
شركات وهمية تدعي تعاملها بالبورصة
*عمان 

حذرت اإدارة البحث اجلنائي املواطنني من التعامل 
جمال  يف  تعمل  باأنها  تّدعي  مرخ�صة  غري  �صركات  مع 
على  باحل�صول  املواطنني  وتوهم  العاملية،  البور�صة 
اأوراق  من  التاأكد  اإىل  كافة  املواطنني  داعية  اأرب��اح، 
التي  التجارية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  وتراخي�ص 

يتعاملون معها، جتنبًا لتعر�صهم لالحتيال.
العام  االمن  مديرية  با�صم  االعالمي  الناطق  وقال 

ال�صكاوى  البحث اجلنائي تعاملت مع عدد من  اإدارة  اإن 
تعر�صهم  اإثر  مواطنون  بها  تقدم  الزرقاء  حمافظة  يف 
بور�صة  ���ص��رك��ات  قبل  م��ن  واح��ت��ي��ال  ن�صب  لعمليات 
بقدرتهم  اإيهامهم  من  متكنوا  مرخ�صة،  غري  وا�صتثمار 
اأن  وبنينَّ  العاملية.  البور�صات  يف  اأموالهم  ا�صتثمار  على 
اإدارة البحث اجلنائي األقت القب�ص على �صخ�صني م�صتبه 
التحقيقات  زال��ت  وما  االأف��ع��ال،  هذه  مثل  مبمار�صتهما 

م�صتمرة يف تلك ال�صكاوى وفقًا لالإجراءات القانونية.

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و 100 دوالر الجيش يحبط عملية
 تسلل وتهريب على الحدود

داعش يبنى الهجوم الدموي على 
»حافلة جبل البشري« في سوريا

تشديد عقوبة 4 أشخاص
رقة واإليذاء  روا السَّ  كرَّ

موسكو تستدعي »سفير أوروبا«
 حول حظر عبور البضائع لكالينينجراد

إيران تستعد لتعزيز تخصيب 
اليورانيوم في محطة فوردو

*عمان 
ال��ت�����ص��ول،   م��ك��اف��ح��ة  وح���دة  ك����وادر  �صبطت   
الثالثاء، اأحد االأ�صخا�ص وهو ميار�ص مهنة الت�صول 
والفقر،  احلاجة  بتذرعه  املواطنني  على  ويحتال 

اأمام حمكمة �صمال عمان يف منطقة �صويلح.
بيان  يف  االجتماعية،  التنمية  وزارة  وقالت 
ت�صليمها  ل��دى  تبني  اإن��ه  الثالثاء،  اليوم  �صحفي 
تفتي�ص  اإج��راء  لغايات  �صويلح  اأمن  ملركز  املت�صول 
له مبكتب الق�صائية اأن بحوزته 828 دينارًا اأردنيًا، 
وعملة ورقية واحدة من فئة 100 دوالر اأمريكي، 

لي�صار اإىل ا�صتكمال االإجراءات القانونية بحقه.
امل�صبوط  عن  اال�صتعالم  ول��دى  اأن��ه  واأ�صافت 
دخل  ولديه  البالغني،  فئة  ومن  اأع��زب  اأن��ه  تبني 
متوفيان،  ووال���داه  دن��ان��ري،   404 م��ق��داره  �صهري 

ويعي�ص مع اأخ له اأي�صا اأعزب ومن فئة البالغني.
ق�ص�ص  ن�صر  يف  م�صتمرة  اأنها  ال��وزارة  واأك��دت 
واأ�صكال  �صور  يف  املواطنني  لو�صع  املت�صولني  �صبط 
الت�صول، م�صددة على �صرورة عدم تعاطي املواطنني 
اأوتعاطفهم مع املت�صولني، �صعيًا ملكافحة هذه االآفة 

يف املجتمع بال�صراكة والتعاون مع املواطن.

*عمان 
اإحدى  على  الثالثاء،  فجر  ال�صرقية،  الع�صكرية  املنطقة  اأحبطت 
واجهاتها �صمن منطقة امل�صوؤولية، حماولة ت�صلل وتهريب كميات كبرية 

من املواد املخدرة قادمة من االأرا�صي ال�صورية.
املراقبات  “اإن  العامة:  القيادة  يف  م�صوؤول  ع�صكري  م�صدر  وقال 
االأمنية  االأج��ه��زة  مع  وبالتن�صيق  احل��دود  حر�ص  لقوات  االأمامية 
قادمني  االأ�صخا�ص  من  جمموعة  ر�صدت  املخدرات،  مكافحة  واإدارة 
اإىل االأرا�صي االأردنية، حاولوا اجتياز احلدود  من االأرا�صي ال�صورية 
بطريقة غري م�صروعة، حيث تعاملت اآليات رد الفعل ال�صريع مع هذه 
القوات  يف  بها  املعمول  اال�صتباك  قواعد  تطبيق  خالل  من  املجموعة 

امل�صلحة االأردنية«.
وبني امل�صدر اأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتي�ص للمنطقة مت 
اإىل  امل�صبوطات  األف حبة كبتاجون، وجرى حتويل  العثور على 678 

اجلهات املخت�صة.
و�صدد امل�صدر على اأن القوات امل�صلحة االأردنية ما�صية يف التعامل 
م�صاع  واأية  احلدودية،  الواجهات  على  تهديد  اأي  مع  وحزم  قوة  بكل 
يراد بها تقوي�ص اأمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة اأمن وا�صتقرار 
يف  امل�صلحة  ال��ق��وات  تبذلها  التي  للجهود  ا�صتمرارًا  وذل��ك  اململكة، 

احلفاظ على اأمن الوطن وحماية املواطن من اآفة املخدرات.

*دمشق
ال��ذي  الهجوم  ع��ن  م�صوؤوليته  االإره��اب��ي  »داع�����ص«  تنظيم  اأع��ن 
ا�صتهدف حافلة مبحافظة الرقة ال�صورية، وراح �صحيته 13 ع�صكريا 

ومدنيني اثنني.
الرقة  مبحافظة  الب�صري  جبل  منطقة  يف  الدموي  الهجوم  ووقع 

التي كان ي�صيطر عليها التنظيم.
وقالت وزارة الدفاع ال�صورية اإن 11 ع�صكريا من القوات احلكومية 
ومدنيني اثنني قتلوا، واأعلن التنظيم املتطرف م�صوؤوليته عن الهجوم 

على تطبيق “تلغرام«.
“الكمني نفذته اخلاليا  اأن  االإن�صان  ال�صوري حلقوق  املر�صد  واأفاد 
النائمة لتنظيم داع�ص التي تنفذ هجمات كر وفر يف �صحراء البالد«.
ووقع واحد من اأكرث الكمائن دموية يف دي�صمرب 2020، حني لقي 
28 �صخ�صا حتفهم يف هجوم على طريق �صريع رئي�صي مبحافظة دير 

الزور �صرقي البالد.
يف يناير، �صهد �صجن ي�صم اأع�صاء “داع�ص” حماولة هروب جماعي 
بعد اأن ا�صتوىل نزالء على املن�صاأة، واأحبطت قوات �صوريا الدميقراطية 

التي يقودها االأكراد، مب�صاعدة القوات االأمريكية، حماولتهم.
املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  التحالف  قال  املا�صي،  واالأ�صبوع 
ملحاربة االإرهاب، اإنه احتجز قياديا بارزا يف التنظيم االإرهابي خالل 

عملية نفذها يف ال�صباح الباكر.
يف  اآخ��رون،  واإ�صيب  م�صرعهم،  ومدنيان  ع�صكريا   11 لقي  وك��ان 

تفجري ا�صتهدف حافلة ع�صكرية االثنني .

ان  *عمَّ
حكمني  ال��زرق��اء  ج��ن��اي��ات  حمكمة  اأ���ص��درت 
بحقهما  العقوبة  ورفعت  مكررين،  بحق  ق�صائيني 

ة 3 �صنوات. اإىل االأ�صغال املوؤقتة مدنَّ
الق�صائي،  املجل�ص  يف  العامة  االأم��ان��ة  وقالت 
اإن  )ب���را(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  الثالثاء، 
املحكمة ق�صت ويف حكم �صادر عنها بتجرمي متهم 
بجناية ال�صرقة، خالفًا الأحكام املادة )404( من 
مدة  املوؤقتة  باالأ�صغال  وو�صعه  العقوبات  قانون 
القانوين  باملعنى  مكررا  وكونه  والر�صوم،  �صنتني 
و�صعه  لت�صبح  بحقه  العقوبة  ت�صديد  رت  قرنَّ فقد 

باالأ�صغال املوؤقتة ملدة 3 �صنوات والر�صوم.
اآخ��ر  حكم  ويف  رت  ق���رنَّ املحكمة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
الأحكام  خالفًا  االإيذاء  بجناية  متهمني   3 جترمي 

وو�صع  العقوبات  قانون  من  مكرر   )334( امل��ادة 
اأحدهما باالأ�صغال املوؤقتة مدة 3 �صنوات والر�صوم، 
رت املحكمة  القانوين فقد قرنَّ وكونه مكررا باملعنى 
باالأ�صغال  و�صعه  لت�صبح  بحقه  العقوبة  ت�صديد 
املتهمني  وو�صع  والر�صوم  �صنوات   4 مل��دة  املوؤقتة 
والر�صوم  �صنتني  مدة  املوؤقتة  باالأ�صغال  االآخرين 
املوؤقتة  باالأ�صغال  و�صعهما  املكررين  من  وكونهما 

مدة 3 �صنوات.
وبينت اأن “ت�صديد العقوبة ياأتي �صندًا الأحكام 
ت�صدد  والتي  العقوبات،  قانون  من   )101( امل��ادة 
العقوبة املحكوم بها يف حال كان مرتكب اجلرمية 
الت�صديد  هذا  ومثل  اجلنايات،  ارتكاب  مكرّري  من 
على  والق�صاء  واخلا�ص  العام  الردع  لتحقيق  ياأتي 

الظواهر اجلرمية”.

*موسكو
اخلارجية  وزارة  اإن  كالينينجراد  حاكم  قال 
االحت��اد  �صفري  ال��ث��الث��اء  �صت�صتدعي  ال��رو���ص��ي��ة 
ب�صاأن  اإدي��ري��ر،  ماركو�ص  مو�صكو،  ل��دى  االأوروب���ي 
مبوجب  للمنطقة  الب�صائع  عبور  ليتوانيا  حظر 

عقوبات االحتاد االأوروبي.
واإىل  من  الب�صائع  عبور  فيلنيو�ص  وحظرت 
وبولندا،  ليتوانيا  بني  الواقعة  الرو�صية  املنطقة 
اأرج��ع��ت��ه اإىل ق��واع��د ع��ق��وب��ات االحت���اد  ف��ي��م��ا 

االأوروبي.
كالينينجراد  حاكم  عليخانوف  اأنطون  وق��ال 
حله  ميكن  و�صع  بالطبع  “هذا  الرو�صي  للتلفزيون 
�صيتم  علمي،  حد  على  الدبلوما�صية...  بالو�صائل 
ا�صتدعاء ماركو�ص اإديرير �صفري االحتاد االأوروبي 
و�صيتم   ... اخلارجية  وزارة  اإىل  غدا،  رو�صيا  لدى 

اإبالغه بالو�صع هنا«.
وزارة  من  االآن  حتى  ر�صمي  تاأكيد  ي�صدر  ومل 

اخلارجية الرو�صية ب�صاأن اال�صتدعاء.

*طهران
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  تقرير  اأظهر 
من  اليورانيوم  تخ�صيب  عملية  ت�صعد  اإي��ران  اأن 
اأجهزة  من  جمموعة  ال�صتخدام  اال�صتعداد  خالل 
الطرد املركزي املتطورة من طراز اآي.اآر-6 يف موقع 
فوردو حتت االأر�ص والتي ميكنها التبديل ب�صهولة 

املوؤلفة  وال�صل�صلة  التخ�صيب.  م�صتويات  بني  اأكرب 
اأج��ه��زة  م��ن  ث��اين جمموعة  ه��ي  م��ن 166 ج��ه��ازا 
اآي.اآر-6 يتم تركيبها يف فوردو، وهو موقع مدفون 
حتتوي  التي  الوحيدة  ال�صل�صلة  وهي  جبل،  داخل 
التي  املعدلة”  الفرعية  “الروؤو�ص  ي�صمى  ما  على 

ت�صهل عملية التخ�صيب بدرجات نقاء خمتلفة.

*عمان
و�صمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ا�صتقبل 
العهد،  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني  االأم���ري 
ال���ث���الث���اء، ���ص��م��و االأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد، نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء، وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�صعودية 
وفد  راأ���ص  على  اململكة  اإىل  و�صل  ال��ذي  ال�صقيقة، 

رفيع امل�صتوى يف زيارة ر�صمية ت�صتمر يومني.
و�صوله  لدى  ال�صعودي  العهد  ويل  ل�صمو  وجرت 
مطار امللكة علياء الدويل، مرا�صم ا�صتقبال ر�صمية، 
ال�صعودي  امللكي  ال�صالمني  املو�صيقى  عزفت  حيث 
وع�صرين  اإحدى  املدفعية  واأطلقت  االأردين،  وامللكي 

طلقة حتّية لل�صيف.
لدى  ال�صعودي  العهد  ويل  �صمو  طائرة  ورافقت 
تابعة  مقاتلة  ط��ائ��رات  اململكة،  اأج���واء  دخولها 

ل�صالح اجلو امللكي االأردين، ترحيبا ب�صموه.
بن  ها�صم  االأم���ري  �صمو  اال�صتقبال  يف  وك���ان 
احل�صني،  بن  في�صل  االأم��ري  و�صمو  الثاين،  عبداهلل 
ال�صيا�صات  جمل�ص  رئي�ص  امللك،  جاللة  م�صت�صار 
و�صمو  احل�صني،  بن  ها�صم  االأم��ري  و�صمو  الوطني، 
جلاللة  اخلا�ص  امل�صت�صار  حممد،  بن  طالل  االأم��ري 
امللك، و�صمو االأمري را�صد بن احل�صن، م�صت�صار جاللة 

امللك.
الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  اال�صتقبال  يف  كان  كما 
في�صل  االأع��ي��ان  جمل�ص  ورئي�ص  اخل�صاونة،  ب�صر 
الفايز، ورئي�ص جمل�ص النواب عبدالكرمي الدغمي، 
ورئي�ص  ال��غ��زو،  حممد  الق�صائي  املجل�ص  ورئي�ص 

الديوان  ورئي�ص  التل،  ه�صام  الد�صتورية  املحكمة 
امللكي الها�صمي يو�صف ح�صن العي�صوي، ورئي�ص هيئة 
احلنيطي،  يو�صف  الركن  اللواء  امل�صركة  االأرك��ان 
ومدير املخابرات العامة اللواء اأحمد ح�صني، ومدير 
مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�صان، وم�صت�صارو 
االأمن  ومدير  عمان،  واأم��ني  وال��وزراء،  امللك،  جاللة 
وع�صكريني،  مدنيني  م��ن  امل�صوؤولني  وك��ب��ار  ال��ع��ام، 
وال�صفريان االأردين يف الريا�ص، وال�صعودي يف عمان.

ويرافق �صمو ويل العهد ال�صعودي، وفد رفيع ي�صم 

عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  �صمو 
وزير الطاقة، و�صمو االأمري تركي بن حممد بن فهد 
ال��وزراء،  جمل�ص  ع�صو  الدولة  وزير  عبدالعزيز  بن 
وزير  الفي�صل  تركي  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  و�صمو 
بن  �صعود  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  و�صمو  الريا�صة، 
االأمري  و�صمو  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف 
احلر�ص  وزي���ر  عبدالعزيز  ب��ن  ب��ن��در  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الوطني، و�صمو االأمري في�صل بن فرحان بن عبداهلل 

وزير اخلارجية.
جمل�ص  ع�صو  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��وف��د  ي�صم  كما 

ووزير  العبيان،  حممد  بن  م�صاعد  الدكتور  ال��وزراء 
بن  ماجد  الدكتور  املكلف  االإع��الم  ووزي��ر  التجارة 
خالد  املهند�ص  اال�صتثمار  ووزير  الق�صبي،  عبداهلل 
واخل��دم��ات  النقل  ووزي���ر  الفالح،  عبدالعزيز  ب��ن 
وال�صفري  اجل��ا���ص��ر،  �صالح  املهند�ص  اللوج�صتية 

ال�صعودي يف عمان نايف بن بندر ال�صديري.
وفد  راأ�ص  على  لالأردن،  �صلمان،  ابن  زيارة  وتاأتي 
وزاري عري�ص يف اإطار جولة خارجية، ت�صمل تركيا 
وم�صر، وذلك قبيل قمة اأمريكية عربية ت�صت�صيفها 

ال�صعودية، منت�صف ال�صهر املقبل.

وت�صمل املباحثات االردنية ال�صعودية العديد من 
امللفات الثنائية و�صبل توطيد ال�صراكة االقت�صادية 
املجاالت  يف  التعاون  تكثيف  وكذلك  البلدين  بني 
الق�صايا  يف  والتن�صيق  واالقت�صادية،  ال�صيا�صية 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرك.
املنطقة عموما ف�صال  او�صاع  املباحثات  و�صتتناول 
عن تداعيات احلرب الرو�صية االأوكرانية وانعكا�صاتها 
االقت�صادية، �صيما اأزمة الطاقة وارتفاع ا�صعار النفط 
اىل جانب ارتفاع ا�صعار الغذاء العاملي وتاأثرياته على 

دول املنطقة و�صبل مواجهة هذه التحديات.

مباحثات اردنية سعودية لتعزيز التعاون الثنائي *عمان 
القيادة  قائد  الثالثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�صتقبل 

املركزية االأمريكية الفريق اأول مايكل كوريال.
وتناول اللقاء �صبل تعزيز التعاون بني االأردن والواليات املتحدة 
االإقليمية  اجلهود  اإىل  اإ�صافة  والدفاعية،  الع�صكرية  املجاالت  يف 

والدولية يف احلرب على االإرهاب، �صمن نهج �صمويل.
وح�صر اللقاء رئي�ص هيئة االأركان امل�صركة اللواء الركن يو�صف 

احلنيطي.

*عمان 
قال رئي�ص هيئة االأركان امل�صركة اللواء الركن يو�صف احلنيطي 
العربي،  اجلي�ص   – االأردن��ي��ة  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  اإّن 
ما�صية وم�صتمرة يف تطوير وحتديث ت�صكيالتها ووحداتها، من خالل 
و�صائل  جميع  وتوظيف  واملوؤهلة  املدّربة  الب�صرية  بالعنا�صر  رفدها 
التكنولوجيا املتطورة، مبا يعزز من قدرتها على حماية الوطن والدفاع 

عن حدوده وردع اأي تهديد ي�صتهدف اأمنه وا�صتقراره.
جاء حديث احلنيطي، خالل زيارته اإىل قيادة املنطقة الع�صكرية 
جني  الركن  العميد  املنطقة  قائد  با�صتقباله  كان  حيث  ال�صرقية، 

املنا�صري وقادة ت�صكيالتها ووحداتها.
امل�صلحة  القوات  وا�صتمع احلنيطي، بح�صور عدد من كبار �صباط 
االأردنية - اجلي�ص العربي، اإىل اإيجاز قدمه قائد املنطقة، حول املهام 
والواجبات العملياتية والتدريبية واللوج�صتية واخلطط امل�صتقبلية 
ت�صكيالت  جاهزية  موؤكدًا  املجاالت،  خمتلف  يف  والتحديث  للتطوير 
على  التهديد  اأ�صكال  جميع  مع  للتعامل  القتالية،  املنطقة  ووح��دات 
الوطن  اأم��ن  تقوي�ص  بها  ي��راد  م�صاع  واأي��ة  احل��دودي��ة،  الواجهات 

واملواطن.
امل�صلحة  القوات  ت�صكيالت  بتزويد  العامة  القيادة  ا�صتمرار  واأكد 
ووحداتها، مبختلف االأ�صلحة واملعدات التي متكنها من تنفيذ مهامها 
التهديدات  طبيعة  مع  ين�صجم  ومب��ا  واق��ت��دار،  بكفاءة  وواجباتها 
جاللة  وتطلعات  ل��روؤى  حتقيقًا  امل�صتويات،  جميع  وعلى  االإقليم  يف 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، م�صيدًا باجلهود الكبرية التي تنفذها 
واملعنويات  واإعجابه مب�صتوى االحرافية  املنطقة،  وتبذلها مرتبات 
العالية والكفاءة القتالية التي يتمتع بها منت�صبو املنطقة الع�صكرية 
تابع �ص2 ال�صرقية.     

الملك وولي العهد يستقبالن ولي العهد السعودي الملك يستقبل قائد 
القيادة المركزية األميركية

تطوير تشكيالت القوات المسلحة بما 
ينسجم مع طبيعة التهديدات في اإلقليم

 شخصية العام 2022

الشخصية  القيادية والمثالية 
االردنية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

تكرم وتختار 
سعادة الشيخ 

 والرجل االصيل  

مروان شوقي 
 صـــــالح

ابو ايمن 

حفظه اهلل ورعاه

 الشخصية التربوية المثالية

مساعدة المديرة االستاذة

خلود شخيدم الصقر
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*عمان 
ق���ال رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ص��رك��ة 
القيادة  اإّن  احلنيطي  يو�صف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
اجلي�ص   – االأردن��ي��ة  امل�صلحة  للقوات  العامة 
العربي، ما�صية وم�صتمرة يف تطوير وحتديث 
رف��ده��ا  خ���الل  م��ن  ووح��دات��ه��ا،  ت�صكيالتها 
واملوؤهلة وتوظيف  املدّربة  الب�صرية  بالعنا�صر 
مبا  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا  و���ص��ائ��ل  جميع 
والدفاع  الوطن  حماية  على  قدرتها  من  يعزز 
اأمنه  ي�صتهدف  تهديد  اأي  وردع  ح��دوده  عن 

وا�صتقراره.
اإىل  زيارته  خالل  احلنيطي،  حديث  جاء 
قيادة املنطقة الع�صكرية ال�صرقية، حيث كان 
جني  الركن  العميد  املنطقة  قائد  با�صتقباله 

املنا�صري وقادة ت�صكيالتها ووحداتها.
كبار  من  عدد  بح�صور  احلنيطي،  وا�صتمع 
اجلي�ص   - االأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  �صباط 
املنطقة، حول  اإيجاز قدمه قائد  اإىل  العربي، 
والتدريبية  العملياتية  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام 
للتطوير  امل�صتقبلية  واخلطط  واللوج�صتية 
وال��ت��ح��دي��ث يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، م��وؤك��دًا 
جاهزية ت�صكيالت ووحدات املنطقة القتالية، 
على  ال��ت��ه��دي��د  اأ���ص��ك��ال  ج��م��ي��ع  م��ع  للتعامل 
بها  ي��راد  م�صاع  واأي��ة  احل��دودي��ة،  الواجهات 

تقوي�ص اأمن الوطن واملواطن.
بتزويد  العامة  القيادة  ا�صتمرار  واأك��د 
ت�����ص��ك��ي��الت ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة ووح��دات��ه��ا، 
من  متكنها  التي  واملعدات  االأ�صلحة  مبختلف 

واقتدار،  بكفاءة  وواجباتها  مهامها  تنفيذ 
يف  ال��ت��ه��دي��دات  ط��ب��ي��ع��ة  م��ع  ين�صجم  ومب���ا 
حتقيقًا  امل�����ص��ت��وي��ات،  جميع  وع��ل��ى  االإق��ل��ي��م 
للقوات  االأعلى  القائد  جاللة  وتطلعات  لروؤى 
التي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  م�����ص��ي��دًا  امل�صلحة، 
واإعجابه  املنطقة،  مرتبات  وتبذلها  تنفذها 
العالية  وامل��ع��ن��وي��ات  االح��راف��ي��ة  مب�صتوى 
منت�صبو  بها  يتمتع  التي  القتالية  والكفاءة 

ال�صرقية. الع�صكرية  املنطقة 
ال�صرقية  الع�صكرية  املنطقة  اأن  اإىل  ي�صار 
اأح��ب��ط��ت، خ��الل ال��ع��ام احل���ايل، ال��ع��دي��د من 
كبرية  لكميات  وال��ت��ه��ري��ب  الت�صلل  عمليات 
ميل�صيات  نفذتها  وال��ت��ي  امل��خ��درة،  امل���واد  م��ن 

وع�صابات منظمة متواجدة على احلدود.

*البحر امليت 
اإن  ال��ف��راي��ه،  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  ق��ال 
االأردن وبتوجيهات ملكية يتعامل مع الالجئني 
الت�صهيالت  ويقدم  بحت  اإن�صاين  منطلق  من 
م��وارده، وال  لهم رغم حمدودية  كافة  املمكنة 
هذه  تقدمي  ا�صتمرار  على  جاهدا  يعمل  زال 

الت�صهيالت.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال���دويل “يورو 
الثالثاء،  للنظراء” الذي عقد  للهجرة 5  ميد 
ال��دويل  املركز  من  وبتنظيم  امليت،  البحر  يف 
وزارة  مع  بالتعاون  الهجرة،  �صيا�صات  لتطوير 
القدرات:  “�صراكات  عنوان  حتت  الداخلية، 
خالل  من  الالجئني  الحتياجات  اال�صتجابة 

تطوير الفر�ص للدول امل�صت�صيفة«.
وال  حتمل  االأردن  اأن  ال��ف��راي��ه  واأ���ص��اف 
الالجئني  ا�صت�صافة  نتيجة  كبرية  اأعباء  زال 
خلطة  ال����دويل  ال��ت��م��وي��ل  �صعف  م��ع  خ��ا���ص��ة 
اال�صتجابة االأردنية لالأزمة ال�صورية، حيث اأن 
هذا التمويل مل يتجاوز العام املا�صي ن�صبة 10 

باملئة من قيمة املبالغ املطلوبة.
واأ�صار اإىل اأن اختيار االأردن مكانا لعقد هذا 
جائحة  انتهاء  منذ  االأوىل  املرة  وهي  املوؤمتر 
كبرية  الأعداد  االأردن  ا�صت�صافة  يوؤكد  كورونا 
من الالجئني ويعد بذلك اكرب دولة م�صت�صيفة 

لالجئني بالن�صبة لعدد ال�صكان.
ياأتي  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  اأن  ال��ف��راي��ه  وب��ني 
اليوم  وهو  للجوء  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
لالجئني  تكرميا  املتحدة  االأمم  حددته  الذي 
على  ال�صوء  وي�صلط  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
قوة و�صجاعة االأ�صخا�ص املجربين على الفرار 
من اأوطانهم هربا من ال�صراعات اأو اال�صطهاد 
حل�صد  منا�صبة  العاملي  الالجئ  يوم  يعترب  كما 
بعزميتهم  واالعراف  حمنتهم  وتفهم  تعاطف 

من اأجل اإعادة بناء حياتهم.
اال�صراتيجية  التوجهات  املوؤمتر  ويناق�ص 
الهجرة  ق�صايا  حول  رفيعة  اإر�صادات  وتقدمي 
من  االأورومتو�صطية  املنطقة  يف  الرئي�صية 
حيث  واحل��وار،  االإقليمي  التعاون  تعزيز  اأجل 

االإن�صانية  التحديات  مراجعة  اإىل  ي��ه��دف 
تواجه  ال��ت��ي  واالق��ت�����ص��ادي��ة  واالجتماعية 
الدول التي ت�صت�صيف عددا كبريا من الالجئني 
ال�صوء  اإىل ت�صليط  اأرا�صيها، مثلما يهدف  على 
الرئي�صية  ال��دول��ي��ة  امل���ب���ادرات  بع�ص  ع��ل��ى 
ب�صورة  امل�صوؤولية  تقا�صم  ل�صمان  الرامية 
اإىل  اإ�صافة  الالجئني،  حماية  يف  توازنا  اكرث 
امل�صاركة  ال��دول  بني  متعمقة  مناق�صة  تعزيز 
حول الطرق التي ميكن اأن ت�صاهم بها �صراكات 
الهجرة يف زيادة قدرة الدول امل�صت�صيفة على 
وتطوير  الالجئني  الحتياجات  اال�صتجابة 

فر�ص جديدة للمجتمعات امل�صت�صيفة.
وي�صارك يف املوؤمتر الذي ت�صتمر اأعماله 3 
اأيام جهات التن�صيق الوطنية لربنامج يورو ميد 
للهجرة 5، وكبار امل�صوؤولني العاملني يف الق�صايا 
اإ�صافة  امل�صاركة،  للبلدان  بالهجرة  املتعلقة 
على  تركز  التي  الدولية  املنظمات  ممثلي  اإىل 
وخرباء  االأورومتو�صطية،  املنطقة  يف  الهجرة 

الهجرة.

*عمان 
العربي  للمجل�ص  التنفيذي  املكتب  ناق�ص 
املجال�ص  ع��ن  واملمثلون  والتنمية،  لل�صكان 
االإم��ارات،  دول  يف  لل�صكان  الوطنية  واللجان 
وال�صعودية  واجل��زائ��ر،  وتون�ص،  والبحرين، 
للمجل�ص،  الثالثة  العادية  ال���دورة  ق���رارات 
والديناميكيات  الق�صايا  اإدم����اج  وت��ع��زي��ز 
���ص��ي��ا���ص��ات  ف���اع���ل يف  ال�����ص��ك��ان��ي��ة ك��ع��ام��ل 
الوطنية  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 

وبرامج وم�صاريع التنمية االإقليمية.
ك��م��ا ن��اق�����ص االج��ت��م��اع، ال���ذي ع��ق��د عرب 
القائمة  وتراأ�صته  امل��رئ��ي،  االت�صال  تقنية 
املكتب  ورئي�صة  للمجل�ص  العام  االأمني  باأعمال 
والتنمية،  لل�صكان  العربي  للمجل�ص  التنفيذي 
رانيا العبادي، تعزيز قدرات العاملني يف ال�صاأن 
ال�صكاين حول ا�صتخدام الربجميات احلديثة، 

الوطنية  وال��ل��ج��ان  املجال�ص  ق���درات  وب��ن��اء 
لل�صكان يف جمال ال�صحة االإجنابية، واملخاطر 
االجتماعية و�صبل مواجهتها، وبحث االجتماع 
التغرّيات  تاأثري  الثالثاء،  �صحفي  بيان  وف��ق 
العربية،  ال���دول  يف  ال�صكان  على  املناخية 
موؤ�صر  ا�صتخدام  على  العربية  الدول  وتدريب 
وتبادل  والتن�صيق   ،PDCI والتنمية  ال�صكان 
املجل�ص  اأع�صاء  العربية  ال��دول  بني  التجارب 
وتعزيز  وال��ع��راق،  والتنمية  لل�صكان  العربي 
الوطنية  واللجان  املجال�ص  العاملني يف  قدرات 

لل�صكان يف جمال االإدارة املحكمة بالنتائج.
واأ���ص��ارت ال��ع��ب��ادي خ��الل االج��ت��م��اع اإىل 
التحديات الكبرية التي تواجه الدول العربية 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت  خمتلف  يف 
الق�صايا  على  اأث���رت  وال��ت��ي  واالجتماعية، 
ال�صكانية والتنموية وعلى م�صتوى رفاه وحياة 

املواطنني.
فاقمت  كورونا  فريو�ص  جائحة  اأن  وبينت 
املفرو�صة  االأعباء  من  وزادت  التحديات  هذه 
اخلطط  تنفيذ  �صري  على  واأث��رت  ال��دول،  على 
قبل  و���ص��ع��ه��ا  مت  ال��ت��ي  واال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
اأهمية التعاون  اجلائحة. ولفتت العبادي اإىل 
والتن�صيق وتبادل املعارف واخلربات بني الدول 
املالئمة  احللول  اإيجاد  على  للعمل  العربية، 
تخطيط  هناك  يكون  واأن  التحديات،  لهذه 
�صليم وموجه ومبني على اأ�ص�ص علمية حمكمة 
اإىل جانب �صرورة  املعطيات،  توازن بني جميع 
تنفيذ مبادرات واأن�صطة نوعية ت�صهم يف دعم 

الق�صايا ال�صكانية والتنموية.
ي�صار اإىل اأن املجل�ص االأعلى لل�صكان يراأ�ص 
لل�صكان  العربي  للمجل�ص  التنفيذي  املكتب 

والتنمية للعام الثاين على التوايل.

الحنيطي: تطوير تشكيالت القوات المسلحة
 بما ينسجم مع طبيعة التهديدات في اإلقليم

الفرايه: االردن يتعامل مع الالجئين من منطلق 
إنساني ويقدم لهم التسهيالت كافة

األردن يترأس اجتماع المكتب التنفيذي 
للمجلس العربي للسكان والتنمية

المعايطة: الهيئة تعمل 
على تحديث جداول الناخبين

*عمان 
املهند�ص  لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�ص  رئي�ص  قال 
مو�صى املعايطة، اإن العمل جار على حتديث وتنقيح جداول الناخبني 
وفق مكان اإقامة الناخب، متهيدا لعر�صها قبل نهاية العام احلايل حتى 

يت�صنى الأي مت�صرر ت�صويب و�صعه.
واأ�صاف لدى لقائه ممثلي جهات رقابية حملية ودولية الثالثاء، 
اجلامعات  داخ��ل  احلزبي  العمل  ممار�صة  لتنظيم  خا�صا  نظامًا  اأن 
واملعاهد التعليمية �صي�صدر قريبًا، ا�صتنادا لقانون االأحزاب الذي اأتاح 
م�صا�ص  اأو  ت�صييق  اأي  دون  احلزبي  العمل  ممار�صة  اجلامعيني  للطلبة 

بحقوقهم، ومنع التعر�ص لهم.
املالية لالأحزاب موجود حاليا لدى  امل�صاهمة  اأن نظام  اإىل  وا�صار 
املايل  الدعم  تقدمي  �صروط  �صيحدد  والذي  والت�صريع  الراي  ديوان 
لالأحزاب ومقداره واأوجه واإجراءات �صرفه، بعد اأن مت تخ�صي�ص بند 

لهذه الغاية يف املوازنة العامة.
نزاهة  ت�صمن  التي  الف�صلى  باملمار�صات  الهيئة  التزام  اإىل  واأ�صار 
و�صفافية العملية االنتخابية، موؤكدا اأهمية املراقبة على االنتخابات 
يف تطوير العملية االنتخابية منذ اإدخال مفهوم املراقبة يف انتخابات 
عام 2010 ، و�صوال اإىل االنتخابات املا�صية التي �صجلت اأقل عدد من 
يف  تغيريا  �صهدت  فقط  واحدة  حالة  منها   )18( بلغت  والتي  الطعون 

النتيجة بحكم ق�صائي.
)�صريك  وال���دويل  املحلي  امل��راق��ب  ميتلك  اأن  ���ص��رورة  اإىل  ودع��ا 
بالقانون  الالزمتني  واملعرفة  التدريب  االنتخاب(  عملية  يف  الهيئة 
ن�صمح  لن  “احليادية” الذي  مببداأ  االلتزام  عن  ف�صال  واالج��راءات، 
حتى  “مو�صوعية”  املراقبة  نتائج  تكون  اأن  اأهمية  موؤكدا  بتجاوزه، 
قد  اأخطاء  اأية  ومعاجلة  اجراءاتها  وحت�صني  تطوير  للهيئة  يت�صنى 

حت�صل و�صمان عدم تكرارها.
وخالل اللقاء الذي �صهد نقا�صا مو�صعًا حول تطوير عمل املراقبني، 
والتوعية  للتدريب  برامج  يف  املتمثلة  الهيئة  ملهام  املعايطة  عر�ص 
ال�صباب  م�صاركة  وتعزيز  واجراءاتها،  ال�صيا�صي  التحديث  بقوانني 
عن  ف�صاًل  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  لالنتخابات  وحماكاة  وامل��راأة، 
ومتابعة  اأدائها،  وتقييم  الهيئة  لعمل  الناظمة  التعليمات  مراجعة 
ا�صتكملت  بالهيئة  االح��زاب  وحدة  اأن  اإىل  م�صريا  االنتخابي،  املعهد 
ار�صفة ملفات 56 حزبًا مرخ�صًا بعد اأن مت حتويلها من ملفات ورقية 

اإىل رقمية، اإىل جانب ا�صتحداث نافذة اإلكرونية لالأحزاب.

خدمات األعيان تطلع على 
استراتيجية قطاع النقل

*عّمان 
العني  برئا�صة  االأعيان،  جمل�ص  يف  العامة  اخلدمات  جلنة  اطلعت 
النقل  وزير  مع  الثالثاء،  لقائها  خالل  احلمارنة،  م�صطفى  الدكتور 
النقل  قطاع  ا�صراتيجية  م��واءم��ة  على  ع��زاي��زة،  وجيه  املهند�ص 
االقت�صادية  العمل  ور�صة  خمرجات  مع   2027  –  2022 ل��الأع��وام 

الوطنية »وثيقة التحديث االقت�صادي«.
واأ�صار العني احلمارنة اإىل اأهمية التعاون والت�صاركية مع اأ�صحاب 
العالقة والهيئات املرتبطة يف تنفيذ ا�صراتيجية للمبادرات املدرجة 
بتنفيذ  االلتزام  �صمان  لغايات  ال��وزارة  اأداء  ومتابعة  الوثيقة،  يف 
اخلطة التنفيذية ملخرجات الور�صة مبا ي�صمن حتقيق الروؤيا للقطاع 

للعام 2033 �صمن خارطة طريق وا�صحة وحمددة بالنتائج.
بدورهم، دعا اأع�صاء اللجنة اإىل رفع ن�صبة م�صاهمة قطاع النقل 
ن�صبة  ورفع  القطاع،  يف  العمل  فر�ص  ورفع  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
واتخاذ  التنقل،  حركات  جميع  من  العام  النقل  و�صائط  م�صتخدمي 
وعدد  املبا�صرة  االإ�صابات  حوادث  خف�ص  �صاأنها  من  التي  االإج��راءات 
النقل  وزير  املرورية. من جهته، قال  الناجمة عن احلوادث  الوفيات 
اإن اإعداد اخلطة اال�صراتيجية لقطاع النقل لالأعوام 2022 - 2027 
البنك الدويل  القطاع وبالتعاون مع  جاء بالتن�صيق مع جميع �صركاء 
مرتبطة  ا�صراتيجية  اأهدافا  ت�صمنت  بحيث  االأوروب���ي،  واالحت��اد 
بجميع مبادرات روؤية التحديث االقت�صادي، واإعداد خطة تنفيذية 
القطاع.  ا�صراتيجية  مع  وبالتوازي  املبادرات  يف  املت�صمنة  للم�صاريع 
واأو�صح، بح�صور اأمني عام وزارة النقل املهند�صة و�صام التهتموين، اأنه 
العمل حاليا على تنفيذ  املوؤ�ص�صي يجري  االأداء  اأجل رفع م�صتوى  من 
عدة م�صاريع يف جمال قطاع نقل الركاب والبحري واجلوي، وال�صككي 
والب�صائع. واأ�صار الوزير اإىل و�صع �صيا�صات ال�صالمة العامة واحللول 
تقليل  يف  تتمثل  للقطاع،  اال�صراتيجية  �صمن  وتطبيقها  املرورية 
االزدحامات املرورية، واإقامة ال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�ص، 
وحت�صني البنية التحتية، واال�صتفادة من احللول والتطبيقات التقنية 

والذكية، وو�صع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

وزيرا األوقاف والشباب يكرمان 
الحافظ لكتاب اهلل محمد العنانزة

*عمان 
كّرم وزير االأوقاف وال�صوؤون و املقد�صات االإ�صالمية، الدكتور حممد 
اخلاليلة، بح�صور وزير ال�صباب الدكتور حممد فار�ص النابل�صي، الفائز 
باملركز االأول مب�صابقة اإثيوبيا الدولية حلفظ القراآن الكرمي، حممد 
التابع  القراآين،  معاذ  بن  �صعد  مركز  دار  طالب  اأح��د  العنانزة،  نوح 
لوزارة االأوقاف. وقال وزير االأوقاف، خالل احلفل الذي ح�صره كبار 
منذ  داأبت  الوزارة  اإن  وواعظات،  ووعاظ  واأئمة  الوزارة  يف  امل�صوؤولني 
عقود على تكرمي حفظة القراآن الكرمي اأ�صوة بر�صول اهلل �صلى اهلل 
اأطلقها  التي  الكرمي”  القراآن  “ختمة  ملبادرة  وتطبيقا  و�صلم،  عليه 
م�صاجد  جميع  يف  ال���وزارة  وتنفذها  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
ال��وزارة،  اأقامته  ال��ذي  االحتفال  خالل  اخلاليلة،  واأ�صاف  اململكة. 
امللك  ال�صهيد  مل�صجد  التابع  االإ�صالمي  الثقايف  املركز  يف  الثالثاء، 
األفي  من  الأكرث  الرعاية  تقدم  ال��وزارة  اأن  االأول،  اهلل  عبد  املوؤ�ص�ص 
مركز قراآين يلتحق بها �صنويا ما ال يقل عن 150 األف طالب وطالبة 
من خمتلف الفئات العمرية، وينفق عليها جميعها من موازنة الدولة، 
وتقدم خدماتها باملجان، اإ�صافة اإىل اأنها طبعت اأكرث من 5 كتب لتعليم 

اأحكام تالوة القراآن الكرمي وحفظه.
تالوة  الكرمي  القراآن  تعليم  ثقافة  تعزيز  الوزارة  موا�صلة  واأكد 
حفظ  دورات  وعقد  كورونا،  جائحة  فرة  يف  حتى  وجتويدا  وحفظا 
القراآن الكرمي وامل�صابقات الها�صمية �صنويا دون توقف، م�صريا اإىل اأن 

تعلم كتاب اهلل تعاىل يلقى رعاية ملكية �صامية.
كما اأ�صار اخلاليلة اإىل اأن “الوزارة ُتقيم امل�صابقة الها�صمية حلفظ 
ما  وخارجها،  اململكة  داخ��ل  من  حفظته  وت�صتقطب  الكرمي  القراآن 
يوؤكد اهتمام الوزارة بالقراآن الكرمي وحفظه وحفظته، ف�صال عن اأن 
الوزارة �صبق واأن �صاركت يف م�صابقات دولية خالل ال�صنوات املا�صية، 
وح�صدت جوائز متقدمة، وما هو حممد نوح العنانزة اإال �صاب اأردين 
نعتز ونفتخر به الأنه يوا�صل حتقيق روؤية االأوقاف ور�صالتها الدينية، 
ولن نتوقف عند ذلك بل �صن�صتمر يف رعاية حفظة كتاب اهلل تعاىل«.

الكرمي  للقراآن  احلافظ  العنانزة  بال�صاب  “االحتفال  اأن  واأك��د 
جيل  اإن�صاء  وهدفها  الكرمي،  للقراآن  ال��وزارة  رعاية  على  قاطع  دليل 
�صلوكه  على  اأي�صا  ينعك�ص  مبا  الكرمي  للقراآن  احلافظ  ال�صباب  من 
اإىل  م�صريا  الكرمي،  القراآن  باأخالق  �صبابنا  يتحلى  بحيث  وت�صرفاته 
اأن الوزارة ت�صري بخطى ثابتة ومتوا�صلة يف بناء دور القراآن الكرمي 
اهلل  من  االأج��ر  مبتغني  تعاىل  اهلل  كتاب  ال�صباب  وتعليم  واإعمارها 

�صبحانه وتعاىل، ولن يكون هناك تراجع عن هذا الدور مطلقا«.

الحنيطي يرعى تخريج دورة الطيران 
التعبوي ويتابع تمرين صقور الهواشم

التربية تكرم الطالب العنانزة الفائز 
بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

مستقلة االنتخاب تنشر 
تقريرها عن االنتخابات األخيرة

وزير البيئة يبحث التعاون 
المشترك مع استراليا

*عمان 
اأحمد  يو�صف  الركن  اللواء  امل�صركة،  االأرك��ان  هيئة  رئي�ص  رعى 
احلنيطي، يف قاعدة امللك عبداهلل الثاين اجلوية، حفل تخريج دورة 
العميد  امللكي  اجلو  �صالح  قائد  بح�صور  رق��م/11،  التعبوي  الطريان 

الركن الطيار حممد حيا�صات.
امللك  قاعدة  لقائد  كلمة  اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�صتمع 
عبداهلل الثاين اجلوية عرّب خاللها عن اأ�صمى اآيات التهنئة والتربيك 
جلاللة امللك مبنا�صبة احتفاالت اململكة باملنا�صبات واالأعياد الوطنية، 
التي  املتميزة  واالحرافية  العايل  امل�صتوى  اإىل  كلمته  خالل  م�صريًا 
التعبوية  امل��ه��ام  تنفيذ  خ��الل  امللكي  اجل��و  �صالح  ط��ي��ارو  بها  يتمتع 

امل�صركة مع القوات االأر�صية.
كما ا�صتمع رئي�ص هيئة االأركان امل�صركة اإىل اإيجاز ع�صكري قدمه 
التعبوي  الطريان  مدر�صة  ن�صاأة  حول  التعبوي  الطريان  مدر�صة  اآمر 
تنفيذ  ومراحل  جمريات  عن  وتف�صيالت  فيها  تعقد  التي  وال��دورات 

التمرين الليلي )�صقور الهوا�صم/2(.
خالل  واحل�صور،  احلنيطي  الركن  اللواء  �صاهد  مت�صل،  �صياق  ويف 
حفل التخريج، جمريات التمرين الليلي الذي نفذته مرتبات قاعدة 
حممد  ال�صيخ  �صمو  ل��واء  مع  بالتعاون  اجلوية  الثاين  عبداهلل  امللك 
الثاين  عبداهلل  امللك  وجمموعة  ال�صريع  نهيان/التدخل  اآل  زايد  بن 
تكنولوجيا  و�صائل  اأح��دث  فيه  ا�صتخدمت  حيث  اخلا�صة،  القوات 

العمليات الليلية.
املناطق  يف  خمتلفة  ميدانية  تطبيقات  على  التمرين  وا�صتمل 
املبنية، وعمليات اقتحام جوي ليلي باإ�صناد من الطائرات العامودية 
املقاتلة وعمليات اإنزال قوات حممولة جوًا با�صتخدام احلبل ال�صريع 
الإقتحام املباين املخ�ص�صة، باالإ�صافة اإىل رماية م�صاعل حرارية من 
الكوبرا وبالتن�صيق مع خلية  اأف 16 ورمايات لطائرات  قبل طائرات 
ال� )JTAC( والتعامل مع االأهداف الطارئة وتاأمني احلماية من قبل 

طائرات الليتل بريد، باالإ�صافة اإىل رمايات من قوة االإ�صناد االأر�صي.
املتميز  بامل�صتوى  اإعجابه  امل�صركة  االأرك��ان  هيئة  رئي�ص  واأب��دى 
الذي و�صلت اإليه القوات امل�صلحة، من حيث تن�صيق العمليات امل�صركة 
النريان  وتن�صيق  االأه��داف  اإ�صابة  ودقة  العالية،  واملهارات  الليلية 

بالتعاون مع القوات االأر�صية.
امللحقني  من  ع��دد  ح�صره  ال��ذي  والتمرين  التخريج  نهاية  ويف 
الع�صكريني للدول ال�صديقة وال�صقيقة وعدد من كبار �صباط القوات 
امل�صلحة، وّزع رئي�ص هيئة االأركان امل�صركة ال�صهادات على م�صتحقيها.

*عمان 
كّرم وزير الربية والتعليم الدكتور وجيه عوي�ص، الطالب حممد 
عجلون،  تربية  للبنني/  الثانوية  كفرجنة  مدر�صة  من  العنانزة  نوح 
الفائز باملركز االأول يف امل�صابقة الدولية حلفظ القراآن الكرمي، والتي 
اأقيمت يف اثيوبيا، مب�صاركة اأكرث من 50 دولة من جميع اأنحاء العامل.

االأردن يزخر  اأن  الثالثاء،  للوزارة،  بيان  الدكتور عوي�ص يف  واأكد 
حر�ص  مبينا  كافة،  التخ�ص�صات  من  املواهب  واأ�صحاب  باملبدعني 

الوزارة على تكرمي هوؤالء املتميزين ودعمهم وت�صجيعهم.
م�صابقة  الربوية  ن�صاطاتها  و�صمن  �صنويا  تقيم  الوزارة  اأن  وبني 
الربوي  امليدان  مع  امل�صتمر  التوا�صل  موؤكدا  الكرمي،  القراآن  حلفظ 

للك�صف عن الطلبة املتميزين.
واأ�صار عوي�ص اإىل اأن الوزارة حتر�ص على ترجمة روؤى جاللة امللك 
عبداهلل الثاين من خالل مدار�ص امللك عبداهلل الثاين للتميز، وتتابع 
الطلبة املبدعني واملتميزين لت�صجيعهم و�صقل مواهبهم اأينما كانوا ويف 

التخ�ص�صات كافة.
على  والتعليم  الربية  وزارة  جانبه،  من  العنانزة،  الطالب  و�صكر 
هذا التكرمي الذي يعترب تكرميا لكل املبدعني، مبينا اأن امل�صابقة جرت 
مب�صاركة اأكرث من 50 دولة من جميع اأنحاء العامل، وبح�صور اأكرث من 

40 األف م�صاهد يف ملعب اثيوبيا الدويل لكرة القدم.

*عمان 
االإل��ك��روين،  موقعها  على  لالنتخاب،  امل�صتقلة  الهيئة  ن�صرت 
ت�صلمه  والذي  االأخ��رية،  االنتخابية  العملية  جمريات  عن  تقريرها 
العمليات  خلدمة  تو�صيات  مت�صمنا  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

االنتخابية املقبلة مبا يرفع من�صوب الثقة فيها.
املحافظات  جمال�ص  النتخابات  التف�صيلي  التقرير  واأو���ص��ى 
املا�صي،  اآذار  يف  جرت  التي  عمان  اأمانة  وجمل�ص  البلدية  واملجال�ص 
فرات  خ��ارج  البلدية  واملجال�ص  املحافظات  جمال�ص  دور  بتعزيز 
املراأة  لتعزيز م�صاركة  الوطنية  واإعداد اال�صراتيجيات  االنتخابات، 
املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  احلزبية،  واحلياة  االنتخابات  يف  وال�صباب 
املختلفة، ف�صاًل عن ت�صمني موازنة االنتخابات �صمن موازنة م�صتقلة 
بقانون املوازنة العامة للدولة، بداًل من اعتبارها نفقات طارئة �صمن 

موازنة وزارة املالية.
واأ�صار اإىل اأهمية مراجعة تعليمات نقل االإقامة يف دائرة االأحوال 
املدنية، وتنفيذ برنامج وطني للم�صح امليداين لتحديث قاعدة بيانات 
مكان االإقامة وتو�صيعها بحيث ت�صمل االإحداثيات )جي اآي اأ�ص( لكل 
اأ�صماء  مع  االإداري��ة  التق�صيمات  اأنظمة  مواءمة  اإىل  اإ�صافة  عنوان، 

االأحياء والكودات املعتمدة.
االإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�ص  �صجل  اإن�صاء  التو�صيات،  �صملت  كما 
وتوزيعهم اجلغرايف، ومراجعة وتوحيد القوانني الناظمة لالنتخابات 
البنية  تطوير  جانب  اإىل  الناظمة،  االأح��ك��ام  يف  التفاوت  ملعاجلة 
االأم��ن  منظومة  وحت��دي��ث  االإل���ك���روين،  ال��رب��ط  بعملية  التحتية 

ال�صيرباين واأمن املعلومات يف الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب.
اال�صتعدادات  عن  تف�صيلية  وبيانات  �صروحات  التقرير،  وت�صمن 
الهيئة،  طبقتها  التي  االإج���راءات  وكذلك  االنتخابات  �صبقت  التي 
تالها  وما  االنتخابات  نتائج  عن  واالإح�صائية  التنفيذية  واملعلومات 

من طعون ق�صائية.

*عمان 
بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وال�صفري االأ�صرايل 
يف عمان برنارد لين�ص، الثالثاء، اأوجه التعاون والتن�صيق امل�صرك بني 
اجلانبني. وبحث اجلانبان التعاون البيئي ال �صيما يف جمال التقنيات 
احلديثة لتقليل كميات املياه املطلوبة لري املحا�صيل واملحافظة على 
من  الكيماوية،  االأ�صمدة  عن  واال�صتغناء  االإنتاج،  وزي��ادة  الرطوبة 
�صمن  الطعام  وبقايا  واحليوانات  النباتات  خملفات  ا�صتخدام  خالل 
يف  ا�صتخدمت  التي  التقينات  هذه  اأن  �صيما  ال  مدرو�صة،  علمية  اآلية 

ا�صراليا وال�صني، اأثبتت جدواها ونتائجها اجليدة.
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*عمان 
االأردن،  ل��دى  ال�صعودي  ال�صفري  ق��ال 
�صمو  زي��ارة  اإن  ال�صديري،  بندر  بن  نايف 
عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  االأم��ري 
ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
الدفاع لالأردن اليوم الثالثاء، تعد تاأكيدًا 
الرا�صخة  االأخ��وي��ة  والو�صائج  للروابط 
والتاريخية التي جتمع بني قيادتي اململكة 
االأردن��ي��ة  واململكة  ال�صعودية  العربية 
ال�صقيقني،  �صعبيهما  وب��ني  الها�صمية، 

ووحدة امل�صري امل�صرك.
ت�صريح  يف  ال�صديري  ال�صفري  وا�صاف 
لوكالة االنباء االأردنية ) برا(، اأن زيارة 
�صمو ويل العهد لالأردن ولقاءه بجاللة امللك 
لعالقات  تر�صيخًا  تاأتي  الثاين  عبداهلل 
بني  املجاالت  كافة  يف  والتن�صيق  التعاون 
كونها داللة  ال�صقيقني، ف�صال عن  البلدين 
الطموحات  وتلبية  التطلعات  لتحقيق 
ال�صعبية واالرتقاء بكافة اأوجه العالقات 
وعزمهما  ال�صقيقني،  البلدين  بني  القائمة 
بني  االقت�صادي  التعاون  وت��رية  رفع  على 
القطاعني  حت��ف��ي��ز  خ���الل  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن 
تبادالت  اإىل  للو�صول  واخلا�ص  احلكومي 
ن��وع��ي��ة حتقق  جت���اري���ة وا���ص��ت��ث��م��اري��ة 

طموحات ال�صعبني ال�صقيقني.
واو�صح ال�صفري ال�صديري ان زيارة �صمو 
البلدان  ميلكه  ما  اي�صا  تعك�ص  العهد  ويل 
م�صتهدفات  حتقيق  يف  وت�صهم  اإمكانات  من 

التحديث  وروؤي��ة   ،  2030 ال�صعودية  روؤية 
ور�صة  خمرجات  عن  املنبثقة  االقت�صادي 
العمل االقت�صادية الوطنية التي عقدت يف 
الديوان امللكي الها�صمي االأردين بتوجيهات 

ملكية.
االأهمية  غ��اي��ة  يف  ال��زي��ارة  ان  وق���ال 
العالقات  نقل  على  �صتعمل  اأن��ه��ا  خا�صة 
واإىل  نوعية  نقلة  االأردن��ي��ة  ال�صعودية 
مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعك�ص 

على البلدين ال�صقيقني وتطلعات �صعبيهما، 
والتعاون  التقارب  من  مزيد  على  وتعمل 
امللفات  ك��اف��ة  يف  واالن�����ص��ج��ام  وال��ت��ك��ام��ل 

امل�صركة.
)برا- �صالح اخلوالدة(

*عمان 
رع���ت ���ص��م��و االأم�����رية م��ن��ى احل�����ص��ني، 
الثالث  ال��ف��وج  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ال��ث��الث��اء، 
منى  االأمرية  كلية  مر�صحات  من  والع�صرين 
يف  الع�صكري  للجناح  التابعة  للتمري�ص، 

جامعة موؤتة.
ثم  امللكي،  بال�صالم  االح��ت��ف��ال  وب���داأ 

تفقدت �صموها طابور اخلريجات.
وه����ن����اأت ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��ق��ي��د 
خالل  لها  كلمة  يف  املطر،  خلود  الطبيب 
وبناته  واأبنائه  وقائده  الوطن  احلفل، 

ب��ت��خ��ري��ج ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة م��ن م��الئ��ك��ة 
. حمة لر ا

عملت  الكلية  اأن  املطر  العقيد  وبينت 
ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب اخل��ري��ج��ات على 
يف  دوره��ننَّ  الأخذ  والعلوم،  املعارف  خمتلف 

خدمة الوطن.
جمل�ص  ق���رار  الكلية  عميد  وق����راأت 
درجة  اخلريجات  منح  املت�صمن  العمداء 

البكالوريو�ص يف التمري�ص.
االأم��رية  �صمو  وزع��ت  احلفل  نهاية  ويف 
على  التقديرية  اجل��وائ��ز  احل�صني  منى 

اإىل  موؤتة  جامعة  علم  و�ُصلم  م�صتحقيها، 
اأق�صمن  اللواتي  الثانية  ال�صنة  تلميذات 
على حمل الراية واحلفاظ عليها مرفوعة 

عالية.
مدير  وّزع  التخريج،  ملرا�صم  وا�صتكمااًل 
العميد  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع���ام 
على  ال�صهادات  الزريقات  يو�صف  الطبيب 

اخلريجات.
موؤتة  جامعة  رئي�ص  احل��ف��ل  وح�صر 
امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط  كبار  م��ن  وع��دد 

االأردنية – اجلي�ص العربي.

*عمان 
الذي  القد�ص  على  عني  برنامج  �صلط 
عر�صه التلفزيون االردين، االثنني، ال�صوء 
واحل�صارية  الدينية  الكنوز  اأهمية  على 
االأق�صى،  امل�صجد  مبخطوطات  الكامنة 
والتي يعمل مركز خمطوطات امل�صجد على 
تقريره  يف  ال��ربن��ام��ج  وع��ر���ص  ترميمها. 
م�صاهد  ال��ق��د���ص،  يف  امل�����ص��ور  اال���ص��ب��وع��ي 
بها  ي��ق��وم  ملخطوطات  ترميم  عملية  م��ن 
ترميم  يف  اخلبرية  اأو�صحت  حيث  املركز، 
املرحلة  م�����ص��روع  ومن�صقة  امل��خ��ط��وط��ات 
الرابعة ملركز ترميم املخطوطات، �صمر منر 
�صهد ترميم ثالثني وثيقة،  العام  اأن هذا   ،
و10مل��رك��ز  االإ���ص��الم��ي  للمتحف  منها   10
االخرية  وثائق  الع�صر  كانت  فيما  ال��راث، 
اإطار االوقاف االإ�صالمية، وتعود  من خارج 
مت  اأن��ه  م�صيفة  اخ��رى،  ملوؤ�ص�صات  ملكيتها 

ترميم م�صحفني من العهد العثماين.
ال��رم��ي��م بع�ص  ك��م��ا ع��ر���ص خ����رباء 
ومنها  عليها،  يعملون  ال��ت��ي  املخطوطات 
لالإمام  النووية”  “االربعون  خمطوطة 
ومت  االيوبية  للفرة  تعود  والتي  النووي، 
ن�صخة  عن  النووي  تلميذ  بوا�صطة  ن�صخها 
املوؤلف، ما يجعلها من النفائ�ص املوجودة يف 

اإبراهيم ابو ع�صلة،  املركز، بح�صب اخلبري 
“اأ�صباب  خمطوطة  اأي�����ص��ًا  ع��ر���ص  ال���ذي 
والتي  الواحدي  لالإمام  النادرة  النزول” 

يبلغ عمرها 810 �صنوات.
ب���دوره���ا، اأو���ص��ح��ت اخل���ب���رية زي��ن��ب 
التكروري املراحل التي متر بها املخطوطات 
بالفهر�صة  وتبداأ  الرميم،  عملية  خ��الل 
التعقيم  ثم  ومن  الفوتوغرايف  والتوثيق 
واإزال������ة ال��رم��ي��م ال���ق���دمي وال��ت��ن��ظ��ي��ف 
الكيميائي، مع مراعاة نوع املحلول املنا�صب 

للحفاظ على احلرب.
الزميل  يقدمه  الذي  الربنامج  والتقى 
ج��ري��ر م��رق��ة، ع��رب ات�����ص��ال ف��ي��دي��و من 
القد�ص،  خمطوطات  مركز  مبدير  القد�ص، 
عملية  اأن  اأو���ص��ح  ال���ذي  �صهابي،  خ�صر 
وهي  املعمر”،  لالأثر  “اإحياء  هي  الرميم 
عامليًا،  وم��وح��دة  فنية  جمالية  عملية 

وتعتمد على مهارة املرمم.
امل��رك��ز هو  اأن م��ا ي��ق��وم ب��ه  واأ����ص���اف 
الورق،  وترميم  الن�صو�ص  الإحياء  حماولة 
دائم  ب�صكل  املخطوطات  هذه  حفظ  بهدف 

واالحتفاظ بن�صخ اإلكرونية يف التداول.
ميلك  امل��رك��ز  اأن  اإىل  �صهابي  واأ����ص���ار 
طاقمًا جيدًا من املرممني، اإىل جانب طاقم 

عن  معربا  حاليًا،  التدريب  حت��ت  جديد 
االوق��اف  ووزارة  الها�صمي  لالإعمار  �صكره 
الذات  على  لالعتماد  الفر�صة  اإتاحة  على 
عاتقه  على  يحمل  جديد  جيل  بتاأهيل 

م�صوؤولية ترميم املخطوطات فيما بعد.
التي  امل��خ��ط��وط��ات  ع���دد  اأن  واأ����ص���اف 
ال1200  يفوق  ترميمها  على  املركز  يعمل 
خمطوطة، حيث مت ت�صنيفها بح�صب حجم 

ال�صرر كخطوة اأولية.
وقال �صهابي اإن معظم املخطوطات التي 
يحتويها املركز ُتعد قطعًا نادرة، ومن اأهمها 
واأبرزها  الغزايل  االإمام  موؤلفات  جمموعة 
التي  الدين”  ع��ل��وم  “اإحياء  م��و���ص��وع��ة 
ما  ان  اإىل  الفتا  اأج��زاء،  اأربعة  من  تتكون 
يزيد عن 80 باملئة من خمطوطات امل�صجد 
االأق�صى املبارك، تندرج حتت قائمة العلوم 
جماالت  اإىل  البقية  تذهب  فيما  الدينية، 

علمية كالريا�صيات والفلك وغريها.
ترميم  على  يعمل  امل��رك��ز  اأن  اأك���د  و 
اإحيائها  واإع���ادة  املخطوطات  ه��ذه  جميع 
ومن  واحرافية،  علمية  بطرق  وفهر�صتها 
ثم  ومن  للباحثني،  واإتاحتها  ت�صويرها  ثم 
حفظها لالأجيال القادمة يف خزائن خا�صة 

بدرجات حرارة ون�صبة رطوبة منا�صبتني.

السفير السعودي: زيارة ولي العهد لالردن 
تأكيد للروابط االخوية بين القيادتين والشعبين

تخريج الفوج الثالث والعشرين 
من كلية األميرة منى للتمريض

عين على القدس يسلط الضوء على 
عملية ترميم مخطوطات االقصى

مقال رئيس التحرير

ت��ف��وق��وا على  االردن���ي���ون 
 ( ا�صتحداث  خالل  من  والكوريني  واليابانيني  االمل��ان 

يف  اخر  كر�صي  زيادة  خالل   ومن  البا�صات  يف   ) احلديدية  املوا�صري 
الكو�صر  با�صات  يف  املاتور(   ( كر�صي  وهو  ال�صائق  بجنب  البا�ص  
ال�صغرية ولال�صف حتى رجال املرور يجل�صون على هذا الكر�صي بحجة 
عدم التاأخري عن الدوام كما ان بع�ص رجال ال�صرطة الذين يطبقون 
يف  احلديدية  باملوا�صري  مي�صكون  وهم  بالبا�صات  ي�صعدون  القانون 
منظر م�صتهجن وم�صني ولال�صف اي�صا ترخ�ص البا�صات �صمن وجود 
هذه املوا�صري، والطامة الكربى ان رجال املرور ال يخالفون البا�صات 
على وجود راكب زيادة يجل�ص على كر�صي املوتور ، وكثرية هي احلاالت 
التي تر�صد ان البا�ص  حمولته تفوق �صعة احلافلة مبراحل ،  و�صبق 
وامل�صهد  راك��ب   )46( حمولته  كو�صر  با�ص  ال�صري  رج��ال  �صبط  اأن 

يتكرر دون رقيب او ح�صيب حتى يف ظل تنامي جائحة كورونا .
تلك احلافالت لها عددًا حمدودًا من الركاب  ومن غري املقبول اأن 
فاأن  لالأ�صف  ولكن   ، ي�صاعده  اأو من  �صائق تلك احلافلة  يتعدى عليها 
عدد الركاب يف تلك احلافالت كاد ي�صبح �صعفي عدد الركاب امل�صموح 
بهم اأو �صعة تلك احلافلة والتي من املمكن اأن تت�صبب بحوادث اليمة 
ال�صائق  ق��درة  عدم  ب�صبب  قيادته  اأثتاء  احلافلة  ول�صائق  للركاب 
ال�صيطرة على احلافلة من ناحية وزيادة ن�صبة االإ�صابات ب�صكل كبري 

جدًا يف حال تعر�ص احلافلة لتدهور من ناحية اأخرى . 
يف ال�صنوات االخرية هناك تراخي يف خمالفة هذه البا�صات التي 
اأو  تتجاوز احلمل املقرر �صواء تلك العاملة على اخلطوط الداخلية 
اخلطوط اخلارجية ، اما احلموالت والتجاوزات يف با�صات اجلامعات 

قبل اأزمة كورونا فهي ) فالج وال تعالج( .
العام النها تركت  النقل  الدولة ف�صلت ف�صل ذريع يف حل م�صكلة 
الفو�صوية  االهلية  والقطاعات  اخلا�ص  للقطاع  مفتوحة  االب��واب 
امللف والذي يبكيك  وهناك رائحة ف�صاد بائن بينونة كربى يف هذا 
)با�صات ال�صردين( اأو با�صات مقدو�ص الباذجنان كما ي�صميها النا�ص 
مكد�صة  متهالكة،  با�صات  و�صط  ومتعبة  منهكه  �صغرية  اأج�صاد  حيث 
فوق بع�صها، لنقل اأ�صحابها اإىل مدار�صهم البعيدة عن مناطق �صكناهم، 
املحافظات،  كافة  يف  �صعبية  احياء  بني  �صباحا  تدور  البا�صات  هذه 
وتنهي مهمتها بعد الظهرية بعملية نقل اأخرى من املدر�صة اإىل املنازل. 

يفتقر  وغالبيتها  الرديئة،  ال�صيانة  ذات  البا�صات  هذه  م�صهد 
ميكنها  كيف  ت�صاوؤل:  اأم��ام  اجلميع  ي�صع  الرخي�ص،  �صروط  الأدن��ى 
م�صتواهم  يعرف  فال  �صائقوها  اما  مدار�ص؟  طلبة  نقل  يف  تعمل  اأن 
التعليمي، وال ما اإذا كانوا اأ�صحاب ا�صبقيات ام ال، ليو�صع ابناوؤنا اأمانة 

يف اأيديهم؟.
ال  البا�صات  هذه  وم�صاكل  حوادث  فق�ص�ص  هنا؛  االأمر  يتوقف  ال 
تنتهي، اأمام التباطوؤ احلكومي يف �صبطها و�صبط �صائقيها، ومراقبتها، 
ورف�ص حتملها م�صوؤولية الطلبة، وحماولة تاأمينهم بو�صائل نقل اآمنة، 

ول�صائقني معروف تاريخهم اجلنائي على االأقل. 
العبارات،  من  وغريها  البندورة”،  “بك�صة  اأو  ال�صردين”،  »علبة 
يطلقها الطلبة على هذه البا�صات، يف اإ�صارة الكتظاظها وح�صر الطلبة 
غياب  ظل  ويف  متهالكة  با�صات  غالبا  النها  بقيمتها،  وا�صتهانة  فيها، 
منظومة نقل عام حيوية عن �صوارع ومدن وبلدات وقرى اململكة، فاإن 
طلبة املدار�ص احلكومية يقعون حتت مطارق املعاناة اليومية للو�صول 

اإىل مدار�صهم . 
وي�صتمر م�صهد االأمل يف ظل “علب ال�صردين”، اذ تتجول يف ال�صوارع 
لنقل الطلبة، مع عدم التزام �صائقيها بقوانني ال�صري، كال�صرعة و�صعة 
البا�ص، و�صيانته، اإذ اأن حمولة البا�ص تكون م�صاعفة عما هو م�صموح 
به، و�صرعته تتنوع وفق مزاجية ال�صائق، لتعجله يف نقل وجبة ثانية 

من الطلبة يف با�صه، بعد اإنهاء الوجبة االأوىل.
وعلى الرغم من عدم ر�صا  االأهايل عن هذه الو�صائل التي تنقل 
ابناءهم ، تبقى اخليار الوحيد املتاح اأمامهم، يف وقت مل تزل اجلهات 
غري  ال�صري،  واإدارة  والنقل؛  والتعليم  الربية  ك��وزارت��ي  الر�صمية 

معنيتني بخلق حلول م�صتدامة لهذه الظاهرة املوؤرقة.

خالد خازر الخريشا

يوميات راكب 
باص عالواقف ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

فعاليات مهرجان صيف األردن 
تنطلق الجمعة المقبلة

*عمان 
للرابع والع�صرين من حزيران  املوافق  املقبل،  تنطلق يوم اجلمعة 
احلايل، فعاليات مهرجان �صيف االأردن، والتي �صت�صتمرُّ حتى ال�صاد�ص 

والع�صرين من �صهر اآب املقبل يف جميع حمافظات اململكة.
م�صاًء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  من  ال�صيفي  املهرجان  فعاليات  وتبداأ 
�صة التي مّت حتديدها م�صبقًا  وحتى العا�صرة لياًل، �صمن املواقع املخ�صّ

الإقامة االأن�صطة املتنوعة يف كلِّ حمافظة.
للمواطنني  جمانية  وتثقيفية  ترفيهية  اأجواًء  الفعاليات،  وتوّفر 
وزّوار اململكة من خمتلف الفئات العمرية، من خالل عر�ص م�صرحيات 
وفنينَّة  فلكلورية  ع��رو���ص  وت��ق��دمي  ل��الأط��ف��ال،  ترفيهينَّة  وفعالينَّات 

مب�صاركة نخبًة من الفنانني االأردنيني.
والفرح  البهجة  من  اأج���واء  توفري  اإىل  الفعاليات  ه��ذه  وتهدف 
وترفيهينَّة،  احتفالية  اأج��واء  واأ�صرهم  االأطفال  ومنِح  للمواطنني، 
بالتنَّزامن مع بدء العطلة ال�صيفية لطلبة املدار�ص واجلامعات، وعودة 
االأ�صحى  عيد  وحلول  يف،  ال�صنَّ اإج��ازة  لق�صاء  االأردن��ي��ني  املغربني 

املبارك. .

شراكات بيئية دولية 
تعرض تجاربها في االردن

رئيس مجلس النواب يكّرم الفائز 
بمسابقة إثيوبيا للقرآن الكريم

هيئة االعتماد تبحث التعاون 
األكاديمي مع منظمة أيرلندية

الدغمي يلتقي وفدًا 
من متقاعدي الفوسفات

*عمان 
اإعادة  مل�صروع  الفني  ال�صراكة  اجتماع  فعاليات  الثالثاء  انطلقت 
ا�صتخدام النفايات يف منطقة حو�ص البحر االأبي�ص املتو�صط والذي 
مديرية  البيئي  ذراع��ه��ا  خ��الل  م��ن  املحلية  االإدارة  وزارة  نظمته 

النفايات ال�صلبة.
وبح�صب بيان لوزارة البيئة املحلية اليوم، متثل التجربة االردنية 
اربع  من  �صراكات  ثماين  بني  من  عال(  دير  بلدية  )جتربة  املتميزة 
دول هي ا�صبانيا وايطاليا وتون�ص منوذجا متميزا على م�صتوى ال�صرق 
واإعادة  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  وا�صحة  خطط  خالل  من  االو�صط 
يف  الدولية  التجربة  حتاكي  عال  دير  منطقة  ولت�صبح  اال�صتخدام 
وحمايتها  الطبيعية  امل�صادر  و  البيئة  على  للمحافظة  البيئي  النظام 
وتعزيز اجلانب االإن�صاين من خالل توطيد مفهوم التكافل االجتماعي 

وتغليفه باالإطار االقت�صادي امل�صتدام.
وحتت�صن وزارة االإدارة املحلية هذا االجتماع يف البحر امليت ملدة 
لتبادل  البيئية  وال�صراكات  الدولية  اجلهود  ال�صتعرا�ص  اأيام  ثالثة 
اإدارة  يف  ال�صحيح  البيئي  امل�صار  يف  امل�صي  اأجل  من  واملعرفة  اخلربات 

النفايات ال�صلبة واالأ�صاليب املثلى واحلديثة الإعادة اال�صتخدام.
وعر�صت بلديات كابانوري يف ايطاليا وقرطبة يف ا�صبانيا و�صاقية 
لتذليل  التعاون  و�صبل  لتجاربها  عال  دير  وبلدية  تون�ص  يف  الزيت 
�صتة  امل�صروع خالل  املتاحة وتطوير عمل  واإيجاد احللول  ال�صعوبات 
للطعام  اال�صتخدام  اإع��ادة  حلقات  تطوير  خالل  من  القادمة  اأ�صهر 
واملالب�ص، واالثاث واالأدوات الكهربائية بطرق �صحية خا�صعة ملعايري 

ال�صالمة و�صمن اإطار بيئي �صليم .

*عمان 
الفائز  الدغمي،  الكرمي  عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  كرم 
حممد  الطالب  الكرمي  للقراآن  الدولية  اإثيوبيا  م�صابقة  يف  االأول 
العنانزة. وقال الدغمي لدى ا�صتقباله العنانزة يف دار جمل�ص النواب 
نحتاج  ونحن  ل��الأردن،  فخر  م�صدر  ي�صكل  االإجن��از  هذا  اإن  الثالثاء، 
املعتدل  االإ�صالم  و�صوت  �صورة  على  التاأكيد  يعيد  معتدل  �صوت  لكل 
اأن ت�صبغ الدين احلنيف بالتطرف  يف مواجهة االأ�صوات التي حتاول 
نبثها  �صالم وحمبة  ر�صالة  ي�صكل  العنانزة  فوز  اأن  واأ�صاف  واالإره��اب. 
تاريخها  طوال  كانت  التي  بالدنا  اأرث  طياتها  يف  حتمل  اأجمع  للعامل 
ال تعرف التفرقة الطائفية اأو املذهبية، وحتظى بتنوع ثقايف ي�صكل 
التق�صيم  اأو  التخريب  على  ع�صية  ف�صيف�صائية  لوحة  جممله  يف 
النيابية  وال�صباب  التعليم  جلنة  رئي�ص  اللقاء  وح�صر  التفتيت.  اأو 
كري�صان  وتي�صري  املومني  بالل  والنواب  ال�صرايرة،  طالب  الدكتور 

وخلدون �صويات.

*عمان 
و�صمان  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  رئي�ص  نائب  بحث 
احلماية  تعزيز  ب��رن��ام��ج  وم��دي��ر  ال��ع��ن��رب،  زي��د  ال��دك��ت��ور  ج��ودت��ه��ا، 
االجتماعية يف منظمة �صمال اأيرلندا للتعاون الدويل مي�صيل مووري، 

�صبل التعاون االأكادميي بني الهيئة واملنظمة.
وح�صره  اأخ���ريا  الهيئة  مبنى  يف  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  وناق�ص 
خالد  الدكتور  الهيئة  يف  والتدريب  والدرا�صات  البحوث  ق�صم  رئي�ص 
برامج  خمرجات  اأهمها  امل�صركة  الق�صايا  من  العديد  الدهي�صات، 
العمل االجتماعي التعليمية يف عدد من اجلامعات االأردنية، واأهمية 
م��ن خالل  ال��ربام��ج وك��ف��اءة خريجيه  رف��ع ج��ودة خم��رج��ات ه��ذه 
االهتمام مب�صاقات اخلطة الدرا�صية، وتدريب الكوادر القائمة على 
ال�صوق  الربامج مبا ينعك�ص على خمرجات تتواءم مع متطلبات  هذه 

الوظيفية. واحتياجاته 
حت�صني  يف  االعتماد  هيئة  دور  عن  مف�صال  �صرحًا  العنرب  وق��دم 
التعليمية،  بالعملّية  واالرتقاء  االأردنية  اجلامعات  يف  التعليم  جودة 
وزيادة الكفاءة التدري�صية لدى الطاقم التعليمي والطالبي، وتطوير 
ومتفاهمة  متعاونة  عمل  بيئة  وتوفري  االإداري،  النظام  وحت�صني 
على  املناف�صة  على  ق��ادرًة  لتكون  ومتكينها  التعليمية  املوؤ�ص�صة  يف 
هيئة  اأع�صاء  دور  تفعيل  جانب  اإىل  واخلارجي  املحلي  ال�صعيدين: 
التدري�ص واملواهب املوجودة يف قطاع التعليم لال�صتفادة من خرباتهم 

ومهاراتهم يف اإثراء العملية التعليمية.
ملا  الزيارة وتقديره  �صعادته بهذه  الزائر عن  الوفد  اأعرب  بدوره 

تقوم به هيئة االعتماد يف خدمة التعليم العايل يف االأردن.

*عمان 
قال رئي�ص جمل�ص النواب املحامي عبد الكرمي الدغمي، ان املجل�ص 
التاأمني  الفو�صفات االأردنية من اجل حل ق�صية  �صيتوا�صل مع �صركة 

ال�صحي ملتقاعديها.
متقاعدي  ميثل  نقابيًا  وف��دًا  الثالثاء،  ا�صتقباله  لدى  ذلك  جاء 
�صركة الفو�صفات االأردنية، كانو نفذوا اخريًا اعت�صامًا، لالحتجاج على 
التاأمني  �صركة  من  ال�صحي  التاأمني  ب�صحب  مطالبهم  جتاهل  ا�صتمرار 

احلالية واإعادته حتت مظلة �صركة الفو�صفات.

البرلمانية األردنية األوروبية 
تلتقي السفير االيطالي

*عمان 
االأوروب��ي��ة،  االأردن��ي��ة  الربملانية  ال�صداقة  جمعية  رئي�ص  اأك��د 
النائب خلدون حينا، اأهمية تعزيز العالقات االقت�صادية والزراعية 
بني االأردن واإيطاليا و�صرورة الركيز على االأمن الغذائي، واإعطائه 

اأولوية واأهمية.
و�صدد حينا خالل لقاء اجلمعية الثالثاء، ال�صفري االإيطايل لدى 
عمان لوت�صانو بيزوتي، على اأهمية اال�صتفادة من اخلربات االإيطالية 
يف الزراعة، خا�صة يف جمال االأمن الغذائي، داعيا اىل فتح باب ُفر�ص 
بالتخ�ص�صات  يتعلق  فيما  ا  خ�صو�صً اإيطاليا،  يف  االأردنيني  اأمام  العمل 

التقنية والفندقية، والتي ميتلك االأردنيني فيها كفاءة م�صهودا لها.
واأكد حينا خالل اللقاء اأهمية الو�صاية الها�صمية على املقد�صات 
اإيجاد  اإىل �صرورة  م�صرًيا  ال�صريف،  القد�ص  وامل�صيحية يف  االإ�صالمية 
اإقامة  يف  الفل�صطينيني  حق  ي�صمن  الق�صية،  لهذه  �صامل  دائ��م  حل 
تخ�ص�صات  خلريجي  املهنة  مزاولة  ب�صهادات  يتعلق  وفيما  دولتهم. 
االإجراءات  ت�صهيل  اأكد حينا �صرورة  الطب يف اجلامعات االيطالية، 

وتذليل كل العقبات املتعلقة بهذا ال�صاأن.
الب�صتنجي  وخالد  املعايعة  عبدالرحيم  النواب:  دعا  جهتهم،  من 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  امل��ح��ارم��ة،  وحم��م��د 
وفتح  البلدين،  بني  ال�صياحي  التبادل  جمال  يف  خا�صة  ال�صديقني، 

ُفر�ص عمل اأمام االأردنيني يف اإيطاليا.
جراء  االأردن  تواجه  التي  واملُعيقات  التحديات  اإىل  وتطرقوا 
ا فيما يتعلق  ا�صتقباله العديد من موجات اللجوء على اأرا�صيه، خ�صو�صً

بنق�ص املياه والتاأثري �صلًبا على ال�صحة والتعليم والُبنى التحتية.
املجاالت،  خُمتلف  يف  ل��الأردن  اإيطاليا  دعم  النواب،  ه��وؤالء  وثمن 
اململكة  مناطق  خُمتلف  يف  اإيطالية  مدار�ص  اإن�صاء  اأهمية  اإىل  داعني 

الزراعية.
بدوره، قال ال�صفري االإيطايل اإن قوة االأردن تنبع من ن�صبة ال�صباب 
لديه، والتي ت�صل اإىل الُثلثني تقريًبا من عدد �صكانه، م�صيًفا اأن هناك 

تعاوًنا اإيطالًيا اأردنًيا يف جمايل الزراعة والتعليم العايل.
وب�صاأن نق�ص املياه احلاد يف اململكة، اأو�صح بيزوتي اأن هناك مكتًبا 
تعاونًيا دولًيا، يقوم بالعمل على تطوير �صبكة املياه يف االأردن، ف�صاًل 
عن دعم م�صروع حتلية مياه البحر االأحمر، م�صرًيا اإىل اأنه بحث خالل 
�صاأنها  من  م�صاريع  تنفيذ  والري،  املياه  وزارة  يف  املعنيني  مع  اجتماعه 

تخفيف وطاأة نق�ص املياه.
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*كييف
فولودميري  االأوك���راين  الرئي�ص  اعترب 
العامل  يف  ال��غ��ذاء  اأزم���ة  اأن  زيلين�صكي، 
�صت�صتمر »ما دامت هذه احلرب اال�صتعمارية 
الع�صكري  الهجوم  اإىل  اإ�صارة  يف  م�صتمرة«، 

الرو�صي على بالده.
وقال زيلين�صكي يف خطاب عرب الفيديو 
اإن  االإفريقي،  االحت��اد  اأع�صاء  اإىل  وجهه 
لرفع  راه��ن��ا  جت��رى  �صعبة”  “مفاو�صات 
عن  االأ���ص��ود  البحر  يف  ال��رو���ص��ي  احل�صار 
ت�صدير  يتعذر  حيث  االأوكرانية،  املوانئ 

ماليني االأطنان من احلبوب نحو اإفريقيا.
االآن.  حتى  تقدم  هناك  “لي�ص  واأك��د: 
ما  �صت�صتمر  ال��ع��امل  يف  الغذائية  االأزم���ة 

دامت هذه احلرب اال�صتعمارية م�صتمرة«.
االأوك���ران���ي���ة يوقف  امل���وان���ئ  اإغ����الق 

عمليات ت�صدير احلبوب
ت���ف���اق���م اأزم�������ة ت�����ص��دي��ر احل���ب���وب 

االأوكرانية اإىل اخلارج
اأع��ل��ن��ت وزارة  ذل���ك،  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
الزراعة االأوكرانية اأن كييف، التي تواجه 
نق�صا يف من�صاآت التخزين ملح�صول احلبوب 
الع�صكرية  العملية  ب�صبب   2022 ل��ع��ام 
الرو�صية، �صتح�صل قريب اعلى اأول خمزن 
الزراعة  وزي��ر  وك��ان  اخل���ارج.   من  موؤقت 
اأنه  �صابق،  وق��ت  يف  �صرح  قد  االأوك���راين 
يف  ال���ذرة  حم�صول  ح�صاد  ينتهي  عندما 
اخلريف فاإن النق�ص يف ال�صعة التخزينية 

�صي�صل اإىل 15 مليون طن.
اأن��ه��ا  ال�����وزارة  ع��ن  “رويرز”  ون��ق��ل��ت 
“نا�صدت حكومات الواليات املتحدة وكندا 
اأن  االأوروب���ي  واالحت���اد  املتحدة  واململكة 
موؤقتة.  تخزين  من�صاآت  الأوكرانيا  تقدم 
تبحر  دفعة  اأول  ه��ي:  االأول��ي��ة  والنتائج 

بالفعل اإىل اأوكرانيا.«
قد  اإنها  ال��وزارة  قالت  �صابق  وقت  ويف 
اإما عبوات بال�صتيكية كبرية خا�صة  تكون 

اأو �صوامع موؤقتة.
من  حم�صولها  اإن  اأوك��ران��ي��ا  وت��ق��ول 
احلبوب والبذور الزيتية قد يهبط اإىل 65 
مليون طن هذا العام، من 106 ماليني طن يف 

2021، ب�صبب احلرب.

*عمان 
االأمم  ل�صندوق  االإقليمي  املكتب  اأطلق 
حملة  العربية،  بالدول  لل�صكان  املتحدة 
اليوم  مبنا�صبة  طبيعيا”،  اأم���را  “لي�ص 
يف  اجلن�صي  العنف  على  للق�صاء  ال��دويل 
اعتبار  خلطر  للت�صدي  ال��ن��زاع؛  ح��االت 
اأمرًا  العنف القائم على النوع االجتماعي 
اجلن�صي  العنف  ذل��ك  وي�صمل  طبيعيًا، 
واملمار�صات ال�صارة، خا�صة اأثناء االأو�صاع 
االإن�صانية. وتاأتي احلملة، وفق بيان �صادر 
لل�صندوق  يرد  ما  على  ردًا  ال�صندوق،  عن 
من �صهادات الن�صاء والفتيات عن تعر�صهّن 
ذكرّن  كما  وال��ذي  للعنف،  متزايد  ب�صكل 
“اأمرًا  باعتباره  رادع  دون  ينت�صر  ب��ات 

طبيعيًا” يف بع�ص املجتمعات.
“اأمرًا  ال��ع��ن��ف  ب��اع��ت��ب��ار  وامل��ق�����ص��ود 
ت��زاي��د  ه��و  ال��ب��ي��ان،  بح�صب  طبيعيًا”، 
�صد  للعنف  اجلماعي  بالقبول  االإح�صا�ص 
اجتماعية،  كظاهرة  والفتيات  الن�صاء 

الظاهرة  يف  امل�صاهمة  ال��ع��وام��ل  وت�صمل 
اجلن�صني  ب��ني  الالم�صاواة  اأوج���ه  انت�صار 
ف�صاًل  احلماية،  اآليات  يف  املتزايد  والتاآكل 

عن غياب املحا�صبة القانونية.
من  موؤثرة  و�صخ�صيات  فنانات  وتنقل 
الفتيات  تلك  اأ���ص��وات  العربية،  املنطقة 
اأجل دعم اجلهود للوقوف يف  والن�صاء؛ من 

اأ�صوات  واإي�صال  املّقلق،  االجتاه  هذا  وجه 
العنف  م��ن  الناجيات  والفتيات  الن�صاء 
واإع���ادة  االجتماعي،  ال��ن��وع  على  القائم 
التاأكيد على االلتزام العاملي باإنهاء العنف 
ذلك  النوع االجتماعي، مبا يف  القائم على 
العنف اجلن�صي يف حاالت النزاع، وحتقيق 

العدالة للمت�صررات وتوفري الدعم لهّن.
االأمم  ل�صندوق  االإقليمي  املدير  وقال 

الدكتور  العربية،  للدول  لل�صكان  املتحدة 
يف  املمتدة  لالأزمات  كان  “لقد  �صبانه:  لوؤي 
لكنها  اجلميع،  على  الهائل  اأثرها  املنطقة 
والفتيات  الن�صاء  من  خا�صة  ب�صفة  نالت 
العنف،  من  اأعلى  ملخاطر  تعر�صّن  الالتي 
مبا يف ذلك ما يهدد حياتهّن وي�صمل العنف 
اخل��دم��ات  ت��واف��ر  وحم���دودي���ة  اجلن�صي 

االأ�صا�صية«.

رسالة »غير مطمئنة« من زيلينسكي 
عن أزمة الحبوب األوكرانية

األمم المتحدة للسكان ُيطلق 
حملة »ليس أمرا طبيعيا«

اشتية: إقامة منتزه استيطاني بين القدس 
والبحر الميت طلقة على حل الدولتين

*رام اهلل 
املخطط  ان  ا�صتية،  حممد  الفل�صطيني  ال��وزراء  رئي�ص  قال 
امليت  القد�ص والبحر  ا�صتيطاين بني  االإ�صرائيلي الإقامة متنزه 
الطلقة  اإط��الق  مبثابة  هو  دومن،  مليون  ح��وايل  م�صاحة  على 
انه  اإىل  م�صريا  الدولتني،  حلل  فر�ص  من  تبقى  ملا  االأخ���رية، 
جنوبها  عن  وو�صطها  الغربية  ال�صفة  �صمال  ف�صل  عملية  يتمم 

بالكامل.
هذا  تنفيذ  ع��واق��ب  م��ن  االح��ت��الل  دول���ة  ا�صتية  وح���ذر 
اإنه يدعم حل  الدويل وكل من يقول  املجتمع  املخطط، وطالب 

الدولتني، التحرك لوقف هذا العدوان ال�صافر.
الفل�صطينية  احل��ك��وم��ة  جل�صة  خ���الل  ا���ص��ت��ي��ة،  وح��ي��ا 
اال�صبوعية مبدينة رام اهلل ، برملان كتالونيا على قراره واإعالنه 
باأن اإ�صرائيل ترتكب جرمية ف�صل عن�صري، باعتباره اأول برملان 
ف�صل  جرائم  ترتكب  اإ�ص�رائيل  باأن  عالنية  يعرف  اأوروب��ا  يف 
وحتمل  احلقيقة  بهذه  االع��راف  اإىل  العامل  عن�صري،داعيا 

م�صوؤولياته ب�صاأنها.
الطبيعية  مواردنا  ويف  الغاز  يف  بحقنا  اجلميع  نّذكر  وقال: 
التي تنهبها دولة االحتالل، وعلى العامل اأن يتذكر ذلك جيدا 
من  واأر�صهم،  الفل�صطينيني  بحق  انتهاكاتها  على  ي�صجعها  واأال 
و�صرقة  ا�صتعماري،  وا�صتيطان  ق�صري،  وتهجري  وت�صريد  قتل 
مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية. واعترب ا�صتية م�صروع القرار 
الذي قّدم للكني�صت اال�صرائيلي بعدم رفع العلم الفل�صطيني يف 
املناطق امل�صماة )ج( ويف بقية املناطق اخلا�صعة الإ�صرائيل )وفق 
على  اإ�صافيا  دليال  وال�صامرة”،  “يهودا  ي�صمى  وفيما  ادعائهم( 
النوايا اال�صتعمارية حلكومة االحتالل، ويعطي اإ�صارة اإ�صافية 
الغربية  ال�صفة  �صم  فكرة  عن  تراجع  مل  االحتالل  دولة  اأن 

واملناطق امل�صماة )ج(.
اأر�ص  القد�ص وكل  �صيبقى فوق  فل�صطني  ان علم  و�صدد على 

فل�صطني.

جوتيريش لمجلس األمن: ال 
يسعنا التخلي عن شعب سوريا

*وكاالت
جوتريي�ص  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  نا�صد 
امل�صاعدات من تركيا  جمل�ص االأمن متديد موافقته على ت�صليم 
قائال  �صوريا،  غرب  �صمال  يف  املحتاجني  االأ�صخا�ص  ماليني  اإىل 

للمنظمة »ال ي�صعنا التخلي عن �صعب �صوريا«.
الذي  املتحدة  االأمم  تفوي�ص  يوليو  من  العا�صر  يف  وينتهي 
�صمح بتو�صيل �صحنات من تركيا اإىل �صمال غرب �صوريا اخلا�صع 

ل�صيطرة املعار�صة.
وتقول رو�صيا، حليفة �صوريا، اإن العملية القائمة منذ فرة 
اإنه يجب  اأرا�صيها. وتقول  طويلة تنتهك �صيادة �صوريا ووحدة 
ت�صليم املزيد من امل�صاعدات من داخل البالد، مما يثري خماوف 
املعار�صة من اأن الغذاء وامل�صاعدات االأخرى �صتقع حتت �صيطرة 

احلكومة.
وقال جوتري�ص اإن االأمم املتحدة نفذت العام املا�صي خم�ص 
اخلا�صع  الغربي  ال�صمال  اإىل  القبيل  هذا  من  ت�صليم  عمليات 
لتحل  املطلوب  النطاق  “على  تكن  مل  لكنها  املعار�صة،  ل�صيطرة 

حمل عملية ت�صليم امل�صاعدات ال�صخمة عرب احلدود«.
 واأ�صاف “اأنا�صد اأع�صاء املجل�ص ب�صدة احلفاظ على التوافق 
اأخالقيا  الواجب  فمن  احل��دود..  عرب  بعمليات  ال�صماح  ب�صاأن 
اإىل  يحتاجون  املنطقة  يف  �صخ�ص  مليون   4.1 معاناة  تخفيف 

امل�صاعدة واحلماية ودعمهم يف �صعفهم هذا«.
واأفاد جوتريي�ص باأن 80 يف املئة من املحتاجني للم�صاعدات 
�صاحنة   800 نحو  وتنقل  واأطفال.  ن�صاء  �صوريا  غرب  �صمال  يف 
التي  املتحدة  اإطار عملية االأمم  �صهريا م�صاعدات من تركيا يف 

طلب جوتريي�ص متديدها لعام اآخر.
واأبلغت ال�صفرية االأمريكية لدى االأمم املتحدة ليندا توما�ص 
ال�صهر،  ه��ذا  الركي  احل���دودي  املعرب  زارت  التي  جرينفيلد، 
وباأن  االأهمية”  بالغ  “قرارا  اتخاذ  عليه  يتعني  باأنه  املجل�ص 

هناك حاجة اإىل زيادة امل�صاعدات ال تقلي�صها.
“امل�صاعدات عرب اخلطوط )االأمامية داخل �صوريا(  وقالت 
على  املا�صة  االحتياجات  تلبية  من  تقرب  اأن  ميكن  ال  وحدها 
املاليني. هناك  لي�ص  ولكن  االآالف،  اإىل  اأن ت�صل  االأر�ص. ميكن 

حاجة اإىل مزيد من امل�صاعدة«.
امل�صاعدات  ت�صليم   2014 عام  يف  اأج��از  االأم��ن  جمل�ص  وكان 
االإن�صانية اإىل املناطق التي ت�صيطر عليها املعار�صة يف �صوريا من 
اللتني  وال�صني،  رو�صيا  لكن  تركيا.  يف  ونقطتني  واالأردن  العراق 
نقطة  جمرد  اإىل  ذلك  قل�صتا  )الفيتو(  النق�ص  بحق  تتمتعان 

حدودية تركية واحدة.

إصابات برصاص االحتالل اإلسرائيلي 
واقتحامات واعتقاالت بالضفة والقدس

*رام اهلل 
االح��ت��الل  ق���وات  بر�صا�ص  فل�صطينيان  �صابان   ، اأ�صيب 
مع  مواجهات  خالل  اختناق،  بحاالت  والع�صرات  االإ�صرائيلي، 
قوات االحتالل عقب اقتحامها خميم الدهي�صة جنوب مدينة 

بيت حلم.
اإن  بيان،  يف  الفل�صطيني  االأح��م��ر  الهالل  جمعية  وقالت 
مواجهات اندلعت يف خميم الدهي�صة اإثر اقتحام قوات االحتالل 
ونقال  القدم،  يف  بالر�صا�ص  �صابني  اإ�صابة  اإىل  اأدى  ما  للمخيم، 
الأحد امل�صت�صفيات لتلقي العالج، وو�صفت اإ�صاباتهما باملتو�صطة، 
فيما اأ�صيب الع�صرات من اأهايل املخيم باالختناق جراء اإطالق 

جي�ص االحتالل قنابل الغاز ال�صامة امل�صيلة للدموع.
هذا، واعتقلت قوات االحتالل اليوم، 14 مواطنا فل�صطينيا 
�صنتها يف  وا�صعة  واقتحامات  خالل حملة مداهمات وتفتي�صات 

مناطق خمتلفة بال�صفة الغربية ومدينة القد�ص املحتلة.
االحتالل  ق��وات  اأن  الفل�صطيني،  االأ���ص��ري  ن��ادي  واأو���ص��ح 
االإ�صرائيلي اقتحمت و�صط اإطالق كثيف للنريان مناطق متفرقة 
يف مدن بيت حلم واخلليل ونابل�ص ورام اهلل والبرية واأحياء عدة 
ع�صر  االأربعة  املواطنني  واعتقلت  املحتلة،  ال�صرقية  بالقد�ص 

بزعم اأنهم مطلوبون.
�صباح  يهود  متطرفون  م�صتوطنون  هاجم  اأخ��رى،  جهة  من 
واأجربوهم على مغادرة مراعيهم قرب خلة  اأغنام  اليوم، رعاة 

مكحول يف االأغوار ال�صمالية املحتلة.
واأكد م�صوؤول ملف االنتهاكات يف االأغوار عارف دراغمة، اأن 
مكحول  خلة  �صرقي  الفل�صطينيني  الرعاة  الحقوا  امل�صتوطنني 
ال�صالح وحاولوا  واأجربوهم على مغادرة مراعيهم حتت تهديد 

االعتداء عليهم.
وعلى �صعيد اآخر، قال م�صوؤول ملف اال�صتيطان �صمال ال�صفة 
غ�صان دغل�ص، اإن قوات االحتالل اقتحمت املنطقة ال�صرقية من 
و�صط  الغربية  ال�صفة  �صمال  نابل�ص  مدينة  �صرق  روجيب  بلدة 
يف  منزلني  يف  البناء  بوقف  واأخ��ط��رت  للنريان،  كثيف  اإط��الق 

البلدة بذريعة البناء بدون ترخي�ص من �صلطات االحتالل.

االتحاد األوروبي يحذر من مجاعة 
كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا

  
*عمان 

جماعة  ح��دوث  احتمالية  م��ن  االأوروب����ي،  االحت���اد  ح��ذر 
كبرية يف العامل ال �صيما يف اأفريقيا، نتيجة تداعيات احلرب يف 

اأوكرانيا.
امل�صوؤول  قال  الر�صمية،  االإيطالية  “اآكي”  وكالة  وبح�صب 
االأوروب��ي،  االحت��اد  يف  واالأمنية  اخلارجية  لل�صيا�صة  االأعلى 
جوزيب بوريل، يف موؤمتر �صحفي، اليوم، اإن االحتاد يدعم جهود 
االأمم املتحدة لفك احلظر عن ال�صادرات من اأوكرانيا، موؤكدا اأن 

مل تكن ال�صبب يف هذه االأزمة«. االأوروبية  “العقوبات 
واأ�صاف بوريل قبل االجتماع املقرر لوزراء خارجية االحتاد 
ال  رو�صيا،  على  االأوروب��ي  االحت��اد  عقوبات  اأن  لوك�صمبورغ،  يف 
ت�صتهدف الطعام واالأ�صمدة، “فاأي اأحد يرغب يف �صراء االأطعمة 

واالأ�صمدة الرو�صية فبمقدوره ذلك«.
اجتماعهم،  يف  �صيناق�صون  اخلارجية  وزراء  اأن  اإىل  واأ�صار 
اليوم، اإىل جانب احلرب الرو�صية االأوكرانية، اآخر التطورات يف 
القرن االإفريقي، والعالقات االأوروبية امل�صرية، باالإ�صافة اإىل 
العقوبات االقت�صادية والفردية  ال�صاد�صة من  اعتماد احلزمة 

�صد رو�صيا.

الرئيس التونسي يتسلم 
مسودة الدستور الجديد

*تونس
الد�صتورية  اللجنة  رئي�ص  اإن  التون�صية،  للرئا�صة  بيان  قال 

�صلم رئي�ص البالد قي�ص �صعّيد م�صودة الد�صتور اجلديد.
“ا�صتقبل  �صعّيد  قي�ص  اأن  التون�صية،  الرئا�صة  بيان  واأ�صاف 
اال�صت�صارية  الوطنية  للهيئة  املن�صق  الرئي�ص  بلعيد  �صادق 
مب�صروع  الدولة  رئي�ص  اأمد  الذي  جديدة،  جمهورية  اأجل  من 
الد�صتور الذي مت اإعداده يف اإطار الهيئة الوطنية اال�صت�صارية 

من اأجل جمهورية جديدة«.
من  جملة  ب�صاأن  للتداول  فر�صة  “مّثل  اللقاء  اأن  واأو���ص��ح 
جمريات  اإىل  التطرق  عن  ف�صال  اجلديدة،  واالأفكار  املفاهيم 
نظر  لوجهات  تبادل  من  �صهده  وما  املا�صية،  الفرة  يف  احل��وار 

متعددة«.

*نيودهلي
 500 من  اأك��رث  الهند  يف  ال�صلطات  األغت 
ب�صبب  االثنني  اليوم  القطارات  رح��الت  من 
من  غا�صبني  �صبان  م��ن  لالحتجاج  دع���وات 
يقولون  ال��ت��ي  الع�صكرية  التجنيد  خطة 
القوات  يف  العمل  فر�ص  من  �صتحرمهم  اإنها 

امل�صلحة.
ناريندرا  الوزراء  رئي�ص  حكومة  وك�صفت 
مودي االأ�صبوع املا�صي عن اخلطة التي تهدف 
اجلي�ص  يف  االأف���راد  من  املزيد  اإ���ص��راك  اإىل 
خلف�ص  �صنوات  اأرب��ع  مدتها  ق�صرية  بعقود 
عددهم  البالغ  الع�صكريني  اأعمار  متو�صط 

1.38 مليون.
�صت�صاعد  اخلطة  هذه  اإن  حمللون  ويقول 
كذلك يف خف�ص تكاليف املعا�صات التقاعدية 
ذلك  اإن  يقولون  املحتجني  لكن  امل��ت��زاي��دة. 

اجلي�ص  يف  دائ��م  عمل  فر�صة  من  �صيحرمهم 
وخم�ص�صات  م�صمون  تقاعدي  معا�ص  ومعه 

اأخرى ومكانة اجتماعية.
املعار�ص  امل��وؤمت��ر  ح��زب  زع��م��اء  وال��ت��ق��ى 
بالرئي�ص الهندي رام نات كوفيند �صعيا ل�صحب 

اخلطة.
الرئي�ص  اإىل  رفعوها  مذكرة  يف  وق��ال��وا 
اأن  يلزم  حدودنا،  على  الو�صع  اإىل  “بالنظر 

�صبان  امل�صلحة  قواتنا  يف  جنود  لدينا  يكون 
ومدربون جيدا ومتحم�صون و�صعداء ورا�صون 

ومطمئنون على م�صتقبلهم«.
باك�صتان  م��ع  م�صركة  ح���دود  وللهند 

وال�صني ت�صهد توترا يف كثري من االأحيان.
اإن  لكن كبار م�صوؤويل الدفاع قالوا االأحد 
لن  واإن��ه  القوات  حتديث  اإىل  تهدف  اخلطة 
ال�صبان  اآالف  احتجاجات  رغ��م  �صحبها  يتم 
الذين هاجموا قطارات واأ�صرموا النريان فيها 

وا�صتبكوا مع ال�صرطة منذ االأ�صبوع املا�صي.
وقالت وزارة ال�صكك احلديدية يف بيان اإن 
اأكرث من 500 رحلة قطار اأُلغيت اليوم ب�صبب 

الدعوات اإىل احتجاجات.
عدلت  االحتجاجات،  الإنهاء  حماولة  ويف 
ملزيد  فر�ص  ملنح  اخلطة  من  اأجزاء  احلكومة 
من الع�صكريني للتقدمي لوظائف يف احلكومة 
انتهاء  بعد  ال��والي��ات  وحكومات  االحت��ادي��ة 

خدمتهم.

*وكاالت
داخ��ل  م��ن  م�صربة  ت�صجيالت  ك�صفت 
ل�”تيك توك” �صاحبة تطبيق  ال�صركة االأم 
الفرع  اأن  امل��ع��روف،  االجتماعي  التوا�صل 
بيانات  ع��ل��ى  ح�صل  ال�����ص��ني  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي 

امل�صتخدمني االأمريكيني لعدة اأ�صهر.
االإخباري  نيوز”  “بزفيد  موقع  وح�صب 
االأمريكي الذي ح�صل على املقاطع ال�صوتية 
امل�صربة، فاإن هذه الت�صجيالت توثق اأكرث من 
80 اجتماعا داخل �صركة “تيك توك”، بني 

�صهري �صبتمرب 2021 ويناير 2022.
ال�صركة  م�����ص��وؤويل  اإن  امل�����ص��در  وق����ال 
من  االأمريكيني  نظراءهم  حرموا  ال�صينيني 
الو�صول اإىل بيانات امل�صتخدمني االأمريكيني.

بكني،  يف  الرئي�صي  ال��ف��رع  جانب  واإىل 
متتلك “تيك توك” 4 مكاتب داخل الواليات 

املتحدة، يف نيويورك واأو�صنت و�صيكاغو ولو�ص 
باقي  يف  اأخرى  مكاتب  اإىل  اإ�صافة  اأجنلو�ص، 

القارات.
امل�صتخدمني  ب��ي��ان��ات  اأن  ذل���ك  وي��ع��ن��ي 
االأمريكيني باتت بني يدي احلكومة ال�صينية، 
ل�”تيك  “بايت دان�ص” ال�صركة االأم  اإن  حيث 
مب�صاركة  القانون  مبوجب  مطالبة  توك”، 
عند  بكني  يف  احلاكم  احل��زب  مع  معلوماتها 

الطلب.
وح�صل موقع “بزن�ص اإن�صايدر” االأمريكي 
الت�صريبات،  ب�صاأن  توك”  “تيك  من  رد  على 

دافعت فيه ال�صركة ال�صينية عن �صيا�صاتها.
فقد  علنا،  ذكرنا  “كما  بيان:  يف  وقالت 
على  وخارجيني  داخليني  اأم��ن  خ��رباء  جلبنا 
جهودنا  تعزيز  على  مل�صاعدتنا  عاملي  م�صتوى 
“تعقد  اإىل  م�صرية  البيانات”،  اأمن  جمال  يف 

حتديات اأمن البيانات«.

اأن�صاأنا  املا�صي  مايو  “يف  البيان:  وتابع 
البيانات  باأمن  خا�صا  جديدا  داخليا  ق�صما 
الركيز  من  اأكرب  م�صتوى  لتوفري  االأمريكية، 
الواليات  يف  البيانات  اأم��ن  على  واحلوكمة 
ج��زءا  املنظومة  ه��ذه  اإن�صاء  يعد  املتحدة. 
بتعزيز  وال��ت��زام��ن��ا  امل�صتمرة  اأع��م��ال��ن��ا  م��ن 
�صيا�صات وبروتوكوالت حماية البيانات لدينا 
وحماية م�صتخدمينا، وبناء الثقة يف اأنظمتنا 

و�صوابطنا«.

الهند تلغي نحو 500 رحلة قطار 
مع اندالع احتجاجات على التجنيد

»تيك توك«.. تسجيالت مسربة تكشف 
سر “المستخدمين األميركيين«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
ال�صابق  ال��ق��دم  ك��رة  جن��م  تو�صل 
اتفاق  اإىل  اإيتو  �صامويل  الكامريوين 
يالحقه  ال��ذي  االإ�صباين،  الق�صاء  مع 
بتهمة التهرب ال�صريبي، لتفادي دخول 
يف  حمكمة  اأع��ل��ن��ت  ح�صبما  ال�صجن، 

بر�صلونة، االإثنني.
وحكم على �صامويل اإيتو الذي كان 
الوقائع،  زمن  بر�صلونة يف  األوان  يحمل 
�صهرا،   22 ملدة  �صجن  وعقوبة  بغرامة 
الأن  ي�صجن  ل��ن  االت��ف��اق  بح�صب  لكن 
لديه  ولي�صت  �صنتني،  من  اأقل  العقوبة 

�صوابق ق�صائية يف اإ�صبانيا.
الغرامة  قيمة  املحكمة  تعلن  ومل 
لكن  ال�صابق،  ال��ه��داف  �صيدفعها  التي 
تبلغ  انها  ذك��رت  االإ�صبانية  ال�صحف 

1.8 مليون يورو.
كما يتعني على اإيتو وممثله ال�صابق 
ُح\ ال��ذي  مي�صايي�ص  ماريا  خو�صيه 

وغرامة،  �صهرا   12 بال�صجن  عليه  كم 
لل�صلطات  ي���ورو  م��الي��ني   3.9 ت�صديد 
ال�صريبية بدال من قيمة املبلغ الذي مت 

التهرب منه.
اإيتو  العامة تقا�صي  النيابة  وكانت 
لالحتاد  رئي�صا   2021 عام  اأ�صبح  الذي 
جنح  ب��اأرب��ع  ال��ق��دم،  لكرة  الكامريوين 

تعود اإىل الفرة بني 2006 و2009.
األوان  اآن��ذاك  اإيتو  �صامويل  وحمل 
لقب  معه  اأح��رز  ال��ذي  بر�صلونة  ن��ادي 
اأوروب��ا  اأبطال  ودوري  م��رات،   3 الليغا 

مرتني.
الالعب  اأن  العامة  النيابة  واأك��دت 
اأقام جمموعة �صركات لتجنب الت�صريح 

عن جزء من دخله.
�صورته  ح��ق��وق  ع��ن  اإي��ت��و  وتخلى 
اأرباحها  اأعلنت  هنغاريا  مقرها  ل�صركة 
يف هذا البلد، حيث يعد معدل ال�صريبة 
الثانية فكانت  اأما  اأوروبا”،  “االأدنى يف 
لكن  اإ�صبانيا،  يف  �صرائبها  ع��ن  تعلن 
التي  الدخل  �صريبة  من  اأقل  مبعدالت 

كان ينبغي دفعها.
اإي���ت���و اىل الئ��ح��ة جن��وم  وان�����ص��م 

�صمت  االإ�صباين،  املايل  الق�صاء  واجهوا 
والربتغايل  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني 

كري�صتيانو رونالدو.

*وكاالت
من  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  احت��اد  كثف   
العربية  الدول  من  عدد  مع  ات�صاالته 
ل���ت���اأم���ني ل����ق����اءات ودي�����ة م�����ص��رك��ة 
اط��ار  يف  لل�صباب  الوطني  للمنتخب 
مناف�صات  غ��م��ار  خل��و���ص  حت�صرياته 
تقام  التي  االأوىل  اآ�صيا  غرب  بطولة 
خالل  ال�صعودية  ال��دم��ام  مدينة  يف 
من  االأول  ولغاية  متوز   22 من  الفرة 

املقبل. اآب 
االحت��اد،  رئي�صة  �صمو  نائب  وق��ال 
االت�������ص���االت  اإن  ق��ط��ي�����ص��ات،  ج���ه���اد 
�صوريا  واملخاطبات تركزت مع احتادات 
اأج��ل  م��ن  ول��ب��ن��ان  وال��ع��راق  وفل�صطني 
الإقامة  لل�صباب  منتخباتها  ا�صت�صافة 
ملنتخباتها  م�صرك  ت��دري��ب��ي  مع�صكر 
العا�صمة  يف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��ع 

ولغاية   16 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل  ع��م��ان 
من  �صل�صلة  وخ��و���ص  امل��ق��ب��ل،  مت��وز   20
اللقاءات ت�صبق موعد انطالق مناف�صات 

البطولة«.
يويل  االحتاد  اأن  قطي�صات  واأ�صاف 
واأن  الوطنية،  للمنتخبات  كبرية  عناية 
م�صاركة منتخب ال�صباب يف بطولة غرب 
اآ�صيا االأوىل، تاأتي �صمن الربامج الفنية 
الوطنية،  املنتخبات  بتطوير  اخلا�صة 
املتطلبات  لتاأمني  ي�صعى  االحت��اد  واأن 
خ�صو�صا  املنتخب،  لهذا  كافة  الفنية 
يف  تواجده  ت�صبق  ودية  مباريات  تاأمني 

بطولة غرب اآ�صيا«.
وك����ان ق��ط��ي�����ص��ات ال��ت��ق��ى ب��اجل��ه��از 
خالل  الوطني  املنتخب  واأع�صاء  الفني 
تدريبه يف �صالة ق�صر الريا�صة مبدينة 
اأهمية  اأك���د  حيث  لل�صباب،  احل�صني 

تكثيف التح�صريات حتى يظهر الفريق 
بال�صورة املثالية، واأن االحتاد ينظر اإىل 
خالل  بالغة  باأهمية  ال�صباب  منتخب 
ا�صتكمل  االحت��اد  واأن  املقبلة،  املرحلة 
ترتيبات اإقامة املع�صكر التدريبي املغلق 
للفريق والذي �صيبداأ اعتبارا من 1 متوز 

املقبل.
املنتخب  ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  وي�����ص��رف 
ورائ��د  الع�صود  وليد  امل��درب��ان  الوطني 
ال�صالمية،  �صمري  واالإداري  احل��م��ود، 
الالعبني:  من  كال  ت�صكيلته  ت�صم  بينما 
خنفر،  وايهم  اخل�صاونة،  الرحمن  عبد 
وفهد نعمان، ووفا ابو طوق، وعمر نا�صر، 
العطله،  واب��راه��ي��م  العطلة،  واأح��م��د 
وعبد  �صبيالت،  وحممد  ع��ادل،  وعامر 
و�صالح  ن��اج��ح،  ول���وؤي  �صامي،  العطيم 

الطهراوي.

*وكاالت
علق لوري�ص كاريو�ص، حار�ص مرمى ليفربول ال�صابق، على 

االنتقال الو�صيك لل�صنغايل �صاديو ماين اإىل بايرن ميونخ.
ومن املتوقع و�صول مهاجم الريدز اإىل اأملانيا، غدا الثالثاء، 
التوقيع  قبل  البافاري  النادي  يف  الطبي  للفح�ص  للخ�صوع 
“�صكاي  �صبكة  مع  مقابلة  وخ��الل  �صنوات.   3 مل��دة  عقد  على 
�صبورت�ص”، �ُصئل كاريو�ص عن االنتقال املنتظر لزميله ال�صابق 
لبايرن  جنونية  �صفقة  “اإنها  فاأجاب  االأمل���اين،  النادي  اإىل 

ميونخ، الأنه اأحد اأف�صل العبي ليفربول«.
والبوند�صليجا  ال�صفقة،  هذه  على  بايرن  “اأهنئ  واأ�صاف 
ما  وه��ذا  ال���دوري،  يف  اآخ��ر  جنم  تواجد  ال��رائ��ع  فمن  كذلك، 
ماين،  �صخ�صية  يف  راأيه  عن  وب�صوؤاله  ب�صدة«.  �صعيدا  يجعلني 
اأنه يتحدث  “اإنه متحفظ للغاية و�صديد التوا�صع، كما  اأجاب 
مع  النم�صا  يف  ف��رة  اأم�صى  بعدما  االأملانية،  اللغة  من  قليال 
جيدة  به  عالقتي  “كانت  االأمل��اين  احلار�ص  واأمت  �صالزبورج«. 
اأنه �صيعاين  جدا، مثل باقي الالعبني يف ليفربول، وال اأعتقد 

من اأي م�صاكل يف التكيف داخل اأملانيا”.

حادث يسبب خسارة 
فادحة لكريستيانو رونالدو

*وكاالت
االحت��اد  م��داف��ع  دي���ارا  ن�صيب  اهلل  عبد  االأردين  ال���دويل  دخ��ل 
األ��وان  عن  ليدافع  الكويتي،  القاد�صية  اهتمامات  �صمن  ال�صكندري، 

الفريق بداية من املو�صم املقبل.
القاد�صية،  من  تلقى عر�صا  ديارا،  اإن  اأردنية  اإعالم  و�صائل  وقالت 
ليكون اأحد املحرفني �صمن �صفوف الفريق الذي يتطلع وبقوة للعودة 

اإىل من�صات التتويج.
والقت االأنباء التي حتدثت عن قرب انتقال ديارا رواجا كبريا يف 
االأو�صاط القد�صاوية، و�صط ترحيب كبري بتواجد الالعب يف الدوري 

الكويتي، نظرا الإمكاناته املميزة يف الدفاع.
الكويتي  ال���دوري  يف  االأردين  الالعب  اأر�صية  ف��اإن  ع��ام  وب�صكل 
خ�صبة، بعد تاألق عدد من الالعبني، اأمثال عدي ال�صيفي، وعبد اهلل 

ال�صامي، واأحمد هايل.
مع  تواجد  ال��ذي  زم��ع  اأب��و  اهلل  عبد  االأردين  امل��درب  على  ع��الوة 
الكويت الكويتي كالعب حمرف، ومن ثم م�صاعد مدرب، ومديرا فنيا.

جدير بالذكر اأن القاد�صية ين�صط يف االنتقاالت ال�صيفية احلالية، 
و�صط  اأبناء عن تعاقدات كثرية �صواء لالعبني حمليني اأو حمرفني.

*وكاالت
لفرق  فنيا  املدرب خالد اليف، مديرا  الفي�صلي، تعيني  النادي  قرر 

الفئات العمرية يف النادي.
برئا�صة  للنادي  املوؤقتة  اللجنة  اإن   ، للنادي  الر�صمي  املوقع  وقال 
لفرق  فنيا  مديرا  اليف  تعيني  جل�صتها  خالل  قررت  قطي�صات،  جهاد 
الفئات بديال للمدرب ه�صام اأبو فروة الذي �صغل هذا املن�صب يف الفرة 

املا�صية.

*وكاالت
على  احلا�صل  العنانزة،  نوح  حممد  ال�صاب  الفي�صلي  النادي  كرم 
املركز االأول يف م�صابقة اإثيوبيا الدولية حلفظ القراآن الكرمي، والتي 
اأقيمت يف دولة اإثيوبيا مب�صاركة مت�صابقني من 57 دولة حول العامل.

للم�صوؤولية  جت�صيدا  الفي�صلي،  النادي  من  اخلطوة  هذه  وجاءت 
االجتماعية للنادي من خالل التفاعل، مع املجتمع املحلي، مبا ي�صمن 
تعزيز االإيجابيات ومعاجلة ال�صلبيات، نظرا لفاعلية النادي الفي�صلي 

يف هذا املجال.
ومتنى النادي الفي�صلي للعنانزة دوام التوفيق يف اخلطوة املقبلة، 

مبا ينفع االإ�صالم وامل�صلمني.

*وكاالت
اللبناين  املحرف  م�صتحقات  االثنني،  اليوم  الرمثا،  ن��ادي  �صدد 

ال�صابق يف فريق كرة القدم ماجد عثمان.
الرمثا ر�صميا لالحتاد الدويل لكرة  نادي  ا�صتكى  وكان عثمان قد 
القدم )فيفا(، مما اأدى اإىل معاقبة الرمثا مبنعه من ت�صجيل العبني 

جدد.
عثمان  ع��ن  ال��دف��اع  يتوىل  ال��ذي  حناينه  عماد  املحامي  وق��ال 
اليوم  حول  الرمثا  اإن  )ب��را(،  االردنية  االأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف 

م�صتحقات الالعب اللبناين على ح�صابه اخلا�ص.
واأ�صاف اأنه بتحويل م�صتحقات الالعب اللبناين يكون ملف الق�صية 

قد اغلق، وبالتايل رفع العقوبة املتعلقة به.

*وكاالت
اإدارة نادي عمان اإف �صي، تعيني املدرب فهد اجلالد،  اأعلن جمل�ص 

لقيادة فريق كرة القدم يف دوري الدرجة االأوىل ملو�صم 2022.
وياأتي التعاقد مع اجلالد ا�صتنادا خلربته الكبرية التي يتمتع بها، 

.A حيث �صبق له احل�صول على �صهاة التدريب االآ�صيوية
مو�صم  املحرفني  دوري  اإىل  لل�صعود  �صحاب  فريق  اجل��الد  وق��اد 
2016، بعدما حقق نتائج الفتة. وتوىل فهد كذلك مهمة املدير الفني 
لفريق �صحاب يف دوري املحرفني املو�صم املا�صي. ويتطلع فريق عمان 

اإف �صي، للمناف�صة القوية على بطاقتي ال�صعود لدوري املحرفني.

*وكاالت
الدولية  عمان  )بطولة  للتن�ص  الدويل  االحتاد  مناف�صات  انطلقت، 
والزوجي  الفردي  يف  اخلام�صة  والنا�صئات-الدرجة  للنا�صئني  للتن�ص 
»ن�صتله  �صركة  برعاية  اللعبة،  احتاد  ينظمها  والتي  �صنة(،   18 حتت 
مب�صاركة  تنظيمها  على  االحتاد  داأب  التي  البطولة  وحتظى  االأردن«. 
عاملية وا�صعة من 93 العبا والعبة من 22 دولة، وهي �صوي�صرا، هنغاريا، 
بريطانيا،  اليابان،  ،ايطاليا،  اليونان  التفيا،  بولندا،  ا�صراليا،  اأملانيا، 
اجلزائر،  م�صر،  �صوريا،  الكويت،  ال�صعودية،  باك�صتان،  العراق،  قرب�ص، 
لقاءات  واأ�صفرت  االأردن.  اإىل  باالإ�صافة  لبنان،  ،العراق،  الهند  تركيا، 

اليوم عن تاأهل الالعبني زيد امل�صني ومالك القرنة اىل الدور الثاين.

الصيفي: العمر مجرد رقم.. 
وباق في الكويت

*وكاالت
ا�صتمراره يف  اأن  ال�صابق،  ال�صيفي، جنم منتخب االأردن  اأكد عدي 
الوقت  يف  عر�ص  من  اأكرث  ميلك  كونه  االأق��رب،  هو  الكويتي  ال��دوري 

احلايل.
وكان ال�صيفي اأحد اأكرث املحرفني جناحا يف الدوري الكويتي، على 

مدار 12 عاما، واأنهى م�صريته مع الن�صر بعد مو�صم واحد.
وجهتي  ح�صم  من  “اأقرب  لكووورة:  ت�صريح  يف  ال�صيفي،  وقال 

املقبلة، اإال اأن القرار االأخري �صاأعلنه خالل اأيام«.
واأ�صاف: “رحيلي عن الن�صر جاء ب�صبب تعرث مفاو�صات اال�صتمرار 

للمو�صم الثاين، ورا�ص بالكامل عن جتربتي مع العنابي«.
واعرف ال�صيفي بوجود رغبة من فرق مل ي�صمها �صبق اأن دافع عن 

األونها، ال�صتعادته خدماته يف املو�صم املقبل.
�صدد  العمر،  االأردين بداعي تقدمه يف  املنتخب  ابتعاده عن  وعن 
�صاحب ال36 عاما: “العطاء غري مرتبط بعمر معني، ولو �صعرت بعدم 

قدرتي على االإجناز لن ي�صتمر يف املالعب«.
جدير بالذكر اأن ال�صيفي يتلقى دعما كبريا من جمهور القاد�صية، 

للعودة مرة اأخرى ل�صفوف االأ�صفر.

*وكاالت
الثالث  الوطني  ال��رايل  اأن  ال�صيارات،  لريا�صة  االأردنية  اأعلنت 

�صينطلق يوم اجلمعة املقبل، من منطقة ال�صيانة يف البحر امليت.
ويتكون الرايل من 6 مراحل هي الرو�صة 1و2و3 ويكرت 1و2و3، 
 66.57 منها  كيلوغرام،   299.79 للرايل  االإجمالية  امل�صافة  وتبلغ 
وتختتم  ح�صويا،  ال���رايل  م�صار  ويعد  خا�صة،  م��راح��ل  كيلوغرام 

مناف�صات الرايل يف منطقة ال�صيانة يف البحر امليت.
واإ�صدار  االإداري،  التدقيق  عملية  املقبل،  االأرب��ع��اء  يوم  وتقام 
نادي  يف  التدريب  موقف  يف  لل�صيارات،  الفني  والفح�ص  امل�صار  دليل 
ال�صيارات امللكي، و�صيتدرب امل�صاركون على التدريب على م�صار الرايل 

يوم اخلمي�ص.
من  وعدد  )رئي�صا(  بلقز  زيد  من  للرايل  املنظمة  اللجنة  وتتكون 

االأع�صاء .

*وكاالت
حتطيم  من  ال��ور،  عمرو  لل�صباحة  الوطني  املنتخب  العب  متكن 
الرقم االأردين ل�صباق 100مر �صدر، خالل م�صاركته يف بطولة العامل 
“الور”  واأنهى  بوداب�صت.  الهنغارية  العا�صمة  يف  واملقامة  لل�صباحة 
ال�صابق  االأردين  الرقم  ليحطم  دقيقة   1:01.87 بلغ  بزمن  ال�صباق 
دورة  يف  م�صاركته  خالل  وحققه  كذلك  با�صمه  ُم�صجاًل  كان  وال��ذي 
بلغ  زمنًا  حينها  و�صجل   )2020 )طوكيو  املا�صية  االأوملبية  االألعاب 
اأن عمرو  01:02.17 دقيقة. وقالت اللجنة االأوملبية يف خرب ر�صمي 
الور احتل يوم اأم�ص املركز الثالث يف ت�صفيته دون اأن يتمكن من التاأهل 
والبالغ  العبدالالت  النهائي. من جانبه جنح عدنان  ن�صف  الدور  اإىل 
�صباق 200 مر حرة  ال�صابق يف  رقمه  العمر 15 عامًا من حت�صني  من 
بلغ  ال�صباق بزمن  اأنهى  العامل حيث  م�صاركته كذلك يف بطولة  خالل 

1:59.70 دقيقة وزمنه ال�صابق كان 02:01.22 دقيقة.

*وكاالت
بطولة  قرعة  �صحب  القدم  لكرة  االأردين  االحت��اد  مقر  يف  جرى 
دوري الدرجة االأوىل للمو�صم 2022. وتنطلق البطولة يف 7 اآب املقبل، 
حيث تلعب املناف�صات بنظام الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة، ويتاأهل 
اأول وثاين الرتيب للدوري االأردين للمحرفني 2023، على اأن يهبط 
اآخر فريقني اإىل م�صاف اأندية الدرجة الثانية. وي�صارك يف البطولة 
عمان  العربي،  كفر�صوم،  ال�صرحان،  اجلليل،  البقعة،  هي:  فريقا   14
بلعما،  االأهلي،  الرمثا،  احتاد  الها�صمية،  العالية،  الريموك،  �صي،  اإف 
الطرة، والكرمل. وت�صهد مناف�صات االأ�صبوع االأول من الدوري مواجهة 
العالية مع الريموك، العربي مع االأهلي، احتاد الرمثا مع بلعما، عمان 
اإف �صي مع اجلليل، كفر�صوم مع الطرة، الكرمل مع الها�صمية، والبقعة 

مع ال�صرحان.

الرالي الوطني الثالث ينطلق الجمعة

الور ُيحطم الرقم األردني في سباق 
100م صدر ببطولة العالم للسباحة

سحب قرعة دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم

حارس ليفربول السابق: ماني 
متواضع.. وصفقة جنونية للبايرن

»تسوية« مع القضاء تنقذ 
صامويل إيتو من السجن

شباب الطائرة يخوض لقاءات ودية مع 
منتخبات عربية استعدادا لبطولة غرب آسيا

*وكاالت
ب��اأن  اإجن��ل��ي��زي،  �صحفي  تقرير  اأف���اد 
جنم  رون���ال���دو،  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل 
مان�ص�صر يونايتد، تلقى خربا �صيئا اأثناء 
�صيارته  بتعر�ص  ال�صيفية،  عطلته  ق�صاء 
الفارهة »بوجاتي فريون« حلادث مبدينة 

مايوركا االإ�صبانية.
“�صن” الربيطانية،  وبح�صب �صحيفة 
هذا  يف  بالتحقيق  ال�صرطة  ب���داأت  فقد 
التابعة  امل���رور  خدمة  قبل  م��ن  احل���ادث 
لها، حيث اأ�صفر احلادث عن تعر�ص �صيارة 
مليون   1.7 نحو  ثمنها  والبالغة  رونالدو 
مليوين  يعادل  ما  اأي  اإ�صرليني،  جنيه 

يورو.
وه������ذه ه����ي ث���ال���ث اأغ����ل����ى ���ص��ي��ارة 
بوجاتي  �صيارة  بعد  الربتغايل  للنجم 
جنيه  م��ل��ي��ون   8.5( ���ص��ي��ن��ت��ودي��ت�����ص��ي 
 2.15( ت�صريون  وبوجاتي  اإ�صرليني(، 

مليون جنيه اإ�صرليني(.
اإنه مل يكن  ال�صائق، الذي يقال  وفقد 

وانزلق  ال�صيارة  على  ال�صيطرة  رونالدو، 
باملا  يف  ب��ون��ي��وال،  منطقة  يف  ج���دار  اإىل 

مان�ص�صر  جنم  يق�صي  حيث  مايوركا،  دي 
يونايتد حاليا عطلته مع عائلته.

واأ�صافت ال�صحيفة، اأن ال�صرطة حتقق 

خدمة  قبل  م��ن  احل���ادث  ه��ذا  يف  حاليا 
باأبواب  ال�صيارة  ا�صطدمت  ان  بعد  املرور، 

منزل ريفي ودمرته متاما.

القادسية الكويتي يستهدف 
مدافع االتحاد السكندري

الفي مديرا فنيا لفرق
 الفئات بالفيصلي

الفيصلي يكرم
 حافظ القرآن العنانزة

نادي الرمثا يسدد مستحقات 
المحترف اللبناني عثمان

الجالد مديرا فنيا 
لفريق عمان إف سي

انطالق بطولة عمان الدولية 
للتنس للناشئين والناشئات

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
اأكد ممثل قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا 
املهند�ص  االأردن  جتارة  غرفة  يف  املعومات 
الرقمي،  التحول  اأهمية  الرواجبة  هيثم 
تعد  ال��ت��ي  احلكومية،  اخل��دم��ات  واأمت��ت��ة 
بيئة  لتح�صني  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  مبثابة 
للدول  اال�صتثمارات  وا�صتقطاب  االأعمال 

العربية .
يف  م�صاركته  خ��الل  ال��رواج��ب��ة  وق���ال 
ال�صنوي  للموؤمتر  ال�صابعة  الدورة  فعاليات 
املعلومات  تكنولوجيا  �صناعة  ل��غ��رف��ة 
عقد،  ال��ذي  رقمي”  “وطن  واالت�����ص��االت 
يبحث  ب��ات  امل�صتثمر  اإن  م�صر  يف  اأخ���ريا 
لتوجيه ا�صتثماراته اإىل الدول التي لديها 
مو�صوع  يف  ومتطورة  جاهزة  حتتية  بنية 

التحول الرقمي واأمتتة اخلدمات.
الثالثاء،  بيان  يف  الرواجبة،  اأ�صاف  و 

يف  مت�صارعة  تغريات  اليوم  ي�صهد  العامل  ان 
يتطلب  الذي  االأم��ر  الرقمي،  التحول  ملف 
العمل على مواكبة هذه التطورات من خالل 
ال��ق��درات  وب��ن��اء  الرقمى  التحول  حتقيق 

الرقمية وحتفيز االإبداع الرقمى.
االت�����ص��االت  ق���ط���اع  ان  اىل  واأ�����ص����ار 
ا�صا�صيا  ج��زءا  يعد  املعلومات  وتكنولوجيا 
وركيزة لالأمن الوطني يف اأي دولة اىل جانب 
اأهميته كرافد هام وداعم لالقت�صاد، حيث 
ك��ورون��ا،  اأزم���ة  خ��الل  عالية  ق���درات  اثبت 
اأو ت�صهيل  الوباء  �صواء جلهة دعم مكافحة 
االق��ت�����ص��ادي��ة وحياة  ال��ق��ط��اع��ات  اأع��م��ال 

املواطنني.
مع  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  و�صدد 
الدول العربية وتبادل اخلربات يف جماالت 

ال�صيما  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت 
املتعلقة مبجاالت التحول الرقمى والريادة 
واالبتكار. واكد اأهمية م�صي الدول العربية 
بخطوات �صريعة نحو اال�صتثمار يف م�صاريع 
دعم ريادة االأعمال من اجل توفري املزيد من 
اآفاق  وفتح  البطالة  من  العمل واحلد  فر�ص 

جديدة اأمام مواطنيها.
ال�صركات  ان  اإىل  ال��رواج��ب��ة  واأ���ص��ار 
االأردن���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ق��ط��اع االت�����ص��االت 
كبريا  �صوطا  قطعت  املعلومات  وتكنولوجيا 
من  لكثري  م�صاندا  وباتت  والنمو  التطور  من 
دول املنطقة من خالل توفري حلول ملختلف 

قطاعتها االقت�صادية واخلدمية.
العاملة  االأردنية  ال�صركات  اأن  واأو�صح 
كبرية  وخ��ربات  ق��درات  متلك  القطاع  بهذا 
الرقمي،  والتحول  الربجمة  مبجال  وا�صعة 

موؤكدا ا�صتعداد غرفة جتارة االأردن للتعاون 
مع الدول العربية بهذا اخل�صو�ص.

ت�صدر  االأردن���ي���ة  ال�����ص��رك��ات  اأن  وب���ني 
ال����ي����وم ال���ك���ث���ري م����ن خ���دم���ات���ه���ا مب��ج��ال 
العربية  الدول  من  العديد  اإىل  الربجميات 
واالأجنبية،اإ�صافة اىل الكفاءات واخلربات 
املتخ�ص�صة، الفتا اإىل وجود �صركات اأجنبية 
وعاملية فتحت مكاتب لها باململكة لال�صتفادة 
لت�صدير  االأردنية،  والكفاءات  اخلربات  من 

اأعمالها ملختلف االأ�صواق.
املنتدى  ان  اإىل  ال��رواج��ب��ة،  واأ����ص���ار 
اأردنية  �صركة   27 اختار  العاملي  االقت�صاد 
باملنطقة  نا�صئة  �صركة   100 اف�صل  �صمن 
اأه��م��ي��ة ه���ذا القطاع  ي��وؤك��د  ال���ذي  االأم����ر 
ودوره الكبري يف حتفيز وتن�صيط االقت�صاد 

الوطني.

الرواجبة : التحول الرقمي ركيزة اساسية 
لتحسين بيئة االعمال بالدول العربية

افتتاح برنامج بناء القدرات المتخصصة 
حول شبكات الجيل الخامس

*عمان 
افتتحت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت، الثالثاء، فعاليات برنامج 
بناء القدرات املتخ�ص�صة حول �صبكات اجليل اخلام�ص من االت�صاالت 
املتنقلة، بالتعاون مع الرابطة الدولية مل�صغلي الهواتف املتنقلة )جي.

العربية  التنظيم  هيئات  ممثلي  من  وا�صعة  ومب�صاركة  ا���ص.ام.اي��ه( 
املعارف  وتبادل  الوعي  زي��ادة  بهدف  العالقة،  ذات  املحلية  واجلهات 
واخلربات بني الدول االأع�صاء يف العديد من اجلوانب املتعلقة ب�صبكات 

اجليل اخلام�ص من االت�صاالت املتنقلة ون�صر خدماتها.
وقال رئي�ص جمل�ص مفو�صي الهيئة املهند�ص ب�صام ال�صرحان “ اإننا 
االأردن  ال�صركاء يف  ن�صعى دوما مع  يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 
والوطن العربي اىل التميز بقدراتنا املعرفية املتخ�ص�صة التي �صوف 
وتعظيم  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع  بتطوير  ت�صهم 
واندفاعنا  عزميتنا  من  يزيد  ما  ان  م�صيفا”  املتحققة،  املنجزات 
دعم  هو  القطاع  هذا  من  املرجوة  اال�صراتيجية  االأه��داف  لتحقيق 
جاللة امللك، الذي يويل هذا القطاع جل اهتمامه، ويرى فيه امل�صتقبل 
ركائز  من  اأ�صا�صية  ركيزة  وي�صكل  القادمة،  لالأجيال  والرفاه  الواعد 

تطوير قطاعات العمل املختلفة«.
بدرا�صة  املا�صية  ال�صنوات  مدى  وعلى  قامت  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
كذلك،  وتوا�صل  اخلام�ص،  اجليل  ل�صبكات  املتوقعة  لالأثار  م�صتفي�صة 
�صعيها الدوؤوب نحو اجراء التح�صريات الالزمة متهيدا الإطالق خدمات 
يعود  ومبا  العالقة،  ذات  ال�صركات  مع  بالت�صاركية  اخلام�ص  اجليل 
اإطالق  املرجو من  العائد  املعادلة وحتقيق  اأطراف  بالنفع على جميع 

مثل هذه اخلدمات.
وبني انه �صيتم اطالع امل�صاركني على اآخر التطورات احلا�صلة عامليًا 
يف جمال خدمات اجليل اخلام�ص واإمكانية اال�صتفادة منها وتطبيقها، 
واالأثر املرتب على ادخال هذه اخلدمات الأي جمتمع وما �صينعك�ص من 
اأثر اإيجابي وهام يف ت�صهيل االأعمال وت�صيري اأعمال قطاعات املجتمع 

املختلفة وح�صول املواطن على خدمات مبتكرة ومتنوعة.
افريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  رئي�ص  عرب  جانبه،  من 
بالرابطة الدولية مل�صغلي الهواتف املتنقلة، جواد عبا�صي عن �صعادة 
الرابطة بالعودة اىل تقدمي برنامج بناء القدرات يف االأردن والعامل 
جائحة  ظ��روف  ب�صبب  العامني،  عن  زادت  توقف  فرة  بعد  العربي 
تنظيم  هيئة  مع  التعاون  متتني  على  الرابطة  حر�ص  موؤكدًا  كورونا، 
قطاع االت�صاالت يف االأردن، واىل مزيد من الور�ص يف الفرة القادمة 
“جي.ا�ص.ام. موؤمترات  يف  ال�صيا�صات  ووا�صعي  املنظمني  وا�صتقبال 

ايه” يف العامل العربي واأوروبا واأمريكا وافريقيا وا�صيا.
وا�صاد عبا�صي بالدور الذي تلعبه الهيئة يف جمال اتاحة الفر�ص 
على  التنظيمية  االإدارات  بني  املتخ�ص�صة  واملعارف  اخلربات  لتبادل 

م�صتوى العامل.
متخ�ص�صة  مو�صوعات  يومني،  ي�صتمر  ال��ذي  الربنامج،  ويتناول 
املتنقلة يقدمها خرباء ومتخ�ص�صون  باجليل اخلام�ص من االت�صاالت 
حلقبة  مقدمة  منها  املتنقلة،  الهواتف  مل�صغلي  الدولية  الرابطة  من 
العاملي  والو�صع  املتنقل،  الهاتف  تكنولوجيا  وتطور  اخلام�ص،  اجليل 

للجيل اخلام�ص.
كما يتناول النمو امل�صتقبلي ومناذج اعمال اجليل اخلام�ص وانرنت 
االأ�صياء وا�صراتيجيات التنمية والتطور للجيل اخلام�ص، وتردداته 

واحلديث عن االأجيال املتعاقبة خلدمات الهواتف املتنقلة.

انتاج تختار 4 شركات للموسم 
الثاني من حاضنة حماية تيك

  
*عمان 

“انتاج”، 4  اختارت جمعية �صركات تقنية املعلومات واالت�صاالت 
املو�صم  لالن�صمام اىل  ال�صيرباين،  االمن  نا�صئة متخ�ص�صة يف  �صركات 
الثاين من حا�صنة حماية تيك، بدعم من ال�صندوق االأردين للريادة 
وبال�صراكة مع زين االأردن ومن�صة زين لالإبداع، وبالتعاون مع �صركة 

ال�صريبية. لال�صت�صارات  زاد  و�صركة  “�صي.ام.�صي” للتدريب، 
وبح�صب بيان للجمعية الثالثاء، فان حماية تيك هي اأول حا�صنة 
اأعمال متخ�ص�صة يف االأمن ال�صيرباين، �صتعمل على تدريب وتاأهيل 15 

�صركة نا�صئة خالل عامني يف اخت�صا�ص االأمن ال�صيرباين.
وتقدم لالن�صمام للمو�صم الثاين 19 �صركة وفريقا، حيث مت عر�ص 
مني، وبعد اال�صتماع  ن�صاطهم واعمالهم وخططهم اأمام فريق من املَُحكِّ
لهم جميعا ومنحهم عالمات وفقا الأ�ص�ص ومعايري وا�صحة، مت اختيار 
“�صايرب كلينيك” ،  “�صي.يف.وركز” ،  “ران�صوم” ،  االأربعة:  ال�صركات 
�صيلد” للمو�صم الثاين. وقال رئي�ص هيئة املديرين يف جمعية  “جرين 
للمو�صم  مكمال  جاء  الثاين  املو�صم  ان  ال�صوي�ص،  اجمد  عيد  انتاج، 
الو�صول  يف  اجلمعية  خطة  تنفيذ  و�صمان  االإجن��از  حتقيق  يف  االأول 
اىل تدريب وتاأهيل 15 �صركة اردنية متخ�ص�صة يف االمن ال�صيرباين.

�صمن  اخت�صا�صها  يف  تتوزع  الثاين  املو�صم  يف  ال�صركات  ان  وب��نّي 
واخل��دم��ات  كالتدريب  حم���اور  ع��دة  على  ال�صيرباين  االم���ن  جم��ال 
واملنتجات، م�صريا اىل ان 3 �صركات تتخذ العا�صمة عمان مركزا لها، 

يف حني تتواجد ال�صراكة الرابعة يف حمافظة اربد.
ونوه ال�صوي�ص اىل ان ال�صركات املتخرجة من املو�صم االأول �صتكون 
مبجال  االأردن  يف  املنعقدة  واملوؤمترات  الفعاليات  جميع  يف  م�صاركة 
االمن ال�صيرباين، باالإ�صافة حل�صورها منتدى االت�صاالت وتكنولوجيا 
يف  �صينعقد  الذي  افريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  املعلومات 

ت�صرين االول 2022 بالبحر امليت.
وبني ان املو�صم الثالث من حا�صنة حمايتك �صيبداأ يف �صهر ت�صرين 
االمن  يف  متخ�ص�صة  جدد  �صركات  مب�صاركة  احلايل،  العام  من  االول 

ال�صيرباين.
املهند�ص  للريادة،  االأردين  لل�صندوق  التنفيذي  الرئي�ص  واب��دى 
بفرق  اإعجابه  املحت�صنة،  بال�صركات  لقائه  خالل  املحت�صب،  حممد 
عاماًل  �صيكون  الذي  وب�صغفهم  ال�صركات  هذه  وراء  تقف  التي  العمل 

هاًما يف حتويل اأفكارهم اإىل م�صاريع جتارية ناجحة.
من جهته، اأ�صار املدير التنفيذي لدائرة االإعالم واالبتكار واإدارة 
جمال  اأهمية  اإىل  البيطار،  طارق  االأردن،  زين  �صركة  يف  اال�صتدامة 
االأمن ال�صيرباين و�صط الثورة التكنولوجية التي نعي�صها، والتي تتطور 
وهو  االإلكرونية،  االأمنية  التهديدات  معها  وتتزايد  مت�صارع  ب�صكل 
االأمر الذي تتبناه زين من خالل تطبيق اأف�صل حلول اأمن املعلومات يف 
خمتلف عملياتها، باالإ�صافة اإىل �صراكتها من خالل من�صة زين لالإبداع 
هذا  يف  العاملة  النا�صئة  ال�صركات  لدعم  تك”  “حماية  حا�صنة  مع 

املجال لتخو�ص غمار املناف�صة ولتتميز حمليًا واإقليميًا وعامليًا.

السياحة تستقبل وفدًا من 
كلية الدفاع الوطني التايلندية

*عمان 
عماد  ال��دك��ت��ور  واالآث����ار  ال�صياحة  وزارة  ع��ام  اأم���ني  ا�صتقبل 
حجازين، االثنني، يف مقر الوزارة، بح�صور مدير دائرة االآثار العامة 
ال�صياحة  تن�صيط  هيئة  عام  ومدير  بلعاوي،  فادي  الدكتور  االأ�صتاذ 
ململكة  الوطني  الدفاع  كلية  من  وف��دًا  عربيات،  عبدالرزاق  الدكتور 
�صاك�صيت  اللواء  االأمنية  الدرا�صات  مدر�صة  مدير  برئا�صة  تايلند 

�صانغ�صانينرا.
مندوبا   34 من  يتكون  ال��ذي  بالوفد  حجازين،  الدكتور  ورح��ب 
رفيع امل�صتوى، اإ�صافة اإىل موظفني من خمتلف فروع القوات امل�صلحة 
الفتًا  االأعمال،  رجال  وكبار  العامة،  واخلدمات  التايلندية  امللكية 
نوعه وير�صي  متنوع وفريد من  �صياحي  يتمتع مبنتج  االأردن  اأن  اإىل 
ال�صياحة،  اأن���واع  من  العديد  اململكة  ت�صم  حيث  االأذواق،  جميع 
من  الكثري  وغريها  واملغامرات،  والعالجية،  والثقافية،  كالدينية، 

ال�صياحة«. اأنواع 
عن  وم�صوؤوليتها  واالآث���ار  ال�صياحة  ب��وزارة  املناطة  املهام  وب��ني 
مظلة  حتت  تندرج  التي  اجلهات  واأدوار  كافة،  ال�صياحية  االأن�صطة 
الوزارة وطبيعة عملها، كدائرة االآثار العامة املعنية باملحافظة على 
ال�صياحية  تن�صيط  وهيئة  االأردن،  يف  والراثية  االأث��ري��ة  املواقع 

املعنية بالرويج للمواقع ال�صياحية واالأثرية حمليًا ودوليًا.
لل�صياحة  الوطنية  اال�صراتيجية  حجازين،  الدكتور  وعر�ص 
لالأعوام 2021-2025، التي تتكون من 5 حماور رئي�صية هي: تطوير 
الراث،  وحماية  اإدارة  الت�صويق،  الب�صرية،  امل��وارد  وتطوير  املنتج، 

واالإ�صالحات.
الرافدة  القطاعات  اأه��م  من  يعد  ال�صياحي  القطاع  اأن  واأو���ص��ح 
لالأردنيني،  العمل  رئي�صا يف توفري فر�ص  وم�صاهمًا  الوطني،  لالقت�صاد 
اإ�صافة اإىل متكني املجتمعات املحلية، مبينًا اأن الدخل ال�صياحي يف عام 
2019 وقبل اجلائحة بلغ 4.1 مليار دينار م�صّكاًل ما يزيد عن 13 باملئة 
من الناجت املحلي االإجمايل، وكذلك زار االأردن بنف�ص العام نحو 5.3 

مليون �صائح.
بدوره، قدم مدير عام دائرة االآثار العامة، نبذة عن دور الدائرة، 
اأن  مبينًا  وتطويرها،  اإدارتها  واآلية  اململكة،  يف  االأثرية  املواقع  واأهم 
من اأهم اأهداف الدائرة احلفاظ على املوروث الثقايف املادي للمملكة، 
اجلهات  مع  التعاون  جانب  اإىل  املمكنة،  الو�صائل  باأف�صل  وتقدميه 
املعنية كافة بالتوعية باأهمية املحافظة على املعامل واملواقع االأثرية 

واالإرث التاريخي واحل�صاري باململكة.
قائمة  على  واإدراجها  املواقع  تر�صيح  يف  اململكة  جتربة  وعر�ص 
التابعة  العاملي  ال��راث  جلنة  قبل  من  واختيارها  العاملي  ال��راث 
)اليون�صكو(،  والثقافة  والعلوم  للربية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
ال�صياحة  ج���ودة  وت��ع��زي��ز  امل��واق��ع،  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  وكيفية 

التاريخية يف االأردن.
من جهته، قدم الدكتور عربيات �صرحًا عن كيفية الرويج للمواقع 
وجتربة  خا�ص،  ب�صكل  العاملي  الراث  قائمة  على  املدرجة  االأردنية 
ال�صياحة  اأ�صواق  يف  واالأثرية  ال�صياحية  املواقع  ترويج  يف  الهيئة 

العاملية.
اخلارجية  الت�صويقية  العمليات  ب��اإدارة  تقوم  الهيئة  اأن  واأو�صح 
وترويج االأردن �صياحيًا، واإبراز هوية االأردن املتميز كوجهة �صياحية 

ومق�صد رئي�ص لل�صائح يف االأ�صواق العاملية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر م��در���ص��ة ال��درا���ص��ات االأم��ن��ي��ة ال��ل��واء 
خربات  على  لالطالع  جاءت  للوزارة  الزيارة  هذه  اإن  �صانغ�صانينرا، 
املواقع  على  احلفاظ  وكيفية  ال�صياحي،  بالرويج  املتعلقة  االأردن 
بالبنية  اإعجابه  مبديًا  واإدارتها،  العاملي  الراث  قائمة  على  املدرجة 
خالبة  طبيعية  اأج��واء  من  به  تتمتع  وما  ب��االأردن  املتطورة  التحتية 

ومواقع �صياحية واأثرية مميزة.
على  واالإجابة  التذكارية،  الهدايا  تبادل  اللقاء  نهاية  يف  وجرى 

اال�صتف�صارات املقدمة من الوفد.

اتحاد العمال: المرأة أثبتت قدرتها على 
الوصول إلى مراكز القيادة النقابية  

*عمان 
التي  االأردنية  باملراأة  االأردن،  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  اأ�صاد 
اأن  القوية  باإرادتها  وا�صتطاعت  النقابي،  العمل  يف  جدارتها  اأثبتت 
الهيئات  يف  ع�صويتها  خالل  من  النقابية  القيادة  مراكز  اإىل  ت�صل 

االإدارية للنقابات العمالية واللجان النقابية املنبثقة عنها.
وقال االحتاد، يف بيان �صحفي، الثالثاء، اإن االنتخابات النقابية 
املراأة  عزمية  على  اآخر  دليل  اأخ��ريا،  الكهرباء  نقابة  يف  جرت  التي 
نادية  النقابية  بتجربة  م�صت�صهدا  النقابي،  العمل  يف  وكفاءتها 
اجلنيدي يف الو�صول اإىل الهيئة االإدارية للنقابة بح�صولها على اأعلى 

االأ�صوات على م�صتوى النقابة العامة واللجان النقابية.
واأ�صار البيان، اإىل التجارب الناجحة يف متكني و�صول املراأة العاملة 
اإىل مواقع امل�صوؤولية النقابية يف النقابات العمالية، وال�صيما من�صب 
رئي�ص النقابة ونائب الرئي�ص، ف�صال عن الع�صوية يف الهيئات االإدارية 
الو�صول  يف  ومتكينها  للمراأة  االحتاد  دعم  موؤكدا  النقابية،  واللجان 
اإىل مراكز القيادة يف العمل النقابي. واأو�صح اأن وجود املراأة العاملة 
ينعك�ص اإيجابا على القرار النقابي، وي�صلط ال�صوء على ق�صايا املراأة 
العاملة والدفاع عن حقوقها املكفولة مبوجب الت�صريعات، م�صددا على 
�صرورة تعزيز وجود املراأة يف العمل النقابي، ومتكينها من خالل اإزالة 
التي تواجهها، من  التي تعر�ص طريقها، وتذليل ال�صعوبات  العقبات 
اأجل دعم انخراط الن�صاء يف �صوق العمل من خالل توفري بيئة عمل 
الئقة لها، وحت�صني ظروف العمل، وهو ما تعمل النقابات العمالية على 

حتقيقه.

العمل تدعو الشباب للتقدم لفرص 
عمل متاحة بمصنعين في الكرك

  
*عمان 

م�صنعني  يف  املتوفرة  العمل  لفر�ص  التقدم  اإىل  العمل  وزارة  دعت 
من م�صانع املحيكات واالألب�صة املوجودة يف لواء فقوع وق�صاء موؤاب يف 

حمافظة الكرك للعمل يف الفرة امل�صائية.
وحثت الوزارة �صباب املحافظة على التقدم لهذه الفر�ص املتوفرة 

يف امل�صنعني والت�صجيل لها لدى مديرية عمل الكرك.

*عمان 
االقت�صادي،  التحديث  روؤية  اقرحت 
تقليل ن�صبة الفاقد من املياه �صنويا باململكة 
امل��ب��ادرات  م��ن  ك��ج��زء  ب��امل��ئ��ة،   2 بن�صبة 

املتعلقة بقطاع املياه.
ذات  االإح�صائية،  البيانات  وح�صب 
الفاقد من  ن�صبة  املياه، تبلغ  ال�صلة بقطاع 
كميات املياه باالأردن 47 باملئة، االأمر الذي 
يتطلب اتخاذ تدابري �صارمة ملعاجلة ذلك، 

اإىل جانب اإدارة اأف�صل للطلب.
وتعد موارد املياه يف البالد من االأ�صعف 
املعدل  يبلغ  حيث  ال��ع��امل،  م�صتوى  على 
ملميرا   95 االأم���ط���ار  ل��ه��ط��ول  ال�����ص��ن��وي 
تقريبا، وت�صكل املياه اجلوفية وال�صطحية 

ما ن�صبته 85 باملئة من امل�صادر املتاحة.
 50.17 ال���زراع���ة  ق��ط��اع  وي�صتهلك 
باململكة،  املتوفرة  املياه  م��وارد  من  باملئة 
بينما ي�صتهلك 45.8 باملئة منها لالأغرا�ص 

املنزلية.
بالناجت  امل��ي��اه  قطاع  م�صاهمة  وبلغت 
العام  تقديرات  ح�صب  االإج��م��ايل  املحلي 
مليون   200 وبقيمة  باملئة   0.5 املا�صي 

دينار.
بفعل  املياه  على  املتزايد  الطلب  واأدى 
ال�صكاين  والنمو  الدميوغرافية  التحوالت 
العذبة  املياه  وف��رة  يف  حاد  انخفا�ص  اإىل 

يف اململكة.
امل�صروعات  اإط��الق  اإىل  الروؤية  ودعت 
الوطنية لتحلية املياه، وتوفري الفر�ص اأمام 
كفاءة  ورف��ع  اخلا�ص،  القطاع  ا�صتثمارات 
وزيادة  املياه  قطاع  يف  امل�صتخدمة  الطاقة 
وا�صتغالل  البديلة  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��خ��دام 

تخزين املياه لتخزين الطاقة.
اقرحتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ب��ني  وم���ن 
ا�صتخدام  كفاءة  رفع  املياه،  بقطاع  الروؤية 
املالية،  الذاتية  اال�صتدامة  وحتقيق  املياه 
وتطوير املراقبة والتحكم يف اإدارة العر�ص 
والطلب على املياه، واإطالق برنامج توعية 
على  ال��ق��درة  وت��ع��زي��ز  عليها،  للحفاظ 

مقاومة املناخ واال�صتخدام امل�صتدام لها.
االقت�صادي،  التحديث  روؤي��ة  واأو�صت 
برنامج  يف  التقنية  احللول  من  باال�صتفادة 
الوطني  املركز  واإط���الق  امل��ي��اه،  ا�صتدامة 
للقوانني  ال�صحيح  واالإن���ف���اذ  ل��الب��ت��ك��ار، 
اإىل  اإ�صافة  بالقطاع،  املت�صلة  وال��ل��وائ��ح 
املياه  وزارات  بني  الرابط  جمل�ص  ت�صكيل 

والزراعة والطاقة والبيئة.
وع���ر����ص���ت ال�����روؤي�����ة االإم����ك����ان����ات 
املياه  ق��ط��اع  واأول���وي���ات  اال�صراتيجية، 
ومنها: حتقيق االأمن املائي لالأردن بطريقة 
اجل��ودة  حت�صني  لغايات  مائيا  م�صتدامة 
مبتكرة  ق��ن��وات  واإن�����ص��اء  للحياة،  العامة 
اال�صتخدام  ومت��ك��ني  اإن��ت��اج��ه��ا،  لتح�صني 

امل�صتدام للمياه عرب اإدارة الطلب.
وم����ن االإم���ك���ان���ي���ات اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
عدم  م�صتوى  تقليل  املياه،  قطاع  واأولويات 
الكفاءة �صمن النظام ككل، ومنح االأولوية 
للبلديات ال�صتخدام املياه، وحل م�صكلة �صح 
املياه ب�صورة عامة عن طريق اإيجاد م�صادر 
مائية جديدة، وتقليل فاقدها، وا�صتقطاب 
املدرو�ص  اال�صتخدام  ومتكني  اال�صتثمارات، 
بقطاع  العاملني  عدد  وي�صل  لها.  واالأمثل 
عامل،   6800 اإىل  احل��ايل  بالوقت  امل��ي��اه 
القوى  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   0.4 ي�صكلون 

اإىل  عددهم  �صي�صل  فيما  باململكة،  العاملة 
االأث��ر  وف��ق   ،2033 بحلول  عامل   9700

االقت�صادي لروؤية التحديث.
ور�صة  عن  الروؤية،  خمرجات  وانبثقت 
عقدت  التي  الوطنية  االقت�صادية  العمل 
امللكي  الديوان  �صامية يف  ملكية  بتوجيهات 
نقا�صات  وبعد  اأ�صهر  م��دى  على  الها�صمي، 
اأكرث من 500 �صخ�ص من قادة  فيها  �صارك 
واملعنيني  واملتخ�ص�صني  وال����راأي  الفكر 

واخلرباء.
و�صارك بالور�صة ممثلون عن القطاعني 
العام واخلا�ص والربملان وموؤ�ص�صات املجتمع 
النمو  اأول���وي���ات  تبني  اأج���ل  م��ن  امل����دين، 
التي  ال�صريعة  واالإج�����راءات  واملمكنات 
امل�صتدام �صمن  ال�صامل  النمو  تكفل حتقيق 
ل��الأع��وام  وا���ص��ح��ة  وب��رام��ج  عمل  خطط 

املقبلة.
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  ووج��ه 
البدء  اإىل  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  اخل�صاونة 
بو�صع خطة تنفيذية وجدول زمني وا�صح 
التحديث  روؤي��ة  وثيقة  خمرجات  لتنفيذ 
جاللة  برعاية  اأطلقت  التي  االقت�صادي، 

امللك عبداهلل الثاين.
فريق  ت�صكيل  ال����وزراء  جمل�ص  وق���رر 
الربامج  اإع��داد  على  العمل  لغايات  وزاري 
االقت�صادي  التحديث  لروؤية  التنفيذية 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزراء:  ي�صم 
واملالية  ال���وزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  وال��دول��ة 
والتن�صيق  امل��ت��اب��ع��ة  ل�����ص��وؤون  وال���دول���ة 
وال��ري��ادة  الرقمي  واالقت�صاد  احلكومي 
والبيئة  والتموين  والتجارة  وال�صناعة 

واال�صتثمار.

*عمان 
احلاج  خليل  عمان،  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  دع��ا 
توفيق، اإىل ت�صكيل جمل�ص ا�صتثماري لبناين اأردين 
م�صرك بني الغرفة وامل�صتثمرين اللبنانيني ومدراء 
ال�صركات املقيمني باململكة؛ للم�صاهمة يف حل واإزالة 

املعوقات التي تعر�ص اأعمالهم التجارية.
واأكد احلاج توفيق، خالل لقائه �صيدات ورجال 
باململكة  مقيمني  لبنانيني  تنفيذيني  ومدراء  اأعمال 
للجالية  االإداري����ة  الهيئة  نظمتها  حما�صرة  يف 
باأعمال  القائم  وح�صرها  االأردن  يف  اللبنانية 
رجي  يو�صف  ال�صفري  بالوكالة  اللبنانية  ال�صفارة 
اجلالية  وعميد  فا�صل  ج��ورج  امل�صت�صار  ونائبه 
والروابط  العالقات  اأن  حمدان،  اأبو  فوؤاد  املهند�ص 
تاريخ  لها  ولبنان  االأردن  بني  تربط  التي  املتميزة 
حتقيق  �صبيل  يف  ا�صتثمارها  علينا  حُتتم  عميق، 
لل�صعبني  والتجارية  االقت�صادية  املنافع  من  املزيد 
لبنان  مع  الوقوف  اأن  اإىل  الفتا  واللبناين،  االأردين 

ال�صقيق واجب اأخالقي وقومي ووطني.
االأردن  بني  التجاري  التبادل  حجم  ان  واأو�صح 
من   2021-2017 الفرة  خ��الل  انخف�ص  ولبنان 
194 مليون دوالر عام 2017 اإىل 151 مليون دوالر 
العام املا�صي 2021، فيما ارتفعت قيمة امل�صتوردات 
اإىل  لت�صل   2021 العام  خالل  لبنان  من  االأردنية 
106 ماليني دوالر مقارنة مع نحو 73 مليون دوالر 

باملئة،   45.7 مقدارها  زي��ادة  وبن�صبة   ،2020 عام 
 10 بقيمة  املا�صي  العام  ا�صتورد  االأردن  اأن  مبينا 

ماليني دوالر ذهب من لبنان.
م�صوؤولية  اأمامنا  ت�صع  االأرق���ام  ه��ذه  اإن  وق��ال 
البلدين  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  لدى  م�صركة 
زي��ادة  نحو  بجد  والعمل  تراجعها  ع��دم  ل�صمان 
التبادل التجاري واال�صتثماري بني البلدين يف �صوء 
اخلا�ص  القطاع  ل��دى  املتوفرة  الكبرية  االإمكانات 
يف  املتاحة  الفر�ص  جانب  اإىل  واللبناين،  االأردين 

اتفاقيات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.
اللبنانيني  ال�صركاء  عدد  اأن  توفيق  احلاج  وبني 
�صريكا   185 بلغ  عمان  جتارة  غرفة  لدى  امل�صجلني 
بلغ  فيما  دينار،  مليون   41 مقدارها  اأموال  بروؤو�ص 
 9 الغرفة  لدى  امل�صجلة  اللبنانية  ال�صركات  عدد 

�صركات براأ�صمال نحو 314 مليون دينار.
ولفت اإىل اأن عدد �صهادات املن�صاأ التي اأ�صدرتها 
 351 بلغ   2021 ال��ع��ام  خ��الل  لبنان  اإىل  الغرفة 
�صهادة بقيمة 10 ماليني دينار، وت�صكل ما ن�صبته 1 
باملئة من اإجمايل عدد �صهادات املن�صاأ ال�صادرة عن 
قيمة  اإجمايل  من  باملئة   1.3 بن�صبة  وما  الغرفة، 

�صهادات املن�صاأ ال�صادرة عن الغرفة.
واأكد احلاج توفيق اأنه مع بداية عام 2021 بداأ 
تداعيات  من  التعايف  مبرحلة  االأردين  االقت�صاد 
االأردين قد  االقت�صاد  واأن  جائحة فريو�ص كورونا، 

اأف�صل من اقت�صادات  متكن من جتاوز االأزمة ب�صكل 
دول نظرية له.

يف  اخلا�ص  القطاع  اإعطاء  اأهمية  على  و�صدد 
اإع��داد  يف  امل�صاركة  يف  الكاملة  الفر�صة  البلدين 
املختلفة،  االقت�صادية  التعاون  وخطط  الربامج 
فر�ص  ا�صتثمار  يف  الفاعل  دوره  اأداء  من  ليتمكن 
التعاون االقت�صادي املتاحة بني البلدين، باعتباره 
االقت�صادي  الو�صع  لتطوير  االأ���ص��ا���ص��ي  امل��ح��رك 

وحتقيق التنمية ال�صاملة.
وجاذبة  مناف�صة  بيئة  يوفر  االأردن  ان  واأو�صح 
�صيعر�ص  ق��ان��ون  م�صروع  ع��ن  وك�صف  لال�صتثمار، 
اال�صتثنائية  ال���دورة  خ��الل  ال��ن��واب  جمل�ص  على 
بالبيئة  املتعلقة  القوانني  لكل  �صامل  املقبل  ال�صهر 

اال�صتثمارية.
مع  ل��ق��اء  لرتيب  الغرفة  ا�صتعداد  اأك���د  كما 
معوقات  اأي  حل  لغايات  املعنيني  االأردنيني  ال��وزراء 
تواجه امل�صتثمرين اللبنانيني يف االأردن او الراغبني 
يف اإق��ام��ة ع��الق��ة جت��اري��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

االأردين.
اأط��الق  و�صك  على  عمان  جت��ارة  اأن  اإىل  ولفت 
معلومات مف�صلة  تت�صمن  الكرونية  من�صة جتارية 
ال�صلع  عر�ص  على  تعمل  االأردين  االقت�صاد  ع��ن 
الدول  اىل  لت�صل  ال�صياحية،  واالأم��اك��ن  االأردن��ي��ة 

العربية والدول ال�صديقة لالأردن.

بذات  �صت�صارك  ل��الأردن  �صديقة  دوال  اأن  وبني 
جتارية  غرفة  مع  اأبرمت  اتفاقيات  وفق  املعلومات 
للدول �صتعر�ص كل ما هو موجود باملن�صة االأردنية، 
وت�صليمهم اأحقية بتويل قاعدة بيانات خا�صة بهم، 

داعيا اجلانب اللبناين لالإفادة من هذه املن�صة.
الثنائية  العالقات  عمق  رجي،  اأكد  جانبه،  من 
بالتاريخية  اإياها  وا�صفًا  ال�صقيقني،  البلدين  بني 

واملتميزة.
ولبنان قائمني على احلوار  االأردن  نهج  اأن  وبني 
واالعتدال واالحرام املتبادل، م�صريا اإىل اأن هناك 
قوا�صم م�صركة واأهداف واحدة بني بريوت وعمان.
العالقات  تعزيز  على  ب��الده  حر�ص  اإىل  ولفت 
مبختلف املجاالت و�صرورة البناء عليها وتطويرها 
وال�صياحية،  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صعد  على 
بني  التجارية  العالقات  بتطوير  اأمله  عن  معربا 

البلدين.
مهمة  بت�صهيل  معنية  ال�صفارة  اأن  اأك���د  كما 
القطاع اخلا�ص يف البلدين لزيادة التبادل التجاري 

واال�صتثمارات.
يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  امللحقة  ق��دم��ت  جهتها،  م��ن 
عن  موجزا  �صرحا  مهنا،  غريتا  اللبنانية،  ال�صفارة 
وكيف   2019 ع��ام  قبل  اللبناين  التجاري  الواقع 
اأثرت االأزمة على امليزان التجاري اللبناين لالأعوام 

2020 و?2021 كما ونوعا.

رؤية التحديث االقتصادي تقترح تقليل 
نسبة فاقد المياه الى 2 % سنويا

الحاج توفيق يدعو لتشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك
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مطالب وحدك
 في هذا الكوكب
المثخن بالجراح

الـُمـــثقل
 باألعباء واألتراح
 ُمطالب وحدك

أال تعبأ أو تتعب
أال تنزل للدرك الهابط
 أال تتالشى أو تنضب
أال تشتكي وتغضب

 ألن الغضب
يربكك فتخطئ

 في حين
 الوقت يضيق
كي يوصد

 في كل طريق
أبداً لن يدعك ُتسهب
 فامضي على الشوك

بدرب الصعب
وال تقبع أبداً أو تقنع

 بما أنت عليه
 قم واعمل

واستجمع بقواك طرائق
واطرق أبواباً كسرها

 واعدو من بين
 الطرق الوعرة
ولو كانت غابة

ال تجعل الُخطى مرتابة
فتيقن دوماً لو تسمح
أن الـُمغلق حتًما يُفتح

كي تسمو ألعالي
 ما ترنو إليه

ولتنشد ضالتك الـُمــثلى
 بُغيتك العليا ُمنيتك

لترتقي وترقى
احفر بأظافرك ونّقب
اصنع فرصتك بعقلك

بقوتك بعزمك من أجل الغاية
فليس للدأب نهاية

 ال تترقبها لتأتي فحسب
ابحث عنها أوجدها نّصبها

 واعبر يّماً والثبج إليها
أنقذها من بين األهوال

 من األنواء تلّقفها
أتراها إن لم تأتي إليك
 ستظل من اآلن حزينا
وتكتفي بأن تبقى حينا

 من الدهر قعيدا
 تصرخ ملئ

 حنجرتيك وتشجب
أتظل على حالك

في حالك درٍب موصود
تتأوه . تتألم تندب

قم وانهض
استقوى تقوى
وبعزٍم ماٍض

 شد حصارك طوقها
 قبل أن تحاصرك

حاصرها فأنت تجاسرها
لتظل فارس األوحد

راودها رّوضها
وارمح وثّاباً عمِّدها

 تلتاعك أشواٌق فاصمد
 تعدو لساحتها سيدها
قيٌم بالروح تشيدها
ولهدفك هيا صوبها

كي ترقي بالفكر جديرا
ولتغدو بالعزم جسورا
 تتقد إرادتَك الُعليا

 روحَك رُقيا
 شغفتها األغصان نضيرا
 شغلتها األزهار عبيرا

لُضحاك على األرض غديٌر
فاعمد وامضي

 واسمو ُقدماً ال تتردد
 ال ترمق فضاًل تترقب
وتقدم لتسود الموكب


