
مطار الملكة علياء يستقبل 1.8 مليون مسافر في 4 أشهر
*عمان 

مليون   1.835 الدويل  علياء  امللكة  مطار  ا�ستقبل 
بارتفاع  احل��ايل،  العام  من  الأول  الثلث  خالل  م�سافر 
العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  باملئة   204.8 ن�سبته 

املا�سي.
جمموعة  عن  ال�سادرة  ال�سفر  بيانات  واأظ��ه��رت 
خالل  ال��ط��ائ��رات  ت�سجيل  ال��ث��الث��اء،  ال���دويل  امل��ط��ار 
بزيادة  حركة  األف   18.962 املا�سية  اأ�سهر  الأربعة 

العام  من  الأول  بالثلث  مقارنة  باملئة   126.6 ن�سبتها 
اإىل  اجل���وي  ال�سحن  ح��رك��ة  و���س��ل��ت  فيما  امل��ا���س��ي، 
18.853 األف طن م�سّجلة اأرقاما اأعلى من تلك امل�سجلة 
الرئي�س  وقال  باملئة.   31.4 بواقع   2021 عام  خالل 
التنفيذي للمجموعة نيكول كلود، يف بيان �سحفي، اإن 
ال�سفر على  ياأتي بف�سل تخفيف قيود  حت�سن الأرقام 
ال�سابقة،  بالأ�سهر  مقارنة  والدويل  املحلي  ال�سعيدين 

اإ�سافة اإىل عودة املغرتبني خالل عطل الأعياد.

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

جن 11 سنة رقة ورفعها للسَّ ر السَّ تغليظ عقوبة شخص كرَّ
*عمان 

حكما  املفرق،  جنايات  حمكمة  اأ���س��درت 
جرائم  ارت��ك��اب  ك��رر  �سخ�س  بحق  ق�سائيا 
الأ�سغال  اإىل  العقوبة  رفع  وقررت  ال�سرقة، 
املوؤقتة و�سجنه ملدة 11 �سنة. وقالت الأمانة 
اإن  ال��ث��الث��اء،  الق�سائي،  للمجل�س  العامة 
املحكمة ق�ست ويف حكم �سادر عنها بتجرمي 

املادة  لأحكام  خالفا  ال�سرقة  بجناية  متهم 
وو�سعه  العقوبات  قانون  من  و405(   401(
والر�سوم،  �سنوات   10 مدة  املوؤقتة  بالأ�سغال 
قررت  فقد  القانوين  باملعنى  مكررا  وكونه 
و�سعه  لت�سبح  ب��ح��ق��ه  ال��ع��ق��وب��ة  ت�����س��دي��د 
والر�سوم.  �سنة   11 مل��دة  املوؤقتة  بالأ�سغال 
�سندا  ي��اأت��ي  ال��ع��ق��وب��ة  ت�سديد  اأن  وب��ي��ن��ت 

العقوبات،  قانون  من   )101( امل��ادة  لأحكام 
حال  يف  بها  املحكوم  العقوبة  ت�سدد  والتي 
ارت��ك��اب  م��ك��رري  ك��ان مرتكب اجل��رمي��ة م��ن 
ت�سديد  ي�ستوجب  ال��ذي  الأم���ر  اجل��ن��اي��ات، 
الت�سديد  هذا  مثل  واأن  بها،  املحكوم  العقوبة 
والق�ساء  العام واخلا�س  الردع  لتحقيق  ياأتي 

على الظواهر اجلرمية.

مستو: أجواء المملكة 
لم تغلق بتاتًا

*عمان 
تنظيم  هيئة  رئي�س  قال 
هيثم  الكابنت  املدين  الطريان 
م�ستو، اإن ما مت تداوله ب�ساأن 
اإغالق املجال اجلوي الأردين 

عاٍر عن ال�سحة متامًا.
اأج���واء  اأن  م�ستو  واأك����د 
ب��ت��ات��ًا،  ت��غ��ل��ق  مل  امل��م��ل��ك��ة 
وا����س���ت���م���رت ح���رك���ة ع��ب��ور 
فيها  ال��دول��ي��ة  ال���ط���ائ���رات 
مو�سحًا  توقف،  دون  كاملعتاد 
اأن ما حدث هو اإيقاف حلركة 
حميط  يف  والهبوط  الإق��الع 
ال��دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار 
على  حفاظًا  دقيقة   40 ملدة 
�سالمة واأمن الطريان املدين.

تربية النواب تبحث موضوع 
المعلمين المجازين دون راتب

*عمان 
ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�����س��ب��اب ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��الل 
اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه، ال��ث��الث��اء، 
بقطاع  معنية  موا�سيع  ع��دة 
الرتبية والتعليم، من اأبرزها: 
دون  املجازين  املعلمني  مو�سوع 

راتب يف دول اخلليج.
رئي�س  الجتماع  وت��راأ���س 
ال��ل��ج��ن��ة ال���دك���ت���ور ط��ال��ب 
ال�����س��راي��رة، وح�����س��ره وزي��ر 
والتعليم  والتعليم  الرتبية 
ال����ع����ايل ال����دك����ت����ور وج��ي��ه 
عوي�س،.                       تابع �س2

*عمان 
القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  زار 
الأعلى للقوات امل�سلحة، الثالثاء، القيادة العامة 

للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�س العربي.
هيئة  رئي�س  امللك،  جاللة  ا�ستقبال  يف  وكان 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان 
احلنيطي وعدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة.

واجتمع جاللته باللواء الركن احلنيطي، اإذ 
اطلع على �سري تنفيذ اخلطط والأمور التي تهم 
القوات امل�سلحة يف خمتلف املجالت العملياتية 
والتدريبية واللوج�ستية، والأهداف التي ت�سعى 
التطوير  ملواكبة  حتقيقها  اإىل  العامة  القيادة 
ا�ستمع  كما  الع�سكري.  ال�سعيد  على  والتحديث 
جاللة امللك اإىل اإيجاز حول اجلهود املبذولة من 
قبل ن�سامى القوات امل�سلحة على احلدود الذين 
على  ويحافظون  الوطن،  عن  املخاطر  ي��دروؤون 

اأمن البلد وا�ستقراره ومقدراته.
القوات  بن�سامى  اعتزازه  امللك  جاللة  واأكد 
امل�سلحة يف مواقعهم كافة وتقديره ملا ينفذونه 
مبديًا  واق��ت��دار،  احرتافية  بكل  واج��ب��ات  م��ن 

ارتياحه مل�ستوى جاهزيتهم العالية.

الملك يؤكد اعتزازه بنشامى القوات المسلحة  *عمان 
الأرب��ع��اء،  اليوم  ظهر  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  يوجه 
ال�ساد�س  اململكة  ا�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  ل��الأردن��ي��ني  خطابا 

. ل�سبعني ا و
ويتطّلع الأردنيون، وهم يحتفلون اليوم الأربعاء، بالعيد ال�ساد�س 
نحو  واأمل  بعزمية  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  ل�ستقالل  وال�سبعني 
موا�سلة  على  العزم  عاقدين  لوطنهم،  واإجنازًا  اإ�سراقًا  اأكرث  م�ستقبل 
م�سرية العمل والعطاء لدولتهم العزيزة التي د�سنت مئويتها الثانية، 
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، وعلى ميينه �سمو الأمري احل�سني 

بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.
ويفخر الأردنيون يف عيد ال�ستقالل، بوطنهم ومليكهم، ومي�سون 
التحديث  نحو  واثقة،  بخطى  الأردن،  بناء  م�سرية  لتعزيز  ُقدمًا 
منظومة  �سمن  والإداري،  القت�سادي  الإ�سالح  وم�سارات  ال�سيا�سي 

متكاملة ومتناغمة.
ويف كل عام، ُيباهي اأبناء الأردن وبناته العامل بهذا اليوم الوطني 
الأغر، مبا حقّقوه من اإجنازات وطنية، وما �سّطروه بقيادتهم الها�سمية 
من ق�س�س جناح، جعلت من الأردن واحة اأمن وا�ستقرار، وليكون عيد 
ال�ستقالل، حمطة احتفال ب� )الإجناز( وانطالقة جديدة يف م�سرية 
ُم�ستلهمة من مبادئ  ثابتة،  م�ستمرة ترتكز على قيم ومبادئ  اإ�سالح 

ومنطلقات الثورة العربية الكربى.
بهذه  احتفالت  اأي���ام،   3 م��دى  على  اململكة،  حمافظات  وت�سهد 

املنا�سبة العزيزة على قلوب الأردنيني.
تابع �س2

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن ���س��م��ّو الأم����ري احل�����س��ني بن 
رئي�س  افتتح  العهد،  ويّل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 
الثالثاء،  اخل�ساونة،  ب�سر  الّدكتور  ال��وزراء 
م�سروع "برج عبديل views" التابع ل�سركة 
"اأبراج العبديّل / الأردن" امل�ساهمة اخلا�سة 

و�سركة "�ساينو اخلليج".
امل�سروع  الوزراء يف مرافق  وجتّول رئي�س 
�سمن  ال�سكنّية  الأب��راج  اأكرب  من  ُيعّد  الذي 

 100 بلَغ  ا�ستثماٍر  بحجم  العبديل،  منطقة 
ا�ستثمار  دولر  مليون   50 منها  دولر،  مليون 
اأجنبّي مبا�سر من دول اخلليج مثل: الإمارات 

وُعمان وغريها من دول اخلليج العربي.
وا�ستمع رئي�س الوزراء خالل اجلولة اإىل 
�سرٍح من رئي�س جمل�س اإدارة "�ساينو اخلليج"، 
�سالح  ح�سني  للم�سروع(،  املطّورة  )ال�سركة 
الربج،  اأّن  اإىل  اأ�سار  الذي  العولقي،  فريد  بن 
بوليفارد  العبديل  على  املطّل  مبوقعه  يتمّيز 

اإ�سافة  واإطاللته على تالل عّمان اخلالبة، 
اإىل ما يحتويه من �سقٍق بجودٍة عالّية.

ويتاألف الربج من 30 طابقًا مبجموع 248 �سقة 
و6 طوابق اأر�سية، جمهّزة كمواقف لل�سيارات ت�سمل 
338 موقفًا، و25 حمطة �سحٍن لل�سيارات الكهربائية، 
واأربعة م�ساعد متنوعة، ومكتب ا�ستقبال على مدار 
ال�ساعة، اإ�سافة اإىل العديد من املزايا التي يوفرها 
ب��اأح��دث  م���زّودة  ريا�سية  ك�سالة  ع�سري  لعي�س 

املعدات، اإىل جانب م�ساحات للتدريب.

خالل زيارة جاللته القيادة العامة للقوات المسلحة الملك يوجه خطابا لألردنيين 
اليوم بعيد االستقالل الـ 76

األردنيون يحتفلون بعيد استقالل المملكة 

مندوبا عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يفتتح برجا استثماريا في مشروع العبدلي

 شخصية العام  2022

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 

 واضواء العربية 

تكرم وتختار سعادة 

األستاذ ورجل 

 االعمال المرموق 

يحيى محمد مطير 

 عدوي الحلبي 
ابو محمد حفظه اهلل ورعاه

 المدير العام 
شركة المهدي 

للنقليات  ومواد البناء

الشخصية التربوية المثالية

 المعلمة الرائعة 

الهام محمد يوسف الدوالت
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*عّمان 
يحتفلون  وه���م  الأردن����ي����ون،  ي��ت��ط��ّل��ع 
وال�سبعني  ال�ساد�س  بالعيد  الأربعاء،  اليوم 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  ل�ستقالل 
اإ�سراقًا  اأك��رث  م�ستقبل  نحو  واأم��ل  بعزمية 
على  ال��ع��زم  ع��اق��دي��ن  لوطنهم،  واإجن����ازًا 
لدولتهم  والعطاء  العمل  م�سرية  موا�سلة 
الثانية،  مئويتها  د�سنت  ال��ت��ي  ال��ع��زي��زة 
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، وعلى 
عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  ميينه 

الثاين، ويل العهد.
ال�ستقالل،  عيد  يف  الأردنيون  ويفخر 
لتعزيز  ُقدمًا  ومي�سون  ومليكهم،  بوطنهم 
نحو  واثقة،  بخطى  الأردن،  بناء  م�سرية 
الإ���س��الح  وم�����س��ارات  ال�سيا�سي  التحديث 
منظومة  �سمن  والإداري،  الق��ت�����س��ادي 

متكاملة ومتناغمة.
ويف كل عام، ُيباهي اأبناء الأردن وبناته 
ال��ع��امل ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الأغ����ر، مبا 
�سّطروه  وما  وطنية،  اإجن��ازات  من  حقّقوه 
جن��اح،  ق�س�س  م��ن  الها�سمية  بقيادتهم 
وا�ستقرار،  اأم��ن  واح��ة  الأردن  من  جعلت 
احتفال  حمطة  ال�ستقالل،  عيد  وليكون 
ب� )الإجن��از( وانطالقة جديدة يف م�سرية 
ومبادئ  قيم  على  ترتكز  م�ستمرة  اإ�سالح 
ومنطلقات  م��ب��ادئ  م��ن  ُم�ستلهمة  ثابتة، 

الثورة العربية الكربى.
مدى  على  اململكة،  حمافظات  وت�سهد 
العزيزة  املنا�سبة  بهذه  احتفالت  اأيام،   3

على قلوب الأردنيني.
ويف هذه الذكرى اخلالدة خلود الوطن، 
وال�سعي  املجد  من  ُم�سرقة  �سفحات  ت�سطع 
هذه  تفتح  كما  ُف�سلى،  حل��ي��اة  ال����دوؤوب 
الذكرى العزيزة على قلوب الأردنيني، �سفر 
الأوىل  �سفحته  يف  لتقراأ  والعطاء،  البذل 
جميعًا  ُمدركني  والن�سال،  الكفاح  ملحمة 
قاده  وحرية،  اإرادة  م�سروع  ال�ستقالل  اأن 
الها�سميون وحولهم �سعبهم الويف، للنهو�س 
امتداد  على  املطلقة  وال�سيادة  ال�سامل 

خارطة الوطن العزيز.
الأردنيون  ُيجّدد  ال�ستقالل،  يوم  ويف 
املثل  وي�سربون  العقد،  وُير�ّسخون  العهد، 
الأعلى يف الإ�سرار على الإجناز واملحافظة 
الدولة  ا�ستندت  التاريخ،  عليه، ومنذ ذلك 
الإ�سالح  يف  را�سخة  قواعد  اإىل  الأردنية 
الآخر  وقبول  امل�سرتك  والعي�س  والعدالة 
و�سيادة القانون، لتحقيق التنمية ال�ساملة 
والعي�س الكرمي لأبنائها، كما اأر�سى املغفور 
له باإذن اهلل، امللك عبداهلل الأول املوؤ�س�س 
واأ�سندها  املوؤ�س�سات،  دول��ة  اإن�ساء  قواعد 
املغفور له باإذن اهلل امللك طالل بن عبداهلل 
من  وزاد  بنيانها  ورف��ع  ح�ساري،  بد�ستور 
املغفور  احلديث،  الأردن  نه�سة  باين  �ساأنها 
بن  احل�سني  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه 

طالل، طيب اهلل ثراهم.
هذا  يومنا  تف�سل  عامًا  و�سبعون  �ستة 
عن ذلك اليوم املُكّلل باملجد والفخار، حني 
يف  الأردين  الت�سريعي  املجل�س  فيه  التاأم 
ن�س  فيه  وُتلي   ،1946 العام  من  اأيار   25
اململكة  ا�ستقالل  التاريخي لإعالن  القرار 
القومية  ل��الأم��اين  "حتقيقًا  ي��ل��ي:  مب��ا 
اأع��رب��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  بالرغبة  وع��م��اًل 
يف  الأردن���ي���ة  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����س  عنها 
الت�سريعي،  املجل�س  اإىل  املُبلغة  قراراتها 
ال�سرعية  البالد  حقوق  اإىل  وا�ستنادًا 
ح�سلت  وما  املديد  وجهادها  والطبيعية 
ر�سمية،  دول��ي��ة  وع��ه��ود  وع��ود  م��ن  عليه 
ال��وزراء  جمل�س  اقرتحه  ما  على  وبناء 
جمادى   13 بتاريخ   521 رقم  مذكرته  يف 
 ،1946/5/15 امل��واف��ق   1365 الآخ���رة 
النائب  الت�سريعي  املجل�س  بحث  فقد 
ا�ستقالل  اإعالن  اأمر  الأردين  ال�سعب  عن 
ا���س��ت��ق��الًل ت��ام��ًا على  ال��ب��الد الأردن���ي���ة 
البيعة  مع  النيابي،  امللكي  النظام  اأ�سا�س 
امللك  كيانها،  وُموؤ�س�س  البالد  ل�سيد  باملُلك 
املغفور له باإذن اهلل عبداهلل بن احل�سني، 
اللحظات  ه��ذه  لتبقى  ث��راه،  اهلل  طيب 
كمحطات  الوطن،  تاريخ  ذاكرة  يف  عالقة 

و�ستبقى  عبريها،  الأيام  متحو  ل  م�سيئة 
بها  يتغنى  وط��ن  اأن�����س��ودة  ال��وج��دان  يف 

وبناته. اأبنائه  من  املخل�سون 
امللك  اهلل،  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  واأل��ق��ى 
املوؤ�س�س خطابًا يف �سبيحة ذلك اليوم، قال 
فيه "واإننا يف مواجهة اأعباء ملكنا وتعاليم 
على  مل��ث��اب��رون  اأ�سالفنا  وم���رياث  �سرعنا 
والتعاون  لبالدنا  والتمكني  �سعبنا  خدمة 
خلري  وروؤ�سائهم  العرب  ملوك  اإخواننا  مع 
كلها"،  الإن�سانية  وجم��د  جميعًا  ال��ع��رب 
قرار  على  اهلل  باإذن  له  املغفور  �سادق  كما 
اإعالن ال�ستقالل، ُم�سّدرًا اأول اإرادة ملكية 
"ُمتكاًل  التالية  بالعبارة  ُمو�سحة  �سامية، 
القرار  ه��ذا  على  اأواف���ق  تعاىل  اهلل  على 

�ساكرًا ل�سعبي واثقًا بحكومتي".
ر�سمية  اح��ت��ف��الت  امل��م��ل��ك��ة  وع��ّم��ت 
املغفور  واأل��ق��ى  ال��ي��وم،  ذل��ك  يف  و�سعبية 
ال�ستعرا�س  يف  املوؤ�س�س  امللك  جاللة  له 
الع�سكري الذي جرى يف مطار ماركا و�ُسّمي 
فيما بعد قاعدة امللك عبداهلل الأول كلمة 
نرى  اأن  ي�سّرنا  البا�سل  "جي�سنا  فيها:  قال 
يف جمالك عزة الوطن والقدرة القومية يف 
الدفاع عن احلوزة و�سيانة احلق، واأن تكون 
وفنائه  اجلندي  لطاعة  رم��زًا  لنا  حتّيتك 

املطلق يف خدمة العلم والوطن والقيادة".
اململكة  اأخذت  الناجز،  ال�ستقالل  ومع 
اأدوارًا مهمة وبارزة، وتبواأت مكانة متقدمة 
ا�ستقاللها يف  اإقليميًا وعامليًا، عرب توظيف 
والإ�سالمية،  العربية  الأُمتني  عن  الدفاع 

وخدمة ق�ساياهما العادلة.
للدولة،  جديدًا  د�ستورًا  الأردن  واأجنز 
يف  الت�سريعي  املجل�س  عليه  �سادق  وال��ذي 
28 ت�سرين الثاين 1946، ويف 4 اآذار 1947 
مت ت�سكيل اأول حكومة يف عهد ال�ستقالل، 
اأول   1947 الأول  ت�سرين   20 يف  وج��رت 
الد�ستور  اأ�سا�س  على  برملانية  انتخابات 

اجلديد.
اجلي�س  �سّطر   ،1948 العام  حرب  ويف 
يتجاوز  يكن  مل  ال��ذي  امل�سطفوي  العربي 
ب��ط��ولت  اأروع  ج��ن��دي،   4500 ت���ع���داده 
فل�سطني  عن  الدفاع  يف  والفداء  الت�سحية 
وال��ق��د���س، وق����دم م��ئ��ات ال�����س��ه��داء على 
اأب��واب  على  املعارك  اإح��دى  ويف  اأرا�سيها، 
الأردنية  القوات  �سّدت  القدمية  القد�س 
الإ�سرائيلية  القوات  �سّنته  عنيفًا  هجومًا 
لتكون   1948 )ي��ول��ي��و(  مت��وز   16 م�ساء 
 225 نحو  املعركة  تلك  يف  العدو  خ�سائر 

قتياًل و145 جريحًا.
جمل�س  وافق   ،1948 الثاين  كانون  ويف 
الذي  "اأريحا"  موؤمتر  ق��رارات  على  الأم��ة 
الفل�سطينية،  الأردن��ي��ة  بالوحدة  ن��ادى 
وت�سّكل املجل�س النيابي الأول بعد الوحدة 
وزارة  اأول  ت�سّكلت  ثم   ،1950 ني�سان  يف 
املفتي،  �سعيد  برئا�سة  لل�سفتني  م��وّح��دة 
الوحدة  ق��رار  على  املوؤ�س�س  امللك  و�سادق 
من  ني�سان   24 بتاريخ  املجل�س  عن  ال�سادر 

العام ذاته.
حمى  ع��ن  ي��ذود  املوؤ�س�س  امللك  وبقي 
الأخ��رية  اللحظات  حتى  العربية  الأم��ة 
على  غادرة  يد  اأقدمت  اأن  اإىل  حياته،  من 
الأق�سى  امل�سجد  عتبات  على  اغتياله 
ث��راه،  اهلل  طيب  وا�ست�سهد،  القد�س،  يف 
اإىل  لين�سم   ،1951 متوز   20 اجلمعة  يوم 
يف  اأرواحهم  بذلوا  الذين  ال�سهداء  قافلة 
العربية  وثوابتهم  وقيمهم  مبادئهم  �سبيل 

النبيلة الأ�سيلة.
امل��ل��ك ط���الل عر�س  واع��ت��ل��ى ج��الل��ة 
�سابط  اأول  وكان   ،1951 العام  يف  اململكة 
هري�ست  ���س��ان��د  كلية  م��ن  ي��ت��خ��رج  ع��رب��ي 
الربيطانية، اإذ حتققت يف حقبته اإجنازات 
القائم  املجتمع  ودعائم  ال�ستقالل  تعزز 
حيث  القانون،  اأمام  امل�سوؤولة  احلرية  على 
كانون   8 يف  الأردين  الد�ستور  اإ���س��دار  مت 
وح���دوي  د���س��ت��ور  ك����اأول   ،1952 ال��ث��اين 
الأردن  ارتباط  اإع��الن  على  ون�ّس  عربي، 
الفكر  وجت�سيد  العربية،  بالأمة  ع�سويًا 
القومي للثورة العربية الكربى، ُملّبيًا اآمال 
مع  ان�سجاما  الأردين  ال�سعب  وتطلعات 

وتنامي   ،1950 العام  يف  ال�سفتني  وح��دة 
الوطن  يف  القومي  والوعي  الوطني  ال�سعور 

العربي.
اهلل  طيب  ب��ع��ه��ده،  اململكة  وات��خ��ذت 
اإلزاميًا  التعليم  بجعل  يق�سي  قرارًا  ثراه، 
النه�سة  الكبري يف  وجمانيًا، فكان له الأثر 
اإب��رام  عهده  يف  ومّت  بعد،  فيما  التعليمية 
اتفاقية ال�سمان اجلماعي العربي، وتاأليف 
عهده  يف  واأن�سئ  امل�سرتك،  الدفاع  جمل�س 

ديوان املحا�سبة.
باإذن  له  املغفور  جاللة  ت�سلم  اأن  ومنذ 
�سلطاته  ط���الل  ب��ن  احل�����س��ني  امل��ل��ك  اهلل 
 ،1953 عام  اأيار  من  الثاين  يف  الد�ستورية 
بداأ عهد البناء والتقدم والتحديث، رغم ما 
ظروف  من  والإقليم  املنطقة  ت�سهده  كانت 
نحو  الأردن  اإثرها  على  ا�ستقبل  طارئة، 
 1948 نكبة  بعد  فل�سطيني  لج��ئ  مليون 

ليت�سخم عدد ال�سكان ب�سكل كبري.
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  وت�������س���ّدرت 
اإث���ر الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��الأرا���س��ي 
امللك  جاللة  اأولويات  حينها،  الفل�سطينية 
ح�سد  اإىل  جاللته  �سعى  حيث  احل�سني، 
موقف عربي ودويل موّحد للتعامل مع هذا 

العدوان وتبعاته على الأردن واملنطقة.
الأردن  تاريخ  من  حا�سمة  حلظات  ويف 
تاريخيًا  ق��رارًا  له  املغفور  اتخذ  احلديث، 
اجلي�س  ق��ي��ادة  بتعريب   1956 ال��ع��ام  يف 
اأن  ال��ع��رب��ي، وع��زل اجل���رال ك��ل��وب، بعد 
بقاء  ب��اأن  جلاللته  اأكيدة  قناعة  تكّونت 
الأردين  العربي  للجي�س  اإجنليزي  قائد 
�سيحّد من دور ال�سباط العرب ويوؤثر على 

ال�سرتاتيجية الدفاعية للبالد.
وخالل الفرتة بني 1961 وقبيل حرب 
الأردن  جت��اوز  اأن  وبعد   ،1967 ح��زي��ران 
القت�ساد  ب��داأ  الأح���داث،  من  بالغة  فرتة 
الأردين ي�سق طريقه �سمن خطط تنموية 
مدرو�سة، حيث راأت النور �سناعات كان لها 
من  الآلف  لع�سرات  العمل  تاأمني  يف  الأثر 
رجال  من  جديد  جيل  ظهر  كما  العمال، 
احلرة،  املهن  واأ�سحاب  والتجار  الأعمال 
للجامعة  الأ�سا�س  حجر  و�سع  عن  ف�ساًل 
يف  ال��ب��رتول  م�سفاة  واإن�����س��اء  الأردن���ي���ة، 
الغور  قناة  واإن�ساء   ،1961 ع��ام  ال��زرق��اء 
الأردن  نهر  مب��وازاة   1966 عام  ال�سرقية 
ميناء  �ساعف  فيما  كيلومرتًا،   65 بطول 
وال���واردة،  ال�سادرة  �سحناته  من  العقبة 
ف�����س��اًل ع��ن ت��ط��ور ق��ط��اع ال��ن��ق��ل اجل��وي 

وال�سياحة.
اجل��ه��ود  اأّدت   ،1967 ح���رب  وب��ع��د 
امللك  ب��ق��ي��ادة  الأردن���ي���ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
احل�سني، اإىل ا�ست�سدار القرار الأممي رقم 
 ،1967 العام  من  الثاين  ت�سرين  يف   242
وا�ستمل على معادلة ان�سحاب �سامل مقابل 
يف  اجلميع  بحق  والع���رتاف  �سامل  �سالم 

العي�س ب�سالم يف املنطقة.
يف  الأردين  العربي  اجلي�س  و�سّجل 
واأ�سمى  ال��ب��ط��ولت  اأروع   ،1968 ال��ع��ام 
الوطن  حمى  عن  وال��ذود  الفداء  معاين 
العربي  اجلي�س  متّكن  اإذ  كرامته،  و�سون 
ه��زمي��ة  اأول  اإحل�����اق  م���ن  امل�����س��ط��ف��وي، 
الكرامة  معركة  يف  الإ�سرائيلي  باجلي�س 
احل�سني،  امل��ل��ك  رف�����س  وال��ت��ي  اخل��ال��دة، 
فيها  النار  اإط��الق  وقف  ث��راه،  اهلل  طيب 
من  اإ�سرائيلي  جندي  اآخر  ان�سحاب  حتى 

الأردنية. الأرا�سي 
ق��رارًا  الأردن  اتخذ   ،1988 العام  ويف 
مع  والإداري  ال��ق��ان��وين  الرت��ب��اط  بفك 
ال�سفة الغربية، بناء على تو�سيات القمة 
العربية يف الرباط، لتكون منظمة التحرير 
الفل�سطينية ممثال �سرعيا ووحيدا لل�سعب 
الفل�سطيني، ويف الوقت ذاته ا�ستمر الأردن 
ثوابته  اإىل  ا�ستنادًا  القومية  بواجباته 
رعاية  يف  خا�سة  الها�سمية،  قيادته  وروؤى 
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية التي ت�سكن 

الوجدان الها�سمي.
العام  يف  نيابية  انتخابات  اأول  وجرت 
1989، بعد قرار فك الرتباط، وا�ستوؤنفت 

امل�سرية الدميقراطية يف اململكة.

معاهدة  الأردن  وّقع   ،1994 العام  ويف 
�سالم مع اإ�سرائيل، ت�سمنت العرتاف بدور 
بني  النهائية  املرحلة  حمادثات  يف  الأردن 
خا�سة  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  ال�سلطة 
فيما يتعلق بالقد�س والالجئني والنازحني.

يوم   ،1999 �سباط  من  ال�سابع  وك��ان 
اأ�سموه  الذين  الأردنيني،  عند  واأم��ل  حزن 
بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك احل�سني 
باين الأردن احلديث، والبيعة جلاللة امللك 
الها�سمي  العر�س  وري��ث  الثاين،  عبداهلل 

ومعزز الإجناز وحامي حمى الأردن.
امللك عبد  ت�سّلم جاللة  التاريخ،  وبهذا 
ملكًا  ال��د���س��ت��وري��ة،  �سلطاته  ال��ث��اين  اهلل 
توىل  حيث  الها�سمية،  الأردنية  للمملكة 
ال��ذي  �سعبه  جت��اه  م�سوؤولياته  جاللته 

اعتربه عائلته.
وم��ن��ذ اع��ت��الئ��ه ال��ع��ر���س، ك��ان جاللة 
امللك عبداهلل الثاين حري�سًا على اأن يكون 
الأردن اأمنوذجا يف املنطقة، فكانت التنمية 
القت�سادي،  والنمو  املختلفة،  باأبعادها 
والرعاية الجتماعية، يف مقدمة اأولويات 
حتقيقها  يتم  والتي  جاللته،  عمل  اأجندة 
ال�سيا�سية  الإ���س��الح��ات  يكفل  م��ن��اخ  يف 
الجتماعي،  وال��رتاب��ط  والدميقراطية 
يف  امل�ساهمة  من  الأردنيني  متكني  اأجل  من 

تطوير بلدهم.
و�سهد عام 2021، ت�سكيل اللجنة امللكية 
لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، حدد جاللته 
قانون  م�سروع  بو�سع  اللجنة  مهمة  خاللها 
جديد  قانون  وم�سروع  لالنتخاب  جديد 
بالتعديالت  والنظر  ال�سيا�سية،  لالأحزاب 
بالقانونني  حكمًا  املت�سلة  الد�ستورية 
واآليات العمل النيابي، وهو ما ُترجم واقعًا، 
حيث مت اإقرار جميع الت�سريعات، التي من 
وتعظيم  وتعزيز  التحديث  مواكبة  �ساأنها 
ال�سباب  ال�سيا�سية وتعزيز متكني  امل�ساركة 

واملراأة.
اإىل  ر�سالته  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ووّج���ه 
ال�ستني،  ميالده  عيد  مبنا�سبة  الأردن��ي��ني 
اإىل و�سع روؤية جديدة لالقت�ساد الوطني 
للحكومات،  عابرة  تكون  املقبلة،  لل�سنوات 
ل�ستكمال ما مت بناوؤه منذ توليه �سلطاته 
على  مبجملها  رك��زت  وال��ت��ي  الد�ستورية، 
ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��اد وحت���ري���ره ودجم���ه 

بالعاملية.
الأعلى  القائد  امل��ل��ك،  جاللة  وي��ويل 
القوات  العربي،  اجلي�س  امل�سلحة-  للقوات 
اهتمامه،  ُجل  الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة 
يف  املوؤ�س�سات  هذه  تكون  اأن  على  ويحر�س 
لتكون  وتاأهياًل،  وتدريبًا  اإع��دادًا  الطليعة 
ومكت�سباته،  الوطن  حماية  على  ق��ادرة 
منت�سبيها  اأو���س��اع  حت�سني  على  وال��ع��م��ل 

العاملني واملتقاعدين.
الدوؤوبة  جهوده  امللك  جاللة  ويكّر�س 
مركزية  على  للتاأكيد  الفاعلة  ال��دول  مع 
اإن��ه��اء  و���س��رورة  الفل�سطينية،  الق�سية 
حل  وفق  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع 
دعم  م��ع  ترافقت  جهود  وه��ي  ال��دول��ت��ني، 
على  الفل�سطينيني  لالأ�سقاء  متوا�سل  ملكي 

ال�سعيد ال�سيا�سي والإن�ساين.
ك��م��ا ي��ب��ذل ج��الل��ت��ه ج���ه���ودًا ك��ب��رية 
للمقد�سات  وراعيًا  وحاميًا  و�سيًا  باعتباره 
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف، 
هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  من 
العربية  هويتها  على  للحفاظ  املقد�سات، 
ودعم  وامل�سيحية،  الإ�سالمية  ومقد�ساتها 
وم�سيحيني،  م�سلمني  �سكانها،  وتثبيت 
الإ�سرائيلية  الإج���راءات  لكل  والت�سدي 
هوية  تغيري  ت�ستهدف  ال��ت��ي  الأح���ادي���ة 

املدينة وعروبتها.
واإمكاناته  طاقاته  الأردن  وُي��وّظ��ف 
والإره�����اب،  ال��ت��ط��رف  مل��خ��اط��ر  للت�سدي 
تهدف  التي  امل��ب��ادرات  خ��الل  من  وخا�سة 
اإىل تعزيز احلوار بني الديانات، واملذاهب، 
ال��وج��ه  وت��ب��ي��ان  املختلفة  واحل�����س��ارات 
النا�سع احلقيقي للدين الإ�سالمي احلنيف 

ور�سالته ال�سمحة العظيمة.
 )برتا- مازن النعيمي(

األردنيون يحتفلون بالعيد السادس 
والسبعين الستقالل المملكة 

*عمان 
على  ال��ع��ب��داهلل،  ران��ي��ا  امللكة  ج��الل��ة  اطلعت 
واملجتمعات  الأف����راد  مت��ك��ني  م�����س��اري��ع  اإجن����ازات 
خالل  وذلك  الأردن،  نهر  ملوؤ�س�سة  التابعة  املحلية 
العامة  املوؤ�س�سة  مديرة  الثالثاء،  جاللتها،  لقاء 
ال��ق��ائ��م��ني على  ال��ربي�����س��ي وجم��م��وع��ة م��ن  ن��ع��ام  اإ

التمكني. م�ساريع 
ت�ساميم  معر�س  يف  عقد  الذي  اللقاء  وخالل 
ا�ستعرا�س  ج��رى  للموؤ�س�سة  التابع  الأردن  نهر 
مطبخ  من  كل  يف  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  الإجنازات 
كما  الأردن،  نهر  ت�ساميم  وم�ساريع  "الكرمة" 
به  تقوم  وما  امل�ستقبلية  اخلطط  ا�ستعرا�س  جرى 
اأجل  من  ملنتجاتها  خارجية  اأ�سواق  لفتح  املوؤ�س�سة 
يف  العامالت  ال�سيدات  من  امل�ستفيدات  عدد  زيادة 
جاللتها  التقت  ال�سياق،  ذات  ويف  امل�ساريع.  تلك 
الإنتاجي  "الكرمة"  مطبخ  �سيدات  من  جمموعة 
نهر  م�ساعي  �سمن  جناحهن  ق�س�س  اإىل  وا�ستمعت 
تعزيز  عرب  املحلي  املجتمع  �سيدات  لتمكني  الأردن 

الطهي. فنون  يف  مهاراتهن 

ومبا  بال�سيدات  فخرها  عن  جاللتها  واأعربت 
اأن هذا  اإىل  اأ�سرهن، م�سرية  يقدمن من عمل لدعم 
املراأة  ت�سكله  الذي  الن�سيج  من  جزءا  يعترب  اجلهد 

املجالت. جميع  يف  املنتجة  الأردنية 
لل�سيدات  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  اإن  جاللتها  وق��ال��ت 
لدعم  الأردن  نهر  موؤ�س�سة  اأم��ام  الطريق  �سيفتح 

اأكرث. عمل  فر�س  وفتح  ال�سيدات  من  املزيد 
اآلف  متكني  يف  املوؤ�س�سة  م�ساريع  وت�ساهم 
عي�س  �سبل  اإيجاد  على  قدراتهن  وتعزيز  الن�ساء 

ورياديات. كمعيالت  لهن  م�ستدامة 
تراث  اإحياء  يف  الأردن  نهر  موؤ�س�سة  وت�ستمر 
امل�ستوحاة  اليدوية  واحلرف  التقليدية  املاأكولت 
ومبادرات  �سراكات  خالل  من  والبادية  الريف  من 
املجتمع  ل��ن�����س��اء  ع��م��ل  ف��ر���س  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��وف��ر 

املحلي.
من  اأك��رث  توفري  ج��رى  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  وخ��الل 
التي  املوؤ�س�سة  م�ساريع  خ��الل  م��ن  فر�سة   660
ومطبخ  الأردن،  نهر  ت�ساميم  م�ساريع  ت�سمل: 

"الكرمة".

*دافوس 
اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ح��ّذر 
من  ال��ث��الث��اء،  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 
ا���س��ت��م��رار غ��ي��اب اآف����اق حت��ق��ي��ق ال�����س��الم ال��ع��ادل 
الإ�سرائيلية  واخل��ط��وات  املنطقة،  يف  وال�سامل 
وتدفع  الدولتني،  ح��ّل  ُتقّو�س  التي  الال�سرعية 
"حقيقًة  ال��واح��دة  الدولة  حقيقة  نحو  بالتايل 

)الأبارتايد(. العن�سري  التمييز  �ستكر�س  ب�سعة" 
املنتدى  يف  حواريٍة  جل�سٍة  يف  ال�سفدي،  وقال 
القت�سادي العاملي يف دافو�س، اإنه ل بديل عن حّل 

وال�سامل. العادل  ال�سالم  لتحقيق  �سبياًل  الدولتني 
وزير  فيها  �سارك  التي  اجلل�سة،  خ��الل  واأّك���د 
فرحان  بن  في�سل  الأمري  �سمو  ال�سعودي  اخلارجية 
نا�سر  اأح��م��د  ال�سيخ  الكويتي  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر 
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ورئي�س  ال�سباح  املحمد 
عربٌي  خياٌر  ال�سالم  اإن  ب��ارزاين،  م�سرور  العراق   -
الوحيد  وطريقه  عاملية  و���س��رورٌة  ا�سرتاتيجي، 
الفل�سطينية  الدولة  ُيج�سد  ال��ذي  الدولتني  حّل 
املحتلة  القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة 
وفق  اإ���س��رائ��ي��ل  ج��ان��ب  اإىل  و���س��الٍم  ب��اأم��ٍن  لتعي�س 

الدولية. ال�سرعية  وقرارات  الدويل  القانون 
وج�����ّدد ال�����س��ف��دي اإدان������ة ج��رمي��ة اغ��ت��ي��ال 
والتي  عاقلة،  اأبو  �سريين  الفل�سطينية  ال�سحافية 
ُت�سري كل املعلومات والدلئل و�سهود العيان اإىل اأنها 
�سرورة  موؤكدا  اإ�سرائيلي،  جنديٍّ  بر�سا�سة  ُقتلت 

القاتل. حما�سبة  ي�سمن  دويل  حتقيق  اإطالق 
واأ�سار يف حديثه، خالل اجلل�سة احلوارية، اإىل 
جثمان  ُم�سيعَي  على  الالإن�ساين  العتداء  ب�ساعة 
هذا  مثل  يرتكب  ع��امل  اأي  "يف  وق��ال  عاقلة،  اأب��و 

حما�سبة؟". دون  من  الب�سع  الالإن�ساين  الت�سرف 
اأدارت��ه��ا  التي  اجلل�سة،  خ��الل  ال�سفدي  واأّك��د 
اإن   ،CNBC قناة  من  غامبل  ه��اديل  ال�سحافية 
اأن  يجب  املتحدة  الأمم  وميثاق  ال��دويل  القانون 
كل  مقاربات  يف  واح��ٍد  معياٍر  ووفق  بعدالٍة  ُيطبق 
اإن  ���س��وؤال،  على  رٍد  يف  ال�سفدي،  وق��ال  الق�سايا. 

امل�سرتكة  القيم  على  قائم  دويل  نظام  تكري�س 
و�سيادة القانون يتطلب تطبيق هذا النظام بعدالة 
ودون انتقائية اإزاء جميع الق�سايا، وحتديدًا يف ما 

الفل�سطينية. بالق�سية  يتعلق 
الدعم  تقدمي  ا�ستمرار  ���س��رورة  على  و���س��ّدد 
من  حم��ذرًا  امل�ست�سيفة،  وال��دول  لالجئني  ال��دويل 
امل��ت��ح��دة لإغ��اث��ة  ل��وك��ال��ة الأمم  ال��دع��م  ت��راج��ع 
)الأن�����روا(  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����س��غ��ي��ل 

ال�سوريني. ولالجئني 
الأزم���ة  انعكا�سات  ح��ول  ���س��وؤاٍل  على  رٍد  ويف 
التعامل  يجب  اإن���ه  ال�سفدي  ق��ال  الأوك��ران��ي��ة، 
عمق  اأظهرت  التي  النعكا�سات  هذه  مع  ب�سمولية 
العمل  اآلية  الدول، وه�سا�سة  املُتبادل بني  العتماد 

امل�سرتك. الدويل 
واأّك�����د اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان م��ن الن��ه��ي��ار، 
التو�سل  جهود  يف  امل�سرتك  العربي  الدور  وتفعيل 
العراق  ودعم  ال�سورية،  لالأزمة  �سيا�سٍي  حل  اإىل 

وا�ستقراره.
التعاون  تفعيل  ���س��رورة  ال�سفدي  اأّك���د  كما 
والتغري  واملياه  الطاقة  ملواجهة حتديات؛  الإقليمي 
املناخي وغريها من التحديات التي تتعاظم القدرة 

اجلماعي. العمل  عرب  مواجهتها  على 
اأعمال  هام�س  على  ال�سفدي  التقى  ذل��ك،  اإىل 
فنلندا  جمهورية  خارجية  وزيري  نظرييه  املنتدى 

بريوتا. فن�ست  رواندا  وجمهورية  هافي�ستو  بيكا 
اإقليم  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��ف��دي  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
اللجنة  ورئي�س  بارزاين،  م�سرور  كرد�ستان-العراق 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  الفرعية 

النائب تيد دويت�س. الأمريكي  النواب  يف جمل�س 
و�سبل  الثنائية  العالقات  اللقاءات  وتناولت 
امل�ستجدات  واآخ��ر  املجالت،  خمتلف  يف  تطويرها 
الهتمام  ذات  والق�سايا  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
والتعامل  الأزمات  حلل  املبذولة  واجلهود  امل�سرتك، 
والأمنية  والجتماعية  الإن�سانية  تبعاتها  م��ع 

وال�سيا�سية. والقت�سادية 

*عمان 
النيابية،  وال�سباب  التعليم  جلنة  بحثت 
خالل اجتماع عقدته، الثالثاء، عدة موا�سيع 
اأبرزها:  من  والتعليم،  الرتبية  بقطاع  معنية 
دول  يف  رات��ب  دون  املجازين  املعلمني  مو�سوع 

اخلليج.
الدكتور  اللجنة  رئي�س  الجتماع  وتراأ�س 
الرتبية  وزي���ر  ال�����س��راي��رة، وح�����س��ره  ط��ال��ب 
وجيه  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  والتعليم  والتعليم 
عوي�س، ورئي�س املجل�س الأعلى للمركز الوطني 
حمافظة،  ع��زم��ي  ال��دك��ت��ور  امل��ن��اه��ج  لتطوير 

ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح النا�سر.
وقال ال�سرايرة اإن اللجنة تلقت من معلمني 
اخلليج  دول  يف  امل��دين  التقاعد  �سمن  عاملني 
العربي �سكاوى ومالحظات حول اآلية احت�ساب 
اإذ يطالبون ب�سرورة  مدة خدمتهم يف اخلارج، 

اأن تكون خا�سعة لل�سمان الجتماعي.
واأ�ساف اأن هوؤلء املعلمني اأكدوا ا�ستعدادهم 

مالية  م�ستحقات  من  عليهم  يرتتب  ما  لدفع 
ال�سمان  كموؤ�س�سة  امل�سوؤولة،  اجلهات  تقررها 

الجتماعي.
التعليم  جلنة  اإىل  و�سلت  مذكرة  وح�سب 
اأن عدم  يوؤكدون  املعلمني  اأولئك  فاإن  النيابية، 
احت�ساب مدة خدمتهم يف اخلارج عند احت�ساب 
الراتب  على  احل�سول  لغاية  الفعلية  خدمتهم 

التقاعدي، ي�سكل اأمرا مرعبا لهم وجمحفا.
الوظيفي  الرتفيع  ربط  ال�سرايرة  وانتقد 
تدريبية،  لدورات  خ�سوعهم  ب�سرط  للمعلمني 
التعليم،  مهنة  ع��ن  عزوفهم  على  �سيعمل  م��ا 
وخلزينة  للمعلم  مرهقا  يعترب  ذلك  اأن  موؤكدا 

الدولة.
واملتخ�س�س  النوعي  التدريب  مع  اأنه  وبني 
الإداري��ني  املوظفني  باإعادة  مطالبا  للمعلمني، 
يف  ق�سرا  للتقاعد  اأحيلوا  الذي  والأكادمييني 

جامعة البلقاء التطبيقية اإىل اأماكن عملهم.
املومني،  �سفاء  ال��ن��واب:  رف�س  ب��دوره��م، 

واإ�سالم  النعيمات،  وعيد  ع�سيبات،  وف��اي��زة 
الطبا�سات، وحممد اأبو �سعيليك، وعبد الرحيم 
بني  تي�سري  وحممد  احلياري،  ون�سال  املعايعة، 
بخ�سوعهم  املعلمني  ترفيع  ا�سرتاط  يا�سني، 

لدورات تدريبية وامتحانات.
واأو�سحوا اأن عمل املعلم يف الغرفة ال�سفية 
جديدة  م��ه��ارات  اكت�ساب  على  وا���س��ح  دل��ي��ل 

وعملية.
بدون  الإج��ازة  اإن  عوي�س  قال  جهته،  من 
اأن هناك  راتب ل تعترب خدمة فعلية، م�سيفا 
ف��رق��ا ب��ني الإج����ازة ب���دون رات���ب، والإع����ارة 

للخارج.
عدم  ح��ول  اللجنة  مالحظات  على  وردا 
يف  بالإ�سراف  للمكلفني  التنقالت  عالوة  �سرف 
�سرف  �سيتم  اإن��ه  عوي�س  قال  الرتبية،  وزارة 
يف  تثبيتهم  على  عام  مرور  بعد  التنقالت  تلك 

اأماكن عملهم.
ولفت اإىل اأن الوزارة معنية بتح�سني جودة 

املعلمني  تدريب  خ��الل  من  احلكومي  التعليم 
و�سّد  تدريبية،  لدورات  واإخ�ساعهم  وتاأهيلهم 
من  والتخل�س  ال�سواغر،  من  املدار�س  حاجة 

الأبنية امل�ستاأجرة وحت�سني بنيتها التحتية.
املعلم  لتقييم  تغيريات  عن  عوي�س  وك�سف 
وزيادة راتبه من خالل زيارات للمدار�س يقوم 
بها م�سرفو الوزارة لتقييم الأداء، الذي �سيتم 
على  لالطالع  طالبية  عينة  انتقاء  خالل  من 

مدى فهمهم للمادة التعليمية.
ملفات  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت  اأنه  وبني 
كل  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  م��وظ��ف��ي 
بجميع  تزويدها  ���س��رورة  م��وؤك��دا  ح��دة،  على 

الإثباتات التي تثبت تعر�سهم للظلم.
اإن املعلم احلا�سل  النا�سر من ناحيته، قال 
حال  احلكومة  يلزم  رات��ب  ب��دون  اإج��ارة  على 

عودته اإىل اململكة باإعادته اإىل موقع عمله .
على  العامل  املوظف  باإمكان  اأن��ه  واأ���س��اف 
على  خدمته  م��دة  ا�ستكمال  امل��دين  التقاعد 

اختياريا،  الجتماعي  ال�سمان  تقاعد  نظام 
م�سريا اإىل اأن نظام التقاعد ل يجيز للموظف 

اأن يخ�سع لنظامي تقاعد يف نف�س الوقت.
بعدم  املدنية  اخلدمة  دي��وان  قرار  وحول 
ترفيع املعلم من درجة لدرجة اإل بعد خ�سوعه 
مت  اإنه  النا�سر  قال  وامتحان،  تدريبية  لدورة 
اتخاذ قرار بعدم ترفيع اأي موظف يف القطاع 
بعد  اإل  ج��وازي��ا  اأو  وجوبيا  ك��ان  �سواء  العام 
و�سقل  لتاأهليه  تدريبية  ل���دورات  خ�سوعه 

مهاراته.
اأن معهد الإدارة العامة  واأ�سار النا�سر اإىل 
عرب  التدريبية  ال���دورات  من  العديد  اأج��رى 
الكلف  من  للتخفيف  بعد  عن  التدريب  تقنية 
املالية، م�سددا على اأن هذه الدورات لن ترهق 
الوظيفي  تطوره  مواكبة  على  و�ستعمل  املعلم 
مراكز  يف  متخ�س�س  تدريب  هناك  و�سيكون 

اأكادميية امللكة رانيا.
با�ستقالت  تقدموا  الذين  املعلمني  وحول 

ل��غ��اي��ات ال��رت���س��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��الم��رك��زي��ة 
كل  درا�سة  �سيتم  اإن��ه  النا�سر  قال  والبلدية، 
حالة على حدة واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها، 
والبلدات  الالمركزية  قانون  اأن  اإىل  منوها 

الذي اأقر موؤخرا يعالج تلك احلالت.
�سهادة  مناهج  مو�سوع  اللجنة  ناق�ست  كما 
ال��درا���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة )ال��ت��وج��ي��ه��ي( 

اجلديدة للعام الدرا�سي 2022/ 2023.
وانتقد ال�سرايرة تاأخر اإدارة املناهج بطبع 
مطالبا  املقبل،  للعام  العامة  الثانوية  مناهج 
املعلمون  ليتمكن  ممكن،  وقت  باأ�سرع  بطباعتها 

والطلبة من الطالع عليها.
املناهج  اإن جميع  من جانبه، قال حمافظة 
امل��وق��ع  ع��رب   ،)Pdf( �سيغة  ع��رب  م��ت��وف��رة 
التغيري  اأن  م�سيفا  املناهج،  لإدارة  الإلكرتوين 
وذلك  والعلوم،  الريا�سيات  منهجي  فقط  طال 
وارتيادهم  الطلبة  اعتماد  م��ن  احل��د  بهدف 

ملراكز التقوية الثقافية.

الملكة رانيا تطلع على إنجازات مشاريع مؤسسة 
نهر األردن لتمكين األفراد والمجتمعات

وزير الخارجية يحذر من غياب آفاق 
السالم العادل والشامل في المنطقة

تربية النواب تبحث موضوع المعلمين المجازين دون راتب
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*عمان 
الدينية،  للدرا�سات  امللكي  املعهد  اأطلق 
"دامني�سن"  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الدمناركية، الثالثاء، من�سة "معلمو الغد"، 
املعلومات  توفر  ومتكاملة  جمانية  كمن�سة 
والأدوات الالزمة للمعلمني باللغة العربية 
من اأي مكان ويف اأي حمافظة من حمافظات 

اململكة.
للدرا�سات  امللكي  املعهد  مديرة  وقالت 
هذه  اإن  ح��رّت،  رينيه  الدكتورة  الدينية، 
امتداد  على  متوا�سل  عمل  نتاج  املن�سة 
املعهد  ب��ني  ب��ال�����س��راك��ة  ���س��ن��وات،  خم�س 
برنامج  مع  وبالتعاون  دامني�سن،  ومنظمة 
ووزارة  العربية  ال��دمن��ارك��ي��ة  ال�سراكة 

الرتبية والتعليم الأردنية.
هي  املن�سة  هذه  ميزة  اأن  حرت،  واأكدت 
ي�سرح  ال��ذي  النظري  البعد  بني  املواءمة 
من  التطبيقي  والبعد  الرئي�سية  املفاهيم 
املن�سة،  على  امل��ت��وف��رة  ال��ت��م��اري��ن  خ��الل 
وتطبيق  فهم  على  املُعلم  ت�ساعد  وال��ت��ي 

عملي،  ب�سكل  باملفهوم  املرتبطة  امل��ه��ارة 
والبعد ال�سخ�سي الذي يركز على دور املعلم 
الذاتي  للجانب  لاللتفات  احلاجة  وعلى 
به،  ُيحتذى  مثاًل  املعلم  فيكون  وال�سلوكي 
وميار�س دوره التعليمي لي�س داخل الغرفة 

ال�سفية فقط واإمنا يف املجتمع اأجمع.
الإقليمية  امل��دي��رة  ثمنت  ب���دوره���ا، 
لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريفيا يف منظمة 
دامني�سن، لينه رامزدال، جهد فريق املعهد 
الذين  املعلمني  ودور  الإجن��از،  لهذا  امللكي 
اأثروا هذا امل�سروع طوال ال�سنوات املا�سية.
احلمود،  جمدي  امل�سروع،  من�سق  وقدم 
وكيفية  املن�سة  حمتوى  عن  وافيا  �سرحا 
خمتارة  م��واد  ت�سمل  حيث  ا�ستخدامها، 
خالل  اإعدادها  جرى  تدريبية  اأدلة   3 من 
���س��ن��وات ال��ت��دري��ب، )وه���ي دل��ي��ل ت��دري��ب 
معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية 2018، 
الغد  معلمي  مل�سروع  التدريبي  وال��دل��ي��ل 
معلمي  مل�سروع  التدريبي  والدليل   ،2019

الغد 2020(.

كما ج��رى م��راج��ع��ة الأدل����ة واإع���ادة 
نوعية،  درا���س��ة  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  ترتيبها 
اأجراها الباحثون يف املعهد امللكي للدرا�سات 

الدينية لقيا�س احتياجات املعلمني.
دامني�سن،  منظمة  من  احلفل  وح�سر 
فريق  اأع�ساء  اإىل  اإ�سافة  �سونتاغ،  ايكارت 
م�سروع معلمي الغد 2022 من املعهد، وعدد 
امل�ساركني  واملدربني  واملعلمني  اخل��رباء  من 
طريق  عن  الإط��الق  حفل  ح�سروا  الذين 
على  العمل  اأن  اإىل  ي�سار  زووم.  تطبيق 
املن�سة بداأ منذ عام 2018 و�سيتم اإطالقها 
العام احلايل، حيث مت تدريب املعلمني على 
تعزيز قدراتهم القيادية من خالل تقدمي 
ور�سات عمل تدريبية، اإ�سافة اإىل رفع وعي 
املواطنة  موا�سيع  حول  امل�ساركني  املعلمني 
ال�سالم  وب��ن��اء  الإن�����س��ان  حقوق  وحماية 
وت�سجيع  العاملية،  القيم  وتعزيز  واحل��وار 
املتدربني  ع��دد  وبلغ  الخ��ت��الف،  اح���رتام 
املعلمني واملر�سدين ومديري  550 فردا من 

املدار�س من خمتلف حمافظات اململكة.

*عمان 
الهلية  ع��م��ان  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 
عالج  نفقات  ان  ح��م��دان،  �ساري  الدكتور 
اأمرا�س مزمنة،  ال�ُسمنة وما ينتج عنها من 
دينار  مليون   650 ح��وايل  الأردن  يكلف 
امل��رك��ز  ن�سرها  درا���س��ة  ،بح�سب  ���س��ن��وي��ًا 

الوطني لل�سكري والغدد ال�سماء.
وا���س��ار خ���الل حم��ا���س��رة ال��ق��اه��ا ، يف 
اجلمعية الردنية للبحث العلمي والريادة 
ال�سحية  "البعاد  ب��ع��ن��وان  والب������داع 
والقت�سادية  والجتماعية  والنف�سية 
الن�ساء  عند  ال�سمنة  ن�سبة  ان  للريا�سة"، 
 84 اىل  ن�سبتها  و�سلت  بلغت  الأردن��ي��ات 
ك�سفت  كما  باملائة،   80 والرجال  باملائة، 
ال�سمنة  ب�سبب  الوفيات  ن�سبة  ان  الدرا�سة 
ال��درا���س��ة  و�سنفت  ���س��ن��وي��ًا،  ب��امل��ائ��ة   10
اأول 10 دول يف العامل �سمنًة  الأردن �سمن 

ملواطنيها.
على  تعمل  البدنية  الأن�سطة  ان  وبني 
ال�سعة  من  فتزيد  العامة،  ال�سحة  حت�سني 
القلب  حجم  من  وتزيد  للرئتني،  احليوية 
وتطور  وباقت�ساد،  اق��ل  ب��دق��ات  فيعمل 
الأم��را���س  م��ن  وت��ق��ل��ل  الع�سلي،  اجل��ه��از 

املنت�سرة وخا�سة اأمرا�س القلب والإفراط 
يف ال�سمنة، كما تعمل اللياقة البدنية على 
حت�سني القوام والرتكيب اجل�سمي املتنا�سق 

وال�سيطرة على الوزن.
يف  الطعام  مواعيد  تنظيم  اىل  ودع��ا 
اوقاتها ال�سحيحة، وعدم تناول الطعام ما 
نهائيًا:  ال�سكر  عن  والمتناع  الوجبات  بني 
الكربوهيدرات  يف  املتواجد  ال�سكر  لإن 

والفواكه يكفي حاجة اجل�سم.
اجل�سم  وزن  قيا�س  �سرورة  على  و�سدد 
ملراقبة  وامل�ساء  ال�سباح  يف  يوميًا  مرتني 
اأيام  قدمية  مبالب�س  والحتفاظ  ال��وزن، 
م�ستمر  ب�سكل  ارتدائها  وحماولة  ال�سباب 
ال�سباحة  مبالب�س  امل���راآة  اأم��ام  وال��وق��وف 
ومنطقة  ب�����الأرداف  ال���زي���ادات  مل�ساهدة 
والأم��الح  احللويات  عن  والبتعاد  البطن 
او  وامل�����س��ي  بالوجبة  وال��ت��وازن  املعدنية 

اجلري يوميًا ملدة 30 دقيقة.
�سربات  ع��دد  م��راق��ب��ة  اىل  دع��ا  كما 
القلب والنب�س والبعد نهائيًا عن امل�سروبات 
الغازية التي حتتوي على ال�سكر، والكتفاء 
بالفيتامينات،  الغنية  الطبيعية  بالع�سائر 
متو�سطة  ب��رت��ق��ال  ح��ب��ة  ك��ل  حت��ت��وي  اإذ 

فيتامني  من  ملليغرام   70 ح��وايل  احلجم 
�سي.

للريا�سة  النف�سية  لالبعاد  وع��ر���س 
التي من ابرزها حت�سني الر�سا النف�سي عن 
قلق  تخفي�س  اىل  ي��وؤدي  ما  اجل�سم  �سكل 
الثقة  وزي��ادة  للريا�سة  املمار�س  ال�سخ�س 
والتحكم يف النفعالت  والقدرات  بالنف�س 
املواقف  يف  الت�سرف  ح�سن  من  متكنه  التي 
امل��ت��زن��ة  ال�سخ�سية  وت��ك��وي��ن  احل��رج��ة 
والت��زان  والتكامل،  بال�سمول  واملت�سفة 
النف�سي وال�سرور والنجاح و حت�سني احلالة 

املزاجية.
عن  يزيد  ما  الأردن  يف  ا�سبح  انه  وبني 
مرخ�سني  البدنية  للياقة  م��رك��زًا   3000
من وزارة ال�سناعة والتجارة، وهناك اأكرث 
من 15 الف موظف يف هذه املراكز، واأ�سبح 
ويتزايد  وا�سح  املراكز  هذه  على  الإقبال 

على مدار ال�سنوات.
رئي�س  اداره��ا  التي  املحا�سرة  وتخلل 
العديد  اخلوالدة،  ر�سا  الدكتور  اجلمعية 
من ال�سئلة واملداخالت التي اكدت اهمية 
الريا�سة ودورها يف حت�سني الو�سع النف�سي 

والقت�سادي.

*عمان 
اليوم   من  بدءا  اجلبيهة  حدائق  مهرجان  عمان  اأمانة  تقيم 
 10 وحتى  �سباحا   10 ال�ساعة  من  املقبل،  ال�سبت  وحتى  الأربعاء 
ال�ساد�س  ال�ستقالل  بعيد  اململكة  احتفالت  �سمن  وذلك  م�ساء، 

وال�سبعني.
جميع  تنا�سب  متنوعة  وفقرات  اأن�سطة  الحتفالت  وتت�سمن 
خارجية،  و�سينما  كرنفالية  وم�سابقات  األعاب  مثل  العائلة  اأفراد 
اأفالم لالأطفال وفقرات ترفيهية وعرو�س مو�سيقية،  اإىل  اإ�سافة 

وعرو�س باأزياء تنكرية، وعرو�س األعاب خفة اليد.
للمطاعم  خم�س�سة  منطقة  اجلبيهة  حدائق  يف  تتوفر  كما 
وت�ساميم  رائعة،  مو�سيقية  واأج���واء  متعددة،  جلو�س  ومناطق 

اإبداعية باإ�ساءات جميلة متالأ املكان.
البالغة  اجلبيهة  حدائق  تاأهيل  باإعادة  عمان  اأمانة  وقامت 
م�ساحتها 55 دومنا، والتي كانت ت�سغلها مدينة اجلبيهة الرتويحية 
بالكامل  للحدائق  التحتية  البنية  اأعمال  نفذت  حيث  �سابقا، 
و�سيانة  والإ�ساءة  والأر�سفة  املمرات  و�سيانة  تنفيذ  خالل  من 

الأ�سجار وال�سوارع واألعاب الأطفال والوحدات ال�سحية وغريها.
بعد  للعامة  مفتوحة  �ستكون  اجلبيهة  حدائق  اأن  يذكر 
اأربعة  �سي�ستمر  وال��ذي  الكرنفايل،  اجلبيهة  مهرجان  انتهاء 
يف  املنت�سرة  احل��دائ��ق  كباقي  زائ��ري��ه  �سي�ستقبل  حيث  اأي��ام، 

العا�سمة. اأنحاء 

الملكي للدراسات الدينية 
يطلق منصة معلمي الغد

حمدان: االردن ينفق 650 مليون 
دينار سنويا على السمنة

عروض متنوعة بمهرجان الجبيهة 
لمدة أربعة أيام إحتفاء بعيد االستقالل

مقال رئيس التحرير

ت����وؤك����د ال�����س��ي��ا���س��ة 
الردن��ي��ة ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

القوية  الرابطة  على  منا�سبة  كل  يف  احل�سني  بن  الثاين 
عمومًا  وامل�سلمني  والعرب  للها�سميني  وتاريخيًا  وقوميًا  دينيًا 

ب��ال��ق��د���س، وع��ل��ى م��ك��ان��ة ه��ذه امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة ل��دي��ه��م، وه��و 
كما  كابر،  عن  كابرًا  الها�سميني  توارثه  العرى  وثيق  ارتباط 
حيث  ال�سنني،  اآلف  منذ  وامل�سلمة  العربية  الأجيال  توارثته 
عبداهلل  امللك  جاللة  وقعها  التي  التاريخية  التفاقية  جاءت 
يف  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  والرئي�س  احل�سني  ب��ن  ال��ث��اين 
على  تاكيدًا  املبارك،  الق�سى  امل�سجد  حلماية   ،2013 اذار   31
للعهدة  وجت�سيدًا  املتوا�سلة،  الها�سمية  والرعاية  العناية  تلك 
وكاإمتداد  للبيعة  التاريخ،  عرب  الها�سميون  حملها  التي  العمرية 
حلماية   ،1924 ع��ام  علي  بن  احل�سني  لل�سريف  انعقدت  التي 
املخططات  وجه  يف  عنها،  والدفاع  ورعايتها  القد�س  يف  املقد�سات 
معاملها  ومقد�ساتها  وطم�س  ال��ق��د���س  لتهويد  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

وامل�سيحية. ال�سالمية  العربية  والدينية  احل�سارية 
ال�سرقية  القد�س  اأن  من  الثابت  الأردين  املوقف  وينطلق 
على  وال��و���س��اي��ُة  للفل�سطينيني،  فيها  ال�سيادُة  حمتلة،  اأر���س 
اململكة  ملك  يتوّلها  ها�سمية،  وامل�سيحية  الإ�سالمية  مقد�ساتها 
وم�سوؤوليُة  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
بح�سب  الدول  للتزامات  وفقًا  دولية  م�سوؤوليٌة  املدينة  حماية 

الدولية. والقرارات  الدويل  القانون 
من  ي��ت��ج��زاأ  ج��زء  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  ن  اأ ردن  الأ ك��د  وي��وؤ
تخ�سع  وه��ي   ،1967 ع��ام  املحتلة  الفل�سطينية  را���س��ي  الأ
حتت  الواقعة  را�سي  بالأ املتعّلقة  ال��دويل  القانون  لأحكام 
الدولية،  ال�سرعية  ق��رارات  اإىل  ذلك  يف  م�ستندًا  الحتالل، 
قرار  اأن  على  ين�س  الذي   478 الأمن  جمل�س  قرار  بينها  ومن 
موحدة  عا�سمًة  واإعالنها  ال�سرقية  القد�س  ب�سم  �سرائيل  اإ

باطل. قراٌر 
ال�سرقية  القد�س  اأن  يتمثل يف  الثابت  الأردين  املوقف  اأّن  كما 
من  الرابع  حدود  على  امل�ستقبلية،  الفل�سطينية  الدولة  عا�سمُة 
الأحادية  الإ�سرائيلية  الإجراءات  جميع  واأن   ،1967 حزيران 
م�سادرة  اأو  ال�ستيطانية،  بالن�ساطات  يتعلق  ما  يف  �سواء  فيها، 
خمالفة  اإجراءاٌت  املدينة،  طابع  تغيري  اأو  التهجري،  اأو  الأرا�سي، 
الدولية  والقرارات  الإن�ساين  الدويل  والقانون  الدويل  للقانون 

ال�سلة. ذات 
 ، الأردنية  ال�سيا�سة  يف  خا�س  اإهتمام  على  املقد�سات  حظيت 
�سل�سلة  خالل  من  منها  املتهدم  اأو  املت�سرر  و�سيانة  بناء  واإعادة 

-: القد�س  يف  الها�سمية  الإعمارات 
�سنة  علي  ب��ن  احل�سني  ال�سريف  عهد  يف  الع��م��ار  ه��ذا  ك��ان 
اأرب��ع��ة  مببلغ  ع��ل��ي  ب��ن  احل�����س��ني  ال�����س��ري��ف  ت��ربع  ح��ي��ث   ،1924
احلرم  يف  ال�سالمية  املقد�سات  لعمار  ذهب  لرية  الف  وع�سرين 

ال�سريف.  القد�سي 
  ب��ع��د ت���ويل ج��الل��ة امل��ل��ك احل�����س��ني ب���ن ط���الل ���س��ل��ط��ات��ه 
مبوجب  ملكية  جلنة  بت�سكيل   1953 ع��ام  يف  اأم��ر  الد�ستورية، 
ما  واأبرز  القد�س،  يف  ال�سالمية  املقد�سات  لعمار  خا�س  قانون 

يلي:  ما  الثاين  العمار  خالل  اللجنة  به  قامت 
 1954 امل�سرفة  ال�سخرة  قبة  ملبنى  ال�سامل  العمار   .1     

 .1964 –
�ساحة  يف  وامل�ساطب  والقباب  املحاريب  و�سيانة  ترميم   .2     

ال�سريف. احلرم 
احلرم  ب�ساحة  املحيطة  والبنية  الن�ساء  م�سلى  ترميم   .3    

ال�سريف.  
   اما العمار الها�سمي الثالث فقد ا�ستمل هذه العمار  الذي 

يلي:  ما  1969 على  بداأ عام 
الق�سى  امل�سجد  له  تعر�س  ال��ذي  احلريق  اث��ار  •    ازال��ة 

.1969/8/21 املبارك يف 
املذهبة.  النحا�س  بالواح  امل�سرفة  ال�سخرة  قبة  •    تك�سية 
الر�سا�س.  بالواح  امل�سرفة  ال�سخرة  قبة  اروقة  •    تك�سبة 

امل�سجد  مبنيي  يف  احل��ري��ق  واط��ف��اء  ان���ذار  اج��ه��زة  •    و�سع 
العمال  ه��ذه  تكلفة  كانت  وق��د  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  الأق�سى 

دينار.  ماليني  ثمانية 
يف  الج��داد  عهد  من  املتوارثة  الها�سمية  امل�سرية  توا�سلت 
وامل�سيحية  ال�سالمية  واملقد�سات  القد�س  مدينة  على  احلفاظ 
والقومية،  والتاريخية  الدينية  امل�سوؤولية  من  انطالقًا  فيها 
عبد  امللك  جاللة  لدن  من  ورعاية  باإهتمام  القد�س  حظيت  وقد 
حر�سًا  الد�ستورية  �سلطاته  جاللته  توىل  اأن  منذ  الثاين،  اهلل 
ال�سالمية،  العربية  هويتها  على  احلفاظ  ب�سرورة  جاللته  من 
التي  املخاطر  م��ن  وامل�سيحية  ال�سالمية  مقد�ساتها  وحماية 
لطم�س  حثيث  ب�سكل  ي�سعى  ال��ذي  الح��ت��الل  ظ��ل  يف  تواجهها 
التي  التهويد  �سيا�سة  اطار  يف  والدينية  التاريخية  املعامل  هذه 

الواقع. ار�س  على  تنفذها  ا�سرائيل 
الدوحة  قمة  خالل  امللك  جاللة  تاأكيد  جاء  املنطلق  هذا  من 
ع��ل��ى ����س���رورة و���س��ع ا���س��ت��ريت��ي��ج��ي��ة ع��رب��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ق��د���س 
وتفريغ  هويتها  وتغيري  تهويدها  حماولت  من  فيها  واملقد�سات 

العرب. �سكانها 
وكثرية  متعدة  الها�سمية  وال��رع��اي��ة  اله��ت��م��ام  حمطات 
ه��ذه  اب���رز  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  م��ن  مي��ن��ع  ل  ذل��ك  ن  اأ غ��ري 

� : ت ملحطا ا
هجريًا   1423 عام  رم�سان  من  والع�سرين  ال�ساد�س  ليلة  يف 
امللك  جاللة  ت�سرف   2002 لعام  الول  كانون  من  الول  املوافق 
�سالح  منرب  ج�سم  على  الزخرفية  اللوحة  بو�سع  الثاين  اهلل  عبد 
الدين ليعود هذا املنرب يف اداء دوره احل�ساري والديني يف رحاب 
عام  الثمه  اليد  اليه  امتدت  ان  بعد  املبارك  الق�سى  امل�سجد 

1969  واحرقته.
جلنة  ب��ا���س��رت  ال�����س��ام��ي��ة  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 
الوق��اف  وزي��ر  معايل  برئا�سة  املبارك  الق�سى  امل�سجد  اعمار 
هذا  لجن��از  الالزمة  والدرا�سات  املخططات  اع��داد  واملقد�سات 
للم�سجد  ال�سرقي  ال�سور  على  مكانه  يكون  ان  تقرر  الذي  امل�سروع 

املبارك. الق�سى 
قبة  م�سجد  فر�س  بتجديد  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  وامر 
اجلديد  ال�سجاد  اختيار  مت  حيث  بال�سجاد،  امل�سرفة  ال�سخرة 
مربع  م��رت   )2000( اىل  ت�سل  مب�ساحة  ال�سخرة  قبة  مل�سجد 
طبيعة  مع  يتالئم  مبا  واملوا�سفات  اللون  حيث  من  فائقة  بعناية 

. املبارك  امل�سجد  وقد�سية 

خالد خازر الخريشا

القدس والوصاية 
الهاشمية 

khrishakhaled@yahoo.com

عين على القدس يرصد اعتداءات 
االحتالل على المقدسيين

  
*عمان 

الأردين،  التلفزيون  عر�سه  الذي  القد�س  على  عني  برنامج  ر�سد 
الثنني، ت�ساعد اعتداءات �سرطة الحتالل واملتطرفني اليهود على 

املقد�سيني يف ظل دعم احلكومة الإ�سرائيلية اليمينية احلالية.
وعر�س الربنامج يف تقريره ال�سبوعي امل�سور يف القد�س، م�ساهد 
�سريف،  وليد  ال�سهيد  جنازة  م�سيعي  على  الحتالل  قوات  لعتداء 
املقد�سيني  ال�سبان  مع  املواجهات  اأثناء  املجاهدين  مقربة  واقتحام 

واإطالقهم الغاز امل�سيل للدموع والر�سا�س املطاطي �سوب امل�سيعني.
الع�سرات،  اإ�سابة  اإىل  ادت  العتداءات  هذه  اأن  التقرير  واأو�سح 
ومن بينها اإ�سابة خطرية لأحد اأقارب ال�سهيد، واأن قوات الحتالل مل 
تدعهم يقومون بدفن ال�سهيد ب�سال�سة، بح�سب ما قال �سقيق ال�سهيد 

وليد، عبد الرحمن �سريف.
وامل�ستوطنني  الحتالل  قوات  اعتداءات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
اإىل بيوت املقد�سيني يف الأحياء  املتزايدة يف الآونة الأخرية، و�سلت 
يف  املقد�سيني  على  امل�ستوطنني  لعتداء  مب�سهد  ذلك  موثقا  العربية، 
حي ال�سيخ جراح يف القد�س املحتلة، واإطالق الر�سا�س جتاه �سكانه، ما 
اأدى اإىل اإ�سابة ال�ساب حممد �ستي، ومن ثم اعتدث بعد ذلك على ذوي 

امل�ساب نتيجة احتجاجهم على ت�سرفات امل�ستوطنني.
احلزبية  ال�ساحة  يف  العميقة  اخل��الف��ات  اأن  التقرير  وب��ني 
ما  امل�ستوطنني،  لإر�ساء  القد�س  اإىل  "ت�سديرها"  يتم  الإ�سرائيلية 
الحتالل  حكومة  اأن  اإىل  لفتا  املقد�سة،  املدينة  يف  التوتر  ي�سعد 
ال�سهر احلايل  نهاية  �ستقام  التي  اإجراء م�سرية الأعالم  �سادقت على 
مرورا بباب العامود يف القد�س املحتلة، ما ي�سري باأن حكومة الحتالل 

احلالية ت�سعى ملزيد من التوتر والت�سعيد يف الفرتة املقبلة.
واأ�ساف اأن املقد�سيني يعون هذا الأمر جيدا، م�سددين اأنهم "باقون 

هنا مهما حدث".
مرقة،  جرير  الإعالمي  الزميل  يقدمه  ال��ذي  الربنامج  والتقى 
الإ�سرائيلية،  ال�سوؤون  يف  باخلبري  اهلل،  رام  من  فيديو  ات�سال  عرب 
الدكتور �سعيد زيداين، الذي اأو�سح اأن احلكومة الإ�سرائيلية احلالية 
و�سابقاتها هي حكومات ميينية، واأن رئي�س احلكومة احلايل هو رئي�س 
جمل�س امل�ستوطنات �سابقا، وبالتايل، فاإنه يف ظل هذه احلكومة، ي�سدد 
الأماكن  على  الع��ت��داءات  القوميون  ال�سهاينة  املتطرفون  اليهود 
عموما،  املقد�سيني  وعلى  القد�س  يف  الفل�سطينية  والأحياء  املقد�سة 
والبيئة  ال�سيا�سي  املناخ  ب�سبب  واإمن��ا  �سدفة،  ياأت  مل  يحدث  ما  واأن 
ال�سيا�سية داخل املجتمع الإ�سرائيلي والإتالف احلكومي الإ�سرائيلي.

واو�سح ان ما يحدث من اعتداءات يعد فر�سة للمتطرفني اليهود 
املقد�سة  الأماكن  على  والعدوان  املكان  هوية  بتغيري  مطالبهم  لتثبيت 
اإىل  �سلوان،  يف  الب�ستان  وحي  جراح  ال�سيخ  كحي  املقد�سية  والأحياء 
جانب اعتداءاتهم على املقابر املحيطة باأ�سوار مدينة القد�س ، م�سريا 
اإىل ت�سدر امل�ستوطنني املتطرفني للم�سهد يف العتداء على املقد�سيني 
خالل  الأق�سى  وباحات  العامود  وباب  جراح  ال�سيخ  وحي  القد�س  يف 

هبة اأيار املا�سي.
"اله�سة" ل  احلالية  الحتالل  حكومة  اإن  زيداين  الدكتور  وقال 
ت�ستطيع مواجهة مطالب اليهود املتطرفني، امل�سرين على اأن الفر�سة 
القد�س،  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  برت�سخ  مطالبهم  لتحقيق  مواتية 
ال�سريف  القد�سي  احل��رم  زي��ارة  يف  التقليدية  مطالبهم  جانب  اإىل 

ومرا�سم العبادة فيه يف ظل ال�سعف العربي.
بني  فل�سطني  يف  ال��دمي��وغ��رايف  ال��ت��وازن  م��ن  بالرغم  اأن���ه  وب��ني 
الدويل  القانون  يف  ي�سمى  ما  هنالك  اأن  اإل  واليهود،  الفل�سطينيني 
والقانون العام ب"الفوقية اليهودية"، ما يعني اأن اإ�سرائيل تقول باأن 
"دولة  حدود  اأن  كما   ، البالد  هذه  يف  امل�سري  تقرير  حق  فقط  لليهود 
يف  اخلليل  وجنوب  الأغوار  يف  مطامع  لها  واأن  معرفة،  اإ�سرائيل" غري 

منطقة م�سافر يطا .
القد�س  ا�سرائيل ت�سعى لتحقيق مطامعها يف مدينة  ولفت اىل ان 
ال�سكان  من  عدد  باأقل  الأرا�سي  من  قدر  اأكرب  وتريد  اأح��ادي،  ب�سكل 
الفل�سطينيني، ولذلك تنازلت عن قطاع غزة الذي ي�سكنه نحو املليوين 
حتت  يكون  فل�سطيني  كيان  خللق  م�ستعدة  اأنها  مو�سحا  فل�سطيني، 
�سيطرته العدد الأكرب من الفل�سطينيني، ولكنها م�ستعدة يف اأي اتفاق 
ت�سعى  اأنها  كما  �سالم اإىل "�سم الأغوار وم�سافر يطا حتت �سيادتها" ، 
الطرق  ب�ستى  وتهويدها  عليها  ت�سيطر  التي  الأماكن  هوية  لتغيري 

والو�سائل.

اختتام ورشة حول الحوكمة 
بوزارة التنمية االجتماعية

*عمان 
 )NI-CO( ال��دويل  للتعاون  اإيرلندا  �سمال  منظمة  اختتمت 
ور�سة متخ�س�سة ا�ستمرت ليومني حول احلوكمة الر�سيدة للمديرين 
التابعة  امليدانية  التنمية الجتماعية ويف املديريات  يف مركز وزارة 
لها . واأكد وزير التنمية الجتماعية اأمين املفلح اهمية ا�سراك الكادر 
يف  قدراتهم  من  تزيد  التي  التدريبية  بالدورات  الوزارة  يف  الوظيفي 
اخلدمات  تقدمي  يف  ادائهم  على  ايجابا  ينعك�س  ما  املجالت  خمتلف 

املتميزة للمواطنني.
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*وكاالت
عملياتها  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��وات  كثفت 
الع�سكرية يف دونبا�س �سرق اأوكرانيا، حيث 
الذي  الإقليم  يف  مناطق   3 لتطويق  ت�سعى 
اأعلنت  وفقما  وا�سعا،  رو�سيا  تقدما  ي�سهد 

ال�ستخبارات الربيطانية يوم الثالثاء.
اإقليم  على  ق�سفها  يف  رو�سيا  وحت�سد 
من  ان�سحبت  ال��ت��ي  ال��وح��دات  دون��ب��ا���س، 
كانت  ال��ت��ي  وال��ق��وات  خ��ارك��ي��ف،  منطقة 
جانب  اإىل  ال�ساحلية،  ماريوبول  حتا�سر 
مقاتلي دونيت�سك ولوغان�سك النف�ساليتني، 
�سريغي  لوغان�سك،  حل��اك��م  وف��ق��ا  وذل���ك 

غايداي.
"كل  اإن  قائال  لوغان�سك  حاكم  و�سرح 
منطقتي  يف  حتت�سد  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��وات 
الأمر  اأن  م�سيفا  ودونيت�سك"،  لوغان�سك 
نف�سه ينطبق على الأ�سلحة مع "تركيز كل 
"اإ�س - 300"  �سيما �سواريخ  �سيء هنا"، ل 
امل�سادة   "400  - و"اإ�س  للطائرات  امل�سادة 

لل�سواريخ.
هجمات  الرو�سية  ال��ق��وات  ت�سن  كما 
"لي�سيت�سان�سك"  مدينة  على  متوا�سلة 
معارك  جت��ري  بينما  دون��ب��ا���س،  اإقليم  يف 
لل�سيطرة  حماولة  يف  الأر���س  على  �سارية 
على الطريق الوحيد الذي يربط اأوكرانيا 

على  نفوذها  وتعزيز  املحا�سر  ب�سرقها 
البحر الأ�سود.

من  ال�سرقي  اجل���زء  املدينة  وت�سكل 
وحتاول  الأوكرانيون،  عليه  ي�سيطر  جيب 
املا�سي  اأبريل  منت�سف  منذ  جتاوزه  رو�سيا 

بعد اأن ف�سلت يف ال�سيطرة على كييف.
وي����ت����ق����دم ال������رو�������س ع�����رب ث���الث���ة 
من  اأحدها  لي�سيت�سان�سك،  نحو  اجتاهات 
يف�سلها  ل  بلدة  وهي  "�سيفريودونيت�سك"، 
�سيفر�سكي  نهر  �سوى  لي�سيت�سان�سك  ع��ن 
دونيت�س، ويبذل الأوكرانيون جهودا كبرية 
يف املعركة ملنع القوات الرو�سية من عبوره.

حتاول  رو�سيا  ف��اإن  غ��اي��داي،  وبح�سب 
ظل  يف  �سيفريودونيت�سك  مدينة  تدمري 
القتال الدائر يف �سواحي املدينة، وهي من 

اأكرب مدن اإقليم لوغان�سك.
رم�سان  ال�سي�ساين  الرئي�س  دع��ا  كما 
مدينتي  يف  الأوكرانية  القوات  قديروف، 
اإىل  ولي�سيت�سان�سك  �سيفريودونيت�سك 
على  ح�سابه  ع��رب  ق��ائ��ال  ال�����س��الح،  اإل��ق��اء 
يقاومون  م��ن  جميع  "اأرجو  "تلغرام": 
ولي�سيت�سان�سك،  �سيفريودونيت�سك  يف 
يعيدوا  اأن  املدينتني،  هاتني  حميط  ويف 
يتم  اأن  قبل  �سالحهم  ويلقوا  ح�ساباتهم 
اأو  عليهم  والق�ساء  ال��زاوي��ة،  يف  ح�سرهم 

ا�ستمرار  عن  التخلي  خالل  فمن  جرحهم، 
اأن  الأ���س��خ��ا���س  ه���وؤلء  �سيوؤكد  ال��ق��ت��ال، 

اأوكرانيا ورو�سيا يجب اأن تعي�سا ب�سالم".
ماأ�ساوية،  اأو�ساعا  املدينتان  وتعي�س 
كهرباء،  اأو  غ��از  منهما  اأي  يف  يوجد  ل  اإذ 
من  �سخ�س  األف  و100   20 بني  ما  ويق�سي 
حتت  الختباء  يف  وقتهم  معظم  ال�سكان 
الرو�سية  القوات  ان�سحاب  ومنذ  الأر���س. 
اأبريل  مطلع  كييف،  العا�سمة  حميط  من 
امل��ا���س��ي، اجت��ه��ت اجل��ه��ود ال��رو���س��ي��ة نحو 
وقوات  مو�سكو  وت�سيطر  واجلنوب،  ال�سرق 
ل��ه��ا ع��ل��ى معظم  امل���وال���ني  الن��ف�����س��ال��ي��ني 
اإىل  وت�سعى  دونيت�سك،  اإق��ل��ي��م  مناطق 
دونيت�سك  اأرا�سي  على  ال�سيطرة  ا�ستكمال 
ولوغان�سك اللتني اأعلن فيهما النف�ساليون 
واعرتفت   ،2014 ع��ام  يف  "جمهوريتني" 
عملياتها  ب��دء  من  اأي��ام  قبل  مو�سكو  بهما 
الع�سكرية باأوكرانيا يف 24 فرباير املا�سي.

ق��ال  لي�سيت�سان�سك،  اأه��م��ي��ة  وح���ول 
الأمنية  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�س  املحلل 
راد�سيو�سيني،  ل��ي��ون  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
مركزا  ال�سابق  يف  كانت  املنطقة  ه��ذه  اإن 
وتعد  الكيميائية،  وامل��واد  الفحم  لت�سنيع 
مبثابة اجليب الأخري للمقاومة الأوكرانية 

يف منطقة لوغان�سك.

*كييف
فولودميري  الأوك����راين  الرئي�س  ع��رّب 
لتبادل  كييف  ا�ستعداد  ع��ن  زيلين�سكي 
الأ�سرى مع رو�سيا "ولو غدا"، ودعا حلفاءه 
هذا  يف  مو�سكو  على  ال�سغط  اإىل  ب���الده 

ال�سدد.
فيديو  راب���ط  ع��رب  زيلين�سكي  وق���ال 
تفاعلي مع اجلمهور يف املنتدى القت�سادي 
يوم  من  متاأخر  وق��ت  يف  بدافو�س  العاملي 
اإن�سانية  م�ساألة  الأ�سرى  "تبادل  الثنني: 
دعم  على  يعتمد  للغاية  �سيا�سي  وق���رار 

العديد من الدول".
واأ�ساف: "من املهم ال�سغط �سيا�سيا على 
اأي م�ستوى، من خالل ال�سركات القوية، من 

النفطي،  واحلظر  ال�سركات،  اإغالق  خالل 
واأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل 

اأفراد �سعبنا باجلنود الرو�س".
بحاجة  "ل�سنا  زيلين�سكي:  وت��اب��ع 
بحاجة  ف��ق��ط  ن��ح��ن  ال���رو����س،  ل��ل��ج��ن��ود 
جلنودنا. نحن م�ستعدون للتبادل ولو غدا"، 

ح�سبما نقلت "رويرتز".
وذكر اأن اأوكرانيا ت�سرك الأمم املتحدة 
والعديد  و"العديد  واإ�سرائيل  و�سوي�سرا 
من البلدان" يف هذه العملية، لكنها معقدة 

للغاية.
الأ�سخا�س  من  اآلف  ع��دة  اأن  واأو���س��ح 
على  رو�سيا  ا�ستولت  اأن  بعد  حمتجزون 
جنوب  يف  ال�ساحلية  م��اري��وب��ول  مدينة 

�سرق اأوكرانيا ونتيجة للمعركة يف منطقة 
دونبا�س ال�سرقية.

اإىل  اجل��ن��ود  اآلف  رو���س��ي��ا  واأر���س��ل��ت 
اأ�سمته  فيما  ف��رباي��ر   24 ي��وم  اأوك��ران��ي��ا 
"عملية خا�سة" لتجريد جارتها من ال�سالح 
القوميني اخلطرين، وهي مزاعم  واجتثاث 
باعتبارها  الغربية  وال��دول  كييف  نفتها 

ذرائع واهية لال�ستيالء على الأرا�سي.
اأ�سابيع  منذ  الرو�سية  القوات  وحتاول 
وال�ستيالء  الأوكرانية،  القوات  حما�سرة 
لوغان�سك  مقاطعتي  على  ك��ام��ل  ب�سكل 
منطقة  ت�����س��ك��الن  ال��ل��ت��ني  ودون��ي��ت�����س��ك 
املقاتلني  مو�سكو  تدعم  حيث  دون��ب��ا���س، 

النف�ساليني.

الجيش الروسي يكثف عملياته في 
دونباس ويتأهب لتطويق »ثالثي«

زيلينسكي يبدي مرونة كبيرة 
في ملف تبادل األسرى مع روسيا

الخارجية الفلسطينية ُتحذر من 
تصاعد عمليات خطف األطفال 

من قبل المستوطنين المتطرفين
  

*رام اهلل 
الذي  الوح�سي  الهجوم  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  دانت 
الإره��اب  عنا�سر  من  متطرفا  م�ستوطنًا   20 على  يزيد  ما  �سنه 
واإقدامهم  اأم�س،  م�ساء  نابل�س  جنوب  ق�سرة  بلدة  �سد  اليهودي 
اأبناء البلدة وحماولة اختطاف ثالث،  على التنكيل بفتيني من 

بحماية قوات الحتالل الإ�سرائيلي.
هذا  اأن  �سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية،  اخلارجية  واأك��دت 
املواطنني  �سد  با�ستمرار  يتكرر  والدموي  الوح�سي  العتداء 
الفل�سطينيني يف عموم ال�سفة الغربية املحتلة يف تقا�سم وا�سح 
لالأدوار بني جي�س الحتالل وميلي�سيات امل�ستوطنني ومنظماتهم 
بالتو�سع  امل�ستهدفة  املناطق  يف  خا�سة  امل�سلحة،  الإرهابية 

ال�ستيطاين وال�ستيالء على الأرا�سي ل�سالح ال�ستيطان.
وحماية  وب�سر  �سمع  على  تتم  العتداءات  هذه  اإن  وقالت 
�ساكنًا  حترك  ل  التي  املختلفة  واأذرعها  الإ�سرائيلية  احلكومة 
اقتحامات  عليها  وت�سهل  بل  اليهودي،  الإره���اب  عنا�سر  �سد 
وتوفر  الفل�سطينية،  وامل��خ��ي��م��ات  وامل���دن  وال��ق��رى  ال��ب��ل��دات 
اأنها  كما  وال�سيا�سي،  القانوين  الغطاء  وجرائمها  لنتهاكاتها 
الفل�سطينية  لالأر�س  الحتالل  دولة  ا�ستباحة  اإطار  يف  تندرج 
املحتلة وتكثيف هجومها على التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية 
والدفاع  �سكناهم  اأماكن  يف  ملحا�سرتهم  باملواطنني  والتنكيل 
ال�ستيطان  مواجهة  يف  الن�سغال  ولي�س  واأنف�سهم،  منازلهم  عن 

وامل�ستوطنني الذين ينهبون اأر�سهم.
وحملت اخلارجية، احلكومة الإ�سرائيلية برئا�سة املتطرف 
نفتايل بينيت امل�سوؤولية الكاملة واملبا�سرة عن هذه العتداءات 
كاأحداث  اأو  كاأرقام  معها  التعامل  مغبة  من  وح��ذرت  الدموية، 

عابرة، لأنها تتكرر با�ستمرار.
ل�سرعة  املختلفة  والإن�سانية  احلقوقية  املنظمات  دع��ت 
املخت�سة  الأممية  للجهات  لرفعها  متهيدًا  اجلرائم  هذه  توثيق 
بو�سع  الفل�سطينية  املطالبات  م��ن  يعزز  مب��ا  ك��اف��ة،  ول��ل��دول 
ومنع  الإره��اب  قوائم  على  وميلي�سياتهم  امل�ستوطنني  منظمات 

عنا�سرها من دخول الدول.
"يت�سهار"، قد اختطف طالبا  م�ستوطنة  من  م�ستوطن  وكان 
اخلام�س  يف  نابل�س،  جنوب  عوريف،  قرية  يف  مدر�سته  اأمام  من 

ع�سر من ال�سهر احلايل.

االحتالل اعتقل 1228 
فلسطينيا في نيسان الماضي

*رام اهلل 
ني�سان  �سهر  خالل  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  اعتقلت 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  جميع  من  فل�سطينيا   1228 املا�سي، 
املحتّلة، بينهم 165 طفاًل، و11 امراأة، وهي اأعلى ن�سبة بحالت 
العام احلايل، و�سكلت حالت العتقال يف  العتقال منذ مطلع 

القد�س التحول الأ�سا�س يف هذه الن�سبة.
عن  �سادر  �سهري  تقرير  بح�سب  العتقال،  عمليات  وراف��ق 
انتهاكات  الفل�سطينية  الإن�سان  وحقوق  الأ���س��رى  موؤ�س�سات 
ج�سيمة بحق املعتقلني وعائالتهم، وكذلك بعد نقلهم اإىل مراكز 
منها  متفاوتة  اإ�سابات  ت�سجيل  عن  عدا  والتوقيف،  التحقيق 

بليغة بني �سفوف املعتقلني بر�سا�س جي�س الحتالل.
على  النار  اإطالق  ا�ستخدم  الحتالل  اأن  املوؤ�س�سات،  واأكدت 
طالت  التي  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  اإىل  اإ�سافة  املعتقلني، 
غالبية عائالتهم من خالل عمليات التخريب والتدمري للمنازل 
الكالب  وا�ستخدام  بالعتقال،  والتهديد  الإره���اب  وعمليات 

البولي�سية وغريها من الأ�ساليب.
وجاء يف التقرير اأّن عدد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف 
�سهر  نهاية  حّتى  وذلك  اأ�سري،   4700 نحو  بلغ  الحتالل  �سجون 
ني�سان 2022، من بينهم 32 اأ�سرية، و170 قا�سًرا، وما يزيد عن 

600 معتقل اإداري.
وكانت اأعلى ن�سبة اعتقالت خالل ني�سان، يف القد�س، وبلغت 
اأوامر  بلغ عدد  بينها 139 طفاًل وقا�سرًا، فيما  793 حالة، من 
اأمًرا، بينها  ال�ّسهر ذاته 154  ادرة خالل  ال�سّ العتقال الإدارّي 

68 اأمرًا جديدًا، و86 اأمر متديد.
�سهدتها  التي  والق�سايا  ال�ّسيا�سات  اأب��رز  التقرير  ور�سد 
واملُ��ت��غ��رّيات  ني�سان،  �سهر  خ��الل  واملعتقلني  الأ���س��رى  ق�سية 
عمليات  �سعيد  على  �سواء  الح��ت��الل،  �سلطات  تنفذها  التي 
الأ�سرى  وظروف  بواقع  يتعلق  فيما  اأو  يرافقها  وما  العتقال 
ح�سيلة  على  م�ستندًا  الح��ت��الل؛  �سجون  داخ��ل  واملعتقلني 
الّر�سد والّتوثيق واملتابعة القانونية وامليدانية التي تقوم بها 

الأ�سرى. موؤ�س�سات 

قاعدة أميركية بمطار بغداد 
الدولي تتعرض لهجوم صاروخي

*بغداد 
ال��دويل،  بغداد  مطار  يف  اجلوية  فكتوريا  قاعدة  تعر�ست 

فجر الثالثاء، لهجوم �ساروخي.
التي  فكتوريا  قاعدة  حميط  اإن  عراقي،  اأمني  م�سدر  وقال 
يتواجد فيها جنود اأمريكيون تعر�س لق�سف �ساروخي مل تعرف 
تفا�سيله، ومت تفعيل منظومة الدفاع اجلوية داخل املطار، مع 

دوي �سافرات الإنذار.
اإطالق  عن  ناجما  الق�سف  كان  اإن  نعرف  نكن  "مل  واأ�ساف 
القاعدة  اأن  مبينا  م�سرية،  ط��ائ��رات  طريق  عن  اأم  �سواريخ، 

يتواجد فيها جنود اأمريكيون.
مطلع  املهند�س  مهدي  واأب��و  �سليماين  قا�سم  اغتيال  ومنذ 
2020 تتعر�س القواعد الأمريكية بالعراق لهجمات �ساروخية 

بني احلني والآخر.

صحة غزة :مرضى األورام بالقطاع 
يعيشون واقعا صحيا مريرا

  
*غزة 

قال مدير عام جممع ال�سفاء الطبي بوزارة ال�سحة يف قطاع 
و�سعبا  مريرا  �سحيا  واقعا  اإن  �سلمية  ابو  حممد  الدكتور  غزة 
الأورام  مر�سى  ان  اىل  م�سريا  القطاع  يف  الأورام  مر�سى  يعي�سه 
وبني  بينهم  باعدت  ومعقدة  �سعبة  باأزمات  حما�سون  بالقطاع 

حقوقهم العالجية.
التع�سفية  القيود  ان  ت�سريح �سحفي  �سلمية يف  ابو  وا�ساف 
التي تفر�سها �سلطات الحتالل على حركة املر�سى عرب حاجز 
بيت حانون و�سمال قطاع غزة تهدد حياة الع�سرات من مر�سى 
املحتل.  وال��داخ��ل  ال�سفة  م�ست�سفيات  اىل  املحولني  الأورام 
�سماح  ينتظرون  باملئة من مر�سى الورام  اأكرث من 35  ان  واكد 
الحتالل لهم مبغادرة قطاع غزة منذ اأ�سهر طويلة الأمر الذي 
بال�سغط  مطالبا  خطرية  �سحية  مل�ساعفات  منهم  الكثري  عر�س 
مر�سى  بحق  الإن�سانية  غري  اجراءاته  لوقف  الحتالل  على 

الأورام والذين يتجرعون مرارة الأمل .

إزالة الحواجز اإلسمنتية حول 
مجلس النواب بوسط بيروت

*بريوت 
يف  اللبناين  ال��ن��واب  جمل�س  مبنى  عن  اأخ��ريا  احل�سار  فك 
حميط �ساحة النجمة و�سط بريوت، لكن ب�سكل جزئي، ح�سبما 

اأفادت مرا�سلة "�سكاي نيوز عربية".
وبداأت اإزالة احلواجز الإ�سمنتية التي رفعت يف املكان خالل 
بني  ا�ستباكات  من  املنطقة  �سهدته  وما  اأكتوبر   17 احتجاجات 
�سرطة جمل�س النواب واملحتجني، مما اأدى اإىل رفع هذا اجلدار 
قطع  حينها  مثل  م�سهد  يف  ومواطنيها،  ال�سلطة  بني  الإ�سمنتي 
املتظاهرون  عليه  واأطلق  الطرفني،  بني  والثقة  العالقة  ج�سور 

حينها ا�سم "جدار العار".
نوابهم  حققه  ال�سارع،  يف  حتقيقه  عن  املحتجون  عجز  وما 
الذين اأو�سلتهم النتخابات النيابية الأ�سبوع املا�سي اإىل الندوة 
ب�سام  الداخلية  وزير  وبح�سور  الإثنني،  ظهر  بع�س  الربملانية، 

املولوي.
�سهدت  التي  مايو   15 انتخابات  اأعقاب  يف  اخلطوة  وتاأتي 
الربملانية، ودخول حوايل  خ�سارة حتالف حزب اهلل لالأغلبية 
املجل�س  الإ���س��الح��ي��ة  امل��ي��ول  ذوي  اجل���دد  ال��واف��دي��ن  م��ن   12
الت�سريعي املوؤلف من 128 ع�سوا، بينهم بع�س الذين �ساركوا يف 

حركة الحتجاج.
"�سكاي نيوز  وقالت م�سادر خا�سة يف وزارة الداخلية ملوقع 
يف  العزل  ج��دار  بناء  على  عامني  من  اأك��رث  "بعد  اإن��ه  عربية"، 
اإىل  والبلديات  ال��وزارة  اآليات  حتركت  النواب،  جمل�س  حميط 

حميط املجل�س مبواكبة الوزير".
التي  الإ�سمنتية،  احلواجز  اإزالة  "بداأت  امل�سادر:  وتابعت 
 ،2019 عام  اأكتوبر   17 حراك  بعد  املجل�س  مبنى  حول  رفعت 
الإ�سمنتية  احلواجز  فوق  ن�سبت  التي  ال�سائكة  الأ�سالك  مع 
بعد  انفجار مرفاأ بريوت،  اأغ�سط�س 2020 عقب فاجعة  بنهاية 
�سل�سلة الحتجاجات التي �سهدها حميط جمل�س النواب حينها 
وحماولة اقتحام املجل�س". واأ�سافت اأن "حترك وزير الداخلية 
بعد  جاء  املجل�س  مبنى  حول  من  الإ�سمنتية  احلواجز  لإزال��ة 
منا�سدات �سعبية خ�سو�سا بعد النتخابات، وقد توا�سل املولوي 
توجيهاته  اأعطى  ال��ذي  ب��ري  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  مع 

بتخفيف الإجراءات الأمنية حول املقر النيابي".

*اخلرطوم
جتديد  ال�����س��ودان��ي��ة  ال�سلطات  رف�ست 
املتحدة  الأمم  م�ست�سارة  اإق��ام��ة  ت��اأ���س��رية 
بريطانية  �سفرية  وه��ي  مار�سدن،  روزاليند 
ل��الحت��اد  �سابقة  خ��ا���س��ة  ومم��ث��ل��ة  �سابقة 
الأوروب�����ي يف ال�����س��ودان، مم��ا ج��دد اجل��دل 
حول التوتر املتزايد يف العالقة بني البعثة 
الفرتة  ال�سودانية خالل  وال�سلطات  الأممية 

الأخرية.
يف  اخلا�سة  املتحدة  الأمم  بعثة  واأب��دت 
وقالت  للقرار،  اأ�سفها  "يونيتام�س"  ال�سودان 
منذ  ظلت  مار�سدن  اإن  الثنني  يوم  بيان  يف 
املتحدة  الأمم  فريق  مع  تعمل   ،2021 يوليو 
مقدمة  م�ست�ساريها،  كبار  كاأحد  ال�سودان  يف 
الدعم ل�سل�سلة من درا�سات التقييم املتكاملة 
حول بناء ال�سالم، والتي تهدف اإىل م�ساعدة 
وكالت الأمم املتحدة و�سركائها على ت�سميم 

على  الدعم  واحتياجات  اأول��وي��ات  وحتديد 
اتفاق  ومراقبة  وتنفيذ  ال��ولي��ات  م�ستوى 

جوبا لل�سالم.
وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر يف الآون����ة الأخ���رية 
ال�سودانية  وال�سلطات  الأممية  البعثة  بني 
خ�سو�سا بعد تلميحات رئي�س جمل�س ال�سيادة 
رئي�س  بطرد  الربهان  الفتاح  عبد  ال�سوداين 

البعثة فولكر بريت�س.
"جتاوز  اإن  اأبريل  مطلع  يف  الربهان  وقال 
والتدخل  الأمم��ي��ة  البعثة  تفوي�س  فولكر 
ال�سافر يف ال�ساأن ال�سوداين �سيوؤدي اإىل طرده 

من البالد".
املكلف  وكرر ذات التهام وزير اخلارجية 

علي ال�سادق يف موؤمتر �سحفي يوم اخلمي�س.
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  اأك���دت  البعثة  لكن 

عربية" اأن ما تقوم به لي�س تدخال يف ال�ساأن 
يف  لها  املوكلة  املهام  �سمن  وياأتي  ال�سوداين، 
يونيو  يف  ال�سادر   2524 الأم��ن  جمل�س  ق��رار 
2020. وقال فادي القا�سي املتحدث الر�سمي 
املوكلة  للمهام  وفقا  تعمل  اإنها  البعثة،  با�سم 
امل�ساعي  بينها الطالع مبهمة  والتي من  اإليها 
خمتلف  بني  النظر  وجهات  لتقريب  احلميدة 

الأطراف ال�سودانية.

*انقرة 
قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
عمليات  قريبا  �ست�سن  اأن��ق��رة  اإن  الإث��ن��ني، 
اجلنوبية  حدودها  على  جديدة  ع�سكرية 
كيلومرتا،   30 بعمق  اآم��ن��ة  مناطق  لإق��ام��ة 
هذه  من  الإرهابية  التهديدات  ل�"مكافحة 

املناطق".
واأ�ساف: "الهدف الرئي�سي لهذه العمليات 
على  للهجمات  مراكز  متثل  مناطق  �سيكون 
دون  م��ن  اآمنة"،  مناطق  )واإق��ام��ة(  ب��الدن��ا 

اخلو�س يف التفا�سيل.
"�ستبداأ  العمليات  اأن  اأردوغ���ان  واأو���س��ح 
واأجهزة  الع�سكرية  ال��ق��وات  ا�ستكمال  ف��ور 

املخابرات والأمن ا�ستعداداتها".
ومل يقدم اأردوغان مزيدا من التفا�سيل.

توغل  عمليات   3 الرتكية  القوات  و�سنت 
كربى يف �سمال �سوريا، و�سيطرت على مناطق 
على طول احلدود يف حماولة لتاأمني حدودها 
وال��ق��وات  "داع�س"  تنظيم  ت��ه��دي��دات  م��ن 

الكردية.
ال��ك��ردي��ة  ال���ق���وات  اإىل  ت��رك��ي��ا  وت��ن��ظ��ر 
الكرد�ستاين  العمال  حلزب  امتداد  اأنها  على 
وال��ولي��ات  تركيا  اأدرج��ت��ه  ال��ذي  املحظور، 
جماعة  اأنه  على  الأوروبي  والحتاد  املتحدة 

اإرهابية.
متردا  الكرد�ستاين  العمال  حزب  وي�سن 
ع�سرات  ولقي   ،1984 ع��ام  منذ  تركيا  �سد 

الآلف من الأ�سخا�س حتفهم يف ال�سراع.
ت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات اأردوغ�������ان يف وق��ت 
ال�سويد  ع�سوية  على  تركيا  فيه  تعرت�س 

م�ست�سهدة  الأطل�سي،  �سمال  حلف  يف  وفنلندا 
الكرد�ستاين  العمال  حلزب  املزعوم  بالدعم 
تركيا  تعتربها  التي  الأخ���رى  واجل��م��اع��ات 
على  قيود  بفر�س  قرارهما  وكذلك  اإرهابية، 
املبيعات الع�سكرية اإىل تركيا يف اأعقاب توغل 

اأنقرة يف �سوريا عام 2019.

السودان.. خطوة جديدة تزيد 
من توتر العالقة مع »يونيتامس«

أردوغان: تركيا ستبدأ عمليات 
عسكرية على الحدود الجنوبية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
مل ي��ت��ب��ق ال��ك��ث��ري ع��ل��ى امل���ب���اراة 
مدريد  وري��ال  ليفربول  بني  املرتقبة 
ملو�سم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 
مبلعب  �سيقام  وال���ذي   ،2022-2021

فرن�سا يوم ال�سبت املقبل.
ال��ف��ري��ق الإجن��ل��ي��زي و���س��ل اإىل 
فيما  ف��ي��اري��ال،  تخطيه  بعد  النهائي 
جتاوز الريال عقبة مان�س�سرت �سيتي يف 

املربع الذهبي.
عنه  �سي�سفر  ما  اجلماهري  وترتقب 
للفريقني  �سبق  بعدما   2022 نهائي 
نهائي  يف  �سنوات  ب�سع  قبل  التقيا  اأن 
انتهى  الذي  ذلك   ،2018 عام  البطولة 

بفوز الفريق امللكي )1-3(.
املهاجم  تعر�س   2018 نهائي  و�سهد 
يف  قوية  لإ�سابة  �سالح  حممد  امل�سري 
الكتف بعد التحام مع �سريجيو رامو�س، 
ملغادرة  لي�سطر  ان��ذاك،  الريال  مدافع 
اأثر  ما  الأول،  ال�سوط  يف  باكيا  امللعب 

بال�سلب على مردود الريدز يف املباراة.

راية التحدي
التي  الإ�سابة  تلك  �سالح  ين�س  مل 
مع  باأريحية  م�ساركته  عدم  يف  ت�سببت 
منتخب م�سر يف كاأ�س العامل 2018، اإىل 
على  ليفربول  م�ساعدة  يف  ف�سله  جانب 
الفوز يف نهائي الت�سامبيونز ليج انذاك.

اأف�سل  اأح���د  يعي�س  ���س��الح  وك���ان 
باإمكانه  وكان  الإط��الق،  على  موا�سمه 
حال  الذهبية  الكرة  بجائزة  الظفر 
للتتويج  ال���ري���دز  ق��ي��ادة  يف  جن��اح��ه 

باللقب، لكن الإ�سابة حالت دون ذلك.
ال�سفراء  الغوا�سات  جت��اوز  وف��ور 
يف ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي، خ���رج ���س��الح يف 

امل��ب��اراة  بعد  تليفزيونية  ت�سريحات 
الريال  عبور  يف  رغبته  معلنا  مبا�سرة، 
امل��ب��اراة  يف  مل��الق��ات��ه  ال�سيتي،  عقبة 

النهائية.
كثريون تفهموا �سر ت�سريحات �سالح 
ولفريقه  لنف�سه  الثاأر  يف  رغبته  ومدى 
ف�سر  فيما   ،2018 نهائي  خ�سارة  م��ن 
اإهانة  مبثابة  الت�سريحات  تلك  البع�س 

للنادي امللكي وتقليل من �ساأنه.

أسباب التحدي
النتقام يف مقدمة  تاأتي رغبة  رمبا 
رغبته  لإب��داء  امل�سري  ال��دويل  دواف��ع 
ف�سل  ال��ذي  م��دري��د،  ري��ال  مواجهة  يف 
�سابقة  مواجهات   5 يف  عليه  الفوز  يف 
تعر�س  اإذ  وليفربول،  روم��ا  فريقي  مع 
م��ب��اراة  وان��ت��ه��ت  منها،   4 يف  للخ�سارة 

واحدة بالتعادل.
ه����ذا ال���ت���اري���خ ال�����س��ل��ب��ي ل��ه��داف 
يدفعه  ال���ري���ال،  اأم�����ام  ال��ربمي��ريل��ي��ج 
اأم���ام  نح�سه  ك�سر  مل��ح��اول��ة  بحما�س 

ل  الأبطال،  ل��دوري  التاريخي  العمالق 
قد  املخيبة  �سل�سلته  نهاية  واأن  �سيما 

تاأتي يف مباراة كربى مثل النهائي.
تكون  �سد  اأخرى  اأ�سباب  هناك  لكن 
امل��الأ،  على  اأمنيته  �سالح  اإع���الن  وراء 
�سغط  حت��ت  �سي�سعه  ذل���ك  اأن  رغ���م 
و�سع  لأن��ه  وجماهرييا،  اإعالميا  هائل، 
م�سجعي  مع  مبا�سرة  مواجهة  يف  نف�سه 
امللعب  اأر�س  على  �سواء  الريال،  ولعبي 

اأو خارجه.
الكرة  نحو  �سالح  �سعي  يكون  وق��د 
الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  اأح���د  الذهبية 
اأعقبها  ال��ت��ي  ت�سريحاته،  اإط���الق  يف 
جم��ددا،  التحدي  راي��ة  تعلي  بتغريدة 
اإي��اب  يف  ال�سيتي  على  ال��ري��ال  ف��وز  ف��ور 

ن�سف النهائي.
وهذا عائد لتال�سي الهالة الإعالمية 
عاما  ال29  ب�ساحب  اأح��اط��ت  ال��ت��ي 
باأف�سل  ب��داأه  ال��ذي  املو�سم،  م�ستهل  يف 
كثريين  اأع��ني  يف  وك��ان  ممكنة  طريقة 

اأف�سل لعب يف العامل بال منازع.
ل��ك��ن ال��ن�����س��ف ال��ث��اين م��ن امل��و���س��م 

الريدز،  ملهاجم  ملحوظا  تراجعا  �سهد 
له  تعر�س  ال��ذي  الإخفاق  بعد  خا�سة 
الأمم  كاأ�س  نهائي  يف  م�سر  منتخب  مع 
زميله  بقيادة  ال�سنغال،  اأمام  الأفريقية 

�ساديو ماين.
ا�سم  ط��رح  الإع���الم  و�سائل  وب���داأت 
الكرة  �سباق  يف  ���س��الح،  م��ن  ب��دل  م��اين 
الذهبية، ما قد يكون عامال يدفع الأخري 
عرب  املواجهة،  عن  زميله  اإبعاد  ملحاولة 
ال��ري��ال  �سد  ال�����س��ورة  يف  نف�سه  و���س��ع 
قبل  عنه  احل��دي��ث  ليكرث  وج��م��اه��ريه، 
امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة. وق���د ي��ع��زز �سالح 
فر�سه بذلك يف نيل الكرة الذهبية حال 
وقيادة  الريال  من  بالفعل  الثاأر  ا�ستطاع 
اإ�سهاماته  التتويج عرب  ليفربول ملن�سات 
امللعب  اأر����س  على  واأدائ����ه  التهديفية 
�سيتحول  فحينها  املقبلة.  امل��ب��اراة  يف 
اأعني جماهري  اإىل بطل يف  حممد �سالح 
النجم  لأنه  الإع��الم،  وو�سائل  ليفربول 
بعدما  مدريد  ري��ال  قهر  ا�ستطاع  ال��ذي 
ما  بنجاح،  مهمته  واأجنز  عالنية  حتداه 

يجعله مر�سحا بقوة للكرة الذهبية.

*وكاالت
ال�سابق  الفني  املدير  ك��ريو���س،  كارلو�س  الربتغايل  اأك��د 
ملنتخب م�سر، اأنه ل يجب �سوؤاله عن اأ�سباب رحيله عن تدريب 
رئي�س  ع��الم  جمال  ���س��وؤال  يجب  اأن��ه  اإىل  م�سريا  الفراعنة، 

الحتاد امل�سري لكرة القدم.
على  يوم"  كل  "كورة  لربنامج  ت�سريح  يف  كريو�س،  وق��ال 
"جمال عالم وجمل�س الإدارة مل يحرتمونني  "احلياة":  قناة 
وجهازي الفني، ومل يحرتموا عملنا والتزامنا، لذلك ل اأعتقد 

اأنه من ال�سروري قول اأي �سيء اخر".
واأ�ساف: "ا�ساألوا وائل جمعة، �سياء ال�سيد، حممد �سوقي، 

ع�سام احل�سري، وليد العطار، كل هوؤلء يعلمون ما حدث".

تعادل األردن وقطر »تحت 23«
تحضيرا لكأس اسيا 

*وكاالت
من  دينار  األف   23 عن  تنازله  اللحام،  م�سعب  الدويل  النجم  اأكد 

م�ستحقاته املالية لدى ناديه ال�سابق الرمثا.
وكان اللحام انتقل بداية املو�سم احلايل لفريق احل�سني اإربد، حيث 

يلعب لأول مرة مب�سريته لفريق حملي غري الرمثا.
بظروف  مير  "الرمثا  ك��ووورة:  ملوقع  ت�سريحات  يف  اللحام  وقال 
مالية �سعبة قد تنعك�س على نتائجه يف بطولة الدوري، لذلك وجدت 
اأن الواجب يحتم علي التنازل عن 23 األف دينار من م�ستحقاتي كدعم 

للنادي".
بداية  اأ�سيع  كما  مالية  لأ�سباب  الرمثا  اأترك  "مل  اللحام:  وتابع 
األف دينار بهدف م�ساندة  اأنني تنازلت عن 23  املو�سم احلايل، بدليل 
اأكرب  النادي  اأفتخر به ما حييت، وق�سة ارتباطي بهذا  النادي الذي 

من املال، هو ع�سق ل يقدر باأي ثمن".
واأو�سح اللحام: "للرمثا وجماهريه ف�سل كبري على م�سعب اللحام، 
عرفت  خالله  وم��ن  و�سقلها  موهبتي  اكت�ساف  مت  ال��ن��ادي  ه��ذا  ففي 
وانطلقت لعامل النجومية والحرتاف، ومهما قدمنا له لن نوفيه حقه 

علينا".
واأردف: "اأمتنى لفريق الرمثا ا�ستعادة نتائجه املميزة يف املرحلة 
املقبلة واأدعو جماهريه الوفية للوقوف اإىل جانبه يف هذه املحنة، مبا 

يعزز من فر�سة العودة القوية".
�سعبة،  بظروف  مير  الرمثا  "نادي  بالقول:  حديثه  اللحام  وختم 
واأمتنى من اجلميع م�ساندته، مبا ميكنه من التغلب على التحديات التي 

تواجهه".
وكان اللحام قد �ساهم م�ساهمة فاعلة مع الرمثا يف املو�سم املا�سي 
"40" عاما، وخا�س  امتد ل  الدوري بعد غياب  بقيادته لإحراز لقب 

عدة جتارب احرتافية يف �سنوات م�ست يف ال�سعودية وقطر.

*وكاالت
تهكم كيليان مبابي، مهاجم باري�س �سان جريمان، على كرمي بنزميا 

جنم ريال مدريد، ولعبي يف الفريق الإ�سباين.
"لقد  الإثنني:  ال�سحفي  موؤمتره  عقب  لل�سحفيني  مبابي  وق��ال   
الر�سمية  ح�ساباتهم  عرب  ين�سرون  مدريد  ريال  لعبي  جميع  راأي��ت 

من�سورا يحمل ر�سالة )اخليانة(، ولي�س بنزميا فقط".
�سري  �سان  مدر�سة  اإىل  للذهاب  اأح��ت��اج  "ل  �ساحكا:  واأ���س��اف   

الع�سكرية، لأفهم اأن هذه الر�سائل تاأتي باأوامر عليا".
باري�س،  مع  عقدي  جتديد  مبو�سوع  املتاجرة  اأري��د  "ل  وتابع:   
اأن و�سائل الإعالم كانت تتحدث عن العالقة  اأعلم  واملبالغة يف ذلك، 
بني )كرمي وكيليان(، لكن يف املنتخب، نتحدث فقط على هام�س وجبة 

الع�ساء".
يف  اأرغ��ب  اأك��ن  مل  مدريد،  ري��ال  عن  نتحدث  نكن  "مل  وا�ستطرد: 
فر�س هذه الأ�سياء، وعندما نلتقي يف املع�سكر املقبل، اإذا �ساألني بنزميا، 

�ساأ�سرح له اأ�سباب قراري".
الإ�سبانية  الإعالم  وو�سائل  لدى اجلماهري  العارم  الغ�سب  وب�ساأن   
العقود  مالمح  ناق�سنا  بل  اأح��د،  مع  اأتفق  "مل  كيليان:  رد  مدريد،  يف 
لريال  املنتمني  واأ�سكر جميع  الأمل،  اأتفهم خيبة  ثم اتخذت قراري، 
مدريد، لقد رحبوا بي كواحد منهم، اأنا ممنت لهم فقط على كل احلب 

الذي قدموه يل".
 

نداء الوطن
"مل اأقل ل لريال مدريد، بل نعم لفرن�سا  ووا�سل املهاجم ال�ساب: 
ومل�سروع باري�س �سان جريمان اجلديد، اإنه نداء الوطن والعا�سمة، كما 

كان من ال�سابق لأوانه الرحيل جمانا".
اإىل ريال مدريد يقلل من حظوظه يف  انتقاله   وب�سوؤاله هل عدم 
باري�س  بني  املقارنة  ميكن  "ل  مبابي:  اأجاب  الذهبية؟  بالكرة  الفوز 

وريال مدريد، فالفريق الإ�سباين اأقدم بكثري".
وا�ستدرك: "قواعد الكرة الذهبية تغريت، ومل يعد النادي عامال 

موؤثرا، بل يفوز اأف�سل لعب باجلائزة".
واأمت ت�سريحاته: "الأمر مل يعد كما كان، �سيفوز بالكرة الذهبية 
من يبهر العني، ول يهم اأين يلعب، فاإذا كان الأف�سل، �سيتوج باجلائزة".

*وكاالت
ي�ستهدف بايرن ميونخ تعزيز قوة فريقه الهجومية، عرب التعاقد 

مع ال�سنغايل �ساديو ماين، مهاجم ليفربول.
يفكر  البافاري  النادي  فاإن  اأملانيا"،  �سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ووفقا 
بجدية يف جلب الدويل ال�سنغايل اإىل ملعب األيانز اأرينا هذا ال�سيف.

بالفعل لرتداء قمي�س  نف�سه يتطلع  "�سكاي" اأن ماين  اأكدت  كما 
اإمتام هذه  املقبل، ما يعزز من احتمالية  املو�سم  البوند�سليجا يف  بطل 

ال�سفقة.
القليلة  التوا�سل مع بع�سهما يف الأيام  واأ�سارت اإىل بدء الطرفني 

املا�سية، حيث تفاو�ست اإدارة النادي مع الالعب وممثليه.
ال30  �ساحب  بتوقيع  الظفر  يف  حظا  اأوفر  ميونخ  بايرن  واأ�سبح 
مبابي  كيليان  مهاجمه  عقد  جريمان  �سان  باري�س  جدد  بعدما  عاما، 

موؤخرا.
ماين،  �سم  على  للبايرن  املناف�سني  اأح��د  الفرن�سي  النادي  وك��ان 
يوقع  اأن  قبل  ال�سيف،  هذا  مدريد  ري��ال  اإىل  مبابي  لرحيل  حت�سبا 

الأخري على عقد جديد.
مكثفة بني  املقبلة حمادثات  ال4  الأ�سابيع  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن 
احتمالت  و�سط  تاأتي  التي  ال�سفقة  اإجن��از  يف  اأم��ال  وم��اين،  بايرن 

برحيل البولندي روبرت ليفاندوف�سكي عن النادي الأملاين.
الأخري  يكلف  لن  بايرن  اإىل  ماين  انتقال  فاإن  التقارير،  وبح�سب 
اأكرث من 50 مليون يورو، يف ظل انتهاء عقده مع الريدز يف �سيف 2023.

نادي الرمثا يقدر 
دعم جماهيره

*وكاالت
قدر نادي الرمثا حملة الدعم والتربعات التي بداأتها جماهريه يف 
�سبيل رفع العقوبة الدولية التي حتول دون تعاقده مع اأي لعب من 

لعبي فريق كرة القدم.
متكن  حتى  البنوك  يف  ح�سابه  اأرق���ام  عن  الرمثا  ن��ادي  واأع��ل��ن 

اجلماهري الراغبة يف تقدمي الدعم بكل �سهولة وي�سر.
اجلماهريية  بالوقفة  الزعبي  خالد  الرمثا  ن��ادي  رئي�س  واأ�ساد 
املوؤثرة بهدف اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه والتخفيف من حدة الأزمة املالية 

التي يعاين منها.
"جمهور  الإثنني:  م�ساء  في�سبوك  يف  ح�سابه  عرب  الزعبي  وكتب 
نادي الرمثا، كنتم ومازلتم و�ستبقون م�سدر الفرح وال�سعادة، ناديكم 

يناديك".
بعد  ال��دوري  بلقب  املا�سي  املو�سم  توج  ال��ذي  الرمثا  فريق  وك��ان 
غياب امتد لنحو 40 عاما، وفقد الفريق يف املو�سم احلايل العديد من 

جنومه لعدم مقدرته على �سداد م�ستحقاتهم املالية ال�سابقة.
وتراجع اأداء فريق الرمثا يف بطولة الدوري احلالية حيث اكتفى 
بجمع 7 نقاط من 7 مواجهات، وهو ر�سيد متوا�سع لفريق يحمل لقب 

البطولة.

*وكاالت
اأنخيل دي  الأرجنتيني  باأن  الإثنني،  اإ�سباين،  اأفاد تقرير �سحفي 
هذا  ل�سمه  بر�سلونة،  على  عر�س  جريمان  �سان  باري�س  جنم  ماريا، 

ال�سيف.
وانتهى تعاقد دي ماريا )34 عاما( مع باري�س �سان جريمان، بنهاية 

املو�سم اجلاري، ورحل بالفعل عن �سفوف الفريق الفرن�سي.
عر�س  مت  فقد  ديبورتيفو" الإ�سبانية،  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
دي ماريا على بر�سلونة، من اأجل التعاقد معه هذا ال�سيف يف �سفقة 
عقد  جتديد  ب�ساأن  لت��ف��اق  التو�سل  ع��دم  م��ع  خا�سة  ح��ر،  انتقال 

الفرن�سي عثمان دميبلي واقرتابه من الرحيل.
يونايتد،  ليدز  جناح  رافينيا،  الربازيلي  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
يف  فريقه  بقاء  من  الرغم  على  بر�سلونة،  لدى  الأول  اخليار  زال  ما 

الربميريليج و�سعوبة التخلي عن خدماته اإل مببلغ كبري.
بعد  ملا  ماريا،  دي  �سم  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  تاأجيل  بر�سلونة  وقرر 

معرفة املوقف النهائي لرافينيا.
دي  اأ�سهم  اأن  اإىل  الكتالونية،  ال�سحيفة  اأ�سارت  فقد  ذل��ك،  ومع 
ماريا يف بر�سلونة قد تراجعت كثريا، خا�سة واأن الالعب كان مر�سحا 

لالن�سمام يف �سيف 2017، بعد رحيل نيمار
اأن  ل��درج��ة  يوفنتو�س،  اإىل  بالنتقال  م��اري��ا  دي  ا�سم  وارت��ب��ط 
الالعب  بني  بالفعل  اتفاق  وج��ود  اأك��دت  التي  التقارير  بع�س  هناك 

والبيانكونريي.

*وكاالت
يخ�سى احتاد جدة من �سحوة الهالل املتاأخرة يف اجلولت الع�سر 
الأخرية من الدوري، خا�سة بعد انت�سار "الزعيم" عليه يف عقر داره 

اول اأم�س، 3-1، يف الأ�سبوع 27.
رامون  الأرجنتيني  تويل  منذ  ج��ولت   10 اخر  يف  الهالل  وجنح 
مواجهات،  ت�سع  يف  النت�سار  حتقيق  يف  الزعيم  تدريب  دف��ة  دي��از 

وخ�سرمباراة وحيدة، ليحقق 27 نقطة من اأ�سل 30 ممكنة.
وقل�س الهالل الفارق النقطي الذي و�سل �سابقا لع�سر نقاط، اإىل 

ثالث نقاط فقط، قبل 3 جولت من نهاية الدوري.
-2007 مو�سم  �سيناريو  تكرار  هو  الحتاديون  يخ�ساه  ما  واأك��رث 

2008، بعد اأن خ�سر فريقهم اللقب يف الأمتار الأخرية ل�سالح الهالل، 
رغم تفوقه خالل الأ�سابيع التي �سبقت فرتة احل�سم.

ووقتها كان الحتاد يف حاجة اإىل 3 نقاط يف اخر 3 مباريات له 
بالدوري ليتوج ر�سميا باللقب، لكنه ح�سل فقط على نقطتني، بالتعادل 
اأن  النتيجة، قبل  ال�سباب بنف�س  اأمام  �سد الوحدة بنتيجة 1-1، ثم 
يخ�سر يف اجلولة الأخرية اأمام الهالل بهدف يا�سر القحطاين يف جدة.
وتوقف ر�سيد الحتاد حينها عند 48 نقطة بالت�ساوي مع الهالل، 
لكن اللقب ذهب يف النهاية ل�سالح الهالل، ب�سبب تفوقه على خ�سمه يف 

املباريات املبا�سرة.
ذهابا  الحتاد  على  الهالل  فيها  ينت�سر  التي  الرابعة  املرة  وهذه 
و20182019   20122013 موا�سم  بعد  املحرتفني،  دوري  يف  واإيابا 

و20192020.
واأنهى الهالل كل من املوا�سم الثالثة يف مركز اأعلى من الحتاد، ما 

ياأمل يف تكراره خالل املو�سم اجلاري، كي يتوج بلقب الدوري.
ويحتاج الهالل خل�سارة الحتاد مباراة واحدة فقط خالل اجلولت 

الثالث املتبقية، مع فوز الأول بجميع مبارياته، كي يحقق اللقب.
الهالل  فيها  يحول  مواجهة  ثالث   ،)1-3( اأم�س  مباراة  وتعترب 
تاأخره لفوز اأمام الحتاد يف عهد دوري املحرتفني، بعد انت�ساريه 52 
يف كال�سيكو الدور الأول من دوري 20132014، و31 يف كال�سيكو الدور 

الثاين من 20162017.
يف  نظيف  بهدف  التاأخر  بعد  ف��ائ��زا  ال��ه��الل  خ��رج  امل��رت��ني،  ويف 

البداية. 
وهو  اجل��زاء،  منطقة  خ��ارج  من  الثالثة  اأهدافه  الهالل  واأح��رز 
دوري  يف  الأوىل  للمرة  الإح�سائية،  اأوبتا  ل�سبكة  طبقا  يكرره،  ما 

املحرتفني منذ مايو/ اأيار2017، حني �سجل مثلها يف مرمى الن�سر.
بالدوري ب17  الن�سر يف عدد النت�سارات  الهالل غرميه   وعادل 

فوزا لكل فريق ، خلف الحتاد �ساحب 19 انت�سارا.
 وعزز الهالل و�سافته يف ترتيب قائمة الأقوى هجوما ب56 هدفا 

خلف الحتاد �ساحب 59 هدفا.

دي ماريا معروض على برشلونة

صحوة الهالل تخيف اتحاد 
جدة من سيناريو 2008

كيروش: االتحاد المصري لم 
يحترمني.. واسألوا هؤالء عن رحيلي

لماذا وضع صالح نفسه 
في تحد مع ريال مدريد؟

*وكاالت
تعادل املنتخب الأردين حتت 23 عاما، 
مع م�سيفه القطري )1-1(، م�ساء الإثنني، 
�سمن  ال��دوح��ة،  يف  اجل��ن��وب  ا�ستاد  على 
حت�سرياتهما خلو�س نهائيات كاأ�س ا�سيا يف 

اأوزبك�ستان مطلع ال�سهر املقبل.
وتقدم تقدم اأ�سحاب الأر�س مبكرا يف 
الدقيقة 9، قبل اأن يتعادل حممد اأبو رزق 

لالأردن يف الدقيقة 20.
ووف���ق���ا ل��ل��م��وق��ع ال��ر���س��م��ي ل��الحت��اد 
مميزا  اأداء  ق��دم  املنتخب  ف��اإن  الأردين، 
من  العديد  واأ�ساع  املباراة،  �سوطي  خالل 

الفر�س.
واأجرى اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
املدرب اأحمد هايل، العديد من التبديالت، 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات وج��اه��زي��ة 

املنتخبني  بني  اللقاء  ويتجدد  الالعبني. 
يتوجه  اأن  قبل  املقبل،  اخلمي�س  م�ساء 
يف  للم�ساركة  اأوزبك�ستان  اإىل  الأردن  وفد 

النهائيات ال�سيوية.
ا�سيا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  وك��ان��ت ق��رع��ة 
يف  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب  و���س��ع��ت  )ت23( 
اأ�سرتاليا  جانب  اإىل  الثانية  املجموعة 

والعراق والكويت.

مصعب اللحام: عشقي 
للرمثا ال يقدر بثمن

بعد التجديد.. مبابي يسخر 
من بنزيما ونجوم الريال

صفقة بايرن وماني 
تدخل فترة حاسمة

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
او�سى تقرير حالة البالد 2021 باإعادة 
اأو  ربعية  مبدة  النفطية  امل�ستقات  ت�سعري 
عن  الف�ساح  مع  و�ستاء(  )�سيفا  ف�سلية 
يف  املعتمدة  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  معدل 
اإرباك  ل�سمان عدم  تامة  ب�سفافية  كل مدة 
ال�سوق واعتماد اأ�سعارا متنا�سبة مع ال�سعار 

العاملية.
التعرفة  هيكلة  باإعادة  كذلك  واو�سى 
املرتبطة  التعرفة  خ��الل  من  الكهربائية 
يف  ال�سباحية  الح��م��ال  ل��زي��ادة  بالزمن 
الطاقة  اإن��ت��اج  تكلفة  انخفا�س  اأوق����ات 
القطاعات  ت�سجيع  خ��الل  من  الكهربائية 
امل�ستهلكة للطاقة من ا�ستهالك الكهرباء يف 

هذه الوقات.
الطاقة  هيئة  دور  بتعزيز  او�سى  كما 
ال���ذري���ة الردن���ي���ة ب��ت��ط��وي��ر ا���س��ت��خ��دام 
م��ف��اع��الت اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث وال���راب���ع من 
املفاعالت ال�سغرية املدجمة والتي بداأت يف  

تزويد الطاقة يف العديد من دول العامل.
الطاقة  لتوليد  ا�ستخدامها  ميكن  والتي 
وللمجالت  امل��ي��اه  وحت��ل��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ومتابعة  والطبية،  وال�سناعية  الزراعية 
الكتلة احلرجة وم�سوؤولياتها من  مهام بناء 
وتقدمي  املوؤهلني  الردنيني  اخل��رباء  خالل 

اخلدمات فيما يت�سل بالطاقة الذرية.
بتعديل  اخريا  ال�سادر  التقرير  وطالب 

لقطاع  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال��ق��وان��ني 
و�سايف  ال��ع��ب��ور  تعليمات  مثل  ال��ك��ه��رب��اء، 
العاملية  املمار�سات  تبني  خالل  من  القيا�س 
املقا�سة  املجال والتي تتبع منهجية  يف هذا 
املالية اأو حتميل كلف النظام، اإذ اإن من �ساأن 
املالكني  غري  امل�ستهلكني  دعم  الج��راء  هذا 
تكاليف  اأي  حتملهم  وجتنب  النظمة  لهذه 

اإ�سافية.
املرتاكمة  الديون  معاجلة  �سرورة  واكد 
اطار  خارج  وحوكمتها  الكهرباء  قطاع  على 
على  والعمل  للم�ستهلكني،  الكهرباء  تعرفة 
اأو  الكهربائية  الطاقة  لبيع  اأ�سواق  اإيجاد 
التكاليف  تقليل  اإىل  �سيوؤدي  مما  متريرها 

وحتقيق اإيرادات.
واو�سى بتح�سني كفاءة �سركات الكهرباء 
العاملة يف القطاع وتخفي�س تكاليفها ون�سب 
ل��دي��ه��ا، واإع�����ادة تقييم  ال��ط��اق��ي  ال��ف��اق��د 
املتجددة  الطاقة  من  الطاقة  �سراء  اأ�سعار 
مع  والتفاو�س  والثانية  الوىل  للمرحلتني 
ال�سركات القائمة عليها، اإ�سافة اإىل الطلب 
من هذه ال�سركات تكييف حمطاتها لت�ساهم 
اأكرث يف اأن يبقى النظام الكهربائي متزنا يف 

ظل الظروف الت�سغيلية العادية.
ب���اإع���ادة تفعيل  ال��ت��ق��ري��ر  ك��م��ا ط��ال��ب 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن حم��ط��ات ال��ط��اق��ة 
اتفاقيات  تعديل  درا���س��ة  بعد  امل��ت��ج��ددة 
لتغطية  ال�سبكة  ك��ود  وت��ع��دي��ل  ال�����س��راء 

ظروف  مع  املحطات  هذه  تفاعل  متطلبات 
ت�سغيل النظام الكهربائي تغطية اأف�سل.

و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ت��ط��وي��ر ال��ق��وى 
النظام  ت�سغيل  جمال  يف  العاملة  الب�سرية 
واإ���س��راك��ه��م يف ب��رام��ج ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة 
ت�سغيل  يف  العمل  ت��ط��ورات  على  والط���الع 

النظام.
العلمي  ب��اجل��ان��ب  ب��اله��ت��م��ام  وا���س��وى 
والبحثي يف التفاقيات التي تربم �سواء مع 
ال�ست�سارية،  ال�سركات  اأو  التنفيذ  �سركات 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي امل�����س��رتك مع 
وتخ�سي�س  البحثية  وامل��راك��ز  اجلامعات 
موازنات منا�سبة لتمويل العمال امل�سرتكة، 

وميكن
الهتمام  ب��زي��ادة  اجلانب  ه��ذا  تقوية 
ملنتجي  ون�ساطاته  العربي  الحتاد  باأعمال 
الوطنية   Cigre وج��م��ع��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
العاملية   )Cigre( من  املنبثقة  الردن��ي��ة 
الردنيون  واملهند�سون  الباحثون  لي�ساهم 
م�سرتكة  ودرا����س���ات  بحثية  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
وخرباتهم  جتاربهم  زمالئهم  مع  وليتبادلوا 

يف القليم والعامل.
واك����د ����س���رورة ت��وح��ي��د امل��رج��ع��ي��ات 
التن�سيق  خ���الل  م��ن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
وبالتايل  القرارات،  اتخاذ  يف  وامل�ساركة 
قابلة  ا�سرتاتيجية  خطط  اىل  الو�سول 

. للتنفيذ

حالة البالد يوصي باعادة تسعير 
المشتقات النفطية ربعيا او فصليا

تجارة عمان: تعظيم االستقالل 
يتطلب مزيدا من التحفيز والعمل

*عمان 
اأكد جمل�س اإدارة غرفة جتارة عمان ان ال�ستقالل يعني املحافظة 
من  مزيدا  يتطلب  تعظيمه  وان  الوطن،  ومنجزات  املكت�سبات  على 
التحفيز والعمل والعتماد على الذات ملوا�سلة م�سرية الجناز والبناء 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين.
ودعا املجل�س يف بيان مبنا�سبة عيد ال�ستقالل الذي ي�سادف اليوم 
ومقدراته  التنموية  ومكت�سباته  الوطن  على  للمحافظة  الربعاء، 
حققها  التي  الكبرية  القت�سادية  لالجنازات  م�سريا  القت�سادية، 
لالأعمال  ملوطن  اململكة  حّولت  التي  املجيد  ال�ستقالل  منذ  الأردن 

والتجارة وال�ستثمار مدعومة بالأمن وال�ستقرار.
وقال "ان ذكرى ال�ستقالل هي منا�سبة عزيزة وجميدة على قلوب 
عليها  الوقوف  علينا  تفر�س  ودللت  معاين  وحتمل  الأردنيني،  كل 
واإعطاء املنا�سبة حقها وا�ستخال�س الدرو�س والعرب، وان ن�سعى جميعا 
لر�سم خارطة طريق مل�ستقبل الأردن والردنيني بقيادة جاللة امللك، 
لأ�ستكمال ما بناه الرعيل الأول الذين �سحوا بدمائهم وبذلوا الغايل 

والنفي�س لإجناز ال�ستقالل".
واخلدمي  التجاري  القطاع  با�سم  ج��اء  ال��ذي  بيانه  يف  وا���س��اف 
ع��ادي،  غري  يوما   1946 ع��ام  اأي��ار   25 ك��ان  لقد   " عمان،  بالعا�سمة 
الوطن  الغري على مقدرات ومكت�سبات  �سيطرة  التحرر من  بداية  وهو 
للنهو�س  اوح��د  ك�سبيل  ال��ذات  على  العتماد  عهد  وبداية  و�سعبه، 

بالوطن مبختلف املجالت.
 ،1923 عام  تاأ�س�ست  التي  عمان  جتارة  غرفة  ادارة  جمل�س  واكد 
امللك  جاللة  خلف  واح��دا  �سفا  يقفون  الغرفة  ومنت�سبي  التجار  ان 
مثمنني  املقد�سات،  على  الها�سمية  الو�ساية  �ساحب  الثاين  عبداهلل 
القد�س  مدينة  عن  املدافعة  والتاريخية  ال�سلبة  جاللته  مواقف 

املحتلة.
كبرية  اإجن���ازات  حقق  التجاري  القطاع  اأن  اىل  املجل�س  وا���س��ار 
خالل ال�سنوات املا�سية، واأ�سبح يلعب دورا رئي�سا بالقت�ساد الوطني 
عمل  فر�س  وتوفريه  الإجمايل  املحلي  بالناجت  م�ساهمته  خالل  من 
اليها  ي�سار  التي  ال��دول  من  اليوم  بات  الأردن  ان  موؤكدا  لالأردنيني، 

بالتطور الذي �سهده مبختلف املجالت.
تواجهه  التي  ال�سعوبات  ورغم  الجمايل  املحلي  الناجت  ان  وبني 
للمملكة  اجلارية  بالأ�سعار  منا  كورونا  فريو�س  جائحة  تبعات  بفعل 
خالل العام املا�سي 2021، ما ن�سبته 3.5 باملئة، بعدما �سجل تراجعا 

يف 2020 بن�سبة 1.8 باملئة.
واكد املجل�س ان منو الناجت املحلي الإجمايل بالعام املا�سي، ا�ستند 
م�ساهمة  ن�سبة  بلغت  حيث  القت�سادية،  القطاعات  معظم  منو  على 
قطاعات خدمات املال والتاأمني والعقار 18.8 باملئة وال�سناعة 17.3 

باملئة وجتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق 9.2 باملئة.
وبلغت ن�سبة م�ساهمة قطاعات اخلدمات الجتماعية وال�سخ�سية 
8.5 باملئة والنقل والتخزين والت�سالت 8.4 باملئة والزراعة و�سيد 
باملئة   2.4 والتعدين  باملئة   2.7 والن�ساءات  باملئة   5.2 الأ�سماك 

والكهرباء واملياه 1.9 باملئة.
ل��الأردن  اخلارجية  التجارة  حجم  ارت��ف��اع  اىل  املجل�س  وا���س��ار 
لي�سل  وا�سح  ب�سكل  املا�سي  العام  خالل  وال�سادرات"  "امل�ستوردات 
دينار يف 2020،  مليار   17.875 مع  مقارنة  دينار،  مليار   21.989 اإىل 

وبن�سبة زيادة مقدارها 23 باملئة.
العام  خ��الل  للمملكة  اخلارجية  التجارة  اأرق��ام  زي��ادة  ان  واك��د 
املا�سي، كانت ب�سبب ارتفاع قيمة امل�ستوردات اىل 15.345 مليار دينار 

مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبن�سبة زيادة مقدارها 25.4 باملئة.
املا�سي  العام  خالل  الوطنية  ال�سادرات  ارتفاع  اىل  املجل�س  ولفت 
يف  دينار  مليار   5.044 مع  مقارنة  دينار  مليار   6.040 نحو  م�سجلة 

2020، وبن�سبة زيادة مقدارها 19.7 باملئة.
واأعرب املجل�س يف بيانه عن تفاوؤله بجدية تنفيذ ما �ستخرج به 
الور�سة القت�سادية الوطنية التي وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين 
لعقدها، من تو�سيات وخمرجات للنهو�س بالقت�ساد الوطني مبختلف 

قطاعاته.
القطاعني  �سراكة حقيقية بني  اأ�س�ست جل�سور  الور�سة  ان  واأكدوا 
من  اقت�سادي  قطاع  كل  مل�ساكل  حلول  لو�سع  و�سعت  واخلا�س،  العام 
خالل الت�سخي�س للتحديات وامل�ساكل، والبدء يف و�سع حلول اإجرائية 
وتنفيذها على املدى القريب واملتو�سط والبعيد، لي�سعر النا�س بالتغيري 

احلقيقي، خا�سة يف ظل ما يعي�سونه من اأو�ساع اقت�سادية �سعبة.
والعمل  بالإجناز  م�ستمرة  عمان  جت��ارة  غرفة  ان  املجل�س  وبني 
الردن  �سهده  الذي  والجتماعي  القت�سادي  التطور  جراء  والتو�سع 
منذ بواكري التاأ�سي�س حيث ارتفع عدد الأع�ساء امل�سجلني لديها من 40 
ع�سوا عام 1923 اإىل ما يزيد على 50 األف ع�سوا يف الوقت احلايل من 

خمتلف ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية واخلدمية.
ال��واق��ع  يف  رئي�سا  دورا  لعب  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ان  اىل  وا���س��ار 
القت�سادي للمملكة من خالل توفري الب�سائع وال�سلع يف ال�سوق املحلية 
العاملة  لالأيدي  الول  امل�سغل  يعترب  كما  الغذائي،  الم��ن  وحتقيق 
بالرتويج  جلهوده  بالإ�سافة  العمل  لفر�س  الكرب  واملولد  الردنية 
لبيئة الأعمال وال�ستثمار والتجارة وتوطيد ال�سراكات مع موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س مبختلف البلدان.

المقاولين تضيء مبنى النقابة 
احتفاال بعيد االستقالل

*عمان 
اأ�ساءت نقابة املقاولني الأردنيني مبنى النقابة الكائن يف دير غبار 

بالعا�سمة عمان، وذلك احتفاًل مبنا�سبة عيد ال�ستقالل ال�76.
وبح�سب بيان �سحفي قدم نقيب املقاولني املهند�س اأمين اخل�سريي 
واأع�ساء جمل�س النقابة، بالنيابة عن الهيئة العامة للنقابة، التهنئة 
الأمري احل�سني  الأمني  الثاين وويل عهده  امللك عبد اهلل  ملقام جاللة 
بن عبد اهلل ولل�سعب الأردين مبنا�سبة عيد ال�ستقالل، متمنني دوام 

التقدم والزدهار للوطن واأبنائه حتت ظل الراية الها�سمية. 

انتخاب السالم عضوا في 
اتحاد المصارف العربية

*عمان 
ال�سامل  با�سم  املهند�س  انتخاب  عن  العربية  امل�سارف  احتاد  اأعلن 

ع�سوا يف جمل�س الإدارة.
خلود  ان��ت��خ��اب  ي�����س��ا  اأ مت  ل��الحت��اد  �سحفي  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 
ال��ع��رب،  ل��ل��م�����س��رف��ي��ني  ال����دويل  ال�����س��ق��اف ع�����س��وا يف الحت����اد 
التابعة   / العربية  املراأة  متكني  هيئة  لرئي�س  نائبا  وانتخابها 
العرب.  للم�سرفيني  الدويل  والحتاد  العربية  امل�سارف  لحتاد 
منا�سب  عدة  توىل  �سابق،  ووزير  اأردين  اقت�سادي  هو  وال�سامل 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليًا  وي�سغل  حكومية، 
الأه��ل��ي  وامل�����س��رف  ب��ن��ك،  )ك��اب��ي��ت��ال  ت�سم  ال��ت��ي  بنك  كابيتال 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�سا  لال�ستثمارات(  وكابيتال  العراقي، 

. ك لبنو ا
خربة  ولديها  القت�ساد  يف  املاج�ستري  �سهادة  فتحمل  ال�سقاف،  اما 
والرقابة  واملالية  امل�سرفية  الأع��م��ال  جم��ال  يف  عاما   25 من  اأك��رث 
ال�سمان  اموال  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�سة  من�سب  حاليا  وت�سغل  املالية، 

الجتماعي - نائب رئي�س جمل�س ال�ستثمار. 

المحتسب رئيسًا تنفيذيًا 
للصندوق األردني للريادة

*عّمان 
قرر جمل�س اإدارة �سركة ال�سندوق الأردين للريادة تعيني املهند�س 

حممد عبد املعز املحت�سب رئي�سًا تنفيذيًا لل�سركة.
ويتمتع املحت�سب بخربة تزيد عن 21 عامًا يف جمال ريادة الأعمال 
يف  خربات  املهنية  م�سريته  وت�سمل  ال�سركات،  واإدارة  وال�ستثمارات 
القطاع العام واخلا�س واملنظمات غري احلكومية، كما عمل يف عدد من 

جمال�س اإدارة �سركات يف القطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية.
ودرج��ة  الأع��م��ال،  اإدارة  يف  املاج�ستري  درج��ة  املحت�سب  ويحمل 
يف  كينت  جامعة  من  الطبية  الإلكرتونيات  هند�سة  يف  البكالوريو�س 

اململكة املتحدة.
وطني  م�سروع  هو  للريادة  الأردين  ال�سندوق  �سركة  اأن  يذكر 
يف  الإ�سهام  بهدف  خا�سة،  م�ساهمة  ك�سركة   2017 ع��ام  تاأ�س�س 
الأردن  يف  والبتكار  الأعمال  ريادة  بيئة  يف  نوعي  تغيري  اإح��داث 
جديدة  ا�ستثمار  �سناديق  اإن�ساء  ت�سهيل  خالل  من  بها،  والرتقاء 
مبا�سرة  با�ستثمارات  والقيام  املحلية،  الريادية  البيئة  تخدم 
الت�سدير،  نحو  واملوجهة  املبتكرة،  املحلية  النا�سئة  ال�سركات  يف 
على  تعمل  التي  امل��ب��ادرات  تنفيذ  جانب  اإىل  للتطوير،  والقابلة 
النا�سئة،  ال�سركات  وِفَرق  الأردنيني  الأعمال  رواد  قدرات  حت�سني 
وت�سريع  الحت�سان  وبرامج  القدرات  وبناء  التدريب  خالل  من 

امل�ستهدفة. الأعمال 
�سندوق  اأك���رب  ي��ع��ّد  ال���ذي  لل�سندوق-  الكلي  امل���ال  راأ����س  يبلغ 
البنك  ي�سهم  حيث  دولر  مليون   98 الأردن-  يف  نوعه  من  ا�ستثماري 
املركزي الأردين بقيمة 48 مليون دولر يف حني تبلغ م�ساهمة البنك 
على  للريادة  الأردين  ال�سندوق  ويعمل   . دولر  مليون   50 ال��دويل 
واملتو�سطة  وال�سغرية  النا�سئة  الأردنية  لل�سركات  التمويل  زيادة 
الطموحة  بالروؤية  متتاز  التي  تلك  ا  خ�سو�سً املبكرة،  مراحلها  يف 

واإمكانات النمو العالية.

*عمان 
نائل  الأردن  جتارة  غرفة  رئي�س  قال 
الكباريتي اإن الردن منذ اأن نال ا�ستقالله 
اإجن�����ازات  ي��ح��ق��ق  اأن  ا���س��ت��ط��اع  امل��ج��ي��د 
اق��ت�����س��ادي��ة ك��ب��رية ي�����س��ار ل��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان، 
احلكيمة  الها�سمية  قيادته  جهود  بف�سل 
اأن اململكة  واأبناء الوطن املخل�سني، موؤكدا 
وال�سعوبات  التحديات  جتاوز  على  قادرة 

وموا�سلة م�سرية البناء والتقدم.
مبنا�سبة  بيان،  يف  الكباريتي،  واأ�ساف 
ذك����رى ع��ي��د ال���س��ت��ق��الل امل��ج��ي��د ال���ذي 
الأردن��ي��ني  ان  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  ي�سادف 
مبختلف اأطيافهم يفخرون مب�سرية الوطن 
ب��واك��ري  م��ن��ذ  حققها  ال��ت��ي  والإجن������ازات 
ال�ستقالل و�سكلت نقطة حتول لبناء دولة 
م�ستمدة  الإن�سان،  وتقدر  حترتم  ع�سرية 
العربية  ال��ث��ورة  وم��ب��ادئ  اإرث  م��ن  قيمها 

الكربى.
ع��ب��داهلل  امل���ل���ك  ج���الل���ة  اأن  وت���اب���ع 
الد�ستورية  �سلطاته  ت�سلم  ومنذ  الثاين 
ووجه  اأولوياته،  �سلم  يف  القت�ساد  و�سع 
القطاع  دور  لتعزيز  املتعاقبة  احلكومات 
معه  حقيقية  ���س��راك��ات  واإق��ام��ة  اخل��ا���س 
العام  القطاع  مع  جنب  اإىل  جنبًا  واإ�سراكه 
ال�سيا�سات  ومناق�سة  ال�سيا�سات  و�سع  يف 
تطوير  وخ��ط��ط  القت�سادية  وال��ربام��ج 

القطاعات ذات امليزات التناف�سية.
واأكد الكباريتي اأهمية خمرجات ور�سة 
العمل القت�سادية التي اأجنزت بال�سراكة 
مع القطاع اخلا�س والتي تدعم وجود روؤية 
لل�سنوات  حمكمة  طريق  وخريطة  �ساملة 

بيئة  تواجه  التي  العقبات  ملعاجلة  املقبلة 
الأعمال وال�ستثمار باململكة.

الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ل��ك  روؤي����ة  اأن  وب���ني 
واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  على  تفر�س 
م�سوؤوليات لرتجمة هذه الروؤية اإىل اأفعال 
الواقع وحتويل  اأر�س  ونتائج ملمو�سة على 
التحديات اإىل فر�س حقيقية جلذب مزيد 
فر�س  لتوفري  اخلارجية  ال�ستثمارات  من 

العمل لالأردنيني.
على  ال��ق��درة  ميتلك  الأردن  اإن  وق��ال 

فهو  والأع��م��ال  ال���س��ت��ث��م��ارات  احت�سان 
عالوة  وال�ستقرار  والأم��ان  الأم��ن  موطن 
ع��ل��ى ت��وف��ر خم����زون ك��ب��ري م��ن ال��ف��ر���س 
ال�سرتاتيجية  وامل�سروعات  القت�سادية 
الكربى، ترتكز مب�سروعات الطاقة والنقل 
وال�سياحة وال�سحة وتكنولوجيا املعلومات 

والبنى التحتية وقطاع اخلدمات.
واخلدمي  التجاري  القطاع  اأن  وب��ني 
من  الوطني  بالقت�ساد  رئي�سا  دورا  يلعب 
الإجمايل  املحلي  بالناجت  م�ساهمته  خالل 
اأن  موؤكدا  لالأردنيني،  عمل  فر�س  وتوفريه 
الأردن بات اليوم من الدول التي ي�سار اإليها 

بالتطور الذي �سهده مبختلف املجالت.
التي  الأردن  جت��ارة  غرفة  اأن  واأك���د 
ال��ت��ج��اري  ل��ل��ق��ط��اع  الأوىل  امل��ظ��ل��ة  ت��ع��د 
ا���س��ت��ط��اع��ت اإجن����از ال��ك��ث��ري م��ن اخلطط 
اإدارتها  جمل�س  روؤي��ة  �سمن  و�سعتها  التي 
يف  وامل�ساهمة  التجاري  القطاع  خلدمة 
وتوفري  والتجاري  القت�سادي  الن�ساط 
والتو�سع  املحلية  لل�سوق  واخلدمات  ال�سلع 
فر�س  وتوفري  والأعمال  ال�ستثمارات  يف 
اإىل  جدد  جتاريني  �سركاء  وجذب  العمل 

اململكة.
التجاري  القطاع  با�سم  الكباريتي  ورفع 
واخل��دم��ي ب��ع��م��وم امل��م��ل��ك��ة، اأ���س��م��ى اآي���ات 
امللك  ج��الل��ة  مل��ق��ام  وال��ت��ربي��ك  التهنئة 
عبداهلل الثاين ولالأ�سرة الأردنية الواحدة 
داعيا  املجيد،  ال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 
نعمة  الأردن  على  يدمي  اأن  وجل  عز  اهلل 
البناء  م�سرية  ملوا�سلة  وال�ستقرار  الأم��ن 

والتنمية.

الكباريتي: األردن قادر على تجاوز 
الصعوبات ومواصلة مسيرة البناء

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة

مراقبة الشركات تعلن موعد 
امتحان ترخيص وكالء اإلعسار

*عمان 
التحريري  المتحان  موعد  ال�سركات،  مراقبة  دائ��رة  اأعلنت 
التاأهيلية،  الدورة  متطلبات  ا�ستكملوا  ملن  الإع�سار،  وكالء  لرتخي�س 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم الثالثاء املوافق 28 حزيران املقبل، يف 
مقر جمعية املحا�سبني القانونيني يف عمان، الواقع قرب وزارة التنمية 

الجتماعية.
لاللتحاق  الت�سجيل  يف  الراغبني  الثنني،  اليوم  بيان  يف  ودع��ت 
يف  والرقابة  الإع�سار  وك��الء  ترخي�س  وح��دة  ملراجعة  بالمتحان، 
دائرة مراقبة ال�سركات، حتى نهاية دوام يوم الأحد 29 اأيار احلايل 
ال�ساعة الثانية ظهرًا، م�سطحبني معهم هوية الأحوال املدنية،وقالت 

اإن ر�سوم اللتحاق بالمتحان تبلغ 250 دينارا.

إلعالناتكم 
في صحيفة 
065154001
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