
الملك يتلقى اتصاال من الرئيس المصري 
للتعزية بشهداء الواجب بالعقبة

*عمان 
تلقى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ال��ث��اث��اء، 
عبدالفتاح  امل�صري  الرئي�س  اأخيه  من  هاتفيا  ات�صاال 
ولل�صعب  امللك  جلالة  التعازي  خاله  قدم  ال�صي�صي، 

حادثة  جراء  ق�صوا  الذين  الواجب  ب�صهداء  االأردين 
ت�صرب الغاز بالعقبة يوم االثنني، �صائا اهلل تعاىل اأن 
يتغمدهم بوا�صع رحمته، ومين على امل�صابني بال�صفاء 

العاجل.
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المياه تضبط اعتداءات
 على خط ناقل الزارة ماعين

النيابة العامة تباشر 
التحقيق بحادث العقبة  

تفاهمات لتدريب وتشغيل 200 
مهندس في قطاع االتصاالت

دورة استثنائية لمجلس األمة 
اعتبارا من 20 تموز المقبل

وزير البيئة: خلو الهواء في العقبة
 من غاز الكلور وال اخطار بيئية متوقعة

الملحقية القطرية:استكمال اختبارات 
العمل لـ 407 معلمين أردنيين

*عمان 
على  اع��ت��داءات  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  �صبطت 
ال�صرب يف  ملياه  امل��زود  – ماعني  ال��زارة  ناقل  خط 
وتعبئة  مزارع  لري  وا�صتخدامها  عمان،  العا�صمة 

�صهاريج.
اإن  الثاثاء،  �صحفي  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
االأمن  مديرية  مع  بالتعاون  تنفذها  التي  احلملة 

جهودها  �صمن  تاأتي  االع��ت��داءات،  ل�صبط  العام 
املياه  م�صادر  على  ال�صيطرة  الإح��ك��ام  امل�صتمرة 
جرى  اأن���ه  واأ���ص��اف��ت  اململكة.  مناطق  جميع  يف 
ت�صويب اخللل واإعادة االأو�صاع كما كانت، واإعداد 
اجلميع  منا�صدة  بالواقعة،  اخلا�صة  ال�صبوطات 
التعاون معها، واالإباغ عن جميع االعتداءات عرب 

مركز ال�صكاوى املوحد 117116.

*عمان 
قال اأمني عام املجل�س الق�صائي الناطق الر�صمي للمجل�س القا�صي 
الدكتور وليد كناكريه اإن النيابة العامة حتركت يوم اأم�س فور علمها 

بوقوع حادث العقبة، وانت�صار الغاز فيها.
حمكمة  ورئي�س  معان  عام  نائب  اأن  الثاثاء،  ت�صريح،  يف  واأ�صاف 
منذ  اأم�س  ي��وم  توجها  العامني،  املدعني  من  واثنني  العقبة  بداية 
واملتوفني  امل�صابني  نقل  جرى  التي  امل�صت�صفيات  اإىل  االأوىل  اللحظات 

اإليها، واتخاذ االإجراءات القانونية الازمة.
اإ�صراف  اأنه جرى ت�صكيل فريق من االأطباء ال�صرعيني حتت  واأكد 
النيابة العامة؛ الإجراء الك�صف الطبي على جثث املتوفني، والذي بلغ 
عددهم 13، وجرى نقلهم اإىل عدة م�صت�صفيات الإجراء الك�صف الطبي 
اجلثامني  من  �صبعة  وت�صليم  النتائج،  �صرعة  ل�صمان  عليها  ال�صرعي 
لذويهم، ونقل خم�صة اآخرين من جن�صيات اأجنبية اإىل عمان، وجثمان 

اإىل اإربد؛ موطن اأحد املتوفني.
وبني اأن املدعي العام حترك اإىل مكان وقوع احلادث اأم�س اإال اأنه 
من  فر�صت  التي  االإج��راءات  ب�صبب  احلادث  موقع  اإىل  الو�صول  تعذر 

قبل ال�صلطات املخت�صة لتطهري املنطقة.
العام  املدعي  حترك  احل��ادث  موقع  فتح  اإع��ادة  وفور  اأنه  واأك��د 
واالأدل���ة  امل��خ��ت��ربات  اإدارة  م��ن  ف��ري��ق  برفقة  ال��ي��وم  ه��ذا  �صباح 
ومبا�صرة  احل���ادث،  موقع  م��ن  العينات  وجمع  للك�صف  اجلرمية 
جميع  ملعرفة  جاريا  التحقيق  زال  وم��ا  التحقيقية،  االإج���راءات 

احلادث. ماب�صات 

*عمان 
وق���ع���ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ص��ني، ال���ث���اث���اء، ت��ف��اه��م��ات م��ب��دئ��ي��ة 
My- ك��وم��ات��ي��ك  كوميونيكي�صن  »م����اي  واأك���ادمي���ي���ة  ���ص��رك��ة  م��ع 

»Communication- Comatec
والتن�صيق  االت�صاالت،  قطاع  يف  مهند�س   200 وت�صغيل  لتدريب 

الإن�صاء خمترب متخ�ص�س ل�صركة “هواوي«.
الكهربائية  الهند�صة  �صعبة  رئي�س  النقابة  جمل�س  ع�صو  وقال 
االأك��ادمي��ي��ة  م��ع  التفاهمات  ه��ذه  اإن  اخل��وال��دة،  علي  ال��دك��ت��ور 
دورات  �صل�صلة  �صمن  العام،  هذا  مهند�س   200 وت�صغيل  لتدريب 
وامل��اي��ك��روي��ف  االت�����ص��االت  تكنولوجيا  يف  معتمدة  متخ�ص�صة 
م�صتلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا  اخل��ام�����س،  اجل��ي��ل  وات�����ص��االت  وال��ف��اي��رب 

العمل. �صوق  يف  التناف�صية 
واأ�صاف اأن التن�صيق جار الإن�صاء خمترب متخ�ص�س ل�صركة “هواوي” 
لتطوير  الازمة  باخلربات  القطاع  لرفد  املهند�صني  تدريب  مركز  يف 

عمليات اجليل اخلام�س ومرافقاتها.
عربيات،  عمر  الكهربائية  الهند�صة  �صعبة  جمل�س  ع�صو  وق��ال 
ورئي�س جلنة ال�صباب واالإعام املهند�س حممد احلبا�صنة، اإن احلقيبة 
�صمن  عمل  فر�س  على  احل�صول  من  املهند�صني  �صتمكن  التدريبية 
تكنولوجيا  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  وتعزز  االحتياجات،  متغري  �صوق 

االت�صاالت.
التفاهمات  هذه  اإن  الفيومي  اأن�س  املهند�س  قال  جهته،  من 
املعرفة  بناء  يف  االأكادميية  مع  النقابة  اأه��داف  تقاطع  توؤكد 
ال�صوق  احتياجات  و�صمن  مت�صارع  قطاع  يف  امل��ه��ارات  وتطوير 

. ملية لعا ا
واالأكادميية متخ�ص�صة يف مقاوالت االت�صاالت وتدريب مهند�صي 

االت�صاالت وتاأهيلهم.

*عمان 
�صدرت االإرادة امللكية ال�صامية بدعوة جمل�س 
اعتبارا  ا�صتثنائية،  دورة  يف  االجتماع  اإىل  االأمة 
من يوم االأربعاء الواقع يف الع�صرين من �صهر متوز 
م�صروعات  اإق��رار  اأجل  من  ميادية،   2022 �صنة 
البيئة  تنظيم  قانون  م�صروع  التالية:  القوانني 
معدل  قانون  م�صروع   ،2022 ل�صنة  اال�صتثمارية 
قانون  م�صروع   ،2022 ل�صنة  املناف�صة  لقانون 
م�صروع   ،.2022 ل�صنة  ال�صركات  لقانون  معدل 
ق��ان��ون م��ع��دل ل��ق��ان��ون امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حلقوق 
املجل�س  ق��ان��ون  م�صروع   ،2022 ل�صنة  االإن�����ص��ان 

قانون  م�صروع   ،.2022 ل�صنة  االأردين  الطبي 
ل�صنة  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  لقانون  معدل 
ل�صنة  الطفل  ح��ق��وق  ق��ان��ون  م�����ص��روع   ،.2022
خدمة  ل��ق��ان��ون  م��ع��دل  ق��ان��ون  م�����ص��روع   ،.2022
ل�صنة  االأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  يف  ال�صباط 
العلم  2022.، م�صروع قانون معدل لقانون خدمة 
م�صروع   ،.2022 ل�صنة  االحتياطية  واخل��دم��ة 
ل�صنة  الد�صتورية  املحكمة  لقانون  معدل  قانون 
ال�صريبة  لقانون  معدل  قانون  م�صروع   ،.2022
العامة على املبيعات ل�صنة 2021.، م�صروع قانون 

معدل لقانون العمل ل�صنة 2020.

*عمان 
اأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلو 
اخطار  ال  واأن��ه   ، الكلور  غاز  من  العقبة  يف  الهواء 

بيئية متوقعة.
لوكالة  �صوؤال  على  اجابة  يف  الردايدة  وبني 
متابعتها  خال  الثاثاء  )برتا(  االأردنية  االأنباء 
ذو  املت�صرب  الكلور  غ��از  اأن  احل���ادث،  لتداعيات 
ومت  حمدود  انت�صاره  وزمن  ونطاق  عالية  كثافة 
ب�صرعة  املخت�صة  اجلهات  قبل  من  معه  التعامل 

عالية.
مناطق  يف  ال��ه��واء  فح�صت  ال���وزارة  اإن  وق��ال، 
امليناء  العقبة مبا فيها ر�صيف  خمتلفة من مدينة 
بعد وقوع حادث ت�صرب الغاز ام�س االثنني ومنطقة 

الهواء،  �صوامع احلبوب وتاأكدت من درجة �صامة 
موقع  من  ب��دءًا  البحر  ماء  من  عينات  اخ��ذت  كما 
وال�صباحة  ال�صياحة  مناطق  اىل  و�صواًل  الباخرة 

ومت التاأكد من انها طبيعية واآمنة.
بح�صب  ال���غ���از  م���ن  ال���ه���واء  ���ص��ام��ة  واأك�����د 
احل�صا�صية  عالية  وباأجهزة  ميدانية  فحو�صات 
العلمية  اجلمعية  مع  بالتوازي  ال��وزارة  اأجرتها 
البيئة  وزارة  و�صتقوم   . العقبة  اقليم  و�صلطة 
االقت�صادية  العقبة  اقليم  �صلطة  مع  بالتعاون 
امللكية بدرا�صة تاأثري احلادث  العلمية  واجلمعية 
اثره  يكون  ان  واملتوقع  البحرية  البيئة  على 
من  جدًا  القريبة  املنطقة  يف  وينح�صر  حمدودًا 

احلادث. موقع 

*عمان 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�صتكملت 
املدر�صني  م��ن   407 اخ��ت��ب��ارات  القطرية،  ال��ع��ايل 
االأردنيني للعمل يف دولة قطر خال العام الدرا�صي 

املقبل 2023-2022.
القطرية  الثقافية  للملحقية  بيان  وبح�صب 
يف االأردن، الثاثاء، فاإن هذا العدد يعترب الدفعة 
الوزارة  تنفذها  التي  ال�صنوية  اخلطة  من  االأوىل 

يف  للعمل  اأردنيني  ومدر�صات  مدر�صني  ال�صتقطاب 
املدار�س القطرية.

بخربات  يتمتع  االأردين  املدر�س  اإن  وقالت 
خطة  تنفيذ  يف  ت�صاهم  وت��رب��وي��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
واأ�صافت  ال��ع��ام،  التعليم  جم��ال  يف  قطر  دول��ة 
للجالية  �صين�صمون  املعلمني  هوؤالء  اأن  امللحقية 
دولة  يف  املجاالت  خمتلف  يف  العاملة  االأردنية 

. قطر

*عمان 
الثاثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  تراأ�س 
االأزم��ات  واإدارة  لاأمن  الوطني  املركز  يف  اجتماعا 
الغاز  بت�صرب  املتعلقة  التفا�صيل  اآخر  على  للوقوف 
الناجمة  واالآث��ار  االثنني  يوم  بالعقبة  ح�صل  الذي 

عنه.
واأع���رب ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال االج��ت��م��اع، ال��ذي 

�صمو  املرئي  االت�صال  تقنية  عرب  العقبة  من  ح�صره 
عن  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  االأم��ري 
ق�صوا  الذين  الواجب«  »�صهداء  الأ�صر  احلارة  تعازيه 
جراء احلادثة املوؤملة، داعيا اهلل اأن يتغمدهم بوا�صع 

رحمته، ومين على امل�صابني بال�صفاء العاجل.
و�صدد جالته، الذي كان يتابع و�صمو ويل العهد 
وعمليات  احلادثة  تفا�صيل  االأوىل،  اللحظات  منذ 

ج��ه��ود االإج����اء واالإن���ق���اذ، ع��ل��ى ���ص��رورة تقدمي 
من  ح�صل  ما  لكل  العام  ل��ل��راأي  �صفافة  تو�صيحات 
وحما�صبة  االأخطاء  وحتديد  التحقيق،  نتائج  خال 

املق�صرين وفق القانون.
ولفت جالة امللك اإىل اأهمية اتخاذ االإجراءات 
مثل  تكرار  ملنع  الازمة  واالحتياطات  االحرتازية 

هذه احلوادث م�صتقبا.

امل�صلحة  ال��ق��وات  ن�صامى  جهود  جالته  وثمن 
االأمنية،  واالأج��ه��زة  العربي  اجلي�س   – االأردن��ي��ة 
املدنية  الطبية  وال��ك��وادر  امل��دين  ال��دف��اع  وخا�صة 
العالية  ومهنيتهم  ا�صتجابتهم  ل�صرعة  والع�صكرية، 
اإىل  امل�صابني  واإج����اء  احل��ادث��ة،  م��ع  التعامل  يف 

امل�صت�صفيات .
تابع �س2

الملك: تقديم توضيحات شفافة 
للرأي العام بحادثة العقبة

*الدوحة 
نقل نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني، اأمين 
ال�صيخ  �صمو  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  من  ر�صالًة  ال�صفدي، 
متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�صقيقة، اأّكدت احلر�س على 
البلدين  تربط  التي  الرا�صخة  االأخوية  التاريخية  العاقات  تعزيز 
ال�صقيقني، ومبا ينعك�س اإيجابًا على م�صالح ال�صعبني ال�صقيقني وق�صايا 

املنطقة.
اأخيه  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  حتيات  ال�صفدي  ونقل 
ولل�صعب  والعافية  حة  ال�صّ بوافر  ل�صمّوه  ومتنياته  متيم،  ال�صيخ  �صمو 

القطري ال�صقيق مبزيٍد من التقدم واالزدهار.
حتياته  ال�صفدي  الوزير  قطر  دولة  اأمري  �صمّو  حّمل  جانبه،  من 
ولل�ّصعب  والعافية  حة  ال�صّ مبوفور  له  ومتنياته  امللك،  جالة  الأخيه 

االأردين املزيد من التقّدم والرخاء.
و�صّدد �صمو ال�صيخ على عمق العاقات االأردنية القطرية واالإرادة 
لل�صعبني  م�صلحة  فيه  مبا  املجاالت  جميع  يف  لتطويرها  امل�صرتكة 

ال�صقيقني.
بني  الوطيدة  االأخوية  العاقات  ا�صتعرا�س  اللقاء  خال  وجرى 

االأردن وقطر و�صبل تعزيزها وتنميتها.
تابع �س2

جاللته يترأس اجتماعا بمركز األزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز بالعقبة

الــعــقــبــة ـــة  ـــادث ح ـــي  ف ــــب«  ــــواج ال »شــــهــــداء  وذوي  ــــر  أس يـــعـــزي  ــك  ــل ــم ال
الملك: اتخاذ اإلجراءات االحترازية واالحتياطات الالزمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث 
الــحــادثــة ــع  الــتــعــامــل م ــن العقبة إجـــــراءات  يــتــابــع مــيــدانــيــا م الــعــهــد  ولـــي 

الصفدي ينقل رسالة من 
جاللة الملك ألمير دولة قطر

الشخصية السياحية االولى

الشخصية السياحية والفندقية 
االردنية والعربية االولى لعام 2022

 مجلة نجوم واضواء العربية 
 تكرم وتختار سعادة األستاذ 

 طــارق ديــربـاس 
المدير العام فندق ريتز كارلتون عمان 

 شخصية العام التربوية 

 المديرة المثالية المميزة

امنة خليل غانم
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*الدوحة 
ن��ق��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 
اخلارجية و�صوؤون املغرتبني، اأمين ال�صفدي، 
ر�صالًة من جالة امللك عبداهلل الثاين اإىل 
اأمري  ث��اين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو 
على  احلر�س  اأّك��دت  ال�صقيقة،  قطر  دولة 
االأخ��وي��ة  التاريخية  ال��ع��اق��ات  تعزيز 
ال�صقيقني،  البلدين  تربط  التي  الرا�صخة 
ال�صعبني  م�صالح  على  اإيجابًا  ينعك�س  ومبا 

ال�صقيقني وق�صايا املنطقة.
امللك  ج��ال��ة  حت��ي��ات  ال�صفدي  ون��ق��ل 
عبداهلل الثاين اإىل اأخيه �صمو ال�صيخ متيم، 
والعافية  حة  ال�صّ بوافر  ل�صمّوه  ومتنياته 
ولل�صعب القطري ال�صقيق مبزيٍد من التقدم 

واالزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه، ح��ّم��ل ���ص��م��ّو اأم���ري دول��ة 
الأخيه  حتياته  ال�صفدي  ال��وزي��ر  قطر 
حة  ال�صّ مبوفور  له  ومتنياته  امللك،  جالة 
والعافية ولل�ّصعب االأردين املزيد من التقّدم 

والرخاء.
العاقات  عمق  على  ال�صيخ  �صمو  و�صّدد 
امل�صرتكة  واالإرادة  القطرية  االأردن��ي��ة 
فيه  مب��ا  امل��ج��االت  جميع  يف  لتطويرها 

م�صلحة لل�صعبني ال�صقيقني.
وج�����رى خ����ال ال��ل��ق��اء ا���ص��ت��ع��را���س 
االأردن  بني  الوطيدة  االأخ��وي��ة  العاقات 

وقطر و�صبل تعزيزها وتنميتها.
ا�صتقبال  قبيل  اأج��رى  ال�صفدي  وك��ان 
ُمو�صعة  ُمباحثات  ل��ه،  متيم  ال�صيخ  �صمو 
اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  مع 
الرحمن  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  القطري 
التعاون  زي��ادة  جم��االت  تناولت  ث��اين،  اآل 
الق�صايا  اإزاء  اجلهود  وتن�صيق  الثنائي، 

الق�صية  ُمقدمها  ويف  واالإقليمية،  العربية 
الفل�صطينية.

الذي  التطور  اأهمية  ال��وزي��ران  واأّك���د 
خ�صو�صًا  البلدين،  بني  العاقات  ت�صهده 
واال�صتثمارية،  االقت�صادية  املجاالت  يف 
عبداهلل  امللك  جالة  لتوجيهات  تنفيذًا 

الثاين و�صمو ال�صيخ متيم.
التي  اخل��ط��وات  اجلانبان  وا�صتعر�س 
التعاون  لتو�صيع  وقطر  اململكة  تتخذها 
للتعاون يف قطاعات متعددة ت�صمل م�صاريع 
توظيفية  ف��ر���س  واإي���ج���اد  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
لاأردنيني يف قطر، والتي زادت بحوايل 10 
اآالف فر�صة عمل خال الفرتة املا�صية يف 
�صياق مبادرة �صمو اأمري قطر توفري 20 األف 

فر�صة عمل لاأردنيني.
على  العمل  ا�صتمرار  ال��وزي��ران  واأّك���د 
اململكة  يف  ا�صتثمارية  م�صاريع  حت��دي��د 
ال��وزارات  بني  املبا�صر  التوا�صل  خال  من 
مبادرة  �صوء  يف  وذلك  املخت�صة،  واجلهات 
���ص��ن��دوق  اإي���ج���اد  ال�صقيقة  ق��ط��ر  دول����ة 
يف  دوالر  مليار  ن�صف  بقيمة  ا�صتثماري 
م�صاريع ذات جدوى اقت�صادية يف قطاعات 

خمتلفة.
توليها  التي  الرعاية  ال�صفدي  وثمن 
املقيمني  االأردنيني  للمواطنني  قطر  دول��ة 

فيها، والبالغ عددهم حوايل 70 األف.
وج����رى ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ا���ص��ت��م��راري��ة 
التن�صيق يف اجلهود امل�صتهدفة حّل االأزمات 
يف  واال�صتقرار  االأمن  وحتقيق  االإقليمية، 

املنطقة.
الق�صية  مركزية  على  الوزيران  و�صّدد 
االأوىل،  العربية  الق�صية  الفل�صطينية، 
وفاعلة  مكثفة  ج��ه��ود  اإط���اق  و���ص��رورة 

اأ�صا�س حّل  الفل�صطينية على  الق�صية  حلل 
الدولتني الذي ُيج�صد الدولة الفل�صطينية 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�صتقلة 
1967 لتعي�س باأمٍن و�صاٍم اإىل جانب دولة 
العربية  ال�صام  م��ب��ادرة  وف��ق  اإ�صرائيل 
�صبيًا  ال�صلة  ذات  ال��دول��ي��ة  وال��ق��رارات 

وحيدًا لتحقيق ال�صام العادل وال�صامل.
وح���ذرا م��ن خ��ط��ورة ا���ص��ت��م��رار غياب 
الق�صية  حل��ّل  احلقيقي  ال�صيا�صي  االأف���ق 
كل  وق��ف  وج��وب  موؤكدين  الفل�صطينية، 
التي  الا�صرعية  االإ�صرائيلية  االإجراءات 
اح��رتام  و���ص��رورة  الدولتني،  ح��ّل  تقو�س 
يف  القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الو�صع 

القد�س ومقد�صاتها.
كما بحث الوزيران القمة التي �صتجمع 
وم�صر  واالأردن  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اململكة  يف  املتحدة  ال��والي��ات  مع  وال��ع��راق 
م�صددين  املقبل،  ال�صهر  ال�صعودية  العربية 
العربية قبيل  املواقف  اأهمية تن�صيق  على 
امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  ومب��ا  انعقادها 

للجميع.
واأّكدا ا�صتمرار البلدين يف دعم العراق 
اجل��ه��ود  تكثيف  و����ص���رورة  وا���ص��ت��ق��راره، 
ال�صورية  ل��اأزم��ة  �صيا�صي  حل��ل  للتو�صل 
ودعم  وا�صتقراها،  �صورية  وح��دة  ي�صمن 
اليمن  يف  اإليها  التو�صل  مت  التي  الهدنة 
كخطوة هامة نحو حل االأزمة �صيا�صيًا وفق 

املرجعيات املعتمدة.
ال�صفدي  ي�صارك  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
حلف  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ب��اج��ت��م��اع  غ���دا 
على  يقام  الذي  )الناتو(  االأطل�صي  �صمال 
العا�صمة  يف  املنعقدة  احللف  قمة  هام�س 

االإ�صبانية مدريد.

الصفدي ينقل رسالة 
من جاللة الملك ألمير دولة قطر

*عمان 
ت���راأ����س ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
لاأمن  الوطني  املركز  يف  اجتماعا  الثاثاء، 
التفا�صيل  اآخر  على  للوقوف  االأزم��ات  واإدارة 
املتعلقة بت�صرب الغاز الذي ح�صل بالعقبة يوم 

االثنني واالآثار الناجمة عنه.
واأع����رب ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال االج��ت��م��اع، 
االت�صال  تقنية  عرب  العقبة  من  ح�صره  الذي 
الثاين  املرئي �صمو االأمري احل�صني بن عبداهلل 

“�صهداء  الأ�صر  احلارة  تعازيه  عن  العهد،  ويل 
املوؤملة،  احلادثة  جراء  ق�صوا  الواجب” الذين 
ومين  رحمته،  بوا�صع  يتغمدهم  اأن  اهلل  داعيا 

على امل�صابني بال�صفاء العاجل.
و�صدد جالته، الذي كان يتابع و�صمو ويل 
العهد منذ اللحظات االأوىل، تفا�صيل احلادثة 
وعمليات جهود االإجاء واالإنقاذ، على �صرورة 
لكل  العام  ل��ل��راأي  �صفافة  تو�صيحات  تقدمي 
وحتديد  التحقيق،  نتائج  خال  من  ح�صل  ما 

االأخطاء وحما�صبة املق�صرين وفق القانون.
ول��ف��ت ج��ال��ة امل��ل��ك اإىل اأه��م��ي��ة ات��خ��اذ 
االإجراءات االحرتازية واالحتياطات الازمة 

ملنع تكرار مثل هذه احلوادث م�صتقبا.
وثمن جالته جهود ن�صامى القوات امل�صلحة 
االأردنية – اجلي�س العربي واالأجهزة االأمنية، 
وخا�صة الدفاع املدين والكوادر الطبية املدنية 
ومهنيتهم  ا�صتجابتهم  ل�صرعة  والع�صكرية، 
واإج���اء  احل��ادث��ة،  م��ع  التعامل  يف  العالية 

امل�صابني اإىل امل�صت�صفيات.
�صاهمت  اأن هذه اجلهود  امللك  وبني جالة 
متمنيا  اخل�صائر،  من  واحلد  االأرواح  اإنقاذ  يف 
ال��ك��وادر  م��ن  لاإ�صابة  تعر�س  مل��ن  ال�صامة 
ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ي��دان اأث���ن���اء ق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ه 

الر�صمي.
االجتماع،  خال  العهد،  ويل  �صمو  وحتدث 
واطمئنانه  احلادثة،  ملوقع  اليوم  زيارته  عن 
على  يرقدون  الذين  وامل�صابني  اجلرحى  على 

�صرير ال�صفاء.
جميع  ا�صتجابة  ب�صرعة  �صموه  واأ���ص��اد 
باملوقع  االأم��ور  اأن  اإىل  م�صريا  املعنية،  اجلهات 
وع��ادت  ال�صيطرة  حتت  اأ�صبحت  العقبة  ويف 

اإىل طبيعتها.
موا�صلة  اأه��م��ي��ة  العهد  ويل  �صمو  واأك���د 
واأن  املعنية،  اجلهات  بني  والتن�صيق  التعاون 

اجلميع بانتظار نتائج التحقيق.
م���ن ج��ه��ت��ه، ع���ر����س رئ��ي�����س ال������وزراء 

احلادثة  تفا�صيل  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور 
املعنية  االأجهزة  نفذتها  التي  واالإج���راءات 
مت  اإذ  عنها،  الناجمة  االأ����ص���رار  الح��ت��واء 
ت�صكيل فريق حتقيق برئا�صة وزير الداخلية، 

اأ�صبابها. للوقوف على 
يف  احل��ي��اة  ع���ودة  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 
اجلهات  ت��اأك��د  بعد  طبيعتها،  اإىل  العقبة 
من  البحر  ومياه  الهواء  �صامة  من  املخت�صة 

اأي اآثار للغاز.

الملك: تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة

الخصاونة يتفقد موقع حادثة العقبة ويؤكد 
أن الوضع آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها

  
*العقبة 

الثاثاء  �صباح  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  تفقد 
يرافقه وزراء الداخلية وال�صحة والبيئة وم�صوؤولون يف العقبة، موقع 

حادثة العقبة.
اآمنة  اأ�صبحت  االأم��ور  ب��اأن  املعنيني  من  ال���وزراء  رئي�س  واط��م��اأن 
وحتت ال�صيطرة، وعادت احلياة اإىل طبيعتها يف مدينة العقبة وموقع 

احلادثة.
واأكد رئي�س الوزراء خال جولته اأن احلياة عادت اإىل طبيعتها يف 
مثلما  كامل  ب�صكل  واملاحة  املوانئ  حركة  وا�صتئناف  العقبة،  مدينة 

يعمل املنفذ احلدودي بانتظام.
ال�صيطرة  حتت  العقبة  يف  العام  الو�صع  اأن  على  اخل�صاونة  و�صدد 

الكاملة، وال توجد اأية خماطر من تركيزات لغاز الكلورين.
اآمنة متاما، وجميع اجلهات  اأن احلياة يف العقبة  واأكد اخل�صاونة 
املخت�صة اأكدت �صامة اجلو والهواء من اأي اآثار للغاز، م�صيفا “احلياة 
موقع  يف  ال�صباح  ه��ذا  يف  نقف  ونحن  الطبيعية،  ل�صريورتها  ع��ادت 

احلادث دون اأية اإجراءات اأو احتياطات اأو حتى ارتداء كمامات«.
االأم��ن��ي��ة  االأط�����واق  جميع  اإزال����ة  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

واالحرتازية التي و�صعت م�صاء ام�س.
واأ�صار اإىل اأنه عاد اول اأم�س امل�صابني يف امل�صت�صفيات يرافقه وزيرا 
اجلهود  يف  للم�صاهمة  م�صاء  البيئة  وزير  وان�صم  وال�صحة،  الداخلية 
املبذولة للحد من احلادثة، الفتا اإىل اأن اأعداد امل�صابني يف امل�صت�صفيات 

تتناق�س با�صتمرار، وهم يغادرون تباعا بعد متاثلهم لل�صفاء.
واأو�صح اخل�صاونة اأنه كلف وزير الداخلية برئا�صة فريق للتحقيق 
بعدم  الكفيلة  وال�صبل  اأ�صبابها  على  والوقوف  احلادثة،  يف  والتحقق 
تكرارها. واأثنى رئي�س الوزراء على اجلهود التي بذلها جميع اجلهات 
الطبية  والطواقم  املدين  والدفاع  العام  االأمن  جهاز  وال�صيما  املعنية، 
الغاز،  حادثة  مع  للتعامل  امللكية  العلمية  واجلمعية  البيئة  ووزارة 
مل  للطوارئ  مظلة  وف��رت  التي  امل�صلحة  القوات  ك��وادر  من  وباإ�صناد 
نحتاجها -بحمد اهلل- حيث مل ت�صل امل�صت�صفيات يف العقبة اإىل ثلث 
ال�صعة ال�صريرية املوجودة لديها. ولفت اإىل اأن م�صت�صفى �صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد امليداين الذي اأن�صئ خال جائحة كورونا �صاعد ب�صكل 
كبري على ا�صتيعاب احلاالت التي تطلب اإدخالها، موؤكدا اأن امل�صت�صفى 
�صيبقى رديفا للم�صت�صفيات املوجودة يف العقبة ويدار من كوادر وزارة 
ال�صحة. واأكد اخل�صاونة اأن جميع اجلهود املبذولة منذ االأم�س وحتى 
هذه اللحظة، جاءت مبتابعة واإ�صراف مبا�صر من جالة امللك عبداهلل 
الثاين و�صمو االأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين ويل العهد اللذين تابعا 
االأ�صباب  كل  تهيئة  و�صمان  االأليم،  احلادث  هذا  تفا�صيل  باأول  اأوال 

الكفيلة لتجاوز اآثاره.

جلسة علمية عن إجراءات تعزيز 
السياحة العالجية في األردن

*عمان 
الطبية  للعمليات  االأول  الرتويجي  »امل��وؤمت��ر  هام�س  على  عقد 
تعزيز  اإج��راءات  حول  علمية  جل�صة  الثاثاء  االردن«  يف  الريادية 

ال�صياحة العاجية االردنية.
وقال وزير ال�صياحة نايف الفايز، اإن االردن متيز باإجراء العمليات 
واالإقليم،  املنطقة  م�صتوى  على  ريادية  تعد  والتي  املعقدة،  الطبية 
موؤكدا �صرورة اإزالة التحديات التي تواجه ال�صياحة العاجية، والتي 
تناق�س وتعالج تباعا بت�صاركية مع اجلهات ذات العاقة، ومبا ي�صهم يف 

ا�صتقطاب اأ�صواق جديدة اإىل اململكة وزيادة التناف�صية.
الوطنية  اال�صرتاتيجية  اأطلقت  ال�صياحة  وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 
تعزيز  �صرورة  على  �صددت  والتي   ،2025-  2021 لاأعوام  لل�صياحة 
حول  املميزة  الطبية  االأردن  �صمعة  واإي�صال  العاجية،  ال�صياحة 
اأن اال�صرتاتيجية ملتزمة بالت�صويق للقطاع الطبي  العامل، الفتا اإىل 

والتي تعد اأولوية للمملكة.
حمات  �صتنفذ  ال�صياحة  تن�صيط  وهيئة  ال��وزارة  اأن  على  و�صدد 
العمليات  اجراء  يف  الطبية  وقدراته  االأردين  الطبي  للقطاع  ترويج 
امل�صتهدفة،  ال��دول  اإىل  كافة  االخت�صا�صات  ت�صمل  والتي  الريادية 
اأرقاما  �صجل  املا�صي  اأيار  �صهر  اأن  موؤكدا  العامل،  دول  جلميع  و�صتمتد 

متقاربة، مقارنة مع ال�صهر ذاته عام 2019.
من جهتها، قالت اأمني عام وزارة ال�صحة الدكتورة الهام خري�صات، 
بتطبيق  تعنى  والتي  العاجية،  ال�صياحة  مديرية  ان�صاأت  الوزارة  اإن 
املر�صى  ���ص��وؤون  ومتابعة  الطبي،  القطاع  على  واالإ���ص��راف  الرقابة 
العامة وامل�صوؤولية الطبية،  القادمني من اخلارج �صمن قانون ال�صحة 
على  للت�صجيع  ودوليا  حمليا  والتعاون  بالتن�صيق  املديرية  تعنى  كما 
�صياحة العاجية، مبينة ان املديرية افتتحت مكتبا لها يف مطار امللكة 
ت�صتقبل  العاجية  ال�صياحة  مديرية  ان  اإىل  ولفتت  الدويل.  علياء 
اخلا�س  الطبي  للقطاع  ال�صحة  وزارة  دعم  موؤكدة  املر�صى،  �صكاوى 

والذي يحظى ب�صمعة طبية مميزة.
الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات  عام  مدير  قال  ب��دوره، 
يو�صف زريقات، اإن اخلدمات الطبية متيزت وتطورت باإجراء عمليات 
القلب واجلراحات االأخرى يف �صوء وجود املراكز املتطورة، الفتا اإىل 

ان ال�صياحة العاجية يف اخلدمات موجودة يف اجلناح املدين.
اىل ذلك، عر�س رئي�س جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة الدكتور فوزي 
التي  والتحديات  اململكة،  يف  العاجية  ال�صياحة  لواقع  احلموري، 
العاجية  ال�صياحة  اأن  مو�صحا  عام،  ب�صكل  ال�صحي  القطاع  تواجه 

حتظى باهتمام جالة امللك واحلكومة.

األخوة االردنية العراقية في 
األعيان تلتقي السفير العراقي

*عمان 
بحثت جلنة االأخوة االأردنية العراقية يف جمل�س االأعيان برئا�صة 
لدى  العراقي  ال�صفري  الثاثاء،  لقائها  خ��ال  القا�صي  نايف  العني 
اململكة حيدر العذاري، جممل العاقات االأردنية العراقية وامل�صتوى 
لدى  العراق  ومكانة  املتطورة،  الثنائية  بالعاقات  اإليه،  و�صلت  الذي 

االأردن واالأردنيني ووحدة املوقف البلدين ال�صقيقني.
عاقات  ه��ي  العراقية  االأردن��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اأن  القا�صي  وب��ني 
تاريخية واأ�صيلة، وتنبع من حر�س البلدين والقيادتني على ا�صتقرار 
وا�صتمرار هذه العاقات مبا ي�صمن م�صلحة ورغبة ال�صعبني يف تقوية 

هذه العاقات وتطويرها.
راأ�صها  وعلى  البلدين،  جتمع  التي  الق�صايا  كافة  اإىل  وتطرق 
للحقوق  الداعم  االأردين  املوقف  ثبات  موؤكدا  الفل�صطينية،  الق�صية 
امل�صتقلة  الفل�صطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  مقدمتها  ويف  الفل�صطينية، 
واإنهاء  الدولتني  حل  اأ�صا�س  وعلى  ال�صرقية،  القد�س  وعا�صمتها 

االحتال.
بدوره، اأكد ال�صفري العذاري حر�س احلكومة العراقية على تطوير 
مو�صوع  يف  وخا�صة  منها،  االقت�صادية  �صيما  وال  الثنائية،  العاقات 
اأنبوب  ومد  احل��رة،  ال�صناعية  املدينة  واإقامة  الكهربائي،  الربط 

الب�صرة العقبة النفطي.

جاللته يترأس اجتماعا بمركز األزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز بالعقبة

ــة ــب ــق ــع ال حـــــادثـــــة  فـــــي  ــــــواجــــــب«  ال ـــــداء  ـــــه »ش وذوي  أســــــر  يــــعــــزي  ـــك  ـــل ـــم ال
ــة ــادث ــح ـــع ال ــل م ــام ــع ــت ــة إجــــــــراءات ال ــب ــق ــع ـــن ال ــا م ــي ــدان ــي ــع م ــاب ــت ــد ي ــه ــع ــــي ال ول

*عمان 
انطلقت الثاثاء، فعاليات »املوؤمتر الرتويجي 
االأردن«،  يف  الريادية  الطبية  للعمليات  االأول 
مع  بالتعاون  االأردن  قلب  جملة  تنظمه  وال��ذي 
ال�صحية  القطاعات  ومب�صاركة  ال�صحة،  وزارة 

املختلفة، ووزارة ال�صياحة.
اإىل  ي��وم��ني،  ي�صتمر  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
الريادية  الطبية  العمليات  من  عدد  ا�صتعرا�س 
االأردين،  الطبي  القطاع  اأط��ب��اء  اأج��راه��ا  التي 
خريطة  يف  االأردن  مكانة  على  ال�صوء  وت�صليط 
ال�����ص��ي��اح��ة ال��ع��اج��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة 
الطبي  للقطاع  ال��رتوي��ج  وك��ذل��ك  وال��ع��رب��ي��ة، 
الطبية  الكوادر  حتفيز  يف  ي�صاهم  ومبا  االأردين، 

العاملة لتحقيق اإجنازات اإ�صافية.
وقالت اأمني عام وزارة ال�صحة لل�صوؤون الفنية 
كلمة  يف  خري�صات  ال��ه��ام  ال��دك��ت��ورة  واالإداري����ة 
اإن املوؤمتر ي�صلط ال�صوء  نيابة عن وزير ال�صحة، 
على الت�صاركية بني اأركان القطاع الطبي االأردين 

ب�صقيه العام واخلا�س، والذي ا�صهم بجعل القطاع 
ا�صتقطابه  يف  املنطقة،  م�صتوى  على  رائدا  الطبي 
الطبية  ���ص��روح��ه  يف  للعاج  ال��ع��رب  للمر�صى 

املتميزة.
وبينت اأن الوزارة قامت موؤخرا بت�صريع وترية 
االإجناز من خال تو�صعة البنى التحتية وتطوير 
�صميح  مركز  افتتاح  عنه  نتج  ال�صحية،  اخلدمات 
دروزة لاأورام وا�صتقباله 400 مري�س بال�صرطان 
افتتاح  اىل  اإ�صافة  اأ�صهر،  �صتة  قبل  ت�صغيله  منذ 
م�صت�صفيات  يف  التخ�ص�صية  اجلراحات  م�صت�صفى 
عملية   2500 اإج����راء  م��ن  متكن  ال���ذي  الب�صري 
دموية  واأوع��ي��ة  مفتوح  وقلب  )�صدر  جراحية 
والتو�صع  املا�صي،  اآب  يف  افتتاحه  منذ  وق�صطرة( 
يف  والق�صطرة  القلب  جراحة  خدمات  تقدمي  يف 
اجلراحات  وم�صت�صفى  حمزة  االأم��ري  م�صت�صفى 
التخ�ص�صية، وم�صت�صفى احل�صني اجلديد، وتوفري 
م�صت�صفى  يف  القلبية  الق�صطرة  عمليات  اإج��راء 

الكرك احلكومي.

العميد  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  وقال 
العاجية  ال�صياحة  اإن  غنما،  عي�صى  الطبيب 
ذلك  مييز  وم��ا  متقدمة،  مكانه  لها  االأردن  يف 
يف  النوعية  اجل��راح��ي��ة  العمليات  اإج����راء  ه��و 
القطاعات الطبية املختلفة، الفتا اإىل ان املوؤمتر 
ال�صياحة  وجل�صات  حم��ا���ص��رات  ع��رب  يناق�س 
والعظام  وال�صرايني،  القلب  وعمليات  العاجية، 
واالع�صاب، واالذن واالنف واحلنجرة، وعمليات 
ال�صمنة وغريها من االخت�صا�صات التي تتميز بها 

اململكة.
امل�صت�صفيات  جمعية  رئي�س  قال  جهته،  من 
اجنازات  اإن  احلموري،  فوزي  الدكتور  اخلا�صة 
مييز  ما  اأن  موؤكدا  عديدة،  االأردن��ي��ة  االأط��ب��اء 
بالكوادر  اال�صتثمار  هو  االأردين  الطبي  القطاع 
ب��االإ���ص��اف��ة  ومم��ر���ص��ني،  اأط��ب��اء  م��ن  الب�صرية 
حديثة  مب��ع��دات  وجتهيزها  امل�صت�صفيات  اإىل 

ومتطورة.
واأكد احلموري اأهمية الت�صارك بني القطاعني 

الطبي،  القطاع  ق��درات  لتعزيز  واخلا�س  العام 
التي  االقت�صادي  التحديث  روؤي���ة  اإىل  م�صريا 
رك���زت على  وال��ت��ي  اأخ���ريا  امل��ل��ك  اطلقها ج��ال��ة 

ال�صحة وال�صياحة العاجية واال�صت�صفائية.
يو�صف  الدكتور  العني  القلب،  اخ�صائي  وقال 
عربية  دول���ة  اول  يعد  االردن  ان  الق�صو�س، 
واخلام�صة على م�صتوى العامل يف جمال ال�صياحة 
منذ  بداأت  امل�صلحة  القوات  ان  م�صريا  العاجية، 
عام 1950 باإر�صال طاب طب اىل اململكة املتحدة 

وامريكا وا�صهر اجلامعات.
اخلدمات  يف  القلب  مركز  اإن�صاء  اىل  واأ���ص��ار 
الريادية  والعمليات   ،1966 عام  امللكية  الطبية 
منذ  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

تاأ�صي�صها.
وي�صارك يف املوؤمتر اأطباء من كافة القطاعات 
ال�صحية  املكاتب  مديري  اإىل  باالإ�صافة  الطبية، 
يف  الطب  كليات  من  وطلبة  ال�صحيني،  وامللحقني 

اجلامعات االأردنية املختلفة.

انطالق المؤتمر الترويجي األول للعمليات الطبية الريادية
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*عمان 
املهند�س حممد  املياه والري  وقع وزير 
ال��ن��ج��ار، وم���دي���رة ال��وك��ال��ة االم��ريك��ي��ة 
اتفاقية  الثاثاء،  كارلني،  �صري  للتنمية 
تعاون تت�صمن تعديل االتفاقية االطارية 
الثالثة ملنحة الوكالة االمريكية اخلا�صة 
قيمة  لرفع  االردن  يف  املياه  فاقد  بتمويل 
 227 اىل  دوالر  مليون   152 من  التمويل 

مليون دوالر.
بيان  يف  وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  وق��ال��ت 
االجمالية  القيمة  ان  ال��ي��وم،  �صحفي 
 437 اأ���ص��ب��ح��ت  ال���ث���اث  ل��ات��ف��اق��ي��ات 
م�صاريع  تغطية  ب��ه��دف  دوالر،  مليون 
ا�صتخدام  وكفاءة  اداء  لرفع  ا�صافية، 

التحتية  البنية  وحت�صني  امل��ي��اه،  م��وارد 
قدرة  زي��ادة  خ��ال  من  املائية  لل�صبكات 
اجنازات  وا�صتدامة  املائي  التزويد  نظام 
املائي  ال��ف��اق��د  وخف�س  امل��ي��اه  تخفي�س 

�صنويا. باملئة   2 بن�صبة 
االتفاقية  هذه  ان  اىل  الوزير  واأ�صار 
وزي������ادة ح��ج��م ال��ت��م��وي��ل، ت��ت��واف��ق مع 
الفاقد  لتخفي�س  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
خف�س  اىل  ال��ه��ادف��ة   ، اململكة  يف  امل��ائ��ي 
باملئة،   25 ال���  دون  م��ا  اىل  امل��ائ��ي  الفاقد 

بدعم من الوكالة االمريكية.
�صتغطي  املنحة  م�صاريع  ان  وا���ص��اف 
كافة حمافظات اململكة، و�صيتم اال�صتفادة 
دوالر  مليون   75 بقيمة  اال�صايف  املبلغ  من 
واع��ادة  التحتية  البنية  لتح�صني  امريكي 
هيكلة �صبكات املياه يف �صركات املياه الثاث، 

ا�صافة اىل �صلطة وادي االردن مبا يقلل من 
الفاقد املائي ويحقق ا�صتدامة مل�صادر املياه 

ويوفر كميات ا�صافية .
امتنان  ع��ن  النجار  املهند�س  واأع���رب 
للدعم  املياه،  �صلطة  وال��ري/  املياه  وزارة 
احلكومة  تقدمه  ال��ذي  واملتوا�صل  الكبري 
االم��ريك��ي��ة، م��ا ي��ع��زز ج��ه��ود ال�����وزارة يف 
تعانيها  التي  املائية  التحديات  مواجهة 

اململكة يف قطاع املياه.
والبيئة  املياه  نائب مدير مكتب  وقالت 
،انها  يل  فريونكا  االم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف 
تقدر عاليا اجلهود املبذولة يف قطاع املياه، 
ا�صتثمار  املقدم هو  الدعم  زيادة  ان  موؤكدة 
متكني  يف  الوكالة  التزام  �صمن  ياأتي  كبري 
قطاع املياه والتو�صع ب�صمول مناطق جديدة 

.
االم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ان  اىل  ي�����ص��ار 

للتنمية، ا�صتثمرت يف قطاع املياه على مدى 
اداء  وحت�صني  تطوير  بهدف  طويلة  �صنني 
التزويد املائي من خال توفري كافة ا�صكال 
العاملة  ال�صركات  اداء  وحت�صني  الدعم 
وحت�صني  والتقني  الفني  ال��دع��م  وت��وف��ري 
البنية  وحت�صني  امل��ي��اه  ف��اق��د  وتخفي�س 
امل�صادر  ادارة  وتطوير  لل�صبكات  التحتية 

املائية للمملكة.
عام  ام��ني  االتفاقية  توقيع  وح�صر 
البطاينة،  ب�صار  املهند�س  امل��ي��اه  �صلطة 
الدكتور  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ع��ام  واأم���ني 
وادي  �صلطة  ع��ام  واأم��ني   ، املحاميد  جهاد 
والروؤ�صاء  حما�صنة،  منار  املهند�صة  االردن 
:العقبة  امل��ي��اه  ل�����ص��رك��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 
املهند�س  العبيديني ومياهنا  املهند�س خالد 
منت�صر  املهند�س  والريموك  العوران  حممد 

املومني.

*عمان 
الذي  القد�س  على  عني  برنامج  ناق�س 
االث��ن��ني،  االأردين،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع��ر���ص��ه 
بالتوقف  االإ�صرائيلي  العدل  وزي��ر  ق��رار 
خماتري  عن  ال�صادرة  الوثائق  اعتماد  عن 
لدولة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  يف  ال��ق��د���س 

االحتال.
يف  امل�����ص��ور  ال��ربن��ام��ج  تقرير  واأو���ص��ح 
الر�صمية  االحتال  موؤ�ص�صات  اأن  القد�س 
املقد�صيني  حياة  “تنغي�س”  على  تعمل 
ب��ك��ل ال��و���ص��ائ��ل ل��ت��ح��وي��ل ح��ي��ات��ه��م اإىل 
جحيم، من خال �صن قوانني ال متت للواقع 
وزارة  لقرار  اإ�صارة  يف  ب�صيء،  واالإن�صانية 
يتم  التي  املعايري  تغيري  االإ�صرائيلي  العدل 
املقد�صية  ال��ع��ق��ارات  ت�صجيل  خالها  م��ن 
االعرتاف  واإلغاء  االإ�صرائيلي،  الطابو  يف 
املحتلة  القد�س  يف  عليها  املتعارف  بامللكية 
ملكية  تثبيت  مت  حيث   ،1967 ع��ام  منذ 
خماتري  بوا�صطة  القد�س  عقارات  معظم 
االحتال  جتميد  ب�صبب  واالحياء  القرى 

ت�صجيل هذه العقارات اآنذاك.
التعديات  ه��ذه  ان  التقرير  واأ���ص��اف 
اجلديدة يف القوانني التي �صنها االحتال، 
�صكلت حالة من القلق لدى ال�صارع املقد�صي، 
الذي بات ي�صعر باخلطر الذي يهدد عقاره 
هذه  اأن  حيث  اأج����داده،  ع��ن  ورث���ه  ال���ذي 
القرارات “�صوف ت�صهل اال�صتياء على هذه 
العقارات” بح�صب ما اأكد النا�صط املقد�صي 

زكي اأبو طاعة.
تتطور  �صوف  االأ�صاليب  هذه  ان  وق��ال 

اال�صتيطانية  ال��ه��ج��م��ة  �صمن  وت��ت��ع��م��ق 
امل�����ص��ت��وي��ات،  جميع  ع��ل��ى  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال��ب��ل��دي��ة  احل��ك��وم��ة  “من 
اأح��ي��اء  جميع  وع��ل��ى  اال�صتيطانية”، 

القد�س.
عائلة  ملعاناة  م�صاهد  التقرير  وعر�س 
 35 م��ن  امل��ك��ون��ة  �صنينة  اب���و  اإ���ص��م��اع��ي��ل 
بيتها  من  التهجري  تواجه  والتي  �صخ�صًا، 
االحتال  بلدية  قبل  م��ن  بالهدم  امل��ه��دد 
التي تاحقها حتى بلقمة عي�صها، حيث اأن 
الباهظة  املخالفات  باإ�صدار  تقوم  البلدية 
بحقهم، كما تهددهم بهدم البيت يف حالة 

عدم الدفع خال فرتة ثاثة اأ�صهر.
االرا�صي  ق�صايا  يف  املخت�س  املحامي 
والعقارات يف القد�س، �صامي ر�صيد، قال اإن 
بداية  منذ  اأن��ه  اأعلنت  االحتال  �صلطات 
اأوراق  اأي  بقبول  تقوم  لن  املقبل  ال�صهر 
الفل�صطينيون  املواطنون  يقدمها  ثبوتية 
منبثقة  كانت  اإذا  اإال  عقاراتهم  بخ�صو�س 
املحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  بامللكية  ق���رار  ع��ن 
اال�صرائيلية، الفتًا اإىل اأن هذا االأمر “�صبه 
يقدمه  الذي  الربنامج  والتقى  م�صتحيل«. 
فيديو  ات�صال  عرب  مرقة  جرير  الزميل 
احل�صري  التخطيط  بخبري  القد�س،  من 
عبداهلل  املهند�س  القد�س،  عقارات  وطابو 
���ص��ه��ادات  اأن  اأو���ص��ح  ال���ذي  قطي�س،  اأب���و 
كانت  املقد�صية  والقرى  امل��دن  يف  املخاتري 
جزءا اأ�صا�صيا من اإثبات امللكيات منذ العهد 
الربيطاين، وكانت متبعة ب�صكل رئي�صي يف 
الباد، واأن القرار الذي ا�صدره وزير العدل 

تعميمه  ومت  �صاعر،  جدعون  اال�صرائيلي 
على املوؤ�ص�صات الر�صمية، ين�س على اعتماد 
فيما  “ثانوية”،  كمرحلة  املخاتري  �صهادة 
جديدة  منظومة  مب��وج��ب  العمل  �صيتم 
املحاكم  ق����رارات  اع��ت��م��اد  مبوجبها  يتم 
االولوية  لها  �صيكون  التي  االإ�صرائيلية، 
لعقاراتهم،  املقد�صيني  ملكيات  باعتماد 

وخا�صة املتنازع عليها.
اأبو قطي�س اأن خلفية هذا القرار  وبني 
ال�صلطات  اأن  حيث  “�صيا�صية”،  خلفية  هي 
بتثبيت  نية  ح�صن  تظهر  مل  االإ�صرائيلية 
كما  �صابقًا،  التجريبة  املرحلة  يف  امللكيات 
من  الهدف  باأن  تفيد  املتوفرة  املعلومات  ان 
حتى  املعلومات  جمع  ه��و  ال��ق��رارات  ه��ذه 
تتمكن حكومة االحتال من تطبيق قانون 
اليد على  وو�صع  الغائب”،  اأماك  “حار�س 
االماك االأخرى التي ال ينطبق عليها هذا 
للحكومة  مديونة  تكون  بحيث  القانون، 
و�صرائب  االم���اك  �صرائب  خلفية  على 

امل�صقفات العقارية املرتاكمة عرب الزمن.
اأرا���ص��ي  اأ���ص��ا���س  ق��ان��ون  اأن  واأو����ص���ح 
ين�س   ،1960 عام  منذ  املوجود  اإ�صرائيل 
على اأنه “ال يوجد هناك ملكيات خا�صة”، 
تعرتف  ال  االح��ت��ال  دول���ة  ان  يعني  م��ا 
تعرتف  واإمنا  لارا�صي،  اخلا�صة  بامللكيات 
باالنتفاع  معني  حق  �صاحب  املواطن  ب��اأن 
مبثابة  يكون  وال  اأر����س،  قطعة  اأو  بعقار 
العقارات  جميع  ملكية  واأن  للعقار،  مالك 
اإ�صرائيل”،  “دولة  مللكية  بالنهاية  تعود 

وهو اأمر يتعار�س مع القانون الدويل.

*عمان 
عبداهلل  بن  احل�صني  االأم��ري  �صمو  عن  مندوبا 
الدكتورة  الثقافة  وزيرة  كّرمت  العهد،  الثاين، ويل 
عبداهلل  امللك  بجائزة  الفائزين  النجار  هيفاء 
ع�صرة،  ال�صاد�صة  دورتها  يف  البدنية  للياقة  الثاين 
طالب  األ��ف   800 على  يزيد  ما  فيها  �صارك  والتي 
وطالبة من 2994 مدر�صة حكومية وخا�صة وثقافة 

ع�صكرية يف اململكة.
و�صلمت الوزيرة النجار، خال احلفل الذي اأقيم 
لل�صباب،  احل�صني  الثقافة/مدينة  ق�صر  م�صرح  يف 
باملركزين  ف��ازوا  وطالبة،  طالبا   40 ل�  امليداليات 
الفئة  �صمن  اململكة  م�صتوى  على  وال��ث��اين  االأول 
العمرية من 9 اإىل 17 عاما، واإىل 3 طاب اأوائل من 

ذوي االحتياجات اخلا�صة.
مدار�س  و9  مديريات  ل�3  امليداليات  �صلمت  كما 
للذكور  اململكة  م�صتوى  على  النتائج  باأف�صل  فازت 

واالإناث.
االأمينان  ح�صره  ال��ذي  احلفل،  خ��ال  وعر�س 
لل�صوؤون التعليمية  العامان لوزارة الرتبية والتعليم 
الدكتور نواف العجارمة، ولل�صوؤون االإدارية واملالية 
الدكتورة جنوى قبيات، ومديرو االإدارات ومديرو 
الع�صكري،  والتعليم  والثقافة  والتعليم  الرتبية 
فيديو  والطلبة؛  الرتبوية  االأ�صرة  اأبناء  من  وعدد 
 / اجل��ائ��زة(  ون�صاأة  )ق�صة  وفقرة  اجل��ائ��زة،  عن 
وفقرة  اجلامعة،  للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية 
االأردين  االحت����اد   / ج��م��ب��از(  )ع��ر���س  ري��ا���ص��ي��ة 
للجمباز، وفقرة فنية )كورال( / مديرية الرتبية 
مديرية   / ريا�صية  وفقرة  ماركا،  للواء  والتعليم 
وفقرة  ع��م��ان،  ق�صبة  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
والتعليم  الرتبية  مديرية   / )فلكلورية(  فنية 
االحتفال  فقرات  رافقت  فيما  عمان،  ق�صبة  للواء 
اللوحات اخللفية من مديرية ق�صبة عمان  فقرات 

مب�صاركة 250 طالبة.
امللك  ج��ال��ة  اأطلقها  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
الطلبة  حتفيز  اإىل   ،2005 ع��ام  الثاين  عبداهلل 
على ممار�صة خمتلف الن�صاطات الريا�صية، حتقيقا 
�صحية  �صلوكيات  الطلبة  اإك�صاب  يف  جالته  ل��روؤى 
االأع��ب��اء  مواجهة  م��ن  متكنهم  حياتية،  واأمن���اط 

واملواقف اليومية بنجاح وثقة.
واألقى مدير اإدارة الن�صاطات الرتبوية الدكتور 
عبد ال�صام ال�صناق كلمة الوزارة بني فيها اأن جائزة 
كل  ت�صهد  البدنية  للياقة  الثاين  عبداهلل  امللك 
وامل�صاركات  امل�صاركني  اأع��داد  يف  كبريًا  تو�صعًا  عام 
األف   800 على  يزيد  ما  العام  هذا  ي�صارك  اإذ  فيها، 
�صهدت  فيما  مدر�صة،   2994 ميثلون  وطالبة،  طالب 
األف   19 م�صاركة   ،2005 عام  منها  االأوىل  ال��دورة 
اإىل  ي�صري  ما  مدر�صة،   148 ميثلون  وطالبة،  طالب 
اأن الوزارة ت�صري باالجتاه ال�صحيح، م�صتنرية بروؤى 
جالة امللك عبداهلل الثاين، منذ اأطلق هذا امل�صروع.
واأ�صاف اأن الوزارة تنظر لهذه اجلائزة باعتبارها 
التعلمية  العملية  اأرك���ان  م��ن  مهما  ورك��ن��ا  جم��ااًل 
 9 العمرية  الفئة  من  لطلبتها  فتتيح  التعليمية، 
اأعوام اإىل 17 عاما فر�س امل�صاركة يف هذه اجلائزة 
�صمن بيئة مدر�صية اأمنة، باإ�صراف معلمني ومعلمات 
يتمتعون مبهنية عالية يف هذا املجال، بعد اأن قامت 
الوزارة بتدريبهم وتاأهيلهم لاإ�صراف واملتابعة، وفق 
اأعلى درجات املهنية واحلرفية التي تتطلبها معايري 

اجلائزة.
م�صرية  ن�صتذكر  املنا�صبة  بهذه  اأننا  اإىل  واأ�صار 
جمددين  الها�صميون،  قادها  التي  والعطاء  البناء 

العهد والوالء لقائد امل�صرية امللك عبداهلل الثاين.
ويف ختام كلمته اأعرب عن �صكر الوزارة للجمعية 
امللكية للتوعية ال�صحية وللجهات الداعمة، والتي 
�صريكا  وكانت  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ماأ�ص�صة  يف  �صاهمت 

جلميع  و  املا�صية،  ال���دورات  م��دى  على  لنا  اأ�صيا 
القائمني على اإجناح هذا امل�صروع وا�صتدامته.

املناف�صة على مراتب اجلائزة، �صمن  ويف خ�صم 
حممد  الطالب  ح�صل  فقد  ذك���ور،  �صنوات   9 فئة 
اإ�صكان  م��در���ص��ة  م��ن  ال�����ص��راح��ني  �صامة  �صليمان 
على  ب�صريا  لواء   / املختلطة  االأ�صا�صية  الر�صادية 
اأبو  عبداهلل  وائ��ل  حممد  والطالب  االأول،  املركز 
غزال من مدر�صة مثلث كفر�صوم االأ�صا�صية املختلطة 

/ لواء بني كنانة على املركز الثاين.
الطالب  ح�صل  فقد  ذك��ور؛  �صنوات   10 ولفئة 
ياقوت  االأ�صمر من مدر�صة  اإبراهيم  اإ�صحاق  يعقوب 
على  االأوىل  الزرقاء   / للبنني  االأ�صا�صية  احلموي 
اأحمد  عبداهلل  الطالب  ح�صل  فيما  االأول،  املركز 
االأ�صا�صية  احل�صينية  مدر�صة  من  البداوي  عبداهلل 

للبنني / لواء القوي�صمة على املركز الثاين.
كرم  الطالب  ح�صل  فقد  ذكور؛  �صنة   11 ولفئة 
 / ع��رار  اأكادميية  مدار�س  من  لبابنه  اأحمد  م��ازن 
لواء بني عبيد على املركز االأول، والطالب عبداهلل 
احل�صينية  مدر�صة  م��ن  املناجعة  حممد  �صليمان 
الثقافة  مديرية   / الفجيج   – للبنني  الثانوية 

الع�صكرية على املركز الثاين.
ولفئة 12 �صنة ذكور؛ فقد ح�صل الطالب اأحمد 
بن  �صرحبيل  مدر�صة  م��ن  القا�صم  اأح��م��د  حممد 
ح�صنة الثانوية للبنني – امل�صارع / مديرية الثقافة 
الع�صكرية على املركز االأول، والطالب ها�صم حممد 
�صليم خ�صان من مدر�صة اإبن زيدون االأ�صا�صية للبنني 

/ ق�صبة اإربد على املركز الثاين.
ولفئة 13 �صنة ذكور؛ فقد ح�صل الطالب حممد 
املن�صية  مدر�صة  م��ن  �صريف  اأب���و  حمد  اإب��راه��ي��م 
االأ�صا�صية للبنني / ق�صبة املفرق على املركز االأول، 
مدر�صة  من  العثامني  �صليمان  عيد  �صامر  والطالب 
الثقافة  مديرية   / للبنني  الثانوية  الرا�صدية 

الع�صكرية على املركز الثاين.
وليد  الطالب علي  ؛ فقد ح�صل  �صنة  ولفئة 14 
ح�صنة  ب��ن  �صرحبيل  مدر�صة  م��ن  حمد  بني  علي 
الثقافة  مديرية   / امل�����ص��ارع   – للبنني  الثانوية 
الع�صكرية على املركز االأول، والطالب را�صم حممد 
ح�صنة  بن  �صرحبيل  مدر�صة  من  احلمي�صي  را�صم 
الثقافة  مديرية   / امل�����ص��ارع   – للبنني  الثانوية 

الع�صكرية على املركز الثاين.
ولفئة 15 �صنة ؛ فقد ح�صل الطالب حمزة �صالح 
 / الدولية  امل�صرق  مدر�صة  من  القا�صي  الفتاح  عبد 
ب�صار  والطالب  االأول،  املركز  على  اجلامعة  ل��واء 
حارثة  بن  زيد  مدر�صة  من  ال�صحيمات  حممد  بال 
الثانوية للبنني / ق�صبة الكرك على املركز الثاين.

ولفئة 16 �صنة؛ فقد ح�صل الطالب �صهيب نهار 
ح�صنة  بن  �صرحبيل  مدر�صة  من  املنا�صري  اأحمد 
الثقافة  مديرية   / امل�����ص��ارع   – للبنني  الثانوية 
حممد  وال��ط��ال��ب  االأول،  امل��رك��ز  على  الع�صكرية 
يو�صف اإبراهيم خوالدة من مدر�صة حيان الرويب�س 
املفرق  ق�صبة   / للبنني  ال�صاملة  الثانوية  ال�صرقي 

على املركز الثاين.
ولفئة 17 �صنة؛ فقد فاز الطالب عا�صم �صامة 
حممد �صيف من مدر�صة امللك عبداهلل الثاين للتميز 
االأول،  املركز  على  االأوىل  الزرقاء   / الزرقاء   –
مدر�صة  من  امل��زاي��دة  عطية  علي  موؤن�س  والطالب 
على  ب�صريا  لواء   / للبنني  املهنية  الثانوية  ب�صريا 

املركز الثاين.
فقد  �صنوات؛   9 ولفئة  االإن��اث؛  �صعيد  على  اأم��ا 
من  ال�صواوية  مو�صى  اأحمد  غنى  الطالبة  ح�صلت 
الطفيلة   / املختلطة  االأ�صا�صية  عرفة  مدر�صة 
على املركز االأول، والطالبة ا�صتربق و�صام جدعان 
 / املختلطة  الثانوية  اأو�صرة  مدر�صة  من  بعريات 

عجلون على املركز الثاين.

المياه والوكالة االميركية  توقعان 
اتفاقية تخفيض الفاقد المائي

عين على القدس يناقش قرار االحتالل 
تغيير معايير تسجيل العقارات المقدسية

تكريم الفائزين بجائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنية

مقال رئيس التحرير

�صيادة  الفقهاء  ي��ع��رف 
الد�صتورية  االأ���ص��ول  من  ا�صل  ان��ه  على  القانون 

ما  بلد  يف  القائمة  العامة  لل�صلطات  ميكن  ال  انه  عليه  ويرتتب 
االإجراءات  وفق  �صادرة  مكتوبة  قوانني  وفق  اإال  �صلطتها  متار�س  اأن 
معني  بلد  يف  االأ�صا�صي  القانون  اأو  الد�صتور  مع  املتفقة  الد�صتورية 
والهدف حتقيق احلماية �صد االأحكام التع�صفية يف احلاالت الفردية

اأنها  على  القانون  �صيادة  يعرف  الفقهاء  من  اآخر  فريق  وهناك 
معني  جمتمع  ملمار�صات  طبقا  ال�صيادة  اأو  ال�صلطة  ممار�صة  و�صيلة 
اأن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانني التي يتعارف  على 
عليها املجتمع  وب�صورة ا�صمل �صيادة القانون هو اإطار للحكم يعتمد 
على التطبيق املن�صق واملتجان�س للقواعد القانونية باخت�صار �صيادة 
وحل  احل��ق��وق  وتدعيم  الب�صري  ال�صلوك  تنظيم  تعني  القانون 

املنازعات ومعاجلة امل�صاكل االجتماعية
رئي�صية  دميقراطية  مبادئ  ثاثة  اإىل  القانون  �صيادة  وت�صتند 
عن  واالمتناع   ، القانون  اأمام  املت�صاوية  واملعاملة  القانون  قوة  هي: 
التنفيذ اجلزئي للقانون ، وهذه اخل�صائ�س هي التي اأدت اإىل اأن يكون 

�صيادة القانون جزا ال يتجزاأ من النظام الدميقراطي .
درجة  مبقدار  ودميقراطيا  ر�صيدا  احلكم  يعد  االأمم،  جمتمع  يف 
مبفردة  ويراد  وعملياتها  الباد  موؤ�ص�صات  بها  تت�صم  التي  ال�صفافية 
مفردة  وت�صمل  املختلفة  وال��وزارات  الربملان  مثل  الهيئات  موؤ�ص�صاتها 
القانونية،  واالإجراءات  كاالإنتخابات،  الرئي�صية  االأن�صطة  عملياتها 
اأمام  اأنها خالية من الف�صاد وم�صوؤولة  اإليها على  اأن ينظر  التي يجب 
رئي�صيا  مقيا�صا  املعيار  ه��ذا  حتقيق  يف  ما  بلد  جن��اح  وغ��دا  ال�صعب 

مل�صداقيته واحرتامه يف العامل.
واحلكم الر�صيد يعزز االإن�صاف وامل�صاركة والتعددية وال�صفافية 
والكفاءة  بالفعالية  يت�صم  نحو  على  القانون،  و�صيادة  وامل�صاءلة 
والثبات ويف حتويل هذه املبادئ اإىل ممار�صات، نرى اإجراء انتخابات 
ت�صع  التي  املُمثلة  ت�صريعية  وجمال�س  متكرر،  وب�صكل  ونزيهة  حرة 
تلك  تف�صر  م�صتقلة  ق�صائية  و�صلطة  الرقابة،  وتوفر  القوانني 

القوانني.
الف�صاد  من  الر�صيد  احلكم  تهدد  التي  االأخ��ط��ار  اأك��رب  وت��اأت��ي 
والعنف والفقر، وكلها تقو�س ال�صفافية واالأمن وامل�صاركة واحلريات 

االأ�صا�صية.
طاقاته  جمع  طريق  عن  بالتنمية  الدميقراطي  احلكم  وينه�س 
و�صمان  البيئة،  وحماية  الفقر،  على  الق�صاء  مثل:  مهام  الأداء 
اأن  وي�صمن  امل�صتدامة  العي�س  �صبل  وتوفري  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 
والتعريف  االأولويات  حتديد  يف  فاعل  بدور  املدين  املجتمع  ي�صطلع 

باحتياجات النا�س من الفئات االأ�صد �صعفا يف املجتمع.
للعنف  اأقل عر�صة  ر�صيد  التي تتمتع بحكم  الواقع، فالدول  ويف 
اآرائهم  بالتعبري عن  للم�صتبعدين  ي�صمح  للفقر وعندما  واأقل عر�صة 
وتكون حقوقهم االإن�صانية حممية، يكونون اأقل عر�صة للتحول اإىل 
العنف باعتباره حا عندما يتم اإعطاء الفقراء احلرية يف التعبري، 
متيل حكوماتهم اأكرث اإىل اال�صتثمار يف ال�صيا�صات الوطنية التي حتد 
من الفقر ويوفر احلكم الر�صيد، عند قيام احلكومات بذلك، االأر�صية 

للتوزيع العادل للمنافع النمو.
 يكرث احلديث من قبل �صخ�صيات حكومية �صابقة  و�صفهم احد 
الكتاب باأنهم جاهزين لرتاأ�س اجلاهات والعطوات وخطبة العرائ�س 
تريد  عندما  الوطنية  والرموز  الدولة  هيبة  عن  يتحدثون  ه��وؤالء 
وزير  امل�صحوقه،  الطبقات  على  �صرائبي  م�صروع  مترير  احلكومات 
داخلية �صابق دائما يتفوه مب�صطلح ) هيبة الدولة ( وهذا احلديث 
�صمعناه منه حتى يف دواوين االفراح واالتراح  ، فابد اأن نفرق بني 
مفهوم  عن  املفكرين  ح�صب  الدولة  مفهوم  يختلف  واحلكومة  الدولة 
تقوم على  فالدولة   ، الدولة  مكونات  ، فاحلكومة جزء من  احلكومة 
ثاثة اأركان، ال�صعب، واالأر�س، واحلكومة، فاذا فقد ركن من الثاثة، 
املوكلة  ال�صلطة  فهى  احلكومة  اأما  ومعناها،  مببناها  الدولة  فقدت 
. القانون  وتطبيق  االأر���س،  وحرا�صة  ال�صعب،  م�صالح  حتقيق   اليها 

االأم��ور،  مقاليد  وبيدها  الدولة،  اأرك��ان  من  ركن  احلكومة  اأن  ونظرا 
غاية  اخللط  وه��ذا  واحل��ك��وم��ة،  ال��دول��ة  ب��ني  اخللط  كثريا  يحدث 
اخلطورة، �صيىء العاقبة منبع كل ا�صتبداد، فكل م�صتبد يبذل ق�صارى 
جهده للخلط بني احلكومة والدولة، وتدعيم هذا اخللط ، وتعميمه 
الدولة هى احلكومة، واحلكومة هى  ت�صبح  ال�صعب، حتى  افراد  بني 
يف  وفلكية  قيا�صية  ارق��ام  احتلينا  الدولة  هيبة  وبحجة  الدولة 
جيني�س  مو�صوعة  دخلنا   ، ملحاربته  موؤ�ص�صه  وان�صئنا  البل  الف�صاد 
وممتلكات  مقدرات  �صرقنا  الدولة  هيبة  وبحجة  اجلامعي  العنف  يف 
القوانني  ا���ص��درن��ا  الهيبة  وبحجة  بخ�س  ب�صعر  وبعناها  ال��وط��ن 
الهيبة  وبحجة  ورهبة،   خوفا  الرجال  �صدور  ماءت  التي  اجلائرة 
فقدنا البو�صلة االقت�صادية الوطنية وعجز املوازنة و�صل 30 مليار 
دينار وبحجة الهيبة طلع علينا �صيوخ ووجهاء تفرخوا من م�صابط 
ا�صبح  الهيبة  وبحجة   ، العباءات  لب�س  حتى  يجيدون  ال  احل��ارات 
عندنا ثاثة ع�صر مركز ا�صاح يقابله اثنتا ع�صرة جامعه حكومية 
، وبحجة الهيبة ا�صتبحنا حرمة املدار�س واجلامعات وامل�صت�صفيات و 
ال�صوارع ، نحن يف االردن نخلط االوراق هل نحن بلد موؤ�ص�صات وقانون 
اأم بلد ع�صائري .. ب�صراحة نحتاج اىل )�صنهوري( د�صتوري ليفك لنا 

هذه الطا�صم .

خالد خازر الخريشا

هل نحن في دولة قانون 
ومؤسسات ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

المهندسين: تطوير دور المهندس 
أساس لتطوير القطاع العام

  
*عمان 

العام  القطاع  جلنة  رئي�س  االأردنيني،  املهند�صني  نقيب  نائب  قال 
يف  العامل  املهند�س  دور  تطوير  ان  م�صعد،  فوزي  املهند�س  النقابة  يف 
اخلدمة العامة وتو�صيفه الوظيفي، حموري يف عملية تطوير القطاع 
الثاثاء،  لقائه،  خال  ذلك  جاء  االإداري.  االإ�صاح  وحتقيق  العام 
بعدد من منت�صبي النقابة يف القطاع العام، �صمن خطة جمل�س نقابة 
يف  العاملني  العامة  الهيئة  اأع�صاء  مع  للتوا�صل  االأردنيني  املهند�صني 
املختلفة،  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  يف  اأو�صاعهم  ملناق�صة  العام،  القطاع 
وفر�س تعزيز دورهم يف بناء ال�صيا�صات العامة وتنفيذها، وم�صاركتهم 
نقابة  دور  اللقاء  خال  م�صعد  واأكد  االإداري��ة.  املنظومة  حتديث  يف 
التي  حقوقهم  وحت�صيل  منت�صبيها  م�صالح  عن  الدفاع  يف  املهند�صني 
ت�صمن لهم العي�س الكرمي، م�صريا اإىل اأن اللجنة �صتقوم بتنفيذ زيارات 
على  البقائهم  العام،  القطاع  يف  العاملني  منت�صبيها  جلميع  ولقاءات 

توا�صل مع نقابتهم واإ�صراكهم يف خمتلف اللجان املنبثقة عنها.
جمل�س  ع�صو  العام  القطاع  جلنة  رئي�س  نائب  اللقاء،  وح�صر 
رئي�س  نائب  النقابة  جمل�س  وع�صو  اخلوالدة،  علي  الدكتور  النقابة 

ال�صعبة املدنية املهند�س معتز ال�صوارب.
تام  ا�صتعداد  على  املهند�صني  نقابة  اإن  اخلوالدة،  قال  جانبه،  من 
ملناق�صة وبحث خمتلف احتياجات ومطالب مهند�صي القطاع العام، مبا 
والتقدم  التعلم  وا�صتمرار  الب�صرية  للموارد  حقيقيا  ا�صتثمارا  ي�صمن 
العامل  املهند�س  تويل  النقابة  اأن  اإىل  واأ�صار  وتقنيا.  ومهنيا  علميا، 
ملمار�صات  عملي  منوذج  من  ي�صكله  ملا  بارزة  اأهمية  العامة  اخلدمة  يف 
وتنفيذ  ومراقبة  �صياغة  يف  االأ�صا�صي  ودوره  الف�صلى  الت�صغيل 

ال�صيا�صات العامة الناظمة لعمل القطاعات االقت�صادية املختلفة.
واأكد ال�صوارب، �صرورة التوا�صل الدائم مع نقابة املهند�صني وعدم 
االنقطاع عنها، الفتا اإىل اأن ال�صعبة ومن خال النقابة �صتقوم مبتابعة 
جميع املاحظات الواردة من قبل الزماء املهند�صني يف مواقع عملهم .

ورشة عمل إقليمة تناقش مخاطر 
خطوط الطاقة على الطيور

*عجلون 
»املنهج  على  للتدريب  االإقليمية  العمل  ور�صة  فعاليات  انطلقت 
املنا�صبة  والتدابري  الطيور  على  الطاقة  خطوط  ملخاطر  التقني 
للتخفيف من اآثارها«، التي تنظمها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة »بريداليف انرتنا�صيونال«.
الدولية  امل�صاريع  من  جمموعة  خال  من  املنهاج  تطوير  وياأتي 
منطقة  يف  الطيور  لهجرة  االآمنة  امل�صارات  م�صروع  منها  املخت�صة، 
قبل  من  واملنفذ  ال�صوي�صرية  “مافا”  موؤ�ص�صة  من  املمول  املتو�صط، 
الطيور احلوامة املهاجرة، املمول  وم�صروع  اإنرتنا�صونال”،  “بريداليف 
وم�صروع  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  وبرنامج  العاملي  البيئة  مرفق  من 
االحتاد  من  واملمول  امل�صري(  )الن�صر  الرخمة  طائر  على  املحافظة 
امللكية  اجلمعية  يف  الطيور  م�صاريع  وح��دة  مدير  وق��ال  االأوروب���ي. 
التي  الور�صة  افتتاح  خال  قنعري،  طارق  املهند�س  الطبيعة  حلماية 
خمتلف  من  ومعنيون  العربية  الدول  من  املخت�صني  من  عدد  ح�صرها 
االأكادميية  برامج  من  ج��زءا  يعترب  املنهاج  اإن  الوطنية،  املوؤ�ص�صات 
اأ�صحاب  كفاءة  رف��ع  ل�صمان  االإقليمية،  الطبيعة  حلماية  امللكية 
امل�صتوى  على  احلكومي  واجلهاز  الكهرباء  توزيع  �صركات  من  العاقة 
خا�صة  املهددات  من  املهاجرة  الطيور  حماية  يف  واالإقليمي  املحلي 
تلك التي تتعر�س حلوادث اال�صطدام اأو ال�صعق الكهربائي من اأبراج 

وخطوط توزيع الكهرباء ذات اجلهد املتو�صط.
وتتناول الور�صة التي تقام يف االأكادميية امللكية حلماية الطبيعة 
– عجلون ويدرب خالها اخلبري املخت�س يف الطيور من اململكة العربية 
املنهاج  بهذا  الدليل  عن  احلديث  �صرباق،  حممد  الدكتور  ال�صعودية 
برامج  لتطوير  واحلاجة  الكهرباء،  وخطوط  والطيور  واأه��داف��ه، 
م�صاراتها،  وحماية  الطيور  واأهمية  الهجرة،  وم�صارات  تدريبية، 
م�صارات  باملحافظة على  واأ�صباب تناق�صها، وتداعيات ذلك وعاقتها 

الهجرة، واأنواع برامج الطاقة املوؤثرة على الطيور.
تاأثري  منها  املوا�صيع  من  ع��ددا  املنهاج  يت�صمن  قنعري،  وبح�صب 
والعوامل  الكهرباء،  خطوط  واأن��واع   ، الطيور  على  الكهرباء  خطوط 
خطوط  م��ع  االرت��ط��ام  اأو  الكهربائي  ال�صعق  ح��دوث  يف  امل�صاهمة 
الكهرباء، واأنواع الطيور املتاأثرة بخطوط الكهرباء، والتدابري املعمول 
بها لتفادي التاأثريات ال�صلبية خلطوط الكهرباء، اإ�صافة اىل القرارات 
لربامج  ال�صلبية  االآث��ار  من  الطيور  حلماية  البيئية  املعاهدات  من 
الطاقة. وقال، اإن خطوط الكهرباء تربط بني املحافظة على البيئة 
اإىل املراكز اال�صتهاكية  اإنتاج الكهرباء  والتنوع احليوي وبني م�صدر 
كاملدن ال�صناعية ومنها للقرى وذلك من خال �صبكة عنكبوتية كبرية 
منها  خمتلفة  بيئات  ذات  طبيعة  مناطق  تعرب  الكهرباء  خطوط  من 
املحمي مبوجب النظام ومنها ما هو خارج نطاق املناطق املحمية، وهذا 
رمبا يوؤدي اإىل حالة ال مفر منها من الت�صادم اأو التقاطع بني ا�صتكمال 

البنية التحتية واملهمة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

مركز زها الثقافي يعلن فعاليات 
النادي الصيفي لهذا العام

  
*عمان 

العام  لهذا  ال�صيفي  النادي  فعاليات  عن  الثقايف،  زها  مركز  اأعلن 
التي �صتنطلق يف 16 متوز حتى مطلع اأيلول املقبل.

ودعا املركز الراغبني بااللتحاق يف الربامج والدورات املجانية من 
كا اجلن�صني اإىل مراجعة فروعه منذ الثاثاء وحتى 5 متوز املقبل من 

ال�صاعة التا�صعة �صباحا اإىل ال�صاعة الثالثة ع�صرا.
تدريبيا  برناجما   388 عددها  والبالغ  الربامج،  هذه  وت�صتهدف 
قدراتهم  لبناء  املجتمع  و�صيدات  االأطفال  جماالت،  عدة  يف  جمانيا 

ورفد مهاراتهم وتنمية التفكري االإبداعي لديهم.
الربامج  هذه  اإن  �صبيح،  رانيا  الثقافية  زها  مراكز  مديرة  وقالت 
االأطفال  اإبداعات  تبني  بهدف  اململكة  حمافظات  جميع  على  وزعت 
والتميز  االإب���داع  على  قائمة  تكون  بحيث  وتطويرها،  وتنميتها 

والنهو�س بجيل متعلم وواع ومثقف.
من  و554  �صيدة،   792 بينهم  من  �صخ�صا   7920 اأن  اإىل  واأ�صارت 
يف  وفروعه  املركز  برامج  من  ا�صتفادوا  اخلا�صة،  االحتياجات  ذوي 

املحافظات.
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*موسكو
وجه نائب رئي�س جمل�س االأمن القومي 
الرو�صي، دمييرتي مدفيدف، ر�صالة �صديدة 
دخول  تعوق  اأوروب��ي��ة  دول��ة  اإىل  اللهجة 
ملو�صكو  تابع  جيب  اإىل  الرو�صية  الب�صائع 

ومطل على بحر البلطيق.
ال��ر���ص��م��ي��ة  “تا�س”  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ليتوانيا  اإن  قوله  مدفيدف  عن  الرو�صية 
تداعيات  عن  الكاملة  امل�صوؤولية  تتحمل 
من  الرو�صية  الب�صائع  م��رور  منع  قراراها 
التابع  كالينينغراد  جيب  نحو  اأرا�صيها 

لرو�صيا.
ال  فيلنيو�س  اأن  م��دف��ي��دف  واأ����ص���اف 

تتوقف للتفكري يف االأمر.
باأن  القائلة  التف�صريات  حتى  وتابع:” 
ليتوانيا ال تنفذ اإال القرارات التي يتخذها 

االحتاد االأوروبي ال ت�صاعد هنا«.
وقال مدفيدف اإن االحتاد االأوروبي مل 
ي�صر على خطوات مثل حظر عبور الب�صائع 

التي ت�صر عليها ليتوانيا.
وكانت ليتوانيا اأعلنت يف وقت �صابق من 
يونيو اجلاري حظر عبور الب�صائع بالقطار 
بني  الواقعة  الرو�صية  املنطقة  واإىل  من 
لاأقاليم  ميكن  ال  والتي  وبولندا،  ليتوانيا 

الرو�صية االأخرى اإليها اإىل عرب ليتوانيا.
عقوبات  قواعد  اإىل  القرار  واأرج��ع��ت 

االحتاد االأوروبي.
ليتوانيا  بفر�س  ب�صدة  الكرملني  وندد 
اإىل  رو�صيا  من  الب�صائع  حركة  على  قيودا 
كالينينغراد، واعتربها ح�صارا غري م�صبوق 

وانتهاكا للقواعد والقوانني.
وك��ان��ت رو���ص��ي��ا واف��ق��ت ع��ل��ى خ��روج 
اجلمهوريات  احتاد  من  ليتوانيا  جمهورية 
االحت��اد  يف  ع�صوا  لت�صبح  ال�صوفيتية 
“عدم  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ب��ع��د  االأوروب������ي، 
كالينينغراد  بني  النقل  حركة  عرقلة 
االأخرى”،  الرو�صية  االأق��ال��ي��م  و�صائر 
على  �صبوتنيك  م��وق��ع  ذك��ر  م��ا  بح�صب 

االإنرتنت.

*دمشق
الثاثاء،  ليلة  االأمريكي،  اجلي�س  اأعلن 
اإدل���ب  حم��اف��ظ��ة  يف  ���ص��رب��ة  تنفيذ  ع��ن 
ال�صورية، ا�صتهدفت قياديا بارزا يف جماعة 

مت�صددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.
اأن  االأم���ريك���ي  للجي�س  ب��ي��ان  واأف�����اد 
اليمني  ح��م��زة  اأب���و  ا�صتهدفت  ال�صربة 
ب�”جماعة  يعرف  ما  يف  البارز”  “القيادي 
تنظيم  م��ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة  الدين”  ح��را���س 
على  مبفرده  يتنقل  ك��ان  بينما  القاعدة، 

دراجة نارية.

اأولية مل ت�صر اإىل  واأ�صاف اأن مراجعة 
وقوع اإ�صابات يف �صفوف املدنيني من جراء 
يونيو   27 يف  تنفيذها  مت  التي  ال�صربة 
ال�صوري، وهو  املدين  الدفاع  اجلاري. وقال 
منظمة اإن�صانية، على تويرت، اإن رجًا ُقتل 
ا�صتهداف  بعد  بقليل  الليل  منت�صف  قبل 
اأنه  م�صيفا  ب�صاروخني،  النارية  دراجته 
يف  ال�صرعي  الطب  اإدارة  اإىل  اجلثة  نقل 

مدينة اإدلب.
وذك����ر ب��ي��ان اجل��ي�����س االأم���ريك���ي اأن 
املنظمات  ذلك  يف  مبا  االإرهابية،  املنظمات 

“حرا�س  م��ث��ل  ال��ق��اع��دة  م��ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
الدين”، ال يزالون ميثلون تهديًدا الأمريكا 

وحلفائها.
املتحالفون  امل�صلحون  “ي�صتخدم  وقال: 
مع  للتن�صيق  اآمنا  ماذا  �صوريا  القاعدة  مع 
العمليات  وتخطيط  اخل��ارج��ي��ة  ال��ف��روع 

خارج �صوريا«.
هذا  “مقتل  اأن  االأمريكي  اجلي�س  واأكد 
على  القاعدة  قدرة  �صيعطل  البارز  القائد 
االأمريكيني  املواطنني  �صد  الهجمات  تنفيذ 
و�صركائنا واملدنيني االأبرياء حول العامل”.

روسيا تحذر دولة أوروبية: 
أنتم ستتحملون العواقب

ضربة أميركية تستهدف قياديا 
بجماعة متشددة في سوريا

االحتالل يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة 
والقدس ويهدم مساكن ومنشآت بطوباس

  
*رام اهلل 

اعتقلت قوات االحتال االإ�صرائيلي، 20 مواطنا فل�صطينيا 
القد�س  ومدينة  الغربية  بال�صفة  واقتحامات  مداهمات  خال 
املحتلتني، فيما اندلعت مواجهات يف بع�س املناطق اأ�صيب خالها 
ا�صتباكات  وقعت  كما  اختناق،  بحاالت  غالبيتهم  الع�صرات 

م�صلحة خال اقتحام قوات االحتال مدينة جنني وخميمها.
اإن قوات االحتال  بيان،  الفل�صطيني يف  االأ�صري  نادي  وقال 
وقرى  خميمات  من  متفرقة  مبناطق  املنازل  ع�صرات  داهمت 
�صكانها  واأخ�صعت  خرابا،  فيها  وعاثت  ال�صفة،  ومدن  وبلدات 
حتويلهم  ج��رى  فل�صطينيا   20 واعتقلت  امل��ي��داين،  للتحقيق 
اأعمال  يف  امل�صاركة  بحجة  االأمنية  االأج��ه��زة  ل��دى  للتحقيق 

مقاومة �صعبية �صد امل�صتوطنني وقوات االحتال.
�صمال  ابزيق  خربة  اليوم،  �صباح  االحتال  قوات  وداهمت 

مدينة طوبا�س �صمال ال�صفة الغربية و�صرعت بعمليات هدم.
خ�صريات،  املجيد  عبد  ابزيق  ق��روي  جمل�س  رئي�س  واك��د 
الباكر  ال�صباح  �صاعات  يف  اخلربة  داهمت  االحتال  قوات  ان 
القروي  املجل�س  مقر  طالت  وتفكيك  ه��دم  بعمليات  و�صرعت 
)كرفان(، وبركة زراعية تابعة للمجل�س، باالإ�صافة لهدم خيمة 
واقتاع  مياه،  وخ��زان  وحظرية  املجل�س  لرئي�س  تعود  �صكنية 
�صلطات  قبل  من  الرتخي�س  ع��دم  بذريعة  املنطقة  يف  اأ�صجار 

االحتال اال�صرائيلي.
اليوم،  االإ�صرائيلية،  ال�صلطات  هدمت  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
منطقة  يف  االع��رتاف  م�صلوبة  العراقيب  قرية  اأه��ايل  م�صاكن 

النقب باأرا�صي عام 48، للمرة ال� 203 على التوايل.
العراقيب، عزيز  للدفاع عن  ال�صعبية  اللجنة  واو�صح ع�صو 
الطوري، ان �صلطات االإحتال توا�صل جرائم هدم م�صاكن اأهايل 

العراقيب، اإذ اأنها اقتحمت القرية وهدمت خيامها.
البقاء  عن  تثنينا  لن  ال�صلطات  ممار�صات  “كل  ان  واك��د 

وال�صمود يف اأر�صنا«.
العراقيب  م�صاكن  ال�صلطات  فيها  هدمت  مرة  اآخ��ر  وكانت 
يوم 7 حزيران احلايل، حيث جاء هدم خيام اأهايل العراقيب، 
اليوم، للمرة ال�صابعة على التوايل منذ مطلع العام 2022 بعدما 
من  ن�صبها  االأه��ايل  يعيد  فيما  املا�صي،  العام  يف  مرة   14 هدمت 
من  حلمايتهم  النايلون  من  وغطاء  اأخ�صاب  من  مرة  كل  جديد 
وت�صديا  ال�صتاء،  يف  القار�س  وال��ربد  ال�صيف  يف  ال�صديد  احلر 

ملخططات اقتاعهم وتهجريهم من اأر�صهم.

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس 
األمن الدولي بتنفيذ قرار 2334

*رام اهلل 
للمجتمع  مطالبتها  الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  ج��ددت 
الدويل، ويف مقدمته جمل�س االأمن الدويل، بتحمل م�صوؤولياته 
خا�صة  تنفيذها،  و�صمان  املتحدة،  االأمم  ق���رارات  تنفيذ  يف 
على  االإ�صرائيلي  االحتال  دولة  واإجبار   ،»2334« رقم  القرار 
االنخراط يف عملية �صام حقيقية، توؤدي اإىل اإنهاء االحتال 

الأر�س دولة فل�صطني �صمن �صقف زمني حمدد.
وجرائم  انتهاكات  تتابع  اإنها  لها  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
ال�صيا�صية،  امل�صتويات  على  فل�صطني  �صعب  �صد  االح��ت��ال 

والدبلوما�صية وامل�صار القانوين الدويل ب�صكل يومي.
وحملت احلكومة االإ�صرائيلية، امل�صوؤولية الكاملة واملبا�صرة 
حمذرة  وحقوقه،  �صعبنا  �صد  وجرائمها  انتهاكاتها  ت�صعيد  عن 
من مغبة التعامل معها كاأمور باتت اعتيادية ماألوفة، ال ت�صتدعي 
موقفا اأو وقفة جدية اأمام خماطرها التي تهدد بتفجري �صاحة 
على  االحتال  حكومة  اإق��دام  ظل  يف  خا�صة  برمتها،  ال�صراع 
اإغاق االأفق ال�صيا�صي حلل ال�صراع. واأكدت اأن دولة االحتال 
تنفيذ  ع��ن  والتقاع�س  الدولية  املعايري  ازدواج��ي��ة  ت�صتغل 
الفل�صطينية  بالق�صية  اخلا�صة  الدولية  ال�صرعية  ق��رارات 
لتعميق اال�صتيطان، وال�صم التدريجي الزاحف لل�صفة الغربية 
املحتلة، بهدف ح�صم ق�صايا احلل النهائي التفاو�صية من جانب 
ونهب  �صرقة  جرمية  بيانها،  يف  الوزارة  واأدانت  وبالقوة.  واحد 
االأر�س الفل�صطينية من قبل دولة االحتال واأذرعها املختلفة، 
اآخرها  كان  التي  االإرهابية،  اال�صتيطانية  اجلمعيات  فيها  مبا 
االحتال  دولة  اإق��دام  من  االإ�صرائيلي،  االإع��ام  عنه  ك�صف  ما 
عديد  يف  يهود  اأ�صخا�س  با�صم  فل�صطينية  اأرا���س  ت�صجيل  على 
املناطق واالأحياء يف القد�س املحتلة، مبا فيها املحيطة بامل�صجد 
وق��رارات  ال��دويل  للقانون  فا�صح  خ��رق  يف  امل��ب��ارك،  االأق�صى 
من  يتجزاأ  ال  وكجزء  املوقعة،  واالتفاقيات  الدولية  ال�صرعية 
عمليات تهويد القد�س وتكري�س �صمها و�صرب مرتكزات الوجود 
املدينة  يف  والقانوين  وال��دمي��وغ��رايف  التاريخي  الفل�صطيني 

املقد�صة واإلغائها بالكامل.

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات 
التي تستهدف أساسات المسجد األقصى

  
*القدس 

خطيب  الفل�صطينية،  وال��دي��ار  للقد�س  العام  املفتي  ح��ّذر 
خطورة  من  ح�صني،  حممد  ال�صيخ  امل��ب��ارك،  االأق�صى  امل�صجد 
االآث��ار  �صلطة  قبل  من  و���ص��اق،  ق��دم  على  اجل��اري��ة  احلفريات 
اإلعاد اال�صتيطانية منذ فرتة، يف �صاحة  االإ�صرائيلية، وجمعية 
حائط الرباق، ويف منطقة الق�صور االأموية يف املنطقة املا�صقة 

لاأ�صا�صات ال�صفلية للم�صجد االأق�صى املبارك.
واأ�صار يف بيان، اإىل تفريغ �صلطات االحتال لاأتربة وعمل 
ثقوب بجدران حماذية لل�صور اجلنوبي للم�صجد وتفريغ املمرات 
يف حماولة الإخفاء ما يقومون به من حفريات، ما �صيوؤدي اإىل 
اإ�صعاف اأ�صا�صات امل�صجد االأق�صى املبارك وهدمه، مبينًا اأن هذه 
احلفريات م�صتمرة ومل تتوقف، لكنها زادت يف االآونة االأخرية 
بخطر  ينذر  ال��ذي  االم��ر  واح��د،  اآن  يف  متعددة  اأماكن  لت�صمل 
يف  له  املجاورة  واملباين  املبارك  االأق�صى  امل�صجد  على  و�صيك 
االحتال  �صلطات  م�صاعي  �صمن  تاأتي  اأنها  موؤكدًا  حلظة،  اأية 

ال�صتكمال تهويد امل�صجد االأق�صى املبارك.
واأدان ال�صيخ ح�صني قيام �صلطات االحتال بتهويد م�صاحات 
وا�صعة من االأرا�صي يف مدينة القد�س، ت�صمل م�صاحات يف حميط 
خال  من  وذل��ك  امل��ب��ارك،  االأق�صى  وامل�صجد  القدمية  البلدة 
ت�صجيل ملكيتها با�صم م�صتوطنني متطرفني، حمذرًا من خطورة 
ت�صعى  التي  االأرا�صي  من  العديد  ي�صتهدف  الذي  االإج��راء  هذا 
مدينة  يف  عليها  اليد  و�صع  اإىل  االإ�صرائيلي  االحتال  �صلطات 

القد�س املحتلة.
ودعا اأحرار العامل اأجمع اإىل �صرورة اتخاذ كل االإجراءات 
امل�صجد  ح��ول  للحفريات  ف��وري  ح��د  لو�صع  املمكنة  وال�صبل 
اإجراءاته  عن  االإ�صرائيلي  االحتال  وجلم  واأ�صفله،  االأق�صى 
املبارك  االأق�صى  امل�صجد  �صد  بوح�صية  متار�س  التي  ال�صافرة، 
االحتال  �صلطات  حممًا  بعامة،  املقد�صة  واملدينة  بخا�صة، 
التي جتاوزت كل احلدود يف  املمار�صات  االإ�صرائيلي تبعات هذه 

ا�صتفزاز م�صاعر امل�صلمني على م�صتوى العامل اأجمع.

تقرير أممي: حرب اوكرانيا ساهمت 
في ازدهار تجارة المخدرات

*عمان 
يف  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  االأمم  مكتب  ذكر 
االأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صابقة  التجارب  اأن  ال�صنوي،  تقريره 
وجنوب �صرق اآ�صيا ت�صري اإىل اأن مناطق ال�صراع ميكن اأن ت�صكل 

»مغناطي�صا« ل�صنع املخدرات اال�صطناعية.
وحذرت االمم املتحدة، من اأن احلرب يف اأوكرانيا قد ت�صمح 
حتذيرها  يف  م�صتندة  للمخدرات،  امل�صروع  غري  االنتاج  بازدهار 

هذا على جتارب �صابقة يف مناطق �صراع اأخرى.
عندما  اأك��رب  يكون  اأن  ميكن  ال��ت��اأث��ري  “هذا  اإن  وبينت 
اال�صتهاكية  االأ���ص��واق  من  بالقرب  ال�صراع  منطقة  تكون 

الكبرية«.
اإىل االرتفاع يف عدد خمتربات االأمفيتامني  واأ�صار النقرير 
عام   79 اإىل   ،2019 عام  خمتربا   17 من  اأوكرانيا  يف  املفككة 
2020، وهو اأعلى عدد من املختربات امل�صبوطة واملبلغ عنها يف 

اأي بلد يف عام 2020 .
واو�صحت باأن قدرة اأوكرانيا على اإنتاج خمدرات ا�صطناعية 

ميكن اأن تنمو مع ا�صتمرار احلرب.
املعني  املتحدة  االأمم  مكتب  يف  اخلبرية  ،اف��ادت  جانبها  من 
باملخدرات واجلرمية “اأجنيا مي “ لوكالة فران�س بر�س: باأنه 
يف  املختربات”  ويوِقفون  يتجولون  �صرطة  رجال  هناك  “لي�س 

مناطق ال�صراع.
ُطرق  تعّطل  اأن  ميكن  احل��رب  اأن  االأمم��ي  التقرير  واو�صح 
حمتمل  انخفا�س  وجود  امكانية  اإىل  منوها  املخدرات،  تهريب 

لاجتار يف اأوكرانيا منذ اأوائل العام 2022.

البرلمان العربي يعزي بضحايا حادث 
تسرب غاز من صهريج بالعقبة

  
*القاهرة 

املوا�صاة  و�صادق  التعازي  خال�س  عن  العربي  الربملان  اأعرب 
للمملكة االأردنية الها�صمية ب�صحايا حادث انفجار �صهريج غاز 

يف ميناء العقبة، متمنيا ال�صفاء العاجل للم�صابني.
ت�صامنه  عن  الع�صومي  عادل  العربي  الربملان  رئي�س  واأعرب 
مع حكومة اململكة يف هذا امل�صاب اجللل، معربا اأي�صًا عن ثقته يف 

قدرة االأردن على جتاوز هذا احلادث باأقل اخل�صائر.

*اخلرطوم 
ال�صعبية  االحتجاجات  االثنني  توا�صلت 
من  وعدد  اخلرطوم،  ال�صودانية  العا�صمة  يف 
ال�صلطات  كثفت  فيما  االأخ���رى،  الباد  م��دن 
كربى  مل�صرية  حت�صبا  ا�صتعداداتها  االأمنية 
وقوى  املقاومة  جلان  عنها  اأعلنت  اخلمي�س، 
يف  املدين  باحلكم  للمطالبة  االأخ��رى،  الثورة 

ظل �صبابية حتيط بامل�صهد ال�صيا�صي.
واأطلقت قوات االأمن ال�صودانية الر�صا�س 
والغاز امل�صيل للدموع لتفريق تظاهرات ليلية 
متفرقة  ومناطق  اخلرطوم  و�صرق  جنوب  يف 

من مدينة اأم درمان غرب العا�صمة.
باحلكم  تطالب  �صعارات  املحتجون  ورف��ع 
من  للمئات  العدالة  وحتقيق  الكامل  امل��دين 
اأم��ام  ال��ث��وار  اعت�صام  ف�س  يف  قتلوا  ال��ذي��ن 
القيادة العامة للجي�س يف اخلرطوم يف الثالث 
من  �صهرين  من  اأقل  بعد  اأي   ،2019 يونيو  من 
العام  من  اأبريل  يف  االإخ��وان  بنظام  االإطاحة 
قتلوا  �صاب   100 من  اأكرث  اإىل  اإ�صافة  نف�صه، 
اأ�صهر،   8 نحو  منذ  امل�صتمرة  االحتجاجات  يف 
اجلي�س  قائد  اتخذها  التي  لاإجراءات  رف�صا 
عبد الفتاح الربهان يف اخلام�س والع�صرين من 
ويرب،  اأنيت  بداأت  االأثناء،  يف   .2021 اأكتوبر 
االأفريقي،  للقرن  االأوروب��ي  االحت��اد  مبعوثة 

لقاءات مع م�صوؤولني يف جمل�س ال�صيادة وقوى 
يف  املتعرثة؛  ال�صيا�صية  العملية  لدفع  الثورة 
ظل عدم و�صوح اأي نتائج للجهود التي جتريها 
املتحدة  االأمم  من  املكونة  الثاثية  االآل��ي��ة 
واالحت����اد االأف��ري��ق��ي وجم��م��وع��ة االإي��ق��اد، 
ال�صعودية  الو�صاطة  تقودها  التي  تلك  اأو 
اأنيت  زي��ارة  وتتزامن  امل�صرتكة.    االأمريكية 
االآلية  جهود  تعرث  على  م��وؤ���ص��رات  ب��روز  م��ع 
الثاثية الرامية لت�صهيل احلوار بني الفرقاء 
اأعلن  املا�صي  االأ�صبوع  نهاية  ويف  ال�صودانيني. 
ال�صفري حممد بلعي�س، املبعوث اخلا�س لاحتاد 
با�صم  الر�صمي  واملتحدث  لل�صودان،  االأفريقي 
االآلية، ان�صحاب االحتاد من اجتماعات احلوار، 
امل�صاركة يف م�صار  مربرا ذلك بعدم الرغبة يف 
االإق�صاء،  وعدم  وال�صدق  ال�صفافية  تتبعه  ال 
الت�صريحات  تلك  ع��ن  ت��راج��ع  االحت���اد  لكن 
قد  الثاثية  االآل��ي��ة  وكانت  الح��ق.  وق��ت  يف 
علقت احلوار بعد اجلل�صة االأوىل التي عقدت 
فيها  ي�صارك  مل  وال��ت��ي  يونيو  م��ن  الثامن  يف 
جمل�س  يف  الع�صكري  ال�صق  عن  ممثلني  �صوى 
الوطني  التوافق  وجمموعة  احلايل  ال�صيادة 
من  والع�صرين  اخلام�س  الإج��راءات  الداعمة 
ال�صغرية  االأح��زاب  ممثلي  من  وعدد  اأكتوبر، 
فبل  االإخ����وان  لنظام  م�صاركة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الثورة  لقوى  تام  غياب  ظل  يف  به،  االإطاحة 
احلايل  احلراك  تقود  التي  املوؤثرة  الرئي�صية 
والواليات  املتحدة  االأمم  وحذرت  ال�صارع.  يف 
االأوروبي  االحتاد  وبلدان  االأمريكية  املتحدة 
من اأن يوؤدي التاأخري يف حل االأزمة ال�صودانية 
احلالية والتي دخلت �صهرها الثامن اإىل تبعات 
خطرية ومزيدا من التدهور االقت�صادي. واكد 
حتالف قوى احلرية والتغيري اال�صبوع املا�صي 
اأخرى،  مرة  اجلي�س  مع  لل�صراكة  يعود  لن  اأنه 
ممثله  بني  عقد  اجتماع  اآخ��ر  اأن  اإىل  م�صريا 
ال�صيادة  جمل�س  يف  الع�صكري  املكون  وممثل 
واأو�صحت  حم��ددة.  نتائج  اأي  اإىل  يتو�صل  مل 
قوى احلرية والتغيري اأن لدى املكون الع�صكري 
تقدمت  التي  االأط��روح��ات  على  “حتفظات” 
ال�صلطة  ت�صليم  بينها  وم��ن  االأزم���ة،  حلل  بها 
يف  امل�صلحة  القوات  ودم��ج  للمدنيني  بالكامل 
اإج���راءات  اتخاذ  اإىل  اإ�صافة  واح��د،  جي�س 
تو�صطها  وعقب  للحوار.  املناخ  لتهيئة  عاجلة 
للجمع  ال�صعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل 
اأك��دت  ي��ون��ي��و؛  م��ن  التا�صع  يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
نحو  ال�صغط  يف  ما�صية  اأنها  املتحدة  الواليات 
تنازل اجلي�س ال�صوداين عن ال�صلطة وت�صليمها 
امل�صاعدات  ا�صتئناف  اأن  اإىل  م�صرية  للمدنيني، 

رهني بتحقيق ذلك.

*وكاالت 
جلي�صها  ال�����ص��ودان  ات��ه��ام  اإثيوبيا  نفت 
�صودانيني  ج��ن��ود  �صبعة  واإع����دام  بخطف 
اإن ميلي�صيا حملية هي  ومدين واحد، وقالت 
جمل�س  رئي�س  تعهد  فيما  ذل��ك،  فعلت  التي 
الفتاح  عبد  اأول  الفريق  ال�صوداين  ال�صيادة 

الربهان ب�”رد ملمو�س على االأر�س«.
ووق����ع����ت م���ن���او����ص���ات ب����ني ال���دول���ت���ني 
ب�صبب  املا�صية  ال�صنوات  يف  امل��ت��ج��اورت��ني 
املتنازع  اخل�صبة  احلدودية  الف�صقة  منطقة 

عليها.
وقالت وزارة اخلارجية ال�صودانية اليوم 
اختطافهم  مت  الثمانية  الرجال  اإن  االثنني 
يونيو   22 يف  ال�صودانية  االأرا�صي  داخل  من 
االإثيوبية  االأرا�صي  داخ��ل  اإىل  واقتيادهم 

وقتلهم. وقالت وزارة اخلارجية االإثيوبية يف 
بيان اليوم االثنني اإن ال�صودان قدم معلومات 
عن  نتجت  الوفيات  واإن  حدث  عما  مغلوطة 
وميلي�صيا  ال�صودانيني  اجلنود  بني  مناو�صات 
االأرا���ص��ي  يف  اجل��ن��ود  توغل  اأن  بعد  حملية 

االإثيوبية، على حد تعبري البيان.
�صيخ�صع  احل���ادث  اأن  ال���وزارة  واأ���ص��اف��ت 
اخلارجية  وزارة  قالت  جانبها،  من  للتحقيق. 
جثث  بعر�س  اإثيوبيا  اتهمت  التي  ال�صودانية 

لدى  االإثيوبي  ال�صفري  ا�صتدعت  اإنها  القتلى 
اأدي�س  من  �صفريها  ع��ودة  وطلبت  اخلرطوم 
�صكوى  اإع��داد  على  تعكف  كما  للت�صاور،  اأبابا 

ر�صمية لتقدميها ملجل�س االأمن الدويل.
وب��ع��د زي�����ارة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ق����ال رئ��ي�����س 
ال��ق��ائ��دال��ع��ام  االن��ت��ق��ايل  ال�����ص��ي��ادة  جمل�س 
ركن  اأول  الفريق  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات 
واقعا  �صيكون  “الرد  الربهاناإن  عبدالفتاح 

ملمو�صا على االأر�س«.
وقال مكتب الناطق الر�صمي با�صم القوات 

“بعدم  وجه  الربهان  اإن  ال�صودانية  امل�صلحة 
ال�صماح باأي حتركات اأو تعديات جديدة على 
خط  حتى  واملواطنني  ال�صودانية  االأرا���ص��ي 

احلدود الدولية” مع اإثيوبيا.
وجاء يف بيان وزارة اخلارجية االإثيوبية 
متار�س  اأن  يف  “تاأمل  االإثيوبية  احلكومة  اأن 
وتتجنب  النف�س  �صبط  ال�صودانية  احلكومة 
�صتتخذ  )اإثيوبيا(  واإنها  للحادث  ت�صعيد  اأي 
ت�صعيد  تنهي  اأن  ميكن  ال��ت��ي  االإج�����راءات 

املوقف«.

إجراءات مكثفة بالسودان تحسبا 
لـ«30 يونيو«.. والشارع يصعد

إعدام الجنود.. إثيوبيا تنفي 
والبرهان يتعهد بـ »رد على األرض«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
�صلباية  زيد  االأردين  الاعب  تاأهل 
الثاين من بطولة عّمان الدولية  للدور 
الدرجة  والنا�صئات-  للنا�صئني  للتن�س 
حتت  والزوجي  الفردي  يف  اخلام�صة، 
فوزه  بعد  الثانية،  بن�صختها  �صنة   18

على امل�صري اأحمد عبد العزيز.
التي  البطولة  مناف�صات  وانطلقت 
اليوم  �صباح  اللعبة،  احت���اد  ينظمها 
والعبة  العبا   83 مب�صاركة  االثنني، 
من 23 دولة، هي باالإ�صافة اإىل االأردن، 
ولبنان،  وم�صر،  واإيطاليا،  هنغاريا، 
وال��ه��ن��د، وك��ن��دا، ورو���ص��ي��ا، وق��رب���س، 
وب��ري��ط��ان��ي��ا، واأمل��ان��ي��ا، وال�����ص��ع��ودي��ة، 
وا�صرتاليا، و�صوي�صرا، والتفيا، وتركيا، 
والكويت،  والنم�صا،  و�صوريا،  وك��ن��دا، 
وباإ�صراف  وبلغاريا،  وبولندا،  والعراق، 

رئي�س االحتاد خالد نفاع.
اإدارة البطولة احلكم  وي�صرف على 
كنعان،  ط��ان��ي��و���س  ال��ل��ب��ن��اين  ال����دويل 
وم���دي���رة ال��ب��ط��ول��ة ال����دا ال��زع��م��ط، 

وك����ان االحت����اد ق��د ���ص��ك��ل جل���ان ع��دة 
جمل�س  اأع�����ص��اء  م��ن  البطولة  الإجن���اح 
�صركة”ن�صتله  من  بدعم  االحتاد  اإدارة 
للحلول  “فاين”  و���ص��رك��ة  االأردن” 
اليوم  لقاءات  اأ�صفرت  وق��د  املتكاملة. 
مناف�صات  نتائج  التالية:-  النتائج  عن 
زي��د  االأردين  ف���از  ل��ل��رج��ال:  ال��ف��ردي 
�صلباية على امل�صري احمد عبد العزيز 

6-4، و6-7.
على  �صاهو  دبا�صي�س  الهندي  وف��از 

االإيطايل فيلورامو 6-3، و6-7.
على  حممد  يعقوب  الكويتي  وف��از 

البلغاري دمييتار 3-6، و6-3، و2-6.

على  الب�صنلي  م�صطفى  امل�صري  وفاز 
العراقي حممد ال�صمري 6-0، و6-7.

على  مكرزل  اأنطوين  اللبناين  وف��از 
االأملاين باتريك 6-1، و7-6.

وفاز الهندي اأثريا على االأردين زيد 
امل�صني 6-7، و6-4، و1-6.

وف����از ال��ك��ن��دي ك��ال��ي�����س ك���اث على 
الهندي ريان �صاجد 6-2، و1-6.

وفاز امل�صري عمر قطب على الهندي 
كري�س كارب 6-2، و2-6.

ال��ف��ردي  مناف�صات  نتائج  وج���اءت 
زينب  املغربية  كاالآتي:فازت  لل�صيدات 
 ،3-3 فالنتينا  االإيطالية  على  املتقي 
على  ب��ارودي  ليا  ال�صورية  وف��ازت  و6-. 

االإيطالية اآ�صيا 6-1، و7-.
وف������ازت االأ����ص���رتال���ي���ة اي��زاب��ي��ل 
الو�صاح  رن��ا  االأردن��ي��ة  على  ماركوفيل 

6-1، و1-6.
على  ملك  �صو�صنة  امل�صرية  وف��ازت 

ال�صعودية الرا بخاري 6-0، و0-6.
االأردنية  على  كريا  الهندية  وف��ازت 

مريا جرار 6-0، و0-6.
االأردنية  على  دوغا  الرتكية  وفازت 

دانا االأخر�س 6-3، و2-6.
على  ك�صكو�س  رقية  امل�صرية  وفازت 

االأردنية مايا الع�صاف 6-2، و3-6.
على  باتري�صيا  ال��ل��ت��وان��ي��ة  ف���ازت 

االأردنية مرمي في�صل 6-0 و0-6.

*وكاالت
املدرب  نادي معان، تعيني  اإدارة  قررت 
كرة  لفريق  فنيا  م��دي��را  ج��ال،  اإ���ص��ام 
دي��ان  امل�صتقيل  ل��ل��م��درب  خلفا  ال��ق��دم، 

�صالح.
اخلوالدة،  ماجد  النادي  رئي�س  وقال 

جال  بتعيني  ق��رارا  اتخذت  االإدارة  ان 
للمباريات  ا���ص��ت��ع��دادا  ل��ل��ف��ري��ق،  م��درب��ا 
خال  وذل��ك  امل��ح��رتف��ني،  ب���دوري  املقبلة 
االحدز  اأم�س  م�صاء  عقد  الذي  اجتماعها 
)ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  وا�صار 
من  اعتبارا  عمله  �صيبا�صر  جال  اأن  اىل 

يف  التوفيق  ل��ه  متمنيا  االث��ن��ني،  م�صاء 
قيادة الفريق للحفاظ على مقعده بدوري 

املحرتفني.
اأن االدارة ت�صعى  اإىل  وا�صار اخلوالدة 
الفريق بحثا عن  لتاأمني متطلبات  جاهدة 

نتائج جيدة يف املرحلة املقبلة.

*وكاالت
قدم اأتلتيكو باراناين�صي الربازيلي، العبه ال�صابق والعب 
فرناندينيو،  �صنوات،   9 مدار  على  االإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 

الذي يعود مل�صقط راأ�صه الإ�صدال ال�صتار على م�صريته.
وقال العب الو�صط املخ�صرم خال املوؤمتر ال�صحفي: “اأنا 
اأنفذ رغبة �صخ�صية يل، حلم العودة وارتداء قمي�س اأتلتيكو، 
فقط:  اأندية  لثاثة  باللعب  م�صريتي  بنهاية  ب�صمة  وت��رك 

اثنني يف اأوروبا، وواحد يف الربازيل«.
�صفقة  يف  الربازيلي  للنادي  عاما  ال37  �صاحب  وان�صم 
انتقال حر بعد نهاية عقده مع املان �صيتي، لينهي بذلك م�صرية 
طويلة امتدت على مدار 17 عاما يف القارة العجوز بداية مع 
ح�صد  الذي  �صيتي  املان  مع  ثم  االأوك��راين،  دونيت�صك  �صاختار 
االإجنليزي  للدوري  بطوالت   5 اأبرزهما  عديدة  األقاب  معه 
جد  جاء  “لقد  مازحا  فرناندينيو  واأ�صاف  “الربميريليج«. 
اأهمية  اإدراك  وعلى  الن�صوج،  على  ال�صباب  مل�صاعدة  هنا  اإىل 
اللعب يف امل�صتويات الكربى«. ووقع الاعب املخ�صرم عقدا مع 
�صيل�صو  ماريو  النادي،  رئي�س  اأن  اإال   ،2024 حتى  باراناين�صي 
فرناندينيو  ل�صم  يخططون  اإنهم  املوؤمتر  يف  قال  بيرتاجليا، 

ملنظومة نادي مدينة كوريتيبا عا�صمة والية بارانا.

الهالل بطال للدوري السعودي 
بعد إسقاط الفيصلي

*وكاالت
من  وعدد  حوامدة،  ب�صار  الدكتور  الوحدات،  نادي  رئي�س  التقى 

اأع�صاء جمل�س االإدارة، مبنظومة فريق كرة القدم.
واأكد حوامدة خال حديثه لاعبني، تعهد اجلميع بفتح �صفحة 
جديدة عنوانها االأبرز م�صاحلة اجلماهري واإعادة “التاألق الوحداتي” 
مع  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  برفقة  “جل�صت  وقال:  عهده.  �صابق  اإىل 
)اأمام  االأخ��رية  اخل�صارة  اأ�صباب  وتدار�صنا  والاعبني  الفني  اجلهاز 
االأخرية  الكبوة  من  اخلروج  باأن  تامة  قناعة  اإىل  وو�صلنا  الفي�صلي( 
يتطلب وقفة جادة من اجلميع، وتكاتف وتدار�س االأخطاء ال�صابقة«.

واأ�صاف حوامدة وفقا للموقع الر�صمي للوحدات : “تعاهد اجلميع 
على االلتفاف حول الوحدات وجتاوز هذه الكبوة«.

ونعتذر  بامللعب؛  يزال  ما  الدوري  ولكن  جولة  خ�صرنا  “نعم  وزاد: 
اإىل  النظر  واالأهم  الفوز واخل�صارة،  فيها  القدم،  للجماهري، هذه كرة 
التي  ال�صيئة  النف�صية  احلالة  من  الاعبني  واإخ���راج  االآن،  االأم��ام 
رافقتهم يف املباراة االأخرية«. وختم حديثه: “ينبغي حتفيز الاعبني 
مل�صاحلة  اجل���والت  ق��ادم  يف  ممكن  جهد  اأق�صى  ب��ذل  ���ص��رورة  على 

اجلماهري باالنت�صارات، والوقوف على من�صات التتويج”.

*وكاالت
الإقامة  جديد  موعد  حتديد  عن  الطائرة،  الكرة  احت��اد  اأعلن 

املباراة النهائية لبطولة كاأ�س االأردن 2022.
ال�صابعة  ال�صاعة  عند  �صتقام  النهائية  املباراة  اإن  بيانه،  يف  وقال 
من م�صاء يوم االأربعاء املوافق 6 متوز املقبل يف �صالة ق�صر الريا�صة 
يوم  النهائي  ن�صف  مرحلة  تنطلق  لل�صباب،بينما  احل�صني  مبدينة 

اخلمي�س املقبل ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء بال�صالة ذاتها.

*وكاالت
دوري  بطولة  قرعتي  القدم،  كرة  احتاد  مقر  يف  االثنني  �صحبت 

الدرجة الثانية، والدور التمهيدي لكاأ�س االأردن للمو�صم 2022.
من�صية  هي:  فريقا   16 مب�صاركة  الثانية  الدرجة  دوري  ويقام 
حوارة،  �صباب  حرثا،  جر�س،  الطيبة،  �صحم،  را���س،  ذات  ح�صن،  بني 
عا،  دير  نزال،  �صباب  الوحدة،  �صما،  القطني،  اأم  احل�صن،  اخلالدية، 
االأندية  البطولة، وزعت  لنظام  ال�صرحان. ووفقا  ال�صايف، ورباع  غور 
امل�صاركة على جمموعتني، حيث يتاأهل اأول وثاين كل جمموعة للدور 
للدرجة  الفائزان  لي�صعد  واإي��اب��ا،  ذهابا  يقام  ال��ذي  النهائي  ن�صف 
االأوىل مبا�صرة، فيما يهبط اآخر فريقني من كل جمموعة اإىل الدرجة 
القطني،  اأم  نزال،  �صباب  جر�س،  االأوىل:  املجموعة  و�صمت  الثالثة. 
فيما  ال�صايف،  وغور  الطيبة،  ح�صن،  بني  من�صية  حوارة،  �صباب  �صما، 
ا�صتقرت اأندية: اخلالدية، حرثا، رباع ال�صرحان، احل�صن، �صحم، دير 

عا، ذات را�س، والوحدة يف املجموعة الثانية.
كما �صحبت اليوم يف مقر االحتاد، قرعة الدور التمهيدي لبطولة 
كاأ�س االأردن الذي يقام مب�صاركة 20 فريقا هي اأندية الدرجة الثانية 
)16 فريقا( وفريقا الها�صمية والعالية ال�صاعدان اإىل دوري الدرجة 
�صاحبا  والكرمل  ال��ريم��وك  اإىل  باالإ�صافة  املا�صي،  املو�صم  االأوىل 
الرتتيب احلادي ع�صر والثاين ع�صر من دوري الدرجة االأوىل للمو�صم 
مباراة  من  املغلوب  خروج  بنظام  ال��دور  هذا  مباريات  وتقام  املا�صي. 
كاأ�س  بطولة  من   32 ال�  دور  اإىل   10 ال�  الفرق  تتاأهل  اأن  على  واحدة 
من  املتبقية  والفرق  املحرتفني،  اأندية  مب�صاركة  يقام  الذي  االأردن، 

دوري الدرجة االأوىل.

*وكاالت
حتدث الهولندي رونالد كومان، املدير الفني ال�صابق لرب�صلونة، عن 

اأبرز امللفات وامل�صاكل التي عانى منها بالنادي الكتالوين.
منه  ب��داًل  وح��ل  اأ�صهر،   8 منذ  البار�صا  ت��درب  عن  كومان  ورح��ل 
الثاين  املركز  حتقيق  يف  وجنح  هرينانديز،  ت�صايف  النادي  اأ�صطورة 
“موندو  اأبرزتها �صحيفة  بجدول الليجا. وقال كومان، يف ت�صريحات 
يعي�صون  اأنهم  هي  بر�صلونة  م�صاكل  “اإحدى  االإ�صبانية:  ديبورتيفو” 
على املا�صي، وع�صر التيكي تاكا، لكن كرة القدم قد تغريت، واأ�صبحت 

اأكرث بدنية، ومل يعد لديك ت�صايف واإنيي�صتا ومي�صي«.
الفريق،  تراجع  م�صوؤولية  البورتا  خوان  الرئي�س  كومان،  وحمل 
وقال: “لقد اأخطاأ خطاأ كبرًيا بت�صدير ال�صكوك للمدرب، فال�صحافة 
تراقب االأو�صاع بدقة هناك، كان عليه اأن يظهر مزيًدا من االحرتام«.

ال  ولكن  اآخ��ر،  م��درب  عن  تبحث  اأن  االأف�صل  من  “كان  واأ���ص��اف: 
ت�صكك يف مدربك على املاأ، فهذا اأ�صواأ �صيء ميكنك القيام به«.

مغادرة  بعد  “�صعرت  ق��ال:  بر�صلونة،  ت��درب  م��ن  اإقالته  وع��ن 
اأكرث  كانت  ع�صتها  التي  ون�صف  ال�صنة  التحرر..  من  بنوع  بر�صلونة 
االأوقات تعقيًدا يف تاريخ النادي، البداية كانت بدون رئي�س، ثم جاء 

البورتا لي�صكك يف املدرب«.
اأنك  تعلم  اأن��ت  االنت�صارات،  حتقيق  يف  تف�صل  “عندما  واأو�صح: 
فقد  النادي،  لهذا  االأ�صياء  من  الكثري  فعلت  لكنني  م�صاكل،  �صتواجه 
تركت املنتخب الوطني الهولندي، وال اأندم على جميئي، لكن كان يجب 

اأن اأعرتف اأنها كانت جتربة �صعبة للغاية«.
وع���ن راأي����ه يف اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��اق��د ال��ب��ار���ص��ا م��ع ال��ث��ن��ائ��ي روب���رت 
قال:  )اإ�صبيلية(،  كوندي  وجولي�س  ميونخ(  )بايرن  ليفاندوف�صكي 
العب عظيم، هداف كبري، لكنه تقدم يف العمر، لدي  “ليفاندوف�صكي 
العمر،  ذل��ك  يف  الع��ب  اأج��ل  من  مليون   60 اأو   50 دف��ع  ح��ول  �صكوك 
وطلبت  كوندي،  اأحب  “بينما  وختم:  الكبري«.  راتبه  اإىل  باالإ�صافة 
التوقيع معه، لكن مل يكن هناك اأموال.. يبلغ من العمر 23 عاًما، متاًما 

مثل اأراوخو، فهو مدافع عظيم”.

*وكاالت
غام�صا  موكوكو  يو�صوفا  ال�صاب  االأمل��اين  املهاجم  م�صتقبل  زال  ما 
داخل بورو�صيا دورمتوند، يف ظل تبقي عام واحد على انتهاء تعاقده.

النادي االأملاين ي�صعى جاهدا الإقناع �صاحب ال17 عاما بالتجديد، 
املو�صم  يف  االأول  الفريق  مع  م�صاركاته  قلة  من  الاعب  معاناة  رغم 
امل��درب  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  عن  “�صبورت1”  موقع  وك�صف  املن�صرم. 
باال�صتمرار  موكوكو  الإقناع  الكوالي�س،  يف  تريزيت�س  اإيدين  اجلديد 
داخل ملعب �صيجنال اإيدونا بارك. واأ�صار اإىل كون املدرب االأملاين اأحد 
 210 ملدة  املا�صي  املو�صم  �صارك  الذي  موكوكو،  بقدرات  املعجبني  اأبرز 

دقائق فقط على مدار 15 مباراة حتت قيادة ماركو روزه.

*وكاالت
املقدم  العر�س االأخري  اإ�صباين، عن تفا�صيل  ك�صف تقرير �صحفي 
الفريق،  مهاجم  دميبلي،  عثمان  للفرن�صي  بر�صلونة،  نادي  اإدارة  من 

لتجديد عقده.
يونيو/حزيران  �صهر  بنهاية  بر�صلونة،  مع  دميبلي  عقد  وينتهي 
اجلاري، ومع نهاية ال�صهر �صتنتهي مهلة التجديد التي حددها البار�صا.

وبح�صب �صحيفة “�صبورت” االإ�صبانية، فاإن اإدارة بر�صلونة قدمت 
عر�صا اأخرًيا بقيمة 6 مايني يورو �صنوًيا كراتب �صايف، باالإ�صافة اإىل 

املتغريات التي قد ت�صل اإىل 1.5 مليون يورو.
مو�صى  ي��رد  اأن  بر�صلونة،  ن��ادي  “يتوقع  ال�صحيفة:  واأ�صافت 
املقبل،  اخلمي�س  يوم  قبل  باأخرى  اأو  بطريقة  دميبلي  وكيل  �صي�صوكو 

حيث تنتهي مهلة عر�س البار�صا«.
بورو�صيا  من  قادما   ،2017 �صيف  يف  لرب�صلونة  دميبلي  وان�صم 
�صنوات  اخلم�س  وخال  ي��ورو،  مايني   105 مقابل  االأمل��اين  دورمتوند 
هدفا،   32 و�صجل  مباراة،   149 لعب  البلوجرانا  بقمي�س  ق�صاها  التي 

و�صنع 34 اآخرين.

أبو عبيد يوضح سبب استقالته 
من نادي الحسين اربد

*وكاالت
 اأعلن ليث اأبو عبيد، مدير ن�صاط كرة القدم يف نادي احل�صني اربد، 

ا�صتقالته من من�صبه ب�صكل مفاجئ.
بداية  “لكل  الليلة:  في�صبوك  يف  ح�صابه  عرب  عبيد  اأب��و  وكتب 
كان  �صياأتي، حيث  اليوم  اأن هذا  متاأكدا  نهاية، وهذا هو احلال، كنت 
ما كان عليه قدميا، واحلمد اهلل  اإىل  الكيان  يعود  اأن  الوحيد  حلمي 
باإذن  اأجمل  �صيكون  والقادم  اأيامه،  اأجمل  حاليا  يعي�س  النادي  فاإن 

اهلل«.
من  عملت  حيث  ال�صمري،  مرتاح  واأنا  با�صتقالتي  “اأتقدم  واأ�صاف: 

اأجل الكيان، و ليبقى ا�صم نادي احل�صني عاليا.
ولي�س  الن�صاط،  مدير  مبوقع  العمل  عن  “ا�صتقالتي  واأك��م��ل: 

كم�صجع وعا�صق لنادي احل�صني اربد لاأبد«. 
واو�صح: “ا�صتقالتي جاءت لظروف خا�صة والتجاهل غري املقبول 
اأترك  الهرم، وحتى ال  راأ�س  بالن�صبة يل، ومقبول لاإدارة باعتبارها 
املجال الأي �صخ�س  ليكون عرثة بطريق اداره النادي ورئي�صها حيث مل 

يق�صروا مع الفريق وال مع النادي ككل«.
 وختم اأبو عبيد كامه :” اأمتنى من اجلمهور البقاء �صفا واحدا 
لكل  حلما  ت�صكل  بطولة  باحراز  املو�صم  يكتمل  حتى  واح��دة  وكتلة 

م�صجع”.

*وكاالت
اأخرية  فر�صة  ه��ازارد،  اإيدين  البلجيكي،  جنمه  مدريد  ريال  منح 

ال�صتعادة الثقة يف املو�صم املقبل، بح�صب تقرير �صحفي.
يف  مدريد  لريال  انتقاله  منذ  االإ�صابات،  توايل  من  هازارد  وعانى 
�صيف 2019، قادًما من ت�صيل�صي مقابل 100 مليون يورو، ومل ي�صتطع 

ترك اأي ب�صمة مع املريينجي. 
اجلديد  املو�صم  ف��اإن  االأملانية،   ”1 “�صبورت  �صحيفة  وبح�صب 
 3 بعد  برنابيو،  �صانتياجو  داخ��ل  لهازارد  االأخ��رية  الفر�صة  �صيكون 
موا�صم خميبة لاآمال ب�صبب االإ�صابات املتكررة، باالإ�صافة اإىل تراجع 

م�صتواه الفني.
وقد يعتمد كارلو اأن�صيلوتي، املدير الفني للفريق امللكي، على هازارد 
فيني�صيو�س  الربازيلي،  الثنائي  �صغل  مع  خا�صة  االألعاب،  �صناعة  يف 

جونيور ورودريجو، ملركزي اجلناح. 
�صيف  حتى  ال��ري��ال  م��ع  بعقد  ال�صابق  ت�صيل�صي  جن��م  ويرتبط 
البلوز  بوابة  الربميريليج، من  اإىل  بالعودة  ا�صمه  ارتبط  2024، وقد 

اأو اآر�صنال.

*وكاالت
اأبناء  واحت��اد  ال�صهابية  مباراة  تاأجيل  القدم،  كرة  احت��اد  قرر 
العقبة �صمن دوري الدرجة الثالثة ملو�صم 2022، والتي كانت مقررة 
معان،  االأمرية هيا يف  ملعب  املقبل على  م�صاء اخلمي�س  عند اخلام�صة 

لتقام يوم اجلمعة املقبل على نف�س امللعب وبذات التوقيت.
وياأتي قرار التاأجيل بناء على طلب فريق ال�صهابية لتزامن اإقامتها 

مع اإعادة انتخابات جمل�س اإدارة النادي.
كانت  والتي  وعنجرة  كفرجنة  مباراة  تقدمي  تقرر  املقابل،  يف 
لتقام  جر�س،  ملعب  على  املقبل  ال�صبت  م�صاء  اخلام�صة  عند  مقررة 

اجلمعة املقبل بذات التوقيت على ملعب كنعان عزت.
وجاء قرار تقدمي املباراة، ب�صبب تقارب عدد النقاط بني الفرق 
الأندية  اخلام�صة  املجموعة  عن  الثاين  الدور  اإىل  لانتقال  املر�صحة 
حمافظة عجلون، وبهدف اإقامة مواجهات املجموعة بنف�س التوقيت.

ريال مدريد يمنح هازارد فرصة أخيرة

اتحاد كرة القدم يجري 
تعديال على مواعيد مباراتين

فرناندينيو يعود
 لناديه األم في البرازيل

تأُهل األردني شلباية للدور الثاني 
من البطولة الدولية لتنس الناشئين

تعيين جالل مدربا لفريق معان لكرة القدم

*وكاالت
االأمري  كاأ�س  الهال، لقب دوري  ح�صد 
حممد بن �صلمان، بعد حتقيقه لفوز ثمني 
املباراة  يف   ،1-2 بنتيجة  الفي�صلي  على 
اجلولة  ختام  يف  االإث��ن��ني،  اأقيمت  التي 
فهد  امللك  ملعب  على  البطولة،  من   30 ال 

الدويل.
نقطة،   67 اإىل  ر�صيده  الهال  ورفع   
نقطة(   65( ج��دة  احت��اد  على  متفوقا 
اأه��داف  ب��دون  الباطن  م��ع  ت��ع��ادل  ال��ذي 
اجلوهرة  ملعب  �صهدها  التي  امل��ب��اراة  يف 
اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  م��دي��ن��ة  يف  امل�����ص��ع��ة 

الريا�صية.
يلو،  دوري  اإىل  الفي�صلي  هبط  بينما 
يف  نقطة   33 عند  ر�صيده  جتمد  اأن  بعد 

املركز الرابع ع�صر.
وح��ق��ق ال��ه��ال ال��ل��ق��ب ال��ث��ال��ث على 
ال���ت���وايل، وال��ث��ام��ن ع�����ص��ر يف ت��اري��خ��ه، 
ال�صت  ال�����ص��ن��وات  يف  اخل��ام�����س  وال��ل��ق��ب 
تاريخ  يف  ع��ودة  اأف�صل  وحقق  االأخ���رية، 
الدوري ال�صعودي، بعد اأن كان يف�صله عن 

االحتاد املت�صدر ال�صابق 16 نقطة.

���ص��ج��ل ث��ن��ائ��ي��ة ال���ه���ال ال��ن��ي��ج��ريي 
و64،   ،7 الدقيقتني  يف  اإيجالو  اأودي���ون 
يف  فيريا  كاي�صون  للفي�صلي  �صجل  بينما 

.70 الدقيقة 
ب���داأ ال��ه��ال امل���ب���اراة م��ن��دف��ع��ا نحو 
ال��ه��ج��وم، ومت��ك��ن اإي��ج��ال��و م���ن اف��ت��ت��اح 
الدقيقة  عند  للزعيم  مبكرا  الت�صجيل 
زميله  من  عر�صية  متريرة  بعد  ال�صابعة، 

. مي�صيل
عند  للفي�صلي  ت��ه��دي��د  اأول  وج���اء 
الدقيقة 20، عندما ف�صل دفاع الهال يف 
العب  و�صدد  �صيلفا،  دا  عر�صية  ت�صتيت 
لكنها  املعيوف  مرمى  ب��اجت��اه  الفي�صلي 

للدقة. افتقدت 
ف��اي��ق مرمى  ه�����ص��ام  ب��ع��ده��ا  واأن��ق��ذ   
يف  تدخل  بعدما  ث��ان،  ه��دف  م��ن  فريقه 
الربازيلي  ك��رة  واأب��ع��د  املنا�صب  ال��وق��ت 

ديلجادو.  مي�صيل 
يف  التعادل  يدرك  اأن  الفي�صلي  وكاد 
الدقيقة االأخرية من عمر ال�صوط االأول، 
عر�صية  اأب��ع��د  ال��ربي��ك  حم��م��د  اأن  اإال 
االأول  ال�����ص��وط  لينتهي  ب��وي��ل��ي،  م��ارت��ني 

الهال. بتقدم 
 ومت��ك��ن ال��ه��ال م��ن اإ���ص��اف��ة ال��ه��دف 
الدقيقة  يف  اإيجالو،  طريق  عن  الثاين 
لزميله  الكبري  املجهود  من  م�صتفيدا   ،64

. مي�صيل
بكاي�صون  الفي�صلي  م���درب  ودف���ع 
يف  ال��دو���ص��ري  عبدالرحمن  ع��ن  عو�صا 
الهال  م���درب  زج  بينما   ،65 الدقيقة 
ب��ن��ا���ص��ر ال��دو���ص��ري ب���دال م��ن ع��ب��داهلل 

عطيف.
 وبعد دخوله بدقائق قل�س كاي�صون 
حمكمة  راأ�صية  ب�صربة  للفي�صلي،  الفارق 
اأ���ص��ك��ن��ه��ا ع��ل��ى ي�����ص��ار امل��ع��ي��وف ال���ذي مل 

لها. �صاكنا  يحرك 
م���اري���ن���و����س  ال����ي����ون����اين   وح�������اول 
زي���ادة  الفي�صلي،  م���درب  اوزون��ي��دي�����س 
ال�صغط الهجومي، ودفع مبحمد ال�صعريي 
العمري، بدال من مارتني وح�صني  وحممد 
يف  ف�����ص��ل  ���ص��دي��ر  ع��ن��اب��ي  اأن  اإال  ���ص��امل، 
احلكم  ليطلق  ال��ه��ال،  مل��رم��ى  ال��و���ص��ول 
وتتويجه  ال��ه��ال  ف��وز  معلنا  �صافرته 

باللقب.

الوحدات يطوي صفحة 
الخسارة أمام الفيصلي

تعديل موعد نهائي كأس 
األردن للكرة الطائرة 2022

سحب قرعة دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم

كومان: برشلونة يعيش على الماضي.. 
وليفاندوفسكي تقدم في العمر

تيرزيتش مفتاح دورتموند 
لتحصين موكوكو

الكشف عن تفاصيل عرض 
برشلونة األخير لديمبلي

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
الدكتور  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  ق��ال   
االخ��رية  البنك  ق���رارات  ان  �صرك�س  ع��ادل 
ال�صيا�صة  اأدوات  على  الفائدة  اأ�صعار  برفع 
اال�صتقرار  على  للمحافظة  جاءت  النقدية 
ال��ن��ق��دي يف امل��م��ل��ك��ة، وال����ذي مُي��ث��ل ه��دف 
وجوهر عمل البنك املركزي، و�صعيًا الحتواء 

ال�صغوط الت�صخمية املُتوقعة.
ج��اء ذل��ك خ��ال ن��دوة ح��واري��ة نظمها 
ال��ي��وم  االأردين  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى 
يف  النقدية  “ال�صيا�صة  بعنوان  ال��ث��اث��اء، 

االأردن يف ظل التطورات الدولية الراهنة«.
وتوقع �صرك�س ان يرتاوح معدل الت�صخم 

حول 3.8 باملئة لعام 2022 كامًا.
املوؤثر االأكرب يف معدل الت�صخم  واكد ان 
اال�صعار  ارتفاع  نتيجة  ياتي  املتوقع  الكلي 
اأنواعها  مبختلف  والغذاء  للنفط  العاملية، 
حيث �صاهم هذان العامان بحوايل 83 باملئة 
ال�صهور  خ��ال  املُ�صجل  الت�صخم  معدل  من 
انه  اخلم�صة االأوىل من عام 2022، مو�صحا 
من  والطاقة  الغذاء  اأ�صعار  ا�صتثناء  حال  يف 
معدل الت�صخم الكلي، جند اأن معدل الت�صخم 
الأغرا�س  ا�صتخدامه  يتم  والذي  االأ�صا�صي، 
ال�صهور  خال  باملئة   1 عن  يقل  ال�صيا�صات، 
وه��ذا  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  اخلم�صة 
يعني اأن الت�صخم الناجم عن عوامل داخلية 
اأن  يتوقع  وال  مقبولة،  م�صتويات  �صمن  هو 

يتجاوز 2 باملئة حتى نهاية العام احلايل.
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأن  �صرك�س  واأ����ص���اف 
ال�صيا�صة  توجيه  على  ح��ر���س  بكل  عمل 
اال�صتقرار  بني  املوازنة  ي�صمن  مبا  النقدية 
النمو  دعم  يف  وامل�صاهمة  جهة،  من  النقدي 
ذلك  وجت�صد  اأخ��رى،  جهة  من  االقت�صادي 
لتخفيف  موازية  اإجراءات  اتخاذ  خال  من 
اأ�صعار الفائدة على االأفراد  اأثر قرارات رفع 
االقت�صادي  الن�صاط  وتعزيز  وال�صركات، 
الفائدة  ب�صكل عام، ومنها االإبقاء على �صعر 
الإع��ادة  املركزي  البنك  لربنامج  التف�صيلي 
متويل القطاعات االقت�صادية احليوية دون 
تغيري عند 1 باملئة للم�صاريع داخل حمافظة 
باقي  يف  للم�صاريع  باملئة  و0.5  العا�صمة، 
البنك  بربنامج  العمل  ومتديد  املحافظات، 
املركزي لدعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
وم�����ص��ت��وردي قطاع  وامل��ه��ن��ي��ني واحل��رف��ي��ني 
قيمته  البالغ  االأ�صا�صية  ال�صلع  من  اجلملة 
اإ�صافية  اأ�صهر  ثاثة  ملدة  دينار  مليون   700
حتى نهاية �صهر اأيلول 2022، باالإ�صافة اإىل 
للمقرت�صني �صمن  الفائدة  �صعر  االإبقاء على 

 2 يتجاوز  ال  ومبا  تغيري  دون  الربنامج  هذا 
باملئة .

و�صدد �صرك�س على التزام البنك املركزي 
الثابت  ال�صرف  �صعر  على  باحلفاظ  التام 
هذه  اأن  اإىل  ُم�صريًا  ال��دوالر،  مقابل  للدينار 
االقت�صاد  تخدم  زالت  وما  خدمت  ال�صيا�صة 
البنك  امتاك  ذل��ك  ويعزز  كثريًا،  الوطني 
االحتياطيات  م��ن  مريح  لر�صيد  امل��رك��زي 

االجنبية.
بها  تقوم  التي  الكبرية  اجل��ه��ود  وث��ّم��ن 
البنوك لتحفيز النمو االقت�صادي باعتبارها 
الوطني،  االقت�صاد  ال�صتقرار  اأ�صا�صيا  ركنا 
تداعيات  من  التخفيف  يف  بدورها  ُم�صيدًا 
بكل  ال�صركات واالفراد  جائحة كورونا على 
مبادرات  بتنفيذ  قيامها  خ��ال  من  ك��ف��اءة، 
م��وؤك��دًا  ومهنية،  بفعالية  امل��رك��زي  البنك 
اجلهاز  ومتانة  �صامة  على  ال�صياق  ذات  يف 
ال�صدمات  حتمل  على  وق��درت��ه  امل�����ص��ريف، 
املال  راأ���س  من  مرتفعة  مب�صتويات  لتمتعه 

وال�صيولة.
وتطرق �صرك�س خال الندوة اإىل اأجندة 
والتي  القادمة،  املرحلة  يف  املركزي  البنك 
االأول��وي��ات،  م��ن  العديد  طياتها  يف  حتمل 
اأه��م��ه��ا ال��ع��م��ل ب��ن��ه��ج ت�����ص��ارك��ي م���ع ق��ط��اع 
ال��ت��اأم��ني ب��ه��دف حت��دي��ث وت��ط��وي��ر االأط���ر 
كما  القطاع،  لهذا  والتنظيمية  الت�صريعية 
مركز  ا�صتحداث  على  العمل  بدء  عن  ك�صف 
يف  اال�صتثمار  لتعزيز  املالية  للتكنولوجيا 
بيئة  االأردن  وجعل  املالية،  التكنولوجيا 
خ�صبة حلوا�صن االأعمال، و�صعي البنك نحو 
اإطاق ا�صرتاتيجية وطنية جديدة لل�صمول 
العام  خال   )2025-2023( لاأعوام  املايل 
املركزي  البنك  ق��راءة  وا�صتعر�س  احل��ايل. 
للم�صهد االقت�صادي عامليًا وحمليًا، ُم�صريًا اإىل 
اأن االقت�صاد الوطني ي�صري بخطى ثابتة نحو 
التعايف من تداعيات اجلائحة، واأن اإجراءات 
البنك املركزي واحلكومة وال�صمان، �صاهمت 
مرحلة  اإىل  التدريجي  االنتقال  تاأمني  يف 
بن�صبة  ال�����ص��ادرات  ارتفعت  حيث  التعايف، 
فاقت 52 باملئة خال ال�صهور االأربعة االأوىل 
ال�صياحي  الدخل  وارتفع  احل��ايل،  العام  من 
ب�صكل يفوق التوقعات ليبلغ 1،203.9 مليون 
خال  باملئة   269.6 من��و  وبن�صبة  دي��ن��ار 

ال�صهور اخلم�صة االأوىل من العام احلايل.
االإدارية  الهيئة  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 
االإله  عبد  االأردين  اال�صرتاتيجيات  ملنتدى 
يف  ت��اأت��ي  احل��واري��ة  اجلل�صة  اأن  اخلطيب 
بدء  فمع  التعقيد،  بالغة  دولية  اأو�صاع  ظل 

جائحة  اأثار  من  االقت�صادي  التعايف  مرحلة 
كوفيد 19، انفجرت اأزمة اأوكرانيا التي اأدت 
الغذائية  وامل��واد  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع  اىل 
وال�صلع واىل زيادة اختال �صا�صل التزويد، 
وبداأت موجة ت�صخم قوية جتتاح اقت�صادات 
الدول الكربى مع ما تنتجه كل هذه العوامل 
ال��دول  اق��ت�����ص��ادات  على  عميقة  اآث���ار  م��ن 
النامية، م�صريًا اإىل اأن اأهمية هذا اللقاء مع 
اال�صتماع  يف  تكمن  املركزي  البنك  حمافظ 
مع  النقدية  ال�صيا�صة  تعامل  كيفية  اىل 
هذه التطورات، واحلوار معه حول اخليارات 
التخفيف  على  بلدنا  ت�صاعد  التي  املتاحة 
من  ق��در  ب��اأق��ل  املرحلة  ه��ذه  الجتياز  منها 
املعاناة على م�صتوى االقت�صاد الوطني وعلى 

م�صتوى معي�صة املواطن.
واأ�����ص����ارت امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ن��ت��دى 
بركات،  ن�صرين  االأردين  اال�صرتاتيجيات 
اىل اأن املنتدى ي�صعى ب�صكل دائم اإىل تعزيز 
احلوار الفعال والبناء ما بني القطاعني العام 
االقت�صادية،  امل�صتجدات  ح��ول  واخل��ا���س 
وال�صيا�صة  امل��رك��زي  البنك  اأن  اإىل  م�صرية 
ا�صتقرار  يف  حموريًا  دورًا  يلعبان  النقدية 
اأداء  من  اخلا�س  القطاع  ومتكني  االقت�صاد 
دوره يف العملية التنموية، وهو ما يطمح اإليه 
املنتدى يف الو�صول اإىل اقت�صاد قوي تناف�صي 
وم�صتدام بجهود القطاع اخلا�س، وبت�صاركية 

الفعاليات املختلفة يف االقت�صاد االأردين.
وبني املهند�س ب�صر جردانة ع�صو الهيئة 
االأردين  اال�صرتاتيجيات  ملنتدى  االإداري���ة 
ال�صيا�صة  اأن  احلوارية،  اجلل�صة  اأدار  والذي 
حتديات  حمليًا  تواجه  االأردن  يف  النقدية 
ب��امل��وازن��ة ب��ني احل��ف��اظ ع��ل��ى اال���ص��ت��ق��رار 
االقت�صادي،  النمو  متطلبات  وبني  النقدي، 
يتطلب  االقت�صادي  النمو  ان  اىل  م�صريًا 
اأ�صعار  تخفي�س  اأبرزها  تي�صريية  �صيا�صات 
فتتطلب  الت�صخم  �صغوطات  اأم��ا  الفائدة، 
اأ�صعار  ورف��ع  النقدية  ال�صيا�صة  يف  ت�صدد 
للمحافظة  اهمية ذلك  موؤكدًا على  الفائدة، 
جاذبية  وع��ل��ى  ال��ن��ق��دي  اال���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى 
ا�صاد  ال�صياق  ه��ذا  ويف  االأردين.  ال��دي��ن��ار 
الكبرية  امل��رك��زي  البنك  بجهود  ج��ردان��ة 
بحكمة  للتعامل  االآن  حتى  اتخذها  التي 
االقت�صادية  املتغريات  كافة  مع  وح�صافة 
برعاية  الفعالية  وكانت  والعاملية.  املحلية 
البنك  االأهلي،  البنك  االإ�صكان،  بنك  من  كل 
االإ�صامي،  االأردن، بنك �صفوة  العربي، بنك 

بنك االحتاد، وبنك القاهرة عمان. 
)برتا- رائف ال�صياب(

شركس: البنك المركزي ملتزم بالمحافظة 
على االستقرار النقدي في المملكة

سيجري الوطنية: تشكيل لجان 
للنهوض بقدرات المهندسين االردنيين

*عمان 
قال مدير عام �صركة الكهرباء الوطنية، رئي�س هيئة اإدارة جمعية 
»�صيجري« الوطنية االأردنية، املهند�س اجمد الروا�صدة، اإن العمل جار 
على ت�صكيل جلان حملية وجمموعات عمل يف اجلمعية للنهو�س بقدرات 

وخربات املهند�صني االأردنيني وت�صهيل اال�صتفادة من اخلربات العاملية.
االأردن-  �صيجري  “ندوة  فعاليات  افتتاح  خال  له  كلمة  يف  واأك��د 
“�صيجري”  جلنة  اأهمية  الثاثاء،  اآفاق الربط الكهربائي االإقليمي”، 
واالأكادمييني  ال�صناعيني  بني  الهوة  جت�صري  يف  االأردن��ي��ة  الوطنية 
ودور  الكهربائية  الطاقة  جم��ال  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
داعيا  التحديات،  ومناق�صة  املهند�صني  بني  اخلربات  تبادل  يف  اللجنة 
العلمية  املزايا  اإىل االنخراط فيها لا�صتفادة من  املهند�صني االأردنيني 

العاملية التي تتيحها الع�صوية فيها.
املبتكرة  الفنية  اإيجاد احللول  اأن �صيجري الوطنية ت�صهم يف  وبني 
التي تواجه اأنظمة الطاقة الكهربائية يف االأردن وتغذيتها من اخلرباء 
العامليني املنخرطني يف )�صيجري( العاملية، الفتا اإىل الدور الذي تلعبه 
اللجنة من خال برامج العمل والندوات يف مناق�صة موا�صيع فنية هامة 
ومنها مو�صوع )اآفاق الربط الكهربائي االإقليمي( ملا للمو�صوع من اأهمية 

بالغة.
الع�صاف، عر�صا حول  “�صيجري” املهند�س عيد  وقدم �صكرتري عام 
جلانها  خال  من  تعمل  العاملية  “�صيجري”  اأن  اإىل  م�صريا  اجلمعية، 
الوطنية املمثلة يف خمتلف دول العامل وتعترب �صيجري االأردن احدى 
هذه اللجان وتبذل ق�صارى جهدها لتحقيق الهدف املن�صود واملتمثل يف 
�صيجري  تنظمها  التي  املختلف  املوؤمترات  يف  املميزة  العلمية  امل�صاركات 
العمل  وجمموعات  الدار�صة  اللجان  ع�صوية  ويف  البلدان  خمتلف  يف 
الوطنية والعاملية يف خمتلف املجاالت اأنظمة الطاقة الكهربائية ال�16 

التي اعتمدتها �صيجري العاملية.
فيها  و�صارك  واحد  ليوم  عقدت  التي  الندوة  يف  امل�صاركون  وناق�س 
نحو 100 م�صارك، جمموعة حما�صرات تناول من خالها م�صاعد املدير 
الدهني  اأحمد  املهند�س  الوطنية  الكهرباء  �صركة  يف  للتخطيط  العام 
جتربة  م�صتعر�صا  وفوائده،  االإقليمي  االأردين  الكهربائي  الربط  اآفاق 
النظام الكهربائي االأردين واثر الربط يف ا�صتقرارية النظام الكهربائي 

لاأنظمة املرتبطة.
�صمية  االأم��رية  جامعة  من  حممد  اإبراهيم  عمر  الدكتور  وعر�س 
ت�صليط  مع  الكهربائية  االأنظمة  �صيناريوهات  مل�صتقبل  للتكنولوجيا، 

ال�صوء على متطلبات الربط الكهربائي واملتطلبات البيئية.
الطفيلة  جامعة  من  ال�صواورة  جمانة  الدكتورة  ا�صتعر�صت  كما 
على  للتغلب  الكهربائي  الربط  اأهمية  ح��ول  حالة  درا�صة  التقنية، 

حتديات الطاقة املتجددة وا�صتقراريتها.
مراد  املهند�س  االأردن  “�صيجري”  اأعمال  من�صق  عر�س  جانبه،  من 
جماالت  على  تتوزع   16 وعددها  اجلمعية  جلان  عمل  اآلية  العمري، 
اخلربات  تبادل  يف  ودورها  الكهربائية  الطاقة  اأنظمة  يف  االخت�صا�س 
مواكبة  على  تعمل  التي  املجاالت  هذه  عن  املنبثقة  العمل  وجمموعات 
مع  للت�صبيك  االأردنيني  للمهند�صني  فر�صة  وت�صكل  العلمية  امل�صتجدات 

نظرائهم يف العامل ون�صر اأبحاثهم العلمية يف املن�صات العاملية.
االأردن  “�صيجري”  يف  العليا  الفنية  اللجنة  رئي�س  بني  ب��دوره، 
“�صيجري”،  جلنة  الفنية  واالأن�صطة  دور  العدينات،  عبداهلل  الدكتور 

داعيا املهند�صني االأردنيني للتفاعل معها.
من  اال�صتفادة  بهدف   1989 ع��ام  تاأ�ص�صت  �صيجري  اأن  اإىل  ي�صار 
االأنظمة  تطوير  جم��ال  يف  ت��وف��ره  ال��ذي  والتقني  العلمي  ال��ت��ب��ادل 
العاملي  املجل�س  عن  منبثقة  جمعية  وه��ي  ال��ع��امل،  ح��ول  الكهربائية 
الأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الفولطية العالية )�صيجري العاملية( 
رائدة  منظمة  تكون  الأن  وت�صعى  باري�س  الفرن�صية  العا�صمة  ومقرها 

عامليا وخمت�صة بالطاقة الكهربائية.

القطاع التجاري يعزي 
بضحايا حادث العقبة

*عمان 
عن  اإدارتها  جمل�س  اأع�صاء  عن  نيابة  االأردن  جتارة  غرفة  اأعربت 
الكلورين يف  ت�صرب غاز  االأليم جراء  ب�صحايا احلادث  تعازيهم احلارة 

ميناء العقبة.
الثاثاء  بيان  يف  الكباريتي  نائل  االأردن  جتارة  غرفة  رئي�س  وقال 
“اإن القطاع التجاري مبختلف اأطيافه املتمثل بروؤ�صاء الغرف التجارية 
وجمال�س اإداراتهم ومنت�صبيهم وممثلي القطاعات التجارية ومنت�صبيها 
والعقبة  باأكمله،  الوطن  اإىل  احل��ارة  تعازيه  يقدم  اململكة،  بعموم 
خا�صة واأقارب وذوي �صهداء و�صحايا احلادثة، واأن يلهمهم اهلل ال�صرب 

وال�صلوان«.
عن  العقبة،  جت��ارة  غرفة  كذلك  يرتاأ�س  ال��ذي  الكباريتي  وع��رب 
خال�س متنيات القطاع التجاري واخلدمي باأن مين اهلل بال�صفاء العاجل 

على امل�صابني.
والطبية  االأمنية  الوطن  اأجهزة  ملختلف  والتقدير  ال�صكر  وق��دم 
العاملة يف مدينة العقبة، وامل�صت�صفيات الع�صكرية وامل�صت�صفى امليداين 
ا�صتجابتهم،  �صرعة  على  الطبية  بكوادرها  اخلا�صة  وامل�صت�صفيات 
اتخاذ  �صرورة  موؤكدا  اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة  و�صلطة 

جميع اإجراءات ال�صامة العامة.
واأ�صار الكباريتي اإىل اأهمية ميناء العقبة الذي يعد �صريانا جتاريا 

وحيويا مهما ال�صترياد وت�صدير الب�صائع وال�صلع للمملكة.

الفوسفات توقع اتفاقية لتزويد كروماندل 
الهندية بـ 100 الف طن من حامض الفوسفوريك

*عمان 
لتزويد  اتفاقية  اأخريا،  االأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  وقعت 
الفو�صفوريك  حام�س  من  طن  الف   100 ب�  الهندية  كروماندل  �صركة 

حتى نهاية �صهر كانون االأول املقبل.
املهند�س  الفو�صفات  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  االتفاقية،  ووقع 
عبد الوهاب الرواد، والرئي�س التنفيذي ل�صركة كروماندل ومدير عام 
�صركة اقريفيلد، بح�صور رئي�س جمل�س اإدارة الفو�صفات الدكتور حممد 

الذنيبات، ورئي�س جمل�س اإدارة كروماندل.
وقال الدكتور الذنيبات اإن االتفاقية ت�صاف اإىل �صجل االتفاقيات 
تعزيز  ي�صهم يف  ما  العاملية،  ال�صركات  من  مع عدد  ال�صركة  التي جتمع 
املزيد  العاملي، وجذب  الفو�صفات  �صوق  ال�صركة وح�صورها يف  تناف�صية 
من ال�صراكات، كما توؤ�ص�س ملرحلة جديدة من ال�صراكة طويلة االأمد مع 
�صركة كروماندل الرائدة يف �صناعة االأ�صمدة بالهند لتزويدها بحام�س 
للكيماويات  االأردن��ي��ة  الهندية  ال�صركة  تنتجه  ال��ذي  الفو�صفوريك 

واململوكة بالكامل ل�صركة مناجم الفو�صفات.
اأن ال�صركة �صتتعاقد مع �صركة كروماندل الهندية لتزويدها  وبني 
العام  من  االأخري  الربع  حتى  الداب  و�صماد  اخلام  االأردين  بالفو�صفات 

احلايل، والعام املقبل.
الذنيبات  الدكتور  زي���ارة  هام�س  على  االتفاقية  توقيع  وج��اء 
واملهند�س الرواد اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة، بحثا خالها مع 
�صركتي ديباك و )فاكت FACT( الهنديتني تزويدهما باحتياجاتهما 

من الفو�صفات وحام�س الفو�صفوريك.

*عمان 
بورزالت�صنيف  اأن�د  �صتاندرد  وكالة  ثبتت 
االأردين  االإ����ص���ام���ي  ل��ل��ب��ن��ك  االئ���ت���م���اين 
لالتزامات طويلة االأجل )B+( وااللتزامات 
 SACP وت�صنيف   )B( االأج����ل  ق�����ص��رية 
بدرجة )bb-(مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة .

ويف بيان �صحفي لوكالة �صتاندرد اأن�د بورز، 
االردين  اال�صامي  البنك  ان  بّينت  الثاثاء، 
يف  قوية  وم��رون��ة  م�صتقرًا  ماليًا  اداًء  اأظهر 
وال�صيا�صية  االقت�صادية  التحديات  مواجهة 

على  حمافظًا  باملنطقة،  املحيطة  واالقليمية 
مكانته الرا�صخة كاأكرب بنك ا�صامي يف االردن 
اال�صول.  جودة  يدعم  قوي  راأ�صمال  المتاكه 
حوايل  البنك  راأ�صمال  كفاية  ن�صبة  وو�صلت 
من  اأعلى  وهي   2021 عام  نهاية  يف  باملئة   23
لدى  راأ���ص��م��ال  كفاية  ملتطلبات  االدن���ى  احل��د 
البنك  حتقيق  جانب  اىل  االردن��ي��ة،  امل�صارف 
التمويات  وتنويع  العماء  ودائ���ع  يف  من��وًا 
ومبادىء  احكام  مع  املتوافقة  واال�صتثمارات 
ال�صريعة اال�صامية لت�صمل خمتلف القطاعات 

. وق���ال م��دي��ر ع��ام ال��ب��ن��ك، ال��دك��ت��ور ح�صني 
بورز  اأن�د  �صتاندرد  وكالة  ت�صنيفات  ان  �صعيد، 
ا�صرتاتيجيته  تنفيذ  جناح  على  توؤكد  للبنك 
املحافظة  مع  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف 
املوؤ�صرات  مبختلف  منو  م�صتويات  حتقيق  على 
التي  املميزة  امل�صرفية  مكانته  على  للحفاظ 
تتابع من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية، موؤكدًا 
ليبقى  اجل��ه��ود  خمتلف  تظافر  اهمية  على 
بت�صنيفات  يتمتع  االردين  اال�صامي  البنك 

ائتمانية جيدة ويحقق منوا م�صتداما .

وكالة ستاندرد أند بورز ُتّثبْت 
تصنيفها االئتماني للبنك اإلسالمي

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

*عمان 
اأم�س  ال�صمايل  يو�صف  والتموين،  والتجارة  ال�صناعة  وزير  افتتح 
االثنني، املعر�س االأردين للمطابخ وجتهيزاتها، يف قاعة عمان الكربى 
يف املدينة الريا�صية، وي�صتمر حتى االأول من متوز املقبل، من ال�صاعة 

الرابعة ع�صرًا وحتى العا�صرة م�صاًء.
ودعت جمعية ُم�صّدري ومنتجي االأثاث يف بيان الثاثاء، ال�صناعيني 
واملهند�صني واملقاولني ورجال االعمال والعاملني يف القطاعات امل�صاندة 
لقطاع املطابخ، اىل زيارة املعر�س واالطاع على اأحدث الت�صاميم التي 

ت�صارك بها ال�صركات العار�صة.
ولفتت اإىل اأن املعر�س ي�صم نخبة من ال�صركات ال�صناعية العاملة 
يف �صناعة املطابخ من اأع�صاء اجلمعية و�صركات موؤازرة عاملة يف جمال 
يف  ت�صتخدم  التي  الكيماوية  وال�صناعات  واالك�ص�صوارات  االأخ�صاب 
ال�صناعات اخل�صبية باالإ�صافة اإىل �صركة للتجهيزات املنزلية واأخرى 

لفاتر املياه.
من جهته اأبدى كل من الوزير ورئي�س غرفتي �صناعة االأردن وعّمان 
ال�صركات  واإمكانيات  باملعر�س  اإعجابهما  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 
العار�صة، موؤكدين �صرورة نقل جتربة هذا املعر�س لدول عربية دعمًا 

للقطاع.

معرض أردني للمطابخ وتجهيزاتها 
يستمر حتى األول من تموز
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 اهال وسهال ومرحبا 

 حياك اهلل في بلدك الثاني االردن 
حللتم اهال ووطأتم سهال

 يتقدم الدكتور واالعالمي 
 حسين الشاعر  
وأسرة مجلة نجوم 

 واضواء العربية 
بالترحيب بسعادة 

 االستاذ  وفضيلة الشيخ 

مصطفى 
سعد البياتي 

ابو الحارث  

حفظه اهلل ورعاه

ومشاركته بمؤتمر حماية 
البيئة والمناخ بالقانون 

الدولي اإلنساني من 
منظور إسالمي 

عضو المجلس العلمي العراقي


