
رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية اليوم
*عمان 

�أنها  �الجتماعي  لل�ضمان  �لعامة  �مل�ؤ�ض�ضة  �عنت 
�ضتق�م ب�ضرف رو�تب متقاعدي �ل�ضمان ل�ضهر حزير�ن 
�حلايل، ي�م غد �خلمي�س، دون �قتطاع �أق�ضاط �ل�ضلف 
�ل�ضخ�ضية �لتي ح�ضل عليها �ملتقاعدون بعد تخ�ضي�س 

�لرو�تب �لتقاعدية لهم.
�أنها  �الأربعاء،  �ضحفي  بيان  يف  �مل�ؤ�ض�ضة  و�أك��دت 

كل  من   24 يف  �ملعتاد  �مل�عد  قبل  بال�ضرف  �ضتق�م 
ويف  �جلمعة،  ي���م  ي�ضادف  ك�نه  و�ح��د،  بي�م  �ضهر 
�لي�م  �لتقاعدية يف  �لرو�تب  هذه �حلالة يتم �ضرف 

�ل�ضابق.
وبينت �مل�ؤ�ض�ضة �ن عدد متقاعديها و�ضل �إىل 286 
�لتقاعدية  �لرو�تب  فات�رة  بلغت  فيما  متقاعد،  �ألف 

�ل�ضهرية حاليا نح� 125ملي�ن دينار.
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رئيس الحكومة الليبية المكلف: 
السلطة ال تكون بالقوة

ضبط اعتداءات جديدة 
على المياه  في العاصمة

األمن اللبناني يداهم منزال 
لحاكم المصرف المركزي

تمرين الختبار جاهزية المعابر 
الحدودية للتعامل مع األوبئة

أميركا تعتقل طيارا 
على صلة بهجوم في سوريا

مستوطن يقتل شابا 
فلسطينيا في الضفة الغربية

*طرابلس 
فتحي  �ملكلف  �لليبية  �حلك�مة  رئي�س  ق��ال 
�حلل�ل  ح�ل  �اللتفاف  �إن  �الأربعاء،  ليلة  با�ضاغا، 
يف  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضر�ع  الإن��ه��اء  ���ض��روري  �ل�طنية 

�لبالد.
و�أ�ضاق با�ضاغا �أن “�ل�ضلطة ال تك�ن بالق�ة، بل 

ب�ضرعية د�ضت�رية وقان�نية«.
�ملكلف يف ر�ضالة  �لليبية  و�أكد رئي�س �حلك�مة 
�إىل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنط�ني� غ�تريي�س، 

�ملتحدة  �الأمم  د�عيا  �ل�ضرعي،  �ل�زر�ء  رئي�س  �أنه 
�إىل دعم جه�ده الإجر�ء �نتخابات باأقرب فر�ضة.

�ل�حدة  حك�مة  “�ضرعية  �إن  با�ضاغا  وق��ال 
بتاريخ  �نتهت  جنيف  �تفاق  على  �ملبنية  �ل�طنية 
عبد  حاليا  يديرها  و�ل��ت��ي   ،”2022 ي�ني�   21

�حلميد �لدبيبة.
�ملجتمع  �ملكلف  �لليبية  �حلك�مة  رئي�س  ودعا   
�ل�حدة  حك�مة  م��ع  �لتعامل  ع��دم  �إىل  �ل���دويل 

�ل�طنية يف ليبيا.

*عمان 
نفذتها  �أمنية  حملة  خالل  �ضبطت  �إنها  و�لري،  �ملياه  وز�رة  قالت 
�الأرب��ع��اء،  وحتى  �أم�س  ي���م  منذ  �لعام  �الأم��ن  مديرية  مع  بالتعاون 
جمم�عة من �العتد�ء�ت على �خلط�ط �لرئي�ضية �ملزودة ملياه �ل�ضرب 
عقار�ت  بتزويد  متثلت  �لعا�ضمة  من  متعددة  مناطق  يف  للم��طنني 

و�ضهاريج ومز�رع بطريقة خمالفة.
ي�م  �ضبطت  ك��درها  �أن  �لي�م،  �ضحفي  بيان  يف  �ل���ز�رة  وبينت 
متثلت  منجا  عمان/  جن�ب  منطقة  يف  �ع��ت��د�ء�ت  �لثالثاء  �أم�س 
ب�ضحب خط�ط لتزويد برك زر�عية وتزويد مز�رع و�ضهاريج لبيعها 
على  �عتد�ء  عمان  جبل  منطقة  يف  �ضبطت  كما  خمالفة،  بطريقة 
على  باملياه  تتزود  �ضقة   40 لعمارة  رئي�ضي  خط  ي�ضحب  ناقل  خط 

مد�ر �ل�ضاعة.
ويف منطقة و�دي �ل�ضري نفذت حملة �أمنية �ضباح �م�س بالتعاون مع 
�الأمن �لعام ، مت خاللها �ضبط �عتد�ء�ت جديدة على نبع مياه �لكر�ضي 
متثلت برتكيب “مات�ر�ت” وخط�ط كهرباء مرب�طة على �أحد �ملنازل 

�ملجاورة تق�م ب�ضحب �ملياه لتعبئة �ضهاريج خمالفة.
ت�ؤثر  �لتي  �العتد�ء�ت  هذه  �إز�لة  مت  �أنه  �إىل  �ل���ز�رة  و�أ�ضارت 
ب�ضكل كبري على ح�ض�س مياه �ملناطق �مل�ضار �إليها، و�إعد�د �ل�ضب�طات 
بحق  �لقان�نية  �الإج����ر�ء�ت  ��ضتكمال  ليتم  بال��قعة  �خلا�ضة 

�ملعتدين.
د�عية  معها،  �مل����ط��ن��ني  ت��ع��اون  �مل��ي��اه  �ضلطة  �ل�����ز�رة/  وثمنت 
�جلميع �إىل �لت�ضدي بكل �ل��ضائل �لقان�نية ل�قف هذه �العتد�ء�ت 
�ل�ضارخة، يف �ل�قت �لتي تكافح ط��قم �ل�ز�رة الإي�ضال �ملياه للمناطق 

يف ظل �لظروف �ملائية �ملعروفة.

*بريوت
�لدولة  �أمن  جهاز  �إن  لرويرتز،  �أمني  وم�ضدر  ق�ضائي  م�ضدر  قال 
�للبناين د�هم منزال تابعا حلاكم �مل�ضرف �ملركزي ريا�س �ضالمة، م�ضاء 

�لثالثاء، تنفيذ� الأمر �إح�ضار ق�ضائي.
بعد  فرب�ير  يف  �الإح�ضار  مذكرة  ع�ن  غ��ادة  �لقا�ضية  و�أ���ض��درت 
تخلف �ضالمة عن �حل�ض�ر لال�ضتج��ب يف �إطار حتقيق كانت تق�ده يف 

مز�عم �ض�ء �ضل�ك وف�ضاد.
�أن  بعد  �مل�ضروع،  غري  باالإثر�ء  مار�س  يف  �ضالمة  �لقا�ضية  و�تهمت 

�تهمت �ضقيقه �الأ�ضغر مب�ضاعدته يف غ�ضل عائد�ت ذلك.
�أي  �رت��ك��اب  �ل�ضابق  يف  نفى  ق��د  �مل��رك��زي  �لبنك  ح��اك��م  وك��ان 
ذ�ت  باأنها  وخارجه  لبنان  يف  �ضده  �لتحقيقات  وو�ضف  خمالفات 

�ضيا�ضية. دو�فع 
وحاولت �الأجهزة �الأمنية دون جدوى حتديد م�قع �ضالمة يف عدد 

من �الأماكن �خلا�ضة ويف �لبنك �ملركزي يف منت�ضف فرب�ير.
و�حُتجز �ضقيقه، رجا �ضالمة، قر�بة �ضهرين قبل �الإفر�ج عنه يف 

12من ماي� بكفالة قيا�ضية، تعادل نح� 3.7 ملي�ن دوالر.
وينفي �الثنان �لتهم �مل�جهة �إليهما.

*عمان 
�الأزم���ات،  و�إد�رة  لالأمن  �ل�طني  �ملركز  نّفذ 
وطنيًا  مت��ري��ًن��ا  �لعقبة  حمافظة  يف  �الأرب���ع���اء، 
يف  �ل�ضحية  للط��رئ  �ال�ضتجابة  خطة  الختبار 
�ل�ضحة،  وز�رة  مع  بالتعاون  �حل��دودي��ة،  �ملعابر 
و�خلدمات �لطبية �مللكية، و�ملركز �ل�طني ملكافحة 
�ل�ضحة  ومنظمتي  �ل�ضارية،  و�الأمر��س  �الأوبئة 

�لعاملية و �لدولية للهجرة.
لالأمن  �ل�طني  �ملركز  رئي�س  �ضم�  نائب  وق��ال 
�إن  �لزعبي  حامت  �لركن  �لعميد  �الأزم��ات،  و�إد�رة 
و�ختبار  �جلاهزية  لتعزيز  ياأتي  �لتمرين  ه��ذ� 
�ل�طنية  �خلطة  عن  �ملنبثقة  �لتنفيذية  �خلطط 

�ملركز  �أعدها  �لتي  �ل�بائية  �الأمر��س  مع  للتعامل 
و�لتي  كافة،  �الأوب��ئ��ة  �أن����ع  مل��جهة   2017 ع��ام 
تخ�ضع ب�ضكل م�ضتمر للتحديث و�لتط�ير لتحقيق 

�لتكامل بني جميع �جلهات �ملعنية.
و�أكدت رئي�ضة �ملركز �ل�طني ملكافحة �الأوبئة 
�لقطب،  ر�ئ��دة  �لدكت�رة  �ل�ضارية،  و�الأم��ر����س 
يف  �مل��رك��ز  دور  لرت�ضيخ  ج��اء  �لتمرين  ه��ذ�  �أن 
�جلديدة  �لتهديد�ت  عن  و�لك�ضف  �الأوبئة  ر�ضد 
ل��ل���ق��اي��ة م��ن��ه��ا، خ��ا���ض��ة ع��رب �مل��ن��اف��ذ و�مل��ع��اب��ر 
�لعقبة،  مدينة  معابر  �أهمها  وم��ن  �حل��دودي��ة، 
و�لبحرية  �ل��ربي��ة،  �ملعابر  بني  ما  جتمع  و�لتي 
و�جل�ية.             تابع �س2

*وكاالت
�أف���ر�ده  �أح��د  �إن  ق��ال �ضالح �جل��� �الأم��ريك��ي، 
�أدى  ب�ض�ريا،  �أبريل  �حُتجز على خلفية هج�م يف 

�إىل �إ�ضابة �أربعة من زمالئه يف �خلدمة.
بالل�م  �الأمر  بادئ  يف  �الأمريكي  �جلي�س  و�ألقى 
�خل�ضر�ء  �لقرية  قاعدة  يف  وقع  �لذي  �لهج�م  يف 
�ضربة  رمبا  مبا�ضرة،  غري  نري�ن  على  �ض�ريا  ب�ضرق 

�ضاروخية.
�لتحقيق  من  مزيد�  �إن  الح��ق  وق��ت  يف  وق��ال 
متعمد  “و�ضع  نتيجة  كانت  �النفجار�ت  �أن  �أظهر 
�لذخرية  لتخزين  منطقة  يف  �لنا�ضفة”  للعب��ت 
ومن�ضاأة ��ضتحمام، وقال م�ض�ؤول�ن �إنهم يبحث�ن يف 

�حتمال �ضن هج�م من �لد�خل.
�آن  �جل���ي��ة  �ل��ق����ت  با�ضم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�ضتيفانيك يف بيان: “يف �إطار حتقيق جار، �حُتجز 
له  ما  يف  ي�ني�   16 ي�م  �ملتحدة  �ل�اليات  يف  طيار 

�ضلة بالهج�م على �لقرية �خل�ضر�ء ب�ض�ريا«.
و�أ�ضافت: “بعد �الطالع على �ملعل�مات �ل��ردة 
يف �لتحقيق، �تخذ قائد �لطيار قر�ر� ب��ضعه قيد 

�حلب�س �الحتياطي«.
نح�  �إن  �أمريكي�ن  ع�ضكري�ن  م�ض�ؤول�ن  ويق�ل 
900 جندي �أمريكي يعمل�ن يف �ض�ريا يف مهام تركز 
باالأ�ضا�س على تدريب �لق��ت �ل�ضريكة �لتي تقاتل 

فل�ل مقاتلي تنظيم د�ع�س وتقدمي �مل�ض�رة لها.

*الضفة الغربية
قتل �ضاب فل�ضطيني على يد م�ضت�طن �إ�ضر�ئيلي، 
ح�ضبما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�ضفة  �ضمايل  �لثالثاء، 

ذكرت وز�رة �ل�ضحة �لفل�ضطينية.
�ل�ضاب  “��ضت�ضهد  بيان:  يف  �ل���ز�رة  وقالت 
مبا�ضرة  بطعنة  �إ�ضابته  بعد  حرب  ح�ضن  علي 
يف  �أ�ضكاكا  منطقة  يف  م�ضت�طن  ب�ضكني  �لقلب  يف 

�ضلفيت«.
ح�ضن  علي  ك��ان  فل�ضطينيني،  �ضه�د  وبح�ضب 
حرب )28 عاما( يعمل يف �الأر�س قرب م�ضت�طنة 

حني هاجمه م�ضت�طن�ن.
حتدد  مل  �لتي  �الإ�ضر�ئيلية،  �ل�ضرطة  و�أفادت 
ه�ية �ملعتدي، عن �إ�ضابة فل�ضطيني بجروح خطرة 

على ما يبدو«. ُطعن  “بعدما 

*عمان 
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  ودع 
و�ضم� �الأمري �حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين 
ويل �لعهد، يف مطار �مللكة علياء �لدويل، 
�ضلمان  بن  حممد  �الأم��ري  �ضم�  �الأربعاء، 
بن عبد�لعزيز �آل �ضع�د ويل �لعهد، نائب 
يف  �لدفاع  وزي��ر  �ل���زر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�ل�ضع�دية، �لذي �ختتم  �ململكة �لعربية 
��ضتمرت  �ململكة  �إىل  ر�ضمية  زي����ارة 

ي�مني.
�ل����زر�ء  رئي�س  �ل�����د�ع  يف  ك��ان  كما 
�لدكت�ر ب�ضر �خل�ضاونة، ورئي�س �لدي��ن 
�لعي�ض�ي،  ح�ضن  ي��ضف  �لها�ضمي  �مللكي 
�ل�زر�ء و�مل�ض�ؤولني، و�ل�ضفري�ن  وعدد من 

�الأردين يف �لريا�س و�ل�ضع�دي يف عمان.
ر�ضمي  وفد  �لزيارة،  يف  �ضم�ه،  ور�فق 

رفيع �مل�ضت�ى.
�لعهد  ويل  و�ضم�  �مللك  جاللة  وك��ان 
�أم�س  ي���م  مباحثات،  �أج��ري��ا  �ل�ضع�دي 
�لتاريخية  �لعالقات  تناولت  �لثالثاء، 
�ل�ضقيقني  و�ل�ضعبني  �لبلدين  جتمع  �لتي 
�مليادين،  �ضتى  يف  �لتعاون  ت��ضيع  و�ضبل 

و�آخر �لتط�ر�ت �إقليميا ودوليا.
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  ون�ضر 
مبنا�ضبة  )ت���ي��رت(  م�قع  على  تغريدة 
بن  �ضلمان  بن  حممد  �الأم��ري  �ضم�  زي��ارة 
نائب  �لعهد،  ويل  �ضع�د  �آل  عبد�لعزيز 
يف  �لدفاع  وزي��ر  �ل����زر�ء،  جمل�س  رئي�س 

�ململكة �لعربية �ل�ضع�دية �إىل �الأردن.
“�أخي  �لتغريدة  يف  جاللته  وق���ال 

�ضم� �الأمري حممد بن �ضلمان، �ضّرفت د�رك 
و�أهلك يف �الأردن. �ضتظل �ل�ضع�دية بقيادة 
�أخي خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان 

الأمتيها  وع�ضد�  �ضند�  عبد�لعزيز  ب��ن 
�الأردن،  يف  و�ضنظل  و�الإ�ضالمية،  �لعربية 

�الأ���ض��ق��اء  �الأم����ني، جلميع  �مل��ع��ني و�جل���ار 
�لعرب ملا فيه خري بالدنا و�ضعبنا”.

الملك لألمير محمد بن سلمان: 
شّرفت دارك وأهلك في األردن

*عمان
بن  �حل�����ض��ني  م����ري  �الأ �ل��ع��ه��د  ويل  ����ض��ت�����ض��اف 
ع��ب��د�هلل �ل���ث���اين، �الرب���ع���اء، �ل��ف��ت��ى �ل��ق��ر�آين 

�هلل  لكتاب  �حلافظ  �لعنانزة  ن�ح  حممد  �ل�ضيخ 
ن  �لقر�آ حفظ  يف  عاملية  مب�ضابقة  �الأول  و�لفائز 

. مي لكر �

*عمان 
و�ململكة  �لها�ضمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة  �أ���ض��درت 
عقب  م�ضرتكا  بيانا  �الأرب��ع��اء،  �ل�ضع�دية،  �لعربية 
�الأمري  و�ضم�  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  مباحثات 
�لعهد،  �ضع�د ويل  �آل  �ضلمان بن عبد�لعزيز  حممد بن 
�ململكة  يف  �لدفاع  وزير  �ل���زر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لر�ضمية  �ضم�ه  زيارة  ختام  ويف  �ل�ضع�دية،  �لعربية 
للمملكة، فيما يلي ن�ضه: بيان م�ضرتك �أردين �ضع�دي.

��ضتقبل   2022 ي�ني�  ح��زي��ر�ن/   21  – ع��م��ان 
�بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �لها�ضمية  �جلاللة  �ضاحب 
�حل�ضني، ملك �ململكة �الأردنية �لها�ضمية، �أخاه �ضاحب 

عبد�لعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد  �الأمري  �مللكي  �ل�ضم� 
يف  �ل���زر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد،  ويل  �ضع�د  �آل 
ر�ضمية  بزيارة  قام  �لذي  �ل�ضع�دية،  �لعربية  �ململكة 
ر�ضمية  لدع�ة  تلبية  �لها�ضمية  �الأردنية  �ململكة  �إىل 

من جاللته.
وعقد جاللة �مللك و�ضاحب �ل�ضم� �مللكي، بح�ض�ر 
�لعهد،  ويل  �لثاين،  عبدهلل  بن  �حل�ضني  �الأم��ري  �ضم� 
و�الإخاء  �مل�دة  روح  �ضادتها  ر�ضمية،  مباحثات  جل�ضة 
بني  و�لتاريخية  �ل�ثيقة  �لعالقات  عمق  جت�ضد  �لتي 

�ململكتني.
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الملك وولي العهد يودعان ولي العهد السعودي

ولي العهد يستضيف
 الحافظ للقرآن الكريم العنانزة

األردن والسعودية يؤكدان العمل المشترك 
لزيادة مستوى التعاون االقتصادي واالستثماري

 امير االعالم األردني 

 االعالمي المبدع الشامل
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
�ملحامي  �ل��ن����ب  جمل�س  رئي�س  بحث 
�لي�م  ��ضتقباله  عبد �لكرمي �لدغمي لدى 
لدى  �أذربيجان  جمه�رية  �ضفري  �الأربعاء 
�الردن، �يلد�ر �ضليم�ف، �لعالقات �لثنائية 
�ل�ضديقني و�ضبل تعزيزها يف  �لبلدين  بني 

�ملجاالت كافة .
�كد  �ملجل�س  عن  �ضادر  بيان  وبح�ضب 
على  �لها�ضمية  �ل��ضاية  �أهمية  �لدغمي 
�ملقد�ضات �الإ�ضالمية و�مل�ضيحية يف �لقد�س 
�مللك  جاللة  م��قف  م�ضتعر�ضًا  �ل�ضريف، 
عبد�هلل �لثاين جتاه �لق�ضية �لفل�ضطينية 
منطقة  يف  و�ال���ض��ت��ق��ر�ر  �الأم���ن  وحتقيق 

�ل�ضرق �الو�ضط.
بالدور  �الأذرب��ي��ج��اين  �ل�ضفري  و�أ���ض��اد 

بقيادة  �الأردن  ب��ه  ي��ق���م  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري 
حتقيق  يف  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة 
م�ؤكًد�  باملنطقة  و�لعادل  �ل�ضامل  �ل�ضالم 
�الأردن  �لعالقات مع  �هتمام بالده بتط�ير 
�لبلدين  لكال  �مل�ضرتكة  �مل�ضالح  يحقق  مبا 

و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.
وح�������ض���ر �ل���ل���ق���اء رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة 
دول  م��ع  �الأردن��ي��ة  �لربملانية  �ل�ضد�قة 
�لرحيم  عبد  �لدكت�ر  و�أوقيان��ضيا،  �آ�ضيا 

�ملعايعة.

*عمان 
ملعهد  �لت�جيهية  �للجنة  رئي�س  �أك��د 
�خلدمة  دي�����ن  رئي�س  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
�لتط�ير  عملية  �أن  �لنا�ضر،  �ضامح  �ملدنية، 
تتطلب  �مل��دن��ي��ة  �خل��دم��ة  يف  و�ل��ت��ح���ل 
�لقياد�ت  من  ��ضتثنائيا  وجهد�  �هتماما 
عن  �الإع��الن  ق��رب  مع  خا�ضة  �حلك�مية، 

ت��ضيات جلنة حتديث �لقطاع �لعام.
و�أ����ض���اف خ���الل �ف��ت��ت��اح��ه �ل��ث��الث��اء، 
�ل�ر�ضة �لتعريفية بنظام �خلدمة �ملدنية، 
و�لذي  �لب�ضرية،  �مل��رد  و�إد�رة  وتخطيط 
للمدر�ء  �ل��ع��ام��ة،  �الإد�رة  معهد  نظمها 
و�الأم����ن����اء �ل��ع��ام��ني، ل�����ض��اغ��ل��ي وظ��ائ��ف 
�أن  �لعليا،  �لفئة  م��ن  �لثانية  �ملجم�عة 
�الإ�ضالحات  لتحقيق  ج��اء  �الهتمام  ه��ذ� 
�لعام،  �لقطاع  يف  و�الإد�ري���ة  �لت�ضريعية 
ومبا ينعك�س على م�ضت�ى �خلدمات �ملقدمة 

للم��طنني ومتلقي �خلدمات �حلك�مية.

�ملدنية  �خلدمة  نظام  �أن  �لنا�ضر  وبني 
�لكلي  �النتقال  لتحقيق  جاء  وتعديالته، 
مفه�م  نح�  �مل�ظفني  �ض�ؤون  �إد�رة  مبفه�م 
حيث  �لب�ضرية،  �مل�����رد  و�إد�رة  تخطيط 
م�ضت�ى  على  ن�عية  �إجن���از�ت  حتقيق  مت 
�ملا�ضيتني،  �ل�ضنتني  خالل  �ملدنية  �خلدمة 
علمية،  وم��ن��ه��ج��ي��ات  �أ���ض�����س  ع��ل��ى  ق��ام��ت 
يف  �ل�ظيفية  �لكفايات  مفه�م  ك��اإدخ��ال 
�المتحانات  يف  �مل�ظفني  ��ضتقطاب  عملية 

و�ملقابالت �ل�ضخ�ضية.
مع  بالتن�ضيق  عمل  �لدي��ن  �أن  و�أو�ضح 
على  �لدوليني  و�خلرب�ء  �ملحليني  �ل�ضركاء 
�ل�ظيفية  �لكفايات  دليل  و�إط��الق  �إع��د�د 
�ل�ظيفي  �ل��ضف  وبطاقات   ،2016 ع��ام 
مت�ضمنة  �لعام،  �لقطاع  يف  �لعامني  لالأمناء 

�لكفايات �ل�ضل�كية و�ملعرفية و�ملهنية.
وطني  فريق  ت�ضكيل  مت  �أنه  �إىل  ولفت 
منهجية  لتطبيق  و�ملخت�ضني  �خل��رب�ء  من 

�لب�ضرية  ل��ل��م����رد  �الأم��ث��ل  �ال���ض��ت��خ��د�م 
بدعم  و�لفائ�س،  �لنق�س  �إد�رة  حيث  من 
�ضيجما  �لر�ضيد  �حلكم  دع��م  برنامج  م��ن 
دور  �أه��م��ي��ة  �إىل  و�أ���ض��ار   .)SIGMA(
�الإد�ري،  �لتط�ير  بر�مج  تنفيذ  يف  �ملعهد 
من خالل تاأهيل وتدريب �لكفاء�ت و�إعد�د 
�لبنية  ت���ف��ري  ب��ع��د  خ��ا���ض��ة  �ل��ق��ي��اد�ت، 
و�لل�ج�ضتية  �لفنية  و�لتجهيز�ت  �لتحتية 
�ل�كالة  من  بدعم  متت  و�لتي  �حلديثة، 
.)USAID( الأمريكية للتنمية �لدولية�

م��ن ج��ه��ت��ه، حت���دث �أم���ني ع���ام دي�����ن 
�خلدمة �ملدنية، �ملهند�س مبارك �خلاليلة، 
و�ل��ذي  ل��ع��ام 2020،  ن��ظ��ام �خل��دم��ة  ع��ن 
ي�ضمل مفاهيم وتعليمات متكن وتعزز قدرة 
مبهامها  �لقيام  على  �حلك�مية  �الأج��ه��زة 
�ال�ضرت�تيجية،  خططها  �أه��د�ف  وحتقيق 
�ل�ظيفية  �لق�ضايا  و�أب��رز  �أهم  م�ضتعر�ضا 

�لتي ت�ضمنها نظام �خلدمة.

رئيس مجلس النواب 
يلتقي السفير االذربيجاني

ورشة تعريفية بنظام الخدمة 
المدنية للمدراء واألمناء العامين

*عمان 
و�ململكة  �لها�ضمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة  �أ���ض��درت 
عقب  م�ضرتكا  بيانا  �الأرب��ع��اء،  �ل�ضع�دية،  �لعربية 
�الأمري  و�ضم�  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  مباحثات 
حممد بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضع�د ويل �لعهد، 
�ململكة  يف  �لدفاع  وزير  �ل���زر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لر�ضمية  �ضم�ه  زيارة  ختام  ويف  �ل�ضع�دية،  �لعربية 
للمملكة، فيما يلي ن�ضه: بيان م�ضرتك �أردين �ضع�دي.

��ضتقبل   2022 ي�ني�  ح��زي��ر�ن/   21  – عمان 
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  �لها�ضمية  �جل��الل��ة  �ضاحب 
�أخاه  �لها�ضمية،  �الأردنية  �ململكة  ملك  �حل�ضني،  �بن 
بن  �ضلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�ضم�  �ضاحب 
نائب رئي�س جمل�س  �لعهد،  �ضع�د ويل  �آل  عبد�لعزيز 
قام  �ل��ذي  �ل�ضع�دية،  �لعربية  �ململكة  يف  �ل����زر�ء 
بزيارة ر�ضمية �إىل �ململكة �الأردنية �لها�ضمية تلبية 

لدع�ة ر�ضمية من جاللته.
وعقد جاللة �مللك و�ضاحب �ل�ضم� �مللكي، بح�ض�ر 
�لعهد،  ويل  �لثاين،  عبدهلل  بن  �حل�ضني  �الأم��ري  �ضم� 
جل�ضة مباحثات ر�ضمية، �ضادتها روح �مل�دة و�الإخاء 
�لتي جت�ضد عمق �لعالقات �ل�ثيقة و�لتاريخية بني 
�لتعاون  �أوج��ه  ��ضتعر��س  خاللها  وج��رى  �ململكتني، 
بني �لبلدين �ل�ضقيقني يف �ملجاالت كافة، وبحث �ضبل 

تعزيزها مبا يحقق م�ضاحلهما �مل�ضرتكة.
ح�ضرها  �لتي  �ملباحثات،  خالل  �جلانبان  وثّمن 
�جله�د  �ل�ضقيقتني،  �ململكتني  يف  �مل�����ض���ؤول��ني  ك��ب��ار 
�مل�ضرتكة  �القت�ضادية  �مل�ضالح  لتحقيق  �لقائمة 

بت�جيه ودعم من قيادتي �لبلدين.
م�ضت�ى  ل��زي��ادة  �مل�ضرتك  �لعمل  �أهمية  و�أك���د� 

�لتعاون �القت�ضادي و�ال�ضتثماري.
نتائج  تنفيذ  متابعة  �أهمية  �جلانبان  �أك��د  كما 
للجنة  )�ل�����ض��اب��ع��ة ع�����ض��رة(  �ل�����دورة  �ج��ت��م��اع��ات 
�ل�ضع�دية �الأردنية �مل�ضرتكة، و�التفاقيات �لناجتة 
عنها، و�لتي �أ�ضهمت يف ت��ضيع نطاق �لتعاون وتعزيزه 

يف عدد من �ملجاالت.
�القت�ضادية  �ل��ع��الق��ات  �جل��ان��ب��ان  ناق�س  كما 
وبحثا  تعزيزها،  و�ضبل  و�ال�ضتثمارية  و�لتجارية 
�أوجه �لتعاون يف قطاع �لنقل و�خلدمات �لل�ج�ضتية.
و�أكد �جلانبان �أهمية تعزيز �لتعاون �مل�ضرتك يف 
�ملجاالت  ذلك  يف  مبا  وتن�يعها،  �ال�ضتثمار�ت  جمال 
�لتحتية،  و�لبنية  �لتعدين،  لقطاعات  �ال�ضتثمارية 
و�لزر�عة، و�ل�ضياحة، و�لثقافة، و�لرعاية �ل�ضحية، 
وتقنية �ملعل�مات، وخلق �ملزيد من فر�س �لعمل، ومبا 
ويخدم  �لبلدين  يف  �القت�ضادي  �لنم�  دفع  يف  ي�ضهم 

م�ضاحلهما �مل�ضرتكة.
ب��اإط��الق  �ل�ضع�دية  �لعربية  �ململكة  ورح��ب��ت 
�لع�ضر  لل�ضن��ت  �الأردن لروؤية �لتحديث �القت�ضادي 
من  عليها  �لبناء  ميكن  �لتي  �لتعاون  وفر�س  �ملقبلة، 

خالل هذه �لروؤية.
�لعربية  للمملكة  تقديره  عن  �الأردن  و�أع���رب 
يف  تنم�ية  مل�ضاريع  دع��م  من  تقدمه  ملا  �ل�ضع�دية 
و�لطاقة،  �لنقل  قطاع  وخا�ضة  �لقطاعات،  خمتلف 
و�لدور �لذي تلعبه �ال�ضتثمار�ت �ل�ضع�دية يف ت��ضعة 

�لقطاعات �ملختلفة يف �ململكة �الأردنية �لها�ضمية.
ويف جمال �لطاقة، �أكد �جلانبان �أهمية ��ضتمر�ر 
وتعزيز  �لبلدين  بني  �لكهربائي  �لربط  يف  �لتعاون 
�مل�ضرتك يف جمال كفاءة �لطاقة، و�البتكار  �لتعاون 
و�لتقنيات �لنا�ضئة مثل �لذكاء �ال�ضطناعي يف قطاع 
ال�ضتخد�م  �لنظيفة  �لتقنيات  وتط�ير  �لطاقة، 
يف  متن�عة  تطبيقات  يف  �لهيدروكرب�نية  �مل�����رد 

�ملجال �ل�ضناعي و�الإن�ضائي.
رحبت  �مل��ن��اخ��ي،  و�ل��ت��غ��رّي  �ل��ب��ي��ئ��ة  جم���ال  ويف 
�لعربية  �ململكة  باإطالق  �لها�ضمية  �الأردنية  �ململكة 
�ل�ضع�دية ملبادرتي “�ل�ضع�دية �خل�ضر�ء” و”�ل�ضرق 
�الأو�ضط �الأخ�ضر”، و�أعربت عن دعمها جله�د �ململكة 

�لعربية �ل�ضع�دية يف جمال �لتغرّي �ملناخي.
وعرّب �جلانبان عن تطلعهما �إىل تعزيز �لتعاون يف 
جمال �لطاقة �لنظيفة و�لتقاط �لكرب�ن وتخزينه 

و��ضتخد�مه، وبناء �خلرب�ت يف هذ� �ملجال.
�ل�ضركات  و��ضتثمار�ت  مب�ضاريع  �جلانبان  و�أ�ضاد 
�الأردن،  يف  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  �ل�ضع�دية 
�أهمية تبادل �خلرب�ت بني �لطرفني يف جمال  و�أكد� 

تط�ير م�ضاريع وتقنيات �لطاقة �ملتجددة.
بينهما  �لتعاون  �ضبل  بت��ضيع  �جلانبان  ورح��ب 
وتبادل  �لتقنيات،  وتط�ير  �لهيدروجني،  جمال  يف 
جم��ال  يف  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�����ض��ل  لتطبيق  �خل�����رب�ت؛ 

م�ضروعات �لهيدروجني.
و�أك�����د� �أه��م��ي��ة ����ض��ت��م��ر�ر �ل��ت��ع��اون يف جم��ال 
وتعزيز  �لن�وية،  للطاقة  �ل�ضلمية  �ال�ضتخد�مات 
و�الإ�ضعاعية  �لن�وية  �لرقابة  جماالت  يف  �لتعاون 

بني �لبلدين.
و�أعرب �جلانبان عن تطلعهما �إىل تعزيز تعاونهما 
و�لتعليم،  و�ل�ضحة،  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �الأم���ن  جم��االت  يف 
وت�ضجيع �كت�ضاف فر�س جديدة، خا�ضة يف جماالت 
و�ال�ضتثمار  �لعاملية،  و�جل����ئ��ح  �الأوب��ئ��ة  مكافحة 
من  وغريها  �لرقمية،  و�ل�ضحة  �ل�ضحي،  �لقطاع  يف 

�ملجاالت �ل�ضحية.
بني  �لتعاون  وترية  زيادة  �أهمية  �جلانبان  و�أكد 
�لبلدين يف جماالت �لثقافة، و�ل�ضياحة، و�لريا�ضة، 
و��ضتك�ضاف  وتنميتها  �مل�ضاركات  وتبادل  و�ل�ضباب، 
يحقق  مبا  وطاقات،  ثرو�ت  من  �لبلد�ن  به  يزخر  ما 

�لنماء و�لرفاه للبلدين و�ل�ضعبني �ل�ضقيقني.
�ململكة  دعم  �ل�ضع�دية  �لعربية  �ململكة  وثّمنت 
�لريا�س  ال�ضت�ضافة  لرت�ضيحها  �لها�ضمية  �الأردنية 

ملعر�س �إك�ضب� �لدويل 2030.
و��ضتعر�س �جلانبان �لق�ضايا �الإقليمية و�لدولية 
�لق�ضية  مقدمتها  ويف  �مل�����ض��رتك،  �اله��ت��م��ام  ذ�ت 
�ضرورة  على  �جل��ان��ب��ان  �ضدد  حيث  �لفل�ضطينية، 
�نطالق جهد دويل جدي وفاعل الإيجاد �أفق �ضيا�ضي 
حل  �أ�ضا�س  على  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  حلل  حقيقي 
�لدولتني، �لذي يج�ضد �لدولة �لفل�ضطينية �مل�ضتقلة 
ذ�ت �ل�ضيادة على خط�ط �لر�بع من حزير�ن 1967، 
�ل�ضرعية  �ل�ضرقية، وفق قر�ر�ت  �لقد�س  وعا�ضمتها 

�لدولية ومبادرة �ل�ضالم �لعربية.
�ل�حيد  �ل�ضبيل  ه���  �ل��دول��ت��ني  ح��ل  �أن  و�أك���د� 

ي�ضكل  �ل���ذي  و�ل�����ض��ام��ل  �ل��ع��ادل  �ل�����ض��الم  لتحقيق 
�الأمن  لتحقيق  و�ضرورة  عربيا،  ��ضرت�تيجيا  خيار� 

و�ال�ضتقر�ر �الإقليميني و�لدوليني.
و���ض��دد� ع��ل��ى ���ض��رورة وق���ف �إ���ض��ر�ئ��ي��ل جميع 
�لدولتني  حل  تق��س  �لتي  �لال�ضرعية  �الإج��ر�ء�ت 

وفر�س حتقيق �ل�ضالم �لعادل.
و�أكد� �ضرورة �حرت�م �إ�ضر�ئيل �ل��ضع �لتاريخي 
�الإ�ضالمية  ومقد�ضاتها  �لقد�س  يف  �لقائم  و�لقان�ين 
�لقد�س  �أوق���اف  د�ئ���رة  دور  و�ح���رت�م  و�مل�ضيحية، 
ل���ز�رة  �لتابعة  �مل��ب��ارك  �الأق�ضى  �مل�ضجد  و���ض���ؤون 
�الأردنية  �الإ�ضالمية  و�ملقد�ضات  و�ل�ض�ؤون  �الأوق��اف 
ب�ضفتها �جلهة �ل�حيدة �ملخ�لة باإد�رة �ض�ؤون �مل�ضجد 
�لذي  �ل�ضريف  �لقد�ضي  �حل��رم   / �ملبارك  �الأق�ضى 
ي�ضكل بكامل م�ضاحته مكان عبادة خال�س للم�ضلمني.

�أهمية  �ل�����ض��ع���دي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  و�أك����دت 
�ملقد�ضات  على  �لتاريخية  �لها�ضمية  �ل��ضاية  دور 
�ملقد�ضات  حماية  يف  بالقد�س  و�مل�ضيحية  �الإ�ضالمية 
و�حلفاظ على ه�يتها �لعربية �الإ�ضالمية و�مل�ضيحية.
ويف �ل�ضاأن �ليمني، جدد �جلانبان دعمهما �لكامل 
�إىل  للت��ضل  �لر�مية  و�الإقليمية  �الأممية  للجه�د 
�ملبادرة  وف��ق  �ليمن،  يف  لالأزمة  �ضامل  �ضيا�ضي  حل 
�حل��ر  وخمرجات  �لتنفيذية،  و�آلياتها  �خلليجية 

�ل�طني �ليمني، وقر�ر جمل�س �الأمن رقم )2216(.
و�ضدد� على �إد�نة �الأعمال و�ملمار�ضات و�لهجمات 
من  �حل���ث��ي  ميلي�ضيا  بها  ت��ق���م  �ل��ت��ي  �الإره��اب��ي��ة 
��ضتهد�ف لالأعيان �ملدنية و�ملر�فق �حلي�ية يف �ململكة 
�ملالحة  ممر�ت  �أمن  وتهديدها  �ل�ضع�دية،  �لعربية 
�إىل  لل��ض�ل  �ملبذولة  للم�ضاعي  وتق�ي�ضها  �لدولية، 

حل �ضيا�ضي.
و�ح��د،  �ململكتني  �أم��ن  �أن  على  �جلانبان  و���ض��دد 
�الأردن  وق���ف  �لها�ضمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة  و�أك��دت 
�ملطلق مع �ململكة �لعربية �ل�ضع�دية يف كل ما تتخذه 

من خط��ت حلماية �أمنها و��ضتقر�رها وم�ضاحلها.
�لرئا�ضي  �لقيادة  ملجل�س  دعمهما  �جلانبان  و�أكد 
ممار�ضة  من  لتمكينه  له؛  �مل�ضاندة  و�لكيانات  �ليمني 
�جلمه�رية  يف  و�ال�ضتقر�ر  �الأم���ن  لتحقيق  مهامه 

�ليمنية، و�إنهاء �الأزمة �ليمنية.
على  بال�ضغط  �ل��دويل  �ملجتمع  �جلانبان  وطالب 
�ملبع�ث  مع  و�لتعاون  بالهدنة،  لاللتز�م  �حل�ثيني 
�الأممي �خلا�س لليمن، و�لتعاطي بجدية مع مبادر�ت 

وجه�د �ل�ضالم.
�ضرورة  على  �جلانبان  �ضدد  �ل�ض�ري،  �ل�ضاأن  ويف 
تكثيف �جله�د للت��ضل حلل �ضيا�ضي لالأزمة �ل�ض�رية 
يحفظ وحدة �ض�ريا و�ضالمة �أر��ضيها ويعيد لها �الأمن 
�لظروف  ويهيئ  �الإره��اب،  من  ويخل�ضها  و�ال�ضتقر�ر 

�لالزمة للع�دة �لط�عية لالجئني.
�ملتحدة  �الأمم  جله�د  دعمهما  ��ضتمر�ر  و�أك���د� 
ومبع�ثها �خلا�س، و�ضدد� على �أهمية وقف �لتدخالت 

و�مل�ضاريع �لتي تهدد ه�ية ووحدة �ض�ريا و�ضيادتها.
و�أكد �جلانبان وق�فهما �إىل جانب �ل�ضعب �ل�ض�ري 
�ل�ضقيق، و�ضرورة ��ضتمر�ر �ملجتمع �لدويل يف تقدمي 
�لدعم لالجئني و�لدول �مل�ضت�ضيفة، و�أن عبء �للج�ء 

�مل�ضت�ضيفة  �لدول  م�ض�ؤولية دولية ولي�ضت م�ض�ؤولية 
وحدها.

�لكبري  �الإن�ضاين  �ل��دور  �ل�ضع�دي  �جلانب  وثمن 
�لذي ي�ضطلع به �الأردن يف ��ضت�ضافة ح��يل ملي�ن و 

300 �ألف �ضقيق �ض�ري.
�لعر�قي، �ضدد �جلانبان على مركزية  �ل�ضاأن  ويف 
�ملنطقة  رك��ي��زة الأم���ن  و����ض��ت��ق��ر�ره  �ل���ع���ر�ق  �أم���ن 
�لعر�ق  جانب  �إىل  وق�فهما  و�أك���د�  و��ضتقر�رها، 
�ل�ضقيق يف جه�ده �ملبذولة لتحقيق �الأمن و�ال�ضتقر�ر 
ومكافحة �الإرهاب و�إعادة �الإعمار وحتقيق م�ضتقبل 
�أملهما  عن  و�أعربا  �ل�ضقيق،  �لعر�قي  لل�ضعب  �أف�ضل 
لت�ضكيل  �ضيغة  �إىل  �لعر�قية  �الأط���ر�ف  ت��ضل  يف 
جامعة  �ضيا�ضية  لعملية  تكري�ضا  عر�قية  حك�مة 
تلبي تطلعات جميع مك�نات �ل�ضعب �لعر�قي �ل�ضقيق.
�أهمية  �جل��ان��ب��ان  �أك���د  �ل��ل��ب��ن��اين،  �ل�����ض��اأن  ويف 
�حلفاظ على �الأمن و�ال�ضتقر�ر و�ضرورة دعم لبنان 
�لت�ضدي  يف  م�ضاعدته  على  و�لعمل  �ل�ضقيق،  و�ضعبه 
�إ�ضالحات  �إجر�ء  و�أهمية  ي��جهها،  �لتي  للتحديات 
و�ضرورة  �حلالية،  الأزمته  لبنان  جتاوز  تكفل  �ضاملة 
ح�ضر �ل�ضالح يف م�ؤ�ض�ضات �لدولة �ل�ضرعية، و�لتز�م 
حزب �هلل بعدم �لتدخل يف �ل�ض�ؤون �لد�خلية للدول 

�لعربية ووقف كل �ملمار�ضات �لتي تهدد �أمنها.
�ت��ف��ق  �الإي������ر�ين،  �ل���ن����وي  �مل��ل��ف  ���ض��اأن  ويف 
�جل��ان��ب��ان ع��ل��ى ���ض��رورة دع��م �جل��ه���د �ل��دول��ي��ة 
�ضالحا  �إي��ر�ن  �متالك  دون  �حل���ؤول  �مل�ضتهدفة 
�ل��ن���وي،  �إي���ر�ن  برنامج  �ضلمية  و�ضمان  ن���وي��ا، 
�لذرية،  للطاقة  �لدولية  �ل�كالة  دور  وتعزيز 
و�إيجاد  �النت�ضار،  عدم  منظ�مة  على  و�حلفاظ 
�لن�وي  �ل�ضالح  من  خالية  �أو�ضط  �ضرق  منطقة 
�جله�د  ودع��م  �ل�ضامل،  �ل��دم��ار  �أ�ضلحة  وجميع 
�لتدخل  بعدم  �اللتز�م  على  �إير�ن  حلث  �لعربية 
مبادئ  على  و�ملحافظة  �لعربية،  �لدول  �ض�ؤون  يف 
�الأن�ضطة  جميع  �ملنطقة  وجتنيب  �جل����ر،  ح�ضن 

لال�ضتقر�ر. �ملزعزعة 
مل��جهة  �جله�د  م�ضاعفة  �أهمية  �جلانبان  و�أكد 
�لتطرف و�لعمل على مكافحة �الإرهاب بجميع �ض�ره 
و�أ�ضكاله و�لت�ضدي جلذوره �لفكرية وجتفيف منابعه 
و�إيقاف كل �ضبل مت�يله، ون�ضر قيم �العتد�ل �لدينية 

و�لثقافية و�حل�ضارية.
و�لت�ضاور  �لتن�ضيق  ��ضتمر�ر  �جل��ان��ب��ان  و�أك���د 
و�مل�ضتجد�ت  �ل��ت��ط���ر�ت  جت��اه  بينهما  و�ل��ت��ع��اون 
�الإقليمية  �ل�ضاحتني  على  و�الأم��ن��ي��ة  �ل�ضيا�ضية 
و�ال�ضتقر�ر  �الأم��ن  حتقيق  يف  ي�ضهم  ومبا  و�لدولية، 
و�ضع�ب  و�ضعبيهما  �ل�ضقيقتني  للمملكتني  و�الزده��ار 

�ملنطقة و�لعامل.
وقد �أعرب �ضاحب �ل�ضم� �مللكي �الأمري حممد بن 
�ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضع�د ويل عهد نائب رئي�س 
ل�ضاحب  وتقديره  �ضكره  و�ف��ر  عن  �ل���زر�ء،  جمل�س 
�جلاللة �لها�ضمية �مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�ضني 
�ملر�فق له من ح�ضن �ال�ضتقبال  ما لقيه و�ل�فد  على 
وكرم �ل�ضيافة، ومتنياته للمملكة �الأردنية �لها�ضمية 

قيادًة و�ضعبًا دو�م �لرخاء و�ال�ضتقر�ر.

لحماية  السعودية  مع  الــوقــوف  األردن: 
أمنها واستقرارها ومصالحها

ــة  ــاي ــوص ال دور  ــة  ــي ــم أه الــســعــوديــة: 
الهاشمية على المقدسات بالقدس

لــرؤيــة  األردن  ــالق  ــإط ب تــرحــب  الــســعــوديــة 
التحديث االقتصادي للسنوات العشر المقبلة

لترشيحها  األردن  ـــم  دع تــثــمــن  ــة  الــســعــودي
الستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030

ــراءات  اإلج جميع  إسرائيل  وقــف  ــرورة  ض
الالشرعية التي تقوض حل الدولتين

التاريخي  للوضع  إسرائيل  احترام  ضرورة 
والقانوني القائم في القدس ومقدساتها 

اإلسالمية والمسيحية
إليجاد  وفــاعــل  جــدي  ــي  دول جهد  ــالق  اط
القضية  لــحــل  حقيقي  ســيــاســي  ـــق  أف

الفلسطينية على أساس حل الدولتين
األردن يعرب عن تقديره لما تقدمه السعودية 

من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات
اللجنة  اجــتــمــاعــات  نــتــائــج  تنفيذ  متابعة 

السعودية األردنية واالتفاقيات الناتجة عنها
استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين 

وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة
الجانبان يشيدان بمشاريع واستثمارات الشركات 
السعودية في مجال الطاقة المتجددة في األردن

لوزارة  التابعة  القدس  أوقــاف  دائــرة  دور  احترام 
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية 
سياسي  لحل  للتوصل  الجهود  تكثيف  الجانبان: 
لألزمة السورية ووقف التدخالت التي تهدد هوية 

ووحدة سوريا وسيادتها
في  أملهما  عن  يعربان  والسعودية  األردن 
توصل األطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل 

حكومة عراقية
على  الحفاظ  أهمية  يــؤكــدان  الجانبان 
لبنان وضرورة دعمه  األمن واالستقرار في 

وشعبه الشقيق
الجانبان يتفقان على ضرورة دعم الجهود 
الدولية المستهدفة الحؤول دون امتالك 

إيران سالحا نوويا
الجهود  مضاعفة  أهمية  يؤكدان  الجانبان 
مكافحة  على  والعمل  التطرف  لمواجهة 

اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله

االردن والسعودية: أمن المملكتين واحد

النجار: األردن يمثل نموذج 
التنوع والتعددية والحوكمة

الوفد اإلعالمي الُمرافق لولي العهد 
السعودي يزور شركة موضوع.كوم

األزمات ينفذ تمرينًا الختبار جاهزية 
المعابر الحدودية في التعامل مع األوبئة

*عمان 
�لتن�ع  ميثل  �الأردن  �إن  �لنجار،  هيفاء  �لثقافة  وزي���رة  قالت 
م�ؤكدة  مطلقة،  بنز�هة  و�لعمل  و�حل�كمة  و�لتعددية  و�لن�عية 
�لتعاون و�لت�ضارك بني �لقطاعات كافة من �أجل م�ضاو�ة حقيقية بني 

�ملر�أة و�لرجل �الأكادمييني.
�مل�ؤمتر  �فتتاح  حفل  �لثالثاء،  رعايتها  خ��الل  �لنجار  و���ض��ددت 
و�مل�����ض��او�ِة،  �ل��ق��دوِة،  �الأك��ادمي��ي��ة:  �مل���ر�أِة  متكني   “ مل�ضروع  �خلتامي 
�أجندِة  حتقيِق  نحَ�  �ملت��ضط  �لبحِر  منطقِة  جامعاِت  يف  و�ال�ضتد�مِة 
للتكن�ل�جيا”  �ضمية  “�الأمرية  جامعتي  يف   ،»FREE  2030“ عام 
و�لبرت�، على �أهمية مكانة �ملر�أة يف �ل�طن، و�لتي هي جزء من �ضم�ده 
كنَّ  بالبنان  �إليهن  ي�ضار  �أكادمييات  بن�ضاء  م�ضيدة  �لتنمية،  م�ضار  يف 

من�ذجا للمر�أة خالل ت�ضلمهن �أعلى �ملنا�ضب �لقيادية.
 ،2019 �لعام  منذ  �الأوروب��ي  �الحتاد  من  �ملدع�م  �مل�ضروع  ويتعلق 
�الأكادميية  �ملر�أة  دور  بتعزيز  “�ير��ضم��س”  م�ضاريع  مبادر�ت  �ضمن 
�أكرب  �إ�ضر�ك  �إىل  �ل�ضعي  خالل  من  و�ض�ريا،  و�الأردن  لبنان  من  كل  يف 
و�أكرث فاعلية لالأكادمييات يف مر�كز �ضنع �لقر�ر يف م�ؤ�ض�ضات �لتعليم 
و�إعد�د مناذج قيادية  �جلندرية،  �مل�ضاو�ة  ل�ضيا�ضة  و�لرتويج  �لعايل، 
�لدكت�ر  �ضمية  �الأمرية  رئي�س جامعة  �إىل ذلك، قال  نة.  ن�ضائية ممكَّ
م�ضه�ر �لرفاعي، �إنَّ �جلامعة وبت�جيهاٍت من �ضم� �الأمريِة �ضميَة بنِت 
�أمناِئها، و�ضعْت ُن�ضَب عينيها مهمَة متكنِي �ملر�أِة  �حل�ضن رئي�ِس جمل�ِس 
م��ضحًا  وتنميته،  �ملجتمع  �زدهار  يف  �إ�ضر�كها  �إىل  ي�ضعى  نبيل  كهدٍف 
دوَن  �حلقيقي  دوَرَها  وتاأخُذ  �أخذْت  �جلامعة  يف  �الأكادمييَة  �ملر�أَة  �أّن 
�أ�ضفَر عنه �مل�ضروع يف  �إجناٍز  �أبرَز  �أّن  �أو تفريق. وبنّي �لرفاعي  متييٍز 
م�ضدرً�  ليك�ن  و�مل�ضاو�ة”،  �ال�ضتد�مِة  “مركَز  �إن�ضاء  كان  �جلامعِة 

لالأفكاِر و�ملبادر�ِت و�الأن�ضطة �لتي من �ضاأِنها متكنِي �ملر�أة �الأكادميية.
�جلامعة  �إن   ، �مل���ال  م��رو�ن  �لدكت�ر  �لبرت�  جامعة  رئي�س  وق��ال   
ا قيادية للمر�أة �الأكادميية ما جعلها جزًء� من هيئات �ضنع  وفرت فر�ضً
�ملدير�ت  �أن يف �جلامعة ثالث عميد�ت وعددً� من  فيها، مبينا  �لقر�ر 
�ملبذولة  �جله�د  بكل  ،م�ضيد�  �مل�ض�ؤوليات  من  و��ضعة  مبجم�عة  يقمن 

ل�ضمان �لتنفيذ �لناجح للم�ضروع مع كل �ل�ضركاء.
�الإ�ضبانية  �أليكانتي  جامعة  رئي�س  نائب  ��ضتعر�ضت  ب��دوره��ا 
تفا�ضيل  ��ضبيرن،  �إيفا  �الجتماعية  و�مل�ض�ؤولية  و�لدمج  للم�ضاو�ة 
يف  �أكادميية   1700 على  يزيد  ما  تدريب  مت  �أنه  �ىل  م�ضرية  �مل�ضروع، 
�ملرحلتني �الأوىل و�لثانية يف جمال �مل�ضاو�ة و�ال�ضتد�مة يف عدد من 

جامعات �إقليم �لبحر �الأبي�س �ملت��ضط.
�لتي يعمل  �الأهد�ف  �أبرز  �إن م��ض�ع �جلندرية كان من  و�أ�ضافت، 
طلب  �إىل  من�هة  �مل�ضاو�ة،  حتقيق  جانب  �ىل  �مل�ضروع،  حتقيقها  على 

�لتغذية �لر�جعة من �ل�ضركاء للتح�ضني و�لتط�ير على �مل�ضروع.
لل�ض�ؤون  للتكن�ل�جيا  �ضمية  �الأمرية  جامعة  رئي�س  نائب  و�أ�ضارت 
�لرجل  �ضن�  �ملر�أة  �أن  �ىل  �لهيجاء  �أب�  وجد�ن  �لدكت�رة  �الأكادميية 
يف  �مل��ر�أة  م�ضاركة  زي��اده  �ضبل  �إىل  �أ���ض��ارت  كما  و�الإجن���از،  �لعمل  يف 
�لظل �ىل  لتنتقل من  �لرجل  �أكرث من  �لعمل  �الكادمييا، وكيف عليها 

�الأ�ض��ء ومن �لتهمي�س �ىل مركز �لعمل و�الجناز.

*عمان 
حممد  �ل�ضع�دي  �لعهد  ويل  ل�ضم�  �ملر�فق  �الإع��الم��ي  �ل�فد  ز�ر 
بدور  �ل�فد  �أع�ضاء  و�أ���ض��اد  »م��ض�ع.ك�م«.  �ضركة  مقر  �ضلمان  بن 
�لذكاء  تقنيات  �ملنطقة من خالل  �لعربية يف  �للغة  �ل�ضركة يف دعم 
�ل�ضركة  تقدمها  �لتي  �الأخ��رى  �خلدمات  على  و�طلع��  �ال�ضطناعي، 
و  “�ل�يب”  خدمات  مثل  عام،  ب�ضكل  �حلك�مي  �لقطاع  �إىل  �مل�جهة 
�تفاقيات  ت�قيع  �لزيارة  وتخلل  �لذكي«.  �لكتابة  م�ضحح  “قلم- 
ومذكر�ت تعاون بني �ضركة “م��ض�ع.ك�م” بح�ض�ر مديرها �لتنفيذي 
تعزيز  بهدف  �لفاعلة،  �ل�ضع�دية  �مل�ؤ�ض�ضات  وبع�س  �لق���ضمي،  ر�مي 
“م��ض�ع.ك�م” وعدة جهات �إعالمية �ضع�دية من خالل  �لتعاون بني 
�أكرث  “م��ض�ع”، �أكرب م�قع عربي يف �لعامل، بعدد ي�ضل �إىل  خدمات 
من 100 ملي�ن ز�ئر �ضهريا، حيث يقدم �ملعل�مة �ملتخ�ض�ضة و�مل�ث�قية 
تكرمي  �لزيارة  ت�ضمنت  كما  �ال�ضطناعي.  �لذكاء  حل�ل  �إىل  �إ�ضافة 
�ملالك ورئي�س  �ل�ضع�ديني خالد  �إد�رة هيئة �ل�ضحفيني  رئي�س جمل�س 
جله�دهما  تقدير�  عقر�ن،  �آل  فهد  �لدكت�ر  �ل�ضع�دية  �الأنباء  وكالة 
فيما   2030 �ل�ضع�دية  �لعربية  �ململكة  روؤي��ة  وحتقيق  م��كبة  يف 
�لذكاء  تقنيات  خالل  من  وتط�يرها  �لعربية  باللغة  بالعناية  يتعلق 

�ال�ضطناعي، ومبا يت��فق مع روؤية “م��ض�ع.ك�م”.

*عمان 
حمافظة  يف  �الأربعاء،  �الأزم��ات،  و�إد�رة  لالأمن  �ل�طني  �ملركز  نّفذ 
يف  �ل�ضحية  للط��رئ  �ال�ضتجابة  خطة  الختبار  وطنيًا  متريًنا  �لعقبة 
�ملعابر �حلدودية، بالتعاون مع وز�رة �ل�ضحة، و�خلدمات �لطبية �مللكية، 
و�ملركز �ل�طني ملكافحة �الأوبئة و�الأمر��س �ل�ضارية، ومنظمتي �ل�ضحة 
�لعاملية و �لدولية للهجرة. وقال نائب �ضم� رئي�س �ملركز �ل�طني لالأمن 
ياأتي  �لتمرين  هذ�  �إن  �لزعبي  حامت  �لركن  �لعميد  �الأزم��ات،  و�إد�رة 
�خلطة  عن  �ملنبثقة  �لتنفيذية  �خلطط  و�ختبار  �جلاهزية  لتعزيز 
�ملركز عام 2017  �أعدها  �لتي  �ل�بائية  �الأمر��س  مع  للتعامل  �ل�طنية 
للتحديث  م�ضتمر  ب�ضكل  تخ�ضع  و�لتي  كافة،  �الأوبئة  �أن����ع  مل��جهة 
رئي�ضة  و�أكدت  �ملعنية.  �جلهات  جميع  بني  �لتكامل  لتحقيق  و�لتط�ير 
ر�ئدة  �لدكت�رة  �ل�ضارية،  و�الأمر��س  �الأوبئة  ملكافحة  �ل�طني  �ملركز 
�الأوبئة  ر�ضد  يف  �ملركز  دور  لرت�ضيخ  ج��اء  �لتمرين  ه��ذ�  �أن  �لقطب، 
�ملنافذ  عرب  خا�ضة  منها،  لل�قاية  �جلديدة  �لتهديد�ت  عن  و�لك�ضف 
ما  جتمع  و�لتي  �لعقبة،  مدينة  معابر  �أهمها  ومن  �حلدودية،  و�ملعابر 
بني �ملعابر �لربية، و�لبحرية و�جل�ية. و�أ�ضارت �إىل �أن م�ضاركة �ملركز 
جه�د  تن�ضيق  يف  �ملركز  دور  �أهمية  ت�ؤكد  �لتمرين،  ه��ذ�  فعاليات  يف 
�ال�ضتجابة لالأوبئة و�جل��ئح من خالل ت�فري �الأدلة �لعلمية �لر�ضينة، 
ل�ضمان  �ل�ضاأن،  بهذ�  �ملعنية  و�لعاملية  �ملحلية  �مل�ؤ�ض�ضات  مع  و�لتعاون 

�اللتز�م باأعلى معايري �ال�ضتعد�د و�ال�ضتجابة يف مكافحة �الأمر��س.

األردن والسعودية يؤكدان أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون االقتصادي واالستثماري
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*عمان 
�العالمية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  ع��دد  ناق�س 
�الردن  يف  �ل�����ر�أي  وق����ادة  و�ل�����ض��ح��ف��ي��ني 
ل�ض�ؤون  �لدولة  وزير  بح�ض�ر  و�ل�ضع�دية 
�العالم في�ضل �ل�ضب�ل، �ضبل تعزيز �لتعاون 
�العالمية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �مل�ضرتك 
�لتعاون  م�ضت�ى  �ىل  لرتتقي  بها  و�لنه��س 
�لطرفني  بني  �ملتميزة  و�لعالقات  �ل�ضيا�ضي 
�لقائم  و�لتعاون  �مل�ضرتكة  �مل��قف  وعك�س 

لكال �لبلدين.
م�ضتديرة  م��ائ��دة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
م�ضاء  عمان  يف  �ل�ضع�دية  �ل�ضفارة  نظمتها 
�لر�ضمية  �ل��زي��ارة  هام�س  على  �لثالثاء، 
�الأمري  �مللكي  �ل�ضم�  �ضاحب  بها  يق�م  �لتي 
�ضع�د،  �آل  �ضلمان بن عبد�لعزيز  بن  حممد 
ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل�زر�ء، �إىل 

�الأردن.
و�ك���د �ل�����ض��ب���ل خ���الل �ل��ل��ق��اء، �ل��ذي 
�الرنية  �النباء  وكالة  عام  مدير  ح�ضره 
�لزميل فايق حجازين ومدير عام م�ؤ�ض�ضة 
�همية  بلقر،  حممد  و�لتلفزي�ن  �الذ�ع��ة 
وم��ض�عها  ت�قيتها  حيث  م��ن  �ل��زي��ارة 
�ضعبة  �إقليمية  ظروف  ظل  يف  تاأتي  و�لتي 
�لت���ضل  �أهمية  حتتم  عديدة  وحتديات 

بني �لقيادتني وبيننا كاإعالميني.
�العالم  بها  مير  �لتي  لالأزمة  وعر�س 
�لت�ضابك  ظل  يف  خا�ضة  و�لعربي  �لعاملي 
و�الخ��ت��الط ب��ني �الع���الم وق����ع��ده من 
�لتي  �الجتماعي  �لت���ضل  وم��قع  جهة، 
�العالم  �ض�ق  وجعلت  �ل�ضجيج  �ختطفت 
�ال�ضكاالت،  من  �لعديد  ي��جه  و�الإع��الن 
م�ضرتكة  جل��ن��ة  ه��ن��اك  �ن  �ىل  م�����ض��ري� 
و�ل�ضع�دية  �الردن  ت�ضم  باالإعالم  خا�ضة 
ودوال �ضقيقة تعمل يف �إطار جامعة �لدول 
�لعربية، على حماية �الإعالم، هدفها و�ضع 
ق��عد م�ضرتكة للتعامل مع م��قع �لت���ضل 

�الجتماعي.
وقال: �إن �لعالقات بني �ململكة �لعربية 
�لها�ضمية،  �الأردن��ي��ة  و�ململكة  �ل�ضع�دية 
ب�ضكل  �لعمل  �إىل  د�عًيا  متميزة،  تاريخية 
�لبلدين  م�قف  لت�حيد  وقت  �أي  من  �أكرث 

جتاه �لق�ضايا �لتي مت�ضهما.
�ل�ضحفيني  هيئة  جمل�س  رئي�س  ودع��ا 
�ىل  �مل��ال��ك،  حمد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�ضع�ديني 
قدما  و�مل�ضي  �الإعالمية  �لعالقة  تكري�س 
خلدمة  ك��ب��ري  �ع��الم��ي  منجز  حتقيق  يف 
م�ضاحلنا وق�ضايانا �مل�ضرتكة، م�ضري� �ىل �ن 
هناك جماالت و��ضعة للتعاون بني وكاالت 

�الأنباء و�لتلفزة و�ل�ضحافة .
وق���ال وزي���ر �الع����الم �ال���ض��ب��ق �ضميح 
و��ضتقر�رها  �ملنطقة  �أم��ن  �إن  �ملعايطة، 

عالقة  ب���ج���د  �ال  ي�ضتقيم  ال  وتنميتها 
�لتي  �لعالقة  وهي  ق�ية  �ضع�دية  �أردنية 
وهذ�  و�لقيادتني،  �لبلدين  بني  ن�ضهدها 

ي�ضهل �لتعاون �العالمي.
�ل��ر�ي  جريدة  حترير  رئي�س  وعر�س 
�الع��الم  ل��دور  �ل�ضقر�ن،  خالد  �ل��دك��ت���ر 
ظل  يف  �ال�ضقاء  بني  �لعالقات  تفعيل  يف 
�ب��ر�ز  و�همية  ن�ضهدها  �لتي  �لتحديات 
�لتكتالت بني بلدينا يف �لدفاع عن م�ضاحلنا 
وبناء  و�مننا  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية 

م�ضتقبل �ضيا�ضي و�قت�ضادي م�ضرتك.
و�ع���ت���رب رئ��ي�����س جل��ن��ة �الق��ت�����ض��اد 
خري  �لنائب  �لن��ب  جمل�س  يف  و�ال�ضتثمار 
�ب� �ضعيليك ، �ن زيارة ويل �لعهد �ل�ضع�دي 
�لعالقات  يف  ف��ارق��ة  عالمة  �الردن،  �ىل 
يف  �جلي��ضيا�ضية  �ملتغري�ت  ظل  يف  ومهمة 
جلائحة  �لعميقة  �الث���ار  وب��ع��د  �ملنطقة 
�نعقاد قمة  �ي�ضا تاتي قبل  ك�رونا وك�نها 
مب�ضاركة  �ملقبل  �ل�ضهر  �لهامة  �لريا�س 

جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين .
�ل��ق��اع��دة  �ضياغة  �ع����ادة  �ىل  ودع���ا 
 “ قاعدة  على  �لبلدين  بني  �القت�ضادية 
�مل��ي��ز�ت  ��ضتغالل  خ��الل  “من  ر�ب���ح  ر�ب���ح 
�جلانبني  ل���دى  �مل����ج����دة  �الق��ت�����ض��ادي��ة 

و�ال�ضتفادة منها.
�ل�ضع�دية  �الأنباء  وكالة  رئي�س  وقال 
ظل  ويف  “�إنه  ع��ق��ر�ن:  �آل  ح�ضن  بن  فهد 
كبرية  و�إقليمية  عاملية  متغري�ت  وج���د 
�لعالقة  وتعزيز  �لتكامل  �أهمية  من  البد 
و�ل��ت��ع��اون ب��ني �الإع��الم��ي��ني و�مل���ؤ���ض�����ض��ات 

�الإعالمية.
و�أ�ضار �إىل �أن هناك تعاونا م�ج�د� بني 
ُيبنى  �أن  يجب  ولكن  �الإعالمية،  �مل�ؤ�ض�ضات 

هذ� �لتعاون وُيعمل على تط�يره.
يجب  مهما  دور�  هناك  �إن  و�أ���ض��اف: 
�ل��ق��ي��اد�ت �الإع��الم��ي��ة، من  ب��ه  ت��ق���م  �أن 
بني  �مل�ضتمرة  و�ل�ضر�كات  �للقاء�ت  خالل 
�أو  �ل����زر�ء  م�ضت�ى  على  �ض��ء  �جلانبني، 
على م�ضت�ى �مل�ؤ�ض�ضات �الإعالمية، �أو مر�كز 

�الأبحاث �أو وغريها.
�ل�طن  ج��ري��دة  حت��ري��ر  رئي�س  وق���ال 
�ل�����ض��ع���دي��ة ع��ث��م��ان �ل�����ض��ي��ن��ي، �ن دورن���ا 
هذه  بعد  مل��ا  ن�ؤ�ض�س  �ن  يجب  كاعالميني 
بان  �للقاء  ه��ذ�  بعد  ومل��ا  �لهامة  �ل��زي��ارة 
يك�ن هناك بر�مج م�ضرتكة و��ضرت�تيجية 
قيا�ضها  مي��ك��ن  �ه�����د�ف  ذ�ت  و����ض��ح��ة 
�لزيارة  بعد  �لعالقات  عن  نتحدث  بحيث 
و�لنتائج �ملتحققة. من جهته، �أكد �لرئي�س 
و�لتلفزي�ن  �الإذ�ع����ة  لهيئة  �لتنفيذي 
�أهمية  �حل��ارث��ي،  فهد  بن  حممد  �لدكت�ر 
يف  وم�ضامينها  ت�قيتها  حيث  من  �لزيارة 

�إىل  د�عيا  �ملنطقة،  ت�ضهدها  تط�ر�ت  ظل 
خا�ضة  ق�ي  عربي  تن�ضيق  وج���د  �أهمية 

فيما يتعلق بامل��قف �ل�ضيا�ضية.
م��ن �خل���رب�ت  �إىل �ال���ض��ت��ف��ادة  ودع���ا 
و�لتح�ل  �إعالميا  �جلانبني  لدى  �ملرت�كمة 
�الإع���الم  �أن  حيث  �الإع����الم،  �ضناعة  يف 
ظل  يف  �ضعبة،  وحت��دي��ات  مبنعطفات  مير 
يف  ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط���ر�ت  �مل�ضتجد�ت 

�ضناعة �الإعالم.
�مل�ضارك�ن  ت��ب��ادل  �مللتقى  نهاية  ويف 
وخ��دم��ة  ت��رج��م��ة  كيفية  ح����ل  �الآر�ء 
نه�ضة  من  �لبلد�ن  �إليه  و�ضل  ملا  �الإع��الم 
طريق  ع��ن  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �ضاملة 

بر�مج تقام على �أر�س �ل��قع.
�لدولية  �لنز�عات  ف�س  ��ضتاذ  ودع��ا 
�لرتكيز  �ىل  �مل���م��ن��ي،  ح�ضني  �ل��دك��ت���ر 
�البحاث  مر�كز  بني  �لتعاون  ماأ�ض�ضة  على 
للدور  ن��ظ��ر�  �لبلدين  ك��ال  يف  و�ل��در����ض��ة 
�ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه ه����ذه �مل���ر�ك���ز يف ت��ع��زي��ز 
�لبلدين  مل�ضالح  خدمة  و�لتحليل  �لعالقات 

و�لدبل�ما�ضية �لعامة .
و�كد مدير �ملكتب �العالمي يف �ل�ضفارة 
�ملديفر،  عماد  �لدكت�ر  بعمان  �ل�ضع�دية 
ح��ر���س �ل�����ض��ف��ارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع��الق��ات 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت�����ض��ب��ي��ك ب���ني �الع��الم��ي��ني 
�البحاث  ومر�كز  و�العالمية  و�مل�ؤ�ض�ضات 
�لبلدين  مل�ضالح  خ��دم��ة  �لبلدين  ك��ال  يف 
ه��ذه  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز�  �ل�ضقيقني 

�مل�ؤ�ض�ضات �العالمية.
�لزعبي،  ب�ضام  �لدكت�ر  �لكاتب  وق��ال 
�كرب  �ع��الم��ي  تن�ضيق  �ىل  بحاجة  �ن��ن��ا 
�العالم  يلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  الهمية  نظر� 

يف �لعالقات �لثنائية ويف تن�ضيق �مل��قف.
وق���ال �ل��ك��ات��ب و�مل��ح��ل��ل �ل��دك��ت���ر بدر 
لتحد  يتعر�ضان  �لبلدين  كال  �ن  �لقا�ضي، 
عالقات  تبني  ل�ضرورة  يدع�  ��ضرت�تيجي 
تكاملية  لعالقات  و�النطالق  ��ضرت�تيجية 
م��ع �ل���دول �الخ����رى، وه��ن��اك حت��د �مني 
�عالميا  عليه  �لرتكيز  يجب  ��ضرت�تيجي 

و�ضياغة روؤية م�ضرتكة مل��جهتهما.
�ن  �ىل  م�ضاد،  ماأم�ن  �العالمي  ودع��ا 
لالخر  م�حد  �عالمي  خطاب  هناك  يك�ن 
لها  تتعر�س  �لتي  �لهجمة  ظل  يف  خا�ضة 

�المتني �لعربية و�ال�ضالمية.
وتبادل �مل�ضارك�ن يف نهاية �مللتقي �لذي 
�ضفارة  يف  �الع��الم��ي  �ملكتب  م��دي��ر  �د�ره 
�الآر�ء  �ملديفر  عماد  �الأردن  لدى  �ململكة 
ملا  �الإع��الم  وخدمة  ترجمة  كيفية  ح���ل 
يف  �ضاملة  نه�ضة  م��ن  �لبلد�ن  �إل��ي��ه  و�ضل 
تقام  بر�مج  طريق  عن  �ملجاالت  خمتلف 
على �أر�س �ل��قع. )برت�-�ضالح �خل��لدة(

*عمان 
ل�ض�ؤون  �مللكية  �للجنة  عام  �أم��ني  قال 
�الح��ت��الل  �إن  ك��ن��ع��ان،  �هلل  عبد  �ل��ق��د���س 
�لب�ضعة  بجر�ئمه  م�ضتمر  �الإ�ضر�ئيلي 
وتهجري  �لبي�ت  وه���دم  قتل  يف  �لي�مية 
�الإد�ري  و�العتقال  و�ال�ضر  منها  ��ضحابها 
و�الإبعاد وم�ضادرة وجرف �الر��ضي وغريها 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �ضد  �الع��ت��د�ء�ت  من 
وم��دن��ه وق����ر�ه وم��ق��د���ض��ات��ه �الإ���ض��الم��ي��ة 
�لقد�س  مدينة  مقدمتها  ويف  و�مل�ضيحية 
�لقد�ضي  �حلرم  �ملبارك-  �الأق�ضى  و�مل�ضجد 
م�ضاركته  هام�س  على  و�و���ض��ح  �ل�ضريف. 
يف م��ه��رج��ان ن�����ض��رة �الأق�����ض��ى و�ل��ق��د���س 
�الأردنية،  �ملهنية  �لنقابات  نظمته  �ل��ذي 
ه����ذه �جل���ر�ئ���م و�الع����ت����د�ء�ت  ك���ل  �ن 
�ل��ق��ر�ر�ت  مئات  �إىل  �الل��ت��ف��ات  دون  تتم 
�لتاريخية  �حلقائق  من  و�لكثري  �لدولية 
عروبة  ت�ؤكد  �لتي  �الآث��اري��ة  و�لدر��ضات 
�مل��دي��ن��ة �مل��ق��د���ض��ة، وب��ط��الن �ال���ض��اط��ري 
مبا  �ملتعلقة  �ل�ضهي�نية  و�الدع������اء�ت 
�مل�ضجد  �نقا�س  �ملزع�م على  �لهيكل  ي�ضمى 
�مليعاد،  �أر���س  و�أ�ضط�رة  �ملبارك  �الأق�ضى 
�إىل  تهدف  �لتي  �ملرف��ضة  �ال�ضاطري  هذه 
مدينة  يف  �لقائم  �لتاريخي  �ل��ضع  تغيري 
�ملهرجان  هذ�  �ن  و��ضاف  �ملحتلة.  �لقد�س 
ذكرى  مع  يتز�من  �ل��ذي  �لهام  �لت�ضامني 
حرب عام 1967، و�لذي يهدف �إىل �لن�ضرة 
حم�ر  ت�ضكل  م�ضريية  بق�ضية  و�لت�عية 
ق�ضية  وهي  و�الإن�ضانية  و�لعد�لة  �ل�ضالم 
و�لد�ين  للقا�ضي  ي�ؤكد  و�لقد�س،  فل�ضطني 
يت�ضدر  �ل��ذي  �مللف  و�لقد�س  فل�ضطني  �أن 
و�لقيادة  �الأردين  �ل�ضعب  لدى  �الأول�يات 
�لتاريخية  �ل��ضاية  �ضاحبة  �لها�ضمية، 
يف  و�مل�ضيحية  �الإ�ضالمية  �ملقد�ضات  على 

�لقد�س.

�الأليمة  �لذكرى  ورغم  �نه  �ىل  و��ضار 
�مل�ضتمرة،  �لفل�ضطينية  �مل��ع��ان��اة  وع��ق���د 
�ضمائرنا  يف  �ل��ن��ك��ب��ة  ذك���رى  ت���ز�ل  ف��م��ا 
لدعم  �لعزمية  فينا  ت�ضتنه�س  وقل�بنا 
نيل  ح��ت��ى  و�ل��ق��د���س  فل�ضطني  يف  �الأه����ل 
�لدولة  �إقامة  فيها  مبا  �ل�ضرعية  حق�قهم 
�ل�ضرقية  �لقد�س  وعا�ضمتها  �لفل�ضطينية 
ت���ؤي��ده��ا  �ل��ت��ي   ،1967 ع���ام  ح���دود  ع��ل��ى 
ومبادرة  �لدولية  �ل�ضرعية  بها  وتطالب 
�لقد�س  مدينة  �ن  بني  �لعربية.  �ل�ضالم 
�التفاقيات  يف  مركزية  م��ادة  ومقد�ضاتها 
ولن  مل  �الأردنية  و�لتفاهمات  و�ملعاهد�ت 
تغيب عن دبل�ما�ضيتنا و�ضيا�ضتنا �ملتم�ضكة 
�لها�ضمية  �ل��ضاية  �ن  كما  وبعروبتها،  بها 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى �مل��ق��د���ض��ات �الإ���ض��الم��ي��ة 
 1924 ع��ام  منذ  �ل��ق��د���س  يف  و�مل�ضيحية 
�ل�ضاملة  و�لرعاية  �الإعمار  مر�حل  وعرب 
ت�����ض��ه��م يف �حل���ف���اظ على  �ل���ي����م،  ح��ت��ى 
)�الإ�ضالمية  �لعربية  �حل�ضارية  �له�ية 
و�مل�ضيحية( للقد�س وت�ض�نها من خمططات 
و�ضتبقى  �ل��ضاية  هذه  تز�ل  وما  �لته�يد، 
م�ضتمرة باأمر ومتابعة مبا�ضرة من �ضاحب 

�ل��ضاية جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين .
ت�فر  �لها�ضمية  �ل��ضاية  �ن  وق���ال 
�لقد�س  على  حافظت  ��ضرت�تيجية  ق���ة 
و�الأ���ض��رل��ة  �لته�يد  خطر  م��ن  ت���ز�ل  وم��ا 
على  حمافظتها  ذل���ك  يف  مب��ا  و�ل��ع��ربن��ة، 
م�ضاحته  بكامل  �ملبارك  �الأق�ضى  �مل�ضجد 
�أي�����ض��ا  وت��رع��ى  م���رت،  و900  144دومن������ا 
�ملقد�ضات �مل�ضيحية، وت�ؤكد كل ما جاء من 
قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة بخ�ض��ضها، مبا فيها 
�ملت�ضل  �لقر�ر  ومنها  �لي�ني�ضك�  ق��ر�ر�ت 
�إ�ضالمي  ملك  �ملبارك  �الأق�ضى  �مل�ضجد  بان 

خال�س وال عالقة لليه�د به.
�أ�ضبحت  �لها�ضمية  �ل��ضاية  �ن  و�ك��د 

كله فال  �لعامل  بها  عاملية يدعمها ويطالب 
يخل� م�قف دويل �أو بيان الجتماع وم�ؤمتر 
ويطالب  �إال  فيه  طرفا  �الأردن  يك�ن  ولقاء 
�أمان  �ضمام  ب�ضفتها  �لها�ضمية  بال��ضاية 
��ضتمر�ر  فهي  �ملنطقة،  يف  �الأم��ن  يحفظ 
خا�ضة  �لقائم،  �لتاريخي  لل��ضع  حقيقي 
�لعاملي  و�الأم��ن  �ل�ضالم  فيه  ي�ضري  وقت  يف 
�لكيل  �ضيا�ضة  �ضببه  خطري  منعطف  نح� 
�لدولية  �ل�ضرعية  تطبيق  وعدم  مبكيالني 
�الأمم  ميثاق  من  �ل�ضابع  �لف�ضل  فيها  مبا 
لل�ضالم  �مل��ه��ددة  �مل��ت��ح��دة جت��اه �الأع��م��ال 
ر�دع  وج���د  دون  �إ�ضر�ئيل  بها  تق�م  �لتي 
�أو عق�بة تلزمها مبطالب �الإر�دة �لدولية 
�لتذمر ورف�س  منها، ومن ذلك  �لتي تتذمر 
�عرت�ف برملان �إقليم كتال�نيا �الإ�ضباين باأن 
�لنظام �لذي تطبقه �إ�ضر�ئيل على �الأر��ضي 
للقان�ن  خم��ال��ف  �ملحتلة،  �لفل�ضطينية 

�لدويل، ويعد جرمية ف�ضل عن�ضري.
ل�����ض���ؤون  �مل��ل��ك��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ن  وب����ني 
�لعربي  �الإج��م��اع  �أهمية  ت���ؤك��د  �لقد�س 
�ضرم  و�لدويل مبا يف ذلك قمة  و�الإ�ضالمي 
م�ضر،  يف  �خ��ري�  �ملنعقدة  �لثالثية  �ل�ضيخ 
للق�ضية  �لد�عم  �الأردين  للم�قف  �مل�ؤيد 
وطنية  ق�ضية  باعتبارها  �لفل�ضطينية 
وق���م��ي��ة، ن��ظ��ر� ل�����ض��رورة وج�����د م��ب��د�أ 
�لتعاون و�لتكاتف �لدويل و�ملطالبة بالز�م 
�لدولية  �ل�ضرعية  ب��ق��ر�ر�ت  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل 
تعترب  �لتي  �لفل�ضطينية  بالق�ضية  �ملت�ضلة 
�ملنطقة  يف  و�الأمن  لل�ضالم  �الأبرز  �لتحدي 
وعرب  �ضيبقى  �الأردن  �إن  وق��ال  و�ل��ع��امل. 
الأج��ل  �لت�ضحيات  م��ن  �ل��ط���ي��ل  ت��اري��خ��ه 
للدفاع  و�ل�ضقيق  �ل�ضند  و�لقد�س،  فل�ضطني 
�ل�ضرعي  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  ح��ق  ع��ن 
و�لتاريخي بدولته �مل�ضتقلة وتقرير م�ضريه 

مهما كان �لثمن وبلغت �لت�ضحيات.

قيادات إعالمية وصحفيون من األردن 
والسعودية يناقشون سبل تعزيز التعاون

كنعان: االحتالل مستمر بجرائمة 
البشعة ضد الشعب الفلسطيني

مقال رئيس التحرير

ال تخل� بر�مج تخ�ض�ضات 
�لناجح،  �الإد�ري  �ضفات  �ضرح  من  �لعليا،  �الإد�رة 

الة يف ميد�ن �لعمل،  �مل�ض�ؤول، و�لقدوة، و�لقادر على �مل�ضاركة �لفعَّ
مبادئ  �لنتائج..  على  و�لرتكيز  �اليجابي  بال�ضل�ك  و�الهتمام 
ويف  خطبهم،  يف  �أكرثهم  ويربزها  قلب،  ظهر  عن  �أغلبهم  يحفظها 

ر�ضائلهم �إىل �لعاملني حتت �إد�رتهم.
تلك  تذهب  و�أين  �ملعرفية؟،  �الأدو�ت  تلك  تختفي  ملاذ�  ولكن.. 
�ملع�قات  هي  وما  جمتمعاتنا؟،  يف  �الد�ري  �لعقل  يف  و�ملبادئ  �ملثل 
�لتي تقف �ضد �لتطبع باأ�ضاليب �الد�رة كما يتعلمها �الإن�ضان يف قاعة 
و�إعادة  �لف�ضل،  لتربير  و�ضيلة  �الإد�رة  ت�ضبح  �أحيانا  وملاذ�  �لتعليم، 
وكيف  »�ضخ�ضية«..؟  مكت�ضبات  لتحقيق  ��ضتثماره  و�أحيانا  �إنتاجه، 
�الأه��د�ف،  ح�ضاب  على  باالأ�ضاليب  �الإد�ري  �جلهاز  �هتمامات  تربز 
ويخفي  �لقبيح  يجمل  ب�ضكل  �مل�ضم�ن  على  �ل�ضكل  يغلب  وكيف 
بال�ضكل  �أحيانا درجة �الهتمام  �مل�ضاكل رغم وج�دها؟.. فقد ت�ضل 
�ىل �لت�ضليل و�إخفاء �حلقائق.. وكيف �أ�ضبح لفظ »�ملدير« ي�ضتعمل 
كمر�دف لل�ضلطة و�لهيمنة؟ مع �أن �الإد�رة هي »�لرعاية« فكلكم ر�ع 
وم�ض�ؤول عن رعيته، كما ورد عن ر�ض�ل �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
-، و�رتباط م�ضطلح »مدير« مع كلمة »م�ض�ؤول«، قد يعني �أن م�ض�ؤواًل 

تعني كما يفهم �أنه �ض�ف ي�ضاأل عما يق�م به.
�أكد �بن خلدون يف مقدمته �ل�ضهرية، على حقيقة �رتباط �لفكر 
م�ضريً�  �جتماعية(،  وعالقات  �إنتاج  )كنماذج  �الجتماعي  بال��قع 
�لعمر�ن،  على  يرتكز  �الجتماعية  للحياة  منط  �حل�ضارة  �أن  �إىل 
�لعمر�ن  وه���  �لب�ضري،  لل�ج�د  �الأ�ضا�س  �ل�ضمة  من  م�ضتقة  وه��ي 
�ملنط�ي على منجز�ت مادية وروحية ت�ضكل �لرتكيبة �الجتماعية 
خلدون  �بن  ويتحدث  �لبع�س،  بع�ضها  عنا�ضرها  وي�ضرتط  �ل��حدة 
عن �الجتماع �الإن�ضاين �لذي ه� �لعمر�ن �أو )�مل�ؤ�ض�ضة( وما يعر�ضه 
لطبيعة ذلك �لعمر�ن من �الأح��ل مثل �لت�ح�س و�لتاأن�س و�لع�ضبيات 

و�أ�ضناف �لتغلبات للب�ضر بع�ضهم على بع�س.
بيئته،  من  �مل�ضتمدة  �الإن�ضان  �ضفات  ت�ضيطر  �أخ���رى،  ومبعان 
لكيفية  وروؤي��ت��ه  ق��ر�ر�ت��ه  على  »قبيلته«،  �أو  جمتمعه  �أح����ل  وم��ن 
و�لطبائع  �الأح����ل  تلك  ح�ضب  �ملتمكنة  ف��االإد�رة  م�ؤ�ض�ضته،  �إد�رة 
بالغلبة  ق�تها  تفر�س  و�أن  ت�ضيطر  �أن  يجب  �مل�روثة،  �الجتماعية 
معاونيه  عند  و�ل�ضلطة  للق�ة  كم�ضدر  �ملدير  يت�ضرف  و�أن  و�لقهر، 
وم�ضاعديه، �أو �خلا�ضة �الإد�رية من م�ضت�ضارين وم�ضاعدين �إد�ريني، 
وجه�دهم  خرب�تهم  تتح�ل  وبالتايل  �لق�ة،  بح���ضي  يعرف  ما  �أو 
و�أدو�تهم �حلديثة �إىل »مطبخ ملزيد من �لق�ة«، وتدبري �ل�ضبل �لتي 

متنح �ملدير مزيدً� من �لق�ة و�ل�ضلطة �الإد�رية.
وقد تاأخذ �ضفة �ل�ضرف �لرفيع �لذي ال يقبل مناهج �لنقد خطا 
�لكرم  ي�ض�ه  وقد  �الإد�ري��ة،  �أ�ضاليبه  ومقيمي  منتقديه،  �ضد  دفاعيا 
تقييم  عند  ت�فرها  �ملفرت�س  و�مل�ضاو�ة  �لعد�لة  �أ�ضا�ضيات  �حلامتي 
�لعمل  يف  بثقته  يحظى  من  �لع�ضبية  حت��دد  ورمب��ا  م�ظفيه،  �أد�ء 
تقييم  عند  �الأه��م  �لر�ضا  عني  �الأيدي�ل�جية  تك�ن  وقد  بجانبه، 
تت�ضكل  ورمبا  �إد�ري��ًا،  يرعاها  �لتي  م�ؤ�ض�ضته  يف  م�ظفيه  مكافاأة  �أو 
ت�ضنع  �الإد�ري���ة  فاخلا�ضة  وعامة،  خا�ضة  �الإد�رة،  تلك  ع��رف  يف 
تدور  قد  �لتي  �الإ�ضرت�تيجية  �أهد�فها  مبعرفة  وتخت�س  �لقر�ر�ت، 
�إطار م�ضلحتها �خلا�ضة.. و�لعامة تقبل �لقر�ر�ت بدون حق فهم  يف 

�أهد�فها �أو �مل�ضاركة عرب �إبد�ء �لر�أي ح�ل جدو�ها.
تتد�خل  حني  �ملرئية،  �أو  �ملك�ض�فة  �الإد�رة  �أ�ضاليب  كل  تختفي 
�الإد�رة  �أ�ضاليب  مع  فيه،  �لهدم  وع��مل  �الجتماعي  �لفكر  �ضلبيات 
تغلغل  تخدم  �أدو�ت  �ملتط�رة،  �الأ�ضاليب  تلك  وت�ضبح  �حلديثة، 
تتبدل  قد  وبالتايل  فيها،  �الجتماعي  �لفكر  وطبائع  �أخالقيات 
�أ�ضاليب �حل��فز �ملادية و�ملكافاآت �إىل �ضعار�ت »�ل��جب« و�لت�ضحية 
يف �ضبيل �مل�ؤ�ض�ضة، وقد يربر �قت�ضار �ملكافاأة و�حل��فز على �خلا�ضة، 
ظاهرة  �ضع�د  �ىل  �ضي�ؤدي  مما  �لثقة،  وك�ضب  للبقاء  كاإ�ضرت�تيجية 
�لت�ح�س عند غري �مل�ضتفيدين من عامة �الإد�رة، و�إىل خروج �أعد�د 
بعد  و�مل�ؤكد  �حلديثة،  �الإد�رة  با�ضم  �ملنافع  على  �ل�ضيطرة  ملحاوالت 

ذلك �أن �ضعرة معاوية �ضيقطعها تاآكل �لثقة بني �لرئي�س و�ملروؤو�س.
�حلديثة،  �الإد�رة  نظريات  �حدى  وهي  �لبي�ل�جية،  �لنظرية 
ثم  ت�لد  �أنها  مبعنى  حي  كائن  �الإد�ري��ة  »�مل�ؤ�ض�ضة  �إن  مق�لة  تطرح 
تنم� ثم تتهاوى ثم مت�ت«، ويحدد عمرها �لبي�ل�جي �ضفات بيئية، 
�مل�ؤ�ض�ضة  �أو  �الإد�ري  �لهيكل  �إن  �لق�ل  وجممل  �إد�ري���ة،  وطفر�ت 
بيئتها،  من  بع��مل  مرتبطة  و�قت�ضادية  وحدة �جتماعية  �الإد�رية 
و�ملفاهيم  �لتكن�ل�جي  �لتط�ر  معطيات  بكل  �إيجابًا  �أو  �ضلبا  وتتاأثر 
�الإد�رية �حلديثة �لتي تعتمد يف تنفيذ خططها على �ضفات ومبادئ 
وقد  �الجتماعي،  �لفكر  وم�روثات  م�ضامني  عن  �أحيانًا  تختلف  قد 

ي�ضل ذلك �الختالف �إىل حالة ت�ضادم ي�ؤدي �إىل فنائها
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الحوسبة الصحية وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا يوقعان مذكرة تفاهم

  
*عمان 

�لتعليمي  ب��ذر�ع��ه��ا  ممثلة  �ل�ضحية  �حل��ضبة  �ضركة  وق��ع��ت 
�لعل�م و�لتكن�ل�جيا �الأردنية مذكرة  “�أكادميية حكيم”، مع جامعة 
تفاهم بهدف تنمية مهار�ت �ملعل�ماتية �ل�ضحية لدى طلبة �جلامعة 

، وفق بيان �ضادر �الأربعاء عن �ل�ضركة.
و�لتكن�ل�جيا  �لعل�م  جامعة  رئي�س  باأعمال  �لقائم  �ملذكرة  ووقع 
ل�ضركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �جل��ن��دي،  �ضهاد  �ل��دك��ت���رة  �الأردن��ي��ة 

�حل��ضبة �ل�ضحية �ملهند�س عمر �إبر�هيم عاي�س.
وقال �ملهند�س عاي�س �إن من �أهد�ف �ضركة �حل��ضبة �ل�ضحية ه� 
يبد�أ  �الأمر  وهذ�  �الأردنية  �ل�ضحية  �ملن�ضاآت  يف  �لعاملني  كفاءة  رفع 
و�لعل�م  �لب�ضري  “�لطب  �ل�ضحية  للتخ�ض�ضات  �لد�ر�ضني  �لطلبة  من 
�ضرورة  م�ؤكد�  و�لتمري�س”،  �ل�ضيدالنية  و�لعل�م  �مل�ضاندة  �لطبية 
�ل�ضحية  �ملعل�ماتية  يف  مهار�تهم  تنمية  على  �ملذكرة  مب�جب  �ل�ضعي 
ما  �آلية عمل برنامج حكيم  �لطلبة و�طالعهم على  من خالل تدريب 
�لقطاع  يف  �لعمل  و�ض�ق  �لتعليم  خمرجات  بني  �لفج�ة  �ضد  يف  ي�ضهم 

�ل�ضحي.
�لتكن�ل�جيا  �ل�ضحية تعتمد على  �ضركة �حل��ضبة  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
خدمات  وك��ف��اءة  ج���دة  تعزيز  بهدف  فاعلة  تقنية  حل�ل  لت�فري 
�لرعاية �ل�ضحية �لعامة يف �الأردن، وتعزيز مكانة �الأردن على خريطة 
�ل�ضياحة �لطبية و�لعالجية على �مل�ضت�ى �الإقليمي، بالتعاون مع كل 
و�خلدمات  و�لريادة  �لرقمي  و�القت�ضاد  �ل�ضحة  وز�رتي  يف  �ملعنيني 
�لطبية �مللكية وم�ؤ�ض�ضة �حل�ضني لل�ضرطان و�جلمعية �مللكية للت�عية 
�ل�ضحية وجمعية �مل�ضت�ضفيات �خلا�ضة و�ضندوق �مللك عبد �هلل �لثاين 

للتنمية.
يذكر �أن �أكادميية حكيم تعمل با�ضتمر�ر على تعزيز مبد�أ �لتعليم 
�ملدمج متا�ضيا مع روؤية �ل�ضركة يف ت�ضخري �لتكن�ل�جيا خلدمة �لقطاع 
�الإلكرتوين  للتعليم  حكيم  �أكادميية  من�ضة  خالل  من  وذلك  �ل�ضحي 
�ملختلفة  بتطبيقاته  حكيم  برنامج  عن  تدريبية  دور�ت  ت�فر  و�لتي 
و�ملتاحة حاليا ملقدمي �لرعاية �ل�ضحية مبختلف تخ�ض�ضاتهم وطالب 

�جلامعات �الأردنية وجميع �ملهتمني يف جمال �ملعل�ماتية �ل�ضحية.

األمم المتحدة تطلق تقرير أعمالها 
في األردن خالل العام 2021

التربية: 1939 قاعة امتحان و37 مركزًا 
للتصحيح المتحان الثانوية العامة 2022

*عمان 
تقرير  �الأربعاء،  �الأردن،  يف  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  مكتب  �أ�ضدر 
�ل�ضن�ية للعام 2021، مربز� �الأن�ضطة �الإن�ضانية و�لتدخالت  �لنتائج 
للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  عمل  »�إط��ار  حتت  بها  قامت  �لتي  �الإمنائية 

�مل�ضتد�مة لالأع��م 2018-2022« يف �ل�ضنة �لر�بعة من تنفيذه.
�الأردن  يف  �ملتحدة  �الأمم  نفذتها  �لتي  �الأن�ضطة  �لتقرير،  وت�ضمن 
الآثارها  و�لت�ضدي  ك�رونا،  جلائحة  ��ضتجابة  �ملا�ضي،  �لعام  طيلة 

�الجتماعية و�القت�ضادية، و�ض�ال �إىل مرحلة �لتعايف �ل�ضامل.
و�ل�ضناديق  �ملتحدة  �الأمم  منظمات  �أنفقت  للتقرير،  ووف��ق��ا 
عام  خالل  �أمريكي  دوالر  ملي�ن   914.1 نح�  لها  �لتابعة  و�لرب�مج 
ثالث  �ضمن  و�الإمنائية،  �الإن�ضانية  و�مل�ضاريع  �الأن�ضطة  لدعم   ،2021
�أول�يات رئي�ضة هي)�مل�ؤ�ض�ضات �ملعززة، و�الأ�ضخا�س �ملتمكن�ن، وتعزيز 

�لفر�س �ملتاحة(.
�ملم�لني،  و�ل�ضركاء  �الأردنية  �حلك�مة  مع  �ملتحدة  �الأمم  وعملت 
ومنظمات �ملجتمع �ملدين، لدعم �ضياغة وتعديل ت�ضريعات و�ضيا�ضات 
ق��درة  تعزيز  ع��ن  ف�ضال  قائمة،  و�أخ���رى  ج��دي��دة  و��ضرت�تيجيات 
 2030 �أجندة  حتت  �لتز�ماته  حتقيق  من  �الأردن  لتمكني  �مل�ؤ�ض�ضات 

للتنمية �مل�ضتد�مة.
تقدمي  �ملا�ضي،  �لعام  خالل  حتقيقها  مت  �لتي  �لنتائج  وت�ضمنت 
ودعم  والج��ئ،  م��طن  ملي�ين  من  الأكرث  و�إمنائية  �إن�ضانية  خدمات 
�ملعنية  و�لت�ضريعات  و�لرب�مج  �ال�ضرت�تيجيات  من  �لعديد  �ضياغة 
�مل��ر�أة،  �ضد  �لعنف  �أ�ضكال  بجميع  �لتعريف  جانب  �إىل  وتعديلها، 
و�إر�ضال ر�ضائل ح�ل �ل�ضالم و�الأمن و�مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني ودور �ملر�أة 
يف �ملجتمع، و��ضتفادة �أكرث من 400 �ألف طفل �أردين و�ض�ري من برنامج 

�لتغذية �ملدر�ضية.
كما �ضملت �لنتائج دعم �الأطفال �ملت�ضربني من �ملد�ر�س عرب برنامج 
نقدية  م�ضاعد�ت  الجئ  ملي�ن  ن�ضف  وتلقي  �لر�ضمي،  غري  �لتعليم 
�لعمل،  ل�ض�ق  �ملعزز  �ل��ض�ل  من  �الأ�ضخا�س  �آالف  و��ضتفادة  �ضهرية، 
وتلقي  و�لالجئات،  لالجئني  عمل  ت�ضريح  �ألف   62 من  �أكرث  و�إ�ضد�ر 
50 �ضركة �ضغرية ومت��ضطة تدريبات ح�ل �حت�ضان �الأعمال، لدعم 

تنمية �أعمالهم.
وت�ضمن �لتقرير، تخ�ضي�س �الأمم �ملتحدة لنح� 441 ملي�ن دوالر 
�أمريكي لدعم �حلك�مة يف ��ضتجابتها لالأثر �الجتماعي و�القت�ضادي 
ت�فري  ذلك  يف  مبا  �للقاح،  ن�ضر  دعم  �إىل  باالإ�ضافة  ك�رونا،  جلائحة 
436800 لقاح �ضد فريو�س ك�رونا، وتعزيز قدر�ت �لعاملني يف �ملجال 

�لطبي، و�ضر�ء معد�ت ول��زم �مل�ضت�ضفيات و�ملخترب�ت.
يف  عملها  منظ�مة  تط�ير  �ملتحدة  �الأمم  م���ضلة  �لتقرير  و�أكد 
�إطار  و��ضتكمال   ،2027 – لالأع��م 2023  �لتعاون  �إطار  �الأردن �ضمن 
�إط��ار  �ضيربز  فيما  �مل�ضتد�مة،  للتنمية  �حل��ايل  �ملتحدة  �الأمم  عمل 
�لتعاون �جلديد �أربع �أول�يات تتمثل يف �إيجاد فر�س فاعلة للم�ضاركة 
لنم� �أخ�ضر �ضامل وم�ضتجيب للن�ع �الجتماعي، وو�ض�ل معزز �خلدمات 
�الجتماعية ذ�ت �جل�دة و�حلماية، وتعزيز �لقدرة �ل�طنية ملعاجلة 
�ل��ض�ل �ملن�ضف للماء و�لغذ�ء و�لطاقة، وتعزيز �مل�ضاءلة و�ل�ضفافية 

و�ضمان م�ضاركة �أكرب.

*عمان 
حممد  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  �المتحانات  �إد�رة  مدير  قال 
�لعامة  �لثان�ية  �متحان  لعقد  �ال�ضتعد�د�ت  �أمتت  �ل���ز�رة  �إن  كنانة 
2022 �لذي �ضيبد�أ يف �ل� 30 يف �ل�ضهر �جلاري وي�ضتمر لغاية 25 مت�ز 

�ملقبل.
�أن  )برت�(،  �الردنية  �الأنباء  ل�كالة  ت�ضريحات  يف  كنانة  و�أ�ضاف 
م�زعة  قاعة   1939 �لدورة  لهذ�  جتهيزها  جرى  �لتي  �لقاعات  عدد 
على 786 مركز �متحان، م�ضري� �إىل �إقامة 37 مركزً� للت�ضحيح م�زعة 
 7 قر�بة  �لت�ضحيح  ك��در  عدد  ي�ضل  حني  يف  �لثالثة  �الأقاليم  على 

�آالف م�ضحح.
�أن �رقام جل��س �لطلبة جرى ت�ضلمها للطلبة �لنظاميني من  وبني 
�ملد�ر�س �أما بخ�ض��س �لطلبة غري �لنظامي فاإنه ي�ضتطيع طباعتها من 
�لر�بط �الإلكرتوين �لذي �أعلنت عنه �ل�ز�رة يف وقت �ضابق، و ي�ضتطيع 

�حل�ض�ل عليه �ي�ضا ي�م �المتحان من قبل رئي�س �لقاعة.
للطلبة،  �جلل��س  بطاقات  جتهيز  �أمت��ت  �ل���ز�رة  �إن  كنانة  وق��ال 
�لتعليمات  فيها  مبا  للطالب  و�الر�ضاد�ت  �لر�ضائل  من  عدد  ت�جيه  و 

�لناظمة لالمتحان حر�ضًا منها على �ضالمة �ضري �المتحان.
فيها  �ضيعقد  �ل��ت��ي  �ل��ق��اع��ات  تفقد  ج��رى  ن���ه  �أ �إىل  ���ض��ار  و�أ
�لتي  �ملنا�ضبة  �لبيئة  تهيئة  و  �لت�ضحيح،  ومر�كز  �المتحان 
�لقاعات  وته�ية  �ل�ضرب  مياه  كت�فري  �لطلبة  �حتياجات  تلبي 
وكافة  ر���ض��ادي��ة  �الإ و�ل��ل���ح��ات  �مل��ري��ح��ة  و�مل��ق��اع��د  و�الإ���ض��اءة 

. �المتحان  �ضري  م�ضتلزمات 
وبني �أنه جرى تكليف �لك��در من �لقائمني على مر�قبة �الأمتحان 

يف خمتلف مناطق �ململكة من روؤ�ضاء �لقاعات وم�ضاعدين ومر�قبني.

اتالف كميات من اللحوم 
واألجبان غير الصالحة لالستهالك

  
*عمان 

للغذ�ء  �لعامة  للم�ؤ�ض�ضة  �لتابعة  و�لتفتي�س  �لرقابة  فرق  �أتلفت 
�جلبنة  من  �أط��ن��ان   3 �ل��ع��ام،  �الأم��ن  مديرية  مع  بالتعاون  و�ل���دو�ء 
بعمان  �ملرخ�ضة  غري  �مل�ضاغل  �إحدى  يف  �ل�ضالحية  منتهية  �لبي�ضاء 

خالل �لي�مني �ملا�ضيني.
�ضحفي  بيان  يف  مهيد�ت  نز�ر  �لدكت�ر  �مل�ؤ�ض�ضة،  عام  مدير  وقال 
ملخالفته  �مل�ضغل  �أغلقت  �لرقابية  �مل�ؤ�ض�ضة  ف��رق  �إن  �الأرب���ع���اء، 

�ال�ضرت�طات �ل�ضحية و�إنتاجه �جلبنة يف ظروف غري �ضحية.
للم�ؤ�ض�ضة-فرع  �لتابعة  و�لتفتي�س  �لرقابة  ف��رق  �أن  و�أ���ض��اف، 
�مللكية  و�الإد�رة  �ملخت�ضة  �الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتعاون  �لزرقاء، 
�لفرتة  خ��الل  �أتلفت  و�لر�ضيفة،  �ل��زرق��اء  وبلدية  �لبيئة  حلماية 
ذ�تها ح��يل طن من �للح�م جمه�لة �مل�ضدر و�ملذب�حة خارج �مل�ضالخ 

�لر�ضمية و�لدو�جن �ملخالفة.
�ملالحم  �إحدى  يف  �ضبطت  �للح�م  من  �لكمية  هذه  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
و�مل�ضت�دعات �ملنزلية �للذين يعمالن على ذبح �لدجاج يف ظروف غري 
�ضحية ودون �حل�ض�ل على �لرت�خي�س �لالزمة، وكذلك حمل دو�جن 

يتد�ول حل�م دو�جن غري �ضاحلة لال�ضتهالك �لب�ضري.
بال�ضمع  �مل��ح��الت  ه��ذه  �أغ��ل��ق��ت  �مل�ؤ�ض�ضة  �أن  م��ه��ي��د�ت  و�أك���د 
�ملقت�ضى  التخاذ  �لق�ضاء  �إىل  �لعالقة  �أ�ضحاب  وحت�يل  �الأحمر، 

�لقان�ين.
خمتلف  يف  فروعها  خ��الل  م��ن  �لرقابية  �مل�ؤ�ض�ضة  ف��رق  وتنفذ 
مد�ر  على  �ملن�ضاآت  على  دوري��ة  رقابية  ج���الت  �ململكة  حمافظات 
�ل�ضاعة، ل�ضمان �ن�ضياب �مل��د �لغذ�ئية �الآمنة مبا يكفل حماية �ضحة 

و�ضالمة �مل��طنني.
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*كابول
�ل����ك������رث  �إد�رة  وك����ال����ة  �أع���ل���ن���ت 
باأفغان�ضتان، �الأربعاء، �أن �لزلز�ل �لذي هز 
ال  ما  قتل  وباك�ضتان  �أفغان�ضتان  من  �أجز�ء 

يقل عن 130 �ضخ�ضا يف �ضرق �لبالد.
وقال رئي�س �لهيئة حممد ن�ضيم حقاين 
�إقليم  كانت يف  �مل�ؤكدة  �ل�فيات  �إن غالبية 
و�أ�ضيب  �ضخ�س   100 قتل  حيث  بكتيكا، 

250 بجروح.
و�أ�ضاف �أنه مت �الإبالغ عن وفيات �أي�ضا 
يف �إقليمي ننكرهار وخ��ضت يف �ل�قت �لذي 
�ل�ضلطات من �ضق�ط مزيد من  تتحقق فيه 

�ل�ضحايا.
وذك����رت و���ض��ائ��ل �إع����الم �أف��غ��ان��ي��ة �أن 
ع�ضر�ت �ل�ضحايا �ضقط�� بني قتيل وجريح 
�ضرقي  باكتيكا  والي��ة  �ضرب  زل���ز�ل  �إث��ر 
�لعا�ضمة  من  كل  به  �ضعر  كما  �أفغان�ضتان، 
من  و�أج����ز�ء  �آب���اد  �إ���ض��الم  �لباك�ضتانية 
مع  �حل��دودي��ة  و�ملناطق  �لبنجاب  �إقليم 

�أفغان�ضتان.
�ل�ضحايا  �أع�����د�د  �أن  �إىل  و�أ����ض���ارت 
و�لعدد  جريحا  و255  قتيال  ب���155  تقدر 
�مل�ضح  هيئة  و�أو���ض��ح��ت  ل��الرت��ف��اع.  مر�ضح 
كانت  �لزلز�ل  �أن  �الأمريكية  �جلي�ل�جي 

���ض��دت��ه 6.1 درج����ات وق���ع ع��ل��ى ب��ع��د 44 
كيل�مرت� من مدينة خ��ضت يف جن�ب �ضرق 

�أفغان�ضتان، وكان على عمق 51 كيل�مرت�.
�الأوروب���ي  �ل���زالزل  ر�ضد  مركز  وق��ال 
�إن �لهزة  �ملت��ضطي يف تغريدة على ت�يرت، 
باك�ضتان  يف  �ضخ�س  ملي�ن   119 بها  �ضعر 
 500 �م��ت��د�د  على  و�ل��ه��ن��د  و�أف��غ��ان�����ض��ت��ان 

كيل�مرت تقريبا.
وكتب �ضاهد على م�قع �ملركز من كابل 
وق��ال  وط�يلة”.  ق���ي��ة  “هز�ت  ي��ق���ل: 
غرب  �ضمال  يف  بي�ضاور  م��ن  �آخ���ر  �ضاهد 

باك�ضتان: “كانت ق�ية”.

*الدوحة 
ق��ال م��ط���رون ع��ق��اري���ن وخ���رب�ء، �إن 
لتحقيق  مر�ضح  �الأردين  �لعقار�ت  قطاع 
م�ضب�ق  غري  يك�ن  رمبا  ومن�  كبرية  قفزة 
بتال�ضي  مدع�ما  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل 
و�نعكا�ضاتها،  ك���رون��ا  جائحة  تد�عيات 
من  �لعقاريني  �مل�ضتثمرين  من  كثري  وت�جه 
يف  لال�ضتثمار  خا�س  ب�ضكل  �خلليج  دول 

�ل�ض�ق �لعقاري باالأردن.
و�خل��رب�ء  �ملط�رين  م��ن  ع��دد  و�أو���ض��ح 
“�ضيتي  معر�س  يف  �مل�ضاركني  �لعقاريني 
عقاري  ملتقى  وه���   ”2022 قطر  �ضكيب 
قطاع  �إن  حاليا،  �لدوحة  ت�ضت�ضيفه  دويل 
ب�ترية  يتعافى  ب���د�أ  �الأردين  �ل��ع��ق��ار�ت 
ك�رونا،  جائحة  �رت���د�د�ت  من  مت�ضارعة 
وه���ي �ل��ت��ي �أث�����رت ع��ل��ى ج��م��ي��ع �أ����ض�����ق 
دول  يف  �القت�ضادي  �لن�ضاط  وقطاعات 
جميع  ط��ال  كبري  رك���د  �إىل  و�أدت  �لعامل، 
ومنها  �لدول  تلك  يف  �ل�ض�ق  �أن�ضطة  �أوجه 

دول �ملنطقة و�الأردن.
وي�ضارك يف معر�س “�ضيتي �ضكيب قطر 
2022”، جمع غفري من �خلرب�ء و�ملط�رين 
�لعقاريني، و�ضناع �لقر�ر وم�ض�ؤويل عدد من 
كربيات �ضركات �لتط�ير �لعقاري يف �خلليج 

وعدد من �لدول �لعربية و�الأجنبية.
ل�كالة  ت�ضريحات  يف  ه����ؤالء  و�أك���د 
�الأن���ب���اء �الأردن���ي���ة )ب����رت�( ع��ل��ى هام�س 
�أن  �ل��ي���م،  �مللتقى  �أع��م��ال  يف  م�ضاركتهم 

قطاع  باأنه  يتميز  �الأردين  �لعقاري  �لقطاع 
�مل�ضتثمرين  ��ضتقطاب  على  قادر  تناف�ضي 
و�الأج��ان��ب  �ل��ع��رب  �لعقاريني  و�مل��ط���ري��ن 
�لتي  و�الم��ت��ي��از�ت  �حل����ف��ز  �إىل  بالنظر 
ي�فرها ال�ضتثمار�تهم، و�أهمها �ضه�لة وي�ضر 
�إجناز �الإجر�ء�ت و�ملعامالت �ملتعلقة بتلك 
جناحها  �ضمان  ع��ن  ف�ضال  �ال�ضتثمار�ت، 

وجدو�ها وربحيتها.
يف  م�ض�ؤول  وه�  �ل�ضام�ضي  ح��ازم  وق��ال 
�ضركة كربى للتط�ير �لعقاري يف �الإمار�ت، 
خ�ضبة  بيئة  ي�فر  عام  ب�ضكل  �الأردن  �إن 
وجاذبة وحمفزة جلميع �أن��ع �ال�ضتثمار�ت 
�أهمها  من  ك��ان  و�إن  كافة،  �لقطاعات  ويف 
حاليا �لقطاع �لعقاري، فهذ� �لقطاع ما ز�ل 
من  �ملزيد  ��ضتيعاب  على  ق��ادر�  �الأردن  يف 
هناك  حيث  �الأم�����ل،  و�ضخ  �ال�ضتثمار�ت 
فر�س حقيقية يتيحها �لقطاع للم�ضتثمرين 
�خلليجيني يف خمتلف مناطق �ململكة ولي�س 

فقط يف �لعا�ضمة عمان.
�ضركته  م�ضاريع  �أن  �ل�ضام�ضي  و�أو�ضح 
لكن  حاليا،  �الإمار�تي  �ل�ض�ق  على  تقت�ضر 
بالت��ضع  �ل�ضركة  لدى  جدي  تفكري  هناك 
�لقريب،  �مل�ضتقبل  يف  �ملنطقة  �أ�ض��ق  نح� 
�أول���ي��ة  يحتل  �ل���ذي  �ل�����ض���ق  �أن  م���ؤك��د� 
�ل�ض�ق  ه�  �خل��ارج  يف  �ل�ضركة  بت��ضعات 

�لعقاري �الأردين.
جم��االت  ه��ن��اك  �أن  �ضك  “ال  و�أ���ض��اف 
بالقطاع  فيها  �ال�ضتثمار  ميكن  و����ض��ع��ة 

�لعقاري يف �الأردن، لكن رمبا تك�ن �لبد�ية 
يف  �ال�ضتثمار  خالل  من  �ل�ضيافة،  قطاع  يف 
�لقطاع �لفندقي يف عّمان و�لعقبة كمرحلة 
�أوىل، ثم بعد ذلك يف �لبحر �مليت، و�لت�جه 
مثل  �أخ��رى  و�أن�ضطة  جم��االت  �إىل  الحقا 

قطاع �لعقار �لتجاري و�ل�ضكني«.
�ل��ذي  �ل��ن���ب��ي،  علي  ن���ه  جانبه،  م��ن 
م�ضر،  يف  عقارية  و�ضاطة  �ضركة  يدير 
ملعظم  �الأردن  يف  �لعقار�ت  �ض�ق  باأهمية 
يف  �لعقاري  �لتط�ير  و�ضركات  م�ضتثمري 
مربحا  يعترب  هذ�  �أن  �إىل  الفتا  �ملنطقة، 
من  و��ضعة  ل�ضريحة  وم�ضم�نا  وجمديا 
بدعم  وذل���ك  �ل��ق��ط��اع،  يف  �مل�ضتثمرين 
تناف�ضية  من  �ملتاأتية  �لقطاع  تناف�ضية 
عن  ف�ضال  �لعالية،  �الأردين  �القت�ضاد 
و�لتي  و�ال�ضتقر�ر  و�الأمان  �الأمن  ع��مل 
تعترب من �أهم ع��مل �جلذب �ال�ضتثماري 
كانت  مهما  م�ضتثمر  �أي  عنها  يبحث  �لتي 

. جن�ضيته
وت�قع �لن�بي �أن ي�ضهد �لقطاع �لعقاري 
يف �الأردن نه�ضة كبرية خالل �لفرتة �ملقبلة 
�القت�ضاد  �أد�ء  وتط�ير  بتح�ضن  مدف�عا 
ك�رونا،  جائحة  �نتهاء  �أعقاب  يف  �الأردين 
لذلك  و�نعكا�ضاتها،  تد�عياتها  وزو�ل 
و�ضي�ضمل  كبري�،  طلبا  �لقطاع  هذ�  �ضي�ضهد 
�ض��ء  �لقطاع  جم��االت  معظم  �لطلب  هذ� 
وحتى  �لفندقي  �أو  �ل�ضكني  �أو  �لتجاري 

�لطبي و�ل�ضناعي.

»زلزال عنيف« في أفغانستان.. 
األرقام تكشف حجم المأساة

مطورون عقاريون: سوق العقارات األردني 
يتيح فرصا حقيقية للمستثمرين الخليجيين

لمدة دقيقتين.. مروحية روسية 
اخترقت سماء دولة أوروبية

*وكاالت
رو�ضية  ع�ضكرية  مروحية  �إن  �إ�ضت�نيا  يف  �ل�ضلطات  قالت 
�أيام، وحاكت هج�ما بال�ض��ريخ،  �خرتقت جمالها �جل�ي، قبل 
لكن  �حتجاجا،  لديها  �لرو�ضي  �ل�ضفري  تالني  ��ضتدعت  و�ضريعا 

م��ضك� مل ت�ؤكد وق�ع �حلادثة.
وياأتي هذ� �لتط�ر يف ظل ت�ضاعد �لت�تر بني رو�ضيا وليت��نيا، 
على خلفية فر�س �الأخرية قي�د� على بع�س �لب�ضائع �لرو�ضية 

�لتي متر �إىل جيب كالينينغر�د �ملطل على بحر �لبلطيق.
وذكر �جلي�س �الإ�ضت�ين يف بيان �أن طائرة مروحية رو�ضية من 
طر�ز “�أم �أي - 8” دخلت �ملجال �جل�ي للبالد من جهة �ل�ضرق، 
�ل�ضلطات  من  �إذنا  تاأخذ  �أن  دون  ك�يدوال،  منطقة  يف  وحتديد� 

�ملعنية، على ما �أوردت �ضحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
يف  حلقت  �لرو�ضية  �ملروحية  �أن  �الإ�ضت�ين  �جلي�س  و�أ�ضاف 
�أنها �أقفلت جهاز  �أج��ء بالده ملدة دقيقتني تقريبا، م�ضري� �إىل 
�أم��ر�  طاقمها  مع  �حلديث  من  جعل  ما  بها،  �خلا�س  �الت�ضال 

متعذر�.
�الإ�ضت�نية  �لت�ضريحات  ب�ضاأن  بيان  �أي  رو�ضيا  ت�ضدر  ومل 

حتى �الآن.
وتق�ل تالني �إن م��ضك� �خرتقت جمالها �جل�ي عدة مر�ت 
حدثت  �الأخ���رية  �الأ�ضب�ع  وخ��الل  �جل���اري،  �لعام  بد�ية  منذ 

�نتهاكات متعددة ج�� وبر�.
�ضامل:  ك��ضتي  �الإ�ضت�نية،  �لدفاع  وز�رة  يف  �مل�ض�ؤول  وقال 
“لقد �ضهد هذ� �الأ�ضب�ع �نتهاكات متعددة عرب �ملروحيات، ف�ضال 

عن �ضل�ك ��ضتفز�زي على �حلدود �لربية«.
�لرو�ضية  �ملروحية  حتاكي  �الأج�����ء،  يف  �لتحليق  وخ��الل 
تنفيذ هجمات �ضاروخية �ضد �إ�ضت�نيا، بح�ضب �مل�ض�ؤول يف وز�رة 

�لدفاع.

لوغانسك في مرمى الروس.. 
زيلينسكي: الوضع صعب للغاية

*وكاالت 
�لعامة  �الأرك����ان  وهيئة  ل�غان�ضك  منطقة  ح��اك��م  ق��ال 
�لرو�ضية  �لق��ت  �إن  �لثالثاء،  غايد�ي،  �ضريهي  �الأوكر�نية 
لي�ضيت�ضان�ضك  مدينتي  من  بالقرب  عدة  مناطق  على  �ضيطرت 

و�ضيفريودونيت�ضك يف ل�غان�ضك.
�لرو�ضية  �لق��ت  �أن  �الأوكر�ين  للتلفزي�ن  غايد�ي  و�أو�ضح 
م�ؤكد�  �ضيفريودونيت�ضك،  جن�بي  ت��ضكيفكا  بلدة  على  �ضيطرت 
بكميات  �لعدو  دفع  “لالأ�ضف،  و�أ�ضاف:  �ضابقة.  تقارير  �ضحة 

هائلة من �الأ�ضلحة و�جلن�د و�ضيطر على ت��ضكيفكا«.
�أوكر�نيا  يف  رو�ضيا  من  مدع�مة  �نف�ضالية  ق����ت  وكانت 

�أعلنت، �الثنني، �ضيطرتها على ت��ضكيفكا.
�أ�ضابيع  وتخ��س �لق��ت �لرو�ضية و�الأوكر�نية معركة منذ 

لل�ضيطرة على �ضيفريودونيت�ضك.
وقالت هيئة �الأركان �لعامة �الأوكر�نية يف تقريرها �لي�مي 
بيدلي�ضني  منطقتي  على  �أي�ضا  ��ضت�لت  �لرو�ضية  �لق��ت  �إن 

ومرينا دولينا جن�بي لي�ضيت�ضان�ضك.
عن  يد�فع�ن  �لذين  �الأوكر�نيني  �جلن�د  �أن  غايد�ي  وذكر 
�لرو�ضية  باملدفعية  مكثف  لق�ضف  يتعر�ض�ن  لي�ضيت�ضان�ضك 

�لثقيلة، لكنهم ماز�ل�� �ضامدين.
زيلين�ضكي  ف�ل�دميري  �الأوك��ر�ين  �لرئي�س  قال  جانبه،  من 
�ضعب  �لبالد  ب�ضرق  ل�غان�ضك  منطقة  يف  �لع�ضكري  �ل��ضع  �إن 
للغاية، مع تكثيف رو�ضيا جه�دها لطرد �لق��ت �الأوكر�نية من 
بالفيدي�:  م�ض�ر  خطاب  يف  زيلين�ضكي  وقال  رئي�ضية.  مناطق 

بكل ق�ة”. ي�ضغط�ن  �ملحتل�ن  نقطة.  �أ�ضعب  حقا  “هذه 

تحذير أممي من تفاقم األزمة 
اإلنسانية بشمال نيجيريا

*عمان 
ماليني  و�ضع  تده�ر  من  �الإن�ضاين،  �ملجال  يف  �لعامل�ن  حذر 
�لن�ضاء و�الأطفال، ب�ضكل رئي�ضي، يف �ضمال �ضرق نيجرييا ب�ضبب 

�لنز�ع �مل�ضلح �لذي طال �أمده.
باأعمال  �لقائم  قال  �ملتحدة،  لالأمم  �لر�ضمي  للم�قع  ووفقًا 
من�ضق �الأمم �ملتحدة �ملقيم ومن�ضق �ل�ض�ؤون �الإن�ضانية لنيجرييا، 
ماتيا�س �ْضَمال، �إن هناك ملي�ن �ضخ�س ال ت�ضلهم فرق �مل�ضاعد�ت 
�لدولية. كما يحتاج �أكرث من 8 ماليني �ضخ�س �إىل �مل�ضاعدة يف 
واليات ب�رن� و�أد�ماو� وي�بي، فيما ي��جه ما يقدر بنح� 600 
ب�ضبب  �لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  من  طارئة  م�ضت�يات  �ضخ�س  �ألف 

�لعنف �ملتمركز ح�ل منطقة بحرية ت�ضاد.

البنتاغون: إيران حاولت اختراق 
مسؤولين أميركيين وإسرائيليين

*واشنطن 
»�ضكاي  ل�  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  يف  رفيع  م�ض�ؤول  ك�ضف 
حماوالت  من  كّثفت  طهر�ن  �أن  �الأرب��ع��اء،  ليلة  عربية«،  ني�ز 
حد  -على  م�ضتهدفة  �الأخرية،  �لفرتة  يف  �ملعل�ماتية  �لقر�ضنة 
ووكاالت  �أجهزة  يف  وحاليني  �ضابقني  بارزين  م�ض�ؤولني  تعبريه- 

�ال�ضتخبار�ت �الأمريكية و�الإ�ضر�ئيلية. 
ك�نه  ��ضمه  عن  �لك�ضف  عدم  طلب  �لذي  �مل�ض�ؤول،  و�أ�ضاف 
�أن �ل�اليات  غري خمّ�ل �حلديث عن �مل��ض�ع نظر� حل�ضا�ضيته، 
�ملتحدة جنحت يف �أكرث من مّرة يف �حت��ء حماوالت �لقر�ضنة 
�الإير�نية، �لتي متكنت قبل �أيام من �خرت�ق ح�ضابات �إلكرتونية 
�مل��ضاد  جهاز  م�ض�ؤويل  لكبار  تابعة  “جي-مايل”  �ضخ�ضية 

�الإ�ضر�ئيلي ووزر�ء �إ�ضر�ئيليني �ضابقني. 
يف  �أ�ضاليبهم  من  ط��ّ�رو�  �إي��ر�ن  قر��ضنة  �أن  �مل�ض�ؤول،  وتابع 
�الآونة �الأخرية، حيث �إن حماوالتهم متثّلت �أحيانا باإتقان �للغة 
�لعربية ومر��ضلة م�ض�ؤولني بارزين عرب �نتحال �ضفة جرن�الت 
معل�مات  عن  لهم  �لك�ضف  عرب  ب�ضحاياهم  و�الإيقاع  �إ�ضر�ئيليني 
ولقاء�تهم  �الجتماعية  بزيار�تهم  تتعلق  و�ضخ�ضية  �ضّرية 

�خلا�ضة.
ل�”�حلر�س  �لتابعني  �لقر��ضنة  �أن  �مل�����ض���ؤول،  و�ع���رتف 
جهاز  رئي�س  ح�ضابات  �خ��رت�ق  من  متكن��  �الإير�ين”،  �لث�ري 
عام��س  �ضابقا،  “�أمان”  �الإ�ضر�ئيلية  �لع�ضكرية  �ال�ضتخبار�ت 

يلدين، ووزيرة �خلارجية �الإ�ضر�ئيلية �ضابقا ت�ضيبي ليفني.
عمليات  �أن  عربية”،  ن��ي���ز  ل�”�ضكاي  �مل�����ض���ؤول  و�ع���رتف 
عمليات  على  �لفعل  رّد  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لقر�ضنة 
�ض�ريا  يف  �الإرهابية  جمم�عاتها  وم�ضالح  م��قعها  ��ضتهد�ف 
ولبنان، ف�ضال عن ت�ضفية عدد من علمائها �لن�ويني يف �الأ�ضهر 

�ملا�ضية من دون �إعطاء �أي تفا�ضيل �إ�ضافية. 
يف  وحلفائها  �ملتحدة  �ل���الي��ات  ل��دى  �أن  �مل�����ض���ؤول  وختم 
ردع  على  وفائقة  عالية  ق��در�ت  �إ�ضر�ئيل،  وحتديد�  �ملنطقة، 
حّد  -على  حترتف  �ضارت  �لتي  �الإير�نية،  �لقر�ضنة  عمليات 
�لقر�ضنة  عمليات  يف  ر�ضدها  على  �لعامل  د�أب  تقنيات  ق�له- 

�لرو�ضية.

األمم المتحدة: تطبيق يوفر معلومات 
حول مستويات األشعة فوق البنفسجية

*عمان 
�أطلقت جمم�عة من وكاالت �الأمم �ملتحدة تطبيقًا جديدً� 
�الأ�ضعة  ي�ّفر معل�مات حملية عن م�ضت�يات  �ملحم�لة  لله��تف 
وج�جل  �أب���ل  متجري  يف  ت���ف��ره  معلنة  �لبنف�ضجية.  ف���ق 
عن  نقال  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لر�ضمي  للم�قع  ووفقًا  للتطبيقات. 
لالأر�ضاد  �لعاملية  و�ملنظمة  �ملنظمة  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة 
�جل�ية وبرنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة ومنظمة �لعمل �لدولية 
ت�قعات  يتيح   )SunSmart Global UV( تطبيق  �إن 
�أيام يف �الأماكن  للطق�س و�الأ�ضعة ف�ق �لبنف�ضجية ملدة خم�ضة 
�لفرت�ت  على  �ل�ض�ء  �لتطبيق  وي�ضّلط  فيها.  �لبحث  ميكن  �لتي 
�ضرورية  �ل�ضم�س  �أ�ضعة  من  �حلماية  فيها  تك�ن  �لتي  �لزمنية 
متى  �لعامل على معرفة  �أنحاء  �لنا�س يف جميع  م�ضاعدة  بهدف 
حماولة  يف  �ل�ضم�س،  �أ�ضعة  من  �حلماية  و�ضائل  ��ضتخد�م  يلزم 
تلحق  �لتي  و�الأ�ضر�ر  �جللد  ل�ضرطان  �لعاملي  �لعبء  من  للحد 

بالعني نتيجة �الأ�ضعة ف�ق �لبنف�ضجية.
وقالت مديرة �إد�رة �لبيئة وتغري �ملناخ و�ل�ضحة يف منظمة 
�أن  �إىل  ت�ضري  �الدلة  �إن  نري�:  ماريا  �لدكت�رة  �لعاملية،  �ل�ضحة 
�لرئي�س  �ل�ضبب  ه�  �لبنف�ضجية  ف�ق  لالأ�ضعة  �ملفرط  �لتعر�س 
حلماية  �لتطبيق  ال�ضتخد�م  �جلميع  د�عية  �جللد،  ل�ضرطان 
وت�ضري  ي���م��ي��ة«.  ك��ع��ادة  ذل��ك  و�ع��ت��م��اد  و�أط��ف��ال��ه��م،  �أنف�ضهم 
حالة  ملي�ن  5ر1  من  �أك��رث  ت�ضخي�س  مت  �أن��ه  �إىل  �لتقدير�ت 
ل�ضرطان �جللد يف جميع �أنحاء �لعامل يف 2020. فيما ت�يف �أكرث 

من 120 �ألف �ضخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل ب�ضبب هذ� �ملر�س.

االحتالل يعتقل 21 
فلسطينيا بالضفة الغربية

*رام اهلل 
دهم  عمليات  خالل  �الإ�ضر�ئيلي،  �الحتالل  ق��ت  �عتقلت 
وتفتي�س و�قتحامات و��ضعة 21 فل�ضطينيا من �أنحاء خمتلفة يف 
�ل�ضفة �لغربية �ملحتلة. وقال نادي �الأ�ضري �لفل�ضطيني، يف بيان، 
�إن ق��ت �الحتالل �قتحمت و�ضط �إطالق كثيف للنري�ن مناطق 
ونابل�س  و�خلليل  حلم  وبيت  و�لبرية  �هلل  ر�م  مدن  يف  متفرقة 

وجنني وط�با�س، و�عتقلت �مل��طنني بزعم �أنهم مطل�ب�ن.

*اخلرطوم
يف  و�لتغيري  �حل��ري��ة  ق���ى  حتالف  �أك��د 
�جلي�س  مع  لل�ضر�كة  يع�د  لن  �أن��ه  �ل�ض�د�ن 
�لذي  �الجتماع  �أن  �إىل  م�ضري�  �أخ��رى،  مرة 
�لع�ضكري  �مل��ك���ن  ومم��ث��ل  ممثله  ب��ني  عقد 
مبجل�س �ل�ضيادة، �الإثنني، مل يت��ضل �إىل �أي 

نتائج حمددة.
وق���ال���ت ق�����ى �حل���ري���ة و�ل��ت��غ��ي��ري يف 
�لع�ضكري  �مل��ك���ن  ل��دى  �إن  �ضحفية،  �إف���ادة 
تقدمت  �لتي  �الأطروحات  على  “حتفظات” 
ومن  �ل��ب��الد،  تعي�ضها  �لتي  �الأزم���ة  حلل  بها 
بينها ت�ضليم �ل�ضلطة بالكامل للمدنيني ودمج 
�لق��ت �مل�ضلحة يف جي�س و�حد، �إ�ضافة �إىل 
�تخاذ �إجر�ء�ت عاجلة لتهيئة �ملناخ للح��ر.

ودع����ا �ل��ت��ح��ال��ف ج��م��ي��ع �ل�����ض���د�ن��ي��ني 
�لتي  �ل���ضعة  �ل�ضعبية  �مل�ضرية  يف  للم�ضاركة 
دعت لها جلان �ملقاومة وق�ى �لث�رة �الأخرى، 

يف 30 ي�ني� �جلاري.
�ل�ضع�دية  ج��ان��ب  �إىل  ت��ضطها  وع��ق��ب 
ي�ني�،  م��ن  �لتا�ضع  يف  �لطرفني  ب��ني  للجمع 
يف  ما�ضية  �أن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل����الي���ات  �أك����دت 
عن  �ل�ض�د�ين  �جلي�س  تنازل  نح�  �ل�ضغط 
�أن  �إىل  م�ضرية  للمدنيني،  وت�ضليمها  �ل�ضلطة 

��ضتئناف �مل�ضاعد�ت مره�ن بتحقيق ذلك.

�إح��ر�ز  ���ض��رورة  على  و��ضنطن  و���ض��ددت 
تقدم ف�ري يدعم تطلعات �ل�ضعب �ل�ض�د�ين، 

وحما�ضبة �مل�ض�ؤولني عن قتل �ملتظاهرين.
�لثالثية  �الآلية  �أعلنت  �للقاء،  ذلك  و�إثر 
�الأمم  من  �ملك�نة  �ل�ض�د�ين،  للح��ر  �مل�ضهلة 
وجمم�عة  �الإف��ري��ق��ي  و�الحت����اد  �مل��ت��ح��دة 
�الإيقاد، تعليق جل�ضات �حل��ر �لتي كان مقرر 
��ضتئنافها �الأ�ضب�ع �ملا�ضي لل�ضماح باملزيد من 

�مل�ضاور�ت يف ظل �لتباين �لكبري يف �مل��قف.
وقال م�ضدر مل�قع “�ضكاي ني�ز عربية” �إن 
�ملجل�س  ممثلي  لقائها  وبعد  �لثالثية،  �الآلية 

�أن��ه  ر�أت  و�لتغيري،  �حل��ري��ة  لق�ى  �مل��رك��زي 
�أن  يف �حل��ر قبل  �ال�ضتمر�ر  من  جدوى  “ال 
تت�ضح �مل��قف ب�ضكل جلي«. و�أثار غياب ق�ى 
�الأخ��رى  �لفاعلة  و�لق�ى  و�لتغيري  �حلرية 
عن  �مل��ق��اوم��ة،  وجل���ان  �ملهنيني  جت��م��ع  م��ث��ل 
�لذي  �ل�ض�د�ين  للح��ر  �الفتتاحي  �الجتماع 
�إمكانية  ح�ل  �ضك�كا  �لثالثية،  الآلية  ترعاه 
جل�ضته  يف  فيه  ���ض��ارك  �ل��ذي  �حل�����ر  جن��اح 
من  وجمم�عة  �لع�ضكري  �ل�ضق  فقط  �الأوىل 
لنظام  �مل��لية  �ل�ضغرية  و�ملك�نات  �الأح��ز�ب 

�الإخ��ن، �مل�ؤيدة الإجر�ء�ت �جلي�س.

*وكاالت
�لطابع  �إ�ضفاء  نح�  ج��دي��دة  خط�ة  يف 
�ل��رو���ض��ي ع��ل��ى �الأر�����ض���ي �ل��ت��ي ب��ات��ت حتت 
�جلي�س  �أعلن  �أوكر�نيا،  جن�ب  يف  �ضيطرتها 
�ل���رو����ض���ي ت��غ��ي��ري خ��ا���ض��ي��ات �أب������ر�ج �ل��ب��ث 
لت�ضبح  خ��ري���ض���ن،  منطقة  يف  �لتلفزي�ين 
»جم��اًن��ا«،  متاحة  �لرو�ضية  �لتلفزة  قن��ت 
وت��ضيع  �ل��روب��ل  عملة  ����ض��ت��خ��د�م  �ضبقها 

عمليات �لتجني�س وفر�س �للغة �لرو�ضية.
�الأ�ض�د  �لبحر  �ملطلة على  كانت خري�ض�ن 
�أول مدينة �أوكر�نية رئي�ضية ت�ضقط يف �أيدي 
حا�ضًما  دوًر�  لعبت  وق��د  �لرو�ضية،  �ل��ق����ت 
جن�ب  مناطق  على  �لق��ت  تلك  �ضيطرة  يف 

�أوكر�نيا.
و�لثالثاء، قالت وز�رة �لدفاع �لرو�ضية، يف 
بيان، �إن “خرب�ء وحد�ت بّث �لق��ت �مل�ضلحة 
بني  من  برج  �آخ��ر  خا�ضيات  غ��رّيت  �لرو�ضية 
لتتمكن  خري�ض�ن،  منطقة  يف  �أب���ر�ج  �ضبعة 

قن��ت �لتلفزة �لرو�ضية من �لبّث«.
�ضكان  م��ن  ملي�ن  نح�  �أن  �إىل  و�أ���ض��ارت 
�ملنطقة بات باإمكانهم �الآن م�ضاهدة “جماًنا” 
تلك  �ضيما  ال  �لرئي�ضية،  �لرو�ضية  �لقن��ت 
و�الإذ�ع��ي  �لتلفزي�ين  �لبث  ل�ضركة  �لتابعة 
لعم�م رو�ضيا �لر�ضمية �لتي تنقل ب�ضكل د�ئم 

�ضيا�ضة �لكرملني.
“تا�س” �لرو�ضية �لر�ضمية،  ونقلت وكالة 
لرو�ضيا  �مل��لني  �مل�ض�ؤولني  �أحد  عن  �لثالثاء، 
�أن  �ضرتمي��ض�ف  كرييل  خري�ض�ن  يف  �جل��دد 
نهاية  “قبل  �ملنطقة  ه��ذه  ت�ضّم  قد  رو�ضيا 

�لعام.
�لعام.  هذ�  ��ضتفتاًء  “�ضنجري  و�أ�ضاف: 
ق��ادة  �إىل  �ضنت�جه  �ال�ضتفتاء،  ه��ذ�  وبعد 
�إىل  �ن�ضمامنا  يقبل��  كي  �لرو�ضي  �الحت��اد 

رو�ضيا«.
�الإد�رة  رئي�س  نائب  قال  �ضابق،  وقت  ويف 
�لرو�ضية يف خري�ض�ن كرييل �ضرتمي��ض�ف �إنه 
“جمه�رية خري�ض�ن  ال ت�جد خطط الإن�ضاء 
دونيت�ضك  �إقليمي  غ���ر�ر  على  �ل�ضعبية” 
�أن  �إىل  �أ�ضار  لكنه  �أوكر�نيا،  يف  ول�غان�ضك 
�ل��رو���ض��ي  �ل��رئ��ي�����س  ملطالبة  خ��ط��ًط��ا  ه��ن��اك 
“خري�ض�ن  م�ضيًفا:  �لرو�ضي،  لالحتاد  ب�ضمه 
�ملجل�س  �ضكرتري  ق��ال  ب���دوره،  رو���ض��ي��ا«.  ه��ي 
�أندريه  �حلاكم  �مل�حدة  رو�ضيا  حلزب  �لعام 
�ملنطقة  ه��ذه  دخ��ل��ت  ب���الده  �إن  ت���رت�����ض��اك، 
يك�ن  �أن  ينبغي  “ال  �الأبد،  �إىل  فيها  و�ضتبقى 
تك�ن  ل��ن  �أن��ه  م���ؤك��ًد�  ذلك”،  يف  �ضك  هناك 
�ضتعمل  ب��الده  و�أن  �ملا�ضي،  �إىل  ع���دة  هناك 

على “تط�ير هذه �ملنطقة �لغنية«.

�ملتخ�ض�س  �ملحلل  قال  ذلك،  على  تعقيًبا 
لي�ن  و�ال�ضرت�تيجية  �الأمنية  �ل�ض�ؤون  يف 
�أك��رب  �أح��د  تعد  خري�ض�ن  �إن  ر�د�ضي��ضيني 
�أحد  �ملكا�ضب لرو�ضيا منذ بدء �حلرب وكانت 
�إىل  عذبة  مياه  لتاأمني  �لرئي�ضية  �الأه��د�ف 
�ضبه جزيرة �لقرم �لتي ��ضت�لت عليها م��ضك� 

يف 2014.
ت�ضريحات  يف  ر�د�ضي��ضيني،  و�أ���ض��اف 
تعمل  “م��ضك�  �أن  عربية”،  ني�ز  ل�”�ضكاي 
عرب  و�جل��ن���ب  �ل�ضرق  مناطق  رو�ضنة  على 
�ل�ضيا�ضية  و�ل��دمي��غ��ر�ف��ي��ة  �ل��ه���ي��ة  تغيري 
�إن�ضاء  بهدف  �ملناطق  تلك  يف  و�الجتماعية 
ب�ضط  ثم  ومن  بالكامل،  لرو�ضيا  م�ؤيدة  بيئة 
�أمر  وه�  �الأوك��ر�ين،  �ل�ضاحل  على  �ضيطرتها 
تعترب  �ل��ت��ي  �مل���دن  بع�س  يف  بال�ضعب  لي�س 

ا جزًء� من رو�ضيا«. تاريخيًّ
و�أ�ضار �إىل �أن “تق�ضيم �أوكر�نيا و�إ�ضعافها 
�لع�ضكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أه�����د�ف  �أح����د  ه��م��ا 
وخري�ض�ن لن تك�ن �الأخرية، و�خلط�ة �ملقبلة 
�أودي�ضا �لتي تعد �لعا�ضمة �ل�ضاحلية  �ضتك�ن 
�لناجت  من  باملئة   20 بنح�  وت�ضهم  الأوكر�نيا، 
مكانة  متثل  كما  للبالد،  �الإج��م��ايل  �ملحلي 
رمزية لرو�ضيا ك�نها �أحد �أهم �مل��نئ يف فرتة 

�الإمرب�ط�رية �لرو�ضية«.

السودان.. الحرية والتغيير ترفض 
العودة إلى الشراكة مع الجيش

باللغة والروبل ثم البث.. هل تقترب 
»خيرسون« من مصير القرم؟

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
تغادر بعثة �ملنتخب �ل�طني الألعاب 
�لق�ى �لبار�ملبي، بعد غد �خلمي�س �إىل 
�لدولية  بط�لتها  يف  للم�ضاركة  ت�ن�س 
فعالياتها  ت�ضتمر  �لتي  �لق�ى  الألعاب 

حتى 30 �ل�ضهر �حلايل.
�لبار�ملبية  للجنة  بيان  وبح�ضب 
ثمنت �أمني عام �للجنة مها �لربغ�ثي، 
�ملت���ضلة،  �لق�ى  �ألعاب  العبي  جه�د 
م�ؤكدة �أهمية بط�لة ت�ن�س �لتي ت�ضكل 
�إىل  �مل�ؤهلة  �ملهمة  �ملحطات  و�حدة من 

بار�ملبيك باري�س 2024.
لقائها  خ��الل  �ل��ربغ���ث��ي  و�أك����دت 
�لي�م �لبعثة يف مقر �للجنة �لبار�ملبية، 
ثقة  على  �لبار�ملبية  �للجنة  �أ�ضرة  �أن 
لتحقيق  �مل�ضاركني  بالالعبني  عالية 
�ل��ض�ل  على  وقدرتهم  م�ضرف،  ظه�ر 
نقاط  وج��م��ع  �ل��ت��ت���ي��ج  من�ضات  �إىل 
بار�ملبيك  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  م��ن  تقربهم 

باري�س 2024.
فر�ضة  تعترب  �لبط�لة  �أن  وبينت 

و�كت�ضاب  لالحتكاك  للم�ضاركني  ثمينة 
مب�ضاركة  حتظى  �أن��ه��ا  �ضيما  �خل���ربة، 

و��ضعة من دول �لعامل.
�لبعثة  رئ��ي�����س  ��ضتعر�س  ب����دوره 
�خلا�ضة  �لتعليمات  �لرو�ضان،  �ضليمان 
و�خلدمات  �لالعبني  و�إقامة  بامل�ضاركة 
م�ضري�  �ملنظمة،  �جلهة  �ضتقدمها  �لتي 
جميع  �أنهت  �لبار�ملبية  �للجنة  �أن  �ىل 
ت�فري  �إىل  وت�ضعى  �الد�ري��ة  �لرتتيبات 
�ل��دورة  يف  للم�ضاركني  �ملتطلبات  جميع 
تقف  قد  �لتي  �لعقبات  جميع  وتذليل 

�أمامهم.
ومت���ن���ى �ل���رو����ض���ان م���ن �جل��م��ي��ع 
�إيجابية،  م�ضاركة  لتحقيق  �لتعاون 
ف��ي��م��ا �أك���د ج��ا���ض��ر ن����ي���ر�ن ���ض��رورة 
�اله���ت���م���ام ب�����االإج�����ر�ء�ت �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�إر���ض��اد�ت  ن�ضائح  وق��دم  باملن�ضطات 
�لالعبني  على  م�ضدد�  عنها،  لالبتعاد 
من  �ل�����ض��ادرة  بالتعليمات  �الل��ت��ز�م 
�إر���ض��اد�ت  و�إت��ب��اع  �ملنظمة  �جل��ه��ات 

و�ملدربني. �ل�فد  رئي�س 
يف  �مل�ضاركة  �الأردين  �لبعثة  وير�أ�س 
�لبط�لة نائب رئي�س �للجنة �لبار�ملبية 

�لفني  �ملدير  وت�ضم  �لرو�ضان،  �ضليمان 
جا�ضر ن�ير�ن، و�ملدربني نا�ضر �خل��جة 
 7 �إىل  باالإ�ضافة  �حلر��ضي�س،  وحممد 
 ،13 )ف��ئ��ة  جلهم  حممد  ه��م:  الع��ب��ني 
ونبيل  ج�����ري(،  م���رت  و5000   1500
مرت  و5000   1500  ،12 )فئة  �ملقابلة 
رمي   34 )فئة  �لهندي  و�أحمد  ج��ري(، 
)فئة  �أ�ضعد  و�أُب��ي  �حلديدية(،  �لكرة 
)فئة  عنانزة  و�أن�س  �جللة(،  رمي   ،12
�لقه�جي  وع��ب��د�هلل  ���ض���جل��ان(،   ،55
�لرمح( وح�ضام �خلطيب  رمي  )فئة 46 

)فئة 56 رمي �لقر�س(.

*وكاالت
للتن�س  �ل���ط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق 
يف  ج��ي��دة  نتائج  للنا�ضئني،  �الأر���ض��ي 
للنا�ضئني  للتن�س  �لدولية  بط�لة عمان 

و�لنا�ضئات.
�ملقامة  �لبط�لة  فعاليات  و�ضهدت 
من  ب��دع��م  لل�ضباب  �حل�ضني  مبدينة 
تاأهل  �الأردن”،  “ن�ضتله  مياه  �ضركة 
�لقطب  حم��م��د  �الأردن���ي���ني  �ل��الع��ب��ني 
�لثاين  للدور  �ل�ضلمان  �لرحمن  وعبد 
من �لبط�لة �لتي ينظمها �حتاد �للعبة 
والعبة  العبا   75 مب�ضاركة  �لبط�لة، 

من 22 دولة.
وح�����ض��ر �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ج��رت، 
�الأوملبية  للجنة  �لعام  �الأمني  �لثالثاء، 
�الأردن���ي���ة ن��ا���ض��ر �مل��ج��ايل، و�أ���ض��ف��رت 
�الآت��ي��ة:-�أوال:  �لنتائج  عن  �للقاء�ت 
حممد  �الأردين  �ل��رج��ال��ف��از  ف����ردي 
جيالتي  كري�ضاف  �لهندي  على  �لقطب 

.)0-6 0-6(
�ضلمان  �لرحمن  عبد  �الأردين  ف��از 
على �لهندي كا�ضياب )6-3 4-6 4-6(.

�ل��ب���ل��ن��دي ز�ري��ب�����ض��ك��ي على  ف���از 
�الأردين زيد �ضلباية )4-6 6-4 4-6(.

فاز �لهندي ريان �ضجاد على �للبناين 
�أنت�ين م�كارزيل )4-6 5-7(.

على  �لناط�ر  م�ضطفى  �للبناين  فاز 
 4-6( ر�جنار�جان  �ضمار�ن  �الأ�ضرت�يل 
على  ب��ات��ل  ب���ارف  �ل��ه��ن��دي  ف��از   .)2-6

�ل�ض�ري فار�س خ�جة )0-6 3-6(.
�الأردين  على  كارثريك  �لهندي  فاز 

طالل �ضطاره )1-6 1-6(.
على  �ل�ضمري  حممد  �لعر�قي  ف��از 

�لهندي كري�س كاب )3-6 2-6(.
ث��ان��ي��ًا : ف����ردي �ل�����ض��ي��د�ت:ف��ازت 
�الأردن��ي��ة  على  باتري�ضيا  �الأ�ضرت�لية 

متار� فاخ�ري )0-6 0-6(.

على  بريدي  ماريا  �للبنانية  ف��ازت 
رقية ك�ضك��س )0-6 1-6(.

ف���ازت �ل�����ض���ري��ة ل��ي��ا ب��ري��دي على 
)2-6  –  0-6( �لع�ضاف  مايا  �الأردنية 

على  بيلك�فا  كري�ضتينا  �لرو�ضية  فازت 
6-2(ف��ازت   1-6( �ل��ضاح  رنا  �الأردنية 
�الأردنية  على  �أوزك��ان  ميلي�س  �لرتكية 

د�نا �الأخر�س.

*وكاالت
ه�ج�  �لفرن�ضي  مع  �لتعاقد  ل�ضباق  مدريد  ري��ال  �ن�ضم 

�إيكتيكي العب رمي�س، خالل �ملريكات� �ل�ضيفي �حلايل.
�لكرة  يف  �مل����ه��ب  �أب��رز  من  ع��ام��ا(،   20( �إيكتيكي  ويعد 
�لفرن�ضية، حيث ملع ب�ضدة �مل��ضم �ملا�ضي، وجنح يف ت�ضجيل 11 

هدفا خالل 26 مبار�ة بالدوري �لفرن�ضي.
مدريد  ريال  فاإن  �لفرن�ضية،  “ليكيب”  �ضحيفة  وبح�ضب 
�إيكتيكي منذ فرتة، متهيد� ل�ضمه حال رحيل  ي�ضع عينه على 

�لثنائي ماريان� دياز ول�كا ي�فيت�س.
�أن ريال مدريد �ضي��جه  �إىل  �أ�ضارت �ل�ضحيفة،  ومع ذلك، 
ومان�ض�ضرت  جريمان  �ضان  باري�س  جانب  من  ق�ية  مناف�ضة 

ي�نايتد وني�كا�ضل، يف �ضر�ع �لتعاقد مع �لالعب.
�مل�هبة  ل�ضم  عر�ضني  قبل  من  رف�س  رمي�س  �أن  و�أ�ضافت 
ي�رو(  ملي�ن   45( جريمان  �ضان  باري�س  جانب  من  �لفرن�ضية 

وني�كا�ضل )36 ملي�ن ي�رو(.
�أخرى منذ  �أبرم �ضفقة فرن�ضية  �أن ريال مدريد  �إىل  ي�ضار 
من  قادما  ت�ض��ميني  �أوريلني  �ل��ضط  العب  مع  بالتعاقد  �أيام 

�ضف�ف م�ناك�.

األردن يكتفي بهدف في عمان 
ببطولة غرب آسيا للناشئين

*وكاالت
خ�ض�س �حتاد كرة �لقدم 15800 تذكرة ملبار�ة فريقي �لفي�ضلي 
�ضمن  عمان،  �ضتاد  على  �ملقبل  �ل�ضبت  ي�م  �ضتجرى  �لتي  و�ل�حد�ت 

مناف�ضات دوري �ملحرتفني.
للمبار�ة  و�لتنظيمية  �الإد�رية  �لتعليمات  �لي�م،  �الحتاد  و�أ�ضدر 
�لنادي  جمه�ر  جل��س  �أن  �إىل  ت�ضري  و�لتي  �لفريقني،  جتمع  �لتي 
كاملة،  �لثانية  و�لدرجة  �ملن�ضة  ي�ضار  �الأوىل  �لدرجة  على  �لفي�ضلي 
فيما جل��س جمه�ر نادي �ل�حد�ت على �لدرجة �الأوىل ميني �ملن�ضة.

�لنح�  ع��ل��ى  ج���اء  �ل��ت��ذ�ك��ر  ت����زي���ع  �إن  �ل���ك���رة  �حت����اد  وق����ال 
�الآتي:)4400( درجة �أوىل ي�ضار �ملن�ضة جلمه�ر �لنادي �لفي�ضلي.

)4400( درجة �أوىل ميني �ملن�ضة جلمه�ر نادي �ل�حد�ت.
)6400( درجة ثانية جلمه�ر �لنادي �لفي�ضلي.

)300( تذكرة درجة خا�ضة جلمه�ر �لنادي �لفي�ضلي.
)300( تذكرة درجة خا�ضة جلمه�ر نادي �ل�حد�ت.

*وكاالت
من  �ضل�ضلة  عن  �جلعربي،  مثقال  �خلليل  �ضباب  نادي  رئي�س  �أعلن 

�لقر�ر�ت، ب�ضاأن �لفريق �الأول.
مدرب  مع  �لتعاقد  عن  �ضحفي،  م�ؤمتر  خ��الل  �جلعربي،  وك�ضف 

�ل�حد�ت �الأردين �ل�ضابق ر�ئد ع�ضاف.
وكان �ملدرب �الأردين نف�ضه قد قاد �ضباب �خلليل قبل عدة م���ضم.
�أب�  �ضعيد  �ل�ضابق  �لفني  للمدير  خلفا  ع�ضاف  مع  �لتعاقد  وجاء 
�لطاهر، �لذي �نتقل لتدريب نادي �ضباب �لظاهرية، بعد �أن حقق لقب 

�لدوري مع �ل�ضباب يف �مل��ضمني �ملا�ضيني.
عزمي  �لالعبني  ��ضتمر�ر  عن  �خلليل،  �ضباب  رئي�س  �أعلن  كما 
�ل�ض�يكي، وعبد �ل�ضمد �أب� �ضنينة يف مركز حر��ضة �ملرمى يف �مل��ضم 

�ملقبل، مع �ملد�فعني م��ضى فري�وي، يزن ع�ي�ي، حممد ديرية.
�ضليم  وم��ضى  خ��روب  وع��دي  يامني  حممد  �ضي�ضتمر  �ل��ضط  ويف 
من  �لقادم  تر�بني  م��ضى  �جلدد  للمهاجمني  �إ�ضافة  عابدين،  وخريي 

هالل �لقد�س، وحمادة �جلعربي.
عدة  عن  �الإع��الن  ب�ضدد  �خلليل  �ضباب  �إد�رة  �أن  ك���وورة  وعلم 
من  ع��دد  رحيل  لتع�ي�س  �ل��ق��ادم��ة،  �الأي���ام  خ��الل  ج��دي��دة  �ضفقات 
و�ملهاجم  حمادة،  ر�مي  �حلار�س  �أبرزهم  و�لدوليني  �ملهمني  �لالعبني 

تامر �ضيام و�ملد�فع هيثم ديب.

*وكاالت
�أمام  �لفي�ضلي  لقاء فريقه  �لدويل بر�ء مرعي، عن  �ملد�فع  يغيب 
دوري  لبط�لة  �لثامنة  �جل�لة  �ضمن  �ملقبل،  �ل�ضبت  �ملقرر  �ل�حد�ت، 

�ملحرتفني لكرة �لقدم.
�الإعالمي  للمركز  �الأول حامت عقل،  للفريق  �الإد�ري  �ملدير  و�أكد 
�لطبية  و�لفح��ضات  �لت�ضخي�س  �إع��ادة  وبعد  �أنه  �لفي�ضلي،  للنادي 
و�ل�ض�ر �لالزمة �لتي �أجريت للمرة �لثانية لالعب بر�ء مرعي تاأكدت 

�إ�ضابته.
�لفح��ضات ك�ضفت عن معاناة مرعي من متزق  �أن  �إىل  ولفت عقل 
نتيجة �إ�ضابة تعر�س لها �لالعب �أثناء م�ضاركته مع �ملنتخب �الردين 

يف �لت�ضفيات �مل�ؤهلة لكاأ�س �آ�ضيا 2023.
و�أو�ضح عقل �أن مرعي �ضيغيب عن مبار�ة �لفريق �ملقبلة �أمام نادي 

�ل�حد�ت.
بر�ضيد  �لدوري  ترتيب  جدول  يف  �لثاين  �ملركز  �لفي�ضلي  ويحتل 
15 نقطة جمعها من 7 مباريات، بينما ياأتي �ل�حد�ت يف �ملركز �لثالث 
بر�ضيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويت�ضدر �حل�ضني �إربد �لرتتيب بفارق 

�الأهد�ف عن �لفي�ضلي.

إصابة العب تتسبب بعدم استكمال 
مباراة المنتخب الوطني للسلة أمام مصر

  
*وكاالت

ت�ضببت �إ�ضابة العب يف �ملنتخب �مل�ضري، يف عدم ��ضتكمال مبار�ة 
�ملنتخب �ل�طني لكرة �ل�ضلة �أمام نظريه �مل�ضري �لتي �أقيمت يف مدينة 
�الإ�ضكندرية �مل�ضرية م�ضاء �لثالثاء يف �فتتاح مناف�ضات بط�لة م�ضر 

�لدولية �لرباعية.
خالل  ق�ية  الإ�ضابة  يا�ضر،  مهاب  م�ضر  منتخب  العب  وتعر�س 
باتفاق  �مل��ب��ار�ة  �إلغاء  ليتم  للم�ضت�ضفى،  نقله  ��ضتدعى  ما  �مل��ب��ار�ة 
�لنتيجة  كانت  حني  �لثالث،  �لربع  نهاية  من  دقيقتني  قبل  �لطرفني 

ت�ضري �إىل تقدم م�ضر بنتيجة 45-58.
وتقام �لبط�لة �لدولية �ل�دية مب�ضاركة منتخبات م�ضر و�الأردن 
و�أوغند� ورو�ند� يف �إطار �ال�ضتعد�د�ت للت�ضفيات �مل�ؤهلة لكاأ�س �لعامل 
�ل�ضهر  لبنان و�ندوني�ضيا  للقاء منتخبي  2023 حيث ي�ضتعد منتخبنا 

�ملقبل.

*وكاالت
للكرة  �الأردن  ك��اأ���س  بط�لة  مناف�ضات  �خلمي�س  �ل��ي���م  تنطلق 

�لطائرة، مب�ضاركة �لفرق �مل�ضنفة بالدرجة �ملمتازة.
نظام  وف��ق  �ضتقام  �لتي  �لبط�لة  بلقب  للظفر  �لفرق  وتتناف�س 
خروج �ملغل�ب من مرة و�حدة، و�لتي ت�ضم �ل�حد�ت، �ضباب �حل�ضني، 
و�دي م��ضى، �لبقعة، �ضباب �لع�دة، �ضباب دير عال، �لكرمل، و�لتعاون.
وكان �حتاد �للعبة قد �أ�ضدر يف وقت �ضابق، وعقب �إجر�ء �لقرعة، 
يف  كافة  مبارياتها  تقام  و�لتي  �لبط�لة،  ملناف�ضات  �لر�ضمي  �جلدول 

�ضالة ق�ضر �لريا�ضة مبدينة �حل�ضني لل�ضباب.
ويلتقي فريقا �لتعاون و�لكرمل يف م�ضتهل �نطالق �ملناف�ضات، عند 
�ل�حد�ت  لقاء  ويعقبها  �خلمي�س  ي�م  م�ضاء  من  �ل�ضاد�ضة  �ل�ضاعة 
يلتقي  فيما  ذ�ته،  �ملكان  م�ضاء يف  �لثامنة  �ل�ضاعة  م��ضى عند  وو�دي 
�ملقبل،  �ل�ضاد�ضة من م�ضاء ي�م �الأحد  �لبقعة عند  �ضباب �حل�ضني مع 
م�ضاء  �لثامنة  عند  عال  دير  و�ضباب  �لع�دة  �ضباب  لقاء  يقام  �أن  قبل 

بذ�ت �لي�م.
وتتاأهل �لفرق �الأربعة �لفائزة يف هذه �ملباريات �إىل �لدور ن�ضف 
�لنهائي، و�لذي يقام ي�م �خلمي�س 30 �ل�ضهر �حلايل، فيما تقام �ملبار�ة 
�ل�ضاعة  عند  �ملقبل،  مت�ز   3 �الأحد  ي�م  �لفائزين  للفريقني  �لنهائية 

�ل�ضاد�ضة م�ضاء.
مر�ت،   7 باالألقاب  تت�يجا  �الأك��رث  �حل�ضني  �ضباب  فريق  ويعترب 
ح�ضب �ضجالت �الحتاد، يليه فريق �ل�حد�ت �لذي فاز باللقب 6 مر�ت، 

ثم فريق �لع�دة مرتني، وفريق �الأوملبي مرة و�حدة.

*وكاالت
من  مت�ضابقا   18 م�ضاركة   ، �ل�ضيار�ت  لريا�ضة  �الأردن��ي��ة  �أعلنت 
�الأردن وفل�ضطني يف �لر�يل �ل�طني �لثالث �لذي ينطلق �ضباح �جلمعة 

�ملقبل، من منطقة �ل�ضيانة يف �لبحر �مليت.
ويتك�ن �لر�يل من 6 مر�حل هي �لرو�ضة 1و2و3 ويكرت 1و2و و3 
كم،   299.79 للر�يل  �الإجمالية  �مل�ضافة  وتبلغ   ،)Power Stage(
�لر�يل ح�ض�يا، وتختتم  منها 66.57 كم مر�حل خا�ضة، ويعد م�ضار 
�ضركة  برعاية  �مليت،  �لبحر  يف  �ل�ضيانة  منطقة  يف  �لر�يل  مناف�ضات 

زين �الأردن.
وتقام غد� �الأربعاء عملية �لتدقيق �الإد�ري، و�إ�ضد�ر دليل �مل�ضار 
و�لفح�س �لفني لل�ضيار�ت، يف م�قف �لتدريب يف نادي �ل�ضيار�ت �مللكي، 

و�ضيتدرب �مل�ضارك�ن على �لتدريب على م�ضار �لر�يل ي�م �خلمي�س.
�ضادي  �ملت�ضابق�ن   )NR4( �ملجم�عة  يف  �ل��ر�يل  يف  وي�ضارك 
�ضعبان وعي�ضى �ب� جام��س وحمادة ع�دة )ف�ضطني( و�إيهاب �ل�ضرفا 
 ،)A( و�ضاكر ج�يحان و�ل�ضيخ بدر �لفايز و�أمري نا�ضيف ويف �ملجم�عة
و�ض�ف  فليفل  �ضامي  �ملت�ضابق�ن   )M2( ملت�ضابق وعا�ضم عارف، ويف�
وزياد مقد�د  �لعنا�ض�ة وفادي ده�ضان  و�أجمد  �لقماز  �الأ�ضمر و�ضالمة 
وح�ضن  كلب�نة  ها�ضم  �ملت�ضابق�ن  ي�ضارك   ،  )TN( �ملجم�عة  ويف 

�لكايد )فل�ضطني(، وجمعة فرو�ن )فل�ضطني( وغيث �لقبطي.

*وكاالت
ب�ضاأن  �لتط�ر�ت  �آخ��ر  �الأرب��ع��اء،  �إيطايل،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
�إمكانية �نتقال �الأرجنتيني باول� ديباال، جنم ي�فنت��س، ل�ضف�ف �إنرت 

ميالن هذ� �ل�ضيف.
عن  رحيله  تاأكد  بعد  ديباال،  مع  م�ؤخًر�  مفاو�ضات  يف  �إنرت  ودخل 
ي�فنت��س هذ� �ل�ضيف يف ظل �نتهاء عقده، لكنها ت�قفت يف �ل�ضاعات 
ل�كاك� من  روميل�  �لبلجكي  ��ضتعارة  �إمتام �التفاق على  بعد  �ملا�ضية، 

ت�ضيل�ضي.
�إنرت  �أبلغ  فقد  �الإيطالية،  �ضب�رت”  “ت�ت�  �ضحيفة  وبح�ضب 
باأنهم �ضيع�دون ال�ضتئناف �لتفاو�س على �ضمه  باول� ديباال وممثليه 
بع�س  رحيل  خالل  من  �لفريق  يف  مكان  ت�فري  مبجرد  �ل�ضيف،  هذ� 
�ملهاجمني. و�أ�ضافت �ل�ضحيفة، �أن ع�دة ل�كاك� ل�ضف�ف �لنري�تزوري، 
مل  لكنهم  �ملا�ضية،  �الأي��ام  خ��الل  �إن��رت  م�ض�ؤويل  �هتمام  حم���ر  كانت 

ي�ضرف�� �لنظر عن �ضم ديباال.
و�أ�ضارت �إىل �أن خروج �لت�ضيلي �أليك�ضي�س �ضان�ضيز مبفرده لن يك�ن 
�إدين دجيك� من  �لب��ضني  يتبعه خروج  �أن  ل�ضم ديباال، ويجب  كافًيا 
ا  �أي�ضً �رتبط  ديباال  ��ضم  �أن  بالذكر،  جدير  �لنري�تزوري.  �ضف�ف 

باالنتقال ل�ضف�ف ت�تنهام ومان�ض�ضرت ي�نايتد و�أتلتيك� مدريد.

*وكاالت
�أروقة نادي بايرن مي�نخ بعد  �أن �الأزمات لن تت�قف د�خل  يبدو 
�النتهاء من ملف �ملهاجم �لب�لندي روبرت ليفاندوف�ضكي، �لذي يرغب 

يف مغادرة ملعب �أليانز �أرينا هذ� �ل�ضيف.
لالأملاين  �لتجديد  ملف  حل�ضم  �أي�ضا  �لبافاري  �ل��ن��ادي  ويحتاج 

�ضريجي جنابري، �لذي ينتهي تعاقده يف ي�ني�/ حزير�ن 2023.
“�ضكاي  ب�ضبكة  �ل�ضحفي  بليتينبريج،  فل�ريان  ذكره  ما  وبح�ضب 
بقر�ره  �الآن  حتى  �لنادي  �إد�رة  يبلغ  مل  جنابري  ف��اإن  �ضب�رت�س”، 

�لنهائي ب�ضاأن م�قفه من �لتجديد.
و�أ�ضار �إىل �جتاه �ضاحب �ل�26 عاما لعدم �لت�قيع على عقد جديد، 
باملقابل  لال�ضتفادة  �ل�ضيف،  هذ�  بيعه  ملحاولة  بايرن  �ضيدفع  مما 

�ملادي، بدال من رحيله جمانا يف نهاية �مل��ضم �لقادم.

انطالق بطولة كأس األردن 
للكرة الطائرة الخميس 

18 متسابقا يشاركون 
في الرالي الوطني

إنتر يبلغ ديباال باستئناف 
المفاوضات في حالة واحدة

جنابري شوكة جديدة 
في حلق بايرن ميونخ!

نجم فرنسي جديد
الوطني البارالمبي أللعاب  على رادار ريال مدريد

القوى يشارك في بطولة تونس

نتائج جيدة لمنتخب التنس 
ببطولة عمان الدولية

*وكاالت
يف  م�����ض����ره  �الأردن،  منتخب  �فتتح 
على  بالف�ز  للنا�ضئني،  �آ�ضيا  غرب  بط�لة 
نظريه �لعماين، بهدف دون رد، على ملعب 

�لعقبة.
عن  �لت�ضجيل  م��ن  �لن�ضامى  ومت��ك��ن 
طريق عبد �لرحمن �خل�ض�ر يف �لدقيقة 
لركلة  �ل��ط��ر�ي��رة  يت�ضدى  �أن  قبل   ،20

جز�ء عمان.
تعزيز  �الأردين  �مل��ن��ت��خ��ب  وح����اول 
�لنتيجة يف �ل�ض�ط �لثاين، �إال �أن �حلار�س 
�لعماين متكن من �لت�ضدي برب�عة لفر�س 

�لن�ضامى. 
نقاط   3 �أول  �الأردن،  منتخب  وح�ضد 
�لعر�ق  ر�ضيد  نف�س  وه�  �لبط�لة،  يف  له 

�لذي فاز على �ليمن.
ن��ظ��ريه  �الأردين  �مل��ن��ت��خ��ب  وي��ل��ت��ق��ي 
�للقاء،  وي�ضبق  �خلمي�س،  �لي�م   �ليمني، 

مبار�ة عمان �ضد �لعر�ق.

تخصيص 15800 تذكرة 
لمباراة الفيصلي والوحدات

رائد عساف مديرا فنيا 
لشباب الخليل

مرعي يغيب عن لقاء 
الفيصلي والوحدات

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
بحث وزير �ل�ضناعة و�لتجارة و�لتم�ين 
وزير  �لتجارة،  وزي��ر  مع  �ل�ضمايل  ي��ضف 
عبد�هلل  بن  ماجد  �لدكت�ر  �ملكلف  �العالم 
�لق�ضبي ووزير �لنقل و�خلدمات �لل�ج�ضتية 
�ملهند�س �ضالح بن نا�ضر �جلا�ضر �ل�ضع�ديني، 
وتنفيذ  �القت�ضادي  �لتعاون  تعزيز  �آليات 
وتعظيم  �لبلدين  قيادتي  وت�جيهات  روؤى 
�ال���ض��ت��ف��ادة م��ن �ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة يف كل 
و�ململكة  �ل�ضع�دية  �لعربية  �ململكة  م��ن 

�الأردنية �لها�ضمية.
و�تفق �ل�زر�ء خالل �جتماعهم يف وز�رة 
�الأربعاء على  �ل�ضناعة و�لتجارة و�لتم�ين 
ها�س زيارة �ضم� ويل �لعهد �ل�ضع�دي �الأمري 
لالأردن، على و�ضع برنامج  �ضلمان  حممد بن 
عمل ميثل خريطة طريق لالرتقاء مب�ضت�ى 
�ملقبلة  �لفرتة  خالل  �القت�ضادي  �لتعاون 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  ت�جيهات  وتنفيذ 
�أق�ضى  لبذل  �ل�ضع�دي  �لعهد  وويل  �لثاين 
�ىل  �لثنائية  بالعالقات  لالنتقال  �جله�د 
جماالت متقدمة وو��ضعة يف �ملجاالت كافة.

�لعهد  ويل  زي����ارة  �أن  �ل������زر�ء  و�أك����د 
�ل�ضع�دي لالأردن ومباحثاته مع جاللة �مللك 
�القت�ضادي  للتعاون  ق�ية  دفعة  �ضتعطي 
من  عدد  يف  �لتكامل  وحتقيق  �لبلدين،  بني 
وما  �لدولية  �ملتغري�ت  �ض�ء  يف  �لقطاعات 
وتغري  حتديات  من  ك�رونا  جائحة  �أفرزته 
و�ملخاطر  ككل  �لعاملي  �القت�ضاد  �ضل�ك  يف 

�لتي تهدد �المن �لغذ�ئي لكافة �لبلد�ن.
و�تفق �ل�زر�ء خالل �للقاء �لذي ح�ضره 
�أمني عام وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�لتم�ين 
على  �لطرفني،  من  وم�ض�ؤول�ن  �لزعبي  د�نا 
�ملقبلة  لالأ�ضهر  �لعمل  �أول����ي���ات  حت��دي��د 
وو�ضع م�ضف�فة للتنفيذ و�ملتابعة و�لتقييم 
وحتديد ن�ضب �الإجناز، �إ�ضافة �ىل �ل�ق�ف 
على �ل�ضع�بات �لتي ت��جه جماالت �لتعاون 

�القت�ضادي ومعاجلتها بامل�ضار �ل�ضليم.
من  ع��دد  معاجلة  على  �التفاق  مت  كما 
�لتبادل  حركة  ت����ج��ه  �لتي  �ل�ضع�بات 
�لبلدين  ب��ني  �ل�ضلع  و�ن�����ض��ي��اب  �ل��ت��ج��اري 
وم��ض�عات �أخرى تخ�س �ل�ضاأن �القت�ضادي 
وقن��ت  �رت��ب��اط  �ضباط  حتديد  وك��ذل��ك 

للت���ضل �ملبا�ضر ملعاجلة �أي معيقات.
وقال �ل�ضمايل، �إن زيارة �ضم� ويل �لعهد 
ت�ؤ�ض�س  �مللك  جاللة  مع  ومباحثاته  لالأردن 
�لبلدين  بني  �لتعاون  من  جديدة  ملرحلة 
�لقطاعني  على  كبرية  م�ض�ؤوليات  وترتب 
وروؤى  �ملخرجات  لرتجمة  و�خل��ا���س  �لعام 
�للقاء�ت  زخم  �ىل  م�ضري�  �لبلدين،  قيادتي 
الأج��ل  �أخ���ري�  �جلانبني  ب��ني  و�الت�����ض��االت 
ت��ط���ي��ر �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ض��ادي و�إز�ل�����ة 
�لتجاري  �لتبادل  ت��جه  �لتي  �ل�ضع�بات 
�ال�ضتثمار�ت  م��ن  م��زي��د  �إق��ام��ة  وحتفيز 

وم��جهة �لتحديات.
�الأردن���ي���ة  �ل���ع���الق���ات  �إن  و�أ�����ض����اف، 
�ل�ضع�دية من�ذج يحتذى للعالقات �لعربية 
م�ضتمر  ب�ضكل  تط�ر�  وت�ضهد  متجذرة  وهي 
و  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  روؤى  بف�ضل 
�أخيه خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان 

بن عبد �لعزيز.
و�أ�ضار �ىل �أهمية �مللفات �لتي مت بحثها 
خالل �جتماع �للجنة �مل�ضرتكة �لتي �نعقدت 
�لتي  �التفاقيات  وكذلك  �أخ��ري�  عمان  يف 
وقعت خالل �نعقاد جمل�س �الأعمال �الأردين 
�أم�س و�تفاقية �ال�ضتثمار  �ل�ضع�دي �ملنعقد 
دينار  ملي�ن   400 بقيمة  �ل�ضحي  �ملجال  يف 
وزيارته ووفد �لقطاع �خلا�س �الأخرية �ىل 

�ل�ضع�دية وغريها من جماالت �لتعاون.
�ضين�ضب  �لرتكيز  �إن  �ل�ضمايل،  وق��ال 
حجم  زي����ادة  ع��ل��ى  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ���الل 
من  مزيد  �إقامة  وحتفيز  �لتجاري  �لتبادل 
�خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �ال�ضتثمارية  �مل�ضاريع 

وحتقيق �لتكامل يف قطاعات �الأمن �لغذ�ئي 
و�ل�ضناعة وغريها.

وقال، �إنه ولدى ��ضتعر��س حجم �لتبادل 
جممل  �أن  يتبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ت��ج��اري 
 2021 عام  خالل  و�ضل  �لتبادل  هذ�  قيمة 
قيمة  بلغت  حيث  دوالر  مليار   )4.2( �إىل 
�لعربية  �ململكة  �إىل  �الأردن��ي��ة  �ل�ضادر�ت 
مليار  ح��يل   2021 �لعام  خالل  �ل�ضع�دية 
دوالر فيما بلغت قيمة �ل�ضادر�ت �ل�ضع�دية 
خالل  دوالر  مليار   )3.2( نح�  �الأردن  �إىل 

نف�س �لعام.
�ل�ضع�دية  �ال�ضتثمار�ت  �أن  �ىل  و�أ�ضار 
�ال�ضتثمار�ت  ن�ضب  �أع��ل��ى  �إح���دى  تعترب 
ح��يل  تبلغ  بقيمة  �ململكة  يف  �خلارجية 
14 مليار دوالر م�زعة على قطاعات �لنقل 
�ملايل  و�لقطاع  و�لطاقة  �لتحتية  و�لبنية 

و�لتجاري و�الإن�ضاء�ت �ل�ضياحية.
�إن  �لق�ضبي،  �ل���زي��ر  ق���ال  جهته  م��ن 
حممد  �الأم���ري  �لعهد  ويل  �ضم�  ت�جيهات 
�ل�ضر�كة  تعزيز  على  بالعمل  �ضلمان  ب��ن 
�ال�ضرت�تيجية مع �الأردن يف �ملجاالت كافة 
يرتجم  �القت�ضادي  بالتعاون  و�الرت��ق��اء 
تطلعات قيادتي �لبلدين و�ضعبيهما ��ضتناد� 
�لتاريخية  �لعميقة و�ل�ضالت  �لرو�بط  �ىل 

بني �ململكتني.
�لبينية  �لتجارة  تن�ضيط  �ضرورة  و�أكد 
ك�ن �أرقامها مت���ضعة قيا�ضا بحجم ومتانة 

�لرو�بط �الأخ�ية بني �لبلدين.
زي��ارة  �إن  �جلا�ضر  �ل���زي��ر  ق��ال  ب���دوره 
�ضم� ويل �لعهد ومباحثاته مع جاللة �مللك 
بني  للتعاون  كبري�  ودع��م��ا  زخما  �ضتعطي 
�القت�ضادية،  �ملجاالت  يف  خا�ضة  �لبلدين 
ل�ترية  ت�ضريعا  �ضن�ضهد  �أن��ن��ا  �ىل  م�ضري� 
�لعمل خالل �لفرتة �ملقبلة وتعزيز �لفر�س 
تخدم  �ل��قع  �أر�س  على  مل�ضاريع  وترجمتها 

م�ضالح �لطرفني .

الشمالي يبحث مع وزيري التجارة والنقل 
*عمان السعوديين تعزيز التعاون االقتصادي

عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  نائب  بحث 
لدى  �لرب�زيلي  �ل�ضفري  مع  �خلطيب  نبيل 
�لعالقات  تنمية  �ضبل  �أمار�ل،  روي  �ململكة 
قاعدة  وتن�يع  و�ال�ضتثمارية  �لتجارية 
�ل�ضلع �ملتبادلة بني �لبلدين �ل�ضديقني ودور 

م�ؤ�ض�ضات �لقطاع �خلا�س بهذ� �خل�ض��س.
�أك��د  �الأرب��ع��اء،  للغرفة  بيان  وح�ضب 
جتارة  من  خا�س  �هتمام  وج���د  �خلطيب 
مع  �القت�ضادية  �لعالقات  لتعزيز  عمان 
�لرب�زيل يف خمتلف �ملجاالت وزيادة حجم 
�لقطاع �خلا�س  �لتجاري وت�ضجيع  �لتبادل 

على تنظيم �مل�ضروعات �مل�ضرتكة.
بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن  وذك��ر 
ملي�ن   419 �مل��ا���ض��ي  �ل��ع��ام  بلغ  �لبلدين 
م�ضت�رد�ت  دوالر  ملي�ن   293 منها  دوال، 
للمملكة، مقابل 126 ملي�ن دوالر �ضادر�ت 
�لزر�عية،  �لب�تا�س و�الأ�ضمدة  معظمها من 
�لتعاون  �إىل  �ل��ض�ل  يف  �أمله  عن  معربا 
�ال�ضرت�تيجي يف جمال �الأمن �لغذ�ئي بني 

�لبلدين.

لل�ف�د  �ل��زي��ار�ت  تبادل  �أهمية  و�أك��د 
و�مل�ضتثمرين  �ملتخ�ض�ضة  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�مل�ضاركة باملعار�س لدى �جلانبني، و�إيجاد 
�الآليات �ملنا�ضبة و�لفاعلة لتبادل �ملعل�مات 

و�لفر�س �ال�ضتثمارية بني �لبلدين.
و�أب�����دى �خل��ط��ي��ب ����ض��ت��ع��د�د غ��رف��ة 
�لتجارية  �ل��ف��ر���س  لن�ضر  ع��م��ان  جت���ارة 
�جلانب  من  �إليها  �ل�����ردة  و�ال�ضتثمارية 
�ل��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  وتعميمها  �ل��رب�زي��ل��ي 

�لتجارية و�خلدمية.
ب�����دوره، �أ����ض���ار �ل�����ض��ف��ري �أم�����ار�ل �إىل 
�لتجارية  �لعالقات  بتط�ير  بالده  �هتمام 
�لتعاون  وتعميق  �ململكة،  مع  و�القت�ضادية 
م���ؤك��د�  �خل��ا���س،  �ل��ق��ط��اع  م�ؤ�ض�ضات  ب��ني 
وج�د رغبة لدى �جلانب �لرب�زيلي لت�قيع 

�تفاقية جتارة حرة بني �لبلدين.
ل��زي��ادة  ت�ضعى  �ل��رب�زي��ل  �أن  و�أو���ض��ح 
�ضيما  وال  �الأردنية،  �ل�ضلع  من  م�ضت�رد�تها 
يف  �لزر�عي  �لقطاع  لتط�ر  نظر�  �الأ�ضمدة 
بالده و�رتفاع كميات �الإنتاج لتعزيز �الأمن 
على  �لطلب  يف  زي��ادة  يقابله  وما  �لغذ�ئي 

�الأ�ضمدة.
�لتجارة  �أن  �أم���ار�ل  �ل�ضفري  و�أ���ض��اف 
كبري  ب�ضكل  تط�رت  و�لرب�زيل  �الأردن  بني 
���ض��ادر�ت  ك��ال �الجت��اه��ني، حيث من��ت  يف 
�الأ���ض��ه��ر  خ���الل  �ل���رب�زي���ل  �إىل  �الأردن 
بن�ضبة  �حلايل  �لعام  من  �ملا�ضية  �خلم�ضة 
لنف�س  �مل�ضت�رد�ت  ز�دت  فيما  باملئة،   60

�لفرتة 250 باملئة.
�آف��اق  ��ضتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
وخا�ضة  �مل��ج��االت،  خمتلف  يف  �ل��ت��ع��اون 
�القت�ضادية منها، و�أبدى �جلانبان رغبتهما 
�القت�ضادي  و�لتعاون  �ل�ضر�كة  بتعزيز 
�إمكانية  وج���د  مع  �جن��ز  ما  على  و�لبناء 
للرب�زيل  �الأردن���ي���ة  �ل�����ض��ادر�ت  ل��زي��ادة 
�لزيت�ن  وزي��ت  �لزيت�ن  خا�ضة  وتن�يعها 

و�أمالح �لبحر �مليت.
ح�����ض��ر �ل��ل��ق��اء م��دي��ر ع����ام �ل��غ��رف��ة 
نقابة  �أع�ضاء  م��ن  وع��دد  �ل��دوي��ك  ه�ضام 
ومن  و�مل�ضت�ردين،  �لغذ�ئية  �مل����د  جت��ار 
فريير�  خ��ضيه  �لقن�ضل  �لرب�زيلي  �جلانب 

و�ل�ضكرتري �الأول �أنط�ني� دي �ضيلفا.

*عمان 
ق��ال��ت �ل��ن��ق��اب��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
ظروف  �إن  �حل��رة  و�ملهن  �لعامة  �خلدمات 
»�ضعبة  �ل�ضكرتاريا  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��الت 
ل��ل��غ��اي��ة« وت��ف��ت��ق��د مل��ع��اي��ري �ل��ع��م��ل �ل��الئ��ق 
و�حلق�ق �لعمالية �ملكف�لة مب�جب �لقان�ن. 
و �و�ضح رئي�س �لنقابة خالد �أب� مرج�ب يف 
ر�ضدت  �لنقابة  �إن  �الربعاء،  �ضحايف  بيان 
و�النتهاكات  �لعمالية  �ل�ضكاوى  من  �لعديد 
بحق �لعاملني يف �لقطاع �لذي ت�ضكل �لن�ضاء 
�لغالبية �لعظمى منه، م�ضري� �إىل �أن �لنقابة 
ظ��روف  بتح�ضني  ���ض��ن����ت  وم��ن��ذ  ط��ال��ب��ت 
�لعاملني فيه وحماية حق�قهم. و�أو�ضح �أب� 
�الأدنى  باحلد  �اللتز�م  “عدم  �أن  مرج�ب، 
�لقطاع،  يف  و��ضع  نطاق  على  ينت�ضر  لالأج�ر 

بالقر�ر،  يلتزم�ن  ال  �لعمل  �أ�ضحاب  �أّن  �إذ 
ُيعّد  ما  منه،  �أقل  �أجر�  للعامالت  ويدفع�ن 
جتاوز� على �لقان�ن، مبينا �أن “�ل�ضكرتاريا” 
لغالبية  �مل�ضاندة  �لعمالية  �لقطاعات  من 
�ملهنية.  و�الأعمال  �القت�ضادية  �لن�ضاطات 
و�أ�ضاف، �أّن �ملخالفات ت�ضمل: عدم �اللتز�م 
ب�ضاعات �لعمل �ملقررة، وعدم �إ�ضر�ك �لعمال 
يف �ل�ضمان �الجتماعي، وعدم �حت�ضاب بدل 
�ضاعات  من  �أك��رث  �لعمل  عند  �إ���ض��ايف  عمل 
�لعمل �ملحددة، �إىل جانب �حلرمان من �حلق 
مر�ضية،  �أو  �ضن�ية  �جاز�ت  على  باحل�ض�ل 
�أو  �لر�ضمية  �لعطل  من  �حل��رم��ان  وكذلك 
�لعمل  وز�رة  وط��ال��ب،  وغ��ريه��ا.  �ل��ط��ارئ��ة، 
على  و�لتفتي�س  �لرقابة  تكثيف  ب�ضرورة 
بحق  �لالزمة  �الج���ر�ء�ت  و�تخاذ  �لقطاع 

�إىل  م�ضري�  معهم،  �لتهاون  وعدم  �ملخالفني 
�ل�ضكرتاريا  قطاع  يف  �لعاملني  معظم  �أن 
�لعمل  قطاعات  من  هم  ب��االآالف،  وعددهم 
�النتهاكات  فيها  ت��زد�د  �لتي  �ملنظمة،  غري 
�ل��فدة  �لعمالة  فيها  وتنت�ضر  �لعمالية، 
و�لتي تر�ضى ب�ضروط عمل غري عادلة. كما 
“��ضتد�مة  برنامج  �أهمية  �أب� مرج�ب،  �أكد 
م�ؤ�ض�ضة  �إط��الق��ه  ع��ن  �أعلنت  �ل��ذي   ”++
�حلايل،  �ل�ضهر  نهاية  �الجتماعي  �ل�ضمان 
وت�فري  �لقطاع  يف  �لعاملني  دعم  يف  ودوره 
�أنه يهدف  �حلماية �لالزمة لهم، م�ضري� �إىل 
غري  �الق��ت�����ض��اد  بتنظيم  �مل�����ض��اه��م��ة  �إىل 
�لر�ضمي من خالل �ل��ض�ل ل�ضر�ئح جديدة 
�القت�ضادية  �لقطاعات  يف  �لعمالة  م��ن 

كافة.

تجارة عمان تبحث والسفير البرازيلي 
تعزيز العالقات االقتصادية

نقابة الخدمات العامة: ظروف العامالت في 
السكرتاريا صعبة وتفتقد للحقوق العمالية
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يومية - أردنية - شاملة

 االولى في االردن 

مــزارع رهـــف

هاتف 0778901624   -   0797898552

لصاحبها 
السيد عامر ابو عشيبة 

للمنتجات الغذائية تتصدر على مستوى 
 المملكة في توزيع المنتجات الغذائية 

 مصداقية بالعمل التزام بالمواعيد 
أطيب جبنة... جبنة مزارع رهف 


