
قبول 320 متقدًما للمسابقة القضائية
ان  *عمَّ

اأعلن اأمني عام املجل�س الق�ضائي الناطق الإعالمي 
با�ضم املجل�س، القا�ضي وليد كناكرية، الأربعاء، اأ�ضماء 
انطبقت  ممن  الق�ضائية  امل�ضابقة  لدخول  املر�ضحني 
عليهم ال�ضروط ال�ضكلية، والبالغ عددهم 320 مر�ضحا 
من اأ�ضل 352 متقدما، و�ضيخ�ضعون لمتحان حتريري 

يوم الثنني، املوافق 18 متوز املقبل.

ا�ضتبعد  م��ن  ل��ك��ل  ي��ح��ق  ����ه  َنّ اأ ك��ن��اك��ري��ه  وب���ني 
العامة  الأم��ان��ة  ل��دى  ب��الع��را���س  التقدم  طلبه 
من  اعتبارًا  اأي��ام   3 مدة  خالل  الق�ضائي  للمجل�س 
نهاية  ولغاية  احل��ايل،  حزيران   30 اخلمي�س  يوم 
الإلكروين  الربيد  خالل  من   ، متوز   2 ال�ضبت  يوم 
info@( الق�ضائي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة 

.)jc.jo
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رئيس الوزراء الفلسطيني وسفراء دول 
الخليج يقدمون العزاء بضحايا حادثة العقبة

الخرابشة: احتياطي خامات النحاس االستداللي 
في ابوخشيبة يقدر بحوالي 5ر1 مليون طن

خطة أمنية ومرورية بالتزامن 
مع بدء امتحانات التوجيهي

ترامب يرد على مساعدة سابقة أدلت 
بشهادة ضده في أحداث الكونغرس

غرفة عمليات الستقبال المالحظات 
واالستفسارات حول مجريات االمتحان 

150880 طالبا وطالبة 
يتقدمون المتحان الثانوية

ضبط  اعتداءات على خطوط 
رئيسة في البلقاء وجنوب عمان

الجيش السوداني ينفي أنباء 
عن أسر جنود إثيوبيين

*عمان 
اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  تلقى 
الدكتور  الفل�ضطيني  نظريه  من  هاتفيا  ات�ضال 
جلاللة  تعازيه  ع��ن  فيه  اأع���رب  ا�ضتية،  حممد 
الأردين  ولل�ضعب  وللحكومة  الثاين  عبداهلل  امللك 

ب�ضحايا حادثة العقبة.
واأعرب رئي�س الوزراء الفل�ضطيني عن متنياته 
العالقات  م��وؤك��دا  ال��ع��اج��ل،  بال�ضفاء  للم�ضابني 
التي  ال�ضقيقني  البلدين  بني  والرا�ضخة  الوثيقة 
حتظى برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخيه 

الرئي�س الفل�ضطيني حممود عبا�س.
وتقديره  �ضكره  عن  اخل�ضاونة  اأع��رب  ب��دوره، 
ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  م���وؤك���دا  الفل�ضطيني،  ل��ن��ظ��ريه 
البلدين  قيادتي  جتمع  التي  والرا�ضخة  الأخوية 

وال�ضعبني ال�ضقيقني.
ال��دك��ت��ور ب�ضر  ال������وزراء  وا���ض��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س 

الربعاء،  ال��وزراء  برئا�ضة  مكتبه  يف  اخل�ضاونة 
�ضفراء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
اإىل  التعازي  قدموا  الذين  اململكة،  لدى  املعتمدين 
الثاين و�ضمو الأمري احل�ضني  امللك عبداهلل  جاللة 
وال�ضعب  واحلكومة  العهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن 
ال�ضفاء  متمنني  العقبة،  حادثة  ب�ضحايا  الردين 

العاجل للم�ضابني.
ال��ذي  ال��ل��ق��اء  ال����وزراء خ��الل  واع���رب رئي�س 
الدكتور  الوزراء  رئا�ضة  ل�ضوؤون  وزير دولة  ح�ضره 
الأخوية  للمواقف  تقديره  عن  اجل��ازي  اإبراهيم 
و�ضعوب  وحكومات  قادة  عنها  عرب  التي  ال�ضادقة 
هذه  ان  اىل  لفتا  ال�ضقيقة  العربي  اخلليج  دول 
الأردن  بني  الرا�ضخة  العالقات  تعك�س  املواقف 
التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  ودول 
عبداهلل  امللك  جاللة  واهتمام  برعاية  حتظى 

الثاين واإخوانه قادة الدول اخلليجية.

*عمان 
اخلراب�ضة،  �ضالح  الدكتور  املعدنية،  وال��روة  الطاقة  وزير  قال 
الأربعاء، اإن نتائج اأعمال ال�ضت�ضكاف عن النحا�س التي اأجرتها �ضركة 
)�ضولف�ضت( يف منطقة اأبو خ�ضيبة اأظهرت وجود احتياطي، ومقداره 

175 األف طن وفق ما اأظهرت عمليات احلفر وال�ضتك�ضاف املتقدمة.
ت�ضلمتها  التي  البيانات  اأن  �ضحفي،  ت�ضريح  يف  اخلراب�ضة،  واأو�ضح 
النحا�س  خام  من  مب�ضرة  احتياطات  وجود  توؤكد  ال�ضركة  من  الوزارة 
ون�ضب تراكيز جيدة، واأن التوقعات ت�ضري اإىل احتمالية الو�ضول اإىل 
طن  األ��ف   600 بني  ت��راوح  بكميات  ا�ضتدليل  جيولوجي  احتياطي 
اإىل 5ر1 مليون طن، مبينا اأنه يف حال التو�ضل اإىل اتفاقية تنفيذية 

�ضرتفع هذه الكميات اإىل نحو 3 اأ�ضعاف خالل الأعمال التعدينية.
فيفا،  منطقة  يف  النحا�س  عن  ال�ضتك�ضاف  باأعمال  يتعلق  وفيما 
النحا�س مع  ال�ضخور وخامات  اأنواع  الدرا�ضات ت�ضابها يف  اأظهرت  فقد 
اأكدته  ما  وهو  �ضانا  منطقة  يف  خالد  ووادي  النحا�س  خربة  منطقة 

نتائج العينات.
تابع �س2

*عمان 
با�ضرت مديرية الأمن العام، بتنفيذ خطتها الأمنية املتزامنة مع 

بدء امتحانات الثانوية العامة للدورة ال�ضيفية لعام 2022.
حر�ضًا  وذل��ك  والأمني،  امل��روري  اجلانبني  على  اخلطة  وا�ضتملت 
على امل�ضاهمة وتوفري البيئة واحلماية الأمنية املنا�ضبة داخل قاعات 
المتحان ويف حميطها؛ لتمكني الطلبة من تقدمي امتحاناتهم ب�ضهولة 
دت املديرية اأن اخلطة  وي�ضر ودون وجود اأية م�ضاكل اأو معيقات. واأكَّ
املعنية،  ال�ضرطية  والوحدات  ال�ضرطة  مديريات  خالل  من  �ضُتنفذ 
لتوفري مظلة اأمنية خالل مراحل واأيام العملية المتحانية؛ للحيلولة 
دون وقوع ما يعكر �ضفو العملية المتحانية. وبيَّنت اأنه مت تخ�ضي�س 
الأ�ضئلة  لنقل  الالزمة  احلماية  لتاأمني  الأم��ن  رج��ال  من  ك��اٍف  ع��دد 

واحلفاظ عليها قبل وبعد انتهاء المتحانات.
النجدة  ودوري��ات  املرورية  الإدارات  �ضتقوم  امل��روري  اجلانب  ويف 
الأقاليم  قيادات  مع  والتن�ضيق  بالتعاون  الأمني  النت�ضار  بزيادة 
ومديريات ال�ضرطة ل�ضبط جميع املخالفات املرورية اخلطرة واملعطلة 

ل�ضري احلياة الطبيعية وامل�ضببة لالزدحامات املرورية.
اخلدمات  بتقدمي  امل��دين  الدفاع  خالل  من  املديرية  �ضتقوم  كما 
خالل  من  احلاجة  عند  المتحان  قاعات  داخل  الطارئة  الإ�ضعافية 

امل�ضعفني املوجودين يف املراكز واملدار�س كافة.

*واشنطن
ترامب،   دونالد  ال�ضابق  الأمريكي  للرئي�س  �ضابقة  م�ضاعدة  قالت 
اإنه حاول قيادة �ضيارته الرئا�ضية عنوة يف ال�ضاد�س من يناير 2021 
عندما رف�س مرافقوه الأمنيون ا�ضطحابه اإىل مبنى الكونغر�س حيث 

كان اأن�ضاره يقومون باأعمال �ضغب.
اأن بع�س موؤيديه  باأن ترامب رف�س املخاوف من  امل�ضاعدة  و�ضهدت 
ذلك  يف  الأبي�س  البيت  خ��ارج  الناري  خطابه  ب�ضبب  جتمعوا  الذين 
اليوم كانوا يحملون بنادق، وطلب من الأمن التوقف عن فح�س احل�ضور 

با�ضتخدام اأجهزة ك�ضف مغناطي�ضية حتى يبدو احل�ضد اأكرب

*عمان 
امتحان  جل�ضات  اأوىل  اخلمي�س  ال��ي��وم  ت��ب��داأ 
 /2022 لعام  العامة  الثانوية  الدار�ضة  �ضهادة 
المتحان العام، مب�ضاركة 204138 طالبا وطالبة، 
منهم 124415 من الطلبة النظاميني، و79768 من 

طلبة الدرا�ضة اخلا�ضة.
وقال اأمني عام وزارة الربية والتعليم لل�ضوؤون 
ك��وادر  اإن  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية 
الوزارة يف املركز وامليدان هياأت البيئة المتحانية 
واملياه،  املنا�ضبة،  املقاعد  توفري  حيث  من  املالئمة، 
كذلك  وراع��ت  اإنارتها،  وح�ضن  القاعات  وتهوية 
حيث  من  الإع��اق��ة،  ذوي  من  الطلبة  احتياجات 
يف  ت��ك��ون  بحيث  ال��ق��اع��ة  اإىل  ال��و���ض��ول  �ضهولة 
ك��ودات  امل��م��رات وف��ق  الأر���ض��ي، وت��وف��ري  الطابق 
البناء اخلا�ضة بهم اإىل غريها من متطلبات البيئة 

المتحانية املنا�ضبة لكل اإعاقة.

�ضحفي  ت�ضريح  يف  العجارمة  الدكتور  وب��ني 
الأربعاء، اأن الوزارة �ضكلت غرف عمليات يف املركز 
وال�ضتف�ضارات  املالحظات  ل�ضتقبال  وامل��ي��دان 
حول جمريات امتحان الثانوية العامة من الطلبة 
القائمة  الكوادر  وجميع  الأمور  واأولياء  واملعلمني 

على عقد المتحان.
ال��ي��وم  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��ا   150880 وي��ت��ق��دم 
الثانوية  امتحان  لبدء  الأول  اليوم  يف  اخلمي�س 

2022 موزعني على الفروع كافة.
ون�ضرت الوزارة توزيع اأعداد الطلبة املتقدمني 
ف��روع��ه��م،  بح�ضب  الأول  ي��وم��ه  يف  ل��الم��ت��ح��ان 
 ،75843 الأدب����ي   ،57135 العلمي  ك��ال��ت��ايل: 
 ،5829 ال�ضناعي   ،3276 الزراعي   ،112 ال�ضرعي 
 ،7141 امل��ن��زيل  الق��ت�����ض��اد   ،1527 ال��ف��ن��دق��ي 

املعلوماتي 15، ال�ضحي 2.
تابع �س2

*عمان 
مع مديرية  بالتعاون  والري  املياه  وزارة  نفذت 
المن العام، حملة اأمنية لزالة العتداءات على 
وام  ال�ضليحي  مناطق  يف  رئي�ضية  مياه  خطوط 
الدنانري يف حمافظة البلقاء، ومناطق جنوب عمان 
وتزويد  م��زارع  لري  ت�ضتخدم  والرامة(  )�ضالية 
و�ضهاريج  �ضباحة  برك  وتعبئة  �ضياحية  �ضاليهات 

خمالفة وبيعها.
ان  �ضحفي الأرب��ع��اء،  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
لإحكام  املتوا�ضلة  اجل��ه��ود  �ضمن  ت��اأت��ي  احلملة 
مناطق  جميع  يف  امل��ي��اه  م�����ض��ادر  على  ال�ضيطرة 
يف  اعتداء   13 �ضبط  مت  اأن��ه  اىل  م�ضرية  اململكة، 
 11 منها  ع��م��ان،  جنوب  وال��رام��ة  �ضالية  مناطق 
اعتداء ل�ضحب مياه من خطوط ناقلة لتعبئة برك 

خمالفة،  �ضهاريج  وتعبئة  مزارع  وتزويد  �ضباحة 
متت  حيث  خمالفني،  بئرين  �ضبط  اىل  اإ�ضافة 
اخلا�ضة  ال�ضبوطات  واإع��داد  الع��ت��داءات  ازال��ة 

بالواقعة.
اعتداءين  �ضبط  مت  البلقاء  حمافظة  ويف 
يف  كبرية  م���زارع  لتزويد  رئي�ضية  خطوط  على 
خطوط  و�ضحب  الدنانري  وام  ال�ضليحي  مناطق 
ازالة  احلملة  خالل  ومت  طويلة،  مل�ضافات  خمالفة 

العتداءات واإعداد ال�ضبوطات اخلا�ضة .
مثل  عن  الب��الغ  اىل  اجلميع،  ال���وزارة  ودع��ت 
املائي،  التزويد  على  توؤثر  التي  العتداءات  هذه 
للمناطق،  التزويد  يف  كبرية  باإرباكات  وتت�ضبب 
اجلهات  وكافة  الدائم  املواطنني  بتعاون  م�ضيدة 

لإجناح جهودها يف هذه احلملة.

*اخلرطوم
ال�ضودانية  القوات  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  فند 
حتركات  ح��ول  املنت�ضرة  الأن��ب��اء  بع�س  امل�ضلحة 

اجلي�س ال�ضوداين، واأ�ضره جلنود اإثيوبيني.
امل�ضلحة  القوات  با�ضم  الر�ضمي  للناطق  ووفقا 
يف ال�ضودان، فاإن اأنباء تواترت الثالثاء على بع�س 
من�ضوبة  الإلكرونية،  واملواقع  الف�ضائية  القنوات 
للجي�س ال�ضوداين وم�ضادر ع�ضكرية، عن حتركات 

للقوات واأ�ضر جنود اإثيوبيني مبنطقة الف�ضقة.

واأكد امل�ضدر ل�ضكاي نيوز عربية اأن هذه الأنباء 
القوات امل�ضلحة  وتوؤكد  وم�ضللة«.   �ضحيحة  “غري 
ال�ضودانية عدم اإ�ضدارها اأي ت�ضريحات اأو بيانات 
الإلكرونية،  املواقع  من  لغريها  اأو  القنوات  لهذه 
ال�ضودان  ح��دود  على  باملوقف  يتعلق  �ضاأن  اأي  يف 
الوحيد  امل�ضدر  باأنه  املكتب  ن��وه  كما  ال�ضرقية. 
واأن  ال�ضودانية،  امل�ضلحة  القوات  لأخبار  املعتمد 
ن�ضر اأي حمتوى لأي م�ضدر غريه تتحمل م�ضئوليته 

وتبعاته القانونية جهة الإ�ضدار.

*عمان 
ب�ضر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�س  ا�ضتهلَّ 
جمل�س  جلل�ضة  ت��روؤُّ���ض��ه  اخل�����ض��اون��ة، 
�ضحايا  على  م  بالرحُّ الأربعاء،  ال��وزراء، 
ة  احلارَّ التَّعازي  وتقدمي  العقبة،  حادثة 
فاء  بال�ضِّ ياته  ومتنِّ وذوي��ه��م،  اأهلهم  اإىل 

العاجل للم�ضابني.
اجلل�ضة،  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  ولفت 
اأوع���ز  ال���ذي  ��ح��ق��ي��ق  ال��تَّ ف��ري��ق  اأنَّ  اإىل 
بت�ضكيله فور وقوع احلادثة برئا�ضة وزير 
يعمل  زال  ما  اي��ه،  ال��ف��رَّ م��ازن  اخليَّة  الدَّ
من  اعة،  ال�ضَّ م��دار  وعلى  ت�ضكيله،  منذ 
حول  الكاملة  النتائج  اإىل  الو�ضول  اأجل 

احلادثة.
و�ضل  الفريق  اأنَّ  اخل�ضاونة  ���د  واأكَّ
��ح��ق��ي��ق،  ال��تَّ م��ن  م��ة  م��ت��ق��دِّ م��راح��ل  اإىل 
�ضفافيَّة  بكلِّ  نتائجه  عن  الك�ضف  و�ضيتمُّ 
النتهاء  عند  العام  ل��ل��راأي  ومو�ضوعيَّة 
من التحقيق ب�ضكل كامل، كما �ضيتمُّ و�ضع 

عاء العام. النتائج اأمام الدِّ
واأ�ضاد رئي�س الوزراء باجلهود احلثيثة 
ول��ة،  ال��دَّ �ضات  موؤ�ضَّ جميع  بذلتها  ال��ت��ي 
م��ن ك����وادر ال���ّدف���اع امل����دين، واخل��دم��ات 
ة  ال�ضحَّ وزارة  وك���وادر  امللكيَّة،  الطبيَّة 

التي  اجل��ه��ات  وجميع  اخل��ا���س،  والقطاع 
الهواء  �ضالمة  من  د  للتاأكُّ جهودها  �ضاندت 
البيئة  ك��وزارة  وغريها،  وامع  وال�ضَّ واملياه 
وخمتلف  ��ة  امل��ل��ك��يَّ ��ة  ال��ع��ل��م��يَّ ��ة  واجل��م��ع��يَّ

�ضات املعنيَّة. املوؤ�ضَّ
واأ�ضار اإىل اأنَّ جميع هذه اجلهود جاءت 

وتوجيه  مبا�ضر  واإ�ضراف  حثيثة  مبتابعة 
الَثّاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من  م�ضتمّر 
الثاين  عبداهلل  بن  احل�ضني  الأم��ري  و�ضمّو 
ال�ضتجابة  اأنَّ  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��ه��د.  ويّل 
ُبذلت،  التي  الكبرية  واجل��ه��ود  ��ة،  ال��ف��وريَّ
جميع  بني  والتَّناغم  املبا�ضر  والتَّن�ضيق 

احلياة  عودة  يف  �ضاهم  ة  املخت�ضَّ الأجهزة 
اإىل طبيعتها يف العقبة خالل اأقلِّ من ع�ضر 
عادت  حيث  احلادثة،  وق��وع  بعد  �ضاعات 
واملوانئ  املالحة  وحركة  امل��راف��ق  جميع 
ب�ضكل  للعمل  العقبة  مدينة  يف  واحل��دود 
طبيعي واآمن.                     تابع �س2

الخصاونة: سيتمُّ الكشف عن 
ة للرأي العام النتائج بكلِّ شفافيَّ *عمان 

غادر جاللة امللك عبداهلل الثاين اأر�س الوطن، 
الأربعاء، للم�ضاركة يف امللتقى القت�ضادي مبدينة 

�ضن فايل الأمريكية.
فيه  ي�ضارك  ال��ذي  ال�ضنوي،  امللتقى  ويعقد 
العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  وبرفقته  جاللته 
قيادات  بح�ضور  مت��وز،  �ضهر  يف  اأيداهو  ولي��ة  يف 
���ض��ي��ا���ض��ي��ة واق��ت�����ض��ادي��ة واإع���الم���ي���ة اأم��ريك��ي��ة 
ال�ضيا�ضية  والتحديات  ال�ضوؤون  ملناق�ضة  ودولية، 

والقت�ضادية العاملية وانعكا�ضاتها.
اأع��م��ال  ه��ام�����س  ع��ل��ى  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  ويلتقي 
ال�ضركات  روؤ�ضاء وممثلي عدد من كربيات  امللتقى، 
يف الوليات املتحدة والعامل، لت�ضليط ال�ضوء على 
الأردن  اأطلقها  التي  القت�ضادي  التحديث  روؤي��ة 
�ضمن  امل��درج��ة  ال�ضتثمارية  وال��ف��ر���س  اأخ���ريا 

القطاعات الواعدة فيها.
وتتبع م�ضاركة جاللته يف امللتقى زيارة خا�ضة.

الثاين،  �ضمو الأمري احل�ضني بن عبداهلل  واأدى 
ويل العهد، اليمني الد�ضتورية، نائبا جلاللة امللك، 

بح�ضور هيئة الوزارة.

مة فريق التَّحقيق في حادثة العقبة وصل إلى مراحل متقدِّ الملك يغادر أرض الوطن 
للمشاركة في ملتقى صن فالي

 الشخصية التربوية المثالية 

 المعلمة الرائعة المميزة 

ايمان علي الشرفاء
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*عمان 
ا���ض��ت��ه��لَّ رئ��ي�����س ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ب�ضر 
ال��وزراء،  جمل�س  جلل�ضة  تروؤُّ�ضه  اخل�ضاونة، 
ح��ادث��ة  �ضحايا  ع��ل��ى  ��م  ب��ال��رحُّ الأرب���ع���اء، 
اأهلهم  اإىل  احل��ارَّة  التَّعازي  وتقدمي  العقبة، 
فاء العاجل للم�ضابني. ياته بال�ضِّ وذويهم، ومتنِّ

اإىل  اجلل�ضة،  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  ولفت 
فور  بت�ضكيله  اأوع��ز  ال��ذي  التَّحقيق  فريق  اأنَّ 
مازن  اخليَّة  الدَّ وزير  برئا�ضة  احلادثة  وقوع 
ايه، ما زال يعمل منذ ت�ضكيله، وعلى مدار  الفرَّ
اعة، من اأجل الو�ضول اإىل النتائج الكاملة  ال�ضَّ

حول احلادثة.
اإىل  و�ضل  الفريق  اأنَّ  اخل�ضاونة  ���د  واأكَّ
الك�ضف  و�ضيتمُّ  التَّحقيق،  من  مة  متقدِّ مراحل 
للراأي  ومو�ضوعيَّة  �ضفافيَّة  بكلِّ  نتائجه  عن 
كامل،  ب�ضكل  التحقيق  من  النتهاء  عند  العام 

عاء العام. كما �ضيتمُّ و�ضع النتائج اأمام الدِّ
احلثيثة  باجلهود  ال���وزراء  رئي�س  واأ���ض��اد 
ولة، من كوادر  �ضات الدَّ التي بذلتها جميع موؤ�ضَّ

امللكيَّة،  الطبيَّة  واخل��دم��ات  امل���دين،  ال��ّدف��اع 
ة والقطاع اخلا�س، وجميع  وكوادر وزارة ال�ضحَّ
د من �ضالمة  اجلهات التي �ضاندت جهودها للتاأكُّ
وامع وغريها، كوزارة البيئة  الهواء واملياه وال�ضَّ
�ضات  املوؤ�ضَّ وخمتلف  امللكيَّة  العلميَّة  واجلمعيَّة 

املعنيَّة.
جاءت  اجلهود  ه��ذه  جميع  اأنَّ  اإىل  واأ���ض��ار 
وتوجيه  مبا�ضر  واإ���ض��راف  حثيثة  مبتابعة 
و�ضمّو  الَثّاين  امللك عبداهلل  م�ضتمّر من جاللة 

الأمري احل�ضني بن عبداهلل الثاين ويّل العهد.
��ة،  ال��ف��وريَّ ال���ض��ت��ج��اب��ة  اأنَّ  اإىل  ول��ف��ت 
واجلهود الكبرية التي ُبذلت، والتَّن�ضيق املبا�ضر 
�ضاهم  ة  املخت�ضَّ الأجهزة  جميع  بني  والتَّناغم 
يف عودة احلياة اإىل طبيعتها يف العقبة خالل 
اأقلِّ من ع�ضر �ضاعات بعد وقوع احلادثة، حيث 
واملوانئ  املالحة  وحركة  املرافق  جميع  عادت 
واحلدود يف مدينة العقبة للعمل ب�ضكل طبيعي 

واآمن.
التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  اخل�ضاونة  ه  ونوَّ

التي  العقبة،  مدينة  يف  امل�ضت�ضفيات  بذلتها 
الكفاءة  مبنتهى  امل�ضابني  مبعاجلة  ق��ام��ت 
امل��ي��داين  امل�ضت�ضفى  يف  ���ض��واًء  ��ة،  واحل��رف��يَّ
وم�ضت�ضفى  زايد(  بن  د  حممَّ يخ  ال�ضِّ )م�ضت�ضفى 
الأم����ري ه��ا���ض��م ال��ع�����ض��ك��ري، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
ر  تق�ضِّ مل  التي  اخلا�س  القطاع  م�ضت�ضفيات 
الكفوؤة  الطبيَّة  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  اأي�����ض��ًا 
بذلتها  ال��ذي  اجل��ه��ود  اإىل  لف��ت��ًا  للم�ضابني، 
العربي،  اجلي�س   – الأردنيَّة  امل�ضلَّحة  ات  القوَّ
اإعدادها مظلَّة طوارئ، وبحمد  بالإ�ضافة اإىل 
على  قادرة  العقبة  يف  امل�ضت�ضفيات  كانت  اهلل، 
من  اأك��ر  ت�ضغل  مل  التي  الإ�ضابات  ا�ضتيعاب 

ة املتوفرة. ريريَّ عة ال�ضَّ ن�ضف ال�ضِّ
الذي  الكبري  ور  بالدُّ ال��وزراء  رئي�س  واأ�ضاد 
بذله الإعالم من خالل نقل املعلومة احلقيقيَّة 
م��ن م�����ض��ادره��ا، والب��ت��ع��اد ع��ن الإ���ض��اع��ات. 
الذين  العقبة  يف  املواطنني  بوعي  اأ�ضاد  كما 
وكانوا  ة  املخت�ضَّ الأجهزة  لتعليمات  ا�ضتجابوا 

عونًا لهم خالل هذه احلادثة الأليمة.

*عمان 
امتحان  اأوىل جل�ضات  اليوم اخلمي�س  تبداأ 
 /2022 لعام  العامة  الثانوية  الدار�ضة  �ضهادة 
طالبا   204138 مب�ضاركة  ال��ع��ام،  المتحان 
وطالبة، منهم 124415 من الطلبة النظاميني، 

و79768 من طلبة الدرا�ضة اخلا�ضة.
والتعليم  الربية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 
لل�ضوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اإن 
البيئة  هياأت  وامليدان  املركز  يف  الوزارة  كوادر 
املقاعد  توفري  حيث  من  املالئمة،  المتحانية 
وح�ضن  القاعات  وتهوية  وامل��ي��اه،  املنا�ضبة، 
الطلبة  احتياجات  كذلك  وراع���ت  اإن��ارت��ه��ا، 
الو�ضول  �ضهولة  حيث  من  الإع��اق��ة،  ذوي  من 
الأر�ضي،  الطابق  يف  تكون  بحيث  القاعة  اإىل 
اخلا�ضة  البناء  ك��ودات  وفق  املمرات  وتوفري 
بهم اإىل غريها من متطلبات البيئة المتحانية 

املنا�ضبة لكل اإعاقة.
وبني الدكتور العجارمة يف ت�ضريح �ضحفي 
عمليات  غ��رف  �ضكلت  ال���وزارة  اأن  الأرب��ع��اء، 
يف امل��رك��ز وامل���ي���دان ل���ض��ت��ق��ب��ال امل��الح��ظ��ات 
وال�ضتف�ضارات حول جمريات امتحان الثانوية 
الأم��ور  واأول��ي��اء  واملعلمني  الطلبة  من  العامة 

وجميع الكوادر القائمة على عقد المتحان.
المتحان  هذا  تعقد  الوزارة  اأن  اإىل  ولفت 
مع  وفاعلية  كفاءة  بكل  والتن�ضيق  بال�ضراكة 
املوؤ�ض�ضات امل�ضاندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية 
وو�ضائل  ال�ضحة،  ووزارة  اأجهزتها،  مبختلف 

الإعالم.
اجلوية  للظروف  وم��راع��اة  اأن��ه  واأو���ض��ح 
ي�ضمح للطلبة بالدخول اإىل القاعات قبل بدء 
قاعات  اإىل  احل�ضور  الطلبة  داعيا  المتحان، 
على  والركيز  املحدد،  الوقت  قبل  المتحان 
قد  �ضائعات  اأي  اإىل  اللتفات  وعدم  درا�ضتهم 
املعلومات  وا�ضتقاء  الم��ت��ح��ان،  ح��ول  ت�ضدر 

ال�ضحيحة من م�ضادرها الر�ضمية.
النف�ضي  اجل��و  توفري  �ضرورة  اإىل  واأ���ض��ار   
اأبوية،  ب��روح  معهم  والتعامل  للطلبة،  املالئم 
القاعات من  البيئة المتحانية داخل  وتهيئة 

عدم  اإىل  ذاته  الوقت  يف  داعيا  الهدوء،  حيث 
على  حفاظا  املدار�س؛  اأ�ضوار  خ��ارج  التجمهر 

�ضالمة �ضري المتحان.
واأكد �ضرورة اللتزام بالتعليمات الناظمة 
بدخول  ال�ضماح  عدم  تت�ضمن  التي  لالمتحان 
الوزارة  اأن  اإىل  م�ضريا  القاعات،  اإىل  الهواتف 
والتعليمات  المتحان  عقد  اإج��راءات  عممت 
والتعليم  الربية  مديريات  على  له  الناظمة 

كافة والكوادر القائمة عليه.
القائمة  ب��ك��وادره��ا  ال����وزارة  ثقة  وج���دد 
له،  خمطط  هو  ما  وف��ق  المتحان  عقد  على 
مقدرا اجلهود الكبرية التي تبذلها خالل فرة 

ال�ضتعدادات وعقد المتحان.
ويتقدم لالمتحان يف جل�ضته الأوىل املقررة 
الإ�ضالمية  الربية  مبحث  يف  اخلمي�س  غ��دا 
150880 م�ضركا وم�ضركة يف ورقة امتحانية 
موحدة لفروع التعليم الأكادميي واملهني كافة.
التعليم  ف���روع  ح�ضب  امل�ضركون  وت���وزع 
العلمي و100485  للفرع  التايل: 78025  وفق 
للفرع الأدبي و226 للفرع ال�ضرعي و243 لفرع 
بلغ عدد  فيما  ال�ضحي،  للفرع  املعلوماتية و36 
الفروع  م��ن  المتحان  يف  امل�ضركني  الطلبة 

املهنية املختلفة 25168 م�ضركا وم�ضركة.
و�ضيجري عقد المتحان يف 786 مدر�ضة يف 
مديريات الربية والتعليم؛ ت�ضتمل على 1939 
قاعة   42 اإىل  بالإ�ضافة  امتحانية،  قاعة 
احتياط؛ بواقع قاعة احتياط لكل مديرية، 
فيما يراقب المتحانات ما يزيد على 30 األف 

معلم ومعلمة يف قاعات المتحان كافة.
يف  م�ضركا   66 كذلك  لالمتحان  ويتقدم 
الأح��داث،  ومراكز  والتاأهيل  الإ�ضالح  مراكز 
موزعني على 11 قاعة، فيما يتقدم لالمتحان 
من  الطلبة  من  وم�ضركة  م�ضركا   564 العام 
ذوي الإعاقة؛ ال�ضم 176، الكفيفون 89، ذوي 
 ،80 الدماغي  ال�ضلل   ،118 احلركية  الإعاقة 
�ضعاف الب�ضر 101، اإ�ضافة اإىل 23 م�ضركا يف 

مركز احل�ضني لل�ضرطان.
ال�ضاعة  لالمتحان  الأوىل  اجلل�ضة  وتبداأ 

الثانية  اجلل�ضة  تبداأ  فيما  �ضباحا،  العا�ضرة 
ال�ضاعة الواحدة ظهرا.

المتحان  لعقد  ا�ضتعدادتها  الوزارة  واأنهت 
بجاهزية تامة، و�ضتوفر احتياجات امل�ضركني 
من مياه ال�ضرب، واللوحات الإر�ضادية، و�ضورة 
غرفة  كل  يف  ال�ضوئي  ال��ق��ارئ  لورقة  مكربة 
ت�ضمن  التي  امل�ضتلزمات  وجميع  امتحانية، 
مالئمة  امتحانية  بيئة  يف  امل�ضركني  تقدم 

وبكل �ضهولة وي�ضر.
ووج���ه���ت ال������وزارة ع����ددا م���ن ال��ر���ض��ائ��ل 
حر�ضا  المتحان،  يف  للم�ضركني  والإر�ضادات 
اأب��رزه��ا  امتحاناتهم،  �ضري  �ضالمة  على  منها 
من  �ضاعة  قبل  المتحان  قاعة  اإىل  احل�ضور 

بدء اجلل�ضة المتحانية.
م�ضرك  ك��ل  ال��ت��زام  الإر����ض���ادات  و�ضملت 
ج��واز  اأو  املدنية  الأح���وال  بطاقة  باإح�ضار 
ال�ضفر  وج��واز  الأردن��ي��ني  للم�ضركني  ال�ضفر 
للم�ضركني  الأمنية  والبطاقة  الأردنيني،  لغري 
يوميا  �ضفر،  جواز  يحملون  ل  الذين  ال�ضوريني 
من  امل�ضركني  حمذرة  المتحان،  تقدمي  عند 
اخللوية،  الهواتف  )اأجهزة  من  اأي  ا�ضطحاب 
ال�ضاعات الإلكرونية، والأقالم باأنواعها( اإىل 
الإج��راءات  لتطبيق  تالفيا  المتحان؛  قاعة 
للتعليمات،  املخالفني  امل�ضركني  على  الإدارية 
كاملل�ضقات  بالمتحان؛  يتعلق  ما  كل  وت��رك 
وق�����ض��ا���ض��ات ال�����ورق وغ���ريه���ا خ����ارج ق��اع��ة 
المتحان  ب��رن��ام��ج  م��ن  وال��ت��اأك��د  الم��ت��ح��ان، 
واملباحث املقررة، والوقت املحدد لكل امتحان، 

واللتزام بالتعليمات الناظمة له.
بقلم  م�ضرك  كل  �ضيزود  اأن��ه  واأو�ضحت 
الأول  امتحانه  منذ  وم��رباة  وممحاة  ر�ضا�س 
امتحاناته؛  ف��رة  طيلة  مقعده  على  تبقى 

حفاظا على �ضالمته و�ضالمة اأ�ضرته وزمالئه.
املخ�ض�س  ال��وق��ت  اأن  ال������وزارة  وب��ي��ن��ت 
موؤكدة  كافيا،  �ضيكون  مبحث  لكل  لالمتحان 
ورقة  لكل  دقائق  ع�ضر  باإ�ضافة  ا�ضتمرارها 
الوقت  من  بدل  للم�ضركني  تعطى  امتحانية 

ال�ضائع يف توزيع الأوراق المتحانية.

*عمان 
وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  ج��ددت   
مذكرة  اخلا�ضة،  التطبيقية  العلوم  وجامعة 
وال��غ��ذاء  ال�ضيدلة  علوم  جم��ال  يف  التفاهم 
وال�ضراكة،  التعاون  تر�ضيخ  بهدف  والتغذية، 
وتعزيز تبادل اخلربات يف املجالني الأكادميي 

واملهني.
املوؤ�ض�ضة،  ب��ي��ان  وف��ق  الت��ف��اق��ي��ة،  ووق���ع 

العام الدكتور نزار مهيدات،  الأربعاء، مديرها 
ورئي�ضة اجلامعة الدكتورة اإميان الب�ضيتي.

تركز  التفاقية  اأن  اإىل  مهيدات  واأ���ض��ار 
والدرا�ضات  التدريب  جم��ال  يف  التعاون  على 
الهتمام  ذات  املجالت  خمتلف  يف  والأبحاث 
والفنية  العلمية  املعلومات  وتبادل  امل�ضرك، 

واخلربات يف املجالت العلمية والتطبيقية.
التفاقية  اأن  الب�ضيتي  اأك��دت  جهتها،  من 

تاأتي يف اإطار تطوير وتعزيز جمالت التعاون 
لدعم  امل�ضركة  الأبحاث  وتوظيف  امل�ضرك، 
قطاع ال�ضناعات الوطنية الغذائية والدوائية 
التعليم،  ج��ودة  ودع��م  الطبية،  وامل�ضتلزمات 
انطالقا من روؤية اجلامعة يف التميز والريادة 
العلمي  والبحث  التعليم،  ج��ودة  يف  والإب���داع 
ك��وادر  واإع���داد  املجتمع،  وخدمة  التطبيقي، 

موؤهلة ومدربة تلبي متطلبات �ضوق العمل.

رئيس الوزراء: فريق التَّحقيق في حادثة 
مة  العقبة وصل إلى مراحل متقدِّ

التربية: غرفة عمليات الستقبال المالحظات 
واالستفسارات حول مجريات امتحان الثانوية العامة

تجديد مذكرة التفاهم بين 
الغذاء والدواء والعلوم التطبيقية

ة للرأي العام وسيتمُّ الكشف عن النتائج بكلِّ شفافيَّ وزير الخارجية 
يعزي نظيره الفيتنامي

*عمان 
املغربني،  و�ضوؤون  اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأج��رى 
اأمين ال�ضفدي، الأربعاء، ات�ضاًل هاتفيًا مع نظريه الفيتنامي، بوي تان 
ق�ضوا  فيتناميني،  مواطنني   5 لذوي  اململكة  تعازي  خالله  قّدم  �ضون، 
يف حادثة ت�ضرب الغاز املوؤملة يف مدينة العقبة اأول من اأم�س، ول�ضعب 

جمهورية فيتنام ال�ضراكية ال�ضديقة وحكومتها.
كما طّماأن ال�ضفدي �ضون على حالة 7 مواطنني فيتناميني اأ�ضيبوا 
يف احلادث، ويتلقون العالج يف امل�ضت�ضفيات، واأّكد له اأن امل�ضابني يتلقون 

كل العناية الطبية الالزمة.
الأردنيني  املواطنني  ذوي  اإىل  بالده  تعازي  �ضون  قّدم  جانبه،  من 
واإىل  املوؤملة،  احلادثة  يف  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلوا  الذين  الثمانية 
ال�ضعب واحلكومة الأردنية، واأكد ت�ضامن جمهورية فيتنام ال�ضراكية 

مع اململكة.
و�ضكر الوزير الفيتنامي الأردن على فاعلية التوا�ضل مع بالده فور 

حدوث احلادثة املوؤ�ضفة وعلى العناية املُقدمة ملواطنيه امل�ضابني.
ال�ضلطات  مع  توا�ضلت  املغربني  و�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكانت 
الفيتنامية حول احلادثة املُوؤملة، ون�ضقت ات�ضالت ال�ضفارة الفيتنامية 

غري املقيمة يف الأردن مع امل�ضابني، وتن�ضق ات�ضالت ذويهم معهم.
حتقيقًا  اأطلقت  احلكومة  اأن  الفيتنامي  نظريه  ال�ضفدي  واأبلغ 
ر�ضميًا باحلادثة املوؤ�ضفة، واتفق معه على اإطالع ال�ضلطات الفيتنامية 

مبجريات التحقيق ونتائجه.

وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات 
المملكة من الخضار والفواكه

*عمان 
بحث وزير الزراعة، املهند�س خالد احلنيفات، الأربعاء، مع رئي�س 
واأع�ضاء نقابة جتار وم�ضدري اخل�ضار والفواكه، �ضبل زيادة �ضادرات 
مع  ومتابعتها  املعوقات  على  والتغلب  والفواكه  اخل�ضار  من  اململكة 

املوؤ�ض�ضات املختلفة.
اخل�ضار  �ضادرات  اأن  النقابة،  مبقر  لقاء  خالل  احلنيفات،  وبني 
فبلغ  متتالية،  ارتفاعات  احل��ايل  الأ�ضبوع  خ��الل  �ضجلت  والفواكه 
حجمها اليومي 2073 طنا ل�3 اأيام، وهو اأعلى رقم خالل العام احلايل، 
اخل�ضار  ت�ضدير  بداية  هو  احل��ايل  الوقت  اأن  رغ��م  اأن��ه  اإىل  م�ضريا 
والفواكه، فاإن حجمها و�ضل اإىل الآن 160 طنا من بداية العام احلايل.

واتخاذ  اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضراكة  اأهمية  احلنيفات  واأك��د 
ارتفاع  ل�ضمان  �ضابقا  اتخاذه  مت  ما  اإىل  اإ�ضافة  جديدة،  اإج��راءات 
ال�ضادرات، داعيا اإىل اإزالة جميع املعيقات وتقدمي الت�ضهيالت املمكنة 
الأ�ضواق  املحلي يف  املنتج  الزراعية مبا يحافظ على جودة  لل�ضادرات 

اخلارجية و�ضمعته.
ال�ضركة  مع  حقيقية  �ضراكات  بناء  اإىل  امل�ضدرين  الوزير  ووجه 
�ضبل  وتطوير  الزراعية،  املنتجات  لت�ضويق  الفل�ضطينية  الأردنية 
كالنقل  بال�ضادرات  املرتبطة  اللوج�ضتيات  جميع  يف  ال�ضتثمار 
واملختربات، اإ�ضافة اإىل دور الإر�ضاد الزراعي الذي �ضينطلق مبنظومة 

جديدة نهاية هذا العام.
تعاون  حماد  اأبو  �ضعدي  النقابة  جمل�س  رئي�س  ثمن  جانبه،  من 
اأم��ام  وامل��ع��وق��ات  التحديات  جلميع  ال�ضخ�ضية  ومتابعته  ال��وزي��ر 
حقيقة  �ضراكة  خلق  يف  ال��وزارة  ك��وادر  جهد  اإىل  م�ضريا  ال�ضادرات، 

ومثمرة.

ترخيص مركز تدريب للذكاء 
االصطناعي بالعلوم التطبيقية

  
*عمان 

اأمريكية  ر�ضمية  رخ�ضة  على  التطبيقية  العلوم  جامعة  ح�ضلت 
من خالل كلية تكنولوجيا املعلومات، لتكون اأول جامعة اأردنية لديها 
بالذكاء  اخلا�ضة  الدولية  ال�ضهادة  وفح�س  لتدريب  مرخ�ضًا  مركزًا 

.)IAIDL( ال�ضطناعي
اعتبارا  اجلامعة،  طلبة  فباإمكان  الأربعاء،  اجلامعة،  لبيان  ووفقا 
 ،)IAIDL( �ضهادة  ب��دورات  الت�ضجيل  املقبل،  ال�ضيفي  الف�ضل  من 

والتقدم لمتحانها الدويل يف كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة.
التي  املعلومات  تكنولوجيا  لكلية  كدعم  الرخي�س  هذا  وياأتي 
ال�ضطناعي،  وال��ذك��اء  البيانات  علم  تخ�ض�س  اأخ���ريا  ا�ضتحدثت 
روؤية  �ضمن  املقبل،  الأول  الأكادميي  الف�ضل  يف  له  فوج  اأول  لي�ضتقبل 

اجلامعة ملواكبة كل ماهو جديد لتطوير مهارات طلبتها.

أورنج تجدد شراكتها 
مع جامعة اليرموك

عمان 

جددت �ضركة اأورجن الأردن اتفاقيتها مع جامعة الريموك، ملوا�ضلة 
الريادة  مركز  يف  الإب��داع��ي  الريموك  اأورجن  خمترب  برنامج  تنفيذ 
لل�ضنة  التكنولوجية يف اجلامعة  للهند�ضة  بكلية احلجاوي  والبتكار 

ال�ضابعة على التوايل.
�ضيوا�ضل  �ضنوات،   3 م��دار  على  متتد  التي  التفاقية  ومبوجب 
املخترب تدريب الطلبة يف عامهم الدرا�ضي الأخري على مهارات رقمية 
مطلوبة يف �ضوق العمل، بالإ�ضافة اإىل املهارات الذاتية التي ت�ضاهم يف 
تعزيز فر�ضهم الوظيفية، لي�ضاعدهم على اإمتام تدريبهم العملي الذي 

يعد متطلبًا جامعيًا للتخرج.
اأورجن الريموك  لل�ضركة الأربعاء، ي�ضتقطب خمترب  وبح�ضب بيان 
الإبداعي �ضنويًا حوايل 21 طالبًا يح�ضلون على تدريب مدته تراوح 
بني 4 اإىل 6 اأ�ضهر، حيث بلغ عدد الطالب امل�ضتفيدين من املخترب منذ 
ما يقارب 168  الأوىل يف عام 2015  للمرة  ال�ضراكة  اتفاقية  توقيع 

طالبًا.
وقال رئي�س جامعة الريموك، الدكتور اإ�ضالم م�ّضاد، اإن التفاقية 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما  للت�ضاركية  واقعيًا  جت�ضيدًا  متثل 
يوفره  مبا  باجلامعات،  املتمثلة  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  دعم  عرب 
اجلامعة  لطلبة  بالن�ضبة  لالإبداع  موؤهلة  م�ضاحة  من  املخترب  هذا 
ب�ضكل  التكنولوجية  للهند�ضة  احلجاوي  كلية  وطلبة  عام  ب�ضكل 

خا�س.
املخترب  ه��ذا  ف��ك��رة  تعميق  نحو  اجل��ام��ع��ة  تطلع  اإىل  واأ���ض��ار 
وتكراره، وبالتايل اإف�ضاح املجال اأمام املزيد من الطلبة لال�ضتفادة، 
مهاراتهم  تطوير  �ضعيد  على  تكنولوجية  اإمكانيات  من  يوفره  ما 

املعرفية.
ماريني،  تريي  الأردن،  لأورجن  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جهته،  من 
الإبداعي  املخترب  ذلك  يف  مبا  الريموك  جامعة  مع  ال�ضراكة  اأهمية 
الذي تلتزم ال�ضركة مبوا�ضلة فعالياته يف اإطار �ضراكاتها مع املوؤ�ض�ضات 
التعليمية والأكادميية يف اململكة من اأجل الرتقاء مبخرجات التعليم 
كبريًا  اهتمامًا  تويل  واأنها  خا�ضة  رقميًا،  ومتكينهم  ال�ضباب  ودع��م 
للم�ضوؤولية  ل�ضراتيجيتها  الرئي�ضية  املحاور  كاأحد  الرقمي  للتعليم 

الجتماعية.

الخرابشة: احتياطي خامات النحاس في أبو 
خشيبة يتراوح بين 600 ألف طن و 5ر1 مليون طن

*عمان 
اخلراب�ضة،  �ضالح  الدكتور  املعدنية،  وال��روة  الطاقة  وزير  قال 
الأربعاء، اإن نتائج اأعمال ال�ضت�ضكاف عن النحا�س التي اأجرتها �ضركة 
)�ضولف�ضت( يف منطقة اأبو خ�ضيبة اأظهرت وجود احتياطي، ومقداره 

175 األف طن وفق ما اأظهرت عمليات احلفر وال�ضتك�ضاف املتقدمة.
التي ت�ضلمتها  البيانات  اأن  واأو�ضح اخلراب�ضة، يف ت�ضريح �ضحفي، 
النحا�س  ال�ضركة توؤكد وجود احتياطات مب�ضرة من خام  الوزارة من 
ون�ضب تراكيز جيدة، واأن التوقعات ت�ضري اإىل احتمالية الو�ضول اإىل 
طن  األ��ف   600 بني  ت��راوح  بكميات  ا�ضتدليل  جيولوجي  احتياطي 
اإىل 5ر1 مليون طن، مبينا اأنه يف حال التو�ضل اإىل اتفاقية تنفيذية 

�ضرتفع هذه الكميات اإىل نحو 3 اأ�ضعاف خالل الأعمال التعدينية.
فيفا،  منطقة  يف  النحا�س  عن  ال�ضتك�ضاف  باأعمال  يتعلق  وفيما 
اأنواع ال�ضخور وخامات النحا�س مع  اأظهرت الدرا�ضات ت�ضابها يف  فقد 
اأكدته  ما  وهو  �ضانا  منطقة  يف  خالد  ووادي  النحا�س  خربة  منطقة 

نتائج العينات.
)�ضولف�ضت(  تنفذه  الذي  الذهب  ا�ضتك�ضاف  مب�ضروع  يتعلق  وفيما 
وبعد  ال�ضركة  اإن  اخلراب�ضة  الوزير  ق��ال  خ�ضيبة،  اأب��و  منطقة  يف 
ال�ضابقة،  الدرا�ضات  ومراجعة  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  درا�ضات  اج��راء 
وبعر�س  مر،  كليو  5ر1  طولها  مبنطقة  الذهب  متعدن  اأماكن  حددت 
غراما   30 اإىل  للطن  غرام  1ر0  بني  تراوح  تراكيز  بن�ضب  مرا،   12
اإىل  التفاهم  اأن ت�ضل بنهاية مذكرة  ال�ضركة  الواحد. وتتوقع  للطن 
اأون�ضة من الذهب،  األف  احتياطي جتاري جمد اقت�ضاديا بحدود 60 
تكثيف  خالل  من  م��رات  عدة  الرقم  هذا  مل�ضاعفة  اإمكانية  وهناك 

الدرا�ضات والتو�ضع يف منطقة التعدين.
�ضولف�ضت  املعدنية وقعت مع �ضركة  الطاقة والروة  وكانت وزارة 
يف �ضهر ني�ضان املا�ضي، مذكرة تفاهم ل�ضتك�ضاف والتنقيب عن خامات 
فيفا،  وغور  خ�ضيبة  اأبو  وادي  مناطق  يف  امل�ضاحبة  املعادن  النحا�س 
النحا�س يف منطقة  ا�ضتك�ضاف  اململكة. وتبلغ م�ضاحة م�ضروع  جنوبي 
ابو خ�ضيبة حوايل 20 كيلومرا مربعا، فيما تبلع م�ضاحة منطقة غور 

فيفا حوايل 28 كيلومرا مربعا.
احل��ايل  ح��زي��ران  �ضهر  مطلع  اأخ���رى  تفاهم  م��ذك��رة  وقعت  كما 

ل�ضتك�ضاف الذهب يف منطقة اأبو خ�ضيبة.
ويف حال ثبتت جدوى امل�ضروع، �ضتقوم ال�ضركة يف نهاية مذكرتي 
ا�ضتغالل  مل�ضروعي  اأولية  اقت�ضادية  جدوى  درا�ضة  بت�ضليم  التفاهم 
هذه  و�ضتو�ضح  لها،  املمنوحة  املناطق  يف  والذهب  النحا�س  معدين 
الفرات  خالل  امل�ضروع  تطوير  مرحلة  يف  ال�ضركة  خطة  الدرا�ضة 
�ضتدخل  الالحقة  املراحل  يف  ال�ضتمرار  قررت  حال  ويف  الالحقة، 

احلكومة معها باتفاقية �ضراكة يجب اإقرارها بقانون خا�س.

جورامكو تؤكد سعيها لتقديم 
خدمات فنية أكثر كفاءة

  
*عمان 

الطائرات  ل�ضيانة  الأردن��ي��ة  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د 
“جورامكو”، فريزر كوري، �ضعي ال�ضركة جاهدة لتقدمي خدمات فنية 

رفيعة امل�ضتوى واأكر كفاءة.
وقال، خالل جولة ميدانية نظمتها ال�ضركة لل�ضحفيني يف مقرها 
مبطار امللكة علياء الدويل، اإن جورامكو تتمتع مبكانة متقدمة ك�ضركة 
عاملية م�ضتقلة يف جمالها، عالوة على اأنها تعترب �ضريكا موثوقا وخيارا 
على  �ضواء  الطريان،  �ضركات  من  الوا�ضعة  عمالئها  لقاعدة  مف�ضال 
م�ضتوى املنطقة اأو عامليا. ولفت كوري اإىل اأن ال�ضركة تعمل با�ضتمرار 
على تعزيز قدرات موظفيها الفنية من خالل ور�س متخ�ض�ضة تهدف 
اإىل تطوير قوى عاملة ماهرة وقادرة على العمل بكفاءة، وت�ضتطيع 
وتتفوق  العمالء  احتياجات  تلبي  ا�ضتثنائي  مب�ضتوى  خدمات  تقدمي 
واكت�ضاب  مهاراتهم  لتطوير  اأنف�ضهم  حتدي  خالل  من  توقعاتهم،  على 
جانب  اإىل  بالتفا�ضيل،  والهتمام  كالنزاهة،  م�ضتدامة  �ضلوكيات 

ال�ضعي الدائم لتعلم �ضيء جديد.

انطالق أعمال المؤتمر الدولي 
األول للبحث العلمي واالبتكار

*عمان 
العلمي  للبحث  الأول  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  الأرب��ع��اء،  انطلقت، 
يف  الربوية  العلوم  كلية  تنظمه  ال��ذي  امليت،  البحر  يف  والبتكار 
والباحثني  العلماء  من  لنخبة  دولية  مب�ضاركة  الأردن��ي��ة،  اجلامعة 

واملخت�ضني والأكادمييني يف املجالت والتخ�ض�ضات البحثية.
الدكتور  الإن�ضانية،  الكليات  ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 
اأحمد جمدوبة، راعي املوؤمتر، خالل افتتاح الفعاليات، اإن املوؤمتر يركز 
على البحث العلمي والبتكار، ويناق�س العديد من املو�ضوعات احليوية 
واملتنوعة، اآمال اأن ُت�ضاغ خمرجاتهما على نحو مُيّكننا من الإفادة منهما 
على اأر�س الواقع، فواقعنا باأم�س احلاجة خلطوات عملية حُتدُث نقلة 
نوعية كي ت�ضهم خمرجات الريادة والبتكار والإبداع يف دفع عجلة 

تقدم املجتمعات.
والثقايف،  الربوي  بالبعدين  املتعلقة  الأوراق  اأهمية  على  و�ضدد 
الكامل  والإلكروين  بالكامل،  الوجاهي  الأربعة:  باأ�ضكاله  والتعلم 
نتحدث  عقود  منذ  اأّننا  ُم�ضيًفا  “الهجني”،  واملتنوع  واملُدمج،  بعد،  عن 
عن تغيري واقع التعليم من �ضكله التقليدي اإىل املعا�ضر، لفتا اإىل اأن 

جائحة كورونا منحتنا فر�ضة لُنطّور التعليم.
الزبون،  حممد  الدكتور  الربوية،  العلوم  كلية  عميد  اأّكد  بدوره، 
الركائز  مُتّثل  املجتمع  وخدمة  التعليم  ووظيفة  العلمي  البحث  اأن 
تلك  اأحد  هو  العلمي  الإنتاج  اأن  اإىل  م�ضرًيا  جامعة،  لكل  الأ�ضا�ضية 

الركائز، بالتوازي مع عمليتي التعليم والتعلم.
والت�ضلح  التناف�ضية  الأبحاث  يف  النظر  اإعادة  �ضرورة  اإىل  واأ�ضار 
عليه  واملحافظة  الب�ضري  امل��ال  راأ���س  واأب��رزه��ا  الفعالة،  ب���الأدوات 
وتقدمي الدعم املبا�ضر وغري املبا�ضر له على اختالف اأوجهه، لفًتا اإىل 
بالبيانات  با�ضتمرار  وتغذيتها  العلمي  البحث  خطة  تقييم  عملّية  اأّن 
واملعلومات الدقيقة، تقع على عاتق اجلميع، وهذا ما ناأمله من املوؤمتر.

اجلامعة،  يف  وال��ري��ادة  البتكار  مركز  مدير  اأو�ضح  جانبه،  من 
البتكار  جم��ال  يف  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اأهمية  ال��زي��ن،  ي��زن  ال��دك��ت��ور 
العامل  اقت�ضادات  من  باملئة   22 باأن  تقارير  اأ�ضارت  حيث  والريادة، 

تعتمد على الأفكار الريادية املبتكرة.
واأّكد رئي�س جلنة املوؤمتر، الدكتور مهند ال�ضبول، اأن املوؤمتر الذي 
ي�ضتمر ليومني، ُيعّد اأّول موؤمتر متخ�ض�س يبحث يف “دور البحث العلمي 

يف التميز والبتكار يف العلوم الربوية والجتماعية«.
جلميع  دولية  من�ضة  توفري  اإىل  ال�ضبول،  وف��ق  امل��وؤمت��ر،  ويهدف 
الباحثني وامل�ضاركني ملناق�ضة اأحدث التطورات يف خمتلف التخ�ض�ضات 
العلمية والإن�ضانية والأدبية والفنية والتكنولوجية، وتبادل الأفكار 

اجلديدة لتعزيز دور البحث العلمي والبتكار.
ح�ضام  ال��دك��ت��ور  للموؤمتر،  التح�ضريية  اللجنة  مقرر  وح�ضب 
التي  الوطنية  الأولويات  مع  لتتواءم  املوؤمتر  حماور  جاءت  فاخوري، 
اعتربت عن�ضر الإبداع والبتكار والبحث العلمي من الأولويات املهمة 

يف حتقيق الأهداف التنموية على امل�ضتوى الوطني والإقليمي.
باحثون  اأعّدها  ورق��ة  ل���38  ومناق�ضات  اأبحاًثا  املوؤمتر  ويتناول 
اخلربات  تبادل  فر�ضة  يتيح  حيث  ال��دول،  خمتلف  من  واأكادميّيون 
والتجارب وتبادل املعرفة، ما �ضُيثمر يف تاأ�ضي�س نواة بحثية م�ضتقبلية 

بني الباحثني من الأردن ونظرائهم من الدول امل�ضاركة.
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*عمان 
ال�ضابق  األبانيا  خارجية  وزي��ر  عر�س 
تنمية  يف  البانيا  لتجربة  بو�ضاتي،  دمتري 
من  امل�ضتثمرين  وا�ضتقطاب  ال�ضتثمار 

خمتلف القطاعات والدول.
ت�����ض��اوري��ة  جل�ضة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
والقت�ضادية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  عقدتها 
جمال  العني  برئا�ضة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف 
مبجل�ضي  لأع�ضاء  الأرب��ع��اء،  ال�ضرايرة، 
�ضيا�ضة  م��ب��ادئ  ح��ول  وال��ن��واب  الأع��ي��ان 
املعهد  م��ع  بالتعاون  الفعالة  ال�ضتثمار 
الدميوقراطي الأمريكي )NDI(، مع قرب 
ال�ضتثمار  لقانون  الأم��ة  جمل�س  مناق�ضة 

اجلديد.
التي  األبانيا  جناح  اإىل  بو�ضاتي  واأ�ضار 
الأوروب���ي  الحت���اد  ع�ضوية  م��ن  تقرب 
من  واإب��ق��ائ��ه  ال���ض��ت��ث��م��ار  ا�ضتقطاب  يف 
و�ضبط  م�ضتقر،  عمل  مناخ  توفري  خالل 
التعاون  وحت�ضني  العامة،  املالية  اأو�ضاع 
الإق��ل��ي��م��ي، ف�����ض��ال ع���ن ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
عاملة  ق��وى  وت��وف��ري  التحتية  البنية 
حمددة،  لقطاعات  مهني  وتدريب  منتجة 
�ضريبي  ونظام  التعليمي،  النظام  واإ�ضالح 
الإج���راءات  ت�ضهيل  اإىل  اإ�ضافة  ع��ادل، 
القت�ضادي  )املجل�س  واحدة  نافذة  عرب 
يعمل  ال��ذي  ا�ضتثمار(  وجمل�س  الوطني 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الت�����ض��ال وال��ت��ع��اون بني 
الأعمال. وقطاع  احلكومة 

ال�ضتثمارية  ال�ضيا�ضات  وا�ضتعر�س 
الدولة  اإمكانيات  على  والقائمة  لألبانيا 
الطبيعية  وم��وارده��ا  ال�ضيا�ضي  ونظامها 
بالإ�ضافة  ال�ضراتيجي،  واملوقع  واملناخ 
ومناخ  لال�ضتثمار  املحفزة  الت�ضريعات  اإىل 
ال��ع��م��ل، وال�����ض��رائ��ب وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، 

والرابط والو�ضول اإىل ال�ضوق.
خارجية  وزي��ر  من�ضب  بو�ضاتي  و�ضغل 
 )2017-  2013( ال��ف��رة  خ��الل  البانيا 
األبانيا خاللها تقدما ملمو�ضا  والتي حققت 

يف �ضيا�ضة ال�ضتثمار.

*عمان 
لتمويل  الربيطانية  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ضادرات  ائتمان  وكالة  وهي  ال�ضادرات، 
اأول  عن  املتحدة،  اململكة  حلكومة  التابعة 
�ضفقة لها يف الأردن لدعم �ضركة »كال�ضيك 
 4 لبناء  وذل��ك  املالب�س  ل�ضناعة  فا�ضن« 
ومكتب  املالب�س  لت�ضنيع  جديدة  م�ضانع 

تنفيذي يف مدينة العقبة.
عمان  يف  الربيطانية  ال�ضفارة  وقالت 
قيمتها  البالغة  ال�ضفقة  ان  �ضحفي  ببيان 
ببناء  �ضت�ضتهل  اإ�ضرليني  جنيه  مليون   66
اأرب��ع��ة م�ضانع مب��ا يف ذل��ك ث��الث وح��دات 
العقبة  من�ضاأة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ت�ضنيع 

الرئي�ضية.
جمال  يعزز  اأن  امل�ضروع  هذا  �ضاأن  ومن 

�ضناعة الن�ضيج يف الردن.
لتمويل  الربيطانية  الهيئة  وق��دم��ت 
املبا�ضر  الإق��را���س  من  مزيجا  ال�ضادرات 
و�ضمان ائتمان امل�ضري، ومبا ي�ضمح ل�ضركة 
يف  ب�ضرعة  بالتحرك  فا�ضن”  “كال�ضيك 

ال�ضداد  �ضروط  من  وال�ضتفادة  م�ضروعها 
املرنة.

يوفر  اأن  املتوقع  من  ال�ضفارة،  وا�ضافت 
يقع  وال���ذي  ل��ه  املخطط  اجل��دي��د  امل��وق��ع 
اخلا�ضة  القت�ضادية  العقبة  منطقة  يف 
ل��الأردن��ي��ني  ع��م��ل  ف��ر���ض��ة   4000 ح���وايل 
بحلول عام 2024، كما �ضيتم توفري وظائف 
اإمكانية  مع  خمتلفة  جمالت  يف  لالأردنيني 
النمو وفر�ضة دخول جمال �ضناعة املالب�س 

اجلاهزة.
املتحدة �ضيمتد  اململكة  واكدت ان دعم 
اإىل ما بعد خمطط التمويل، م�ضرية اىل اأن 
اأكر من 30 باملئة من اخلدمات والإمدادات 
للم�ضروع مثل الآلت ومواد البناء الأخرى 
اململكة  يف  م��زودي��ن  م��ن  مبا�ضرة  �ضتاأتي 

املتحدة.
 ASGC( �ضركة  ،�ضتقوم  ب��دوره��ا 
بريطانية  اإن�ضاءات  �ضركة  وهي   ،)UK
رائ�����دة يف امل��ن��ط��ق��ة، ب������اإدارة امل�����ض��روع 
ذات  العنا�ضر  جميع  ع��ل��ى  والإ����ض���راف 

ال�ضلة ل�ضمان اجلودة والت�ضليم يف الوقت 
املنا�ضب.

الربيطانية  الوزيرة  رحبت  ذلك،  اىل 
اأم��ان��دا  الأو���ض��ط  وال�����ض��رق  اآ�ضيا  ل�����ض��وؤون 
ميلنج، التي تزور الأردن كجزء من زيارتها 
جديد  م�ضنع  وافتتاح  باملبادرة  الإقليمية، 
للمالب�س واملن�ضوجات يف العقبة، ما �ضيخلق 

اآلف الوظائف يف الأردن.
لتمويل  الربيطانية  الهيئة  وحتر�س 
مفتوحة  عمل  بيئة  خلق  على  ال�ضادرات 
الأمد  طويلة  خربتها  اإىل  وي�ضار  وودي��ة، 
يف ق��ط��اع��ات م��ث��ل ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، 
ا�ضتدامة املياه، الت�ضنيع والبناء واخلدمات 
ل��ه��ا تقدمي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ك��م��ا مي��ك��ن 
ال�ضريعة  م��ع  متوافقة  مت��وي��ل  منتجات 
)�ضكوك اإ�ضالمية( بالإ�ضافة اإىل اإمكانية 
مثل  املحلية  ب��ال��ع��م��الت  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

الدينار الأردين.
موثوقا  �ضريكا  املتحدة  اململكة  وتعد 

لالأردن.

*عمان 
الأ�ضخا�س  الأعلى حلقوق  املجل�س  وقع 
مذكرات  ث��الث  الأرب��ع��اء،  الإع��اق��ة،  ذوي 
وامل���دار  امل��ع��م��دان��ي��ة،  م��دار���س  م��ع  تفاهم 
الدولية، واأكادميية ريتال الدولية؛ بهدف 
توفري متطلبات التعليم الدامج للطلبة ذوي 

الإعاقة.
بن  مرعد  الأم��ري  �ضمو  املذكرات  ووق��ع 
رعد، رئي�س املجل�س، فيما وقع عن املدر�ضة 
وعن  الق�ضو�س،  ي��ارا  مديرتها  املعمدانية 
م��دار���س ال����دار ال��دول��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارتها الدكتور حممد ابزاخ، وعن مدار�س 
جمل�س  رئي�س  الدولية  ري��ت��ال  اأك��ادمي��ي��ة 

اإدارتها الدكتور عمر ال�ضديفات.
و�ضدد �ضموه، خالل حفل التوقيع، على 
امل�ضاواة  لتحقيق  اجلهود  ت�ضافر  اأهمية 
ومتكني  التمييز  وع���دم  الفر�س  وت��ك��اف��وؤ 
الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة من ممار�ضة حقهم 
�ضمن  امل�ضاواة  من  اأ�ضا�س  على  التعليم  يف 
التي  واحلواجز  العوائق  من  خالية  بيئة 
حتول اأو حتد من مفهوم وتطبيقات التعليم 

الدامج الفعال.
واأكد �ضموه اأن املجل�س ي�ضعى ب�ضكل دائم 
والأنظمة،  والقوانني  ال�ضيا�ضات  ملواءمة 
املعنية  الدولية  والتفاقيات  يتما�ضى  مبا 
اإىل  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�ضخا�س  بحقوق 

ملختلف  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ج��ان��ب 
براجمها  لتطوير  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
ال��ك��وادر  وت��وف��ري  والتعليمية  ال��رب��وي��ة 
املتخ�ض�ضة، واإيجاد البنية التحتية املهياأة 
جميع  ل�ضتقبال  جاهزة  املدار�س  لت�ضبح 
الإعاقة  ذوي  الطلبة  فيهم  مبن  الطلبة 

والرتقاء باخلدمات املقدمة لهم.
�ضيعمد  التفاهم،  م��ذك��رات  وبح�ضب 
ال��ث��الث  امل���دار����س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س 
ومكونات  تتالءم  تنفيذية  خلطط  ووفقًا 
الدامج،  للتعليم  الع�ضرية  ال�ضراتيجية 
املباين  لتهيئة  الفني  الدعم  تقدمي  اإىل 
متطلبات  لكودة  وفقًا  للمدار�س  التابعة 
وكودة  الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�ضخا�س  البناء 
ا�ضتحداث  جانب  اإىل  املدر�ضية،  الأبنية 
خدمات  لتوفري  احل�ضي”  “التكامل  غرفة 
بتعليم  خا�ضة  وغرفة  الوظيفي،  العالج 
فن  ال��ب�����ض��ري��ة  الإع���اق���ة  ذوي  ال��ط��ل��ب��ة 
التوجيه والتنقل، ف�ضاًل عن تقدمي الدعم 
لتقدمي  امل�ضاندة  ق�ضم  دور  لتفعيل  ال��الزم 
الدعم للطلبة ذوي الإعاقة داخل الغرف 
ال�ضفية. ووفقًا للمذكرات، �ضيقوم املجل�س 
املدار�س  تلك  يف  العاملة  الكوادر  بتدريب 
التوا�ضل  واتيكيت  احلقوقي،  املنهج  على 
م��ع الأ���ض��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة،  ال��ف��ع��ال 
بالإ�ضافة اإىل تقدمي تدريبات خمت�ضة يف 

التعليم الدامج.
املجل�س  �ضيقوم  امل��ذك��رات،  ومب��وج��ب 
يف  العاملة  للكوادر  الفني  الدعم  بتقدمي 
تلك املدار�س ل�ضتحداث ح�ض�س ل منهجية 
الطلبة  وتدريب  الإ���ض��ارة  للغة  خم�ض�ضة 
والتطبيقات  امل��ن�����ض��ات  وت��ط��وي��ر  عليها، 
الإلكرونية التابعة لكل مدر�ضة مبا يدعم 
متطلبات و�ضول الطلبة ذوي الإعاقة اإليها 

خالل عملية التعليم عن بعد.
�ضيجري  الثالث،  للمذكرات  وا�ضتنادًا 
ق��ب��ول م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 5 ط���الب م��ن ذوي 
املدار�س  تلك  من  مدر�ضة  كل  يف  الإع��اق��ة 
خالل ال�ضنة الدرا�ضية الأوىل، لي�ضار بعد 
ذلك مل�ضاعفة العدد يف ال�ضنوات الدرا�ضية 

الالحقة.
اإنفاذًا لأحكام  وتاأتي مذكرات التفاهم 
قانون حقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة رقم 
20 ل�ضنة 2017، والذي تطرق يف اأحكامه 
الإعاقة  ذوي  الأط��ف��ال  ودم��ج  قبول  اإىل 
توفري  �ضرورة  مع  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف 
والأ�ضكال  املعقولة  التي�ضريية  الرتيبات 
اإمكانية  متطلبات  ج��ان��ب  اإىل  املي�ضرة، 
ذوي  للطلبة  ال�ضامل  والت�ضميم  الو�ضول 
من  لتمكينهم  اأ�ضا�ضي  كمتطلب  الإع��اق��ة 
من  اأ�ضا�س  على  التعليم  يف  حقهم  ممار�ضة 

امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س.

*عمان 
ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���دي���رة  ث��م��ن��ت 
و�ضمال  الأو���ض��ط  لل�ضرق  “اليوني�ضف” 
احلكومة  اإق����رار  خ�ضر،  اأدال  اأف��ري��ق��ي��ا، 
مل�����ض��ودة ق��ان��ون ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، وال���ذي 
للجهد  ومم��ي��زة  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  اعتربته 

الأردين يف الهتمام بالطفولة.
املجل�س  ملقر  زيارتها  خ��الل  واأ���ض��ادت 
ال��وط��ن��ي ل�����ض��وؤون الأ����ض���رة  الأرب���ع���اء، 

ملنظمة  التنفيذية  املديرة  نائبة  برفقة 
مواجي،  �ضريوز  الأردن  اليوني�ضف/مكتب 
ي��وؤدي��ه  ال���ذي  وال��ن�����ض��اط  املجل�س  ب���دور 
العنف  من  احلماية  منظومة  تعزيز  يف 
الرت��ق��اء  يف  ت�ضهم  ب�����ض��ورة  الأ����ض���ري، 
ب��الأ���ض��رة وامل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل، خ��ا���ض��ة بعد 
يف  الأردن  ع��ن  مم��ث��اًل  امل��ج��ل�����س  اخ��ت��ي��ار 
ال��ع��ن��ف �ضد  ال��ع��امل��ي��ة لإن���ه���اء  امل���ب���ادرة 

الأطفال.

املمنهج  التن�ضيق  على  خ�ضر  اأثنت  كما 
ب�ضوؤون  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  املجل�س  ب��ني 
�ضاأنها  من  التي  املقرحات  لإبداء  الأ�ضرة؛ 
ت�ضب  التي  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  تطوير 
يف م�ضلحة الأ�ضرة، بالإ�ضافة للربامج التي 
كفاءة  لرفع  وال�ضركاء  املجل�س  ينفذها 
الآليات  لتحديد  املوؤ�ض�ضات،  يف  العاملني 
التعامل مع حالت  املتبعة يف  والإجراءات 

العنف.

عرض تجربة ألبانيا االستثمارية 
بجلسة تشاورية باألعيان

البريطانية لتمويل الصادرات تدعم 
بناء 4 مصانع للمالبس في العقبة

مذكرات تفاهم لتوفير متطلبات 
التعليم الدامج لذوي اإلعاقة

اليونيسف تثمن إقرار الحكومة 
لمسودة قانون حقوق الطفل

مقال رئيس التحرير

�ُضئل اأر�ضطو:   “من ي�ضنع 
الطغاة ؟ فرد قائال:  �ضعف املظلومني« نعم يا �ضادة 

عرب  التاريخ  ن�ضتعر�س  وعندما  تاريخي  م��وروث  الطغاة  �ضناعة 
الذين  الطغاة  احلكام  من  الكثري  جند  واحلديثة  القدمية  ع�ضوره 
اجل  من  ترتكب  الدكتاتورية  والأنظمة  والعباد  البالد  ا�ضتعبدوا 
احلفاظ على بقائها ا�ضد الظلم والقهر وال�ضتبداد والطاغية ل يرى 
ل نف�ضه ول ي�ضمع اإل �ضوته ول يهتم اإل مل�ضاحله000 الطغاة وهم 
يتعظون من درو�س  وال�ضتعالء ول  الغرور  اأوج طغيانهم ميتلكهم  يف 
والبغاة  الطغاة  اأ�ضنام  من  �ضبقوهم  من  اأمثالهم  م�ضائر  التاريخ ومن 

الذي اف�ضدوا وعاثوا يف الأر�س فكانت نهايتهم األيمه ومريرة .
ب�ضورة  والطغاة  الظاملني  وذم  بقدح  الكرمي  القراآن  يكتف  مل 
عامة بل حددهم بال�ضم وفى ذلك تعليم مبا�ضر لنا على مواجهتهم 
حمورا  الطاغية  يكون  وحيثما   ، بال�ضم  والعهود  الع�ضور  كل  فى 
مقاومته  فان  اللهية  للمرجعية  كبديل  لنف�ضه  وطارحا  لل�ضراع 
بال�ضم وبالتحديد ال�ضخ�ضى ي�ضبح فري�ضة ، باعتباره العدو الأول 
للموؤمنني ، ولميكن مقاومة العدو الأول الذى يفنت النا�س فى دينها ، 
بالتورية والهمز واللمز واللف والدوران ، لأن فى ذلك متييع للق�ضية 
عن  عام  ب�ضكل  احلديث  وان  الأ�ضا�ضى.  والهدف  لالجتاه  وفقدان   ،
النظام ال�ضيا�ضى فح�ضب فيه هروب من املواجهة وهروب من حتديد 
�ضيا�ضى  نظام  اط��ار  فى  يحكم  انه  رغم  فالطاغية  الرئي�ضى  ال��داء 
الأ�ضا�ضية  القرارات  من   %99 اأن  ال   ) وجنودهما  وهامان  فرعون   (
بيد احلاكم الفرد امل�ضتبد ، وتوجيه ال�ضهام لراأ�س الأفعى هو الكفيل 
بالق�ضاء على الأفعى كله . ولأن النظام ال�ضيا�ضى الظامل يت�ضر عادة 
من  ول  يديه  بني  من  الباطل  لياأتيه  ال��ذى  احلاكم  قد�ضية  خلف 
خلفه ، واأنه لبديل له ال�ضياع الأمة ، فال بد من ك�ضف هذا الزيف ، 

وحتطيم القد�ضية املزعومة لهذا احلاكم . 
حتميه  كبرية  قوة  ببناء  عليه  اأ�ضاروا  حوله   من  املنافقني  ولكن 
منهجية  عملية  يف  وا�ضتمروا  وعظمته  جمدة  وتظهر  �ضانه  وترفع 
ينهالون عليه باملديح حتى جترَب وتكرَب واأ�ضابه الغرور وال�ضتعالء 
ُكُم الأَْعَلى ( وهناك طاغية اآخر وهو  فادعى الربوبية فقال ) اأََنا َربُّ
النمرود بن كنعان الذي ادعى انه ُيحيي ومييت.. والطغاة عرب عجلة 
فالطغاة  الطغاة   لنا �ضور كثرية وخمتلفة يف �ضناعة  التاريخ تظهر 
تتنوع وتتبدل ح�ضب الظروف املحيطة بها وح�ضب تركيبة �ضعوبها 
حزب  يف  اأو  غا�ضم  متهور  طاغية  �ضخ�ضية  يف  الطغيان  يتمثل  وقد 

وحيد يفر�س نف�ضه على ال�ضعب0 
ال�ضوؤال املهم الذي هو لب املو�ضوع من ي�ضنع الطغاة ؟ �ضار جدل 
هي  نف�ضها  ال�ضعوب  ان   : يقول  قائل  من  ال�ضوؤال  ه��ذا  ح��ول  كثري 
باملظاهرات  وتقوم  وتطَبل  تهلل  تخرج  التي  هي  الطغاة  ت�ضنع  التي 
وتنادي بال�ضعارات ل�ضالح الطغاة ومن يقول ان القوة الع�ضكرية هي 
التي تفر�ضهم على �ضعوبهم بعد ان يقوم الطاغية بت�ضريح العنا�ضر 
راأ�س  على  له  مواليني  انتهزيه  عنا�ضر  وي�ضع  النزيهة  الع�ضكرية 
وبقائهم  م�ضاحلهم  عن  يدافعون  هم  وبالتايل  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات 
�ضريحة  ان  يقولون  واآخرون  مب�ضريهم  م�ضريه  تلقائيا  ارتبط  الذي 
ان يحكم طاغية  ي�ضتحيل  الطغاة لأنه  املثقفني هم من ي�ضنعون  من 
بدون ان يدعمه املثقفني كما ي�ضتحيل تكوين حكومة خاليه واملثقفني 
واملتعلمني واحلديث عن هذه ال�ضريحة طويل وعري�س ول ي�ضمح لنا 
ال�ضلطة  ن�ضميهم مثقفي  اأن من  املجال بتق�ضيها ولكن مما ل�ضك فيه 
وحمريف الثقافة اأو اأدعياء الثقافة لهم دور فعال يف �ضناعة الطغاة 
لأنهم يربرون اأفعاله واأعماله الإجرامية ومن ثم يتمادى الطغاة يف 
الطغيان ويقتلون �ضعوبهم بقلوب باردة وهناك من يقول ان الطاغية 
واحلا�ضية  واملنافقني  والنتهازيني  والو�ضوليني  املنتفعني  �ضناعة  من 
بكافة  الإعالم  ان  يقولون  واآخرون  بالطاغية  املحيطة   ) البطانة   (
الأ�ضماء  واإطالق  املبتذل  املديح  من  الطغاة  ي�ضنع  الذي  هو  اأجهزته 
والقائد  واملنا�ضل  امللهم  الزعيم  فهو  فخامته  على  والكبرية  الكثرية 
والرائد والفذ وباين النه�ضة واملهيب و�ضاحب الجنازات ) الوهمية 
( و...و.. والأ�ضماء التي قد تزيد على الأ�ضماء احل�ضنى- واحلديث 
عنه عرب القنوات الر�ضمية املرئية واملقروءة وال�ضمعية التي متجده 
واأقواهم  واأ�ضجعهم  ذكاء  واأكرهم  فطنه  النا�س  اأكر  منه  وجتعل 
عزمية0 واأكرهم حنكة وانه يتمتع مبواهب ربانية ومزايا فريدة ل 
تتوفر يف غرية وانه الأ�ضلح والأن�ضب والقادر لقيادة الأمة !! فلماذا 

ل يكونون هوؤلء جميعا قد �ضاهموا يف �ضناعة الطغاة ؟

خالد خازر الخريشا

الظلم واالستبداد واحد 
والطغاة كثيرون ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

متدربون ضمن برنامج شراكة 
يزورون مجلس النواب الهولندي

*الهاي 
ال���وزارات  يف  الإع���الم  ووح���دات  مديريات  موظفي  من  ع��دد  زار 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية امل�ضاركني يف برنامج �ضراكة لفنون التوا�ضل مع 

اجلمهور م�ضاء اأم�س، جمل�س النواب الهولندي يف مدينة لهاي.
�ضراكة  تنظمه  تدريبي  برنامج  فعاليات  �ضمن  ال��زي��ارة  وتاأتي 
لفنون التوا�ضل مع اجلمهور بالتعاون وال�ضراكة مع مركز �ضلك الدويل 
للم�ضاعدة القانونية على مرحلتني، بداأت الأوىل يف هولندا يف احلادي 
والع�ضرين من ال�ضهر احلايل، وانتهت اليوم، فيما تبداأ املرحلة الثانية 

من الربنامج لحقا.
جمل�س  جل�ضة  م��ن  جانبا  ال���زي���ارة،  خ��الل  امل��ت��درب��ون  وح�ضر 
انبعاث  من  للحد  قانون  م�ضروع  ملناق�ضة  املخ�ض�ضة  الهولندي  النواب 
مداخالت  اإىل  خاللها  ا�ضتمعوا  الكربون،  اأك�ضيد  وثاين  النيروجني 

عدد من النواب.
اآلية  ح��ول  املجل�س،  يف  امل�ضوؤولني  اأح��د  من  �ضرح  اإىل  وا�ضتمعوا 
اإقرار القوانني والت�ضريعات واتخاذ القرارات الربملانية يف هولندا، اإذ 
تقرح م�ضاريع القوانني من الوزراء ومتر اإىل جمل�س النواب، ويف حالة 

اإقرارها حتال اإىل جمل�س ال�ضيوخ، ثم ي�ضادق عليها ملك هولندا.
وبني اأن جمل�س النواب يتكون من 150 نائبا، وجتري النتخابات 
النيابية ب�ضورة مبا�ضرة من املواطنني كل اأربع �ضنوات، وينتخب رئي�س 

املجل�س باقراع �ضري بني الأع�ضاء.
ي�ضار اإىل اأن املرحلة الأوىل من برنامج �ضراكة ت�ضمنت حما�ضرات 
احلكومة  مع  التوا�ضل  يف  الهولندية  التجربة  حول  وعملية  نظرية 
والعالقات  ال�ضباب،  باإ�ضراك  التكنولوجيا  وعالقة  التغيري،  واإدارة 
الإعالمية والتدريب الإعالمي، والتوا�ضل غري الناجح خالل الأزمات، 
والروؤية،  لل�ضوت  الهولندي  للمعهد  ميدانية  زي��ارات  اإىل  بالإ�ضافة 

ومتاحف فنية. 
)برا- هيثم اأبو حماد(

وفد نيابي يشارك في مؤتمر باكو 
للشبكة البرلمانية لحركة عدم االنحياز

انطالق فعاليات بطولة 
المناظرات الوطنية 

جمعية رجال األعمال تبحث 
العالقات االقتصادية مع إسبانيا

*عمان 
الكرمي  عبد  املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�ضة  نيابي  وفد  ي�ضارك 
الدغمي يف موؤمتر باكو لل�ضبكة الربملانية حلركة عدم النحياز الذي 

يبداأ اأعماله اليوم اخلمي�س يف العا�ضمة الأذربيجانية باكو.
وبح�ضب بيان �ضادر عن جمل�س النواب اليوم الأربعاء، و�ضل الوفد 
ونوا�س  الهمالن،  ومغري  م�ضوقة،  عدنان  النواب  ي�ضم  الذي  النيابي 
وعبد  ال�ضمريات،  ورائد  ال�ضويات،  وخلدون  الزيود،  وعمر  القواقزة، 

الرحيم املعايعة، باكو الثالثاء.
ويت�ضمن جدول اأعمال املوؤمتر الذي يعقد حتت عنوان “دعم دور 
امل�ضتدامة”،  والتنمية  العاملي  ال�ضالم  تعزيز  يف  الوطنية  الربملانات 
كلمة لرئي�ضة اجلمعية الوطنية جلمهورية اأذربيجان، واعتماد اإعالن 
باكو والنظام الأ�ضا�ضي املتعلق باأ�ضاليب عمل ال�ضبكة، وانتخاب رئي�س 
وثالثة نواب لرئي�س ال�ضبكة، واملوافقة على ال�ضعار والعلم الر�ضميني 

لل�ضبكة.

*عمان 
بطولة  فعاليات  انطالق  الأرب��ع��اء،  العهد  ويل  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
املناظرات الوطنية للعام الدرا�ضي 2021-2022 مب�ضاركة 12 جامعة 

ر�ضمية حكومية وخا�ضة.
وقالت املوؤ�ض�ضة يف بيان، اإن البطولة تندرج �ضمن فعاليات برنامج 
تنفيذه  يتم  ال��ذي  العهد  ويل  موؤ�ض�ضة  برامج  اأح��د  اأ�ضارك”  “اأنا 
الوكالة  م��ن  وبتمويل  الوطني  الدميقراطي  املعهد  م��ع  بال�ضراكة 

الأمريكية للتنمية الدولية.
البطولة تقوم على اجراء مناف�ضات بني طلبة  وا�ضافت ان فكرة 
اجلامعات امل�ضاركة، بني موؤيد ومعار�س حول مو�ضوع يهم الراأي العام.

وا�ضتخدام  الأدل��ة  تقدمي  على  تعتمد  املناف�ضة  ان  اىل  وا�ضارت 
تدريبات  من  الطلبة  له  خ�ضع  ملا  تنفيذا  والتفنيد،  الدح�س  اأ�ضاليب 
اأداء الطلبة من قبل جلان  اأثناء م�ضاركتهم يف الربنامج، ويتم تقييم 

حتكيم خمت�ضة ولها باع طويل يف جمال املناظرات.
وبينت املوؤ�ض�ضة، اأن فعاليات هذه البطولة ت�ضتمر ليومني متتاليني، 
حيث يت�ضلم الفريق الفائز كاأ�س البطولة للعام احلايل يف نهاية هذه 

البطولة.

*عمان 
الإ�ضبانية  ال�ضفارة  مع  الأردنيني،  الأعمال  رجال  جمعية  بحثت 
لدى اململكة، العالقات القت�ضادية بني البلدين، والآفاق ال�ضتثمارية 
يف القطاعات الواعدة، و�ضبل تنميتها بني جمتمعي الأعمال، وتفعيل 
الأ�ضباين )�ضي  العمل  اأرباب  مع كنفدرالية  امل�ضرك  الأعمال  جمل�س 

اإي اأو �ضي(.
لدى  الإ�ضباين  ال�ضفري  ا�ضتقبل  الأربعاء،  للجمعية  بيان  وبح�ضب 
حمدي  اجلمعية  رئي�س  ال�ضفارة،  مقر  يف  لوكا�س،  دي  ميغيل  اململكة، 
الطباع، واأع�ضاء جمل�س الإدارة، بح�ضور نائب امل�ضت�ضار القت�ضادي يف 

ال�ضفارة ريتا النمري.
العالقات  توطيد  يف  احلثيثة  اجلمعية  ج��ه��ود  ال��ط��ب��اع  واأك���د 
القت�ضادية والتجارية وال�ضتثمارية بني الأردن وباقي دول العامل، 
وحر�ضها الدائم على الرويج ال�ضتثماري لأهم الفر�س ال�ضتثمارية 
املتاحة، بهدف حتويلها مل�ضاريع ذات قيمة م�ضافة لالقت�ضاد الأردين.

القت�ضادية  العالقات  تعزيز  يف  اجلمعية  رغبة  اإىل  واأ���ض��ار 
القطاعات  خمتلف  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  واإ�ضبانيا  الأردن  بني 
يحقق  مبا  اجلانبني،  كال  لدى  امل�ضرك  الهتمام  ذات  القت�ضادية 
من  بالعديد  تتمتع  الأردنية  ال�ضوق  اأن  اإىل  لفتًا  امل�ضركة،  امل�ضالح 
التفاقيات  من  لعدد  وامتالكها  التجاري  انفتاحها  مع  خا�ضة  املزايا، 
العربي  امل�ضتوى  على  ال���دول  خمتلف  م��ع  جتمعه  التي  التجارية 
العالقات  عمق  الإ�ضباين  ال�ضفري  اأك��د  جهته،  من  ال��دويل.  وكذلك 
اإىل  البلدين، م�ضريًا  �ضعبي  البلدين، وتقارب  الوطيدة بني  التاريخية 
الثنائية  العالقات  للتعاون مع اجلمعية بهدف دفع  ال�ضفارة  ا�ضتعداد 

القت�ضادية بني البلدين نحو الطموحات املاأمولة.
ولفت اإىل رغبة رجال الأعمال وامل�ضتثمرين يف اإ�ضبانيا اإىل زيادة 
حجم ال�ضتثمارات يف الأردن، وفقًا مل�ضاريع وا�ضحة على اأر�س الواقع، 

وزيادة ت�ضبيك جمتمعي الأعمال لتحقيق �ضراكات حقيقية.
اأهمية  اإىل  لفتًا  الثنائية،  العالقات  مب�ضتوى  ال�ضفري  واأ���ض��اد 
حقيقة  فر�س  ا�ضتك�ضاف  على  والعمل  القت�ضادية  العالقات  حت�ضني 
بني  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  من  متكننا  التي  امل�ضرك  للتعاون 
البلدين، موؤكدًا اأهمية درا�ضة احتياجات كال ال�ضوقني، وحتديد فر�س 

ال�ضتثمار ذات الهتمام امل�ضرك.

فلسطين النيابية تبحث مطالب 
واحتياجات مخيم الزرقاء

*عمان 
بحثت جلنة فل�ضطني النيابية، خالل اجتماعها الأربعاء، برئا�ضة 

النائب حممد الظهراوي، اأهم مطالب واحتياجات خميم الزرقاء.
واأكد الظهراوي، دعم الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 
الثابت والرا�ضخ للق�ضية الفل�ضطينية، وجتيهات جاللته دائما لت�ضهيل 
ال�ضعوبات اأمام الفل�ضطينيني والعمل على خدمتهم وحت�ضني اأو�ضاعهم. 
وقال اإن اللجنة تتابع عن كثب مطالب املخيمات وامل�ضاكل والتحديات 
اإىل  م�ضريا  و�ضريعة،  فاعلة  منها لإيجاد حلول  التي تعاين  واملعيقات 
روؤ�ضاء جلان املخيمات بهدف  �ضتعقد اجتماعا ي�ضم جميع  اللجنة  اأن 
عر�ضها  ليتم  عملهم،  تواجه  التي  والتحديات  مطالبهم  على  الطالع 

فيما بعد على احلكومة والعمل على حلها.
من جانبهم، قال النواب: حممد اخلاليلة وفايز ب�ضبو�س وتوفيق 
للدفاع  امللك، هو احل�ضن احل�ضني  بقيادة جاللة  الأردن  اإن  املراعية، 
معنيون  ونحن  الدولية،  املحافل  جميع  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  عن 
وتطوير  وحت�ضني  مطالبهم  اإىل  وال�ضتماع  املخيمات  اأبناء  بخدمة 
املطالب  موؤكدين حر�ضهم على تبويب  لهم،  املقدمة  م�ضتوى اخلدمات 

وتف�ضيلها ملتابعتها مع الأجهزة احلكومية ذات العالقة.
من جهته، قال مدير عام دائرة ال�ضوؤون الفل�ضطينية املهند�س رفيق 
اإذ اأكد جاللة  اإن الق�ضية الفل�ضطينية ت�ضكل اأولوية اأردنية،  خرفان 
الق�ضية  اأهمية  اأي��ام  قبل  عبا�س  حممود  الرئي�س  لقائه  لدى  امللك 

الفل�ضطينية بالن�ضبة للمملكة.
تعاون  وهناك  واح��د،  فريق  النيابية  فل�ضطني  وجلنة  اأننا  واأك��د 
العقبات  جميع  وتذليل  املخيمات  لدعم  م�ضركة  وجهود  وتناغم 

لتح�ضني اأو�ضاعها.
بدوره، عر�س رئي�س واأع�ضاء جلنة حت�ضني خميم الزرقاء املطالب 
للمكارم  اأبناء املخيم، معربني عن تقديرهم  التي تواجه  والتحديات 
جلنة  بها  تقوم  التي  واجلهود  املخيمات  لأبناء  تقدم  التي  الها�ضمية 
الالجئني  خلدمة  الفل�ضطينية  ال�ضوؤون  ودائ��رة  النيابية  فل�ضطني 

الفل�ضطينيني وحت�ضني اأو�ضاعهم.
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*وكاالت
اأكد الأمني العام حللف �ضمال الطل�ضي 
»الناتو« ين�س �ضتولتنربغ، يوم الأربعاء، اأن 
دول  لأم��ن  مبا�ضرًا«  »تهديدًا  متثل  رو�ضيا 
والتي  مدريد  يف  قمة  يف  املجتمعة  الناتو، 
ال�ضرقي  احللف  جناح  تعزيز  اإىل  ت�ضعى 
اأوكرانيا  يف  الرو�ضية  العملية  على  ردا 
له  حتد  اأك��رب  يواجه  التحالف  اأن  م�ضيفا 
احلرب  جّراء  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 

يف اأوكرانيا.
القمة  خالل  بو�ضوح”  “�ضنقول  وقال 
التي �ضراجع خارطة طريق احللف للمرة 
متثل  رو�ضيا  “اإن   ،2010 العام  منذ  الأوىل 

تهديدًا مبا�ضرًا لأمننا”.
اإىل  و�ضوله  ل��دى  �ضتولتنربغ  واأ���ض��اف 
احللف  ق��ادة  اأن  مدريد  يف  “الناتو”  قمة 
اأمنية  اأزم��ة  اأخطر  خ�ضم  “يف  يجتمعون 

تاريخية  ق��م��ة  ه���ذه  �ضتكون  ن��واج��ه��ه��ا. 
وحتولية«.

واأو�ضح اأن التحالف �ضيوافق على الردع 
الت�ضكيالت  م��ن  امل��زي��د  ن�ضر  م��ن  ليتمكن 
القتالية ون�ضر املزيد من املعدات املوجودة 
العام  بحلول  ال�ضرقية  اأوروب���ا  يف  م�ضبقا 
يقوم  الناتو  اأن  �ضتولتنربغ  واأ�ضاف  املقبل. 
“باأكرب اإ�ضالح �ضامل لدفاعنا اجلماعي منذ 

نهاية احلرب الباردة«.
وفيما يتعلق مبوقف احللف من ال�ضني، 
خ�ضما  لي�ضت  ال�ضني  اإن  �ضتولتنربغ  ق��ال 
لقيمنا  “حتديات  ت�ضكل  لكنها  للناتو، 

وم�ضلحتنا واأمننا«.
ومن املتوقع اأن يلقي الرئي�س الأوكراين 
دائ��رة  عرب  خطابا  زيلين�ضكي  فولودميري 
تلفزيونية مغلقة اإىل القمة يف وقت لحق 

من الأربعاء.

املفهوم  القادة  ين�ضر  اأن  يتوقع  كذلك 
“الناتو”،  حللف  اجلديد  ال�ضراتيجي 
وتتكرر  واأهدافه،  اأولوياته  جمموعة  وهو 

العملية مرة كل عقد.
وج��وده��ا  �ضتعزز  وا���ض��ن��ط��ن  ب��اي��دن: 

الع�ضكري يف اأوروبا
وج��وده��ا  �ضتعزز  وا���ض��ن��ط��ن  ب��اي��دن: 

الع�ضكري يف اأوروبا
ب�ضاأن  “الناتو”  نهج  احللف  و�ضيحدد 
اإىل  ال�ضيرباين  الأمن  بني  ما  تتنوع  ق�ضايا 
تغري املناخ، اإ�ضافة اإىل التو�ضع القت�ضادي 

والع�ضكري املتنامي لل�ضني.
وي�����ض��ارك ق���ادة ال��ي��اب��ان واأ���ض��رال��ي��ا 
القمة  يف  ونيوزيلندا  اجلنوبية  وك��وري��ا 
للمرة الأوىل ك�ضيوف، مما يعك�س الأهمية 
امل���ت���زاي���دة مل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي 

والهادئ.

*وكاالت
اأك����د م�������ض���وؤول يف خ��ري���ض��ون امل��ط��ل��ة 
ب��داأت  املنطقة  اأن  الأ���ض��ود،  البحر  على 
ال���ض��ت��ع��دادات لإج�����راء ا���ض��ت��ف��ت��اء على 

الن�ضمام اإىل رو�ضيا.
عن  ل��الأن��ب��اء  “تا�س”  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
الإدارة  رئي�س  نائب  �ضرميو�ضوف،  كرييل 
الع�ضكرية واملدنية يف خري�ضون، اأن املنطقة 
على  ا�ضتفتاء  لإجراء  ال�ضتعدادات  بداأت 
�ضت�ضبح  ذلك  وبعد  رو�ضيا،  اإىل  الن�ضمام 

اأر�ضا رو�ضية بالكامل.
قناته  ع��رب  ���ض��رمي��و���ض��وف  واأ����ض���اف 
لال�ضتفتاء  ن�ضتعد  “نحن  “تلغرام”:  على 
خري�ضون  منطقة  �ضتتخذ  و���ض��ن��ج��ري��ه. 
كيانا  و�ضت�ضبح  رو�ضيا،  اإىل  وتن�ضم  ق��رارا 
دولة  مثل  تكون  اأن  ميكن  بالكامل،  رو�ضيا 
ال�ضعوب متعددة  واحدة، حيث ل تتعاي�س 
موحدة،  تكون  حيث  فيها  فقط  اجلن�ضيات 

كاملة، مثل اأ�ضرة واحدة من �ضعوب رو�ضيا«.
وقت  يف  �ضرح  قد  �ضرميو�ضوف،  وك��ان 
اإقليم  �ضيمنح  “ال�ضتفتاء  ب���اأن  ���ض��اب��ق 
بينما  م�ضريه،  تقرير  يف  احل��ق  خري�ضون 
جترى  انتخابات  القادمة  املرحلة  �ضت�ضمل 
املحررة”،  خري�ضون  منطقة  على  مبا�ضرة 

وفقا لوكالة تا�س الرو�ضية.
البحر  على  املطلة  خ��ري���ض��ون  وك��ان��ت 
رئي�ضية  اأوك��ران��ي��ة  مدينة  اأول  الأ���ض��ود 
وقد  الرو�ضية،  ال��ق��وات  اأي��دي  يف  ت�ضقط 
القوات  تلك  �ضيطرة  يف  حا�ضما  دورا  لعبت 

على مناطق جنوب اأوكرانيا.
مايو  من  الأول  يف  خري�ضون  واأدخ��ل��ت 
جانب  اإىل  ال��ت��داول  يف  ال��روب��ل  ال��ف��ائ��ت 
مقبولتان  العملتان  �ضتكون  حيث  الهريفنا، 
الرو�ضية  العملة  لتعتمد  اأ�ضهر،  اأربعة  ملدة 

ب�ضكل كامل بعد ذلك.
اأوكرانيا،  جنوب  يف  خري�ضون  وتقع 

البحر  على  ورئي�ضيا  مهما  ميناء  وتعترب 
عدد  ويبلغ  دن��ي��ربو،  نهر  وعلى  الأ���ض��ود 
وه��ي  ن�����ض��م��ة،  األ���ف   300 ن��ح��و  ���ض��ك��ان��ه��ا 
املتاخمة  خ��ري���ض��ون  م��ق��اط��ع��ة  ع��ا���ض��م��ة 
عليها  �ضيطرت  التي  القرم،  جزيرة  ل�ضبه 
يف  اأهميتها  وتكمن   ،2014 ع��ام  رو�ضيا 
وتطل  دنيربو،  نهر  م�ضب  على  تقع  كونها 
ال�ضرقي،  اجل��ن��وب  م��ن  اآزوف  بحر  على 
الغربي،  اجل��ن��وب  م��ن  الأ���ض��ود  وال��ب��ح��ر 
و�ضل  حلقة  بذلك  ت�ضكل  اأنها  على  عالوة 
دونبا�س  واإقليم  القرم  جزيرة  �ضبه  بني 

اأوكرانيا. �ضرقي 
ومتتلك خري�ضون اأكرب ميناء يف اأوكرانيا 
ال�ضفن يف البحر الأ�ضود، وهي مركز  لبناء 
ب�ضكل  املدينة  منت  وق��د  لل�ضحن،  رئي�ضي 
ب�ضبب  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  خ��الل  مطرد 
ال�ضحن وبناء ال�ضفن، وظلت مركزا رئي�ضيا 

لبناء ال�ضفن طوال القرن الع�ضرين.

الناتو: روسيا تشكل 
»تهديدًا مباشرًا« على »أمن« الحلف

استفتاء النضمام منطقة 
استراتيجية أوكرانية لروسيا

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون باحات األقصى

*القدس املحتلة 
باحات  الأربعاء،  �ضباح  يهود  متطرفون  م�ضتوطنون  اقتحم 
مبدينة  ال�ضريف  القد�ضي  احل��رم   - املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد 
الحتالل  وقوات  �ضرطة  من  م�ضددة  بحرا�ضة  املحتلة،  القد�س 

الإ�ضرائيلي.
ببيان،  القد�س  العامة يف  الإ�ضالمية  الأوقاف  وقالت دائرة 
اإن ع�ضرات امل�ضتوطنني اقتحموا الأق�ضى، من جهة باب املغاربة، 
ونفذوا جولت ا�ضتفزازية، واأدوا طقو�ًضا تلمودية عن�ضرية يف 
باحاته، خا�ضة يف املنطقة ال�ضرقية منه، وا�ضتمعوا ل�ضروحات 

مزورة حول “هيكلهم”، حتت حماية �ضرطة الحتالل.
امل�ضتوطنني  لقتحامات  املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  ويتعر�س 
اجلمعة  يومي  با�ضتثناء  يوميا  وم�ضائية  �ضباحية  فرتني  على 
وال�ضبت، يف حماولة احتاللية لفر�س التق�ضيم الزماين واملكاين 

يف قبلة امل�ضلمني الأوىل.

غزة : االحتالل يتوغل
 شرق خانيونس

*غزة 
يف  الرب��ع��اء،  �ضباح  ال�ضرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  توغلت 
ارا�ضي املواطنني �ضرقي بلدة القرارة �ضرقي خانيون�س جنوبي 

قطاع غزة.
وقالت م�ضادر فل�ضطينية ان قوات الحتالل املعززة بعدد من 
الدبابات والآليات الع�ضكرية،توغلت ع�ضرات المتار يف اأرا�ضي 
املواطنني، �ضرقي بلدة القرارة �ضرقي خانيون�س وقامت بعمليات 

جتريف باملنطقة.
وا�ضت�ضهد  املواطن الفل�ضطيني حممد ماهر نافع مرعي )25 
عاما( من جنني خالل مواجهات مع قوات الحتالل ال�ضرائيلي.

واأعلنت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية يف بيان، ا�ضت�ضهاد ال�ضاب 
متاأثرا  الغربية  ال�ضفة  �ضمال  جنني  خميم  �ضكان  من  مرعي 
با�ضابته بر�ضا�س قوات الحتالل فجرا خالل مواجهات عنيفة 
اندلعت مبدينة جنني خالل اقتحامها من قبل قوات الحتالل .

يف غ�ضون ذلك، انطلقت م�ضرية غا�ضبة جابت اأحياء جنني 
الأكتاف  على  ال�ضهيد  جثمان  امل�ضاركون  خاللها  رفع  وخميمها، 
امل�ضتمر  وعدوانه  الحتالل  بجرائم  املنددة  الهتافات  ورددوا 
الن�ضال.  وموا�ضلة  الوطنية  للوحدة  والداعية  جنني،  على 
احلداد  الفل�ضطيني  والإ�ضالمي  الوطني  العمل  ف�ضائل  واعلنت 
حنني  يف  ال�ضهيد  جثمان  ت�ضييع  اأث��ن��اء  التجاري  والإ���ض��راب 

وخميمها بعد �ضالة الظهر من املخيم.

روسيا تفرض عقوبات 
على أفراد عائلة الرئيس 

األميركي جو بايدن
*موسكو 

اأمريكيًا  اأعلنت مو�ضكو، عن فر�س عقوبات على 25 مواطنا 
بينهم زوجة وابنة الرئي�س جو بايدن، ردا على خطوة اأمريكية 
مماثلة. وقالت وزارة اخلارجية الرو�ضية، يف بيان �ضحفي: “ردا 
ال�ضخ�ضيات  �ضد  با�ضتمرار  املتزايدة  الأمريكية  العقوبات  على 
ال�ضيا�ضية والعامة الرو�ضية، مت اإدراج 25 مواطنا اأمريكيا بينهم 

اأع�ضاء يف جمل�س ال�ضيوخ ينتهجون �ضيا�ضة معادية لرو�ضيا”.

الوكالة األوروبية للبيئة: 
10بالمئة من حاالت السرطان 

بأوروبا مرتبطة بالتلوث
*عمان 

من  باملئة   10 ح��واىل  اأن  للبيئة  الأوروب��ي��ة  الوكالة  قالت 
اأ�ضكال  مبختلف  مرتبطة  اأوروب��ا  يف  املُ�ضجلة  ال�ضرطان  حالت 

التلوث، م�ضريًة اإىل اأّن من املمكن تفادي معظم هذه احلالت.
اأّن  ي��ورون��ي��وز،  وك��ال��ة  نقلته  بيان  يف  ال��وك��ال��ة  واأو���ض��ح��ت 
لالأ�ضعة  اإ�ضافة  املبا�ضر  غري  والتدخني  الهواء  لتلوث  “التعر�س 
الكيميائية  امل���واد  وبع�س  والأ�ضب�ضتو�س  البنف�ضجية  ف��وق 
يف   10 من  اأكر  وراء  الكامنة  الأ�ضباب  متثل  الأخرى  وامللوثات 

املائة من حالت ال�ضرطان يف اأوروبا«.

لجنة شؤون الكنائس الفلسطينية تدين قرار 
االحتالل تسجيل أراض محاذية لألقصى

*رام اهلل 
الكنائ�س  �ضوؤون  ملتابعة  العليا  الرئا�ضية  اللجنة  ا�ضتنكرت 
امل�ضيحية يف فل�ضطني، قرارا ق�ضائيا جديدا حلكومة الحتالل 
املبارك  الأق�ضى  للم�ضجد  حماذية  اأرا�س  لت�ضجيل  الإ�ضرائيلي 

لليهود.
تنفيذ  م�ضلحة  يف  ي�ضب  ال��ق��رار  ه��ذا  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 
املدينة  على  لل�ضيطرة  الإ�ضرائيلية  وامل�ضاعي  املخططات 
الأحياء  على  جديد  واقع  لفر�س  متهيدا  وتهويدها،  املقد�ضة 
العربية يف القد�س املحتلة. واأ�ضافت اللجنة الرئا�ضية يف بيان ، 
اأن اإ�ضرائيل وم�ضتوطنيها املتطرفني ينتهجون �ضيا�ضة الع�ضابات 
لل�ضيطرة على اأحياء املدينة املقد�ضة، ما ي�ضكل ت�ضعيدا خطريا 
ال�ضالم،  لإح��الل  كافة  والدولية  الإقليمية  امل�ضاعي  ين�ضف 

ويقود املنطقة اإىل ال�ضتعال.
كافة  موؤ�ض�ضاتها  جتند  الحتالل  حكومة  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
مناطق  على  لل�ضيطرة  امللتوية  بالطرق  مطامعها  تنفيذ  ل�ضالح 
حيوية وم�ضاحات كبرية يف البلدة القدمية من القد�س املحتلة، 
كما حدث اأخريا يف ق�ضية باب اخلليل، و�ضاحة عمر بن اخلطاب، 
لبطريركية  ملكيتها  تعود  والتي  وامبرييال،  البرا  وفندقي 
يفر�ضه  الذي  الق�ضري  والتهجري  املقد�ضية،  الأرثوذك�س  الروم 
ال�ضيخ  وحي  املكرب،  وجبل  �ضلوان  بلدتي  اأهايل  على  الحتالل 
م�ضلمني  الفل�ضطينيني؛  اأن  بيانها،  يف  اللجنة  واأك��دت  ج��راح. 
بدمائهم  يدافعون  القد�س،  عا�ضمتهم  يف  �ضامدون  وم�ضيحيني، 
وال�ضيا�ضات  القرارات  كل  واأن  وتاريخهم،  واإرثهم  مدينتهم  عن 
تثنيهم  اأو  ترهبهم  ولن  مدينتهم،  عن  تبعدهم  لن  الإ�ضرائيلية 

عن الدفاع عن مقد�ضاتهم الإ�ضالمية وامل�ضيحية.

الصين: القضية الفلسطينية اختبار 
حقيقي للعدالة والنزاهة الدوليتين

  
*بكني 

يف  الو�ضع  تدهور  اإزاء  العميق  قلقها  عن  ال�ضني،  اأعربت 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعية  املحتلة،  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي 
اتخاذ اإجراءات عاجلة وحا�ضمة للحيلولة دون حتول الق�ضية 

الفل�ضطينية عن م�ضارها ب�ضكل كامل.
جاء ذلك خالل ت�ضرحات ملندوب ال�ضني الدائم لدى الأمم 
ر�ضمية،  �ضينية  اعالم  و�ضائل  جيون،نقلتها  ت�ضانغ  يل  املتحدة، 
اليوم الثالثاء، خالل موؤمتر ملجل�س الأمن عن الو�ضع يف ال�ضرق 

الأو�ضط.
للعدالة  حقيقي  اختبار  فل�ضطني  ق�ضية  ان  ت�ضانغ  واك��د 
لالأزمة ل  املجزاأة  الإدارة  اأن  الدوليتني، م�ضددا على  والنزاهة 

ميكن اأن حتل حمل ت�ضوية �ضاملة وعادلة.
امل�ضتوطنات  يف  التو�ضع  ا���ض��ت��م��رار  املقلق  م��ن  اأن���ه  وب��ني 
وامل��وارد  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  على  والتعدي  الإ�ضرائيلية 

الطبيعية، ما يقو�س حق ال�ضعب الفل�ضطيني يف تقرير امل�ضري.
من  يزيد  ال�ضتيطاين  التو�ضع  من  �ضرب  “كل  ت�ضانغ  وق��ال 
وقف  على  اإ�ضرائيل  حاثا  الدولتني”،  ح��ل  حتقيق  �ضعوبة 
ال�ضتيطانية،  الأن�ضطة  كل  ووقف   ،2334 القرار  “ازدراء” 

والتوقف عن تقوي�س اأ�ضا�س حل الدولتني.
الأمن  قوات  قبل  من  العنف  ا�ضتمرار  ب�ضدة  ال�ضني  وتدين 
فادحة يف  اأ�ضفر عن خ�ضائر  والذي  وامل�ضتوطنني،  الإ�ضرائيلية 

�ضفوف الفل�ضطينيني، من بينهم اأطفال.
اإجراء حتقيق جنائي  اإ�ضرائيل على  ال�ضيني  املبعوث  وحث 
يف اأ�ضرع وقت ممكن يف مقتل �ضحفية قناة اجلزيرة، �ضريين اأبو 

عاقله، ون�ضر نتائجه من اأجل �ضمان امل�ضاءلة.
الأطراف  ول�ضيما  الدويل،  املجتمع  حتث  بالدة  اأن  واأو�ضح 
املوؤثرة املعنية، على بذل جهود حقيقية من اأجل عملية ال�ضالم 

يف ال�ضرق الأو�ضط.

إسبانيا تفتح تحقيقًا في مقتل 
مهاجرين على سياج مليلية

*وكاالت
مقتل  يف  حتقيق  فتح  الإ�ضبانية  العامة  النيابة  اأعلنت 
مهاجر  األ��ف��ي  نحو  حم��اول��ة  خ��الل  الأق���ّل  على  ا  �ضخ�ضً  23
الأرا�ضي  من  انطالقا  اجلمعة  بالقوة  مليلية  دخول  اإفريقي 

املغربية.
فتح  “طلب  اإّنه  بيان  يف  الإ�ضباين  العام  املّدعي  مكتب  وقال 
حتقيق لت�ضليط ال�ضوء على ما حدث” بعد �ضاعات من مطالبة 

الأمم املتحدة باإجراء حتقيق م�ضتقل يف هذه احلادثة.

*بغداد
ت�ضجيل  العراقية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
يف  جديدة  اإ�ضابة  و17  بالكولريا  وفاة  اأول 

ال�ضاعات الأربع والع�ضرين املا�ضية.
البدر  �ضيف  الوزارة  با�ضم  املتحدث  وقال 
اإن “حمافظة كركوك �ضجلت اأول حالة وفاة 
وكالة  عنه  نقلت  ما  وف��ق  اليوم”،  باملر�س 

الأنباء العراقية الر�ضمية.
خالل  �ضجلت  “الوزارة  اإن  البدر  وتابع 
جديدة  اإ�ضابة   17 املا�ضية   24 ال�ضاعات 
حالة   76 اإىل  الكلي  العدد  لريتفع  بالكولريا 

�ضجلت لهذا العام 2022«.
عن  اأي���ام  ع�ضرة  قبل  اأُع��ل��ن  ق��د  وك���ان 
حمافظة  يف  ب��ال��ك��ول��ريا  اإ���ض��اب��ات  ت�ضجيل 
�ضنوات  ع�ضر  منذ  الأوىل  كانت  ال�ضليمانية، 
كرد�ضتان  اإقليم  �ضمن  الواقعة  املنطقة  يف 

العراق املتمتع بحكم ذاتي.
و�ضجلت حينها ع�ضر اإ�ضابات يف حمافظة 
حمافظة  يف  واثنتان  )�ضمال(  ال�ضليمانية 

املثنى )جنوب( وواحدة يف حمافظة كركوك 
)�ضمال(، وفقا للبيان.

اجلديد  التف�ضي  اأ�ضباب  البدر  يحدد  ومل 
للمر�س يف العراق.

كبري  تف�س  اآخر  �ضهدت  قد  البالد  وكانت 

وكانت  ال�ضحة.  وزارة  وفق   ،2015 يف  للوباء 
خ�ضو�ضا  �ضربت  قد  حينها  التف�ضي  موجة 
ب��غ��داد وحم��اف��ظ��ة ب��اب��ل ال��واق��ع��ة جنوب 

العا�ضمة، و�ضّجلت حينها مئات الإ�ضابات.
ويوؤدي الكولريا الذي غالبا ما يكون �ضببه 
الإ�ضابة  اىل  ملوثة،  مياه  اأو  اأطعمة  تناول 

املناطق  يف  ع���ادة  ويظهر  وت��ق��ي��وؤ.  باإ�ضهال 
اأو  ال�ضرب  مياه  يف  �ضحا  تعاين  التي  ال�ضكنية 

تنعدم فيها �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي.
مليون   1،3 ب��ني  �ضنويًا  امل��ر���س  وي�ضيب 
اإىل  ويوؤدي  العامل،  واأربعة ماليني �ضخ�س يف 

وفاة بني 21 األفا و143 األف �ضخ�س.

*بيونغيانغ 
للمناورات  اإن  ال�ضمالية،  ك��وري��ا  قالت 
الع�ضكرية امل�ضركة، مب�ضاركة 3 دول، “هدف 

�ضرير” جتاه بيونغيانغ.
الكورية،  املركزية  الأنباء  وكالة  وقالت 
اإن  الأربعاء،  ال�ضمالية،  كوريا  يف  الر�ضمية 
الوليات  جتريها  التي  امل�ضركة،  املناورات 
لها  وال��ي��اب��ان،  اجلنوبية  وك��وري��ا  امل��ت��ح��دة 
“هدف �ضرير” جتاه بيونغيانغ، وهي جزء من 
من  اآ�ضيوية  “ن�ضخة  لإن�ضاء  خطرية  مقدمة 

حلف �ضمال الأطل�ضي«.
الكورية  املركزية  الأنباء  وكالة  وقالت 
الع�ضكري بني  التحالف  ت�ضكيل  “خمطط  اإن 
الوليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية، 
وكوريا  اليابان  خ�ضوع  بدافع  ج��اء  وال��ذي 

بو�ضوح  ميثل  املتحدة،  للوليات  اجلنوبية 
من  اآ�ضيوية  ’ن�ضخة  لإن�ضاء  خطرية  مقدمة 
حلف الأطل�ضي‘“، متهمة وا�ضنطن بالتحري�س 

على حرب باردة جديدة.
من  �ضاعات  قبل  الوكالة  تقرير  وج��اء 
واليابان  اجلنوبية  ك��وري��ا  زعيمي  ح�ضور 
القمة ال�ضنوية حللف الناتو، كمراقبني لأول 
مرة، كما �ضيلتقيان مع الرئي�س الأمريكي جو 
وهي  ال�ضمالية،  كوريا  ق�ضية  ملناق�ضة  بايدن 

اأول قمة ثالثية من نوعها منذ العام 2017.
و���ض��ت��ج��ري ال�����دول ال��ث��الث��ة م���ن���اورات 
بالقرب  وتتبعها  ال�ضواريخ  لر�ضد  م�ضركة 
“تنني  ت�ضمى  املقبل،  اأغ�ضط�س  يف  هاواي  من 

الهادئ” اأو “با�ضيفيك دراغون«.
الكورية  املركزية  الأنباء  وكالة  وقالت 
على  العزم  كل  عازمة  املتحدة  “الوليات  اإن 
جتاهل  يف  عمالئها  م��ع  الع�ضكري  ال��ت��ع��اون 
اآ�ضيا  دول  وقلق  الأ�ضا�ضي  الأم��ن��ي  للمطلب 

واملحيط الهادئ”، بح�ضب رويرز.

الأ�ضبوع،  مطلع  يف  �ضدر  مماثل  بيان  ويف 
اإن  ال�ضمالية  الكورية  اخلارجية  وزارة  قالت 
املناورات الثالثية تظهر عدم �ضدق العرو�س 
واحل��وار  الدبلوما�ضي  بالتوا�ضل  الأمريكية 

دون �ضروط م�ضبقة.
ال�ضمالية عددا قيا�ضيا من  واأجرت كوريا 
جتارب ال�ضواريخ هذا العام، مبا يف ذلك اأكرب 
لديها، وهناك  للقارات  بالي�ضتي عابر  �ضاروخ 
�ضالح  لختبار  ت�ضتعد  رمبا  اأنها  من  خم��اوف 

نووي لأول مرة منذ عام 2017.

العراق يعلن أول وفاة 
بالكوليرا منذ تفشي الوباء

كوريا الشمالية: 
للمناورات الثالثية »هدف شرير«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
بنتيجة  الإيجابي  التعادل  ح�ضم 
اإمي��ي��ل��ي��ك  م���ب���اراة  ن��ت��ي��ج��ة   ،)1-1(
مينريو  اأتلتيكو  و�ضيفه  الإك����وادوري 
ملعب  على  الأرب��ع��اء  فجر  ال��ربازي��ل��ي 
جورج كابويل، �ضمن مناف�ضات دور ال�16 

من كاأ�س ليربتادوري�س.
تقدم ال�ضيوف اأول بهدف عن طريق 
اأدميري �ضانتو�س يف الدقيقة 16، قبل اأن 
التعادل  رودريجيز  �ضيبا�ضتيان  ي�ضجل 
لبطل الإك�����وادور م��ن رك��ل��ة ج���زاء يف 

الدقيقة 58.
و���ض��ه��دت امل���ب���اراة اإ���ض��ه��ار ال��ك��ارت 
لعب  رودريجيز  اآلن  بوجه  الأحمر 
اأتلتيكو مينريو يف الدقيقة 68، واإهدار 
هالك ركلة جزاء يف الدقيقة 85 كانت 

كفيلة بح�ضم اللقاء لأبناء الربازيل.
وبذلك التعادل يتاأجل ح�ضم تذكرة 
الإياب  ملباراة  النهائي،  ربع  اإىل  التاأهل 
املقررة على اأر�س ملعب املينرياو يف بيلو 

هوريزونتي، يوم 6 يوليو/متوز املقبل.

 ضربة أدميري
كامل  ب�ضكل  مينريو  اأتلتيكو  �ضيطر 
الأول  ال�ضوط  يف  اللعب  جمريات  على 
عن  باخلطر  الأر�����س  اأ���ض��ح��اب  وه���دد 

طريق ت�ضويبة روبينز.
كرة  هالك  تلقى   ،16 الدقيقة  ويف 
اإىل  فمررها  اإي��ف��ر���ض��ون،  احل��ار���س  م��ن 
نات�ضو، الذي لعب بينية يف عمق دفاعات 
لينهيها  �ضانتو�س  اأدمي��ري  نحو  اإمييليك 

بنجاح يف ال�ضباك ويفتتح الت�ضجيل.
وا���ض��ت��م��رت امل���ب���اراة ���ض��ج��ال بني 
ب��دون  الأول  ال�����ض��وط  يف  ال��ف��ري��ق��ني 
اأحداث موؤثرة، ليخرج اأتلتيكو فائزا يف 
نهاية ال�ضوط. ويف ال�ضوط الثاين، نفذ 
بالدقيقة  مميزة  مرتدة  هجمة  هالك 
52 حيث و�ضع اأدميري يف مواجهة املرمى، 
كرته  �ضدد   19 القمي�س  �ضاحب  لكن 

واأنقذها حار�س املرمى.

قرار “الفار«
يف الدقيقة 56 اأوقف احلكم املباراة 

وذهب اإىل تقنية حكم الفيديو امل�ضاعد 
ركلة  وم��ن��ح  ال�ضابقة  اللعبة  لتحليل 
تعر�س  تبني  بعدما  لإمي��ل��ي��ك،  ج���زاء 
اأتلتيكو  م��داف��ع  م��ن  ل�ضربة  امل��ه��اج��م 
رودريجيز  �ضيبا�ضتيان  ونفذ  مينريو، 

الركلة بنجاح.
وم����رة اأخ�����رى ب��ع��د ت��دخ��ل حكم 
اأ���ض��ه��ر  “الفار”،  امل�����ض��اع��د  ال��ف��ي��دي��و 
احل��ك��م ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء يف وج��ه 
م�ضكلة  يف  لوقوعه  رودري��ج��ي��ز،  اآلن 
م���ع ج��اك�����ض��ون رودري���ج���ي���ز و���ض��رب 
الالعب  ح�ضل  بينما  بذراعه،  اخل�ضم 
راأ�س  ل�ضربة  تعر�س  الذي  الإك��وادوري 
�ضفراء  بطاقة  على  اأتلتيكو،  لعب  من 

فقط.
اأن  اأتلتيكو  ك��اد   85 الدقيقة  ويف 
يح�ضم اللقاء، عندما حت�ضل هالك على 
منطقة  داخ���ل  ���ض��ده  بعد  ج���زاء  رك��ل��ة 
العمليات، وتوىل بنف�ضه ت�ضديدها، لكن 
اإبعادها،  الإك��وادوري من  متكن احلار�س 

لينتهي اللقاء بالتعادل )1-1(.

*وكاالت
القدم،  ك��رة  احت��اد  مقر  يف  اختتمت 
اأعمال دورة احلكمات بالتعاون مع الحتاد 

الدويل “فيفا«.
�ضمر  ل��الحت��اد،  ال��ع��ام  الأم���ني  وثمنت 
على  وحر�ضهن  احل��ك��م��ات  ج��ه��ود  ن�����ض��ار، 
الذي  الأم��ر  م�ضتوياتهم،  وتطوير  �ضقل 
املباريات  اأه��م  اإدارة  على  قدراتهم  يعزز 
م�ضرية  وخ��ارج��ي��ًا،  حم��ل��ي��ًا  وال��ب��ط��ولت 
دائ��م��ًا  يتطلع  الأردين  الحت���اد  اأن  اإىل 
الرائدة  وم�ضاعيه  روؤيته  على  للحفاظ 

بكافة  وال�ضتثمار  ودع��م  الرتقاء  جتاه 
القدم  ك��رة  منظومة  يف  العاملة  ال��ك��وادر 
حمليًا، �ضيما احلكمات. كما قدمت �ضكرها 
اإقامة  يف  التعاون  على  ال��دويل  لالحتاد 
التي  الدورة  وا�ضتملت  الدورات.  هذه  مثل 
املا�ضية،  الثالثة  الأيام  مدار  على  اأقيمت 
على حما�ضرات نظرية وتدريبات عملية، 
باإ�ضراف املحا�ضرة الإ�ضبانية ماري�ضا فييا.
حنني  حكمة:   34 ب��ال��دورة  و���ض��ارك 
اأمل  البدوي،  الآء  مبي�ضني،  اإ�ضراء  مراد، 
اإ�ضالم  املجايل،  اإ�ضراء  غيث،  رزان  �ضباح، 

املالح،  اإينا�س  العبادي،  �ضابرين  العبادي، 
البكريات،  بيان  �ضامل،  زي��ن  كافية،  جمد 
هيا املجايل، رهف الأخر�س، هيا الوهادنة، 
يا�ضمني �ضالمة، روان البوات، ناهد البوات، 
�ضهد  امل��رادات،  �ضابرين  اجلبارات،  اإ�ضراء 
احل�ضون،  مرح  ري��ان،  اأب��و  رزان  الفواعري، 
العطاونة،  روؤيا  زكارنة،  بيان  الكرد،  روان 
نور  ال�ضرعة،  اإخ��ال���س  الفقهاء،  رحمة 
يا�ضمني  العراي�ضة،  اإ���ض��الم  العبدالالت، 
�ضلطان،  ب��راء  اإر�ضيد،  بني  هالة  احمود، 

فريدة القبطي.

*وكاالت
تعاقد احتاد الكرة الطائرة مع املدرب الأرجنتيني فرناندو 
ينتظر  فيما  الوطنية،  للمنتخبات  فنيا  مديرا  ليعمل  بوريرو، 
اأن ي�ضل اإىل عمان يوم ال�ضبت املقبل بعد اأن ا�ضتكمل الحتاد 
من  بدعم  وذل��ك  معه،  بالتعاقد  املتعلقة  الإج���راءات  كافة 
الحتاد الدويل. ويحمل فرناندو، �ضرية ريا�ضية وا�ضعة بداأها 
�ضفوف  يف  لعب  ثم  الأرجنتينية،  الأندية  �ضفوف  يف  لعبا 
الأوملبية  والدورات  العامل  بطولت  يف  ومثلها  بالده  منتخبات 

قبل اأن يتجه اإىل جمال التدريب بعد اعتزاله اللعب.
الأرجنتينية  الفرق  من  العديد  تدريبات  على  وا�ضرف 
واأبرزها “ريفر بليت” وحقق معها العديد من الجنازات، كما 
ا�ضرف على تدريبات فريقي ال�ضمال وال�ضرطة القطريني وحاز 

معهما على عدة القاب.
ويعترب فرناندو، 54 عاما، من املدربني املعروفني يف الكرة 

الطائرة، ويتمتع بخربات وا�ضعة يف جمال التدريب.

المنتخب الوطني ت17 
إلى نهائي »غرب آسيا«

*وكاالت
التي مني  ما تزال جماهري الوحدات حتت وطاأة �ضدمة اخل�ضارة 
�ضمن  املا�ضي،  ال�ضبت   ،)0  �  1( الفي�ضلي  اأم��ام  القدم  كرة  فريق  بها 

اجلولة الثامنة لبطولة دوري املحرفني الأردين لكرة القدم.
ما  بقدر  الوحدات،  جماهري  �ضدمة  �ضبب  هي  اخل�ضارة  تكن  ومل 
هجمة  �ضن  يف  يفلح  مل  الذي  القدم  كرة  لفريق  العام  الأداء  �ضدمها 

واحدة على مرمى الفي�ضلي.
قدم  عندما  بالفريق  ت��ف��اوؤًل  اأ���ض��د  ال��وح��دات  جماهري  وك��ان��ت 
م�ضتويات فنية جيدة يف دوري اأبطال اآ�ضيا، وتوقعت اأن ميتد ذلك اإىل 
بعد  النادي  منها  عانى  عديدة  م�ضاكل  لكن  املحرفني،  دوري  بطولة 

ذلك اأدت اإىل الراجع العام مبنظومة الفريق الأول ككل.

الصراع اإلداري
انعكا�ضات  الوحدات  نادي  يف  الإداري��ة  لل�ضراعات  يكون  ما  دائمًا 
�ضلبية على فريق كرة القدم، وبخا�ضة قبل النتخابات واأحيانًا ميتد 

ذلك اإىل ما بعدها.
التوا�ضل  مواقع  عرب  ال��وح��دات  جماهري  من  كبري  ع��دد  وانتقد 
خافية  تعد  مل  التي  واخلالفات  للنادي  الإداري  الأداء  الجتماعي، 
على اأحد، وهي التي قد تكون اأحد الأ�ضباب املبا�ضرة يف انتكا�ضة فريق 

كرة القدم.
ومل ي�ضبق اأن ظهر فريق الوحدات باأداء �ضلبي كالذي ظهر عليه 
يف مباراة الفي�ضلي، مما وّلد حالة غ�ضب كبرية لدى جماهري الوحدات 
م�ضلحة  اأي  على  العامة  امل�ضلحة  تغليب  الإدارة  جمل�س  من  تتطلب 

اأخرى.
على  املناف�ضة  فر�ضة  يفقد  مل  اخل�ضارة  بتلك  الوحدات  اأن  ورغم 
هذه  خماوف  اأن  اإل  بدايته،  يف  ال��دوري  م�ضوار  يزال  ما  حيث  اللقب 
جميع  يف  امل��اأم��ول  امل�ضتوى  يقدم  مل  الفريق  اأن  يف  تكمن  اجلماهري 
كل  مع  ملحوظًا  تراجعًا  ي�ضهد  امل��ردود  كان  حيث  ال��دوري،  مباريات 

مباراة.

غياب االستقرار الفين
عانى الوحدات ن�ضبيًا من غياب ال�ضتقرار الفني، حيث مت التعاقد 
الطاقم  وه��و  املهمة،  ليتوىل  ديديه  جوميز  الفرن�ضي  مع  م��وؤخ��رًا 

التدريبي الثالث للفريق يف املو�ضم احلايل.
اأن  لكووورة،  حديثه  يف  الوحدات  اإدارة  من  مقرب  م�ضدر  واأك��د 
ليقدمه  الكثري  ميتلك  اأن��ه  وب��دا  التدريبات  يف  نف�ضه  اأثبت  جوميز 
للفريق لكن البيئة املحيطة رمبا ل ت�ضاعده يف حال بقيت الأمور على 

حالها دون تدخل اأو تغليب مل�ضلحة النادي.
اأن يوؤثر على قدرات الفريق اإىل  غياب ال�ضتقرار الفني ل ميكن 
معًا  لعبوًا  معظمهم  دوليني  لعبني  ي�ضم  اأنه  وبخا�ضة  الدرجة  هذه 

لعدة �ضنوات.

و�ضبق للفي�ضلي اأن عانى من غياب ال�ضتقرار الفني لكنه يف النهاية 
خطوة  يكون  اأحيانًا  املدربني  تغيري  فاإن  ولهذا  التتويج،  من�ضة  �ضعد 

اإيجابية تفاديًا ل�ضتنزاف مزيد من النقاط.

اجتماع حتفيزي
طالب عدد من جماهري الوحدات جمل�س الإدارة بخ�ضم جزء من 

رواتب الالعبني، وهناك من ذهب اإىل ف�ضخ عقود بع�ضهم.
اأمام الفي�ضلي والنتقادات  وجاء رد جمل�س الإدارة بعد اخل�ضارة 
اجلماهريية املتوا�ضلة، من خالل اجتماعها بفريق كرة القدم والعمل 
على رفع احلالة املعنوية للفريق وطي �ضفحة اخل�ضارة اأمام الفي�ضلي 

والتفكري فيما هو قادم.
الدوري،  بطولة  يف  املراجع  الأداء  بعد  الوحدات  لعبو  واأ�ضبح 
وانخفا�س  الن�ضامى،  منتخب  �ضفوف  يف  مقاعدهم  بافتقاد  مهددين 
قيمتهم ال�ضوقية وبخا�ضة يف حال توا�ضل هذا الراجع الذي مل جتد 

له اجلماهري مربرًا وا�ضحًا.
وتراجع فريق الوحدات للمركز الرابع على �ضلم ترتيب الدوري 
حظوظه  يفقد  وقد  موؤجلتني،  مباراتني  ولديه  بر�ضيد “11” نقطة 
يف الدخول باأجواء املناف�ضة مبكرًا يف حال نزف مزيدا من النقاط يف 

قادم اللقاءات.
بقي  اإذا  �ضعوبة  تزداد  قد  للوحدات  املالية  الظروف  فاإن  كذلك 
للمباريات  اجلماهريي  احل�ضور  ن�ضبة  لأن  تراجع  حالة  يف  الفريق 
والذي  ذلك  من  احلا�ضل  الريع  ن�ضبة  �ضيقل�س  مما  �ضتتقل�س  املقبلة، 

ي�ضكل رافدًا مهمًا ل�ضندوق النادي.

*وكاالت
 10 من  �ضائقني  م�ضاركة  عن  ال�ضيارات،  لريا�ضة  الأردنية  اأعلنت 

دول، يف �ضباق الدرفت )تاندوم( الذي يبداأ يوم اجلمعة املقبل.
الأردن  من  مت�ضابقا   45 اإن  ال�ضيارات،  لريا�ضة  الأردنية  وقالت 
وفل�ضطني والعراق و�ضلطنة عمان وقطر وليبيا وال�ضعودية والباك�ضتان 
الأوىل  للمرة  يقام  الذي  ال�ضباق  يف  �ضي�ضاركون  و�ضوريا،  والإم��ارات 

�ضمن بطولة الأردن ل�ضباقات الدرفت.
املقبل  اخلمي�س  ي��وم  م�ضاء  الثامنة  ال�ضاعة  عند  وتنطلق 
امليت،  البحر  الأردن يف  رايل  �ضيانة  �ضاحة  التاأهيليتني يف  اجلولتني 
املقبل  اجلمعة  يوم  م�ضاء   8 ال�ضاعة  عند  النهائيات  �ضتنطلق  فيما 
من  جمموع  اأف�ضل  على  يح�ضلون  وال��ذي��ن  مت�ضابقا،   24 مب�ضاركة 
من  بدعم  يقام  الذي  ال�ضباق  من  التاأهيليتني  اجلولتني  يف  النقاط 

�ضركة زين الأردن.
اأرق��ام  وتوزيع  الإداري،  التدقيق  عملية  الأرب��ع��اء  يوم  وجت��ري 
امل�ضاركة  لل�ضيارات  الفني  الفح�س  املت�ضابقني، وعملية  ال�ضيارات على 

بال�ضباق يف �ضاحة ال�ضيانة بالبحر امليت.
ويدير ال�ضباق، مو�ضى حزينة، وت�ضرف عليه جلنة احلكام املكونة 

من و�ضاح عقبة رئي�ضا، واأمين النجار اأن�س بي�ضتو اأع�ضاء.

*وكاالت
الأردن  بطولة  افتتاح  عن  الأردين  امللكي  الفرو�ضية  احتاد  اأعلن 

القفز عن احلواجز 2022.
ا�ضطبالت  يف  �ضتقام  الأوىل  اجلولة  اإن  بيان  يف  الحت��اد،  وق��ال 
جلميع  الدعوة  موجها  املقبل،  متوز  من  الأول  اجلمعة  يوم  ال�ضيفي 

الفر�ضان الأردنيني واملقيمني يف الأردن.
وت�ضم البطولة 8 فئات، وهي فئة 600 �ضم، وفئة 80 �ضم، و90 �ضم، 
 -130 وفئة  �ضم،   125  -120 وفئة  �ضم،   115-110 وفئة  �ضم،  و100 

135 �ضم، وفئة 140-145 �ضم.
اإىل  للتاأهل  وامل��راك��ز،  الأن��دي��ة  خمتلف  يف  ال���8  اجل��ولت  وتقام 
مركز  يف  �ضتقام  والتي  الأردن  لبطولة  واخلتامية  التا�ضعة  اجلولة 
جميع  يف  والعينية  النقدية  اجلوائز  لتوزيع  لي�ضار  للفرو�ضية،  عمان 

اجلولت مبجموع ما ل يقل عن 20 األف دينار.

في وجود نيمار.. سان جيرمان 
يعلن عن قميصه الجديد

*وكاالت
ك�ضف باري�س �ضان جريمان ر�ضميا، عن القمي�س الأ�ضا�ضي اجلديد 

للفريق، والذي �ضريتديه خالل املو�ضم املقبل 2023-2022.
 وحافظ باري�س �ضان جريمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، 
ولكن باختالف ب�ضيط يف مقدمة القمي�س بوجود خط طويل يف�ضله 

ا�ضم الراعي.
جنوم  معظم  وجود  اجلديد،  للقمي�س  الرويجي  الفيديو  و�ضهد   
الفريق وعلى راأ�ضهم كيليان مبابي، بالإ�ضافة اإىل ليونيل مي�ضي ونيمار 

دا �ضيلفا واأ�ضرف حكيمي.
 وجاء تواجد نيمار يف فيديو الإعالن عن القمي�س اجلديد، ليقلل 

من اأهمية اأنباء رحيله قبل املو�ضم املقبل.
 2017 �ضيف  منذ  جريمان  �ضان  ب�ضفوف  جونيور  نيمار  ويلعب   
وحتدثت  يورو،  مليون   222 مقابل  بر�ضلونة  من  قادما  ان�ضم  عندما 

تقارير يف الأيام ال�ضابقة عن اإمكانية رحيله عن النادي الفرن�ضي.

*وكاالت
تدعيم  من  مدريد  ريال  موقف  عن  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
هجومه هذا ال�ضيف، يف ظل عدم وجود هداف قدير بدياًل للفرن�ضي 

كرمي بنزميا.
الأبطال  ودوري  والليجا  لقبي  لتحقيق  مدريد  ريال  بنزميا  وقاد 
تتعلق  الأزم���ة  لكن  للبطولتني،  ه��داًف��ا  وك��ان  املا�ضي،  املو�ضم  خ��الل 

باإمكانية غيابه لأي �ضبب من الأ�ضباب.
وبح�ضب �ضحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�ضبانية، فاإن ريال مدريد 
اأ�ضين�ضيو  وماركو  �ضيبايو�س  داين  مثل  لعبني  م�ضتقبل  ح�ضم  ينتظر 
وماريانو دياز ولوكا يوفيت�س، من اأجل حتديد ما اإذا كان �ضيتم تدعيم 

هجوم الفريق اأم ل.
واأ�ضافت ال�ضحيفة، اأنه يف حالة رحيل يوفيت�س وماريانو وبورخا 
جناح  ورمبا  اآخر،  مهاجم  عن  للبحث  مدريد  ريال  �ضي�ضطر  مايورال، 

ا حال رحيل ماركو اأ�ضين�ضيو. اأي�ضً
وباولو  ليفربول،  جنم  �ضالح  حممد  اأن  اإىل  ال�ضحيفة،  واأ�ضارت 
ديبال املنتهي عقده مع يوفنتو�س، لي�ضا �ضمن اهتمامات املريجني، على 
كبرًيا  هدًفا  يعترب  والذي  ميونخ،  بايرن  جنم  جنابري  �ضريجي  عك�س 

داخل �ضانتياجو برنابيو، لكنه لي�س �ضرورًيا حالًيا.
اأن�ضيلوتي  كارلو  اأراده  ال��ذي  الالعب  اأن  ال�ضحيفة،  واأو�ضحت   
�ضيتي،  مان�ض�ضر  مهاجم  جي�ضو�س،  جابرييل  الربازيلي  هو  ب�ضدة، 
والذي اقرب من اآر�ضنال، ولكن الريال مل ميلك اأي مقعد لالعبني من 

خارج الحتاد الأوروبي.

*وكاالت
حاز لعب املنتخب الوطني اأبي ا�ضعد )فئة 55( بذهبية مناف�ضات 
دفع الكرة احلديدية م�ضاء الثالثاء، يف بطولة تون�س الدولية لألعاب 

القوى الباراملبية.
عن  كبري  وبفارق  مر،   9.13 مل�ضافة  اجللة  رمي  من  اأ�ضعد  ومتكن 
اأقرب مناف�ضيه ال�ضعودي حممد مهاوي�س �ضاحب الف�ضية، الذي رمى 

اجللة مل�ضافة 6.07.
 1500 �ضباق  بربونزية   )13 )فئة  جلهم  حممد  الالعب  وح�ضل 
مر جري بعد ان حل ثالثا وقطع امل�ضافة يف 4.45.71 دقائق، خلف 
التون�ضي اأغوبي ب�ضري �ضاحب الذهبية الذي قطع امل�ضافة يف 4.06.06 
 4.41.77 يف  امل�ضافة  قطع  ال��ذي  جميد  جمعي  واجلزائري  دقائق، 

دقائق.
ومل يحالف احلظ لعبنا اأن�س عنانزة )فئة 32( من ال�ضعود على 

من�ضات التتويج يف مناف�ضات ال�ضوجلان.
وكان نبيل املقابلة )فئة 12( توج بربونزية 1500 مر جري.

اخلطيب  ح�ضام  مب�ضاركة  الأربعاء  الأردنية  امل�ضاركة  وتختتم 
)فئة 56( مبناف�ضات رمي القر�س، وعبداهلل القهوجي )فئة 46( يف 
الكرة  مناف�ضات  يف   )34 )فئة  الهندي  واأحمد  الرمح،  رمي  مناف�ضات 

احلديدية، ونبيل املقابلة وحممد جلهم مبناف�ضات 5000 جري.

*وكاالت
على  وب��ن��اء  الفي�ضلي  للنادي  املوؤقتة  الداري���ة  الهيئة  ق��ررت 
تو�ضية فنية من اجلهاز الفني للفريق الأول ف�ضخ التعاقد مع املحرف 

الكوجنويل موباكو.
رغبته  واب��دى  �ضبق  ال��ذي  الالعب  مع  الإداري���ة  الهيئة  واتفقت 

بف�ضخ العقد بالرا�ضي على خمال�ضة مالية.
ويعاين الالعب من عدم اكتمال جاهزيته جراء تاأثره من اإ�ضابة 

قدمية، وهذا ما اأكده التقرير الطبي.
وقدمت الهيئة الإدارية ال�ضكر لالعب على ما قدمه خالل الفرة 

املا�ضية ومتنت له التوفيق يف م�ضريته القادمة.

صالح وديباال 
خارج حسابات ريال مدريد

أبي أسعد يتوج بذهبية وجلهم ببرونزية 
في بطولة تونس الدولية أللعاب القوى

الفيصلي يفسخ عقد 
محترفه الكونغولي

األرجنتيني فرناندو بوريرو 
مديرا فنيا للمنتخبات 
الوطنية بالكرة الطائرة

هالك يضيع على أتلتيكو مينيرو 
فوزا ثمينا أمام إيميليك اإلكوادوري

اختتام دورة الحكمات 
بالتعاون مع االتحاد الدولي

*العقبة
اإىل  ت17،  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ت��اأه��ل 
غرب  احت��اد  بطولة  من  اخلتامي  امل�ضهد 
على  تغلبه  بعد  للنا�ضئني،  التا�ضعة  اآ�ضيا 
نظريه ال�ضوري 2-1، يف املباراة التي اأقيمت 
ملعب  على  الثالثاء  اأم�س  من  اأول  م�ضاء 

العقبة، �ضمن الدور ن�ضف النهائي.
مناف�ضه  اأم��ام  ت��اأخ��ره  املنتخب  وقلب 
بالدقيقة  الهندي  ع��الء  ال��الع��ب  بهدف 
عرب  ال��ث��اين  ب��ال�����ض��وط  ف���وز  اإىل   ،)20(

ثنائية عز الدين اأبو عاقولة )48،78(.
النهائية  امل��ب��اراة  يف  املنتخب  ويلتقي 

نظريه  اخلمي�س،  غٍد  م�ضاء  ال�ضاد�ضة  عند 
اللبناين، والذي تغلب على العراق 1-0، يف 
اللقاء الذي جمعهما م�ضاء اليوم على ذات 

امللعب، �ضمن الدور نف�ضه.
وكان اللقاء �ضهد قبل بدايته، الوقوف 
اأرواح  على  الفاحتة  لقراءة  �ضمت  دقيقة 
العقبة، رحمهم اهلل،  �ضهداء حادث ميناء 
القدم  كرة  اأ�ضرة  وت�ضامن  دعم  وتقدمي 

الأردنية مع ذوي ال�ضهداء وال�ضحايا.
م��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب: حم��م��د ال��ط��راي��رة، 
اأحمد  ال�ضمامرة،  اأيهم  هوا�س،  عبداهلل 
اأ�ضرف، �ضياء اأبو رحمة، �ضالح فريج، عدنان 

اأبو  اأمني  اخل�ضور،  الرحمن  عبد  اخلطيب، 
اأبو  الدين  عز  اثليجة(،  )عبادة  خليفة 
�ضربة.  اإبراهيم  حداد(،  )حممد  عاقولة 
القططي  ع��ب��داهلل  املنتخب  م��درب  واأك���د 
�ضعادته بالتاأهل، "ا�ضتحق املنتخب و�ضوله 
جنحنا  ج���دارة..  عن  النهائية  للمباراة 
ر�ضدناها  التي  ال�ضلبيات  بع�س  مبعاجلة 
خالل ال�ضوط الأول، وظهرنا ب�ضورة اأف�ضل 
جمرياته".  على  و�ضيطرنا  ب�"الثاين" 
اأ�ضاف: تنتظرنا مباراة مهمة اأمام املنتخب 
اللبناين، و�ضن�ضعى جاهدين للح�ضول على 

اللقب.

الوحدات.. نهوض سريع 
أم تواصل الصدمة؟

متسابقون من 10 دول يشاركون 
في سباق الدرفت تاندوم

اتحاد الفروسية يفتتح 
بطولة القفز عن الحواجز

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
الدكتور  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزير  اأكد 
�ضالح اخلراب�ضة اأن الروؤية امل�ضتقبلية تقوم على 
بني  املناف�ضة  وت�ضجيع  الطاقة،  اأ�ضعار  حترير 
قطاع  يف  احلال  هو  كما  اخلا�س،  القطاع  �ضركات 
التنقيب  يف  اأنف�ضنا  على  والعتماد  الت�ضالت، 

عن النفط.
ا�ضت�ضافتها  حوارية  جل�ضة  خالل  ذلك  جاء 
اأخ��ريا  ال�ضيا�ضية  للعلوم  الأردن���ي���ة  اجلمعية 
احلكومية:  الطاقة  ا�ضراتيجية  عن  للحديث 

الفر�س والقيود.
تراأ�ضها  التي  اجلل�ضة  خ��الل  ال��وزي��ر  واأ���ض��ار 
رئي�س اجلمعية الدكتور خالد �ضنيكات اىل وجود 
خمططات م�ضتقبلية حلل م�ضكلة تخزين الطاقة 
مقرحا  وكان  ال�ضدود  ببطاريات  تخزينها  عرب 
طاقة  ن��ه��ارًا  ت�ضتخدم  حيث  ط���الل،  امل��ل��ك  �ضد 
منوها  كهرومائية،  طاقة  امل�ضاء  ويف  �ضم�ضية، 
حتويل  اىل  ت�ضعى  الطاقة  ا�ضراتيجية  اأن  اىل 

ال�ضبكة الكهربائية اإىل �ضبكة ذكية.
الكهرباء  نقل  تكلفة  اخلراب�ضة  الوزير  وقدر 
التوزيع  �ضركات  كلف  بني  ما  دينار،  مليار  بن�ضف 
وبني الفاقد الذي يحدث على هذه ال�ضبكات �ضواء 
اإداري” “ال�ضرقات” م�ضريا  اأو  “فني  الفاقد  كان 

اىل ان الفاقد الكهربائي يقدر بن�ضبة %14.
على  الطاقة  كلف  تدر�س  احلكومة  اإن  وقال 
اأ�ضعار  تقدمي  خالل  من  النتاجية،  القطاعات 
ت�ضجيعية لهذه القطاعات ل�ضتخدام الطاقة يف 

غري فرات الذروة.
التنقيب  يف  اأنف�ضنا  على  نعتمد  بداأنا  واأ�ضاف 
عمليات  تواجه  التي  التحديات  رغم  النفط  عن 
حفارات  ا�ضتخدام  ع��دم  يف  واملتمثلة  التنقيب 
حتقيقه،  على  احلكومة  تعمل  ما  وه��و  حديثة، 

بالتعاون مع خرباء طاقة و�ضركات متخ�ض�ضة.
ال�ضرحان  حقل  يف  النفط  عن  التنقيب  وعن 
اإن احلفر و�ضل لعمق 1200 مر، م�ضريا اإىل  قال 
كانت  �ضبق  فيما  النفط  عن  التنقيب  عمليات  اأن 

يف  توقيفها  ومت  جدوى  بال  خا�ضة  �ضركات  عرب 
بداية الت�ضعينات.

منذ  وقعت  ال���وزارة  اأن  اخلراب�ضة  واأو���ض��ح 
عن  للتنقيب  تفاهم  مذكرات  خم�س  العام  بداية 

الذهب والنحا�س والعنا�ضر الأر�ضية النادرة.
من  ج��زء  يف  جيدة  النحا�س  نتائج  اإن  وق��ال 
حممية �ضانا، وهناك نتائج ايجابية للتنقيب عن 
ال�ضعودية،  احلدود  على  مبارك  جبل  يف  الذهب 
ونتائج ايجابية للتنقيب عن الفو�ضفات يف املنطقة 
بال�ضناعات  حمليا  �ضي�ضتخدم  ال��ذي  ال�ضرقية 
كمواد  ت�ضديره  يتم  ول��ن  والدوائية  الغذائية 
غذائية،  �ضناعات  اإقامة  خالل  من  ولكن  خ��ام، 

وتكون الفو�ضفات مدخاًل لها.
واأ�ضار الوزير اإىل اأن احلكومة تخ�ضر يف �ضعر 
�ضاهمت  الأوكرانية  الأزمة  وان  احلايل،  الديزل 

بارتفاع الأ�ضعار.
النفطية  امل�ضتقات  ت�ضعري  معادلة  اأن  واأك��د 
والنقل،  التخزين  كلف  وت�ضمل  ووا�ضحة،  معلنة 
ال�ضعر  اإىل  و�ضوًل  كلفتها،  اأي�ضا  تاأخذ  واملحطات 

النهائي.
خالد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  بني  جهته  من 
ال�ضراتيجي  التخطيط  �ضيا�ضة  اأن  �ضنيكات 
متكاملة  ا�ضراتيجية  تبني  على  تقوم  حاليًا 
القيمة  تعزيز  على  ي�ضاعد  مبا  الطاقة،  لقطاع 
امل�ضافة يف القت�ضاد الوطني للدول، وان التحدي 
والتنبوؤ  احل��ال��ي��ة  ال��ط��اق��ة  كمية  حت��دي��د  ه��و 
واختيار  الطاقة  من  امل�ضتقبلية  بالحتياجات 

الو�ضائل البديلة.
الطاقة  ا�ضراتيجية  تركز  اأن  يجب  وق��ال 
واأن  خا�ضة  ال���ذات،  على  العتماد  زي���ادة  على 
احتياجات  من   %96 ن�ضبته  ما  ا�ضتورد  الردن 
من  ب��د  ل  واأن���ه   ،2014 يف  اخل���ارج  م��ن  الطاقة 
تعزيز جذب ال�ضتثمارات يف هذا القطاع، وتعزيز 
اجلل�ضة  يف  و�ضارك  الكهربائي.  النظام  فعالية 
الطاقة  وخرباء  اجلمعية  من  اأع�ضاء  النقا�ضية 

واملتابعني لل�ضاأن املحلي.

وزير الطاقة: رؤيتنا تحرير أسعار الطاقة 
واالعتماد على أنفسنا في التنقيب

وزير النقل يبحث تحديات القطاع
 مع ممثلي السيارات العمومية

*عمان 
العزايزة  وجيه  املهند�س  النقل  وزي��ر  بحث 
ورئي�س النقابة العامة لأ�ضحاب ال�ضيارات العمومية 
اأحمد اأبو حيدر، اآلية دعم اأ�ضحاب مكاتب التاك�ضي 

يف ظل ارتفاع اأ�ضعار امل�ضتقات النفطية.
النقابة،  وف��د  لقائه  خ��الل  ال��ع��زاي��زة،  واأك���د 
طارق  الربي  النقل  تنظم  هيئة  عام  مدير  بح�ضور 

يف  جهدا  تدخر  ل��ن  النقل  وزارة  اأن  احلبا�ضنة، 
العمل على حل التحديات التي تواجه قطاع النقل 

العمومي بالتوافق مع النقابة.
وجرى، خالل اللقاء، بحث مطالب منط التاك�ضي 
النقل  باأنظمة  وتطويره  تواجه،  التي  والتحديات 
الكهربائية  ال�ضيارات  باإدخال  وال�ضماح  الذكية، 

اإليه، ومواقف التحميل والتنزيل والنتظار.

ركود غير مسبوق
 في سوق األلبسة واألحذية

*عمان 
اأن القطاع ي�ضهد ركودًا غري  األب�ضة واأحذية،  اأكد جتار وم�ضتوردو 

م�ضبوق يف ن�ضاطه خالل الفرة احلالية.
تراجعا  هناك  اأن  اإىل  الأردنية)برا(،  الأنباء  لوكالة  واأ�ضاروا 
موا�ضم  مع  مقارنة  باملئة،   50 بنحو  تقدر  املبيعات،  ن�ضبة  يف  ملحوظا 

�ضيفية �ضابقة.
وقال نقيب جتار الألب�ضة والأقم�ضة والأحذية، �ضلطان عاّلن، اإن 
ن�ضاط القطاع اأقل من املعتاد ن�ضبة لهذا الوقت من ال�ضنة، مقارنة مع 

العام املا�ضي.
 50 بنحو  املبيعات  م�ضتوى  يف  كبريا  تراجعا  هناك  “اإن  واأ�ضاف 

باملئة”، م�ضريًا اإىل اأن الب�ضائع متوفرة واأ�ضعارها يف متناول اجلميع.
للتجارة  �ضوابط  و���ض��ع  يف  الإ���ض��راع  ���ض��رورة  اإىل  ع���اّلن  ودع���ا 
يقلل  مبا  التقليدية،  التجارة  على  الطلب  �ضعف  ظل  يف  الإلكرونية 
والإ�ضغال  فيها،  العمالة  وحجم  تواجدها،  على  ال�ضلبية  التداعيات 

العقاري لها، ويحقق العدالة للطرفني.
خالل  مر  القطاع  اإن  دي��ة،  منري  الألب�ضة،  وم�ضتورد  تاجر  وق��ال 
ب�ضبب  م�ضبوقة،  غري  بظروف  احلايل،  وحزيران  املا�ضي  اأيار  �ضهري 
الذي طال  الأ�ضعار  ارتفاع  ال�ضرائية، يف ظل  املواطنني  �ضعف قدرات 

معظم مناحي احلياة.
واأ�ضار اإىل اأن اأكر من 60 باملئة من املواطنني يعتمدون على الراتب 
ال�ضتهالكية  امل��واد  اىل  متوجه  اإنفاقهم  ف��اإن  وبالتايل  الوظيفي، 
الأ�ضا�ضية التي ارتفعت اأ�ضعارها، ما اأ�ضعف ال�ضيولة الكافية لتغطية 
الحتياجات الثانوية. ولفت اإىل اأن الأ�ضواق �ضهدت تراجعًا يف ن�ضاطها 
خالل هذين ال�ضهرين، اآمال اأن تتح�ضن مع قرب عيد الأ�ضحى املبارك، 
بالتزامن مع تاأجيل اأق�ضاط القرو�س البنكية، و�ضرف الرواتب، وبدء 

مو�ضم املنا�ضبات الجتماعية.
واأ�ضاف اإن “مو�ضم ال�ضيف رئي�ضي ومهم التجار، ي�ضاعدهم يف �ضداد 
ف�ضيكون  الركود  حالة  ا�ضتمرت  ما  واإذا  عليهم،  املرتبة  اللتزامات 
الو�ضع �ضعبًا عليهم”واأكد اأنه مل ي�ضتطع التجار رفع اأ�ضعار ب�ضائعهم، 
نتيجة  الت�ضغيلية،  والتكاليف  والب�ضائع  ال�ضحن  تكاليف  ارتفاع  رغم 

ل�ضعف الطلب، واملناف�ضة ال�ضديدة.
اأن التجار يعولون على مو�ضم  وبني تاجر الأحذية نذير النت�ضة، 
ال�ضيف لتن�ضيط احلركة يف الأ�ضواق ورفع م�ضتوى املبيعات، لفتًا اإىل 

اأن فرة ما بني العيدين، �ضهدت ركودًا غري م�ضبوق.

  *عمان 
اختارت الهيئة العامة جلمعية م�ضدري ومنتجي 
)جو�ضتون(  الأردن��ي��ة  وال��ب��الط  الطبيعي  احلجر 

اأحمد اأبو �ضبيت رئي�ضًا لها بالتزكية.
يف  �ضادقت  الهيئة  اأن  للجمعية  بيان  واأو���ض��ح 
اجتماعها العادي للعام 2022، على البيانات املالية 
اإدارتها  جمل�س  واختارت   ،2021 للعام  الإداري��ة  و 

اجلديد لولية ت�ضتمر 3 �ضنوات.
�ضبيح،  فهمي  هم:  اأع�ضاء  الهيئة  اختارت  كما 
الأخر�س،  وعدنان  عودة،  وفادي  خلف  اأبو  وحمزة 

واأحمد اأبو �ضوفة، ونا�ضر اجلعربي.
واأ�ضارت اجلمعية اإىل اأن جمل�س الإدارة ميثل كل 

اآخذ  وهو  اجلمعية،  بعمل  العالقة  ذات  القطاعات 
على عاتقه تنظيم قطاع احلجر والرخام والبالط 
وا�ضراتيجية  عمل  خطة  خ��الل  م��ن  الأردن،  يف 
الهيئة  اأع�ضاء  عن  الدفاع  تت�ضمن  للعمل،  �ضاملة 
اأمام �ضناع القرار  العامة وو�ضع حلول ا�ضراتيجية 
للنهو�س بعمل هذا القطاع احليوي الداعم لالقت�ضاد 
حتول  معوقات  يواجه  القطاع  اأن  وبينت  الوطني. 
املفرو�ضة  الر�ضوم  يف  تتمثل  وتطوره،  تقدمه  دون 
على مدخالت النتاج امل�ضتوردة و الر�ضوم املفرو�ضة 
على املنتجات النهائية امل�ضدرة و تراخي�س املحاجر 
الأي��دي  ت�ضاريح  منح  يف  املربر”  “غري  والت�ضديد 

العاملة الوافدة وغريها.

أبو سبيت رئيسًا لجمعية مصّدري 
ومنتجي الحجر الطبيعي والبالط

*عمان 
مع  املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  بحثت 
يف  ال��وزارة  دور  املغربني،  و�ضوؤون  اخلارجية  وزارة 
ت�ضويق اخلربات والكفاءات الوطنية من املهند�ضني 
والفننني يف الدول العربية والأفريقية يف جمالت 
وال�ضيارات  الطاقة  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

الكهربائية.
للهيئة  العام  الأمني  لقاء جمع  جاء ذلك خالل 
كامل  الإداري  ومديرها  الطعاين  حممد  املهند�س 
حممد  املهند�س  الفني  وم�ضت�ضارها  الدقام�ضة 
بالوكالة  اخلارجية  وزارة  ع��ام  باأمني  احل��م��وري، 

ال�ضفري حازم اخلطيب، وال�ضفري معتز حيا�ضات.

بحث تسويق الكفاءات األردنية 
بمجاالت الطاقة المتجددة في الخارج

واملنعقد بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٢
ال�سادة / ال�سركاء يف �سركة الزي�ليت الأخ�سر الزراعية ذات امل�س�ؤولية املحدودة . 

عمال باأحكام قان�ن الدفاع رقم 13 لعام 199٢ وا�ستنادا لأحكام البند رقم ) ٢ ( من الفقرة الثانية 
من اأمر الدفاع رقم ) 5 ( لعام ٢٠٢٠ وفقا لجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�س 
ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة 

امل�س�ؤولية املحدودة ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين 
فاإنه ي�سرنا دع�تكم حل�س�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي املقرر عقده يف مقر ال�سركة الكائن 

يف جممع ابراج خلف و�ستي – دوار الكيل� – الطابق اخلام�س ، وذلك ي�م ) اخلمي�س ( امل�افق
 ) ٧/٠٧/٢٠٢٢ ( ، بتمام ال�ساعة العا�سرة �سباحا ، ملناق�سة والت�س�يت على الأم�ر ال�اردة بجدول 
العمال ال�ارد ادناه ، واملن�س�ر يف جريدتني ي�ميتني ، وامل�قع اللكرتوين اخلا�س بال�سركة ، علما 

باأن جدول الأعمال يت�سمن :
 1- امل�سادقة على البيانات املالية بجميع ق�ائمها لل�سنة املالية ) ٢٠٢1(. 

٢- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة لل�سنة املالية ٢٠٢٢ . 
يرجى اللتزام باحل�س�ر او ت�كيل من ين�ب عنكم حل�س�ر الجتماع . 

   املدير العام 
في�سل كامل الع�سلي

ا�ستنادا لأحكام املادة)٢54/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 199٧ 
الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته 
ال�سناعيه    واملعدات  اللت  تركيب  خلدمات  احل�سنه  الن�ايا  ل�سركة  العامة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة  حتت الرقم )611٧6( 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد    ٢٠٢1/9/٢9 بتاريخ  
ا  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  امل�افقة   ٢٠٢٢/5/9

املحامي او�س عارف املحا�سنة  م�سفيا لل�سركة وان عن�ان امل�سفي ه� :
41-ط3-تلف�ن  رقم  النابل�سي-عمارة  �سليمان  �سارع  العبديل-   - عمان   

٠٧95٢9٢588
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرم�طي

دع�ة حل�س�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة 
 الزي�ليت الأخ�سر الزراعية ذ . م . م 

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
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 شخصية وبرواز

الدكتور

المملكة العربية 
 السعودية 

عبدالرحمن 
 العبداهلل المشيقح 

ــق  ــســاب ــو مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي ال ــض ع

رئيس مجلس امناء جامعة المستقبل بالقصيم 

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لثالث دورات سابقة

ـــب ومـــفـــكـــر ســــعــــودي مــــرمــــوق نـــشـــر لــه  ـــات ك

المحكمة  واالبحاث  والمجلدات  الكتب  من  الكثير 

تم تكريمه بالكثير من المحافل السعودية والعربية 

اطلق مسابقة الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح االدبية 

تم اختياره الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020


