
نفي متديد فرتة �صالحية كمية 
من منتجات الربغر

حب�س �صاب 3 �صنوات مار�س البلطجة
 على �صخ�س طاعن بال�صن

وا�صنطن: مقتل 30 من حركة ال�صباب 
بال�صومال يف �صربة ع�صكرية

زيارة بلينكن املرتقبة اإىل ال�صني.. ما داللتها يف هذا التوقيت؟

*عمان 
�أ�صدرته  �صحفي  بيان  يف  و�ل��دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �مل�ؤ�ص�صة  نفت 
�لأحد، �ملعل�مات �ملتد�ولة ح�ل قب�لها متديد فرتة �صالحية كمية من 

منتج برغر �لدجاج.
مل  �مل�ؤ�ص�صة  �إن  مهيد�ت  ن��ز�ر  �لدكت�ر  �مل�ؤ�ص�صة  عام  مدير  وق��ال 
متديد  ب�صاأن  ك�رونا  جائحة  فرتة  خالل  �ملقدم  �لطلب  على  ت��فق 
�لكمية  وح��ج��زت  �ل��دج��اج،  ب��رغ��ر  منتج  م��ن  كمية  �صالحية  م��دة 
بالكامل و�أتلفتها يف حينه، وذلك بعد در��صة �لطلب بح�صب �لتعليمات 
�لأ�ص�لية �لناظمة، ومن قبل جلنة ت�صم خرب�ء وفنيي غذ�ء ميثل�ن 

وحدة �إد�رة �ملخاطر وق�صم �ملتد�ول وق�صم �مل���صفات يف �مل�ؤ�ص�صة.
�لكمية  كامل  �إتالف  بخ�ص��ص  كتابا  �أ�صدرت  �مل�ؤ�ص�صة  �أن  و�أ�صاف 
�إتالف  وحم�صر   2020/8/16 بتاريخ  �ملنتج  ذلك  من  عليها  �ملتحفظ 
بتاريخ 2020/9/12 ومب�صاركة مندوبني من �صريبة �لدخل و�ملبيعات 
ودي��ن �ملحا�صبة، رغم ظروف جائحة ك�رونا و�لظروف �ل�صتثنائية 

�لتي �صهدها �لأردن و�لعامل �آنذ�ك.
ولفت مهيد�ت �إىل �أن مدة �صالحية �ملنتج �مل�صدر تبلغ )12( �صهر� 
�صل�صلة  �صهرين فقط بناء على طلب  �إىل مدة  �أنه جرى تخفي�صها  �إل 

�ملطاعم.
تاريخ  يف  �ل�صاأن  بهذ�  ت��صيحيا  بيانا  �أ�صدرت  �مل�ؤ�ص�صة  �أن  يذكر 

26/12/2022 لت��صيح حيثيات �مل��ص�ع.

عمان 
قررت �لهيئة �لق�صائية �ملخت�صة بق�صايا �لبلطجة و�لأتاو�ت لدى 
حمكمة �صلح جز�ء عمان برئا�صة �لقا�صي عطية �صالح �ل�صع�د، حب�ص 
�لبلطجة  مار�ص  �أن  بعد  �صن��ت   3 ملدة  عاما،   24 �لعمر  من  يبلغ  �صاب 
على �صخ�ص طاعن بال�صن و�صربه باأد�ة حادة يف بطنه مرتني من �أجل 

�حل�ص�ل منه عن�ة على مبلغ 30 دينار�.
ترويع  بق�صد  �لق�ة  ��صتخد�م  بجرمية  �ل�صاب  �ملحكمة  ود�ن��ت 
�ملجني عليه و�إحلاق �لأذى به و�صلب ماله خالفا لأحكام �ملادة �أ / 415 
/ ب مكررة من قان�ن �لعق�بات، و�صيك�ن �لقر�ر قابال لال�صتئناف �أمام 
�ملحكمة �ملخت�صة بذلك، كما قررت م�صادرة كل �مل�صب�طات يف �لق�صية.

وبينت �ملحكمة يف قر�رها، �أن �ملد�ن طلب من عامل يف حمل جتاري 
بعمان مبلغ 30 دينار� عن�ة، �إل �أن �لعامل �ت�صل ب�صاحب �ملحل �لذي 
 81 �لعمر  من  �لبالغ  �ملحل  �صاحب  و�لد  وح�صر  �ملبلغ،  �إعطاءه  رف�ص 
عاما وحاول ثني �ملد�ن عن طلبه �إل �أن �جلاين قام بطعنه باأد�ة حادة 
مرتني يف بطنه، ثم طعن �صاحب �ملحل، وجرت �ملالحقة و�ل�صك�ى �إىل 

�أن ثبت للمحكمة قيام �جلرمية بكامل �أركانها.
و�أ�صدرت  �لق�صية،  يف  �أ�صخا�ص  ثالثة  ل�صهادة  �ملحكمة  و��صتمعت 
حكمها وجاهيا بحق �ملد�ن، وثبت لديها �أن غاية �ملد�ن من ��صتعر��ص 
�لق�ة، ه� ترويع �لنا�ص وتخ�يفهم و�إحلاق �لأذى بهم وفر�ص �ل�صط�ة 
�أحلق �لأذى �جل�صدي  �أم��لهم وه� ما حتقق فعال، حيث  عليهم و�صلب 
بامل�صتكني.      تابع �ص2

*وكاالت 
�إن  بيان  يف  �أفريقيا  يف  �لأمريكية  �لقيادة  قالت 
�صربة ع�صكرية �أمريكية �أدت �إىل مقتل نح� 30 من 
بلدة  من  بالقرب  �ملت�صددة  �ل�صباب  حركة  م�صلحي 
جلعد �ل��قعة يف و�صط �ل�ص�مال و�لتي �صهدت قتال 

عنيفا بني �جلي�ص �ل�ص�مايل وم�صلحني.
�جلي�ص  و�صفها  �لتي  �لعملية  �أن  �لبيان  و�أ�صاف 
�لنف�ص”  للدفاع عن  “�صربة منظمة  باأنها  �لأمريكي 
�صمايل  كيل�مرت�   260 نح�  بعد  على  �جلمعة  ُنفذت 
�ل�طنية  �لق��ت  تعر�صت  حيث  مقدي�ص�  �لعا�صمة 
م�صلحي  من   100 على  يزيد  مما  لهج�م  �ل�ص�مالية 

حركة �ل�صباب.
�ل��ذر�ع  �أفريقيا،  يف  �لأمريكية  �لقيادة  وقالت 
�لع�صكري ل�ج�د �حلك�مة �لأمريكية يف �لقارة، �إنه 

مل ي�صب �أو ُيقتل مدني�ن يف �ل�صربة.
و�أ�صافت �أن ثالث �صيار�ت دمرت.

ع�صكرية  ق��اع��دة  �ل�����ص��ب��اب  م�صلح�  و�ق��ت��ح��م 
جن�د  �صبعة  وقتل��  �جلمعة  جلعد  يف  �ص�مالية 
�ل�ص�مالية  �حلك�مة  ذكرته  ملا  وفقا  �لأق��ل،  على 

ر �مل�صلح�ن �صيار�ت ملغ�مة  و�جلماعة �ملت�صددة. وفجَّ
نهاية  يف  �صدهم  مت  لكن  �أ�صلحتهم  ن��ري�ن  و�أطلق�� 

�ملطاف.
�إن  بيان  يف  �ل�ص�مالية  �لإع���الم  وز�رة  وق��ال��ت 
حركة  مقاتلي  من   100 قتلت  �ل�ص�مالية  �ل��ق����ت 
عليها  مثبت  �صغرية  �صاحنات  خم�ص  ودمرت  �ل�صباب 

مد�فع.

وتقاتل حركة �ل�صباب منذ عام 2006 لالإطاحة 
باحلك�مة �ملركزية يف �لبالد وتطبيق حكمها �خلا�ص 

على �أ�صا�ص �لتف�صري �ملت�صدد لالإ�صالم.
و�صلط هج�م �جلمعة �ل�ص�ء على �لتهديد �لهائل 
�ل�ص�مايل،  للجي�ص  �ل�صباب  حركة  ت�صكله  �ل��ذي 
م��جهة  يف  �حلك�مة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  رغم 
�لعام  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  م��ع  �ملتحالفني  �ملت�صددين 

�ملا�صي.

*وكاالت
ك�صفت تقارير غربية عن زيارة منتظرة 
بلينكن  �أنت�ين  �لأمريكي  �خلارجية  ل�زير 
�إ�صارة  يف  �ملقبل؛  فرب�ير  مطلع  �ل�صني،  �إىل 
�لق�تني  بني  �لت�تر  م�صت�ى  تخفيف  �إىل 
يف  رئي�صيهما  بني  حمادثات  بعد  �ملتناف�صتني 
من  ن�فمرب  يف  بايل،  �لإندوني�صية  �لعا�صمة 

�لعام �ملا�صي.
با�صم  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
�خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة، ه��ال��ة غ��ري��ط، يف 
ني�ز  “�صكاي  مل���ق��ع  خ��ا���ص��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 
عربية”، �إن “هذه �لرحلة كان قد �أعلن عنها 
بنظره  �جتماعه  بعد  بايدن  ج�  �لرئي�ص 
ووز�رة  ب���ايل،  يف  بينغ  ج��ني  �صي  �ل�صيني 
لها«.  �لتح�صري  على  �لآن  تعمل  �خلارجية 
يف  بلينكن  �أنت�ين  مباحثات  تفا�صيل  وب�صاأن 
تبني  “�لرحلة  �أن  غريط  �أو�صحت  بكني، 
مبدئيا على �ملناق�صات �لتي د�رت بني بايدن 
�إىل  وتهدف  �ملختلفة،  �مللفات  ب�صاأن  و�صي 

�إبقاء قن��ت �لت�صال مفت�حة مع �ل�صني«.
مزيد  ع��ن  �لإع���الن  “�صيتم  و�أ���ص��اف��ت: 
�ل�قت  يف  �لرحلة  هذه  ح�ل  �لتفا�صيل  من 

�ملنا�صب«.

ل�زير  �لأوىل  بلينكن  زي���ارة  و�صتك�ن 
�أكت�بر  منذ  �ل�صني  �إىل  �أم��ريك��ي  خارجية 
مايك  �ل�صابق  �ل�زير  �لتقى  عندما   ،2018

ب�مبي�، نظريه �ل�صيني و�نغ يي يف بكني.
�مل�صت�ى  رفيعة  �لجتماعات  تلك  وتاأتي 
بكني  ب��ني  �لعالقات  ت�تر  ��صتمر�ر  و�صط 
بعد  كبري  ب�صكل  ت�صاعدت  و�لتي  وو��صنطن، 
زيارة رئي�صة جمل�ص �لن��ب �ل�صابقة، نان�صي 

بيل��صي، �إىل تاي��ن �لعام �ملا�صي.
و��صنطن  يف  مقيم�ن  دبل�ما�صي�ن  وقال 
ل�صحيفة  بلينكن،  �صفر  بخطط  در�ي��ة  على 
�صيلتقي يف بكني مع  �لأخري  �إن  “ب�ليتيك�”، 
ي�مي  جانغ  ت�صني  �ل�صيني  �خلارجية  وزير 
تلك  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت  فرب�ير.  و6   5
كان  �إذ�  ما  ملعرفة  �ختبار�  “تعد  �ل��زي��ارة 
ملزيد  �لطريق  مهد  قد  و�صي  بايدن  �جتماع 
وقت  يف  �لبلدين،  بني  �ملثمرة  �لعالقات  من 
ب�صاأن  ت���ت��ر�  �أك��ر  �لعالقة  فيه  �أ�صبحت 
ق�صايا تاي��ن و�ل�صيا�صة �لتجارية وخماوف 
حق�ق  جمال  يف  بكني  �صجل  ب�صاأن  و��صنطن 
�لإن�صان. ومن �ملرجح �أي�صا �أن يطالب بلينكن 
رفيعة  �لثنائية  �لت�����ص��الت  تعليق  برفع 
مكافحة  يف  �لتعاون  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل�صت�ى، 

بعدما  �لع�صكرية،  و�ملناق�صات  �مل��خ��در�ت 
�ملا�صي،  �أغ�صط�ص  يف  ذلك  على  بكني  �أقدمت 

رد� على زيارة بيل��صي لتاي��ن.
من  وف��د  �أج���رى  �ملا�صي،  �ل�صهر  وخ��الل 
م�صاعد  بقيادة  �لأمريكيني،  �مل�ص�ؤولني  كبار 
د�نيال  �آ�صيا،  �صرق  ل�ص�ؤون  �خلارجية  وزير 
�لق�مي  �لأمن  كريتنربينك، ومديرة جمل�ص 
حمادثات  روزنربغر،  ل���ر�  وتاي��ن،  لل�صني 
�صيه فينغ  �ل�صيني  نائب وزير �خلارجية  مع 
بهدف  لبكني،  �مل��ج��اورة  لنغفانغ  مدينة  يف 

مناق�صة زيارة بلينكن.
خالل  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
لل�صيا�صة،  �صيكاغ�  جامعة  معهد  يف  ت��جده 
�ل�صني”،  مع  �لت�تر  يف  “�نخفا�صا  هناك  �إن 
لكنه عربرّ جمدد� عن “قلقه” حيال تاي��ن.

�خلارجية  وزي���ر  م�صاعد  نائبة  ور�أت 
�ل�صابقة، �ص�ز�ن �صريك، �أن زيارة بلينكن �إىل 
�ل�صي�عي  �حلزب  كان  �إذ�  ما  “�صت��صح  بكني 
حت�ل  م�ؤخر�  �أجرى  �لذي  �حلاكم،  �ل�صيني 
�ملتعلقة  �ل�صيا�صات  يف  مفاجئا  بر�غماتيا 
�صيا�صاته  جلعل  م�صتعد�  ك���رون��ا،  ب���ب��اء 
�خلارجية و�ملحلية �لأخرى معتدلة، لتقليل 

�لتكاليف �لناجمة عنها يف �ل�صني«.

*عمان 
ر جمل�ص �ل�زر�ء يف جل�صته �لتي عقدها �لأحد،  قرَّ
�خل�صاونة،  ب�صر  �لدكت�ر  �ل����زر�ء  رئي�ص  برئا�صة 
ل  معدِّ نظام  مل�صروع  �مل�جبة  �لأ�صباب  على  �مل��فقة 
ة ل�صنة  لنظام �لبحث �لعلمي لتط�ير �لعمليَّة �لرتب�يَّ
�أي  �صريع و�لَررّ 2023م؛ متهيدً� لإر�صاله �إىل دي��ن �لَترّ

ل�صتكمال �إجر�ء�ت �إ�صد�ره ح�صب �لأ�ص�ل.
وياأتي م�صروع �لنِّظام لغايات تعزيز �لبحث �لعلمي 
ة، �لذي يقع �صمن مهام �إد�رة  لتط�ير �لعمليَّة �لرتب�يَّ
�لعام  بالأمني  �ملرتبطة  ب�ي  �لرتَّ و�لبحث  �لتَّخطيط 
بية و�لتَّعليم. ة و�ملاليَّة يف وز�رة �لرتَّ لل�ص�ؤون �لإد�ريَّ

ى هذه  ومب�جب م�صروع �لنَّظام، �صيتمُّ تغيري م�صمَّ
بية  �لرتَّ ل���ز�رة  �لإد�ري  �لتَّنظيم  نظام  يف  �لإد�رة 
مبا  وتعديالته،  2001م  ل�صنة   )46( رقم  و�لتَّعليم 

يكفل �أد�ءها للمهام �ملن�طة بها.
متديد  على  �مل��فقة  �ل����زر�ء  جمل�ص  ر  ق��رَّ كما 
نة  �ملت�صمِّ ابقة  �ل�صَّ �ل���زر�ء  جمل�ص  ب�قر�ر�ت  �لعمل 
ريبة  منح �إعفاء�ت ل�صركة �لكهرباء �لأردنيَّة من �ل�صَّ
ور�ص�م  �جلمركيَّة  �ص�م  و�لرُّ �ملبيعات  على  ة  �لعامَّ
�ل�صتري�د ملدة عام، على �أن يتمَّ �لنَّظر يف متديد هذ� 
ركة  خ�صة �ملمن�حة لل�صَّ ة �لرُّ ًا خالل مدَّ �لقر�ر �صن�يَّ

�أعاله.
عدد  على  �ل�زر�ء  جمل�ص  و�فق  �آخر،  �صعيد  على 
يف  ت�قيعها  �ملن�ي  و�لتَّط�ير  �لتَّعاون  �تفاقيَّات  من 
وتف�ي�ص  �مل���ر�أة،  ومتكني  ��اق��ة  و�ل��طَّ �مل��ي��اه  جم��الت 

�ل�زر�ء �أ�صحاب �لخت�صا�ص لت�قيعها.

اقة واملراأة احلكومة توافق على اتفاقيات للمياه والطَّ

*عمان
�أمين  �ملغرتبني  و�ص�ؤون  ووزير �خلارجية  �ل�زر�ء  رئي�ص  نائب  �أكد 
�لدوليني  �ل�صركاء  مع  و�لتن�صيق  بالعمل  �لأردن  ��صتمر�ر  �ل�صفدي، 
بتقدمي  �ل��دويل  �ملجتمع  ��صتمر�ر  ل�صمان  �لالزمة  �جله�د  ح�صد  يف 
�لدعم �ملايل �لالزم ل�كالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�صغيل �لالجئني 
تلقاه  هاتفيا  �ت�صال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �لفل�صطينيني)�لأونرو�(. 
�ل�صفدي، �لأحد، من �ملف��ص �لعام لالأونرو� فيليب لز�ريني، يف �إطار 
�لتن�صيق �لد�ئم و�مل�صتمر لبحث �صبل م��جهة �لتحديات �لتي ت��جهها 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  بقر�ر  �ل�صفدي،  ورح��ب  �ل�كالة. 
متديد ولية �ل�كالة �صهر كان�ن �لأول �ملا�صي، م�صددً� على مركزية 
�لدور �لذي تق�م به يف تقدمي �خلدمات �حلي�ية ل� 5.7 ملي�ن لجئ 
وعلى  �لأممي،  تكليفها  ووفق  �خلم�ص  عملياتها  مناطق  يف  فل�صطيني 
دورها يف جه�د تكري�ص �لأمن و�ل�صتقر�ر �لإقليميني، وعلى �صرورة 
��صتمر�ر �ل�كالة بعملها �إىل حني حل ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني 
رقم  �لقر�ر  فيها  مبا  �ل�صلة  ذ�ت  �لدولية  و�لقر�ر�ت  �ملرجعيات  وفق 
�لذي  �لدولتني  حل  �أ�صا�ص  على  و�صامل  ع��ادل  حل  �صياق  ويف   194
وعا�صمتها  �ل�صيادة  ذ�ت  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  قيام  يج�صد 

�لقد�ص �ملحتلة على خط�ط �لر�بع من حزير�ن لعام 1967.
�لأون��رو�  وكالة  مت�يل  م�صادر  تن�يع  �صرورة  �ل�صفدي،  و�أك��د 
و�صمان ��صتد�متها، يف �إطار مبد�أ �لت�صاركية يف حتمل �لأعباء، ودع�ة 

�ملانحني لتقدمي تعهد�ت متعددة �ل�صن��ت و�للتز�م بها.
ح�صد  يف  �لأردن  بها  يق�م  �لتي  �جله�د  لز�ريني  ثمن  جانبه  من 
�لالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  �ملتحدة  �لأمم  ل�كالة  �ل��دويل  �لدعم 

�لفل�صطينيني )�لأونرو�(.

ال�صفدي يوؤكد ا�صتمرار االأردن 
بح�صد الدعم الدويل لالأونروا

*عمان
�لإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  دول  �أن��ب��اء  وك��الت  �حت��اد  �أد�ن 
�أم��ام  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  من  ن�صخة  ح��رق  �لعبار�ت  باأ�صد  )ي���ن��ا(، 
�ل�صفارة �لرتكية يف �صت�كه�مل، بال�ص�يد، وبرتخي�ص من �ل�صلطات 

�ل�ص�يدية.
�لذي يعد جرمية  �لعمل  �أنَّ مثل هذ�  بيان   و�أكد �لحتاد، يف 
وتكر�رً�  م��ر�رً�  �ملتطرف  �ليمني  من  عنا�صر  و�رتكبته  كر�هية، 
�آخر  مثاًل  وي�صكل  �ملقد�صة،  قيمهم  ويهني  �مل�صلمني،  ي�صتهدف 
و�لكر�هية  �لإ�صالم�ف�بيا  �إليه  و�صلت  �لذي  �ملقلق  �مل�صت�ى  على 

و�لتع�صب وكر�هية �لأجانب.
ودعا �لحتاد �ل�صلطات �ل�ص�يدية �إىل وقف هذه �لعتد�ء�ت 
�ملتكررة على م�صاعر �مل�صلمني ومقد�صاتهم، مبا من �صاأنه �لإ�صهام يف 

تعزيز �لت�صامح و�لتعاي�ص، ونبذ �لكر�هية و�لتطرف.
باإحر�ق  �ملتطرفني  �أحد  ب�صدة قيام  �لعربي  �لربملان  و��صتنكر 
يف  �لرتكية  �جلمه�رية  �صفارة  �أمام  �ل�صريف  �مل�صحف  من  ن�صخة 

�لعا�صمة �ل�ص�يدية �صت�كه�مل.
وت�صريعات  ق��نني  �صن  �إىل  بيان،  يف  �لعربي  �لربملان  ودع��ا 
دولية جترم �لإ�صاءة للمقد�صات �لدينية وت�فر �حلماية �لالزمة 
مع  �مل�صاو�ة  قدم  على  �لدينية  �صعائرهم  ممار�صة  يف  للم�صلمني 

جميع �لأديان �لأخرى.
هذه  وجت��رمي  م�ص�ؤولياته  بتحمل  �ل��دويل  �ملجتمع  وطالب 
�لأفعال �ملرف��صة جملة وتف�صيال، و�لتي تتنافى مع جميع �لقيم 
و�ملبادئ �لإن�صانية و�لأخالقية، وت�صتفز �مل�صلمني وت�ؤجج م�صاعر 

�لكر�هية و�لعنف، وت�صتهدف زعزعة �لأمن و�ل�صتقر�ر.
�ملمار�صات  تلك  تد�عيات  خط�رة  من  �لعربي  �لربملان  وحذر 
�صرورة  على  م�صدد�  �لإن�صان،  حلق�ق  خطري�  �نتهاكا  تعد  �لتي 
�لدينية،  �لرم�ز  �حرت�م  ووج�ب  و�لعنف،  �لكر�هية  خطاب  نبذ 
و�لبتعاد عن �إثارة �لكر�هية بالإ�صاءة لالأديان و�ملقد�صات وعلى 

�صرورة ن�صر قيم �لت�صامح.
تكر�ر  ح���ل  عاجل  حتقيق  بفتح  �ل�صريف  �لأزه���ر  وطالب 
عن  بخطرها  تقل  ل  �لتي  �لدينية  للمقد�صات  �لإ�صاءة  ح����دث 

�لهجمات �لإرهابية.
و�صدد على �أن �ل�صماح له�ؤلء �ملجرمني بتكر�ر هذه �ل�صتفز�ز�ت 
حتت �صعار “حرية �لتعبري”؛ ه� ت��ط�ؤ منب�ذ يعيق جه�د �ل�صالم 

وح��ر �لأديان و�لت���صل بني �لعاملني �لإ�صالمي و�لغربي.
كما د�ن �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، �أحمد �أب� �لغيط، 
باأ�صد �لعبار�ت قيام �أحد �ملتطرفني باإحر�ق �مل�صحف �ل�صريف يف 

�لعا�صمة �ل�ص�يدية �صت�كه�مل.
تابع �ص7

ريبة منح إعفاءات لشركة الكهرباء األردنيَّة من الضَّ ادانة وا�صعة حلرق ن�صخة 
من القراآن الكرمي يف �صتوكهومل

ويوؤكد اأن التعر�س للمقد�صات والرموز الدينية مرفو�س وم�صتنكر 
وي�صتوجب املالحقة، الأنه ي�صرب اأ�ص�س ال�صالم والتعاون االأممي 

ويوؤّجج الفنت ويبث روح الكراهية والتمييز وي�صّجع على التطرف، 
يف وقت نحن باأم�ّس احلاجة لزرع بذور املحبة يف العامل، ولطاملا 
حافظ لبنان على هويته التعددية وكان مثااًل للعي�س امل�صرتك 

والتالقي بني خمتلف مكوناته."

العليا  الهيئة  م�صت�صار  "يدين 

ملجل�س الوحدة االقت�صادية 

العربية النقيب 

�صربـــل قرقــمـــــاز 
وي�صتنكر حرق  القراآن الكرمي  

يف  ال�صويد 

"ادانـــــــــة"

االأوقاف تدعو الأداء �صالة 
مفتي اململكة يعلن اال�صت�صقاء الثالثاء املقبل

اليوم غرة �صهر رجب *عمان 
دعت وز�رة �لأوقاف و�ل�ص�ؤون و�ملقد�صات �لإ�صالمية، �إىل �لإكثار من �ل�صتغفار 
�هلل  �إىل  و�خل�ص�ع  و�لت�صرع  و�ل�ص�م  �أهلها،  �إىل  �ملظامل  ورد  و�لذكر  و�لت�بة 
�ل�ز�رة يف تعميم ل�زير �لأوقاف و�ل�ص�ؤون و�ملقد�صات  تعاىل طلبا للغيث. وقالت 
�إحياء  �ل�ز�رة على  �إنه وحر�صا من  �لدكت�ر حممد �خلاليلة، �لأحد،  �لإ�صالمية 
�صنة �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم يف �إقامة �صالة �ل�صت�صقاء عند تاأخر نزول 
�ملطر، فقد قررت �ل�ز�رة �إقامة �ل�صالة يف جميع م�صاجد �ململكة لهذ� �لأ�صب�ع بعد 
�صالة ع�صر ي�م �لثالثاء �مل��فق 24 كان�ن �لثاين 2023. ودعا �خلاليلة مديري 

مديريات �لأوقاف باململكة �إىل �لتعميم على �لأئمة لأد�ء �صالة �ل�صت�صقاء.

*عمان
�أعلن �صماحة مفتي عام �ململكة �ل�صيخ 
�لإثنني  �لي�م  �أن  �خل�صاونة  �لكرمي  عبد 

ه� غرة �صهر رجب
لعام 1444 هجرية، �مل��فق 23 كان�ن 

�لثاين 2023. م  2023 �ل������ث������اين   ك�����ان������ن    23 �مل���������ف�������ق   ه���������      1444 رج��������ب     1 �لإث������ن������ني 
/  )2509( �ل�����������ع�����������دد    / �ل�������������ص������اب������ع������ة  www.omamjo.com�ل�������������ص������ن������ة 

 مصنع الدوايمة للصوبات

 المدير العام 

جمال الزعاترة/ ابو جواد

 �صعادة النقيب 
 �صربل قرقماز  

م�صت�صار الهيئة العليا ملجل�س 
الوحدة االقت�صادية العربية



*عّمان 
وم�صروع  و�لتط�ير  للبحث  �ل�طني  �ملركز  وقع 
�لعلمي  �لبحث  نتائج  وتتجري  �لتكن�ل�جيا  “نقل 
يف  لالبتكار  �حلك�مية  �مل�صرتيات  من���ذج  خ��الل  من 
�تفاقيات   ،)PPI4MED( �مل��ت������ص��ط«  منطقة 
�أوروب���ي���ة- “�صبكة  م�����ص��اري��ع:  ممثلي  م��ع  ت��ع��اون 
من  لالبتكار�ت  �لأ�ص��ق  ��صتقطاب  ل  ت�صهرّ مت��صطية 
 )EMPHASIS( و�ملت��صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات 
ريادة  لدعم  م�صتد�مة  ح�صرية  تنم�ية  “حل�ل  و 
متقدمة،  و”مهار�ت   )U-SOLVE( �لأع��م��ال« 
و�لأخ�صر  �لأزرق  �لقت�صاد  يف  وت�عية  وت�ظيف، 
من �أجل �ل�صباب، �ل NEETs و�لن�صاء �ملت��صطيني« 
عرب  �ل��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  م��ن  �مل��م���ل��ة   )MYSEA(

.)ENI CBC Med( حلدود�
�تفاقيات  ف��اإن  �مل��رك��ز، �لأح���د،  بيان  وبح�صب 
�لتعاون، �لتي وقعها عن �ملركز مديرة �لتعاون �لدويل 
�ملهند�صة   »PPI4MED« م�صروع  ومن�صقة  فيه 
و�لتكن�ل�جيا  �لعل�م  جامعة  ممثل  مع  �لأق��رع،  مها 
و   »U-SOLVE  « EMPHASIS«و  وم�صاريع 
�ل��رب،  �أب���  فهمي  �لدكت�ر  �لأردن  يف   »MYSEA«
ُت�صلط �ل�ص�ء على �لأهد�ف و�لأول�يات و�لتحديات 

�مل�صرتكة يف منطقة �ملت��صط.

على   »EMPHASIS« م�����ص��روع  وي��ع��م��ل 
�ملفت�ح  لالبتكار  مت��صطي  نظام  �إن�صاء  يف  �مل�صاركة 
�لب��ت��ك��ار  �أن��ظ��م��ة  رب���ط  حت�����ص��ني  ب��ه��دف  )OI(؛ 
�لتدفقات  ت�صهيل  خ��الل  من  �ملنطقة  يف  �مل��ج��ز�أة 
�ل�صغرية  �ل�صركات  ومتكني  �حلدود،  عرب  �ملعرفية 
من  لال�صتفادة  �ملطل�بة  ب��امل��ه��ار�ت  و�ملت��صطة 
جمالت  �إىل  وحت�يلها  �خلارجية  �ملعرفة  قاعدة 
قيًمة وحمددة ميكن �أن حت�ل حتديات �ل�صتد�مة 
مثل �لأغذية �لزر�عية و�لطاقة و�مل��د �إىل فر�ص 

عمل.
وب��ح�����ص��ب �ل���ب���ي���ان، ف�����اإن م���ن ����ص���اأن م�����ص��روع 
�لنتائج  ��صتيعاب  �إىل  ي���ؤدي  �أن   »EMPHASIS«
�صغرية  �صركات  لتحديد  �مل�صاريع  م��ن  �صل�صلة  م��ن 
�لنظام  مع  للتعامل  ��صتعد�دها  وتقييم  ومت��صطة، 
�ملت��صطي لالبتكار �ملفت�ح وتقدمي خدمات ��صت�صارية 
�لبتكارية  قدرتها  لتعزيز  ق�صائم؛  �صكل  على  لها 
من  خمتلفة  مر�حل  تغطي  بحيث  �صر�كات،  لبناء 
عرب  �مل�صرتك  �لنهج  �صيك�ن  �إذ  �لبتكارية،  رحالتهم 
من  �ل�صتد�مة  �أجند�ت  ملعاجلة  ق�ًيا  �إجر�ًء  �لدول 

خالل ��صتيعاب فعال لالأ�ص��ق ملخرجات �لبحث.
�أهد�ف  ينفذ   »U-SOLVE« يف حني �أن م�صروع
�ملناطق  يف  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية 

على  ومرنة  م�صتد�مة  �ملدن  جعل  بهدف  �حل�صرية؛ 
�لبيئية  �لنظم  حي�ية  �أن  �صيما  ول  �لط�يل،  �ملدى 
�ملبتكرة  �حلل�ل  ت�صميم  يف  ُت�صهم  �لأعمال  لريادة 
لتغري  �ل�صلبية  �لآث��ار  على  �إيجابي  تاأثري  لها  �لتي 

�ملناخ.
تعزيز  �إىل   »U-SOLVE« م�صروع  وي��ه��دف 
�ملناطق �حل�صرية مع  �ل�صباب يف  �لأعمال  رو�د  دعم 
�لرتكيز على �لبيئة و�لتنمية �مل�صتد�مة، عرب �إيجاد 
على  �لقائمة  لالإ�صرت�تيجيات  جتريبية  م�صار�ت 
�مل�صت�ى �ملحلي، مالئمة لبلد�ن �ملت��صط، حيث يجري 
ت�جيه طاقة ريادة �مل�صاريع نح� �لتنمية �لإقليمية 

�مل�صتد�مة و�ملتكاملة.
مهار�ت  حتديد  �إىل   »MYSEA« يهدف  بينما 
خالل  م��ن  ومطل�بة  م���ج���دة  مهنية  و�حتياجات 
�لتدريب �مل�جه، و�إ�صر�ك م�ؤ�ص�صات �لتعليم و�لتدريب 
حتالفات  ت�صجع  �لتي  و�ل�صركات  و�ملهني  �لتقني 
�ملهار�ت �لقطاعية من خالل �لتلمذة �ملهنية، �لتدريب 

و�لتمرين �أثناء �لعمل.
فر�صا  يتيح  �أن   »MYSEA« م�صروع  �صاأن  ومن 
لل�صابات و�لفئة �لأقل حًظا لتطبيق �ملهار�ت �لناعمة 
�لتدريب،  ف��رتة  خ��الل  تعلمها  ج��رى  �لتي  و�ل�صلبة 
خمططات  وتنفيذ  �خل���رب�ت  لتبادل  منرب  وت���ف��ري 

وطنية للت�ظيف ل�صالح �ل�صباب.
م�صروع  فه�   ،»PPI4MED« م�صروع  عن  �أم��ا 
�لبح�ث  نتائج  وتتجري  �لتكن�ل�جيا  نقل  �إىل  يهدف 
يف  لالبتكار  �حلك�مية  �مل�صرتيات  خالل  من  �لعلمية 

منطقة �ملت��صط، بح�صب �ملهند�صة �لأقرع.
وعر�ص  �إن�صاء  �إىل  يهدف  �مل�صروع  �أن  و�أو�صحت 
من�ذج لنقل �لنتائج من مر�كز �لبح�ث �إىل م�صرتين 
�ل�����ص��ن��اع��ة، و���ص��رك��ات �صغرية  ح��ك���م��ي��ني، وق��ط��اع 
م�صرتك  ت�صميم  خ��الل  من  و�أ�صخا�ص،  ومت��صطة 
عابر  وخمترب  حملية  �أفكار  خمترب�ت   5 يف  للحل�ل 
�مل�صرتيات  ل�نم�ذج  عملية   12 وتنفيذ  ل��ل��ح��دود 
وعي  لزيادة  �ملت��صط  منطقة  يف  لالبتكار  �حلك�مية 
�إ�صرت�تيجية  ك��اأد�ة  با�صتخد�مه  �ل�صيا�صات  �صناع 
بلد  كل  يف  �لعل�م  �صيا�صة  من  كجزء  �لنتائج  لنقل 

معني.
�أن  ميكن  �أنه  �إىل  للبيان،  وفًقا  �لأق��رع،  و�أ�صارت 
�أد�ة  لالبتكار  �حلك�مية  �مل�صرتيات  من���ذج  يك�ن 
حت�يلية لل�صيا�صات �لعلمية ونتائج �لبحث و�لتط�ير 
�مل�صاريع  �صتظهر  حيُث  �لعام،  �لقطاع  مي�لها  �لتي 
بلد�ن   5 يف  تنفيذها  �صيجري  �ل��ت��ي  �لتجريبية 
�ملجتمعات  لتحديات  �لت�صدي  يف  �لنم�ذج  �إمكانات 

�لرئي�صة.

*عمان 
طالب رئي�ص جلنة �لزر�عة و�ملياه و�لبادية 
�إيجاد  ب�صرورة  �لعالقمة،  حممد  �لنيابية، 
حل�ل جذرية مل��ص�ع �أثمان �ملياه �ملرتتبة على 

مز�رعي مناطق �لأزرق.
ح��دي��ث �ل��ع��الق��م��ة ج���اء خ���الل ت��روؤ���ص��ه 
وزير  بح�ص�ر  عقدته،�لأحد،  للجنة  �جتماعا 
�لدولة  ووزي���ر  �لنجار،  حممد  و�ل���ري  �مل��ي��اه 
عام  و�أمني  منروقة،  نان�صي  �لقان�نية  لل�ص�ؤون 
ورئي�ص  �ل�صبلي،  عبد�حلكيم  �ملالية  وز�رة 
ورئي�ص  �مل��ج��ايل،  �إب��ر�ه��ي��م  �ملحا�صبة  دي�����ن 
من  وع��دد  �لرو��صدة،  ع���دة  �ملز�رعني  �حت��اد 

مز�رعي منطقة �لأزرق.
عمل  خطة  و�صع  �أهمية  �لعالقمة  و�أك��د 
جميع  م��ع  و�لت�صاركية  �لتعاون  على  مبنية 
تع�د  �ل��زر�ع��ة  بقطاع  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
ت�صري  �للجنة  �أن  م�صيفا  �جلميع،  على  بالنفع 
�أهمية  �لتي ت�كد  �ل�صامية  �مللكية  �لروؤى  وفق 

وتط�ير �لقطاع �لزر�عي و�لنه��ص به.
“�لزر�عة  �أن  على  نف�صه  �ل�قت  يف  و�صدد 

�لنيابية” �صتعمل على دعم �ملز�رعني و�ل�ق�ف 
لنيل  و���ص���ل  �لق�صايا،  ك��ل  يف  جانبهم  �إىل 

مطالبهم �مل�صروعة.
كما �أكد �لعالقمة و�أع�صاء �للجنة �صرورة 
�لأزرق  مز�رعي  و�إعفاء  �ملياه،  �أ�صعار  تخفي�ص 
بالإ�صافة  عليهم،  �ملرتتبة  �ملياه  �أث��م��ان  من 
كل  وتذليل  �لأزرق  ح��ص  ت�صعري  �إع��ادة  �إىل 

�ملعيقات �لتي ت��جههم.
�للجنة  �أع�����ص��اء  �ل��ن����ب  �أك���د  ب��دوره��م، 
�صرورة بحث �ملعيقات و�لتحديات �لتي ت��جه 
�لطاقة،  كلف  �رتفاع  م�صاكل  �صيما  �لقطاع، 
وتف�ي�ص  �ملياه،  وفات�رة  و�لنقل،  و�لعمالة، 
على  �ملفرو�صة  �ل�صر�ئب  عن  ف�صاًل  �لأر��صي، 

مدخالت وخمرجات �لقطاع �لزر�عي.
�إن وز�رته معنية  �لنجار، من ناحيته، قال 
و�لتعليمات  و�لأن��ظ��م��ة  �ل��ق����ن��ني  بتطبيق 
�ملعم�ل بها، م�صيفا نحن جهة تنفيذية، مبعنى 

�أننا ُننفذ �لقان�ن.
و�أ�صار �إىل �أن �لإعفاء يتم من خالل ت�جيه 
كتاب �إىل جمل�ص �ل�زر�ء، م�ؤكًد� �أن �ل�ز�رة من 

مناق�صته يف  �ملطلب عند  �صتدعم هذ�  ناحيتها 
جمل�ص �ل�زر�ء.

�أي  معاجلة  �إن  قالت  جانبها،  من  منروقة 
�أن  م�صيفة  قان�ين،  �صند  �إىل  بحاجة  م�صكلة 
كانت  حال  يف  �لبئر،  على  �ملياه  عد�د  تركيب 
“مرخ�صة”، ولي�صت م�صجلة يف وز�رة  �لأخرية 

�ملياه و�لري.
وز�رت��ي  بني  تن�صيقا  هناك  �أن  و�أو�صحت 

�ملالية و�ملياه يف هذ� �ل�صاأن.
�لنجار ومنروقة  �أكد  نهاية �لجتماع،  ويف 
�لأزرق  م��ز�رع��ي  م�صكلة  حل��ل  ��صتعد�دهما 
�إيجاد  بهدف  �ل����زر�ء،  جمل�ص  على  وعر�صها 

�حلل�ل �ملنا�صبة لهم.
�لأزرق  مزر�عي  مطالب  تلخ�صت  ذلك  �إىل 
ب�����ص��رورة �ع��ت��م��اد �ح��ت�����ص��اب ك��م��ي��ات �مل��ي��اه 
�لعد�د  قر�ءة  ح�صب  �ملزرعة  د�خل  �مل�صتهلكة 

�ملثبت على كل بئر مرخ�ص، وزيادة
�لرت��زية  �لآبار  مياه  با�صتخد�م  �ل�صماح 
�صرورة  �إىل  د�ع��ني  �ململكة،  مناطق  كباقي 
�حت�صاب تعرفة م�حدة للمرت �ملكعب من �ملياه.

*عمان 
و�ل�صتثمار  �لق��ت�����ص��اد  جلنة  �أق���رت 
�لأح��د،  عقدته  �جتماع  خ��الل  �لنيابية، 
�لنائب عمر �لنرب، عدد� من م��د  برئا�صة 
�ملناف�صة  لقان�ن  �ملعدل  �لقان�ن  م�صروع 
وزيري  بح�ص�ر  �لنرب،  وقال   .2022 ل�صنة 
�ل�����ص��ن��اع��ة و�ل��ت��ج��ارة و�ل��ت��م���ي��ن وزي��ر 
لل�ص�ؤون  و�لدولة  �ل�صمايل،  ي��صف  �لعمل 
جلنة  ورئي�ص  منروقة،  نان�صي  �لقان�نية 
جمل�ص  يف  �لجتماعية  و�لتنمية  �لعمل 
غرف  عن  وممثلني  م��ر�د،  عي�صى  �لأع��ي��ان 
و�صعت  �للجنة  �إن  و�ل��ت��ج��ارة،  �ل�صناعة 
على  �جل���ه��ري��ة  �ل��ت��ع��دي��الت  م��ن  جملة 
�إىل حظر  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان���ن  م�����ص��روع 
�ملمار�صات �لتي تعيق �ملناف�صة �لعادلة ومنع 
وذلك  و�حتكاره  �ل�ص�ق  ��صتغالل  �إ���ص��اءة 
�أعلى معايري �لعد�لة وعدم  ل�صمان حتقيق 

�لتجاوز على حق�ق وو�صع �صغار �لتجار.
�صتاأخذ بعني �لعتبار  �للجنة  �أن  و�أكد 
�ملقدمة  و�ل��ت������ص��ي��ات  �مل��ق��رتح��ات  جميع 
�لقطاع  وم���ؤ���ص�����ص��ات  ���ص��رك��ات  م��ن  �إل��ي��ه��ا 
بغية  وذلك  خربة،  بيت  باعتباره  �خلا�ص 

روؤية  ي��كب  ع�صري  قان�ن  �إىل  �ل��ص�ل 
�لتحديث �لقت�صادي �لتي من �صاأنها تذليل 
�حلرة  �ملناف�صة  على  و�حلفاظ  �ل�صع�بات 

ومبا ي�صهم يف دفع عجلة �لقت�صاد.
ب��دوره��م، �أك��د �ل��ن����ب: �أمي��ن مد�نات، 
�للجنة  �أن  م�ص�قة،  عدنان  عاي�ص،  هايل 
حماية  ت�صمن  ت��ع��دي��الت  ب��صع  معنية 
�مل��ن��اف�����ص��ة �حل����رة و�ل��ف��اع��ل��ة يف �ل�����ص���ق 
بالأحكام  �لنظر  �إع���ادة  ع��رب  وتعزيزها 
تعيق  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���ص��ات  بحظر  �ملتعلقة 
��صتغالل  �إ���ص��اءة  ومنع  �لعادلة  �ملناف�صة 
م�ؤ�ص�صة  �أي  قبل  م��ن  و�ح��ت��ك��اره  �ل�ص�ق 
وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات �ل��رتك��ز �لق��ت�����ص��ادي 
لأحكام  �ملخالفني  على  �لعق�بات  وتغليظ 
تر�عي  �أن  �صرورة  على  م�صدد�  �لقان�ن، 
هذه �لتعديالت ��صتقر�ر �لأ�صعار يف �ل�ص�ق.
يف  �ملناف�صة  حماية  �صرورة  �أكدو�  كما 
�ل�ص�ق، وحظر جميع �ملمار�صات �لتي تعيق 
�ملناف�صة �لعادلة، و�صمان عدم هيمنة جهة 
�ل�ص�ق،  يف  مقدم  منتج  �أي  على  �صركة  �أو 
ت�صريعات  �إقر�ر  على  �لإمكان  قدر  و�لعمل 

تخدم م�صلحة �ل�طن و�مل��طن.

من جانبه، قال �ل�صمايل �إن �لتعديالت 
على م�صروع �لقان�ن جاءت ل�صمان حماية 
�مل��ن��اف�����ص��ة �حل����رة و�ل��ف��اع��ل��ة يف �ل�����ص���ق 
وتعزيزها يف �ململكة من خالل �إعادة �لنظر 
�لتي  �ملمار�صات  بحظر  �ملتعلقة  بالأحكام 
تعيق �ملناف�صة �لعادلة ومنع �إ�صاءة ��صتغالل 
�ل��صع �ملهيمن من قبل �أي م�ؤ�ص�صة، وتنظيم 
وتغليظ  �لق��ت�����ص��ادي  �ل��رتك��ز  ع��م��ل��ي��ات 

�لعق�بات على �ملخالفني لأحكام �لقان�ن.
�صمن  ياأتي  �ملناف�صة”  “معدل  �أن  وبني 
ب��روؤي��ة  �مل��رت��ب��ط��ة  �لت�صريعات  �صل�صلة 
�صاأنها  من  و�لتي  �لقت�صادي،  �لتحديث 
حماية �ملناف�صة �حلرة و�لفاعلة يف �ل�ص�ق 

وتعزيزها يف �ململكة.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��م، ق���دم �حل�����ص���ر لأب���رز 
م�صروع  ح���ل  و�قرت�حاتهم  مالحظاتهم 
�ل��ذي  �لت�صاركي  �لنهج  مثمنني  �ل��ق��ان���ن، 

تنتهجه �للجنة جتاه �إقر�ر �أي قان�ن.
�ملتاأثر  ه�  �خلا�ص  �لقطاع  �أن  و�أك��دو� 
�لأول من �أي ��صتحد�ث ت�صريعي جديد، ما 
يلزم و�صع مقرتحاتهم على طاولة جمل�ص 

�لن��ب لري�عى بذلك م�صلحة �جلميع.

الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون
 مع 3 م�صاريع ممولة من االحتاد االأوروبي

جذرية  بحلول  النواب" ُتطالب  "زراعة 
الأثمان املياه ملزراعي االأزرق

مواد النيابية" تقر  "االقت�صاد 
 مب�صروع قانون املناف�صة ل�صنة 2022

*عمان 
قررت �لهيئة �لق�صائية �ملخت�صة بق�صايا �لبلطجة و�لأتاو�ت لدى 
حمكمة �صلح جز�ء عمان برئا�صة �لقا�صي عطية �صالح �ل�صع�د، حب�ص 
�لبلطجة  مار�ص  �أن  بعد  �صن��ت   3 ملدة  24 عاما،  �لعمر  من  يبلغ  �صاب 
على �صخ�ص طاعن بال�صن و�صربه باأد�ة حادة يف بطنه مرتني من �أجل 

�حل�ص�ل منه عن�ة على مبلغ 30 دينار�.
ترويع  بق�صد  �لق�ة  ��صتخد�م  بجرمية  �ل�صاب  �ملحكمة  ود�ن��ت 
 / �أ  �مل��ادة  لأحكام  خالفا  ماله  و�صلب  به  �لأذى  و�إحل��اق  عليه  �ملجني 
415 / ب مكررة من قان�ن �لعق�بات، و�صيك�ن �لقر�ر قابال لال�صتئناف 
يف  �مل�صب�طات  كل  م�صادرة  قررت  كما  بذلك،  �ملخت�صة  �ملحكمة  �أمام 

�لق�صية.
وبينت �ملحكمة يف قر�رها، �أن �ملد�ن طلب من عامل يف حمل جتاري 
بعمان مبلغ 30 دينار� عن�ة، �إل �أن �لعامل �ت�صل ب�صاحب �ملحل �لذي 
 81 �لعمر  من  �لبالغ  �ملحل  �صاحب  و�لد  وح�صر  �ملبلغ،  �إعطاءه  رف�ص 
عاما وحاول ثني �ملد�ن عن طلبه �إل �أن �جلاين قام بطعنه باأد�ة حادة 
مرتني يف بطنه، ثم طعن �صاحب �ملحل، وجرت �ملالحقة و�ل�صك�ى �إىل 

�أن ثبت للمحكمة قيام �جلرمية بكامل �أركانها.
و�أ�صدرت  �لق�صية،  يف  �أ�صخا�ص  ثالثة  ل�صهادة  �ملحكمة  و��صتمعت 
حكمها وجاهيا بحق �ملد�ن، وثبت لديها �أن غاية �ملد�ن من ��صتعر��ص 
�لق�ة، ه� ترويع �لنا�ص وتخ�يفهم و�إحلاق �لأذى بهم وفر�ص �ل�صط�ة 
�أم��لهم وه� ما حتقق فعال، حيث �أحلق �لأذى �جل�صدي  عليهم و�صلب 

بامل�صتكني.
�لرتويع  لظاهرة  �لت�صدي  على  عمل  �لأردين  �مل�صرع  �ن  يذكر 
�لأخرية  �لآونة  يف  �نت�صرت  �لتي  ب�”�لبلطجة”  �مل�صماة  و�لتخ�يف 

وتربير ذلك.
م��ظ��اه��ر �حل��ي��اة  م��ن  م��ظ��ه��ر�  �ل��ع��ق���ب��ات يعترب  ق��ان���ن  �ن  ك��م��ا 
يت�صدى  و�أن  ومقت�صياته  �لع�صر  روح  ي�صاير  �أن  وينبغي  �لجتماعية 
�لت�صدي  �أمر يك�صف و�قع �حلال عن �صرورة  لكل  بالتجرمي و�لعقاب 
للتط�ر  عر�صة  �أكرها  �لقان�ن  فروع  من  �لفرع  هذ�  كان  ثم  ومن  له 

وم�صايرة ملقت�صيات �لع�صر ومطالب �ملجتمع.

*عمان 
لقان�ن  �ملعدل  �لقان�ن  م�صروع  �لنيابية،  �لإد�ري��ة  �للجنة  �أقرت 

�إعادة هيكلة م�ؤ�ص�صات ودو�ئر حك�مية ل�صنة 2022.
�لنائب  برئا�صة  �لأحد،  �للجنة  عقدته  �جتماع  خالل  ذلك  جاء 
في�صل  �حلك�مي  �لت�صال  وزر�ء:  وح�ص�ر  �ل�صديفات،  يزن  �ملهند�ص 
و�لتنمية  من��روق��ة،  نان�صي  �لقان�نية  لل�ص�ؤون  و�ل��دول��ة  �ل�صب�ل، 
م�ؤ�ص�صة  عام  ومدير  عز�يزة،  وجيه  �لربملانية  و�ل�ص�ؤون  �ل�صيا�صية 
�لأنباء  وكالة  عام  ومدير  �لب��ريد،  �بر�هيم  و�لتلفزي�ن  �لإذ�ع��ة 
�حلك�مي  �لت�صال  وز�رة  عام  و�أمني  مبي�صني  فريوز  )برت�(  �لأردنية 

زيد �لن��ي�صة.
وقال �ل�صديفات، “�إننا �أمام حتدٍّ كبري لتعزيز دور �لإعالم �لر�صمي 
تعزيز  �صرورة  على  م�صدد�  �مل�صللة،  �لإ�صاعات  ن��جه  حتى  و�خلا�ص 

دور �لإعالم يف حماربة تلك �لإ�صاعات«.
نظر�  جاءت  و�لتي  �لقان�ن  مل�صروع  �مل�جبة  �لأ�صباب  و��صتعر�ص 
ل�صدور �لإر�دة �مللكية �ل�صامية با�صتحد�ث وز�رة �لت�صال �حلك�مي، 
و�لرتباط  �لعالقة  بتنظيم  �ملتعلقة  �مل�صائل  جميع  معاجلة  ولغايات 
وزير  ت�يل  خالل  من  �حلك�مية  �لإعالم  وم�ؤ�ص�صات  �ل���ز�رة  هذه  بني 
�إد�رة م�ؤ�ص�صة �لإذ�عة و�لتلفزي�ن  �لت�صال �حلك�مي رئا�صة جمل�ص 

وجمل�ص �إد�رة وكالة �لأنباء �لأردنية �لذي ت�صمنتها �لن�ص �ملقرتح.
�ملتعلقة  �لت�صريعات  بني  و�لت��فق  �لن�صجام  حتقيق  جانب  �إىل 
وز�رة  ��صتحد�ث  �ص�ء  يف  و�ل�صحافة  و�لن�صر  و�ملطب�عات  بالإعالم 
�حلك�مي  �لت�صال  وزي��ر  يت�ىل  وبحيث  �حلك�مي  بالت�صال  تعنى 
�لذي  �أو  ي�صميه  �لذي  �ل�زير  �أو  �ل�زر�ء  �ملناطة برئي�ص  �ل�صالحيات 
تلك  يف  عليها  و�ملن�ص��ص  �لإع��الم  ب�ص�ؤون  �ملعني  �ل�زير  �أو  يف��صه 

�لت�صريعات.
من جهتهم دعا �لن��ب: جميل �حل�ص��ص، وعبد�هلل ع��د، و�مغري 
للتلفزي�ن  �ملخ�ص�ص  �لدعم  زيادة  �إىل  �مل�صاقبة  و�إ�صماعيل  �لهمالن، 
�خلدمة  دي��ن  عن  �لتلفزي�ن  م�ؤ�ص�صة  يف  �لتعيينات  وف�صل  �لأردين، 

�ملدنية.
من جانبه، قال �ل�صب�ل �إنه �صيتم تثبيت م�ظفي �صر�ء �خلدمات يف 

م�ؤ�ص�صة �لإذ�عة و�لتلفزي�ن خالل �لعامني �ملقبلني.
منروقة بدورها، قالت �إن دي��ن �خلدمة �ملدنية ه� �ملظلة لتعيني 

�مل�ظفني يف م�ؤ�ص�صات �لدولة.
وقال �لب��ريد �إنه مت �أر�صفة �لأر�صيف �ل�طني كامال، وهناك 2.5 
حتديات  وج�د  عن  ف�صال  لأر�صفة،  بحاجة  تلفزي�نية  �صاعة  ملي�ن 

مالية و�إد�رية ت��جه هذه �لأر�صفة علما باأنها مت���صلة.
لل�صباب  �لن��ب”  “�إد�رية  رئي�ص  �أت���اح  �لج��ت��م��اع،  نهاية  ويف 
ُينفذه �صندوق �مللك  “�لزمالة �لربملانية”، �لذي  �ملُ�صاركني يف برنامج 
ُمقرتحاتهم  تقدمي  �لن��ب،  جمل�ص  مع  بال�صر�كة  �لثاين  عبد�هلل 
يف  وُم�صاركتهم  �ل�صباب  متكني  باأهمية  �إمياًنا  وذل��ك  وُمالحظاتهم، 

عملية �تخاذ �لقر�ر.

*عمان 
�صرمي،  ميادة  �لنيابية،  �لأ�صرة  و�ص�ؤون  �ملر�أة  جلنة  رئي�صة  قالت 
كفلت  بينما  �ملر�أة،  ومكنت  عززت  �لأردنية  و�لت�صريعات  �لق��نني  �إن 
�لأخرية  �لد�صت�رية  �لتعديالت  خالل  من  متكينها  �لأردنية  �لدولة 

وقان�ين �لأحز�ب و�لنتخابات �لتي �أقرها جمل�ص �لن��ب.
و�أع�صاء  مديرة  مع  �لأح��د،  �للجنة  لقاء  خالل  �صرمي  وناق�صت 
��صالن،  رمي  �لدولية  �لعمل  منظمة   / للمر�أة  �لالئق  �لعمل  برنامج 
م��ص�ع متكني و�إدماج �ملر�أة �لأردنية يف �ص�ق �لعمل، ل �صيما �أن جاللة 
�فتتح به  و�لذي  �ل�صامي  �لعر�ص  �أكد يف خطاب  �لثاين  �مللك عبد�هلل 
متكني  تعزيز  على  �ملجل�ص  عمر  من  �لثانية  �لعادية  �ل��دورة  �أعمال 

�ملر�أة.
�لق��نني  من  حزمة  �أقر  ع�صر  �لتا�صع  �لن��ب  جمل�ص  �أن  و�أ�صافت 
و�قت�صاديا  �صيا�صيا  �مل��ر�أة  متكني  وتط�ر  تعزز  و�لتي  و�لت�صريعات، 

و�جتماعيا.
ومنها  �ل��ق����ن��ني،  ه��ذه  ب��اإق��ر�ر  �صاهمت  �للجنة  �أن  �إىل  ولفتت 
�لتعديالت �لد�صت�رية �لأخرية، و�لتي �أ�صيفت فيها كلمة “�لأردنيات” 
�إىل عن��ن �لف�صل �لثاين منه، و�إ�صافة بند جديد �إىل �ملادة 6 بالرمز 
6 بالن�ص �لتايل )تكفل �لدولة متكني �ملر�أة ودعمها للقيام بدور فاعل 
يف بناء �ملجتمع مبا ي�صمن تكاف�ؤ �لفر�ص على �أ�صا�ص �لعدل و�لإن�صاف 
�لنتخاب  وق��نني  و�لتمييز(،  �لعنف  �أ�صكال  جميع  من  وحمايتها 

و�لأحز�ب و�لإد�رة �ملحلية.
من جهتهم طالب �لن��ب: مروة �ل�صع�ب، وعبد�هلل �أب� زيد، و�أحمد 
�لقت�صادية  �صيما  ل  كافة  �ملجالت  يف  �مل��ر�أة  متكني  ب�صرورة  ع�صا، 
منها، م�صددين على �صرورة ت�فري �لعمل �ملنا�صب للمر�أة �لعاملة مبا ل 

يتخالف مع �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف �لأردنية.

حب�س �صاب 3 �صنوات مار�س
 البلطجة على �صخ�س طاعن بال�صن

اإدارية النواب ُتقر 
معدل هيكلة دوائر حكومية

االأ�صرة النيابية: القوانني والت�صريعات 
االأردنية عززت ومكنت املراأة

*عمان 
مكتبه  يف  �ل�صفدي،  �أحمد  �ل��ن���ب،  جمل�ص  رئي�ص  ��صتقبل 
لدى  �ملعتمد  �ل��ق��ط��ري  �ل�صفري  �لأح���د،  �ل��ن����ب،  جمل�ص  ب��د�ر 
بحث  ج��رى  حيث  ث��اين،  �آل  جا�صم  بن  نا�صر  بن  �صع�د  �ململكة 
�لربملانية  بخا�صة  �ل�صقيقني،  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 

. كة مل�صرت �
جتمع  �لتي  �لعالقات  عمق  �لقطري،  و�ل�صفري  �ل�صفدي  و�أك��د 
�أمري  و�أخيه  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بقيادة  �ل�صقيقني  �لبلدين 
على  م�صددين  ث��اين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  قطر 
�لبلدين  �صالح  يخدم  فيما  �مل�صرتك  و�لت�صاور  �لت���صل  �إد�مة  �أهمية 

�ل�صقيقني.
�لدكت�ر  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  بح�ص�ر  �ل�صفدي،  وقال 
ن�صار �حلي�صة وم�صاعد �لرئي�ص ذياب �مل�صاعيد، �إن م��قف كال �لبلدين 
ت�صب يف �صالح خدمة ق�صايا �أمتنا، وعلى ر�أ�صها �لق�صية �لفل�صطينية، 
�صيبقى مد�فعًا  �لثاين  �مللك عبد�هلل  بقيادة جاللة  �لأردن  �أن  م�ؤكدً� 
و�حدً�  �صفًا  يقف�ن  �لأردنيني  و�أن  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عد�لة  عن 
يف  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �لها�صمية  �ل��صاية  خلف 

�لقد�ص.
كاأ�ص  بط�لة  بتنظيم  ب��الده  بنجاح  قطر،  �صفري  �ل�صفدي  وهناأ 
�لعامل كحدث مهم يتابعه �ملليار�ت عرب �لعامل، م�ؤكدً� �أن قطر قدمت 

�ص�رة م�صرقة عن �أمتنا وثقافتنا.
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  �أن  �لقطري  �ل�صفري  �أكد  ب��دوره، 
�ملجالت  يف  تقدما  وت�صهد  وق�ية  متينة  �أ�ص�ص  على  مبنية  �ل�صقيقني 

كافة.
�لإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �لها�صمية  لل��صاية  بالده  دعم  و�أك��د 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بقيادة  م�صيد�  �لقد�ص،  يف  و�مل�صيحية 

�حلكيمة.
��صتثمارية  بيئة  ولديها  و�آمنة  م�صتقرة  دول��ة  �لأردن  �أن  وبني 
و�مل��قف  �لأردين  للدعم  عاليًا  ب��الده  تقدير  عن  معربا  حمفزة، 
و�حلك�مة  �مللك  جاللة  بقيادة  �لأردن��ي��ني  من  مل�صها  �لتي  و�مل�صاعر 
قطر  تنظيم  �أثناء  �لأ�صيل،  �لأردين  و�ل�صعب  و�ل��ربمل��ان  �لأردن��ي��ة 

لبط�لة كاأ�ص �لعامل.

*عمان 
�لأملانية  �لفرن�صية  �لأحد، �جلائزة  و�أملانيا،  فرن�صا  �صفارتا  �صلمت 
عبد  هديل  �لأردنية  �حلق�قية  �إىل  �لقان�ن  و�صيادة  �لإن�صان  حلق�ق 
�لعزيز؛ مبنا�صبة �لذكرى �ل�60 ملعاهدة �لإليزيه، �مل�قعة عام 1963 
ك�نر�د  �لأمل��اين  و�مل�صت�صار  ديغ�ل،  �صارل  �لفرن�صي  �لرئي�ص  قبل  من 

�أديناور كمعاهدة �صد�قة.
متنح  �جلائزة  �إن  م�صرتك،  �صحفي  بيان  يف  �ل�صفارتان،  وقالت 
للمد�فعني عن حق�ق �لإن�صان يف جميع �أنحاء �لعامل، م�صريتني �إىل �أن 
جائزة هذ� �لعام منحت لهديل عبد �لعزيز، �ملديرة �لتنفيذية ملركز 

.)JCLA( لعدل للم�صاعدة �لقان�نية�
وقال �ل�صفري �لأملاين برنهارد كامبمان: “لقد تاأثرنا ب�صكل خا�ص 
بتفاين عبد �لعزيز �ملت���صل لتحقيق �صيادة �لقان�ن، ول �صيما عملها 
�لعدل،  مركز  يف  و�لفتيات  للن�صاء  �لإن�صان  حق�ق  وحماية  تعزيز  يف 
حيث لعبت دور� �أ�صا�صيا يف تط�ير �ملركز من منظمة �صغرية �إىل من�ذج 

وطني م�صتد�م ملنظمة للعد�لة.«
جانينا  �لفرن�صية،  بال�صفارة  ب��الأع��م��ال  �لقائمة  وق��ال��ت 
�لإن�صان  حق�ق  وحماية  لتعزيز  �لدعم  تقدمي  “�إن  ه��ريي��ر�،: 
وركيزًة  و�أملانيا  فرن�صا  من  لكل  �أول���ي��ًة  ميثل  �لقان�ن  و�صيادة 
هذ�  ت�ؤكد  و�جلائزة  و�لأردن،  �لأوروب��ي  �لحت��اد  بني  لل�صر�كة 

�مل�صرتك«. �للتز�م 
من جانبها، قالت عبد �لعزيز “�لأمر ل يتعلق بفعل بط�يل كبري، 
و�إمنا مبئة معركة �صغرية، م�صرية �إىل �أن �جلائزة ت�ؤكد �أن عملنا مرئي 

وي�صاعدنا على �ل�صتمر�ر ».

رئي�س جمل�س النواب 
يلتقي ال�صفري القطري

االأردنية هديل عبد العزيز تت�صلم اجلائزة 
الفرن�صية االأملانية حلقوق االإن�صان و�صيادة القانون
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مقال رئيس التحرير

ك��ع��رب،  ي��ه��م��ن��ا  ل 
غري  عروبتهم  �لذين  با�صتثناء  وه��ذ� 

وزير  ي�صتقيل  �أْن  م�صروخة،  �إنها  بل  ل  مكتملة 
من  عبد�للهيان  �أم��ري  ح�صني  �لإي���ر�ين  �خلارجية 
�أما  تهمنا،  ل  م�صاألة  فهذه  عنه  يتخلرّى  �أو  من�صبه 
�لعر�قي  �ل�صفري  ُي�صتدعى  �أْن  ه�  كثريً�  يهمنا  ما 
�إط��الق  على  بالحتجاج  ر�صميًا  ليبَلغ  طهر�ن  يف 
فم�صكلة  �ل��ع��رب��ي«،  »�خل��ل��ي��ج  ت�صمية  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
�لإير�نيني، �أي هذ� �لنظام �لإير�ين، �أنه ل يعرتف 
�لتم�صك  ي���صل  و�أن���ه  بالعروبة  ول  بالعرب  ل 
لإي���ر�ن...  كلها  �لعربي  �خلليج  منطقة  بتبعية 

وبال�صاهن�صاية!
ح�صني  �لإير�ين  �خلارجية  وزير  فاإنرّ  وبالطبع؛ 

�أمري
يف  �صديدة  لنتقاد�ت  تعر�ص  قد  و�أن��ه  طهر�ن،  يف 
»�مل�جهة  �لد�خلية  �لإير�نية  و�ل�صحف  �مل��قع 
�صاحل  على   »2 »ب��غ��د�د  م���ؤمت��ر  حل�ص�ره  ر�صميًا« 
ر�أى بع�ص  �أ�صابيع، وقد  �لأردن قبل  �مليت يف  �لبحر 
�إير�ن من �ملعادلت  �أنرّ هذه حماولة حلذف  �ملحللني 
�لإقليمية و�أي�صًا مت �نتقاد �لدبل�ما�صية �لإير�نية 
على  �ل�صابقني،  �لإير�نيني  �ل�صفر�ء  ع�صر�ت  من 
�لأوكر�نية   - �لرو�صية  �حلرب  من  �مل�قف  خلفية 
ب�ص�رة  �لنقد  �صهام  ��ه��ت  وُوجِّ ق�صايا،  من  وغريها 

مبا�صرة �إىل وزير �خلارجية.
�لإي��ر�ين  �ل�صفري  ف��اإنرّ  كله،  ه��ذ�  على  وتعليقًا 
و�صف  قد  �صاديتيان  جالل  بريطانيا  لدى  �لأ�صبق 
�ل�صيا�صة  يف  �حلالية  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حلك�مة  �أد�ء 
ت��زن  ي�جد  ل  و�أن��ه  للغاية  بال�صعف  �خلارجية 
م�صاألة  وه��ذه  �لإير�نية،  �خلارجية  �لعالقات  يف 
باأنه  قناعة  هناك  �أنرّ  حدرّ  و�إىل  ومعروفة  و��صحة 
قد  طهر�ن  و�أنرّ  خارجية  �إير�نية  �صيا�صة  ت�جد  ل 

�عتمدت على �لعالقات �ل�صينية - �لرو�صية.
»فرهيختكان«  �صحيفة  �أنرّ  كله،  هذ�  يف  و�ملهم 
ولي��ت��ي،  �أك���رب  علي  �إد�رت��ه��ا  جمل�ص  ي��ر�أ���ص  �ل��ت��ي 
�إن  قالت  قد  خلامنئي،  �لدولية  �ل�ص�ؤون  م�صت�صار 
ودلياًل  م�ؤذيًا  »م�صارً�  ل  ت�صكرّ عبد�للهيان  ت�صرفات 
على �صعف جدي يف �ملجال �لدبل�ما�صي �لإير�ين... 
مقاربة  يك�ن  �أن  ميكن  ل  هذ�  �جلديد  م�قفه  و�أن 
�ل�طنية  �مل�صالح  ل��ت��اأم��ني  �صحيحة  دبل�ما�صية 

�لإير�نية«.
م�ؤهالت  يف  و�لت�صكيك  �لنتقاد�ت  ف��اإنرّ  وهنا، 
�إىل  عادت  قد  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  عبد�للهيان 
�لأفعال  ردود  ت�صاعد  مع  وه��ذ�  جم��ددً�،  �ل��جهة 
ب�»�خلليج  �خلليج  ت�صمية  على  �إي��ر�ن  يف  �لغا�صبة 
�لتي  �ل��ك��روي��ة،   »25 »�خلليج  بط�لة  يف  �لعربي« 
��صت�صافها �لعر�ق �ل�صقيق، وهذ� ما دعا عبد�للهيان 
�إىل ��صتدعاء �ل�صفري �لعر�قي �إىل وز�رة �خلارجية 
له  ت�صريح  يف  ق��ال  وحيث  ط��ه��ر�ن،  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�لعر�قي  �ل�صفري  ��صتدعاء  »مت  �للقاء:  ه��ذ�  بعد 
�لعر�قية  �ل�صلطات  ��صتخد�م  بعد  �خلارجية  �إىل 
وعك�صنا  �لفار�صي،  �خلليج  من  بدًل  وهميًا  م�صطلحًا 
للجانب �لعر�قي ح�صا�صية �ل�صعب �لإير�ين �لعظيم 
للخليج  و�لكامل  �لدقيق  �مل�صطلح  ��صتخد�م  جتاه 

�لفار�صي«.
�ل�صجة  هذه  كل  وحقيقًة  حقًا  �لالفت  من  و�إنه 
ت�صمية  وجتاه  �لعر�ق  جتاه  �لإير�نية  و�لعد�ئية 
من  عد�ئيًا  �أم��رً�  ه  وع��درّ ب�»�لعربي«  �لعربي  �خلليج 
»�خلليج  ت�صميته  على  ي�صرون  �لذين  �لإير�نيني 

�لفار�صي« رغم �أنه كان و�صيبقى خليجيًا عربيًا.
�لعر�ق  على  �لهج�م  »ج���ق��ة«  �إىل  �ن�صم  وق��د 
»كاأ�ص  دورة  على  �لعربي  �خلليج  ت�صمية  لإط��الق 
و�ل�صباب  �لريا�صة  وزي��ر  ي�صمى  م��ا   »25 خليجي 
ه�  ��صتنكر  �ل��ذي  �صجادي،  ر�صا  حميد  �لإي���ر�ين 
�لفار�صي«،  �خلليج  ��صم  »حتريف  �إنه  قال  ما  �لآخر 
�لدويل  �لحت��اد  رئي�ص  من  مزيف  ��صم  و��صتخد�م 

لكرة �لقدم »فيفا«.

عبداللطيف القرشي

مشكلة إيران 
مع العرب... 

الخليج سيبقى 
عربيًا!

ج  -1-

qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
�آلية عمل  �إن  فايز ب�صب��ص،  �لنيابية،  فل�صطني  رئي�ص جلنة  قال 
�لق�صية  �لثاين يف دعم  �مللك عبد�هلل  �للجنة تنطلق من روؤى جاللة 

�لفل�صطينية و�إعادة �لزخم �إليها.
�لأ�صرى  �ص�ؤون  هيئة  وكيل  �لأح��د،  �للجنة  لقاء  خالل  و�أ�صاف، 
�أن  له،  �ملر�فق  و�ل�فد  �خلطيب  عبد�لقادر  فل�صطني  يف  و�ملحررين 
و�ل��صاية  �لأردن  ت�صتهدف  �حلالية  �لإ�صر�ئيلية  �لحتالل  حك�مة 
�ل�صريف،  �لقد�ص  يف  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �لها�صمية 

لفتا �إىل �أنها �أكر �حلك�مات �لإ�صر�ئيلية تطرفا.
�لق�صية  ي�ىل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أن  ب�صب��ص  وتابع 
و�لإقليمية  �لدولية  �ملحافل  ك��ل  يف  كبري�  �هتماما  �لفل�صطينية 
و�ملحلية، م��صًحا �أن �لحتالل ي�صعى �إىل طم�ص �له�ية �لفل�صطينية 

من خالل حك�مته �حلالية �لتي ت�صرع للعنف يف ق��نينها.
من جهتهم، رحب �لن��ب: روعة �لغر�بلي، و�مغري �لهمالن، وغازي 
�لذنبيات بال�فد �ل�صيف، قائلني �إن �ل�صعب �لأردين يقف خلف �لقيادة 

�لها�صمية �حلكيمة.
على  �لها�صمية  �ل��صاية  زع��زع��ة  على  يعمل  م��ن  �أن  و�أ���ص��اف���� 
جلنة  جاهزية  م�ؤكدين  حم��ال،  وه��ذ�  غا�صم  �لقد�ص،  يف  �ملقد�صات 
فل�صطني �لنيابية، بكل ما �أوتيت من ق�ة، للت�صدي لأي حماولت يق�م 

بها �لحتالل �صد �لأ�صرى يف �ملعتقالت.
يتعر�ص  �لتي  �لهجمات  على  �للجنة  �خلطيب  �طلع  جانبه،  من 
�لتي  و�لتنكيل  �لهجمات  �أن  مبينا  �لحتالل،  �صج�ن  يف  �لأ�صرى  لها 

يتعر�ص�ن لها كبرية.
على  �لنق�صا�ص  �ل�صبل  ب�صتى  يحاول  �لحتالل  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�ل��صاية  وزع��زع��ة  فل�صطني،  يف  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية  �ملقد�صات 

�لها�صمية يف �لقد�ص.
تل  لدى  �لأردين  �ل�صفري  �لحتالل  ق��ت  منع  �خلطيب  و��صتنكر 
تعديا  و�عتربه  �لأق�صى،  باحات  يف  �لتج�ل  من  �ملجايل  غ�صان  �أبيب 

�صارخا وو��صحا على �لأعر�ف �لدبل�ما�صية و�لدولية.
�ملقد�صات  على  �حلفاظ  يف  �لها�صمية  �ل��صاية  �أهمية  على  و�صدد 
�لإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص �ل�صريف، مثمنا م��قف جاللة �مللك 

يف �إعادة �لزخم للق�صية �لفل�صطينية.
و��صتعر�ص �خلطيب معاناة �لأ�صرى و�ملعتقلني لدى ق��ت �لحتالل، 
وما يتعر�ص�ن له من �أن��ع �لتعذيب �لنف�صي و�جل�صدي، لك�صر �إر�دتهم 
على  كبرية  عق�بات  تفر�ص  �لحتالل  ق��ت  �أن  �إىل  لفتا  �لن�صالية، 
و�لت���صل  ذويهم  زيارة  من  �حلرمان  مثل  �ملعتقلني  و�لأطفال  �لن�صاء 

معهم، وو�صعهم يف زنازين �نفر�دية و�لتنكيل بهم.

*عمان 
ثمنت �للجنتان �لإد�رية و�لتعليم و�ل�صباب �لنيابيتان، ��صتجابة 
و�حد  �صهر  ر�تب  بتاأمني  �للجنتني  لت��صيات  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
للعاملني على �لفرتة �مل�صائية يف �ملد�ر�ص �ملخ�ص�صة للطلبة �ل�ص�ريني.

كما ثمنتا �عتماد �لتعيني على �لإ�صايف �حلك�مي كل ف�صل در��صي 
�مل��د�ر���ص  يف  �مل�صائية  �ل��ف��رتة  يف  و�لعمل  در����ص��ي��ة،  �صنة  ك��ل  ولي�ص 

�ملخ�ص�صة للطلبة �ل�ص�ريني ثالثة �أع��م كحد �أق�صى.
�ل�صر�يرة  طالب  �لدكت�ر  و�ل�صباب  �لتعليم  جلنة  رئي�صا  وق��ال 
�إن هذه  �ملهند�ص يزن �صديفات، يف ت�صريح �صحفي �لأحد،  و�لإد�رية 
�ل�صتجابة �ل�صريعة جت�صد مدى �لت�صاركية بني �ل�صلطتني �لت�صريعية 
�لرتبية  م�صرية  على  للحفاظ  �ل�صلطتني  حر�ص  وتعك�ص  و�لتنفيذية، 

و�لتعليم، وتلم�ص �حتياجات �لعاملني فيها و�ل�صع�ر مبعاناتهم.
�لثالثاء  ي�م  ُعقد  م�صرتك  �جتماع  يف  طالبتا  �للجنتان  وكانت 
�لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  بح�ص�ر  �ملا�صي، 
بحل  �لنا�صر،  �صامح  �ملدنية  �خلدمة  دي��ن  ورئي�ص  حمافظة،  عزمي 
�ملد�ر�ص  للعاملني يف  �ملتاأخرة  �لرو�تب  �لتعليم �لإ�صايف، ودفع  م�صكلة 

�ملخ�ص�صة للطلبة �ل�ص�ريني، و�ملحافظة على حق�قهم بالكامل.

*عمان 
�لأحد  عقدته  �جتماع  خالل  �لنيابية  �لقان�نية  �للجنة  �أق��رت 
برئا�صة �لنائب غازي �لذنيبات، م�صروع قان�ن معدل لقان�ن �جلن�صية 

�لأردنية ل�صنة 2022.
يهدف  �لقان�ن  م�صروع  يف  �لت�صريعات  تعديل  �إن  �لذنيبات  وقال 
�ىل ت�صهيل �لإجر�ء�ت ومعاجلة �لثغر�ت، م�صري� �إىل �أنه عند تطبيق 
�لق��نني �ملعم�ل بها يالحظ يف بع�ص �لأحيان معيقات لأ�صباب وظروف 

معينة، �لأمر �لذي يتطلب مر�جعة �لقان�ن.
و�جل�ز�ت  �ملدنية  �لأح����ل  د�ئرة  عام  مدير  �لجتماع:  وح�صر 
�لدهام�صة،  با�صم  �لد�خلية  وز�رة  يف  �جلن�صية  ومدير  �لعم��ص،  فهد 

وم�صاعد مدير �جلن�صية علي �مل�صاقبة.
وقال �لعم��ص، �إن �لتعديل �حلايل جاء يف �صالح �لأردنية �ملتزوجة 

من �أجنبي، وميكنها من �لحتفاظ بجن�صيتها �لأردنية.
من جهته، �أ�صار �لدهام�صة �إىل �أهمية �لتعديل ك�نه يحقق �لت��زن 

بالقان�ن، حيث �أن �لهدف �لأ�صا�صي منه ه� معاجلة كل �حلالت.
�لن�صجام بني  لتحقيق  �لقان�ن،  مل�صروع  �مل�جبة  �لأ�صباب  وجاءت 
من  �ملتزوجة  �لأردنية  وملنح  �جلن�صية،  با�صتعادة  �ملتعلقة  �لن�ص��ص 
غري �أردين وتخلت عن جن�صيتها �لأردنية وح�صلت على جن�صية زوجها 
بانق�صاء  ذلك  ح�صر  دون  �لأردنية  جن�صيتها  ��صتعادة  حق  بالتبعية 

�أ�صباب �لزوجية.

فل�صطني النيابية تلتقي
 وكيل هيئة االأ�صرى يف فل�صطني

تثمني نيابي بتاأمني راتب �صهر للعاملني 
يف املدرا�س املُخ�ص�صة لل�صوريني

قانونية النواب ُتقر معدل اجلن�صية

احلكمة ت�صارك باالجتماع ال�صنوي 
للمنتدى االقت�صادي العاملي بدافو�س

ور�صة تدريبية على نظام 
ادارة امل�صاريع للم�صتوى البلدي

عزايزة يلتقي روؤ�صاء اأق�صام 
و�صباط ارتباط ال�صوؤون الربملانية يف الوزارات  

ــاب ــب ــص ــ� ال وزارة  مـــــوازنـــــة  تـــنـــاقـــ�ـــس  الـــــنـــــواب  مـــالـــيـــة 

*عّمان 
�لدو�ئية متعددة  �ل�صركات  �صاركت جمم�عة 
�ل�صن�ي  �لج��ت��م��اع  يف  )�حل��ك��م��ة(،  �جلن�صيات 
�أقيم  و�لذي   ،2023 �لعاملي  �لقت�صادي  للمنتدى 
يف �لفرتة ما بني 16 و20 كان�ن �لثاين 2023 يف 
مدينة د�ف��ص يف �ص�ي�صر�، حتت عن��ن “�لتعاون 

�أ«. يف عامل جمزَّ
وقالت �ملجم�عة، يف بيان �صحفي، �لأحد، �إن 
�صريك  ب��صفها  ياأتي  �حلكمة  جمم�عة  م�صاركة 
�لعاملي،  �لقت�صادي  للمنتدى  �ل��د�ئ��م  �ل�صحة 
حيث �ن�صمت لآلٍف من قادة �حلك�مات و�لأعمال 
�لر�هن،  �لعاملي  �ل��صع  ملناق�صة  �ملدين  و�ملجتمع 
�لأزم��ة  �ص�ء  يف  �ملقبل  للعام  �لأول���ي��ات  وو�صع 

�مل�صتمرة �لتي تتطلب عماًل تعاونيًا جريئًا.
��صتملت  للفعالية  �لأربعة  �لأيام  �أن  و�أ�صافت 
جمم�عة  تغطي  �لتي  �جلل�صات  من  �لعديد  على 
�لرتكيز  مع  و�لتعلرّم،  �لتفاعل  �أ�صكال  من  و��صعة 
ب�صكٍل كبري على �لتحاور من �أجل حتقيق �لتفاهم 
�ملجتمعات  ��ع  وجت��مرّ �ل����روؤى،  وت��ب��ادل  و�ل��ت����ف��ق 
�مللم��ص  �لعمل  دفع  �أج��ل  من  �لأه��د�ف  م�صرتكة 

�إيجاد  جانب  �إىل  �لرئي�صية،  �لعاملية  �لق�صايا  يف 
نطاق  لت��صيع  و�ل�صكت�صاف  �لنظر  لتعميق  فر�ص 

�لبتكار�ت �حلي�ية و�لهامة للمجتمع.
ورئي�ص  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ن��ائ��ب  و���ص��ارك 
�أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  ملنطقة  �حلكمة 
وتطلعية  اءة  بنرّ حمادثة  جل�صة  يف  دروزة،  مازن 
�لقطاعنْي  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  �حل��ل���ل  لإي��ج��اد 
حتقيق  “ت�صريع  بعن��ن  وجل�صة  و�خلا�ص،  �لعام 
�لعل�م  جم��الت  يف  �جلن�صنْي  بني  �لفر�ص  تكاف�ؤ 
و�لتكن�ل�جيا و�لهند�صة و�لريا�صيات” و”تعزيز 

�حل�كمة �لر�صيدة«.
�جلن�صنْي  ب��ني  �لتن�يع  �أهمية  دروزة  و�أك���د 
و�لهند�صة  و�لتكن�ل�جيا  �ل��ع��ل���م  جم���الت  يف 
�مل���ب���ادر�ت و�ل��رب�م��ج  و�ل��ري��ا���ص��ي��ات، لف��ت��ا �إىل 
من  �صن��ت  م��دى  على  “�حلكمة”  نفذتها  �لتي 
يف  �جلن�صني  بني  و�لتكاف�ؤ  �ل�صم�ل  حت�صني  �أجل 
تعدد  نهج  تبني  �أهمية  وبني  �ملختلفة.  م��قعها 
�لأط��ر�ف  خمتلف  يجمع  �ل��ذي  �ملعنية  �جلهات 
و�صيا�صات  ق��نني  ل��صع  �مل�صالح  م�صرتكة  �ملعنية 
و�حل�كمة  �لف�صاد  مبكافحة  خا�صة  وم��ب��ادر�ت 

�حلكمة  �ل��ت��ز�م  م���ؤك��د�  وتنفيذها،  �ل��ر���ص��ي��دة 
ع�ص�ً�  ب��صفها  �لف�صاد  ملكافحة  �لعاملية  باجله�د 
وه�  �لف�صاد”  �صد  �ل�صر�كة  “مبادرة  ل�  م�ؤ�ص�صًا 
من  تاأ�ص�ص  �لقطاعات  م�صت�ى  على  تعاوين  جهد 
ع�ص�  �أنها  كما  �لعاملي،  �لقت�صادي  �ملنتدى  خالل 
منذ  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعاملي  �لت��ف��اق  على  ع  م�قرّ
عام 2007. و قال دروزة، ح�ل م�صاركة �حلكمة 
“�إن  �لعاملي،  �لقت�صادي  �ملنتدى  يف  �لعام  لهذ� 
�لقت�صادي  للمنتدى  �ل�صن�ية  �لج��ت��م��اع��ات 
�إىل �حل��ر وت�صجيع  �لعاملي من�صة ق�ية للدع�ة 
�أجل  من  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعنْي  بني  �لتعاون 
حتفيز �لتغيري �لإيجابي ط�يل �لأجل نح� عامٍل 
ع �لتحديات  �أف�صل«. و�أ�صاف، �نه بالنظر �إىل تن�رّ
لز�مًا  كان  وتعقيدها،  �لي�م  �لعامل  ي��جهها  �لتي 
�أجل  من  �ملنتدى  يف  ل�جه  وجهًا  جنتمع  �أن  علينا 
ومعاجلتها،  �مل��ص�عات  من  كبري  ع��دٍد  مناق�صة 
ل  �صت�صكرّ �لتي  �ل�صيا�صات  ودفع  �خلرب�ت،  وتبادل 
�مل�صتقبل ما بعد �جلائحة، مبا ي�صمح لالقت�صاد�ت، 
من  م  و�لتقدرّ ب��الزده��ار  و�ملجتمعات  و�لأع��م��ال، 

جديد.

*عمان 
�أوىل  �لأح����د،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  يف  ع��ق��دت 
�لبلديات  �رتباط  ل�صباط  �لتدريبية  �ل�ر�صات 
�مل�صت�ى  على  �مل�صاريع  �إد�رة  نظام  على  للتدريب 

�لبلدي.
برنامج  من  �ملدع�مة  �ل�ر�صة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�مل�صت�ى  على  و�لنز�هة  و�مل�صاءلة  �لالمركزية 
�ملحلي/ برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي وبتم�يل 
�لتفاهم  مذكرة  �صمن  �لأوروب����ي،  �لحت��اد  من 
�ملدن  تنمية  وبنك  �لد�خلية  وز�رة  بني  �ملربمة 
و�لقرى لإدر�ج حمافظات �ململكة وبلدياتها �صمن 
�ل�صرت�تيجي  للتخطيط  �لتنمية”  ‘’�أد�ة  نظام 

�لتنم�ي على �مل�صت�ى �ملحلي.
وقالت �ملت�صرف �ملهند�صة مي�ص�ن �خل�صاونة، 
�لتفاهم  �أوىل منجز�ت مذكرة  �ل�ر�صات  �إن هذه 
يف  للبلديات  �ل��الزم  �لدعم  لتقدمي  تهدف  �لتي 
متابعة �مل�صاريع �لتنم�ية وت�صهيل �إ�صد�ر تقارير 

لت�حيد �جله�د  �صعيا  �ملنا�صب،  �ل�قت  �ملتابعة يف 
و�لتن�صيق بني �ل�صركاء �ل�طنيني من خالل ت�فري 
�لبلديات ومتابعتها  قاعدة بيانات لكافة م�صاريع 

على �ر�ص �ل��قع.

�لفنية  �ل�����ص���ؤون  م��دي��رة  �ك��دت  جهتها،  م��ن 
رن��دة  �ملهند�صة  و�ل��ق��رى،  �مل��دن  تنمية  بنك  يف 
�إد�رة  ن��ظ��ام  �أه��م��ي��ة  �ل���ر���ص��ة،  ح��م��د�ن، خ��الل 
�ل�طني  �مل�صت�يني  على  �لقر�ر  ل�صانعي  �مل�صاريع 
جمال�ص  و�أع�صاء  بلديات  روؤ���ص��اء  من  و�لبلدي 

و�لإنفاق  �مل�صاريع  �صري  يف  �لتقدم  ملتابعة  بلدية 
�مل�صاريع  هذه  حتقيق  ومدى  للبلدية  �لر�أ�صمايل 
�ملقدمة  �خلدمات  حت�صني  يخ�ص  مبا  لالأهد�ف 
لتحقيق  �ل�صتثمارية  �لبيئة  وتعزيز  للم��طنني 

�أهد�ف �لتنمية �ملحلية.

*عمان 
و�لربملانية،  �ل�صيا�صية  �ل�ص�ؤون  وزي��ر  �أك��د 
�لعمل  ماأ�ص�صة  �أهمية  عز�يزة،  وجيه  �ملهند�ص 
بني  و�لتن�صيق  �ل��ت��ع��اون  و����ص��ت��م��ر�ر  �ل��ربمل��اين 

و�لتنفيذية. �لت�صريعية  �ل�صلطتني 
روؤ�صاء  من  عدد�  �لأحد،  لقائه  خالل  و�أ�صار، 
يف  �لربملانية  �ل�ص�ؤون  �رتباط  و�صباط  �أق�صام 
�لدكت�ر  �ل����ز�رة  ع��ام  �أم��ني  بح�ص�ر  �ل����ز�ر�ت، 
و�صل  حلقة  تعد  �ل�ز�رة  �أن  �إىل  �خل��لدة،  علي 

وو�جهة تن�صيقية بني �حلك�مة وجمل�ص �لأمة.
و�صباط  �أق�صام  روؤ�صاء  دور  �إن  عز�يزة  وقال 
يف  و�أ�صا�صي  مهم  �لربملانية  �ل�����ص���ؤون  �رت��ب��اط 
وز�رة  مع  وز�ر�ت��ه��م  د�خ��ل  و�لتن�صيق  �ملتابعة 
�ملعنية،  و�جلهات  و�لربملانية  �ل�صيا�صية  �ل�ص�ؤون 
�ملناطة  و�ل��جبات  باملهام  قيامهم  �إىل  �إ�صافة 

بهم على �أكمل وجه.
و���ص��دد ع��ل��ى ����ص���رورة ت��دوي��ن �مل��الح��ظ��ات 
�إي�صالها للجهات  و�لردود من قبلهم و�ل�صرعة يف 
�ملرحلة  خ��الل  خا�صة  عليها،  للعمل  �ملعنية 
�أننا مقبل�ن على مناق�صات �مل��زنة  �ملقبلة، حيث 

�أخذت  �لتي  �ملهمة  �لق��نني  من  و�لعديد  �لعامة 
�صفة �ل�صتعجال ل�صياغة �لرد وفقا لذلك.

و�أكد �ل�زير �صرورة �أن يك�ن �رتباط روؤ�صاء 
مع  �لربملانية  �ل�ص�ؤون  �رتباط  و�صباط  �أق�صام 
للقيام  مبا�صر  ب�صكل  وز�ر�تهم  يف  �ل�زر�ء  مكاتب 
و�ملتابعة  �لتن�صيق  يف  و�مل�ؤثر  �لفاعل  بدورهم 
�ل�صرعة،  وجه  على  �ملعنية  �جلهات  جميع  بني 
على  �لردود  و�إعد�د  م�ثقة  م�ؤ�ص�صية  وبطريقة 
�لقان�نية  �ملدد  �صمن  �لربملانية  �لرقابة  �أدو�ت 
�أعمال �جلل�صات  متابعة جد�ول  �إىل  �إ�صافة  لها، 
و�ل�صتعد�د  لها  �ل�زر�ء  ح�ص�ر  ل�صمان  و�للجان 
�مل�جهة  �لربملانية  �لرقابة  �أدو�ت  على  لالإجابة 
�لتحديث  مب�����ص��ار�ت  تعلق  وفيما  خ��الل��ه��ا.  ل��ه 
�لثالث؛ بني �ل�زير “�أن �لتحديث ه� خيار دولة 
جمل�ص  �أن  �إذ  عملنا،  يف  عليه  �لرتكيز  ويجب 
ومن  �لتحديث،  عملية  يف  �أ�صا�صي  دور  له  �لأمة 
جمل�صي  لأع�����ص��اء  مف�صل  ���ص��رح  ت��ق��دمي  �ملمكن 
�ملرحلة  خالل  �للجان  د�خ��ل  و�لأعيان  �لن��ب 
هذه  ح���ل  كافة  بالتفا�صيل  وو�صعهم  �ملقبلة 
يتعلق  ما  كل  تنفيذ  يف  �لآن  نحن  و�أين  �مل�صار�ت، 

بها«. ون�ه عز�يزة �إىل �أن �ل�ز�رة تق�م مبر�جعة 
على  �ل���ز�ر�ت  من  تردها  �لتي  �لإجابات  جميع 
�صياغتها  على  و�لعمل  �لربملانية  �لرقابة  �أدو�ت 
لإر�صالها  و�لدقيق  �ل���صح  �لنم�ذجي  بال�صكل 
�صرورة  على  �ل�زير  ركز  كما  �لأمة،  جمل�ص  �إىل 
�لزيار�ت  عن  حمافظة  كل  ون��ب  �أعيان  �إعالم 

�مليد�نية لل�زر�ء د�خل حمافظاتهم.
ود�ر ح��ر م��صع بني �ل�زير و�حل�ص�ر؛ حتدث 
ت��جه  �لتي  �لتحديات  �أبرز  عن  �حل�ص�ر  خالله 
وحيثيات   ، معاجلتها  على  �لعمل  و�آليات  عملهم 
و�ل�صتج��بات  �لأ�صئلة  على  �لرد  يف  وز�رة  كل 

و�ملذكر�ت �مل�جهة لها، و�آليات عملهم كافة.
�لناطق  �ل���زي��ر  م�صت�صار  �ل��ل��ق��اء  وح�����ص��ر 
�لإعالمي با�صم �ل�ز�رة �ملعتمد �جل��زنة، ومدير 
�جلماعات،  خالد  �لن��ب  جمل�ص  �ص�ؤون  مديرية 
�لدكت�ر  �لأعيان  جمل�ص  �ص�ؤون  مديرية  ومدير 
�لرقابة  �أدو�ت  ق�صم  ورئي�صة  �ملر�حلة،  مرت�صى 
�لربملانية �صالم بني هاين، ورئي�صة ق�صم �صباط 
ق�صم  ورئي�ص  �لهيجاء،  �أب���  فاطمة  �لرت��ب��اط 

�ل�ص��بكة. �جلل�صات و�للجان يا�صر 

*عمان 
�جتماع  خ��الل  �لنيابية  �ملالية  �للجنة  ناق�صت 
�لأحد، برئا�صة �لنائب �لدكت�ر منر �ل�صليحات، م��زنة 
�لعامة  �مل��زنة  قان�ن  م�صروع  �طار  يف  �ل�صباب  وز�رة 

لل�صنة �ملالية 2023.
و�ملديريات  �ل���ز�رة  �أه��د�ف  على  �للجنة  و�طلعت 
�لتي  لها  �لتابعة  �لريا�صية  و�ملدن  �ل�صبابية  و�ملر�كز 
�ل�صاب  لدى  و�لفكرية  �ملعرفية  �لروح  تنمية  تت�صمن 

و�لرتقاء بهم نح� �لريادة و�لإبد�ع.
قطاع  �أهمية  �لجتماع،  خ��الل  �ل�صليحات  و�أك��د 
و�لقطاعات  للنا�ص  �خلدمات  ت�فري  يف  ودوره  �ل�صباب 
لعام  �ل���ز�رة  م��زنة  حجم  �أن  �إىل  م�صري�  �ل�صبابية، 
2023 بلغ 31،4 ملي�ن دينار بارتفاع 8،8 ملي�ن دينار 
و 1،7 ملي�ن دينار  �لر�أ�صمايل  لالإنفاق  منها 7،1 ملي�ن 

يف �لإنفاق �جلاري.
من جانبهم، ��صتف�صر �ع�صاء �للجنة �ملالية �لنيابية 
عن �جناز�ت �ل�ز�رة �لعام �ملا�صي وتطلعاتها �لتنفيذية 

�ل�طنية  �ل�صرت�تيجية  و�إجن����از�ت  �حل���ايل،  للعام 
و�ملر�كز  �لت�صغيلية  وكلفها  �لريا�صية  و�مل��دن  لل�صباب 
�ل�صبابية و�خلدمات �لتي تقدمها، وحتفيز �ل�صباب على 

�لتط�ع ودعم �لبد�ع و�لبتكار.
تتعلق  ت��صية  برفع  مقرتحا  �للجنة  �ع�صاء  وقدم 

برفع ن�صبة �مل��زنة �لعامة ل�ز�رة �ل�صباب للعام 2024.

�لنابل�صي،  حممد  �ل�صباب  وزي��ر  عر�ص  جهته،  من 
لأهم �مل�صاريع �لتي تعتزم �ل�ز�رة تنفيذها.

وبني �لنابل�صي �ن �مل��زنة م�زعة على نفقات تنمية 
ونفقات  ر�أ�صمالية  ونفقات  )�لالمركزية(  �ملحافظات 
جارية، م�ؤكد� �أن �ل�ز�رة م�صتمرة يف تنظيم �لأول�يات 
لل�صن��ت  �ملحددة  �ل�صق�ف  �صمن  �مل�صتهدفة  و�لنتائج 

.2025 – 2023
وتط�ير  حت��دي��ث  �ل�����ز�رة  �أول���ي��ة  �ن  و����ص��اف، 
مر�كز  و�ن�صاء  �لريا�صة،  و�ملن�صاآت  �ل�صبابية  �ملر�كز 
على  دول��ي��ة  ب��ط���لت  و��صت�صافة  ج��اذب��ة،  �صبابية 
�ملر�فق �لريا�صية، م�ؤكد� �أن �ل�ز�رة م�صتمرة يف تنظيم 
�إىل  �ص�تهم  لإي�صال  �ل�صباب  مع  �حل��رية  �جلل�صات 

�صناع �لقر�ر.
جائزة  متابعة  �ل�����ز�رة  مهام  م��ن  �أن  �ىل  و�أ���ص��ار 
وزي��ادة  �لتط�عي  للعمل  �لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�صني 
للعمل  �ل�طنية  �ملن�صة  �مل�صجلني على  �ملتط�عني  �عد�د 

�لتط�عي “نحن”.
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مذكرة تفاهم بني املهند�صني واملن�صة 
الرقمية لتطوير ريادة االأعمال

*عمان 
وق���ع���ت ن��ق��اب��ة �مل��ه��ن��د���ص��ني �لأردن�����ي�����ني، م��ذك��رة 
�لأع��م��ال  ري���ادة  لتط�ير  �لرقمية  �ملن�صة  م��ع  تفاهم 
�لبيئي  �لنظام  متكني  يف  للم�صاهمة   ،»Entreviable«

لريادة �لأعمال �لرقمية.
�ملهند�ص  �لأردن��ي��ني  �ملهند�صني  نقيب  �ملذكرة  ووق��ع 
�ملن�صة  �إد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  �لزعبي،  �صمارة  �أحمد 
للنقابة  �لعام  �لأم��ني  بح�ص�ر  قطامني،  معن  �لدكت�ر 
�عمال  رو�د  مركز  جلنة  ورئي�ص  نا�صر  علي  �ملهند�ص 
وحدة  وم�ص�ؤول  �لعطني  معتز  �ملهند�ص  )ر�م(  مهند�ص�ن 
�ملهند�ص  �لنقابة  تط�ير �لأعمال و�لعالقات �لدولية يف 

خالد ن�صار.
�مل�صاريع  دعم  يف  �لنقابة  دور  �إىل  �لزعبي  و�أ�صار 
�لنا�صئة،  و�ل�صركات  �لبتكارية  و�لأف��ك��ار  �لريادية 
لدى  �لأع��م��ال  ري��ادة  مفه�م  تعزيز  �أهمية  �إىل  لفتا 
للم�صاهمة يف �لتخفيف من م�صت�يات  �ل�صباب  �ملهند�صني 

�لبطالة.
�ل�صتفادة  تعزيز  �صرورة  �لقطامني  �أكد  جانبه،  من 
من �خلرب�ت �مل�صرتكة بني �لفريقني يف جمال ربط رو�د 
و�إك�صابهم  �لأعمال  وم�صرعات  �مل�صتثمرين  مع  �لأعمال 

�لأدو�ت �لالزمة لتاأ�صي�ص �صركاتهم �لنا�صئة.
منت�صبي  ��صتفادة  �إىل  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
مع  ت�صبيكهم  ل��غ��اي��ات  �ملن�صة  م��ن  �ملهند�صني  نقابة 
�لأعمال  وم�صرعات  �ملختلفة  �ل�صتثمارية  �ل�صناديق 
�لبتكارية  وم�صاريعهم  �لنا�صئة  �صركاتهم  ودع��م 

و�لريادية.



*وكاالت
ما  وم�صر،  و�ل�صع�دية  �لإم��ار�ت  د�نت 
�أحد �ملتطرفني باإحر�ق ن�صخة  �أقدم عليه 
يف  �ل��رتك��ي��ة  �ل�صفارة  �أم���ام  �مل�صحف  م��ن 

�لعا�صمة �ل�ص�يدية �صت�كه�مل.
و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و�أك����دت 
“رف�ص  لها  بيان  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل���دويل  
�ملمار�صات  جلميع  �لد�ئم  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  زعزعة  ت�صتهدف  �لتي 
و�لتي تتنافى مع �لقيم و�ملبادئ �لإن�صانية 

و�لأخالقية«.
نبذ  �إىل  �ل��د�ئ��م��ة  دع���ت��ه��ا  وج���ددت 
خطاب �لكر�هية و�لعنف، ووج�ب �حرت�م 
�ل��رم���ز �ل��دي��ن��ي��ة، و�لب��ت��ع��اد ع��ن �إث���ارة 
و�ملقد�صات  ل��الأدي��ان  بالإ�صاءة  �لكر�هية 
وعلى �صرورة ن�صر قيم �لت�صامح و�لتعاي�ص.
�صادر  بيان  من جانبها، حذرت م�صر يف 

�نت�صار  خماطر  من  �خلارجية  وز�رة  عن 
�لأدي���ان  �إىل  ت�صيء  �لتي  �لأع��م��ال  ه��ذه 
د�عيًة  و�لعنف،  �لكر�هية  خطاب  وت�ؤجج 
�إىل �إعالء قيم �لت�صامح و�لتعاي�ص �ل�صلمي، 
ومقد�صاتها  �لآدي��ان  جلميع  �لإ�صاءة  ومنع 
�ملتطرفة  �ملمار�صات  تلك  مثل  خ��الل  م��ن 
�ل��ت��ي ت��ت��ن��اف��ى م��ع ق��ي��م �ح����رت�م �لآخ���ر 
�لإن�صان وحرياته  �ملعتقد وحق�ق  وحرية 

�لأ�صا�صية.
�صماح  ب�����ص��دة  �ل�����ص��ع���دي��ة  ك��م��ا د�ن���ت 
لأح��د  �ل�����ص���ي��دي��ة  �ل�صلطات  �ل�صلطات 
�ملتطرفني باإحر�ق ن�صخة من �مل�صحف �أمام 

�ل�صفارة �لرتكية يف �صت�كه�مل.
�ل�صع�دية  �خلارجية  وز�رة  و�أع��رب��ت 
�لعربية  �ململكة  و��صتنكار  “�إد�نة  ع��ن 
�ل�صلطات  ل�صماح  �ل�صديدين،  �ل�صع�دية 
�ل�ص�يدية لأحد �ملتطرفني باإحر�ق ن�صخة 

من �مل�صحف �ل�صريف �أمام �صفارة جمه�رية 
تركيا يف �صت�كه�مل«.

و�أك��������دت �خل���ارج���ي���ة ع���ل���ى م���ق��ف 
�أهمية  �إىل  �ل��د�ع��ي  “�لثابت  �ل�صع�دية 
ن�صر قيم �حل��ر و�لت�صامح و�لتعاي�ص، ونبذ 

�لكر�هية و�لتطرف«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 
�ل�صبت،  ي�م  بيل�صرتوم،  ت�بيا�ص  �ل�ص�يدي 
مروعة،  لالإ�صالم  �ملعادية  �ل�صتفز�ز�ت  �إن 
لليمني  ينتمي  نا�صط  ق��ام  �أن  بعد  وذل��ك 
�ل�صفارة  قرب  �مل�صحف  باإحر�ق  �ملتطرف 
ب�صعي  مت�صلة  �حتجاجات  و�صط  �لرتكية 
�صمال  حل��ل��ف  �لن�����ص��م��ام  �إىل  �ل�����ص���ي��د 
ت�يرت  على  بيل�صرتوم  و�أ�صاف  �لأطل�صي. 
تعبري بعيدة �ملدى،  حرية  لديها  “�ل�ص�يد 
نف�صي  �أنا  �أو  �أن �حلك�مة  لكن هذ� ل يعني 

ندعم �لآر�ء �لتي يتم �لتعبري عنها«.

اإدانات عربية حلرق امل�صحف يف �صتوكهومل
*لندن

�ل�زر�ء دومنيك  �لعدل �لربيطاين ونائب رئي�ص  د�فع وزير 
ر�ب عن رئي�ص �ل�زر�ء ري�صي �ص�ناك بعد فر�ص غر�مة عليه من 
�أثناء ت�ص�يره فيدي�  �ل�صرطة ب�صبب خلعه حز�ن �لأمان  قبل 

لن�صره على م��قع �لت���صل �لجتماعي.
وقال ر�ب �إن �ص�ناك �قرتف خطاأ ب�صيطا �عتذر عنه وقبل 

بالغر�مة �لتي حررتها �ل�صرطة.
دفعت  م��ا  �ل����زر�ء  لرئي�ص  �لثانية  �ملخالفة  وتعتربهذه 
�تهامه  �لكاملة  �مل�ص�ؤولية  بتحمل  �ص�ناك  ملطالبة  �ملعار�صة 

بفقد�ن �لنز�هة.
حزب  رئي�ص  باقالة  �ملعار�صة  طالبت  �أن  بعد  ذل��ك  ياأتي 
�ملحافظني ندمي زهاوي بعد �أن مت تغريب زهاوي خمالفة ب�صبب 

تهرب �صريبي
على  غر�مة  �لربيطانية،  �ل�صرطة  فر�صت  �جلمعة،  وي�م 
على  لن�صره  مقطع  لت�ص�ير  �لأمان  حز�م  خلعه  ب�صبب  �ص�ناك، 

و�صائل �لت���صل �لجتماعي من على منت �صيارة متحركة.
“خطاأ  لرتكابه  عاما،   42 �لعمر  من  �لبالغ  �ص�ناك  و�عتذر 
يف �لتقدير”، �أثناء ت�ص�يره ر�صالة على “�إن�صتغر�م” من �ملقعد 
غرب  ل�صمال  زيارتة  خ��الل  ر�صمية  حك�مية  ل�صيارة  �خللفي 

�إجنلرت�، ي�م �خلمي�ص.
�مل�ص�ر  �ملقطع  يف  نظرت  �إنها  لنك�صاير  �صرطة  ق�ة  وقالت 
ويظهر  �لجتماعي  �لت���صل  م��قع  على  تد�وله  “يتم  �ل��ذي 
�صخ�صا ل يرتدي حز�م �لأمان، �أثناء وج�ده يف �صيارة متحركة 

يف لنك�صاير«.
عر�صا  “�أ�صدرت  �إنها  �ص�ناك،  ت�صمية  دون  �لق�ة،  وقالت 
م�صروطا بعق�بة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من �لعمر 42 عاما«.

 500 �إىل  ت�صل  عق�بة  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لقان�ن  يفر�ص 
جنيه �إ�صرتليني )620 دولر�( لعدم �رتد�ء حز�م �لأمان.

�لذي مت تغرميه يقر  �ل�صخ�ص  �أن  �مل�صروط  �لعر�ص  ويعني 
�ل�صرطة  حتدد  مل  فيما  �ملحكمة.  �إىل  يذهب  ل  لكنه  بالذنب 

مقد�ر �لغر�مة �لتي ع�قب بها �ص�ناك.

*وكاالت
خرج �آلف �لإ�صر�ئيليني، �إىل �ص��رع مدينة تل �أبيب ومدن 
رئي�ص  ين�ي  �لتي  �لإ�صالحات  على  �حتجاجا  �لبالد  يف  �أخرى 
�إنها  ويق�ل�ن  �لق�صاء،  على  �إدخالها  نتنياه�  بنيامني  �حلك�مة 

مت�ص بالنظام �لدميقر�طي.
�آخذة يف �لت��صع د�خل  و�أفاد مر��صلنا باأن هذه �لتظاهر�ت 
�إل وج�د تظاهر�ت يف مدن حيفا وبئر �ل�صبع  �إ�صر�ئيل، م�صري� 

وهرت�صيليا �لقريبة من تل �أبيب.
�ألف   100 نح�  فاإن  �لإ�صر�ئيلية،  للت�قعات  وفقا  �إنه  وقال 

�صخ�ص �صي�صارك�ن يف �لتظاهرة �ملركزية يف تل �أبيب.
�ملعار�صة �حلالية،  �ل�صابق، زعيم  �ل�زر�ء  رئي�ص  �أن  و�أ�صاف 

يائري لبيد، ي�صارك �لي�م للمرة �لأوىل يف هذه �لتظاهر�ت.
يف  م�صاركته  تظهر  ب�ص�ر  مرفقة  تغريدة  لبيد  ون�صر 
�إنها تاأتي مل�صلحة �لدولة و�لدفاع عن  �أبيب، وقال  تظاهرة تل 

�لدميقر�طية.
�أبيب،  تل  يف  �ل�صابقتني  �لتظاهرتني  يف  لبيد  ي�صارك  ومل 
خالل �لأ�صب�عني �ملا�صيني، وبرر ذلك باأنه جتنب �إ�صفاء �صبغة 

�صيا�صية على هذه �لتظاهر�ت.
ويف �ل�صياق نف�صه، �صارك وزير �لدفاع �ل�صابق، بيني غانت�ص، 
يف �لتظاهرة و�ألقى فيها كلمة عرب مكرب �ص�ت، م�ؤكد� ��صتمر�ر 

�لإ�صر�ئيلية«. �لدميقر�طية  تدمري  منع  �أجل  من  “�لكفاح 
ويرى معار�ص� نتنياه� �أن هذه �لإ�صالح تق��ص �لدميقر�طية 

وت�صعى �إىل �لنفر�د بال�صلطة.
وتاأتي هذه �لتظاهر�ت بعد قر�ر �ملحكمة �لعليا يف �إ�صرئيل 
ب�صطب تعيني �آرييه درعي وزير� للد�خلية يف حك�مة نتنياه�، 

مما �أدخل �لأخرية يف �أزمة �صيا�صية.
من  ز�د  �ملحكمة،  جانب  من  �لقر�ر،  هذ�  �إن  مر��صلنا  وق��ال 
ن�صبة �لنق�صام يف �ل�صارع �لإ�صر�ئيلي، فم�ؤيدو حك�مة نتنياه� 
يق�ل�ن �إنه �ل�صبب ور�ء �صن ق��نني للحد من �صلطة �لق�صاء ملنعه 

منه �لقيام مبثل هذه �خلط��ت.
ويف �ملقابل، يق�ل �مل�ؤيدون للمحكمة �لعليا �إن �لأخرية قامت 
بالأمر �ل�صحيح، على �عتبار �أن درعي �أدين مرتني بق�صايا ف�صاد.

*موسكو
�لهجمات  ل�صد  ع�صكرية  تدريبات  �لرو�صية  �لق��ت  �أجرت 
منطقة  يف  �ملهمة  و�لإد�ري���ة  �لع�صكرية  �ملن�صاآت  على  �جل�ية 
م��صك� مب�صاركة بطارية من �أنظمة �ل�ص��ريخ �مل�صادة للطائر�ت 

)SAM( 300-S من طر�ز
منطقة  “يف  �إن��ه  بيان  يف  �لرو�صية  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت 
م��صك�، عقدت دورة تدريبية مع �أفر�د ل��ء �ل�ص��ريخ �مل�صادة 
�جل�ية  �لهجمات  ل�صد  �لغربية  �لع�صكرية  باملنطقة  للطائر�ت 

على �ملن�صاآت �لع�صكرية و�ل�صناعية و�لإد�رية �ملهمة«.
�ملجمعات  على  ن�صرت  �لبطاريات  فرق   “ �أن  �لبيان  و�أ�صاف 
�لطائر�ت  ت�صبه  �أه��د�ف  �كت�صاف  وعند  قتالية.  ت�صكيالت  يف 
و�ل�ص��ريخ �لبال�صتية، قامت �ملدفعية �مل�صادة للطائر�ت باإطالق 

�ص��ريخ �إلكرتونية«.
من  و�أك��ر  جنديًا   150 من  “�أكر  �أنرّ  �إىل  �ل���ز�رة  و�أ�صارت 
يف  �صارك��”  وخا�صة  ع�صكرية  وم��ع��د�ت  �أ�صلحة،  قطعة   30

�لتدريبات.
ومل حتدد وز�رة �لدفاع �لرو�صية م�عد �إجر�ء �لتدريبات.

�جلي�ص �لرو�صي يجري مناور�ت لختبار �جلاهزية �لقتالية
مناور�ت لختبار �جلاهزية �لقتالية للجي�ص �لرو�صي

�لإجابة  بي�صك�ف  دميرتي  �لكرملني  با�صم  �ملتحدث  ورف�ص 
تك�ن  �أن  تخ�صى  رو�صيا  كانت  �إذ�  ما  ب�صاأن  �ص�ؤ�ل  على  �جلمعة 

م��صك� م�صتهدفة، و�أحال �ل�ص�ؤ�ل �إىل وز�رة �لدفاع.
�إىل  ُن�صبت  عدة  هجمات  �لأخ��رية  �لأ�صهر  يف  رو�صيا  �صهدت 

�أوكر�نيا.

*وكاالت
وز�رة  �إن م�ظفي  بايدن  �لأمريكي ج�  �لرئي�ص  قال حمامي 
ولية  يف  بايدن  منزل  يف  جديدة  وثائق   6 على  عرو�  �لعدل 
�أثناء  �ل�صي�خ و�أخرى  ديالوير تع�د لفرتة ع�ص�يته يف جمل�ص 

ت�ليه من�صب نائب �لرئي�ص بار�ك �أوباما.
�إن  بيان  يف  ب��اور،  ب���ب  للرئي�ص،  �ل�صخ�صي  �ملحامي  وق��ال 
م�ظفي وز�رة �لعدل حترزو� على م��د �صنفتها على �أنها يف �إطار 

�لتحقيق، مبا يف ذلك 6 وثائق حتمل عالمات ت�صنيف.
�صاعة   12 نح�  ��صتغرقت  �لبحث  عمليات  �أن  ب��اور  و�أك��د 
و�صملت “كافة �أماكن �لعمل و�ملعي�صة و�لتخزين يف منزل بايدن.
ولفت حمامي بايدن �أن وز�رة �لعدل متلك حق �ل��ص�ل ملنزل 
�لرئي�ص و�ملالحظات �ملكت�بة باليد و�مللفات و�لأور�ق و�ملجلد�ت 
�إىل  تع�د  �لتي  �لزمنية  و�جلد�ول  �ملهمات  ول��ئح  و�لتذكار�ت 

عدة عق�د.
ملنزله  �لدخ�ل  �ل�ز�ر  مل�ظفي  �أجاز  بايدن  �أن  باور  و�أ�صاف 
و�ل�صماح لهم بتفتي�ص �ملبنى بحثا عن �أي ملفات يحتمل �أن تك�ن 

�صرية.
و�أ�صار حمامي بايدن �ل�صخ�صي �أن �لرئي�ص وعقيلته مل يك�نا 

م�ج�دين خالل عملية �لتفتي�ص.

*وكاالت
�أ�صهر على  �أزيل جد�ر من حاويات �ل�صحن ُو�صع قبل ب�صعة 
�حلاكم  ولية  خالل  �لأمريكية  و�أريزونا  �ملك�صيك  بني  �حلدود 

�جلمه�ري �ل�صابق وه� م�صروع بلغت تكلفته 100 ملي�ن دولر.
حاويات  ب��صع  دو�صي  دوغ  �ل�صابق  �جلمه�ري  �حلاكم  �أمر   
خالل  و�ملك�صيك  �ملتحدة  �ل���لي��ات  بني  �حل��دود  على  �ل�صحن 
ل�قف  حماولة  باأنه  و�صفه  فيما  �إد�رت��ه  من  �لأخ��رية  �لأ�صهر 

�لهجرة غري �ل�صرعية. 
و�صع  على  �لق�صاء  �أم��ام  و��صنطن  �عرت�صت  �أن  بعد  ولكن   
�حلاويات على �أر�ص فدر�لية يف غابة ك�رونادو �ل�طنية، و�فق 
كان�ن  يف   - ه�ب�ص  كاتي  �لدمي�قر�طية  خلفته  �لذي   - دو�صي 

�لأول/دي�صمرب على �إز�لتها.
 وقالت ديبي ماكغ��ير بينما كانت تر�قب �جلمعة �صاحنة 
�أ�صدق  “مل  فارغة  حاوية  تنقل  وهي  تر�بي  طريق  على  ت�صري 
عندما �أعلن �حلاكم دو�صي عن ذلك”. و�أ�صافت �ملر�أة �لتي كانت 
�أمر  “�إنه  �لقريبة  ت�ك�ص�ن  يف  منزًل  متتلك  قريب  وقت  حتى 
�صخيف. و�صع حاويات لن يجدي نفًعا لإبعاد �أي كان. �إنه �إهد�ر 

تام لأم��ل د�فعي �ل�صر�ئب«.
 بد�أ دو�صي م�صاعيه لإقامة جد�ر �حلاويات يف منت�صف عام 
2022، لكن �صرعان ما و�جهت فكرته معار�صة وو�صفها منتقدوه 
�ل�صرر  تلحق  �أن  �صاأنها  وم��ن  �صيا�صي  غر�ص  لها  خط�ة  باأنها 
�حل��دود  يعربون  �لذين  ع��دد  يف  ف��رق  �أي  حت��دث  ول��ن  بالبيئة 

بطرق غري قان�نية. 
مثل قطار  �متدت  �لتي  �إن �حلاويات  �لفكرة  معار�ص�   وقال 
�صحن �صخم م�صافة �صبعة كيل�مرت�ت عرب �لأر��صي �لفدر�لية، 
�جتياز  �أن  �إىل  �أ���ص��ارو�  كما  �صا�صعة.  طبيعية  حممية  مت  ق�صرّ
بالب�صر  �ملتاجرين  و�أن  ج��ًد�  �صعب  �ملنطقة  تلك  من  �حل��دود 
�حلاويات  كانت  �لعملية،  �لناحية  ومن    . قطرّ ي�صتخدم�ها  مل 
ب�صبب  �ملهاجرين  �إبعاد  يف  مفيدة  غري  �صفني  على  ُكد�صت  �لتي 
�لعب�ر  ل�صخ�ص  ميكن  و�لتي  بينها  قائمة  ظلت  �لتي  �لفج��ت 
ترك  �لعمال  على  تعنيرّ  �مل��قع،  بع�ص  ويف  خاللها.  من  ب�صه�لة 

م�صافات بينها ب�صبب �صدة �نحد�ر �ل�صفح.
وهي  �لقريبة  في�صتا  �صيري�  منطقة  من  ويل�ص�ن  بيل  قالت   
�صيا�صية”.  لعبة  جمرد  “�إنها  �جلمعة  �حلاويات  �إز�لة  ت�صاهد 
و�أ�صافت �ملر�أة �لبالغة 77 عاما ل�كالة فر�ن�ص بر�ص “�إنها مهزلة 

و�إهد�ر للمال �حلك�مي و�أم��ل �ل�صر�ئب و�ل�قت و�جلهد«. 
مع  �حل��دود  من  كيل�مرت   600 ح����يل  يف  �أري��زون��ا  ت�صرتك   
وطنية  ومتنزهات  طبيعية  حمميات  عليها  ومتتد  �ملك�صيك، 

ومناطق ع�صكرية وحمميات لل�صكان �لأ�صليني. 
�لبيت �لأبي�ص عام 2017،  �إىل   قبل و�ص�ل دونالد تر�مب 
د ببناء جد�ر على �حلدود �لتي مل تكن ت�جد عليها ح��جز  تعهرّ

طبيعية �أو م�صطنعة تف�صل بني �لبلدين. 
�أما �لي�م، في�جد على �متد�د جزء كبري من �حلدود �صياج   

ي�صل �رتفاعه �إىل ت�صعة �أمتار. 

*باريس
�ل��ربد  م��ن  �أج�����ء  يف  باري�ص  يف  �لأ�صخا�ص  �آلف  تظاهر 
لالحتجاج على م�صروع �لرئي�ص �إميان�يل ماكرون لتعديل نظام 
“فرن�صا  وح��زب  �صبابية  منظمات  لدع�ة  ��صتجابة  �لتقاعد، 
�لأبية” �لي�صاري �لر�ديكايل �لر�غب باإبقاء فتيل �لحتجاجات 

م�صتعاًل.
من  �أ�صخا�صًا  وي�صم  و�صابات  �صباب  ر�أ�صه  على  م�كب  و�صار   
كل �لأعمار بني �صاحتي �لبا�صتيل و�لأمة من دون وق�ع ح��دث، 
ورددو� �صعار�ت مثل “مقاومة!”، و”نحن هنا حتى ل� �أن ماكرون 
جمل�ص  �إىل  �لثنني  �لقان�ن  م�صروع  و�صُيعر�ص  ذلك”.  يريد  ل 

�ل�زر�ء.
�لتي  بقدر تظاهرة �خلمي�ص  �لتظاهرة ح�ص�دً�  ت�صهد   ومل 
كل  يف  متظاهر  وملي�ين  ملي�ن  بني  فيها  �مل�صاركني  عدد  تر�وح 

�أنحاء فرن�صا، وفقًا لتقدير�ت �ل�صرطة و�لحتاد �لعام للعمل. 
ر �ملنظم�ن باأنرّ عدد �مل�صاركني �ل�صبت بلغ ح��يل 150   وقدرّ
�ألفًا، يف حني �أفادت م�صادر �أخرى باأرقام متدنية �إىل حد بعيد، 
وحتدثت  �ألفًا،   12 ب�  �مل�صاركني  عدد  �ل�صرطة  يف  م�صدر  ر  وق��درّ
جمم�عة من و�صائل �لإعالم ت�صم وكالة فر�ن�ص بر�ص عن 14 
�ألفًا.   و�صاركت كل من �صارل�ت لم�رليت وهي خمرجة تبلغ 30 
عاًما، وكل�ي كي�صكيب�ر وهي ممثلة تبلغ 29 عاًما يف �لحتجاج، 
ق�ية  �إ�صارة  نر�صل  �أن  ويجب  بد�ياته،  يف  ك  �لتحررّ “�إن  وقالتا 

ون�صجع �آخرين على �لقدوم«.
�إف�صاله  “نريد  ل�ري�-�ص�فالييه  زوي  �ملتظاهرة  وقالت   
ى  �صُي�صحرّ �لذي  �جليل  نك�ن  لن  �إننا  نق�ل  �أن  نريد  )�مل�صروع(، 
به«.   وت�جه زعيم حزب “فرن�صا �لأبية” جان ل�ك ميالن�ص�ن 
“�للعنة  قائاًل  ماكرون  �إميان�يل  �إىل  بالتظاهرة  �صارك  �لذي 

عليك لرغبتك بتح�يل كل وج�دنا �إىل �صلع«.
�صنرّ  رف��ع  بند  مقدمه  ويف  �لإ���ص��الح��ي،  �مل�صروع  وي����ج��ه   
نقابية  ا من جبهة  �إىل 64 عاًما، �عرت��صً �لتقاعد من 62 عاًما 
وفق  �لعام  �ل���ر�أي  ل��دى  كبرية  نقمة  �إىل  بالإ�صافة  ��دة،  م���حرّ

�ل�صتطالعات.
�قت�صادي  �صياق  ملاكرون، يف  �ل�صيا�صي  وياأتي هذ� �لختبار   
له 5،2  و�جتماعي مت�تر، �إذ يعاين �لفرن�صي�ن ت�صخمًا بلغ معدرّ

باملئة يف �لعام 2022. 
 و�ختارت �حلك�مة �لفرن�صية �أن متدد �صن��ت �لعمل مل��جهة 
وتد�فع  �ل�صكان.  و�صيخ�خة  �لتقاعد  ل�صناديق  �ملايل  �لتده�ر 
م �لجتماعي”  عن م�صروعها عرب تقدميه على �أنه “حامل للتقدرّ

خ�ص��صًا من خالل رفع م�صت�ى �ملعا�صات �لتقاعدية �ملنخف�صة. 

وزير العدل الربيطاين يدخل 
على خط حادثة »غرامة �صوناك«

مظاهرات حا�صدة �صد نتنياهو 
يف تل اأبيب.. والبيد ي�صارك

حلماية املن�صاآت احليوية.. 
رو�صيا جتري تدريبات دفاعية يف مو�صكو

العدل االأمريكية تعرث 
على وثائق �صرية جديدة يف منزل بايدن

اإزالة جدار من احلاويات 
على احلدود االأمريكية املك�صيكية

االآالف يتظاهرون يف باري�س
 احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

*وكاالت
ز�ب�ريجيا  منطقتي  من  م�ص�ؤول�ن  قال 
كثفت  رو�صيا  �إن  �لأوك��ر�ن��ي��ت��ني،   و�ص�مي 
ق�صفها ملناطق و�قعة ب�صرق �أوكر�نيا خارج 
خط �مل��جهة �لرئي�صي يف منطقة دونبا�ص 
�ل�����ص��ن��اع��ي��ة، يف ذك����رت م�����ص��ادر رو���ص��ي��ة 
مبقاطعة  منطقة  يف  حتتدم  �مل��ع��ارك  �إن 
�صيطرت  �لرو�صية  �لق��ت  و�أن  ز�ب�ريجيا، 

على منطقة جديدة قرب �ص�ليد�ر.
�لرو�صية  �لدفاع  وز�رة  قالت  تف�صيال، 
�لأخ��رية جعل  �لآون��ة  �صنته يف  �إن هج�ما 
�أك��رب  ب�صكل  مميزة  م����ق��ع  حتتل  ق��تها 
ما  وه���  ز�ب�ريجيا  جبهة  خط  ط���ل  على 
و�صفه م�ص�ؤول�ن ع�صكري�ن �أوكر�ني�ن باأنه 

مبالغة.
ب�صكل  �لتحقق  ل��روي��رتز  يت�صن  ومل 

م�صتقل من تقارير �صاحة �لقتال.
�حتد�م �ملعارك يف ز�ب�ريجيا

منطقة  حاكم  �صتاروخ  �أولك�صندر  وقال 
على  �أوك��ر�ن��ي��ا  �صرق  بجن�ب  ز�ب�ريجيا 
 166 �ملنطقة  ق�صفت  رو�صيا  �إن  تلغر�م 
مرة خالل �لي�م مع ��صتهد�ف 113 هج�ما 
مدين.  مقتل  �إىل  �أدى  مما  ماأه�لة  مناطق 

وتق�ل رو�صيا �إنها ل ت�صتهدف �ملدنيني.
“نحن  حركة  رئي�ص  �أعلن  ناحيته،  من 
�حتد�م  عن  روغ���ف،  رو�صيا” فالدميري  مع 
و�جلي�ص  �لأوكر�نية  �لق��ت  بني  �ملعارك 
يف  غ�لياب�ليا  مدينة  من  بالقرب  �لرو�صي 

مقاطعة ز�ب�ريجيا.
وكتب روغ�ف على قناته يف “تلغر�م”: 
يف  �لتما�ص  خ��ط  عند  �ل��ي���م  “تقدمنا 

ز�ب�ريجيا، بالإ�صافة �إىل حم�ر �أوريخ�ف، 
م�صيفا  غ�لياب�ليا”،  يف  �ملعارك  و�حتدمت 

�أنه ينتظر �أخبار� مب�صرة من �جلبهة.
لإد�رة  �لرئي�صي  �ملجل�ص  ع�ص�  و�أ�صاف 
تز�ل  ل  �ملعارك  �أن  ز�ب�ريجيا،  مقاطعة 
قائمة يف �ملقاطعة م�صح�بة بتقدم �لق��ت 
على  �لنقاط  من  ع��دد  وحترير  �لرو�صية 

ط�ل خط �مل��جهة باأكمله.
ويف وقت �صابق، قال روغ�ف، �إن �لق��ت 
�لق��ت  م����ق��ع  باقتحام  تق�م  �لرو�صية 
منطقة  يف  �لتما�ص  خط  على  �لأوكر�نية 
ز�ب�ريجيا يف �أوريخ�ف، غ�لياب�ليا وقرية 

كامين�صك�ي.
�لرو�صية  �ل��ق����ت  تقدمت  ل��ه،  ووف��ق��ا 
متكنت  كما  ك��ي��ل���م��رت�ت،   7 �لنهار  خ��الل 
�ل��ق����ت م��ن �خ���رت�ق خ��ط �ل��دف��اع �لأول 
معينة  قطاعات  يف  �لأوك��ر�ن��ي��ة  للق��ت 

مبنطقة ز�ب�ريجيا.
تقدم رو�صي قرب �ص�ليد�ر

نقلت و�صائل �إعالم رو�صية عن م�صادرها 
�أن �لق��ت �لرو�صية تقدمت  قرب �ص�ليد�ر 
بنجاح يف �جتاه �ص�ليد�ر-باخم�ت، وقد مت 
بقرب  كر��صن�ب�يل،  قرية  على  �ل�صيطرة 

�ص�ليد�ر.
�لرو�صية  �لإع����الم  و���ص��ائ��ل  و�أف�����ادت 
قرية  على  �صيطرو�  ف��اغ��ر  مقاتلي  �أن 
�ص�ل،  قرية  �صمال  �ل��قعة  كر��صن�ب�يل، 
يف  م�صتمر�  م��از�ل  �لهج�م  �أن  �إىل  م�صرية 

وقت و�حد من عدة �جتاهات.
�لدفاع،  وز�رة  �أف���ادت  يناير،   20 ويف 
باأن �لق��ت �لرو�صية �صيطرت على منطقة 

كلي�صيفكا �ل�صكنية بالقرب من باخم�ت يف 
دونيت�صك.

وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�صية يف بيان: 
ناري  وبدعم  �لهج�م  وح��د�ت  “متط�ع� 
من �لطري�ن �لعملياتي و�لتكتيكي و�جلي�ص 
للمنطقة  و�مل��دف��ع��ي��ة  �ل�����ص����ري��خ  وق�����ت 
حترير  من  متكن��  �جلن�بية،  �لع�صكرية 

منطقة كلي�صيفكا �ل�صكنية«.
قالت،  �لرو�صية  �لدفاع  وز�رة  وكانت 
�لرو�صية �صيطرت  �لق��ت  �إن  �ل�صبت،  �أم�ص 
دونيت�صك،  حم�ر  يف  دف�ريت�ص  قرية  على 
تكبد  �لأوك���ر�ين  �جلي�ص  �أن  �إىل  م�صرية 
بني   50 �إىل  و�صلت  خ�صائر  �ملعركة  خالل 

قتيل وجريح.
م�صاد�  ه��ج���م��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ص��ن  وم��ن��ذ 
�لقتال  تركز  �أغ�صط�ص،  �أو�خ��ر  يف  جريئا 
مناطق  معظم  ت�صمل  �ل��ت��ي  دون��ب��ا���ص  يف 
عليها  ت�صيطر  �لتي  ودونيت�صك  ل�غان�صك 

رو�صيا جزئيا.
�لهجمات  �إن  وحملل�ن  م�ص�ؤول�ن  وقال 
على  �ل��ع��بء  زي���ادة  ت�صتهدف  �ل��رو���ص��ي��ة 
��صتعادة  من  كييف  ومنع  �أوكر�نيا  دفاعات 

�لأر��صي.
ويف �ص�مي، �لتي ت�صيطر عليها �أوكر�نيا، 
على  ت�صيفيت�صكي،  دم��ي��رتو  �حل��اك��م  ق��ال 
 115 �صنت  �لرو�صية  �ل��ق����ت  �إن  تلغر�م، 
يف  لرو�صيا  �ملتاخمة  �ملنطقة  يف  هج�ما 

�صمال �صرق �أوكر�نيا.
�أ�صيب  عاما   17 عمره  �صابا  �أن  و�أ�صاف 
للبنية  ومن�صاآت  �مل��ن��ازل  م��ن  ع��دد  وُدم���ر 

�لتحتية.

احتدام املعارك يف زابوريجيا.. 
وتقدم القوات الرو�صية بدونيت�صك
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*وكاالت
على  عري�صا  ف����ز�  �لأه��ل��ي  ح��ق��ق 
 0-3 بنتيجة  �لزمالك،  م�صيفه  ح�صاب 
يف  �لقاهرة،  ��صتاد  على  �ل�صبت،  م�صاء 
ل��ل��دوري   14 �جل���ل��ة  مناف�صات  خ��ت��ام 

�مل�صري.
بعدما  �لقمة  مبار�ة  �لأهلي  ح�صم 
يف  )كهربا(  �ملنعم  عبد  حمم�د  تقدم 
حممد  �لبديل  �أ�صاف  ثم   ،61 �لدقيقة 

�صريف هدفني يف �لدقيقتني 75 و90.
مدربه  بقيادة  ر�صيده  �لأهلي  ورفع 
�ل�ص�ي�صري مار�صيل ك�لر �إىل 34 نقطة، 
جتمد  بينما  �لرتتيب،  ب�صد�رة  مبتعد� 
ر�صيد �لزمالك بقيادة مدربه �لربتغايل 
يف  نقطة   26 عند  فريير�  ج��صفالدو 

�ملركز �لر�بع.
لال�صتح��ذ  مبحاولت  �ملبار�ة  بد�أت 
على �لكرة بني �لفريقني، وحاول �لأهلي 
حممد  طريق  ع��ن  �ليمنى  �جلبهة  م��ن 

هاين، لكن بال خط�رة.
عر�صية  كرة  �لأحمر  �لدفاع  و�أبعد 
عا�ص�ر  �إم��ام  ي�جه  �أن  قبل  زي��زو،  من 
ت�صديدة ق�ية ��صطدمت مبد�فع �لأهلي 

خالد عبد �لفتاح.
ف�ق  بت�ص�يبة  فتحي  حمدي  ورد 
كرة  دي��اجن  ي�ص�ب  �أن  قبل  �لعار�صة، 

�صهلة يف يد ع��د.
من  للزمالك  قريبة  فر�صة  و�صاعت 
كرة ر�أ�صية للمد�فع ح�صام عبد �ملجيد، 

�لذي �صدد ف�ق �لعار�صة.
�صاروخية  ت�صديدة  �أف�صة  وجه  كما 
علت �لعار�صة، يف �أول �إنذ�ر �أهالوي على 
بهجمة  �لزمالك  لريد  �لأبي�ص،  �ملرمى 
من زيزو �إىل عمرو �ل�صي�صي، �لذي وجه 

�لكرة ف�ق �لعار�صة.
و�أ�����ص����اع ك��ه��رب��ا �ن����ف����ر�د� مب��رم��ى 
�لأبي�ص، بعدما جتاوز ع��د و�صدد خارج 

�ل�صباك، قبل �حت�صاب �لكرة ت�صلال.
�صاروخية،  ت�ص�يبة  دوجنا  و�أطلق 
ركلة  �إىل  ب��اق��ت��د�ر،  �ل�صناوي  �أبعدها 
رك��ن��ي��ة، يف �أخ���ط���ر ف��ر���ص �لأب��ي�����ص 

بال�ص�ط �لأول.
وجه ح�صام عبد �ملجيد ر�أ�صية ف�ق 
هاين  حممد  ي�جه  �أن  قبل  �لعار�صة، 

ت�ص�يبة بعيدة عن مرمى �لزمالك.
لالأهلي  حماولة  �أخطر  �لقائم  ورد 
يت�صلمها  مل  �لتي  �ل�صحات،  متريرة  من 
كهربا  وت��اب��ع  بنجاح،  فتحي  حمدي 
ع��د  لكن  �لقائم،  ردها  بعدما  �لكرة 
ركنية،  �إىل  و�أب��ع��ده��ا  خ��ط��اأه  �صحح 
بالتعادل  �لأول  �ل�ص�ط  نهاية  قبل 

�ل�صلبي.
ببع�ص  �لثاين  �ل�ص�ط  �لزمالك  بد�أ 
�ملحاولت �لهج�مية و�لكر�ت �لعر�صية، 
�لتي �أبعدها �لدفاع �لأحمر، كما �أ�صرك 
وم�صطفى  جابر  عمر  �لثنائي  فريير� 
و�ل�صي�صي  �ملثل�ثي  ح�صاب  على  �لزناري 

يف �لدقيقة 58.

و�صجل كهربا هدف �لتقدم لالأهلي يف 
عر�صية  متريرة  م�صتغال   ،61 �لدقيقة 
فتحي،  ح��م��دي  م��ن  ب��ر�أ���ص��ي��ة  جميلة 

لي�صدد يف مرمى ع��د بر�أ�صية متقنة.
�صقط �إمام عا�ص�ر يف منطقة �جلز�ء 
�لزمالك  ي�صرك  �أن  قبل  خمالفة،  دون 
�ل�صايف،  عبد  م��ن  ب��دل  �هلل  عبد  �صيد 
�صريف  حممد  باملهاجم  �لأه��ل��ي  ودف��ع 

بدل من كهربا.
ب�صربة  �ل��زم��ال��ك  لع��ب���  وط��ال��ب 
مل�صة يد �صد ربيعة، لكن  جز�ء، بد�عي 

�حلكم مل يحت�صبها.
و�صجل �صريف �لهدف �لثاين لالأهلي 
�لدقيقة  يف  للزمالك  دفاعي  خطاأ  من 
�لفريق  مرمى  يف  ت�صديدة  م�جها   ،75

�لأبي�ص.
�صيكابال  بالثنائي  �لزمالك  ودف��ع 
م�صطفى  ح�صاب  على  �أ�صامة  وي��صف 
�لأهلي  �أ�صرك  بينما  و�جلزيري،  �صلبي 
على  وط��اه��ر  عطية  م����رو�ن  �ل��ث��ن��ائ��ي 

ح�صاب �ل�صحات و�أف�صة.
ووجه �صيكابال ت�صديدة �صهلة يف يد 
باأحمد  �لأهلي  يدفع  �أن  قبل  �ل�صناوي، 
عبد  �أحمد  ح�صاب  على  “ك�كا”  نبيل 

�لقادر.
يف  �ل��ث��ال��ث  �ل��ه��دف  �صريف  و�صجل 
متريرة  من  �لأهلي  ل�صالح   90 �لدقيقة 
يف  برب�عة  ح�لها  معل�ل،  من  عر�صية 

�ملرمى، مع نهاية �ملبار�ة )0-3(.

*وكاالت
عرب �ملد�فع �لدويل بر�ء مرعي عن فخره بتجديد عقده 

مع �لفي�صلي ملدة م��صمني مقبلني.
نادي  مبقر  ر�صميا  عقده  على  �ل�صبت  م�صاء  مرعي  ووق��ع 

�لفي�صلي وبح�ص�ر عدد من �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة.
فخر  “كلي  ب���ك:  في�ص  عرب  ح�صابه  عرب  مرعي  وكتب 

و�عتز�ز مب���صلة م�صريتي �لكروية مع �لزعيم«.
و�لأخري  �لأول  بيتي  مع  “م�صتمر  �لفي�صلي:  قائد  و�أ�صاف 
من  باملزيد  �لعري�صة  �جلماهري  لإف��ر�ح  �صعيا  مقبلني  مل��صمني 

�لبط�لت �لزرقاء«.
بتقدمي  د�ئما  “�أعدكم  فريقه:  جماهري  خماطبا  وق��ال 

�لأف�صل لإ�صعادكم، ننتظر دعمكم �لذي ل حدود له«.
�لنادي  لإد�رة  بال�صكر  “�أت�جه  حديثه:  مرعي  وختم 
�لفني  �جلهاز  و  �حلديد  ن�صال  �ملهند�ص  برئا�صة  �لفي�صلي 

و�لإد�ري و �لطبي«.
وقت  يف  ج��ددت  �لفي�صلي  ن��ادي  �إد�رة  �أن  بالذكر  جدير 
بعدما  جديد  مل��صم  عابد  �أب�  جمال  �لفني  �ملدير  عقد  �صابق 

قاد �لفريق خالل �مل��صم �ملا�صي ل�صتعادة لقب �لدوري.

ال�صائقة املالية تفر�س 
على بع�س االأندية االأردنية بيع جنومها

ح�صام عوار ينتظر عر�س ميالن

*وكاالت
و��صل ليفرب�ل وت�صل�صي م�صت��هما �ل�صيء وتعادل بدون �أهد�ف، 

ي�م �ل�صبت، با�صتاد �أنفيلد يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
وبد� �أن ت�صل�صي �نتزع �لتقدم يف �لدقيقة �لثالثة عندما هز كاي 
�مل�صاعد تدخل  �لفيدي�  لكن حكم  �ل�صباك من مدى قريب،  هافرت�ص 

لإلغاء هدف �لالعب �لأملاين بد�عي �لت�صلل.
�لثالثة  �لهزمية  لتفادي  للثقة حيث �صعى  �فتقار ليفرب�ل  وو�صح 
على �لت��يل يف �لدوري �لإجنليزي، ومل يقدم �ص�ى فر�صة من �ل��فد 

�جلديد ك�دي جاكب� يف �ل�ص�ط �لأول.
و�أ�صرك ت�صل�صي �ل��فد �جلديد ميخايل� م�دريك بعد �ل�صرت�حة 
�كتفى  �ل�صيف  �لفريق  لكن  جيد�،  �أد�ء  �لأوك���ر�ين  �لالعب  وق��دم 
ليفرب�ل  خلف  �لعا�صر  �ملركز  يف  ليظل  و�حدة  نقطة  على  باحل�ص�ل 

مبركزين.
ليت�صاوى  ف���ز،  دون  من  ت��لًيا  �لثالثة  للمبار�ة  ليفرب�ل  وبقي 
�لفريقان بر�صيد 29 نقطة، مع �أف�صلية �لأهد�ف للريدز �لذي يحتل 

�ملركز �لثامن م�ؤقًتا، بينما ياأتي ت�صل�صي عا�صًر�.
ويبتعد �لفريقان بفارق ت�صع نقاط عن �ملر�كز �مل�ؤهلة �ىل دوري 

�أبطال �وروبا.

*وكاالت
�أ�صرت�ليا  بط�لة  يف  م��ب��ار�ة  �أث��ن��اء  غريبة  تبدو  حادثة  وقعت 
�إىل  �لذهاب  من  لعبا  �مل��ب��ار�ة  حكم  منع  عندما  للتن�ص،  �ملفت�حة 

�ملرحا�ص.
�أندي  �لأ�صكتلندي،  �صابقا،  �لعامل  على  �لأول  �ملن�صف  و��صت�صاط 
م�ر�ي، غ�صبا، من ت�صرف �حلكم يف بط�لة �أ�صرت�ليا �ملفت�حة للتن�ص.

�لدوري  يف  ك�كيناكي�ص  تانا�صي  �لأ�صرت�يل  ي��جه  م���ر�ي  وكان 
جمم�عات   5 �إىل  و�صلت  مار�ث�نية  مبار�ة  يف  �لبط�لة،  من  �لثاين 

و��صتمرت 4 �صاعات و45 دقيقة.
تاأخره  بعد  عافيته  ����ص��رتد  �ل��ع��امل،  على  �لأول  �مل�صنف  وك��ان 
�خلام�صة  باملجم�عة  �ملبار�ة  وح�صم  ك�كيناكي�ص،  �أمام  مبجم�عتني 

و�لفا�صلة، �خلمي�ص.
م��ري  طلب  �لنهائية،  �ملجم�عة  �صبقت  �لتي  �ل�صرت�حة  وخالل 
من �حلكم �لذهاب �إىل �ملرحا�ص، لكن �حلكم �أبلغه �أنه غري م�صم�ح له، 

لأنه �ملتاح ه� �لذهاب مرة و�حدة فقط.
�إنها  �لق��عد.  �أحرتم  �أنا  �صيئا؟  “هل تعرف  م�ر�ي غا�صبا:  وقال 

مزحة و�أنت تعلم �أنها كذلك«.
و�عترب �أن منعه من �لذهاب �إىل �ملرحا�ص �أمر ينم عن عدم �حرت�م 
من جانب �لبط�لة، خا�صة �أن �ملبار�ة �متدت كثري�، ول ي�صمح لالعبني 

بالتب�ل، و��صفا �لأمر ب�”�ل�صخيف«.
فاأيد  �لإنرتنت،  ف�صاء  �إىل  خرج  �إذ  �مللعب،  د�خل  �لأمر  يبق  ومل 
جنم �لتن�ص �ل�صابق، �أندي روديك، م�قف م�ر�ي معترب� ت�صرف �حلكم 

“غبيا«.
��صتخد�م  على  �لقي�د  فيها  حتتل  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�صت  وهذه 
�ملفت�حة  �لكربى  “�لبط�لت  بط�لت  يف  �لأخبار  عناوين  �ملرحا�ص 

للتن�ص«.
وعلى �صبيل �ملثال، طلب �لنجم �ل�صربي، ن�فاك ج�ك�فيت�ص، بعد 
�لبط�لة  يف  باينا  روبرت�  �لإ�صباين  مع  مبار�ته  �نطالق  من  دقائق   5

نف�صها، �لثالثاء �ملا�صي، �لذهاب �إىل �ملرحا�ص.
على  �لقر�ر  ج�ك�فيت�ص  فاأخذ  ي�صمعه،  مل  �حلكم  �أن  يبدو  لكن 

عاتقه و�جته �إىل �ملرحا�ص.

*وكاالت
بامليد�لية  للمبارزة،  �لأردين  �ملنتخب  لع��ب  ع���دة  �إي���اد  ت���ج 
عاما   20 حتت  لل�صباب  للمبارزة  �لعامل  كاأ�ص  بط�لة  يف  �لربونزية، 
و�لتي ت�صت�صيفها مدينة خليفة �لريا�صية يف مدينة عي�صى �لبحرينية 

مب�صاركة 30 دولة.
يف  ع�دة  �إي��اد  جنح  فقد  �لأردنية،  �لأوملبية  �للجنة  مل�قع  ووفقا 
حتقيق 4 �نت�صار�ت بدور �ملجم�عات على “لعبي كاز�خ�صتان و�لك�يت 

و�ل�صع�دية و�أ�صرت�ليا” وخ�صارة وحيدة �أمام لعب ك�ريا �جلن�بية.
وبف�صل هذه �لنت�صار�ت، تاأهل ع�دة �إىل دور �ل64 حيث فاز على 

�لالعب �لأ�صرت�يل بنتيجة )12-15(.
وفاز ع�دة بعدها على لعب منتخب �أوزبك�صتان )15-7(، قبل �أن 

يهزم �مل�صري حممد يا�صني )15-13( يف دور �ل16.
على  �لنهائي  ربع  �لدور  يف  وفاز  �نت�صار�ته،  �صل�صلة  ع�دة  و�أكمل 

�لالعب �لأمريكي بنتيجة )11-15(.
ثم خ�صر ع�دة يف �لدور ن�صف �لنهائي �أمام �مل�صري حممد �ل�صيد 

بنتيجة )9-15(، ليحرز يف �لنهاية �مليد�لية �لربونزية.

*وكاالت
»عر�ص  زيا�ص،  حكيم  �ملغربي  �لالعب  �أن  �صحفية،  تقارير  ذكرت 
ت�صل�صي  من  لالنتقال  �صعيا  �لإ�صباين،  بر�صل�نة  ن��ادي  على  نف�صه« 

�لإجنليزي، وذلك »خ�صية من �صيف مزدحم بالنتقالت«.
وجنم  ت�صل�صي  جناح  �أن  �لإ�صبانية،  “�صب�رت”  �صحيفة  وذك��رت 
“عر�ص خدماته على بر�صل�نة، لأنه  زيا�ص،  �ملغربي، حكيم  �ملنتخب 
على  يبقى  و�أن  �لفني،  �جلهاز  خليار�ت  بالن�صبة  يرت�جع  �أن  “يخ�صى 

دكة �لبدلء، مع �إقبال ت�صل�صي على �صم لعبني جدد«.
جميع  يف  فقط  مباريات   5 يف  �ل��دويل  �ملغربي  �لالعب  و���ص��ارك 
م�صابقات ت�صل�صي حتى �لآن هذ� �مل��صم، وتبدو فر�صه حمدودة �أكر 
 6 مع  خاللها  تعاقد  �لتي  يناير،  يف  �ل�صت�ية  �لنتقالت  فرتة  بف�صل 

لعبني.
بني  �ملناف�صة  من  �لكثري  بالفعل  هناك  كانت  يناير،  نافذة  وقبل 
ماونت  وما�ص�ن  �صرتلينغ  رحيم  يتناف�ص  حيث  ت�صل�صي،  يف  �لالعبني 

وكري�صتيان ب�لي�صيت�ص للم�صاركة يف �ملباريات منذ بد�يتها.
وجاء ت�قيع ت�صل�صي �ل�صاد�ص خالل �لنتقالت �ل�صت�ية، مع ن�ين 
ملي�ن   26 مقابل  وذلك  زيا�ص،  مركز  نف�ص  يف  يلعب  �لذي  مادويكي، 

جنيه �إ�صرتليني، قادما من بي �إ�ص يف �آينده�فن،.
من  �لهج�مية،  �لتعزيز�ت  من  مزيد  على  �أي�صا  ت�صل�صي  وح�صل 
خالل ميخايل� م�دريك من �صاختار دونيت�صك، مقابل 88 ملي�ن جنيه 

�إ�صرتليني، وج��و فيليك�ص على �صبيل �لإعارة من �أتلتيك� مدريد.
ون�ه م�قع “�صب�رت” �إىل �أن “بر�صل�نة كان قد و�صع بالفعل زيا�ص 
للنادي  �صينتقل�ن  �لذين  �لالعبني  �ختيار  يف  �لأخرية  �ملرحلة  �صمن 
�لعام �ملا�صي، قبل �أن يختار �لتعاقد مع فري�ن ت�ري�ص و�أد�ما تر�وري 

على �صبيل �لإعارة«.
يف  �إ�صرتليني  جنيه  ملي�ن   33 مقابل  ت�صل�صي  �إىل  �ن�صمامه  ومنذ 
هدفا   14 و�صجل  �لنادي،  مع  مبار�ة   97 يف  زيا�ص  �صارك   ،2020 عام 

و�صنع 11 متريرة حا�صمة.
منتخب  مع  تاألقه  خالل  �لعامل  �أنظار  لفت  زيا�ص  �أن  �إىل  ي�صار 
�ملغرب يف م�نديال قطر، لي�صبح �لفريق �لأول عربيا �لذي ي�صل �إىل 

مرحلة ن�صف �لنهائي يف �لبط�لة �لعاملية.

طائرة م�صرية توقف مباراة 
�صاوثهامبتون واأ�صتون فيال

*وكاالت
بني  )�لربميريليغ(  �ملمتاز  �لإجنليزي  بالدوري  مبار�ة  ت�قفت 
م�صرية  طائرة  حتليق  بعد  وجيزة  لفرتة  فيال  و�أ�صت�ن  �صاوثهامبت�ن 

ح�ل ملعب »�صانت ماري« قبل نهاية �ل�ص�ط �لأول ي�م �ل�صبت.
قبل  �مللعب  مبغادرة  �لالعبني  جميع  �صالزب�ري  مايكل  �حلكم  �أمر 
من  بالقرب  �ملبار�ة  حكام  و�نتظر  �لأول،  �ل�ص�ط  نهاية  من  دقائق 

�لنفق.
بعد وقت ق�صري، �ختفت �لطائرة �مل�صرية و��صت�ؤنف �للعب.

�ملبار�ة  لندن عندما مت تعليق  وقعت حادثة مماثلة قبل عام يف 
�لدوري بني برينتف�رد  �لن�صف �لأول من مبار�ة  لنح� 20 دقيقة يف 

وولفرهامبت�ن ب�صبب حتليق طائرة م�صرية ف�ق �مللعب.

مرعي: فخور مبوا�صلة
 م�صريتي مع الفي�صلي

االأهلي يقهر الزمالك بالثالثة 
ويبتعد ب�صدارة الدوري امل�صري

*وكاالت
 فر�ص �ل��قع �ملايل �ل�صعب على بع�ص 
�لقدم،  لكرة  �ملحرتفة  �لأردنية  �لأندية 
ت�فري  بهدف  �أخ��رى  لأندية  لعبيها  بيع 
�خلا�صة  باللتز�مات  و�لإيفاء  �ل�صي�لة 
�إىل �حلد من طم�حاتها  �أدى  بفرقها، مما 

يف �ملناف�صة.
وه�  �صعيد�،  �ل��رم��ث��ا  ن���ادي  يكن  ومل 
ي�صتغني قبل �أيام عن قائده و�أبرز جن�مه، 
بيد  �إربد،  �حل�صني  ل�صالح  �لدردور،  حمزة 
عليه  فر�صت  �لقاهرة  �ملالية  �لظروف  �أن 

ذلك.
�لأندية  مقدمة  يف  �جلزيرة  ويعترب 
م�صطرة،  جن�مها  خ�صرت  �لتي  �لأردن��ي��ة 
حيث عا�ص و�قعا ماليا ع�صيبا وباع عق�د 
�لهب�ط  كلفه  م��ا  وه���  م���ؤث��ري��ن،  لعبني 
�لدرجة  �أندية  مل�صاف  �ملا�صي  �مل��صم  يف 
�لأوىل، بعدما كان يناف�ص حمليا و�آ�صي�يا.

علي  مهاجمه  ع��ن  �جل��زي��رة  وتخلى 
عل��ن، �ملحرتف حاليا يف �ل�صمال �لقطري، 

�نتقل  �ل��ذي  �صعادة  �إبر�هيم  جانب  �إىل 
�لذي  �صعرية  �أب���  و�أح��م��د  �إرب���د،  للح�صني 

��صتعاره �لفي�صلي ملدة م��صم كامل.
وقبلها كان �جلزيرة يفتقد �لعديد من 
�صمري  و�أحمد  �لعرب  يزن  �أمثال  �لنج�م، 

و�أحمد عبد �ل�صتار.
وحاول �جلزيرة جاهد� �ل�صتفادة من 
وت�صيري  �ملال  لت�فري  �لالعبني،  ه�ؤلء  بيع 
للق�صايا  �ملنا�صبة  �حلل�ل  و�إيجاد  �أم���ره، 
بعدما  �ل�����دويل،  ل��الحت��اد  و���ص��ل��ت  �ل��ت��ي 
على  للح�ص�ل  وم��درب���ن  لع��ب���ن  رفعها 

م�صتحقاتهم �ملتاأخرة.

أزمة الرمثا
بدوره بد�أ �لرمثا، �لذي ت�ج يف �مل��صم 
بعد  �ملحرتفني  دوري  بلقب  �ملا�صي  قبل 
غياب �متد ل�”40” عاما، يعاين من �صائقة 

مالية كبرية.
حل�ل  �أي  �لرمثا  �إد�رة  �أمام  يك�ن  ولن 
�إل �ل�صتغناء عن عدد من  �ملالية،  لأزمته 

�أن  �لنادي  �لفريق، ممن ل ي�صتطيع  جن�م 
يلبي �صروطهم �ملالية للبقاء.

�ل��دردور  حمزة  عن  �لرمثا  و��صتغنى 
�أن  رغ��م  �إرب����د،  �حل�صني  ل�صالح  م���ؤخ��ر� 
خروجه �صي�ؤثر كثري� على �لفريق ككل يف 

�مل��صم �ملقبل.
ومي��ت��ل��ك �ل�����دردور ك��اري��زم��ا �ل��ق��ائ��د، 
من  �أك���ر  يف  �للعب  على  ب��ق��درة  ويتمتع 
مركز، �إىل جانب خربته �لدولية �لكبرية.

ولن ي�صتطيع �لرمثا �لحتفاظ ببع�ص 
ح�صان  �أ�صبح  حيث  �لآخ��ري��ن،  �لنج�م 
�إىل  �أقرب  �جلزر  �أب�  وي��صف  �لزحر�وي 
�ل�حد�ت، ب�صبب �لظروف �ملالية �لتي مير 
�ملا�صي  �مل��صم  �لرمثا  وخ�صر  �لنادي.  بها 
زري��ق  �أب����  حممد  جنمه  �لأ���ص��ب��اب  ل���ذ�ت 
“�صر�رة”، �لذي �حرتف مع �لأهلي �لليبي 

و�لرتجي �لت�ن�صي.
مع  �ل��ب��اق���ن  �لرمثا  جن���م  ي���ز�ل  ول 
�لتي  لالأندية  مطمعا  ي�صكل�ن  �لفريق، 

ت�صعى لتعزيز �صف�فها بالعبني م�ؤثرين.

*وكاالت
ب��اأن  �إي���ط���ايل،  �صحفي  ت��ق��ري��ر  �أف����اد 
لي�ن،  و�صط  لعب  ع��ر،  ح�صام  �لفرن�صي 
�أخرب �أ�صدقاءه باأن ميالن ه� خياره �لأول، 

حال رحيله عن لي�ن. 
وينتهي تعاقد ع��ر )24 عاًما( بنهاية 
ف���اإن �صفقة  �مل������ص��م �جل����اري، وب��ال��ت��ايل 

�نتقاله لأي ناٍد �صتك�ن جمانية.
مريكات�”  “كالت�صي�  م�قع  وبح�صب   
�لإي���ط���ايل، ف���اإن ع�����ر �أخ���رب �أ���ص��دق��اءه 
قمي�ص  ب��ارت��د�ء  يحلم  ب��اأن��ه  �مل��ق��رب��ني، 

�لرو�ص�نريي.
ا ر�صمًيا  ومع ذلك، مل يقدم ميالن عر�صً
لع��ر حتى �لآن، لأنهم يعتقدون �أن �لفريق 
بر�هيم  �لإ�صباين  مع  وج�ده  ي�صت�عب  لن 
يف  فقط  مباريات   7 ع����ر  وخا�ص  دي��از.  
من  ومتكن  �مل��صم،  هذ�  �لفرن�صي،  �ل��دوري 

�مل�صاهمة بهدف و�حد.
و�أ�صاف �لتقرير، �أن روما وريال بيتي�ص 

ا ب�صم ع��ر. مهتمان �أي�صً
رئي�ص  زفيزف،  جهيد  �أعلن  �أن  و�صبق   
مطلع  �ل��ق��دم،  لكرة  �جل��ز�ئ��ري  �لحت���اد 

ع��ر،  م��فقة  على  �حل�ص�ل  �ل�صهر،  هذ� 
حلمل �أل��ن منتخب �ملحاربني، �نطالقا من 
�ل�صهر �ملقبل.  وقال زفيزف يف ت�صريحات 
لالإذ�عة �جلز�ئرية: “ح�صام ع��ر منحنا 
�ملنتخب  �إىل  لالن�صمام  �لنهائية  م��فقته 
بتغيري  تعهد  على  وقع  �أن  بعد  �جلز�ئري، 
جن�صيته �لنهائية، ونحن نعمل على ت�ص�ية 

ملفه خالل �ل�صهر �جلاري«. 
�جلز�ئري  �صف�فه،  بني  ميالن  وي�صم   
و�صط  لعب  نا�صر،  بن  �إ�صماعيل  �ل��دويل 

�إمب�يل �ل�صابق.

موقعة ليفربول وت�صل�صي 
تنتهي بالتعادل

حكم مينع الالعب من ا�صتخدام 
احلمام اأثناء املباراة

برونزية لالأردن 
يف بطولة كاأ�س العامل للمبارزة

تقارير: زيا�س عر�س نف�صه
 على بر�صلونة
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*عمان )بترا-سيف الدين صواحلة(
خليل  �لأردن  جتارة  غرفة  رئي�ص  قال   
دور  لها  �صيك�ن  �لغرفة  �إن  ت�فيق،  �حل��اج 
�لتحديث  روؤي���ة  وتنفيذ  حتقيق  يف  كبري 
�أعدت  �لتي  للحك�مات  �لعابرة  �لقت�صادي 
مقابلة  يف  ت�فيق  �حلاج  و�كد  ملكي.  بدعم 
�صرورة  )برت�(،  �لأردنية  �لأنباء  وكالة  مع 
�ل��ت��ج��اري ع��ن��د تعديل  �ل��ق��ط��اع  �إ����ص���ر�ك 
قبل  و�لأن��ظ��م��ة  و�ل��ق����ن��ني  �لت�صريعات 
كل  يف  �صريكا  ليك�ن  �لن��ب  ملجل�ص  �إر�صالها 
على  م�صدد�  و�ل��رب�م��ج،  �مل��ب��ادر�ت  مر�حل 

�صرورة �لإ�صر�ع بعملية �لتنفيذ.
تعد  �لأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  �أن  وب���ني 
باململكة،  �قت�صادي  ق��ط��اع  لأك���رب  �ملظلة 
�ملحافظات،  بكل  جتارية  16غرفة  وت�صم 
جتارية  قطاعات  ع�صرة  �إىل  بالإ�صافة 
�صركة  �أل���ف   120 ح�����يل  متثل  وخدمية 

وم�ؤ�ص�صة باململكة.
���ص��ر�ك��ات  ل��دي��ه��ا  �ل��غ��رف��ة  �أن  و�أ����ص���اف 
و�جلمعيات  �لنقابات  ع�صر�ت  مع  وتعاون 
�إىل  بالإ�صافة  �لعمل،  �أ�صحاب  متثل  �لتي 
�لعامة  �لهيئات  م��ع  و�لتفاعل  �لت���صل 
حتمل  يف  �صركاء  �جلميع  �أن  م���ؤك��د�  ل��ه��ا، 
�مل�ص�ؤولية، ولن يك�ن هناك �إق�صاء لأي جهة 

متثل �لقطاع �خلا�ص.
مبادرة  �إطالق  ت�فيق، عن  و�أعلن �حلاج 
و�لعرب  �لأردنيني  �مل�صتثمرين  �إىل  للذهاب 
باخلارج مهمتها �ل�ق�ف على �لتحديات �لتي 

تعيق �ل�صتثمار يف �ململكة.
حك�مية  م���ؤ���ص�����ص��ات  �مل���ب���ادرة  وت�����ص��م 
متخ�ص�صني  �ل��ن����ب،  جمل�ص  يف  و�أع�����ص��اء 
دول  وت�صتهدف  و�ل���رتوي���ج،  بال�صتثمار 
�أردن��ي���ن  م�صتثمرون  فيها  ي���ج��د  بعينها 
م���ج���دي��ن  ك��ان����  م�صتثمرون  �أو  وع���رب 

باململكة وغادروها.
�ل�صفار�ت  مع  �لتن�صيق  �صيتم  �أن��ه  وبني 
�لأردن���ي���ة لإع�����د�د ق��اع��دة ب��ي��ان��ات عن 
�ل��ذي��ن  و�ل���ع���رب  �لأردن���ي���ني  �مل�صتثمرين 
�إىل  لال�صتماع  باململكة،  ي�صتثمرون  كان�� 
و�لعمل  ت��جههم  �لتي  و�لتحديات  �آر�ئهم 
�ل��ع���دة  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  تذليلها  ع��ل��ى 

با�صتثمار�تهم �إىل �لأردن.
�مل�صتثمرين  �إطالع  �صيتم  �نه  �إىل  و�أ�صار 
�ل��ذي  �ل�صتثمارية  �لبيئة  ق��ان���ن  على 
و�ل�صمانات  �أي��ام  قبل  �لتنفيذ  حيز  دخ��ل 
ما  لتنفيذ  �ل�صامية  �مللكية  و�لت�جيهات 
جاء يف روؤية �لتحديث �لقت�صادي �لعابرة 
�لت�صريعات  ��صتقر�ر  ل�صمان  للحك�مات 

باعتبارها من �أبرز مطالب �مل�صتثمرين.
�خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع  وج�����د  �أن  وت���اب���ع، 
باملبادرة وبيت �لت�صريع مع �ل�ز�ر�ت �ملعنية 
ب�ج�د  للم�صتثمرين  مهمة  ر���ص��ائ��ل  تعد 
�لتعقيد�ت  �صفحة  لطي  حقيقية  �إر�دة 
�مل�صتثمر  ت��جه  كانت  �لتي  و�ل�صع�بات 

�ملحلي و�لأجنبي.
و���ص��دد رئ��ي�����ص �ل��غ��رف��ة ع��ل��ى ���ص��رورة 
�لأردن  ميلكها  �لتي  �لق�ة  نقاط  ��صتغالل 
ويف  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت،  ��صتقطاب  جم���ال  يف 
�لأمن  �ل�صرت�تيجي وحالة  �مل�قع  مقدمتها 
�إىل  بالإ�صافة  �مللكي،  و�لدعم  و�ل�صتقر�ر 

وج�د قطاع خدمات ق�ي ومليء بالفر�ص.
و�خلدمي  �لتجاري  �لقطاع  �أن  و�أو�صح 
�لأردن،  جت��ارة  غرفة  خالل  من  و�لزر�عي 
ه� �لآن �كر ت�حد� من �ل�صابق وه� �أمام “ 
عهد جتاري جديد “ لتحقيق �لكثري وخدمة 
و�لقطاعات  و�مل��طنني  �ل�طني  �لقت�صاد 
و�ل��ب��ط��ال��ة،  �ل��ف��ق��ر  �صيما  ول  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

للحك�مة  �لظرف �صعب ول ميكن  �أن  م�ؤكد� 
م��جهته وحدها.

�لتجارية  �ل��ق��ط��اع��ات  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
خالل  م��ن  �ملمثلة  و�ل��زر�ع��ي��ة  و�خل��دم��ي��ة 
يف  م�صاهمة  �لأك���ر  ه��ي  �ل��ت��ج��ارة،  غ��رف 
لنح�  ت�صل  بن�صبة  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
�لعاملة  لالأيدي  ت�صغيال  و�لأكر  باملئة،   70
عدد  �أكرب  ��صتيعاب  على  و�لأق��در  �لأردنية 

من �لباحثني عن فر�ص �لعمل.
جت��ارة  غ��رف��ة  �أن  ت�فيق  �حل���اج  و�أك���د 
و�لتحديات  �ل�صع�بات  حجم  تعي  �لأردن 
�لتي ت��جه �لقطاع �لقت�صادي باململكة، ل 
�صيما �ملت�صلة بحالة رك�د �لن�صاط �لتجاري 
للم��طنني  �ل�صر�ئية  �ل��ق��درة  وت��ر�ج��ع 
كلفة  و�رت���ف���اع  �مل���ايل  �ل��ت��م���ي��ل  وم�صكلة 

�لقرت��ص وغريها.
و�أو�صح �أن م��جهة هذه �لتحديات �لتي 
وتد�عيات  ك�رونا  فريو�ص  جائحة  فر�صتها 
�أ�صعار  �لرو�صية �لأوكر�نية و�رتفاع  �حلرب 
�لأ�صا�صية  و�مل����د  �ل�صحن  و�أج���ر  �لطاقة 
ومدخالت �لإنتاج، تتطلب من �جلميع �لعمل 
�جلاد و�لت�صاركية �حلقيقية بني �لقطاعني 
�لعام �خلا�ص لتجاوز تبعاتها، وقيام �لبن�ك 

بت�فري ن��فذ مت�يلية مي�صرة.
�ل��ق��ط��اع��ات،  م���ن  �ل��ع��دي��د  �إن  وق����ال 
�لطرود  ق�صية  من  تعاين  �لألب�صة،  خا�صة 
�لربيدية، وه� و�صع غري مقب�ل و��صتمر�ره 
�صيعمق �ل�صرر بالتجارة �لتقليدية و�لتجار 
�لتجارة  م��ع  �لغرفة  �أن  مبينا  �مللتزمني، 
يحقق  قان�ين  باإطار  �ملنظمة  �لإلكرتونية 
من  �ل�صتري�د  عملية  وب��ني  بينها  �لعد�لة 
ناحية  من  ذل��ك  �أك��ان  �ص��ء  �لتجار  خ��الل 
�ملعاينة  �إج���ر�ء�ت  �أو  و�ل�صر�ئب  �لر�ص�م 

و�لفح�ص و�لتخمني.
بني  �ل�صر�كة  �أن  �لغرفة  رئي�ص  ور�أى 
�جلميع  على  و�ج��ب��ا  �أ�صبحت  �لقطاعني 
�مللكية  للت�جيهات  ����ص��ت��ج��اب��ة  ت��ن��ف��ي��ذه 
�لق��ت�����ص��ادي  �ل������ص��ع  لتح�صني  �ل�صامية 

ومعي�صة �مل��طنني.
�لقطاعات  كل  بني  �ل�صر�كة  �أن  و�أك��د 
ب��ح��اج��ة مل��اأ���ص�����ص��ة وت����اأط����ري، ف��ت��ج��اوز 
يتم  ل��ن  �مل��ث��ال  �صبيل  على  �لبريوقر�طية 
دون وج�د �حلك�مة ك�صريك رئي�ص وتعديل 
�لت�صريعات يتطلب �صر�كة مع جمل�ص �لأمة، 
من  �صر�كة  دون  يك�ن  لن  �لف�صاد  وحماربة 

�جلميع.
“�لدبل�ما�صية  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  وب����ني 
�مللك  جاللة  �إليها  دعا  �لتي  �لقت�صادية” 
ل�صفار�ت  �قت�صادي  ��صتنفار  حالة  تتطلب 
�ل�صتثمار�ت  ل�صتقطاب  �خلارج  يف  �ململكة 
ي�صاندها يف ذلك �لقطاع �خلا�ص وم�ص�ؤول�ن 
�ملعنية  و�مل�ؤ�ص�صات  �ل���ز�ر�ت  من  حك�مي�ن 

بال�صتثمار و�لقت�صاد.
�لجت���اه  يف  ي�����ص��ري  �لأردن  �إن  وق����ال 
مب�صار�تها  �لإ���ص��الح  عملية  يف  �ل�صحيح 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لإد�رية، وهناك 
للم�صي  �لأردنية  �لدولة  يف  حقيقية  �إر�دة 
ق��دم��ا ب��ه��ذه �لإ���ص��الح��ات، ل��ك��ن ي��ج��ب �أن 
تن�صحب هذه �لإر�دة على خمتلف �مل�صت�يات 
�لر�صمية و�لقطاع �خلا�ص ب�صكل كامل وغري 
�لإ���ص��الح  �أن  ت�فيق،  �حل��اج  و�أك���د  جم���ز�أ. 
�لطريق  وه���  وط��ن��ي��ة،  م�صلحة  �ل�صامل 
�صيما  ول  �ل�صع�بات،  من  للخروج  �ل�حيد 
مبختلف  �لبالد  ت��جه  �لتي  �لقت�صادية 
نقاط  متلك  �ململكة  �أن  م��صحا  �لقطاعات، 
�لتحديات  جت��اوز  من  متكنها  عديدة  ق���ة 

وحت�يلها لفر�صا حقيقية.

�لأردن  جت��ارة  غرفة  �أول���ي��ات  وح���ل 
�إنها  ت�فيق  �حل��اج  قال  �حلالية،  باملرحلة 
تركز على �لعديد من �لق�صايا، ويف مقدمتها 
�إجر�ء بع�ص �لتعديالت على قان�ين �ملالكني 
و�إي��ج��اد  �مل��ح��ام��ني،  ونقابة  و�مل�صتاأجرين 
�ملدين  حب�ص  لق�صية  و�ل��ب��د�ئ��ل  �مل��خ��رج 
�لنظر  و�إع����ادة  للدي�ن  �صمانات  وت���ف��ري 

بالعبء �ل�صريبي.
ل��الرت��ق��اء  خ��ط��ة  و���ص��ع  �إىل  و�أ�����ص����ار 
�لتجارية  �لغرف  تقدمها  �لتي  باخلدمات 
وت�صكيل  �لأردن،  جت��ارة  غرفة  خ��الل  من 
و�قع  لت�صخي�ص  قطاعية  وجل��ان  جمال�ص 
�ملنا�صبة  �حلل�ل  وو�صع  منفرد�،  قطاع  كل 

ملعاجلة �ل�صع�بات �لتي ت��جهه.
لإق���ر�ر  تتجه  �ل��ن��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�ملحافظات  يف  �لتجارة  غ��رف  لدعم  خطة 
يف  حقيقيا  �صريكا  لتك�ن  حتتاجه  ما  بكل 
�لتنمية وحماية منت�صبيها وتاأهيل وت�صغيل 
وز�رة  م��ع  بالتعاون  �لعمل  ع��ن  �لباحثني 

�لعمل من خالل برنامج �لت�صغيل �ل�طني.
كذلك  ير�أ�ص  �لذي  ت�فيق  �حلاج  و�صدد 
بناء  ���ص��رورة  على  ع��م��ان،  جت���ارة  غ��رف��ة 
للجميع،  متاحا  يك�ن  وطني  معل�مات  بنك 
ت�فري  يف  للم�صاعدة  م�صتمر  ب�صكل  ويحدث 
�مل�صتثمرين،  �أمام  و�لدر��صات  �لإح�صاء�ت 
�تخاذ  تعجيل  يف  ي�صهم  ذل��ك  �أن  م��صحا 

�لقر�ر من قبل �أ�صحاب �لأعمال.
و�ردف قائال: �إن” �لعام �حلايل �صي�صهد 
�لقت�صادية  �لفعاليات  من  �لعديد  �إقامة 
�قت�صادي  م�ؤمتر  تنظيم  يتخللها  و�للقاء�ت 
ع��ل��ى م�����ص��ت���ى ك��ب��ري ل���ل���رتوي���ج ل��ل��ف��ر���ص 
و�مل�صروعات �ل�صتثمارية �لقائمة باململكة، 
�إىل  لل��ص�ل  �ل�صتثمار  وز�رة  مع  و�لتن�صيق 

خارطة ��صتثمارية جديدة«.
و�أكد وج�د روؤية و��صحة لتح�يل غرف 
غرف   “ �إىل  �ملحافظات  بعم�م  �ل��ت��ج��ارة 
ذكية” لرفع م�صت�ى �خلدمات �لتي تقدمها 
يف  ت�صهم  و�ح��ده  بيانات  بقاعدة  وربطها 
و�خلدمي  �لتجاري  �لقطاع  �أعمال  ت�صهيل 

و�لزر�عي.
�صت�صخر  �لأردن  جتارة  غرفة  �إن  وقال 
�لتجارة  غرف  مع  وعالقاتها  �إمكانياتها  كل 
و��صتغالل  �مل��ه��م��ة،  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �لعربية 
خارجيا  للمملكة  �لكبرية  �ل�صيا�صية  �ملكانة 
�ل�صادر�ت،  وزيادة  �ل�صتثمار�ت  ل�صتقطاب 
مبينا �أن وج�د �ص�ت م�حد للقطاع �خلا�ص 

يعد م�صلحة عليا لل�طن.
وتابع �أن �لأردن ميلك �لكثري من �ملق�مات 
�لتي جتعله مركز� �إقليميا لإعادة �لت�صدير 
�لل�ج�صتي  دوره  و��صتعادة  �لغذ�ئي  و�لأمن 
ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����الل ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 
�إقامة مر�كز  �إىل  بالإ�صافة  “�لرت�نزيت”، 
قطاعات  لرتويج  �خلارج  يف  �أردنية  جتارية 
�خلدمات و�لتجارة و�لزر�عة، م�صري� �إىل �أن 
�أول مركز جتاري يف  �صتن�صئ  �لأردن  جتارة 
�لعر�ق �ل�صقيق يف �لقريب �لعاجل كبد�ية.

باأن تك�ن  �أمله  �لغرفة عن  وعرب رئي�ص 
م�حدة  و�ح��ده  �قت�صادية  منطقة  �ململكة 
�ل�صتثمار  يدعم  م��ا  وجمركيا،  �صريبيا 

وبيئة �لأعمال و�لتجارة يف �لبالد.
�صيعمل  �لتجاري  �لقطاع  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�ل��دول  يف  لل�صباب  عمل  فر�ص  �إيجاد  على 
مع  ق�ية  جت��اري��ة  بعالقات  ترتبط  �لتي 
مع  �ل�صر�كة  تعزيز  ج��ان��ب  �إىل  �لأردن، 
فر�ص  ل��ت���ف��ري  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��دري��ب  م�ؤ�ص�صة 
تدريب لالأيدي �لعاملة �ملحلية على وظائف 

�مل�صتقبل.

*عمان 
�ملالية  �للجنة  و�أع�صاء  رئي�ص  ناق�ص 
�لنقل،  وز�رة  م����زن��ة  �ل��ن����ب،  جمل�ص  يف 
تنظيم  وهيئة  �لردنية،  �ملطار�ت  و�صركة 
�لنقل �لربي، وهيئة تنظيم �لطري�ن �ملدين، 

و�خلط �حلديدي �حلجازي �لردين.
�صليحات  من��ر  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  و�ك����د 
ب��ال���ز�رة،  �مل��ن���ط  �ل���دور  �أهمية  �لعبادي 
�ل�صيا�صات  وو�صع  بتط�ير  يتعلق  فيما  �صيما 
وتقدمي  �لنقل  بقطاع  للنه��ص  �ل��الزم��ة 
�أن  �إىل  م�صري�  م�صتد�مة،  �آم��ن��ة  خ��دم��ات 
م�صروع  يف  �لتط�ر�ت  �آخ��ر  ناق�صت  �للجنة 
�صكة �حلديد، و �مل�صاريع �ملرتبطة بالربنامج 
�لقت�صادي،  �لتحديث  ل��روؤي��ة  �لتنفيذي 
يف  �ل����ردة  �ملالحظات  ت�ص�يب  �ىل  د�عيا 

تقرير دي��ن �ملحا�صبة.
مب�صروع  �لعمل  �صري  �للجنة  ناق�صت  كما 
�لرتدد �ل�صريع من حيث �لجناز و�لنتهاء، 
و�نظمة �لتتبع للمركبات �حلك�مية، �إ�صافة 
�خلا�ص،  �لقطاع  مع  �ل�صر�كة  م�صت�ى  �إىل 
�ل��الزم  �لتم�يل  لت�فري  �ل�����ز�رة  وخ��ط��ط 
�ىل  بالإ�صافة  �ل���ز�رة،  م�صاريع  ل�صتكمال 
�خلطط �ملعم�ل بها ملنح �لرت�خي�ص وت�فري 
خدمات �لنقل يف �ملناطق �لد�خلية يف عمان 

و�ملحافظات.
بخ�ص��ص  مالحظاتها  �للجنة  و�أب��دت 
ترتيب �لردن يف تقرير �لتناف�صية، وكفاءة 
�لدعم  قيمة  �إىل  �إ�صافة  �ل�صحن،  منظ�مة 
�لذي قدم ملختلف و�صائل �لنقل لدى �رتفاع 

��صعار �مل�صتقات �لنفطية.
ت�صاءل  �صعيليك،  �ب����  خ��ري  �ل��ن��ائ��ب 
مقارنة  �مل��ح��دودة  �ل����ز�رة  �صالحيات  عن 
�إىل  �إ�صافة  �مل��زنة،  يف  �ل����ردة  بالنفقات 
عمان  مبطار  يتعلق  فيما  �حلك�مة  خطط 

�ملدين مبنطقة ماركا.
ملي�ن   37 نح�  �ل����ز�رة  م��زنة  وبلغت 

دينار بارتفاع 10 ماليني دينار.
وزير �لنقل ماهر �ب� �ل�صمن �أكد �أول�ية 
�لعام  للنقل  و�آمنة  ت�فري خدمات م�صتد�مة 
�إ�صافة  و�ل���زرق���اء،  ع��م��ان  ب��ني  �جل��م��اع��ي 
ومر�فقه  �لعام  �لنقل  بقطاع  �لنه��ص  �إىل 
وت�صغيل  ��صتثمارية  بيئة  وخلق  وخدماته 
�ل�ز�رة  خطط  �إىل  م�صري�  �ملحلية،  �لعمالة 
يف تاأمني �لربط �لإقليمي مع �صبكات �ل�صكك 
�حلديد يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي و�ص�ريا 
حيث  و�آ�صيا  �أوروب���ا  �إىل  ومنها  و�ل��ع��ر�ق، 
ي�صكل �لردن نقطة رئب�صية وهامة بني كل 

تلك �لدول.
�لنقل  قطاع  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير 
�ل���ري��ك��ات  عبد�لرحيم  �ملهند�ص  �ل���ربي 
�إدخ��ال  يف  تتمثل  �لهيئة  �أول���ي��ة  �أن  �أك��د 
�لنقل  خدمة  لتح�صني  �لذكي  �لنقل  نظام 
�لعام  للنقل  �لتحتية  �لبنية  وتط�ير  �لعام 
وحت�صني �خلدمات �للكرتونية و�لتطبيقات 

�لذكية.
وبلغت م��زنة �لهيئة 15،3 ملي�ن دينار 

بارتفاع بلغ نح� 4،5 ملي�ن دينار.
�ملدين  �لطري�ن  تنظيم  هيئة  عام  مدير 

لت��صيع  �لهيئة  خطط  ب��ني  م�صت�  هيثم 
�د�ء  حت�صني  ومدى  �لعامل،  دول  مع  �لربط 
عام  يف  �ل����ردة  �مل�صاريع  تنفيذ  مع  �لهيئة 
2023، يف ظل م��زنة �لهيئة �لبالغة 11،8 
دينار  ملي�ن   1،2 نح�  بارتفاع  دينار  ملي�ن 

للنفقات �جلارية و�لر�أ�صمالية.
�لهيئة  �جن����از�ت  مناق�صة  مت��ت  ك��م��ا 
�لبحرية �لردنية من خالل مديرها نعمان 
لعام  �لهيئة  و�أهد�ف   2022 لعام  �ل�صبيحي 
و�لت�صريعات  �لأمت��ت��ة،  يخ�ص  فيما   2023
�لعامل  وم��كبة دول  �لهيئة  لعمل  �لناظمة 
�ل�صفن  ع��دد  �إىل  �إ�صافة  �خل�ص��ص،  بهذ� 
�لهيئة  ودور  �لردين  �لعلم  ت��رف��ع  �ل��ت��ي 
�ىل  م�صري�  �ل�صفن،  ت�صجيل  ��صتقطاب  يف 
دينار  ملي�ن   1،7 تبلغ  �لهيئة  م����زن��ة  �أن 

للنفقات �جلارية و�لر�أ�صمالية.
�حلجازي  �خلط  مدير  عر�ص  جهته  من 
�مل�ؤ�ص�صة  لإجن�����از�ت  خليل  �ح��م��د  ز�ه���ي 
و�مل�صاريع و�لير�د�ت، م�صري� �ىل �أن م��زنة 
�مل�ؤ�ص�صة تبلغ نح� 2.8 ملي�ن دينار بارتفاع 

نح� 200 �لف دينار.
وع���ر����ص م���دي���ر ���ص��رك��ة �مل���ط���ار�ت 
�أع��م��ال  لنتائج  �ل��ع��ز�م  �ح��م��د  �لأردن��ي��ة 
�لتحتية  و�لبنى  �لردنية  �ملطار�ت  �صركة 
لل�صركة،  و�لعقار�ت  �لر��صي  و��صتثمار 
نح�  �لبالغة  �ل�صركة  م��زنة  �ىل  لفتا 
ملي�ن   2 نح�  بارتفاع  دينار  ملي�ن   8،1
لالإنفاق  دينار  ملي�ن   1،750 منها  دينار 

�لر�أ�صمايل.

*عمان 
�ختتمت م�ؤ�ص�صة »�إجناز« �مل�صابقة ن�صف 
�لنهائية لربنامج حتدي �لأعمال لعام 2022 
�لذي تنفذه �مل�ؤ�ص�صة للعام �لثاين ع�صر على 
�لأمري  منظمة  مع  �صر�كتها  �صمن  �لت��يل، 
 4462 من  �أكر  مب�صاركة  �لعاملية،  ت�صارلز 
خمتلف  من  112مدر�صة  من  وطالبة  طالبا 

مناطق �ململكة.
�لأحد،  بيان  يف  �إجن��از،  م�ؤ�ص�صة  وقالت 
ممار�صة  فر�صة  �لطلبة  مينح  �لربنامج  �إن 
�أه��م  على  للتعرف  ممتعة،  عملية  جت��ارب 
�مل�����ص��ط��ل��ح��ات و�مل��ف��اه��ي��م يف ع���امل ري���ادة 
حيث  �لتجارية،  و�لأخ��الق��ي��ات  �لأع��م��ال 
تاأهل للم�صابقة �لنهائية 16 فريقا من �أ�صل 
�إىل  �لهادف  �لربنامج  يف  �صاركت  فرق   810
و�ملمار�صة  و�ل��ري��ادة  �مل��ب��ادرة  روح  ت�صجيع 
عند  �لتجارية  �لأعمال  لإد�رة  �لتفاعلية 
�لثامن  �ل�صف  من  �لأ�صا�صية  �ملد�ر�ص  طلبة 

�إىل �ل�صف �لعا�صر.
ي��ذك��ر �ن���ه م��ع �م��ت��د�د �ل�����ص��ر�ك��ة بني 
�إجن��از  وم�ؤ�ص�صة  ت�صارلز  �لأم���ري  منظمة 
ل�صن��ت ط�يلة يف تنفيذ �لربنامج، مت دعم 
مدر�صة  قبل  من  �لعام  هذ�  �لربنامج  تنفيذ 
لزيادة  �ملنت�ص�ري  �لدولية ومدر�صة  �مل�صرق 
عدد �مل�صتفيدين يف خمتلف مناطق �ململكة.

وي��رك��ز ب��رن��ام��ج حت��دي �لأع��م��ال على 

جيل  بناء  فر�صة  على  �مل�صتفيدين  ح�ص�ل 
ريادي، وت�جيههم للقطاع �خلا�ص و�لتفكري 
يف ريادة �لأعمال، وبناء �أفكارهم وتقدميها 
بطريقة جديدة با�صتخد�م �لتكن�ل�جيا يف 

�لتعليم.
متخ�ص�صة  تدريبات  �لربنامج  ويت�صمن 
مب�صاعدة  �لفريق،  وبناء  �مل�صاريع  �إد�رة  يف 
�صاهم  حيث  وم��درب��ني،  م�ؤهلني  متط�عني 
137 متط�عا ومتط�عة يف تنفيذ �لربنامج 
�لأ�صا�صية  �ملفاهيم  على  �لطلبة  وتعريف 
بناء  وكيفية  �لأع���م���ال،  ري����ادة  ع���امل  يف 
�لطلبة  وي�صجع  �لفعالة،  �ل�صرت�تيجيات 
من  عمليا  �مل��ف��اه��ي��م  ه���ذه  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى 
على  تفاعلية  حماكاة  لعبة  تطبيق  خالل 
�حلا�ص�ب. وتعمل �إجناز مع �صركاء �لربنامج 
ليك�ن  �ملجتمع،  يف  �لطلبة  دور  تفعيل  على 
على  قادرين  ويك�ن��  �إيجابي،  تاأثري  لهم 
�ختيار �لطريق �ل�صحيح من �أجل م�صتقبلهم، 
وذلك من خالل �لثقة بالقدرة على �لنجاح 
�لإيجابية  و�ملناف�صة  متن�عة،  م��قف  يف 
و�ملقابالت  �لتقدميية  �لعرو�ص  وفاعلية 
و�ملناق�صات، و�لت���صل وم�صاركة �لأفكار مع 

�لآخرين و�ل�صتماع لهم.
وي��ت�����ص��م��ن ب��رن��ام��ج حت���دي �لأع���م���ال 
م�ؤ�ص�صة  تنفذها  �لتي  �ل��رب�م��ج  �أح��د  وه��� 
�صر�كتها  �صمن  �ململكة  م��د�ر���ص  يف  �إجن���از 

و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع  �ل�صرت�تيجية 
�لطلبة  يتعرف  �جلل�صات،  م��ن  جمم�عة 
�لأع��م��ال،  حت��دي  مفه�م  على  خاللها  م��ن 
يف  �لأ�صا�صية  �ملبادئ  وتعلم  فريق  وتك�ين 
ريادة �لأعمال وممار�صة �لأعمال �لتجارية 
و�لتعرف على لعبة �ملحاكاة، ومن ثم �ختيار 
�لتحدي �ملنا�صب لكل فريق وترويج �أعمالهم 
ب��ا���ص��ت��خ��د�م �أف�����ص��ل و�أح����دث �لأ���ص��ال��ي��ب، 
�مل�صابقة  يف  ل��ل��دخ���ل  ب��ع��ده��ا  لينتقل�� 

�لنهائية للربنامج.
�لربنامج  �أن  �إىل  �مل�ؤ�ص�صة  و�أ���ص��ارت 
مع  �لتعامل  على  �لقدرة  �لطلبة،  يف  يعزز 
�لتحديات و�لبحث عن حل�ل لها، خ�ص��صا 
�إذ� مل ت�صر �لأعمال وفقا للخطة �ملر�ص�مة، 
�لتخطيط  �لقدرة على  زيادة  �إىل  ي�ؤدي  ما 
خالل  من  �ملنا�صب،  �لقر�ر  و�صنع  �ل�صليم 
�لتي  �لقر�ر�ت  لتخاذ  �ملعل�مات  ��صتخد�م 

ت�صاعد على �لتقدم يف �لعمل.
يركز  �لتي  �لأم���ر  �أهم  من  �أن  و�أ�صافت 
روح  بناء  �لأع��م��ال،  حت��دي  برنامج  عليها 
�مل�صاركني،  �لطلبة  ل��دى  �جلماعي  �لعمل 
�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لق�ة،  نقاط  و��صتثمار 
�مل��ق��اوم��ة وع��دم  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �مل��ن��ا���ص��ب��ة، 
�ل���ص��ت�����ص��الم ع��ن��د م����ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات 
�لتفكري  وت��ع��زي��ز  ق��دم��ا  �ل�صري  وحم��اول��ة 

�لإبد�عي.

جتارة االأردن: �صيكون لنا دور كبري
 يف تنفيذ روؤية التحديث االقت�صادي

مالية النواب تناق�س موازنة وزارة النقل ودوائرها 

اختتام امل�صابقة ن�صف النهائية لربنامج حتدي االأعمال
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 مدريد
�آلف �لأ�صخا�ص يف مدريد �صدرّ  تظاهر 
ع  �لي�صارية يف جتمرّ �صان�صيز  بيدرو  حك�مة 
�ليميني  “ف�ك�ص”  ح��زب  يدعمه  حا�صد 

�ملتطرف، خالل عام �نتخابي مهم.
 حمل �ملتظاهرون �أعالم �إ�صبانيا ودع�� 
�لبع�ص  ورف��ع  �ل�صتقالة.  �إىل  �صان�صيز 
لفتات مع �ص�ر لرئي�ص �ل�زر�ء �لإ�صرت�كي 

�لذي نعت�ه باأنه “خائن«.
ع نح� 30 �ألف �صخ�ص يف �صاحة   وجتمرّ
�حلك�مة  ل�فد  وفًقا  مدريد،  يف  ثيبيلي�ص 
وقال  �لإ�صبانية.  �لعا�صمة  يف  �ملركزية 
�ملنظم�ن �إن نح� 700 �ألف �صخ�ص ي�صارك 

ك. يف �لتحررّ
 دعت نح� ع�صر منظمات غري حك�مية 
�لتي  �ل��ت��ظ��اه��رة  �إىل  مييني  ت���ج��ه  ذ�ت 
“�حلزب  مثل  حمافظة  �أح���ز�ب  تدعمها 

�ل�صعبي” �ملحافظ وحزب “ف�ك�ص«.
قر�ر  من  غا�صب  �إ�صبانيا  يف  و�ليمني   
�أدين  �لتي  �لفتنة  باإلغاء جرمية  �حلك�مة 
كاتال�نيني  �نف�صاليني  ق��ادة  ت�صعة  بها 
�نف�صال منطقتهم عام  لدورهم يف حماولة 
و��صُتبدلت  �لبالد.  �صرق  �صمال  يف   2017
عق�بة  على  تنط�ي  بجرمية  �جل��رمي��ة 

�أخف.
قان�ن  من  ا  �أي�صً غا�صب�ن  و�ملحافظ�ن   
رئي�صي �صد �لعنف �جلن�صي �صدد �لعق�بات 
على �لغت�صاب لكنه خفف �لعق�بات على 

�جلر�ئم �جلن�صية �لأخرى.
بع�ص  ���ص��ر�ح  �إط���الق  �إىل  ه��ذ�  و�أدى   

�ملد�نني بعد تخفيف عق�باتهم.
بد�ية  يف  �صحافيني  م��ع  ح��دي��ث  ويف   
“ف�ك�ص”  ح���زب  زع��ي��م  ن���دد  ��ع،  �ل��ت��ج��مرّ
“�أ�ص��أ  باأنها  و�صفها  مبا  �أبا�صكال  �صانتياغ� 

�لإ�صبان  مت  ق�صرّ  ... �لتاريخ  يف  حك�مة 
وحررت �ملغت�صبني وزعماء �لنقالب«.

د�ئمة  لتعبئة  بحاجة  “نحن  و�أ�صاف   
من  �صان�صيز  ب��ي��درو  ُي��ط��رد  حتى  وك��ب��رية 

�ل�صلطة«.
وقال �ملحا�صب �ملتقاعد �أنط�ني� �أوردونا 
)67 عاًما( ل�كالة فر�ن�ص بر�ص �إنه منزعج 
�لذين  �أول��ئ��ك  “ترتك  �حل��ك���م��ة  �أن  م��ن 

يريدون تفكيك �إ�صبانيا دون حما�صبة«.
�لفتنة  ج��رمي��ة  �إل��غ��اء  �إىل  ق  وت��ط��ررّ  
عن  بالعف�   2021 �لعام  يف  �صان�صيز  وقر�ر 
ُحكم  �ل��ذي��ن  �لكاتال�نيني  �لنف�صاليني 
ت�صعة  بني  ما  بال�صجن  �لبد�ية  يف  عليهم 
حم��اول��ة  يف  ل��دوره��م  ع��اًم��ا  و13  �أع������م 

�لنف�صال �لفا�صلة.
منطقة  حك�مة  ح��اول��ت   ،2017 ويف   
ب�ت�صيم�ن  كارلي�ص  ب��ق��ي��ادة  كاتال�نيا 
عرب  ��صبانيا  ع��ن  �لن��ف�����ص��ال  ح��ي��ن��ذ�ك، 
�مل�صري  تقرير  حق  ح�ل  ��صتفتاء  تنظيم 
�لق�صاء  قبل  م��ن  منعه  م��ن  �ل��رغ��م  على 
ذلك  بعد  �ملحلي  �لربملان  و�أعلن  �ل�صباين. 

من جانب و�حد ��صتقالل �ملنطقة.
�ل�صعبي”  “�حلزب  زعيم  ي�صارك  ومل   
دفع  ح���اول  �ل���ذي  فيخ�،  ن�نيذ  �أل��ب��ريت��� 
يف  رئي�صه  �أ�صبح  مذ  �ل��صط  نح�  �حل��زب 
حثرّ  لكنه  �لتجمع،  يف  ن��ي�����ص��ان/�أب��ري��ل، 

�أع�صاء �لئتالف على �مل�صاركة.
�أن  �إىل  �ل�صتطالعات  معظم  وت�صري   
�لنتخابات  يف  �صيف�ز  �ل�صعبي”  “�حلزب 
�لعام  نهاية  يف  �إج���ر�وؤه���ا  �مل��ق��رر  �لعامة 
“ف�ك�ص”  ح��زب  �إىل  بحاجة  و�صيك�ن 

ليحكم.
�صتجري  �ل��ع��ام��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات  قبل   
يف  �ملناطق  ويف  حملية  �نتخابات  �إ�صبانيا 

�أيار/ماي�.
�لرئي�صية  �ملع�صالت  �إح��دى  وتتمثل   
�لتي ي��جهها فيخ� يف م���صلة �ل�صعي ور�ء 
حدث  “ف�ك�ص” كما  مع  �صيا�صية  حتالفات 
�ل�صعي  ه��ذ�  جتميد  �أو  �ملناطق  بع�ص  يف 

ملحاولة ت��صيع قاعدة “�حلزب �ل�صعبي«.
حزب  ع��ن  “ف�ك�ص”  ح��زب  و�نف�صل   
ثالث  �لآن  و�أ�صبح   2013 �لعام  يف  �ل�صعب 

�أكرب ق�ة يف �لربملان.
يف ظ���ل ع����دم �م��ت��الك��ه��ا �لأغ��ل��ب��ي��ة 
منذ  �صان�صيز  حك�مة  ��صطرت  �لربملانية، 
ت�صكيلها للتفاو�ص مع �لنف�صاليني �لبا�صك 
ما  ق��نني،  م�صاريع  لتمرير  و�لكاتال�نيني 

�أثار غ�صب �لكثري من �ليمينني.
باإلغاء  �صان�صيز  �مل��ح��اف��ظ���ن  ويتهم   
جرمية �لفتنة ل�صمان ��صتمر�ر دعم �حلزب 
“�لي�صار  لال�صتقالل  �مل���ؤي��د  �ل��ك��ات��ال���ين 
 Esquerra ك��ات��ال���ن��ي��ا«  يف  �جل��م��ه���ري 
يف   Republicana de Catalunya

�نتخابات برملانية حمكمة.
 44( ت�رو�صي�  روز�  �ملنزل  ربة  وقالت   
ه�  يهمه  م��ا  “كل  ع  �لتجمرّ خ��الل  ع��اًم��ا( 

�لبقاء يف �ل�صلطة«.
�لتحري�ص  ب��اأن  ذلك  �حلك�مة  وت��ربر   
على �لفتنة جرمية قدمية يجب ��صتبد�لها 
ب��حدة �أكر ت��فًقا مع �ملعايري �لأوروبية.
 ود�فع �صان�صيز عن �إجناز�ته، قائاًل يف 
جتمع حا�صد للحزب �ل�صرت�كي يف مدينة 
حك�مته  �إن  �ل�صبت  �ل�صمالية  �ل�ليد  بلد 
يجب �أن تتخذ خط��ت لنزع فتيل �ل�صر�ع 

يف كاتال�نيا.
 ولفت �إىل �أن �ملحاولة �لنف�صالية �لتي 
�ل�صعبي”  “�حلزب  حك�مة  ظ��لرّ  يف  ج��رت 

دفعت �إ�صبانيا �إىل حافة “�لهاوية«.

* كييف 
ب���اإز�ء  �أ�صفها  ع��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أع��رب��ت 
�إم���د�ده���ا  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل����دول  “تردد” 
�لأ�صلحة  دف��ع��ات  رغ��م  ثقيلة  ب��دب��اب��ات 
�حللفاء،  �أعلنها  �لتي  �ل�صخمة  �جلديدة 
يف  هج�مها  �لرو�صية  �لق��ت  كثرّفت  فيما 

باخم�ت وجن�ب �أوكر�نيا.
وزر�ء  ح�صرّ  ن���ادر،  علني  �نتقاد  ويف   
�صباح  ب��رل��ني  �ل��ب��ل��ط��ي��ق  دول  خ��ارج��ي��ة 
دب��اب��ات  �أوك��ر�ن��ي��ا  “تزويد  على  �ل�صبت 
“ك�نها  �أملانيا  �أن  معتربين  ف�ر�”  لي�بارد 
م�ص�ؤولية  ل  تتحمرّ �أوروب��ا  يف  �لكربى  �لق�ة 
جهتها،  م��ن  �ل�������ص���دد«.   ه���ذ�  يف  خ��ا���ص��ة 
�أعربت �أوكر�نيا �ل�صبت عن �أ�صفها “للرتدد 
�لذين  �لغربيني  حلفائها  جانب  �لعام” من 
دبابات  تزويدها  �ل�صابق  �لي�م  يف  رف�ص�� 
�ملزيد  قتل  �إىل  “ي�ؤدي  ق��ر�ر  وه�  ثقيلة، 
�لرئا�صة  مل�صت�صار  وف��ق��ا  م��طنينا”  م��ن 
وكتب  ب���دول��ي��اك.   ميخايل�  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
هذه  يف  “�لرتدد  ت���ي��رت  على  ب���دول��ي��اك 
د�عيا  م��طنينا”  من  �ملزيد  يقتل  �ملرحلة 
�أ�صرع«.   ب�صكل  “�لتفكري  �إىل  كييف  حلفاء 
“ل  �أن  زيلين�صكي  �عترب  �جلمعة،  وم�صاء 
خيار �آخر” �ص�ى �أن تر�صل �لدول �لغربية 
�أ�صفه  عن  معربا  بالده،  �إىل  ثقيلة  دبابات 
�أملانيا �حلذر يف هذ� �ل�صاأن.  كذلك،  مل�قف 
����ه �ل�����ص��ن��ات���ر �لأم���ريك���ي �جل��م��ه���ري  وجرّ
�إىل  مبا�صرة  �نتقاد�ت  غ��ر�ه��ام  ليند�صي 
وكتب  �جلمعة.   لكييف  زيارة  عقب  برلني 
من  +مهزلة+  من  �صئمت  “لقد  ت�يرت  على 
�صري�صل دبابات ومتى. �أق�ل لالأملان: �أر�صل�� 
�إليها  حاجة  يف  لأنها  لأوك��ر�ن��ي��ا  دب��اب��ات 
)...( و�إىل �إد�رة )�لرئي�ص �لأمريكي ج�( 
بايدن: �أر�صل�� دبابات �أمريكية حتى يحذو 
ر�م�صتاين  قاعدة  يف  ح��ذون��ا«.   �لآخ���رون 
�ل��دول  تت��فق  مل  �أمل��ان��ي��ا،  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
�إر���ص��ال  على  �جلمعة  �ملمثلة  �خلم�ص�ن 
مطالباتها  رغم  كييف  �إىل  ثقيلة  دبابات 
�أوف  ف�ي�ص  “ذي  �إذ�ع��ة  ونقلت  �ملتكررة.  
�لأوك����ر�ين  �ل��دف��اع  وزي���ر  ع��ن  �أمرييكا” 

�أوكر�نيني  جن�د�  �أن  ريزنيك�ف  �أوليك�صي 
يف  لي�بارد  دبابات  على  قريبا  �صيتدرب�ن 
ما  و�صرى  بذلك،  “�صنبد�أ  م�صيفا  ب�لند� 

�صيحدث لحقا«.
�لأمريكي  �لدفاع  وزير  بد�  جهته،  من   
�إنه  بق�له  �لأمر  يرجئ  كاأنه  �أو�صنت  ل�يد 
�لآن  بني  �صانحة  “فر�صة  هناك  ت��ز�ل  ل 

و�لربيع” لت�صليم دبابات غربية.
ه��ذه  �إر����ص���ال  ف���اإن  رو���ص��ي��ا،  وبح�صب   
على  �ل��صع  يف  �صيئا  يغريرّ  ل��ن  �ل��دب��اب��ات 
�لكرملني  با�صم  �لناطق  �تهم  فيما  �لأر�ص، 
دميرتي بي�صك�ف �لدول �لغربية “بالت�صبث 
على  �أوكر�نيا  ق��درة  ح�ل  ماأ�صاوي  ب�هم 

حتقيق �لن�صر على �أر�ص �ملعركة«.
 لكن بالن�صبة �إىل �لعديد من �خلرب�ء، 
فارقا  �صتحدث  حديثة  ثقيلة  دبابات  فاإن 
حقيقيا لكييف يف �ملعارك يف �صرق �أوكر�نيا 
حيث ��صتاأنفت رو�صيا �لهج�م بعد تعر�صها 

لنتكا�صات كربى يف �خلريف.
زيلين�صكي  ف�ل�دميري  ع  ودرّ كييف،  يف 
ب��الإ���ص��اف��ة  زيلين�صكا  �أول��ي��ن��ا  وزوج��ت��ه 
�لأوك��ر�ن��ي��ني،  �ل���ق���ادة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة دني�ص  �ل�����ص��ب��ت، وزي���ر  ���ص��ب��اح 
بحادث  �لأربعاء  قتل  �لذي  م�نا�صتري�صكي 

حتطم مروحية مع 13 �صخ�صا �آخر.
 د�خل �ملبنى �لذي �أقيمت فيه �ملر��صم 
و�ل��قع قرب �صاحة ميد�ن يف قلب كييف، 
بالزي  رج��ال  حملها  نع��ص  �صبعة  و�صعت 
و�إىل  �لأوك��ر�ين  بالعلم  ملف�فة  �لع�صكري 

جانبها �ص�ر �ل�صحايا بالأبي�ص و�لأ�ص�د.
�صت �لأعالم �لأوكر�نية   ويف �خلارج، نكرّ
كثيف  وج����د  �ص�هد  فيما  و�لأوروب���ي���ة، 

لل�صرطة يف كل �أنحاء �ملبنى.
مئات  خماطبا  �ملر��صم  م�ص�ؤول  وق��ال   
ومل  �حل���رب  تك�صرهم  “مل  �حل��ا���ص��ري��ن 
ي�صمح�� �أن تك�صر �حلرب �أي �صخ�ص �آخر«.
�صابط  ق���ال  �جل���ن���ازة،  ن��ه��اي��ة  ويف   
خ�صارة  �أن  �صام�لينك�  �إيليا  �ل�صتخبار�ت 

ه�ؤلء �مل�ص�ؤولني “هائلة«.
 و�أ�صاف “ميكن �أن نحزن ي�مني... لكن 

علينا �ل�صتمر�ر. علينا �مل�صي قدًما«.
�أبلغت  �أوكر�نيا،  يف  �أخ��رى  �أماكن  ويف 
عن  �جلمعة  �ل��رو���ص��ي  �لح��ت��الل  �صلطات 
حيث  �ملنطقة  يف  �ملعارك  حدة”  “زيادة 
جتري م��جهات “على ط�ل خط �جلبهة«.
 و�أف���اد ف��الدمي��ري روغ����ف، �أح��د ق��ادة 
�صكلتها  �لتي  �ملحلية  �لح��ت��الل  �صلطات 
م��صك� يف ز�ب�ريجيا، عرب تلغر�م “�زد�دت 
باجتاه  ة  ب�صدرّ �لع�صكرية  �لأع��م��ال  ة  ح��درّ
من  ذلك  يح�صل  “مل  و�أ�صاف  ز�ب�ريجيا”. 

قبل«.
�جلي�ص  ق��ال  �ل�صباحي  تقريره  ويف   
ل�”�إطالق  تعر�ص  �إن��ه  �ل�صبت  �لأوك���ر�ين 
�لقرى  ع�صر�ت  يف  �ل�صابقة  �لليلة  يف  نار” 

يف �ملنطقة.
 م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �جل��ي�����ص �ل��رو���ص��ي 
�ل�صبت �إن ق��ته �صنت هج�ما على منطقة 

ز�ب�ريجيا.
 و�أو�صحت �لق��ت �لرو�صية يف تقريرها 
“يف ن��اح��ي��ة ز�ب���ري��ج��ي��ا، و�إث���ر  �ل��ي���م��ي 
عمليات هج�مية، �صيطرت وحد�ت �ملنطقة 
وم��قع  خط�ط  على  �ل�صرقية  �لع�صكرية 

م�ؤ�تية �أكر”، بدون �إ�صافة تفا�صيل.
�جلي�صني  ب��ني  �لتما�ص  خ��ط  وي�صهد   
�ملنطقة  ه���ذه  يف  و�ل��رو���ص��ي  �لأوك�����ر�ين 
حتدث  ومل  �أ�صهر  منذ  جم�د�  �جلن�بية 
ب��خ��الف  ه���ن���اك،  ك��ب��رية  ����ص��ت��ب��اك��ات  �أي 
ت�صرين  حتى  )جن�ب(  خري�ص�ن  منطقتي 
مركز  )�صرق(  ودونيت�صك  �لثاين/ن�فمرب 

�ل�صتباكات �حلالية.
����ص��ت��م��رت  ب���اخ���م����ت،  حم���ي���ط  يف   
�لق��ت  بني  �جلمعة  �لعنيفة  �ل�صتباكات 
من  �ملدع�م  �لرو�صي  و�جلي�ص  �لأوكر�نية 
�ل�ليات  �صنفتها  �لتي  فاغر  جمم�عة 

�ملتحدة �جلمعة منظمة �إجر�مية.
 وقال م�ص�ؤول �أمريكي كبري �إن �أوكر�نيا 
يف  كبري  م�صاد  هج�م  على  تركز  �أن  يجب 
�لربيع، ولي�ص على �لدفاع عن هذه �ملدينة 
و�أ�صبحت  كامل  �صبه  ب�صكل  ��رت  دمرّ �لتي 

خالية من �صكانها تقريبا.

اليمني االإ�صباين يقود تظاهرة باالآالف 
يف مدريد �صّد احلكومة الي�صارية

اأوكرانيا تاأ�صف باإزاء 
تردد الغرب يف اإمدادها بدبابات ثقيلة

*اسطنبول
�أعلنت تركيا �إلغاء زيارة مقررة ل�زير �لدفاع �ل�ص�يدي على 
خلفية �ل�صماح بتنظيم تظاهرة مناه�صة لأنقرة يف �صت�كه�مل.

�لدمناركي  �ل�ص�يدي  �ملتطرف  لليميني  �ل�صماح  و�أث���ار   
يف  تركيا  �صفارة  �أمام  �ل�صبت  ظهر  بالتظاهر  بال�د�ن  ر��صم��ص 
باإحر�ق  و�أنه ت�عد  �صيما  �أنقرة ل  �ل�ص�يدية، غ�صب  �لعا�صمة 

ن�صخة من �مل�صحف.
من  ن�صخة  و�أح��رق  ذل��ك  ب��ال���د�ن  ر��صم��ص  نفذ  و�ل�صبت   
وخلف  م�صددة  �أمنية  حماية  و�صط  �ل�صفارة،  �أم��ام  �ل��ق��ر�آن 
ح��جز معدنية ن�صبتها �ل�صرطة، ح�صبما لحظ مر��صل وكالة 

فر�ن�ص بر�ص.
 وقال “�إذ� مل نكن مقتنعني باأهمية حرية �لتعبري، يجب �أن 

نعي�ص يف مكان �آخر”، خالل �إدلئه بكلمة مط�لة.
“للتنديد باأ�صد   ��صتدعت  تركيا �جلمعة �ل�صفري �ل�ص�يدي 
جرمية  ب��ص�ح  ي�صكل  �لذي  �ل�صتفز�زي  �لعمل  بهذ�  �لعبار�ت 

كر�هية”، على ما �أفاد م�صدر دبل�ما�صي.
 وقال وزير �لدفاع �لرتكي خل��صي �أكار “فقدت زيارة وزير 
�لدفاع �ل�ص�يدي بال ج�ن�ص�ن �إىل تركيا يف 27 كان�ن �لثاين/

يناير مغز�ها، لذ� �ألغينا �لزيارة«.
ب�صحب  �أن��ق��رة  �ق��ن��اع  حم��اول��ة  �إىل  تهدف  �ل��زي��ارة  كانت   

حتفظاتها على �ن�صمام �ل�ص�يد �إىل حلف �صمال �لأطل�صي.
“�إرجاء”  ق��ر�ر  �أن  �ل�ص�يدي  �لدفاع  وزي��ر  �أك��د  جانبه  من   
زيارته لرتكيا �تخذ ب�ص�رة م�صرتكة مع نظريه �لرتكي �جلمعة 

خالل �لجتماع ح�ل �أوكر�نيا يف قاعدة ر�م�صتاين يف �أملانيا.
بقيامه  ب��ال���د�ن  �إع���الن  �أث���ار   ،2022 ني�صان/�أبريل  يف   
“بج�لة” يف �ل�ص�يد لزيارة �لأحياء �لتي تقطنها ن�صبة عالية 
يف  �صغب  �أعمال  فيها،  �مل�صحف  من  ن�صخ  لإح��ر�ق  �مل�صلمني  من 

خمتلف �أنحاء �ل�ص�يد.
باألرّ  �أوغل�  ت�صاو�ص  م�ل�د  �لرتكية  �خلارجية  وزير  و�أمل   
ت�صمح �ل�صلطات �ل�ص�يدية بح�ص�ل �لتظاهر�ت، قائاًل “�إنها فعل 

عن�صري، ل عالقة له بحرية �لتعبري«.
على  بيل�صت�رم  ت�بيا�ص  �ل�ص�يدي  �خلارجية  وزي��ر  ون��دد   
�أن  على  م�صدًد�  لالإ�صالم”،  �ملعادي  �مل��روع  ب�”�ل�صتفز�ز  ت�يرت 

�ل�صماح بتنظيم �لتظاهرة ل يعني �أن �حلك�مة ت�ؤيدها.
“�إن �ل�صتفز�ز�ت �ملعادية لالإ�صالم مروعة. تتمتع   و�أ�صاف 
�أن  يعني  ل  ذل��ك  لكن  �لنطاق،  و��صعة  تعبري  بحرية  �ل�ص�يد 

�حلك�مة �ل�ص�يدية، �أو �أنا نف�صي، تدعم �لآر�ء �ملعربرّ عنها«.
�ل�صبت  �لرئا�صة �لرتكية �بر�هيم قالن  �لناطق با�صم  وندد 
كر�هية  “جرمية  �أن��ه��ا  معترب�  تنظيمها،  �مل��ق��رر  بالتظاهرة 

و��صحة«.
كل  رغ��م  �لتحرك  بهذ�  “�ل�صماح  �أن  تغريدة  يف  وكتب   

�لتحذير�ت ي�صجع على جر�ئم �لكر�هية و�لإ�صالمف�بيا«.
 و�أ�صاف “�لهج�م على �لقيم �ملقد�صة لي�ص حرية بل همجية 

ع�صرية«.
�ل�صفري  �لرتكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  م�����ص���ؤول���ن  و�أب��ل��غ   
بحجة  �لتظاهرة  لتنظيم  �لإذن  �صت�كه�مل  منح  باأن  �ل�ص�يدي 
وفق  مقب�ل”،  “غري  �أمر  ه�  �لدمي�قر�طية  �لقيم  عن  �لدفاع 

�مل�صدر.
وز�رة  فيها  ت�صتدعي  قليلة  �أي��ام  خالل  �لثانية  �ملرة  وهي   
بث  بعد  �لأوىل  وجرت  �أنقرة.  يف  �ل�ص�يدي  �ل�صفري  �خلارجية 
�ص�رة  على  م�صن�قة  دمية  يظهر  �ملا�صي  �لأ�صب�ع  فيدي�  مقطع 

�لرئي�ص رجب طيب �إردوغان.
�ل�ص�يد  يف  �لكردية  روج��اف��ا  جلنة  هت  �صبرّ تغريدة،  ويف   
بينيت�  �ل��ر�ح��ل  �لإي��ط��ايل  بالديكتات�ر  �ل��رتك��ي  �لرئي�ص 
م��ص�ليني. وكان �لزعيم �لفا�صي ُعلرّق من قدميه بعد �إعد�مه يف 

�لأيام �لأخرية من �حلرب �لعاملية �لثانية يف �لعام 1945.
ت�صارك  �ل�صبت  ظهر  بعد  لالأكر�د  م��لية  تظاهرة  وبد�أت   
ا جلنة روجافا �لكردية، يف �صاحة يف و�صط �صت�كه�مل،  فيها �أي�صً
�حتجاًجا على طلب �ل�ص�يد �لن�صمام �إىل حلف �صمال �لأطل�صي.
�لعمال  ح��زب  �أع���الم  يحمل�ن  �لأ�صخا�ص  مئات  ��ع  وجت��مرّ  
منظمة  �لأوروب��ي  و�لحت��اد  تركيا  تعتربه  �ل��ذي  �لكرد�صتاين 

�إرهابية.
�صمال  حلف  �إىل  وفنلند�  �ل�ص�يد  دخ���ل  تركيا  ل  تعطرّ  
�أيار/ماي�، متهمة �لبلدين باإي��ء ن�صطاء  �لأطل�صي )نات�( منذ 
يف  وحلفائه  �لكرد�صتاين  �لعمال  حزب  مع  ومتعاطفني  �أك��ر�د 

�صمال �ص�ريا و�لعر�ق �لذين ت�صفهم باأنهم “�إرهابي�ن«.
رهن  �ل�صعيد  هذ�  على  حمتمل  تقدم  كل  �أن  �أنقرة  وت��رى   
بالرهاب  تركيا  تتهمهم  �أ�صخا�صا  لت�صليمها  �ص�يدية  مببادر�ت 
يف  �إردوغ��ان  ��صتهدفت  �لتي  �لنقالب  حماولة  يف  بامل�صاركة  �أو 

 .2016

*وكاالت
بان�صحاب  بلينكن  �أنت�ين  �لأمريكي  �خلارجية  وزير  رحب 
�لق��ت �لإريرتية من �صمال �إثي�بيا يف �ت�صال هاتفي مع رئي�ص 
�ل�زر�ء �لإثي�بي �أبيي �أحمد ح�صبما قال �ملتحدث با�صم �ل�ز�رة 

نيد بر�ي�ص.
�أنه  �إىل  م�صري�  �لتط�ر”  بهذ�  “ترحيبه  عن  بلينكن  وعرب 
على  ا  وحا�صًرّ �إثي�بيا”  �صمال  يف  د�ئ��م  �صالم  ل�صمان  “�أ�صا�صي 
“�ل�صماح بدخ�ل مر�قبي حق�ق �لإن�صان �لدوليني” وفق ما ذكر 

بر�ي�ص.
وقال بلينكن �إن هذ� يعترب “تقدما كبري�”، يف �إ�صارة منه �إىل 
�تفاق �ل�صالم �مل�قع يف ن�فمرب يف جن�ب �إفريقيا بني �أدي�ص �أبابا 

ومتمردي تيغر�ي.
ومل تدل �إريرتيا باأي تعليق ر�صمي يف �صاأن �ن�صحاب ق��تها.

�ل�صالم  عملية  دعم  �ملتحدة  �ل�ليات  �لتز�م  بلينكن  وجدد 
علما باأنها كانت �صاركت يف �ملحادثات يف بريت�ريا.

�أوروميا،  يف  �ل�صتقر�ر  عدم  ب�صاأن  خماوف  �أي�صا  �أثار  لكنه 
وهي منطقة �أخرى يف هذ� �لبلد يت�صاعد فيها �صر�ع �آخر.

وت�صبب �لنز�ع بتهجري �أكر من ملي�ين �إثي�بي و�أغرق مئات 
�لأل�ف يف ظروف تقارب �ملجاعة ح�صب �لأمم �ملتحدة.

* باريس
�أن  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لتعذيب  مناه�صة  جلنة  خل�صت 
فرن�صا تخرق �تفاقية مناه�صة �لتعذيب برف�صها �إعادة �لن�صاء 
“ملزمة”  لأنها  �ص�ريا  يف  خميمات  يف  �ملحتجزين  و�لأط��ف��ال 

بحمايتهم.
متثل  �لتي  دو�صيه  ماري  �ملحامية  قالت  �لقر�ر،  على  تعقيًبا 
�أ�صر ن�صاء و�أطفال حمتجزين يف خميمات ب�صمال �صرق �ص�ريا، يف 
“جلنة مناه�صة �لتعذيب �لتابعة لالأمم �ملتحدة ت�ؤكد  بيان �إن 
�أن: بلدنا �ختار �لتخلي عن �لأطفال و�أمهاتهم يف منطقة حرب 

مع وعيه �لكامل باملعاناة و�لعنف �لذي يتعر�ص�ن له«. 
 و�أ�صافت دو�صيه �أن “مئة وخم�صني طفاًل و�أمهاتهم ي��جه�ن 
�صيطرة  حتت  �ل��قعة  �ملخيمات  ه��ذه  يف  �خلام�ص”  �ل�صتاء 

�لق��ت �لكردية.
�إىل  جل��اأت  قد  حمتجزين  و�أط��ف��ال  ن�صاء  عائالت  وكانت   
�للجنة عام 2019، معتربة �أن فرن�صا �نتهكت بعدم �إعادتهم �إىل 
�ل�طن �ملادتني 2 و16 من �تفاقية مناه�صة �لتعذيب وغريه من 

�صروب �ملعاملة �أو �لعق�بة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �ملهينة. 
�إىل  �ملحالة  مالحظاتها  يف  �لفرن�صية  �لدولة  و�عتربت   
�خلمي�ص،  �ل�صادر  �لقر�ر  يف  وردت  و�لتي  �ملتحدة  �لأمم  جلنة 
ل  �إقليم  يف  م��طنيها  حماية  دولة  من  تطلب  ل  �لتفاقية  �أن 

يخ�صع ل�ليتها �لق�صائية.
“لي�صت لديها �لقدرة على  �أن   و�أ�صافت �ل�صلطات �لفرن�صية 
“فقط...  تعتمد  ل  �ل�طن” �لتي  �إىل  �لإع��ادة  عمليات  تنفيذ 
م��فقة  �صرورة  �إىل  خ�ص��صا  م�صرية  �حلك�مة”،  �إر�دة  على 

�ل�صلطات يف �صمال �صرق �ص�ريا و�لأمهات.
ل� مل  �أنه حتى  رف�صت هذه �حلجج، و�عتربت  �للجنة  لكنرّ   
لها”  يتعر�ص  �لتي  �لنتهاكات  �أ�صل  “يف  �لفرن�صية  �لدولة  تكن 
ملزمة”  د�ئًما  “تبقى  فاإنها  �ملخيمات،  يف  و�لأط��ف��ال  �لن�صاء 
“�لنتهاكات �جل�صيمة حلق�ق �لإن�صان من خالل  بحمايتهم من 

�تخاذ جميع �لتد�بري �لالزمة و�ملمكنة«.

*وكاالت
باتت �أملانيا و�قعة حتت �صغ�ط من جانب حلفائها �لغربيني 
�لتي  �أوكر�نيا،  �إىل  �لقتالية  ت�صليم دفعة من دباباتها  �أجل  من 

تخ��ص حربا �صرو�صا مع رو�صيا منذ 11 �صهر�.
وز�دت هذه �ل�صغ�ط يف �لأيام �لأخرية، حيث �أحلت و��صنطن 
وحلفاوؤها �لغربي�ن على برلني من �أجل �إر�صال دبابات من طر�ز 
“لي�بارد 2” �إىل �أوكر�نيا، �أو على �لأقل �ل�صماح للدول �لأخرى 

�لتي متتلكها بالقيام بهذه �ملهمة.
ووفقا ل�صبكة “�صي �إن �إن” �لإخبارية �لأمريكية، فاإن هناك 
نح� 2000 دبابة من هذ� �لطر�ز لدى 13 دولة يف �أوروبا، و�صار 
�أنها حي�ية  �لع�صكرية ب�صكل متز�يد على  �ملركبات  لهذه  ينظر 

بالن�صبة �إىل �جله�د �حلربية يف حرب �أوكر�نيا.
وعلى هذه �لدول �أخذ م��فقة برلني من �أجل �إعادة ت�صدير 
هذه �لدبابات جمدد� نح� كييف، لكن برلني قاومت دع��ت من 

هذ� �لقبيل حتى �لآن.
كهذه  خط�ة  �أن  على  �ص�لتز،  �أولف  �لأملاين،  �مل�صت�صار  ي�صر 
بحاجة �إىل تن�صيق كامل بني �أع�صاء �حللف �لغربي، بينما قال 
م�ص�ؤول�ن �أملان �إنه لن يك�ن هناك قر�ر بهذ� �ل�صاأن ما مل ت��فق 

�ل�ليات �ملتحدة �إىل �إر�صال بع�ص من دباباتها �إىل كييف.
يف  م�ص�ؤول  وك�صف  �لطلب،  هذ�  تنفيذ  ترف�ص  و��صنطن  لكن 
�لأبرز” ور�ء  “�ل�صبب  �لأمريكية )بنتاغ�ن( عن  �لدفاع  وز�رة 

رف�ص و��صنطن �إر�صال دبابات من طر�ز “�أبر�مز” لأوكر�نيا.
وقال �مل�ص�ؤول ل�”�صكاي ني�ز عربية”، �خلمي�ص، �إن “�أ�صبابا 
�لدبابات”،  �إر�صال  �لأمريكية  �لإد�رة  رف�ص  ور�ء  تقف  كثرية 
ويف مقدمتها “�ل�صيانة �ملكلفة �ملرتبطة بت�صغيلها، �لتي تتطلب 

�أم��ل طائلة«.
عن  �أملانيا  لمتناع  و��صحا  �صببا  نرى  “ل  �مل�ص�ؤول:  و�أ�صاف 
كباقي  �لديزل  حمرك  ذ�ت  )لي�بارد(  بدبابات  كييف  تزويد 
دبابات  ب��اإدخ��ال  ت�صليمها  رب��ط  ي�صح  ول  �مل��درع��ة،  �لآل��ي��ات 

)�أبر�مز( �لأمريكية �إىل �صاحة �لقتال«.
�حللفاء

�لد�عم�ن  �لغربي�ن  �حللفاء  �جتماع  �نتهى  و�جلمعة، 
دون  من  �أملانيا،  يف  �لأمريكية  ر�م�صتاين  قاعدة  يف  لأوكر�نيا 

�لت��صل �إىل �تفاق ب�صاأن �إر�صال دبابات �إىل �أوكر�نيا.
وقال وزير �لدفاع �لأملاين �جلديد، ب�ري�ص بي�صت�ري��ص، �إن 

حك�مته مل تتخذ قر�ر� بعد بهذ� �ل�صاأن.
و�أخرى  �لدبابات  لت�صليم  وجيهة  �أ�صبابا  هناك  �أن  و�أ�صاف 
لعدم ت�صليمها، م�صري� �إىل �أهمية در��صة �لإيجابيات و�ل�صلبيات 

بعناية.
“�لنات�”  �لأطل�صي  �صمال  حلف  يف  ب��ارز  دبل�ما�صي  وق��ال 
�حلم�ص  تاآكل  مثل  �لأم��ر  �إن  �لأمريكية  �إن”  �إن  “�صي  ل�صبكة 

طبقة بعد �أخرى.
�لأوروبيني  بقية  ي�ؤثر على  �لأملاين رمبا  �لرتدد  �أن  و�أ�صاف 

ويدفعهم �أكر نح� �ل�ليات �ملتحدة.
�أ�صباب د�خلية؟

دي�صمرب  ففي  د�خلية،  �أ�صباب  �إىل  �لأمل��اين  �ل��رتدد  يرجع 
�أملانيا باأنها لن تتمكن من تلبية �لأهد�ف �لتي  �ملا�صي، �عرتفت 
يف  �لع�صكري  �لإنفاق  متطلبات  لتحقيق  �ص�لتز  �مل�صت�صار  و�صعها 
�أن يتكرر �لأمر  �أنه من �ملرجح  وذكرت   ،2022 خالل  “�لنات�” 

يف 2023.

*لوس اجنليس
�أعلن ر�ئد �لف�صاء �لأمريكي �ل�صهري باز �ألدرين �لذي �صارك 
“�أب�ل� 11” وكان ثاين �إن�صان تطاأ قدمه �صطح �لقمر،  يف بعثة 
ميالده  عيد  مبنا�صبة  له  قدمية  حبيبة  من  �جلمعة  تزوج  �أنه 

�لثالث و�لت�صعني.
 ،عقد �ألدرين يف �حتفال خا�ص قر�نه ر�صميًا على �أنكا ف�ر، 

نائبة �لرئي�ص �لتنفيذي ل�”باز �ألدرين فنت�صرز«.
�لثالث  ميالدي  عيد  “يف  ت�يرت  على  �لف�صاء  ر�ئ��د  وكتب   
و�لت�صعني ... ي�صعدين �أن �أعلن �أنني تزوجت حبيبتي منذ مدة 
ط�يلة، �لدكت�رة �أنكا ف�ر”، مرفقا بتغريدته �ص�رة له مع �ملر�أة 
“لقد  و�أ�صاف  �أمريكية.  �إعالم  ل��صائل  وفقًا  عامًا،   63 �لبالغة 
يف  �صغري  خا�ص  �حتفال  يف  �ملقد�صة  �لزو�ج  رو�بط  يف  ت�حدنا 
مثل  متحم�صان  ونحن  �ملتحدة(  �ل�ليات  )غرب  �أجنلي�ص  ل��ص 

مر�هَقني هارَبني«.
�صبكة  على  �صفحتها  يف  ف�ر  عن  �ل����ردة  �ملعل�مات  وُتظهر   
يف  �لدكت�ر�ه  درج��ة  على  ح�صلت  �أنها  �ملهنية  �إن”  “لينكد 
)�صرق(.  بيت�صربغ  جامعة  من   1996 عام  �لكيميائية  �لهند�صة 
�صركتي  يف  عملت  فنت�صرز”،  �ألدرين  “باز  �إىل  �ن�صمامها  وقبل 
�مل��د �لكيميائية “ي�ني�ن كاربايد” و”ج�ن�ص�ن ماثي�”. وكانت 
ا �أمينة �صندوق “جمل�ص �أعمال �لهيدروجني يف كاليف�رنيا«. �أي�صً

 و�نتهت زيجات باز �ألدرين �لثالث �ل�صابقة بالطالق.
 و�ألدرين ه� �ل�حيد �لذي ل يز�ل على قيد �حلياة من بعثة 
مع نيل �أرم�صرتونغ �أول �إن�صانني  خاللها  �أ�صبح  11” �لتي  “�أب�ل� 

وطاأت �أقد�مهما �صطح �لقمر يف 20 مت�ز/ي�لي� 1969.
ك�لينز،  مايكل  رحل  حني  يف   2012 عام  �أرم�صرتونغ  ت�يف   

ثالث �أع�صاء �لبعثة، يف ني�صان/�أبريل 2021. 

تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع ال�صويدي على 
خلفية تظاهرة مناه�صة الأنقرة يف �صتوكهومل

ترحيب اأمريكي بان�صحاب القوات 
االإريرتية من �صمال اإثيوبيا

جلنة اأممّية تدين امتناع فرن�صا عن اإعادة 
مواطنيها من خميمات يف �صوريا

ملاذا متانع اأملانيا 
اإر�صال دباباتها اإىل اأوكرانيا؟

ثاين اإن�صان وطاأت قدماه �صطح القمر 
تزوج مبنا�صبة بلوغه الثالثة والت�صعني
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*إربد 
و�لتم�ين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزير  قال 
�لربنامج  �إن  �ل�صمايل  ي��صف  �لعمل  ووزي��ر 
�لقت�صادي  �لتحديث  ل��روؤي��ة  �لتنفيذي 
�حلك�مة  �أٌقرته  �ل��ذي   )2025  –  2023(
لدعم  �لأول�يات  �أبرز  على  ي�صتمل  م�ؤخر� 
وتعزيز تناف�صية �لقطاع �ل�صناعي ومتكينه 
من تعظيم �ل�صتفادة من �لفر�ص و�ملجالت 
�ملتاحة على �ل�صعيد �لقت�صادي و�لتنم�ي.

بغرفة  لقائه  خ��الل  �ل�صمايل  و�أ���ص��اف 
�إرب��د،  حمافظة  يف  �ل�صناعيني  �ل�صناعة، 
و�أمني  �لعت�م  ر�ص��ن  �إربد  حمافظ  بح�ص�ر 
عام وز�رة �لعمل فاروق �حلديدي و�أمني عام 
وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة د�نا �لزعبي وعدد 
�لتنفيذي  �لربنامج  �أن  �ملحافظة،  ن��ب  من 
�أول�ية   418 يت�صمن  �لقت�صادية  للروؤية 
دينار  مليار   2.3 �إىل  ت�صل  �إجمالية  بقيمة 
�أنه  �إىل  لفتا  مبادرة،   183 على  وت�صتمل 
 670 بقيمة  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  �إىل  �صي�صار 

ملي�ن دينار خالل �لعام �حلايل.
عالية  �ل�����ص��ن��اع��ات  حم���رك  �إن  وق���ال 
�ل��ربن��ام��ج  ع��ل��ي��ه  ي�صتمل  �ل����ذي  �ل��ق��ي��م��ة 
ليك�ن  �لأردن  تهيئة  �إىل  يهدف  �لتنفيذي 
متميزة  منتجات  ل�صناعة  �إقليميا  مركز� 
ذ�ت قيمة عالية من خالل 64 مبادرة و116 
 315 �إىل  ت�صل  �إجمالية  بتكلفة  �أول���ي��ة 
�لعام  خ��الل  ملي�نا   91 ،منها  دينار  ملي�ن 

�حلايل.
يف  �لأول���ي��ات  �أب���رز  �أن  �ل�صمايل  وب��ني 
ت�صمل  �ملحرك  هذ�  �صمن  �ل�صناعة  جمال 
�ل�طني  و�لربنامج  ناعة  �ل�صِ دعم  �صندوق 
�ل�صرت�تيجية  وتنفيذ  و�إع���د�د  للت�صغيل 

�ل�طنية للت�صدير.
�ل�صناعة  دعم  �صندوق  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�صن�يا  دي��ن��ار  م��ل��ي���ن   30 ل��ه  ر���ص��د  �ل���ذي 
�لإنتاج  تكاليف  ع��بء  تخفيف  ي�صتهدف 
�ل��ت��ي ت��ع��اين منها  و�ل��ت��ك��ال��ي��ف �لأخ�����رى 
يعزز  �ل��ذي  وبال�صكل  �ل�طنية  �ل�صناعة 
تناف�صيتها لدخ�ل �أ�ص��ق جديدة تز�منا مع 
و�مل�ؤ�صر�ت  �لعاملي  لالقت�صاد  �لتعايف  ع�دة 
�لقطاعات  من  للعديد  �ملتحققة  �لإيجابية 
حم��ل��ي��ا ب��ع��د �أزم����ة ك����رون���ا وت��د�ع��ي��ات��ه��ا 

و�لظروف �لدولية.
يهدف  �ل�صندوق  �أن  �إىل  �ل�صمايل  ولفت 
�لق�مي  �لدخل  م�صادر  تن�يع  �إىل  كذلك 
وت�فري فر�ص �لعمل و�لتخفيف من م�صكلتي 
�لفقر و�لبطالة وزيادة �ل�صادر�ت و�ملبيعات 
جانب  �إىل  �إ�صافية،  عمل  فر�ص  وت���ف��ري 
�لناجت  �لنم� يف  م�صاهمته يف زيادة معدلت 

�ملحلي �لإجمايل.
مع  �ل�صر�كة  �إي��الء  �أن  �ل�صمايل  و�أك��د 

ي��اأخ��ذ �له��ت��م��ام �لكايف  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص 
�ملعاجلات  و�ق����رت�ح  �ل�صع�بات  لتحديد 
�أن �لقطاع �ل�صناعي  �ملمكنة لها، م�صري� �إىل 
لالقت�صاد  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  �مل��ك���ن��ات  �أه���م  م��ن 
�ل�طني من حيث م�صاهمته يف �لناجت �ملحلي 
وزي���ادة  �لعمل  ف��ر���ص  وت���ف��ري  �لإج��م��ايل 

�ل�صادر�ت وتن�صيط خمتلف �لقطاعات.
�مل�صتهدفات  �أه���م  م��ن  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
�ل�صناعة  وز�رة  عمل  بر�مج  يف  �لرئي�صة 
روؤي��ة  �إىل  و��صتناد�  و�لتم�ين  و�لتجارة 
�جله�د  م���صلة  ه�  �لقت�صادي،  �لتحديث 
�ل�����ص��ادر�ت  �أم����ام  ج��دي��دة  �أ����ص�����ق  لفتح 
مع  �تفاقيات  من  يلزم  ما  و�إب��ر�م  �ل�طنية 
�ملنتجات  دخ���ل  لزيادة  �لأخ��رى  �لبلد�ن 

�ل�طنية �إىل �أ�ص��قها.
�ل�طنية  �ل�صادر�ت  �أن  �إىل  �أ�صار  كما 
حققت من�� خالل �لع�صرة �صه�ر �لأوىل من 
�لعام �ملا�صي بن�صبة بلغت 6.82 مليار دينار 

بن�صبة من� 40.7 باملئة.
من  �لعديد  هنالك  �إن  �ل�صمايل  وق��ال 
�لرب�مج �لتي تعمل وز�رة �لعمل على م���صل 
للت�صغيل  �ل�طني  �مل�صروع  بخا�صة  تنفيذها 
و�لتدريب و�لتاأهيل لالأيدي �لعاملة �ملحلية 
يف  �ل�صباب  لإدم���اج  �ملحافظات  خمتلف  يف 
من  �مكن  ما  �لتخفيف  بهدف  �لعمل؛  �ص�ق 
من  �ملن�صاآت  �حتياجات  وت���ف��ري  �لبطالة 

�لعمالة �مل�ؤهلة �لالزمة.
�ل�طن  وبنات  �أبناء  حتفيز  �أن  و�أ�صاف 
للعمل وخا�صة يف �ملجالت �ملهنية ل يت�قف 
م�صاعدتهم  و�إمن��ا  و�لتاأهيل  �لتدريب  عند 
برنامج  من  بال�صتفادة  عمل  فر�ص  لإيجاد 
على  ح�ص�لهم  ت�صهيل  و�إمكانية  �لت�صغيل 
�لتنمية  �صندوق  خالل  من  �لالزم  �لتم�يل 

و�لت�صغيل لإقامة م�صاريع خا�صة بهم.
و�أ�صار �ل�صمايل �إىل �أن هنالك �إجر�ء�ت 
ملعاجلة �لختاللت �لتي ما تز�ل قائمة يف 
�ص�ق �لعمل و�أهمها وج�د ح��يل 400 �ألف 
عامل و�فد خمالف، بحيث يجري حتفيزهم 

لت�ص�يب �أو�صاعهم.
غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  وع��ر���ص 
ملطالب  ح�����ص��ان  �أب����  ه���اين  �إرب����د  �صناعة 
وم��ق��رتح��ات �ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ي، م���ؤك��د� 
�أهمية �ل�صر�كة بني �لقطاعني و�لعمل على 

ماأ�ص�صتها خلدمة �لقت�صاد �ل�طني.
وقال �إن �لقطاع �ل�صناعي من �أهم رو�فد 
تعزيز  يف  كبري  دور  وله  �ل�طني  �لقت�صاد 
�لقت�صادية  �لتنمية  وم��ك���ن��ات  دع��ائ��م 
و�لجتماعية ملا يتمتع به من ميز�ت فريدة 
�لقت�صادي  و�لنم�  �لت�صغيل  حمرك  ك�نه 
�لقطاعات  �أب��رز  من  يعد  حيث  �لأردن،  يف 
�لق�مي  بالدخل  م�صاهمة  �لقت�صادية 

وقدرة على خلق فر�ص عمل.
�إد�رة  جمل�ص  �أن  �إىل  ح�صان  �أب�  و�أ�صار 
دع��م  وح���دة  �ن�����ص��اأ  �إرب����د  �صناعة  غ��رف��ة 
�لت�صغيل منذ عام 2015 ومتكنت من تنفيذ 
�صتة بر�مج بال�صر�كة مع عدد من �ملنظمات 
وز�رة  مع  برنامج  �إىل  بالإ�صافة  �لدولية، 
�لعمل ول ز�لت م�صتمرة بعملها، حيث جرى 
وباحثه  باحثا   6250 �ل�  يقارب  ما  ت�صبيك 
ن�صبة  وكانت  �لفرتة  هذه  خالل  �لعمل  عن 
�ل�صتد�مة جلميع هذه �لرب�مج بحدود 68 
باملئة، �إىل جانب تدريب ما يزيد عن �صبعة 
�ملهار�ت  وباحثه عن عمل على  باحث  �آلف 

�حلياتية لتاأهيلهم ل�ص�ق �لعمل.
�ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  ت��ط���ر  �إىل  ول��ف��ت 
مبحافظة �إربد وه� ما يعك�صه �رتفاع حجم 
�إىل   2021 عام   1.2 من  �ملحافظة  �صادر�ت 
�رتفاع  بن�صبة   ، عام 2022  دولر  1.4مليار 
�أهمية  بلغت 15.7 باملئة وه� ما ي�ؤ�صر �إىل 
�لهتمام  �إيالئه  �ل�صناعي و�صرورة  �لقطاع 

�لالزم.
ون�����ه �أب����� ح�����ص��ان ب����ج����د حت��دي��ات 
وم��ع��ي��ق��ات �أم������ام �ل���ق���ط���اع م��ث��ل �حل���رب 
�صعر  �رت��ف��اع  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�ل�صحن  تكاليف  �رتفاع  وبالتايل  �لطاقة 
�عتماد  �إىل  بالإ�صافة  �لأول��ي��ة،  و�مل�����د 
�لت�صدير  على  �صابقًا  �ل�طنية  �ل�صناعات 
لدول تقليدية �نح�صر �لت�صدير لها بالفرتة 
�لأخرية، و�صعف �ل��ص�ل �إىل �أ�ص��ق �أخرى 

غري تقليدية .
�لد�خلية  �ملعيقات  �أب��رز  �أن  �إىل  و�أ�صار 
ببع�ص  �ملدربة  �لعمالة  ت�فر  بعدم  تتمثل 
تكلفة  و�رتفاع  �ل�صي�لة  ونق�ص  �لقطاعات 
�لتم�يل وفر�ص �صريبة دخل على �لت�صدير 
�لأولية،  �مل����د  على  �إدخ��ال  ر�ص�م  وفر�ص 
�ل�صلعة  بع�ص  من  �ملناف�صة  �إىل  بالإ�صافة 
�مل�صت�ردة من �لدول �لتي ترتبط مع �ململكة 

باتفاقيات جتارية.
ولفت �أب� ح�صان �إىل �أهمية �لإجر�ء�ت 
�لتي قامت بها �حلك�مة مثل �إن�صاء �صندوق 
دع���م �ل�����ص��ن��اع��ة �ل����ذي ���ص��ريف��د �ل��ق��ط��اع 
�ل�صناعي باأكر من 30 ملي�ن دينار كمنح يف 
�مل�صاعد�ت  �إىل  بالإ�صافة  �لأوىل،  مرحلته 
�ل��ت��ي ���ص��ت��ق���م م���ؤ���ص�����ص��ات ت��اب��ع��ة ل�����ز�رة 
بتقدميها  و�لتم�ين  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�صناعة 
�مل�صاريع  لتط�ير  �لأردن��ي��ة  �مل�ؤ�ص�صة  مثل 

�لقت�صادية، و�صركة بيت �لت�صدير.
رده  يف  �ل�����ص��م��ايل  �ل�����زي����ر  و�أوع�������ز 
�لإد�رة  جمل�ص  �أع�����ص��اء  م��د�خ��الت  على 
و�ملقرتحات  �ملطالب  بد�ر�صة  و�ل�صناعيني 

�لتي عر�ص�ها مبا يحقق �ل�صالح �لعام. 
)برت�- حممد قدي�صات(

ال�صمايل: 315 مليون دينار للمحرك ال�صناعي العام 
احلايل �صمن الربنامج التنفيذي للروؤية االقت�صادية

وزيرة التنمية : �صنعزز اخلدمات االجتماعية لتح�صني حياة املواطنني املعي�صية

جمعية رعاية الطفل توزع 
م�صاعدات على اأ�صر �صورية الجئة

بلدية جر�س ت�صتكمل ا�صتعداداتها 
الطالق م�صار وادي الذهب

زها الثقايف يطلق فعاليات 
النادي ال�صتوي يف عجلون

لقاء يتدار�س االآثار املحتملة لف�صل 
مناطق بني عبيد عن بلدية اإربد

رئي�س بلدية املفرق:�صمول �صوارع 
باملفرق باخللطة اال�صفلتية قريبا

حوارية عن امل�صاركة يف قيادات 
ال�صباب العاملية باآل البيت

*املفرق 
�ل�صتاء بدعم  نظمت جمعية رعاية �لطفل �خلريية حملة ك�ص�ة 
من  جمم�عة  ت�صمنت  ماليزيا  دولة  من  �ملتط�عني  �ل�صباب  من  فريق 
�مل�صاعد�ت �لعينية وزعت على �لأ�صر �ل�ص�رية يف �ملخيمات �لع�ص��ئية 

و�لأ�صر �لأردنية �ملع�زة .
ت�صمنت  �مل�صاعد�ت  �أن  �مل�صاعيد  ف��ارع  �جلمعية  رئي�ص  و�أو���ص��ح 
و�صائل للتدفئة و ك�ص�ة لالأطفال و �صالل غذ�ئية ووجبات طعام جرى 
�إ�صافة �إىل  ت�زيعها على �لأ�صر �ل�ص�رية د�خل �ملخيمات �لع�ص��ئية، 
ت�زيع ك�ص�ة �صت�ية لفئة �لأطفال �لأيتام من �لأ�صر �لأردنية، م�صري� 

�إىل �أن عدد �لأطفال �ملنتفعني من �لك�ص�ة �ل�صت�ية بلغ 300 طفل .
�أن هذه  وقالت ع�ص� �لهيئة �لإد�رية يف �جلمعية �صفاء �خلالدي 
�حلملة تز�منت مع �قرت�ب بد�ية �لف�صل �لدر��صي �لثاين مما ي�صهم يف 

تلبية �حتياجات �لأطفال يف �ل�صتعد�د و�لتجهيز للمد�ر�ص.

*جرش 
و�دي  م�صار  لإطالق  ��صتعد�د�تها  �لكربى  جر�ص  بلدية  ��صتكملت 

�لذهب يف جر�ص لربط �ملدينة �لأثرية باحل�صرية .
�لأنباء  ل�كالة  حديث  يف  �لعت�م  �حمد  �لبلدية  رئي�ص  وق��ال 
�إن �إطالق �مل�صار من �هم م�صاريع �لربط بني �ملدينة  �لأردنية )برت�( 
�ص��ء  �ل�صياح  لإدخ��ال  �ل�حيدة  �لفر�صة  وه�  و�حل�صرية  �لأثرية 
لتن�صيط  جر�ص  مدينة  و�صط  �إىل  �خلارجية  �أو  �لد�خلية  �ل�صياحة 

�ل�صياحة و�طالة مدة �قامة �ل�صائح .
�ل�صتعمال  �صفة  تغيري  على  تعمل  �لبلدية  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
وتقدمي  منها  و�لقريبة  �لها�صمية  �ل�صاحة  يف  �لتجارية  للمحال 
مبينا  �ل�صياحي،  بالعمل  �لنخر�ط  دعم  �صاأنها  من  �لتي  �حل��فز 
�لذي  �مل�صار  �إط��الق  لبحث  �لتجار  مع  ل��ق��اء�ت  ع��دة  عقد  مت  �ن��ه 
 500 يقارب  ما  عددهم  يبلغ  �لذين  �لأثرية  �ملدينة  زو�ر  �صيخدم 

�ألف ز�ئر �صن�يا .
�ل��دويل،  للتعاون  �لأملانية  �ل�كالة  من  �ملقدم  �لدعم  �ىل  و��صار 
مع  ين�صجم  مبا  �مل�صار  منطقة  �صمن  تاأتي  �لتي  �ملحال  هذه  لتهيئة 

�حلرفة �ل�صياحية و�ل��قع �جلديد لهذ� �مل�صروع .

*عجلون 
عجل�ن،   مبحافظة  �حل�صرية  بالقرية  �لثقايف  زها  مركز  �أطلق 

فعاليات �لنادي �ل�صت�ي.
�ملركز  حر�ص  �صبيح  ر�نيا  زها  ملر�كز  �لتنفيذية  �ملديرة  و�أك��دت 
�لأطفال  �أوق��ات  ��صتثمار  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �لنادي  هذ�  �إقامة  على 
و�ليافعني مبا ه� مفيد ونافع وي�صهم يف تنمية قدر�ت �لأطفال �لعقلية 

و�جل�صدية و�لنف�صية.
�لنادي، حيث يت�صمن بر�مج ودور�ت تفاعلية  �أهمية هذ�  وبينت 
�للغة  ومهار�ت  �ل�صغري  �لإعالمي  دور�ت  منها  منهجية  ل  و�أن�صطة 
�لجنليزية وبرجمة وت�صميم �لروب�ت �لآيل و�لف�ت��ص�ب و�لت�ص�ير 
�لف�ت�غر�يف، بالإ�صافة �إىل �لدبكة و�لر�صم باأل��ن �لأكريلك وحكايا 

زها و”تاينت تامي” وفن �لقيادة و�لتايك��ندو .
لغة  تعزيز  يف  �لأن��دي��ة  ه��ذه  مثل  �أهمية  �إىل  �صبيح  و�أ���ص��ارت 
�لفائدة  وحتقيق  �لتنمية  لتعزيز  �جلهات  جميع  بني  �لت�صاركية 

للمجتمع.
من  ترفيهية  وبر�مج  �أن�صطة  على  �لإط��الق  فعاليات  و��صتملت 
دبكات �صعبية و�أغان وطنية وت�زيع هد�يا على �لأطفال و�لر�صم على 

�ل�جه.

*املفرق 
نظم مركز در��صات �ملر�أة يف جامعة �آل� �لبيت عرب تقنية زووم ندوة 
ح��رية بعن��ن “ كيف ت�صارك يف قياد�ت �ل�صباب �لعاملية “ بال�صر�كة 

مع منظمة ديرتويت �لكربى يف �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية .
ديرتويت  منظمة  يف  �لعاملي  و�ل��رت�ث  �لثقافة  مديرة  وعر�صت 
�لكربى �لدكت�رة ندى �لدلقم�ين و�مل�ؤ�ص�صة مل�ؤ�ص�صة �لعامل يف �ل�ليات 
�لعاملي  �لقيادي  للفريق  و�ن�صمامهم  �لطلبة  متكني  “ كيفية  �ملتحدة، 

لل�صابات و�ل�صباب و�لذي ي�صم 117 دولة ح�ل �لعامل .
�لدكت�رة  �جلامعة  يف  �ملر�أة  در��صات  مركز  مديرة  قالت  بدورها، 
�لتعاون بني  �لندوة �حل��رية ربط ج�ص�ر  من  �لهدف  �أن  �ملا�صي  بيان 
�لطلبة وفتح  �لبيت مبا يخدم م�صلحة  �آل  منظمة ديرتويت وجامعة 
و�إثبات  �لعاملية  �ملنظمات  لهذه  للدخ�ل  لهم  قريبة  م�صتقبلية  �آفاق 

قدر�تهم للح�ص�ل على منح ودعم وظيفي مبا�صر.

*إربد 
�ملرتتبة  �لآثار  �إربد،  �إعمار  م�ؤ�ص�صة  تد�ر�ص �جتماع عقد يف مقر 
�لكربى  �إرب��د  لبلدية  تتبع  �لتي  عبيد  بني  ل����ء  مناطق  ف�صل  على 
ونقابيني  �صابقني  ووزر�ء  و�أع��ي��ان  ن����ب  بح�ص�ر  م�صتقلة،  ببلدية 

و�أع�صاء جمل�ص �إد�رة �مل�ؤ�ص�صة.
وطالب �ملجتمع�ن بالرتيث يف �تخاذ �أي خط��ت �إجر�ئية لف�صل 
مناطق ل��ء بني عبيد، من �أجل مزيد من �لتعرف على وجهات �لنظر 
�ملتباينة بني �ملطالبة بالف�صل، و�لد�عية �إىل عدم �لإقد�م على هذه 

�خلط�ة.
�لبلدية يف ل��ء بني  �أهمية رفع م�صت�ى وحجم �خلدمات  و�أكدو� 
م�صت�ى  �صعف  من  تعاين  �لتي  �لبلدية  مناطق  ببقية  �أ�ص�ة  عبيد، 

خدمات �لبنى �لتحتية.
�إربد �لكربى �ملهند�ص نبيل �لك�فحي، لأبرز  وعر�ص رئي�ص بلدية 
�لق�صايا �ملتعلقة بعملية �لف�صل، خ�ص��صا م�صت�ى �لتنظيم و�لتخطيط 

�حل�صري و�لتنم�ي يف �لبلدية �مل�صتحدثة، و�لتخطيط �ل�صم�يل.
و�أ�صار �إىل �أهمية �لأخذ بعني �لعتبار عند �إجر�ء �لف�صل �مل�صاريع 
�ملركزي،  �ل�ص�ق  مثل  عليها،  �لبلدية  تعمل  �لتي  �ملقرتحة  �لتنم�ية 
�إىل  �خلفيف،  و�لقطار  �رب��د(،  )ب�ليفارد  �لتجاري  �لأعمال  ومركز 
مثل  �مل�صتحدثة  و�لبلدية  �ربد  بلدية  يف  �ملن�صاآت  بع�ص  وق�ع  جانب 
جامعة �لريم�ك، وجممع �ل�صفريات )جممع عمان �جلديد(، ومدينة 
وم�صنع  للنفايات  كربى  حت�يلية  حمطة  من  حت�يه  مبا  �ل�صاحنات 

لل�صماد وحمطات تدوير �لنفايات وحد�ئق �مللك عبد �هلل �لثاين.
ولفت �إىل وج�د متا�ص كبري مع �لبلدية �مل�صتحدثة، �إذ ميتد �حلد 
يف  تد�خال  �صيحدث  ذلك  �أن  مبينا  مرت�،  كيل�   11 ط�ل  على  �لفا�صل 
و�صطية  بجزيرة  مف�ص�ل  م�صرتك  �صارع  ي�جد  حيث  �ل�صالحيات 
ح�صريا  ن�صيجا  تعد  �لتي  �حل�صرية  �لتجمعات  و�لتحام  وتد�خل 

و�حد�.
 ،2016 عام  منذ  عبيد  بني  مناطق  يف  �أنفق  ما  �أن  �لك�فحي  وبني 
ز�د على 42 ملي�ن دينار مقابل �إير�د�ت بلغت 27 ملي�نا، لفتا �إىل �أن 
 2014 عام  منذ  �ملناطق  هذه  يف  �لهند�صية  و�مل�صاريع  �لأعمال  تكلفة 

حتى نهاية عام 2021 بلغت 23 ملي�ن دينار.
و�أ�صار �إىل �أن بلدية �إربد نفذت �لعديد من م�صاريع �حلل�ل �ملرورية 
و�إ�صارة  �لثقافة،  دو�ر  �إن�صاء  �أبرزها  من  عبيد،  بني  ل��ء  مناطق  يف 

�لن�صيم، ودو�ر �لي��صفي، و�صارع �لبرت�ء.

*املفرق 
�أكد رئي�ص بلدية �ملفرق نا�صر �لدين �خ�ر �صيدة �خلز�علة �صم�ل 
مناطق �صاحية �مللك عبد�هلل وثغرة �جلب و�يدون و�ملزة وحي �لأمري 

حمزة باخللطة �لأ�صفلتية قريبا.
�خللطة  م�����ص��روع  �صمن  �أن���ه  �صحفي  ب��ي��ان  يف  �خل��ز�ع��ل��ة  وب��ني 
�لأ�صفلتية �لذي تنفذه �لبلدية �صيتم �صم�ل منطقه �ل�صاحية، وثغرة 
�لغربية  �لنعام  و�أم  و�ملزة وحيان  و�يدون  و�لأمري حمزة  �جلب وحي 

و�أم �لنعام �ل�صرقية و�لب�ي�صة وطيب ��صم ورجم �صبع.
و�أ�صاف �أنه مت بدء طرح عطاء �لغدير �لأبي�ص و�لغدير �لأخ�صر 
�لفدين وجزء من حي  �صارة ومنطقة  م�صت�صفى  و�صارع  �جلندي  وحي 
�حل�صني وحي �لها�صمي �ل�صرقي و�لغربي و�صارع �ملهند�صني وحي ن��رة 
وحي �ملقام وجزء من �حلي �جلن�بي وذلك بالتعبيد و�ل�صيانة لبع�ص 

�ص��رعها .
و�أ�صار �خ� ر�صيدة �إىل �أنه �صيتم �جر�ء در��صات ميد�نية من قبل 
�ل�ص��رع  لبيان  �لخت�صا�ص  و�أ�صحاب  �لهند�صية  �خلدمات  مديرية 
و�قع  من  يح�صن  ومب��ا  تنفيذها  على  �لعمل  لغايات  ت�صرر�  �لأك��ر 

�خلدمات �ملقدمة للم��طنني .

*البادية اجلنوبية
�أك����دت وزي����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
على  �ل�����ز�رة  ح��ر���ص  م�صطفى،  بني  وف���اء 
تقدمها  �لتي  �لجتماعية  �خلدمات  تعزيز 
حياتهم  حت�صني  يف  ي�صهم  مب��ا  للم��طنني 

�ملعي�صية و�أو�صاعهم �لقت�صادية.
وق��ال��ت خ��الل زي��ارت��ه��ا ع���دد� م��ن مر�كز 
�خلريية  و�جلمعيات  �لإجتماعية  �خلدمات 
�لبادية  مناطق  يف  �لعفيفة  �ل�صر  وم�صاكن 
خا�صة  �أهمية  ت���يل  �ل����ز�رة  �إن  �جلن�بية، 
للت�جيهات  تنفيذ�  �مل��ي��د�ن��ي��ة،  ل��ل��ج���لت 
�مل��ي��د�ن  يف  ب��ال��ت����ج��د  للحك�مة  �مل��ل��ك��ي��ة، 
وتلبية  �مل����ط��ن��ني  �ح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��م�����ص 
�ملتاحة،  و�لمكانات  للم��رد  وفقًا  مطالبهم، 

�ملالحظات  ومتابعة جميع  وحت�صني �خلدمات، 
و�ملطالبات.

وز�رت بني م�صطفى، مركز �لق�يرة �ل�صامل 
للخدمات �لنهارية �لد�جمة و�لأ�صر �مل�صتفيدة 
لالأ�صر  بي�ت  و�صر�ء  و�صيانة  بناء  برنامج  من 
�لعقبة،  حمافظة  يف  �لق�يرة  بق�صاء  �لفقرية 
وق�صاء �ملريغة، وق�صاء �يل، وم�صاريع جمعيتي 
�صيد�ت �جلفر ون�صميات �جلن�ب �ملنفذة بدعم 
يف  �لفقرية  �لأ�صر  بع�ص  وم�صاكن  �ل���ز�رة،  من 

يف  �مل��طنني  من  ع��دد�  و�لتقت  �جلفر،  ق�صاء 
مطالبهم  �إىل  و��صتمعت  �جلفر  بلدية  قاعة 
تاية  �أب�  �صالح  �لنائب  بح�ص�ر  و�حتياجاتهم 

ورئي�ص بلدية �جلفر.
زي��ارت��ه��ا  خ���الل  م�صطفى،  ب��ن��ي  وب��ح��ث��ت 
مت�صرفية  يف  �خلريية  �جلمعيات  مع  ولقائها 
�لق�صايا  من  ع��ددً�  �لكرك،  يف  �لقطر�نة  ل��ء 
�لتي تهم خدمات �ل�ز�رة يف �ملنطقة وم�صاريع 
خ��الل  م�صطفي  ب��ن��ي  و�ط��ل��ع��ت  �جل��م��ع��ي��ات. 
�جل�لة على �أبرز ن�صاطات وم�صاريع �جلمعيات 

تلك  يف  �لفقرية  �لأ�صر  و�حتياجات  �خلريية، 
�لأق�صية، فيما يتعلق ب�صيانة وبناء م�صاكنها، 

وخمتلف �خلدمات �لجتماعية �لأخرى.
�جن��از  ����ص���رورة  م�صطفى،  ب��ن��ي  و�أك�����دت 
معامالت �مل��طنني يف مكاتب مديريات �لتنمية 
�لأق�صية  تلك  يف  �ل�طنية  �ملع�نة  و�صندوق 
مل��ر�ج��ع��ة  �حل���اج���ة  دون  ���ص��رع��ة،  ب��اأق�����ص��ى 
�ملديريات �لرئي�صية، خا�صة �ملتعلقة بالدر��صة 
وبر�مج  �لفقرية،  �لأ�صر  لتاأمني  �لجتماعية 
و�صيانة  بناء  وب��رن��ام��ج  �لإن��ت��اج��ي��ة،  تعزيز 

مركز  وتزويد  �لفقرية،  لالأ�صر  بي�ت  و�صر�ء 
�ل�ز�رة بجميع �حتياجاتهم.

و�لتن�صيق  �لتعاون  �أهمية  على  و���ص��ددت 
و�ل���ز�رة يف ت�فري  �لالمركزية  �أع�صاء  ما بني 
�ملناطق،  تلك  لأه��ايل  �لجتماعية  �خلدمات 
و�صرورة �مل��ءمة يف �ملخ�ص�صات �ملالية ملا يلبي 

�لحتياج �لفعلي.
�إد�رة  جمل�ص  �إن  م�صطفى،  ب��ن��ي  وق���ال 
قيمة  ق�صية  عالج  �ل�طنية  �ملع�نة  �صندوق 
�خلا�صة  �ل�صيار�ت  م��ص�ع  و�صيعالج  �لأر��صي، 

�لتي ميتلكها بع�ص �ملنتفعني، خا�صة يف �ملناطق 
�أن  �إىل  م�صرية  جغر�فيًا،  و�لكبرية  �لبعيدة 
�لنظام �لإلكرتوين يق�م �صهريًا بدر��صة جميع 
�لأ�صر �مل�صتفيدة، و�إعادة ترتيبها، ملنح �لدعم 

للم�صتحقني.
جرى  �لتي  �لأ���ص��ر  م�صطفى،  بني  ودع��ت 
قيمة  خف�صت  �لتي  �أو  عنها  �ل��دع��م  �إي��ق��اف 
�ملع�نة  �صندوق  تزويد  عنها،  �لنقدي  �لدعم 

بتلك �ملالحظات، ليتم در��صتها ومعاجلتها.
�صريكز  �جلمعيات  دعم  �صندوق  �أن  و�أكدت 

على  حت�صل  مل  �ل��ت��ي  �جلمعيات  دع��م  على 
�ل��دع��م م��ن ق��ب��ل، و�جل��م��ع��ي��ات يف �مل��ن��اط��ق 
�ملختلفة،  �خلدمات  تقدمي  مل���صلة  �لنائية 
خا�صة �جلمعيات �لتي لديها م�صاريع �إنتاجية 
ومتكني  لل�صباب،  عمل  فر�ص  خللق  وفعالة، 
متلقية  من  �لأ�صر  وحت�يل  �قت�صاديًا،  �مل��ر�أة 

للدعم �إىل �أ�صر منتجة.
�ل����ز�رة  �أن  �إىل  م�صطفى،  بني  و�أ���ص��ارت 
ل�صهر  �مل�صتحقة  �لأق�����ص��اط  ك��اف��ة  �أج��ل��ت 
�لئتمان،  �صناديق  على  �ملا�صي،  �لأول  كان�ن 
على  �مل�صتحقة  �ملنتجة  �لأ���ص��ر  وق��رو���ص 
و�ملنتفعني  �خلريية  و�جلمعيات  �مل��طنني، 
يف  للم�صاهمة  �لإنتاجية،  تعزيز  بر�مج  من 
تخفيف �لأعباء �لقت�صادية عن �مل��طنني يف 
هذه �لفرتة، و�ن �ل�ز�رة عفت بع�ص �ملقرت�صني 
لالأنظمة  وفقًا  عليهم  �مل�صتحقة  �لقرو�ص  من 
�ملقرت�ص  وف��اة  ومنها  بها،  �ملعم�ل  و�لق��نني 
�لتي ر�فقها  وغريها. و�صددت يف ختام ج�لتها 
م�ص�ؤوليها،  من  وع��دد  �ل����ز�رة  ع��ام  �أم��ني  فيها 
عن  يت��نيا  لن  �ملع�نة  و�صندوق  �ل����ز�رة  �أن 
و�ملحتاجة،  �لفقرية  لالأ�صر  خدماتهما  تقدمي 
م�صاريع  وتعزير  �لفعالة،  �خلريية  و�جلمعيات 

�لأ�صر �ملنتجة.
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*وكاالت
فاز �لرجاء على �صيفه �جلي�ص �مللكي، بنتيجة 
�لتي جرت على ملعب حممد  �ملبار�ة  )1-0(،  يف 
حممد  ملعب  على   14 �جل���ل��ة  �صمن  �خلام�ص، 

�خلام�ص بالد�ر�لبي�صاء.
�ل��رج��اء، لع��ب��ه زك��ري��اء  �صجل ه��دف ف���ز 

�لهبطي يف �لدقيقة 48.
 ورغم �خل�صارة يظل �جلي�ص �مللكي على قمة 
�صعد  بينما  نقطة،   28 بر�صيد  �لرتتيب  ج��دول 
�لفتح بر�صيد 26  �لثاين بجانب  للمركز  �لرجاء 

نقطة. 

الشوط االول
�ملبار�ة،  بد�ية  مع  �لفريقني  بني  �حلذر  �صاد 

�صهدت  حيث  �لإيقاع،  من  �لرجاء  يرفع  �أن  قبل 
من  للرجاء  �ملبار�ة  يف  تهديد  �أول   15 �لدقيقة 
حامت  لكن  �صدد،  �لذي  خابا  حلمزة  �أوىل  فر�صة 
�ل�ص��بي ت�صدى للكرة وعادت ملحمد زريدة �لذي 
�صَذد بدوره يف مربع �لعمليات، ومرة �أخرى �لدفاع 

�أبعد �لكرة.
�لهج�مية  �ملرتد�ت  يعتمد على   كان �جلي�ص 
ب���صطة ر�صا �صليم و�آدم �لنفاتي، لكنها مل تهدد 

مرمى �حلار�ص �أن�ص �لزنيتي.
مرتدة  هجمة  مع  خابا  حمزة  يتعامل  ومل   
ر  ومررّ �لعمليات  مربع  ودخل  �لي�صرى  �جلهة  يف 
�ل�قت  يف  تدخل  �جلي�ص  دف��اع  �أن  غري  �لكرة، 

�ملنا�صب.
كانت  �لكرة  �متالك  ن�صبة  �أن  و��صحا  وك��ان 

ل�صالح �لرجاء �لذي كان متحكما يف �لإيقاع، لكن 
دون �أن يهدد مرمي �حلار�ص باعي�، �أمام �لتنظيم 

�لدفاعي للجي�ص. 
�لدقائق  يف  �أخ��ط��ر  �ل��ز�ئ��ر  �لفريق  وك��ان 
حم��اول��ت��ني،  م��ن  �لأول  �ل�����ص���ط  م��ن  �لأخ����رية 
كرة  ر  مررّ �لذي  �لنفاتي  �آدم  متريرة  من  �لأوىل 
ج�زيف  �نق�ص  حيث  �لعمليات،  مربع  د�خ��ل 
بج��ر  م��رت  لكنها  د،  و���ص��درّ �ل��ك��رة  على  ك��ن��ادو 

�ملرمى.
لإ�صماعيل  خطاأ  من  �لثانية  �ملحاولة  وكانت 
و��صتغلها  �لكرة  �إب��ع��اد  يف  تباطاأ  �ل��ذي  �مل��ق��دم، 
ل �لتمرير، لكن �حلار�ص  ج�زيف كنادو �لذي ف�صرّ
و�أبعد  �ملنا�صب  �ل�قت  يف  تدخل  �لزنيتي  �أن�ص 

�لكرة بقدمه. 

�ل�ص�ط �لثاين
زكرياء  متكن  �ل��ث��اين  �ل�ص�ط  ب��د�ي��ة  وم��ع   
من  للرجاء،  �لأول  �لهدف  ت�صجيل  من  �لهبطي 
ت�صديدة ق�ية د�خل مربع �لعمليات يف �لدقيقة 

.48
 ومبا�صرة بعد هذ� �لهدف تلقى �جلي�ص �صربة 
ق�ية بعد طرد �لعربي �لناجي لتدخل ق�ي على 

�لالعب خابا يف �لدقيقة 52.
�لتعادل،  هدف  ت�صجيل  عن  �جلي�ص  وبحث   
ومل  فر�صة،  �ل�صهد  م�صطفى  �لبديل  �صيع  حيث 

ي�صتغل �لتمريرة �لذكية لر�صا �صليم.
�جلي�ص  لعب  �ل�ص��بي  حامت  �حلكم،  وطرد 
يف �ل�قت بدل �ل�صائع، قبل �إطالق �صافرة نهاية 

�للقاء.

املركز الناق�س يكبل ت�صيل�صي..
 وو�صط ليفربول يبحث عن نف�صه

*وكاالت
ن�صال  �ملهند�ص  برئا�صة  �لأردين  �لفي�صلي  �إد�رة  جمل�ص  و�ف��ق 
فريق  �إىل  كل�ب  حممد  لعبه  �إع��ارة  على  �ل�صبت،  �لي�م  �حلديد، 

�لنعريية �ل�صع�دي.
و�أكد نادي �لفي�صلي �أن مدة �إعارة كل�ب للنعريية �ل�صع�دي تنتهي 

مع نهاية �صهر �أبريل/ ني�صان �ملقبل.
وكان نادي �لفي�صلي قد تعاقد مع كل�ب ر�صميا قبل �أ�صب�عني قادما 

من فريق �ل�صلط وملدة م��صمني.
�لألعاب  ب�صناعة  ميتاز  حيث  �ل��صط  خط  مركز  يف  كل�ب  ويلعب 

ومت�يل �ملهاجمني بكر�ت من�ذجية.
�ملدير  لي�صتدعيه  �ل�صلط،  �ملا�صي مع فريق  �مل��صم  وتاألق كل�ب يف 

�لفني �لعر�قي عدنان حمد ل�صف�ف منتخب �لن�صامى.
�لذي  �ملقبل،  �مل��صم  يف  كل�ب  لعبه  على  كثري�  �لفي�صلي  ويع�ل 

�صي�صهد م�صاركته �لتاريخية يف دوري �أبطال �آ�صيا.

*وكاالت
�أوري��ل��ني  لعبه  �أن  م��دري��د،  ري��ال  م��درب  �أن�صيل�تي،  ك��ارل���  �أك��د 
من  �صلة  كرة  مبار�ة  مل�صاهدة  باري�ص،  �إىل  بذهابه  �أخطاأ  ت�ص��ميني 
كاأ�ص  يخ��ص  فريقه  كان  بينما  �ملا�صي،  �خلمي�ص  �لأمريكي،  �لدوري 

ملك �إ�صبانيا، رغم ت�صريحه بانتهاء هذ� �مللف عقب �عتذ�ر �لالعب.
�إنه مل يكن على علم ب�صفر �لدويل �لفرن�صي �إىل  �أن�صيل�تي  وقال 
وديرتويت  ب�لز  �صيكاغ�  بني  �إي��ه(  بي  )�إن  مبار�ة  مل�صاهدة  باري�ص، 
بي�صت�نز، بينما كان �لريال ي�صارع يف كاأ�ص �مللك �أمام فياريال من �أجل 

�ل�صتمر�ر يف �لبط�لة.
�لالعبني  �أم��ام  )ت�ص��ميني(  “�عتذر  �لإيطايل  �مل��درب  و�أ�صاف 
و�جلمه�ر.. �إنه فتى �صاب، �أخطاأ مرة و�نتهت �مل�صاألة.. يتعافى �لالعب، 

ورمبا يع�د �لأ�صب�ع �ملقبل«.
�ل���دوري  ترتيب  ج���دول  و�صافة  يحتل  م��دري��د  ري���ال  �أن  ي��ذك��ر 
بر�صل�نة  غرميه  عن  نقاط   3 بفارق  نقطة،   38 بر�صيد  �لإ�صباين، 

�ملت�صدر.
ولن يت��جد 5 لعبني يف قائمة �ملريينجي لرحلة �لبا�صك، ب�صبب 
فا�صكيز  ول�كا�ص  كارفاخال  ود�ين  ه��از�رد  �إيدين  وه��م:  �لإ�صابة، 

و�لنم�صاوي د�فيد �ألبا و�لفرن�صي �أوريلني ت�ص��ميني.

*وكاالت
علق ج��ص�� بارنيت وكيل �لفرن�صي �إدو�ردو كامافينجا لعب و�صط 

ريال مدريد، على �أنباء �نتقاله �إىل �آر�صنال وت�صيل�صي.
�آر�صنال وت�صيل�صي طلبا �صم  �أن  �لأيام �لأخرية  وزعمت تقارير يف 

كامافينجا على �صبيل �لإعارة حتى نهاية �مل��صم �جلاري.
�نتقالت  خبري  رومان�،  فابريزي�  �أبرزه  ت�صريح  يف  بارنيت  وقال 
�صيء  ي�جد  “ل  ت�يرت  مب�قع  ح�صابه  على  �أوروب����ا،  يف  �لالعبني 
و�أ�صاف  كامافينجا«.  �صم  يريد  �لعامل  يف  فريق  كل  بالطبع  حقيقي، 
وكيل �لالعب �لفرن�صي “كامافينجا �صعيد يف ريال مدريد، كما �أن ريال 
رومان�  فابريزي�  و�أو�صح  �لفرن�صي«.  �لالعب  ب�ج�د  م�صرور  مدريد 
�إدو�ردو  �أن  يذكر  مدريد«.   ريال  مع  �مل��صم  هذ�  �صيبقى  “كامافينجا 

كامافينجا يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى �صيف عام 2027.

*وكاالت
عن  �ل�صادر  �لقر�ر  على  بطعن  ي�فنت��ص،  ن��ادي  �إد�رة  تقدمت 
�ملحكمة �لفيدر�لية، �خلا�ص بخ�صم 15 نقطة من ر�صيده يف �لدوري 

�لإيطايل للم��صم �حلايل.
قر�ر  على  طعن  ي�فنت��ص  فاإن  �إيطاليا”،  “ف�تب�ل  مل�قع  ووفًقا 
�خلا�صة  للبن�د  وفًقا  �لريا�صي،  �ل�صمان  جمل�ص  لدى  �لنقاط  خ�صم 
ق��ر�ًر�  �أ���ص��درت  قد  �لفيدر�لية  �ملحكمة  كانت  �لريا�صية.  بقان�ن 
ب�صبب  �لكالت�صي�،  يف  ر�صيده  من  نقطة   15 بخ�صم  �لي�يف  مبعاقبة 

ق�صايا تتعلق باملكا�صب �لر�أ�صمالية لل�صيدة �لعج�ز.
كما قررت �ملحكمة، �إيقاف فابي� بار�تيت�صي �ملدير �لريا�صي �ل�صابق 
لي�فنت��ص وت�تنهام �حلايل، ملدة �صنتني ون�صف، فيما مت �إيقاف �أندريا 
�آنييلي رئي�ص �لنادي �ل�صابق، و�أريفابيني �ملدير �لريا�صي ملدة �صنتني، 
كما مت �إيقاف بافيل نيدفيد نائب رئي�ص �لنادي �ل�صابق ملدة 8 �أ�صهر.  
مركزه  �لفريق  يفقد  �لبيانك�نريي  ر�صيد  من  نقطة   15 خ�صم  ومع 
ب�22 نقطة، وبات  �لعا�صر  للمركز  �لثالث بر�صيد 37 نقطة ويرت�جع 

بعيًد� عن �لتاأهل لدوري �أبطال �أوروبا �مل��صم �ملقبل.

*وكاالت
جدد حار�ص �ملرمى ن�ر بني عطية، عقده مع فريق �لفي�صلي بكرة 

�لقدم، مل��صم �إ�صايف جديد.
و�أعلن نادي �لفي�صلي عرب مركزه �لإعالمي  عن ت��صله لتفاق مع 

بني عطية لتجديد عقده.
ويعترب بني عطية من حر��ص �ملرمى �جليدين، حيث بد�أ م�صريته 
مع �لفي�صلي وتدرج بفئاته �لعمرية و�ص�ل للفريق �لأول، قبل �أن تتم 

�إعارته يف �أكر من مرة لفريق �جلزيرة.
بني  خليل  �صابقا  �لأردن  ومنتخب  �لفي�صلي  جنم  �صقيق  ه�  ون�ر 

عطية �لذي ي�صغل مركز �جلناح �لأي�صر.
و�صيك�ن بني عطية �حلار�ص �لثاين للفي�صلي، حيث يعترب �لدويل 

يزيد �أب� ليلى حار�ص �ملرمى �لأ�صا�صي بالفريق.
وكان �لفي�صلي قد ن�صط م�ؤخر� ب�ص�ق �لتعاقد�ت، حيث تعاقد مع 
�ل�صلط حممد كل�ب، ومدد  �أب� �صعرية، ولعب  �أحمد  لعب �جلزيرة 

عق�د كل من حمم�د �لر�صد�ن وبر�ء مرعي.

*وكاالت
عرب �لأردين خلدون �ر�صيد�ت، �لذي عمل كمدرب حلر��ص �ملرمى 
ملدة 23 عاما، عن رغبته يف قيادة �أي فريق بامل��صم �ملقبل كمدير فني.
�صن��ت  “بعد  “في�صب�ك”:  على  ح�صابه  عرب  �ر�صيد�ت،  وكتب 
ط�يلة مدتها 23 عاما مبجال �لتدريب كمدرب حلر��ص �ملرمى باأندية 
�ملحرتفني، و�ملنتخبات �ل�طنية وفريق �ملحرق �لبحريني ثم كمحا�صر 
بدوري  و�لرمثا  �إرب��د  �حل�صني  لفريقي  مل��صمني  عام  وم��درب  �آ�صي�ي، 

�ملحرتفني، بت �أطمح للعمل كمدير فني«.
“�تخذت قر�ري باأن تتاح يل �لفر�صة للعمل كمدير فني  وتابع: 
لأحد �لفرق �لطاحمة، و�صاأبد� بدر��صة �أي عر�ص منا�صب يل من فرق 

�لدرجة �لأوىل �أو �لثانية، و�لتدرج ملا �أطمح �إليه يف قادم �لأيام«. 
�ل�صهاد�ت  باأعلى  ويت�صلح  ك��ب��رية،  ب��خ��رب�ت  �ر���ص��ي��د�ت  ويتمتع 

�لتدريبية.
ومنتخب  �إربد  للح�صني  مرمى  كحار�ص  �لكروية  م�صريته  بد�أ  وقد 
يف  م�صاهًما  �لتدريب،  عامل  ويقتحم  �للعب  يعتزل  �أن  قبل  �لأردن، 

�كت�صاف �لكثري من حر��ص �ملرمى �ملميزين.

بني عطية ميدد عقده مع الفي�صلي

ار�صيدات يتطلع ملن�صب املدير الفني

الهبطي يقود الرجاء 
حل�صم الكال�صيكو بفوز ثمني على اجلي�س

*وكاالت
�لتي  وت�صيل�صي  ليفرب�ل  مبار�ة  خلت 
 21 �جل�لة  يف  �ل�صبت،  م�صاء   0-0 �نتهت 
من �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، من �للمحات 

�لفنية و�لأهد�ف على حد �ص��ء.
جمه�ر  �صعر  “�أنفيلد”  ملعب  ع��ل��ى 
�ل�ص�ط  يف  �صيما  ل  بالنعا�ص،  ليفرب�ل 
ل�صالح  ن�صبية  �أف�صلية  �صهد  �ل��ذي  �لأول 

�لفريق �ل�صيف.
�ل�ص�ط  يف  كثري�  �لأم��ر  يتح�صن  ومل 
�لتي  �مل��ت��اأخ��رة  �لتعديالت  رغ��م  �ل��ث��اين، 

�أجر�ها �ملدرب �لأملاين ي�رجن كل�ب.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ب���د� ج��م��ه���ر �ل��ف��ري��ق 
�ص�ق  مع  قلته،  على  حما�صا  �أكر  �ل�صيف 
بينما  �جل��دد،  �لالعبني  م��ردود  ل��روؤي��ة 
�ملطل�ب،  للم�صت�ى  يرتق  مل  �لعام  �لأد�ء 
ميكنه  �ل��ذي  �لهد�ف  �ملهاجم  غياب  مع 
للت�صجيل،  �ل�صانحة  �لفر�ص  ��صتغالل 
�خل��ط  يف  ل��زم��الئ��ه  �مل�����ص��اح��ات  م��ن��ح  �أو 

�لأمامي.     
�عتمد  ب�تر،  جر�هام  ت�صيل�صي  مدرب 
ففر�ص   ،1-2-4-3 �للعب  طريقة  على 
�ل�ص�ط  �أح��د�ث  على  �لن�صبية  �أف�صليته 

�لأول.
تاألق  ل���ل  �ل�صباك  يهز  �لبل�ز  وك��اد 
�ألي�ص�ن بيكر يف �لت�صدي  حار�ص ليفرب�ل 
لفر�صة باديا�صيل �خلطرية، بيد �أن �لن��يا 

بع�ص  تغيري  مع  �صيما  ل  و��صحة،  تكن  مل 
مر�كز �لالعبني، مثل �ل�صاب هال �لذي بد� 
حائر� بني �للعب يف و�صط �مللعب �أو �لطرف 

�لأي�صر من �مللعب.
لغياب  بالر�حة  ت�صيل�صي  دفاع  و�صعر 
�ل�صغط �ملعتاد من قبل مهاجمي ليفرب�ل، 
دفاع  خلخلة  يف  مهم  ب��دور  جالجر  وق��ام 
�لفريق �ل�صيف من �لعمق، فيما برز زيا�ص 
�أن  دون  �لأمي��ن،  �جلناح  على  مب�صاك�صاته 

يتمكن �لفريق من زيارة �ل�صباك.
من  هال  �إخ��ر�ج  عليه  �أن  ب�تر  و�أدرك 
�جلديد  جنمه  �ل�ص�ط  يف  فاأ�صرك  �مللعب، 
ع�دة  مع  �أي�صر،  كجناح  م�دريك  ميخايل� 
�لأوك��ر�ين  �لدويل  فكان  لل�ر�ء،  جالجر 
�ل���ق��ت  ي��ح��ت��اج  ي���ز�ل  م��ا  لكنه  ن�صيطا، 

للتاأقلم.
ينق�صه  ت�صيل�صي  �أن  ب�����ص��دة  وظ��ه��ر 
�ل�صريح  �مل��ه��اج��م  م��رك��ز  يف  ف��ع��ال  لع��ب 
)ر�أ�ص �حلربة( ميكنه �ل�ق�ف يف �لأماكن 
يف  �لهائل  �لنخفا�ص  ظل  يف  �ل�صحيحة، 

مردود هافرتز.
ت�صكيلة  �أو�صحت  �ملقابلة،  �لناحية  يف 
�إذ  كل�ب،  ي�رجن  �ملدرب  حتفظ  ليفرب�ل، 
�حتفظ برتينت �ألك�صندر �أرن�لد وج�رد�ن 
�لبدلء،  مقاعد  على  وفابيني�  هندر�ص�ن 

رغم خربتهم.
لعبه  ط��ري��ق��ة  ل��ي��ف��رب���ل  ي��غ��ري  ومل 

�ل�ص�ط  يف  ظهر  �أنه  غري   ،3-3-4 �ملعتادة 
فقد  �إذ  دي��اره،  خ��ارج  يلعب  وكاأنه  �لأول، 
م�صكلة  وهي  �مللعب،  و�صط  يف  كثري�  �لكرة 
مع  �لأخ���رية،  �مل��ب��اري��ات  يف  كثري�  ر�فقته 
عدم قدرة لعبي �ل��صط على �لتحكم يف 
ثالثي  على  �لأم��ر  �صعب  مما  �للقاء،  ن�صق 

�لهج�م.
�ملهاجمني  عجز  م�صكلة  �أي�صا  وب��رزت 
ع��ن ف��ر���ص �ل�����ص��غ��ط �ل��ع��ايل ع��ل��ى دف��اع 
يتاأقلم عليه جاكب�  �أمر مل  ت�صيل�صي، وه� 
بعد، فيما �صكل نقل �إلي�ص�ن من �ليمني �إىل 
�ملبهر  �أد�ئ��ه  من  قليلة  �أي��ام  بعد  �لي�صار، 
�أمام وولفرهامبت�ن يف �لكاأ�ص بهذ� �مل��صم، 

عالمة ��صتفهام على قر�ر�ت كل�ب!
ويف �لن�صف �لثاين من �ل�ص�ط �لثاين، 
-4-4 �للعب  طريقة  �إىل  ليفرب�ل  �نتقل 

و�إ���ص��ر�ك  وجاكب�،  �إل��ي���ت  �صحب  بعد   ،2
د�روين ن�نيز �لذي بث �حلي�ية يف �جلناح 

�لأي�صر.
�لتاأثري  ل��رتك  ي�صعفه  مل  �ل�قت  لكن 
عن  �ختفائه  �صالح  و��صل  فيما  �ملنتظر، 
م�صت��ه  يف  ح��اد  �نخفا�ص  مع  �مل��ب��اري��ات، 

خالل �ملباريات �لثالث �لأخرية.
يف  بقيت  �حلقيقية  �مل�صكلة  �أن  غ��ري 
“ت�هان”  ظ��ل  يف  �ل��ري��دز،  ملعب  و���ص��ط 
تياج�، وعدم وج�د لعب ميكنه �صناعة 

�لألعاب.

الفي�صلي يعري كلوب للنعريية ال�صعودي

اأن�صيلوتي: ت�صواميني اأخطاأ واعتذر

وكيل كامافينجا 
يرد على اهتمام اآر�صنال وت�صيل�صي

اأول حترك ر�صمي 
من يوفنتو�س على خ�صم نقاطه
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مصطفى 
مصطفى كشير   

�ل�صخ�صية �لقت�صادية �ملثالية
 �لعربية �لوىل لعام 2022

حملة جن�م و��ص��ء �لعربية 
تكرم وتختار �صعادة �لأ�صتاذ 
ورجل �لعمال �لعاملي �ملرم�ق

 �ب� �آدم حفظه �هلل ورعاه

شخصية العام


