة ورئي�شية تتزود باملياه 
خطوط  �شحب  خ��الل  م��ن  ال�شاعة  م���دار  على 
ملم   100 قطر  ال�شلطاين  ناقل  خط  من  كبرة 
2، و�شحب  لتزويد مظالت لتعبئة ال�شهاريج عدد 
لتزويد  طويلة  مل�شافة  كبرة   2 ع��دد  خطوط 
العتداءات  هذه  ف�شل  مت  حيث  كبرة،  م��زارع 
والعمل  بالواقعة  اخلا�شة  ال�شبوطات  واع��داد 
التاأكيد،  الوزارة  واأعادت  املخالفني.  ل�شبط  جار 
اأنها لن تتهاون يف القيام بواجبها جتاه املواطنني 
اجلهات  مع  بالتعاون  املائية،  حقوقهم  و�شون 
العام، كون هذه  الأمن  املخت�شة، خا�شة مديرية 
التي  التحديات  اأه��م  اأح��د  ت�شكل  الع��ت��داءات 

املياه. قطاع  يواجهها 

*عمان  
�شوق  يف  تفاوتا  هناك  اإن   ، متخ�ش�شون  ق��ال 
العمل املحلي واخلارجي يف الطلب على التخ�ش�شات 
م��ه��ارات  اىل  حت��ت��اج  جميعها  اأن��ه��ا  ال  اجلامعية 

ا�شافية يجب امتالكها.
واأكدوا اأن نيل الدرجة العلمية مل يعد لوحدها 
كافيا حل�شول ا�شحابها على وظائف، م�شددين على 
براجمها  تطوير  اإىل  اجلامعات  ت�شعى  اأن  �شرورة 
�شوق  لدخول  يحتاجونها  مبهارات  الطلبة  لتزويد 

العمل.
حممد  الدكتور  العربية  عمان  جامعة  رئي�س 
اإن احل�شول على درجة جامعية مل  الوديان قال: 
القطاع  يف  ل�شيما  العمل،  �شوق  لدخول  كافيا  يعد 
وق��درات  مهارات  على  يركز  اأ�شبح  ال��ذي  اخلا�س 
يعترب  ان  دون  ال��ك��ف��اءات،  ع��ن  وي��ب��ح��ث  ك��ث��رة 
معياره  الكادميي  التميز  او  اجلامعي  التخ�ش�س 
بات  اأنه  الوديان  واأكد  املوظفني.  لختيار  الوحيد 
بتغير  التفكر  كافة،  املعنية  اجلهات  على  لزاما 
اىل  والنتقال  اجلامعات،  يف  ال�شائد  التعليم  منط 
منط يعتمد على تنمية مهارات الطالب، وحتفيزهم 
على البتكار والإبداع والتميز و�شقل �شخ�شياتهم.

الطالب  يتميز  اأن  ج��دا  امل��ه��م  "من  واأ���ش��اف 
اأخ��رى  مهارات  امتالك  عليه  اأي�شا  لكن  درا�شيا، 
يحتاجها �شوق العمل �شواء املحلي او اخلارجي، قد 
تكون هذه املهارات غر موجودة يف بطون الكتب اأو 
قاعة التدري�س"، مبينا اأنها تاأتي ذاتية من الطالب 
تزوده  وور�س  دورات  يف  في�شارك  والتميز  للتطور 
مبهارات حمددة يف جمالت معينة". وبني الوديان 
اأن درجة البكالوريو�س مل تعد تكفي ل�شغر وظائف 
مهارات  وام��ت��الك  اأجنبية،  لغات  ات��ق��ان  تتطلب 
والعمل  والت�شويق  التاأييد  وك�شب  والقناع  احلوار 
امتالكها  اأ�شبح  اأخ��رى  ومهارات  ال�شغوطات  حتت 

موازيا لل�شهادة اجلامعية.
يف  الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  اأك��د  ب���دوره، 
اأن  ال��زب��ون،  حممد  الدكتور  الأردن��ي��ة  اجلامعة 
الر�شمية  اجلامعات  داخل  التدريب  مراكز  تفعيل 
وتاأهيلهم،  الطلبة  لتدريب  �شرورة  بات  واخلا�شة 
حا�شل  هو  ملا  خالفا  الدرا�شة،  مقاعد  على  وه��م 
حاليا من جلوء الطلبة اىل التدريب بعد تخرجهم، 
معتربا ذلك اإثقال عليهم وعلى اأ�شرهم ل �شيما وان 
الكثر منهم ل ميتلك قدرات مالية لتغطية تكاليف 
الدورات والربامج التدريبية.                     تابع �س2

*عمان 
بحثت وزارة ال�شحة، ال�شبت، و�شع خطة 
القرود"،  "جدري  مبر�س  للتعريف  وطنية 
بتفعيلها  والإي��ع��از  التحري  اآلية  وحتديد 
والتبليغ عن اأية حالت م�شتبهة على املعابر 
يف  الطبية  القطاعات  وبجميع  احل��دودي��ة 
وزارة  يف  الطارئ  الجتماع  وعقد  اململكة. 
ال�شحة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  برئا�شة  ال�شحة 
للرعاية ال�شحية الأولية والأوبئة الدكتور 
رائد ال�شبول، بح�شور م�شت�شار رئا�شة الوزراء 
البلبي�شي،  ع��ادل  الدكتور  ال�شحة  ل�شوؤون 
ومدير اإدارة الأوبئة الدكتور ريا�س ال�شياب، 

ال�شحة  وزارة  يف  ال�شارية  الأمرا�س  ومدير 
الدكتور حممد احلوارات.

ملكافحة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وي��ن��اق�����س    
الأوب��ئ��ة، ال��ي��وم الأح���د، ت��ط��ورات "جدري 
الو�شع  تطورات  على  الوقوف  مع  القرود"، 

الوبائي املحلي والدويل.
رائ��دة  الدكتورة  املركز  رئي�شة  وقالت 
املركز  اإن  ال�شبت،  �شحفي  بيان  يف  القطب، 
مبا  ال�شحة  وزارة  يف  امل�شوؤولني  مع  �شيناق�س 
املختربات  ومديرية  الأوب��ئ��ة  اإدارة  فيهم 
ورفع  للوقاية،  ال��وزارة  و�شعتها  خطة  فيها، 
م�شتوى الوعي ال�شحي لدى الكوادر ال�شحية 

انتقاله  وط���رق  امل��ر���س،  ح��ول  وامل��واط��ن��ني 
الواجب  الحرتازية  الوقائية  والإجراءات 
�شيحدد  الج��ت��م��اع  اأن  واأ���ش��اف��ت  اتباعها. 
�شياغة  على  والت��ف��اق  ال�شتجابة  خطة 
التعريف العملي للحالة وحتديد الآلية التي 
لتاأكيد  احلالة  عن  والتبليغ  للتحري  �شتتبع 
الكت�شاف املبكر للحالت، ومدى توافر املواد 

املخربية اخلا�شة بالت�شخي�س املخربي.
اجلهود  تن�شيق  اإىل  الجتماع  وي��ه��دف 
امل�شتوى  على  بال�شحة  واملتعلقة  ال�شحية 
الأدوار  وحت��دي��د  مبكر،  وب�شكل  ال��وط��ن��ي 

املناطة بكل جهة ملتابعة تنفيذها. 

خطة وطنية لتحري 
جدري القردة على الحدود

*عمان 
وزير  رعى  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  عن  مندوبا 
وجيه  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
عوي�س، ال�شبت، حفال نظمته وزارة التعليم العايل لل�شفراء وامللحقني 
يف  الدار�شني  العرب  والطلبة  اململكة،  يف  املقيمني  العرب  الثقافيني 

الأردن، بعنوان "اأنتم �شفراء الأردن" .
ونقل الدكتور عوي�س، خالل احلفل الذي نظم بالتعاون مع وزارتي 
للحا�شرين  ال�شياحة،  تن�شيط  وهيئة  وال�شباب  والآث��ار  ال�شياحة 
حتيات رئي�س الوزراء ومتنياته لهم مبوفور ال�شحة والعافية، م�شرا 
اإىل اأن اختيار املنظمني لعنوان "اأنتم �شفراء الأردن" جاء ملا يحمله يف 
طياته من ر�شائل اإن�شانية �شامية عن خريجي موؤ�ش�شات التعليم العايل 
الأردنية الذين تعتربهم الوزارة �شفراء لها يف اأوطانهم يحملون معهم 
العروبة  اأردن  اإىل ذكريات جميلة عا�شوها يف  اإ�شافًة  والفكر،  العلم 

والنخوة بني اأهلهم الن�شامى ليكونوا بحق �شفراء للمملكة.
بعيد  اململكة  احتفالت  انطالق  قرب  مع  اإن��ه  عوي�س،  وق��ال 
من  الثانية  للمئوية  ودخ��ول��ه  وال�شبعني  ال�شاد�س  ال�شتقالل 
واإ�شرارها  حر�شها  توؤكد  العايل  التعليم  وزارة  فاإن  الدولة،  عمر 
ومتيز  الأردين  العايل  التعليم  قطاع  �شمعة  على  املحافظة  على 
تعمل  ن��ه��ا  اأ مبينا  ال��ع��امل،  دول  يف  ينت�شرون  ال��ذي��ن  خريجيه 
الأردن��ي��ة،  والكليات  اجلامعات  مع  التوا�شل  خ��الل  من  ج��اه��دًة 
تذليل  على  الثقافيني  وامللحقني  العرب  ال�شفراء  اإىل  اإ�شافًة 
حاليا  الدار�شني  العرب  الطلبة  تواجه  التي  ال�شعوبات  جميع 
يحتاجها  التي  واملهارات  بالعلم  م�شلحني  يعودوا  حتى  الأردن  يف 

العمل. �شوق 
بالتعاون  حاليا  تعكف  العايل  التعليم  وزارة  اأن  اإىل  واأ�شار 
للطلبة  م��وج��ه��ة  اإج����راءات  ح��زم��ة  تنفيذ  ع��ل��ى  �شركائها  م��ع 
الذي  احلفل  هذا  تنظيم  راأ�شها  على  الأردن،  يف  الدار�شني  العرب 
وتنظيم  دوري���ا،  ل��ق��اًء  جعله  على  م�شتقباًل  ال���وزارة  �شتحر�س 
لفرق  الأردنية  اجلامعة  مالعب  على  القدم  لكرة  خما�شي  دوري 
اإىل  اإ�شافًة  بينهم،  والتعارف  الألفة  لزيادة  العربية  اجلاليات 
�شيجري  م�شلحتهم  وحتقق  العرب  الطلبة  تخدم  اأخرى  ترتيبات 

تباعا. عنها  الإعالن 
الحتفال  مبنا�شبة  وطنية  لأهازيج  فنية  فقرة  احلفل  وت�شمن 
بعيد ال�شتقالل ال�شاد�س وال�شبعني قدمته فرقة كورال طلبة جامعة 

الرموك.
تابع �س2

*عمان
ال�شبت،  الإل��ك��رتون��ي��ة،   اجل��رائ��م  مكافحة  وح���دة  ح���ذرت 
التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي  �شفحات  �شرقة  ح��الت  تزايد  من 

الجتماعي واخرتاقها.
حالت  من  عدد  مع  موؤخرًا  تعاملت  اأنها  الوحدة  واأو�شحت 
�شرقة ال�شفحات، واخرتاقها على موقع "في�شبوك" و"اإن�شتغرام"، 
واملعنوية  امل��ادي��ة  الأ���ش��رار  ال�شفحات  تلك  ملالكي  ي�شبب  مم��ا 
خالل  م��ن  اإدارت��ه��ا  يجري  ال�شفحات  تلك  اأن  وبينت  الكبرة. 
للمخرتقني  بوابة  تعترب  والتي   ،)Admin( �شخ�شية  ح�شابات 
التي  الإر�شادات  اأهم  اإىل  م�شرة  ال�شفحات،  تلك  �شرقة  ملحاولة 
ومنها  ال�شخ�شية،  واحل�شابات  ال�شفحات  حلماية  اتباعها  يجب 
 )Admins( امل�شرفني  اأو  امل�شوؤولني  الأ�شخا�س  ح�شابات  تاأمني 
عن تلك ال�شفحات، من خالل ا�شتخدام امل�شادقة الثنائية، وحذف 
اأي بريد اإلكرتوين اأو رقم هاتف مل يعد بال�شتطاعة ا�شتخدامه 

اأو الو�شول اإليه .
اخلا�شة  ال�شر  كلمات  م�شاركة  عدم  اإىل  الوحدة  ودعت 
من  امل���دارة  ال�شفحات  اأو  ال�����ش��ف��ح��ات،  م�����ش��ريف  بح�شابات 
تطبيق  على  ح�شابات  اأو  ل��ك��رتوين  اإ ب��ري��د  اأي  م��ع  قبلهم، 
ت�شع �شورة  اأجنبية  هواتف  اأرقام  من  ترد  "وات�شاب" كالتي 
فريق  من  اأنهم  مر�شليها  ويدعي  "في�شبوك"  �شركة  و�شعار 
اأو  ال�شفحة  تاأمني  يف  للم�شاعدة  بال�شركة  اخلا�س  الدعم 
الأرباح،  لزياده  اأو  متابعيها،  زيادة  اأو  ر�شمي  ب�شكل  توثيقها 
رقم  على  امل�شتخدمني  مع  يتوا�شل  ل  "في�شبوك"  اأن  علما 
املخت�س  الفريق  مع  التوا�شل  ويجري  الفني،  للدعم  الهاتف 
support@facebook. ل��ك��رتوين  الإ الربيد  خ��الل  من 

.com
امل�����ش��وؤول��ني  ح�����ش��اب��ات  اىل  دائ���م���ا  ال���دخ���ول  وك���ذل���ك 
"في�شبوك"  تطبيقات  خالل  من  وال�شفحات   )Admins(
خالل  من  اإليها  الدخول  حال  ويف  الهاتف،  على  و"ان�شتغرام" 
احلماية  ب��رام��ج  تفعل  ن��ه��ا  اأ التاأكد  يجب  احلا�شب،  اأج��ه��زه 
الإلكرتوين  الربيد  حفظ  وع��دم  والتج�ش�س،  الخ��رتاق  من 
مت�شفحات  على  ال�شخ�شية  باحل�شابات  اخلا�شة  ال�شر  وكلمات 

الإنرتنت.

الوطني لمكافحة األوبئة يناقش جدري القرود اليوم
عويس يرعى حفال للسفراء والطلبة 

العرب بعنوان أنتم سفراء األردن

مندوبا عن رئيس الوزراء .. 

جرائم اإللكترونية تحذر
 من تزايد سرقة صفحات 

مواقع التواصل االجتماعي

ال���������������������������ف م��������������������ربوك  
وب��������ال��������رف��������اه وال�����ب�����ن�����ني

 الشخصية التربوية المثالية 

 مساعدة المديرة الرائعة 

 ميساء ماجد شريف برغوث
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دام���ت الأف�����راح وال��ل��ي��ايل امل���الح ب��دي��ارك��م ال��ع��ام��رة 

الف مبروك لعائلة الحنيطي والشياب 

خطوبة العريس الغالي والشاب المهذب 

الدكتور

 محمد محمود عبداهلل الحنيطي 
على صاحبة الحسب والنسب واألصول والشرف الرفيع

الدكتورة الصيدالنية

 رند هاشم الشياب 

 الف مبروك
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*عمان
ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  عن  مندوبا   
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  رع��ى  اخل�����ش��اون��ة، 
الدكتور  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم 
وزارة  نظمته  حفال  ال�شبت،  عوي�س،  وجيه 
الثقافيني  وامللحقني  لل�شفراء  العايل  التعليم 
العرب  والطلبة  اململكة،  يف  املقيمني  العرب 
�شفراء  "اأنتم  بعنوان  الأردن،  يف  الدار�شني 

الأردن" .
ون��ق��ل ال��دك��ت��ور ع��وي�����س، خ���الل احلفل 
ال�شياحة  وزارت���ي  م��ع  بالتعاون  نظم  ال��ذي 
ال�شياحة،  تن�شيط  وهيئة  وال�شباب  والآث��ار 
ومتنياته  ال��وزراء  رئي�س  حتيات  للحا�شرين 
اأن  اإىل  م�شرا  والعافية،  ال�شحة  مبوفور  لهم 
اختيار املنظمني لعنوان "اأنتم �شفراء الأردن" 
اإن�شانية  ر�شائل  من  طياته  يف  يحمله  ملا  جاء 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  خريجي  عن  �شامية 
الأردنية الذين تعتربهم الوزارة �شفراء لها يف 
اإ�شافًة  والفكر،  العلم  معهم  يحملون  اأوطانهم 
اإىل ذكريات جميلة عا�شوها يف اأردن العروبة 
بحق  ليكونوا  الن�شامى  اأهلهم  بني  والنخوة 

�شفراء للمملكة.
وق����ال ع��وي�����س، اإن����ه م���ع ق���رب ان��ط��الق 
ال�شاد�س  ال�شتقالل  بعيد  اململكة  احتفالت 
عمر  من  الثانية  للمئوية  ودخوله  وال�شبعني 
توؤكد  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ف���اإن  ال��دول��ة، 
ح��ر���ش��ه��ا واإ����ش���راره���ا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
ومتيز  الأردين  العايل  التعليم  قطاع  �شمعة 
العامل،  دول  يف  ينت�شرون  ال��ذي��ن  خريجيه 
التوا�شل  خالل  من  جاهدًة  تعمل  اأنها  مبينا 
اإىل  اإ�شافًة  الأردنية،  والكليات  اجلامعات  مع 
على  الثقافيني  وامللحقني  ال��ع��رب  ال�شفراء 
الطلبة  تواجه  التي  ال�شعوبات  جميع  تذليل 
العرب الدار�شني حاليا يف الأردن حتى يعودوا 
�شوق  يحتاجها  التي  واملهارات  بالعلم  م�شلحني 

العمل.
العايل تعكف  التعليم  اأن وزارة  اإىل  واأ�شار 
حاليا بالتعاون مع �شركائها على تنفيذ حزمة 
الدار�شني يف  العرب  للطلبة  اإجراءات موجهة 
الذي  احلفل  هذا  تنظيم  راأ�شها  على  الأردن، 
لقاًء  جعله  على  م�شتقباًل  ال��وزارة  �شتحر�س 
القدم  لكرة  خما�شي  دوري  وتنظيم  دوري���ا، 
على مالعب اجلامعة الأردنية لفرق اجلاليات 

بينهم،  وال��ت��ع��ارف  الأل��ف��ة  ل��زي��ادة  العربية 
الطلبة  تخدم  اأخ��رى  ترتيبات  اإىل  اإ�شافًة 
الإع��الن  �شيجري  م�شلحتهم  وحتقق  العرب 

عنها تباعا.
وت�شمن احلفل فقرة فنية لأهازيج وطنية 
ال�شاد�س  ال�شتقالل  بعيد  الحتفال  مبنا�شبة 
جامعة  طلبة  ك��ورال  فرقة  قدمته  وال�شبعني 

الرموك.

والآث���ار  ال�شياحة  وزي���را  احلفل  وح�شر 
ن��اي��ف ال���ف���اي���ز، وال�����ش��ب��اب حم��م��د ���ش��الم��ة 
العايل  التعليم  وزارة  ع��ام  واأم��ني  النابل�شي، 
اعتماد  هيئة  ورئي�س  الدبعي،  ماأمون  الدكتور 
جودتها  و�شمان  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
هيئة  عام  ومدير  ال�شرايرة،  ظافر  الدكتور 
ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��اح��ة  تن�شيط 
ال�شباب  وزارة  ع��ام  اأم��ني  وم�شاعد  عربيات، 
العام  وال�شرتاتيجية/الأمني  الفنية  لل�شوؤون 

بالوكالة الدكتور يا�شني هليل، وعدد كبر من 
روؤ�شاء اجلامعات الأردنية الر�شمية واخلا�شة، 
متابعة  وم�شوؤولو  اجلامعية،  الكليات  وعمداء 
موؤ�ش�شات  خمتلف  يف  الوافدين  الطلبة  �شوؤون 
يف  ي��در���س  اأن���ه  اإىل  ي�����ش��ار  ال��ع��ايل.  التعليم 
الر�شمية  الأردنية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
من  واأجنبي  عربي  طالب  األف   38 واخلا�شة، 
للعام  ال���وزارة  لإح�شائيات  وفقا  دول،   106

اجلامعي 2021 / 2022. 

*عمان  
يف  تفاوتا  ه��ن��اك  اإن   ، متخ�ش�شون  ق��ال 
على  الطلب  يف  واخلارجي  املحلي  العمل  �شوق 
حتتاج  جميعها  اأنها  ال  اجلامعية  التخ�ش�شات 

اىل مهارات ا�شافية يجب امتالكها.
يعد  مل  العلمية  الدرجة  نيل  اأن  واأك���دوا 
لوحدها كافيا حل�شول ا�شحابها على وظائف، 
اجلامعات  ت�شعى  اأن  ���ش��رورة  على  م�شددين 
مبهارات  الطلبة  لتزويد  براجمها  تطوير  اإىل 

يحتاجونها لدخول �شوق العمل.
الدكتور  العربية  ع��م��ان  جامعة  رئي�س 
درجة  على  احل�شول  اإن  قال:  الوديان  حممد 
العمل،  �شوق  لدخول  كافيا  يعد  مل  جامعية 
يركز  اأ�شبح  الذي  اخلا�س  القطاع  يف  ل�شيما 
ع��ل��ى م���ه���ارات وق�����درات ك��ث��رة وي��ب��ح��ث عن 
اجلامعي  التخ�ش�س  يعترب  ان  دون  الكفاءات، 
لختيار  الوحيد  معياره  الكادميي  التميز  او 
على  لزاما  بات  اأن��ه  الوديان  واأك��د  املوظفني. 
منط  بتغير  التفكر  ك��اف��ة،  املعنية  اجل��ه��ات 
اىل  والنتقال  اجلامعات،  يف  ال�شائد  التعليم 
ال��ط��الب،  م��ه��ارات  تنمية  ع��ل��ى  يعتمد  من��ط 
والتميز  والإب���داع  البتكار  على  وحتفيزهم 

و�شقل �شخ�شياتهم.
الطالب  يتميز  اأن  جدا  املهم  "من  واأ�شاف 
اأي�شا عليه امتالك مهارات اأخرى  درا�شيا، لكن 
يحتاجها �شوق العمل �شواء املحلي او اخلارجي، 
بطون  يف  موجودة  غر  املهارات  هذه  تكون  قد 
تاأتي  اأنها  مبينا  التدري�س"،  قاعة  اأو  الكتب 
في�شارك  والتميز  للتطور  الطالب  من  ذاتية 
يف دورات وور���س ت��زوده مب��ه��ارات حم��ددة يف 
درج��ة  اأن  ال��ودي��ان  وب��ني  معينة".  جم���الت 
وظائف  ل�شغر  تكفي  تعد  مل  البكالوريو�س 
مهارات  وامتالك  اأجنبية،  لغات  اتقان  تتطلب 
والت�شويق  التاأييد  وك�شب  والق��ن��اع  احل��وار 
والعمل حتت ال�شغوطات ومهارات اأخرى اأ�شبح 

امتالكها موازيا لل�شهادة اجلامعية.
الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  اأك��د  ب��دوره، 
الزبون،  حممد  الدكتور  الأردنية  اجلامعة  يف 

اجلامعات  داخ��ل  التدريب  مراكز  تفعيل  اأن 
لتدريب  ���ش��رورة  ب��ات  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية 
الدرا�شة،  مقاعد  على  وهم  وتاأهيلهم،  الطلبة 
الطلبة  جلوء  من  حاليا  حا�شل  هو  ملا  خالفا 
اىل التدريب بعد تخرجهم، معتربا ذلك اإثقال 
عليهم وعلى اأ�شرهم ل �شيما وان الكثر منهم ل 
ميتلك قدرات مالية لتغطية تكاليف الدورات 
عدد  ازدي��اد  اأن  واأو�شح  التدريبية.  والربامج 
داخل  من  �شواء  واملعاهد  اجلامعات  خريجي 
الردن وخارجه، نتج عنه تكد�س كبر يف عدد 
العمل على  �شوق  التخ�ش�شات، وعدم قدرة  من 
التفكر  اإىل  داعيا  الأع���داد،  ه��ذه  ا�شتيعاب 
فر�س  توفر  اخ��رى  م�شارات  اختيار  بكيفية 

عمل دون العتماد على التخ�ش�س اجلامعي.
اجلامعية  اخلريجة  قالت  ناحيتها،  م��ن 
جدا  جيد  بتقدير  تخرجت  اإنها  حممود،  دميا 
جاهدة  وحاولت  العربية  اللغة  تخ�ش�س  يف 
احل�شول على وظيفة يف جمال تخ�ش�شها لكن 
التخ�ش�س  رك��ود  نتيجة  تنجح،  مل  م�شاعيها 
وقلة فر�س العمل املتاحة والتي تطلب خربات 
بهيئة  ا�شتعانت  اأنها  واأ�شافت  عدة.  ل�شنوات 
وقدراتها  مهارات  لتطوير  الردن  كلنا  �شباب 
يف  الهيئة  توفرها  جمانية  دورات  خ��الل  من 
والتوا�شل  ال�شا�شية،  احلياة  مهارات  جمالت 
وال��رتب��ي��ة الع��الم��ي��ة، وت��ط��وي��ر ال���ذات اىل 
ل�شوق  التاأهيل  عن  ور���ش��ات  ح�شورها  جانب 
وج��دت  انها  وزادت  املخاطر.  وادارة  العمل 
اتقان  فا�شتطاعت  الت�شويق  جمال  يف  نف�شها 
واحل�شول  القطاع  ه��ذا  يف  املطلوبة  امل��ه��ارات 
وم�شتقر،  جيد  مادي  مردود  ذات  وظيفة  على 
موؤكدة اأنها مل تتوقف عند هذا احلد بل ت�شعى 
ان  بعد  اعلى  وظيفية  مراتب  لتحقيق  حاليا 
ا�شتطاعت خالل وقبل العمل من تطوير نف�شها 
اخرى  ومهارات  الجنليزية  اللغة  مهارات  يف 
اي�شا وان فر�س النتقال اىل موؤ�ش�شات اخرى 

ا�شبحت موجودة.
عمان  جتارة  غرفة  رئي�س  قال  جانبه،  من 
خليل احلاج توفيق، اإن �شوق العمل اأ�شبح اأمامه 

من  اخلريجني  تدفق  �شوء  يف  عديدة  خيارات 
ال�شركات  واإن  التخ�ش�شات،  بجميع  اجلامعات 
وفقا  ت�شعها  معاير  لديها  اأ�شحى  واملوؤ�ش�شات 
على  تركز  ما  غالبا  التي  واهدافها  ل�شيا�شتها 
اخلريج  اأن  واأك��د  وال��رب��ح.  النتاجية  زي��ادة 
بد  فال  عمل،  فر�شة  على  احل�شول  اراد  اذا 
يتوافق  مبا  وق��دارت��ه  مهاراته  تطوير  من  له 
واأن  العمل،  �شوق  يحتاجها  التي  امل��ه��ارات  مع 
الدرجة العلمية لوحدها كافية للح�شول على 
عمل، ل �شيما اأن اجلامعات تركز على اجلوانب 

النظرية يف كثر من تخ�ش�شاتها.
خ��ري��ج��ي  م���ن  ك���ث���را  ه���ن���اك  اأن  وب����ني 
يحتاجها  اأ�شا�شية  مهارات  تنق�شهم  اجلامعات 
يف  حقهم  يفقدون  بع�شهم  واأن  العمل،  �شوق 
ل��ع��دم ق��درت��ه��م على  احل�����ش��ول على وظ��ائ��ف 
مهارات  يف  ل�شعفهم  اأو  ذات��ي��ة،  �شرة  اع���داد 
تعد  التي  املقابالت  خالل  والت�شال  التوا�شل 
العمل.  على  احل�شول  متطلبات  ابجديات  من 
واكد احلاج توفيق، اأهمية تفعيل دور التدريب 
املهني، وتغير ال�شورة الذهنية والنمطية عن 
مراكز  وتطوير  واملهنية،  اليدوية  الأع��م��ال 
ال�شهادات  ت��وازي  �شهاداتها  لت�شبح  التدريب 
من  ع���دد  اأك���رب  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  العلمية 
العمل  �شوق  ملتطلبات  وفقا  واعدادهم  الطلبة 
يف  املهن  م��ن  العديد  ي�شتوعب  زال  م��ا  ال��ذي 
العامة  واخلدمات  والتجارة  التجزئة  قطاع 
والكهربائية.  الهجينة  وال�شيارات  وال�شياحة 
وبني ان زيادة ن�شبة امل�شتوى املهاري يف جمالت 
للخريج فر�شة احل�شول على  حمددة ل يوفر 

وظيفة فقط، وامنا يزيد من م�شتوى دخله.
النظر يف  اع��ادة  اإىل  توفيق،  احل��اج  ودع��ا 
التخ�ش�شات  واغ��الق  اجلامعية،  التخ�ش�شات 
الراكدة ل �شيما اأنه ل جدوى من درا�شتها اذا 
طويلة،  ل�شنوات  منها  م�شبع  العمل  �شوق  كان 
�شراكات  اجلامعات  تبني  اأن  اأهمية  م��وؤك��دا 
طلبتها  لتدريب  اخلا�س  القطاع  مع  حقيقية 
عدد  ن�شبة  وزي��ادة  اجلامعية  درا�شتهم  اثناء 
�شاعات التدريب العملي من اخلطة اجلامعية. 

عويس يرعى حفال للسفراء والطلبة 
العرب بعنوان أنتم سفراء األردن

متخصصون: الدرجة الجامعية لم تعد 
كافية لوحدها لدخول سوق العمل

مندوبا عن رئيس الوزراء .. 

ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول اجراءات 
الرقابة والتنظيم والوقاية االشعاعية

معسكر سياحي في لواء األغوار الجنوبية

*عمان 
ور�شة  ال�شبت،  اليوم  واملعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  نظمت 
العالميني  م��ن  لل�شركاء  معلومات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  ميدانية  عمل 
الجراءات  حول  الطاقة  قطاع  تغطية  يف  املتخ�ش�شني  وال�شحفيني 
املتخذة للرقابة والتنظيم على عمل قطاع الطاقة ويف جمال الوقاية 
والنتائج  امل�شتجدات  اآخر  ا�شتعرا�س  الور�شة  وت�شمنت  ال�شعاعية. 
م�شرتكي  على  وانعكا�شها  الكهربائية  التعرفة  بخ�شو�س  املتحققة 
القطاع املنزيل والقطاعات النتاجية، والجابة على اي ا�شتف�شارات 
او تو�شيحات بهذا اخل�شو�س. واطلعت الهيئة ال�شركاء على املركبات 
و�شرح  والنووية  ال�شعاعية  امل�شادر  على  بالك�شف  اخلا�شة  املتنقلة 
اآلية عملها، وقدمت �شرحا حول تركيب اأجهزة ك�شف ا�شعاعي ونووي 
ثابتة وحممولة يف مركز حدود املنطقة الردنية ال�شورية امل�شرتكة.

كما ت�شمنت الور�شة زيارة مل�شروع الطاقة املتجددة/ رياح احل�شني 
يف معان التابع ل�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء. وت�شتمر اأعمال الور�شة 
اليوم الحد، يف مدينة العقبة بعقد حلقة نقا�شية حول اأبرز النتائج 
على  اجلديدة  الكهربائية  التعرفة  بتطبيق  املتعلقة  والح�شائيات 
م�شرتكي القطاع املنزيل والنعكا�س على القطاعات النتاجية، واآلية 
تطبيق التعرفة الكهربائية. كما تت�شمن الور�شة جولة ميدانية على 
مركز ال�شعة داخل اإحدى امل�شت�شفيات يف العقبة لالطالع على الدور 
ال�شعة،  من  واملراجعني  والعاملني  املر�شى  حلماية  للهيئة  الرقابي 
اإنتاجية ل�شتعرا�س انعكا�س التعرفة  وجولة ميدانية على قطاعات 

الكهربائية اجلديدة على فاتورة الكهرباء لديها.

*لواء األغوار اجلنوبية 
�شد  يف  اجلنوبية  الأغ��وار  لواء  يف  ال�شايف  غور  �شباب  مركز  نظم 
من  املتطوعني  ال�شباب  من  عدد  مب�شاركة  �شياحيا  مع�شكرا  النمرة 
الدكتور  اجلنوبية  الأغ��وار  اآث��ار  مدير  وقال  اللواء.  اأنحاء  خمتلف 
حممد الزهران، اإن هذا املع�شكر الذي ي�شتمر ملدة يومني ياأتي لإعادة 
جائحة  جراء  ت�شررها  بعد  خ�شو�شا  وا�شتدامتها  ال�شياحة  تفعيل 
العالجية  )البيئية،  منها  التي  ال�شياحة  اأن��واع  اإىل  م�شرا  كورونا، 
الأع�شاء  عاتق  على  امللقى  ال��دور  اإىل  الزهران  واأ�شار  والثقافية(. 
�شمن  تقع  التي  الأودي���ة  بني  واملقارنة  ال�شياحة  مقومات  ملعرفة 
التحديات  مبينا  و�شانا،  واملوجب  النمرة  وادي  مثل  بيئية  حمميات 

التي تواجه قطاع ال�شياحة وطرق التغلب عليها.

الهالل األحمر يوزع مستحقات كفاالت 
االيتام لحوالي 8 آالف مستفيد

*عمان 
�شمن  م�شتفيدا   7791 م�شتحقات  الأردين  الأحمر  الهالل  وزع 
برنامج كفالت اليتام الذي ينفذه الهالل الأحمر الأردين، بال�شراكة 
مع هيئة الهالل الأحمر الماراتي وذلك عن الن�شف الثاين من العام 

2021 يف حمافظات اململكة كافة.
  وقال م�شوؤول الربنامج يف الهالل الأحمر الأردين حممود الع�شود 
مل  م�شتفيدين  بعدد   2004 عام  منذ  اليتام  كفالت  برنامج  "بداأ 
يتجاوز 650 واليوم يبلغ عددهم 7791 ونتطلع يف نهاية عام 2022 
للو�شول اىل 10000 م�شتفيد." وفيما يخ�س توزيع امل�شتحقات املالية 
طريق  عن  م�شتحقاتهم  تلقوا   7791 اأن  الع�شود  اأك��د  للم�شتفيدين، 
و796  قدامى  م�شجلني   6995 منهم  بهم،  اخلا�شة  البنكية  احلوالت 
فروع  يف  العام  م��دار  على  امل�شتفيدين  ت�شجيل  ويتم  ج��دد،  م�شجلني 
الهالل  اىل  معلوماتهم  اإر�شال  ويتم  واملحافظات  العا�شمة  يف  الهالل 

الأحمر الماراتي ليتم كفالتهم من املانحني.
من  الهدف  اإن  الربنامج  م�شوؤول  ق��ال  ع��ام،  ب�شكل  امل�شروع  وع��ن   
امل�شتفيدين  كرامة  حماية  هو  �شنوات  منذ  امل�شتمر  امل�شروع  تاأ�شي�س 
كرامة  حماية  يخ�س  فيما  الدولية  احلركة  ملبادئ  تطبيقا  وذويهم 

امل�شتفيدين، اذ يتم تخ�شي�س مبالغ لهم.
 وا�شاد الع�شود بجهود الهالل الأحمر الماراتي امل�شتمرة يف تقدمي 
العون والدعم لتنفيذ هذا الربنامج على مدار �شنوات طويلة من العمل 
الإن�شاين امل�شرتك، مقدرًا الدور املميز الذي قامت به �شفارة المارات 
واملتمثل يف ت�شهيل مهمات اإي�شال امل�شاعدات اىل م�شتحقيها يف خمتلف 

حمافظات اململكة.

وزير األشغال يؤكد ضرورة افتتاح 
طريق الشحن الجوي األسبوع الحالي

*عمان 
اأكد وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان املهند�س يحيى الك�شبي �شرورة 
ر�شمًيا  وافتتاحه  اجلوي  ال�شحن  طريق  م�شروع  يف  العمال  ا�شتكمال 

وبالكامل اأمام حركة املركبات خالل الأ�شبوع احلايل.
العديد  الطريق يعترب حيويا واقت�شاديا يخدم  اإن  الك�شبي  وقال 
مبنطقة  املطار  طريق  ويربط  ال�شتثمارية  ال�شناعية  املن�شاآت  من 
الطريق  كونه  اإىل  ا�شافة  الث���ري،  امل�شتى  وق�شر  اجل��وي  ال�شحن 

الرئي�شي للعبور اىل بوابة ال�شحن اجلوي ملطار امللكة علياء الدويل.
نايف  والآث��ار  ال�شياحة  ووزي��ر  الك�شبي،  تفقد  خالل  ذلك  جاء 
مل�شروع  النهائية )الت�شطيبات(  بالأعمال  العمل  �شر  مال�شبت،  الفايز 

اإعادة تاأهيل طريق الق�شطل - ال�شحن اجلوي.
الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  من  مبا�شرة  وبتوجيهات  اأنه  على  و�شدد 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  عن  احلكومة  تتوانى  لن  اخل�شاونة  ب�شر 

للم�شتثمرين وتاأمني �شبل الدعم الالزم لهم.
�شر  حول  املعنيني  من  مف�شل  اإيجاز  اإىل  الأ�شغال،  وزير  واأ�شتمع 
الأعمال يف امل�شروع، اإذ مت تق�شيم الأعمال فيه اإىل عدة مراحل؛ ليتم 
وتنفيذ  الطريق  ان�شاء  اإعادة  العمال  و�شملت  ا�شرع  ب�شكل  اإجنازها 
العمال  كافة  وعمل  الإ�شفلتية  اخللطة  وطبقات  الر�شف  طبقات 
وال���ش��ارات  الن��ارة  واعمال  المطار  ملياه  ت�شريف  من  له  املرافقة 
املعاير  اأعلى  وفق  كافة  الالزمة  والعمال  والتحذيرية  الإر�شادية 

الهند�شية املتبعة بطول 4ر7 كيلومرت.
كما �شملت الأعمال تنفيذ اعمال الطريق الرديف "لطريق ال�شحن 
اجلوي" وذلك �شمن اعمال التحويالت املرورية للم�شروع والذي ميتد 
من اجلامعة الطبية امللكية على طريق اخلدمة ال�شرقي لطريق املطار 
وي�شل لغاية بوابة ال�شحن اجلوي ملطار امللكة علياء الدويل حيث مت 
القائمة  الطرق  مع  وربطها  اجمايل  بطول  جديدة  طرق  عدة  تنفيذ 
ال�شفلتية(  ،اخللطة  )الفر�شيات  تنفيذ طبقات  فيها  الأعمال  �شملت 
بتنفيذ عبارات �شندوقية عدد )2(  املتمثلة  املائية  املن�شاآت  واعمال 
تنفيذ  اىل  بالإ�شافة  خدمات  عبارات  واربع  انبوبية  عبارات  واربع 

اعمال ال�شالمة املرورية )دهان ،عواك�س الر�شية(.
الق�شطل   - اجلوي  ال�شحن  طريق  تاأهيل  اإع��ادة  م�شروع  اأن  يذكر 
و�شيتم  القت�شادية،  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق  من  بقر�س  ممول 
بحوايل  امل��ح��ددة  الزمنية  امل��دد  قبل  الع��م��ال  تنفيذ  من  النتهاء 

�شهرين.

 األردن يشارك في اجتماعات 
جمعية الصحة العالمية

 
*عمان 

 يبداأ الأردن اعتبارا من اليوم الأحد، م�شاركته يف اأعمال الدورة 
جنيف  يف  ُتعقد  التي  العاملية  ال�شحة  جلمعية  وال�شبعني  اخلام�شة 

خالل الفرتة من 22-28 اأيار.
فرا�س  الدكتور  ال�شحة  وزير  اإن  ال�شبت،  بيان   يف  ال��وزارة  وقالت 
الهواري �شراأ�س وفدا ر�شميا للم�شاركة يف اأعمال هذه الدورة واجتماع 
الدورة العادية ال�شابعة واخلم�شني ملجل�س وزراء ال�شحة العرب الذي 
املكان �شبيحة يوم غد قبل بدء اجتماعات اجلمعية.  ُيعقد يف نف�س 
يوم  لغاية  العاملية  ال�شحة  جمعية  اجتماعات  يف  الهواري  وُي�شارك 
اخلام�س والع�شرين من هذا ال�شهر فيما ت�شتمر م�شاركة باقي اأع�شاء 
الوفد الأردين اإىل حني النتهاء من اجتماعات اجلمعية يوم 28 اأيار 
الإداري��ة  لل�شوؤون  ال�شحة  ل��وزارة  العام  الأمني  تلتحق  اأن  بعد  وذلك 
والفنية بالوفد لرتاأ�شه عن املدة املتبقية لجتماعات اجلمعية. وي�شم 
ادارة  ومدير  جنيف  يف  للمملكة  الدائم  املندوب  ع�شويته  يف  الوفد 
غر  الأمرا�س  مديرية  ومدير  الدويل  والتعاون  والتخطيط  امل�شاريع 
املندوبية  يف  والثاين  الأول  وال�شكرترين  ال�شحة  وزارة  يف  ال�شارية 
هذا  العاملية  ال�شحة  جمعية  اجتماعات  و�شرتكز  بجنيف.  الأردنية 
العام على عنوان "ال�شحة من اأجل ال�شالم وال�شالم من اأجل ال�شحة" 

و�شتت�شمن تعيني املدير العام القادم ملنظمة ال�شحة العاملية.
�شالمة  ب�شاأن  العاملية  ال�شرتاتيجيات  ال�شحة  جمعية  و�شتناق�س 
كما  ال�شل،  جم��ال  يف  والبتكار  والبحوث  الفم،  و�شحة  الأغ��ذي��ة، 
ملنظمة  امل�شتدام  بالتمويل  املعني  العامل  الفريق  تقرير  �شيناَق�س 
من  العديد  مناق�شة  اأي�شًا  الأعمال  جدول  ويت�شمن  العاملية.  ال�شحة 
العاملية  ال�شحة  ا�شتعداد منظمة  الرئي�شية الأخرى مثل  املو�شوعات 
-2023 طريق  خارطة  وتنفيذ  لها،  وال�شتجابة  ال�شحية  للطوارئ 
ال�شارية  غر  الأم��را���س  من  للوقاية  العاملية  العمل  خلطة   2030
بني  م�شرتكة  عاملية  عمل  خطة  مناق�شة  �شيتم  كما  ومكافحتها. 
-2022 الع�شبية  ال�شطرابات  من  وغره  ال�شرع  ب�شاأن  القطاعات 

2031، وغرها من املوا�شيع التي تهتم بها جمعية ال�شحة العاملية.

انطالق فعاليات تيلي ماتش 
أمنية بالمدارس الحكومية 

*عّمان 
مالعب  لفتتاح  مات�س"،  "تيلي  فعاليات  اأمنية  �شركة  اأطلقت 
مبادرة  بالتعاون مع  مبادرة فر�شة،  امل�شتفيدة من  املدار�س احلكومية 

مدر�شتي، اإحدى مبادرات جاللة امللكة رانيا العبداهلل.
ال�شوء  لت�شليط  الفعاليات  تاأتي  ال�شبت،  لل�شركة،   بيان  وبح�شب 
على مبادرة فر�شة التي اأطلقتها اأمنية نهاية العام املا�شي بالتعاون مع 
وزارة الرتبية والتعليم، لتاأهيل وترميم مالعب مدار�س حكومية على 
حياة  منط  لتهيئة  اململكة،  حمافظات  جميع  ويف  �شنوات  خم�س  مدار 
اإجمالية  وبكلفة  بعد جائحة كورونا،  اأدائهم  وتعزيز  للطلبة،  �شحي 

ت�شل اإىل مليون دينار.
و�شملت الفعاليات التي �شارك فيها فريق من مبادرة مدر�شتي خالل 
الفرتة )15-18( اأيار، املدار�س التي مت النتهاء من تاأهيلها: مدر�شة 
يف  للبنني  الأ�شا�شية  احلرمني  وخ��ادم  املختلطة  الثانوية  الها�شمية 
حمافظة الزرقاء، ومدر�شة بيت اإيد�س الثانوية ال�شاملة املختلطة يف 

اإربد، ومدر�شة الفتح الثانوية للبنني يف حمافظة العا�شمة.
يف  �شاعتني  مل��دة  مات�س،  تيلي  م�شابقات  من  الفعاليات  وتتكون 
فريق  ومتابعة  اإ�شراف  حتت  طالبًا،   60 مب�شاركة  الواحدة،  املدر�شة 
للعمل  "اأمنية  برنامج  �شمن  وذل��ك  اأمنية،  �شركة  من  املتطّوعني  من 
لتطوع  الوطنية  املن�شة   – َنْحُن"   " من�شة  مع  وبالتعاون  التطوعي" 
كل  يف  للمعلمني  تدريبية  جل�شات  عقد  جانب  اإىل  ال�شباب،  وم�شاركة 
كيفية  على  املعلمني  لتدريب  مدر�شتي،  مبادرة  مع  بالتعاون  مدر�شة 
اأف�شل، وال�شتفادة من امل�شادر املبتكرة، وتنمية  توفر بيئة تعليمية 
فر�س التعليم املرتكزة على الأن�شطة لتطوير تفكر الطلبة الإبداعي.

�شركة  يف  التجارية  للدائرة  التنفيذي  الرئي�س  بني  جهته،  من 
البيئة  تهيئة  يف  "فر�شة"  م��ب��ادرة  اأهمية  الإبراهيم  زي��د  اأمنية، 
اإ�شافة اإىل زيادة  املدر�شية للطلبة، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، 
الثقة بني الطلبة والنظام البيئي يف هذه املدار�س اإىل جانب اهتمامها 
اأكرث  تعلُّم  بيئة  وتوفر  لهم،  واجل�شدية  النف�شية  ال�شحة  بتعزيز 
م�شرا  وريا�شية،  �شحية  �شلوكيات  لتبني  ودفعهم  لهم،  واأمانًا  �شحة 
امل�شوؤولية  اأمنية يف  �شركة  ا�شرتاتيجية  املبادرة جاءت �شمن  اأن  اإىل 
التعليم  مقدمتها  يف  القطاعات،  من  لعدد  واملوّجهة  الجتماعية، 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  كبرًا  دورًا  يلعبان  حيث  وال�شحة، 

وال�شاملة يف البالد.

الخضري : مجلس محافظة الزرقاء سيركز 
على إقامة مشاريع تنموية وخدمية

*الزرقاء 
اخل�شري،  ماجد  الدكتور  الزرقاء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  قال 
من  جملة  اإقامة  على  عمله  خالل  �شركز  املجل�س  اإن  ال�شبت،  اليوم 
الزرقاء  اأه��ايل  على  اإيجابا  لتنعك�س  والتنموية  اخلدمية  امل�شاريع 

وتخفف من حدة الفقر والبطالة.
واأو�شح خالل جل�شة عقدها املجل�س، ام�س، يف قاعة غرفة جتارة 
الزرقاء، اأن موازنة املحافظة خالل العام احلايل بلغت 10.618 مليون 
دينار، ق�شمت اإىل جزئني: الأول خم�ش�س مل�شاريع راأ�شمالية و�شيجري 
عمل  لإدام��ة  خم�ش�س  والثاين  املختلفة،  القطاعات  على  توزيعها 

جمل�س املحافظة.
العملية  اأ�شا�س  �شت�شكل  الراأ�شمالية  امل�شاريع  اأن  اخل�شري  واأكد 
ال�شحي  للقطاعني  و�شيكون  املحافظة،  يف  الإنتاجية  التنموية 
ما  الرتبوية  للم�شاريع  �شيخ�ش�س  اإذ  منها،  الأكرب  الن�شيب  والرتبوي 
لفتا  لل�شحة،  باملئة  و12.5  املوازنة،  اإجمايل  من  باملئة   30 ن�شبته 
املوازنات،  اإعداد  عن  املجل�س  لأع�شاء  دورات  �شيعقد  املجل�س  اأن  اإىل 

والقوانني والأنظمة املتعلقة بعمل جمال�س املحافظات.
من  امل�شتمرة  للم�شاريع  �شتخ�ش�س  دينار  مليون   5.994 اأن  وبني 
�شيخ�ش�س  حني  يف  املوازنة،  من  باملئة   58 ن�شبته  مبا  �شابقة  �شنوات 

الباقي والبالغ 4.324 مليون دينار مل�شاريع جديدة.
املهند�شة  الزرقاء  اأ�شغال  مديرة  بح�شور  املجل�س،  اأع�شاء  وناق�س 
الرتبية  وزارة  يف  وامل�شاريع  الأبنية  اإدارة  ومدير  ال�شباعي،  �شحر 
قد  التي  الق�شايا  من  ع��ددًا  ال�شمامعة،  اإبراهيم  املهند�س  والتعليم 
وعدم  والقوانني،  التعليمات  كت�شارب  وتنفيذها  امل�شاريع  طرح  تعيق 
اإىل  اإ�شافة  املحافظة،  العامة يف  الإ�شغال  ملدراء  الوظيفي  ال�شتقرار 

مناق�شة مو�شوع املناقلة بني امل�شاريع املطروحة للتنفيذ.
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*عمان 
طالل،  بنت  ب�شمة  المرة  �شمو  اأكدت   
الأردين  ال�شندوق  اأمناء  جمل�س  رئي�شة 
اأهمية  )جهد(  الب�شرية  للتنمية  الها�شمي 
التنموية  املراكز  يف  ال�شبابية  اللجان  دور 
يف  ال�����ش��ب��اب  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ل�����ش��ن��دوق، 
توؤهلهم  التي  باملهارات  ورف��ده��م  املجتمع 
للعب دور فاعل يف عملية التنمية ال�شاملة 

وامل�شتدامة.
واأ�شادت �شموها، خالل لقائها عددا من 
اع�شاء اللجان، بح�شور املديرة التنفيذية 
بق�ش�س  ال��داغ�����ش��ت��اين  ف���رح  ل)ج���ه���د(، 
النجاح التي حققوها عرب م�شرة ال�شندوق 
مبادراتهم  ت�شكله  ملا  عاًما،   45 مدى  على 
من م�شدر فخر واعتزاز بال�شباب الأردين، 
وقدرته على مواجهة التحديات وحتويلها 

اىل فر�س.
واكدت حر�س ال�شندوق؛ �شمن براجمه 
على  امل�شتقبلية،  روؤيته  اإطار  ويف  املختلفة 
امل�شاهمة يف تهيئة البيئة املنا�شبة لتنمية 
ومواهبهم  قدراتهم  واكت�شاف  ال�شباب، 

وتوفر �شبل النجاح والتميز لهم.
واطلعت �شموها خالل اللقاء، الذي عقد 
على  التنموي،  ال�شرف  زين  امللكة  معهد  يف 
املوؤ�ش�شي  للتحول  امل�شتقبلية  جهد  خطط 
حماور  خ��الل  من  البيئية  احلوكمة  نحو 
احلوكمة  وت�شمل  الرئي�شة؛  جهد  عمل 
واحلماية  والفر�س،  والبتكار  وامل�شاركة، 

والدمج، ودور ال�شباب فيها.
اأن �شبكة مراكز )جهد(  وبينت �شموها 
خمتلف  يف  انت�شارها  خ��الل  وم��ن  ال�����51، 
املجتمعات  م��ن  وق��رب��ه��ا  اململكة،  مناطق 
لل�شباب  حا�شنة  ت�شكل  اأ�شبحت  املحلية، 
يف  هاما  دورا  وتلعب  وتطلعاتهم،  الأردين 
وم�شاعدتهم  مهاراتهم،  وتطوير  توعيتهم، 

هذا  يف  م�شرة  مل�شتقبلهم،  التخطيط  على 
املتميزة  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  الط����ار 
القطاعني  مبوؤ�ش�شات  املراكز  تربط  التي 
املدين،  املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  العام 

وتوظيفها خلدمة ال�شباب وق�شاياهم.
ك��م��ا دع���ت ���ش��م��وه��ا اع�����ش��اء ال��ل��ج��ان 
ال�شبابية اإىل ال�شتمرار يف طريق النجاح، 
املناطق  يف  زمالئهم  اىل  جتاربهم  ون��ق��ل 
يف  ايجابي  دور  للعب  وحتفيزهم  املختلفة، 
وافكارهم  طاقاتهم  وا�شتثمار  جمتمعاتهم، 
يف  للم�شاهمة  والإب���داع���ي���ة  ال��ري��ادي��ة 
الق�شايا  ملختلف  املنا�شبة  احللول  ايجاد 
اع�شاء  من  امل�شاركون  وحتدث  املجتمعية. 
ال��ل��ج��ان ال�����ش��ب��اب��ي��ة خ���الل ال��ل��ق��اء، عن 
جتاربهم يف مراكز جهد التنموية املنت�شرة 
اململكة،  واأل���وي���ة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  يف 
جاذبة  بيئة  ت�شكل  امل��راك��ز  اأن  موؤكدين 
لكت�شاف  ومن�شة  لهم،  وحمفزة  لل�شباب 

مواهبهم وطاقاتهم.
ت�شهم  ال�شبابية،  اللجان  ان  واعتربوا 
يف ت��ع��زي��ز ال����دور ال��ت��ن��م��وي جل��ه��د جت��اه 
تنميتها  يف  وامل�شاهمة  املحلية،  املجتمعات 

يف خمتلف املجالت.
للمرحلة  )ج���ه���د(  روؤي�����ة  وت�����ش��ك��ل 
للتنمية  من�شة وحا�شنة  باعتباره  املقبلة، 
على  ي��رك��ز  متكامال  امن��وذج��ا  الب�شرية، 
وتهدف  البيئة،  و�شالمة  الإن�شان  عافية 

اإىل تعزيز الدور القيادي لل�شباب.
احلوكمة  حم��ور  يف  ال��روؤي��ة  وتعتمد 
وامل�شاركة البيئية، على القدرات املوؤ�ش�شية 
والأنظمة واملوارد الب�شرية، وك�شب التاأييد 
وتخطيط  ومم��ار���ش��ات  �شيا�شات  اأج��ل  م��ن 
وا�شتخدام  الفاعلة،  وال��ق��ي��ادة  اأف�����ش��ل، 
امل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ب��ح��ث 
املكت�شبات  اإىل  الو�شول  وتفعيل  العلمي، 

الأمد،  طويلة  والقت�شادية  الجتماعية 
للجهود  اأعلى  عائد  �شمان  اإىل  بالإ�شافة 
التنموية، وتعزيز ال�شراكات مع القطاعات 
م�شاركة  و�شمان  معها،  والت�شبيك  املختلفة 
املحلية  احلكومة  اإط���ار  يف  فاعلة  اأهلية 
والربامج،  اخلدمات  وجتويد  والوطنية، 

والتخطيط املبتكر والفعال.
تقوم  وال��ف��ر���س،  الب��ت��ك��ار  حم��ور  ويف 
من  الكاملة  ال�شتفادة  على  جهد،  روؤي��ة 
الفر�س  ومن��و  للتحول  املوؤ�ش�شية  قدرته 
جديدة  ط��رق  على  وال��رتك��ي��ز  والتغير، 
والرتكيز  املجتمعات،  عي�س  �شبل  لتح�شني 
امل�شاريع  و  الطبيعية،  البيئة  حماية  على 
جهد  وي�شعى  والب��ت��ك��ار.  الجتماعية، 
خالل  من  امل��ح��ور،  ه��ذا  يف  روؤي��ت��ه  لتحقيق 
الت�شغيل،  وم��ك��ات��ب  ال��رق��م��ي��ة،  امل���راك���ز 
امللكة  وم�شابقة  الب��ت��ك��ار،  وخم��ت��ربات 
واإذاع��ة  الجتماعية،  للم�شوؤولية  علياء 
فرح النا�س، وبيت البوادي وجهد الأيادي، 
للتمويل  الإ�شالمية  النموذجية  وال�شركة 
الأ�شغر. ويف حمور احلماية والدمج، الذي 
املعر�شة  الفئات  ودمج  حماية  على  يركز 
للخطر واملهم�شة والأطفال وال�شباب وذوي 
روؤيته  لتحقيق  )جهد(  يتطلع  الإع��اق��ة، 
الرب  حملة  برامج  خ��الل،  من  امل�شتقبلية 
الجتماعي  الدعم  ومركزي  والإح�شان، 
والنزهة للدعم املجتمعي، ومراكز المرة 
القليمية،  وامل��ج��ال�����س  لل�شباب،  ب�شمة 
ومدر�شة الرجاء، ومربة اأم احل�شني، ومركز 

موؤتة التنموي التابع لل�شندوق.
موعد  عن  الإع���الن  اللقاء  خ��الل  ومت 
ال�شبابية  اللجان  روؤ�شاء  انتخابات  اجراء 
يف مراكز جهد والتي �شتتم يف الثاين ع�شر 
من �شهر اآب املقبل بالتزامن مع اليوم العاملي 

لل�شباب.

*عمان 
املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزي��ر  اأعلن 
ال���دك���ت���ور ���ش��ال��ح اخل��راب�����ش��ة وال���وزي���ر 
القت�شادية  لل�شوؤون  الأمل��اين  الحت��ادي 
هابك  روب���رت  ال��دك��ت��ور  املناخي  والعمل 
الأردنية  احلكومتني  بني  التعاون  تكثيف 
والأملانية يف اإطار برنامج ال�شراكة الردين 

الملاين يف جمال الطاقة.
والرثوة  الطاقة  ل��وزارة  بيان  وبح�شب 
ح��وار  ال��ب��ل��دان  ينظم  ال�شبت،  املعدنية، 
الطاقة امل�شتقبلية ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اإفريقيا واأوروبا، الذي �شيعقد يومي 
الثامن والتا�شع من حزيران املقبل يف مركز 
الرعاية  حت��ت  ط��الل  ب��ن  احل�شني  امل��ل��ك 

امللكية ال�شامية.
التح�شر  خ���الل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  و���ش��ي��ت��م 
للموؤمتر مع املفو�شية الأوروبية، والحتاد 
من اأجل املتو�شط، وجامعة الدول العربية، 
والإ���ش��ك��وا، ووك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة، 

امل��ت��ج��ددة،  للطاقة  ال��دول��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
واملركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 
املتو�شطية.  ال��ط��اق��ة  وم��ر���ش��د  ال��ط��اق��ة، 
وي���دع���م ه����ذا احل����دث غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
والحت��اد  الأمل��ان��ي��ة،  العربية  وال�شناعة 
الأو�شط،  وال�شرق  الأدن��ى  لل�شرق  الأمل��اين 
الأو�شط  وال�شرق  اإفريقيا  �شمال  ومبادرة 

لل�شركات الأملانية.
يف  ال��ط��اق��ة  وزراء  امل���وؤمت���ر  وي��ج��م��ع 
اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
الكفيلة  ال�شبل  �شيناق�س  حيث  واأوروب��ا، 
الطاقة  من  م�شتدامة  اإم��دادات  بتحقيق 
بني  التعاون  وتكثيف  امل�شتقبل  يف  ومثبتة 

املنطقتني.
امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال���دول  وت��ه��دف 
اإىل تكثيف طموحاتها ملكافحة تغر املناخ 
وتاأمني التزود بالطاقة باأ�شعار معقولة من 

خالل تنويع م�شادر التزود.
الإمكانات  اإن  اخلراب�شة  الوزير  وقال 

البتكارية ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
يف  ت�شاعد  اأن  مي��ك��ن  واأوروب�����ا  اإف��ري��ق��ي��ا 

مواجهة هذا التحدي.
هاييك  روبرت  الدكتور  قال  جانبه  من 
لل�شووؤن  الحتادي  والوزير  امل�شت�شار  نائب 
لقد  املانيا  يف  املناخي  والعمل  القت�شادية 
اأظهرت الأحداث ال�شيا�شية الأخرة �شعف 
اأ�شبحت  وهكذا  لدينا،  الطاقة  اإم���دادات 
الطاقات املتجددة اأكرث م�شاألة تتعلق باأمن 

الطاقة.
واو�شح  اأن الإمكانات الكبرة للطاقات 
املتجددة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
الأو�شط  وال�شرق  اأوروبا  اأن  تظهر  اإفريقيا 
و�شمال اإفريقيا متفقون على التعاون وو�شع 

جمالت عمل م�شرتكة.
ولالطالع على مزيد من املعلومات حول 
املوؤمتر ميكن زيارة املوقع اللكرتوين: 
www.mena-europe-energy.
.org

*عّمان 
ُم�شل�شالت  "خُمترب  من  الثانية  الدورة  اخُتتمت 
امللكية  الهيئة  تنظيم  م��ن  ال�شيناريو"  ل��ك��ّت��اب 

الأردنية لالأفالم اجلمعة يف بلدة الأزرق
�شرقي الأردن.

ف��اإن  الهيئة  ع��ن  ���ش��ادر  �شحفي  لبيان  ووف��ق��ا 
املخترب الذي ا�شتمر خم�شة اأيام �شارك فيه خم�شة 
عرب  �شيناريو  لكّتاب  خُمتارة  تلفزيونية  م�شاريع 
م�شل�شالتهم  م�شاريع  �شيناريو  تطوير  على  يعملون 
الروائية. واأ�شار اإىل انه مت ا�شتقبال 40 م�شروعا 
من املنطقة العربية اطلعت عليها جلنة من خرباء 
وامل�شل�شالت  الأف���الم  �شناعة  جم��ال  يف  ومهنيني 
م�شاريع  خم�شة  منها  واخ��ت��رت  التلفزيونية، 
خابور  ملحمد  جاي"  "لد  املخترب:  يف  للم�شاركة 
)الأردن(؛  عطاهلل  ملنر  "اجلاهلية"  )الأردن(؛ 

"من  )���ش��وري��ا(؛  �شالح  اأب��و  لديانا   "Mythos"
"موطني؟"  )���ش��وري��ا(؛  الأط��ر���س  لفي�شل  اجلبل" 

لروؤى العزاوي )العراق(.
واتيح لكَتاب ال�شيناريو امل�شاركني، خالل فعاليات 
املخترب اللتقاء مع اأربعة خرباء عرب واأجانب وهم 
لبنان،  من  حبيب  دانيال  الإبداعيون":  "املر�شدون 
واملنتج  وامل��وؤل��ف  اأم��ني  جم��دي  الكاتب  م�شر،  وم��ن 

و�شيلبي  بلونر  بيرت  الأمركي  والكاتب  التلفزيوين 
جل�شات  جمعت  حيث  املتحدة،  الوليات  من  �شتون 
فردية مكثفة بني الكّتاب واملر�شدين لتعزيز فهمهم 
للق�شة وطريقة �شردها وتطوير ال�شخ�شيات بهدف 
املهنية  لبدء م�شرتهم  الالزمة  بالأدوات  تزويدهم 
اأو تطويرها ككّتاب �شيناريو. وقال مدير عام الهيئة 
"تت�شم  البيان،  يف  البكري  مهند  ل��الأف��الم،  امللكية 
امل�شاريع بالإبداع والت�شويق والتنوع، هناك حبكات 

اأو  اأو تاريخية  درامية مت �شردها كق�ش�س ع�شرية 
يف  الق�ش�س  لرواية  ثريا  خمزونا  تعك�س  فنتازيا 
عامليا،  وج��ذاب  مبتكر  باأ�شلوب  العربية  منطقتنا 
منوها باأن املخترب وّفر بيئة ُملهمة للع�شف الذهني 
والتفكر الإبداعي، كما انه زّود امل�شاركني بالأدوات 
بطريقة  ق�ش�شهم  و�شرد  مهاراتهم  لتطوير  العملية 
قد  كانت  الهيئة  اأن  يذكر  اأو�شع."  جلمهور  ت�شل 
اأطلقت خُمترب ُم�شل�شالت لأول مرة يف 2019، حيث 

ارتاأت �شرورة ت�شميم ور�شة عمل اإقليمية خُم�ش�شة 
للتدريب على امل�شل�شالت التلفزيونية. وا�شار البيان 
اإىل اأنه �شوف يتم فتح باب ا�شتقبال طلبات امل�شاركة 
للدورة الثالثة من خمترب ُم�شل�شالت يف متوز املقبل، 
املعلومات،  من  مزيد  على  للح�شول  ان��ه  اإىل  لفتا 
على  لالأفالم  امللكية  الهيئة  �شفحات  متابعة  يرجى 
املوقع  اأو الطالع على  التوا�شل الجتماعي  مواقع 
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االميرة بسمة تؤكد أهمية دور اللجان 
الشبابية في مراكز جهد التنموية

األردن وألمانيا ينظمان المؤتمر اإلقليمي 
للطاقة المستدامة حزيران المقبل

اختتام ُمختبر ُمسلسالت لكَتاب السيناريو

مقال رئيس التحرير

ذك������ر م���وؤ����ش�������س ع��ل��م 
يف  عا�س  الذي  خلدون،  بن  عبدالرحمن  الجتماع 

الأهمية  ومن  ال��دول،  ل�شقوط  عدة  اأ�شبابًا  ع�شر،  الرابع  القرن 
مبكان التذكر بها لالعتبار وال�شتفادة، ونوجز بع�شها:

عامل الظلم: يوؤكد ابن خلدون اأن الظلم موؤذن بخراب العمران، 
وي�شتعر�س بع�س �شوره، ومنها فر�س ال�شرائب املرتفعة، واإنفاق املال 

العام على الكماليات والرتفيات، و�شلب حقوق الآخرين.
وموؤلف  موؤرخ  جيبون  اإدوارد  يوؤكد  الفردية:  امل�شوؤولية  انهيار 
كتاب »انهيار و�شقوط الإمرباطورية الرومانية« اأن انهيار امل�شوؤولية 
الفردية، اأي اإح�شا�س الفرد مب�شوؤوليته جتاه املجتمع، من اأهم اأ�شباب 

انهيار الإمرباطوريات.
�شوء اختيار الأعوان: يوؤكد ابن خلدون اأن �شوء اختيار الأعوان 
من قبل امل�شوؤول يعد حماولة انتحار �شريحة للدولة، فهوؤلء ي�شعون 

الغ�شاوة على عينيه، وبالتايل ل يعرف للعدل طريقًا.
العجز عن ال�شتجابة للتحديات: يرى املوؤرخ الربيطاين توينبي 
ميكنها  ل  عندما  والنهيار  ال�شقوط  مرحلة  اإىل  ت�شل  الدولة  اأن 
الت�شدي، اأو ال�شتجابة، للتحديات التي تواجهها، وهنا ما يحدث هو 

ما ي�شمى قتل لروح الدولة وقدراتها الإبداعية.
هكذا  ي�شقط  ل  فهو  احلائط،  اأو  اجلدار  ت�شبه  الدول  اأن  اأعتقد 
يوم  كل  به  والثقب  حفره  اأو  ببطء  �شربه  مت  اإذا  ي�شقط  بل  فجاأة، 
على  املهم  من  لذا  وح��ده،  وي�شقط  اأ�شا�شاته  وت�شعف  يتهاوى  حتى 

اجلميع اإعادة قراءة التاريخ!
اإىل  ال�شعب  بعامة  يدفع  الف�شاد  انت�شار  "اإن  خلدون  ابن  يقول 
�شرخ  بداية  وهو  العي�س،  مقت�شيات  تاأمني  عن  والعجز  الفقر  مهاوي 

يوؤدي اإىل انهيار احل�شارات والأمم." 
واحل�شارات  القيم  انهيار  اأن  على  مبنيا  خلدون  ابن  راأي  وك��ان 
والتنمية يعود اإىل ا�شت�شراء الف�شاد يف جميع املجالت، والعجز عن 

حماربته والت�شدي له. 
للف�شاد  منبعا  يكونون  قد  امل�شوؤولني  بع�س  وجود  اأن  يرى  كذلك 
اأعناق  وي��ل��وون  مل�شاحلهم،  وال��ق��رارات  القوانني  ي�شّخرون  عندما 

الأنظمة لتحقق ماآربهم. 
يدفع  الف�شاد  من  التف�شي  هذا  اأن  اإىل  اأي�شا  خلدون  ابن  وي�شر 
وال�شيق، لأنهم يرون ق�شما كبرا من جهدهم  التذمر  اإىل  باملنتجني 

ينهب منهم، اأو يوؤخذ منهم دون وجه حق. 
وي�شرت�شل ابن خلدون ويقول، اإن املجتمعات ل ي�شيبها الرتهل اإل 

عندما ينخرها الف�شاد.
الف�شاد  حماربة  اأن  خلدون،  ابن  نظريات  من  ن�شتخل�س  وعليه 
واملجتمعات  ال���دول  لإن��ق��اذ  الوحيد  ال�شبيل  ه��و  جدية  حم��ارب��ة 

واحل�شارات. 
اإن الف�شاد هو اآفة تفتك باملجتمعات، مثله مثل الإرهاب والتطرف 
والطائفية والعن�شرية التي تدمر املوؤ�ش�شات، وتهدم القيم واملبادئ، 

وتولد الفقر واجلهل واخلرافات. 
والف�شاد هو ظاهرة تاريخية ولي�س بجديد يف اأي جمتمع، ي�شاعد 
امل��ربرات  من  كثرا  جتد  التي  ال�شعيفة  النفو�س  وج��ود  ظهوره  يف 

لتغطية ف�شادها واأطماعها. 
كثر من تلك النفو�س حتاول اإقناع من حولها ب�شواب عملها، فُيغّر 
والع�شامية،  بالذكية  ال�شقية  النف�س  تلك  وي�شفون  باأفعالها  بع�شهم 
اإل  لي�س  ومقدراته،  الوطن  على  والغيور  ال�شريف  الإن�شان  بينما 

�شخ�شا جاهال ل يعرف م�شلحته!.
اأن جمرد مناق�شة  وتنحدر الأمور اأحيانا حتى ن�شل اإىل مرحلة 
فكرة الإ�شالح وحماربة الف�شاد واأدواته، تقابل بال�شتهزاء والإنكار 

والعراقيل. 
الرقابة  خلل  هو  الف�شاد،  تف�شي  اأ�شباب  اأهم  من  اأن  كثر  ويتفق 
و�شعف اأجهزة مكافحته وغياب النزاهة و�شعف املجتمع يف مواجهته 

وحماربته. 
وغياب  الأخالقي  امل�شتوى  انحدار  يف  تكون  ف�شاد  اأي  بداية  اإن 
�شواء  املختلفة  باأنواعه  الف�شاد  وملعاجلة  املواطنة.  وتال�شي  ال�شمر 
الأنظمة  تطبيق  من  بد  فال  اإداري��ا  اأو  اقت�شاديا  اأو  اجتماعيا  كان 
النزيه  الإع��الم  وعلى  تفرقة،  دون  اجلميع  على  للف�شاد  املحاربة 
الف�شاد  ملحاربة  العام  ال���راأي  وح�شد  التوعية  يف  بواجبه  القيام 
اكت�شافها  يتم  التي  الف�شاد  الإعالن عن حالت  له، كذلك  والت�شدي 
وكانت ت�شتنزف الدولة واملجتمع، والإجراءات التي اتخذت حيالها، 
الكفاءة  على  بالعتماد  املنا�شب  لإ���ش��غ��ال  الأ�شخا�س  واخ��ت��ي��ار 
والتاأهيل، ولي�س على العالقات ال�شخ�شية والوا�شطة، وتفعيل برنامج 

احلوكمة الإلكرتونية.
م�شوؤولية  هي  واأ�شخا�شه  واأ�شبابه  الف�شاد  مواجهة  فاإن  واأخرا، 
يف  وم�شاعدتها  الرقابة  اأجهزة  دور  تعزيز  عليه  فاملجتمع  اجلميع، 
حماربة منظومات الف�شاد، وامل�شاركة الفاعلة يف اإعادة بناء املوؤ�ش�شات 
والنزاهة.  والوطنية  الخال�س  مبادئ  على  ترتكز  التي  الوطنية 
والتعليمي  املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  على  العمل  عليه  وامل�����ش��وؤول 

للمجتمع، فالف�شاد غالبا ل يولد اإل من رحم التخلف والفقر. 

خالد خازر الخريشا

لماذا تسقط الدول ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

البنك االلماني للتنمية يطلع على 
مشروع العمل مقابل األجر ببلدية برقش

  
*الكورة 

العمل  ومنظمة  والعمار  للتنمية  المل��اين  البنك  من  وفد  اطلع 
تنفذه  الذي  الأج��ر  مقابل  العمل  م�شروع  اأعمال  �شر  على  الدولية، 

املنظمة بتمويل من البنك يف مناطق بلدية برق�س بلواء الكورة .
الوفد  جولة  خالل  الفقيه  خالد  برق�س  بلدية  رئي�س  واأك��د 
اأهمية  امل�شروع،  اأعمال  �شر  على  لالطالع  البلدية  يف  مناطق  على 
والالجئني  املحلي  املجتمع  لأب��ن��اء  العمل  فر�س  بتوفر  امل�شروع 
�شيما  ول  البلدية  خدمات  حت�شني  يف  دوره  جانب  اإىل  ال�شوريني، 
واملناطق  الطرق  و�شيانة  وجتميل  العامة  النظافة  باإدامة  املت�شلة 

ال�شياحية.
الدولية  العمل  ومنظمة  الملانية  احلكومة  دور  الفقيه  وثمن 
عن  معربا  امل�شروع،  خ��الل  من  البلديات  من  العديد  مب�شاعدة 
يف  عنها  العبء  يخفف  ما  م�شتقبال،  البلدية  مع  جتديده  يف  اأمله 
من  ويحد  التحتية  البنية  وحت�شني  البيئة  على  املحافظة  جمال 

البطالة.
بدوره، ثمن الوفد جهود بلدية برق�س يف اجناح امل�شروع لتحقيق 
غاياته يف ايجاد فر�س عمل لالأردنيني والالجئني ال�شوريني، وخدمة 
امل�شت�شيفة  للمجتمعات  الدعم  موا�شلة  موؤكدا  امل�شتهدفة،  املناطق 

لالجئني.

الدغمي: األردن قوي بقيادته 
الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي

الهاشمية تحصل على االعتماد 
الدولي لبرامج هندسة العمارة

*العقبة 
قوي  الأردن  اإن  الدغمي،  عبدالكرمي  النواب  جمل�س  رئي�س  قال 
اأن  موؤكدا  القيادة،  لهذه  الويف  و�شعبه  احلكيمة  الها�شمية  بقيادته 
التي  الها�شمية  الراية  خلف  واحدا  �شفا  يقفون  جميعهم  الأردنيني 
يحمل لوائها جاللة امللك عبداهلل الثاين الذي ي�شر على نهج اجداده 
املنطقة  يف  الأمن��وذج  ليكون  ابنائه  مع  بيد  يدا  الأردن  بنوا  الذين 

العربية.
و�شيوخ  وج��ه��اء  ح�شرها  ح��واري��ة  جل�شة  يف  الدغمي  واأ���ش��اف 
ديوان  يف  عقدت  العقبة،  حمافظة  اأبناء  من  وحزبيون  واأكادمييون 
النواب  جمل�س  عمل  واأن  ينتج،  ل  الفردي  الربملان  اأن  يا�شني،  ع�شرة 
يجب اأن يكون جماعيا واأن تكون الحزاب هي امل�شوؤولة عن النتخابات 

يف ظل قناعة الدولة باأن يكون الربملان حزبيا .
احلكومة  حما�شبة  ميكنه  الربملان  يف  اجلماعي  العمل  اأن  واأك��د، 
طموحات  حتقيق  على  قدرتها  ع��دم  ح��ال  يف  عنها  الثقة  وحجب 
من  والح��زاب  النتخابات  بقوانني  رحب  الربملان  اأن  موؤكدا  ال�شعب، 
اأجل ا�شتمرار الإ�شالح ال�شامل بوجود برملان حزبي وحكومة حزبية.

لأن  فيها  والن��خ��راط  الأح����زاب  ت�شكيل  اإىل  امل��واط��ن��ني  ودع��ا 
واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية  برامج  لديها  احلا�شرة  الأح��زاب 

تعود بالنفع على الوطن واملواطن.
كانت  الها�شمية  القيادة  اإن  يا�شني،  عبيد  النائب  قال  ب��دوره 
ويف  دائما  الأردن  اأبناء  واأن  الوطن،  يف  الأمان  �شمام  هي  زالت  وما 
لهذه  وبيعتهم  وفخرهم  اعتزازهم  يجددون  وطنية  منا�شبة  كل 
اجلبهة  وتقوية  لها  والنتماء  الولء  باأبجديات  والتم�شك  القيادة 
الأردن.  وا�شتقرار  اأم��ن  ي�شتهدف  م��ا  لكل  للت�شدي  الداخلية، 
يقوم  جهد  لكل  وامل�شاندة  بالدعم  م�شتمرون  "�شنبقى  واأ���ش��اف: 
اأمن  على  للحفاظ  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  امللك  جاللة  به 
ومنارة  وال�شتقرار،  لالأمن  عنوانا  الردن  ليبقى  وا�شتقراره  الوطن 

والعطاء". للخر 
للقيادة  والولء  العتزاز  العز،  اأبو  عاطي  خالد  العني  واأكد 
والوطن  وا�شتقرار  اأم��ن  واح��ة  الأردن  جعلت  التي  الها�شمية 
بني  ال��ع��الق��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را  ال��ع��امل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الأمن����وذج 
تاأ�شي�س  منذ  وحمبة  وف��اء  عالقة  الردن  واأب��ن��اء  الها�شميني 

الأردنية. الدولة 
كانوا  عامة  والأردن  خا�شة  العقبة  اأبناء  اأن  العز،  اأبو  واأ�شاف 
وما زالوا اجلنود الأوفياء للها�شميني منذ ال�شريف احل�شني بن علي 
وحتى امللك عبداهلل الثاين يجددون بيعتهم وولئهم كل يوم لهذه 
واملواطن على  للوطن  العطاء  في�س  زالت تعطي من  ما  التي  القيادة 

�شواء.  حد 
)برتا- اأمني املعايطه(

*الزرقاء 
اجلامعة  يف  الهند�شة  كلية  يف  ال��ع��م��ارة  هند�شة  ق�شم  ح�شل   
لربامج  العتماد  جمل�س  قبل  من  ال��دويل  العتماد  على  الها�شمية 

.)NAAB( هند�شة العمارة
يف  العمارة  هند�شة  لربنامج   )NAAB( العتماد  جمل�س  ومنح 
وهي   ،2027  -  2021 من  �شنوات  ل�شت  كاماًل  اعتمادًا  الهند�شة  كلية 
املدة الأق�شى لالعتماد وفق تقرير نتائج العتماد التي وردت ر�شميا 

اأم�س.
املهنية  املوؤ�ش�شات  اأهم  اأحد   ،)NAAB( العتماد  برنامج  ويعد 
والعامل  الأمركية  املتحدة  الوليات  يف  وثوقًا  اأكرثها  ومن  الدولية 
لعتماد برامج هند�شة العمارة، واأهم جمل�س اعتماد لربامج هند�شة 
لعتماد  اجلودة  عالية  معاير  وتطوير  و�شع  عن  وامل�شوؤول  العمارة 
التعليم الهند�شي يف جمال العمارة ل�شمان جودة وخمرجات التعلم يف 

هذا احلقل املعريف.
هند�شة  اإن  ال��زب��ون،  ف���واز  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وق���ال 
بح�شول  متفردًا  اإجنازًا  الدويل  العتماد  بهذا  حققت  الها�شمية، 
ولكافة  عامليًا  الأرق��ى  الدولية  العتمادات  على  اأق�شامها  كافة 
مميزة  وجهة  يجعلها  مما  البكالوريو�س،  م�شتوى  على  براجمها 
لإدارة  املخل�س  بالدور  م�شيدا  ودول��ي��ًا،  واقليميًا  حمليًا  للطلبة 
هند�شة  ق�شم  وطلبة  والإداري���ة  التدري�شية  الهيئتني  واأع�شاء 
كلية  اأق�شام  كافة  من  امل�شاند  وباجلهد  الهند�شة  وكلية  العمارة 
ودوائ��ر  ووح���دات  وكليات  لعمادات  ال��داع��م  وب��ال��دور  الهند�شة 
الهند�شة  كلية  عميد  ع��رب  جانبه،  م��ن  العالقة.  ذات  اجلامعة 
ال��دك��ت��ور ع��وين اط����رادات ع��ن اع��ت��زازه ب��ه��ذا الإجن����از ال��دويل 
ال��دويل  العتماد  على  باحل�شول  وهند�شتها  للجامعة  والنوعي 
كلية  اأق�شام  عقد  ليكتمل  العمارة  هند�شة  لق�شم   )NAAB(
ح�شول  بعد  الدولية  العتمادات  اأه��م  على  باحل�شول  الهند�شة 

.)ABET( املرموق الدويل  اأق�شامها على العتماد  بقية 
احل�شبان  اأحمد  الدكتور  العمارة  هند�شة  ق�شم  رئي�س  وعرب 
مبا  والإدارية  الأكادميية  بهيئتيه  الق�شم  وكوادر  اعتزازه  عن 
جامعة  ك��اأول   )NAAB( ال��دويل  العتماد  منجز  من  حتقق 
طويله  عمل  رحلة  بعد  املتحدة  الوليات  خارج   17 ورقم  اأردنية 
والكلية  للق�شم  واإخال�س  مبهنية  اجلهود  فيها  ت�شافرت  و�شاقه 
ورفع  وتفرده  العمارة  هند�شة  برنامج  متيز  ل�شمان  واجلامعة 

خريجيه. تناف�شية 
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*موسكو
"حرر  اأن���ه  اأع��ل��ن اجل��ي�����س ال��رو���ش��ي، 
مدينة  يف  "اآزوف�شتال"  م�شنع  بالكامل" 
وذلك  اأوكرانيا،  �شرقي  جنوب  ماريوبول 
الأوكرانيني  اجلنود  اآخ��ر  ا�شت�شالم  بعد 

الذين كانوا داخله.
ون��ق��ل وزي���ر ال��دف��اع ال��رو���ش��ي �شرغي 
اأن  بوتن،  فالدمير  الرئي�س  اإىل  �شويغو 
م�شنع "اآزوف�شتال" لل�شلب "حترر بالكامل" 
ي�شدر  مل  فيما  الأوكرانيني،  املقاتلني  من 

تاأكيد فوري من كييف.

الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  قال  كما 
الرو�شية اإيغور كونا�شنكوف: "منذ 16 مايو، 
اآزوف(  )كتيبة  من  نازيا   2439 ا�شت�شلم 
امل�شنع.  يف  حما�شرون  اأوكرانيون  وجنود 
املجموعة  ا�شت�شلمت  م��اي��و،   20 ال��ي��وم، 

الأخرة املوؤلفة من 531 مقاتال".
اآزوف"  "كتيبة  مقاتلي  مو�شكو  وت�شف 

الأوكرانية بالنازيني.
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق����ال ال��رئ��ي�����س 
"�شركاء  اإن  زيلين�شكي  فولودمير  الرو�شي 
عن  املدافعني  اإج��الء  يف  ي�شاركون  غربيني 

ماريوبول".
واأ�شاف من دون الك�شف عن التفا�شيل، 
مع  الإج��الء  ب�شاأن  تتفاو�س  "اأوكرانيا  اأن 
قادة عدة دول، مبا يف ذلك تركيا و�شوي�شرا 
معاقل  اآخ���ر  امل�شنع  وك���ان  واإ�شرائيل". 
وباتت  املدينة،  يف  الأوك��ران��ي��ة  املقاومة 
تقرتب  التي  للحرب  رم��زا  حوله  املعركة 
من اإمتام �شهرها الثالث. وميثل ذلك نهاية 
ح�شار ا�شتمر قرابة 3 اأ�شهر، وحّول معظم 
يكون  اأن  ويخ�شى  اأنقا�س،  اإىل  ماريوبول 

اأكرث من 20 األف �شخ�س يف عداد القتلى.

*بغداد
مظفر  الكبر  العراقي  ال�شاعر  ت��ويف 
�شراع  اإث��ر  عاما   88 عن  اجلمعة  ال��ن��واب 
كثرون  عنه  عرّب  حزنا  اأثار  ما  املر�س،  مع 
�شبكات  عرب  العربية  والبلدان  العراق  يف 

التوا�شل الجتماعي.
م�شت�شفى  يف  احل��ي��اة  ال�شاعر  وف���ارق 
اأكد  ما  وفق  بالإمارات،  التعليمي  ال�شارقة 
عارف  الثقافية  ال�شوؤون  دائرة  عام  مدير 

ال�شاعدي لوكالة الأنباء العراقية.
وولد النواب يف بغداد بالأول من يناير 
يف  الآداب  كلية  من  وت��خ��ّرج   ،1934 ع��ام 

جامعة بغداد.
الذي  ال�شاعر  ا�شطر   ،1963 العام  ويف 
ب�شبب  العراق،  مغادرة  اإىل  �شيوعيا،  كان 
عن  اإي��ران  اإىل  وهرب  ال�شيا�شية  الظروف 
ال�شلطات  ت�شّلمه  اأن  قبل  الب�شرة،  طريق 

العراقي  ال�شيا�شي  الأم��ن  اإىل  الإيرانية 
حينها، وفق نبذة عن ال�شاعر ن�شرها موقع 

العربي. بال�شعر  "اأدب" املخت�ّس 
ب��الإع��دام،  حينها  ال��ن��واب  على  حكم 
لكن حكمه خفف اإىل ال�شجن مدى احلياة، 
ب�شجن يف احللة يف  املطاف  به  انتهى  حيث 
لكنه  ال�شجن،  من  فّر  حيث  العراق،  و�شط 

اعتقل ثانية بعد ذلك ب�شنوات.
غ���ادر ال��ن��واب ب��غ��داد اىل ب���روت ثم 
العربية  ال��ع��وا���ش��م  ب��ني  وت��ن��ّق��ل  دم�����ش��ق، 
والأوروبية، قبل اأن ي�شاب باملر�س ويفارق 

احلياة.
يف  �شالح  برهم  العراقي  الرئي�س  ونعى 
قائال  النواب  ال�شاعر  تويرت  عرب  تغريدة 
"يبقى حيا يف ذاكرة ال�شعب من زرع مواقفه 

ال�شيا�شية والوجدانية ب�شكل �شادق".
وقال الرئي�س العراقي قوله: "هو حّي 

يف ذهن كل من ترمن بق�شائده اخلالدات".
ونعى وزير الثقافة العراقي ح�شن ناظم 
"اأهم  من  باأنه  فيه  و�شفه  بيان  يف  النواب 

الأ�شوات ال�شعرية العراقية".
"رحيله ميّثل خ�شارة كبرة  اأن  واعترب 
كنموذج  ميثله  ك��ان  مل��ا  ال��ع��راق��ي  ل���الأدب 
رف��دت  ق�شائده  اأن  كما  امللتزم،  لل�شاعر 
متيز  زاخر  بنتاج  العراقي  ال�شعري  امل�شهد 

بالفرادة والعذوبة".
وا�شتعاد عراقيون على مواقع التوا�شل 
الجتماعي مقاطع من ق�شائد النواب التي 
كان لها تاأثر كبر يف ال�شعر العربي وال�شعر 
حزنهم  ع��ن  معربني  ال��ع��راق��ي،  ال�شعبي 

لفقده.
اأبرزها  الق�شائد،  من  العديد  وللنواب 
قمم قمم، اأ�شرخ، الرباءة، �شوف نبكي غدا، 

واأيام الع�شق.

روسيا تعلنها: نهاية 
قصة »مصنع الرعب«

الموت يغّيب الشاعر العراقي 
مظفر النواب

»الكرملين يصنف معارضين 
روسيين« عميلين أجنبيين

*وكاالت
ال�شطرجن  بطل  هما  للكرملني،  ني  معار�شَ رو�شيا،  اأدرج���ت 
ميخائيل  ال�شابق  الأع��م��ال  ورج��ل  كا�شباروف،  غ��اري  ال�شابق 

خودوركوف�شكي يف لئحة "العمالء الأجانب".
ال�شعب"  "اأعداء  بت�شمية  ُي��ذّك��ر  ال��ذي  الت�شنيف  وه��ذا 
املعار�شني  �شد  رو�شيا  يف  ُي�شتخدم  ال�شوفياتية،  احلقبة  اإّب��ان 
وال�شحافيني ون�شطاء حقوق الإن�شان املّتهمني باأن�شطة �شيا�شية 

ممّولة من اخلارج.
القيود  م��ن  لكثر  الأجانب"  "العمالء  ه���وؤلء  ويخ�شع 
والإجراءات املرهقة، اإذ يجب عليهم على �شبيل املثال الإ�شارة 

اإىل هذا الت�شنيف يف جميع من�شوراتهم.
اأّن  الإلكرتوين  موقعها  على  الرو�شّية  العدل  وزارة  وذكرت 
لديهما  عاما(   59( وكا�شباروف  عاما(   58( خودوركوف�شكي 

اأن�شطتهما. لتمويل  اأوكرانيا  "م�شادر" يف 
ال�شطرجن  يف  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��امل  ب��ط��ل  ك��ا���ش��ب��اروف  وي��ع��ت��رب 
فالدمير  للرئي�س  القدامى  املعار�شني  من  املولد  وال�شوفياتي 

بوتن، وهو يعي�س يف الوليات املتحدة منذ نحو عقد.
يف  الأعمال  رجال  اأهم  اأحد  ُيعّد  فكان  خودوركوف�شكي  اأما 
مع  الكرملني  مع  �شراع  يف  يدخل  اأن  قبل  الت�شعينات  يف  رو�شيا 

تويّل بوتن ال�شلطة عام 2000.
 2003 من  ال�شجن  يف  �شنوات  ع�شر  خودوركوف�شكي  واأم�شى 

اإىل 2013 قبل اأن يغادر رو�شيا.
"رو�شيا  منظمة  متويل  يف  ل�شنوات  خودوركوف�شكي  و�شاهم 
املفتوحة" املعار�شة التي حلت نف�شها يف مايو من العام املا�شي يف 

مواجهة القمع املتزايد.
يف  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرو�شية  الع�شكرية  العملية  ب��دء  ومنذ 
الرو�شية  الفكرية  النخبة  من  الع�شرات  غ��ادر  ف��رباي��ر،   24
اآخر  على  �شغوطها  ال�شلطات  �شّعدت  فيما  البالد،  وال�شحافيني 

الأ�شوات وو�شائل الإعالم الناقدة.

زيلينسكي يقترح إبرام اتفاقية 
رسمية مع الحلفاء لهذا السبب

*كييف
اإب��رام  زيلين�شكي،  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�س  اق��رتح 
من  تعوي�شات  على  للح�شول  بالده  حلفاء  مع  ر�شمية  اتفاقية 

رو�شيا عن الأ�شرار التي ت�شببت بها قواتها خالل الهجوم.
واأو�شح زيلين�شكي، الذي يقول اإن رو�شيا حتاول تدمر اأكرب 
قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، اأن اتفاقية بهذا ال�شاأن 
�شتو�شح اأن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية �شيتعني عليها 

دفع ثمن اأفعالها.
للتوقيع  ال�شريكة  "ندعو الدول  وقال يف خطاب بالفيديو: 
على اتفاقية متعددة الأطراف واإن�شاء اآلية ت�شمن ح�شول كل 
الرو�شية على تعوي�س عن جميع  �شخ�س عانى من الإج��راءات 

اخل�شائر التي تكبدها".
�شتتم  التفاقية،  ه��ذه  مثل  مبوجب  اإن��ه  زيلين�شكي  وق��ال 
ثم  املوقعة  ال��دول  يف  الرو�شية  واملمتلكات  الأم���وال  م�شادرة 

توجيهها اإىل �شندوق خا�س للتعوي�شات.
وقال: "�شيكون ذلك عدل. و�شت�شعر رو�شيا بثقل كل �شاروخ 

وكل قنبلة وكل قذيفة اأطلقتها علينا."
وقالت كندا ال�شهر املا�شي اإنها �شتغر قانون العقوبات لديها 
واخلا�شعة  املحجوزة  الأجنبية  الأ�شول  توزيع  باإعادة  لل�شماح 
بناء دولة  اإعادة  للم�شاعدة يف  اأو  لل�شحايا  للعقوبات كتعوي�س 

اأجنبية من احلرب.

الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعها 
األخير وتقر خطة للتعافي االقتصادي

*بريوت 
ورفع  القت�شادي  للتعايف  خطة  اللبنانية  احلكومة  اأق��رت 

قيمة تعرفة الت�شالت اعتبارا من �شهر متوز.
جاء ذلك خالل اجلل�شة الأخرة للحكومة اللبنانية قبل اأن 
تتحول اإىل حكومة ت�شريف اأعمال حلني انعقاد جمل�س النواب 
لت�شمية رئي�س حكومة جديد. ويف كلمة لرئي�س الوزراء جنيب 
ميقاتي عقب اجلل�شة، قال اإن رئي�س اجلمهورية طلب من جمل�س 
الوزراء احلايل ال�شتمرار بعمله ريثما تت�شكل حكومة جديدة. 
ووجعكم  غ�شبكم  نتفهّم   " قائال:  اللبناين  ال�شعب  وخاطب 
ونعمل على تخفيفه و�شتبداأ مرحلة التعايف التدريجي يف اأ�شرع 
وقت ممكن وعملنا يف احلكومة بكل �شمر حي لأننا نتطلع اإىل 
من  اتخاذه  مّت  ما  قيل  ما  عك�س  وعلى  املواطن  معاناة  تخفيف 

خطوات هو لتمرير هذه الفرتة".

مجلس أوروبا يعتمد توصيات لحماية حقوق 
الالجئات تمنحهن فرص التعليم والتوظيف

  
*عمان 

املعنية بحماية حقوق  اأوروبا  وزراء جمل�س  اعتمدت جلنة 
اللجوء  وطالبات  وال��الج��ئ��ات  امل��ه��اج��رات  والفتيات  الن�شاء 
تو�شيات اجلمعة تتعلق بتوفر تدابر لال�شتجابة ب�شكل اأف�شل 

لالحتياجات وامل�شاكل التي يعانني من جرائها.
الن�شاء  بحماية  ترتبط  تعليمات  التو�شيات  وت��ت��ن��اول 
بيان  ويف  لهن.  ال�شحية  املرافق  وتوفر  الالجئات  والفتيات 
اأي�شا  التو�شية  "ت�شتند  )يورونيوز(  �شبكة  نقلته  اأوروبا  ملجل�س 
الأمم  ومواثيق  التعذيب  ملنع  الأوروب��ي��ة  اللجنة  نتائج  اإىل 
الأع�شاء  للدول  التدابر  من  جمموعة  حت��دد  وه��ي  املتحدة 
يف  وامل�شاهمة  اأف�شل  ب�شكل  املهاجرات  الن�شاء  حقوق  حلماية 

منحهن فر�س التعليم والتوظيف".
الذي  اأوروب��ا  جمل�س  يف  الأع�شاء  ال��دول  جميع  وقعت  وقد 
حقوق  حلماية  الأوروب��ي��ة  التفاقية  على  ع�شوا،   47 ي�شم 
الإن�شان  حقوق  حماية  اإىل  تهدف  معاهدة  وه��ي  الإن�����ش��ان، 
الأوروبية  املحكمة  وت�شرف  القانون.  و�شيادة  والدميقراطية 

حلقوق الإن�شان على تنفيذ التفاقية يف الدول الأع�شاء.
عمل  خطة  م��ن  ج��زءا  يعد  ال��ذي  التو�شية،  ن�س  ويعترب 
�شياق  يف  امل�شت�شعفني  الأ�شخا�س  حماية  ب�شاأن  اأوروب��ا  جمل�س 
الهجرة واللجوء يف اأوروبا ) 2021 - 2025(، عامال يوفر اأي�شا 
حيث  من  امل��راأة  احتياجات  حول  الأع�شاء  للدول  "اإر�شادات 
بحيث  وامل�شاركة،  والتعليم  والتوظيف  الجتماعية  اخلدمات 
الن�شاء  ومتكني  دمج  يف  كامل  ب�شكل  العامة  ال�شيا�شات  ت�شهم 
الندماج  من  اللجوء  وطالبات  والالجئات  املهاجرات  والفتيات 

يف املجتمع اجلديد".
بيجينوفيت�س  ماريا  اأوروب��ا،  ملجل�س  العامة  الأمينة  �شددت 
"من  اأنه  على  التو�شية  باعتماد  ترحيبها  معر�س  يف  بوريت�س، 
املهاجرات  والفتيات  الن�شاء  ب��اأن  الع���رتاف  مبكان  الأهمية 
والالجئات وطالبات اللجوء لديهن احتياجات وظروف خا�شة 
ينبغي اأخذها يف العتبار" ح�شب قولها. م�شيفة "ُتظهر احلرب 
معر�شات  الالجئات  والفتيات  الن�شاء  اأن  لالأ�شف  اأوكرانيا  يف 
للدول  حمددة  "توجيهات  باأنها  التو�شية  معتربة  كبر"  خلطر 
جميع  من  للمت�شررات  اأف�شل  حماية  توفر  اأجل  من  الأع�شاء 

اأ�شكال العنف ودعم ال�شحايا وحما�شبة امل�شوؤولني ".

البرلمان العربي يعقد اجتماعا تحضيريا 
قبيل انطالق منتدى التكامل االقتصادي

*القاهرة 
عقدت اللجنة التح�شرية للربملان العربي اجتماعها الثالث 
الدول  بني  القت�شادي  التكامل  "تعزيز  العربي  املنتدى  لعقد 
العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام واخلا�س يف ذلك"، 

بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
انطالق  قبيل  الالزمة  التح�شرات  جممل  الجتماع  وبحث 
وال��ذي  اجل���اري،  اأي��ار   25 حتى   23 ي��وم  عقده  املقرر  املنتدى 
املعنيني  ال��وزراء  من  امل�شتوى  رفيعة  �شخ�شيات  فيه  �شي�شارك 
عدد  من  وال�شناعة  والتجارة  وال�شتثمار  واملالية  بالقت�شاد 
بارزة  ال�شتثمار و�شخ�شيات  وروؤ�شاء هيئات  العربية  الدول  من 
وع��دد م��ن رج��ال الأع��م��ال والأك��ادمي��ي��ني يف ال���دول العربية 
واملنظمات  العربية  ال���دول  بجامعة  واخل���رباء  وامل�����ش��وؤول��ني 

الدولية مثل �شندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية.
وياأتي املنتدى كمبادرة من الربملان العربي ات�شاقا مع �شعي 
عربية  بروؤية  القت�شادي  التكامل  لتحقيق  العربية  ال��دول 
التجارة  حجم  لتعزيز  اجل��اد  العمل  على  والتوافق  م�شرتكة، 
بني  والجتماعية  القت�شادية  ال��رواب��ط  يعزز  مبا  البينية 
البلدان العربية، والذي يعترب مدخال عربيا لتحقيق طموحات 
الدول العربية وم�شاعيها يف حتقيق نه�شة اقت�شادية م�شتدامة 

ل�شعوبها ولالأجيال امل�شتقبلية.

قوات األمن المصرية تحبط 
عملية انتحارية بشمال سيناء

*القاهرة 
ا�شتهدفت  انتحارية،  عملية  امل�شرية  الأمن  قوات  اأحبطت 

حاجزا اأمنيا يف �شمال �شيناء.
تبادلوا  الأمني  احلاجز  اأف��راد  اإن  اأمنية،  م�شادر  وقالت 

اإطالق النار مع املهاجم، مما اأدى اإىل م�شرعه على الفور.
واأ�شافت امل�شادر، اأنه عرث بحوزة الإرهابي على حزام نا�شف 

وقنبلتني يدويتني، بالإ�شافة اإىل �شالح اآيل.

*وكاالت
تويرت  اإىل  ما�شك  اإيلون  امللياردير  جل��اأ 
التي  متاما"  ال�شحيحة  "غر  املزاعم  لنفي 
وردت يف تقرير اإخباري باأنه حتر�س جن�شيا 
يف  خا�شة  طائرة  منت  على  ط��ران  مب�شيفة 

عام 2016.
اإن�شايدر" الإخباري  "بيزن�س  وكان موقع 
اإك�س  �شبي�س  �شركة  اأن  �شابق  وقت  يف  ذكر 
يف  دولر  األ��ف   250 دفعت  ملا�شك  اململوكة 
2018 لت�شوية دعوى حتر�س رفعتها م�شيفة 
ما�شك  ات��ه��م��ت  ا���ش��م��ه��ا،  ذك���ر  دون  ط����ران، 

بالتعري اأمامها.
جمهولة  ام��راأة  اإىل  ذلك  التقرير  ون�شب 
اأدل��ت  وباأنها  امل�شيفة،  �شديقة  اإنها  قالت 

ب�شهادتها يف اإطار عملية ت�شوية �شرية.
وكتب ما�شك قائال "اأحتدى هذه الكاذبة 

التي تدعي اأن �شديقتها راأتني عاريا اأن ت�شف 
الإط��الق  على  �شيء  اأي  فقط،  واح��دا  �شيئا 
لن  النا�س.  يعرفه  ل  �شيء  و�شم(،  )ن��دوب، 
ت�شتطيع فعل ذلك لأن هذا مل يحدث البتة".

�شديقة  ع��ن  اإن�شايدر"  "بيزن�س  ون��ق��ل 
التعري  اإىل  بالإ�شافة  اإن��ه  قولها  امل�شيفة 
وعر�س  امل�شيفة  فخذ  ما�شك  حت�ش�س  اأمامها، 
املزيد  �شتفعل  كانت  اإذا  ح�شان  �شراء  عليها 

اأثناء جل�شة تدليك على منت الطائرة.
عر�س  رف�شها  اأن  تعتقد  امل�شيفة  وباتت 
اإك�س  �شبي�س  يف  للعمل  بفر�شها  اأ�شر  ما�شك 
وفقا   ،2018 عام  يف  حمام  تعيني  اإىل  ودفعها 

ملوقع "بيزن�س اإن�شايدر".
ال�شواريخ  �شناعة  �شركة  اإن  املوقع  وقال 
قامت بالت�شوية بعيدا عن املحكمة وت�شمنت 
اإف�شاء ما حدث منعت امل�شيفة  اتفاقية لعدم 

من التحدث عن الأمر.

عن  ُنقل  اإن�شايدر"،  "بيزن�س  تقرير  ويف 
دوافع  "ذات  امل�شيفة  ق�شة  اإن  قوله  ما�شك 
"املزيد من هذه  �شيا�شية" واأنه �شيكون هناك 
اأم�س  البداية  يف  ما�شك  وكتب  الق�ش�س". 
الهجمات  اإىل  النظر  "يجب  قائال  اخلمي�س 
هو  ه��ذا  �شيا�شية،  عد�شة  خ��الل  م��ن  �شدي 
�شيمنعني  �شيء  ل  لكن  )احل��ق��ر(،  اأ�شلوبهم 
يف  وحقكم  جيد  م�شتقبل  اأجل  من  القتال  من 

حرية التعبر".

*برلني
ا، "جروح ع�شرة  اأ�شيب نحو اأربعني �شخ�شً
غرب  يف  بادربورن  مدينة  يف  بالغة"،  منهم 
اأعلنت  ما  وفق  �شربها،  اإع�شار  ب�شبب  اأملانيا، 

ال�شرطة املحّلية اجلمعة.
على  املدينة  يف  الإط��ف��اء  رج���ال  وق���ال 
اإ�شابات  م�شاًبا،  وثالثني  "ثمانية  اإّن  تويرت، 
بع�شهم خِطرة، ُنقلوا اإىل امل�شت�شفى". وقالت 
ا  ال�شرطة املحلية من جهتها، اإّن هناك �شخ�شً

واحًدا حالته حرجة.
ماّدية  اأ���ش��رارا  اأي�شا  الإع�شار  وخّلف 
و�شط  ال��واق��ع��ة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف  ج�شيمة 
التي  ف�شتفاليا،  �شمال  رينانيا  مقاطعة 
بعد  حاليا،  اأملانيا  تعرب  لعا�شفة  تتعر�س 
ارتفاع غر ماألوف يف درجات احلرارة يف هذا 

الوقت من العام.
ق�شى  امل��ج��اورة،  راينانيا-بالتينات  يف 
ب�شدمة  اإ�شابته  بعد  ع��اًم��ا   38 يبلغ  رج��ل 
املياه  غمرته  قبًوا  دخوله  عند  كهربائية 
اأعلنت  ح�شبما  اجلوية  الأحوال  �شوء  ب�شبب 

ال�شرطة.
الط��ف��اء  اأج��ه��زة  با�شم  متحدث  ورج���ح 
حوايل  تبعد  التي  ليب�شتاد  مدينة  تكون  اأن 
تعر�شت  قد  ب��ادرب��ورن  من  كيلومرتا  ثالثني 

بدورها لإع�شار من دون ت�شجيل وقوع جرحى 
حتى الآن.

يف  ك��ب��رة  خ�شائر  العا�شفة  واأح��دث��ت 
حتّدثت  حيث  اأملانيا،  غرب  يف  املنطقة  هذه 
قّوات الأمن عن انهيار �شقوف منازل و�شقوط 
اأ�شجار. كذلك، اأظهرت �شور ن�شرت على مواقع 
التوا�شل الجتماعي انقالب �شّيارات. و�ُشّجل 
ودعت  القطارات  حركة  يف  كبر  ا�شطراب 

ال�شرطة ال�شّكان اإىل مالزمة منازلهم.
من  حتذيًرا  الأملانّية  الأر�شاد  واأ�شدرت 

�شديدة قد  عا�شفة اجلمعة م�شحوبة برياح 
ويتوّقع  ال�شاعة.  يف  كلم   130 �شرعتها  تبلغ 
متقّدم  وق��ٍت  يف  �شرًقا  العا�شفة  تّتجه  اأن 
ال�شرطة  قّدرت  بادربورن،  يف  اجلمعة.  م�شاء 
ب�"ماليني" اليورو كلفة "الدمار" الذي �شّببته 
العا�شفة التي ح�شدت اأكرث من 350 من قّوات 

التدّخل.
املنازل،  نحو  يتقّدم  الذي  الإع�شار  وظهر 
ال�شور  من  الكثر  يف  الأ���ش��ج��ار،  معه  ج��ارًف��ا 

املن�شورة على و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ماسك يرد على اتهامه بالتحرش:
 لم يحدث وأتحدى إثبات الواقعة

إعصار في غرب ألمانيا يصيب 
عشرات األشخاص بجروح

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
اقرتب القطري نا�شر �شالح العطية، 
رايل  م��ن   39 الن�شخة  لقب  ح�شد  م��ن 
من  الرابعة  واجلولة  ال��دويل،  الأردن 
ملو�شم  للراليات  الأو�شط  ال�شرق  بطولة 
العام  ال��رتت��ي��ب  ت�����ش��دره  بعد   ،2022
التي  ال�شت  باملراحل  ف��وزه  اإث��ر  املوؤقت 
اأق��ي��م��ت يف ث���اين اأي����ام ال����رايل، ال��ذي 

اختتم ال�شبت مبنطقة البحر امليت.
مالحه  ب�شحبة  العطية  واع��ت��ل��ى 
�شيارة  منت  على  بوميل  ماتيو  الفرن�شي 
�شجل  بعدما  واجن" ال�شدارة،  "فولك�س 
دقيقة  و21  �شاعة  قدره  اإجماليا  زمنا 

و13 ثانية، وبفارق 6 دقائق و12 ثانية 
األيك�س  اللبناين  مناف�شيه  اأق���رب  ع��ن 
فغايل ب�شحبة مالحه ومواطنه جوزيف 
"ميت�شوبي�شي  ���ش��ي��ارة  م��نت  على  مطر 

لن�شر اإيفو 10" �شاحب املركز الثاين.
الظفري  م�شاري  الكويتي  واحتل 
ب�شحبة مالحه القطري نا�شر الكواري، 
لن�شر  "ميت�شوبي�شي  �شيارة  منت  على 
قدره   بزمن  الثالث  املركز   ،"10 اإيفو 

�شاعة و28 دقيقة و24 ثانية.
ال�شبت  غ��دا  ال�شائقون  و�شيخو�س 
جمموعتني من 3 مراحل ق�شرة وهي: 
 11.08( و�شومية  كم(،   12.69( بحاث 

ينتهي  ثم  ومن  كم(،   17  ( وماعني  كم، 
ال�����رايل ب��اإق��ام��ة م��را���ش��م الخ��ت��ت��ام 
فيه  و�شيتم  امليت  البحر  �شواطئ  على 
واملوؤمتر  الفائزين  على  الكوؤو�س  توزيع 

ال�شحفي اخلتامي للرايل.
العام  الرتتيب  العطية  ويت�شدر 
الأو�شط  ال�شرق  بطولة  يف  لل�شائقني 
ه���ذا امل��و���ش��م ب��ع��د اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة، 
الأردين  يليه  ن��ق��اط،   109 بر�شيد 
الثاين  املركز  يف  جامو�س  اأب��و  عي�شى 
عبد  العماين  ث��م  نقطة،   59 بر�شيد 
الثالث بر�شيد  املركز  الرواحي يف  اهلل 

54 نقطة.

*وكاالت
اختتم ريال مدريد م�شواره يف الدوري الإ�شباين، با�شت�شافة 
ريال بيتي�س مبلعب �شانتياجو برنابيو، �شمن مناف�شات اجلولة 

الأخرة.
لتنتهي  الأندل�شي،  الفريق  �شباك  هز  عن  الريال  وعجز 

املباراة بالتعادل دون اأهداف.
ف�شل  الريال  ب��اأن  اأف��ادت  لالإح�شائيات  "اأوبتا"  �شبكة 
يف  املو�شم  هذا  الربنابيو  مبلعب  �شيوفه  من   5 �شباك  هز  يف 

الليجا.
وو�شل الريال بذلك اإىل اأ�شواأ �شجالته يف معقله على مدار 
يف  حتقق  ما  معادل  الإ�شباين،  ال��دوري  يف  م�شاركاته  تاريخ 
 5 يف  �شيوفه  �شباك  هز  دون  خروجه  �شهدا  �شابقني،  مو�شمني 

منا�شبات.
وحتقق هذا الأمر مرتني يف مو�شمي 1984-1985 و1993-

.1994
مدريد  ري��ال  م�شوار  على  ال�شلبي  الرقم  ه��ذا  يوؤثر  ومل 
اأدى  ما  الليجا،  بلقب  مبكرا  الظفر  يف  جنح  اإذ  املو�شم،  ه��ذا 
املتبقية  املباريات  اأن�شيلوتي بخو�س بع�س  لقيام مدربه كارلو 

بالعنا�شر الحتياطية.

الفيصلي يتنفس الصعداء 
أمام السلط.. ويقفز للصدارة

5 ميداليات ملونة بختام منافسات فردي بطولة 
النادي الوطني الدولية لكرة الطاولة للمعاقين

*وكاالت
الفي�شلي  للنادي  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  قطي�شات،  جهاد  اأطماأن 
جلبو�س،  اأبو  ويو�شف  العر�شان  اأحمد  الالعبني  اأو�شاع  على  الأردين، 

املحرتفني يف �شفوف كاظمة الكويتي.
على  التاأكيد  للفي�شلي،  الإعالمي  للمركز  وفقا  اللقاء،  خالل  ومت 
"�شي�شا" اإىل �شفوف الفريق، الأ�شبوع املقبل، بعد  اأبو جلبو�س  عودة 
الفي�شلي  النادي  مع  عقده  ميتد  حيث  لكاظمة،  اإعارته  فرتة  انتهاء 

حتى نهاية 2023. 
�شفوف  اإىل  العودة  يف  الكبرة  والرغبة  احلما�س  الالعب  واأبدى 

الزعيم.
كما متخ�س اللقاء عن اإبداء العر�شان رغبته القوية يف العودة اإىل 

الفريق اأي�شا.
نادي  مع  الر�شمية  املفاو�شات  اللجنة  تبداأ  باأن  قطي�شات  ووعد 
ال�شرحان، الذي يلتزم معه العر�شان بعقد �شاري املفعول، وذلك بهدف 

الو�شول اإىل اتفاق ي�شمن اإعارة الالعب جمددا اإىل الفي�شلي.

*وكاالت
لكرة  الإفريقي  الحت��اد  كاأ�س  م�شابقة  لقب  بركان  نه�شة  اأبقى 
القدم مغربيًا للمو�شم الثالث تواليًا وَخَلَف مواطنه الرجاء البي�شاوي، 
على  النهائي  يف  للفوز  ق��ادت��ه  التي  الرتجيح  رك��الت  بف�شل  وذل��ك 
اأورلندو بايرت�س اجلنوب اإفريقي 5-4 بعد التعادل 1-1 يف الوقتني 

الأ�شلي والإ�شايف، اجلمعة، يف اأويو النيجرية.
وانتهى الوقت الأ�شلي بالتعادل ال�شلبي، ثم اعتقد الفريق املغربي 
�شجلها  جزاء  ركلة  من   97 الدقيقة  يف  تقدم  حني  املباراة  ح�شم  اأنه 
فادح  ا�شتفاد من خطاأ دفاعي  بايرت�س  اأورلندو  لكن  الفحلي،  يو�شف 
لإدراك التعادل يف الدقيقة 117 عرب ثيمبينكو�شي لور�س، الذي كان 
�شدها  بعدما  لفريقه  الوحيدة  ال�شائعة  الرتجيحية  الركلة  �شاحب 

احلار�س حمزة احلمياين.
القارية  امل�شابقة  يف  بركان  نه�شة  لفريق  الثاين  اللقب  وه��ذا 
الثانية من حيث الأهمية خلف دوري الأبطال، بعد تدوين ا�شمه قبل 
عامني على ح�شاب براميدز امل�شري، ليخلف ذلك الرجاء البي�شاوي 
القبائل  �شبيبة  ح�شاب  على  املا�شي  املو�شم  يف  البطولة  ح�شد  الذي 

اجلزائري.
 كما اأن الفريق بلغ نهائي 2019 يف اأوىل م�شاركاته القارية قبل اأن 

يخ�شر اأمام الزمالك امل�شري بركالت الرتجيح.
امل�شابقة،  بايرت�س يتطلع لأول لقب يف  اأورلن��دو  املقابل، كان   يف 
الثانية بعد عام 2015 حني  للمرة  النهائي  �شقط عند احلاجز  لكنه 

خ�شر اأمام النجم ال�شاحلي التون�شي.

*وكاالت
بامل�شري  للدفع  كونرتا،  كوزمني  الروماين  الحت��اد  م��درب  يتجه 
الأ�شا�شي  الت�شكيل  يف  ك��ورن��ادو،  اإيجور  والربازيلي  حجازي،  اأحمد 
عبد  امللك  مدينة  ملعب  على  املقبل،  الإثنني  ي��وم  الهالل،  ملواجهة 
اهلل بجدة، �شمن اجلولة 27 من دوري كاأ�س الأمر حممد بن �شلمان 

للمحرتفني.
الأخ�شر  ال�شوء  الطبي  اجلهاز  منحه  اأن  بعد  كوزمني  قرار  وجاء 
لإ�شراك الثنائي، يف الكال�شيكواأمام الهالل، بعدما �شاركا يف التدريبات 

اجلماعية الأ�شبوع املا�شي.
اأ�شهر، فيما  اأبعده 3  وعانى حجازي من متزق يف الع�شلة ال�شامة، 
ا�شتكى كورونادو من اإ�شابة ب�شيطة بعد مواجهة الفتح بالدوري، غاب 

على اإثرها عن التدريبات اجلماعية املا�شية.
النادي،  ملعب  احت�شنه  ال��ذي  اليوم  م��ران  خ��الل  كوزمني  ورك��ز 
بح�شور الرئي�س اأمنار احلائلي، ونائبه اأحمد كعكي، واملدير التنفيدي 

حامد البلوي، على رفع املعدل اللياقي لالعبني .
ونبه  الفريق،  اأخطاء  فيها  �شحح  مناورة  اأقام  الثاين،  اجلزء  ويف 

الالعبني على نقاط �شعف املناف�س.
 وبعد املران، اأقامت اإدارة النادي ماأدبة ع�شاء لالعبني، لتحفيزهم 

قبل موقعة الكال�شيكو.

*وكاالت
اإن  الفرن�شي كيليان مبابي، اجلمعة،  القدم  قالت والدة جنم كرة 
الجتماعات اخلا�شة مب�شتقبل ابنها "انتهت"، م�شرة اإىل اأن العر�شني 
الفرن�شي  جرمان  �شان  وباري�س  الإ�شباين  مدريد  ري��ال  من  املقدمني 

"�شبه متطابقني"، ول يختلفان عن بع�شهما اإل ب�شكل ب�شيط.
حيث  العاملي،  الريا�شي  ال�شارع  حديث  عاما(   23( مبابي  وب��ات 
وهو  اجل��اري،  املو�شم  بنهاية  جرمان  �شان  باري�س  مع  عقده  ينتهي 

مطلوب بقوة لدى ريال مدريد.
فايزة  ف��اإن  الإ�شبانية،  الريا�شية  "ماركا"  �شحيفة  وبح�شب   
العماري والدة الالعب، ترى اأن الكرة قد اأ�شبحت يف ملعب ابنها، ف�"هو 

من �شيتخذ القرار النهائي".
فاإن  مدريد،  ريال  اإىل  الن�شمام  حالة  يف  اأنه  العماري  واأ�شافت   
مبابي �شيجري متكينه من احلقوق املرتبطة ب�شورته، حيث كانت هذه 
النقطة حمل جدل ب�شبب ما اأ�شيع عن عر�س باري�س �شان جرمان عن 
ا�شتفادة الالعب ب�100 باملئة من حقوق �شورته، مقابل ن�شبة اأقل يف 

النادي امللكي.
من  املاليني  يت�شوق  ال��ذي  الكروي  النجم  وال��دة  وا�شتطردت   
�شيتخذه.  الذي  القرار  "ننتظر  م�شره:  ملعرفة  القدم  كرة  ع�شاق 
القيام  يريد  ما  يختار  اأن  ننتظر  العر�شني.  بني  ب�شيط  فرق  هناك 

به".
كما اأ�شارت اإىل انتهاء الجتماعات مع الناديني ب�شاأن التعاقد مع 

مبابي، حيث "لن تكون ثمة اجتماعات اأخرى حول م�شتقبله".
 وكتبت "ماركا" اأن "حما�س وتفاوؤل ريال مدريد بقدوم مبابي قد 
خف خالل الأ�شبوع املا�شي، بعدما بدا اأن الالعب الفرن�شي قد يبقى يف 
باري�س"، يف اأعقاب تقدمي عر�س �شيتقا�شى مبوجبه نحو مليون يورو 

يف الأ�شبوع، لي�شبح اأعلى لعبي العامل اأجرا.
لكن بع�س م�شوؤويل ريال مدريد بدوا متفهمني لو�شع مبابي، لأنهم 
يدركون اأن الالعب لن يتخذه قراره النهائي واحلا�شم اإل يف اللحظات 

الأخرة. 
اإن الرئي�س  واأبدى باري�س �شان جرمان تعلقا كبرا بالعبه، حتى 

الفرن�شي اإميانويل ماكرون نف�شه طلب منه اأن يبقى.
 ومن املرتقب اأن تت�شح الأمور على نحو كبر، يوم ال�شبت، عندما 
اأمام  املو�شم اجلاري  الأخرة يف  مباراته  �شان جرمان  باري�س  يخو�س 

ميتز.

مهاجم الفيصلي: استعدت 
الحس التهديفي بفضل أبو عابد

*وكاالت
احل�س  ا�شتعاد  اأن��ه  الفي�شلي،  فريق  مهاجم  العك�س،  حممد  قال 
التهديفي يف املباريات الأخرة بف�شل ثقة اجلهاز الفني بقيادة جمال 

اأبو عابد.
واأ�شاف العك�س �شاحب هدف الفوز للفي�شلي يف مرمى ال�شلط، اأنه 

ما يزال يخبئ الكثر ليقدمه يف قادم املباريات.
"الفوز  الريا�شية:  الأردن  لقناة  ت�شريحات  يف  العك�س  وتابع 
على  حتر�س  التي  الغالية  جلماهرنا  نهديه  ال�شلط  على  الثمني 

م�شاندتنا دائما".
مع  الأه���داف  لت�شجيل  ع��ودت��ي  هلل،  "احلمد  العك�س:  واأو���ش��ح 
الحتياط،  مقاعد  على  مطول  جل�شت  خ��ر،  بداية  هي  الفي�شلي 

وتدريجيا �شاأعود ب�شكل اأف�شل".
وكان فريق الفي�شلي قد فاز على ال�شلط )1-0( لي�شارك احل�شني 

اربد �شدارة الرتتيب بر�شيد 15 نقطة.

*وكاالت
يف   ،)2-3( الرمثا  �شيفه  على  غاليا  ف��وزا  العقبة  �شباب  حقق 
ال�شابعة  التي جمعتهما م�شاء اجلمعة، �شمن اجلولة  املثرة  املواجهة 

لدوري املحرتفني الأردين.
اأ�شامة  اجل��زائ��ري  حمرتفه  العقبة  �شباب  اأه���داف  واأح���رز 
الدقيقتني  يف  حالوة،  اأبو  اأحمد  ومدافعه   ،54 بالدقيقة  عقار، 

.87 83 و
اأبو الكا�س بالدقيقة الثانية،  و�شجل هديف الرمثا: عبد الرحمن 

وال�شنغايل كوليبايل يف الدقيقة 50.
وقفز �شباب العقبة بذلك للمركز الثالث، بر�شيد 10 نقاط، فيما 

بقي الرمثا �شابعا بر�شيد 7 نقاط.
وتختتم مباريات اجلولة غدا مبواجهتني على ا�شتاد عمان، حيث 

يلتقي اأول �شباب الأردن مع معان، ثم الوحدات مع �شحاب.

*وكاالت
ت�شريحاته  ليفربول،  مهاجم  �شالح،  حممد  امل�شري  اأو�شح 
اأبطال  دوري  نهائي  يف  م��دري��د  ري��ال  م��ن  ال��ث��اأر  يف  رغبته  ب�شاأن 

اأوروبا.
و�شبق ل�شاحب ال29 عاما، الإعالن عن رغبته يف مواجهة الريال 
املربع  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  عقبة  الأخ��ر  يتجاوز  اأن  قبل  النهائي،  يف 

الذهبي.
وحتققت اأمنية �شالح بالفعل بعدما �شرب الريال موعدا مع الريدز 

يف النهائي، الذي �شيقام يوم 28 مايو/ايار اجلاري.
"�شعيد  �شالح  قال  �شبورت�س"،  اإن  "بي  �شبكة  مع  مقابلة  وخ��الل 
جدا بالطبع مبواجهة الريال، لكن البع�س تخيل اأن اأمنيتي مبالقاتهم 

وكاأنني اأخطئ يف حق النادي".
الأبطال،  دوري  تاريخ  يف  فريق  اأق��وى  عن  نتحدث  "نحن  واأكمل 

ومتنيت مواجهتهم ملا حدث اأمامهم يف وقت �شابق".
اأمام  خلو�شها  نظرا  املباراة،  �شعوبة  على  الريدز  مهاجم  و�شدد 
املو�شم، بعدما  البطولة هذا  اأقوى فرق يف  التغلب على  ا�شتطاع  فريق 
اأطاح بباري�س �شان جرمان، ت�شيل�شي ومان�ش�شرت �شيتي يف طريقه نحو 

النهائي.
حما�شه  �شدة  امل�شري  ال��دويل  اأك��د  ت�شريحاته،  ختام  ويف 
النهائي  يف  الفوز  ب�شاأن  تفاوؤله  عن  معربا  املباراة،  هذه  خلو�س 

الأوروبي.

*وكاالت
وا�شل الهولندي اإيريك تني هاج، املدرب املرتقب ملان�ش�شرت يونايتد، 
احلمر،  ال�شياطني  مهاجم  رونالدو،  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  مدح 
قبل توليه املهمة ب�شكل فعلي عقب نهاية املو�شم اجلاري، خلفا للمدرب 

احلايل رالف راجننيك.
اأمام  املقبل،  الأح��د  م��رة،  لخر  فنيا  يونايتد  راجننيك  و�شيقود 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من  الأخرة  اجلولة  يف  بال�س  كري�شتال 

ليت�شلم املدرب الهولندي الدفة بعد ذلك.
احلايل  ناديه  لقناة  ت�شريح  يف  اجلمعة،  اليوم  ه��اج،  تني  وق��ال 
اأياك�س اأم�شرتدام: "كري�شتيانو رونالدو لعب مذهل وبطل حقيقي.. 

ل اأ�شتطيع النتظار حتى العمل معه".
وعاد رونالدو اإىل مان�ش�شرت يونايتد من جديد، قبل انطالق املو�شم 
جنح  امل�شابقات،  جميع  يف  مباراة   39 يف  الفريق  مع  و�شارك  اجل��اري، 

خاللها يف ت�شجيل 24 هدفا.
يف  ف�شل  كما  األقاب،  باأي  التتويج  دون  املو�شم  �شيودع  النادي  لكن 
اأوروبا، وما زال م�شره معلقا ب�شاأن امل�شاركة  التاأهل اإىل دوري اأبطال 

يف الدوري الأوروبي.

فوز مثير لشباب العقبة على الرمثا

صالح: لهذا تمنيت مواجهة 
الريال.. وال أقصد إهانتهم

تين هاج يعود لمدح رونالدو

ريال مدريد ينهي
 الليجا برقم سلبي

العطية يقترب من حصد 
رالي األردن الدولي

*وكاالت
ال�شعداء  الفي�شلي  ف��ري��ق  تنف�س 
 ،)0-1( ال�شلط  على  �شاقا  ف��وزا  وحقق 
�شمن  ال��دويل،  عمان  �شتاد  على  اجلمعة 
اجلولة ال�شابعة لبطولة دوري املحرتفني 

الأردين.
الفي�شلي  لفريق  الفوز  هدف  واأح��رز 

مهاجمه حممد العك�س يف الدقيقة 20.
وقفز فريق الفي�شلي ل�شدارة الرتتيب 
بر�شيد 15 نقطة، متاأخرا بفارق الأهداف 
يف  ال�شلط  بقي  فيما  ارب��د،  احل�شني  عن 

املركز الأخر بر�شيد 4 نقاط.
من  حم��اولت  املباراة  بداية  و�شهدت 
لينجح  ال�شبق،  هدف  لت�شجيل  الفريقني 
�شامل  قادها  هجمة  عرب  بذلك  الفي�شلي 
اليمنى  اجلهة  من  ان�شل  الذي  العجالني، 

منطقة  داخ��ل  الكرة  ليحول  رقابة  دون 
العك�س ي�شددها على ي�شار  اجلزاء وجدت 

معتز يا�شني يف الدقيقة 20.
الذين  ال�شلط  لعبو  الهدف  وا�شتفز 
و�شط  امل��ب��اراة،  على  اأف�شليتهم  فر�شوا 

تراجع غر مربر من لعبي الفي�شلي.
ولحت لل�شلط عدة فر�س للتعديل مل 

زيد  راأ�شية  فم�شت  يجب،  كما  ي�شتثمرها 
جابر بجوار القائم الأي�شر لأبو ليلى.

ال�شلط  وا���ش��ل  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  ويف 
اهلل  عبد  انطالقات  على  معول  اأف�شليته، 
فر�شة  له  لتلوح  وال���داوود،  وكلوب  ذي��ب 
الذي  املعايطة  اأمية  طريق  عن  جديدة 
تاألق  لكن  اجلزاء،  منطقة  داخل  من  �شدد 

اأبو ليلى يف اإبعادها.

ال�����ش��ل��ط ع��ل��ى ع���دة فر�س  وحت�����ش��ل 
التي  الدين  �شم�س  اأحمد  راأ�شية  اأخطرها 

مرت بجوار القائم.
وعمل الفي�شلي على ا�شتثمار امل�شاحات 
ال�شلط،  لعبي  تقدم  يخلفها  ك��ان  التي 
بني  ملحمد  منوذجية  ك��رة  عطار  ليمرر 
كرته  لكن  ب��ق��وة،  ���ش��دده��ا  ال���ذي  عطية 

ارتطمت بالقائم الأمين ملعتز يا�شني.

*وكاالت
لكرة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لع��ب��و  ن���ال 
ميداليات   5 حركيا،  للمعاقني  الطاولة 
بطولة  ف��ردي  مناف�شات  ختام  يف  ملونة 
ال��� 12 بكرة  ال��دول��ي��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ادي 
اجلمعة  اليوم  حركيا،  للمعاقني  الطاولة 
يف �شالة جممع الأمر رعد بن زيد لريا�شة 

املعاقني.
الالعب  الذهبية  بامليدالية  وت���وج 
اأ�شامة اأبو جامعة عن فئة 3 جلو�س، فيما 
توج 4 لعبني بامليدالية الربونزية ح�شب 
اإبراهيم درد�س عن فئة 1 جلو�س،  الفئة، 
جلو�س،   3 فئة  ع��ن  دل��ب��وح  اأب���و  ون�����ش��ال 
وحممد  وق��وف،   6 فئة  عن  �شاجا  وحممد 

اإجنادات عن فئة 7 وقوف.
واأكدت اأمني عام اللجنة الباراملبية مها 

مناف�شات  جميع  تابعت  التي  الربغوثي، 
م�شتويات  قدموا  الالعبني  اأن  البطولة، 
النقاط  من  املزيد  �شتمنحهم  كبرة  فنية 

والتقدم على �شلم الرتتيب الدويل.
ال��الع��ب��ني  اح��ت��ك��اك  اأن  واأ����ش���اف���ت، 
واأ�شحاب  الدوليني  بنظرائهم  النا�شئني 
الالزمتني  واخل��ربة  الثقة  منحهم  اخلربة 
البطولت  يف  اأف�شل  م�شتويات  لتقدمي 

القادمة.
واأ�شادت الربغوثي بح�شن التنظيم من 
اللجنة  اأن  م�شددة  الوطني،  النادي  قبل 
لإجن���اح  ميكنها  م��ا  ق��دم��ت  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
اللجنة  اأن  ال��ن��ق��اب  كا�شفة  ال��ب��ط��ول��ة، 
الالعبني  تتويج  قررت  للبطولة،  املنظمة 
بعد  ال�شبت  م�شاء  بامليداليات  الفائزين 

ختام البطولة.

اليوم  م�شاء  انطلقت  اأن��ه  اإىل  ي�شار 
للبطولة، والتي ت�شتمر  مناف�شات الزوجي 

حتى م�شاء غد ال�شبت.
وتعترب البطولة حمطة مهمة لتجميع 
دوليا  معتمدة  وه��ي  ل��الع��ب��ني،  ال��ن��ق��اط 
بطولة  يف  للم�شاركة  الالعبني  وت��وؤه��ل 
العامل يف اإ�شبانيا يف ت�شرين الثاين القادم، 
الدويل  الرتتيب  �شلم  على  نقطة   20 ولها 

لالعبني امل�شاركني.
انطلقت  البطولة،  مناف�شات  وك��ان��ت 
و30  ولعبة  لعبا   95 مب�شاركة  ر�شميا، 
اإداريا ومدربا من 15 دولة هي ال�شعودية، 
اليونان،  تركيا،  م�شر،  ال��ع��راق،  الكويت، 
قرب�س،  تايلند،  فرن�شا،  اأملانيا،  اأ�شرتاليا، 
اإىل  بالإ�شافة  الهند،  بريطانيا،  ماليزيا، 

الأردن.

العرسان وصيصا يرحبان 
بالعودة للفيصلي

نهضة بركان ُيبقي كأس االتحاد 
اإلفريقي مغربيًا بركالت الترجيح

كوزمين يحسم موقف حجازي 
وكورنادو من كالسيكو الهالل

التفاوض انتهى.. والدة مبابي تعلق 
على عرضي الريال وسان جرمان

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
الأعمال  رواد  اإن  ال��دويل،  البنك  ق��ال 
يف  �شعوبة  ي��واج��ه��ون  الأردن  يف  ال�شباب 
�شوى  لهم  تتاح  ول  التمويل  على  احل�شول 
خدمات  على  للح�شول  حم��دودة  اإمكانية 
الأع��م��ال  وت�شتغرق  ال�����ش��رك��ات،  تاأ�شي�س 
التجاري  الن�شاط  لبدء  الالزمة  الورقية 
يف  فقط  بيومني  مقارنة  �شهر،  اإىل  ي�شل  ما 

فرن�شا.
واأك������د يف ت��ق��ري��ر ل���ه حت���ت ع��ن��وان 
دور  ت�شكيل  اإع��ادة  تتحقق:  مل  "وظائف 
احلكومات جتاه الأ�شواق والعمالة مبنطقة 
هذه  اأن  اأفريقيا"،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
ال�شعوبات كمثيلتها يف بلدان املنطقة والتي 
ال�شباب  تواجه  التي  التحديات  بع�س  متثل 
الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  مبنطقة  العمل  �شن  يف 
معدل  اأعلى  ت�شهد  والتي  اأفريقيا،  و�شمال 
للبطالة بني ال�شباب يف العامل واأدنى معدل 

مل�شاركة املراأة يف القوى العاملة.
يقو�س  العمل  اأ���ش��واق  رك��ود  اأن  وب��ني، 
الجتماعي  والتقدم  القت�شادية  التنمية 
املنطقة  العمل يف  اأ�شواق  وا�شفا  املنطقة  يف 

." "ب�املتحجرة 
وي���ق���دم ال��ت��ق��ري��ر ت��و���ش��ي��ات ب�����ش��اأن 
ال�شيا�شات عن كيفية تغلب حكومات املنطقة 
على البطالة املُّعوِقِة من خالل متكني قطاع 
خا�س اأكرث بروزا وحيوية، و�شن اإ�شالحات 

تنظيمية يف اأ�شواق املنتجات والعمل.
اخل�شو�س،  وجه  على  التقرير،  ويدعو 
اإىل احلد من دور املوؤ�ش�شات اململوكة للدولة 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  يف 
وذلك با�شتخدام بحوث جديدة ُتظهر كيف 
باحلكومة  املرتبطة  الكيانات  هيمنة  اأن 
تعوق تنمية قطاع خا�س قوي مطلوب خللق 
من  املتنامية  ل��الأع��داد  كافية  عمل  فر�س 

ال�شكان ممن هم يف �شن العمل.
داخ���ل  ال��ت��وظ��ي��ف  م���ع���دلت  وزادت 
ال�شركات يف بلدان املنطقة بن�شبة 1 باملئة 
�شنويا يف الفرتة 2016 - 2018، وهي ن�شبة 
يف  باملئة   5 البالغ  املتو�شط  من  بكثر  اأق��ل 

البلدان متو�شطة الدخل.
البطالة  معدل  ارتفاع  التقرير  ويو�شح 
عام  باملئة   26 بنحو  ُيقّدر   - ال�شباب  بني 
2019-، وانخفا�س م�شاركة الإناث يف القوى 
خطورة  مدى  فقط،  باملئة   20 عند  العاملة 

امل�شكلة.

ب�شاأن  جديدا  منظورا  التقرير  ويقدم 
القطاع  تنمية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اخلا�س، وهو اأمر بالغ الأهمية خللق فر�س 
ونوعيتها  الوظائف  ع��دد  ويعتمد  العمل. 
�شركات  دخ��ول  �شهولة  على  ما  اقت�شاد  يف 
فيها  ومن��وه��ا  ال�شوق  اإىل  اخل��ا���س  القطاع 
بتناف�شية  ي�شمى  م��ا  وه��و  منها،  واخل���روج 
معظم  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  وي���ذك���ر  ال�������ش���وق. 
تناف�شية  اإىل  تفتقر  املنطقة  اقت�شادات 
لذلك  الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب  وم��ن  ال�����ش��وق، 
دورا  تلعب  التي  للدولة  اململوكة  املوؤ�ش�شات 
فيما  تف�شيلية  مبعاملة  وحتظى  مهيمنا 

يتعلق بال�شرائب والتمويل واأوجه الدعم.
وي���ق���ول ال��ت��ق��ري��ر، اإن����ه ي��ن��ب��غ��ي على 
املوؤ�ش�شات  وج��ود  م��ن  حت��د  اأن  احل��ك��وم��ات، 
التي  القت�شاد  بقطاعات  للدولة  اململوكة 
اخل��ا���س.  ال��ق��ط��اع  فيها  ي��زده��ر  اأن  مي��ك��ن 
ب�شاأن  جديدة  و�شواهد  اأدل��ة  وبا�شتخدام 
التي  املنتجات  لأ�شواق  التنظيمية  اللوائح 
ال�شرق  ب��ل��دان  م��ن  ثمانية  يف  جمعها  مت 
 51 مع  ومقارنتها  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
بلدا من البلدان مرتفعة ومتو�شطة الدخل 

خارج املنطقة.
الإ���ش��الح��ات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  وُي��ظ��ه��ر 
املعاملة  م��ن  احل��د  ع��ل��ى  ت��رك��ز  اأن  ي��ج��ب 
للدولة  اململوكة  لل�شركات  التف�شيلية 
املايل  الدعم  على  باحل�شول  يتعلق  فيما 
اللوائح  من  والإع��ف��اءات  وال�شتثناءات 
والقوانني  الأ�شعار  و�شوابط  التنظيمية 
ال�����ش��ري��ب��ي��ة امل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات 

اخلا�شة.
املنطقة  بلدان  اأن  اإىل  التقرير  وي�شر 
تتطلب  التي  املهن  على  ال��ع��ادة  يف  تعتمد 
باأنها  القول  ميكن  والتي  متو�شطة،  مهارات 
مدفوعة بقطاعاتها العامة ال�شخمة، حيث 
يوؤدي العمال عددا اأقل بكثر من املهام التي 
التعامل  يف  روتينية  غ��ر  م��ه��ارات  تتطلب 
�شرورية  حتليلية  وم��ه��ارات  الآخ��ري��ن  مع 

لوظائف امل�شتقبل.
اإج���راء  اإىل  اأي�����ش��ا  ال��ت��ق��ري��ر  وي��دع��و 
القيود  ملعاجلة  البلدان  ببع�س  اإ�شالحات 
ب�شناعات  امل����راأة  ع��م��ل  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ش��ة 
العمل  �شاعات  حمدودية  وكذلك  حم��ددة، 
مقارنة  الأج��ور  يف  امل�شاواة  وع��دم  للن�شاء، 
بالرجال، و�شرورة ح�شول الن�شاء على اإذن 
يعار�س  املثال،  �شبيل  فعلى  للعمل.  ال��زوج 

املحافظة  الثقافة  يف  الرجال  من  العديد 
بدء  اأو  وبناتهم  زوجاتهم  عمل  الأردن��ي��ة 

ن�شاطهن التجاري اخلا�س.
امل��ع��ار���ش��ة  اإىل  الإ�����ش����ارة  اإط�����ار  ويف 
هذه  ملثل  املحتملة  والجتماعية  ال�شيا�شية 
نهج  اتباع  اإىل  التقرير  يدعو  الإ�شالحات، 
تدريجي اإزاء التغيرات الهيكلية، والرتكيز 
مثل  ال�شاعدة  القطاعات  على  البداية  يف 
الأخ�شر-  والقت�شاد  الرقمي  القت�شاد 
القائمة  ال�شركات  اأقل من  التي ت�شم عددا 
من  للحد  ال��ق��وي��ة-  امل�شالح  وجم��م��وع��ات 

التحديات ال�شيا�شية.
ب��داأ  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�شب  الأردن،  ويف 
حمدي الطباع من�شة للتعليم عرب الإنرتنت 
امل��زاي��ا  اكت�شاب  على  الآخ��ري��ن  مل�شاعدة 
الأكادميية التي عادت عليه بالنفع، وف�شلت 
حماولة �شابقة لإطالق م�شروع �شغر للمواد 
التحتية  البنية  نق�س  ب�شبب  الغذائية 

التكنولوجية واخلربة واملوارد.
يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ش��رك��ات  اأن  واأو����ش���ح، 
ال�����ش��ن��اع��ات غ��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ت��واج��ه 
ب�شبب  التمويل  على  احل�شول  يف  �شعوبة 
رواد  يواجهها  التي  الواقعية  املتطلبات غر 
الأعمال ال�شباب من ذوي التاريخ الئتماين 
الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  ذلك  يف  مبا  املحدود، 

وجدول ال�شداد ال�شريع.
وي�شيف حمدي الطباع، اأن بع�س اللوائح 
اأن  و�شعتها احلكومة ميكن  التي  التنظيمية 
ت��ع��وق رواد الأع���م���ال اجل���دد ع��ن دخ��ول 

الأ�شواق القائمة.
ل�شوؤون  ال���دويل  البنك  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
يعر�س  التقرير  اأن  اأك���د  ب��ل��ح��اج،  ف��ري��د 
تعايف  م��ع  الهيكلية  ل��الإ���ش��الح��ات  خ��ط��ة 
واأ���ش��راره��ا  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن  املنطقة 
ديناميكية  باإمكان  اأنه  واأ�شاف،  اجل�شيمة. 
مبنطقة  الق��ت�����ش��ادات  حت��ول  اأن  ال�شوق 
دول  اإىل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
البتكارية  ال�شركات  فيها  تزدهر  حديثة 
ا�شتفادة  اأق�شى  لتحقيق  املوارد  �س  وُتخ�شِّ
كورونا،  جائحة  اأن  مو�شحا  منها،  ممكنة 
تعاٍف  مل�شاندة  فر�شة  متثل  �شعوبتها،  رغم 
خلق  وميكنه  ال�شمود  على  وق���ادٍر  �شامل 
الت�شدي  ط��ري��ق  ع��ن  اأف�����ش��ل  عمل  ف��ر���س 

للتحديات الأطول اأمدا".
)برتا- رائف ال�شياب(

البنك الدولي يدعو حكومات الشرق األوسط 
إلعادة النظر بنهج القطاع الخاص والعمال

التشغيل األلمانية تبحث 
تسويق الكفاءات االردنية

*عمان 
الت�شغيل  بوكالة  الدولية  العالقات  ل�شوؤون  الإداري  املدير  اأكد 
على  حاليا  تعمل  الوكالة  اأن  بر�شر،  ماركو�س  الأملانية  الحتادية 
الكفاءات  ت�شويق  اأج��ل  من  الأردن��ي��ني  ال�شركاء  مع  التعاون  تو�شيع 

الأردنية يف عدد من املجالت.
واأ�شار بر�شر بهذا اخل�شو�س خالل لقائه عددًا من اأع�شاء جمل�س 
اإدارة غرفة �شناعة عمان، اىل وجود طلب كبر يف �شوق العمل الأملاين 
على ال�شباب املوؤهلني من خمتلف التخ�ش�شات، مو�شحا اأن بالده اأطلقت 
برنامج )تربل ون( يف الأردن بالتعاون مع منظمة )جي اآي زد( بهدف 
التمري�س  جمال  يف  املوؤهلني  الأردين  ال�شباب  لت�شغيل  فر�س  توليد 
الدول  من  عدد  من  الكفاءات  ي�شتقطب  الربنامج  اأن  واأو�شح  باأملانيا. 
بينها الأردن، مت اختيارها بعد درا�شة املنهج التعليمي يف الأردن، موؤكدًا 
اأن اأهم ال�شروط للراغبني بالعمل يف اأملانيا من ال�شباب الأردين؛ تعلم 
اللغة الأملانية، واجتياز امل�شتويات اللغوية املطلوبة، واجتياز امتحان 
قبل  من  بها  والع��رتاف  ال�شهادات  ومعادلة  املعتمد،  الأملانية  اللغة 

اجلهات املخت�شة هناك.
بدوره اأكد نائب رئي�س غرفة �شناعة عمان اأحمد اخل�شري، اأهمية 
تو�شيع التعاون مع اجلهات الأملانية لتطوير برامج التدريب املهني لعدة 
تخ�ش�شات �شناعية فنية، تغطي احتياجات القطاع ال�شناعي، خا�شة 

واأن التجربة الأملانية رائدة يف جمال التعليم والتدريب املهني.
الدعم  يا�شني  �شعد  الغرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ثّمن  جهته  من 
القطاعات  ملختلف  ل��الأردن  الأملانية  احلكومة  تقدمه  الذي  امل�شتمر 
لعبه  ال��ذي  بالدور  م�شيدًا  ال�شناعي،  القطاع  فيها  مبا  القت�شادية 
خالل  تاأ�شي�شه  منذ  الأردين  الأمل���اين  القت�شادي  التعاون  مكتب 
العالقات  تطوير  يف  امل�شاهمة  خالل  من  املا�شية،  الثماين  ال�شنوات 
املنتديات  من  ع��دد  وتنظيم  البلدين  بني  والتجارية  القت�شادية 

واللقاءات امل�شرتكة.
ت�شويق  م��ع ج��ه��وده��ا يف  وب��ال��ت��وازي  ال��غ��رف��ة  اإن  ي��ا���ش��ني،  وق���ال 
ال�شناعات الأردنية، ت�شعى لت�شويق الأردن كبلد غني مليء بالكفاءات 
واملوارد الب�شرية، انطالقًا من امل�شوؤولية املجتمعية والوطنية للغرفة 
يف  ي�شهم  ومبا  واخلارج،  الداخل  يف  الوطن  لأبناء  عمل  فر�س  بتوفر 
معاجلة م�شكلة البطالة املتفاقمة يف الأردن. واأ�شار مدير عام الغرفة 
التعاون  مكتب  مع  بالتن�شيق  الغرفة  ترتيب  اإىل  احل�شامي،  نائل 
ال�شركة  ممثلي  جمعت  عمل  لقاءات  الأردين؛  الأمل��اين  القت�شادي 
تنمية  وهيئة  املهني  التدريب  وموؤ�ش�شة  والت�شغيل  للتدريب  الوطنية 
وتطوير املهارات املهنية والتقنية، اإ�شافة اإىل كل من نقابة املهند�شني 
الحتادية  الت�شغيل  وكالة  مع  وال�شيادلة،  واملمر�شني  والأط��ب��اء 
خمتلف  من  الأردين  ال�شباب  ت�شغيل  واآليات  فر�س  لبحث  الأملانية، 

التخ�ش�شات اجلامعية واملهنية يف �شوق العمل الأملاين.

األردن يشارك في رئاسة االجتماع 
الوزاري الخامس لوزراء العمل لدول 

االتحاد من أجل المتوسط
*عمان 

يف  الأوروب��ي  الحت��اد  مع  امل�شرتكة  رئا�شته  �شمن  الأردن  �شارك 
من  الحت��اد  لدول  العمل  ل��وزراء  اخلام�س  ال��وزاري  الجتماع  رئا�شة 
ال�شباب  "توظيف  عنوان  حتت  املغرب  ا�شت�شافه  الذي  املتو�شط  اأجل 
وتعزيز اإدماج املراأة يف �شوق العمل". وقال ممثل الأردن؛ وزير العمل 
على  ركز  يومني،  ا�شتمر  الذي  ال��وزاري  الجتماع  اإن  ا�شتيتية  نايف 
الت�شغيل وقابلية التوظيف، ل �شيما بني ال�شباب والن�شاء، بالإ�شافة 
اإىل تبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات والدرو�س امل�شتفادة بعد جائحة 
كورونا، كما ناق�س وزراء العمل امل�شاركون يف الجتماع، وبح�شور ممثلي 
اإحلاحا  الأكرث  العمل  �شوق  حتديات  والإقليمية،  الدولية  املنظمات 
العمل،  فر�س  توفر  اأن  ا�شتيتية  واأكد  الأورومتو�شطية.  املنطقة  يف 
وحتديدا بعد جائحة كورونا واآثارها ال�شلبية على �شوق العمل، اأ�شبح 
املتو�شط  جنوب  دول  جلميع  واإمنا  فقط،  لالأردن  لي�س  اأ�شا�شيا  حتديا 
�شفتي  بني  والتعاون  التن�شيق  يف  م�شاعفة  جهود  بذل  ي�شتدعي  ما 
منظومة  تطوير  على  الرتكيز  مع  البطالة،  معدلت  خلف�س  املتو�شط 
جديدة  قطاعات  لت�شمل  التدريب  ومعاهد  والتقني  املهني  التدريب 
لي�شتفيد منها ال�شباب ذكورا واإناثا، بالإ�شافة اإىل �شمان توفر بيئة 
القت�شادية.  والأن�شطة  القطاعات  خمتلف  يف  ولئقة  اآمنة  عمل 
بال�شباب  الهتمام  على  تركز  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  اأن  وبني 
واملراأة؛ اإميانا باأهمية دورهم �شركاء احلا�شر وبناة امل�شتقبل يف البناء 

والعطاء، ويحظون بالهتمام لزيادة م�شاركتهما يف �شوق العمل.
وعلى هام�س الجتماع الوزاري، التقى الوزير عددا من وزراء العمل 
الوكالة  بينها  من  الدولية  واملنظمات  والأوروبية  العربية  الدول  يف 
الأملانية للتعاون الدويل. وبحث ا�شتيتية مع وزير الإدماج القت�شادي 
واملقاولة ال�شغرى وال�شغل والكفاءات املغربي الدكتور يون�س ال�شكوري 
ومفو�س الحتاد الأوروبي للوظائف واحلقوق الجتماعية، نيكول�س 
�شميت، ووزير العمل الإيطايل اأندريا اأورلندو، ووزير العمل وال�شوؤون 
تطوير  اإىل  الأردن  حاجة  هايل،  هوبرتو�س  الأمل��اين  الجتماعية 
منظومة التدريب املهني والتقني، واأهمية زيادة فر�س العمل لل�شباب، 

وزيادة الربامج التي تعزز اإدماج املراأة يف �شوق العمل.

العمل تلتقي جمعيات ونقابات لتشغيل 
األردنيين عبر برنامج التشغيل الوطني

*عمان 
قال مدير مديرية الت�شغيل املركزي يف وزارة العمل، الدكتور عون 
النهار، اإن اأولوية وزارة العمل تتمثل بت�شغيل الأردنيني يف القطاعات 
الهدف  اأن  حيث  اململكة،  مبحافظات  كافة  القت�شادية  والأن�شطة 
الأردنيني  ت�شغيل  هو  "ت�شغيل"،   2022 الوطني  الت�شغيل  برنامج  من 
األف فر�شة عمل لالأردنيني والأردنيات يف  اإىل 60  من خالل الو�شول 
القطاع اخلا�س. وبحث الدكتور النهار، خالل اجتماعات مع جمعيات 
ونقابات ممثلة لأ�شحاب العمل، فر�س العمل املتاحة لت�شغيل الأردنيني 
لدى ال�شركات واملوؤ�ش�شات الأع�شاء لدى هذه النقابات واجلمعيات من 
خالل برنامج "الت�شغيل الوطني"، م�شًرا اأن الربنامج يعتمد على فر�س 
العمل املتاحة واملتوفرة لدى القطاع اخلا�س والتي تدرجها ال�شركات 

على املن�شة الإلكرتونية التي خ�ش�شت لهذه الغاية.
واأو�شح اأن الفئة العمرية امل�شتهدفة بربنامج الت�شغيل الوطني من 
من�شاآت  على  اأن  اإىل  لفًتا  العمل،  عن  الباحثني  من  عاًما،   40 اإىل   18
القطاع اخلا�س الراغبة يف الت�شجيل لال�شتفادة من الربنامج اأن تكون 
اإىل  لل�شمان الجتماعي. ونوه  العامة  املوؤ�ش�شة  اأردنية وم�شجلة لدى 
اأنه خ�ش�س للربنامج 80 مليون دينار، حيث ُي�شاهم الربنامج مببلغ 150 
العامل  اأجر  اإىل 130 ديناًرا م�شاهمة يف  اأ�شهر؛ ينق�شم  ديناًرا ملدة 6 
ال�شمان  ا�شرتاك  من  كجزء  دنانر  و10  موا�شالت  بدل  دنانر  و10 
امل�شت�شفيات  النهار اجتماعاته مع جمعية  للعامل. وعقد  الجتماعي 
الأردنية  واجلمعية  اخلف�س،  �شامر  العام  مديرها  بح�شور  اخلا�شة، 
الهباهبة،  �شو�شن  مديرتها  بح�شور  واملن�شوجات،  الألب�شة  مل�شدري 
املهند�س  الأردنية بح�شور مديرها  اللوج�شتية  ال�شحن  ونقابة وكالء 
يف  التدريب  وم�شوؤولة  عوي�س  مروان  املجل�س  وع�شو  اجلبور  عبداهلل 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  وجمعية  الراوي  عروبة  النقابة 
جمال  يف  تعمل  �شركة  و55  البيطار  ن�شال  رئي�شها  بح�شور  "اإنتاج" 

تكنولوجيا املعلومات.

إنتاج تناقش تحديات العمالت 
الرقمية وتقنية البلوك تشين

*عمان
والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���ش��رك��ات  جمعية  ن��اق�����ش��ت 
ت�شني  ال��ب��ل��وك  تقنية  ال�����ش��ه��ري،  اجتماعها  خ��الل  "اإنتاج" 
والفر�س  والتحديات  وامل�شفرة  الرقمية  والعمالت  وتطبيقاتها 

توفرها. التي 
الج��ت��م��اع  يف  امل�����ش��ارك��ون  ب��ح��ث  للجمعية  ب��ي��ان  وب��ح�����ش��ب 
من  خا�شة  ملكية  واململوكة  الر�شمية  الرقمية  العمالت  مفهوم 
ي�شهل  م�شتقرة  عمالت  وهي  املركزية،  والبنوك  كربى  موؤ�ش�شات 
على  مقبولة  تكون  م��ا  غالبا  ن��ه��ا  لأ عليها  وال�شيطرة  اإدارت��ه��ا 

وا�شع. نطاق 
ت�شني"  "البلوك  تقنية  تعتمد  امل�شفرة  العمالت  ان  اىل  واأ�شاروا 
اأي نظام لمركزي ول تنظمه او ت�شيطر عليه �شلطة مركزية وجميع 
جدا  ال�شعب  وم��ن  للجميع  ت�شني"  "البلوك  على  متوفرة  احلركات 
والجهزة  املعدنني  من  الهائل  العدد  ب�شبب  �شرقتها  او  بها  التالعب 

الطرفية على ال�شبكة.
"انتاج" املهند�س ن�شال البيطار،  وقال الرئي�س التنفيذي جلمعية 
اإن العمالت الرقمية والتعامل بها من املوا�شيع ذات الأهمية الق�شوى 
يف العامل، خا�شة ان التوقعات ت�شر اىل منو ا�شتخدامها يف ال�شنوات 
املقبلة يف ظل توجه يف دول من العامل لعتمادها، م�شرا اىل اأن عدد 
ال�شركات النا�شئة يف الأردن التي تعمل بتقنية "البلوك ت�شني" قليل 
جدا، بناء على خريطة ال�شركات النا�شئة التي اأعدتها جمعية انتاج 

حديثا.
بدوره، قال م�شت�شار ال�شرتاتيجيات والتحول والتنظيم املهند�س 
مروان البطاينة، ان �شركات كربى تتعامل مع تقنية "البلوك ت�شني"، 
خالل  من  الرقمية  العمالت  بتعدين  يعملون  مل�شتثمرين  بالإ�شافة 

البيئة احلا�شنة لتقنية "البلوك ت�شني".
العمالت  مثل  وتطبيقاتها  ت�شني"  "البلوك  تقنية  ان  واعترب 
ال�شناعات  من  هي  الذكية  والعقود  الالمركزي  والتمويل  امل�شفرة 
الواعدة وال�شخمة، حيث ان العامل يتقدم نحو اعتمادها وا�شتخدامها 

ب�شكل اأكرب.
طالل  مينا"  "كوين  من�شة  يف  املوؤ�ش�س  ال�شريك  بني  جهته،  من 
الطباع، ان تعدين العمالت امل�شفرة يعتمد على تقنية "البلوك ت�شني"، 
يف  الأم��وال،  وا�شتقبال  لتحويل  مركزي  ب�شكل  البنوك  تتعامل  بينما 
حني ان تقنية "البلوك ت�شني" الغت هذه املركزية، لفتا اإىل اأن هذه 

التقنية مكونة من �شل�شلة من التحويالت.
عمليات  باأي  مقارنتها  يجوز  ل  انه  اأكد  الرقمية،  العمالت  وحول 
م�شرفية بنكية حتكمها املركزية والت�شريعات والأنظمة، منوها اىل 
حيث  من  لمركزية  العمالت  اأكرث  من  تعترب  "البيتكوين"  عملة  ان 
وعدد  توزيعها  وخريطة  تعدينها  عمليات  وع��دد  �شبكتها  �شخامة 

املتعاملني بها.
ل�شالمة  جذري  ب�شكل  �شمانة  يوجد  ل  اأنه  اإىل  الطباع  واأ�شار 
العمالت  عمليات  ان  مو�شحا  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ع��م��الت  يف  التعامل 
كثر  يف  ا�شتخدامها  يعزز  ما  وهو  برجمي  كود  وفق  تتم  الرقمية 

الأحيان. من 
بزيادة  يرتفع  الرقمية  العمالت  يف  الثقة  تعزيز  ان  واأك��د 
م�شتخدميها  عدد  زاد  الرقمية  العمالت  ان  خا�شة  بها،  التعامل 
التعامل  ان  م�شيفا  الأخ���رة،  اخلم�س  ال�شنوات  يف  كبر  ب�شكل 
بني  ب��ه  التحكم  ميكن  ذك��ي  عقد  وف��ق  يتم  الرقمية  بالعمالت 

و�شيط. وجود  دون  املتعاملني 
لل�شرافة  العالونة  �شركة  يف  العام  املدير  نائب  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
التي  التكنولوجيا  املتغرات  يواكب  املركزي  البنك  ان  العالونة،  ا�شد 

ي�شهدها العامل يف جمال التكنولوجيا املالية.
الرقابية  اجلهات  تنظر  اأن  يف  اأملهم  عن  امل�شاركون  واأع��رب 
ت�شكل  اأنها  على  ت�شني"  "البلوك  لتقنية  الأردنية  والتنظيمية 
ت�شجع  واأن  الأردين،  ولالقت�شاد  النا�شئة  لل�شركات  فر�شة 
التي  اجلديدة  والتطبيقات  الرقمية  بالأ�شول  والتعامل  التطوير 
ودبي  البحرين  مثل  املنطقة  بدول  اأ�شوة  التقنية  هذه  تتيحها 

وال�شعودية.

مذكرة تفاهم أردنية عراقية للتعاون 
في مجاالت استغالل الثروات الطبيعية

  
*عمان 

مقرتح  اإع��داد  على  تن�س  تفاهم  مذكرة  وال��ع��راق،  الأردن  وق��ع 
م�شاريع م�شرتكة لتطوير اخلامات وال�شخور ال�شناعية لتكون فر�شة 
يف  والتعاون  م�شرتكة  جيولوجية  بيانات  قاعدة  واإن�شاء  لال�شتثمار 

جمال تدريب القوى الب�شرية.
وزارة  يف  الطاقة  ل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأم��ني  امل��ذك��رة  ووق��ع 
الوفد  ورئي�س  احل��ي��اري،  ح�شن  املهند�س  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة 
الفني العراقي املهند�س رافد عبد اجلليل جبار، بح�شور وزير الطاقة 
واملعادن  ال�شناعة  ووزير  اخلراب�شة  �شالح  الدكتور  املعدنية  والرثوة 

العراقي منهل خباز.
اإن�شاء  على  اتفقا  البلدين  اإن  التوقيع،  عقب  اخلراب�شة،  وقال 
احلدودية  املناطق  طول  على  ودجمها  جيولوجية  بيانات  قاعدة 
العام  نهاية  قبل  تنجز  اأن  على  ال�شقيقني  البلدين  بني  امل�شرتكة 

احلايل.
م�شاريع  مقرتح  اإع��داد  على  اأي�شا  اتفقا  اجلانبني  اأن  واأو�شح 
فر�شة  لتكون  ال�شناعية  وال�شخور  اخل��ام��ات  لتطوير  م�شرتكة 
الفو�شفاتية  لل�شخور  الأولية  امل��واد  ترقية  وت�شمل  لال�شتثمار، 
القت�شادية  اجلدوى  لرفع  التحويلية  ال�شناعات  يف  وا�شتغاللها 
اإىل  وتطويرها  ال�شيلكا  رم��ل  ل�شخور  الأول��ي��ة  امل���واد  وترقية 
ج��دواه��ا  ل��رف��ع  لال�شتثمار  ق��اب��ل  عالية  ن��ق��اوة  ذو  �شناعي  خ��ام 

القت�شادية.
برنامج  اإع��داد  على  اخلراب�شة،  الوزير  وفق  اجلانبان،  اتفق  كما 
اأنه  موؤكدا  خالل،  الب�شرية  القوى  تبادل  فيه  يتم  م�شرتك  تدريبي 
التعاون  لتفعيل  الإج��راءات  من  عدد  اتخاذ  العام  نهاية  قبل  �شيتم 

امل�شرتك واإجناز الربنامج الذي اتفق عليه الطرفان.
اهتمام  مع  لتما�شيها  التفاهم  مذكرة  اأهمية  اخلراب�شة  واأك��د 
الوزارة با�شتغالل الرثوات الطبيعية واإطالقها عددا من امل�شاريع بهذا 

اخل�شو�س.
حول  ال�شتثمارية  الفر�س  من  ع��ددا  ن�شرت  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
على  جار  العمل  واأن  اململكة  مناطق  من  عدد  يف  الطبيعية  ال��رثوات 
ا�شتغالل الرثوات الطبيعية يف ظل ما مير به العامل وتداعياته على 

مو�شوع الغذاء وال�شال�شل الغذائية.
الفنية  اللجان  عمل  نتائج  العراقي  الوزير  و�شف  جانبه،  من 
البلدين  بني  يجري  والتعاون  اإيجابية  كانت  باأنها  البلدين  بني 
تعاون  اأهمية  موؤكدا  النتائج،  ه��ذه  اىل  للو�شول  اأ�شهر،   4 منذ 
قيادتي  لهتمام  ا�شتجابة  الطبيعية  الرثوات  جمال  يف  البلدين 
خام  خا�شة  للطاقة،  كبدائل  ال��رثوات  هذه  ل�شتغالل  البلدين 

. ل�شيلكا ا
الكربون  ان��ب��ع��اث��ات  تقليل  على  العمل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
العملية  يف  واإدخ��ال��ه��ا  وال��ك��ربي��ت  الفو�شفات  وج��ود  واأه��م��ي��ة 
والتغر  الغذائي  الأمن  على  نتائجها  لأهمية  كاأ�شمدة  الزراعية 

. خي ملنا ا
نتائجها  �شتظهر  امل�شرتك  التعاون  حول  زمنية  جداول  اإىل  واأ�شار 

خالل 6 اأ�شهر.

*عمان 
نايف  والآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  التقى 
رئي�س  ال����وزارة،  مقر  يف  الفايز،  حميدي 
علي  ل��الأردن  ال��دويل  النقد  �شندوق  بعثة 
عام  اأم��ني  بح�شور  املرافق،  والوفد  عبا�س 
وم�شت�شار  حجازين،  عماد  الدكتور  الوزارة 

الوزير ه�شام العبادي.
الوزير  ا�شتعر�س  للوزارة  وبح�شب بيان 
حاليا،  اململكة  ت��زور  التي  للبعثة  الفايز 
الرقام التي حققها القطاع ال�شياحي خالل 
و�شلت  والتي   ،2022 عام  من  الول  الثلث 
اإىل م�شتويات جيدة بح�شب ال�شرتاتيجية 
ل��الأع��وام  الردن  يف  لل�شياحة  الوطنية 

ال�شندوق  بعثة  وناق�شت   .2025  -  2021
بها  ت�شتعني  التي  والج���راءات  اخلطوات 
حتيط  التي  املخاطر  مواجهة  يف  ال���وزارة 
كظهور  ال�شرتاتيجية،  اخلطط  بتنفيذ 
م�شتوى  و�شعف  مناف�شة  �شياحية  وجهات 
املنطقة  يف  والأمني  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 
ا�شتف�شار  عن  اإجابته  معر�س  ويف  والعامل. 
على  للمحافظة  املتخذة  الج��راءات  حول 
ال�شياحي  القطاع  يف  العمالة  م�شتويات 
اأن  ال��ف��اي��ز  اأو���ش��ح  تنظيمها،  وخ��ط��وات 
لدعم  احل��ك��وم��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
كبر  اأث��ر  لها  كان  ا�شتدامة،  مثل  العمالة 
خالل  وتنظيمها  العمالة  على  احلفاظ  يف 

اأن  الفايز،  الوزير  واأك��د  كورونا.  جائحة 
الت�شريعات  ملراجعة  با�شتمرار  جار  العمل 
لت�شويب اأية فجوات تعيق تنظيم العمالة 
رئي�س  اأبدى  جهته،  من  لتنظيمها.  و�شول 
ال��ب��ع��ث��ة ع��ل��ي ع��ب��ا���س اع��ج��اب��ه ب��ق��درات 
لالأزمة  ال�شتجابة  يف  الأردنية  احلكومة 
واآثارها،  كورونا  جائحة  بها  ت�شببت  التي 
مع  التعامل  على  احلكومة  بقدرة  م�شيدا 
اجلائحة.  خ��الل  ب��رزت  التي  التحديات 
ويف نهاية اللقاء، اأكدت البعثة ا�شتعدادها 
ال�شبل  بكافة  واحل��ك��وم��ة  الأردن  ل��دع��م 
وتنفيذ  اململكة،  يف  ال�شياحة  لتطوير 

اخلطط املو�شوعة.

وزير السياحة واآلثار يلتقي
 بعثة صندوق النقد الدولي
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 اهال وسهال ومرحبا 

 بزيارته لوطنه الثاني االردن 
حللتم اهال ووطأتم سهال 

 يتقدم االعالمي الدكتور

  حسين الشاعر 
وأسرة مجلة نجوم 

واضواء العربية 

بالترحيب بسعادة 

 الدكتور والنطاسي البارع 

محمود شهاب 
 وهـــــاب 

ابو علي حفظه اهلل ورعاه 


