
5  �سنوات من حرب الأردن مع 
ائعات والنتيجة 2151 �سائعة ال�سَّ

اجلبايل: التخلي�ص
 على 61046 مركبة العام املا�سي

ا�ستقالة جا�سيندا.. 
ملاذا ي�سف البع�ص قرارها بال�سجاع؟

بعد خطف الن�ساء.. 
الحتاد الإفريقي يت�سامن مع بوركينا فا�سو

*عمان 
��ائ��ع��ات  ال�����شَّ م��واج��ه��ة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  ح��رب��ه  الأردن  ي��وا���ش��ل 
�شربت  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  وخ��ال  الكاذبة،  والأخ��ب��ار 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن  غالبيتها  �شائعة،   2151 املجتمع 

دة. املتعدِّ اته  ومن�شَّ
ال�شائعات  انت�شار  حجم  )برتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  وتتبعت 
جمعتها  التي  البيانات  ح�شب  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  يف  الأردن  يف 
يف  خمت�شني  و�شاألت  )اأكيد(،  الأردين  الإع��ام  م�شداقية  مر�شد  من 
بني  وانت�شرت  �شدرت  �شائعة   2151 اأن  وتبني  امل�شتمرة  احلرب  هذه 
الأردنيني وو�شلت اإليهم اإما عن طريق و�شائل اإعام حملية، اأو مواقع 
التَّوا�شل الجتماعية يف الفرتة ما بني اآب 2018 ونهاية كانون الأول 
2022، ون�شرت منها 503 �شائعات عرب و�شائل الإعام املحلية، بينما 
 1457 جمموعه  ما  ن�شر  املحلية  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  تولت 

�شائعة.
عرب  اململكة  يف  ال�شائعات  حول  مف�شلة  تقارير  )ب��رتا(  ووج��دت 
مر�شد “اأكيد” التابع ملعهد الإعام الأردين، والذي ا�شتعر�س اأعدادها 
اأنها عادة ما تنمو  وم�شادرها وجهة الن�شر وجمالت انت�شارها، وتبني 
والكوارث  الأزم��ات واحل��روب  اأوق��ات  مثل  الطبيعّية،  الظروف غري  يف 
الطبيعية وغريها، ول تختفي يف الظروف العادية، كما تروج اأكرث يف 
بيئات اجتماعّية و�شيا�شّية وثقافّية دون اأخرى، ويعتمد انت�شارها على 

م�شتوى غمو�شها، وحجم تاأثري مو�شوعها.
تو�شيفا  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  متخ�ش�شون  وقدم 
تاأثريها  وحجم  انت�شارها  وظروف  ال�شائعات  مو�شوع  حول  عاما 
معولني  لها،  الت�شدي  وط��رق  احلياتية  النواحي  خمتلف  على 
من  وا�شتقائها  املعلومات  دقة  من  التحقق  يف  املواطن  وعي  على 
ن�شرها  يف  فاعلية  الأكرث  امل�شاهم  العن�شر  كونه  موثوقة  م�شادر 
تلعبه  الذي  امل�شرتك  ال�شرتاتيجي  ال��دور  ومثمنني  اإيقافها،  اأو 
لل�شائعات.  الت�شدي  يف  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
اإط��ار  �شمن  التعبري  حرية  بني  التفريق  ���ش��رورة  على  و���ش��ددوا 
الهدف  يكون  قد  م�شللة  معلومات  ن�شر  يف  امل�شاهمة  وبني  القانون 

معينة. �شخ�شية  اأو  كيان  اإىل  الإ�شاءة  منها 
تابع �س2

*عمان 
عليها  التخلي�س  وجرى  اململكة  دخلت  التي  املركبات  جمموع  بلع 

العام املا�شي 61046 مركبة من خمتلف الأ�شناف.
يف  ول��وازم��ه��ا  الثقيلة  والآل��ي��ات  ال�شيارات  قطاع  ممثل  وح�شب 
ال�شيارات �شامة  العامة لوكاء  النقابة  غرفة جتارة الأردن ورئي�س 
اجلبايل، توزعت هذه املركبات على 25363 مركبة بنزين، و18711 

مركبة هجني، و 16990 مركبة كهرباء.
من  اململكة  م�شتوردات  قيمة  اأن  اإىل  ال�شبت،  ب��ي��ان،  يف  واأ���ش��ار 
من  دينار  مليون  و30  دينار،  مليون   59 بلغت  املا�شي  العام  الإط��ارات 
غري  الزيوت  من  مليونا   19 ونحو  والبطاريات،  الكهربائية  املدخرات 
اخلام وحم�شرات للت�شحيم، و112 مليون دينار قطع املركبات اجلديدة 

وامل�شتعملة.
ب��اإع��داد  تقوم  الأردن  جت��ارة  غرفة  اأن  اإىل  اجل��ب��ايل  ولفت 
ب�شكل  القطاع  م�شتوردات  وقيمة  املركبات  لقطاع  حتليلية  درا�شة 

�شهري.

*وكاالت
الأ����ش���ب���اب ال��ت��ي اأوردت����ه����ا رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ج��ا���ش��ي��ن��دا اأردي�����رن ع��ق��ب اإع���ان 
امل�شوؤولية  حدود  حول  ت�شاوؤلت  اأث��ارت  ا�شتقالتها، 
جا�شيندا  ا�شتقالة  ق��رار  حتملها.  للفرد  ميكن  التي 
وح�شب،  �شعبيتها  بف�شل  لي�س  كبريا،  تفاعا  لقي 
اإع��ان  اأثناء  دموعها  حب�س  حت��اول  ب��دت  لأنها  بل 
ال�شتقالة، وهو ما دفع و�شائل اإعام نيوزيلندية اإىل 
و�شف قرارها بال�شجاع. قرار جا�شيندا هذا �شدر بعد 
اإجنازات عديدة، وحتديات كبرية واجهتها نيوزيلندا 

خال جائحة كورونا، اإذ �شهدت الباد اإجراءات من 
بني الأكرث �شرامة يف العامل، لكنها اأ�شفرت اأي�شًا عن 

واحد من اأقل معدلت الوفيات.
على  امل��راأة  وق��درة  جدارتها  جا�شيندا  واأثبتت 
فورت�شن  قائمة  و�شنفتها  وذك��اء،  بحكمة  القيادة 

�شمن قائمة اأعظم قادة العامل.
قوة  حول  اإعام  و�شائل  به  تهتم  ما  عك�س  وعلى 
وزراء  رئي�شة  متيزت  وامل�شاهري،  للروؤ�شاء  ال�شخ�شية 
نيوزيلندا بقدرتها على اجلمع بني من�شبها احلكومي 

واأداء واجباتها للعائلة.

*وكاالت
العبارات  باأ�شد  الإفريقي  الحت��اد  دان 
اختطاف م�شلحني لأكرث من 50 امراأة وفتاة 

يف منطقة اأربيندا �شمايل بوركينا فا�شو.
ت��اأخ��ذ ح��ادث��ة اخل��ط��ف الأو����ش���اع يف 
املرة  �شتكون  اأنها  اإذ  خطري؛  ملنحنى  البلد 
امل�شلحة  اجلماعات  فيها  تتجه  التي  الأوىل 
خطف  ل�شاح   - عنها  م�شوؤوليتها  ثبتت  اإن   -
الن�شاء، يف ت�شعيد يزيد من اأ�شكال الإرهاب 

الذي ي�شرب بوركينا فا�شو منذ عام 2015.
ودعا رئي�س مفو�شية الحتاد الإفريقي 
“الإفراج  اإىل  بيان،  يف  حممد،  فقي  مو�شى 
الفوري عن املخطوفات، واحلر�س على �شمان 
عودتهن باأمان اإىل عائاتهن وجمتمعاتهن”، 
“بذل ق�شارى  اإىل  ال�شلطات الوطنية  داعيا 
اجل��رمي��ة  ه���ذه  مرتكبي  ل��ت��ق��دمي  ج��ه��ده��ا 
النكراء اإىل العدالة«.  واعترب اأن ا�شتهداف 
اإط��ار  يف  ياأتي  للن�شاء  امل�شلحة  اجلماعات 
جمددا  املجتمعات،  لرتويع  ا�شرتاتيجيتها 
“ت�شامن الحتاد الإفريقي مع دولة بوركينا 

من  ال�شلطات  دع��م  وعزمه  ال�شقيقة  فا�شو 
وال�شعي  الد�شتوري  النظام  ا�شتعادة  اأج��ل 

لتحقيق �شام دائم«.

اهلجوم األول
املتحدة  الأمم  مفو�س  ن��دد  اأن  و�شبق 
ال�����ش��ام��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان ف��ول��ك��ر ت��ورك 
بالختطاف الذي وقع يومي 12 و13 يناير 
اجلاري يف منطقة اأربيندا، مطالبا بالإفراج 

الفوري عنهن دون �شروط.
حيال  البالغ  قلقي  عن  “اأُعِرب  وق��ال: 
تعّر�س ع�شرات الن�شاء اللواتي خرجن بحًثا 
عن طعام لأ�شرهن لاختطاف يف و�شح النهار، 
فيما ميكن اأن يكون اأول هجوم من هذا القبيل 
فا�شو«.   بوركينا  يف  الن�شاء  عمًدا  ي�شتهدف 
مت  حمليني،  وم�شوؤولني  �شكان  �شهادات  ووفق 
كيلومرتات   10 بعد  على  ام��راأة   40 خطف 
جنوب �شرق اأربيندا، ثم خطف 20 امراأة يف 
اليوم التايل يف �شمال البلدة، ومتكنت بع�س 
الن�شاء من الفرار وعدن اإىل اأربيندا. ون�شب 

يف  �شورغو،  رودول��ف  ال�شاحل  اإقليم  حاكم 
بيان، اجلرمية اإىل “متطرفني«.

مناطق حتت احلصار
�شمال  يف  وقرى  بلدات  بني  من  واأربيندا 
امل�شلحة  فا�شو حتا�شرها اجلماعات  بوركينا 
منذ اأوائل عام 2019، مما يجعل من ال�شعب 
الغذاء  على  احل�شول  ال�شكان  على  للغاية 
واملياه وال�شلع واخلدمات الأ�شا�شية الأخرى.
جماعات  ت�شتهدف   ،2015 ع��ام  ومنذ   
الإرهابيني  والقاعدة  داع�س  تنظيمي  تتبع 
عن  اأ�شفر  مما  فا�شو،  بوركينا  و�شرق  �شمال 
�شخ�س،  مليون  قرابة  ون��زوح  املئات  مقتل 
باملئة   40 نحو  يف  اجلماعات  هذه  ومت��ددت 
اأرا�شي الباد.  واأعلن املجل�س الع�شكري  من 
احل���اك���م الن���ت���ق���ايل، ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����س 
هذه  لدحر  وطنية  حملة  تراوري،  اإبراهيم 
متطوع  األف   50 جتنيد  ت�شمنت  اجلماعات، 
اجلي�س  �شفوف  يف  النق�س  ل�شد  املدنيني  من 

وال�شرطة.

*عمان
تنفيذا للتوجيهات امللكية، عقد رئي�س الديوان 
امللكي الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي، رئي�س جلنة 
اجتماعني  امللك،  جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
الفحي�س،  مدينة  عن  وممثلني  وجهاء  مع  منف�شلني 

ومع رئي�شة واأع�شاء جتمع جلان املراأة بالعقبة.
للقاء  ا�شتكمال  اللقاءين،  هذين  عقد  وياأتي 
وممثلي  وج��ه��اء  م��ع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 
وجهاء  وم��ع  امل��ا���ش��ي،  الث��ن��ني  الفحي�س،  مدينة 

واأهايل من حمافظة العقبة، بداية ال�شهر احلايل.
ال��ع��ي�����ش��وي م��ع وج��ه��اء مدينة  ل��ق��اء  وخ����ال 
ل�شوؤون  امللك  جالة  م�شت�شار  بح�شور  الفحي�س، 
حر�س  اأك��د  احلجايا،  عاطف  الدكتور  الع�شائر 
اأبناء  مع  التوا�شل  قنوات  تفعيل  على  امللك  جالة 
اململكة وال�شتماع  وبنات الوطن يف خمتلف مناطق 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  واحتياجاتهم  مطالبهم  اإىل 

ذات الخت�شا�س.
امللك  جالة  زي��ارة  جهتهم،  من  احل�شور،  وثمن 
اأبناء  مع  امل�شتمر  وتوا�شله  الفحي�س  مدينة  اإىل 
موؤكدين  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الوطن  وبنات 

منوذج العي�س امل�شرتك يف الأردن.
التي  الق�شايا  من  عددا  اللقاء،  خال  وتناولوا، 
حت�شني  على  تركزت  والتي  الفحي�س،  مدينة  تهم 
التي  املرورية  الأزم��ات  ومعاجلة  التحتية،  البنية 
لتعزيز  اإج����راءات  وات��خ��اذ  املدينة  منها  ت��ع��اين 
ال�شامة على الطرق واحلد من احلوادث. تابع �س2

حر�ص ملكي على تفعيل التوا�سل مع اأبناء وبنات الوطن 

*عمان 
اأعلنت �شلطة وادي الأردن، عن اإغاق موؤقت لطريق خدمات قناة 
اخلام�شة  وحتى  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  وذلك  عبداهلل،  امللك 
الإغاق  اإن  ال�شبت،  بيان،  يف  ال�شلطة  وقالت  وغدا.  اليوم  من  م�شاء 
الدوريات  مركز  موقع  البلقاء/  غرب  �شري  اإدارة  مع  بالتن�شيق  ياأتي 
اخلارجية يف ال�شونة اجلنوبية ولغاية حمطة حمروقات غور منرين.
واأ�شافت، اأن الإغاق يهدف اإىل تنظيف القناة من الطمي والروا�شب، 
داعية م�شتخدمي الطريق اإىل التوجه للطرق الرئي�شية )كونه طريق 

خدمات زراعية( والتعاون مع كوادرها لإجناز الأعمال املطلوبة.

*عمان 
بلغ �شعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة من املواطنني يف 
ال�شوق املحلية، ال�شبت، عند 39.20 دينار لغايات ال�شراء من حمات 

ال�شاغة، مقابل 37.60 دينار جلهة البيع.
لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من  الواحد  الغرام  بيع  �شعر  وبلغ 
ال�شراء من حمات ال�شاغة، عند 45.70 و 35.10 دينار على التوايل.

و�شياغة  جت��ارة  حمات  لأ�شحاب  العامة  النقابة  رئي�س  وق��ال 
اإن  )برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  عان  ربحي  واملجوهرات  احللي 
اللرية  و�شعر  دينارا،   277 بلغ  غرامات   7 وزن  الر�شادي  اللرية  �شعر 
اأن الطلب بال�شوق  اإىل  الإجنليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا، لفتا 

املحلية �شعيف، لكن العر�س بداأ يتح�شن مب�شتوى متو�شط.

وادي الأردن: اإغالق موؤقت 
لطريق خدمات قناة امللك عبداهلل

39.2 دينار �سعر الذهب
 عيار 21 بال�سوق املحلية

*البحر امليت 
انتهت  الذي  الأول  الأردنية  العامة  يابة  الِنّ موؤمتر  اأو�شى 
ال��دول  بت�شجيع  امليت،  البحر  منطقة  يف  بت  ال�َشّ فعالياته، 
الت�شاحلية،  العدالة  لإر�شاء  الازمة  التدابري  اتخاذ  على 
على  قدرتها  وب��ي��ان  واأف��ك��اره��ا  مفاهيمها  بن�شر  واله��ت��م��ام 
لي�شت  اأنها  �شيما  ل  واح��د،  اآن  يف  والوقاية  الإ�شاح  حتقيق 
بت�شريعاته  وارتباطها  العربي  املجتمعي  الن�شيج  على  غريبة 

وموروثه.
عاون مع جامعة  ر املوؤمتر الذي عقدته النيابة العامة بالَتّ وقَرّ
الأمري نايف العربية للعلوم الأمنية، اعتباًرا من اخلمي�س املا�شي، 
التو�شية با�شتخا�س الدرا�شات العلمية والبحوث والإح�شائيات 
ال�شالبة  العقوبات  بدائل  وا�شتخدام  الت�شاحلية  العدالة  لتعزيز 

للحرية.
للظاهرة  امليدانية  بالدرا�شات  الهتمام  ب�شرورة  واأو�شى 
الإجرامية خا�شة تلك التي تعنى بالثقافة الفرعية واملتغريات 
ودوره��ا  واأع��راف��ه  املجتمع  ومكونات  الأ���ش��رة  ودور  الثقافية 
بو�شلة  الدرا�شات  تلك  لتكون  الجتماعي  ال�شبط  حتقيق  يف 
الت�شدي  وا�شرتاتيجيات  اجلنائية  ال�شيا�شة  خطط  م�شار  حتدد 

للجرمية.
منوذجي  قانون  م�شودة  اإعداد  اإىل  تو�شياته  يف  املوؤمتر  ودعا 
ا�شرت�شادي للعدالة الت�شاحلية يف امل�شائل اجلنائية وفقا للمعايري 
ر�شم  كيفية  يف  العربية  للدول  توجيهي  دليل  واإع��داد  الدولية، 

ال�شيا�شة اجلنائية للعدالة الت�شاحلية.
باعتبارها  الت�شاحلية  العدالة  اعتماد  اإىل  ال��دول  دعا  كما 
التقليدية  العدالة  نقائ�س  بع�س  ت��دارك  من  متكن  روؤي��ة  تقدم 
متطورة  ا�شتجابة  باعتبارها  الت�شاحلية  العدالة  مع  والتعاطي 
للجرمية حترتم كرامة كل �شخ�س ومبداأ امل�شاواة، وتبني التفاهم 
واجلناة  ال�شحايا  ع��اج  خ��ال  م��ن  الجتماعي  ال��وئ��ام  وت��ع��زز 

واملجتمع عموما.
تابع �س2

العيسوي خالل لقائه وجهاء وممثلني عن الفحيص وجتمع جلان املرأة بالعقبة
موؤمتر الِنّيابة يو�سي بتبني 

الدول مبادئ العدالة الت�ساحلية

اهال و�سهال ومرحبا

 بزيارته لوطنه الثاين الردن 
حللتم اهال ووطاأمت �سهال

يتقدم الدكتور والعالمي
  ح�سني ال�ساعر 

 واأ�سرة جملة جنوم وا�سواء العربية 
بالرتحيب ب�سعادة ال�ستاذ 

ورجل العمال العاملي املرموق

 ابو اآدم حفظه اهلل ورعاه 

م�سطفى 
م�سطفى ك�سري

اخلارجيه تدين احراق 
امل�سحف ال�سريف يف ال�سويد

ت�سغيل جهاز الق�سطرة يف م�ست�سفى 
الزرقاء احلكومي خالل اأيام

*عّمان 
امل�شحف  ن�شخة من  اإحراق  املغرتبني  و�شوؤون  وزارة اخلارجية  دانت 

ال�شريف، ال�شبت، يف العا�شمة ال�شويدية �شتوكهومل.
واأكدت الوزارة رف�س واإدانة اململكة لهذا الفعل الذي يوؤجج الكراهية 

والعنف، و يهدد التعاي�س ال�شلمي.
واأكدت الوزارة اأن ن�شر وتعزيز ثقافة ال�شام وقبول الآخر، وزيادة 
ونبذ  والت�شامح،  الوئام  قيم  واإث��راء  امل�شرتكة،  الح��رتام  بقيم  الوعي 
التطرف والتع�شب والتحري�س على الكراهية، م�شوؤولية جماعية يجب 

على اجلميع اللتزام بها.

*عمان 
اأكدت وزارة ال�شحة، ال�شبت، اأن جهاز 
الزرقاء احلكومي،  م�شت�شفى  الق�شطرة يف 

�شيجري ت�شغيله خال اأيام.
انتهت من  اإنها  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
عدم  موؤكدة  امل�شت�شفى،  يف  اجلهاز  تركيب 
زال يف  م��ا  ب��اأن��ه  م��ت��داول��ة  اأخ��ب��ار  �شحة 
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 نجمة العام التربوية 

المعلمة الرائعة

سهى عبد نمر ابو نمرة



*عمان
الديوان  رئي�س  عقد  امللكية،  للتوجيهات  تنفيذا 
امللكي الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي، رئي�س جلنة 
اجتماعني  امللك،  جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
الفحي�س،  مدينة  عن  وممثلني  وجهاء  مع  منف�شلني 

ومع رئي�شة واأع�شاء جتمع جلان املراأة بالعقبة.
للقاء  ا�شتكمال  اللقاءين،  هذين  عقد  وي��اأت��ي 
وممثلي  وج��ه��اء  م��ع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 
مدينة الفحي�س، الثنني املا�شي، ومع وجهاء واأهايل 

من حمافظة العقبة، بداية ال�شهر احلايل.
م��ع وج��ه��اء مدينة  ال��ع��ي�����ش��وي  ل��ق��اء  وخ����ال 
ل�شوؤون  امللك  جالة  م�شت�شار  بح�شور  الفحي�س، 
حر�س  اأك���د  احل��ج��اي��ا،  ع��اط��ف  ال��دك��ت��ور  الع�شائر 
اأبناء  مع  التوا�شل  قنوات  تفعيل  على  امللك  جالة 
وال�شتماع  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  الوطن  وبنات 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  واحتياجاتهم  مطالبهم  اإىل 

ذات الخت�شا�س.
وثمن احل�شور، من جهتهم، زيارة جالة امللك اإىل 
وبنات  اأبناء  مع  امل�شتمر  وتوا�شله  الفحي�س  مدينة 
منوذج  موؤكدين  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الوطن 

العي�س امل�شرتك يف الأردن.
التي  الق�شايا  من  عددا  اللقاء،  خال  وتناولوا، 
حت�شني  على  تركزت  والتي  الفحي�س،  مدينة  تهم 
التي  امل��روري��ة  الأزم���ات  ومعاجلة  التحتية،  البنية 
تعاين منها املدينة واتخاذ اإجراءات لتعزيز ال�شامة 

على الطرق واحلد من احلوادث.
وم�شارح  تراثية  قرية  اإن�شاء  اإىل  احل�شور  ودعا 
الطابع  على  واملحافظة  لاأطفال،  وحديقة  ثقافية 
الدير  مبنطقة  الهتمام  و�شرورة  للمدينة  الرتاثي 
وتو�شعة  الكاولني  م�شانع  منطقة  وتاأهيل  الأثرية 

�شبكة ال�شرف ال�شحي.
الكن�شي،  ال��وق��ف  م��و���ش��وع  اإىل  وت��ط��رق��وا 

ال�����ذي ي���ج���ري ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه م���ث���ل ال���وق���ف 
عليه  تفر�س  البلديات  بع�س  اأن  اإل  �شامي،  الإ

مرتفعة. ر�شوم 
ك��م��ا ق���دم احل�����ش��ور م��ق��رتح��ا ل��ت��اأه��ي��ل خريجي 
داعيني  العمل،  �شوق  دخول  من  ومتكينهم  اجلامعات 

اإىل اإن�شاء م�شت�شفى يف املدينة.
واأعادوا التاأكيد على الق�شايا التي جرى طرحها 

اأمام جالة امللك خال اللقاء ال�شابق.
واأع�شاء من جلان  رئي�شة  العي�شوي،  لقاء  وخال 
جتمع املراأة يف العقبة، اأكد حر�س جالة امللك على 
النجاح  �شبل  وتهيئة  الأردن��ي��ة  امل��راأة  ومتكني  دع��م 
التمكني  خا�شة  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  لها  والتميز 
ال�شيا�شي  للتمكني  اأ�شا�شا  يعد  ال��ذي  القت�شادي، 

اأن  اإىل  لفتا  العامة،  احلياة  يف  م�شاركتها  وتو�شيع 
على  املقبلة  الفرتة  خال  �شرتكز  امللكية  املبادرات 

دعم امل�شاريع الإنتاجية والت�شغيلية.
تعزيز  ب�شرورة  جهتهن،  من  متحدثات،  وطالبت 

الثقافة احلزبية لدى املراأة يف العقبة.
اجلامعات  م��ع  اتفاقية  اإب���رام  البع�س  واق���رتح 
وتاأهيلها  امل��راأة  مهارات  لتنمية  العقبة  يف  املوجودة 
على  والعتماد  واإنتاجية  ريادية  م�شاريع  لتنفيذ 
والدعوة  الغاية،  لهذه  تعقد  دورات  خال  من  ذاتها 

اإىل اإن�شاء مركز ملحو الأمية.
القطاع  يف  للعمل  امل���راأة  متكني  اأهمية  واأك���دن 
ودع��م  الت�شريعات،  تطوير  خ��ال  م��ن  ال�شياحي، 
م�����ش��اري��ع احل���رف ال��ي��دوي��ة ل��دي��ه��ن، لف��ت��ات اإىل 

جتمع  جل��ان  مبنى  و�شيانة  تاأهيل  اإع��ادة  �شرورة 
والدعوة  نقل،  بو�شيلة  وت��زوي��ده  بالعقبة  امل���راأة 
وتخ�شي�س  الزراعية  امل�شاريع  على  الرتكيز  اإىل 
اأطراف حمافظة العقبة لإقامة  لل�شيدات يف  اأرا�س 

م�شاريع.
الأ�شخا�س  اإي���اء  ���ش��رورة  امل��ط��ال��ب  وت�شمنت 
التاأهيل  �شبل  وتوفري  الازم  الهتمام  الإعاقة  ذوي 

الازمة لهم لانخراط مع املجتمع.
جميع  اأن  ل��ق��اء،  ك��ل  نهاية  يف  العي�شوي،  واأك���د 
�شيجري  طرحها،  ج��رى  التي  واملقرتحات  املطالب 
وكل  املعنية،  اجلهات  قبل  من  ودرا�شتها  متابعتها 
ح�شب  منها  امل��م��ك��ن  وتلبية  اخ��ت�����ش��ا���ش��ه،  ح�شب 

الإمكانات املتاحة.

*عمان 
مواجهة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  ح��رب��ه  الأردن  ي��وا���ش��ل 
ائعات والأخبار الكاذبة، وخال ال�شنوات اخلم�س  ال�شَّ
من  غالبيتها  �شائعة،   2151 املجتمع  �شربت  املا�شية 

دة. اته املتعدِّ التوا�شل الجتماعي ومن�شَّ
حجم  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  وتتبعت   
اخلم�س  ال�شنوات  يف  الأردن  يف  ال�شائعات  انت�شار 
مر�شد  من  جمعتها  التي  البيانات  ح�شب  املا�شية 
م�شداقية الإعام الأردين )اأكيد(، و�شاألت خمت�شني 
�شائعة   2151 اأن  وتبني  امل�شتمرة  احل��رب  ه��ذه  يف 
اإما  اإليهم  وو�شلت  الأردن��ي��ني  بني  وانت�شرت  �شدرت 
التَّوا�شل  مواقع  اأو  حملية،  اإعام  و�شائل  طريق  عن 
ونهاية   2018 اآب  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  الجتماعية 
عرب  �شائعات   503 منها  ون�شرت   ،2022 الأول  كانون 
و�شائل الإعام املحلية، بينما تولت من�شات التوا�شل 

الجتماعي املحلية ن�شر ما جمموعه 1457 �شائعة.
ال�شائعات  حول  مف�شلة  تقارير  )برتا(  ووجدت 
الإعام  ملعهد  التابع  “اأكيد”  مر�شد  عرب  اململكة  يف 
الأردين، والذي ا�شتعر�س اأعدادها وم�شادرها وجهة 
تنمو  ما  عادة  اأنها  وتبني  انت�شارها،  وجمالت  الن�شر 
الأزم���ات  اأوق���ات  مثل  الطبيعّية،  غ��ري  ال��ظ��روف  يف 
واحلروب والكوارث الطبيعية وغريها، ول تختفي يف 
الظروف العادية، كما تروج اأكرث يف بيئات اجتماعّية 
و�شيا�شّية وثقافّية دون اأخرى، ويعتمد انت�شارها على 

م�شتوى غمو�شها، وحجم تاأثري مو�شوعها.
الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  متخ�ش�شون  وق���دم 
)برتا( تو�شيفا عاما حول مو�شوع ال�شائعات وظروف 
النواحي  خمتلف  على  تاأثريها  وحجم  انت�شارها 
وعي  على  معولني  لها،  الت�شدي  وط��رق  احلياتية 
من  وا�شتقائها  املعلومات  دقة  من  التحقق  يف  املواطن 
م�شادر موثوقة كونه العن�شر امل�شاهم الأكرث فاعلية 
ال�شرتاتيجي  الدور  ومثمنني  اإيقافها،  اأو  ن�شرها  يف 
العامة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  تلعبه  ال���ذي  امل�����ش��رتك 
واخلا�شة يف الت�شدي لل�شائعات. و�شددوا على �شرورة 
التفريق بني حرية التعبري �شمن اإطار القانون وبني 
الهدف  يكون  قد  م�شللة  معلومات  ن�شر  يف  امل�شاهمة 

منها الإ�شاءة اإىل كيان اأو �شخ�شية معينة.
اإن  رم��ان،  اأب��و  ح�شني  الأ�شتاذ  اأكيد  مدير  وق��ال 
حماور  من  رئي�شي  حمور  اململكة  يف  ال�شائعات  ر�شد 
وتبث  التقارير  تعد  اإذ  العام  مدار  على  املر�شد  عمل 
اإىل  م�شريا  الإلكرتوين،  موقعه  عرب  و�شنويا  �شهريا 
بداأ  والتي  ال�شدد  بهذا  التقارير  اإع��داد  ا�شتمرارية 

ببثها اأواخر عام 2018.
اأ���ش��دره  �شهري  تقرير  اآخ��ر  اأظ��ه��ر  اأ���ش��اف:  و    
املر�شد عرب موقعه اأخريا، اأن عدد الإ�شاعات التي مت 
تداولها خال كانون الأول 2022 بلغ 21 اإ�شاعة، ومت 
لعام 2022 كاما  اإعداد تقرير  العام  مع بداية هذا 

�شائعة   30 مبتو�شط  اإ�شاعة   362 خاله  انت�شرت 
لل�شهر الواحد.

الإ�شاعات  من  الأك��رب  العدد  اأن  التقرير  وب��ني   
يليه  باملئة،   30 بن�شبة  القت�شادي  املجال  يف  تركز 
ال�شاأن العام، ثم ال�شاأن الأمني، حيث لوحظ اأن هذه 
املركز  على  �شهريا  تتناوب  ما  غالبا  الثاث  املجالت 
القت�شادي  ال�شتة  جمالتها  اإىل  بالنظر  الأول، 
وال�����ش��اأن ال��ع��ام والأم���ن���ي وال�����ش��ح��ي والج��ت��م��اع��ي 

وال�شيا�شي.
ولفت اأبو رمان اإىل اأنَّ �شناعة الإ�شاعات موجودة 
اأ�شا�شا يف �شبكات التوا�شل الجتماعي، وتاأخذ و�شائل 
الإعام اأحيانا بع�س املعطيات عن تلك املن�شات دون 
تدقيق فتقع يف مطب الإ�شاعات، اإذ اأن عملية ا�شتقاء 
الرئي�شة  الأ�شباب  اأح��د  تعد  حتقق  دون  املعلومات 
حيث  من  بامل�شدر  يتعلق  فيما  اأما  ال�شائعات،  لن�شوء 
ف��ك��ان م�شدر  ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة  الإ���ش��اع��ات 

ال�شائعات غالبا داخلي بن�شبة 95 باملئة منها.
البيانات  بني  قارن  الأخ��ري  التقرير  اأن  واأو�شح    
مبعدل  ال�شابقني  والعامني  املا�شي  العام  يف  املر�شودة 
47 اإ�شاعة �شهريا عام 2020 وذلك يعد اأمرا طبيعيا 
انت�شرت  الذي  العام  كونه  ال�شحي  لطابعها  بالنظر 
مناخات  ت��اأث��ري  وا���ش��ت��م��رار  ك��ورون��ا،  جائحة  فيه 
متو�شط  كان  اإذ   2021 عام  ال�شائعات  على  الفريو�س 
عدد ال�شائعات الذي انت�شرت فيه مبعدل 46 �شائعة 
�شهريا، و�شول اإىل متو�شط بلغ 30 �شائعة عام 2022 
بالأفكار  الأردين  املجتمع  تاأثر  ا�شتمرار  اأثبت  الذي 
ال�شوداوية واأفكار املوؤامرة التي كانت موجودة فرتة 

اجلائحة.
الإعامية  ال�شتجابة  وحدة  مدير  قال   ، بدوره 
الناطق  الأزم���ات  واإدارة  لاأمن  الوطني  املركز  يف 
تعد  اململكة  اإن  نعيمات  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الر�شمي 
مرتبطا  ن�شاطا  ت�شهد  التي  الإعامية  البيئات  من 
باملعلومات املغلوطة كونه من اأكرث الدول يف العامل من 
حيث ن�شبة م�شتخدمي من�شات التوا�شل الجتماعي 
معهد  واأب���رزه���ا  ال��دول��ي��ة  ال��درا���ش��ات  ملعاهد  وف��ق��ا 
 2016 عام  منذ  اأ�شدرها  التي  بالن�شرات   »PEW«
املن�شات  من  كبري  عدد  لوجود  اإ�شافة   ،2021 حتى 
الأخ��ذ  م��ع  املهني  وغ��ري  املهني  ب�شقيها  الإخ��ب��اري��ة 
بالتعبري  ي�شمح  الذي  احلرية  هام�س  العتبار  بعني 

مبختلف الو�شائل املتاحة.
اأولها  ق�شمني  اإىل  تنق�شم  ال�شائعات  اأن  وب��ني 
ويكون  الدقيقة  غري  باملعلومات  املرتبطة  ال�شائعات 
متيقن  غري  اخلرب  نقل  على  عمل  ال��ذي  امل�شدر  فيها 
نية  لديه  ولي�س  نقله  اأثناء  الدقة  يتحر  مل  اأو  منه 
تلك  وهي  امل�شللة”  “الأخبار  وثانيها  لا�شتهداف، 
�شحيحة  غري  معلومات  لن�شر  ورائها  من  يهدف  التي 
ال�شتقرار  عدم  من  حالة  خلق  اإىل  بالنتيجة  توؤدي 

رقميا اأو ميدانيا.
التطبيقي  ب�شكلها  ن�شاأت  ال�شائعة  اأن  واأو���ش��ح 
التاأثري  ه��و  منها  ال��ه��دف  وك��ان  املالية  الأ���ش��واق  يف 
وامل�شاربة على الأ�شهم بني جمموعة �شركات، وانتقلت 

هذه املمار�شة لحقا اإىل التناف�س القت�شادي.
عنا�شر  فهم  خال  من  تكافح  الإ�شاعة  اإنَّ  وقال 
نظر  وجهة  من  هي  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  فاعلة  م��وؤث��رة 
اأ�شاعه دورا مهما يف التعاطي  النعيمات مثلث تلعب 
توفري  واأه��م��ه��ا  املغلوطة  والأخ���ب���ار  امل��ع��ل��وم��ات  م��ع 
تدفقا  واخلا�س  العام  ب�شقيها  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
الدقة  وتعني  باملعلومات  عاقة  ذا  وقتيا  دقيقا 
يف  حم��دث��ة  اأو  مت�شاربة  غ��ري  املعلومات  ت��ك��ون  اأن 
ما  �شائعة  تدفقت  واإذا  املطروحة،  الت�شاوؤلت  اإطار 
ردها  املعنية  املوؤ�ش�شة  تقدم  اأن  املنطقي  غري  فمن 
اأهمية  يعك�س  ما  وهو  املثال  �شبيل  على  اأ�شبوع  بعد 
عامليا  معدلها  ي�شل  قد  التي  ال�شريعة،  ال�شتجابة 
ويف  �شاعات   6 اإىل  ال�شيا�شية  ل��اأح��داث  بالن�شبة 

الأحداث الأمنية والكوارث لدقائق معدودة.
عملية  يف  الثاين  الفاعل  العن�شر  اأنَّ  اإىل  ولفت 
الت�شدي لل�شائعات هو ال�شلوك املجتمعي يف التعاطي 
مهما  دورا  املواطن  يلعب  والذي  املفتوحة  امل�شادر  مع 
اأو  ال�شائعة  ن�شر  يف  الأق��وى  احللقة  باعتباره  فيه 
ن�شرها  قبل  التاأين  م�شوؤولية  عليه  تقع  حيث  درئها، 
بالأمن  ت�شر  اأن  املمكن  من  التي  اأبعادها  يف  والتفكري 
يوؤدي  قد  اأنه  حيث  ال�شتثمارية  البيئة  اأو  الوطني 
زيادة  اإىل  منها  التحقق  قبل  معينة  معلومات  ن�شر 
اإىل  ي�شيء  م��ا  امل��ث��ال  �شبيل  على  البطالة  م�شكلة 
البيئة ال�شتثمارية وهنا تربز اأهمية ما اأطلق عليه 
النعيمات مو�شوع “اإدارة ال�شمعة”، لفتا اإىل اأهمية 
دور م�شروع الرتبية الإعامية الذي يهدف اإىل زيادة 

ن�شب الوعي يف تداول املعلومات.
اأح��د  ال�شائعة  اأن  اع��ت��ب��ار  وع��ل��ى  اإنَّ���ه  وق���ال 
الأدوات  وج��ود  ف��اإن  اململكة  يف  الأزم���ات  اأ���ش��ك��ال 
واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  لل�شائعة  الداح�شة 
ال�شائعات،  مبكافحة  املعني  الثالث  املثلث  �شلع  هو 
للبيئة  حمرتفة  اإعامية  فرق  ر�شد  يعني  وال��ذي 
منطقيا،  �شفافا  �شليما  علميا  ردا  تقدم  الإعامية 
وباأ�شرع وقت وبن�شب  وله م�شداقية عند اجلمهور، 
به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اإىل  م�شريا  عالية،  و�شول 
ومن�شات  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  تعرف”  “حقك  من�شة 
لدورها  واخلا�س  العام  ب�شقيه  الوطني،  الإع��ام 
املتكاملة  احللقة  ترابط  على  احلفاظ  يف  املحوري 
غري  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  اجل��م��ه��ور  حماية  اأه��م��ي��ة  ب��ني 
حت�شني  يف  دور  من  له  وم��ا  املغلوطة  اأو  الدقيقة 
الوطن  �شمعة  على  وانعكا�شها  ال�شتثمارية  البيئة 
التي  املوؤ�ش�شات  �شرية  على  ومعلوماتيا  اقت�شاديا، 

الإطار. بهذا  تعمل 

الدرا�شات  من  عدد  نتائج  اإىل  النعيمات  واأ�شار 
املجتمع  تاأثر  تف�شر  والتي  ال�شدد  هذا  يف  الدولية 
 »PEW« ملركز  درا�شة  ومنها  بال�شائعات  الأردين 
من  باملئة   91 باأن  تقول  والتي   2016 عام  لاأبحاث 
واحد  ح�شاب  لديهم  الأردن  يف  الإنرتنت  م�شتخدمي 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  �شمن  الأق���ل  على 
باأن  تفيد   2018 عام  اأجريت  اأخرى  دولية  ودرا�شة 
ا�شتخدام  بن�شبة  العامل  يف  دول   3 اأول  من  الأردن 
البالغني ملواقع التوا�شل الجتماعي يف اإ�شارة اإىل من 

جتاوزوا 18 عاما.
بهذا  اأ�شهمت  اأخرى  عدة  عوامل  هناك  واأ�شاف: 
التاأثر منها م�شتوى التعليم املرتفع واأ�شعار ا�شرتاكات 
الإنرتنت املقبولة، اإ�شافة اإىل وجود �شركات خدمات 
يف  املوؤثرة  ال�شبابية  والرتكيبة  املتطورة  الت�شالت 
التوا�شل  مبواقع  الهتمام  تزايد  عازيا  الإطار،  هذا 
الر�شمية  باملن�شات  الثقة  معدلت  لكون  الجتماعي 
م�شكلة  وه��ذه  كال�شابق  تعد  مل  امل��واق��ع  تلك  ع��رب 
اأي�شا  اإمنا  املحلي  ال�شعيد  على  فقط  لي�س  موجودة 

على ال�شعيد العاملي لكن بن�شب متفاوتة.
موقع  اإط��اق  املركز  نية  عن  النعيمات  واأف�شح 
يكون  بحيث  للمركز  تقليدي  وغري  جديد  اإلكرتوين 
بو�شلة للباحثني عن بيئة الأزمات يف الأردن، حمتويا 
على قواعد بيانية وخرائط للعديد من املوؤ�شرات من 

باب احلر�س على تقدمي معلومات مرجعية دقيقة.
م�شت�شار اأول الطب النف�شي الدكتور وليد �شرحان، 
بني اأنَّ علم النف�س الجتماعي عدَّ ال�شائعات ظاهرة 
نف�شيا  اأف��راده  على  لتاأثريها  جمتمع  اأي  على  خطرة 
وهي  با�شتمرار  تن�شاأ  حيث  وثقافيا،  واجتماعيا 
عبارة عن رواية معينة تتحور وتتغري وقد ل يظهر 
حتديد  اأحيانا  ي�شعب  كما  حقيقية  معلومات  منها 

م�شادرها.
وجود  لل�شائعات  الت�شدي  و�شائل  اأه��م  اأن  واأك��د 
م�شكلة  اأي  عن  والإع���ان  دائما  وا�شحة  معلومات 
لبث  للمغر�شني  امل��ج��ال  ت���رك  دون  ف���وري  ب�شكل 
وجود  اأهمية  تكمن  لذلك  وت�شخيمها،  ال�شائعات 
متحدث ر�شمي، حتى يتم توثيق املعلومات واحلقائق 
بعيدا عن الت�شويه بهدف تخفيف الأ�شرار املحتملة 
على املجتمع، وغالبا ما ترتفع ال�شائعات يف الظروف 

الطارئة واحلروب واأوقات الأزمات.
انت�شرت  كورونا  جائحة  ف��رتة  ب��اأن  وا�شت�شهد 
القول  وميكن  ال�شحي،  باملجال  املتعلقة  ال�شائعات 
ال��ف��ريو���س  اأ���ش��رار  ف��اق��ت  ال�����ش��ائ��ع��ات  اأ���ش��رار  اأن 
يف  يعي�شون  برحوا  ما  الكثريين  اأن  ول�شيما  ذاته 
يومنا  اإىل  حوله  ال�شائعات  خلقته  ال��ذي  الوهم 
حلياتهم  العودة  عليهم  ال�شعب  من  واأ�شحى  هذا 

 . لطبيعية ا
)برتا-رزان املبي�شني(

رئي�ص الديوان امللكي يلتقي وجهاء وممثلني
 عن مدينة الفحي�ص وجتمع جلان املراأة بالعقبة

ائعات والنتيجة 2151 �سائعة 5 �سنوات من حرب الأردن مع ال�سَّ

*البحر امليت 
يابة العامة الأردنية الأول الذي انتهت فعالياته،  اأو�شى موؤمتر الِنّ
التدابري  اتخاذ  على  الدول  بت�شجيع  امليت،  البحر  منطقة  يف  بت  ال�َشّ
مفاهيمها  بن�شر  والهتمام  الت�شاحلية،  العدالة  لإر���ش��اء  الازمة 
واحد،  اآن  يف  والوقاية  الإ�شاح  حتقيق  على  قدرتها  وبيان  واأفكارها 
وارتباطها  العربي  املجتمعي  الن�شيج  على  غريبة  لي�شت  اأنها  �شيما  ل 

بت�شريعاته وموروثه.
جامعة  مع  عاون  بالَتّ العامة  النيابة  عقدته  الذي  املوؤمتر  ر  وق��َرّ
املا�شي،  اخلمي�س  من  اعتباًرا  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  الأم��ري 
والإح�شائيات  والبحوث  العلمية  الدرا�شات  با�شتخا�س  التو�شية 
ال�شالبة  العقوبات  بدائل  وا�شتخدام  الت�شاحلية  العدالة  لتعزيز 

للحرية.
للظاهرة  امل��ي��دان��ي��ة  ب��ال��درا���ش��ات  ب�����ش��رورة اله��ت��م��ام  واأو���ش��ى 
واملتغريات  الفرعية  بالثقافة  تعنى  التي  تلك  خا�شة  الإجرامية 
حتقيق  يف  ودورها  واأعرافه  املجتمع  ومكونات  الأ�شرة  ودور  الثقافية 
ال�شبط الجتماعي لتكون تلك الدرا�شات بو�شلة حتدد م�شار خطط 

ال�شيا�شة اجلنائية وا�شرتاتيجيات الت�شدي للجرمية.
منوذجي  قانون  م�شودة  اإع���داد  اإىل  تو�شياته  يف  امل��وؤمت��ر  ودع��ا 
للمعايري  وفقا  اجلنائية  امل�شائل  يف  الت�شاحلية  للعدالة  ا�شرت�شادي 
ر�شم  كيفية  يف  العربية  ل��ل��دول  توجيهي  دليل  واإع���داد  ال��دول��ي��ة، 

ال�شيا�شة اجلنائية للعدالة الت�شاحلية.
تقدم  باعتبارها  الت�شاحلية  العدالة  اعتماد  اإىل  الدول  دعا  كما 
روؤية متكن من تدارك بع�س نقائ�س العدالة التقليدية والتعاطي مع 
حترتم  للجرمية  متطورة  ا�شتجابة  باعتبارها  الت�شاحلية  العدالة 
الوئام  وتعزز  التفاهم  وتبني  امل�شاواة،  وم��ب��داأ  �شخ�س  كل  كرامة 

الجتماعي من خال عاج ال�شحايا واجلناة واملجتمع عموما.
منظمات  ودع��م  اإ�شراك  على  ال��دول  له  تو�شية  يف  املوؤمتر  وح��ّث 
مبزايا  للتوعية  جهودها  يف  والجتماعية  احلقوقية  املدين  املجتمع 
الركائز  ك��اإح��دى  مكانتها  دع��م  على  والعمل  الت�شاحلية  العدالة 
ا�شتخدام  وتفعيل  وتعزيز  للدول،  اجلنائية  لل�شيا�شات  امل�شتحدثة 
اأو  كجزء  خا�س  ب�شكل  ال�شباب  ولفئة  عام  ب�شكل  التوقيف  بدائل 

مقدمة لنظام العدالة الت�شاحلية.
واأو�شى بت�شمني مناهج التعليم العايل القانونية واملعاهد الق�شائية 
الت�شاحلية لإعادة غر�س قيم  العدالة  ال�شرطة مفاهيم  واأكادمييات 
لأحكام  يعيد  مبا  اجلنائية  العدالة  اأنظمة  يف  وتطبيقاتها  الت�شالح 
�شريعتنا الغراء – التي كانت ال�شباقة باإر�شاء دعائمها- األقها ومتانتها 
الت�شاحلية  العدالة  اعتماد  و���ش��رورة  ب��ه-  حتظى  اأن  ينبغي  التي 

باعتبارها تقدم روؤية بديلة للعدالة اجلنائية التقليدية.
العلمية  الأن�شطة  من  مزيد  عقد  ب�شرورة  التو�شية  املوؤمتر  ر  وقَرّ
الآخرين  املكلفني  وجلميع  العامة  النيابة  لأع�شاء  العمل  وور���س 
والثقافية  املعرفية  اجلوانب  ي�شقل  مبا  الت�شاحلية  العدالة  باإعمال 
لهم؛ و�شرورة اإ�شراك ال�شحايا يف خيارات العدالة الت�شاحلية والأخذ 
بعني العتبار حاجياتهم املادية واملعنوية عند تطبيق تلك العدالة.

اخلطرية  اجلرائم  ا�شتبعاد  �شرورة  تو�شية  يف  امل��وؤمت��رون  واأك��د 
العدالة  تطبيق  جم��ال  م��ن  املجتمعات  وا���ش��ت��ق��رار  ب��اأم��ن  وامل��خ��ل��ة 
الت�شاحلية  العدالة  م��وؤمت��رات  اإقامة  على  واحلر�س  الت�شاحلية؛ 

ب�شورة دورية من اأجل مزيد اإثراء اجلوانب العلمية ذات ال�شلة.
واأو�شى املوؤمتر بالعمل على اأن تكون جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ال�شريك العلمي والفني ملجل�س جمعية النواب العموم العرب، 
العموم  النواب  على  العلمية  وتو�شياته  املوؤمتر  خمرجات  وتعميم 
العرب، واعتماد قانون اأو نظام يدرج اآليات العدالة الت�شاحلية وفقا 

للمعايري الدولية؛
و�شهد اليوم الثالث من فعاليات املوؤمتر عقد اأربع جل�شات �شارك بها 
عنوان:  الأوىل  اجلل�شة  وحملت  الت�شاحلية،  بالعدالة  متخ�ش�شا   18
ويف  اجلنائية”،  ال�شيا�شة  لتطورات  ومواكبتها  العربية  “الت�شريعات 
امل�شاركة يف  الدول  ناق�س اخلرباء جتارب  الثانية والثالثة  اجلل�شتني 
ُعمان،  و�شلطنة  ال�شودان  جتربة  ومنها  الت�شاحلية،  العدالة  جمال 
اجلل�شة  و�شهدت  وال�شعودية،  واجلزائر،  ولبنان،  واملغرب،  والكويت، 
جل�شات  اإليها  خل�شت  التي  التو�شيات  مناق�شة  واخلتامية  الرابعة 

املوؤمتر.
ام املوؤمتر ثاث جل�شات، �شارك فيها 14 من اخلرباء  وعقدت ثاين اأَيّ
واملتخ�ش�شني بقطاع العدالة، وت�شمن جل�شة حول “اخلربات الدولية 
“حتديات  بعنوان  ثانية  وجل�شة  الت�شاحلية”،  العدالة  جم��ال  يف 
العدالة  وبرامج  “اآليات  حول  وجل�شة  الت�شاحلية”،  العدالة  تطبيق 

الت�شاحلية«.
الأردنية  العامة  النيابة  عقدته  الذي  املوؤمتر  اأعمال  وانطلقت 
بعنوان:  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  الأم��ري  جامعة  مع  عاون  بالَتّ
يا�شة اجلنائية املعا�شرة”، يف مركز امللك  “العدالة الَتّ�شاحلية يف ال�ِشّ

احل�شني للموؤمترات يف منطقة البحر امليت يوم اخلمي�س املا�شي.
جالة  عن  مندوًبا  ورعاه  ��ام،  اأَيّ ثاثة  املوؤمتر  فعاليات  وا�شتمرت 
رئي�س  الق�شائي،  املجل�س  رئي�س  احل�شني،  ابن  الَثّاين  اهلل  عبد  امللك 
امللكية  اللجنة  رئي�س  الغزو بح�شور  القا�شي حممد  الَتّمييز،  حمكمة 
لتطوير الق�شاء، رئي�س الوزراء الأ�شبق، زيد الرفاعي، ورئي�س جمل�س 
ووزير  الزيادات  اأحمد  الدكتور  العدل  ووزير  فدي  ال�شَّ اأحمد  النواب 

اخلية مازن الفراية، وعدد كبري من امل�شوؤولني وال�شلك الق�شائي. الَدّ
وجاء هذا املوؤمتر لي�شيف اأُُطرا جديدة لآفاق هذا التعاون تتمثل 
الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  الأم��ري  جامعة  مع  اخل��ربات  بتبادل 
باعتبارها اجلهاز العلمي ملجل�س وزراء الداخلية العرب وع�شًوا مراقًبا 
يف  اجلنائية  العدالة  كلية  تعد  كما  العرب،  العدل  وزراء  مبجل�س 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الكليات الرائدة على امل�شتوى 

العربي يف جمالت العدالة اجلنائية مبختلف تخ�ش�شاتها.
واب  الُنّ من  م�شارك   200 عن  يزيد  ما  املوؤمتر  اأعمال  يف  و�شارك 
يابة العامة يف الأردن والدول العربية امل�شاركة،  العامني واأع�شاء الِنّ
جمال  يف  املخت�شني  واجلانب  العرب  اخلرباء  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

العدالة الت�شاحلية وممثلى العديد من املنظمات الدولية.
لتعزيز  الق�شائي  املجل�س  خلطط  تنفيذا  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي��اأت��ي 
العام  للحق  وممثلة  تنفيذية  كجهة  العامة  النيابة  ودور  ال�شراكة 
مفهوم  اإىل  التقليدية  اجلنائية  العدالة  مفهوم  من  التحول  لتدعيم 
القائمة  الت�شاحلية  العدالة  يف  واملتمثل  املعا�شرة  اجلنائية  العدالة 
اإىل  للو�شول  اجلنائي  النزاع  اأط��راف  بني  والتوفيق  امل�شاحلة  على 
حتقيق العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام الق�شائية، لإحكام 

ومتتني الأمن املجتمعي وا�شتقراره.

موؤمتر الِنّيابة العامة الأول يو�سي بتبني 
الدول مبادئ العدالة الت�ساحلية

*الرمثا 
زار وفد من ال�شفارة الهولندية يف عمان، جامعة 
رئي�س  نائب  والتقى  الأردنية،  والتكنولوجيا  العلوم 
عدد  بح�شور  العجلوين،  اأحمد  الدكتور  اجلامعة 
بحث  بهدف  وذلك  اجلامعة،  يف  الكليات  عمداء  من 
والطاقة  املياه  جم��الت  يف  امل�شرتك  التعاون  �شبل 

والغذاء.
ال�شرق  منطقة  مبعوث  الهولندي  الوفد  و�شم 

وال��غ��ذاء  امل��ي��اه  لقطاع  اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط 
والدواء، جيكوب وا�شاندر، وم�شت�شار ال�شرتاتيجيات 
وامل�شت�شار  هافكن�شر،  رميوند  الدكتور  والتدريب، 
منطقة  يف  والطاقة  والغذاء  املياه  لقطاع  الإقليمي 

ال�شرق الأو�شط، تيون زيغرز.
�شرًحا  اللقاء  خ��ال  العجلوين  الدكتور  وق��دم 
والكليات  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  عن 
التي  املختلفة  والأن�شطة  حتت�شنها،  التي  واملراكز 

التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م�شتوى  على  بها  ت��ق��وم 
اأمام  اأبوابها  ت�شرع  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شرًيا  والطلبة، 
من  الدولية  التعليمية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
الأكادميية  امل��ج��الت  يف  التعاون  ج�شور  م��د  اأج��ل 

والبحثية ذات الهتمام امل�شرتك.
الرفيع  بامل�شتوى  الزائر  الوفد  اأ�شاد  جانبه،  من 
للجامعة و�شمعتها املتميزة والإجنازات التي حققتها 
التعاون  من  املزيد  اإىل  متطلًعا  الدويل،  امل�شتوى  على 

وتبادل اخلربات، موؤكًدا �شرورة العمل على مواجهة 
التحديات من خال الرتكيز على العاقة الرتابطية 
للموارد خا�شًة املياه والغذاء والطاقة واملناخ وتزايد 

عدد ال�شكان.
بجولة  ال�شيف  الوفد  قام  اللقاء،  هام�س  وعلى 
داخل احلرم اجلامعي، �شملت مركز التميز للم�شاريع 
الزراعة،  وكلية  املياه،  معاجلة  وحمطة  الإبداعية، 

وم�شروع الطاقة ال�شم�شية

وفد من ال�سفارة الهولندية يزور "العلوم والتكنولوجيا"
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مدير الأمن العام يلتقي رئي�ص 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنّية

�سباب العا�سمة توا�سل التعريف 
بجائزة احل�سني للعمل التطوعي

حملة نظافة على الطريق ال�سحراوي

*عمان 
املعايطة،  اهلل  عبيد  اللواء  العام  الأمن  مدير  التقى 
الأمنّية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  رئي�س  ال�شبت، 
الدكتور عبد املجيد بن عبداهلل البنيان، والوفد املرافق 
الهتمام  ذات  املوا�شيع  من  ع��ددًا  اجلانبان  وبحث  له. 
وت��ب��ادل  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�شبل  امل�����ش��رتك، 

اخلربات، ل �شّيما يف املجالت العلمية والبحثية.
بني  الطيبة  العاقة  اللقاء،  خال  املعايطة،  واأك��د 
امللك  جالة  دعائمها  ع��زز  والتي  ال�شقيقني،  البلدين 
واأخوه  امل�شّلحة،  للقّوات  الأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز.
اجلامعة  تقدمه  ال��ذي  الأك��ادمي��ي  ب��ال��دور  واأ���ش��اد 
اأ�ش�س علمية حديثة،  لتعزيز العمل الأمني العربي على 
و�شع  يف  والأك��ادمي��ي  البحثي  اجلانب  اأهمية  اإىل  لفتا 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات الأم��ن��ّي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل رف��ع ق��درات 

الأجهزة الأمنّية وتاأهيل منت�شبيها.
الطيبة  بال�شمعة  جهته،  من  البنيان،  الدكتور  واأ�شاد 
ال�شعيدين  على  العام  الأم��ن  مديرية  بها  تتمتع  التي 
العلمية  العاقة  اأهمية  اإىل  م�شريًا  وال���دويل،  املحلي 
العام،  الأمن  ومديرية  اجلامعة  بني  القائمة  واملعرفية 

ومبا ي�شهم يف خدمة الأمن العربي وتعزيز قدراته.

*عمان 
ال�شبت،  العا�شمة،  حمافظة  �شباب  مديرية  وا�شلت 
عبداهلل  ب��ن  احل�شني  بجائزة  التعريف  جل�شات  عقد 
الثاين للعمل التطوعي يف مركز �شباب و�شابات العا�شمة 

و�شباب �شحاب والفي�شلية.
بروؤية  تعريف  على  التعريفية  اجلل�شة  وا�شتملت 
التطوعي  والعمل  التميز  يف  املتمثلة  اجلائزة  ور�شالة 
العمل  ثقافة  ن�شر  يف  والتو�شع  الأردين  املجتمع  خلدمة 
التطوعي، ومتكني الأفراد واملوؤ�ش�شات من تطبيق معايري 
وحتفيز  التطوعية،  ومبادراتهم  م�شاريعهم  يف  التميز 

وتقدير جهود املتطوعني واملوؤ�ش�شات والعمل اجلماعي.
كما ا�شتملت على التعريف مبجالت التقدم للجائزة 
الثاث،  فئاتها  �شمن   2023-2022 الأوىل  دورتها  يف 
وهي: الأعمال التطوعية الفردية، والأعمال التطوعية 
واملتمثلة  املوؤ�ش�شية،  التطوعية  والأع��م��ال  اجلماعية، 
اأو  والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية  امل��ج��الت  يف 
اإىل  اإ�شافة  والثقافية،  والفنية  والريا�شة  التدريبية 

البيئية وال�شياحية وجمال الريادة والبتكار.

*عمان 
العا�شمة  ملحافظة  امل�شرتكة  اخلدمات  جمل�س  اأطلق 
التابع لوزارة الإدارة املحلية وبلديتي اجليزة والعامرية، 
�شمن  ال�شحراوي  الطريق  على  نظافة  حملة  ال�شبت، 
املحافظة  باأهمية  وللتوعية  والبلديتني،  املجل�س  حدود 

على الطرق نظيفة.
رئي�س  اأ�شبوعًا:  ت�شتمر  التي  احلملة  يف  و���ش��ارك 
جمل�س خدمات العا�شمة حممد البقور العبادي، ورئي�س 
بلدية اجليزة قدر الفايز، ورئي�س بلدية العامرية غازي 
�شموط، ورئي�س ق�شم ال�شحة والبيئة يف جمل�س خدمات 

العا�شمة زياد الدروبي.

مقال رئيس التحرير

احدى  احلياة  مركز     
ماهيتها  على  وتعرف  القارئ  تهم  التي  املراكز 

ومعرفة ن�شاطاته وعلى الكوادر التي تقوم باإدارته.
تعريف  يف  ال�شا�شي  احلجر  يعترب  املركز  ه��ذا 
والهدف  واهتماماته  ن�شاطاته  عن  الردين  املواطن 
كتعريف  احلياه  ومركز  اليه،  للو�شول  يرمي  الذي 
التي  اليومية  المم  جريد  ا�شت�شافت  ل��ه:   مبدئي 
بجانب  اجلامعة  �شارع  وعنوانها  الردن  يف  ت�شدر 
الهامة  العنا�شر  اح��دى  وا�شت�شافت  م��ول  خمتار 
املكونة لهذا املركز وهو عدي بريك )مدير امل�شاريع 

يف هذه املوؤ�ش�شة( . 
امل��واط��ن  وتعريف  ال�شوء  م��ن  امل��زي��د  ولإل��ق��اء 

مبكونات هذا املوؤ�ش�س قال ال�شيد عدي:
   مركز احلياة- را�شد هو موؤ�ش�شة جمتمع مدين 
بهدف   2006 العام  يف  ن�شاأت  حكومية  غري  اأردنية 
تعزيز امل�شاءلة واحلاكمية وامل�شاركة وتقبل الآخر، 
الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  اإط��ار  �شمن 
و�شيادة القانون مع الأخذ بعني العتبار اإدماج مفهوم 
العامة،  واخلطط  ال�شيا�شات  يف  الجتماعي  النوع 
رئي�شيني  برناجمني  خال  من  احلياة  مركز  ويعمل 
را�شد   – املحلي  واحلكم  وامل�شاركة  امل�شاءلة  هما: 

ومتا�شك للتمكني املجتمعي.
   وللمركز ما يقارب من الع�شر �شنوات من اخلربة 
والتحليل،  القانونية  والأبحاث  التدريب  جمال  يف 
خدمتي  يقدم  خا�س  ق�شم  وج��ود  اإىل  بالإ�شافة 
وال��دويل  املحلي  امل�شتويني  على  والتدريب  البحث 
امل��درب��ني،  م��ن  خا�شة  �شبكة  امل��رك��ز  وميتلك  ه��ذا 
الأكفياء  والباحثني  القانونيني  اخلرباء،امل�شت�شارين 
�شمن  والدويل  املحلي  امل�شتويني  على  يعملون  الذين 

خربات مركز احلياة.
   وجريدة المم تتوىل م�شوؤولية تعريف املواطن 
بكل جديد يف هذا املركز واملراكز امل�شتجدة الخرى 
العامة  الثقافة  مبكونات  تعريفها  او  كتاباتها  خال 

عن هذا املركز وغريه من هذه املراكز.

عبداللطيف القرشي

مركز الحياة

qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
الثاين  لليوم  الدويل الأول  العامة الأردنية  النيابة  وا�شل موؤمتر 
يف  الت�شاحلية  العدالة  حول  النقا�شية  جل�شاته  عقد  التوايل،  على 
للعلوم  العربية  نايف  بالتعاون مع جامعة الأمري  امليت  البحر  منطقة 

الأمنية.
اليوم اجلمعة ثاث جل�شات، �شارك فيها 14 من اخلرباء  وعقدت 
واملتخ�ش�شني بقطاع العدالة، حيث بداأت جل�شات اليوم الثاين، بجل�شة 
حول “اخلربات الدولية يف جمال العدالة الت�شاحلية”، اأدارها نقيب 
للتجربة  تقدميا  وت�شمنت  ع��ب��ود،  اأب��و  يحيى  الأردن��ي��ني  املحامني 
�شعيد  الدكتور  خال  من  العدالة  من  النوع  هذا  جمال  يف  الإماراتية 
امل�شرية  العامة  النيابة  دور  حول  عمل  ورقة  كذلك  باحلاج،  ح�شن 
الدعوى  اإن��ه��اء  بدائل  كاأحد  الت�شاحلية  العدالة  مفهوم  بتطبيق 
الدكتور  اخلبري  ق��دم  كما  خلف،  حممد  امل�شت�شار  قدمها  اجلنائية، 
مثلما  وال�شحايا،  الت�شاحلية  العدالة  بني  موازنة  زين�شتاغ  ا�شتيل 
اخلبري الدكتور فا�شل بليب�س �شرًحا عن العدالة النتقالية وحتقيق 

امل�شاحلة الوطنية وقراءة يف التجارب الدولية املقارنة.
“حتديات  بعنوان  ثانية  جل�شة  بعقد  جل�شاته،  امل��وؤمت��ر  وتابع 
بجامعة  القانون  كلية  عميد  تراأ�شها  الت�شاحلية”،  العدالة  تطبيق 
ال�شابي  طه  امل�شت�شار  قدم  حيث  عبيدات،  يو�شف  الدكتور  الريموك 
ت�شوًرا حول و�شع �شيا�شة جنائية للعدالة الت�شاحلية وفًقا للمعايري 
الدولية، وبينت اخلبرية مارين ماير املعايري الدولية واأف�شل املمار�شات 
يف جمال العدالة الت�شاحلية، و�شرح اخلبري الدكتور حممد املن�شاوي 
ائب العام  معوقات وا�شكاليات تطبيق هذا النوع من العدالة، وقدم النَّ
الفر�س  بني  والت�شاحلية  العدالة  نظام  العبدالات  ح�شن  الدكتور 

والتحديات.
وانتهت اأعمال اليوم الثاين من املوؤمتر بجل�شة حول “اآليات وبرامج 
امل�شت�شار  امل�شري  العدل  وزير  م�شاعد  اأداره��ا  الت�شاحلية”،  العدالة 
ورقة  وردك  علي  الدكتور  اخلبري  قدم  بينما  الأن�شاري،  عمر  حممد 
عمل حول العدالة الت�شاحلية وغري الر�شمية والعدالة الت�شاحلية يف 
القانون اجلنائي والو�شاطة اجلنائية منوذًجا، و�شرح العميد الدكتور 
اجلل�شة  واختتمت  البديلة،  العقوبات  فر�س  م��ربرات  متويل  رام��ي 
الفل�شطيني  الت�شريع  يف  اجلزائية  للو�شاطة  العملية  ب��الإج��راءات 

قدمها امل�شت�شار ثائر خليل.
عنوان:  وحمل  اخلمي�س،  اأم�س  انطلقت  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  وكانت 
“العدالة الت�شاحلية يف ال�شيا�شة اجلنائية املعا�شرة”، يف مركز امللك 

احل�شني للموؤمترات يف منطقة البحر امليت، وي�شتمر ملدة ثاثة اأيام،
العامني  النواب  املوؤمتر ما يزيد عن 200 م�شارك، من  وي�شارك يف 
امل�شاركة،  العربية  وال���دول  الأردن  يف  العامة  النيابة  واأع�����ش��اء 
بالإ�شافة اإىل عدد من اخلرباء العرب والأجانب املخت�شني يف جمال 

العدالة الت�شاحلية وممثلي العديد من املنظمات الدولية.
ال�شراكة  لتعزيز  الق�شائي  املجل�س  خلطط  تنفيًذا  املوؤمتر  وياأتي 
لتدعيم  العام  للحق  وممثلة  تنفيذية  كجهة  العامة  النيابة  ودور 
العدالة  مفهوم  اإىل  التقليدية  اجلنائية  العدالة  مفهوم  من  التحول 
على  القائمة  الت�شاحلية  العدالة  يف  واملتمثل  املعا�شرة  اجلنائية 
حتقيق  اإىل  للو�شول  اجلنائي  النزاع  اأطراف  بني  والتوفيق  امل�شاحلة 
العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام الق�شائية، لإحكام ومتتني 

الأمن املجتمعي وا�شتقراره.

*عمان 
قال رئي�س جلنة ال�شياحة والآثار واخلدمات العامة النائب عبيد 
يا�شني، اإن احلاجة اأ�شبحت ملحة لإيجاد حلول جذرية مل�شكلة النقل، 

واحلد من الزدحامات املرورية التي تعاين منها مدينة عمان.
عمان  اأم��ني  بح�شور  للجنة  اجتماعا  تروؤ�شه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الدكتور يو�شف ال�شواربة، لبحث عدد من املوا�شيع املتعلقة باخلدمات 

التي تقدمها اأمانة عمان، واأبرز امل�شكات واملعيقات التي تواجهها.
يف  املرورية  والزدحامات  النقل  قطاع  م�شكلة  الجتماع  وناق�س 
اإدارتها،  الأمانة يف  تتبعها  التي  والنفايات واخلطط  العا�شمة عمان، 
تاأخر  واأ�شباب  ال�شياحي  عمان  �شاطئ  م�شروع  مو�شوع  اإىل  بالإ�شافة 

ا�شتثماره.
التفا�شيل  جميع  على  بالوقوف  معنية  اللجنة  اأن  يا�شني  واأ�شاف 
بالواقع  النهو�س  �شاأنها  من  التي  ال�شتثمارية  بامل�شاريع  املتعلقة 
اململكة  ب�شكل خا�س وحمافظات  وال�شياحي يف مدينة عمان  اخلدمي 

ب�شكل عام.
واأكد اأهمية اأن تتبنى الأمانة يف م�شاريعها اأهداف وخطط طويلة 
ا�شرتاتيجية  هناك  يكون  واأن  وا�شح،  زمني  باإطار  حمكومة  الأج��ل 
بدورهم،  تطويرها.  على  والعمل  املقدمة  اخلدمات  ملنظومة  وا�شحة 
ثمن النواب: حممود الفرجات، رمزي العجارمة، اأمغري الهمان، دينا 
تي�شر  الروا�شدة،  ماجد  قوقزة،  نوا�س  احل�شنات،  عائ�شة  الب�شري، 
تطوير  يف  ودوره��ا  عمان  اأمانة  جهود  الرواحنة،  واأ�شماء  كري�شان، 
نظامها اخلدماتي، داعني اإىل �شرورة تو�شيع نطاق اخلدمات وحتويل 
كل الإجراءات لنظام اإلكرتوين للتخفيف عن املواطنني قدر الإمكان.

املتنزهات  يف  واخلدماتية  ال�شحية  املرافق  حت�شني  اإىل  ودع��وا 
امل�شاكل  ومعاجلة  اخل�شراء،  الرقع  زي��ادة  على  والعمل  واحل��دائ��ق، 

البيئية واإدارتها بال�شكل الأمثل.
كم قدم النواب جملة من الت�شاوؤلت عن اإمكانية حتول نظام النقل 
العام اإىل ا�شتخدام الغاز، ومدى فاعلية وكفاءة م�شروع البا�س ال�شريع 
�شاطئ  ا�شتثمار  تاأخر  واأ�شباب  عمله،  تطوير  جتاه  الأمانة  وخطة 

عمان ال�شياحي.
اإن�شاوؤها  احلكومة  تنوي  التي  اجلديدة  املدينة  حول  وا�شتف�شروا 
ومدى اأهميتها واجلدوى القت�شادية الناجتة عن هذا امل�شروع الكبري.
من جانبه، ا�شتعر�س ال�شواربة لأبرز امل�شاريع واخلطط التنموية 
املقدمة  اخلدمات  بواقع  للنهو�س  بتنفيذها  الأم��ان��ة  �شتقوم  التي 
الأمانة  اأن  اإىل  لفتا  املواطن،  على  اإيجابا  ينعك�س  ب�شكل  وتطويرها 
نفذت جمموعة من امل�شاريع التنموية التي تهدف اإىل تطوير املدينة 

وتاأهيل بنيتها التحتية.
التي  امل�شاكل  اأب��رز  من  تعد  والنقل  الزدحامات  م�شكلة  اأن  وبني 
تواجه عمل الأمانة، والتي بدورها نفذت العديد من امل�شاريع املتعلقة 
بالنقل العام للحد من م�شكلة الكتظاظ املروري اأهمها م�شروع البا�س 

ال�شريع.
واأو�شح ال�شواربة اأن البا�س ال�شريع يقوم بنقل ما يقارب 700 األف 
راكب بال�شهر الواحد، ما ا�شهم يف احلد من م�شكلة الأزمات، موؤكدا اأن 
�شمن  معاجلتها  يتم  اأن  هو  الزدحامات  م�شكلة  ملعاجلة  الأمثل  احلل 
منظومة متكاملة ت�شمل عملية التطوير وتعديل الت�شريعات املتعلقة 
ال�شري للحد من املخالفات التي ميار�شها بع�س الأ�شخا�س عرب  بقانون 

تعزيز الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفات.
وحول امل�شاريع اجلمالية التي تقوم بها الأمانة، اأكد ال�شواربة اأن 
هناك م�شاريع كثرية تقوم بها الأمانة بهدف زيادة الرقعة اخل�شراء 
عرب اإن�شاء حدائق وغابات اخل�شراء ت�شهم يف احلد من التلوث البيئي 

الناجت عن التغري املناخي.
وبني ال�شواربة اأن تكلفة اإدارة النفايات تبلغ ما يقارب 80 مليون 
 “ عمان  روؤية  “�شركة  خال  ومن  الأمانة  اأن  اإىل  لفتا  �شنويا،  دينار 
لأغرا�س  منها  ال�شتفادة  اإمكانية  حول  الدرا�شات  من  الكثري  جتري 

الطاقة.

خمت�سون يناق�سون تطبيق العدالة 
الت�ساحلية يف الأردن والدول العربية

�سياحة النواب: احلاجة ملحة 
لإيجاد حلول جذرية مل�سكلة النقل

وزير اخلارجية يجري 
مباحثات هاتفية مع نظريته الأملانية

الأ�سرة النيابية تزور اللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة

ون اأر�ص البادية بحًثا عن ربيع ال�سحراء البدو يَع�سَّ

*عمان 
اخلارجية  ووزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأجرى 
و�شوؤون املغرتبني اأمين ال�شفدي ووزيرة اخلارجية 
هاتفية  حم��ادث��ات  ب��ريب��وك،   اأنالينا  الأمل��ان��ي��ة 
البلدين  بني  ال�شراكة  عاقات  قوة  خالها  اأكدا 
ال�شديقني وال�شتمرار يف تطوير التعاون وتعزيز 

التن�شيق.
وبحث ال�شفدي وبريبوك التعاون القائم بني 
الأردن واأملانيا يف املجالت القت�شادية والتنموية 

والدفاعية واآفاق تو�شعة هذا التعاون.
اأملانيا  تقدمه  ال��ذي  الدعم  ال�شفدي  وثمن 
التحديات  مواجهة  على  مل�شاعدتها  للمملكة 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع ت��ب��ع��ات الأزم����ات 
الإقليمية والقت�شادية والدميغرافية والأمنية.
وبحث الوزيران العديد من الق�شايا الإقليمية 
و�شملت  الفل�شطينية،  الق�شية  تقدمتها  والدولية 

الأزمة ال�شورية والأزمة الأوكرانية.
حلل  الداعمة  اأملانيا  مواقف  ال�شفدي  وثمن 

الدولتني ولحرتام الو�شع التاريخي والقانوين يف 
القد�س ومقد�شاتها.

واتفق الوزيران على ا�شتمرار التن�شيق ثنائيًا 
اإطاق  اإعادة  وعرب جمموعة ميونخ يف جهودهما 
العملية ال�شلمية لتحقيق ال�شام العادل وال�شامل 
اللقاء  على  اتفقا  كما  الدولتني.  حل  اأ�شا�س  على 
ميونخ  موؤمتر  هام�س  على  ميونخ  يف  املقبل  ال�شهر 
عملية  �شياق  ويف  ملحادثاتهما  ا�شتكماًل  لاأمن 

الت�شاور والتن�شيق املتوا�شلة بينهما.

*عمان 
الأ���ش��رة  و���ش��وؤون  امل���راأة  جلنة  رئي�شة  قالت 
اإن اللجنة �شاهمت باإقرار  النيابية ميادة �شرمي، 
العديد من القوانني التي من �شاأنها تطوير ومتكني 

املراأة والطفل يف خمتلف املجالت.
واأ�شافت “ن�شعى لو�شول ال�شيدات اإىل الربملان 
ولي�س  التناف�س  طريق  عن  املنتخبة  واملجال�س 

مقاعد الكوتا«.
جاء ذلك خال زيارة جلنة الأ�شرة النيابية 
على  لاطاع  امل���راأة،  ل�شوؤون  الوطنية  للجنة   ،
للمراأة يف الأردن، ولقاء  ال�شرتاتيجية الوطنية 

الأمينة العامة للجنة مها العلي.
لدور  مكمل  املراأة  دور  اأن  على  �شرمي  و�شددت 

الرجل يف الأ�شرة و�شريك اأ�شا�شي يف بنائها.
النواب: خلدون حينا، مروة  من جهتهم، قال 
ال�شعوب، ورميا العمو�س، اإن الت�شريعات الأردنية 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  ومّكنتها  امل����راأة  اأن�شفت 
موؤكدين اأهمية اأن ت�شمل ال�شرتاتيجية الوطنية 

واجلمعيات  وال��ق��رى  املحافظات  امل���راأة  ل�شوؤون 
النف�شي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�شا  اخل��ريي��ة، 

واملعنوي لل�شيدات والفتيات.
امل��راأة  جلنة  جهود  العلي  ثمنت  جانبها،  من 
التي  ال�شعوبات  تذليل  يف  النيابية  والأ���ش��رة 

تواجه املراأة والأ�شرة.
امل�شتقبلية  التعاون  واآليات  �شبل  اإىل  واأ�شارت 
املراأة  م�شاركة  تعزيز  ي�شب يف  اللجنتني، مبا  بني 
القيام  م��ن  ومتكينها  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

بدورها على امل�شتوى الوطني.
التنفيذية  اخل��ط��ة  ال��ع��ل��ي  ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 
لا�شرتاتيجية الوطنية للمراأة يف الأردن لاأعوام 
منهجية  �شمن  بناوؤها  مت  والتي   ،2025-2020
املعنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  ت�شاركية  ت�شاورية 
التحديث  م�شارات  م��ع  ين�شجم  مب��ا  بتنفيذها، 
العام،  والقطاع  وال�شيا�شي  القت�شادي  الثاثة 
العامة،  احلياة  يف  امل��راأة  دور  تعزيز  يف  وي�شهم 

واأداء دورها الفاعل يف التنمية الوطنية.

وتطرقت العلي اإىل لئحة املطالب الت�شريعية 
بتحديثها،  حاليًا  امل��راأة  �شوؤون  جلنة  تقوم  التي 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  تت�شمن  ح��ي��ث 
الأردنية  امل��راأة  حقوق  لتعزيز  ومراجعة  تعديل 
الوطنية  اللجنة  روؤية  وفق  املجالت،  خمتلف  يف 

ل�شوؤون املراأة.
من ناحيتهم، قال اأع�شاء اللجنة الوطنية اإنه 
اجلامعات  طلبة  لن�شمام  توعية  هناك  �شيكون 
ل���اأح���زاب م��ن خ���ال ع��م��ل م���ب���ادرات ون���دوات 
اآلية  على  واطاعهم  املوؤ�ش�شات،  مع  بال�شراكة 
الأردين  املجتمع  يف  ومتكينهم  الن�شاء  حتفيز 
ال�شيا�شي  بالعمل  الن��خ��راط  اإىل  بهم  و���ش��وًل 
ن�شميات  �شبكة  هناك  اأن  وتابعوا  وال��ق��ي��ادي. 
املجال�س  يف  املميزات  القياديات  الن�شاء  ت�شتهدف 
املنتخبة ووحدات متكني املراأة يف خمتلف الدوائر 
التاأييد  لك�شب  حمات  اإىل  لفتني  واملوؤ�ش�شات، 
بحقوقها  وتعريفها  امل���راأة  لتمكني  واملنا�شرة 

ومتكينها �شيا�شيا واقت�شاديا.

*الرويشد 
�شرق  يف  البدو  من  املوا�شي  اأ�شحاب  ينتظر 
تاء الذي تاأخر وربيع ال�شحراء بفارغ  الأردن ال�شِّ
هذا  يف  وانطلقوا  تع،  الرُّ ببهائمهم  رحمة  رب  ال�شَّ
ملعاينة مراعي  ال�شتاء  العام يف رحلة  من  الوقت 
يف  فيها  والإقامة  اإليها  النتقال  قبل  اأغنامهم 
الأردن��ي��ة  البادية  اأه��ل  عليها  يطلقون  عملية 

« الأر�س. »َع�سَّ
ث��اث ع��ائ��ات ب��دوي��ة اأردن��ي��ة ب���داأت رحلة 
والب�شتانة  يب  ال�شِّ منطقة  اإىل  ���ام  اأيَّ لثاثة 
�شرق  وال��رق��ب��ان  واحل��م��اد  ة  واحل����رَّ ومعيزيلة 
الأردنية  احلدود  من  والقريبة  الروي�شد  مدينة 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ع��راق��ي��ة، ي��ح��م��ل��ون م��ع��ه��م كل 
غامنني  �شاملني  عودتهم  ت�شمن  التي  التَّجهيزات 
اإىل منازلهم، تهدف رحلتهم فقط ملعاينة املناطق 
عي فاأغنامهم وحالهم بحاجة اإىل  احلة للرَّ ال�شَّ

بيع. الرَّ

وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب����رتا(، ر�شدت 
حلة، وتبني اأن اأبناء هذه املناطق ل ات�شالت  الرِّ
لديهم فهم فقط مع موا�شيهم وعائاتهم يعي�شون 

ر اأحد  حراوية بكل تفا�شيلها، واإن قرَّ احلياة ال�شَّ
اأبناء املنطقة الو�شول اإىل �شوق الروي�شد البعيد 
حاجيات  كل  ُيح�شر  مرت  كيلو   100 حوايل  عنهم 

جريانه واأبناء املنطقة.
��ادي��ة  ال��بَّ �شكان  اأح���د  ���ش��امل اجل��ب��ور،  ي��ق��ول 
” الأر����س  “َع�سَّ ع��ن رح��ل��ة  امل��وا���ش��ي  واأ���ش��ح��اب 
حتتمل  ل  جماعية  �شنوية  رحلة  اإنَّها  ل�”برتا”، 
رحلة  اإنَّ��ه��ا  حيث  م��ن��ف��رًدا  خ�س  ال�شَّ ي��ذه��ب  اأن 
البدو  فيها  يبحث  الأردن��ي��ة،  البادية  يف  ممتعة 
واملناطق  بيع  الرَّ عامات  عن  املوا�شي  واأ�شحاب 
ال�شتقرار  عدم  ح��الت  بعد  بها  �شيتواجد  التي 
ام وا�شتفادت منها عدد  اجلوي التي �شادت قبل اأيَّ

حراوية كثرًيا. من املناطق ال�شَّ
حلة كانت نقطة الو�شول فيها  وي�شيف، اأنَّ الرَّ
يب والب�شتانة ومعيزيلة واحلماد  ال�شِّ هي منطقة 
ة الأردن��ي��ة وال��رق��ب��ان، ويف ه��ذه املناطق  واحل���رَّ
عليهم  نقطة  واأقرب  ات�شالت  با  ال�شكان  يعي�س 
ال�شكان  اأحد  يقرر  وعندما  الروي�شد،  هي  للتزود 
الذهاب اإىل الروي�شد يتفقد كل اأبناء املنطقة اإن 
ي�شوده  جمتمع  يف  �شيء،  اأي  اإىل  يحتاجون  كانوا 
والتعاون  التكافل  وهو  اجلديد  القدمي  التقليد 

واإغاثة امللهوف.
ولكنها  للتنزه  تهدف  ل  الرحلة  اإن  ويقول، 
بحًثا عن كاأ وماء ال�شماء ملوا�شيهم، واأن “الغرز” 
اأن عجات  دات الرحلة مبعنى  اأكرث مهدِّ اأحد  هو 

الرملية  اأو  الطينية  الأر����س  يف  تغور  املركبات 
ة،  ولذلك فالذهاب يجب اأن يكون ب�شيارات جمهزَّ
ومتَّ  الفجر  منذ  الن��ط��اق  مت  الأول  اليوم  ويف 
يف  حمطة  اآخ���ر  م��ن  ب��ال��وق��ود  ال�����ش��ي��ارة  تعبئة 
الروي�شد، وبعدها و�شلنا اإىل منطقة الب�شتانة ويف 
البادية  يف  املنخف�شة  املناطق  كل  كانت  الطريق 
لأ�شحاب  خ��ري  ُب�شرة  ه��ذا  وك���ان  باملياه  مليئة 

بيع قادم باإذن اهلل. املوا�شي باأن الرَّ
ولفت اإىل اأن ل معامل يف منطقة الب�شتانة �شوى 
الطماأنينة  على  يبعث  ما  لكن  القدمي،  خمفرها 
احلدود  حر�س  قوات  وجود  املناطق  تلك  ل�شكان 
واجلي�س العربي قربهم على مدار ال�شاعة، لفًتا 
ل  منطقة  وهي  ال�شيب  منطقة  اإىل  و�شولهم  اإىل 
هناك  الب�شتانة  منطقة  من  وبالقرب  فيها  معامل 
بئر ارتوازية، ولذلك فاإن الدليل اإىل تلك املناطق 
والتي  الب�شتانة،  و���ش��رق  وج��ن��وب  غ��رب  ي��ك��ون 

ا�شتهرت مبركزها الأمني القدمي.
اإحدى  واجهنا  اجلبور  يقول  متوقع،  هو  وكما 
لكن  املركبات  اإح��دى  بغرز  حلة  الرِّ هذه  متاعب 
ا قريبني من �شكان املنطقة الذين  حل�شن احلظ كنَّ
�شاعدونا، واأكملنا الرحلة ور�شدنا ربيع ال�شحراء 
اأه��ل  عند  الليل  وق�شينا  ومعيزيلة،  بال�شيب 
املنطقة الذين اأكرمونا بالطعام وال�شراب، ودارت 
من  واأين  املطر  �شقوط  اأماكن  عن  ال�شكان  تعاليل 
الع�شب، وعن اعتداء احليوانات  اأن ينبت  املتوقع 
ورواي��ات  ق�ش�س  وكلها  موا�شيهم  على  املفرت�شة 

كانت من املا�شي لكنهم يفتخرون بها.
يد  هو  الرحلة  هذه  يف  ما  اأجمل  اإن  ويقول، 
بعمل  وتقوم  معا،  �شيء  كل  تعمل  التي  اجلماعة 
حلة ويف  يعني اجلميع على احلياة، وخال هذه الرِّ
الأردنية  ة  احلرَّ اإىل  هاب  الذِّ رنا  قرَّ الثَّاين  اليوم 
وهي  ال�����ش��وداء  ب��احل��ج��ارة  مليئة  منطقة  وه��ي 
بها،  التجول  ال�شهولة  من  ولي�س  منطقةوعرة 
ولذلك متَّ حتديد الطرق التي �شت�شلكها املركبات 
ة  احلرَّ وتختلف  موا�شيهم،  اإقامة  مكان  لتحديد 
هي  حراوية  ال�شَّ احلماد  اأر���س  ب��اأنَّ  احلماد،  عن 
ولي�شت �شخرية وبعيدة عن احلجارة  �شهل  اأر�س 

ة. ال�شوداء بعك�س احلرَّ
خل�س  الّرحلة  من  الث  الثَّ اليوم  اإنَّ  وق��ال، 
اإىل معاينة املنطقة من تلول الأ�شقف وحتى 20 
ولة  كيلو مرتا اإىل اجلنوب منها، وهناك كانت الدَّ
م�شكورة قد اأقامت حفائر مائية عديدة لتجميع 
مياه الأمطار القادمة من حالت عدم ال�شتقرار 
اجلوي واملنخف�شات اجلوية، والهدف منها تقدمي 
واأ�شحاب  املناطق واملزارعني  ل�شكان تلك  الفائدة 

املوا�شي.
” الأر�س ومل تنتهي اآمال  وانتهت رحلة “َع�سَّ
�شتاء  من  الأردنية  ال�شحراء  يف  املوا�شي  اأ�شحاب 
ورغم  رع،  ال�شَّ لهم  وُي��در  رع  ال��زَّ لهم  ينبت  ق��ادم 
املدينة  �شخب  عن  وبعدها  املناطق  تلك  ق�شوة 
اإل اأن هناك تقاليد قدمية وحياة تفي�س متا�شًكا 

وتعا�شًدا. )برتا- بركات الزيود(
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*وكاالت
جون�شون  اآند  جون�شون  �شركة  �شتدفع 
مليون   9.75 �شنيثي�س  ديبوي  ووحدتها 
وزارة  من  موجهة  اتهامات  لت�شوية  دولر 
بتقدمي  ديبوي  لوحدة  الأمريكية  العدل 
منتجات جمانية ب�شكل غري قانوين جلراح 
جراحات  يف  ا�شتخدمها  ما�شات�شو�شت�س  من 
بال�شرق  دول  ���ش��ت  يف  ال��ف��ق��ري  ل��ل��ع��م��ود 

الأو�شط.
الق�شائية  الت�شوية  وثائق  يف  وج��اء 
غرار  على  منتجات،  ا�شتخدم  اجل��راح  اأن 
ال�شرائح والغر�شات والدعامات الطبية، من 
دولر  األف   100 على  قيمتها  تزيد  ديبوي 
بني يوليو 2013 وفرباير 2018 يف اأكرث من 

20 عملية جراحية يف عدة دول عربية.
قدمت  ديبوي  اإن  العدل  وزارة  وقالت 

با�شتخدام  اجل����راح  لإغ����راء  امل��ن��ت��ج��ات 
منتجاتها يف جراحات العمود الفقري التي 
متمتعني  مر�شى  على  بو�شطن  يف  اأجراها 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ب��رن��اجم��ي  بتغطية 
احلكومية، ميديكري وميديكيد، على عك�س 

العمليات اجلراحية يف اخلارج.
الن�شاط  ه��ذا  اإن  العدل  وزارة  وقالت 
الزائفة  املطالبات  لقانون  انتهاكا  مثل 
اللذين  الر�شوة  الحتادي وقانون مكافحة 
يراد بهما �شمان ت�شرف الأطباء مبا يخدم 
اإغراء  حتت  الوقوع  دون  مر�شاهم  م�شالح 

احلوافز املالية غري امل�شروعة.
 9.75 تبلغ  التي  الت�شوية،  وتت�شمن 
مليون   4.33 قدرها  غرامة  دولر،  مليون 
دولر ورد مبلغ قيمته 5.42 مليون دولر. 
و�شيح�شل األيك�شي جوزاكوف�س الذي ك�شف 

دولر  مليون   1.85 نحو  على  النتهاك  عن 
من الت�شوية. واأ�شادت وزارة العدل بدبيوي 

لتعاونها يف التحقيق.
الت�شوية  اإن  ب��ي��ان  يف  دي��ب��وي  وق��ال��ت 
اأخرى  مطولة  قانونية  اإج��راءات  تتجنب 
قيام  ب�����ش��م��ان  “ملتزمة  ال�����ش��رك��ة  واإن 
موظفينا باأعمالهم مبا يتوافق مع عقيدتنا 

ومع جميع القوانني واللوائح«.
ال��زائ��ف��ة  امل��ط��ال��ب��ات  ق��ان��ون  وي�شمح 
باإقامة  ف�شادا  يك�شفون  الذين  لاأ�شخا�س 
على  واحل�شول  احلكومة  عن  نيابة  دعوى 

جزء من املبالغ امل�شرتدة.
بولية  راي��ن��ه��ام  م��ن  دي��ب��وي  وتتخذ 
اآن��د  جون�شون  اأم��ا  م��ق��را،  ما�شات�شو�شت�س 
بولية  برونزويك  نيو  فمقرها  جون�شون، 

نيويورك.

غرامة بحق "جي اأند جي" لتمويل 
*واشنطنعمليات غري قانونية بدول عربية

اأّكد البيت الأبي�س اأّن الرئي�س جو بايدن �شيبحث قريًبا مع 
الزعيم اجلمهوري كيفن مكارثي يف م�شاألة �شقف الدين الأمريكي 

وهو مو�شوع خايف يف وا�شنطن. 
با�شم  املتحّدثة  اأّك��دت  الدين،  �شقف  م�شاألة  جانب  واإىل   
البيت الأبي�س كارين جان-بيار يف بيان اأّنه �شيتّم يف هذا اللقاء 
هذه  اأّن  على  م�شّددًة  امل�شائل”،  من  “جمموعة  اإىل  التطّرق 
“واحدة من املحادثات” التي جُترى مع القادة  املحادثة ُت�شّكل 

الربملانّيني مع بداية العام.
فو�شى  ت��ف��ادي  وق��ادت��ه  البلد  ه��ذا  واج���ب  “من  وق��ال��ت   

اقت�شادية«.
يلني  جانيت  الأمريكّية  اخلزانة  وزيرة  حّذرت  جهتها،  من   
عرب �شبكة �شي اإن اإن اجلمعة، من اأّن التخّلف عن �شداد الديون 
الأمريكّية “�شيوؤّدي بالتاأكيد اإىل ركود يف الوليات املتحدة وقد 

يوؤّدي اإىل اأزمة مالّية عاملّية«.
ديونها  �شقف  الأ�شبوع  ه��ذا  املتحدة  ال��ولي��ات  بلغت  وق��د   
“اإجراءات  اخلزانة  وزارة  واأطلقت  الكونغر�س،  ح��ّدده  ال��ذي 
وجتّنب  بالتزاماتها  ال��وف��اء  ملوا�شلة  اخلمي�س  ا�شتثنائية” 

ل اإىل اّتفاق �شيا�شي. التخّلف عن ال�شداد، ريثما يتّم التو�شّ
دعوة  قبوله  اجلمعة  �شابق  وق��ت  يف  اأّك��د  مكارثي  وك��ان   
�شقف  يف  م�شوؤولة  زي��ادة  ومناق�شة  “للجلو�س  بايدن  الرئي�س 

الديون من اأجل التعامل مع الإنفاق العام غري امل�شوؤول«.
 وُيحتمل اأن يوؤّدي التخّلف عن ال�شداد اإىل اإثارة الذعر يف 
حتاول  وقت  يف  العاملي،  القت�شاد  يف  ثّم  ومن  املالّية  الأ�شواق 
الوليات املتحدة تخّطي فرتة اقت�شادّية �شعبة بعد كوفيد من 

دون الوقوع يف الركود.
 ويطالب اجلمهورّيون اليمينّيون املتطّرفون الذين يتمّتعون 
ال�شئيلة  بالغالبّية  لتحّكمهم  ال��ن��ّواب،  جمل�س  يف  بنفوذ  الآن 
للحزب، بايدن باأن يوافق على خف�س الإنفاق احلكومي بحّجة 
اأّن الأوان قد اآن للحّد ب�شكل جذري من القرتا�س الذي ي�شادق 

الكونغر�س على زيادته كل عام.
الإنفاق  اأّي خف�س يف  اأن ل مي�ّس  الأبي�س  البيت   وي�شرتط 
والإنفاق  الجتماعي  ال�شمان  بربامج  اجلمهورّيون  به  يطالب 

الع�شكري، واأن يتجّنب فر�س �شرائب جديدة.
الذين  اجلمهورّيني  مع  التعامل  بايدن  على  يتوّجب  لذلك   
زعيمهم  ومع  �شئيلة  بغالبّية  النواب  جمل�س  على  ي�شيطرون 

مكارثي، لإيجاد اأر�شّية م�شرتكة. 

*بغداد 
اأمنية  عملية  يف  اثنني  اإرهابيني  العراقية،  القوات  قتلت 

مبحافظة كركوك.
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يف بيان، اليوم، اأن قوة 
داع�س  ع�شابة  لعنا�شر  تواجد  �شد  كميًنا  نفذت  للجهاز  تابعة 
�شمال  كلم   300 حمرين  بجبال  زغيتون  وادي  يف  الإرهابية 

بغداد.
من  عن�شرين  قتل  م��ن  متكنت  الأمنية  ال��ق��وة  اأن  وت��اب��ع، 
الإرهابيني، حيث مت العثور على مواد متفجرة واأ�شلحة خفيفة 

ومتو�شطة بحوزتهم .
واختطفت جمموعة من عنا�شر ع�شابة داع�س الإرهابية، 3 

من رعاة الأغنام �شمال العراق.
�شحفية،  ت�شريحات  يف  العراقية،  ال�شرطة  م�شادر  وقالت 
داع�س  لع�شابة  التابعني  الإرهابيني  من  جمموعة  اإن  اليوم، 
الإرهابية، اإختطفت 3 من رعاة الأغنام قرب منطقة العيث يف 
تال حمرين �شرق حمافظة �شاح الدين 350 كلم �شمال بغداد.
اأمنية  مت�شيط  بعملية  قامت  الأمنية  القوات  اأن  واأ�شافت، 

وا�شعة بحثا عن الإرهابيني.
مواقع  والآخر  احلني  بني  تهاجم  داع�س  ع�شابات  ان  يذكر 

للقوات الأمنية ومدنيني يف حماولة لرتهيبهم.

*واشنطن 
اأن   ، العلمية  �شاين�س  جملة  يف  ن�شرت  علمية  درا�شة  اأفادت 
التلوث ال�شوئي يتزايد بوترية �شريعة فيما يحتمل اأن ينخف�س 
عدد النجوم التي ميكن م�شاهدتها بالعني املجردة ليًا يف بع�س 

املناطق اإىل الن�شف، يف فرتة ل تتعدى الع�شرين عامًا القادمة.
الإ�شاءة  عن  ناجم  التلوث،  ارتفاع  فاإن  الدرا�شة،  وبح�شب 
ال�شطناعية اأكرب مما ر�شدته الأقمار ال�شطناعية ليًا، حيث 
عامي  بني  اأجريت  للنجوم  مراقبة  عمليات  اإىل  العلماء  ا�شتند 
2011 و2022 و�شارك فيها 51 األف �شخ�س على اطاع بامل�شائل 

العلمية، وحتديدًا يف الوليات املتحدة واأوروبا.
ومع تزايد التلوث ال�شوئي، يتوقع اأن ينخف�س عدد النجوم 
املرئية بالعني املجردة يف اإحدى املناطق من 250 جنمًا اإىل 100 

جنم يف غ�شون 18 �شنة القادمة .

*عمان 
اأ�شخا�س م�شرعهم على الأقل بينهم �شابط �شرطة،   لقي 5 
جورجيا  عا�شمة  �شرق  �شاجاريجو  مدينة  يف  نار  اإط��اق  اإث��ر 

تبلي�شي.
وكالة  نقلته  بيان  يف  اجلورجية  الداخلية  وزارة  وذك��رت 
من  ب��ال��وزارة  موظفني  �شوب  النار  فتح  ا  �شخ�شً اإن  الأنا�شول، 
�شرفة �شقة يف املدينة، ما ت�شبب مبقتل 5 اأ�شخا�س بينهم �شابط 

�شرطة واإ�شابة 5 اآخرين.
ب�شاح  “انتحر  املتهم  اأن  اإىل  ال�شرطة  اأ�شارت  ال�شياق،  ويف 

ناري«.
منفذ  ف��اإن  جوميلوري،  فاختانغ  الداخلية  لوزير  ووفقا 
عام  من  اجلورجية  امل�شلحة  القوات  يف  خدم  اأن  �شبق  الهجوم 

2006 اإىل عام 2021.
ملعرفة  الواقعة  يف  حتقيًقا  اجلورجية  ال�شلطات  وفتحت 

دوافع املنفذ التي مل تت�شح بعد.

*واشنطن
قالت املتحدثة الإقليمية با�شم اخلارجية الأمريكية، هالة 
غريط، اإنَّ الوليات املتحدة ل تقدم فقط امل�شاعدة الع�شكرية 
لأوكرانيا، بل تلتزم بتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية والقت�شادية 

والدبلوما�شية.
حزمة  ع��ن  اخلمي�س،  اأعلنت  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  وك��ان��ت 
مليار   2.5 بقيمة  لأوكرانيا  الع�شكرية  امل�شاعدات  من  جديدة 
دولر، ت�شمل خ�شو�شا مئات املركبات املدرعة من اأنواع خمتلفة، 

لكنها ل ت�شم دبابات ثقيلة من طراز “اأبرامز«.
امل�شاعدات  اإج��م��ايل  يرتفع  اجل��دي��دة،  ال�شريحة  وب��ه��ذه 
الع�شكرية الأمريكية لأوكرانيا اإىل 26.7 مليار دولر منذ بدء 

احلرب يف اأوكرانيا يف 24 فرباير.
اأو�شحت  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  خا�س  حديث  ويف 
اأنه اإىل جانب الدعم الع�شكري، تعمل وا�شنطن على  “غريط”، 
الأوكرانية  احلكومة  ميزانية  دعم  �شورة  يف  امل�شاعدة  تقدمي 
اإ�شافة  املوظفني،  روات��ب  ودفع  باأعمالها  القيام  على  وقدرتها 
لدعم البنية التحتية الأوكرانية يف هذا الوقت احل�شا�س خال 

ف�شل ال�شتاء.
بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  فاإن  الأمريكية،  املتحدثة  ووفق 
من  دولر  مليون   125 لتقدمي  الكونغر�س  مع  العمل  عن  اأعلنت 
اأوكرانيا  يف  والكهرباء  الطاقة  �شبكة  لدعم  الإ�شايف  التمويل 
يف وجه هجمات رو�شيا املتوا�شلة �شد املرافق والبنية التحتية 

املدنية الأخرى.
اأ�شا�شية  �شناعية  معدات  لتوفري  التمويل  هذا  و�شي�شتخدم 
للحفاظ على اإمدادات املياه واأنظمة التدفئة يف كييف وحولها.

الدعم  من  خمتلفة  اأ�شكال  كلها  “هذه  اإن  “غريط”  وقالت 
و�شن�شتمر يف تقدميه حتى  نقدمه  الذي  والكثري  املزيد  وهناك 

تقوم رو�شيا بوقف حربها غري ال�شرعية �شد اأوكرانيا«.
با�شم  املتحدثة  اأ�شافت  امل�شاعدات،  ه��ذه  دلل��ة  وب�شاأن 

اخلارجية الأمريكية:
اأف�شل  يف  اأوكرانيا  تكون  لأن  تهدف  الأمريكية  الإ�شهامات 
�شيا�شيًا  حتى  اأو  امل��ع��رك��ة  اأر����س  على  ���ش��واء  م��وق��ف  واأق����وى 

ودبلوما�شيًا ويف طاولة املفاو�شات حينما يحني الوقت.
الوليات املتحدة م�شتمرة بال�شغط على احلكومة الرو�شية 
الع�شكرية  العمليات  بوقف  رو�شيا  تقوم  حتى  يتوقف  لن  وهذا 

التي �شنتها �شد اأوكرانيا.
للدعم  بالإ�شافة  لأوكرانيا  الأم��ريك��ي  الع�شكري  الدعم 
الأوروب��ي وغريها من  الناتو والحتاد  الع�شكري من دول حلف 

البلدان، هو الذي �شاعد اأوكرانيا على ال�شمود لع�شرة اأ�شهر.
ي�شارك  الذي  الجتماع  يف  الأمريكي  الدفاع  وزير  م�شاركة   
الع�شكرية  امل�شاعدة  تن�شيق  ملناق�شة  ياأتي  وزيرا؛   50 نحو  فيه 
الداعم  املوقف  وحدة  مدى  على  دليل  مبثابة  وهو  لأوكرانيا، 
العمليات  �شد  اأي�شا  املوحد  ال��دويل  املوقف  ويظهر  لأوكرانيا، 

الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا.

*عمان 
م�شلح،   100 نحو  مقتل  ال�شومايل  الوطني  اجلي�س  اأعلن 
واإ�شابة الع�شرات من عنا�شر ملي�شيات ال�شباب املرتبطة بتنظيم 
القاعدة الإرهابي عقب هجوم �شنته عنا�شر امللي�شيا على مدينة 

ال�شومال. و�شط  غلمدغ  “غلعد” بولية 
م�شوؤولني  عن  )�شونا(  ال�شومالية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
هجوم  عقب  جاءت  الع�شكرية  العمليات  اإن  قولهم،  ع�شكريني 
“غلعد”،  مدينة  �شد  الإره��اب��ي��ة  العنا�شر  به  قامت  مباغت 
�شفوف  يف  فادحة  خ�شائر  واأحلقت  اجلي�س  قوات  له  وت�شدت 

الإرهابيني كما �شادرت معداتهم الع�شكرية.
واأو�شح امل�شوؤولون، اأن �شبعة جنود من اجلي�س بينهم �شابط 

قتلوا خال العملية الع�شكرية �شد املتمردين.
ا�شرتاتيجية،  مدن  ثاث  بني  من  غلعد”   “ مدينة  وتعترب 
اأي��دي  من  الأ�شبوع  ه��ذا  بداية  ال�شومايل  اجلي�س  ا�شتعادها 

حركة ال�شباب.

*بريوت 
لبنان  جنوب  يف  العاملة  الدولية  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  اأك���دت 
»اليونيفيل«، اأن الو�شع احلدودي على الأر�س يف اجلنوب هادئ«، 
ال�شرائيلي  الحتال  جي�س  بني  وقعت  ا�شكالت  بعد  وذل��ك 
قيام  خلفية  على  املا�شيني،  اليومني  خال  اللبناين  واجلي�س 
قرب  احل���دودي  الأزرق  اخل��ط  ب��خ��رق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 

م�شتوطنة املطلة لتنفيذ اأ�شغال ميدانية.
“اليونيفيل” اندريا تيننتي يف  وقال الناطق الر�شمي با�شم 
لليونيفيل هم موجودون  التابعني  ال�شام  اإن جنود حفظ  بيان 
اأي  هناك  ك��ان  اإذا  ما  ملراقبة  الأ�شغال  موقع  يف  الأر���س  على 

انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع �شوء الفهم.
ونوؤكد  الطرفني  ك��ا  م��ع  دائ��م  ات�شال  على  نحن  وتابع” 
ح�شا�شية اأي اأ�شغال اأو اأن�شطة قريبة من اخلط الأزرق”، موؤكًدا 

اأن الو�شع هادئ على الأر�س.

*الدوحة 
لل�شقور  الدويل  قطر  مهرجان  مناف�شات  الدوحة  يف  بداأت 
وال�شيد يف ن�شخته الرابعة ع�شرة »مرمي 2023«، الذي تنظمه 

جمعية القنا�س القطرية وي�شتمر حتى 28 اجلاري.
وي�شارك الأردن يف املهرجان لأول مرة بعدد من ال�شقارين، 

اإىل جانب م�شاركات من العراق ودول اخلليج العربي.
لل�شقور  ال��دويل  قطر  ملهرجان  العليا  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
وال�شيد، علي بن خامت املح�شادي، اإن هذه الن�شخة من املهرجان، 
�شهدت ح�شورا كبريا من اخلليج والأردن والعراق، موؤكدا اأهمية 
هذه الفعاليات جلهة توطيد اأوا�شر الأخوة بني �شقاري اخلليج 

والدول العربية، وتبادل املعلومات واخلربات.
اللطيف  عبد  بن  حممد  اللجنة  رئي�س  نائب  ق��ال  ب��دوره، 
هذا  اخلليج  يف  الن�شاطات  اأقوى  من  املناف�شات  هذه  اإن  امل�شند، 
العام، لفتا اإىل اأن اللجنة العليا املنظمة ملهرجان مرمي الدويل 
وجمعية القنا�س، حتر�شان على م�شاركة ال�شقارين من اخلليج 
والدول العربية. و�شهد املهرجان زيارة اأعداد كبرية من املهتمني 
العريق يف  الثقايف  العربي  املوروث  الذين جاوؤوا ل�شتك�شاف  من 

“ال�شقارة«.

بايدن �سيبحث مع مكارثي 
م�ساألة �سقف الدين الأمريكي

القوات العراقية 
تقتل اإرهابيني مبحافظة كركوك

درا�سة: التلوث ال�سوئي 
يتزايد بوترية �سريعة

جورجيا: مقتل 5 اأ�سخا�ص واإ�سابة 
اآخرين يف اإطالق نار �سرق تبلي�سي

وا�سنطن تعلن عن
 "اخلطوة املقبلة" لدعم اأوكرانيا

اجلي�ص ال�سومايل يقتل نحو
 100 م�سلح يف ا�ستباكات و�سط البالد

اليونيفيل: الو�سع احلدودي جنوب 
لبنان هادئ بعد ا�سكالت ميدانية

انطالق مناف�سات مهرجان قطر الدويل 
لل�سقور وال�سيد مب�ساركة الأردن

*وكاالت
اأعلن م�شوؤول موال لرو�شيا يف دونيت�شك، 
اإطباق احل�شار  من  اأن قوات فاغرن تقرتب 
وزارة  اأعلنت  فيما  باخموت،  مدينة  على 
بلدة  على  قواتها  �شيطرة  الرو�شية  الدفاع 
ولوبكوف  دونيت�شك  حم��ور  يف  كلي�شيفكا 

مبنطقة زابوريجيا.
ت��ف�����ش��ي��ا، ق����ال ال��زع��ي��م امل��ح��ل��ي يف 
مقاتلي  اإن  بو�شيلني،  ديني�س  دونيت�شك، 
ح�شار  فر�س  و�شك  على  “فاغرن”  ق��وات 
م�شريا  ب��اخ��م��وت،  مدينة  على  عملياتي 
�شوليدار  يف  الرو�شية  القوات  و�شع  اأن  اإىل 

حت�شن اأكرث.
اإن  ال��ق��ول  “ميكننا  بو�شيلني:  وق���ال 
اإن  )باخموت(،  اأرتيموف�شك  ب�شاأن  الو�شع 
مل يكن على و�شك الكتمال، فهو قريب من 
اإليه  ت�شعى  ال��ذي  عملياتي،  ح�شار  فر�س 

وحدات فاغرن املوجودة هناك«.

جمموعة  ق��ادة  اأح��د  اأف��اد  واخلمي�س، 
تتحرك  املتحالفة  القوات  باأن  “فاغرن”، 
بنجاح، واملعارك تدور بالفعل داخل مدينة 

باخموت نف�شها.
اجلي�س  متكن  ذات��ه،  امل�شدر  وبح�شب 
املنطقة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  م���ن  ال��رو���ش��ي 
اأن  اإىل  م�شريا  املدينة،  داخ��ل  ال�شناعية 
تطهري  بعمليات  تقوم  الرو�شية  ال��ق��وات 

للمناطق ال�شكنية.
وك����ان اأح����د اأه����م اإجن������ازات ال��ق��وات 
مدينة  على  �شيطرتها  املعارك  يف  الرو�شية 
�شوليدار، كما اأعلنت وزارة الدفاع ال�شبوع 
املا�شي، واأكدت الوزارة اأن هذا ي�شمح بقطع 
الإم�����دادات ع��ن ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة يف 

باخموت.
يف  باخموت  مدينة  م��ن  ال��غ��رب  واإىل 
على  الرو�شية  القوات  �شيطرت  دونيت�شك، 

بلدة كلي�شيفكا.

خطري  تطهري  “هناك  بو�شيلني:  وقال 
وبعد  ه��ن��اك،  بالفعل  يحدث  م��ا  ح��د  اإىل 
حترير كلي�شيفكا، تنفتح الآن اآفاق جديدة 
الرو�شية  القوات  مواقف  هناك،  للتقدم 

حت�شنت ب�شكل جذري يف املنطقة«.
اأي�شا  الرو�شية  الدفاع  وزارة  واأك��دت   
�شيطرة قواتها على بلدة كلي�شيفكا، بح�شب 
و�شائل الإعام الرو�شية، م�شرية اإىل مقتل 

60 جنديا اأوكرانيا.
وي����وم الأرب����ع����اء، ق����ال اأب���ت���ي ع��اء 
الدينوف، نائب قائد الفيلق الثاين للجي�س 
التابع لقوات لوغان�شك ال�شعبية، اإن القوات 
الرو�شية قطعت �شرايني الإمداد الرئي�شية 

للمجموعة الأوكرانية يف املدينة.
جتمع  اأن  اإىل  بو�شلني،  ديني�س  واأ�شار 
املح�شنة  املناطق  يف  الأوكرانية  القوات 
لقتحامها  عر�شة  �شتكون  �شيفري�شك  يف 

وال�شيطرة عليها اأي�شا.

*وكاالت 
الرئي�س  اإدارة  يف  كبري  م�شوؤول  ق��ال 
اأمريكيني  اإن م�شوؤولني  الأمريكي جو بايدن 
�شن  تاأجيل  على  اأوك��ران��ي��ا  يحثون  ك��ب��ارا 
هجوم كبري على القوات الرو�شية اإىل حني 
و�شول اأحدث اإمدادات الأ�شلحة الأمريكية 

وتوفري التدريب.
وق�����ال امل�������ش���وؤول، ال�����ذي حت����دث مع 
جمموعة �شغرية من ال�شحفيني طالبا عدم 
متم�شكة  املتحدة  الوليات  اإن  ا�شمه،  ن�شر 
ب��ق��راره��ا ع���دم ت��ق��دمي دب��اب��ات اأب��رام��ز 
لأوكرانيا يف هذا التوقيت، و�شط جدل مع 

اأملانيا ب�شاأن دبابات ليوبارد.

مع  الأمريكية  املحادثات  اأن  واأ���ش��اف 
يف  كانت  م�شاد  هجوم  اأي  ح��ول  اأوكرانيا 
وقتا  الأوك��ران��ي��ني  تكري�س  �شمان  �شياق 
الأ�شلحة  اأح��دث  على  اأول  للتدريب  كافيا 

املقدمة من الوليات املتحدة.
�شرت�شل  اأنها  املتحدة  الوليات  واأعلنت 
اأوك��ران��ي��ا  اإىل  امل��درع��ة  ال��ع��رب��ات  م��ئ��ات 

لت�شتخدمها يف القتال.
منطقة  حاكم  جايداي  �شريجي  وق��ال 
ال�شتاء  طق�س  اإن  الأوك��ران��ي��ة  لوغان�شك 
ال�����ش��يء ي��ع��رق��ل ال��ق��ت��ال ع��ل��ى خ��ط��وط 
باردة  موجة  اأن  من  الرغم  على  املواجهة، 
�شاأنها  م��ن  �شلبة  وجتعلها  الأر����س  جتمد 

متهيد الطريق لأي من اجلانبني ل�شن هجوم 
باملعدات الثقيلة.

ل  املتحدة  الوليات  اإن  امل�شوؤول  وقال 
دبابات  لإر���ش��ال  املرحلة  ه��ذه  يف  تخطط 
و�شعبة  مكلفة  لأنها  اأوكرانيا  اإىل  اأبرامز 

ال�شيانة.
بوري�س  الأمل���اين  ال��دف��اع  وزي��ر  ون��ف��ى 
برلني  ت��ك��ون  اأن  اجلمعة  بي�شتوريو�س 
دبابات  اإر���ش��ال  واح��د  ط��رف  م��ن  تعرقل 
لكنه  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  القتالية  ل��ي��وب��ارد 
للتحرك  م�����ش��ت��ع��دة  احل��ك��وم��ة  اإن  ق���ال 
بني  اإجماع  هناك  كان  اإن  لإر�شالها  �شريعا 

احللفاء.

القوات الرو�سية تتقدم 
يف دونيت�سك وتقرتب من ح�سار باخموت

وا�سنطن تدعو كييف لتاأجيل
 »الهجوم الكبري« �سد القوات الرو�سية
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*وكاالت
اإبراهيم  ال�شعودي لكرة القدم،  العام لاحتاد  عّلق الأمني 
النجم  انتقال  ق��رب  ب�شاأن  الرائجة  الأن��ب��اء  ع��ن  القا�شم، 

الأرجنتيني ليونيل مي�شي اإىل الدوري ال�شعودي.
فريقي  اإب��داء  عن  اأي��ام،  قبل  اإعامية،  تقارير  وحتدثت 
مي�شي،  مع  بالتعاقد  اهتمامهما  ال�شعوديني  والهال  الحت��اد 

ليلتحق بغرميه التقليدي الربتغايل كري�شتيانو رونالدو.
مدوية  مفاجاأة  يف  الن�شر  �شفوف  اإىل  “الدون”  وانتقل 
خال يناير اجلاري، يف �شفقة انتقال حر بعد ف�شخ تعاقده مع 

مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي.
اإبراهيم  نفى  الإ�شبانية،  “ماركا”  ل�شحيفة  حديثه  ويف 
القا�شم �شحة هذه التقارير، وقال “ل �شيء مع مي�شي يف الوقت 

احلايل«.
واأ�شاف: “يف الوقت احلايل ل نعرف اأي �شيء عن احتمال 
ذلك،  نخفي  ل  اأننا  من  الرغم  على  مي�شي..  ليونيل  و�شول 
يف  ما  يوما  معنا  يلعب  اأن  نود  للكرة،  �شعوديا  احت��ادا  ب�شفتنا 

الدوري املحلي«.
وتابع: “فكرة الحتاد دائما هي حت�شني كرة القدم لدينا، 
الدوري مرة  اأن نرى كري�شتيانو ومي�شي يف نف�س  نود  وبالطبع 

اأخرى، لكن احلقيقة هي اأننا ل نعرف اأي �شيء الآن«.
واأو�شحت “ماركا” اأن “ليو” مل يتلق حتى الآن اأي عر�س 
من اأي فريق �شعودي، على الرغم من اأن عقده مع باري�س �شان 

جرمان الفرن�شي �شينتهي مع نهاية املو�شم اجلاري.

احللول امللمو�سة غائبة 
عن اجتماع الحتاد الأردين

الب�سرة حتتفل باأبطال اخلليج 
يف جولة بحرية يف �سط العرب

*وكاالت
ذكرت �شحيفة »لباجنوارديا« وحمطة »ل �شيك�شتا« التلفزيونية، 
الربازيلي  القدم  كرة  لعب  بحب�س  اأمر  اإ�شبانيا  قا�شيا  اأن  اجلمعة، 

داين األفي�س احتياطيا بزعم اعتداء جن�شي.
ي�شتطيعون  ل  اإنهم  رويرتز  بهم  ات�شلت  باملحكمة  م�شوؤولون  وقال 

تاأكيد هذه التقارير.
كما ذكرت �شحيفة “ماركا” الإ�شبانية اأن القا�شي وافق على طلب 

مكتب املدعي العام بحب�س األفي�س احتياطيا دون كفالة.
ويف وقت �شابق من اليوم اجلمعة، اأكدت �شرطة بر�شلونة اعتقال 
مزاعم  ب�شاأن  ا�شتجوابه  بعد  القدم  لكرة  الربازيل  منتخب  مدافع 

تتعلق بالعتداء اجلن�شي. ونفى األفي�س هذه املزاعم يف وقت �شابق.
اإج��راءات  ال�شهر  هذا  �شابق  وقت  يف  كتالونيا  يف  حمكمة  وب��داأت 
�شكوى  جراء  مزعومة  جن�شي  اعتداء  جرمية  ب�شاأن  ق�شائية  دعوى 
تقدمت بها �شيدة زعمت حدوثها يف ملهى ليلي برب�شلونة يف دي�شمرب 

املا�شي.
لعب  األفي�س،  اتهمت  ال�شيدة  اأن  اإ�شبانية  اإعام  و�شائل  وذكرت 
يف  اأ�شدقائها  مع  كانت  عندما  بها  بالتحر�س  حاليا،  املك�شيكي  بوما�س 

امللهى.
نفى  لكنه  اآخرين  اأ�شخا�س  مع  امللهي  يف  كان  باأنه  األفي�س  واأق��ر 

حدوث هذا الت�شرف.
م�شايقة  دون  جيدا  وقتا  واأق�شي  اأرق�س  “كنت  ل�شحفيني:  وقال 
اأي �شخ�س. ل اأعرف هذه ال�شيدة... كيف ميكنني فعل ذلك لمراأة؟ 

)بالطبع( ل«.
كاأ�س  يف  ي�شارك  برازيلي  لعب  اأكرب  عاما(   39( األفي�س  واأ�شبح 
العامل حني ارتدى �شارة قيادة منتخب باده اأمام الكامريون يف قطر 

ال�شهر املا�شي.
بطولت  يح�شد  لع��ب  لأك��رث  القيا�شي  الرقم  األفي�س  ويحمل 

بر�شيد 43 لقبا على م�شتوى الأندية واملنتخب الوطني.

*وكاالت
اأعلن بر�شلونة واأتليتيكو مدريد املناف�شان بدوري الدرجة الأوىل 
نادي  اإىل  ديباي  ممفي�س  انتقال  اجلمعة،  القدم،  لكرة  الإ�شباين 

العا�شمة الإ�شبانية قادما من بر�شلونة بعقد ي�شتمر عامني ون�شف.
وتدرب املهاجم البالغ عمره 28 عاما مع اأتليتيكو مدريد، اخلمي�س، 

باإذن من بر�شلونة.
اخليارات  من  مزيدا  مدريد  اأتليتيكو  الهولندي  الاعب  و�شيمنح 
يف  معارا  ت�شيل�شي  اإىل  فيلك�س  جواو  الربتغايل  رحيل  بعد  الهجومية 

وقت �شابق من ال�شهر اجلاري.
وقال بر�شلونة يف بيان اإنه �شيح�شل على مبلغ قدره “ثاثة مايني 

يورو )3.25 مليون دولر( اإ�شافة اإىل مليون واحد كمتغريات«.
ومان�ش�شرت  اأيندهوفن  يف  اللعب  له  �شبق  ال��ذي  دي��ب��اي،  وان�شم 
يونايتد، اإىل بر�شلونة جمانا يف يوليو 2021 بعقد ميتد عامني قادما 

من اأوملبيك ليون.
من  �شقط  لكنه  هدفا،   14 و�شجل  بر�شلونة  مع  مباراة   42 وخا�س 
روبرت  البولندي  املهاجم  مع  التعاقد  بعد  ت�شايف  امل��درب  ح�شابات 

ليفاندوف�شكي العام املا�شي.
و�شجل ديباي 43 هدفا يف 86 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع 
التاريخي  الهداف  عن  اأهداف  �شبعة  بفارق  ليبتعد   ،2013 يف  هولندا 

للمنتخب روبن فان بري�شي.

*وكاالت
توتنهام  �شيفه  على  الطاولة  اللقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  قلب 
بف�شل   2-4 فوز  اإىل  بهدفني نظيفني  اأمامه  هوت�شبري، وحول تخلفه 
املرحلة  من  موؤجلة  مباراة  يف  اخلمي�س،  حم��رز،  ريا�س  اجلزائري 
يف  بالبتعاد  ل��ه  �شمح  مم��ا  املمتاز،  الإجن��ل��ي��زي  ل��ل��دوري  ال�شابعة 

الو�شافة.
ودخل �شيتي اللقاء على خلفية �شقوطه 1-2 اأمام جاره مان�ش�شرت 
يونايتد، ال�شبت، وقبلها يف ربع نهائي كاأ�س الرابطة اأمام �شاوثهامبتون 
�شفر-2، مما جعل مدربه الإ�شباين جو�شيب غوارديول يف و�شع �شعب.
وبعد تعادل يونايتد مع كري�شتال بال�س 1-1 الأربعاء يف مباراة 
من  ذاتها  امل�شافة  على  نف�شه  �شيتي  وجد  ذاتها،  املرحلة  من  موؤجلة 
جعل فوز  مما  ل�شاحله،  فقط  الأهداف  فارق  احلمر” مع  “ال�شياطني 
اخلمي�س مهما لابتعاد بالو�شافة وحماولة اإبقاء ال�شغط على اأر�شنال 

املت�شدر.
لكن ال�شوط الأول كان كارثيا، اأو بالأحرى الثواين الأخرية منه، 
يف  اللندين  لل�شيف  التقدم  كولو�شيف�شكي  ديان  ال�شويدي  خطف  اإذ 
اأن  قبل  اإدر�شون،  الربازيلي  احلار�س  من  فادح  خطاأ  بعد   44 الدقيقة 
ي�شيف مواطن الأخري اإمير�شون الهدف الثاين لفريق املدرب الإيطايل 
كاين  هاري  للقائد  حماولة  تابع  بعدما  راأ�شية،  بكرة  كونتي  اأنتونيو 

�شدها اإيدر�شون )45+2(.
لكن �شيتي مل ي�شت�شلم ومتكن بقيادة حمرز يف العودة من بعيد، اأول 
يف  ارتباك  بعد  األفاري�س  خوليان  الأرجنتيني  عرب  الفارق  بتقلي�شه 
منطقة اجلزاء ومتريرة عر�شية من حمرز )51(، ثم باإدراكه التعادل 
بوا�شطة راأ�شية الهداف الرنويجي اإرلينغ هالند بعد متريرة بالراأ�س 

من حمرز )53(.
ورفع هالند ر�شيده اإىل 22 هدفا يف �شدارة ترتيب الهدافني.

التقدم  هدف  بت�شجيله  جهوده  على  وكوفئ  العودة  حمرز  واأكمل 
يف الدقيقة 63 بت�شديدة من زاوية �شيقة بعد متريرة من الإ�شباين 
رودري، ثم اأ�شاف هدفه ال�شخ�شي الثاين والرابع لفريقه يف الدقيقة 
الفرن�شي  واأخطاأ  اإيدر�شون  احلار�س  من  مبا�شرة  و�شلت  كرة  بعد   89
كليمان لنغليه يف اعرتا�شها، ليخطفها اجلزائري وي�شددها بحنكة يف 

مرمى الفرن�شي الآخر هوغو لوري�س.

*وكاالت
املقبلة  الأوملبية  الأل��ع��اب  ل��دورة  اأردين  تايكوندو  بطل  ي�شتعد 
التي �شتقام يف العا�شمة الفرن�شية باري�س، بعد تقدمه ب�شكل كبري يف 

الت�شنيف العاملي للتايكوندو، و�شط اأمل باأن يرفع علم باده عاليا.
الألعاب  لدورة  م�شطفى،  زيد  الأردين،  التايكوندو  بطل  وي�شتعد 
الأوملبية املقبلة، فيما كان قد قفز من املركز 38 اإىل الثاين عامليا يف 

عام واحد فقط.
يف  الأوملبي  ت�شنيفي  كان   2022 بداية  “يف  م�شطفى  زيد  وق��ال 
املركز 38، واليوم، يف يناير 2023، اأتبواأ املرتبة الثانية، وهذا مل ياأت 

من فراغ، بل من تعب كبري وبطولت كثرية و�شعبة«.
وحقق الأردن العديد من النتائج الناجحة يف بطولت التايكوندو 
اأوملبياد  دورة  يف  املجمل،  يف  لعبا  ع�شر  اأربعة  اململكة  ومثل  العاملية، 

طوكيو ال�شابقة، وكانت تلك اأكرب م�شاركة لفريق يف تاريخ الأردن.
اجلهد،  ق�شارى  واأب��ذل  عيني،  ن�شب  دائما  الهدف  “اأ�شع  واأ�شاف 
فمنذ �شنة 2000 وبعد اأوملبياد طوكيو، راهنت على امل�شاركة يف اأوملبياد 

باري�س«.
ومتكن الأردن من الفوز مبيداليات يف بطولت التايكوندو ال�شابقة، 
بف�شل ذهبية اأحمد اأبو غو�س يف اأوملبياد ريو وامليدالية الف�شية ل�شالح 

ال�شرباتي يف طوكيو.

*وكاالت
بعد  لعبيه  على  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  غ��واردي��ول  بيب  انقلب 
احتجاج  يف  »�شامتة«  كانت  اجلماهري  اإن  وق��ال  للحما�س،  افتقارهم 
ا�شتثنائي رغم النتفا�شة الرائعة والفوز 4-2 على توتنهام يف الدوري 

الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، اخلمي�س.
واأنهى �شيتي ال�شوط الأول متاأخرا 2-0 با�شتاد الحتاد، وبدا يف 
طريقه للهزمية الثانية على التوايل يف الدوري لأول مرة منذ 2018، 
حمرز  ريا�س  ثنائية  بف�شل  ليفوز  الثاين  ال�شوط  يف  انتف�س  لكنه 

وهديف خوليان األفاريز واإرلينغ هالند.
 وقل�س �شيتي الفارق اإىل 5 نقاط مع اأر�شنال الذي يواجه مان�ش�شرت 

يونايتد الأ�شبوع القادم، لكن غوارديول مل يكن �شعيدا.
لتحقيق  واحلما�س  الرغبة  “)غابت(  الإ�شباين:  امل��درب  وق��ال 
دقيقة،   45 ملدة  �شامتة  كانت  جماهرينا  الأوىل،  الدقيقة  منذ  الفوز 
كنا بعيدين متاما عن الفريق الذي نحن عليه. العديد من الأمور كانت 

غائبة«.
من  كل  الاعبني،  بكل  بل  واحد  باعب  يتعلق  ل  “الأمر  وتابع:   
للعودة. يجب  اأننا بحاجة  اأدركنا  ما  امللعب و�شرعان  اأر�س  كانوا على 
حمظوظني  كنا  اليوم  وال�شراخ.  املزيد  وطلب  دعمنا  اجلماهري  على 

لكنك ل تعود عندما يتكرر الأمر للمرة التا�شعة اأو العا�شرة«.
واأ�شاف: “اأريد روؤية رد الفعل من اجلميع، من الاعبني والطاقم. 
نحن فريق �شعيد، لكني ل اأريد فريقا �شعيدا، اأريد الفوز على اأر�شنال 

لكنه �شيدمرنا لو لعبنا بهذه الطريقة و�شيفوز علينا«.
الذين  املنتقدين  وهاجم  احلد،  هذا  عند  غوارديول  يتوقف  ومل 
بلقب  يتوج  مل  اإذا  فا�شلة  �شتكون  اإجنلرتا  يف  فرتته  اأن  عن  حتدثوا 

دوري اأبطال اأوروبا على الرغم من فوزه بلقب الدوري 4 مرات.
وتابع: “حققنا الكثري من النجاحات، لكن هناك من يقول ‘ل اإنه 

فا�شل كونه مل يفز بلقب دوري الأبطال وهذا هراء«.

اليويف يتلقى �سربة قاتلة
*وكاالت

كرة  حمكمة  اأن  اجلمعة  القدم  لكرة  الإي��ط��ايل  الحت��اد  اأعلن 
القدم الإيطالية خ�شمت 15 نقطة من يوفنتو�س للتحقيق يف �شفقات 

النتقالت.
يوفنتو�س  احتل  احلايل،  املو�شم  نهاية  على  جولة   20 تبقي  ومع 

املركز الثالث يف الدوري بفارق 10 نقاط عن نابويل املت�شدر.
و�شيوؤدي خ�شم النقاط اإىل دفعه للرتاجع اإىل منت�شف اجلدول، 

خارج املراكز املوؤهلة للبطولت الأوروبية.

هل يلتحق مي�سي برونالدو؟.. 
الحتاد ال�سعودي للكرة يعّلق

*وكاالت
لكرة  الأردين  الحت��اد  اجتماع  افتقد 
اإىل  املا�شي،  الأرب��ع��اء  عقد  ال��ذي  القدم، 
ملعاجلة  الواقع  اأر�س  على  ملمو�شة  حلول 
اخللل الذي وقع جراء قراراته املت�شرعة 
يف اإحداث تعديات على مواعيد روزنامته 

املو�شمية.
وع��ا���ش��ت ال���ك���رة الأردن����ي����ة ق��ب��ل 4 
قرار  ج��راء  طويلة  توقف  ف��رتة  اأع���وام، 
جديدة  روزنامة  باعتماد  املحلي،  الحتاد 
�شلبية  اآث���ار  ح��دوث  بجانب  مل�شابقاته، 

حلقت باملنظومة ككل.
من  الأردن��ي��ة  الكرة  تخل�شت  اأن  وم��ا 
تبعيات التوقف الطويل، حتى عاد احتاد 
الروزنامة  ملواعيد  ال��ع��ودة  وق��رر  ال��ك��رة 
على  جديد  من  املنظومة  لتقبل  القدمية، 
ب��الأن��دي��ة  �شت�شر  ط��وي��ل��ة،  ت��وق��ف  ف��رتة 

والاعبني واملدربني واحلكام.
وي�شلط كووورة يف هذا التقرير، ال�شوء 
الأردين،  لاحتاد  الأخ��ري  الجتماع  على 
والذي مل يعرف اأية حلول ملعاجلة اخللل: 

األزمة املالية 
مل يتطرق الحتاد الأردين اإىل الأزمة 
املالية التي تعي�شها الأندية وكيفية اإيجاد 
احللول عرب اجتماع تن�شيقي بني الطرفني.

واكتفى الحتاد الأردين يف اجتماعه، 
على اأن الهيئة التنفيذية اعتمدت مقرتح 
الأج���ن���دة ال����ذي ي��ح��ق��ق اأك����رب ق���در من 
الإيجابيات ملنظومة كرة القدم الأردنية، 
املالية  الأع��ب��اء  تخفيف  مقدمتها  ويف 

اأطول  زمنية  فرتة  ومنحها  الأندية،  على 
منع  وق�شايا  املالية  اأو�شاعها  لت�شحيح 

الت�شجيل.
لتخفيف  ب�شلة  ميت  ل  �شبق  ما  لكن 
يتعلق  بل  الأن��دي��ة،  على  املالية  الأع��ب��اء 
القدم  كرة  احت��اد  تخبط  على  بالتغطية 
ب��ق��رارات��ه ال��ت��ي اأوج�����دت ه���ذه ال��ف��رتة 
لت�شويب  تكن  مل  فهي  الطويلة،  الزمنية 
الت�شجيل  منع  وق�شايا  املالية  الأو���ش��اع 
لاأندية، واإمنا كانت فرتة توقف اإجبارية 

فر�شها قرار العودة للروزنامة القدمية.

البطولة التنشيطية 
مل ي��ح�����ش��م احت�����اد ك����رة ال���ق���دم يف 
التن�شيطية،  البطولة  م�شري  اجتماعه، 
درا�شة  يف  طويا  وقتا  اأم�شى  اأن��ه  رغ��م 
مواعيد  اإع���ان  يف  وت��اأخ��ر  امل��ق��رتح��ات، 
بقرار  ياأت  التاأخري مل  لكن هذا  بطولته، 

حا�شم يخ�س هذه البطولة.
كانت  واإن  مهمة  البطولة  هذه  وتعترب 
تن�شيطية، باعتبارها ت�شاهم يف التخفيف 
من مدة فرتة التوقف الطويلة، لكن الواقع 
امتاكها  وع��دم  ل��اأن��دي��ة  ال�شعب  امل��ايل 
طويلة  لفرتة  الاعبني  مع  التعاقد  قدرة 
من  يعقد  ما  هو  البطولة،  ه��ذه  من  تبداأ 
لن  اأنها  الأرج��ح  وعلى  اعتمادها،  اإمكانية 
تقام، ما مل يقدم احتاد اللعبة احللول من 

خال دعمه لاأندية ماليا. 

جوائز البطوالت 
اج��ت��م��اع  يت�شمن  اأن  ي��ف��رت���س  ك���ان 

انعقاده  ت��اأخ��ر  ال��ذي  الأردين،  الحت���اد 
اأكرث �شمولية لكل ما  كثريا، ح�شم قرارات 

يخ�س املو�شم املحلي املقبل.
ر�شمي،  ب�شكل  الجتماع  يتطرق  ومل 
م�شابقات  �شرتعى  التي  ال�شركات  ح��ول 

املو�شم املقبل.
يتم�شك  زال  ل  ال��ك��رة  احت��اد  اأن  كما 
كورونا،  جائحة  خال  اتخذها  بقرارات 
اجلوائز  قيمة  نف�شه  ع��ن  خفف  عندما 

املالية اخلا�شة ببطولته اإىل %50.
ولعل خف�س قيمة هذه اجلوائز، اأحلق 
التي  ماليا، وهي اجلوائز  بالأندية  ال�شرر 
ومل  يبداأ،  مو�شم  كل  مع  ترتفع  اأن  يجب 
العامل  يف  ال��ب��ط��ولت  ت��اري��خ  ع��رب  يحدث 
يف  اإل  البطل  جائزة  قيمة  خف�س  يتم  اأن 

الأردن.
بطولتني  اأه��م  جوائز  ا�شتعر�شنا  ولو 
اأن  املقبول  اأو  املعقول  من  فلي�س  حمليتني، 
دينار،  األف   60 على  ال��دوري  بطل  يح�شل 
دينار،  األ��ف   30 على  الأردن  كاأ�س  وبطل 
للتعاقد  الأندية  تكفي  القيمة  هذه  ولعل 

مع لعب واحد.
كرة  احتاد  فاإن  �شبق،  ما  على  وعطفا 
امليزانية  ���ش��اح��ب  يعترب  ال���ذي  ال��ق��دم 
الريا�شية  الحت��ادات  مع  مقارنة  الأكرب 
ي��راج��ع  اأن  ي��ج��ب  الأخ�������رى،  امل��ح��ل��ي��ة 
وي�شدر  اأخ��رى،  مرة  ويجتمع  ح�شاباته، 
بحيث  وواقعية،  �شمولية  اأك��رث  ق��رارات 
للمنتخبات،  ينظر  كما  لاأندية  ينظر 
التطور  اإح��داث  يف  الآخر  يكمل  فكاهما 

املن�شود.

*وكاالت
احتفلت  اخل��ا���ش��ة  ط��ري��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
حمافظة الب�شرة باملنتخب العراقي املتوج 
نظمت  حيث   ،25 خليجي  بطولة  بلقب 
ال��ع��رب،  �شط  يف  لاعبني  بحرية  رح��ل��ة 
ا�شتقبال �شعبي كبري حتية لاعبني  و�شط 
التوجه  قبل  والإداري،  الفني  واجلهازين 

اإىل العا�شمة بغداد.
“عري�س  ال��ب�����ش��رة  ج��م��اه��ري  خ�شت 
حافل  �شعبي  با�شتقبال   ،”25 خليجي 
ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س امل��دي��ن��ة، ح��ي��ث خرجت 
التحية  ل��ت��ق��دمي  اجل��م��اه��ري  م��ن  الآلف 
البطولة  بلقب  معهم  والحتفال  لاعبني، 

اخلليجية.
لاعبني  بحرية  ج��ول��ة  تنظيم  ومت 
�شط  يف  وجتولوا  الباخرة،  خالها  ركبوا 
خمتلف  من  بحرية  حتية  و�شط  العرب، 
اأب��ط��ال  لتحية  ا�شطفت  ال��ت��ي  ال��ب��واخ��ر 

اخلليج.
ك��م��ا ���ش��ي��ع��ت ق���واف���ل م���ن ال�����ش��ي��ارات 
مغادرتها  ل��دى  العراقي  املنتخب  حافلة 
ال�شافرات  مطلقة  املطار،  باجتاه  املدينة 
الذي  اجلديد  بالإجناز  فرحا  والأهازيج 

الكرة  عر�س  يف  العراقية  الكرة  حققته 
اخلليجية.

تنتقل  ال��ب�����ش��رة،  اح��ت��ف��ال  وب��ع��د   
العا�شمة  اإىل  اجلماهريية  الحتفالت 
�شعبي  ا�شتقبال  تنظيم  مت  حيث  بغداد، 
يف  الكربى  ال�شاحات  واإىل  املطار  من  كبري 
معهم  والإحتفال  الاعبني  لتحية  بغداد، 

بالتتويج اخلليجي.
ال�شعب  اإ�شعاد  جال ح�شن: جنحنا يف 

العراقي
نيوز  ل�شكاي  خا�شة  ت�شريحات  يف 
املنتخب  لعب  ح�شن  جال  عرب  عربية، 
بالتتويج  الكبرية  �شعادته  عن  العراقي 
بلقب كاأ�س اخلليج، واإ�شعاد ال�شعب العراقي 
كانت  البطولة  اأن  معتربا  الإجن���از،  بهذا 
قوية و�شعبة، واأن املباراة النهائية �شهدت 
كانت  الاعبني  رغبة  لكن  مثري،  �شيناريو 
ط��وال  جهودهم  وتتويج  ال��ف��وز  يف  قوية 

البطولة باللقب الثمني.
هذه  ت�شتحق  اجلماهري  اأن  على  و�شدد 
داعم  اأك��رب  كانت  لأنها  الكربى،  الفرحة 
وبالتايل  البطولة،  م�شوار  يف  لاعبني 
احلدث  ختام  يف  الكربى  الفرحة  ت�شتحق 

الكروي الكبري.
البطولة  ه��داف  جائزة  ح�شني:  اأمي��ن 

هدية للجماهري
املنتخب  لع��ب  ح�شني  اأمي���ن  اأه���دى 
كاأ�س  بطولة  ه��داف  ج��ائ��زة  ال��ع��راق��ي، 
اإىل اجل��م��اه��ري  ب��ه��ا،  ف���از  ال��ت��ي  اخل��ل��ي��ج 
ملا  ال��ف��رح��ة،  ت�شتحق  لأن��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
ق��دم��ت��ه م��ن دع���م ك��ب��ري ل��اع��ب��ني حتى 
ويحققوا  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ي�شلوا 

اللقب.
كانت  النهائية  امل��ب��اراة  اأن  واأ���ش��اف 
للح�ش�س  وام����ت����دت  وق����وي����ة،  ���ش��ع��ب��ة 
العراقي  املنتخب  اأن  معتربا  الإ�شافية، 
�شبيل تتويج  قدم كل ما ميلك من جهد يف 

جهوده بالكاأ�س وح�شم اللقب.
يعد  اجلماهري  اإ�شعاد  اأن  على  و�شدد 
اجل��م��ه��ور  ي�شتحقه  مم��ا  ب�شيطا  ج���زء 
العراقي، مبديا �شعادته الكبرية بالفرحة 
التتويج  بعد  ب��اده  تعي�شها  التي  الكبرية 

باللقب اخلليجي.
للرحلة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  و���ش��ك��ر 
باأن  م�شيفا  الب�شرة،  مدينة  يف  البحرية 

الحتفالت �شتتوا�شل كذلك يف بغداد.

حب�ص داين األفي�ص احتياطيا
 بعد مزاعم اعتداء جن�سي

اأتليتيكو يتعاقد مع ديباي
 قادما من بر�سلونة

مان�س�سرت �سيتي يعود من بعيد 
و "الفنان" حمرز يعاقب توتنهام

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اإعالن ال�سحف واملواقع الإلكرتونية

مديرية �سوؤون الأفراد / املركز الع�سكري للتجنيد

اإعالن �سادر عن القيادة العامة
 للقوات امل�سلحة الردنيه – اجلي�ص العربي

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة الأردنية – اجلي�س العربي  / مديرية 
من  عدد  لتجنيد  حاجتها  عن  للتجنيد  الع�شكري  املركز   / الأف��راد  �شوؤون 
الذكور مبهنة �شائق بال�شبغة الع�شكرية وح�شب فئة رخ�شة القيادة التي 
يحملها ومن حملة �شهادة ثامن اأ�شا�شي ناجح فاأعلى وذلك حل�شاب املناطق 
العام و�شمن �شروط حمددة وح�شب  والنق�س  امليدان  الع�شكرية ووحدات 

احتياج القوات امل�شلحة الأردنية – اجلي�س العربي .
الر�شمي  املوقع  خ��ال  اإلكرتونياآ  التقدمي  بالت�شجيل  الراغبني  على 
اخل�����ا�س مبديري��������ة �ش��������وؤون الأف�����راد / املرك�����ز الع�ش���كري للتجنيد 
من  اإعتباراآ  جماناآ  تفعيله  �شيتم  والذي   )dpatajneed.jaf.mil.jo(
يوم  م�شاء  ولغاية   2023/1/25 املوافق  الأربعاء  يوم   )1800( ال�شاعة 

الأحد املوافق 2023/2/12.

بعد تقدم ت�سنيفه.. بطل تايكوندو 
اأردين يراهن على األعاب باري�ص

رغم الفوز على توتنهام.. 
غوارديول غا�سبة" من  "ت�سريحات 
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*عمان 
ح����دد ال���ربن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��روؤي��ة 
��ح��دي��ث الق��ت�����ش��ادي، ال����ذي اأق��رت��ه  ال��تَّ
الأردن  مب��ح��ور  م��ب��ادرات  �شبع  احل��ك��وم��ة، 
ال�شياحة  قطاع  ي�شمل  الذي  عاملية،  وجهة 
خال  لتنفيذها  الأف����ام،  اإن��ت��اج  وم��واق��ع 

2023 و2025 بكلفة 254 مليون دينار.
وج����اء اإق�����رار ال��ربن��ام��ج ال��ت��زام��ًا من 
احلكومة بتنفيذ روؤية التَّحديث القت�شادي 
امل  كمرتكز اأ�شا�شي يف م�شروع التَّحديث ال�شَّ
الثَّاين،  اهلل  عبد  امللك  جالة  يقوده  الذي 
والقت�شادي  يا�شي  ال�ِشّ الثاثة  مب�شاراته 

والإداري.
التي  القت�شادي  التَّحديث  روؤية  وتعد 
م�شروعًا  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  منت�شف  اأطلقت 
عمليَّة  م�شتهدفات  ن  يت�شمَّ كبريًا  ًا  وطنيَّ
ل خريطة طريق  وواقعيَّة من �شاأنها اأن ت�شكِّ
نوات الع�شر  لاقت�شاد الوطني على مدى ال�شَّ
منهجيَّة  وف��ق  تنفيذها  و�شيتمُّ  املقبلة، 
ت  ن�شَّ التي  املراحل  على  وموزَّعة  متدرِّجة 

وؤية. عليها الرُّ
واملبادرات هي: حماية املواقع الأثرية 
واإطاق  وتطويرها،  وال�شياحية  والرتاثية 
الأ���ش��واق  يف  ال�شياحة  ل��رتوي��ج  ح��م��ات 
امل�شتهدفة، وربط الأردن بالدول والأ�شواق 
ال�شياحي  العمل  بيئة  وتطوير  امل�شتهدفة 

والت�شريعات الناظمة.
وت�شمل املبادرات كذلك تطوير وترويج 
ملختلف  ال�شياحية  وال��ت��ج��ارب  املنتجات 
اأمناط ال�شياحة وتعزيز وحتفيز ال�شتثمار 
الرتويج  اإىل  اإ�شافة  ال�شياحي،  القطاع  يف 
الأردن  يف  وال��رتاث��ي��ة  الأث��ري��ة  للمواقع 

لأغرا�س ت�شوير الأفام.
وت�����ش��م��ن��ت امل����ب����ادرات ال��ت��ي ح��دده��ا 
�شيتم  التي  الأولويات  من  العديد  الربنامج 
 80 بكلفة  احل��ايل  ال��ع��ام  خ��ال  تنفيذها 
مليون دينار، اأبرزها تطوير و�شيانة وتاأهيل 
الأبنية واملرافق واملواقع ال�شياحية وتنفيذ 
يف  وال�شتمرار  ال�شياحي  للرتويج  برامج 
حمات  وتنفيذ  جنة  اأردننا  برنامج  تنفيذ 
ال��ط��رق  مبختلف  وت�شويقية  ت��روي��ج��ي��ة 

الت�شويقية الرقمية وغريها.
احل���ايل،  ل��ل��ع��ام  الأول���وي���ات  وتت�شمن 
ال���ش��ت��م��رار يف دع���م ال���ط���ريان ال��ع��ار���س 
ا�شتخدام  يف  والتو�شع  التكاليف  ومنخف�س 
لل�شياح  الإلكرتونية  والتذاكر  التاأ�شريات 

الناظمة  الت�شريعات  وتعديل  ومراجعة 
منظومة  وا���ش��ت��ب��دال  ال�����ش��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 
مبنظومة  ال�شياحي  القطاع  يف  الرتاخي�س 

الت�شنيف.
العام  خ��ال  الأول���وي���ات  تت�شمن  كما 
احل�����ايل ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات 
وت�شغيل  ال�شياحي  الأردن  مب�شار  املرتبطة 
ل�شتقبال  وافتتاحه  املائي  قي�س  اأم  نفق 
نزل  وت��ط��وي��ر  اأع��م��ال  وا�شتكمال  ال����زوار 
حمطة  تاأهيل  واإع���ادة  ال��ريم��وك،  حممية 
منتجات  وت��ط��وي��ر  واجل���ي���زة  ال��ق��ط��ران��ة 
منطقة  يف  ال�����ش��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع  خم�ش�شة 

ال�شوان التنموية.
على  احل��ايل  للعام  الأول��وي��ات  وت�شتمل 
بن  ح�شني  الأم���ري  متنزه  وت�شغيل  جتهيز 
امليت  ال��ب��ح��ر  منطقة  مل���رت���ادي  ع��ب��داهلل 
ال�شتثمارية  الفر�شة  وط��رح  التنموية 
للفر�س  وال��ت�����ش��وي��ق  وال���رتوي���ج  للمنطاد 
ال�شتثمارية للقطاع اخلا�س يف جمال اإن�شاء 
وم�شروعات  الأغ���را����س  م��ت��ع��ددة  ق��اع��ات 
ومناطق  جنوم   4 فئة  فندق  مثل  عنقودية 
والت�شلية  ال�شتجمام  و�شياحة  للت�شوق 
الداخلية،  للريا�شات  وم��رك��ز  وال��رتف��ي��ه 
لتكون  الأردن��ي��ة  امل��ع��امل  لت�شويق  ا�شافة 

مواقع لت�شوير الأفام.
عن  امل�شوؤولة  اجلهات  الربنامج  وح��دد 
ال�شياحة  وزارات  وه��ي:  امل��ب��ادرات  تنفيذ 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  وال�شناعة  والآث����ار 
ال�شياحة  تن�شيط  وه��ي��ئ��ة  وال���ش��ت��ث��م��ار 
وال�شركة الأردنية لإحياء الرتاث واجلمعية 
اخلط  وموؤ�ش�شة  الطبيعة  حلماية  امللكية 
واملجموعة  الأردين  احل��ج��ازي  احل��دي��دي 
الأردنية للمناطق احلرة والتنموية و�شلطة 
والهيئة  ال�شياحي  التنموي  البرتا  اإقليم 

امللكية لاأفام.
لروؤية  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اأن  يذكر 
مبادرة،   183 ن  ت�شمَّ القت�شادي  التحديث 
مبادرة   380 نحو  �شمن  من  اختيارها  متَّ 
��ة،  اأول��ويَّ  418 خ��ال  م��ن  تنفيذها  �شيتمُّ 
دينار  مليار   2.3 اإىل  ت�شل  اإجماليَّة  بكلفة 
دينار  مليون   670 منها   ،2025 نهاية  حتى 

خال 2023.
وتعديل  مراجعة  الربنامج  ن  يت�شمَّ كما 
لتح�شني  عمل  وخطط  ت�شريعًا،   46 واإق��رار 
والتَّقارير  ��رات  امل��وؤ���شِّ يف  الأردن  ترتيب 
املراأة  بتمكني  مرتبطة  ات  واأولويَّ الدوليَّة، 

ًا. اقت�شاديَّ
القت�شاد  م�شتهدفات  الربنامج  د  وُيحدِّ
برفع  تتمثَّل  وال��ت��ي   ،2025 للعام  الكلِّي 
ل منو النَّاجت املحلِّي الإجمايل بالأ�شعار  معدَّ
ادرات  الثابتة اإىل 3 باملئة، ورفع حجم ال�شَّ
دينار،  مليار   9.713 نحو  اإىل  ًا  تدريجيَّ
اإىل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  ورفع �شايف 

1.092 مليار دينار.

الربنامج التنفيذي لروؤية التحديث:
 7 مبادرات مبحور الأردن وجهة عاملية

البنك الدويل يوؤكد ت�سارع 
وترية النمو يف الأردن

مذكرة تفاهم لتمكني اأهل اجلنوب 
من امل�ساركة يف برامج جوباك

*عمان 
احلافلة  واملحلية  العاملية  البيئة  رغم  اأن��ه  ال��دويل،  البنك  اأك��د 
الن�شف  خ��ال  الأردن  يف  النمو  وت��رية  ت�شارعت  فقد  بالتحديات، 
يف  ق��وي  بتعاف  مدفوعًا  باملئة،   2.7 ليبلغ   ،2022 ع��ام  م��ن  الأول 
م�شتوى  ب�شكل كامل، وحت�شن  واإعادة فتح القت�شاد  ال�شياحة،  جمال 

ال�شادرات.
الأث��ر  “تعظيم  بعنوان:  له  تقرير  يف  ال��دويل  البنك  واأ���ش��اف 
الإمنائي لا�شتثمار العام”، اإن انتعا�س النمو مل ينعك�س على موؤ�شرات 
�شوق العمل الأردين اإل ب�شورة متوا�شعة، موؤكدا �شرورة ت�شريع وترية 
التي تقف منذ وقت طويل  للتحديات  للت�شدي  الهيكلية  الإ�شاحات 
القت�شادي  ال�شمول  ودعم  اخلا�س،  القطاع  يقوده  الذي  النمو  اأمام 

للن�شاء وال�شباب وغريهم من فئات العاملني يف �شوق العمل الر�شمية.
و اأ�شار التقرير اإىل تدهور الأو�شاع القت�شادية اخلارجية ب�شبب 

اأزمتي الغذاء والوقود يف العامل.
واأو�شح اأن الأردن �شهد منوًا قويًا يف �شادراته )44 باملئة يف الن�شف 
عجز  وات�شاع  ال��واردات  فاتورة  ارتفاع  لكن   ،)2022 العام  من  الأول 
املدفوعات،  ميزان  على  ال�شغوط  ا�شتمرار  اإىل  اأدى  اجلاري  احل�شاب 
وو�شل الت�شخم لأعلى م�شتوياته منذ عام 2018، لكنه ل يزال حتت 

ال�شيطرة مقارنة بالبلدان املماثلة يف املنطقة.
اأن حت�شيل الإيرادات  انه ومع  اأو�شح  العامة،  املالية  وعلى �شعيد 
املحلية ا�شتمر يف التح�شن نتيجة للتعايف القت�شادي واجلهود الرامية 
زيادة  الإيرادات تخطتها  زيادة  فاإن  ال�شريبية،  القاعدة  اإىل تو�شيع 

اأكرب يف م�شتوى الإنفاق العام.
جان  ال��دويل  البنك  يف  امل�شرق  ل��دائ��رة  الإقليمي  املدير  وق��ال 
كري�شتوف كاريه، “لقد تاأثر القت�شاد الأردين ب�شدة بال�شياق العاملي 
ويف  العاملية.  الأولية  ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  �شيما  بالتحديات،  احلافل 
القت�شادي،  التعايف  ودع��م  ال�شمود  على  ال��ق��درة  ل��زي��ادة  حماولة 
اعتمدت احلكومة الأردنية عدة تدابري للتخفيف من الآثار ال�شلبية 
الأك��رث  والعمال  الأ�شر  �شيما  الأع��م��ال،  وموؤ�ش�شات  امل�شتهلكني  على 
بالغ  اأم��رًا  يُعد  الإ�شاحات  وترية  ت�شريع  فاإن  ذلك،  ومع  احتياجًا. 
العنان لإمكانات النمو يف الأردن وخلق  امل�شتقبل لإطاق  الأهمية يف 

فر�س عمل �شاملة للجميع، �شيما الن�شاء وال�شباب«.
ال�شيا�شات  م�شتوى  على  التدابري  تركز  ب�شرورة  التقرير  واأو�شى 
املحلية يف امل�شتقبل على بناء القدرة على ال�شمود يف وجه التحديات 
ُمل اآثار عوامل اخلطر العاملية، من خال ت�شريع وترية الإ�شاحات  وحَتَ
المر  الطويل؛  املدى  على  العامة  املالية  ا�شتدامة  وحت�شني  الهيكلية 
الذي يتطلب تخفيف ال�شغوط على املالية العامة من جانب املوؤ�ش�شات 
اململوكة للدولة، �شيما يف قطاعي الطاقة واملياه؛ واعتماد اإ�شاحات 
العنان  واإطاق  ال�شوق  للتغلب على جتزوؤ هذه  العمل  �شوق  عميقة يف 

لإمكانات راأ�س املال الب�شري.
دور  على  ال�شوء  التقرير  من  اخلا�س  التحليلي  الف�شل  وي�شلط 
ال�شتثمار العام كمحرك للنمو، مع الرتكيز على الجتاهات احلديثة 
الراأ�شمايل ومدى فعاليته. ويكت�شب ذلك  لا�شتثمار، وكفاءة الإنفاق 

اأهمية خا�شة نظرًا ملحدودية احليز املتاح يف املالية العامة لاأردن.
يو�شف،  هدى  الدكتورة  قالت  التقرير،  على  تعقيبها  معر�س  ويف 
الأردن:  يف  ال��دويل  البنك  مكتب  يف  الأوىل  القت�شادية  اخلبرية 
مهمًا يف حت�شني الإطار املوؤ�ش�شي والتنفيذي  تقدمًا  الأردن  حقق  “لقد 
العامة  ال�شتثمارات  اأهمية  اإىل  وبالنظر  العامة.  لا�شتثمارات 
تعظيم  مبكان  الأهمية  من  �شيكون   ،2033 روؤي��ة  لتحقيق  واخلا�شة 
كفاءة ال�شتثمارات العامة؛ ويتطلب ذلك تخطيطًا ا�شرتاتيجيًا طويل 

الأجل ي�شتند اإىل افرتا�شات متويل واقعية«.

*عمان 
“جوباك”،  والتقا�س  الدفع  لأنظمة  الأردن��ي��ة  ال�شركة  وقعت 
ذراع  “نايتل”  والت�شالت  املعلوماتية  لا�شت�شارات  الناي  و�شركة 
العقبة،  يف  تفاهم  م��ذك��رة  الرقمية،  العقبة  ملدينة  الت�����ش��الت 
“مركز  برامج  يف  للم�شاركة  لأهل اجلنوب  الفر�س  اإتاحة  اإىل  تهدف 

التكنولوجيا املالية جوين” التابع ل�شركة جوباك.
ووقع املذكرة الرئي�س التنفيذي ل�شركة جوباك مها مي�شيل البهو، 
وعن �شركة نايتل مديرها العام املهند�س اإياد اأبو خرما، بح�شور رئي�س 
ونائب  الفايز،  نايف  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة 
�شركة  عام  ومدير  الو�شاح،  خلدون  الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ 
الأعمال يف  ال�شباب وريادة  ال�شفدي، ومفو�س  العقبة ح�شني  تطوير 

�شلطة منطقة العقبة اخلا�شة رمزي الكباريتي.
م�شاعي  اإطار  يف  تاأتي  املذكرة  هذه  اإن  بيان  “جوباك” يف  وقالت 
واإتاحة  الإبداعية  الأفكار  وتطوير  الأعمال  وريادة  البتكار  متكني 

فر�س التعلم والتطوير لكافة اأنحاء وفئات اململكة.
�شركة جوباك عدة  �شتتيح  التفاهم،  اأنه ومبوجب مذكرة  وبينت 
برامج واأن�شطة متخ�ش�شة من خال مركز التكنولوجيا املالية جوين، 
امل�شاريع  تطوير  وبرنامج  التدريب  وبرنامج  الأبحاث  برنامج  منها 
املكان  بتوفري  نايتل  �شركة  وتلتزم  “الهاكاثون«.  وامل�شابقات  النا�شئة 
و�شتقوم  والأن�شطة،  الربامج  هذه  يف  امل�شاركني  ل�شت�شافة  وامل�شاحة 
البنية  املُقدمة من قبلها مثل تقدمي خدمات  باإتاحة اخلدمات  اأي�شًا 
يف  وجودهم  فرتة  خال  امل�شاركني  لتطبيقات  وال�شت�شافة  التحتية 
الربامج والأن�شطة، اإ�شافة اإىل تقدمي امل�شورة والدعم التقني لرواد 
هذه  توقيع  اإن  البهو،  وقالت  النا�شئة.  امل�شاريع  واأ�شحاب  الأعمال 
و�شرورة  ال�شباب  بقدرات  املطلق  جوباك  اإميان  من  ياأتي  التفاقية 
اإمكاناتهم  تزويدهم باملعرفة الازمة للتغلب على التحديات لإطاق 

واإبداعاتهم وتوجيهها يف امل�شار ال�شحيح. 



7  األحد )22( كانون الثاني 2023 العدد )2508(اعالنات



8  األحد )22( كانون الثاني 2023 العدد )2508(عربي دولي

*وكاالت
اأنحاء  وبقّية  ليما  يف  اجلمعة  توا�شلت 
البريو التظاهرات املناه�شة للرئي�شة دينا 
بع�س  يف  بالعنف  اّت�شمت  وقد  بولوارتي، 
الأحيان، لريتفع بذلك اإىل 45 عدد القتلى 
الأول/ ك��ان��ون   7 يف  الأزم���ة  ب��داي��ة  منذ 

دي�شمرب.
 ودارت ا�شتباكات عنيفة اأ�شبه ب�شاحات 

املعارك يف اأريكويبا، ثاين مدن الباد.
واأ�شعلوا  احلجارة  املتظاهرون  ور�شق   
حماولة  يف  اأنا�شوايكو  ج�شر  حول  النريان 
يف  مغلًقا  يزال  ل  الذي  املطار  نحو  للتقّدم 

الوقت احلايل.
 كذلك، دارت ا�شتباكات يف منطقة بونو 
يف  النار  حمتّجون  اأ�شرم  حيث  )جنوب(، 
مغادرة  )بعد  زيبيتا  يف  لل�شرطة  مركز 
يف  جمركّية  نقطة  ويف  ال�شرطة(  عنا�شر 
بوليفيا،  مع  احل��دود  على  دي�شاغواديرو، 

ح�شبما اأفاد التلفزيون املحلي.
ا يف مقاطعة ل  اأي�شً ا�شتباكات   ووقعت 

ليربتاد �شمايل الباد.
 يف ل��ي��م��ا، ر���ش��ق ب��ع�����س امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
بولوارتي  الرئي�شة  با�شتقالة  املطالبني 
عنا�شر  ج���دي���دة،  ان��ت��خ��اب��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
و�شط  يف  وزج��اج��ات  ب��ح��ج��ارة  ال�شرطة 
مرا�شلو  اأف���اد  م��ا  على  اخلمي�س،  املدينة 

فران�س بر�س.
الرتاجع فرتة  ال�شرطة على  واأُج��ربت   
ب��دروع  مت�شّلحة  ت��ع��ود  اأن  قبل  وج��ي��زة 
مكافحة ال�شغب، وراحت تطلق الغاز امل�شيل 
على  �شخ�شني  اإ�شابة  عن  اأ�شفر  ما  للدموع، 

الأقل.
 كذلك، ا�شتعلت النريان يف مبنى قريب 
من و�شط �شاحة �شان مارتن فيما مل يّت�شح 

ال�شبب وراء اندلع احلريق على الفور.
اإطاحة  منذ  البريو احتجاجات  ت�شهد   
الرئي�س ال�شابق بيدرو كا�شتّيو مطلع كانون 

الأول/دي�شمرب.
اخلمي�س،  ليما  يف  املتظاهرون  انطلق   
نقاط  من  الأندي�س،  مناطق  من  ومعظمهم 
اإىل  الو�شول  بهدف  العا�شمة  ح��ول  ع��دة 
حلرا�شة  يخ�شع  ال��ذي  الرئا�شي  الق�شر 

م�شددة.

ال�شعب  ا�شمعي،  “دينا  هتافات  ورّددوا   
باغتيال  اآخ��رون  طالب  فيما  منك”  يترباأ 

الرئي�شة.
 وقالت القروية اأيدا اأروين التي جاءت 
 330 م�شافة  على  الواقعة  اأياكوت�شو  من 
فران�س  لوكالة  ليما  �شرق  جنوب  كيلومرتا 
ق�شيتنا  اأج��ل  من  نقاتل  هنا،  “نحن  بر�س 

العادلة. نريدهم اأن يغلقوا الكونغر�س«.
اإننا  يقولون  مهّم�شون،  “نحن  واأ�شافت   
نطالب  نحن  اإرهابيني،  ي�شموننا  خمربون، 

بحقوقنا«.
خيميني�س  دميرتيو  ق��ال  جهته،  م��ن   
الذي قدم من بونو قرب احلدود مع بوليفيا 
لأن هناك  الباد  عن  للدفاع  ليما  يف  “اأنا 
�شنبقى  متثلنا.  ل  دينا  الف�شاد.  من  الكثري 

اأ�شبوعا ملوا�شلة التظاهرات«.
ال�شيطرة  جمددا  املتظاهرون  وحاول   
�شياحي  مق�شد  وه��و  كو�شكو،  مطار  على 
نظمت  فيما  مغلقا،  ك��ان  اأن���ه  اإل  �شهري، 
بونو  منها  مناطق  يف  مماثلة  احتجاجات 

وهوانوكو وتاكنا.
م�شاء  احل���وار  اإىل  ب��ول��وارت��ي  ودع��ت   

اخلمي�س.
التلفزيون  ب��ث��ه  خ��ط��اب  يف  وق��ال��ت   
طرق  عن  البحث  من  اأكّل”  “لن  احلكومي 
اأن  م�شيفة  الأمام  اإىل  الباد  لدفع  �شلمية 
كانون  خال  ن�شبت  التي  العنف  “اأعمال 
الثاين/ كانون  يف  والآن  الأول/دي�شمرب 

يناير لن متر دون عقاب«.
موا�شلة  ليما  يف  املتظاهرون  ي��ح��اول 
حال  متحّدين  احل��ك��وم��ة،  على  ال�شغط 
للحفاظ  العا�شمة  يف  املفرو�شة  الطوارئ 

على النظام العام.
 واخلمي�س، مّددت حال الطوارئ لت�شمل 

ثاث مناطق اأخرى.
تتيح  ال���ط���وارئ  ح���ال  اأن  اإىل  ي�����ش��ار   
وتقييد  النظام  حلفظ  التدّخل  للجي�س 

حرية التجّمع والتحّرك.
اجل��رنال  املنطقة  �شرطة  قائد  وق��ال   
فيكتور زانابريا يف ال�شباح “لدينا 11800 
ال�شغب.  على  لل�شيطرة  ال�شوارع  يف  �شرطي 
لدينا اأكرث من 120 عربة نقل و49 عربة 
ع�شكرية والقوات امل�شلحة �شت�شارك اأي�شا” 

يف عمليات ال�شيطرة على الو�شع.
 لكّن ذلك مل يحبط عزمية املتظاهرين.

 30( فلوري�س  فيليك�س  اأب���دون  وق��ال   
ع��ام��ا( وه��و ق���روي م��ن اأن��داه��واي��ا���س يف 
وزن  له  الن�شال  ليما،  “يف  كو�شكو  منطقة 
اأكرب. عندما يقمعوننا يف مناطقنا، ل اأحد 

يذكر ذلك«.
“للت�شحية  م�شتعد  اأن����ه  واأ����ش���اف   

بحياتي” من اأجل التغيري.
 و�شّرح خي�شو�س غومي�س، وهو مهند�س 
“اأتينا  اأي�شا  كو�شكو  منطقة  م��ن  زراع���ي 
ليما،  على  لل�شيطرة  منظمة  بطريقة 
ُت�شمع  اأن  اأج��ل  من  ليما،  يف  احلركة  و�شل 

اأ�شواتنا«.
 ودعا احتاد العمال العام، وهو من اأكرب 
اإ�شراب  اإىل  البريو،  يف  العمالية  النقابات 
على  م��وؤ���ش��رات  تظهر  مل  لكن  اخلمي�س، 

اإ�شراب مماثل يف ليما.
لوبي�س،  خريونيمو  ق��ال  جهته،  م��ن   
�شحايف  موؤمتر  خال  لاحتاد  العام  الأمني 
البريويف  ال�شعب  “كفاح  اإن  الأربعاء  م�شاء 
مل  اإذا  الكفاح  �شي�شتمر  غ��دا،  ينتهي  ل��ن 
ت�شتمع دينا بولوارتي اإىل ال�شعب وت�شّرفت 

بغطر�شة«.
بدء  البريو  يف  الريا�شة  معهد  وعّلق 
الدوري الوطني لكرة القدم الذي كان مقررا 
ال�شطرابات،  ب�شبب  الأ�شبوع  هذا  نهاية 
فيما ل يزال هناك 100 حاجز تغلق طرقا 

رئي�شية يف اأنحاء البريو.
توقيف  بعد  الحتجاجات  اندلعت   
الرئي�س الي�شاري الراديكايل بيدرو كا�شتيو 
يف 7 كانون الأول/دي�شمرب، بتهمة حماولة 
تنفيذ انقاب عرب اإعان حّل الربملان الذي 

كان على و�شك الإطاحة به.
 وت��ع��ك�����س الأزم������ة اأي�����ش��ا ال��ف��ج��وة 
الفقرية  والأقاليم  العا�شمة  بني  الهائلة 
ال�شكان  للرئي�س كا�شتيو وهو من  الداعمة 

الأ�شليني.
للرئي�س  نائبة  كانت  التي  بولوارتي   
بعد  ال��رئ��ا���ش��ة  من�شب  ت��وّل��ت  ك��ا���ش��ت��ي��و، 
تنتمي  وه��ي  الد�شتور.  مبوجب  اإطاحته، 
يرونها  املتظاهرين  لكن  كا�شتيو  حزب  اإىل 

“خائنة«.

*وكاالت
كامربيدج  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  ح��ذر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، م��ن »دم����ار ع��امل��ي ق��د يحل 
جبل  بركان  انفجر  حال  يف  وذلك  قريبا«، 

مريابي يف اإندوني�شيا.
ه��ذا  ث����وران  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����ش���ح 
القت�شاد  انهيار  يف  يت�شب  ق��د  ال��ربك��ان 
احل���رارة،  درج���ات  على  وال��ت��اأث��ري  العاملي، 

ونق�س الغذاء العاملي.

معلومات أساسية
م��رياب��ي ه��و ج��ب��ل ب��رك��اين ي��ق��ع على 
الو�شطى  ج���اوة  مقاطعتي  ب��ني  احل����دود 
اإندوني�شيا، وعلى بعد نحو  ويوجياكرتا يف 

1817 كلم من م�شيق ملقا.
يف  مائي  ممر  عن  عبارة  ملقا  وم�شيق 
جنوب �شرق اآ�شيا، بني �شبه جزيرة ماليزيا 
وت�شافر  الإندوني�شية،  �شومطرة  وجزيرة 
عربه 90 األف �شفينة �شنويا، حتمل احلبوب 

والنفط اخلام وخمتلف اأنواع ال�شلع.

ماذا سيحدث إذا ثار الربكان؟
اأ�شدر  ك��ام��ربي��دج  جامعة  يف  الفريق 
ال�شيناريوهات  بالتف�شيل  يعر�س  تقريرا 
جبل  “ا�شتيقظ  اإذا  �شيحدث  ملا  املحتملة 

مريابي”، وت�شمل:
ارتفاع  على  الرماد  من  �شحابة  اإط��اق 
نحو 34 كلم فوق املمر املائي “ملقا”، الذي 
يخدم 40 يف املائة من التجارة العاملية، اإىل 

بركاين”  ب�”�شتاء  الأر���س  تغطية  جانب 
ملدة 3 �شنوات.

احل��رارة  درج��ة  يف  الكبري  النخفا�س 
�شيوؤدي اإىل نق�س الغذاء العاملي والت�شخم 
وال�شطرابات املناخية، مما �شيكلف العامل 

حوايل 2.51 تريليون دولر.
بعد  على  �شتنتقل  ال��رم��اد  �شحابة 
م��ط��ارات  اإىل  ال��ربك��ان  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتات 
اإندوني�شيا  اأن��ح��اء  جميع  يف  خمتلفة 
جميع  يوقف  مما  و�شنغافورة،  وماليزيا 
واحدة  تعد  منطقة  يف  الطريان  اأن�شطة 
م��ن اأك����رث امل���ج���الت اجل��وي��ة ازدح��ام��ا 

بالعامل.
يف  ال�شياحة  يوقف  اأن  �شاأنه  من  ه��ذا 
مليارات  خ�شارة  يعني  مما  البلدان،  جميع 
توفر  وحدها  ال�شياحة  ك��ون  ال���دولرات، 

لإندوني�شيا 3.35 مليار دولر.
تغيريات مناخية حادة

ف��اإن  ك��ام��ربي��دج،  وف��ق خ��رباء جامعة 
متو�شط درجات احلرارة العاملية �شينخف�س 
مبقدار درجة مئوية واحدة ملدة ت�شل اإىل 

3 �شنوات.
هذا �شيوؤدي اإىل تقلبات مناخية حادة، 
توؤدي اإىل نق�س كبري يف الغذاء على م�شتوى 

العامل.
غري  الأم��ط��ار  ه��ط��ول  اأمن���اط  تت�شبب 
املنخف�شة  احل����رارة  ودرج����ات  املتوقعة 
ب�شكل غري عادي يف ف�شل ال�شيف يف حدوث 
تلف هائل يف املحا�شيل الزراعية يف جميع 

اأنحاء العامل.
امل��واد  اأ�شعار  �شرتتفع  ل��ذل��ك،  نتيجة 
الغذائية و�شيزيد الت�شخم العاملي يف اأ�شهر 

ال�شيف من العام الثاين.
الأزمة  يواكب  لن  التكنولوجي  التقدم 
ان��دلع  بعد  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف  اإل 
بني  التوازن  اإع��ادة  على  لي�شاعد  الربكان، 

العر�س والطلب على الغذاء يف العامل.

تأثريات الثورات السابقة
بينما يظل جبل مريابي خامدا حاليا، 
فقد �شهد انفجارا مدمرا عام 1006، ق�شى 
باأكملها،  املوجودة  الهندو�شية  اململكة  على 

التي كانت تعي�س يف و�شط جاوة.
ك��ان عام  ل��ل��ربك��ان  ث���وران كبري  اآخ���ر 
2010، مما اأدى اإىل ارتفاع عمود من الرماد 
فوهة  فوق  قدم  األفي  من  لأك��رث  الربكاين 

الربكان، وقتل 353 �شخ�شا.
يذكر اأن هذه املنطقة ن�شطة للغاية من 
العديد  توجد  حيث  الربكانية،  الناحية 
الأرخبيل  طول  على  الربكانية  املراكز  من 
وجبل  �شينابونغ  جبل  مثل  الإندوني�شي، 
جاوة  يف  مريابي  وجبل  �شومطرة،  يف  توبا 

الو�شطى.
اأي  فعل  ميكن  ل  اأن��ه  من  الرغم  وعلى 
الو�شول  من  الطبيعية  الكوارث  ملنع  �شيء 
ممكنة  طرقا  هناك  فاإن  ملقا،  م�شيق  اإىل 
واإ����ش���ارات  مبكر  اإن����ذار  اأن��ظ��م��ة  لإر����ش���ال 

لتحذير النا�س من كارثة و�شيكة.

توا�سل ال�ستباكات 
يف ليما ومناطق خمتلفة من البريو

دمار عاملي..ماذا �سيحدث اإذا 
وقع الثوران العظيم لربكان مريابي؟

*االمم املتحدة 
اأعلن متحّدث با�شم الأمم املتحدة اأّن ال�شتثناءات الأخرية 
من القيود التي فر�شتها حركة طالبان على الن�شاء يف اأفغان�شتان 
يف  حلقوقهّن،  الهائل”  “الرتاجع  اإىل  بالنظر  كافية”  “لي�شت 

ت�شريح اأعقب زيارة لكابول اأجراها م�شوؤولون اأممّيون كبار. 
 واجلمعة، اختتم وفد رفيع ي�شّم خ�شو�شا نائبة الأمني العام 
لاأمم املتحدة اأمينة حممد والأمينة التنفيذّية للهيئة الأممّية 
لكابول  اأّيام  اأربعة  ا�شتغرقت  زيارة  بحوث  �شيما  املراأة  ل�شوؤون 

وقندهار.  
بيان  يف  طالبان  قادة  من  بع�شا  التقت  التي  حممد  وقالت   
التي  املهّمة  بال�شتثناءات  ُنقّر  اأّننا  رغم  وا�شحة:  “ر�شالتي 
مل�شتقبل  الأفغانيات  والفتيات  الن�شاء  ُتعّر�س  القيود  فاإّن  مّتت، 
املجتمعات  ويحرم  حقوقهن  وينتهك  منازلهن  يف  يح�شرهّن 

خدماتهن«. 
فر�شت   ،2021 اآب/اأغ�شط�س  يف  ال�شلطة  اإىل  عودتها  منذ   
عن  ا�شتبعادهن  �شملت  الأفغانيات،  على  �شارمة  قيودا  طالبان 
الثانوية  باملدار�س  اللتحاق  من  ومنعهن  العامة  الوظائف 

واجلامعات اأو الذهاب اإىل احلدائق. 
املنظمات  طالبان  منعت  الأول/دي�شمرب،  كانون  نهاية  ويف   
عددا  دفع  ما  الأفغانيات،  الن�شاء  مع  العمل  من  احلكومية  غري 
تلك  بع�س  متّكن  ذلك  ورغ��م  اأن�شطتها.  تعليق  اإىل  منها  كبريا 
من  تاأكيدات  تلقي  بعد  الأن�شطة جزئيا  ا�شتئناف  من  املنظمات 
ال�شلطات باأن الن�شاء ميكنهن موا�شلة العمل يف القطاع ال�شحي. 
العام لاأمم   وقال فرحان حق، نائب املتحدث با�شم الأمني 
كبريا  تراجعا  �شهدنا  اأننا  “وا�شح  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة 
للحقوق الأ�شا�شية للن�شاء والفتيات. بعد ذلك، مل يعد من الكايف 

روؤية خطوات قليلة اإىل الأمام«. 
احلايل  الوقت  “يف  لأنه  اأ�شفها  عن  حممد  اأمينة  واأعربت   
البلدان  اأحد  يف  رهيبة  اإن�شانية  اأزمة  و�شط  تنعزل  اأفغان�شتان 
اإن�شانية  م�شاعدة  اأي  اأن  موؤكدة  املناخ”،  لتغري  عر�شة  الأك��رث 
العاملني  واآمنا وبا عوائق جلميع  “و�شول كاما  فعالة تتطلب 

يف املجال الإن�شاين، مبن فيهم الن�شاء«. 
 كذلك التقى الوفد عددا من اجلهات الفاعلة الرئي�شية من 

املجتمع املدين واملنظمات الإن�شانية. 
 وقالت �شيما بحوث يف بيان “لقد �شهدنا �شمودا ا�شتثنائيا. 
ورف�شهن  الأفغانيات  الن�شاء  �شجاعة  يف  اأب��دا  لدينا  �شك  ل 

ملحوهّن من احلياة العامة«. 
من  �شل�شلة  اأعقاب  يف  اأفغان�شتان  اإىل  الزيارة  هذه  جاءت   
ويف  املنطقة  يف  عدة  دول  يف  امل�شتوى”  الرفيعة  “امل�شاورات 
خال  متت  اإن��ه  املتحدة  الأمم  وقالت  واأوروب���ا.  واآ�شيا  اخلليج 
هذه الجتماعات املوافقة على مبداأ تنظيم موؤمتر دويل حول 

الن�شاء والفتيات يف العامل الإ�شامي يف اآذار/مار�س 2023.

*وكاالت 
الوزراء  رئي�س  على  غرامة  الربيطانية،   ال�شرطة  فر�شت 
ري�شي �شوناك، ب�شبب خلعه حزام الأمان لت�شوير مقطع لن�شره 

على و�شائل التوا�شل الجتماعي من على منت �شيارة متحركة.
“خطاأ  لرتكابه  عاما،   42 العمر  من  البالغ  �شوناك  واعتذر 
يف التقدير”، اأثناء ت�شويره ر�شالة على “اإن�شتغرام” من املقعد 
غرب  ل�شمال  زيارتة  خ��ال  ر�شمية  حكومية  ل�شيارة  اخللفي 

اإجنلرتا، يوم اخلمي�س.
امل�شور  املقطع  يف  نظرت  اإنها  لنك�شاير  �شرطة  قوة  وقالت 
ويظهر  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  تداوله  “يتم  ال��ذي 
�شخ�شا ل يرتدي حزام الأمان، اأثناء وجوده يف �شيارة متحركة 

يف لنك�شاير«.
عر�شا  “اأ�شدرت  اإنها  �شوناك،  ت�شمية  دون  القوة،  وقالت 
م�شروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما«.
 500 اإىل  ت�شل  عقوبة  املتحدة  اململكة  يف  القانون  يفر�س 

جنيه اإ�شرتليني )620 دولرا( لعدم ارتداء حزام الأمان.
الذي مت تغرميه يقر  ال�شخ�س  اأن  امل�شروط  العر�س  ويعني 
ال�شرطة  حتدد  مل  فيما  املحكمة.  اإىل  يذهب  ل  لكنه  بالذنب 

مقدار الغرامة التي عوقب بها �شوناك.
وقال مكتب �شوناك يف بيان اإن “رئي�س الوزراء يوافق متاما 
اأن هذا كان خطاأ، وقد اعتذر. وبالطبع �شيلتزم بالعقوبة  على 

املحددة«.
�شوناك خال  فيها تغرمي  يتم  التي  الثانية  املرة  وهذه هي 

م�شريته ال�شيا�شية.
تغرميه  مت  للخزانة،  وزي��را  ك��ان  عندما  املا�شي،  العام  يف 
اأثناء  الإغ���اق  ق��واع��د  خلرقه  اإ�شرتلينيا  جنيها   50 مببلغ 
جائحة فريو�س كورونا، على خلفية ح�شوره حلفل داخل مكاتب 

احلكومة ملدة ق�شرية.
مت  الذين  امل�شوؤولني  ع�شرات  بني  من  واح��دا  �شوناك  وك��ان 
تغرميهم على خلفية ف�شيحة “بارتي غيت”، والتي �شملت رئي�س 

الوزراء اآنذاك بوري�س جون�شون.

*واشنطن
�شبكة  عرب  يلني  جانيت  الأمريكّية  اخلزانة  وزي��رة  ح��ّذرت 
�شي اإن اإن اجلمعة، من اأّن التخّلف عن �شداد الديون الأمريكّية 
�شيوؤّدي “بالتاأكيد اإىل ركود يف الوليات املتحدة وقد يوؤّدي اإىل 

اأزمة مالّية عاملّية«.
 وكانت وزيرة اخلزانة تتحّدث من داكار يف ال�شنغال يف اإطار 
ا اإىل  زيارة ت�شتغرق ع�شرة اأّيام للقاّرة الإفريقّية، �شتقودها اأي�شً

زامبيا وجنوب اإفريقيا.
الذي  الدين  �شقف  اجلمعة  املتحدة  ال��ولي��ات  بلغت  وق��د   
ل  التو�شّ من  الآن  حّتى  امل�شوؤولون  يتمّكن  ومل  الكونغر�س  حّدده 

اإىل اّتفاق يف هذا ال�شاأن.
اخلمي�س  ا�شتثنائية”  “اإجراءات  اخلزانة  وزارة  واأطلقت   
ريثما  ال�شداد،  التخّلف عن  بالتزاماتها وجتّنب  الوفاء  ملوا�شلة 

ل اإىل اّتفاق �شيا�شي. يتّم التو�شّ
 وقالت يلني اإّنه يف حال التخّلف عن �شداد الدين الأمريكي 
اأّن  اأمريكي  “فاإّن تكاليف القرتا�س لدينا �شرتتفع، و�شريى كّل 
ة به �شتتبع الجّتاه نف�شه” وترتفع  تكاليف القرتا�س اخلا�شّ

ا. هي اأي�شً
اأّي  ���ش��داد  يف  الف�شل  ف���اإّن  ذل��ك،  على  “عاوًة  واأ���ش��اف��ت   
القت�شاد  يف  ركود  حدوث  اإىل  �شّك  با  �شيوؤّدي  مدفوعات... 

الأمريكي، وميكن اأن يت�شّبب يف اأزمة مالّية عاملّية«.
 و�شّددت على اأّن “هذا �شُيقّو�س با �شّك دور الدولر بو�شفه 
العامل.  اأنحاء  كل  يف  املعامات  يف  ُت�شتخدم  احتياطّية  عملًة 

اأمريكّيون كرث �شيفقدون وظائفهم«.
بايدن  جو  الرئي�س  اأّن  اجلمعة  م�شاء  الأبي�س  البيت  واأّكد   
م�شاألة  يف  مكارثي  كيفن  اجلمهوري  الزعيم  مع  قريًبا  �شيبحث 

�شقف الدين الأمريكي وهو مو�شوع خايف يف وا�شنطن. 
 وُيحتمل اأن يوؤّدي التخّلف عن ال�شداد اإىل اإثارة الذعر يف 
حتاول  وقت  يف  العاملي،  القت�شاد  يف  ثّم  ومن  املالّية  الأ�شواق 
الوليات املتحدة تخّطي فرتة اقت�شادّية �شعبة بعد كوفيد من 

دون الوقوع يف الركود.

*مونتريال
اأعلنت كندا اجلمعة موافقتها على اإعادة �شّت ن�شاء كنديات 
و13 طفًا حمتجزين يف �شمال �شرق �شوريا منذ �شنوات، يف اأكرب 

عملية اإعادة لعائات جهاديني تنظمها الباد على الإطاق.
اتخذوا  �شوريا  يف  املحتجزين  الكنديني  م��ن  ع��دد  وك��ان   
اجراءات قانونية �شد احلكومة الكندية، لعتقادهم خ�شو�شا 
للحقوق  الكندية  ال�شرعة  ينتهك  اإعادتهم  ال�شلطات  رف�س  اأن 
اإنها  اجلمعة  الكندية  اخلارجية  وزارة  وقالت  واحل��ري��ات.  
“وافقت اأخرًيا على قرار” يتعلق فقط بن�شاء واأطفال املجموعة 

ولي�س الرجال الأربعة امل�شاركني يف ماحقتها قانونيا.
الأ�شابيع  يف  فدرالية  حمكمة  من  قرار  �شدور  املتوقع  ومن   

املقبلة ب�شاأن م�شري الرجال الأربعة.
الق�شية  الآن مع هذه   تتعامل حكومة جا�شنت ترودو حتى 
�شنوات عددا  اأربع  اأ�شا�س كل حالة على حدة، واأعادت يف  على 

حمدودا من الن�شاء والأطفال.
 وبح�شب منظمة هيومن رايت�س ووت�س، ل يزال حواىل 30 

كندًيا بينهم 10 اأطفال، يف خميمات يف �شوريا.
 وك�شفت مديرة منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف كندا فريدة 
�شيف لوكالة فران�س بر�س اأن “عددا من الن�شاء والأطفال تلقوا 
ر�شائل من احلكومة ت�شري اإىل اأنهم ي�شتوفون �شروط العودة اإىل 

الوطن”، ما ي�شري اإىل مزيد من عمليات الإعادة.

*شيكاغو
اأن  اجلمعة  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
هناك انخفا�شا يف التوتر مع ال�شني، لكنه عرّب جمددا عن قلقه 

حيال تايوان. 
قد  التوتر  كان  اإذا  عما  �شيكاغو  جامعة  يف  �شوؤاله  ول��دى   
ذلك،  “اأعتقد  بلينكن:  اأج��اب  الآ�شيوي،  العماق  مع  انخف�س 
لأنك عندما تتحدث وتنخرط، مييل ذلك اإىل اأن يكون له هذا 

التاأثري«. 
العاقة  ه��ذه  ندير  اأن  منا  يتوقع  ال��ع��امل  “باقي  وق��ال   
عليها  �شيوؤثر  ذلك  اأن  “تعلم  الأخ��رى  ال��دول  لأن  مب�شوؤولية” 
�شباط/فرباير،  و6   5 يومي  بكني  اإىل  بلينكن  يتوجه  اأي�شا«.  
ال�شني  اإىل  امل�شتوى  بهذا  زيارة  اأول  وهي  اأمريكي،  مل�شوؤول  وفًقا 
منذ زيارة �شلفه اجلمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد اتفق 
على  جينبينغ  �شي  وال�شيني  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�شان 
اإندوني�شيا يف ت�شرين الثاين/ هذه الزيارة على هام�س قمة يف 

نوفمرب.   وعرّب بلينكن يف الوقت نف�شه عن قلقه ب�شاأن تايوان، 
م�شرًيا اإىل حماولت بكني عزل اجلزيرة التي تعتربها احلكومة 
املناورات  من  �شل�شلة  اإىل  ولفتا  اأرا�شيها،  من  جزءا  ال�شينية 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خال  راأيناه  “ما  وقال  الع�شكرية. 
هو، على ما اأعتقد، اأن ال�شني قررت اأنها مل تعد ت�شعر بالرتياح 

للو�شع الراهن” يف اجلزيرة.
 واأ�شاف بلينكن “هذا ما نقوله لل�شينيني: اأنتم تقولون اإنها 
م�شاألة تتعلق ب�شيادتكم، ونحن جنيبكم باأن هذا يتعلق مبا�شرة 
املهم  ال��دور  اإىل  م�شريا  العامل”،  وببقية  املتحدة  بالوليات 
لتايوان بالن�شبة اإىل القت�شاد العاملي نظرا اإىل �شناعتها اأ�شباه 

املو�شات.

*برازيليا
ال��ربازي��ل  يف  العليا  ال��ف��درال��ي��ة  املحكمة  يف  ق��ا���س  حكم 
اقتحام  ي�شتبه مب�شاركتهم يف  �شخ�شا  بالفراج موقتا عن 464 
اأبقى على 942  برازيليا، يف حني  �شهدته  الذي  ال�شلطة  مراكز 

اآخرين يف احلب�س، على ما اأفادت اأجهزته.
 ودر�س القا�شي الك�شندر دي مواري�س 1406 ملفات لأ�شخا�س 
العا�شمة  يف  ال�شلطة  م��راك��ز  اقتحام  يف  ب�شلوعهم  ي�شتبه 

الربازيلية وتخريبها على ما اأو�شحت املحكمة يف بيان.
 واوقف اأكرث من األفي �شخ�س منذ الثامن من كانون الثاين/
املتطرف  اليميني  الرئي�س  اأن�شار  من  اآلف  اجتاح  عندما  يناير 
الكونغر�س  ومقر  الرئا�شي  الق�شر  بول�شونارو  جايري  ال�شابق 
بثمن  تقدر  ل  فنية  واأعمال  الأث��اث  خمربني  العليا  واملحكمة 

وجزءا من املن�شاآت.
الي�شاري  الرئي�س  اأ�شبوع على تويل  بعد  الهجوم  واأتى هذا   
النتخابات  فوزه يف  بعد  ال�شلطة  �شيلفا  دا  لول  اإينا�شيو  لوي�س 

الرئا�شية يف ت�شرين الأول/اأكتوبر.
 يف الأيام التالية لأعمال العنف هذه، قرر الق�شاء الفراج 
واأمهات  احلوامل  والن�شاء  امل�شنني  مثل  اخلا�شة  احل��الت  عن 

اأطفال �شغار لأ�شباب اإن�شانية قبل ال�شتماع اإليهم.
 واأمر مواري�س بحب�س 942 �شخ�شا على ذمة التحقيق موؤكدا 
ع�شابة  ويف  “اإرهابية”  اأعمال  يف  م�شاركتهم  على  اأدلة  وجود 

اإجرامية ويف الق�شاء على دولة القانون بالعنف ويف انقاب.
ارتكبوا  يكونون  قد  املوقوفني  ه��وؤلء  اأن  القا�شي  وراأى   
ال�شروري  وم��ن  للغاية”  وخطرة  للقانون  خمالفة  “اأعمال 
اإبقاوؤهم يف احلب�س املوقت ملدة غري حمددة “ل�شمان الأمن العام 

وفاعلية التحقيقات«.
ب�شروط  اآخرين   464 عن  موقتا  الف��راج  مواري�س  واأي��د   
و�شائل  ا�شتخدام  من  ومنعهم  الكرتوين  �شوار  و�شع  مثل  معينة 

لتوا�شل الجتماعي.
 وب�شاأن هذه احلالت، اأكد مواري�س وجود موؤ�شرات قوية اإىل 
م�شوؤوليتهم وم�شاركتهم يف جرائم ول �شيما حماولة قلب حكومة 
م�شكلة بطريقة قانونية، من دون اأن تكون قد توافرت اأدلة على 

ذلك حتى الآن.
 ويخ�شع جايري بلو�شونارو الذي انتقل اإىل الوليات املتحدة 
قبل يومني من عملية ت�شليم ال�شلطة، لتحقيق جتريه ال�شلطات 
الربازيلية التي ت�شتبه يف اأنه املحر�س على اأعمال ال�شغب هذه.

 اإل اأن الرئي�س ال�شابق يرف�س هذه التهامات.

الأمم املتحدة تتحدث عن "تراجع هائل" 
حلقوق الن�ساء يف اأفغان�ستان

ال�سرطة الربيطانية تغرم �سوناك 
بعد فيديو حزام الأمان

تخلف وا�سنطن عن �سداد ديونها 
قد يوؤدي اإىل "اأزمة مالية عاملية"

كندا توافق على اإعادة �ست ن�ساء
 و13 طفال من خميمات يف �سوريا

بلينكن يقول اإن هناك 
ال�سني مع  التوتر  "انخفا�سا" يف 

الفراج موقتا عن ثلث 1400 �سخ�ص 
اأوقفوا يف اإطار اأعمال ال�سغب يف الربازيل
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*عجلون 
وك��وادر  اخت�شا�شيون  اأط��ب��اء  اأج���رى 
اجل��دي��د  احل��ك��وم��ي  الإمي�����ان  م�شت�شفى 
اإليه، 650  مبحافظة عجلون منذ النتقال 

عملية من خمتلف التخ�ش�شات.
حممد  الدكتور  امل�شت�شفى  مدير  وق��ال 
الأردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  فريحات  خ��ري 
للم�شت�شفى  الن��ت��ق��ال  منذ  اإن���ه  )ب����رتا(، 
 40 منها  عملية   650 اإج���راء  مت  اجلديد 
مف�شل  ل��زراع��ة  بالليزر  نوعية  عملية 
وتفتيت ح�شى، م�شريا اإىل اأن هذه العمليات 
املقدمة  اخل��دم��ات  يف  نوعية  نقلة  ت�شكل 

للمر�شى يف امل�شت�شفيات احلكومية.
املبنى  اأن  ف��ري��ح��ات،  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
اجلديد للم�شت�شفى جمهز باأحدث التقنيات 
اجلهاز  لتنظري  املتطورة  الطبية  والأجهزة 

والعيون  املغناطي�شي  وال��رن��ني  اله�شمي 
والروماتيزم  والكلى  والقلب  والأع�����ش��اب 
تعزيزه  مت  ك��م��ا  واجل���راح���ة،  وال��ب��اط��ن��ي 
الطبية  اخل��دم��ات  لتقدم  طبية  ب��ك��وادر 

الف�شلى للمر�شى واملراجعني.
وزاد باأنه و�شمن اخلطط التطويرية يف 

تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية والعاجية 
اف��ت��ت��اح 22 ع��ي��ادة  ف��ق��د مت  ل��ل��م��راج��ع��ني، 
جم��ه��زة ب��اأح��دث الأج���ه���زة م��ن��ه��ا، اجل��ه��از 
�شدرية،  وباطني  ال�شرعي  والطب  اله�شمي 
اأن ق�شم الطوارئ ي�شتقبل يوميا  اإىل  م�شريا 
العيادات  ملختلف  مراجع   500  -450 من 
هذا  جتهيز  مت  حيث  امل�شت�شفى،  واأق�شام 

باطني  باأطباء  ورفده  �شريرا   45 ب��  الق�شم 
و3  اأ�شرة  وطبيب  عامة  وجراحة  واأطفال 
 24 م��دار  على  ممر�شني  و10  عامني  اأطباء 
�شاعه . واأكد اأهمية اإن�شاء مواقف لل�شيارات 
معاناة  من  للتخفيف  الثالثة  املرحلة  �شمن 
املراجعني نتيجة الزدحامات التي ي�شهدها 

امل�شت�شفى ب�شبب عدم توفر هذه املواقف.

اإجراء 650 عملية من خمتلف التخ�س�سات 
مب�ست�سفى الإميان احلكومي اجلديد

املباين الرتاثية بالكرك نقطة جذب للحركة 
ال�سياحية بحاجة ل�ستثمارها وترميمها

املزارع املرهي ي�سطر ق�سة جناح متميزة 
با�ستخدام تقنية الزراعة املائية

�سباب الكرك توا�سل زياراتها التعريفية حول 
جائزة احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل التطوعي

البحوث الزراعية ينفذ ور�سة عمل
 يف دير عال حول التكيف مع التغري املناخي

منطقة القاد�سية يف لواء ب�سريا تنتظر �سمول 
بع�ص جتمعاتها باحلدود التنظيمية للبلدية

انطالق ملتقى
 الإذاعات الأردنية بالعقبة

حفل اإ�سهار وتوقيع كتاب بعنوان جرعة 
تفاوؤل للكاتبة اأ�سيل الزعبي باإربد

*الكرك 
مناطق  مبختلف  املنت�شرة  القدمية  الرتاثية  املباين  مئات  تعد 
حمافظة الكرك م�شاريع ا�شتثمارية و�شياحية واعدة ت�شهم بتن�شيط 

احلركة ال�شياحية يف حال ترميمها.
حلقب  ام��ت��داًدا  باملحافظة  املنت�شرة  الرتاثية  امل��ب��اين  وتعترب 
اآثارها  تزال  وما  املدينة  على  تعاقبت  و�شعوب  وح�شارات  تاريخية 
ال�شعوب  تلك  وت��اري��خ  ق�ش�س  ت��روي  وفنونها  املعمارية  باأ�شكالها 

وا�شهاماتهم احل�شارية.
وت�شنف املباين الرتاثية، �شمن �شياق املباين الدينية الإ�شامية، 
ومقامات  املدينة،  و�شط  والعمري  احلميدي  امل�شجد  مثل  كامل�شاجد 
�شليمان  و�شيدنا  اخل�شر  ومقام  اجلنوبي  باملزار  الأج��اء  ال�شحابة 
واملباين  امل�شيحية  الدينية  امل��ب��اين  اإىل  بالإ�شافة  ن��وح،  والنبي 
وال�شجن  ال�شرايا  ومبنى  الثانوية  ال��ك��رك  كمدر�شة  احلكومية، 

والبلدية.
وقال ع�شو جمل�س حمافظة الكرك ح�شني الطراونه، اإن املحافظة 
حتت�شن اآلف املباين القدمية، وخا�شة مركز املحافظة والتى تتعر�س 
حالًيا اإىل عملية هجرة �شكانية، واأ�شبحت بوؤرا للنفايات واحل�شرات 
والقوار�س، لفًتا اإىل اأنه ا�شتخدم يف بناء هذه املباين املواد الطبيعية 
داعًيا  الغابات،  واأخ�شاب  بازلتية وجريية  املتوفرة حملًيا من حجارة 
اإىل �شرورة الهتمام بها واإعادة ترميمها وتاأهيلها لتكون نقطة جذب 

�شياحي.
اأهمية  احلبا�شنة،  نا�شر  الجتماعي  النا�شط  اأك��د  جانبه،  من 
ترميمها  على  العمل  يتطلب  ما  الأج��ي��ال  ب��ذاك��رة  القدمية  املباين 
ح�شارًيا  اإرًث��ا  باإعتبارها  والإزال��ة  اخل��راب  من  وحمايتها  و�شيانتها 
ال�شكانية  اإعادة احلركة  بال�شكل الأمثل من خال  وطنًيا وا�شتغالها 

والن�شاط التجاري لو�شط املدينة.
بدوره، اأكد رئي�س بلدية الكرك الكربى املهند�س حممد املعايطة، 
دميومة  على  و�شاحياتها،  املادية  امكانيتها  و�شمن  البلدية  حر�س 
وترميمها  ا�شتثمارها  على  والت�شجيع  القدمية  املباين  على  املحافظة 
ك��وادر  اأن  اإىل  م�شريا  لعائات،  �شخ�شية  ملكية  غالبيتها  اأن  مبينا 
البلدية تنفذ ب�شكل دوري عمليات تنظيف للمباين الرتاثية وحمات 

ر�س املبيدات ملكافحة القوار�س يف املنازل املهجورة.
يتطلب  القدمية  واملباين  للمدينة  احلياة  اإع��ادة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شياحية  امل�شاريع  اإىل  لفًتا  املوؤ�ش�شات،  خمتلف  من  جماعًيا  جهًدا 
القلعة وترميم  �شياحية مبحيط  باملدينة كبناء مرافق  اأجنزت  التي 
الكرك وامل�شاجد  املباين واملنازل واملواقع الرتاثية ومدر�شة  عدد من 

لتن�شيط احلركة ال�شياحية واحلفاظ على الطابع املعماري.

 *املفرق 
جناح  ق�شة  والإرادة،  بالإ�شرار  املرهي  مناور  عواد  املزارع  ج�شد 
الزراعة  نظام  اإىل  التحول  خال  من  ال�شمالية  البادية  يف  مميزة 

املائية با�شتخدام “التوف الربكاين” والزراعة يف الأنابيب.
الزراعة  نظام  اإن  )برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  املرهي  وقال 
املائية با�شتخدام “التوف الربكاين” والزراعة يف الأنابيب، هو نظام 
زراعي منخف�س التكلفة ويوفر املاء واملال، م�شرًيا اإىل اأنه تخطى وبعد 
يوؤمن  م�شروع  ليجاد  ال�شعوبات  للزراعة،  با�شتيكًيا  بيًتا  امتاكه 
الكتفاء الذاتي، حيث بداأ بزراعة الفجل وبعد ح�شاده، بداأ بزراعة 

اخل�س .
حيث  لديه،  املتوافرة  الب�شيطة  امل��وارد  با�شتغال  قام  باأنه  وزاد 
اأع�شابا برية ونباتات  اإ�شتغل م�شاحة حاكورته اخلا�شة والتي ت�شم 
طبية وعطرية يف تربية النحل، فعمل على تركيب خايا نحل ووفر 
لها النباتات الطبية، مثل ال�شيح واجلرجري والنباتات املزهرة ليح�شل 

على ع�شل نحل مميز ميتاز باجلودة العالية.
على  ح�شوله  وح��ال  و�شي�شتمر  يتوقف  لن  طموحه  اأن  واأ�شاف، 
العديد من  لي�شم  للتو�شع يف م�شروعه احلايل  �شي�شعى  اأو دعم  متويل 
�شيما  ول  املياه،  من  اأقل  كميات  ا�شتهاك  على  تعتمد  التي  الزراعات 
من خال ا�شتخدام نف�س التقنية، مثمًنا امل�شورة التي قدمها الإر�شاد 

الزراعي يف مديريات زراعة املفرق .

*الكرك 
التعريفية  زياراتها  الكرك  حمافظة  �شباب  مديرية  وا�شلت 
للمدراء  التطوعي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  جائزة  حول 

التنفيذيني يف املحافظة.
ت�شريح  يف  احلجازين  يعقوب  الدكتور  املديرية  مدير  واأو���ش��ح 
�شمن  واملوؤ�ش�شات  واملجموعات  الأفراد  ت�شتهدف  اجلائزة  اأن  �شحفي، 
جمالت خمتلفة منها، الجتماعية وال�شحية والتعليمية والريا�شية 
وجمالت  وال�شياحية  البيئية  اإىل  بالإ�شافة  والثقافية،  والفنية 

الريادة والبتكار.
العمل  يف  املبادر  ال�شباب  اإ�شراك  و�شرورة  اجلائزة  اأهمية  واأكد 
جهود  وتقدير  التطوع  ثقافة  بتعزيز  اأهميتها  اإىل  م�شرَيا  التطوعي، 

الأفراد واملوؤ�ش�شات امل�شاهمة يف العمل التطوعي.
الدكتورة  املديرية  يف  والت�شال  الإعام  ق�شم  رئي�شة  واأو�شحت 
العمل  يف  التميز  يف  املتمثلة  اجلائزة  ور�شالة  روؤي��ة  املعاقبة،  ثروت 
العمل  ثقافة  ن�شر  يف  والتو�شع  الأردين  املجتمع  خلدمة  التطوعي 
يف  التميز  معايري  تطبيق  من  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  ومتكني  التطوعي 
جهود  وتقدير  لتحفيز  بالإ�شافة  التطوعية،  ومبادراتهم  م�شاريعهم 

املتطوعني واملوؤ�ش�شات يف العمل اجلماعي.
حمافظه  اأوقاف  ملديريات  التنفيذيني  املدراء  الزيارات،  و�شملت 
الكرك حمود ال�شمور والربيد الأردين بالكرك بال اجلعافرة وبيئة 
وع�شو  الكرك،  اإبداع  ونادي  العاوي  معتز  الدكتور  الكرك  حمافظة 
الهيئة الإدارية خالد الربقان، كما ت�شمنت اجلولت التعريفية اآلية 

الت�شجيل يف اجلائزة ومعايريها الرئي�شية.

*دير عال 
نفذ املركز الوطني للبحوث الزراعية ور�شة عمل مبركز لواء دير 
الأمثل  التخ�شي�س  وحتديد  املناخي  التغري  مع  التكيف  مل�شروع  عا 
للموارد والرتباطات الجتماعية- البيئية واملمول من قبل الحتاد 
الأوروبي “�شراكة من اأجل البحث والبتكار يف منطقة البحر الأبي�س 

املتو�شط«.
العلمي خال  البحث  ل�شوؤون  امل�شاعد  نعيم مزاهرة  الدكتور  وقال 
اإلكرتونية  من�شة  ون�شر  تطوير  على  �شيعمل  امل�شروع  اإن  الور�شة، 
ت�شتخدم اأدوات منذجة النظام الديناميكي لدمج البيانات من �شبكة 
واحلو�س(  املزرعة  م�شتوى  )على  الرقمية  ال�شت�شعار  اأجهزة  من 
وتدعم البيانات من م�شادر متعددة )مثل ال�شت�شعار عن بعد و قواعد 
تقييم  عمل  �شيتم  ان��ه  اإىل  مزاهرة  واأ���ش��ار  اجلغرافية(.  البيانات 
للمن�شة من حيث التكلفة والفوائد الجتماعية والقت�شادية )مثل 
وعلى  توفر  املن�شة  اأن  اإىل  اإ�شافة  والعمالة(،  والإي��رادات  التكاليف 
نوع  ح�شب  الأمثل  ال��ري  جلدولة  للمزارعني  خدمة  ال�شاعة  م��دار 
وعمر املح�شول والت�شميد اعتماًدا على حتليل الرتبة واملياه وخدمة 
ملديري مياه �شلطة وادي الأردن لتنظيم توزيع املياه ح�شب كمية املياه 
املتاحة والطلب عليها من قبل املزارعني. و�شارك يف الور�شة م�شوؤولون 
من وزارات املياه والري، والزراعة، والبيئة، ورئي�س احتاد املزارعني، 
وممثلون عن جمعيات م�شتخدمي املياه وعدد من املزارعني يف منطقة 
الأغوار الو�شطى، اإ�شافة اإىل من�شق امل�شروع، الدكتورة مارتا ديبوليني 
ومدير امل�شروع الدكتور ماتيو فونارو من اإيطاليا، ومن القطاع اخلا�س، 
للمياه  العاملية  لل�شراكة  كممثل  رم��ان  اأب��و  غ��ازي  الدكتور  ���ش��ارك 

املتو�شطية وفريق امل�شروع من املركز الوطني للبحوث الزراعية.
بدوره قال مدير مركز دير عا للبحوث الزراعية املهند�س معت�شم 
خري�شات، اإن املركز يواكب على تنفيذ البحوث الزراعية على مواجهة 
الزراعية،  للبحوث  عا  دير  حمطة  يف  واملائية  املناخية  التحديات 
م�شرًيا اإىل اأن املحطة معدة ومهيئة لإجراء البحوث الزراعية اإ�شافة 

اإىل الكوادر البحثية املوؤهلة.

*إربد 
اخلري  بيادر  جمعية  مع  بالتعاون  تقراأ”،  “اإربد  مبادرة  نظمت 
م�شرح  خ�شبة  على  املعرفة  ع��امل  وجمعية  ال��رتاث  على  للمحافظة 
جديد  كتاب  وتوقيع  لإ�شهار  حفا  للبنني  الأ�شا�شيه  خرجا  مدر�شة 

بعنوان “جرعة تفاوؤل”، للكاتبة اأ�شيل الزعبي.
عاقل  ال�شاعر  اإرب��د  ثقافة  مدير  ح�شره  ال��ذي  احلفل  وخ��ال 
عبيدات  هاين  الدكتور  قدم  واملثقفني،  الأدب��اء  من  وح�شد  اخلوالدة 
قراءة اإبداعية م�شتفي�شة للكتاب، م�شريا اإىل اأن الكتاب يتحدث عن 
الأمل والتفاوؤل والطموح، ويبحر بالقارئ اإىل عامل النجاح لي�شل اإىل 

حتقيق الأهداف.
كما قدم الأديب والنافد حممد �شامل العمري قراءة نقدية مف�شلة 
للكتاب، م�شريا اإىل اأن الكاتبة الزعبي زرعت فينا الأمل والتفاوؤل، ول 
بد لنا من دعم الطاقات ال�شبابية احلاملة وزرع حب العطاء يف داخلهم.
عاونه،  حممود  الأدي��ب  تقراأ  اإرب��د  مبادرة  رئي�س  اأك��د  ب��دوره، 
جديد،  اأدب��ي  اإ�شدار  ب��ولدة  اإحتفاًء  تاأتي  الكتب  اإ�شهار  حفات  اأن 
وتوجية القارئ اإىل البحث عن الكتب اجليدة التي ت�شتحق القراءة، 

وت�شاهم يف حد كبري بالتعريف باملوؤلف.
من  اخربكم  اأن  “اأردت  الزعبي  اأ�شيل  الكاتبة  قالت  جهتها،  من 
اأو  حزيًنا  كان  لو  حتى  ينجح،  اأن  ي�شتطيع  الإن�شان  اأن  كتابي  خال 
اإنطوائًيا وقلبه خائف، كما ي�شتطيع النجاح بعيدا عن كل  اأو  وحيًدا 

املعايري املثالية التي ت�شيق على الإن�شان اآفاقه واأحامه.
ويف نهاية اللقاء وقعت الزعبي ن�شخا من اإ�شدارها الأول ووزعته 

على احل�شور وامل�شاركني.

*القادسية 
اأكد رئي�س بلدية القاد�شية علي النعانعة، اأن مطالبات عدة قدمها 
املواطنون يف بلدة القاد�شية بغية �شمول جتمعاتهم ال�شكانية باحلدود 

التنظيمية للبلدية والبالغة حاليا نحو ثمانية كيلومرتات مربعة.
العمل  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من  اإن  �شحفي،  بيان  يف  وقال 
جنوب  ب�شريا  ل��واء  �شمن  تقع  التي  القاد�شية  منطقة  يف  البلدي 
يف  يقطنون  مواطن  األ��ف   11 زه��اء  وت�شم  كم   35 بحوايل  الطفيلة 
داخل  مناطق  �شمول  على  القدرة  عدم  هي  ع��دة،  �شكانية  جتمعات 

حدود البلدية بخدمات التنظيم.
اأن مناطق حيوية عدة تنتظر موافقة وزارة  اإىل  واأ�شار النعانعة 
الإدارة املحلية ل�شمولها �شمن امل�شاحات التنظيمية بهدف ال�شتفادة 
من اخلدمات الأ�شا�شية، والتو�شع العمراين يف اإقامة امل�شاكن، والإ�شهام 
النظم  مع  يتوافق  مبا  وخدمتها  للبلدية  مالية  اإي���رادات  اإيجاد  يف 
اخلدمات  تقدمي  ال�شعب  من  حيث  البلديات،  قانون  �شمن  املعمول 

للمواطنني خارج حدود التنظيم .
ولفت اإىل اأن جتمعات �شكانية عدة يف القاد�شية تطالب بالتو�شع 
والطرق  والكهرباء  كاملاء  الأ�شا�شية؛  يوفر اخلدمات  الذي  التنظيمي 
والبنى التحتية املختلفة، فيما يعترب �شم اأحوا�س تنظيمية جديدة 
البعيدة  الأرا�شي  وا�شتثمار  ا�شتغال  يف  �شي�شهم  املواطنني  اأرا�شي  من 
الرئي�شة، وتن�شيط  املدن، و�شمان احل�شول على اخلدمات  عن مراكز 
ح�ش�س  اإف��راز  �شهولة  مع  امل�شمولة  املناطق  يف  القت�شادي  الو�شع 

الأرا�شي بني الورثة اأو ال�شركاء .
وبني النعانعة، اأن من اأ�شباب عدم اإدخال مناطق تابعة للبلدية يف 
ال�شابقة مبخاطبة اجلهات  البلدية  املجال�س  التنظيم، هو عدم قيام 
فيه  يطالب  الذي  الوقت  يف  التنظيم،  حدود  �شمن  لإدخالها  املعنية 
حدود  داخل  يقطنون  ممن  املختلفة  باخلدمات  املواطنني  من  العديد 
نتيجة  تقدميها  على  البلدية  قدرة  وعدم  التنظيم،  وخارج  البلدية 
ع�شرة  عن  يزيد  �شكاين  جتمع  وج��ود  با�شرتاط  املحددة  القوانني 

م�شاكن.
الإدارة  وزارة  مبخاطبة  حالًيا  يقوم  البلدي  املجل�س  اأن  واأك��د، 
اخلدمات  تقدمي  لت�شهيل  التنظيم  حدود  خارج  املناطق  ل�شم  املحلية 
للمواطنني، بيد اأنه بني اأن البلدية وبالرغم من كل تلك املعيقات التي 
حتول دون ال�شم للتنظيم، فاإنها تقوم بتقدمي بع�س اخلدمات لل�شكان 

فيها .
واأ�شار اإىل وجود جهود حثيثة لإدخال اأحوا�س جديدة بداأت فيها 
احلركة العمرانية، جلهة اإدخالها يف حدود تنظيم البلديات من اأجل 
اأربعة  وجود  ا�شرتاط  دون  اأرا�شيهم  فرز  يف  املواطنني،  على  الت�شهيل 
تلك  اأقل من  اأرا���س  اأدن��ى، خ�شو�شا ممن ميتلكون قطع  دومنات كحد 

امل�شاحة.

*العقبة 
نظمه  الذي  الأردنية  الإذاع��ات  ملتقى  فعاليات  بالعقبة  انطلقت 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  ع��دد  مب�شاركة  الإع��ام��ي  العقبة  منتدى 

العاملة يف مدينة العقبة .
نايف  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  رئي�س  واأك��د 
اأهمية مثل هذه الفعاليات  الفايز خال رعايته حفل افتتاح امللتقى، 
اقت�شادية  كمنطقة  للعقبة  وال�شتثماري  ال�شياحي  ال��رتوي��ج  يف 
ملدينة  ال�شورة احل�شارية  اإي�شال  الإعام يف  م�شيًدا بدور  و�شياحية، 
�شياحية وجتارية واقت�شادية  ما تتمتع به من مزايا  واإظهار  العقبة 

تناف�س على امل�شتوى الإقليمي والعاملي.
العقبة  م�����ش��روع  اإن  احل���ج���اج،  خ��ال��د  ال��ع��ق��ب��ة  حم��اف��ظ  وق���ال 
اأن  وا�شتطاع  عاًما   20 منذ  بداأ  �شامية  ملكية  روؤي��ة  هو  القت�شادية 
ا�شتثمارية  م�شاريع  واإن�شاء  املنطقة  تطوير  يف  وا�شحة  ب�شمات  ي�شع 
واقت�شادية كربى �شاهمت يف رفد القت�شاد الوطني وحت�شني م�شتوى 

العي�شة لبناء املحافظة.

*السلط 
ال�شلط،  مدينة  يف  م��واط��ن��ون  ط��ال��ب 
ب�شطات  تعدي  مل�شكلة  حل  اإيجاد  ب�شرورة 
الطريق  على  ال�شلط  ح�شبة  يف  اخل�شار 
يف  ويت�شبب  امل��رور  حركة  يعيق  ما  العام 
منعطف  على  تقع  كونها  احل���وادث  وق��وع 

حاد.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
اإن موقع احل�شبة ي�شكل خطورة على حركة 
املرور كونها تقع على منعطف حاد وبالقرب 
وعلى  للمدينة  اخلارجي  النقل  جممع  من 
يرتادها  التي  �شعيب  وادي  منطقة  م�شارف 

اأعداد كبرية من املواطنني يومًيا .
خري�شات  الكرمي  عبد  املواطن  واأ�شار 
الر�شيف  على  الب�شطات  تعدي  اأن  اإىل 
�شعيب  وادي  اإىل  امل���وؤدي  ال�����ش��ارع  وح���رم 
احل�شبة  يرتادون  من  مركبات  وا�شطفاف 
الطريق  جانبي  على  منها  مبا�شرة  لل�شراء 
�شكل  م��ا  ال�شارع  �شعة  م��ن  احل��د  اإىل  اأدى 

ازدح���ام���ات م��روري��ة ووق���وع ال��ع��دي��د من 
احلوادث.

���ش��رورة  الزعبي  علي  امل��واط��ن  واأك���د 
جهة  من  وخا�شة  احل�شبة  تنظيم  اإع��ادة 
�شعيب  وادي  منطقة  اإىل  امل��وؤدي  الطريق 
الذي  الطريق  على  الب�شطات  تعدي  ومنع 
ترتاده مئات املركبات يومًيا، لفتا اىل ان 
والطريق  حاد  منعطف  على  تقع  احل�شبة 
و�شط  من  القادمني  لل�شائقني  مك�شوف  غري 

املدينة.
وبني املواطن اأحمد العواملة، اأن وجود 
على  احل���ايل  موقعها  يف  اخل�شار  ح�شبة 
مفرتق طرق رئي�شي يربط مناطق متعددة، 
مثل وادي �شعيب والأغوار والبحر امليت مع 
حركة  على  خطورة  ي�شكل  ال�شلط  مدينة 
هذه  اأن  اإىل  م�شرًيا  ب��الجت��اه��ني،  امل���رور 
بتخ�شي�س  جذري  حل  اإىل  حتتاج  امل�شكلة 
موقع اآخر لها يكون مب�شاحة اأكرب وتتوفر 

فيه كافة اخلدمات.

ال�شلط  بلدية  رئي�س  ق��ال  جهته،  من 
ال��ك��ربى امل��ه��ن��د���س حم��م��د احل���ي���اري، اإن 
احل�شبة  م�شكلة  حل  على  تعمل  البلدية 
مع  البلدية  ك��وادر  تعامل  خال  من  حالًيا 
الطريق  عن  واإبعادهم  الب�شطات  اأ�شحاب 
على  خ��ط��ورة  ب�شطاتهم  ت�شكل  ل  بحيث 

حركة املرور وال�شامة العامة.
حل  ايجاد  على  �شيعمل  اأن��ه  واأ�شاف، 
موقع  اإىل  نقلها  خال  من  للح�شبة  جذري 
خماطبة  متت  اأنه  اإىل  لفًتا  منا�شب،  اآخر 
�شراء  اأج���ل  م��ن  املحلية  الإدارة  وزارة 
اإىل   10 من  م�شاحتها  ترتاوح  اأر�س  قطعة 
بالقرب  ط��ارة  اأب��و  منطقة  يف  دومًن���ا   18
ان�شاء  اأج��ل  من  ال�شلط  عمان  طريق  من 
مناطق  كافة  يخدم  مركزي  خ�شار  �شوق 
م�شروًعا متكامًا يحتوي  املحافظة ويكون 
خدمات  ويقدم  ال�شرورية  امل��راف��ق  على 
والتجار  للمواطنني  ع��ال  م�شتوى  على 

واملزارعني.

*األغوار الشمالية 
ال�شتوي  الدحنون  ب��ازار  افتتاح  �شكل 
للمنتوجات احلرفية والرتاثية واملاأكولت 
بن  �شرحبيل  بلدية  من  مببادرة  ال�شعبية 
فر�شة  ال�شمالية،  الأغ��وار  بلواء  ح�شنة 
لتح�شني دخول العديد من الأ�شر الريفية 
وتطوير  منتجاتها  ت�شويق  خ���ال  م��ن 

م�شروعاتها ال�شغرية.
البلدية  اأقامته  الذي  البازار  ويهدف 
ب�شكل  ال�شياحي  ال�شليخات  متنزه  ق��رب 
يف  اأي��ام  لثاثة  �شتاء  ف�شل  كل  يف  دائ��م 
اأفراد  ومتكني  دعم  اإىل  اأ�شبوع،  كل  نهاية 
املجتمع املحلي، خا�شة ال�شيدات اإجتماعيًا 
احتياجات  توفري  خ��ال  من  واقت�شاديًا 
املنتجات  م��ن  وال�شائحني  املنطقة  زوار 
واحللويات  واملاأكولت  واحلرفية  الريفية 

ال�شعبية .
بن  �شرحبيل  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
الأنباء  لوكالة  املرايحة،  حممد  ح�شنة، 
يف  البلدية  مبادرة  اإن  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة 
دفعت  ال�شتوي،  ال��دح��ن��ون  ب���ازار  ان�شاء 
عمل  فر�س  لإح��داث  املنطقة  حاجة  بها 
املنتجات  ت�شويق  وت�شهيل  م�شتدامة 
من  املتاأتي  م��ردوده��ا  وحت�شني  الريفية 
العمل الإنتاجي املنزيل، وا�شتغال ن�شاط 

ال�شياحة ال�شتوية ملناطق الأغوار .
ال��ب��ازار  يف  الإ����ش���رتاك  اأن  واأ����ش���اف، 
اجلاري  ال�شهر  نهاية  حتى  جمانيًا  �شيكون 
وال�شيدات  احلرف  اأ�شحاب  ت�شجيع  لغاية 
املنتجات وال�شباب على امل�شاركة يف البازار 
رمزية  ر�شومًا  �شتتقا�شى  فيما  وجتربته، 
لح��ق��ًا ع��ن ط���اولت ال��ع��ر���س يف ال��ب��ازار 
افتتاحه  م��ن  ي��وم��ني  خ��ال  �شهد  وال���ذي 
جن��اح��ًا ورواج�����ًا م��ن ق��ب��ل ال����زوار ، وه��و 
البازار  تطوير  اىل  بالبلدية  �شيدفع  ما 

وتو�شعته م�شتقبًا .
ب���دوره���ا، اأك�����دت م�����ش��رف��ة ال���ب���ازار، 
اأماين  البلدية،  يف  التنمية  وحدة  رئي�شة 
امل�شاعدة  تقدمي  يف  البازار  اأهمية  الفقري، 
خال  من  وال��ذك��ور  الإن��اث  من  للم�شاركني 
لت�شويق  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ب��ي��ع  خ��دم��ة  ت��وف��ري 
بجودتها  امل�شتهلك  وتعريف  منتجاتهم 
وال��رتوي��ج  الت�شويقية  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري 
والأ�شغال  والريفية  احلرفية  للمنتجات 

التي  ال�شغرية  امل�شاريع  وت�شجيع  اليدوية 
تدريبية  دورات  التنمية  وح��دة  �شتتظم 
خا�شة  وت�����ش��وي��ق��ه��ا،  ب��اإدارت��ه��ا  تخت�س 
م�شكات  من  تعاين  الأغ���وار  منطقة  واأن 

ت�شويقية لتلك املنتجات .
امل��ن��ط��ق��ة  م���ي���زة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ف�شل  يف  ال��داف��ىء  املناخ  ذات  ال�شياحية 
ال�شتاء وطبيعتها الزراعية واختيار املوقع 
ال�شليخات  متنزه  قرب  للمهرجان  املنا�شب 
ال�شياحي الذي يوؤمه اآلف الزوار يف عطل 
فر�شة  البازار  من  يجعل  الأ�شبوع،  نهاية 
لت�شجيع ال�شياحة الداخلية وما تعك�شه من 

فوائد اقت�شادية على اأهايل املنطقة .
الدحنون،  ب���ازار  يف  م�شاركون  وث��م��ن 
دائ��م  �شتوي  ب���ازار  ك���اأول  اقامته  م��ب��ادرة 
يف  عليه  يّعول  ما  اإىل  لفتني  املنطقة،  يف 
تعزيز فر�س ت�شويق منتجاتهم من الأكات 
والإك�����ش�����ش��وارات  وامل���ط���رزات  ال�شعبية 
واحلرف اليدوية وحت�شني مردودهم املايل. 

وتقول فاطمة ال�شوبكي، التي تعمل منذ 7 
�شنوات يف م�شروع مطبخ انتاجي منزيل، اإن 
ملا  البازار  خال  من  رواجًا  لقت  منتجاتها 
الغذائي  الت�شنيع  ملهارات  يوفره من عر�س 
وبيع مبا�شر للزوار، وهو ما �شيحفزها على 
يف  عليه  تعتمد  ال��ذي  م�شروعها  تطوير 

حت�شني دخل اأ�شرتها.
ما  م��ع  �شالح  احل���اج  منتهى  وت��ت��واف��ق 
امتهانها  اإىل  م�شرية  ال�شوبكي،  ت���ورده 
والأك��ات  احللويات  ال  عمل  �شنوات  منذ 
يف  طموحها  وك��ان  منزلها،  م��ن  ال�شعبية 
توفري مكان لت�شهيل ت�شويق منتجاتها التي 
الدرا�شة  ا�شتكمال  يف  حاليًا  عليها  تعول 

اجلامعية لأبنائها .
واعترب ال�شاب خالد ال�شامل، اأن البازار 
احلرف  من  منتجاته  لعر�س  فر�شة  ميثل 
ل��ل��زوار  وت�شويقها  ال��ي��دوي��ة  اخل�شبية 
لفر�س  دعمًا  ي�شكل  ما  وهو  مبا�شر  ب�شكل 

امل�شروعات ال�شغرية لل�شباب.

مطالبات باإيجاد حل مل�سكلة تعدي الب�سطات 
يف ح�سبة ال�سلط على الطريق العام

بازار الدحنون ال�ستوي.. فر�سة لت�سويق 
منتجات الأ�سر الريفية بالأغوار ال�سمالية
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*وكاالت
ق��ررت  بعدما  �شادما  نباأ  يوفنتو�س  تلقى 
وم�شوؤوليه  النادي  معاقبة  الفيدرالية  املحكمة 
باملكا�شب  املتعلقة  الف�شاد  ق�شايا  يف  ال�شابقني، 

الراأ�شمالية املزعومة.
ر�شيد  من  نقطة   15 بخ�شم  املحكمة  وق�شت 
اإيقاف  جرى  كما  الإي��ط��ايل،  ال��دوري  يف  اليويف 
الرئي�س  من  بداية  ال�شابقني  م�شوؤوليه  من  عدد 
اإىل  نيدفيد،  بافيل  بنائبه  مرورا  اأنييلي،  اأندريا 

جانب مديرين اآخرين.
وي�شتعر�س كووورة يف ال�شطور التالية، بع�س 
العجوز،  ال�شيدة  فريق  على  املنتظرة  اخل�شائر 

بعد هذا القرار ال�شادم:

التأهل لألبطال
جانب  من  لاآمال  خميب  مو�شم  بداية  بعد 
يوفنتو�س، حقق الفريق حتت قيادة املدير الفني 
متتالية  انت�شارات  عدة  اإليجري،  ما�شيمليانو 

منحته فر�شة الدخول للمربع الذهبي.
وجمع اليويف 37 نقطة بعد مرور 18 جولة، 
ليحتل املركز الثالث خلف نابويل )47( وميان 
على  املناف�شة  من  واأك��رث  اأك��رث  ليقرتب   ،)38(

اللقب هذا املو�شم.
باملربع  التواجد  يف  يطمح  يوفنتو�س  وك��ان 
اأوروبا  اأبطال  لدوري  التاأهل  اأجل  من  الذهبي، 
ر�شيده  من  النقاط  خ�شم  ومع  املقبل،  باملو�شم 
العجوز  ال�شيدة  على  للغاية  �شعبا  ف�شيكون 
تراجع  اإذ  جديد،  من  الذهبي  للمربع  يعود  اأن 
العا�شر  للمركز  العقوبة-  الفريق -حال تطبيق 

بر�شيد 22 نقطة.

املريكاتو.. والسمعة السيئة
قا�شية  �شربة  مبثابة  العقوبة  تكون  قد 
ع��ل��ى جميع  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  ل��ي��وف��ن��ت��و���س يف 
امل�شتويات، ولعل اأبرزها من حيث ال�شفقات التي 

الن�شمام  الاعبني  بع�س  �شريف�س  اإذ  �شيربمها، 
لفريق لن يخو�س ال�شامبيونزليج.

الق�شية  تلك  تلعب  قد  اأخ��رى،  ناحية  وم��ن 
الفرتة  يف  يوفنتو�س  جنوم  بع�س  رحيل  يف  دورا 

املقبلة، خا�شة واأن ف�شل التاأهل لاأبطال دائما ما 
يكون عاما حا�شما يف جذب الاعبني اأو اإقناعهم 

بالبقاء.
 ورغم كونه اأكرث من فاز بالبطولت املحلية، 
وي�شيطر ب�شكل مطلق على الكرة الإيطالية، قبل 

عودة ميان واإنرت للمناف�شة يف العامني الأخريين، 
اإل اأن ال�شمعة ال�شيئة ل تزال تطارد يوفنتو�س.

 ففي عام 2006، ويف ف�شيحة م�شابهة، تورط 
من  العديد  م��ع  “الكالت�شيوبويل”،  يف  ال��ي��ويف 
راأ�شها ميان، بعدما ظهرت  اإيطاليا، وعلى  اأندية 

ت�شجيات ملكاملات امل�شوؤولني بحكام البطولة.
املباريات  نتائج  يف  بالتاعب  اليويف  واأدي��ن 
البيانكونريي،  مل�شلحة  مييلون  حكام  واختيار 
لدوري  ويهبط  ر�شيده  من  نقطة   30 خ�شم  ليتم 
الدرجة الثانية، ومن ثم �شحب لقب الدوري منه.

ديباي يحدد م�سريه 
بعد خروجه من ح�سابات بر�سلونة

3 منتخبات حتجز مقاعدها
 يف ربع نهائي مونديال اليد

*وكاالت
الإفريقي  اأطلق الحتاد  بعدما  الأ�شواء  خطفت طفلة جزائرية 
املباراة  خال  ظهرت  طفلة  على  للعثور  ن��داء  “الكاف”  القدم  لكرة 
الأمم  كاأ�س  يف  الكونغويل  ونظريه  الكامريوين  املنتخب  جمعت  التي 

الأفريقية للمحليني، التي تقام يف العا�شمة اجلزائرية.
ون�شر الكاف على ح�شابه الر�شمي على تويرت مقطع فيديو للطفلة 
�شتاد  يف  املباراة  ح�شورها  خال  املو�شيقية  الأنغام  على  ترق�س  وهي 

ميلود هاديف يف وهران.
الفتاة  هذه  على  العثور  يف  �شاعدنا  اجلزائر!  “اإىل  الكاف:  وقال 

الرائعة! لدينا مفاجاأة لها!«
مكافاأة لتحدي املطر

ال�شان عن توجيه دعوة  لتنظيم  املحلية  اللجنة  اأعلنت  كانت قد 
درجة(   8( احل��رارة  درج��ة  وانخفا�س  املطر  حتدت  لعائلة  ر�شمية 
حل�شور خمتلف املباريات التي ترغب يف متابعتها عرب املاعب الأربعة 

يف مق�شورة كبار ال�شخ�شيات مع التكفل التام بها.

*وكاالت
ي�شتهدف اآر�شنال موا�شلة تدعيم �شفوفه خال املريكاتو ال�شتوي 
اجلاري، وي�شع عينه على جنم ريال مدريد هذه املرة، بعد التعاقد مع 

لياندرو ترو�شارد قادما من برايتون، وفقا لتقرير �شحفي.
�شم  يف  اآر�شنال  يرغب  الربيطانية،  �شن”  “ذا  �شحيفة  فبح�شب 

اإدواردو كامافينجا، متو�شط ميدان ريال مدريد، على �شبيل الإعارة.
ويعاين كامافينجا حلجز مكان يف الت�شكيل الأ�شا�شي للنادي امللكي، 

الذي مل يت�شح بعد موقفه من اإعارة لعبه.
رين  من  قادًما   2021 عام  يف  الريال  ل�شفوف  كامافينجا  وانتقل 
هدفني  خالها  �شجل  مباراة   66 يف  املريينجي  مع  و�شارك  الفرن�شي، 

و�شنع 3، يف جميع امل�شابقات.
ويرغب اآر�شنال يف �شم كامافينجا على �شبيل الإعارة فقط، حيث 
جنم  راي�س،  ديكان  خدمات  على  احل�شول  اأ�شا�شي  ب�شكل  ي�شتهدف 

و�شت هام يونايتد، خال ال�شيف املقبل.
هذا  املمتاز،  الإجنليزي  ال��دوري  بلقب  للتتويج  اجلانرز  ويتطلع 

املو�شم، بعد انقطاع طويل.

*وكاالت
قبيل  كبرية  اأزمة  يف  الن�شر،  مدرب  جار�شيا  رودي  الفرن�شي  وقع 
مواجهة التفاق، على ملعب مر�شول بارك، �شمن من اف�شات الأ�شبوع 

14 من دوري رو�شن.
ويفقد الن�شر ثاثي احلرا�شة الكوملبي دافيد اأو�شبينا بعد اإ�شابته 
وليد  املخ�شرم  وبديله  الأخرية،  ال�شباب  مواجهة  يف  املرفق  يف  بك�شر 
من  يعاين  ال��ذي  بخاري  واأم��ني  الركبة،  يف  اإ�شابة  ب�شبب  اهلل  عبد 
اإ�شابة ع�شلية، فيما ا�شتكى احلار�س الرابع نواف العقيدي من الآم يف 

الظهر خال املران الأخري.
وا�شتنجد جار�شيا بحار�شي درجتي ال�شباب عبد العزيز العوير�شي، 

وحمد العتيبي ل�شد احتياج الفريق.
احلار�س  ا�شم  �شيحدد  جار�شيا  اأن  ك���ووورة  م�شادر  واأو���ش��ح��ت 
تدريب  يف  التفاق  مواجهة  خال  اأو�شبينا  �شيخلف  الذي  الأ�شا�شي 

الفريق الأخري م�شاء ال�شبت.
الرحمن  الأمري عبد  ملعب  الفريق تدريباته على  وا�شل  ميدانًيا، 
ال�شاب  الوافد اجلديد الظهري الأمين  النادي، بح�شور  بن �شعود مبقر 

نواف بو�شل الذي التحق بالتدريبات بعد التوقيع مع الفريق.
والهال  الن�شر  جنوم  مباراة  يف  �شاركوا  الذين  الاعبون  وخ�شع   
مع باري�س �شان جريمان لتدريبات ا�شت�شفائية يف �شالة اجليم، وعلى 

راأ�شهم النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو.
 ويحتل الن�شر و�شافة الرتتيب بر�شيد 30 نقطة من 13 مباراة.

*وكاالت
نادي  مبعاقبة  ق���راًرا  باإيطاليا،  الفيدرالية  املحكمة  اأ���ش��درت 
يوفنتو�س، بخ�شم 15 نقطة من ر�شيده بالدوري الإيطايل لهذا املو�شم.
كان املدعي العام الإيطايل، طالب مبعاقبة النادي بخ�شم 9 نقاط 
فقط من ر�شيده، لكن املحكمة الفيدرالية، اأ�شدرت عقوبة اأ�شد بحق 

النادي الأبي�س والأ�شود.
كما قررت املحكمة، اإيقاف فابيو باراتي�شي، املدير الريا�شي ال�شابق 
ليوفنتو�س واحلايل لتوتنهام، ملدة �شنتني ون�شف، فيما مت اإيقاف اأندريا 
اآنييلي رئي�س النادي ال�شابق، واأريفابيني املدير الريا�شي ملدة �شنتني، 

كما مت اإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئي�س النادي ال�شابق ملدة 8 اأ�شهر.
ولفت ال�شحفي ال�شهري فابريزيو رومانو، اإىل اأن يوفنتو�س باإمكانه 

ال�شتئناف على العقوبة املوقعة �شده اأمام اللجنة الأوليمبية.
ومع خ�شم 15 نقطة من ر�شيد البيانكونريي يفقد الفريق مركزه 
الثالث ب�37 نقطة، ويرتاجع للمركز العا�شر ب�22 نقطة، وبات بعيدا 

عن التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.
فتح  ب��اإع��ادة  طالب  قد  ك��ان  الإي��ط��ايل،  العام  املدعي  اأن  ُيذكر   
روؤو�س  ت�شخيم  ق�شية  ب�شاأن  اأخرى  اأندية  و8  يوفنتو�س  مع  التحقيق 

الأموال بطريقة غري �شرعية.

*وكاالت
لتدعيم  جديدة  �شفقة  ح�شم  يف  ت�شيل�شي،  ن��ادي  اإدارة  جنحت 

�شفوف الفريق، خال الفرتة املقبلة.
لين�شم  البلوز  مع  عقده  مادويكي،  نوين  الإجنليزي  اجلناح  ووقع 
اإىل �شفقات النادي اللندين يف فرتة النتقالت ال�شتوية 2023، قادًما 

من اآيندهوفن الهولندي.
ون�شر النادي اللندين بياًنا مقت�شًبا، عرب موقعه الإلكرتوين، جاء 
فيه: “نوين مادويكي اأزرق«. واأ�شاف البيان: “اجلناح اللندين اأ�شبح 
خال  اأف��ادت  قد  �شحفية  تقارير  كانت  ت�شيل�شي«.  تعاقدات  اأحدث 
ال�شاعات املا�شية باأن ت�شيل�شي اتفق مع اآيندهوفن الهولندي على �شم 
الاعب ال�شاب مقابل 29 مليون جنيه اإ�شرتليني. ويبلغ الوافد اجلديد 
20 عاًما، وقد اأم�شى م�شريته الحرتافية بالأرا�شي الهولندية بعدما 
كان اأحد نا�شئي كري�شتال بال�س وتوتنهام هوت�شبري بني عامي 2011 
و2018. ويحتل ت�شيل�شي املركز 10 يف ترتيب فرق الدوري الإجنليزي 
بر�شيد 28 نقطة، جمعها خال 19 مباراة، فاز يف 8 منها، وتعادل يف 4 

اآخرين، وخ�شر يف 7 منا�شبات.

ت�سيل�سي يربم �سفقة جديدة

ال�سري"..  الف�ساد  "نادي 
تداعيات كربى تهز اأركان يوفنتو�ص

*وكاالت
مهاجم  دي���ب���اي  مم��ف��ي�����س  اأن  ي��ب��دو 
بر�شلونة على و�شك الن�شمام اإىل اأتلتيكو 
زي  ي��رت��دي  وه��و  �شوهد  بعدما  م��دري��د، 
النادي خال تدريبات حتت قيادة املدير 

الفني دييغو �شيميوين، اخلمي�س.
القليلة  الأي��ام  خال  تقارير  وربطت 
البالغ  الهولندي  الدويل  الاعب  املا�شية 
النتقال  باحتمال  عاما،   28 العمر  من 
اإعام  و�شائل  اأ�شارت  حيث  اأتلتيكو،  اإىل 
و�شك  على  ال�شفقة  اأن  اإىل  اإ�شبانية 

النتهاء.
ورغ��م ع��دم اإ���ش��دار اإع��ان ر�شمي من 
م��ران  ���ش��ارك دي��ب��اي يف  ال��ن��ادي��ني،  قبل 
قال  خطوة  وه��ي  اأتلتيكو،  مع  اخلمي�س 
حيث  بر�شلونة  من  باإذن  متت  اإنها  النادي 
من املتوقع اأن ي�شتكمل �شفقة النتقال يف 

ال�شاعات القليلة املقبلة.
وذكرت و�شائل اإعام اإ�شبانية اأنه بعد 
اجتيازه الفح�س الطبي مع اأتلتيكو، طلب 
يف  امل�شتقبل  زماء  اإىل  الن�شمام  ديباي 

الفريق يف املران.
ديباي  ي��ك��ون  اأن  اأتلتيكو  وي��ت��وق��ع 
عندما  ال�شبت،  ي��وم  معه  للعب  ج��اه��زا 
ال��دوري  يف  الوليد  بلد  ري��ال  ي�شت�شيف 

الإ�شباين.
وان�شم ديباي اإىل بر�شلونة يف �شفقة 

يوليو  يف  ليون  اأوملبيك  من  جماين  انتقال 
2021 ووقع عقدا ملدة عامني.

اإن��ه  اإ�شبانية  اإع���ام  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 

اأتلتيكو  م��ع  ع��ام��ني  مل���دة  ع��ق��دا  �شيوقع 
مدريد، مقابل 3 مايني يورو )3.25 مليون 

دولر(.
وخا�س ديباي 42 مباراة مع بر�شلونة 

واأحرز 14 هدفا، لكنه �شقط من ح�شابات 
تعاقد  اأن  بعد  هرنانديز  ت�شابي  امل��درب 
ال��ن��ادي م��ع امل��ه��اج��م ال��ب��ول��ن��دي روب���رت 

ليفاندوف�شكي العام املا�شي.

*وكاالت
متكنت 3 منتخبات، هي اإ�شبانيا وفرن�شا 
وال�شويد، من حجز مقاعدها يف ربع نهائي 
التي   ،28 رق��م  اليد  لكرة  العامل  بطولة 

ت�شت�شيفها بولندا وال�شويد.
ب��دور  مقعد  اأول  اإ�شبانيا  وح��ج��زت 
على  بفوزها  اجلمعة،  ال��ي��وم  الثمانية، 
ر�شيد  لريتفع   ،26-31 بنتيجة  �شلوفينيا 
املاتادور اإىل 8 نقاط يف و�شافة املجموعة 
ر�شيد  ويتوقف  الرئي�شي،  بالدور  الأوىل 

املهزوم عند 4 نقاط يف املركز الثالث.
ث��اين  اق��ت��ن��ا���س  فرن�شا  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
الفوز  املقاعد عن املجموعة الأوىل، عقب 

على اإيران 29-41.
 8 اإىل  ب��ذل��ك  فرن�شا  ر�شيد  وارت��ف��ع 
نقاط، يف �شدارة املجموعة الأوىل، لتتاأهل 
برفقة اإ�شبانيا اإىل ربع النهائي، بينما ظل 
الأخري  املركز  يف  نقاط  دون  اإي��ران  ر�شيد 
باملجموعة. وتاأهلت ال�شويد اأي�شا اإىل ربع 
بنتيجة  اأي�شلندا  على  الفوز  بعد  النهائي، 

 8 اإىل  ال�شويد  ر�شيد  وارت��ف��ع   .30-35
فيما  الثانية،  املجموعة  �شدارة  يف  نقاط 
جتمدت اأي�شلندا يف املركز الثالث بر�شيد 4 
نقاط. ويف مباريات اأخرى، فازت الربتغال 
على الراأ�س الأخ�شر 35-23، وت�شيلي على 

اأوروجواي 24-34.
وح��ق��ق��ت ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ال��ف��وز 
على  وب��ول��ن��دا   ،23-34 ال�شعودية  على 
الربازيل  على  واملجر   ،20-27 مونتينجرو 

بنتيجة 25-28.

البحث عن طفلة جزائرية ظهرت 
يف »ال�سان« ومفاجاأة بانتظارها!

اآر�سنال يلقي طوق جناة 
موؤقت لالعب ريال مدريد

اأزمة كبرية يف الن�سر 
قبل مواجهة التفاق

خ�سم 15 نقطة من يوفنتو�ص 
بالدوري الإيطايل
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محمد بن عشير 
المــزروعـــي

يتقدم العامي الدكتور 
ح�شني ال�شاعر
واأ�شرة جملة جنوم 

وا�شواء العربية 
 بال�شكر والتقدير ل�شعادة الدكتور 

املدير العام 
موؤ�ش�شة بن ع�شري للنقليات 

واملقاولت العامة  

 ابو �شامل 
 حفظه اهلل ورعاه 

وفقكم اهلل و�شدد على طريق اخلري خطاكم وال�شام

لدعمكم وتقديركم حلفل تكرمي اأ�شحاب الإبداع 
والإجناز والعطاء الأردين والعربي 

شكر وتقدير وعرفان 


