
جمل�س النواب ُيقر عددا من م�شاريع القوانني

ال�شفدي: حرق امل�شحف 
عمل اإرهابي ونطالب باعتذار فوري

�شبط عدد من املتورطني
 بق�شايا خمدرات 

النائب ال�شبيتان 
توؤدي اليمني الد�شتورية

كري�شان يوجه ال�شتحداث �شاغر 
ناطق اإعالمي يف البلديات

حزب العمال الربيطاين 
يدعو للتحقيق يف �شبهات ف�شاد بـ "بي بي �شي"

كري�شان يفتتح 
حمطة العقبة لل�شفن ال�شياحية

مندوبا عن رئيس الوزراء.. 

*عمان 
اقر جمل�س النواب خالل جل�سة برئا�سة رئي�س 
ال��وزراء  رئي�س  وح�سور  ال�سفدي،  اأحمد  املجل�س 
االثنني،  ال��وزارة  وهيئة  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
ع���ددا م��ن م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ني امل��ق��رة م��ن اللجان 

املخت�سة.
واأقر املجل�س م�سروع قانون معدل لقانون ر�سوم 
جلنة  من  جاء  كما   2022 ل�سنة  االأرا�سي  ت�سجيل 

االقت�ساد واال�ستثمار النيابية.
القانون  مل�����س��روع  امل��وج��ب��ة  االأ���س��ب��اب  وج���اءت 
العقارات  قطاع  يف  اال�ستثمار  حتفيز  لغايات  املعدل 
واالإ�سكان، وزيادة حجم التداول يف �سوق العقار من 
بالن�سبة  امل�ستوفاة  الر�سوم  ن�سبة  تخفي�س  خالل 
اإىل قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد 
ت�سجيل  معامالت  على  املفرو�سة  ال��ر���س��وم  قيم 

االأرا�سي مبا يتنا�سب مع القيم احلقيقية للخدمات 
والقيمة ال�سرائية للدينار، والإعفاء معامالت البيع 
من  تتم  التي  االأرا�سي  ت�سجيل  ر�سوم  من  الالحق 
البنوك  جتريها  التي  املرابحة  بيع  عقود  خ��الل 
اأعمال  متار�س  التي  املالية  واملوؤ�س�سات  االإ�سالمية 

املرابحة للعقارات.
املعدل  القانون  م�سروع  النواب  جمل�س  اأقر  كما 
اللجنة  من  ج��اء  كما  االأردن��ي��ة  اجلن�سية  لقانون 
املوجبة  االأ�سباب  جاءت  حيث  النيابية،  القانونية 
لتحقيق االن�سجام بني الن�سو�س املتعلقة با�ستعادة 
اأردين،  غري  من  املتزوجة  االأردنية  وملنح  اجلن�سية، 
على  وح�سلت  االأردنية  جن�سيتها  عن  تخلت  والتي 
جن�سيتها  ا�ستعادة  حق  بالتبعية  زوجها  جن�سية 
اأ�سباب  انق�ساء  بحالة  ح�سرها  دون  االأردن��ي��ة 
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*عمان 
اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�سفدي رف�س 
اليمني  زعماء  اح��د  قيام  ال��ن��واب  جمل�س  واإدان���ة 
بحرق  �ستوكهومل  ال�سويدية  العا�سمة  يف  املتطرف 

ن�سخة من امل�سحف ال�سريف.
النواب  جل�سة  مب�ستهل  كلمة  يف  ال�سفدي  ودعا 
مبخاطبة  اخلارجية  وزارة  خ��الل  وم��ن  احلكومة 
حتت  املمار�سات  ه��ذه  لرف�س  ال�سويدية  ال�سفارة 
اعتذار  وت��ق��دمي  وال����راأي،  التعبري  حرية  ذري��ع��ة 

وا�سح و�سريح لكل امل�سلمني.
التي  امل��م��ار���س��ات  ه��ذه  رف�����س  ال�سفدي  واك���د 
ال��ع��امل،  ح��ول  امل�سلمني  م��ل��ي��ارات  م�ساعر  ت��وؤج��ج 

وت�سكل اإ�ساءة للم�سلمني وامل�سحف ال�سريف، الذي 
يحث على املحبة واخلري وحتقيق العدل وامل�ساواة 
باأنها  املمار�سات  تلك  وا�سفا  املجتمعات،  و�سالح 
واال�ستقرار  االأم��ن  زعزعة  �ساأنها  من  “حماقات 
وت��ت��ع��ار���س ب�����س��ك��ل ���س��ارخ م��ع ال��ق��ي��م وامل��ب��ادئ 
ال�سلطات  وعلى  والدينية،  واالأخالقية  االإن�سانية 

وقفها«. ال�سويدية 
ال  والتعبري  ال���راأي  حرية  ان  ال�سفدي  واأك���د 
تكون باالإ�ساءة لالأديان واملعتقدات، وان هذا العمل 
املتطرف ال يقل اإرهابًا عن �سواه من اأفعال االإرهاب، 
بالتمادي  �سكل  ب���اأي  ال��ق��ب��ول  ع��دم  على  م�����س��ددا 

والتطاول على القراآن الكرمي.

*عمان 
حمافظة  يف  وا�سعة  اأمنّية  حملة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  نفذت 
منهم،   8 و�سبطت  خمدرات،  بق�سايا  ومطلوبني  مروجني  على  عجلون 
اإىل جانب مروج للمخدرات يف البادية اجلنوبية بعد مقاومة �سديدة.

العاملني  اإّن  العام  االأم��ن  مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  وق��ال 
االأ�سخا�س  من  عدد  وح�سر  جمع  وبعد  املخدرات  مكافحة  اإدارة  يف 
عن  واملتوارين  املخدرة  باملواد  واالجت��ار  الرتويج  بق�سايا  املتورطني 
اأمنية  حملة  نفذوا  بها،  وجودهم  املحتمل  االأماكن  وحتديد  االأنظار 
وا�سعة عليهم. واأّكد الناطق االإعالمي اأّن احلملة اأف�ست الإلقاء القب�س 
بحوزتهم  بطت  �سُ فيما  خم��درات،  بق�سايا  ومطلوبني  مروجني   8 على 
كميات متفرقة من املواد املخدرة واأ�ستال املاريجوانا والعملة املُزيفة 
و�سالح ناري. ويف اإحدى مناطق البادية اجلنوبية، دوهم اأحد مروجي 
منها  متفرقة  لكميات  حيازته  من  التاأكد  مت  اأن  بعد  املخدرة  امل��واد 
الأغرا�س الرتويج والبيع وعند مداهمته اأبدى مقاومة �سديدة للقوة، 
ما بحوزته من خمدرات  ال�سيطرة عليه و�سبطه و�سبط  اأنه متت  اإال 

و�سالح ناري.

*عمان 
خالل  الد�ستورية  اليمن  ال�سبيتان  �سالمة  فليحة  النائب  اأدت 
املجل�س  رئي�س  برئا�سة  االثنني  عقدها  التي  النواب  جمل�س  جل�سة 
اأحمد ال�سفدي وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة وهيئة 
الذي  الفايز  حممد  املف�سول  للنائب  خلفا  ال�سبيتان  وحلت  ال��وزارة. 
فقد ع�سويته مبجل�س النواب بعد قرار املجل�س باالأغلبية بف�سله من 

املجل�س بناء على قرار اللجنة القانونية النيابية.

*عمان 
املحلية،  االإدارة  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وج��ه 
)م�سوؤول  �ساغر  ال�ستحداث  البلديات  كري�سان،  توفيق 
عام  موازنة  على  بلدية  كل  يف  اإعالمي(  ناطق  اإع��الم/ 
خالل  من  االأ�سول  ح�سب  ال�ساغر  هذا  وتعبئة   ،2023
�سحافة  بتخ�س�س  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  دي���وان  خم���زون 

واإعالم.
 4 ن�سبة  لتخ�سي�س  البلديات  كري�سان  وج��ه  كما 
بلدية  كل  يف  احل��ايل  العام  موازنة  �سواغر  من  باملئة 
25/ه  امل��ادة  باأحكام  عماًل  االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�سخا�س 
 )20( رقم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  قانون  من 

.2017 لعام 
بالوزارة  مكتبه  يف  لقاءات  تخ�سي�س  كري�سان  وق��رر 
ا�ستثماراتهم  م�ساريع  عر�س  يتم  الذين  املُ�ستثمرين  مع 
بهدف  الوزير؛  يرتاأ�سه  الذي  االأعلى  التنظيم  جمل�س  على 
و�سمن  االأ�سول  ح�سب  م�ساريعهم  معامالت  وت�سريع  ت�سهيل 

الت�سريعات النافذة.
اقرتاحات  لديهم  الذين  امل�ستثمرين  كري�سان  وطالب 
اإىل  املقدمة  م�ساريعهم  ب�ساأن  �سكاوى  اأو  مالحظات  اأو 
ال��وزارة  دي��وان  اإىل  بتقدميها  االأعلى  التنظيم  جمل�س 
ح�سب االأ�سول مرفقة ب�سوٍر عن الوثائق الالزمة واأرقام 
اللقاءات  مواعيد  ترتيب  بهدف  املبا�سرة؛  هواتفهم 

الحقًا.

*وكاالت
فتح  اإىل  املعار�س،  الربيطاين  العمال  حزب  دعا 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تعيني  عملية  يف  حتقيق 
وجود  بداعي  �سي”،  بي  “بي  الربيطانية  االإذاع��ة 

�سبهات ف�ساد.
�سي”،  ب��ي  “بي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وي��واج��ه 
مب�ساعدة  تتعلق  ف�ساد  �سبهات  ���س��ارب،  ريت�سارد 
للح�سول  جون�سون،  بوري�س  االأ�سبق،  الوزراء  رئي�س 
للمن�سب  تر�سيحه  يتم  اأن  قبل  قر�س،  �سمان  على 
نيوز”  “�سكاي  �سبكة  ذك���رت  م��ا  وف��ق  االإع���الم���ي، 

الربيطانية.
وك��ت��ب��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة يف ح��ك��وم��ة ال��ظ��ل 
املعار�سة(،  متثل  ر�سمية  غري  )حكومة  الربيطانية 
لو�سي بول، اإىل مفو�س التعيينات العامة، تطلب منه 

التحقيق يف عملية تعيني �سارب يف فرباير 2021.
الربيطانية  املعار�سة  تتخذه  اإجراء  ثاين  وهذا 
مفو�س  �سابق  وق��ت  يف  خاطبت  اإذ  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
وعربت   جون�سون،  ق�سية  ب�ساأن  الربملان  يف  املعايري 
عن قلقها اإزاء الرتتيبات املزعومة يف عملية التعيني 
�سلوك  لقواعد  خرقا  �ستكون  ثبتت،  اإن  لكونها، 

اأع�ساء الربملان.
وكانت �سحيفة “التاميز” الربيطانية اأفادت يف 
وقت �سابق باأن �سارب �ساعد جون�سون يف تاأمني �سمان 

)نحو  اإ�سرتليني  جنيه  األ��ف   800 اإىل  و�سل  قر�س 
من�سبه  يف  تعيينه  من  اأ�سابيع  قبل  دوالر(،  مليون 

احلايل يف “بي بي �سي«.

املزاعم  ه��ذه  نفى  جون�سون  با�سم  متحدثا  لكن 
وو�سفها ب�”الهراء«. 

ومن جانبه، نفى �سارب وجود ت�سارب يف م�سالح، 
الذي ُيعترب غري �سرعي وفقا للقانون يف بريطانيا.

*العقبة 
ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  عن  مندوبا 
ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  افتتح  اخل�ساونة، 
االث��ن��ني،  كري�سان  توفيق  املحلية  االإدارة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ���س��ف��ري  وب��ح�����س��ور 
حممد  بن  خليفة  ال�سيخ  االأردن،  لدى  املتحدة 
والوحيدة  االأوىل  املحطة  نهّيان  اآل  خالد  بن 

العقبة. يف  ال�سياحية  لل�سفن 
ال�سفينة  و�سول  مع  املحطة  افتتاح  وتزامن 
 MSC( �سبلينديدا«  �سي  اإ�س  “اإم  ال�سياحية 
اأكرث  متنها  على  حتمل  والتي   )Splendida

من األفي زائر اإىل االأردن.
ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وُت��ع��ّد 
تد�سينه  جرى  الذي  االأول  امل�سروع  اجلديدة 
�سخمة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����س��اري��ع   5 ب��ني  م��ن 
اأبوظبي؛ املحرك  مرتقبة بني جمموعة موانئ 
واخلدمات  وال�سناعة  للتجارة  الرائد  العاملي 
تطوير  و���س��رك��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  اللوج�ستية 

واخلدمات  ال�سياحة  قطاعات  لتعزيز  العقبة 
ال�ساحلية. املدينة  يف  والنقل  اللوج�ستية 

وا���س��ت��م��ع ك��ري�����س��ان وال�����س��ف��ري االإم���ارات���ي 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  م��ن 
جمعة  حممد  الكابنت  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة 
الراحة  و�سائل  ح��ول  �سرح  اإىل  ال�سام�سي، 
املحطة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املتنوعة  واخل��دم��ات 
الزائرين  الدوليني  ال�سّياح  احتياجات  لتلبية 

وتطلعاتهم. للمملكة 
مفو�سي  جمل�س  رئي�س  االفتتاح  وح�سر 
نايف  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 
تطوير  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الفايز، 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  ال�سفدي،  ح�سني  العقبة 
اإط��ار  ويف  اجل��ان��ب��ني.  م��ن  امل�سوؤولني  كبار  م��ن 
�ستعمل  العقبة،  تطوير  �سركة  مع  االتفاقية 
واإدارة  تطوير  على  اأبوظبي  موانئ  جمموعة 
ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وت�سغيل 
التي تتميز مب�ستواها العاملي.              تابع �س2

*عمان
االأم����ري  ���س��م��و  زار 
عبداهلل  ب��ن  احل�سني 
ال��ع��ه��د،  ويل  ال���ث���اين، 
رجوة  االآن�سة  ترافقه 
»عبق  مبادرة  ال�سيف، 
تهدف  ال��ت��ي  ال���ل���ون«، 
املكفوفني  تعليم  اإىل 
االإع�����اق�����ة  وذوي 
من  الر�سم  الب�سرية 
على  ال��ت��ع��رف  خ���الل 
حا�سة  ع��رب  االأل�����وان 

ال�سم.
االأمري  �سمو  واطلع 
واالآن�����������س�����ة رج�����وة 
الطلبة  اأع��م��ال  على 
االإب����داع����ي����ة، خ��الل 
ور����س���ة ع��م��ل ب����دارة 
ال���ف���ن���ان ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 
���س��ه��ي��ل ال��ب��ق��اع��ني يف 
ج��ب��ل ال���ل���وي���ب���دة يف 

العا�سمة عمان.

ويل العهد واالآن�شة رجوة يزوران مبادرة اإن�شانية 
*عمان 

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  قال 
خالل جل�سة جمل�س النواب التي عقدت االثنني، 
من  ممكن  هو  ما  كل  لتقدمي  ت�سعى  احلكومة  اإن 
حياتهم  جوانب  خمتلف  لتي�سري  املواطنني،  اأجل 
�سمن ما ت�ستطيع اأن تقدمه، يف اإطار ما يوجه اإليه 

دائما جاللة امللك عبداهلل الثاين.
تدخر  ال  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
تقدمه  اأن  ت�ستطيع  ما  كل  تقدمي  اأجل  من  جهدا 
والوطني  وامل��ث��اب��ر  ال�سبور  االأردين  للمواطن 

وامل�ستم�سك مببادئه.
اأع�����س��اء جمل�س  اأح��د  ل��ي��ه  اإ اأمل��ح  م��ا  وح��ول 

ف�ساد،  ح��االت  ت�سوبها  ممار�سات  من  ال��ن��واب 
اأو  ق�سايا  اأي  بتقدمي  ال���وزراء  رئي�س  طالب 
احلكومة  اإىل  ف�ساد  �سبهات  ت�سوبها  ملفات 
الرقابية  اجل��ه��ات  اإىل  تقدميها  م��ن  لتتمكن 
على  احلكومة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ف��ور،  على  املعنية 
�سبهات  اأو  ملفات  اأي  مع  للتعامل  اجلاهزية  اأمت 
الف�ساد  ظهر  “لق�سم  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  موثقة 

جذوره«. من  دابره  وقطع 
الق�سايا  مع  التعامل  اأن  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 
“تعهد  هو  ف�ساد  �سبهات  تكتنفها  التي  املوثقة 
ت�سجل عليها  التي مل  وم�سوؤولية” لهذه احلكومة 

خمالفة مرتبطة بعدم انتظام اأو ف�ساد.

هتدف إىل تعليم املكفوفني الرسم اخل�شاونة: احلكومة جاهزة للتعامل 
مع اأي ملفات ف�شاد موثقة

جلنة لت�شهيل عمل 
جمال�س املحافظات

االمانة ت�شتقبل 24890 �شكوى 
ومالحظة العام املا�شي

*عمان 
كري�سان،  توفيق  املحلية  االإدارة  وزير  ال��وزراء؛  رئي�س  نائب  �سكل 
ت�سهيل  بهدف  مهيدات  ح�سني  املهند�س  الوزارة  عام  اأمني  برئا�سة  جلنة 

مهمة عمل جمال�س املحافظات وزيادة ن�سب االإجناز ال�سنوي.
عام  ومدير  املالية،  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ع�سويتها،  يف  اللجنة  وت�سم 
بنك تنمية املدن والقرى، ومدير عام دائرة املوازنة العامة، وامل�ست�سار 
حمافظات  جمال�س  وروؤ�ساء  املحلية،  االإدارة  بوزارة  القانونية  لل�سوؤون 
العا�سمة والعقبة وجر�س والبلقاء، ومدير مديرية جمال�س املحافظات 

بالوزارة.

*عمان 
اأمانة  يف  اجلمهور  خدمة  دائ��رة  تقرير  اأظهر 
ملديريات  وردت  ومالحظة  �سكوى   24890 اأن  عمان 
امل��ن��اط��ق خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع 
االإلكرتوين لالأمانة وتطبيق االأجهزة الذكية ومركز 
وبح�سب   .)117180 اأو   102( امل��وح��د  االت�سال 
بيان �سادر عن االأمانة، االثنني، قال مدير الدائرة 
ال�سكاوى  هذه  اإغالق  ن�سبة  اإن  الب�سطامي،  �سليمان 
معظمها  وت��وزع��ت  ب��امل��ئ��ة،   92 بلغت  وامل��الح��ظ��ات 
البيئية  ال�سوؤون  وقطاع  الطرق  �سيانة  اأعمال  بني 

واأعمال رقابة االإعمار وتراخي�س املهن وغريها.
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 شخصية العام  

الشخصية االقتصادية والقيادية 
المثالية العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

 تكرم وتختار 
سعادة األستاذ ورجل 

 االعمال المرموق 

محمد بن عشير 
المزروعي

 ابو سالم 
حفظه اهلل ورعاه 

 المدير العام 
مؤسسة بن عشير للنقليات 

والمقاوالت العامة



*عمان 
رئي�س  النواب خالل جل�سة برئا�سة  اقر جمل�س 
ال��وزراء  رئي�س  وح�سور  ال�سفدي،  اأحمد  املجل�س 
االثنني،  ال��وزارة  وهيئة  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 
ع���ددا م��ن م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ني امل��ق��رة م��ن اللجان 

املخت�سة.
ر�سوم  لقانون  معدل  قانون  م�سروع  املجل�س  واأقر 
جلنة  من  جاء  كما   2022 ل�سنة  االأرا�سي  ت�سجيل 

االقت�ساد واال�ستثمار النيابية.
وج����اءت االأ���س��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����س��روع ال��ق��ان��ون 
العقارات  قطاع  يف  اال�ستثمار  حتفيز  لغايات  املعدل 
واالإ�سكان، وزيادة حجم التداول يف �سوق العقار من 
خالل تخفي�س ن�سبة الر�سوم امل�ستوفاة بالن�سبة اإىل 
قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد قيم 
االأرا�سي  ت�سجيل  معامالت  على  املفرو�سة  الر�سوم 
والقيمة  للخدمات  احلقيقية  القيم  مع  يتنا�سب  مبا 
الالحق  البيع  معامالت  والإعفاء  للدينار،  ال�سرائية 
خالل  م��ن  تتم  التي  االأرا���س��ي  ت�سجيل  ر���س��وم  م��ن 
عقود بيع املرابحة التي جتريها البنوك االإ�سالمية 
املرابحة  اأع��م��ال  متار�س  التي  املالية  واملوؤ�س�سات 

للعقارات.
املعدل  القانون  م�سروع  النواب  جمل�س  اأق��ر  كما 
اللجنة  م��ن  ج��اء  كما  االأردن��ي��ة  اجلن�سية  لقانون 
املوجبة  االأ�سباب  جاءت  حيث  النيابية،  القانونية 
با�ستعادة  املتعلقة  الن�سو�س  بني  االن�سجام  لتحقيق 
اأردين،  غري  من  املتزوجة  االأردنية  وملنح  اجلن�سية، 
على  وح�سلت  االأردن��ي��ة  جن�سيتها  عن  تخلت  والتي 
جن�سيتها  ا�ستعادة  حق  بالتبعية  زوجها  جن�سية 
اأ�سباب  انق�ساء  بحالة  ح�سرها  دون  االأردن���ي���ة 

الزوجية.
اإعادة  لقانون  معدل  قانون  م�سروع  النواب  واأقر 
كما   2022 ل�سنة  حكومية  ودوائ��ر  موؤ�س�سات  هيكلة 
جاءت  حيث  النيابية،  االإداري���ة  اللجنة  من  ج��اء 
االأ�سباب املوجبة مل�سروع القانون نظرا ل�سدور االإرادة 

امللكية ال�سامية با�ستحداث وزارة االت�سال احلكومي، 
بتنظيم  املتعلقة  امل�سائل  جميع  معاجلة  ولغايات 
وموؤ�س�سات  ال���وزارة  ه��ذه  ب��ني  واالرت��ب��اط  العالقة 
االت�سال  وزي��ر  ت��ويل  خ��الل  من  احلكومية  االإع��الم 
االإذاع���ة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئا�سة  احلكومي 
االأنباء  وكالة  اإدارة  وجمل�س  االأردنية  والتلفزيون 
ولتحقيق  امل��ق��رتح،  الن�س  ت�سمنها  ال��ذي  االأردن��ي��ة 
االن�سجام والتوافق بني الت�سريعات املتعلقة باالإعالم 
ا�ستحداث  �سوء  يف  وال�سحافة  والن�سر  واملطبوعات 
يتوىل  وبحيث  احلكومي،  باالت�سال  ُتعنى  وزارة 
وزير االت�سال احلكومي ال�سالحيات املناطة برئي�س 
اأو  يفو�سه  الذي  اأو  ي�سميه  الذي  الوزير  اأو  ال��وزراء 
يف  عليها  واملن�سو�س  االإع��الم  ب�سوؤون  املعني  الوزير 

الت�سريعات.

الناطق  احلكومي  االت�سال  وزير  قال  جانبه،  من 
على  رده  يف  ال�سبول  في�سل  احلكومة  با�سم  الر�سمي 
هو  القانون  م�سروع  يف  جاء  ما  اإن  النواب  مداخالت 
ووكالة  االأردنية  والتلفزيون  االإذاعة  ملوؤ�س�سة  ربط 
احلكومي  االت�سال  بوزير  )ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء 
الوزراء،  برئي�س  مرتبطتني  املوؤ�س�ستان  كانت  اأن  بعد 

ولي�س هناك دمج بني املوؤ�س�ستني.
العامني  امل���دراء  تعيني  اأن  اإىل  ال�سبول  واأ���س��ار 
لالإذاعة والتلفزيون ووكالة االأنباء االأردنية مرتبط 
نظام  لها  اململكة  قناة  بينما  املدنية،  اخلدمة  بنظام 

خا�س.
قانون  اإل��غ��اء  ق��ان��ون  م�سروع  املجل�س  اأق��ر  كما 
بني  الزيتي  ال�سخر  امتياز  اتفاقية  على  الت�سديق 
و�سركة  الطبيعية  امل�سادر  ب�سلطة  ممثلة  احلكومة 

كما  ل�سنة2022  يف(   . )بي  الزيتي  لل�سخر  االأردن 
جاء من جلنة الطاقة والرثوة املعدنية النيابية.

انه  القانون  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  وج��اءت 
باإنهاء  الزيتي  لل�سخر  االأردن  �سركة  لقيام  ونظرا 
وبني  بينها  املعقودة  الزيتي  ال�سخر  امتياز  اتفاقية 
ب�سلطة  ممثلة  الها�سمية  االأردنية  اململكة  حكومة 
ال�سركة  االتفاقية  منحت  حيث  الطبيعية،  امل�سادر 
�سالحية اإنهاء االتفاقية عند انق�ساء مدة 12 �سهرا 
اعتبارا من نهاية فرتة التقييم وعدم البدء باملرحلة 
من  يعطى  اإ�سعار  مبوجب  وذلك  االأوىل،  التجريبية 
مدته  احلكومة  اإىل  الزيتي  لل�سخر  االأردن  �سركة 
90 يوما ويف �سوء انتهاء فرتة االإ�سعار فان اتفاقية 

االمتياز تعترب منتهية حكما.
النواب حول قيام زعيم  ويف رده على مداخالت 
ن�سخة  بحرق  ال�سويد  يف  ومت�سدد  متطرف  ح��زب 
ال�سلطات  من  م�سبقة  مبوافقة  الكرمي  القراآن  من 
ال�سويدية، قال نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 
مع  نعمل  اإن��ن��ا  ال�سفدي:  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 
اأجل  من  واالإ�سالمية  العربية  ال��دول  يف  االأ�سقاء 
رف�سه  عرب  واالأردن  ذل��ك،  مثل  مينع  ت�سريع  اإق��رار 
تثري  التي  االأع��م��ال  ه��ذا  ملثل  وا�ستنكاره  واإدان��ت��ه 

امل�سلمني ومت�س م�ساعرهم الدينية.
التعيينات  حول  النواب  مداخالت  على  رده  ويف 
و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ال��ت��ي مت��ت يف  االأخ����رية 
متت  التعيني  عملية  اإن  ال�سفدي  ق��ال  امل��غ��رتب��ني، 
ب�سورة قانونية ومت اإخ�ساعهم المتحانات ومقابالت 

�سخ�سية ومن قابلهم هم خرباء و�سفراء �سابقون.
اأحمد  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  دع��ا  جانبه،  م��ن 
بعقد  النيابية،  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  ال�سفدي 
بح�سور  التعيينات  ملف  ملناق�سة  ُيخ�س�س  اجتماع 
ال��راأي  واط��الع  االجتماع  ح�سوره  معلنا  احلكومة، 

العام على كل ما تتو�سل له اللجنة.
اأن  على  املقبل  لالأ�سبوع  اجلل�سة  ال�سفدي  ورف��ع 

تكون جل�سة رقابية.

*عمان 
واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزي��ر  اأك��د 
اأهمية  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  االإ�سالمية 
حتمله  ملا  والواعظة  واخلطيب  االإمام  ر�سالة 
من دور كبري يف ن�سر القيم االإ�سالمية ومكارم 

االأخالق بني النا�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل حم��ا���س��رة االث��ن��ني، يف 
الدعاة  الإع��داد  الثاين  عبداهلل  امللك  معهد 
وتاأهيلهم وتدريبهم، يف اإطار الدورة ال�سرعية 
اأعمالها قبل  التي انطلقت  املتخ�س�سة االأوىل 
ورفد  وال��وع��اظ،  االأئمة  تاأهيل  بهدف  اأي��ام، 

ح�سيلتهم العلمية.
ودع�����ا اخل���الي���ل���ة االأئ����م����ة وال���وع���اظ 
واخلطباء مطلوب اىل الت�سلح بالعلم واملعرفة 
امل��ذاه��ب  واآراء  االإ���س��الم��ي  بالفقه  وال��ت��ن��ور 
جمتمعهم  يف  قادة  الأنهم  والعلماء؛  والفقهاء 
يعود  واجلميع  النا�س،  مع  مبا�سر  متا�س  وعلى 

عليهم  ي�ستوجب  ما  الفقهية  امل�سائل  يف  اإليهم 
موا�سلة جهودهم العلمية.

واأ�ساف، نتطلع من هذه الدورة لعقد دورات 
االأئ��م��ة  جميع  بها  ي�����س��ارك  متنوعة  اأخ���رى 

وامل��وؤذن��ني،  والواعظات  واخلطباء  وال��وع��اظ 
الأن العلم هو �سالح العامل، وهذا ما دعانا اإليه 
ما  اأول  ه��ي   “ “اإقراأ  فكانت  احلنيف،  ديننا 
وكان  وال�سالم.  ال�سالة  عليه  النبي  على  نزل 
املا�سي،  الثالثاء  ي��وم  افتتح  االأوق���اف  وزي��ر 

 4 بواقع  �سهرين  ت�ستمر  التي  ال��دورة  اأعمال 
والوعاظ،  االأئمة  وت�ستهدف  باالأ�سبوع،  اأيام 
والتف�سري  والبالغة  النحو  تدري�س  وتت�سمن 
وال�سلوك،  والعقيدة  النبوية  وال�سرية  والفقه 

�سمن �سيا�سة الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها.

*العقبة 
الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  ع��ن  م��ن��دوب��ا 
الوزراء  رئي�س  نائب  افتتح  اخل�ساونة،  ب�سر 
كري�سان  توفيق  املحلية  االإدارة  ووزي���ر 
االإم���ارات  دول��ة  �سفري  وبح�سور  االث��ن��ني، 
ال�سيخ  االأردن،  ل���دى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
خليفة بن حممد بن خالد اآل نهّيان املحطة 
يف  ال�سياحية  لل�سفن  وال��وح��ي��دة  االأوىل 

العقبة.
وت���زام���ن اف��ت��ت��اح امل��ح��ط��ة م��ع و���س��ول 
�سي  اإ������س  “اإم  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
 )MSC Splendida( ���س��ب��ل��ي��ن��دي��دا« 
زائر  األفي  من  اأكرث  متنها  على  حتمل  والتي 

اإىل االأردن.
ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وُتعّد 
ج��رى  ال����ذي  االأول  امل�����س��روع  اجل���دي���دة 
ا�سرتاتيجية  م�ساريع   5 بني  من  تد�سينه 
���س��خ��م��ة م��رت��ق��ب��ة ب��ني جم��م��وع��ة م��وان��ئ 
للتجارة  الرائد  العاملي  املحرك  اأبوظبي؛ 
يف  اللوج�ستية  واخل���دم���ات  وال�����س��ن��اع��ة 
لتعزيز  العقبة  تطوير  و�سركة  املنطقة، 
اللوج�ستية  واخلدمات  ال�سياحة  قطاعات 

ال�ساحلية. املدينة  يف  والنقل 
االإم��ارات��ي  وال�سفري  كري�سان  وا�ستمع 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  م��ن 
حممد  الكابنت  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ملجموعة 
و�سائل  ح��ول  �سرح  اإىل  ال�سام�سي،  جمعة 
توفرها  التي  املتنوعة  واخلدمات  الراحة 
الدوليني  ال�سّياح  احتياجات  لتلبية  املحطة 

وتطلعاتهم. للمملكة  الزائرين 
مفو�سي  جمل�س  رئي�س  االفتتاح  وح�سر 
نايف  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

تطوير  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الفايز، 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سفدي،  ح�سني  العقبة 

امل�سوؤولني من اجلانبني. عدد من كبار 
تطوير  �سركة  مع  االتفاقية  اإط��ار  ويف 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  �ستعمل  العقبة، 
العقبة  وت�سغيل حمطة  واإدارة  على تطوير 
مب�ستواها  تتميز  التي  ال�سياحية  لل�سفن 
منت  على  للم�سافرين  �سة  خم�سّ وهي  العاملي، 
يتطلعون  الذين  الدولية  ال�سياحية  ال�سفن 
اإىل زيارة االأردن، وحتديدا العقبة والبرتا 

ووادي رم.
ومن املقرر اأن تر�سو اأكرث من 50 �سفينة 
خالل  ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  يف 
متنها  على  حاملًة  املقبلة،  االأربعة  االأ�سهر 
الوجهة  اإىل  ال���زّوار  م��ن  االآالف  ع�سرات 
يف  وامل�سم�سة  الدافئة  باأجوائها  ال�سهرية 

ال�ستاء. ف�سل 
افتتاح  اإن  االإم���ارات���ي،  ال�سفري  وق���ال 
ال�����س��ي��اح��ي��ة يف م��دي��ن��ة  ال�����س��ف��ن  حم��ط��ة 
وال�سراكة  التعاون  ثمار  اأح��د  هو  العقبة 

واالأردن. االإمارات  اال�سرتاتيجية بني 
يرتبطان  ال�سقيقني  البلدين  اأن  واأ�ساف 
ومتجذرة  را�سخة  ا�سرتاتيجية  بعالقات 
م�ستويات  اإىل  اليوم  وو�سلت  التاريخ،  عرب 
كافة،  امل��ج��االت  يف  التن�سيق  م��ن  متقدمة 
للتعاون  منوذج  من  البلدين  ميثله  ما  بف�سل 
امل�����س��رتك و����س���وت ل��ل��ح��ك��م��ة واالع���ت���دال 
املنطقة  يف  والت�سامح  والتعاي�س  وال�سالم 

والعامل.
وقال ال�سفري اآل نهيان اإن دولة االإمارات 
على  لالأردن  مهًما  ا�سرتاتيجًيا  �سريًكا  ُتعّد 
تطوير  على  حري�سة  وهي  كافة،  االأ�سعدة 

ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��ث��م��اري بني 
على  والبناء  اأعلى،  م�ستويات  اإىل  البلدين 
ال�سراكات القائمة يف العديد من املجاالت.
بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  وب��ني 
3 مليارات دوالر  االأردن واالإمارات بلغ نحو 
اال�ستثمارات  حجم  عن  ف�ساًل  املا�سي،  العام 
قيمتها  جتاوزت  التي  اململكة  يف  االإماراتية 

17 مليار دوالر.
واأك����د م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات االإم��ارات��ي��ة 
االأردن���ي���ة ال��ت��ي ت��ر���س��خ��ت ب��ف�����س��ل روؤي���ة 
وُتعّد  ال�سقيقني،  البلدين  قيادة  واهتمام 
مب��ث��اب��ة ���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ط��ورة 

احليوية. املجاالت  خمتلف  يف  ومتنامية 
اململكة االأردنية  نهيان  اآل  ال�سفري  و�سكر 
على  و�سعًبا،  وحكومًة  ق��ي��ادًة  الها�سمية 
املوؤ�س�سات  مع  امل�ستمر  والتن�سيق  التعاون 
العالقات  عمق  تعك�س  التي  كافة،  االأردنية 

البلدين. بني  الثنائية  االأخوية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
االأحبابي  ف��الح  اأبوظبي  موانئ  جمموعة 
لل�سفن  العقبة  حمطة  افتتاح  “يعك�س   :
وال�سراكة  التعاون  ع��الق��ات  ال�سياحية، 
ال�سقيقني،  البلدين  ب��ني  اال�سرتاتيجية 
جديدة  اآف��اق  اإىل  بها  االرتقاء  يف  وي�سهم 
من  وال��ف��ري��دة  االأوىل  املحطة  ،بو�سفها 
العقبة  حمطة  تكتفي  لن  البالد،  يف  نوعها 
غري  ف��ر���س��ة  ب��ت��وف��ري  ال�����س��ي��اح��ي��ة  لل�سفن 
الرحالت  قطاع  م��ن  لال�ستفادة  م�سبوقة 
�ستتيح  ا  اأي�سً واإمّنا  النمو،  �سريع  البحرية 
ت�سغيل  يف  الوا�سعة  خرباتنا  م�ساركة  لنا 
حم��ط��ات ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ت��ط��ورة، 
ف�����س��اًل ع��ن دوره���ا يف دع��م خ��ط��ط م��وان��ئ 

املوقع  توظيف  عرب  العاملي  للتو�سع  اأبوظبي 
واإمكاناتها  العقبة  ملنطقة  اال�سرتاتيجي 
منطقة  �سمن  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  ال��واع��دة 

االأحمر«. البحر 
�سلطة  يف  “نلتزم  الفايز  ق��ال  ب���دوره، 
على  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 
وجهة  اإىل  العقبة  مدينة  بتحويل  الدوام 
تناف�سية  و�سياحية  وجتارية  ا�ستثمارية 
يتما�سى  كما  االأح��م��ر،  البحر  على  تطل 
ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  افتتاح 

امل�ساعي. مع هذه  اليوم 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  بدور  واأ�ساد 
للعقبة  الهائلة  باالإمكانات  اإميانهم  على 
لتحفيز  امل�����س��ت��م��رة  اجل��ه��ود  وم�����س��ارك��ة 
وتعزيزه  امل�ستدام  االقت�سادي  الن�ساط 
االأردن  ب���واب���ات  ك����رث  اأ م���ن  واح�����دة  يف 

. همية اأ
بخال�س  “نتقّدم  ال�����س��ام�����س��ي:  وق���ال 
ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  اإىل  �سكرنا 
على  ك��ري�����س��ان،  ت��وف��ي��ق  املحلية  االإدارة 
افتتاح  يف  ال����وزراء  رئ��ي�����س  دول���ة  متثيله 
التي  ال�سياحية،  لل�سفن  العقبة  حمطة 
العقبة  يف  ال�سفر  جتربة  تعزيز  اإىل  ت�سعى 
الرئي�س  امل��دي��ن��ة  م��وق��ع  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
االآالف  ع�سرات  جلذب  فيه  النمو  واإمكانات 
اأ�سهر  ال�ستك�ساف  ال��دول��ي��ني  ال����زّوار  م��ن 
ي�سهم  مب��ا  االأردن،  يف  ال�سياحية  امل��ع��امل 
املدينة  اإىل  اقت�سادية  قيمة  اإ�سافة  يف 
وجهة  بو�سفها  مكانتها  وتر�سيخ  ال�ساحلية 

العربي. امل�سرق  منطقة  يف  مف�سلة 
تطوير  �سركة  ال�����س��رك��اء،  دور  وث��م��ن 
ال���ع���ق���ب���ة و����س���ل���ط���ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

�سراكتهما  ُتعّد  اللتني  اخلا�سة  االقت�سادية 
بو�سفها  العقبة  مكانة  لتعزيز  اأ�سا�سية 

والتجارة. لل�سياحة  رائًدا  مركًزا 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
اأن  اإىل  ال�سفدي  ح�سني  العقبة  تطوير 
اأب��و  م��وان��ئ  ب��ني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
على  دليل  خري  تعد  العقبة  وتطوير  ظبي 
واالإم���ارات،  االأردن  ب��ني  الرا�سخ  التعاون 
وجهة  بو�سفها  العقبة  مكانة  ير�ّسخ  مما 
يف  وي�ساعد  العاملية،  ال�ساحة  يف  رئي�سية 
االزده��ار  ودف��ع  الوطنية  اخلطط  توطيد 

االقت�سادي.
ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ك��م��ا 
ا  اأي�سً ال�سراكة  ه��ذه  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��الح��ق 
تعّزز  ج��دي��دة  منظومة  ب��ن��اء  يف  �سي�سهم 
ب�سكل  العقبة  يف  البحري  القطاع  مرونة 

كبري.
وت���ت���ك���ون حم���ط���ة ال��ع��ق��ب��ة ل��ل�����س��ف��ن 
على  ميتد  ب��ح��ري  ر�سيف  م��ن  ال�سياحية 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن  وق���اع���ة  م����رت،   700 ط����ول 
داخلية،  جت��اري��ة  وم�ساحات  واالأم��ت��ع��ة، 
وم�سليات،  امل��ج��ان��ي��ة،  االإن��رتن��ت  وخ��دم��ة 

ومكاتب.
ا  اأي�سً احل��داث��ة  فائقة  املن�ساأة  وُت��ع��ّد 
املعنية  اجلهات  من  للعديد  واحدة  حمطة 
التي تعمل على تقدمي اخلدمات  احلكومية 
ل��ق��ط��اع ال���رح���الت ال��ب��ح��ري��ة، وحت�����س��ني 
وجعلها  واخلدمات،  واالإج��راءات  العمليات 
ال�سياحية  ال�سفن  خلطوط  جاذبة  وجهة 
ال���دول���ي���ة، مب���ا ي�����س��ه��م يف زي�����ادة ح��رك��ة 
تعزيز  وبالتايل  امل�سافرين،  وعدد  ال�سفن 

عام. ب�سكل  االقت�ساد 

ال�سياحية  لل�سفن  العقبة  حمطة  وتوفر 
لل�سراكة  به  يحتذى  اأمنوذًجا  ُتعّد  –التي 
واخلا�س-  العام  القطاعني  بني  الناجحة 
تر�ّسخ  ح��ي��ث  ا�ستثنائية؛  �سفر  جت��رب��ة 
حم��وري��ة  وج��ه��ة  ب��و���س��ف��ه  االأردن  م��ك��ان��ة 
وتعك�س  ال��رتف��ي��ه،  ب��غ��ر���س  للم�سافرين 

االقت�سادي. االزدهار 
م�سروًعا  ُتعّد  التي  املحطة  و�ست�سهم 
تنويع  يف  امل��م��ل��ك��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  ف���ري���ًدا 
للم�سافرين  امل��ت��اح��ة  ال��دخ��ول  خ��ي��ارات 
ج��زًءا  و���س��ت��ك��ون  االأردن،  اإىل  ال��ق��ادم��ني 
ت��ط��ّوره  ال��ذي  زاي��د  مر�سى  م��ن  يتجزاأ  ال 
م�سروع  وه��و  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  جمموعة 
للواجهة  اال���س��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��دد  �سخم 
وجتارية،  �سكنية  م�ساحات  ي�سم  البحرية 
ومكاتب،  وامل�سروبات،  للماأكوالت  ومرافق 
م�سممة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وم��ن��اط��ق  وف���ن���ادق، 
م��رك��ًزا  بو�سفها  العقبة  مكانة  لتعزيز 

واالأعمال. لل�سياحة  اإقليمًيا 
ال��ع��ق��ب��ة  حم��ط��ة  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
اتفاقيات  اأرب��ع  ثمة  ال�سياحية،  لل�سفن 
موانئ  جمموعة  بني  مرتقبة  ا�سرتاتيجية 
بخ�سو�س  العقبة  تطوير  و�سركة  اأبوظبي 
اآيلة  مقطع  واتفاقية  زايد،  مر�سى  منطقة 
متطّور  ن��ظ��ام  وت�سغيل  لتطوير  ال��رام��ي��ة 
متعدد  العقبة  وميناء  امل��وان��ئ،  ملنظومة 
مطار  وت�سغيل  واإدارة  وتطوير  االأغرا�س، 
�سُت�ساعد  وال��ت��ي  ال����دويل،  ح�����س��ني  امل��ل��ك 
بو�سفها  العقبة  مكانة  تر�سيخ  يف  جميعها 
جلذب  وحُم��ّف��ًزا  رئي�سة،  اإقليمية  ُوج��ه��ة 

االقت�سادي.  والتطّور  اال�ستثمارات 
)برتا-اأمني املعايطة(

جمل�س النواب ُيقر عددا من م�شاريع القوانني

وزير االأوقاف يوؤكد اأهمية ر�شالة االإمام

مندوبا عن رئي�س الوزراء.. كري�شان يفتتح حمطة العقبة لل�شفن ال�شياحية

*عمان 
اإن  كنعان،  عبداهلل  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمني  قال 
اإعالن حمكمة العدل الدولية ت�سلمها ر�سميًا طلبًا من اجلمعية العامة 
القانونية  التبعات  ب�ساأن  اال�ست�ساري  ال��راأي  الإب��داء  املتحدة  ل��الأمم 
واالإج���راءات  االأرا���س��ي  و�سم  واال�ستيطان  االإ�سرائيلي  لالحتالل 
العن�سرية لتغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف ال�سفة الغربية، ي�سكل 
ومنظماته  العامل  بو�سلة  يعيد  واأخالقيًا  وان�سانيًا  قانونيًا  موؤ�سرًا 
الق�سية  وينقل  امل�سلوبة  وحقوقه  الفل�سطيني  ملعاناة  ال�سرعية 

الفل�سطينية اإىل �سدارة الق�سايا املركزية يف االأمن وال�سالم العاملي.
بدء  ظل  ويف  ال��ي��وم،  املطلوب  اأن  االث��ن��ني،  بيان  يف  كنعان  واأك��د 
املوؤ�س�سات  خمتلف  ب��ني  التعاون  ه��و  ال��ق��ان��وين،  امللف  يف  امل���داوالت 
والعاملية  واالإ�سالمية  العربية  واالإعالمية  والقانونية  ال�سيا�سية 
احلرة والتن�سيق بينها لدعم احلق الفل�سطيني ومطالباته التاريخية 
املعلومات  وجمع  لر�سد  خمت�سة  فرق  تكليف  على  والعمل  امل�سروعة، 
ال�سعب  �سد  العدائية  وممار�ساته  باالحتالل  املتعلقة  واالإح�سائيات 

الفل�سطيني االأعزل.
على  فعل  وك��رد  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
قامت  الدولية،  العدل  حمكمة  واإع���الن  العامة،  اجلمعية  تو�سية 
دخول  منع  تت�سمن  الفل�سطيني  ال�سعب  على  ظاملة  عقوبات  بفر�س 
بع�س امل�سوؤولني الفل�سطينيني اإىل االأرا�سي املحتلة وجتميد البناء يف 
املناطق “ج”، ب�سبب تخوفها من تبعات اأي راأي ا�ست�ساري قانوين يت�سل 
بحالة االحتالل لفل�سطني واملتعار�سة مع التاريخ والقانون وال�سرعية 

واالأخالق االإن�سانية.
البدء  اأهمية  توؤكد  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
الدولية  املحكمة  من  القانوين  اال�ست�ساري  الراأي  اإ�سدار  باإجراءات 
وترية  ت�ساعد  ظل  يف  �سيما  وال  امل�ستمرة،  وجرائمه  االحتالل  ب�ساأن 
مت�سددة  ميينية  حكومة  يد  على  الفل�سطيني  ال�سعب  على  الهجمة 
واأجندتها  فل�سفتها  تقوم  دينية  �سهيونية  حزبية  زعامات  تقودها 
على اإبادة ال�سعب الفل�سطيني وطرده من اأرا�سيه واأ�سرلتها وتهويدها 
وتر�سيخ اإعالن القد�س عا�سمة مزعومة لدولة االحتالل، ما ي�ستوجب 
وجترمي  الفل�سطيني  لل�سعب  دولية  بحماية  املطالبة  اجلهود  دعم 

االحتالل وال�سعي التخاذ خطوات جدية عقابية تنهي االحتالل.
ودعا اإىل اإلزام حكومة االحتالل بتطبيق مئات القرارات ال�سادرة 
بالق�سية  اخلا�سة  لها  التابعة  واملنظمات  املتحدة  االأمم  هيئة  عن 

الفل�سطينية.
الرغم من  اأنه وعلى  القد�س ترى  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اإن  وقال 
�سفة االإلزامية القانونية لكل ما ي�سدر عن حمكمة العدل الدولية من 
اآراء ا�ست�سارية وفتاوى قانونية، مبا يف ذلك الراأي اال�ست�ساري ال�سادر 
عام 2004 بخ�سو�س االآثار القانونية النا�سئة عن ت�سييد جدار العزل 
عن  االإع��الن  واملت�سمن  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  العن�سري 
الإرادة  ملحة  حاجة  هناك  اأن  اإال  ال��دويل،  للقانون  اجلدار  معار�سة 
ما  كل  بتطبيق  الكفيلة  والو�سائل  القانونية  االأدوات  تفعل  دولية 
ذلك  اأن  خا�سة  لها،  التابعة  واالأجهزة  الدولية  املنظمات  عن  ي�سدر 
يف  املن�سودين  واالأمن  وال�سالم  ال�سعوب  بحرية  مبا�سر  ب�سكل  مرتبط 

العامل.

*عمان 
بجائزة  التعريف  جل�سات  عقد  العا�سمة،  �سباب  مديرية  وا�سلت 
الر�سا�س  اأم  ن��ادي  يف  التطوعي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 
مديرة  ح�سرتها  التي  اجلل�سة  وت�سمنت  القوي�سمة.  �سباب  ومركز 
اجلائزة  ور�سالة  بروؤية  التعريف  عبا�س،  ابو  �سناء  العا�سمة  �سباب 
املتمثلة يف التميز والعمل التطوعي خلدمة املجتمع االأردين والتو�سع 
التطوع، ومتكني االأفراد واملوؤ�س�سات من تطبيق معايري  ن�سر ثقافة  يف 
جهود  وتقدير  وحتفيز  التطوعية،  ومبادراتهم  م�ساريعهم  يف  التميز 
التعريف  اجلل�سة  وتناولت  اجلماعي.  والعمل  واملوؤ�س�سات  املتطوعني 
مبجاالت التقدم للجائزة يف دورتها االأوىل 2022-2023 �سمن فئاتها 
التطوعية  واالأعمال  الفردية،  التطوعية  االأعمال  وه��ي:  الثالث، 
املجاالت  يف  واملتمثلة  املوؤ�س�سية،  التطوعية  واالأع��م��ال  اجلماعية، 
والفنية  والريا�سة  التدريبية  اأو  والتعليمية  وال�سحية  االجتماعية 
والثقافية، اإ�سافة اإىل البيئية وال�سياحية وجمال الريادة واالبتكار.

كنعان: حمكمة العدل الدولية توجه 
بو�شلة العامل نحو االحتالل وجرائمه

مؤسسة ويل العهد تعلن

�شباب العا�شمة توا�شل التعريف 
بجائزة احل�شني للعمل التطوعي

*عمان 
لومينو�س  وكلية  االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  وقعت 
الوعي واملعرفة  ن�سر  اإىل  اجلامعية، االثنني، مذكرة تفاهم، تهدف 
تلك  تدري�س  خالل  من  وذلك  الطلبة،  لدى  ال�سمان  قانون  باأحكام 
خ�سومات  وتقدمي  بالكلية،  االأكادميية  الربامج  خطط  يف  االأحكام 
متقاعدي  الأب��ن��اء  وتق�سيطها  ال��درا���س��ي��ة  ال�ساعات  ر���س��وم  على 

ال�سمان.
للدار�سات  العام  املدير  م�ساعد  ال�سمان  موؤ�س�سة  املذكرة عن  ووقع 
واملعلومات، مدير املركز االإعالمي يا�سر عكرو�س، وعن الكلية عميدها 

الدكتور اأمين املقابلة.
من  كبرية  اأهمية  املتقاعدين  تويل  املوؤ�س�سة  اإن  عكرو�س  وق��ال 
خالل توفري خدمات وخ�سومات ومنافع لهم بعد تقاعدهم من اجلهات 
الر�سمية واخلا�سة كافة، وهو ما ت�سعى املوؤ�س�سة اإىل توفريه وتو�سيع 
ما  اإىل  اإ�سافة  كافة،  واالأكادميية  التعليمية  اجلهات  يف  لهم  قاعدته 

توفره املوؤ�س�سة من برامج ومزايا اأخرى لهم بعد تقاعدهم.
التعليمية  اجل��ه��ة  ه��ي  اجل��ام��ع��ي��ة  ل��وم��ي��ن��و���س  كلية  اأن  وب���ني 
املزايا  ه��ذه  لتقدمي  معها  التوافق  مت  التي  الثامنة  )االأك��ادمي��ي��ة( 
للمتقاعدين، كما اأنها تندرج �سمن جهود املوؤ�س�سة بن�سر الوعي التاأميني 
باأحكام قانون ال�سمان االجتماعي بني طلبة اجلامعات وكليات املجتمع 
حتى يكونوا على دراية بت�سريعات ال�سمان ب�سفتها ت�سريعات وطنية 
اأهمية حقوقهم يف ال�سمان االجتماعي قبل تخرجهم  مهمة وملعرفة 

من اجلامعة وانتقالهم ل�سوق العمل.

مذكرة تفاهم بني "ال�شمان" و"لومينو�س"
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اجلامعة االأردنية تكرم 56 خمرتًعا 
من اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة

*عمان 
عبيدات،  نذير  الدكتور  االأردنية  اجلامعة  رئي�س  كّرم 
خالل حفل نظمه مركز االبتكار والريادة يف اجلامعة ، 56 
خمرتًعا من اأع�ساء الهيئة التدري�سية والباحثني واالإداريني 
اخ��رتاع��ات  اإن��ت��اج  يف  اأ�سهموا  مّم��ن  اجلامعة،  يف  والطلبة 
يف  عبيدات،  و�سكر  عالية.  قيمة  ذات  وخمتلفة  متنوعة 
لالأ�ساتذة  تقديره  عن  معرًبا  املكرمني،  احلفل،  خالل  كلمته 
مبنجزهم  واالعتناء  لطلبتهم  دعمهم  بني  وازن���وا  الذين 
اخلا�ّس، كما �سكر مركز االبتكار والّريادة على جهوده يف هذا 
املجال. واأ�سار اإىل �سرورة عدم ف�سل االخرتاعات عن البحث 
“علينا اأاّل نقف مكتفني مبا اأُجنز، بل اأن  العلمي، م�سيًفا اأنه 
الّتفكري برباجمنا،  واإعادة  البحثّية،  نوا�سل تعزيز قدراتنا 
�سات  الّتخ�سّ متعّددة  مناهج  وتطوير  اإن�ساء  على  والعمل 
جتمع يف طّياتها اإبداعات متنّوعة من �سّتى الكلّيات وخمتلف 
راف��ًدا  العلم  يكون  اأن  على  وحت��ر���س  وامل��ه��ارات،  اخل���ربات 
على  نعمل  الذي  البناء  يف  تكاملّية  اإىل  ن�سل  كي  ناعة،  لل�سّ
يف  والريادة  االبتكار  مركز  مدير  اأفاد  جهته،  من  ت�سييده«. 
براءة   80 يقارب  ما  بوجود  الزين  يزن  الدكتور  اجلامعة 
�ُسّجلت  حيث  اإن�سائها،  منذ  اجلامعة  با�سم  م�سجلة  اخ��رتاع 
باملئة من  ن�سبته 13  6 براءات اخرتاع، مبا  املا�سي  العام  يف 
جممل الرباءات امل�سجلة، موؤّكًدا دعم املركز لكّل املخرتعني 
اخرتاعاتهم.  وت�سجيل  ن�سر  على  اجلامعة  يف  واملبتكرين 
مع  ال�سراكات  من  العديد  عقد  املركز  اأن  اإىل  الزين  وا�سار 
امللكية  باأهمية  والتوعية  التدريب  بهدف  خمتلفة  جهات 
اإ�سافة اإىل م�ساعدته  الفكرية وت�سجيل براءات االخرتاع، 
ملجتمع اجلامعة مبختلف فئاته على البحث يف الفن والعلوم 
الالزمة  وامل�سودات  الوثائق  كتابة  يف  وم�ساعدته  ال�سابقة، 
كامل  تغطية  ي�سمل  مبا  االخرتاعات،  حماية  مهمة  لت�سهيل 

النفقات وامل�ساريف املرتتبة على حمايتها وت�سجيلها.

مقال رئيس التحرير

االحت��اد  ذه��ب  بينما 
والتهديد  التلويح  اإىل  القدم  لكرة  االإيراين 

لكرة  ال��دويل  االحت��اد  لدى  �سكوى  رفع  ب�سدد  باأنه 
 »25 »خليجي  ت�سمية  على  احتجاجًا  )فيفا(  القدم 
�ساركت  والتي  القدم،  لكرة  العربي  اخلليج  ببطولة 
فيها منتخبات 8 دول عربية، وهي: العراق، و�سلطنة 
واالإم��ارات،  والبحرين،  واليمن،  وال�سعودية،  عمان، 

والكويت، وقطر.
اجلهاز  انتقاد  اإىل  »���س��رق«  �سحيفة  دف��ع  وه��ذا 
ب�»االنفعال«، وقالت  الدبلوما�سي االإيراين، واتهمته 
لطرح  م��ّه��دت  الب�سرة  يف  ال��ق��دم  ك��رة  مباريات  اإن 
مزاعم معادية الإيران يف العراق، ما اأدى اإىل مطالبة 
ر�سمي  موقف  باتخاذ  االإيرانية  اخلارجية  وزارة 
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اإىل  ُن�سبت  ت�سريحات  من 

وملقتدى ال�سدر اأي�سًا.
بل مل يقف االأمر عند هذا احلد اال�ستعالئي من 
الربملان  اإن  حيث  عربي،  هو  ما  كل  جتاه  االإيرانيني 
ال��وزراء  رئي�س  مبهاجمة  االآخ��ر  هو  ق��ام  االإي���راين 
التيار  وزع��ي��م  ال�����س��وداين،  �سياع  حممد  ال��ع��راق��ي 
ال�سدر، على ذكرهما يف ت�سريحات  ال�سدري مقتدى 
لهما مفردة اخلليج العربي عند احلديث عن البطولة 

الكروية يف الب�سرة.
احلملة  ه��ذه  اأن  وح��ق��ي��ق��ًة،  ح��ق��ًا  امل�سكلة،  اإن 
ا�ستخدام  العراق ملجرد  وال�سعواء على  »العرمرمية« 
وتاريخيًا  حقًا  العربي  للخليج  العربي  اخلليج  و�سف 
اال�ستعالئية  النظرة  فقط  لي�س  يعك�س  وواقعيًا، 
واملتكربة �سد العرب والعروبة بل اأي�سًا حجم العداء 
وللعرب  العربية  للدول  اإي���ران  م��اليل  يكّنه  ال��ذي 
ما  لكل  اأي�سًا  م�سداقية  وال  �سحة  ال  واأن��ه  اأ�سا�سًا، 
طبيعية  عالقات  اإقامة  يف  رغبة  من  به  ي�سرحون 
االإيرانيني،  اأي  ه��م،  بينما  ال��ع��رب...  اجل��ريان  مع 
ويتحكمون  عربية  دواًل  فعاًل  ويحتلون  ي�سيطرون 

فيها ويف اإرادتها رغمًا عن �سعوبها.
الداخلية  االنتقادات  كعرب  يهمنا  ال  حقيقًة 
االإيرانية للدبلوما�سية االإيرانية ولوزير خارجيتهم 
اأو  اأمري عبداللهيان، واأن ي�ستقيل هذا االأخري  ح�سني 
اأن يتم التخلي عنه من نظامه، لكن ما يهم كل عربي 
وغري  م�سروخة  عروبتهم  الذين  اأولئك  با�ستثناء 
للعرب  اجلديد  واال�ستعداء  الهجوم  هذا  هو  مكتملة 
و�سيبقى  كذلك  وهو  بالعربي،  اخلليج  ت�سمية  على 
اأو مل ير�سوا، فم�سكلة  كذلك... ر�سي ماليل طهران 
ومع  والعروبة  العرب  مع  هي  العدواين  النظام  هذا 

عقليته اال�ستعالئية على كل ما هو عربي.
ال�سرق االو�سط

عبداللطيف القرشي

qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
من  توعوية،  ن�سرة  يف  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ح��ذرت 
غري  الع�سبية  اأو  الغذائية  واملكمالت  التنحيف  اأدوية  �سراء  خماطر 
احلملة  �سمن  املخ�س�سة،  املوثوقة  املن�ساآت  خارج  واملتداولة  املجازة 
التوعوية باال�ستخدام االآمن لغايات التنحيف التي اأطلقتها املوؤ�س�سة 

اأخريا.
التي  املنتجات  هذه  خماطر  االثنني،  بيان  يف  املوؤ�س�سة،  وبينت 
الفّعالة  املادة  على  حتتوي  كانت  واإن  تركيبتها  من  التاأكد  ميكن  ال 
وحتتوي  وفعاليتها  ماأمونيتها  توؤكد  �سريرية  لتجارب  تخ�سع  وال 
بطاقة  �سمن  عنها  ُمعلن  غري  اأو  معروفة  غري  مكونات  على  غالبا 

البيان.
تت�سبب  ن  اأ امل��م��ك��ن  م��ن  دوائ��ي��ة  م���واد  ن��ه��ا  اأ ب��ي��ن��ت،  ك��م��ا 
ميكن  وال  االأخرى،  دوية  االأ مع  تداخالت  و  اأ �سحية  مب�سكالت 
انتهاء  تاريخ  من  كد  والتاأ ونقلها  تخزينها  ظروف  من  كد  التاأ

. حيتها �سال

*عمان 
نفذت فرق الرقابة والتفتي�س يف املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 
التابعة  وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية  االإدارة  مع  وبالتعاون 
من�ساآت  على  املفرق  حمافظة  يف  رقابية  حملة  العام،  االأمن  ملديرية 

امل�ستلزمات الطبية وم�ستح�سرات التجميل.
بيان  يف  مهيدات،  ن��زار  الدكتور  املوؤ�س�سة،  ع��ام  مدير   وب��ني 
لع�سرات  تفتي�سية  زي���ارات  تنفيذ  �سملت  احلملة  اأن  االث��ن��ني، 
املن�ساآت ونتج عنها حترير خمالفات بحق من�ساأتني وم�سادرة كمية 
وم�ستح�سرات  الطبية  امل�ستلزمات  من  عبوة   5000 بنحو  قدرت 
اإجازة  على  ح�سولها  وعدم  �سالحيتها  النتهاء  املتنوعة  التجميل 

تداول.
الدورية  الرقابية  للجهود  ا�ستمرارا  تاأتي  احلملة  اأن  واأ�ساف، 
الطبية  االأجهزة  مديرية  يف  والتفتي�س  الرقابة  فرق  تبذلها  التي 
اململكة  مناطق  امتداد  على  املن�ساآت  التزام  من  للتاأكد  وامل�ستلزمات 
بتطبيق االأ�س�س والتعليمات املعتمدة من قبل املوؤ�س�سة لتنظيم عملية 

بيع وتداول هذه املواد.
ر�ساد  واإ توعية  على  ركزت  احلملة  ن  اأ اإىل  مهيدات،  �سار  واأ
ل��ت��داول  امل��م��ار���س��ات  ف�����س��ل  ت الأ امل��ن�����س��اآ ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذه 
االل��ت��زام  ال�����س��روري  م��ن  ال��ت��ي  واال���س��رتاط��ات  امل�ستح�سرات 
م��ون��ي��ة  وامل��اأ اجل��ودة  م��وا���س��ف��ات  ع��ل��ى  ب��اأ ت��وف��ريه��ا  ل�سمان  بها 

. طن ا للمو
حال  يف  معها  التوا�سل  اإىل  مل��واط��ن��ني  ا �س�سة  املوؤ ودع��ت 
خط  خ��الل  م��ن  ا�ستف�سار  و  اأ مالحظة  و  اأ �سكوى  ي  اأ وج��ود 
ل���ك���رتوين  االإ ل���ربي���د  وا  ،)117114 ( مل���ج���اين  ا ل�����س��ك��اوى  ا
الرقم  على  “وات�ساب”  تطبيق  وعرب   ،info@JFDA.Jo

0795632000

*عمان 
اأ�سادت جلنة احلريات العامة وحقوق االإن�سان النيابية، برئا�سة 
النائب ب�سام الفايز، بدور مراكز االإ�سالح والتاأهيل يف مديرية االأمن 
معايري  اأعلى  وفق  والتاأهيل  االإ�سالح  ا�سرتاتيجية  تطبيق  يف  العام 

حقوق االإن�سان.
يحظى  التي  الدولية  وال�سمعة  املكانة  الفايز،  النائب  واأكد 
اإىل  الفتًا  االإن�سان،  وحقوق  العامة  احلريات  جمال  يف  االأردن  بها 
دويل  باحرتام  حظيت  االأردن  يف  والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  اأن 
االإ�سالحية  ال�سيا�سة  جمال  يف  طويلة  اأ�سواطًا  قطعت  اأن  بعد 

وبراجمها.
وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  اإىل  االثنني  اللجنة  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  مدير  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  اجلويدة 

العميد فالح املجايل.
من جهته، اأكد املجايل اأن اإدارة مراكز االإ�سالح ما�سية يف تنفيذ 
بنهج  االإ�سالح  مراكز  يف  العام  االأم��ن  وا�سرتاتيجيات  خطط  اإدارة 
مراكز  لت�سبح  والتقنية،  واحلرفية  االأك��ادمي��ي��ة  اجل��وان��ب  ي�سمل 
وجعلهم  النزالء  تاأهيل  الإعادة  منوذجية  مرافق  عن  عبارة  االإ�سالح 
انتهاء فرتات  بعد  فاعلني  كاأفراد  املجتمع  قادرين على االنخراط يف 

حمكوميتهم.
�سالمة  النواب  بها  �سارك  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  اللجنة  واطلعت 
البلوي واحمد القطاونة واآمال ال�سقران على واقع اخلدمات التي ُتقدم 
بها �سمن اال�سرتاتيجية  املعمول  االإ�سالحية  الربامج  واأبرز  للنزالء، 
ليعودوا  تاأهيلهم  واإعادة  النزالء  م�ساعدة  اإىل  الهادفة  االإ�سالحية 

عنا�سر فاعلة وموؤثرة يف املجتمع.
اجلهود  امل��رك��ز،  م��راف��ق  يف  ج��ول��ة  بعد  اللجنة  اع�ساء  وث��م��ن 
ال�سيا�سة  ل��رتج��م��ة  امل��راك��ز  داخ���ل  ال��ع��ام��ل��ني  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
النزالء  يف  يوؤثر  ما  اجلميع  ي�سهده  ملمو�س  واقع  اإىل  االإ�سالحية 
لهم  حتفظ  التي  الرعاية  اأ�سكال  جميع  لهم  ويوفر  اإيجابية  ب�سورة 
ي�ساعدهم على متابعة حياتهم بعد  اإن�سانيتهم وت�سحح م�سارهم مبا 

انتهاء مدة حمكوميتهم.
من  جملة  النيابي  ال��وف��د  اأع�����س��اء  ناق�س  ال��زي��ارة،  نهاية  ويف 
التغلب  اإىل م�ساعدة مراكز االإ�سالح والتاأهيل يف  الهادفة  املقرتحات 
االكتظاظ  من  التخفيف  مثل  تواجهها  التي  التحديات  من  عدد  على 
بوا�سطة العقوبات البديلة وت�سريع مدة التقا�سي وت�سنيف النزالء 

وحثهم على االنخراط يف الربامج التي تعود بالفائدة عليهم.

الغذاء والدواء ت�شدر ن�شرة توعوية 
حول اال�شتخدام االآمن ملنتجات التنحيف

م�شادرة 5000 عبوة م�شتلزمات طبية 
وم�شتح�شرات جتميل خمالفة باملفرق

مركز  النيابية" تزور  "احلريات 
اإ�شالح وتاأهيل اجلويدة

التنمية توقع اتفاقية مع اخلدمات الطبية الإحلاق فني 
علم النف�س مبكاتبها يف حماية االأ�شرة واالأحداث

االأمرية دانا فرا�س ترعى فعاليات 
حملة بيئية جلمعية قرى االأطفال االأردنية

اأمني عمان ي�شارك يف االجتماع الطارئ 
غري العادي ملنظمة املدن العربية

املالية النيابية تناق�س موازنة وزارة اخلارجية ودائرة ال�شوؤون الفل�شطينية

*عمان 
االثنني،  االجتماعية،  التنمية  وزارة  وقعت 
امللكية،  الطبية  اخلدمات  مديرية  مع  اتفاقية 
مبكاتب  الطبي  النف�س  علم  فني  اإحل���اق  ح��ول 
حماية  اأق�س�ام  ف�ي  العاملة  االجتماعية  اخلدمة 
االأ�س�رة واالأح�داث مبديرية االأمن العام؛ لتلبية 

االحتياجات املطلوبة.
للروؤى  تنفيذًا  االتفاقية،  توقيع  وي��اأت��ي 
العي�س  حت��ق��ي��ق  اإط����ار  ف�����ي  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
اإل�ى  والو�سول  االأردين،  املجتمع  الأبناء  الكرمي 
الف�سلى  اخل��دم��ة  وت��ق��دمي  اآم��ن��ة  اأ�سرية  بيئة 
حماية  الإدارة  ال���الزم  وال�����دع��م  للمواطنني، 
الدولة،  موؤ�س�سات  قبل  من  واالأح��داث  االأ�سرة 
به  ت�سطلع  ال�ذي  الرائ�د  ال��دور  م�ن  وانطالقًا 
اأنواع  جميع  بتقدمي  امللكية،  الطبية  اخلدمات 
منها  والتزامًا  عالية،  مبهنية  الطبية  اخلدمات 
اخلدمة  مكاتب  اإن  حيث  االإن�سانية،  بر�سالتها 
اأق�س�ام حماي�ة االأ�سرة  العاملة ف�ي  االجتماعية 
نف��س  عل�م  بفنيي  لتاأمينها  بحاجة  واالأح��داث 

طبي لتلبية االحتياجات املطلوبة منها.

وزي��رة  قبل  م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وج���رى 
ومدير  م�سطفى،  بني  وفاء  االجتماعية  التنمية 
الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام 
يو�سف زريقات، ومبوجبها ، يجري اإر�سال باحثني 
اجتماعني موؤهلني من اخلدمات الطبية اإىل وزارة 

التنمية االجتماعية.
وقالت بني م�سطفى، اإن الوزارة تفتخر كثريًا 
امللكية،  الطبية  اخلدمات  مع  االتفاقية  بتوقيع 
كان  حيث  الكبري،  ال��دع��م  ه��ذا  على  وت�سكرها 
مكاتب  يف  الطبي  النف�س  علم  بفني  نق�س  لديها 
حماية  اأق�سام  ف�ي  العاملة  االجتماعية  اخلدمة 
االأ�سرة واالأحداث، ون�سكر اخلدمات الطبية على 

ا�ستجابتها ملطلبنا.
على  ف��ارق��ا  �ستوجد  االتفاقية  اأن  وبينت 
اخلدمة  مكاتب  يف  املقدمة  باخلدمات  االأر����س 
ومثمر،  مهم  لتعاون  بداية  وه��ي  االجتماعية، 
االأك��رث  الفئات  م��ع  تتعامل  ال����وزارة  اأن  خا�سة 
تكاثف  اإىل  حتتاج  والتي  املجتمع،  يف  ه�سا�سة 

اجلهود حلمايتها.
تبذلها  التي  باجلهود  م�سطفى،  بني  واأ�سادت 

اخلدمات الطبية امللكية كموؤ�س�سة فاعلة وحيوية 
خمتلف  على  واإجنازاتها  ال�سحية،  املنظومة  يف 
امل�ستويات الوطنية واالإقليمية والدولية يف اأداء 

ر�سالتها االإن�سانية النبيلة.
وقال زريقات، من جهته، اإن اخلدمات الطبية 
امللكية م�ستعدة لتقدمي جميع قدراتها وخرباتها 
عريقة  موؤ�س�سة  �سّيما  ال  ال��دول��ة،  ملوؤ�س�سات 
جمتمعيًا كوزارة التنمية االجتماعية التي تقوم 
اخلدمات  اأن  اإىل  م�سريا  املجتمع،  يف  فاعل  ب��دور 
التنمية  يف  حقيقيًا  راف��دًا  ت�سكل  امللكية  الطبية 

الطبية وال�سحية يف االأردن.
من  لال�ستفادة  جاءت  االتفاقية  اأن  واأ�ساف 
الطبية  الب�سرية  وال��ق��وى  النوعية  اخل���ربات 
واالجتماعية املوؤهلة يف اخلدمات الطبية وبطلب 
خمتلف  لريفدوا  االجتماعية  التنمية  وزارة  من 

مراكز الوزارة.
�سباط  م��ن  ع��دد  االتفاقية  توقيع  وح�سر 
عام  واأم��ني  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  مديرية 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االجتماعية،  التنمية  وزارة 

مديري املديريات يف الوزارة.

*عمان 
رئي�سة  ف��را���س،  دان���ا  االأم����رية  �سمو  رع���ت 
ال��ب��رتا،  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 
و�سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة للرتاث الثقايف، 
 ،)Can do( »فعاليات احلملة البيئية، »كان دو
االأردنية  االأط��ف��ال  ق��رى  جمعية  اأطلقتها  التي 
حتمل  وجمتمعية  بيئية  مبادرة  ك��اأّول  موؤخرًا، 
الوطنية  املديرة  بح�سور  مهم”،  “دوري  �سعار 

للجمعية رنا الزعبي.
اجلنوبي  ال�ساطئ  بتنظيف  احلملة  ومتثّلت 
ال�سباب  بيوت  مب�ساركة  النفايات  من  العقبة  يف 
وال�����س��اب��ات م��ن ال��ق��رى ال��ث��الث )ع��م��ان واإرب���د 
“عامل  مبادرة  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  والعقبة(، 
اأمنية  واأجهزة  التطوعية  ال�سبابية  ايجابي” 
املجتمع  من  واأبناء  وحكومية  خا�سة  وموؤ�س�سات 

املحلي.
وتاأتي هذه املبادرة كو�سيلة من جمعية قرى 
منها  واعرتافًا  املحلي  للمجتمع  خدمة  االأطفال 

املجتمع  اأف���راد  قبل  من  امل��ق��ّدم  الدعم  باأهمية 
والوطن جلمعية قرى االأطفال، فهذا الدعم ميكن 
ومنازل  داعمة  اأ�سرية  بيئة  توفري  من  اجلمعية 

دافئة لالأطفال.
يهدد  البال�ستيكي  التلوث  اإن  الزعبي  وقالت 
و�سالمة  البحرية  واحل��ي��اة  املحيطات  �سحة 
�سحة  على  يوؤثر  وبالتايل  وجودتها  االأغ��ذي��ة 
على  ال�سلبي  التاأثري  يف  اأي�سًا  وي�سهم  االإن�سان 

امل��ن��اخ. واأك���دت ���س��رورة ن�سر ال��وع��ي ح��ول هذا 
اأزمة  ومعاجلة  البحرية،  احلياة  الإنقاذ  اخلطر 
ال��ذي  ال��ط��ع��ام  امل��ن��اخ، و���س��م��ان �سالمة وج���ودة 
خالل  من  اإال  ذلك  حتقيق  ميكننا  وال  ن�ستهلكه، 
باتخاذ  وال��ب��دء  املجتمع  م��ع  اجل��ه��ود  ت��ك��ات��ف 
اإجراءات ب�ساأن هذه امل�ساألة. وتركز مبادرة “كان 
التي  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  دو” على حتقيق 
على  الق�ساء  اأج��ل  من  معًا  للعمل  العامل  تدعو 
ال�سالم  و�سمان  واملناخ  البيئة  وحماية  الفقر، 

للتنمية  املتحدة  االأمم  اإط��ار  يعد  حيث  لل�سكان، 
االأمم  اأن�سطة  تنفيذ  ل�سمان  اأ�سا�سيا  امل�ستدامة 
االإطار  هذا  وميثل  االأردن،  يف  االإمنائية  املتحدة 
امل�ستوى  على  للتعاون  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
العقبة  �ساطئ  تنظيف  حملة  وج��اءت  الوطني. 
مع  دو”  “كان  مبادرة  من  حملة  ك��اأّول  اجلنوبي 
تركيز لدعم حتقيق الهدف 13 )العمل املناخي(، 
وال��ه��دف 14 )احل��ي��اة حت��ت امل���اء( م��ن اأه���داف 

التنمية امل�ستدامة.

*عمان 
ال�سواربة  يو�سف  الدكتور  عمان  اأمني  �سارك 
املدن  ملنظمة  العادي  غري  الطارئ  االجتماع  يف 
بالعا�سمة  املنظمة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  العربية 

تويل  على  امل��واف��ق��ة  خ��الل��ه  وج���رى  الكويتية، 
املهند�س عبدالرحمن الع�سفور اأمينًا عامًا ملنظمة 
ال�سبيح.  احمد  للمهند�س  خلفا  العربية  امل��دن 
واعرب ال�سواربة عن تقديره للجهود التي بذلها 

طيلة  العربية  املدن  تنمية  يف  ال�سبيح  املهند�س 
والتوفيق  النجاح  متمنيًا  من�سبه،  توليه  ف��رتة 
االأه��داف  حتقيق  م�سرية  يف  الع�سفور  للمهند�س 
التنموية التي ت�سعى اإليها منظمة املدن العربية.

*عمان
خالل  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�ست 
منر  الدكتور  النائب  برئا�سة  االثنني،  اجتماع 
و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  موازنة  ال�سليحات، 
وذلك  الفل�سطينية،  ال�سوؤون  ودائرة  املغرتبني 
العامة  املوازنة  قانون  مل�سروع  مناق�ستها  �سمن 

ل�سنة 2023.
الذي  االجتماع  خالل  ال�سليحات  واأع��رب 
اخلارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  ح�سره، 
عام  واأم��ني  ال�سفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 
الدكتور  واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  ال���وزارة 
ال�سوؤون  دائرة  عام  ومدير  العبدالالت  ح�سني 
عن  خ��رف��ان،  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���س  الفل�سطينية 
التي  الدبلوما�سية  للجهود  العميق  تقديره 

وتوجيهات  ل��روؤى  ترجمة  ال���وزارة  بها  تقوم 
جاللة امللك عبداهلل الثاين التي جعلت لالأردن 

مكانة مميزة على خارطة العامل.
اال�ستف�سارات  من  جملة  ال�سليحات  وطرح 
خمتلف  يف  الدبلوما�سي  بالتمثيل  املتعلقة 
التمثيل  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��امل  م��ن��اط��ق 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف ا���س��ت��ق��ط��اب اال���س��ت��ث��م��ارات 
اجلاليات  اأبناء  مع  ال��وزارة  ودور  وال�سياحة 

االأردنية خارج الوطن.
كما تطرق اإىل م�ساألة تو�سيع �سراء املباين 
واخل��دم��ات  اال�ستئجار  ب��دل  الدبلوما�سية 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ل��ل��م��واط��ن  امل��ق��دم��ة 

واخلارجي.
نحو  تبلغ  ال���وزارة  م��وازن��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

دينار  مليون   5.5 بارتفاع  دينار  مليون   53،7
منها 2،6 مليون دينار يف االإنفاق احلايل.

ال�سليحات، عن دور دائرة  وت�ساءل النائب 
والبنى  املخيمات  جتاه  الفل�سطينية  ال�سوؤون 
التحتية الالزمة واالأداء واالأهداف التي تقوم 
بها يف ظل موازنة الدائرة البالغة 11،4 مليون 
دينار والتي مت رفعها اإىل نحو 1،7 مليون دينار 

يف موازنة العام احلايل.
والنواب  اللجنة  اأع�ساء  ناق�س  من جهتهم، 
مبوازنة  املتعلقة  الق�سايا  من  عددا   ، احل�سور 
الوزارة وعمل ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية 
يف العديد من دول العامل ودور امللحقني الفنيني 

)التجاريني واالقت�ساديني والثقافيني(.
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  باجلهود  ال��ن��واب  واأ���س��اد 

الوزارة والبعثات الدبلوما�سية جتاه املواطنني 
يف اخل����ارج وم��ت��اب��ع��ة ���س��وؤون��ه��م، ال���س��ي��م��ا يف 
االأزمة  حتديدا  العامل،  �سهدها  التي  االأحداث 

االأوكرانية _ الرو�سية .
موازنة  ال�سفدي  ال��وزي��ر  عر�س  ب���دوره، 
الوزارة واأوجه اإنفاقها، الفتا اإىل اأنها حمددة، 
باملئة  و15  روات���ب  منها  باملئة   75 اأن  حيث 
راأ�سمالية  نفقات  باملئة  و10  جارية  نفقات 

منق�سمة بني ال�سيانة والتحديث.
بعثة   59 ال�����وزارة  ل���دى  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
و3  �سفارة   56 بواقع  اخل��ارج  يف  دبلوما�سية 
 328 الدبلوما�سيني  ع��دد  اأن  فيما  قن�سليات 
اأن  كما  الدبلوما�سية  البعثات  يف   156 منهم 
ومقر  منزل  بني  ما  مبنى   118 متلك  ال���وزارة 

�سفارة.
وقال ال�سفدي اإن الوزارة ت�سطلع بعدد من 
ال�سيا�سية  الوطن  اأبرزها خدمة م�سالح  املهام، 
وح�سد الدعم ملواقفها جتاه الق�سايا العربية، 
اإىل  باالإ�سافة  الفل�سطينية  الق�سية  خا�سة 
خ��دم��ة اأه�����داف ال��وط��ن االق��ت�����س��ادي��ة عرب 

الرتويج لل�سياحة واال�ستثمار .
بتقدمي  اأي�سا  تقوم  ال���وزارة  اأن  واأ���س��اف 
اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني يف اخل����ارج وال��ع��م��ل 
الإجن��از  واأمتتتها  اخلدمات  تلك  تطوير  على 

املعامالت.
وردًا على ا�ستف�سارات النواب، اكد ال�سفدي 
ا�سطنبول  يف  قن�سلية  لفتح  توجها  هناك  ان 
الفتا  االأردن��ي��ني،  امل��واط��ن��ني  خدمة  لت�سهيل 

االأردن  خلدمة  تعمل  �سفاراتنا  جميع  ان  اىل 
واالقت�ساد والرتويج ملنتجاتنا كافة.

الوزير  او�سح  امل�ستاأجرة،  املباين  وح��ول 
امل�ستاأجرة،  املباين  من  للتخل�س  �سعينا  اننا   :
االجتماعي،  ال�سمان  مع  حمادثات  واأجرينا 

لال�ستثمار يف التمويل التاأجريي.
وزارة  يف  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  يف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اخل��ارج��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، اك��د 
باأق�سى  تتم  التعيينات  عملية  اأن  ال�سفدي 
ال�سفافية والعدالة واالإن�ساف وتكافوؤ  درجات 
الفر�س و تخ�سع لرقابة وتقييم، وجتري بكل 
نزاهة و�سفافية وانه ال احد يف الوزارة يتدخل 
الإخ�ساع  م�ستعدون  ونحن  التعيني  عملية  يف 

التعيينات الأي تقييم.
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*وكاالت 
ب���ع���د ع����ام ت��ق��ري��ب��ا ع���ل���ى ان����دالع 
احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا، اأوق��ع��ت امل��ع��ارك 
�سفوف  يف  ج��ري��ح  اأو  قتيل  األ���ف   180
اجلانب  يف  األ��ف  و100  الرو�سي  اجلي�س 
األف   30 مقتل  اإىل  اإ�سافة  االأوك���راين 
االأح��د،  ن�سرها،  تقديرات  وف��ق  م��دين، 

الرنويجي. االأركان  رئي�س 
اإريك  الرنويجي  االأركان  رئي�س  واأعلن 
“تي  قناة  مع  مقابلة  يف  كري�ستوفر�سن 
القوات  �سفوف  يف  “اخل�سائر  اأن   ”2 يف 
بني  األفا   180 من  قريبة  باتت  الرو�سية 

قتيل اأو جريح«.
املتاخمة  ال��دول��ة  ال��رنوي��ج  اأن  يذكر 
يف  تاأ�سي�سه  منذ  الناتو  يف  ع�سو  لرو�سيا، 

عام 1949.
اأن  ال����رنوج����ي  اجل�������رنال  واأ������س�����اف 
“اخل�سائر االأوكرانية تخطت على االأرجح 
ال�100 األف قتيل اأو جريح. باالإ�سافة اإىل 
ذلك ُقتل نحو 30 األف مدين يف هذه احلرب 

الفظيعة«.
ومل تقدم رو�سيا واأوكرانيا اأي ح�سيلة 

موثوقة عن خ�سائرهما منذ �سهور.
ويف نوفمرب املا�سي، قال رئي�س االأركان 
الرو�سي  اجلي�س  اإن  ميلي  م��ارك  االأمريكي 
جندي  األ��ف   100 عن  تزيد  خ�سائر  تكبد 
مماثلة  ح�سيلة  مع  جريح،  اأو  قتيل  بني 
االأوك���راين،  اجل��ان��ب  يف  االأرجح”  “على 

من  االأرق��ام  التحقق من هذه  فيما ال ميكن 
م�سدر م�ستقل.

واأكد رئي�س االأركان الرنويجي، االأحد، 
“رو�سيا  فاإن  الفادحة  خ�سائرها  رغم  اأنه 
لفرتة  احلرب(  )هذه  موا�سلة  على  قادرة 
يف  مو�سكو  ب��ق��درات  م�ست�سهدا  طويلة”، 

التعبئة واإنتاج االأ�سلحة.
كانت  اإذا  ما  هو  يقلق  ما  “اأكرث  وتابع: 
اجلو  �سالح  اإب��ق��اء  من  اأوك��ران��ي��ا  �ستتمكن 
اأن��ه��ا  ح��ني  يف  احلرب”،  خ���ارج  ال��رو���س��ي 
احلرب  خارج  اإبقائه  من  االآن  حتى  متكنت 
اجلوية  امل�سادات  “بف�سل  كبري  حد  اإىل 

االأوكرانية«.
يف  الرو�سية  ال��غ��ارات  معظم  ون��ف��ذت 

االأ�سهر االأخرية ب�سواريخ بعيدة املدى.
ت�سليم  اإىل  الرنويجي  اجل��رنال  ودع��ا 
تعرقله  ملف  وهو  قتالية  دبابات  اوكرانيا 

حتى االآن اأملانيا.
وتابع اجلرنال: “حتتاج اأوكرانيا لهذه 
الدبابات �سريعا اإذا عليها �سن هجوم م�ساد 

يف ال�ستاء«.
اأوكرانيا  م��ن  امللحة  ال��دع��وات  ورغ��م 
اأوروبية، رف�ست برلني اجلمعة  وعدة دول 

ت�سليم كييف دبابات ليوبارد.
ومتلك عدة دول اأوروبية هذه الدبابات 
ت�سليمها  ل��ك��ن  ال���رنوي���ج،  منها  الثقيلة 
االأخ�سر  ال�سوء  نظريا  ي�ستلزم  الأوكرانيا 

االأملاين.

الرنويج تعلن عدد قتلى رو�شيا 
*رام اهلل واأوكرانيا يف احلرب

مداهمات  حملة   ، االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ق���وات  �سنت 
بال�سفة  خمتلفة  مناطق  يف  وا�سعة  واعتقاالت  واقتحامات 

الغربية املحتلة، تخللتها مواجهات واعتقاالت.
اعتقلت  ق��وات االح��ت��الل  اإن  بيان،  االأ���س��ري يف  ن��ادي  وق��ال 
الغربية  ال�سفة  يف  متفرقة  مبناطق  فل�سطينيا  ع�سر  خم�سة 
لالحتالل  االأمنية  االأج��ه��زة  ل��دى  للتحقيق  حتويلهم  ج��رى 
االحتالل  �سد  مقاومة  اأعمال  يف  امل�ساركة  بحجة  اال�سرائيلي 

وم�ستوطنيه املتطرفني.
اىل ذلك اأطلق م�سلحون فل�سطينيون النار على حاجز جلي�س 
االحتالل عند م�ستوطنة “�سايف �سمرون”، املقامة على االأرا�سي 

الفل�سطينية بالقرب من نابل�س.
اليوم  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  هدمت  اآخ��ر،  جانب  من 
االأحد، غرفتني �سكنيتني، يف قرية اأرطا�س، جنوب مدينة بيت 

حلم.
واأفاد رئي�س جمل�س قروي اأرطا�س لطفي اأ�سعد يف بيان باأن 
قوة من جي�س االحتالل اال�سرائيلي ترافقها جرافة، اقتحمت 
غرفتني  وهدمت  �سليمان  برك  منتجع  قرب  “العطن”  منطقة 
�سكنيتني اأن�ساأهما اأحد اأبناء البلدة بدال عن منزله الذي هدمه 

االحتالل قبل عدة اأ�سهر.
ويف قرية جيت �سرق مدينة قلقيلية �سمال ال�سفة الغربية 
�سجرة   350 اجتثاث  على  متطرفون  م�ستوطنون  اأقدم  املحتلة 

زيتون.
واأفاد جمل�س قروي جيت يف بيان باأن م�ستوطنني متطرفني 
“قدوميم” املقامة على ارا�سي املواطنني، اجتثوا  من م�ستعمرة 

350 �سجرة زيتون تزيد اأعمارها على 13 عاما.

*رام اهلل 
دعت وزارة اخلارجية الفل�سطينية املجتمع الدويل واالإدارة 
من  االإ�سرائيلي  للجانب  ملزمة  م��ب��ادرات  لطرح  االأم��ريك��ي��ة 
وغري  اجلانب  اأحادية  االحتالل  اإج��راءات  جميع  وقف  �ساأنها 
القانونية، وحتقيق التهدئة كمقدمة ال�ستعادة االأفق ال�سيا�سي 

حلل ال�سراع.
واملطالبات  املواقف  ترجمة  اىل  بيان  يف  ال��وزارة  دعت  كما 
اإىل اأفعال وال�سغط احلقيقي على احلكومة االإ�سرائيلية، لوقف 

انتهاكاتها املت�ساعدة قبل فوات االأوان.
وعنا�سر  وق��وات��ه��ا  االح��ت��الل  �سلطات  انتهاكات  واأدان����ت 
ومنازلهم  واأر�سهم  الفل�سطينيني  بحق  االإرهابية  امل�ستوطنني 
االحتالل  قبل  من  مفتوحة  حرب  يف  ومقد�ساتهم،  وممتلكاتهم 

على �سعبنا عامة ويف القد�س خا�سة.
باتت  التي  االحتالل  انتهاكات  خطورة  من  الوزارة  وحذرت 
يومي،  ب�سكل  الفل�سطيني  املواطن  حياة  م�سهد  على  ت�سيطر 
معتربة اإ�سرار االحتالل على ت�سعيد االأو�ساع يف �ساحة ال�سراع، 
الداعية  واالإقليمية  الدولية  واملطالبات  باملواقف  ا�ستخفافا 
الدولية  اجلهود  اأمام  املجال  الإف�ساح  التهدئة،  وحتقيق  لوقفه 

الإعادة بناء الثقة بني اجلانبني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي.
واأكدت اخلارجية اأن وجود االحتالل وا�ستمراره هو ال�سبب 
الرئي�س ال�ستمرار ال�سراع، وما ينتج عنه من توترات يف املنطقة، 
كما اأن الوجود غري القانوين للم�ستوطنني يف اأر�س دولة فل�سطني 
وا�ستباحتهم لها واال�ستيالء على كل ما يرغبون به باإ�سناد وقوة 
جي�س االحتالل، ميثل برميل بارود يهدد بتفجري �ساحة ال�سراع 

يف اأي حلظة.

 اجلزائر 
يف  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  ن��ّددت 
يف  اأيلول/�سبتمرب،  يف  �سدر  بحّلها  ق�سائي  بقرار  االأح��د  بيان 
“ا�ستمراًرا  اعتربته  ما  يف  بغيابها،  اأُجريت  ق�سائية  اإجراءات 

حلملة عدائية” ت�ستهدفها.
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  “تدين  البيان  يف  وج��اء   
حقوق االإن�سان ا�ستمرار احلملة العدائية التي ت�ستهدفها والتي 
اإىل  م�سرية  الق�سوى”،  خطورتها  االأخري،  القرار  هذا  مع  بلغت، 
اأنها “�ستدر�س هذا احلكم و�ستطالب بحقوقها با�ستخدام جميع 

الو�سائل القانونية وال�سرعية املتاحة«.
 1989 منذ  قانوين  ب�سكل  تن�سط  التي  الرابطة  واعتربت   
ثمن  تدفع  االأخرى،  ال�سيا�سية  واالأح��زاب  املنظمات  “مثل  اأنها 
اأجل  من  ال�سلمي  احلراك  يف  اجلزائريني،  ماليني  مثل  ن�سالها، 

الدميوقراطية واحلريات وحقوق االإن�سان«. 
“ا�ستغالل م�ساألة االمتثال   ورف�ست املنظمة غري احلكومية 
ا�ستعملته  اأن  �سبق  التي  ال�سلطات”  قبل  من  اجلمعيات  لقانون 

حلظر منظمات اأخرى.
 وانت�سرت عرب مواقع التوا�سل االجتماعي االأربعاء ن�سخة 
من قرار املحكمة االدارية املوؤرخ يف 22 اأيلول/�سبتمرب والقا�سي 
بحّل املنظمة غري احلكومية، لكّن االأخرية رف�ست حينها التعليق 

على املو�سوع قبل “التحقق من �سحة الوثيقة«.
 واأكدت الرابطة يف بيانها االأحد “�سحة الوثيقة املن�سورة 
مواقع  ع��رب  �سخ�س  ط��رف  م��ن  يناير  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون   18 يف 

التوا�سل االجتماعي بطريقة مثرية للت�ساوؤل وغري قانونية«.
للعا�سمة  االإداري�����ة  املحكمة  ب��ق��رار  الوثيقة  وتتعلق   

اجلزائرية حّل الرابطة “يف غيابها طول مدة االإجراءات«.
دع��وى  رفعت  الداخلية  وزارة  اأن  احلكم  ن�ّس  يف  وج��اء   
ب�سبب   2022 اأيار/مايو  من  الرابع  يف  الرابطة  �سد  ق�سائية 
ال�سادر  اجلمعيات  قانون  االأ�سا�سي” مع  قانونها  مطابقة  “عدم 
املنظمات  اعتربته  وال���ذي   2012 ع��ام  وامل��ع��دل   1990 ع��ام 

احلقوقية جمحفا.
اأن الرابطة لها خم�سة هياكل قيادية   وذكر قرار املحكمة 

خمتلفة تتنازع يف ما بينها.
 هناك جناحان معروفان يف الرابطة االأول يراأ�سه نور الدين 
حتدثت  الوزارة  لكن  زهوان.  ح�سني  برئا�سة  والثاين  ي�سعد  بن 
اجلزائرية  الرابطة  با�سم  تن�سط  خمتلفة  هياكل  خم�سة  عن 

حلقوق االإن�سان.
 كما عرّبت الرابطة عن ا�ستغرابها من “اتهامها ب�سبب عملها 
يف ق�سايا حقوق االإن�سان مع هيئات ومنظمات معرتف بها دوليا 

وفقا ل�سعارها +حقوق االإن�سان عاملية وغري قابلة للتجزئة+«.
االأول/ ت�سرين  يف  ق��ررت  االإداري��ة  املحكمة  نف�س  وكانت   

برزت  التي  �سباب”  عمل  “جتمع  منظمة  ح��ّل   2021 اأكتوبر 
خالل احلراك ال�سعبي �سد تر�سح الرئي�س الراحل عبد العزيز 

بوتفليقة لوالية خام�سة.
 وتنتظر هذه املنظمة قرار جمل�س الدولة يف الطعن الذي 

تقدمت به يف قرار حّلها.

*عمان 
لقي ع�سرة اأ�سخا�س بينهم طفل، م�سرعهم جراء انهيار مبنى 

�سكني ماأهول، يف حي ال�سيخ مق�سود، يف مدينة حلب ال�سورية.
وذكر م�سدر يف قيادة �سرطة حلب اأن املبنى املنهار موؤلف من 
خم�سة طوابق، مو�سحا اأن �سبب االنهيار يعود لت�سرب املياه اإىل 
اأ�سا�سات املبنى، وال تزال فرق االإنقاذ والدفاع املدين واالإطفاء 
تعمل النت�سال املفقودين من حتت االأنقا�س، وفق وكالة االأنباء 

ال�سورية “�سانا«.

* طرابلس
احلكومة  ا�ست�سافته  اجتماًعا  عديدة  عربية  دول  قاطعت 
الليبية املعرتف بها من جانب االأمم املتحدة االأحد يف طرابل�س، 
حيث اأوفدت خم�س دول فقط من اأ�سل 22 بلدا ع�سوا يف جامعة 
االأم��ني  االجتماع  عن  ا  اأي�سً وغ��اب  وزراءه���ا،  العربية،  ال��دول 
اأبو الغيط.  وُيظهر ذلك االنق�سامات بني  العام للجامعة اأحمد 
الدول العربية حول احلكومة التي تتخذ من طرابل�س )غرب( 
احلميد  عبد  برئا�سة   2021 عام  بداية  ت�سكلت  وقد  لها،  مقًرا 
برئا�سة  اأخ��رى  حكومة  مع  ال�سلطة  على  وتتناف�س  الدبيبة، 
املا�سي  اآذار/م��ار���س  يف  ال��ن��واب  جمل�س  عّينها  با�ساغا  فتحي 

ويدعمها امل�سري خليفة حفرت، الرجل القوي يف �سرق البالد.
 م�سر وال�سعودية واالإمارات هي الدول العربية الرئي�سية التي 
غابت ب�سكل كامل عن االجتماع التمهيدي الجتماع اآخر �سيعقده 
دول  اأربع  وخف�ست  القاهرة.   يف  العربية  الدول  خارجية  وزراء 
الدولة، مثل قطر، وقد  وزراء  م�ستوى  اإىل  م�ستوى متثيلها  اأخرى 
ا.   غاب االأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط اأي�سً
يف افتتاح هذا االجتماع “الت�ساوري”، ا�ستنكرت وزيرة اخلارجية 
اإرادة  ك�سر  البع�س  “حماوالت  ب�سدة  املنقو�س  جن��الء  الليبية 
الليبيني لتحويل الت�سامن العربي اإىل حقيقة«.  و�سّددت املنقو�س 
“م�سممة  للجامعة،  الدورية  الرئا�سة  تتوىل  التي  ليبيا  اأن  على 
على لعب دورها بالكامل داخل جامعة الدول العربية” و”ترف�س 

ت�سيي�س املواثيق التاأ�سي�سية للجامعة«. 

*اسطنبول
تاريخ  االأحد  اإردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأّكد 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  الإج����راء  ك��م��وع��د  اأي��ار/م��اي��و   14
مدينة  يف  �سباب  م��ع  ل��ق��اء  خ��الل  ت��رك��ي��ا،  يف  والت�سريعية 

)غرب(. بور�سة 
الرئا�سة  ن�سرت  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  اإردوغ���ان  وق��ال   
لتقريب  �سالحياتي  “�ساأ�ستخدم  منه  فيديو  ت�سجيل  الرتكية 

موعد االنتخابات اإىل 14 اأيار/مايو«.
 )...( م��ب��ك��رة  ان��ت��خ��اب��ات  “لي�ست  ن��ه��ا  اأ اإىل  ���س��ار  واأ  
)اجلامعات(  امتحانات  )ت��اري��خ(  الأخ��ذ  تعديل  ه��ذا  اإمن��ا 

باالعتبار«.
من  يوًما   60 قبل  �ستبداأ  االنتخابية  احلملة  اأن  اإىل  ولفت   

املوعد، اأي يف 10 اآذار/مار�س.
 اأ�سبح اإردوغان رئي�ًسا للوزراء يف العام 2003، قبل اأن يعّدل 
العام  يف  العام  باالقرتاع  ُمنتخًبا  “رئي�ًسا”  وي�سبح  الد�ستور 

.2014
 كانت االنتخابات مقّررة بادئ االأمر يف 18 حزيران/يونيو 
يلّمح  اأن  قبل  املوعد،  تقريب  توّقعوا  كرثا  مراقبني  لكن  املقبل 

ا. اإردوغان هذا االأ�سبوع لذلك اأي�سً
االنتخابات  اأن  اإىل  ال��رتك��ي  الرئي�س  ملّ��ح  واالأرب���ع���اء،   
اأي��ار/م��اي��و،   14 يف  �ستجرى  ُتركيا  يف  والنيابية  الرئا�سية 
الدميوقراطي  احل��زب  ف��وز  على  عاًما”   73“ م��رور  ذك��رى  يف 
يف  املعا�سرة  تركيا  �سهدتها  حّرة  انتخابات  اأول  يف  )حمافظ( 

العام 1950.
“�ستوّجه  االأربعاء  متلفزة  ت�سريحات  يف  اإردوغ��ان  وق��ال   
اأّمتنا رّدها على حتالف طاولة ال�ستة )املعار�س( يف اليوم نف�سه 

بعد 73 عاًما«.
 و”طاولة ال�ستة” حتالف ي�سم �ستة اأحزاب تركية ت�سعى 
ال�سعوب  ح��زب  وح��ده  اإردوغ���ان.  اأم��ام  الرئا�سة  طريق  لقطع 

الدميوقراطي مل ين�سّم اإىل التحالف.
يف  رئا�سي  مر�سح  عن  املُعار�س  التحالف  يعلن  اأن  ويتوّقع   

�سباط/فرباير.
الذي  الدميوقراطي  احلزب  فاز   ،1950 اأيار/مايو   14 يف   
عن  املن�سّقون  واأن�ساره  مندري�س  عدنان   1946 العام  يف  اأ�س�سه 
اأن ُيطاح  “اأتاتورك”، يف االنتخابات قبل  حزب م�سطفى كمال 

بعد ع�سرة اأعوام يف انقالب ع�سكري.
 ولطاملا �سّبه اإردوغان نف�سه مبندري�س، وهو اأقيل لفرتة من 
رئا�سة بلدية ا�سطنبول واأودع ال�سجن فرتة ق�سرية يف ت�سعينات 

القرن املا�سي.
 وُيعّد حتديد الرابع ع�سر من اأيار/مايو موعدا لالنتخابات 

العامة ر�سالة موّجهة اإىل فئة الناخبني املحافظني.

*وكاالت 
مطلوبا  كان  الذي  الرجل  اأن  اأجنلو�س،  لو�س  �سرطة  اأعلنت 
اجلديدة  القمرية  ال�سنة  خالل  كاليفورنيا  يف  النار  الإطالقه 

انتحر وعرث عليه ميتا.
اإن  لونا،  روبرت  اأجنلو�س  لو�س  مقاطعة  �سرطة  قائد  وقال 
منها  عنا�سرها  اقرتب  وعندما  مركبة،  تتعقب  كانت  ال�سرطة 

�سمعوا طلقة واحدة من داخلها.
واأ�ساف لونا: “امل�ستبه به اأ�سيب بطلق ناري واأعلنت وفاته 

يف مكان الواقعة”، التي قتل بها 10 اأ�سخا�س واأ�سيب اآخرون.
يف  االأمريكية  االأع��الم  بتنكي�س  بايدن  جو  الرئي�س  واأم��ر 
املباين العامة، تكرميا ل�سحايا اإطالق النار اجلماعي يف مونتريي 

بارك بكاليفورنيا.
 26 يف  ال�سم�س  غروب  حتى  االأع��الم  بخف�س  بايدن  ووجه 
يناير “احرتاما ل�سحايا اأعمال العنف العبثية التي ارتكبت يف 
21 يناير 2023 يف مونتريي بارك بوالية كاليفورنيا”، ح�سبما 

جاء يف بيان للبيت االأبي�س.

االحتالل يعتقل 15 فل�شطينيا 
بحملة مداهمات يف ال�شفة

اخلارجية الفل�شطينية تدعو ملبادرات 
دولية ملزمة لوقف اإجراءات االحتالل

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
االن�شان تندد بقرار ق�شائي بحّلها

10 قتلى جراء �شقوط مبنى �شكني يف حلب

دول عربية تقاطع اجتماًعا جلامعة الدول 
العربية ت�شت�شيفه حكومة طرابل�س

اإردوغان يوؤكد 14 اأيار/مايو موعًدا الإجراء 
االنتخابات الرئا�شية والت�شريعية يف تركيا

ال�شرطة تك�شف م�شري 
منفذ "مذبحة كاليفورنيا"

*وكاالت - أبوظيب
للجي�س  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
القوات  اأن  االأح��د،  )�سنتكوم(،  االأمريكي 
تنظيم  يف  اأع�ساء   3 اعتقلت  االأمريكية 

»داع�س« خالل عملية ب�سرق �سوريا.
بني  اإن  ب��ي��ان  يف  “�سنتكوم”  وق��ال��ت 
يعمل  ورج��ال  لوج�ستيا  م�سوؤوال  املعتقلني 
الثالث  اأم���ا  “داع�س”،  لتنظيم  و�سيطا 
ب��اجل��م��اع��ة  “مرتبط”  ب���اأن���ه  ف��و���س��ف 

االإرهابية بح�سب امل�سدر نف�سه.
واأ���س��ي��ب م���دين ب���ج���روح ط��ف��ي��ف��ة يف 
هليكوبرت،  وبطائرة  برا  نفذ  الذي  الهجوم 

وفقا للقيادة املركزية.

وجود  اإىل  املركزية  القيادة  واأ���س��ارت 
ا�ستخدمته  تعبري  وهو  �سريكة”،  “قوات 
�سوريا  ق���وات  اإىل  ل��الإ���س��ارة  امل��ا���س��ي  يف 
الدميقراطية، اجلماعة الكردية ال�سورية 
وحلفاءها  املتحدة  الواليات  �ساعدت  التي 

يف اإحلاق الهزمية بتنظيم “داع�س«.
تذكر  اأخ��رى  تفا�سيل  عن  ُيك�سف  ومل 

عن هذا الهجوم.
“دولة  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اإع�����الن  م��ن��ذ 
ال��ق��وات  ت��الح��ق   ،2019 ع��ام  اخلالفة” 
بقيادة  ال����دويل  وال��ت��ح��ال��ف  االأم��ريك��ي��ة 
وا�سنطن قياديي التنظيم، وت�سن بني حني 
اإنزال جوي  اأو  واآخر غارات وعمليات دهم 

�سد عنا�سر ي�ستبه بانتمائهم اإىل التنظيم 
يف �سوريا.

تقود  التي  االأمريكية  القوات  وتنت�سر 
التحالف الدويل �سد التنظيم االإرهابي يف 
�سمال  يف  االأكراد  املقاتلني  �سيطرة  مناطق 
قواعد  يف  وتنت�سر  �سرقها،  و�سمال  �سوريا 
والرقة  ال��زور  ودير  احل�سكة  حمافظة  يف 
يف  االأمريكية  القوات  وجنحت  )�سمال(. 
عدة،  عمليات  يف  قادة  اعتقال  اأو  ت�سفية 
“داع�س”  تنظيم  زعيما  اأب��رزه��ا  يف  قتل 
ثم   ،2019 اأكتوبر  يف  البغدادي  بكر  اأب��و 
يف  املا�سي  فرباير  يف  القر�سي  اإبراهيم  اأبو 

حمافظة اإدلب )�سمال غرب(.

*كييف 
االأح��د  االأوك��ران��ي��ة  احلكومة  اأق��ال��ت 
تلقيه  ب�سبهة  البلديات  تنمية  وزير  نائب 
فتح  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  فيما  ر���س��وة، 
حتقيق حول اتهامات باإبرام عقود باأ�سعار 
�سة  خم�سّ غذائية  ملنتجات  فيها  مبالغ 

للع�سكريني.
 وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء االأوك�����راين 
“ياأمر جمل�س  ديني�س �سميهال عرب تلغرام 
لوزينكيت�س  اإم.  باإقالة ف.  اأوكرانيا  وزراء 
البلديات  تنمية  وزي��ر  نائب  من�سب  م��ن 

واالأقاليم والبنية التحتية يف اأوكرانيا«.
امل�سوؤول  توقيف  غ��داة  ذل��ك  وي��اأت��ي   

لال�ستباه يف تورطه يف الف�ساد.
الف�ساد  ملكافحة  الوطني  املكتب  واأورد   
�سغل  الذي  لوزينكيت�س  فا�سيل  اأن  ال�سبت 
“تلقى 400  اأيار/مايو 2020،  من�سبه منذ 
�سراء  ع��ق��ود  اإب���رام  لت�سهيل  دوالر  األ���ف 
معدات ومولدات باأ�سعار مبالغ فيها”، بينما 

بعد  الكهرباء  يف  ا  نق�سً اأوكرانيا  تواجه 
ال�سربات الرو�سية على من�ساآت الطاقة.

 وعمليات االختال�س واالرت�ساء متكررة 
يف اأوكرانيا منذ عقود.

 ويف ق�سية اأخرى تتعلق ب�سبهات ف�ساد، 
االتهامات  االأوكرانية  الدفاع  وزارة  نفت 
اإع��الم��ي��ة حملّية  اأوردت���ه���ا ت��ق��اري��ر  ال��ت��ي 
باأ�سعار  مت��وي��ن  ع��ق��ود  ب��اإب��رام  واملتعلقة 
ال�سوق  اأ�سعار  اإىل ثالث” من  “اأعلى مرتني 

للمنتجات الغذائية االأ�سا�سية.
اإيه”  ان.ي����و  “زاد  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب   
لعام  املوقع  العقد  قيمة  تناهز  االإخباري، 
 350 اأي  هريفنيا،  مليار   13 نحو   2023

مليون دوالر ب�سعر ال�سرف احلايل.
باأنها  االأوكرانية  الدفاع  وزارة  رّدت   
“ت�سرتي املنتجات املعنّية وفق االجراءات 
اأن  معتربة  القانون”،  يف  عليها  املن�سو�س 

التقارير االإعالمية “خاطئة«.
“ن�سرت  التقارير  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت   

“اإعداد  اإىل  م�سرية  التالعب”،  بق�سد 
“ن�سر” هذه  وثائق” بهدف فتح حتقيق يف 
مب�سالح  “ت�سر  التي  “امل�سللة”  املعلومات 

الدفاع اأثناء فرتة ا�ستثنائية«.
 و�سددت وزارة الدفاع االأوكرانية على 
الف�ساد”،  مع  مطلقا  الت�سامح  عدم  “مبداأ 
ب�ساأن  تتم”  رق��اب��ة  “عمليات  اأن  م��وؤك��دة 

العقود املربمة.
داخلي”  “تدقيق  اإجراء  اأعلنت  لكنها   
الدفاع  وزي��ر  برئا�سة  طارئ”  و”اجتماع 
عقده  املقرر  من  ريزنيكوف  اأوليك�سيت�س 
“على  ال�سوء  ت�سليط  اأج���ل  م��ن  االث��ن��ني 
االإج�������راءات وم��الب�����س��ات ����س���راء امل���واد 

الغذائية للع�سكريني لعام 2023«.
 وت��ع��ه��دت ال������وزارة االأوك���ران���ي���ة يف 
انتهاكات  عن  الك�سف  حال  “يف  اأنه  بيانها 
فاإنهم  ال��دف��اع،  وزارة  م�سوؤويل  اأن�سطة  يف 
املعمول  القانون  وفق  امل�سوؤولية  �سيحملون 

به«.

اجلي�س االأمريكي يعلن القب�س 
على 3 من اأع�شاء "داع�س" يف �شوريا

اأوكرانيا تقيل نائب وزير
 ب�شبهة ارت�شاء وحتّقق يف ف�شاد بوزارة الدفاع

4  الثالثاء )24( كانون الثاني 2023 العدد )2510(عربي دولي



5  الثالثاء )24( كانون الثاني 2023 العدد )2510(رياضة

*وكاالت
�ستي  مان�س�سرت  ن��ادي  مهاجم  متكن 
االأح��د،  ه��االن��د،  اإرلينغ  االإجن��ل��ي��زي، 
النجم  اأحرزه  الذي  الرقم  حتطيم  من 
امل�������س���ري، حم��م��د ����س���الح، وال���ك���وري 
املو�سم  ���س��ون،  م��ني  ه��ي��ون��غ  اجل��ن��وب��ي 
بالدوري  االأه��داف  ح�سيلة  يف  املا�سي 

االإجنليزي املمتاز.
مع  �ستي  مان�س�سرت  مواجهة  وخالل 
ال���16  املرحلة  �سمن  وولفرهامبتون، 
اأحرز  املمتاز،  االإجنليزي  ال��دوري  من 
هاالند 3 اأهداف، وهو رابع “هاتريك” 

يحرزه يف املو�سم احلايل.
وك��اف��ئ امل����درب االإ����س���ب���اين، بيب 

غ���واردي���وال، امل��ه��اج��م ال��رنوي��ج��ي، يف 
اأن  بعد  املباراة  عمر  من  ال�60  الدقيقة 
اأبدله  حيث  اأراحه  باأن  ثالثيته،  اأكمل 

باالأرجنتيني جوليان األفاريز.
وانتهت املباراة بنتيجة 3- �سفر.

وب��ه��ذا ال��ه��ات��ري��ك، ي��رف��ع ه��االن��د 
املو�سم  خ��الل  االأه����داف  م��ن  ح�سيلته 
رقم  م��ت��ج��اوزا  ه��دف��ا،   25 اإىل  احل���ايل 
مهاجم  ���س��الح  حممد  امل�����س��ري  النجم 
توتنهام،  يف  �سون  مني  وهيونغ  ليفربول 

 23 فيه  �سجال  عندما  املا�سي،  املو�سم 
�ستار”  “ديلي  �سحيفة  وقالت  هدفا. 
االإل��ك��رتوين  موقعها  على  الربيطانية 
ال  اأننا  رغم  االأرقام  حطم  هاالند  “اإن 
فقط  مباراة   20 وخالل  يناير،  يف  نزال 
نظرا  املو�سم،  يف  له  ظهورا  و19  للنادي 
يف  لي�سرت�ستي  م��ع  م��ب��اراة  ع��ن  لغيابه 

اأكتوبر ب�سبب االإ�سابة«.
مان�س�سرت  جنم  ال�سحيفة  وو�سفت 
ميكن  ال  التي  االأه��داف  ب�”ماكينة  �ستي 

وقفها«.

الدوري  يف  مباراة   18 هاالند  ولدى 
اأمامه  الفر�سة  يجعل  مما  االإجنليزي، 
الالعبني  اأكرث  وي�سبح  االأرقام،  ليحطم 
االإجنليزي  ال���دوري  تاريخ  يف  تهديفا 

املمتاز.
حتى  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م  ي���زال  وال 
نيوكا�سل  نادي  يف  كول  اأن��دي  لدى  االآن 
اأحرز  عندما   ،1994/1993 مو�سم  يف 
اأي�سا  ال��رق��م  ه��ذا  واأح����رز  ه��دف��ا،   34
مو�سم  يف  بالكبرين  نادي  مع  �سرير  اآالن 

.1995/1994

*وكاالت
ال���وح���دات، م�سري  ت��رتق��ب ج��م��اه��ري 
اإذا  ما  ب�ساأن  خطاب،  طارق  الفريق  مدافع 
نحو  وجهته  �سيغري  اأم  عقده،  �سيجدد  كان 

ناد اآخر.
ويبدو اأن قنوات التوا�سل بني الطرفني 
الالعب  انتقد  بعدما  معدومة،  اأ�سبحت 
ب�ساأن  اأن��ب��اء  وت����رددت  االإدارة،  جمل�س 

اقرتابه من الفي�سلي واحل�سني اإربد.
�سحفية:  ت�سريحات  يف  خطاب  وقال 
جانبي  اإىل  تقف  مل  ال��وح��دات  “اإدارة 
عند االإ�سابة بالرباط ال�سليبي، وحاولت 
جاهدا التوا�سل معها طيلة فرتة تواجدي 
ح�سب  تنادي”،  ملن  حياة  ال  لكن  قطر،  يف 

تعبريه.
رئي�س  اأك���د  مت��ام��ا،  النقي�س  وع��ل��ى 
ت�سريحات  يف  حوامدة،  ب�سار  الوحدات، 
اإىل  وقف  االإدارة  جمل�س  اأن  تلفزيونية، 

جانب خطاب، و�سرف له كامل م�ستحقاته، 
رغم اأنه غاب طويال؛ ب�سبب االإ�سابة.

وب���ني ال��رواي��ت��ني وم���ا حت��م��الن��ه من 
فثمة  جماهريالوحدات،  تاهت  تناق�س، 
من ي�سع اللوم على الالعب، وثمة من يرى 

العك�س.

العودة السريعة
وهو  فيديو،  من  اأك��رث  يف  خطاب  ظهر 
بقيادة  املكثف،  التاأهيلي  للعالج  يخ�سع 

معالج الفي�سلي �سادي عا�سي.
ورغ���م اأن���ه ق��رر اع��ت��زال ك��رة القدم 
بالرباط  الثانية  لالإ�سابة  تعر�سه  بعد 
دعم  اأن  اإال  مو�سمني،  غ�سون  يف  ال�سليبي 
الياأ�س  لعدم  دفعه  االأردنية،  الكرة  اأ�سرة 
اإىل  للعودة  العملية  واإج��راء  واال�ست�سالم 

املالعب �سريعا.
واأظهر طارق -اأثناء خ�سوعه للربنامج 

عالية  بجاهزية  يت�سلح  اأن��ه  التاأهيلي- 
للمالعب،  ال�سريعة  ال��ع��ودة  على  وق���ادر 
بحيث يكون حا�سرا يف املو�سم املقبل، الذي 

ينطلق يف مايو/اآيار 2023.
العمرية  ال��ف��ئ��ات  يف  خ��ط��اب  وت���درج 
االأول،  للفريق  و�سوال  ال��وح��دات،  لنادي 
اأح��د  لي�سبح  الف���ت،  ب�سكل  ب���رز  وم��ع��ه 
منتخب  �سفوف  يف  الرئي�سة  االأع��م��دة 

االأردن.
جماهري  حمبة  جيدا  ط��ارق  وي���درك 
الوحدات له، والتي تلقبه ب�”قلب االأ�سد”، 
فاإن  لذلك  با�سمه،  تغنت  طاملا  التي  وهي 
ابتعاده عنها لن يكون باالأمر ال�سهل، حتى 

واإن كنا نعي�س يف ع�سر االحرتاف.
اأن  الوحدات  اإدارة  توقن  املقابل،  يف 
خطاب يعد اأحد اأهم ركائز الفريق، و�سبق 
اأن تاأثرت نتائجه عندما كان يغيب ب�سبب 

االإ�سابة.

*وكاالت
وقع الالعب االأردين، حممد موايل، للن�سر العماين ليمثله 
النادي عرب ح�سابه  اأعلن  املو�سم احلايل، ح�سبما  نهاية  حتى 

الر�سمي على »اإن�ستجرام«.
املو�سم  ختام  مع  اإرب���د،  احل�سني  مع  م��وايل  عقد  وانتهى 
اأبرز  من  واحدا  وكان  طويلة،  ل�سنوات  له  لعب  بعدما  املا�سي، 

جنومه. 
ب�سكل  له  التوقيع  على  الوحدات  نادي  مع  موايل  واتفق 
مع  مو�سم  لن�سف  االحرتافية  جتربته  انتهاء  بعد  ر�سمي، 

الن�سر العماين.
وتعد هذه التجربة االحرتافية االأوىل يف م�سرية موايل، 
بال�سرعة  يتمتع  االأمين، حيث  ي�سغل مركز اجلناح  الذي  وهو 

واملهارة، ويتقن الت�سديد من م�سافات بعيدة.

مب�شاركة رونالدو.. الن�شر يهزم 
االتفاق ويت�شدر الدوري ال�شعودي

*وكاالت
�سيفه  على  الكبري  ب��ف��وزه  منه  املطلوب  �سيتي  مان�س�سرت  حقق 
الرنويجي  ال��دويل  مهاجمه  �سجلها  نظيفة  بثالثية  ولفرهامبتون 
اإرلينغ هاالند، االأحد، يف املرحلة احلادية والع�سرين من الربميريليغ، 
تبقيه  خدمة  يونايتد  مان�س�سرت  اللدود  جاره  له  ي�سدي  اأن  اأمل  على 

قريبًا من اأر�سنال املت�سدر من خالل الفوز على االأخري الحقا.
لها يف  التي تعر�س  الهزمية  اللقب قد تعافى من  اأن حامل  ويبدو 
ديربي مان�س�سرت على اأر�س مان يونايتد يف املرحلة املا�سية، بتحقيقه 
توتنهام  �سد  االأ�سبوع  منت�سف  يف  �سجله  الذي  بعد  تواليًا  ثانيًا  فوزًا 

4-2 يف لقاء موؤجل من املرحلة ال�سابعة.
قبل  حتقق  وال��ذي  ولفرهامبتون  على  تواليًا  ال�ساد�س  وبفوزه 
اأر�سنال اجلمعة املقبل يف الدور الرابع من م�سابقة الكاأ�س،  ا�ست�سافة 
رفع  جم��ددًا،  ال��دوري  يف  توتنهام  مع  باأ�سبوع  بعدها  يتواجه  اأن  قبل 
�سيتي ر�سيده اىل 45 نقطة يف املركز الثاين بفارق نقطتني عن اأر�سنال 
ال�سهر  االإ�سباين جوزيب غوارديوال يف 15  �سيكون خ�سم فريق  الذي 

املقبل يف مباراة موؤجلة من املرحلة الثانية ع�سرة.
وبعد �سيطرته التامة على اأجواء ال�سوط االأول، كوفئ مان �سيتي 
على جهوده بافتتاحه الت�سجيل يف الدقيقة 40 بكرة راأ�سية لهاالند 
يف  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  عر�سية  لتحويل  عاليًا  ارتقى  ال��ذي 

�سباك احلار�س الربتغايل جوزيه �سا.
وعزز هاالند النتيجة مطلع ال�سوط الثاين من ركلة جزاء اقتن�سها 
االأملاين اإيلكاي غوندوغان من الربتغايل نونو نيفي�س )50(، ثم اأكمل 
الثالثية بعد خطاأ فادح من احلار�س �سا الذي اأهدى الكرة للجزائري 
ريا�س حمرز فمررها ملهاجم بورو�سيا دورمتوند االأملاين ال�سابق الذي 

�سددها يف ال�سباك )54(.
ترتيب  ���س��دارة  يف  ه��دف��ًا   25 اىل  ر�سيده  بذلك  ه��االن��د  ورف��ع 
خالل  خا�سها  مباراة   19 يف  له  الرابعة  الثالثية  م�سجاًل  الهدافني، 
اأي  مو�سمه االأول يف الدوري املمتاز، وذلك يف اجناز مل يحققه �سابقًا 
الهولندي رود فان ني�ستلروي  العب، متفوقًا بفارق كبري على و�سيفه 

الذي احتاج اىل 65 مباراة لي�سل اىل اأربع ثالثيات.
معادلة  بعد ثالثية واحدة من  مباراة على  بعد 19  وبات هاالند 
الرقم القيا�سي الأكرب عدد ثالثيات يف مو�سم واحد يف الدوري املمتاز 

وامل�سجل با�سم األن �سرير مو�سم 1995-1996 مع بالكبرين روفرز.
خولن  االإ�سباين  امل��درب  فريق  ر�سيد  جتمد  ه��االن��د،  وبثالثية 
اأمام بورمنوث  ال�سابع ع�سر بفارق نقطة  املركز  لوبيتيغي عند 17 يف 
الثامن ع�سر ومثلها عن ثالث فرق اأمامه، بينها ليدز يونايتد املتعادل 

�سلبًا االأحد مع برنتفورد.

*وكاالت
واملالية  الفنية  �سوؤونها  ال��ق��دم،  لكرة  املحرتفني  اأن��دي��ة  بحثت 
االأربعاء  الكرة  احتاد  اأ�سدرها  التي   2023 الكروي  املو�سم  واأجندة 

املا�سي.
ال��ذي  ال���دوري  اأن��دي��ة املحرتفني يف االج��ت��م��اع  وت��ن��اول روؤ���س��اء 
تعانيه  وما  االأردن��ي��ة  الكرة  �سوؤون  اأب��رز  الوحدات  ن��ادي  ا�ست�سافه 

االأندية.
االأندية  روؤ�ساء  اأن  اإىل  الوحدات  لنادي  الر�سمي  املوقع  واأ�سار 
االأندية،  تخ�س  التي  امل�سائل  من  العديد  على  االجتماع  يف  عرجوا 
املحرتفني  اأندية  رابطة  باإن�ساء  البدء  على  االأندية  اإجماع  و�سط 
بنود  على  للرد  االحت���اد  وخماطبة  ب��ذل��ك،  ال��ك��رة  احت��اد  واإع���الم 
وجرى  الكرة  احتاد  مع  االأندية  روؤ�ساء  جمع  الذي  ال�سابق  االجتماع 
فيه تقدمي العديد من اال�ستف�سارات التي تعنى ب�سوؤون االأندية، و�سط 

انتظار االأندية لرد احتاد الكرة عليها حتى االآن.
ويف ختام االجتماع، توافقت االأندية على حتديد موعد االجتماع 

املقبل والذي تقرر اإقامته مطلع �سهر �سباط املقبل.

*وكاالت
االيراين  نظريه  اأمام  القدم  لكرة  لل�سباب  الوطني  املنتخب  خ�سر 
بنتيجة 1-2 يف املباراة الودية التي جرت االأحد على ملعب البرتاء 

مبدينة احل�سني لل�سباب.
املباراة  يف   0-2 اإي��ران  على  ف��از  لل�سباب  الوطني  املنتخب  وك��ان 

الودية االأوىل التي جرت اخلمي�س املا�سي على نف�س امللعب.
ال�سباب  منتخب  ا�ستعدادات  اإط��ار  يف  امل��ب��ارات��ان  هاتان  وت��اأت��ي 
للم�ساركة يف النهائيات االآ�سيوية التي تقام يف اأوزبك�ستان خالل اآذار 

املقبل.

*وكاالت
الزمالك  التقليدي  غرميه  على  كبريا  فوزا  االأهلي  النادي  حقق 
بثالثية نظيفة، ليبتعد ب�سدارة الدوري امل�سري، يف لقاء �سهد تفوقا 
ال�سوي�سري  للمدرب  اجليدة  االإدارة  بف�سل  االأحمر  للفريق  كبريا 
الفريق  يف  فرييرا  جي�سوالدو  الربتغايل  عك�س  على  كولر  مار�سيل 

االأبي�س.
املباراة �سهدت �ساعة كاملة بدون اأهداف و�سط اأداء متو�سط، لكن 
الن�سف �ساعة االأخرية اكت�ست باللون االأحمر وتفوق البطل التاريخي 
للدوري امل�سري على حامل اللقب يف اآخر مو�سمني لي�سجل بداية من 

الدقيقة 61 وحتى الوقت املحت�سب بدال من ال�سائع ثالثيته.

أسباب التفوق األمحر
فرييرا  الربتغايل  طريقة  م�ستغال  البداية  منذ  االأهلي  �سغط 
اأو  البناء  يف  املناف�س  اأخ��ط��اء  على  واالعتماد  للدفاع  ال��رتاج��ع  يف 
الثنائي  ومهارات  �سرعات  م�ستغال  املرتدات  ل�سن  الكرة  ا�ستخال�س 
اإمام عا�سور واأحمد �سيد “زيزو”، واأ�سفر ال�سغط االأحمر عن ارتباك 
للفريق االأبي�س لينجح رجال كولر يف �سنع 3 فر�س حمققة بال�سوط 

االأول رغم ندرة املحاوالت.
طريقة  وغ��ري  ال�سوطني،  بني  ما  ا�سرتاحة  من  االأه��ل��ي  ا�ستفاد 
لعبه متاما، ليحول اللعب اإىل االخرتاق من العمق مبا�سرة، وال�سماح 
وال�سربات  باملرتدات  دفاعاته  خلف  للعب  الكرة  بامتالك  للزمالك 
ال�سريعة كما كان يريد فرييرا اأن يفعل، وهو ما اأ�سفر عن الهدف االأول 

ملحمود عبد املنعم “كهربا«.
تقدم الزمالك للبحث عن هدف التعادل قوبل ب�سرا�سة هجومية 
اأكرب من النادي االأهلي ورغبة يف ح�سم املباراة، بنزول هداف الدوري 
الناحية  لتن�سيط  كهربا  من  ب��دال  �سريف  حممد  ال�سابق  امل�سري 
الهجومية لينجح يف ت�سجيل هدفني بلم�سات قوية مبا�سرة من داخل 

منطقة اجلزاء مل ينجح احلار�س حممد عواد يف التعامل معها.
اأي فوز،  ال�سلبية يف عام 2023 ليظل بال  نتائجه  الزمالك  وا�سل 
اأج��رى  ال��ذي  فرييرا  امل��درب  م�ستوى  تراجع  اأب��رزه��ا  كثرية  الأ�سباب 
من  بدال  �سيكاباال  م�ساركة  اأبرزها  القمة،  مباراة  يف  �سلبية  تغيريات 
�سيف اجلزيري، و�سيد عبد اهلل بدال من حممد عبد ال�سايف وم�سطفى 

الزناري بدال من عمرو ال�سي�سي.
منح املايل األيو ديانغ قوة كبرية خلط و�سط النادي االأهلي، وكان 
هجمات  بناء  يف  وامل�ساهمة  الزمالك  هجمات  تدمري  يف  رئي�سيا  �سببا 
االأهلي، لي�ستحق جائزة لقب املباراة، ومل يقل دور �سريكه يف الو�سط 

حمدي فتحي الذي جنح يف �سناعة هدفني.

مستقبل غامض
تراجع م�ستوى فرييرا وكرثة االنتقادات حول قراراته الفنية يف 
قرارا  التخاذ  الزمالك  نادي  اإدارة  جمل�س  دفع  والتغيريات  الت�سكيل 
الفريق،  مع  الربتغايل  املدرب  م�ستقبل  لبحث  املجل�س  بانعقاد  عاجال 

مع الكثري من التكهنات حول اإقالته اأو ف�سخ التعاقد بالرتا�سي.
ومن املنتظر اأن ي�سدر قرار يف اأي حلظة من مرت�سى من�سور رئي�س 
عقب  غام�سا  بات  الذي  الربتغايل  املدرب  م�سري  حول  الزمالك  نادي 

اخل�سارة الثقيلة من املناف�س التقليدي.
 26 بر�سيد  الرتتيب  ج��دول  يف  الرابع  املركز  يف  ظل  الزمالك   
نقطة، بينما ابتعد االأهلي بال�سدارة بر�سيد 34 نقطة، ليت�سع الفارق 

بني الفريقني اإىل 8 نقاط ل�سالح االأحمر.

زوجة داين األفي�س تخرج عن �شمتها

احتاد الكرة ينظم دورة دولية للحكام

*وكاالت
من  األفي�س  داين  الربزيلي  الالعب  زوج��ة  �سانز،  جوانا  طالبت 
و�سائل االإعالم احرتام خ�سو�سيتها، وذلك اإثر توقيف زوجها بتهمة 

االعتداء اجلن�سي على �سيدة يف بر�سلونة.
اح��رتام  منزيل  خ��ارج  االإع��الم  و�سائل  من  “اأطلب  �سانز:  وكتب 
خ�سو�سيتي يف هذا الوقت)...(لقد فقدت الركيزتني الوحيدتني يف 
البحث  اأريد اخل�سو�سية بدال من  التعاطف،  حياتي. ولدي قليل من 

عن الكثري من االأخبار عن اآالم االآخرين، �سكرا لكم«.
ون�سرت جوانا �سانز �سورة لها مع رفقة زوجها املقبو�س عليه بتهمة 
عبارة  مع  “اإن�ستغرام”  تطبيق  يف  ح�سابها  عرب  اجلن�سي،  االعتداء 

االنت�سار. وا�سعة  ملاركا  وفقا  “معا”. 
العب  األفي�س،  اتهمت  ال�سيدة  اأن  اإ�سبانية  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
اأ�سدقائها يف  مع  كانت  بها عندما  بالتحر�س  املك�سيكي حاليا،  بوما�س 

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

حدوث هذا الت�سرف.
ال�سابق  الظهري  باإر�سال  اإ�سباين  قا�س  اأمر  املا�سي،  اجلمعة  ويوم 

لرب�سلونة حيث يتم التحقيق معه بتهمة االعتداء اجلن�سي.
م�سايقة  دون  جيدا  وقتا  واأق�سي  اأرق�س  “كنت  ل�سحفيني:  وقال 
اأي �سخ�س. ال اأعرف هذه ال�سيدة... كيف ميكنني فعل ذلك المراأة؟ 

)بالطبع( ال«.
كاأ�س  يف  ي�سارك  برازيلي  العب  اأكرب  عاما(   39( األفي�س  واأ�سبح 
العامل حني ارتدى �سارة قيادة منتخب بالده اأمام الكامريون يف قطر 

ال�سهر املا�سي.
بطوالت  يح�سد  الع��ب  الأك��رث  القيا�سي  الرقم  األفي�س  ويحمل 

بر�سيد 43 لقبا على م�ستوى االأندية واملنتخب الوطني.

*وكاالت
 MA( اأعلن احتاد كرة القدم عن تنظيم الدورة الدولية للحكام
باإ�سراف االحتاد الدويل “فيفا” خالل �سباط املقبل،   )COURSE
مب�ساركة 35 حكما اأردنيا. وحدد االحتاد معايري امل�ساركة يف الدورة، 
والتي تت�سمن اأن يكون �سمن حكام االأكادميية االآ�سيوية، وال يتواجد 

�سمن القائمة الدولية، وال يتجاوز العمر 35 �سنة.
م�ستوى  لتعزيز  القدم  كرة  احتاد  م�ساعي  اإطار  يف  الدورة  وتاأتي 
واأداء احلكم االأردين يف اإدارة البطوالت املحلية واخلارجية، وزيادة 
اخلربات لديهم، بهدف اإعداد جيل من احلكام اجلدد للمرحلة املقبلة.

االأردين موايل 
اإىل الدوري العماين

يناير"...  يف  نزال  "ال 
هاالند يتجاوز حممد �شالح ويكتب التاريخ

الوحدات وخطاب.. من يطرق الباب؟

*وكاالت
�سيفه  على  ثمينا  ف��وزا  الن�سر  حقق 
التي  املباراة  يف  رد،   دون  بهدف  االتفاق، 
ملعب  على  االأحد،  م�ساء  الفريقني  جمعت 
مر�سول بارك �سمن مناف�سات اجلولة ال14 

من دوري رو�سن ال�سعودي للمحرتفني.
الربازيلي  الن�سر،  ن���ادي  جن��م  ج��ل    
تالي�سكا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
اإىل  ر�سيده  الن�سر  رفع  الفور  بهذا     .31
33 نقطة يف �سدارة الرتتيب، بينما جتمد 
املركز  يف  نقطة   16 عند  االتفاق  ر�سيد 

العا�سر.
كال  م��ن  �سريعا  االأول  ال�سوط  ج��اء   
الفريقني، وظهر رونالدو مبكرا عندما قام 
من  اخلام�سة  الدقيقة  يف  قوية  بت�سديدة 
دفاع  اأبعدها  اجل��زاء  منطقة  ح��دود  على 

االتفاق.

 وكاد االتفاق اأن يفتتح الت�سجيل عند 
اخلاطئ  اخل���روج  بعد   ،)11( الدقيقة 
املهاجم  اأن  اإال  العقيدي،  الن�سر  حلار�س 

نيكاتي ف�سل يف ا�ستغالل الفر�سة.
تالي�سكا  اأندر�سون  الربازيلي  ومتكن   
راأ�سية  ب�سربة  للن�سر  ال��ت��ق��دم  منح  يف 
عبداملجيد  زميله  من  متقنة  عر�سية  بعد 

ال�سليهم يف الدقيقة )31(.
اإدراك  االت��ف��اق  ذل���ك  ب��ع��د   وح����اول 
ت�سكيل  يف  ف�سل  هجومه  اأن  اإال  التعادل، 
با�ستثناء  الن�سر،  مرمى  على  خطورة  اأي 
نهاية  قبل  الكويكبي  حممد  من  ت�سديدة 
لها  وت�����س��دى  ب��دق��ائ��ق،  االأول  ال�����س��وط 

العقيدي ب�سهولة.
 ومع بداية ال�سوط الثاين �سن الن�سر 
ه��ج��وم��ا ك��ا���س��ح��ا ع��ل��ى م��رم��ى االت��ف��اق، 
عن  ال��دف��اع  يف  فيكتور  ب��اول��و  وا�ستب�سل 

الت�سديدات،  من  لوابل  وت�سدى  م��رم��اه، 
مارتينز، وعبداملجيد  بيتي  باأقدام  جاءت 

ال�سليهم، واأخريا الربازيلي تالي�سكا.
  وعند الدقيقة 65 دفع رودي جار�سيا، 
مدرب الن�سر باأمين يحيى و�سامي النجعي، 
عبدالرحمن  و  مارتينيز  بيتي  عن  عو�سا 
لت�سجيل  ال�سغط  زي��ادة  اأج��ل  من  غريب، 

الهدف الثاين.
االتفاق  بدفاع  كري�ستيانو  وتالعب    
عند الدقيقة 78، و�سدد كرة اأر�سية قوية 

اأبعدها حار�س االتفاق ب�سعوبة.
دفع  ب��دق��ائ��ق  ال�����س��وط  نهاية  وق��ب��ل   
باتري�س كارتريون، مدرب االتفاق، باأحمد 
وروبن  الغامدي  في�سل  عن  بدال  الغامدي، 
فريقه  اأداء  حت�سني  حم��اوال  كواي�سون، 
تتغري،  املباراة مل  نتيجة  اأن  اإال  الهجومي، 

ليطلق احلكم �سافرته معلنا فوز الن�سر.

هاالند مينح مان �شيتي فوزا ثمينا 
بانتظار هدية مان يونايتد

اأندية املحرتفني جتتمع يف الوحدات لبحث 
حت�شرياتها للمو�شم الكروي اجلديد

منتخب ال�شباب يخ�شر 
اأمام نظريه االيراين

قمة االأهلي والزمالك.. 
5 اأ�شباب وراء ت�شونامي املارد االأحمر
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*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
 اأيد احلوار الوطني الذي اأجراه املجل�س 
االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي ح���ول خ��ارط��ة 
من  عدد  واإلغاء  دمج  العام،  القطاع  حتديث 
وزارة  اإلغاء  با�ستثناء  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات 

العمل.
النقل  وزارت������ي  دم���ج  ف��ك��رة  وح��ظ��ي��ت 
واالأ�سغال العامة واالإ�سكان، ووزارتي الرتبية 
والتعليم مع التعليم العايل، ووزارتي ال�سباب 
الذي  احل��وار  يف  امل�ساركني  بتاأييد  والثقافة 
املجل�س  رئي�س  االثنني،  اليوم  نتائجه  اأعلن 
مو�سى  الدكتور  واالجتماعي  االقت�سادي 
وزارة  اإلغاء  فكرة  حتظ  مل  حني  يف  �ستيوي، 
الداخلية  وزارتي  على  مهامها  وتوزيع  العمل 

والرتبية بالتاأييد.
الغالبية  اأي��دت  احل��وار،  نتائج  وبح�سب 
ال�ساحقة من امل�ساركني، اإن�ساء وزارة االت�سال 
ا�ستطالع  يف  80ب��امل��ئ��ة  بن�سبة  احل��ك��وم��ي، 
وبن�سبة  املجتمعي،  احل���وار  يف  امل�����س��ارك��ني 

95باملئة للقيادات احلكومية .
كما اأيدت الغالبية امل�ستطلعة دمج وزارتي 
لت�سبح  واالإ�سكان  العامة  واالأ�سغال  النقل 
وزارة خدمات البنية التحتية ملا له من اأهمية 
التن�سيق  وزي��ادة  التحتية  البنية  تطوير  يف 
بني اجلهات املعنية وبن�سبة 81 باملئة، بينما 
احلكومية  للقيادات  بالن�سبة  النتائج  جاءت 
املعاك�س،  باالجتاه  العليا(  االإدارة  )موظفو 
اإذ عار�س االأغلبية عملية الدمج بن�سبة 58 

باملئة.
وحظيت فكرة دمج وزارة الرتبية والتعليم 
مع وزارة التعليم العايل واإن�ساء وزارة الرتبية 
وتنمية املوارد الب�سرية، واإلغاء وزارة التعليم 
العايل بدعم اأكرث من الثلثني من امل�ساركني يف 
باملئة،  امل�ساركني70  ا�ستطالع  ح�سب  احلوار، 
اأرباع 77 باملئة يف ا�ستطالع  واأكرث من ثالثة 

القيادات احلكومية.
موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  دم��ج  حظي  كما 
امل��ه��ارات  تطوير  هيئة  م��ع  ال��ع��ايل  التعليم 
التعليم  يف  اخل����رباء  م��ن  خ��ا���س  ب��اه��ت��م��ام 
�ساركوا  الذين  اجلامعيني  واالأ�ساتذة  العايل 
واالخت�سا�س(  التخ�س�س  )بحكم  احلوار  يف 
اأكرث من بقية امل�ساركني يف جل�سات احلوار يف 

جميع املحافظات.
ال��ب�����س��ري��ة ج���اءت  امل������وارد  ويف حم���ور 
خمرجات احلوار موؤيدة تاأييدًا كبريًا الإلغاء 
اأدواره  وت��غ��ي��ري  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  دي����وان 
املدنية  اخل��دم��ة  هيئة  واإن�����س��اء  احل��ال��ي��ة، 
الرقابي  ال��دور  تعظيم  مع  العامة  واالإدارة 

للهيئة.
ثلثي  م��ن  غالبية  ال��دي��وان  اإل��غ��اء  واأي���د 
امل�ستطلعني 62 باملئة وغالبية �سبه مطلقة يف 
ا�ستطالع القيادات احلكومية يف القطاع العام 

87 باملئة.
وع���ار����س 61 ب��امل��ئ��ة م��ن امل�����س��ارك��ني يف 
وزارة  اإلغاء  احلكومية  والقيادات  املحافظات 
الداخلية  وزارة  على  مهامها  وتوزيع  العمل 
وتنمية  الرتبية  ووزارة  العمل(  )ت�ساريح 
)موؤ�س�سة  امل�ستحدثة  الب�سرية  امل����وارد 
واملتعدد  احل��ي��وي  ل��ل��دور  املهني(،  التدريب 

الذي تقوم به.
ووافق الغالبية من امل�ساركني يف احلوارات 
احلكومية  القيادات  اإىل  اإ�سافة  املجتمعية، 
بن�سبة  والثقافة  ال�سباب  وزارت��ي  دمج  على 

احلكومية  والقيادات  باملئة،   87 املحافظات 
82 باملئة.

وبخ�سو�س تبني الالمركزية يف التعيني، 
احلوارية  اجلل�سات  يف  امل�ساركني  اآراء  كانت 
م��وؤي��دة ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه مل��ا ل��ه م��ن اأه��م��ي��ة يف 
به  املعمول  التعيني  اآلية  وتطوير  حتديث 
وان  رقابي  دور  للهيئة  يكون  اأن  على  حاليا 

يكون التعيني مبنيا على الكفاءة.
الثقافة  تعزيز  اأهمية  امل�ساركون  واأك��د 
القطاع  يف  للموظفني  وامل�سوؤولية  املوؤ�س�سية 
التعيينات،  يف  ال��ك��ف��اءة  واع��ت��م��اد  ال��ع��ام، 
تقدمي  يف  واملح�سوبية  الوا�سطة  وحماربة 
على  االرتكاز  و�سرورة  للمواطنني  اخلدمات 

مبداأ املكافاأة مقابل االإجناز.
ويف حم���ور اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، اي��د 
والقيادات  املحافظات  ا�ستبيان  يف  امل�ساركون 
احلكومية اأهمية الو�سول اإىل حكومة رقمية 
بن�سبة 94 باملئة و97 باملئة من امل�ساركني على 
م�ستوى  اأهمية يف حت�سني  من  له  ملا  الرتتيب، 
من  واحل���د  للمواطنني،  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

الوا�سطة واملح�سوبية والف�ساد.
ك��م��ا اأي���د 89 ب��امل��ئ��ة م��ن امل�����س��ارك��ني يف 
يف  امل�ساركني  م��ن  باملئة  و100  املحافظات 
اأهمية  على  احلكومية  القيادات  ا�ستبيان 

التحول الكامل للمدفوعات.
واأي�����دوا اأه��م��ي��ة حت�����س��ني االإج�����راءات 
مع  املبا�سر  التما�س  ذات  اخلدمات  وتطوير 
نظرا  التحتية  البنية  وتطوير  املواطنني، 
لتعدد املن�سات التي تقدم اخلدمات احلكومية 

وتفاوت جودة البنية التحتية بني املناطق.
وبني �ستيوي، اأن امل�ساركني باحلوار اأثاروا 
ت�سملها  مل  التي  املهمة  الق�سايا  م��ن  ع��ددا 

خارطة حتديث القطاع العام.
واحلوكمة  التنظيمي  الهيكل  حمور  ففي 
اأث����اروا اأ���س��ب��اب وم����ربرات ال��دم��ج واالإل��غ��اء 
احلوكمة  وم��ب��ادئ  وامل��وؤ���س�����س��ات،  ل���ل���وزارات 
الهيئات  وا�ستثناء  والتقييم،  التنفيذ  يف 
عمان  واأمانة  والبلديات  امل�ستقلة  واملوؤ�س�سات 
ووزارة ال�سحة من الهيكلة، وتطوير الهياكل 
ل��ل��وزارات،  املوؤ�س�سي  واالأداء  التنظيمية 
ووج����ود خ��ط��ة اإ����س���الح م���ايل ت��ت��زام��ن مع 

االإ�سالح االإداري.
اأ���س��اروا  ويف حم���ور امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة، 
والو�سف  التعيني  واأ�س�س  معايري  غياب  اإىل 
وفجوة  واملكافاآت  احلوافز  ونظام  الوظيفي 
ال��روات��ب ب��ني امل��وظ��ف��ني يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، 
وا�ستمرارية  العاملة  القيادات  وا�ستقرار 
اخلارطة  �ستتبناها  التي  واالإجراءات  العمل 
القيادات  ومتكني  امل����راأة،  م�ساركة  ل��زي��ادة 
ال�سابة واآلية تنفيذ املبادرات التي ت�سمنتها 

اخلارطة.
التنفيذية  اخلطط  غياب  اإىل  ولفتوا 
وال��رتك��ي��ز على  يف اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، 
اخل��دم��ات  نوعية  حت�سني  م��ن  ب��دال  ال��دف��ع 
وت�سهيل االإجراءات على املواطنني وهند�سة 
املقدمة  اخل��دم��ات  وتكاملية  االإج�����راءات 
للمواطنني بني جميع اجلهات، والتن�سيق بني 
مبادرات  لوجود  التحديث  خطط  خمرجات 
وخارطة  االقت�سادي  التحديث  خطة  يف 
ناحية  م��ن  تختلف  ال��ع��ام  القطاع  حت��دي��ث 
الفرتة الزمنية لتنفيذها، والثقافة الرقمية 

واآلية التعامل مع كبار ال�سن وذوي االإعاقة.
احلوارات  عن  نتج  اأنه  اإىل  �ستيوي  واأ�سار 

ا�ستطالع  ونتائج  النقا�سية،  اجلل�سات  خالل 
الق�سايا  م��ن  العديد  واال�ستبانات  ال���راأي 
حتديث  خارطة  تت�سمنها  مل  التي  االأخ��رى 
اأه��م��ه��ا مركزية  ال��ع��ام، وال��ت��ي م��ن  ال��ق��ط��اع 
باتخاذها،  املعنية  اجلهات  وتعدد  القرارات 
تنفيذ  على  �سترتتب  التي  املالية  واالآث���ار 
اخلطة وم�سادر متويلها واالأبعاد االجتماعية 
ووزارة  التحتية  البنية  وتطوير  للخارطة، 
ومعايري  واآليات  والبلديات  املحلية  االإدارة 
وحمايتها  وحت��ف��ي��زه��ا  ال��ك��ف��اءات  ان��ت��ق��اء 
والتعاقب  واالإح��الل  ال�سالحيات  وتفوي�س 
التحديث  روؤي����ة  م��ع  وال���رب���ط  ال��وظ��ي��ف��ي 

االقت�سادي وحتديد التقاطعات بينهما.
اطلقه  ال���ذي  الوطني  احل���وار  اأن  وب��ني 
ت�سكيل  اإىل  هدف  املا�سي   9/21 يف  املجل�س 
ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ح���ول اخل���ط���ة، وم��دخ��اًل 
للتو�سيات واملقرتحات واالأفكار العلمية التي 

�ستطرح خالل هذه اجلل�سات.
منهجية  ات��ب��ع  املجل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
موحدة يف اختيار الفئات امل�ساركة يف احلوار 
والتي  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  الوطني 
من  والوطنية  املحلية  القيادات  من  تكونت 
الهيئات املنتخبة يف املحافظات، والتي �سملت 
اأع�ساء جمل�س النواب، وجمال�س املحافظات، 
العمالية  وال��ن��ق��اب��ات  البلدية،  واملجال�س 
اإ�سافة  والتجارة،  ال�سناعة  وغرف  واملهنية، 

اإىل احلاكم االإداري )املحافظ(.
اأع�ساء  امل�ستهدفة  الفئات  ت�سمنت  كما 
جمال�س االأعيان، والوزراء والنواب ال�سابقني، 
وروؤ�ساء اجلامعات واأع�ساء الهيئة التدري�سية 
اجلامعات  طلبة  اإىل  اإ�سافة  املتخ�س�سني، 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف كل حمافظة.
�ستيوي  بح�سب  احل��وار،  منهجية  ورك��زت 
والتي  الوطني  للحوار  جل�سات  عقد  على 
للمكونات  املرجعية  االأوراق  باإر�سال  َمت  ُنظِّ
الثالثة خلارطة الطريق قبل موعد احلوار، 
وعر�س اأهم مكونات اخلطة على امل�ساركني يف 
اجلل�سة، واإجراء حوار مفتوح حول املبادرات 
على  ا�ستبيان  توزيع  مت  كما  فيها،  املو�سوعة 
املبادرات املوجودة يف  اأهم  امل�ساركني مت�سمنًا 

اخلطة.
للحوار  من�سة  فتح  املنهجية  ت�سمنت  كما 
ومن�سات  للمجل�س  االإل��ك��رتوين  املوقع  على 
التوا�سل االجتماعي حول عدد من املبادرات 
غري  ا�ستطالع  )ه��ذا  حم���ددة،  زمنية  ومل���ّدة 
االعتماد  دون  به  اال�سرت�ساد  و�سيتم  علمي 
عليه(، اإذ بلغ عدد الذين �ساركوا يف النقا�س 

على موقع املجل�س 719 م�ساركًا وم�ساركة.
ومت كذلك اإجراء حتليل ملخرجات خطة 
التي  االأول��وي��ات  حتليل  خالل  من  التحديث 
حددتها اخلطة، واإجراء تقييم اإ�سايف لبع�س 
وخطوات  منهجية  اتباع  مت  كما  الق�سايا. 
حم����ددة يف حت��ل��ي��ل خم���رج���ات اجل��ل�����س��ات 
اآراء  اإىل  الردود  ت�سنيف  ت�سمنت  احلوارية 
خمرجات  وحتليل  وا�ستف�سارات،  ومقرتحات 

احلوار بعد الت�سنيف.
اأمني عام  وحتدث خالل املوؤمتر ال�سحفي 
الدكتور  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س 
مرتي مدانات عن اأهمية احلوار الوطني الذي 
القطاع  املجل�س حول خارطة حتديث  اجراه 
احل��وار  الإجن���اح  املجل�س  عمل  وال��ي��ة  ال��ع��ام 
جتويد  �ساأنها  م��ن  مهمة  بنتائج  واخل���روج 

اخلارطة.

االقت�شادي واالجتماعي يوؤيد اإلغاء
 ودمج عدد من الوزارات با�شتثناء العمل

ال�شمان: احلد االأدنى لالأجور 
)271( دينارا للعام 2023 

مذكرة تفاهم بني الطاقة و�شركة 
املجرة ال�شتغالل ال�شخر الزيتي 

وزيرة اال�شتثمار وال�شفري القطري 
يبحثان العالقات الثنائية

املركزي يحدد �شقوفا جديدة للمدفوعات 
الالتالم�شية بـ 300 دينار كحد اق�شى يوميا 

برامج  والت�شغيل” يطلق  “التنمية 
متويلية جديدة بقيمة 4 ماليني دينار

�شحن  حمطة   92 الطاقة":  "هيئة 
لل�شيارات الكهربائية قيد االإن�شاء

*عمان 
القرار  تطبيقها  عن  االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
ال�سادر عن اللجنة الثالثية ل�سوؤون العمل واملت�سمن زيادة احلد االأدنى 
الت�سخم  ن�سبة  يعادل  مبا   )2025-2024-2023( ل��الأع��وام  لالأجور 
اأن حتت�سب هذه الن�سبة لكل �سنة  ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية وعلى 
لكل  ال�سابقة  ع�سر  االإحدى  لالأ�سهر  الت�سخم  لن�سبة  وفقًا  ال�سنوات  من 

�سنة. 
اأن  االإعالمي  مركزها  عن  �سادر  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وبينت 
احلد االأدنى لالأجور وفقًا لقرار اللجنة الثالثية ل�سوؤون العمل ال�سابق 
)260( دينارا، ومبا اأن ن�سبة الت�سخم لالأ�سهر االإحدى ع�سر االأوىل من 
العام املا�سي 2022 بلغت )4.22%( فاإن احلد االأدنى لالأجور اخلا�سعة 

القتطاع ال�سمان االجتماعي لعام 2023 �سوف ي�سبح )271( دينارا.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اإىل اأنه يخ�سع لقانون ال�سمان االجتماعي كل من 
مدة  كانت  ومهما  اجلن�سية  ب�سبب  متييز  اأي  دون  �سنة  ع�سر  �ستة  اأكمل 
العقد اأو �سكله واأيًا كانت طبيعة االأجر �سريطة اأن ال يقل االأجر الذي 
اأ�سا�سه عن احلد االأدنى لالأجور املعتمد وفقًا  حتت�سب اال�سرتاكات على 

لقانون العمل النافذ.

*عمان 
امل��ج��رة  ���س��رك��ة  م��ع  امل��ع��دن��ي��ة  وال���رثوة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ع��ت 
تفاهم  م��ذك��رة  االث��ن��ني،  الطبيعية  وامل����وارد  ال��زي��ت��ي  لل�سخر 
م�ساحتها  ار�س  على  اللجون  منطقة  يف  الزيتي  ال�سخر  ال�ستغالل 

مربعا. كيلومرتا   15
�سالح  ال��دك��ت��ور  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي���ر  امل��ذك��رة  ووق���ع 
اخلراب�سة، ومدير عام �سركة املجرة لل�سخر الزيتي واملوارد الطبيعية 
بهجت  ال���وزارة  يف  امل�ساريع  مديرية  مدير  بح�سور  الفاخوري،  عماد 
وعن  �سعادة،  هنادي  الزيتي  ال�سخر  م�ساريع  ق�سم  ورئي�س  ال��ع��دوان 
�سمري  املديرين  لوؤي عمي�س وهيئة  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سركة 

عيا�س وحممد الزعبي.
املذكرة  اأهمية  التوقيع،  عقب  ت�سريح  يف  اخلراب�سة  الوزير  واكد 
القطاع  الأهمية  املعدنية  ال��رثوات  على  للرتكيز  ال��وزارة  توجه  اطار  يف 
يف حتقيق قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني وتعزيز م�ساهمته يف الناجت 
املحلي االإجمايل والتو�سع يف فر�س العمل خا�سة يف مناطق اال�ستك�ساف 

والتعدين.
ب��اأق��رب وق��ت  ال��ع��م��ل  ال�����س��رك��ة  م��ب��ا���س��رة  اأه��م��ي��ة  وا���س��ار اىل 
ال��ذي  ب��امل�����س��روع  ال��ع��م��ل  م�ستقبل  عليها  يبنى  بنتائج  ل��ل��خ��روج 
بنهايته  تقدم  عامان  مدته  ا�ستك�سايف  برنامج  تنفيذ  على  ين�س 
من  النفط  تقطري  مل�سروع  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سة  ال�سركة 

الزيتي. ال�سخر 
وقال، اإن قطاع التعدين يف اململكة ي�سهد نقلة نوعية بعد ان وقعت 
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية العام املا�سي 7 مذكرات تفاهم مت خاللها 
على  وبقوة  االأردن  لو�سع  م�سعى  يف  التحويلية  ال�سناعات  على  الرتكيز 

خارطة التعدين االإقليمية وحتى العاملية.
واأ�ساف، ان هذا امل�سعى ي�ستجيب جلهود اإعادة الزخم للقطاع الذي 
عالية  �سناعية  قيمة  ذو  باأنه  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  عرفته 
ويجري العمل على م�ساعفة م�ساهمته يف الناجت املحلي االإجمايل بناء 
على النتائج املوؤملة التي مت التو�سل اإليها لغاية االآن من خالل مذكرات 

التفاهم املوقعة.
بقيمة  الوطني  االقت�ساد  رفد  يف  القطاع  اأهمية  اخلراب�سة  واكد 
التنمية  حتقيق  جهود  يف  ي�سهم  مبا  العمل  فر�س  يف  والتو�سع  م�سافة 

امل�ستدامة.
اجلدوى  بدرا�سات  �ستبداأ  ال�سركة  اإن  الفاخوري،  قال  جانبه  من 
على  اللجون  منطقة  يف  اال�ستك�ساف  اأعمال  خالل  من  االقت�سادية 
الزيتي  ال�سخر  ال�ستغالل  مربعا  كيلومرتا   15 م�ساحتها  ار����س 
العاملية،  انيفيت  �سركة  مع  بالتعاون  التقطري  تكنولوجيا  بوا�سطة 
ال��ع��م��ل لفنيني  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د  ف��ت��ح  امل�����س��روع يف  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا 

اأردنيني. واأخ�سائيني 
واأو�سح انه وبناء على نتائج درا�سات اجلدوى، �سيتم توقيع اتفاقية 
بالدعم  م�سيدا  الزيتي،  ال�سخر  ا�ستغالل  خالل  من  باالإنتاج  م�ساركة 
مهامها  وت�سهيل  لل�سركة  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  قدمته  الذي 

حتى الو�سول اإىل مذكرة التفاهم.

*عمان 
بحثت وزيرة اال�ستثمار خلود ال�سقاف، خالل لقائها ال�سفري القطري 
لدى اململكة ال�سيخ �سعود بن نا�سر بن جا�سم اآل ثاين، العالقات الثنائية 

بني البلدين، و�سبل دعمها وتطويرها خا�سة يف جماالت اال�ستثمار.
البلدين  تربط  التي  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  ال�سقاف  واأك���دت 
جاللة  قبل  من  به  حتظى  التي  واالهتمام  الرعاية  بف�سل  ال�سقيقني، 
امللك عبد اهلل الثاين واأخيه �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، م�سرية 
حيث  م�سرتكة،  منافع  لها  اململكة  يف  القطرية  اال�ستثمارات  اأن  اإىل 

�ساهمت يف رفد االقت�ساد الوطني وكانت اإيجابية للم�ستثمر القطري.
وا�ستعر�ست اأهم االإ�سالحات االقت�سادية التي اأف�ست اإىل تطورات 
اجلهة  لتكون  اال�ستثمار  وزارة  كاإن�ساء  االقت�سادية،  املجاالت  يف  مهمة 
اململكة،  يف  لال�ستثمار  الرئي�سة  واملرجعية  اال�ستثماري  بامللف  املعنية 
اجلديد،  اال�ستثمارية  البيئة  قانون  مزايا  الأهم  التطرق  اإىل  اإ�سافة 
عالية  تناف�سية  ت�سكل  والتي  اململكة،  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  واأه��م 

للم�ستثمرين.
االأردنية،  القطرية  بالعالقات  جهته،  من  القطري،  ال�سفري  واأ�ساد 
م�سريا اإىل اأنها عالقات تتنامى كل يوم وت�سهد تطورات وا�سعة ومتعددة 

اجلوانب يف خمتلف املجاالت.
جم��االت  بتعزيز  قطر  دول���ة  توليه  ال���ذي  االه��ت��م��ام  اإىل  ول��ف��ت 
اأبعد  اإىل  فيه  التو�سع  على  احلر�س  عن  ف�ساًل  البلدين،  بني  اال�ستثمار 
اإىل جانب تعزيز  الدولتني،  احلدود ما ي�سكل رافدًا حيويًا القت�سادات 

العالقات الثنائية.
مبلياري  تقدر  االأردن  يف  القطرية  اال�ستثمارات  حجم  اأن  واأ�ساف 
دوالر يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك الطاقة، والعقارات، والبور�سة، 

والبنوك، واخلدمات ال�سياحية، وقطاعات اأخرى.

*عمان-حممد عضيبات
ال�سحن  نقاط  قلة  من  الكهربائية  ال�سيارات  مالك  من  كثري  ي�ستكي 

اخلارجية املخ�س�سة لهذا النوع من ال�سيارات يف حمطات املحروقات.
عدد من اأ�سحاب ال�سيارات الكهربائية اأفادوا ل�”�سدى ال�سعب” باأنهم 
يق�سون ما بني �ساعة اإىل �ساعتني للح�سول على “دور �سحن” يف كل مرة 

يحتاجون ل�سحن �سياراتهم خارج املنزل. 
الذي  اإىل االزدحام  امل�سكلة  ال�سيارات هذه  اأ�سحاب  وعزى عدد من 
مقارنة  املحروقات  حمطات  على  املوزعة  ال�سحن  نقاط  قلة  ت�سببه 

باالإقبال الكبري عليها. 

 54 حمطة شحن يف اململكة
واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
ال�سحن  حمطات  ع��دد  اإن  ال�سعب”  ل�”�سدى  ال�سعايدة  زي��اد  املهند�س 
الهيئة بلغت 54 حمطة  امل�سغلة حاليا وحا�سلة على رخ�س ت�سغيل من 
مناطق  خمتلفة  يف  موزعة  خا�سة  حمطة  و13  عامة  حمطة   41 منها 
الواحدة،  املحطة  على  �ساحن  من  اأكرث  تركيب  اإمكانية  موؤكدًا  اململكة، 
االإن�ساء حا�سلة على ت�ساريح  �سحن قيد  اإىل وجود 92 حمطة  اإ�سافة 
اإن�ساء للمحطة وتعمل حاليا على ا�ستكمال االإجراءات الالزمة للح�سول 
ويف  للهيئة  ق��دم  طلب   39 واأن  اخلدمة  لتقدمي  الت�سغيل  رخ�س  على 

مرحلة ا�ستكمال اإجراءات احل�سول على ت�سريح االإن�ساء.
املركبات  �سحن  اأن�سطة  ترخي�س  تعليمات  اإن  ال�سعايدة  وب��نّي 
اإن�ساء  لغايات  للهيئة  بطلب  التقدم  من  �سخ�س  اأي  متكن  الكهربائية 
حمطة  داخ��ل  يف  عامة  املحطة  كانت  ���س��واء  �سحن  حمطة  وتركيب 
اأو  العامة،  االأماكن  يف  موجودة  �سحن  كمحطات  خارجها  اأو  املحروقات 

كانت املحطة خا�سة يف مكان �سكنه اأو عمله.

توفري نقاط الشحن شرط إلزامي على حمطات الوقود
األزمت حمطات املحروقات التي  اإن الهيئة  وذكر املهند�س ال�سعايدة 
داخلها،  كهربائية  مركبات  �سحن  حمطة  بتوفري  حديثا  اإن�ساوؤها  يتم 
ح�سب ال�سروط واملتطلبات املعتمدة من الهيئة، منذ عام 2019، بحيث 
التزامها  من  للتاأكد  املرخ�سة  املحطات  ب�سكل دوري على  الهيئة  تراقب 

بت�سغيل حمطة ال�سحن الكهربائية وتقدمي اخلدمة.
للمواطن  تتيح  اإلكرتونية  خدمة  توفري  على  تعمل  الهيئة  اأن  الفتًا 
اإمكانية التقدم بطلب ترخي�س ملحطة �سحن عامة اأو خا�سة من خالل 

املوقع االإلكرتوين للهيئة بهدف ت�سهيل االإجراءات.

»قطاع متاح لالستثمار«
قطاع  يف  اال�ستثمار  طلبات  ت�ستقبل  الهيئة  اإن  ال�سعايدة  وذك��ر 
يرغبون  مواطنني  اأو  م�ستثمرين  من  �سواء  الكهربائية  املركبات  �سحن 
باال�ستثمار يف هذا املجال، وتقوم الهيئة بدرا�سة اأي طلبات تردها لهذا 
وال�سروط  والتنظيمية  الت�سريعية  االأط��ر  �سمن  اال�ستثمار  من  النوع 
الالزمة التي يجب توفرها يف املحطة، ويف حال انطبقت ال�سروط يتم 
منح الت�ساريح والرخ�س ملمار�سة هذا الن�ساط خالل اأ�سبوعني من اكتمال 
من  اأ�سابيع  وثالثة  اخلا�سة  الكهربائية  املركبات  �سحن  ملحطة  الطلب 

اكتمال الطلب ملحطة ال�سحن العامة.

*عمان 
�سمح البنك املركزي جلميع البنوك العاملة يف اململكة و�سركات الدفع 
الالتالم�سية،  املدفوعات  حلركات  جديد  �سقف  بتحديد  االإلكرتوين 
ال  واأن  اأردين،  دينار   100 ال��واح��دة  احلركة  قيمة  تتجاوز  ال  بحيث 
اإبقاء  مع  دينار،   300 الواحد  اليوم  يف  احلركات  قيمة  جمموع  يتجاوز 
الالتالم�سية  الدفع  حركات  لقيم  االأق�سى  احلد  بتحديد  للعميل  احلق 
يتم  التي  االآليات  خالل  من  بها  امل�سموح  االإجمالية  اأو  الواحدة  �سواء 

توفريها من قبل البنوك وال�سركات امل�سدرة الأدوات الدفع.
لرغبات  وتلبية  االأردين  ال�سوق  الحتياجات  ا�ستجابة  ذلك  وجاء 
يف  وال�سهولة  املرونة  من  املزيد  اإعطاء  جانب  اإىل  املاليني،  امل�ستهلكني 
تنفيذ اأوامر الدفع با�ستخدام االأدوات االإلكرتونية التي تدعم خا�سية 
قبل  من  كبري  ب�سكل  عليها  االعتماد  �سوء  يف  ا  خ�سو�سً الالتالم�سية، 
العمالء يف تنفيذ مدفوعاتهم لدى التجار ومبا ي�سمل قدرتهم على تنفيذ 

مدفوعاتهم الالتالم�سية خارج اململكة.
الدفع  عمليات  هي  الالتالم�سية  املدفوعات  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
دون  البطاقات  واأ�سهرها  الدفع  اأدوات  با�ستخدام  تنفيذها  يتم  التي 
احلاجة اإىل الطلب من العميل اإدخال البطاقة يف اجلهاز املخ�س�س للدفع 
واملتوافر لدى التاجر واالكتفاء بتقريب البطاقة اإىل اجلهاز املخ�س�س 

للدفع.
و�سّرح حمافظ البنك املركزي الدكتور عادل ال�سرك�س باأن املدفوعات 
الالتالم�سية يف اململكة �سهدت منًوا غري م�سبوق بعد قيام املركزي بنهاية 
بعدم  االإل��ك��رتوين  الدفع  و�سركات  البنوك  جميع  ب��اإل��زام   2020 ع��ام 
تدعم  ال   )POS( املدفوعات  قبول  اأجهزة  توفري  اأو  بطاقات  اإ�سدار 
جميع  با�ستبدال  كذلك  وتوجيههم  الالتالم�سية،  املدفوعات  خا�سية 
البطاقات التي بحوزة العمالء واالأجهزة املتوافرة لدى التجار باأخرى 
تدعم هذه اخلا�سية، اإىل جانب ارتفاع م�ستويات الوعي والثقافة املالية 

للم�ستهلكني املاليني والتجار جتاه هذا النوع من املدفوعات.
ال�سوق  يف  امل�سدرة  الدفع  بطاقات  عدد  ب��اأن  ال�سرك�س  ح  و�سّ وكما 
االأردين قد بلغت مع نهاية عام 2022 ما يزيد على 5.7 مليون بطاقة 
بوا�سطتها  والتي ميكن  الالتالم�سية،  املدفوعات  جميعها تدعم خا�سية 
ما  خالل  من  التجاري  القطاع  ل�سالح  االإلكرتوين  الدفع  عمليات  تنفيذ 
األف نقطة بيع تدعم هذه اخلا�سية ومنت�سرة يف جميع  يزيد على 69 

حمافظات اململكة.
ال�سوق  يف  املنفذة  الالتالم�سية  املدفوعات  قيم  اإجمايل  بلغ  كما 
االأردين با�ستخدام البطاقات 1.4مليار دينار اأي ما ن�سبته 37 باملئة من 
اإجمايل قيم عمليات الدفع االإلكرتوين املنفذة ل�سالح القطاع التجاري.

*عمان 
اجتماع،  خ��الل  والت�سغيل،  التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�س  اأطلق 
برئا�سة وزير ال�سناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يو�سف حممود 
 ،  2023 لعام  دينار  ماليني   4 بقيمة  جديدة  متويلية  برامج  ال�سمايل، 

ت�ساف اإىل 16 مليون دينار للربامج التمويلية احلالية.
وقال مدير عام ال�سندوق من�سور الوريكات لوكالة االأنباء االأردنية 
متكني  برنامج  ت�سمل،  اجلديدة  التمويلية  الربامج  اإن  االثنني،  )برتا( 
اأن  مبينا  ال�سندوق،  ملقرت�سي  االقت�سادي  التمكني  وبرنامج  امل���راأة، 
الربامج اجلديدة التي اأقرها جمل�س االإدارة تاأتي �سمن روؤية التحديث 

االقت�سادي التي تنفذها احلكومة.
يقدمها  التي  للخدمات  امل�ستمرين  والتح�سني  التطوير  اأن  واأو�سح 
ال�سندوق ت�سب يف م�سلحة املواطنني وحتقق اأهداف ال�سندوق وغايته 
العمل  فر�س  على  واملحافظة  ج��دي��دة،  عمل  فر�س  توفري  حيث  م��ن 
معايري  ت�سمنها  الربامج  هذه  مييز  ما  اأن  اإىل  م�سريا  القائمة،  للم�ساريع 

مي�سرة و�سعر مرابحة تف�سيلي و فرتات �سداد وفرتات �سماح منا�سبة.
وبني الوريكات اأن ال�سندوق اأطلق برنامج لتمكني املراأة االقت�سادي 
الوطنية  اجلهود  وتعزيز  االقت�سادية  الناحية  من  م�ساركتها  لزيادة 
تف�سيلي  مرابحة  و�سعر   ، املجتمع  يف  واأهميته  امل���راأة  دور  تعزيز  يف 
ومعايري متويل مي�سرة، الفتا اإىل اأن ال�سندوق قد اأطلق برنامج متويلي 

للمقرت�سني الذين ح�سلوا على متويل �سابق من ال�سندوق.
اجلديدة  التمويلية  الربامج  من  اال�ستفادة  اىل  الراغبني  ودع��ا 
مراجعة فروع ال�سندوق املنت�سرة يف حمافظات اململكة كافة، والنوافذ 
اإىل  اإ�سافة  واجلنوبية،  والو�سطى  ال�سمالية  البادية  يف  التمويلية 
التوا�سل  قنوات  على  ال�سندوق  و�سفحة  لل�سندوق  االإلكرتوين  املوقع 

االجتماعي. 
)برتا-عبدالقادر الفاعوري(

*عمان 
اأخ�سر  نقل  �سبكة  اإىل  االأردنيون  يتطلع 
عرب  للدولة  الثانية  املئوية  يف  وم�ستدام 
يف  ي�سهم  ومب��ا  اجل��دي��دة،  املدينة  م�سروع 
اإن�ساء  اأف�سل، من خالل  تقدمي نوعية حياة 
قطب منو عمراين جديد، لتخفيف ال�سغط 
جودة  وحت�سني  الكربى،  املدن  عن  ال�سكاين 

احلياة.
وال�سكاين  االق��ت�����س��ادي  النمو  وف��اق��م 
ال�سغط  ال��ب��الد،  ت�سهده  ال��ذي  وال��ع��م��راين 
فر�س  من  و�سيق  اخل�سراء  امل�ساحات  على 

ا�ستحداث �سبكات طرق ونقل جديدة.
اجلديدة  املدينة  يف  اال�ستدامة  وتعد 
ح���اج���ة م��ا���س��ة وم��ل��ح��ة مل��واج��ه��ة ك��اف��ة 
طريقا  ولي�ست  اجلوانب  كل  يف  التحديات 

للتقدم.
ال�����س��اب��ق جميل  ال��ن��ق��ل  وزي����ر  وق����ال 
اإن  االأردنية )برتا(،  االأنباء  لوكالة  جماهد 
يف  االأردن��ي��ة  امل��دن  تواجه  التي  التحديات 
النقل كبرية ومعقدة، حيث ان هناك  جمال 
ملنظومة  ال��راه��ن  الو�سع  بني  كبرية  فجوة 
النقل احل�سري وبني النقل امل�ستدام، موؤكدا 
�سرورة الو�سول اإىل منظومة نقل م�ستدامة 
التي  امل�ساكل  تتكرر  ال  ك��ي  املدينة  لدفع 
تواجهها املدن االأردنية التي من اأهم اأ�سبابها 
احل�سري  التخطيط  بني  تكامل  وجود  عدم 

والتخطيط للنقل امل�ستدام.
من  يعترب  احل�سري  النقل  ان  وا���س��اف، 
واأهم  املدينة  تخطيط  على  امل��وؤث��رات  اأه��م 
امل�ستدامة  للمدينة  االأ�سا�سية  العنا�سر 
التخطيط  ب��ني  ال��ن��اج��ح  ال��دم��ج  م��ن خ��الل 
والتنمية احل�سرية وبني طريقة التحكم يف 
حجم املدن وكثافتها وتخطيط و�سائل النقل 

رئي�س  ه��دف  وه��و  واإدارت��ه��ا  بها  احل�سري 
ال�سري يف االجتاه ال�سحيح  اأ�سا�س من  وجزء 

لال�ستدامة.
كاأحد  احل�سري  النقل  جماهد  و�سنف 
للمدينة  ال�سليم  التخطيط  عنا�سر  اأه��م 
اال���س��ت��دام��ة  م��ف��ه��وم  ان  مبينا  اجل���دي���دة، 
حرية  تاأمني  هو  احل�سري  النقل  ملنظومة 
و�سهولة  العالية  واجل��ودة  واالأم��ان  التنقل 
اال�ستخدام من قبل اجلميع وكذلك الكفاءة 

البيئية واالجتماعية واالقت�سادية.
ا�ستدامة  حتقيق  يتم  ان��ه  اىل  وا���س��ار 
النقل احل�سري على امل�ستوى االجتماعي من 
خالل انتقاء خيارات و�سائل النقل احل�سري 
ال�سكان  الح��ت��ي��اج��ات  وم��الءم��ت��ه��ا  وم���دى 
واملجتمع وم�ستويات املعي�سة، موؤكدا �سرورة 
ت�سجيع حركة امل�ساة كنمط مف�سل للرحالت 
وتهيئة امل�سارات وتنا�سب تكلفة اخلدمة مع 

م�ستواها ومع متو�سطات الدخول لالأفراد.
الرحالت  م�سافات  تقليل  اأهمية  واأك��د 
العمراين  التخطيط  خ��الل  من  املقطوعة 
واالأخ�����ذ ب��االع��ت��ب��ار ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��دم��ج، 
وحت��ق��ي��ق االح��ت��ي��اج��ات االأ���س��ا���س��ي��ة من 
حاجة  تلبي  بحيث  وال�����س��ح��ة،  ال��راح��ة 
اأن  معتربا  اجلديدة،  احل�سرية  املجتمعات 
النقل  الناجمة عن و�سائل  ال�سو�ساء  تقليل 
باملناطق  املقبول  االأدن���ى  للحد  احل�سري 
للعن�سر  امل��روري  االأم��ان  وحتقيق  ال�سكنية 

الب�سري له االأهمية الق�سوى.
النقل احل�سري  ا�ستدامة  وحول حتقيق 
اأن  جماهد  اأك��د  االقت�سادي،  امل�ستوى  على 
هذا االمر يتحقق بتقليل معدالت ا�ستخدام 
اجلديدة،  احل�سرية  بالتجمعات  ال�سيارات 
امل�ستويات  على  اجلانبية  التاأثريات  وتقليل 

الفتا  واالقت�سادية،  واالجتماعية  البيئية 
للرحالت  ال��دراج��ات  رك��وب  و�سيلة  ان  اىل 
كما  النقل  و�سائل  اأرخ�س  من  تعد  الق�سرية 
انها �سحية مع توفري كافة اخلدمات امللحقة 
ال��الزم��ة، واإع��ط��اء امل��زي��د م��ن االأول��وي��ات 
لراكبي ودرا�سة بدائل مركبات غري تقليدية 
ا�ستدامة  لتحقيق  االإج��راءات  اهم  الوقود 

اقت�سادية يف النقل احل�سري.
وتتحقق اال�ستدامة للنقل احل�سري على 
الو�سول  حتقيق  خالل  من  البيئي  امل�ستوى 
عن  الناجمة  االنبعاثات  من  االأدن��ى  للحد 
وتعزيز  احل�سري  بالنقل  امل�ستخدم  الوقود 
للبيئة  �سديقة  ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
اجل��دي��دة  ال��ط��اق��ة  م���وارد  على  ومعتمدة 
الكهربائية  احل��دي��د  كال�سكك  وامل��ت��ج��ددة 
الكهربية )حافالت  واملركبات  بالغة اخلفة 

و�سيارات(.
بالتخطيط  ال�سابق،  ال��وزي��ر  واأو���س��ى 
املدينة  ه��ذه  يف  امل�ستدام  النقل  ملنظومة 
للرحالت  رئي�سي  كنمط  امل�سي  اعتماد  عرب 
املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  امل��دي��ن��ة  داخ���ل 
املقطوعة  الرحالت  م�سافات  وتقليل  لذلك، 
وت�سجيع  املتكامل،  التخطيط  خ��الل  م��ن 
ا�ستخدام  من  واحلد  العام  النقل  ا�ستخدام 
وتوفري  املدينة  داخ��ل  اخلا�سة  ال�سيارات 
ال�ستخدام  اإل��زام��ي��ة  وخ��دم��ات  م�����س��ارات 
ال��دراج��ات واإع��ط��اء امل��زي��د م��ن االأول��وي��ات 

لراكبي الدراجات.
غري  مركبات  بدائل  اإيجاد  اأهمية  واأكد 
من  االأدن��ى  للحد  للو�سول  الوقود  تقليدية 
امل�ستخدم  الوقود  عن  الناجمة  االنبعاثات 
نقل  و�سائل  وا�ستخدام  احل�سري  بالنقل 

�سديقة للبيئة.

املدينة اجلديدة حتيي االآمال ب�شبكة نقل اأخ�شر وم�شتدام
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*عمان 
تراث  على  »احل��ف��اظ  م�سروع  انطلق 
وبناء  املادية  التدخالت  خالل  من  اليمن 
الوطنية  الذي تنفذه اجلمعية  القدرات« 
للمحافظة على البرتا، وبدعم من منظمة 
األف )التحالف الدويل حلماية الرتاث يف 

.)ALIPH مناطق النزاع
تنفيذه  يتم  ال��ذي  امل�سروع  ويت�سمن 
الثاين  كانون   27  –  7 من  الفرتة  خ��الل 
يعي�س،  بيت   – الثقايف  املركز  يف  احلايل، 
الهيئة  ك��ادر  من  موّظفا   12 ق��درات  بناء 
اجلمهورية  يف  واملتاحف  ل��الآث��ار  العامة 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  ال�سقيقة  اليمنية 

م�ساركني اأردنيني.
العمل  ف��اإن  للجمعية  بيان  وبح�سب 
يجري حاليا على تدريب امل�ساركني �سمن 
برنامج تدريبي مكثف على نظم املعلومات 
وامل�سوحات،  املواقع  وتوثيق  اجلغرافية، 
من ا�ستخدام اأهم االأدوات االأثرية واآلية 
وم��ب��ادئ  االأث��ري��ة،  امل��واق��ع  يف  تطبيقها 
ثالثي  وامل�سح  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير 
الت�سويري  القيا�س  طريق  عن  االأب��ع��اد 

الربنامج  وي�سمل  طيار.  ب��دون  والطائرة 
التدريبي اأعمال التنقيب االأثري االإنقاذي 
)احلمام  الطم  واإع���ادة  املخاطر  وتقييم 
والتعامل  درا���س��ي��ة(،  كحالة  ال��روم��اين 
اإىل  املوقع  من  ونقلها  االأثرية  القطع  مع 
االأثرية  القطع  امل�ستودع، وكيفية معاجلة 

عليها  احل��ف��اظ  ي�سمن  مب��ا  املختربات  يف 
الربنامج  ي�سمل  كما  االأ�سلية.  بحالتها 
التدريبي على زيارتني ميدانيتني اإحداهما 
ترميم  لدرا�سة  قي�س  واأم  را���س  بيت  اإىل 
وزي��ارة  را���س،  بيت  يف  اجلدارية  اللوحات 
اأخرى اإىل حممية البرتا االأثرية بالتعاون 
مع �سلطة اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

�سيجري  التدريبي  الربنامج  وبح�سب 
تنفيذ يوميني تدريبيني لعر�س اأهمية املوقع 
ا على اأر�س الواقع،  ا وح�ساريًّ االأثري تاريخيًّ
االأث��ري  امل��وق��ع  اإدارة  يف  ال�سلطة  وج��ه��ود 
عليه،  الطبيعية  العوامل  تاأثري  من  واحل��د 
املجتمعات  اإ���س��راك  اأهمية  اإىل  باالإ�سافة 
االأث���ري.  امل��وق��ع  على  احل��ف��اظ  يف  املحلية 

من  تنفيذه،  يتم  امل�سروع  هذا  اأن  اىل  ي�سار 
على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  قبل 
)التحالف  األ��ف  منظمة  من  وبدعم  البرتا 
النزاع  مناطق  يف  ال��رتاث  حلماية  ال��دويل 
االإعالم  وزارة  مع  وبالتعاون   ،)ALIPH
العامة  بالهيئة  ممثلة  والثقافة  وال�سياحة 

لالآثار واملتاحف يف اجلمهورية اليمنية.

الوطنية للمحافظة على البرتا
 تنفذ م�شروع احلفاظ على تراث اليمن

�شناعة عمان وغرفة املدينة املنورة توقعان 
اتفاقية تعاون على هام�س زيارة اإىل ال�شعودية

*عمان 
وّقعت غرفة �سناعة عمان وغرفة املدينة املنورة، 
اتفاقية تعاون، على هام�س زيارة وفد �سناعي اأردين، 
برئا�سة رئي�س غرفتي �سناعة االأردن وعمان املهند�س 
حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  اجلغبري،  فتحي 
بحث ال��ط��رف��ان اأوّج���ه زي���ادة ال��ت��ع��اون ودع��م زي��ادة 

التبادل التجارّي واخلدمّي بني البلدين.
الوفد  اأن  ع��م��ان،  �سناعة  لغرقة  بيان  واأو���س��ح 
الغذائّية،  ال�سناعات  قطاعات  متّثل  �سركات  �سّم 
والتغليف،  والتعبئة  والكيميائّية،  والبال�ستيكّية، 
واخل�����س��ب��ّي��ة واالأث������اث، وامل��ح��ي��ك��ات، وال��ت��ع��دي��ن��ّي��ة، 
تبادل  بهدف  وال��دوائ��ّي��ة؛  والهند�سّية  واالإن�سائّية، 

الفعالّيات  حول  واملعلومات  االقت�سادّية  الوفود  زيارة 
واملعار�س التي �سيجري تنظيمها يف البلدين.

الذي  ال�سريع  بالتطّور  اجلغبري  املهند�س  واأ���س��اد 
قيا�سي،  وقت  ويف  املجاالت  كل  يف  ال�سعودية  ت�سهده 
الطريق  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  يوؤكد  مما 
ال�سحيح لتحقيق روؤية 2030 التي اأطلقها �سمو االأمري 
العهد،  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء، م�سريًا اإىل اأن القطاع ال�سناعي 
اإذ ت�سكل �سادراته  االأردين يعد واعدًا وقاباًل للتطور، 
ال�����س��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  باملئة   90 م��ن  اأك���رث 
�سنويًا،  دوالر  مليارات   7 على  تزيد  وبقيمة  االأردنية، 
وتعد ال�سعودية ثاين اأكرب �سريك اقت�سادي مع االأردن.
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*املوصل 
رواي��ات  وف��ق  االأع��ن��ف،  هي  حادثة  يف 
اأطفاال  �سالة  كالب  هاجمت  العيان،  �سهود 
�سغار، ونه�ست اأج�سادهم يف مدينة املو�سل، 
ال�سوء  ت�سلط  حادثة  يف  العراق،  �سمايل 
على تنامي خطورة ظاهرة الكالب ال�سائبة 

على ال�سكان.
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  و�سجت 
الذين  اجلرحى  االأطفال  ب�سور  بالعراق، 
�سرا�سة  ج���راء  امل�ست�سفى،  اإىل  ن��ق��ل��وا 
املو�سل،  يف  �سحيته  وقعوا  الذي  االعتداء 

مركز حمافظة نينوى.
االع��ت��داء،  وح�سية  تظهر  �سورة  ويف 
وراأ�سه،  طفل  وجه  يف  تنت�سر  الغرز  كانت 
اإذ كانت هناك غرز عند اأحد الفكني واأحد 

اخلدين والفم واأ�سفل العني وفوق االأذن.
احلادثة  التوا�سل  مواقع  رواد  وو�سف 
ب�”الفاجعة”، داعني اإىل �سرورة و�سع حد 
فوري لتفاقم ظاهرة انت�سار الكالب ال�سالة 
تهاجم  لكونها  واأحيائها،  املدينة  و�سط 

ال�سكان وتالحقهم اأحيانا.

حالة األطفال املصابني  
يف  ال���ط���وارىء  ق�سم  م�����س��وؤول  ي��ق��ول   
م�ست�سفى املو�سل العام الدكتور فهد �سعود، 
ن��ي��وز عربية  ���س��ك��اي  م��وق��ع  م��ع  ل��ق��اء  يف 
املتو�سطة  ب��ني  ت����رتاوح  االإ����س���اب���ات  اإن 

وال�سديدة:
 9 �سباحا  العا�سرة  بحدود  ا�ستقبلنا   
اأطفال تعر�سوا لع�س ونه�س عنيف، بينها 3 
حاالت حرجة جدا، فيما احلاالت االأخرى 
بحاجة  متو�سطة  اإ���س��اب��ات  ه��ي  اأي�����س��ا 
للمراقبة واالإ�سراف الطبي، وقد مت اإعطاء 
امل�ساد  وامل�سل  احليوية  امل�سادات  االأطفال 

جرعات  اأخ��ذ  من  لهم  بد  وال  الكلب،  ل��داء 
االأ�سف  �سهر، ومع  اأ�سبوعية منه على مدى 
للع�س  تعر�سهم  تاريخ  من  يوما   40 ولغاية 

فاإنهم معر�سون لالإ�سابة بهذا الداء .
 مت اإجراء عمليات ترميمية وجراحية 
الوجه  يف  لت�سويه  تعر�سوا  ممن  لبع�سهم 
اأج�سادهم،  من  خمتلفة  واأج��زاء  والراأ�س 
الت�سعة  االأط��ف��ال  ف��اإن  ذل��ك  وع��الوة على 
للغاية  �سعب  و�سع  يف  وهم  نف�سيا  منهارون 

وبحاجة ملتابعة طبية ونف�سية م�ستمرة.
 االأط����ف����ال امل�����س��اب��ون ���س��ي��ب��ق��ون يف 
من  نتاأكد  حتى  املراقبة،  حتت  امل�ست�سفى 
وجود  وعدم  ال�سحية،  حاالتهم  ا�ستقرار 
بالطبع  بحاجة  و�سيبقون  م�ساعفات، 
ملوا�سلة العالج حتى تزول اآثار هذا الهجوم 

ال�سر�س عنهم .
اأ�سبوع  فقبل  االأوىل،  املرة  لي�ست  هذه   
تقريبا ا�ستقبلنا 5 حاالت م�سابهة لهجمات 
اليوم  حالة  لكن  اأطفال،  على  �سالة  كالب 
هي اأخطر بكثري، وهي ناقو�س خطر ينبهنا 
اإىل �سرورة و�سع حل جذري لهذه امل�سكلة 
اخلطرية، فما ذنب هوؤالء االأطفال ال�سغار 
وميروا  وح�سي  هجوم  لهكذا  يتعر�سوا  اأن 

مبثل هذه التجربة االأليمة .
�سهادة من امل�ست�سفى

ي��ق��ول ال�����س��ح��ف��ي ال��ع��راق��ي حم��م��ود 
“موقع  مع  حديث  يف  املو�سل  من  اجلما�س، 

�سكاي نيوز عربية«:
مع االأ�سف يتم ب�سكل �سبه يومي ت�سجيل 
ال�سائبة،  الكالب  قبل  من  هجوم  ح��االت 
داخل اأحياء مدينة املو�سل، تطال ال�سكان 
واملارة يف ال�سوارع والطرقات، وخا�سة على 
الهجمات  واأ�سبحت  ال�سن،  وكبار  االأطفال 

اأعنف يف االآونة االأخرية.

امل���رة ه��و خمتلف  م��ا ح��دث ه��ذه  لكن 
كالب  قبل  م��ن  وح�سي  هجوم  فهو  مت��ام��ا، 
اأطفال، كان   9 اأن بع�سها م�سعور على  يبدو 

ق�سم منهم يف ال�سارع.
اق��ت��ح��م ك��ل��ب ب��ي��وت��ا ك��ان��ت اأب��واب��ه��ا 
ووفقا  داخ��ل��ه��ا،  اأط��ف��ال  ونه�س  مفتوحة 
االأطفال  يتعالج فيه  الذي  امل�ست�سفى  ملدير 
تفاجاأوا  طبية  ككوادر  فاإنهم  امل�سابون، 
اأن ينه�س هوؤالء االأطفال  كيف ميكن لكلب 

بهذه الطريقة الوح�سية.
 املالحظ اأن الكالب امل�سعورة وال�سائبة 
هذه  مثل  تزايد  يف�سر  ما  وهو  ازدي��اد،  يف 
الهجمات يف املو�سل، حيث اأن الكالب عادة 
امل�ساة  بع�س  تبادر  وال  البيوت  تقتحم  ال 

واملارة اإن مل تتعر�س لالأذى.
بالغة  حال  يف  االأطفال  ه��وؤالء  بع�س   
اخل���ط���ورة، وب��ع��د م��ا ���س��اه��دت��ه ال��ي��وم يف 
لدى  القلب  تفطر  م�ساهد  من  امل�ست�سفى 

روؤيتي االأطفال امل�سابني.
ملنع  وف��وري  عاجل  حل  و�سع  من  بد  ال 
املو�سل  �سكان  اإن  اإذ  فواجع،  هكذا  حدوث 
العميق  القلق  ب�سكل عام يعي�سون حاال من 
املفجعة،  احل�����وادث  ه���ذه  ت��ك��رار  ج���راء 
لدرجة اأن كثريين باتوا يخ�سون من اإر�سال 
اأبنائهم للمدار�س خ�سية تعر�سهم لهجمات 

الكالب على الطريق.
يف  األتقيتهم  ال��ذي��ن  امل�سابني  اأه���ايل 
وهم  جدا،  وم�ستاوؤون  غا�سبون  امل�ست�سفى 
يحملون احلكومة املحلية ما حّل باأطفالهم 
هذه  حل  يف  اإهمال  اإن��ه  يقولون  ما  نتيجة 
م�ساجعهم،  تق�س  ب��ات��ت  ال��ت��ي  امل�سكلة 
االآمنة،  وحواريها  املو�سل  �سوارع  وحولت 
�سائبة  ك���الب  م��ن  م�ستباحة  ل�����س��اح��ات 

ومتوح�سة.

*اديس ابابا
االإريرتيني  اجلنود  من  كبري  عدد  غادر 
اإثيوبيا  �سمال  يف  تيغراي  اإقليم  يف  بلدتني 
ال�سبت  املتحدة  ال��والي��ات  اأ���س��ادت  فيما 
ون�سف  �سهرين  بعد  جاٍر”،  ب�”ان�سحاب 
�سهر من توقيع احلكومة ومتمردي تيغراي 

اتفاق �سالم.
وعدوة  �سريي  بلدتي  من  �سكان  واأف��اد   
ب��اأن��ه��م ����س���اه���دوا اأع�������دادا م���ن اجل��ن��ود 
اجلي�س  يدعمون  كانوا  الذين  االإريرتيني 
متمّردي  �سد  الدامية  احلرب  يف  االإثيوبي 
تيغراي التي ا�ستمرت منذ ت�سرين الثاين/

العام  من  نف�سه  ال�سهر  حتى   2020 نوفمرب 
ظهر  بعد  منذ  البلدتني  ي��غ��ادرون   ،2022

اجلمعة.
زال��ت  م��ا  وجهتهم  اأن  اإىل  واأ����س���اروا   
واأن قوات كانت ال تزال موجودة  جمهولة 

يف البلدتني ال�سبت.
 ويف هذا ال�سياق، رّحب وزير اخلارجية 
ب�”االن�سحاب  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي 
�سمال  م��ن  االإري���رتي���ة  ل��ل��ق��وات  اجل����اري 
اإثيوبيا” يف ات�سال هاتفي ال�سبت مع رئي�س 

الوزراء االإثيوبي اأبيي اأحمد.
بهذا  “ترحيبه  ع��ن  بلينكن  وع���رب   
ل�سمان  “اأ�سا�سي  اأن��ه  اإىل  م�سريا  التطور” 
ا على  اإثيوبيا” وحا�سًّ �سالم دائم يف �سمال 
االإن�سان  حقوق  مراقبي  بدخول  “ال�سماح 
با�سم  املتحدث  ق��ال  م��ا  وف��ق  الدوليني”، 

الوزارة نيد براي�س.
املتهمني  اجل��ن��ود  ه���وؤالء  وج��ود  ويعد   
ب��ارت��ك��اب ان��ت��ه��اك��ات ب��ح��ق م��دن��ي��ني، من 
�سمال  يف  ال�سالم  اأم��ام  الرئي�سية  العقبات 
ت�سرين   2 يف  املوقع  االتفاق  رغم  اإثيوبيا، 
االإثيوبية  احلكومة  بني  الثاين/نوفمرب 
ومتمّردي تيغراي. لكن اإريرتيا مل ت�سارك 

يف املحادثات.
احلكومة  وال  امل��ت��م��ّردون  ي��وؤك��د  ومل 
االإثيوبية وال جمموعة دول �سرق اإفريقيا 
للتنمية )اإغاد( امل�ساركة يف و�ساطة عملية 
ان�سحاب  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�����س��الم، 

جنود اإريرتيني.  ويتعّذر التحقق بدقة من 
تقييد  ظّل  يف  تيغراي  يف  امليداين  الو�سع 

الو�سول اإىل املنطقة.
 وقال �سهود لوكالة فران�س بر�س االأحد 
يف  موجودة  تعد  مل  االإريرتية  القوات  اإن 
مواقع  اأحد  وهي  املقد�سة،  اأك�سوم  مدينة 
الرتاث العاملي لليون�سكو ومعروفة مب�سالتها 

املنحوتة ال�ساهقة.
جنود  اأي  اأرى  “ال  ال�سكان  اأحد  وقال   
املدينة”،  يف  احل��ايل  الوقت  يف  اإري��رتي��ني 
ع�سرات  حاملني   )...( “رحلوا  م�سيًفا 
للطائرات  امل�سادة  واملدافع  املدفعية  قطع 

والدبابات«.
ال�سكان  من  اثنان  اأبلغ  �سريي،  بلدة  يف   
املحليني اأنهما �ساهدا جنودا يغادرونها منذ 

بعد ظهر اجلمعة.
وكالة  اإىل  اأر�سل  فيديو  مقطع  ويظهر   
فران�س بر�س �ساحنات جنود تغادر املدينة 

وهي تطلق اأبواقها رافعة علم اإريرتيا.
 وروى �سخ�س اآخر من ال�سكان املحليني 
اأنه راأى قافلة تغادر املدينة، ت�سم �ساحنات 
مدفعية  وقطع  باجلنود  حمملة  وحافالت 
اإريرتيني  “جنودا  اأن  اأ�ساف  لكنه  ودبابات 
واالأ�سواق”  ال�����س��وارع  يف  ي�����س��ريون  ك��ان��وا 
اإريرتية  ق��وات  �سوهدت  كذلك،  ال�سبت.  
تغادر بلدة عدوة الواقعة على م�سافة 85 
ال�سكان  اأحد  وقال  �سريي.  �سرق  كيلومرتا 
“الغالبية  اإن  ال�سبت  بر�س  فران�س  لوكالة 
اآخ��رون  اجّت��ه  فيما   )...( غربا  توجهت 
من  قريبة  منطقة  وهي  راما”  نحو  �سماال 

احلدود مع اإريرتيا.
ما  اأن��ه  ال�سباح  ه��ذا  “راأيت  واأ���س��اف   
م��ن اجلنود  ب��ه  ب��اأ���س  ع��دد ال  ه��ن��اك  زال 
“النا�س  اأن  اإىل  واأ����س���ار  االإريرتيني”. 
ال��ق��وات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  معرفة  ينتظرون 
يف  اأع��ل��ن  فقد  فعال.  تن�سحب  االإري��رتي��ة 
ال�����س��اب��ق م����رات ع���دة ع��ن رح��ي��ل جنود 
اإريرتيني، لكنهم عادوا الحقا من اجتاهات 

اأخرى«.
واأر���س��ل��ت   - وجم����ازر  ن��ه��ب  عمليات   -

اإريرتيا املتاخمة لتيغراي، قوات منذ بداأت 
ال��ث��اين/ ت�سرين  يف  االإق��ل��ي��م  يف  امل��ع��ارك 
اجلي�س  اأحمد  اأر�سل  عندما   2020 نوفمرب 
التي  تيغراي  �سلطات  الإطاحة  الفدرايل 
مبهاجمة  واتهمها  اأ�سهر  ط���وال  حت��ّدت��ه 

قواعد ع�سكرية فدرالية.
واأ�سمرة  اأب��اب��ا  اأدي�����س  من  كل  وتنفي   
نهاية  يف  تيغراي.  يف  اإري���رتي  ت��ورط  اأي 
اأخ��ريا  اأبيي  اع��رتف   ،2021 اآذار/م��ار���س 
م��رات  مغادرتهم  ع��ن  واأُع��ل��ن  ب��وج��وده��م. 

عدة، لكن مل يتم التحقق من ذلك بتاتا.
بارتكاب عمليات  القوات  واُتهمت هذه   
ن��ه��ب واغ��ت�����س��اب وجم�����ازر ط����وال ف��رتة 
وقرية  اأك�سوم  مدينة  يف  خ�سو�سا  احلرب، 

دينغوالت.
وكالة  جمعتها  �سهادات  اأف��ادت  كذلك،   
عن  اإغاثة  وعمال  �سكان  من  بر�س  فران�س 
توقيع  بعد  االنتهاكات  من  العديد  ارتكاب 

اتفاق بريتوريا.
 اإذا تاأكد هذا االن�سحاب، �سيكون تقدما 
 2 يف  اأطلقت  التي  ال�سالم  عملية  يف  كبريا 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
القتال  توقف  االت��ف��اق،  توقيع  ومنذ   
امل�ساعدات  ت�سليم  عمليات  وا�ستوؤنفت 
االإن�����س��ان��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ت��دري��ج��ا، وع���ادت 
ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ال��ف��درال��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
ب�سبكة  رب��ط��ت  ال��ت��ي  ميكيلي  االإقليمية 

الكهرباء الوطنية.
يبقى  الع�سكري،  ال�سعيد  على  لكن   

الو�سع رهنا بوجود القوات االإريرتية.
 واأعلن املتمردون يف 11 كانون الثاين/
الثقيلة  اأ�سلحتهم  ت�سليم  بداأوا  اأنهم  يناير 
يف  ياأملون  اإنهم  قائلني  االتفاق،  مع  متا�سيا 
“اأن ت�ساهم هذه اخلطوة يف ت�سريع التنفيذ 

الكامل لالتفاق«.
اتفاق  تطبيق  ح��ول  وثيقة  ��ت  ون�����سّ  
الثقيل  ال�����س��الح  “نزع  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��الم 
تزامنا  يتم  اأن  يحب  تيغراي(  )ملتمّردي 
م��ع ان�����س��ح��اب ال���ق���وات االأج��ن��ب��ي��ة وغ��ري 

الفدرالية” يف اإ�سارة اإىل اإريرتيا.

فاجعة تهز املو�شل.. 
كالب �شالة تنه�س اأج�شاد 9 اأطفال

قوات اإريرتية تن�شحب من بلدتني
 يف تيغراي وترحيب اأمريكي بهذا »التطور«

*باريس
الباحثة  بينهن  اإي����ران  يف  �سيا�سية  �سجينة   30 وق��ع��ت 
اال�سبق  الرئي�س  وابنة  عادخلاه  فريبا  االإيرانية  الفرن�سية 
اإعدام  ن�سرت االأحد تطالب بوقف  ها�سمي رف�سنجاين، مذكرة 

املتظاهرين.
 جاء يف الن�س “نحن ال�سجينات ال�سيا�سيات يف جناح الن�ساء 
ب�سجن اإوين )طهران(، نطالب بوقف اإعدام املتظاهرين واإنهاء 

االأحكام اجلائرة بحق ال�سجناء يف اإيران«.
الدينية وال�سيا�سية  “مهما كانت معتقداتنا  الن�س  واأ�ساف   
بعد  عاما   124 مل��دة  بال�سجن  جميعا  علينا  حكم  واأ�سولنا، 
اأجيال  ما يعادل عدة  �سفافة. وهو  حماكمات غري عادلة وغري 

من احلياة الب�سرية«.
االإيرانية  الفرن�سية  الباحثة  املذكرة  على  املوقعني  ومن   
فريبا عادخلاه التي اعتقلت يف حزيران/يونيو 2019 ثم ُحكم 
القومي،  باالأمن  امل�سا�س  بتهمة  �سنوات  خم�س  بال�سجن  عليها 
واملدافعة االأملانية االإيرانية عن حقوق املراأة ناهد تقوي التي 
ُحكم عليها بال�سجن ع�سر �سنوات يف عام 2021 الأ�سباب مماثلة.

 ووقع على الن�س اي�سا فايزة ها�سمي النائبة ال�سابقة وابنة 
الرئي�س االإيراين اال�سبق ها�سمي رف�سنجاين، والتي ُحكم عليها 
يف كانون الثاين/يناير 2022 بال�سجن 5 �سنوات النتقاد النظام، 
 2020 عام  عليها  حكم  التي  البيئية  النا�سطة  بياين  ونيلوفر 

بال�سجن ع�سر �سنوات بتهمة “التج�س�س«.
 وفقا ملنظمة حقوق االإن�سان يف اإيران غري احلكومية ومقّرها 
ُقتل ما ال يقل عن 481 �سخ�سا يف االحتجاجات و109  اأو�سلو، 
�سهدته  ما  خلفية  على  باالإعدام  مهددون  االأقل  على  اأ�سخا�س 
املدن االيرانية، مع تنفيذ حكم االإعدام �سنقا باأربعة. وتعرتف 

طهران مبئات القتلى بينهم عنا�سر من قوات االأمن.
 كما اأح�ست االأمم املتحدة 14 األف حالة اعتقال يف اأربعة 
اأيلول/�سبتمرب  منت�سف  يف  بداأت  التي  االحتجاجات  من  اأ�سهر 
قبل  من  اعتقالها  بعد  عاما   22 البالغة   اأميني  مه�سا  وفاة  بعد 
�سرطة االخالق النتهاكها قواعد اللبا�س ال�سارم يف اجلمهورية 

اال�سالمية.

*ستوكهومل
ما  كري�سرت�سون  اأول��ف  ال�سويدي  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستنكر 
و�سفه باأنه “عمل غري حمرتم للغاية”، غداة حرق القراآن اأثناء 
بعد  امل�سلمني  مع  “تعاطفه”  عن  ا  معرّبً �ستوكهومل،  يف  تظاهرة 

موجة اإدانات يف العامل االإ�سالمي.
اأن  لياًل،  ن�سرها  تغريدة  يف  املحافظ  ال��وزراء  رئي�س  وكتب   
“حرية التعبري هي جزء اأ�سا�سي من الدميوقراطية. لكن ما هو 

قانويّن لي�س بال�سرورة اأن يكون منا�سًبا«.
 واأكد اأن “حرق كتب مقّد�سة ُيعترب بالن�سبة لكرٍث عماًل غري 
امل�سلمني  جميع  مع  تعاطفي  عن  اأع��رّب  اأن  اأري��د  للغاية.  حمرتم 

الذين �سعروا باالإ�ساءة جراء ما ح�سل يف �ستوكهومل” ال�سبت.
 ويف اإطار تظاهرة اأذنت بها ال�سرطة ال�سويدية اأمام �سفارة 
ال�سويدي  املتطرف  اليميني  اأح��رق  ال�سبت،  ظهر  بعد  تركيا 
خطوة  يف  امل�سحف،  من  ن�سخة  بالودان  را�سمو�س  الدمناركي 
تهدف اإىل التنديد باملفاو�سات التي جتريها �ستوكهومل مع اأنقرة 

ب�ساأن ان�سمام ال�سويد اإىل حلف �سمال االأطل�سي )ناتو(.
اأن الد�ستور وحرية   واعتربت ال�سرطة ال�سويدية اجلمعة 
التظاهر والتعبري يف ال�سويد ال يربران منع هذه التظاهر بحجة 

احلفاظ على النظام العام.
توتًرا  التظاهرة  لتنظيم  ُمنح  ال��ذي  الرتخي�س  واأث���ار   
وا�سحة”  كراهية  ب�”جرمية  نّددت  التي  تركيا  مع  دبلوما�سًيا 
واألغت زيارة لوزير الدفاع ال�سويدي كانت مقررة االأ�سبوع املقبل، 
ما يزيد تعقيد املحادثات حول ان�سمام ال�سويد اإىل الناتو الذي 

تعرقله اأ�ساًل اأنقرة.
 وا�ستنكرت دول م�سلمة اأخرى حرق القراآن.

ال�سلطات  �سماح  “ا�ستغرابه  عن  االأح��د  املغرب  واأع���رب   
ال�سويدية بهذا العمل غري املقبول، الذي جرى امام قوات االأمن 
“هذا العمل ال�سنيع الذي مي�س مب�ساعر  اأن  ال�سويدية” معتربا 
اأكرث من مليار م�سلم من �ساأنه تاأجيج م�ساعر الغ�سب والكراهية 

بني االأديان و ال�سعوب«.
اإدانتها  عن  واالإمارات  وال�سعودية  اإندوني�سيا  ا  اأي�سً وعرّبت   
اخلليجي  التعاون  جمل�س  اإىل  اإ�سافة  �ستوكهومل  يف  ح�سل  ملا 

ومنظمة التعاون االإ�سالمي.
ب�سكل  التعبري  ح��ري��ة  “مُتار�س  ب���اأن  ج��اك��ارت��ا  وط��ال��ب��ت   

م�سوؤول«.
اأم��ام  ال�سبت  م�ساء  االأ�سخا�س  ع�سرات  جتّمع  تركيا،  يف   
وقد  احتجاجهم.  عن  للتعبري  ا�سطنبول  يف  ال�سويد  قن�سلية 
العالقات  قطع  اإىل  اأن��ق��رة  ودع���وا  ال�سويدي  العلم  اأح��رق��وا 
ال�سفارة  قرب  اآخ��رون  وتظاهر  �ستوكهومل.  مع  الدبلوما�سية 

ال�سويدية يف اأنقرة.
 من جانبه، ندد وزير اخلارجية ال�سويدي توبيا�س بيل�ستورم 
اأن  على  م�سدًدا  لالإ�سالم”،  معاد  مروع  ب�”ا�ستفزاز  تويرت  على 

ال�سماح بتنظيم التظاهرة ال يعني اأن احلكومة توؤيدها.

*مدريد
اعلنت ال�سرطة اال�سبانية تفكيك �سبكة تدير ثالثة م�سانع 
للتبغ يعمل فيها اوكرانيون فروا اىل ا�سبانيا بعد الغزو الرو�سي، 

م�ساكن موقتة. “مكد�سني” يف 
 واأو�سح احلر�س املدين االإ�سباين يف بيان اأن ال�سبكة متهمة 
�سجائر  اإىل  حتولها  كانت  التبغ  من  كبرية”  “كميات  بتهريب 
مقلدة تباع يف جميع اأنحاء اإ�سبانيا وكذلك يف البلدان املجاورة.

 قب�س على 27 �سخ�سا يف اإ�سبانيا كجزء من التحقيق الذي 
فتح مب�ساعدة وكالة ال�سرطة االأوروبية يوروبول.

 يف موازاة ذلك، مت �سبط ع�سرة اأطنان من اأوراق التبغ و 3،5 
ماليني علبة �سجائر بقيمة اإجمالية تبلغ 37،5 مليون يورو.

 واأ�ساف البيان اأن امل�سانع الثالثة الواقعة يف منطقة النبيذ 
)�سرق(،  وفالن�سيا  )جنوب(  )�سمال(واإ�سبيلية  الريوخا  يف 
جهزت باآالت “ذات تكنولوجيا متقدمة” قادرة على انتاج 540 
اإىل  اأتوا  اأوكرانيني  ال�سبكة  وظفت  يوميا.   �سجائر  علبة  األف 
اإ�سبانيا ب�سورة غري �سرعية اأو و�سلوا كطالبي جلوء بعد اندالع 
احلرب يف اأوكرانيا يف �سباط/فرباير 2022.  وكان االوكرانيون 
يعي�سون يف امل�سانع “مكد�سني يف م�ساكن موقتة بدون التمكن من 

اخلروج منها ويعملون �ساعات طويلة«.

*وكاالت 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  رد  بباري�س،  �سحفي  موؤمتر  يف 
القوات  ان�سحاب  ب�ساأن  فا�سو،  بوركينا  طلب  على  م��اك��رون 

الفرن�سية من اأرا�سيها يف غ�سون �سهر.
الفرن�سية،  القوات  ان�سحاب  طلبت  فا�سو  بوركينا  وكانت 

ح�سبما ورد يف ر�سالة من واغادوغو اأر�سلها م�سدر دبلوما�سي.
يف  اخلارجية  وزارة  من  املوجهة  الر�سالة  ه��ذه  يف  وج��اء 
واغادوغو  “تعلق  االأربعاء:  بتاريخ  باري�س  اإىل  فا�سو  بوركينا 
بو�سع  املتعلق   2018 دي�سمرب   17 التفاق  كامال  ح��دا  وت�سع 

القوات امل�سلحة الفرن�سية” يف بوركينا فا�سو.
واأ�سافت اأن االتفاق ين�س على “فرتة اإ�سعار م�سبق مدتها �سهر 
واحد«. واأكد م�سدر قريب من حكومة بوركينا فا�سو ل�”فران�س 
بر�س”، اأن ال�سلطات طلبت “مغادرة اجلنود الفرن�سيني يف اأ�سرع 

وقت ممكن«.
“تو�سيحات”  اأنه ينتظر  اأعلن ماكرون   يف املوؤمتر ال�سحفي 

من بوركينا فا�سو ب�ساأن طلبها.
منذ  واغادوغو  يف  تنت�سر  التي  االأنباء  اأن  ماكرون  اعترب 
ال�سبت تخلق “ارتباكا كبريا”، م�سريا اإىل اأنه بانتظار اأن يتمكن 

الرئي�س االنتقايل اإبراهيم تراوري من “التعبري«.
اأو�سح: “اأعتقد اأننا يجب اأن نرتيث كثريا. ننتظر تو�سيحات 
من تراوري«. وتاأتي االأنباء يف �سياق توتر متزايد بني البلدين 
م�سلحي  عرب  نفوذها  فر�س  مو�سكو  حت��اول  فيما  اأ�سهر،  منذ 

جمموعة “فاغرن” يف بلد اأنهكته الهجمات االإرهابية.
اإثر انقالب  والثالثاء قال تراوري الذي و�سل اإىل ال�سلطة 
اأجل  “الن�سال من  اإن  اأ�سهر،  الثاين يف 8  نهاية �سبتمرب، كان  يف 
وجودها  على  احتجاجات  فرن�سا  وتواجه  ب��داأ«.  قد  ال�سيادة 
اأ�سهر عدة، ونظمت تظاهرات عدة كانت  فا�سو منذ  يف بوركينا 
اآخرها اجلمعة املا�سي يف واغادوغو، للمطالبة بان�سحاب فرن�سا 
من هذا البلد ال�ساحلي الذي ي�ست�سيف كتيبة من قرابة 400 من 

القوات اخلا�سة الفرن�سية.

*وكاالت 
الطبية  الطوارئ  حالة  الربازيل  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
البالد  يف  االأ�سليني  لل�سكان  جتمع  اأك��رب  يانومامي،  باإقليم 
ب�سبب  اأطفال  وفاة  عن  تقارير  بعد  فنزويال،  مع  احل��دود  على 
غري  الذهب  تعدين  عن  ناجمة  اأخ��رى  واأمرا�س  التغذية  �سوء 

القانوين.

*القدس املحتلة
ال��وزراء  رئي�س  حكومة  يف  وال�سحة  الداخلية  وزي��ر  اأٌقيل 
االإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو من من�سبه امتثاال لقرار �سدر من 

املحكمة العليا االأربعاء اثر اإدانته بالتهرب ال�سريبي. 
الوزراء وجهه لوزير   وجاء يف بيان �سادر عن مكتب رئي�س 
اأرييه  املت�سدد  الديني  �سا�س  حزب  زعيم  وال�سحة  الداخلية 
اإقالتك  ... نحن جمربون على  “بقلب مثقل وحزن كبري  درعي 

من من�سبك كوزير يف احلكومة«. 
 اأواخر ال�سهر املا�سي �سّوت 63 نائبا من اأ�سل 120 يف الربملان 
واأحزابا  الليكود  حزبه  ت�سّم  التي  نتانياهو  حكومة  ل�سالح 

دينية مت�سددة وميينية متطرفة.
 ومت تعيني درعي وزيرا بحقيبتني بعد اأن اأقر نواب الكني�ست 
مدان  �سخ�س  الأي  ي�سمح  قانونا  ثالث  ق��راءات  يف  االإ�سرائيلي 
بجرمية ومل يحكم عليه بال�سجن، بتويل حقيبة وزارية، االمر 

الذي كان حمظورا �سابقا.
تلقت  الذي  القرار  ن�س  يف  العليا  املحكمة  قالت  االأربعاء،   
وكالة فران�س بر�س ن�سخة منه، اإن تعيني ع�سو الكني�ست درعي 
ميكن اال�ستمرار به” واأن “على رئي�س الوزراء اإقالة درعي  “ال 

من من�سبه«. 
 ت�سم املحكمة 11 قا�سيا، رف�س ع�سرة منهم التوزير. 

 ويف اإ�سرائيل التي لي�س لديها د�ستور، ميكن للمحكمة العليا 
الكني�ست  اإلغاء قوانني يقّرها  �سلطة ق�سائية  اأعلى  التي تعترب 
اإذا اعتربت اأنها تتعار�س مع القوانني االأ�سا�سية للبالد، وال ميكن 

جتاوز قرارها.
 اأدين درعي يف العام 2022  بالتهرب ال�سريبي، لكنه لتجّنب 
ويدفع  بالذنب  يقّر  باأن  املحكمة  مع  اتفاق  اىل  تو�سل  ال�سجن، 
عن  ويتنازل  دوالر(  األف   50( �سيكل  األف   180 قدرها  غرامة 

مقعده يف الكني�ست.
ميكنه  “ال  درع���ي  اأن  املحكمة  ق���رار  ملخ�س  يف  وج���اء   
هذا  اأن  الق�ساة  معظم  “قّرر  م�سيفة  من�سبه،  يف  اال�ستمرار” 

التعيني كان معيًبا ب�سدة وال ميكن القبول به«. 
امل�ساركة يف االئتالف احلكومي  روؤ�ساء االأحزاب  وا�ستهجن   

قرار املحكمة واأعربوا عن �سدمتهم.
اإرادة  “يتجاهل  املحكمة  ق��رار  اإن  نتانياهو  ق��ال  االأح��د،   
ال�سعب”. م�سريا اإىل انه �سيحاول جاهدا عرب الطرق القانونية 
املمكنة اأن يبقي )درعي( قادرا على “امل�ساهمة يف دولة اإ�سرائيل 

من خالل خربتك ومهاراتك العديدة ووفقا الإرادة ال�سعب«.
االأجندة  دعم  �سيوا�سل  اإن��ه  درع��ي  قال  الح��ق،  وقت  ويف   
اأح���زاب  ل��ق��ادة  املنتظمة  االج��ت��م��اع��ات  وح�����س��ور  احلكومية 

االئتالف.
“لن مينعني اأي قرار ق�سائي من خدمة )من   وقال يف بيان 

�سّوت يل(«.
االأحد  لبيد  يائري  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د  جانبه،  من 

�سرورة “تعيني وزيرين لل�سحة والداخلية«. 
تويرت  على  ح�سابه  عرب  ن�سره  فيديو  مقطع  يف  لبيد  وقال   
“ما نراه لي�س حكومة، اإنه �سريك ... يجب اأن ال يدفع مواطنو 

اإ�سرائيل ثمن ف�ساد وفو�سى هذه احلكومة«. 
درعي  يتوىل  اأن  املقرر  من  ك��ان  االئ��ت��اليف،  االت��ف��اق  وف��ق   
وال�سحة  الداخلية  وزارت��ي  يف  املدة  ن�سف  بعد  املالية  حقيبة 

ويبقى نائبا لرئي�س الوزراء. 
اليمني  وحت��ال��ف  امل��ت�����س��ددة  الدينية  االأح����زاب  ولعبت   
هو  ال�سلطة،  اإىل  نتانياهو  عودة  تاأمني  يف  رئي�سا  دورا  املتطرف 
الر�سوة  بتهم  القد�س  يف  املركزية  املحكمة  اأم��ام  يحاكم  الذي 

واالحتيال وخيانة االأمانة، وهي تهم ينفيها.
 واأدت خطط احلكومة اجلديدة الطموحة الإ�سالح الق�ساء 

اىل خروج االإ�سرائيليني يف احتجاجات حا�سدة. 
 م�ساء ال�سبت، احت�سد ع�سرات اآالف االإ�سرائيليني يف تل اأبيب 
رف�سا لالئتالف احلاكم الذي يخ�سون اأن يقّو�س الدميوقراطية.

ثالثون �شجينة �شيا�شية 
يف ايران يطالنب بوقف اإعدام املتظاهرين

ال�شويد تعرّب عن “تعاطفها” مع امل�شلمني غداة 
حرق القراآن اأثناء تظاهرة يف �شتوكهومل

تفكيك �شبكة يف اإ�شبانيا
 ت�شتغل الجئني اأوكرانيني

فرن�شا ترد على طلب بوركينا 
فا�شو "�شحب القوات باأ�شرع وقت ممكن"

طوارئ باأكرب جتمع ل�شكان الربازيل 
االأ�شليني بعد "وفيات االأطفال"

نتانياهو يقيل وزير الداخلية 
وال�شحة التزاما بقرار املحكمة العليا
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*عجلون 
امل�ساريع  اأح��د  عجلون  تلفريك  يعترب 
التنموية التي �ست�ساهم يف حتريك الن�ساط 
اإ�سافة  العمل  فر�س  وتوفري  االقت�سادي 
للمحافظة  ال�سياحية  احلركة  تنمية  اإىل 
االآمال  ،وت��زداد  اإليها  اال�ستثمارات  وجذب 
التجريبي  الت�سغيل  بدء  مع  عليه  املعلقة 

للم�سروع.
واأكد عدد من ممثلي الفعاليات الر�سمية 
مع  املن�سجم  امل�����س��روع  اأه��م��ي��ة  وال�سعبية 
امل�ساريع  اإقامة  ب�سرورة  امللكية  التوجيهات 
التنموية اجلاذبة لال�ستثمار والقادرة على 
احلالية  الظروف  ظل  يف  العمل  فر�س  خلق 
للحد من الفقر والبطالة واإنعا�س القطاعات 

االقت�سادية وال�سياحية.
قبالن  الدكتور  عجلون  حمافظ  وق��ال 
باهتمام  حتظى  املحافظة  اإن  ال�سريف 
يتم  حقيقية  �سياحية  تنمية  وهناك  ملكي 
واهمها  الواقع  ار�س  على  لرتجمتها  العمل 
اإيجابية  اأث��ار  له  �سيكون  ال��ذي  التلفريك 
ما  الت�ساركية  اأهمية  موؤكدا  عجلون،  على 
امل�سروع  لت�سغيل  املعنية  اجلهات  كافة  بني 
ب�سكله النهائي وتذليل املعيقات وال�سعوبات 
ميزات  مع  يتالءم  مبا  ال�سياحة  لتن�سيط 

ال�سياحية والطبيعية و  الن�سبية  املحافظة 
البيئية .

يف  �ساهم  املعنيني  تعاون  اأن  اإىل  واأ�سار 
التلفريك  مل�سروع  التحتية  البنية  اإكمال 
املوؤدية  والطرق  ال�سياحية  املناطق  وبع�س 
اأن  اإىل  الفتا  واالنطالق،  الو�سول  ملحطات 
يخدم  اأن  اجل  من  م�ستمرة  متابعة  هناك 
يف  ي�ساهم  و  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  امل�����س��روع 
اإطالة مدة اقامة ال�سائح التي تنعك�س على 

خمتلف القطاعات.
بدوره، قال رئي�س جمل�س املحافظة عمر 
عبداهلل  امللك  جاللة  متابعة  اإن  املومني 
على  امل�ستمر  والتاأكيد  للم�سروع  ال��ث��اين 
اأهمية  ي��وؤك��د  املمكنة  بال�سرعة  اإجن���ازه 

امل�سروع .
واأ�سار اإىل اأهمية تنفيذ خطة ترويجية 
املحيطة،  واملنطقة  للتلفريك  متكاملة 
واخلدمية  ال�سياحية  اال�ستثمارات  وجذب 
يف  للم�ساهمة  العاملة  االأي����دي  لت�سغيل 

التخفيف من م�سكلة البطالة.
عجلون  �سياحة  مدير  بني  ال�سياق،  ويف 
ميتاز  ال��ذي  امل�سروع  اأهمية  الديك  حممد 
عجلون  جبال  على  ومطل  مرتفع  مبوقع 
القريبة  ال�سياحي  اجل��ذب  مراكز  ووج��ود 

مثل قلعة عجلون ومركز الزوار والفعاليات 
وامل��وق��ع  ا�ستفينا  غ��اب��ات  م��ث��ل  املحيطة 

ال�سياحي البيئي ملحمية غابات عجلون.
وق�����ال ع�����س��و جل��ن��ة ت��ن�����س��ي��ق ال��ع��م��ل 
اإن  عنيزات  فخري  واالجتماعي  التطوعي 
حتتاج  تنموية  راف��ع��ة  التلفريك  م�سروع 
ا�سافة  ميثل  كونه  االهتمام  من  مزيد  اإىل 
اإن  مبينا  ع��ج��ل��ون،  يف  لل�سياحة  مم��ي��زة 
اأخ��رى،  م�ساريع  ت�سغيل  �سريافقه  امل�سروع 
فنادق ومطاعم ومنتجعات �سياحية واأ�سواق 

جتارية وحمالت.
“اإعالميون  م���ب���ادرة  ع�����س��و  وب��ي��ن��ت 
بدء  م��ع  اأن��ه  الق�ساة،  منار  متطوعون” 
مواقع  بداأت  للم�سروع  التجريبي  الت�سغيل 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ال��رتوي��ج ل��ه من 
لت�سور  الفيديوهات  و  ال�سور  التقاط  خالل 
واإطالالت  مناظر  لروؤية  اجلمالية  اللوحة 

على غابات وجبال عجلون.
م�سافة  على  ميتد  امل�سروع  اأن  اإىل  ي�سار 
2.5 كيلومرت من حمطة انطالق ا�ستفينا اإىل 
حمطة و�سول القلعة وي�سم 40 كابينة �سعة 
كل واحدة 8 ركاب ومدة الرحلة حوايل 9 

دقائق باالجتاه الواحد. 
)برتا-علي فريحات(

تلفريك عجلون.. م�شروع تنموي ريادي 
لتحريك الن�شاط االقت�شادي

ور�شة عمل يف �شناعة الزرقاء
 لعر�س خدمات الطاقة

دورة ال�شدقاء ال�شرطة
 يف م�شت�شفى االميان بعجلون

اأهايل حي احل�شني باملفرق يطالبون 
بتوفري اخلدمات الالزمة ملنطقتهم

اأمناء الريموك ين�شب 
بتثبيت حوافز املوازي

حملة لتنظيف املباين الرتاثية 
املهجورة يف ال�شلط

�شحة الزرقاء : اإغالق 27 حمطة حتلية 
مياه واإنذار 796 اأخرى العام املا�شي

*الزرقاء 
عقدت يف غرفة �سناعة الزرقاء، ور�سة عمل ناق�س امل�ساركون فيها 
غرفة  يف  البيئية  واال�ستدامة  الطاقة  وحدة  تقدمها  التي  اخلدمات 
اإدارة غرفة �سناعة الزرقاء  اأع�ساء جمل�س  �سناعة االأردن، بح�سور 

وممثلي عدد من ال�سركات ال�سناعية يف حمافظتي الزرقاء واملفرق.
اإن  حوامتة،  ح�سني  ال��زرق��اء،  �سناعة  غرفة  رئي�س  نائب  وق��ال 
اأهم  واأحد  الوطنية،  لل�سناعة  رئي�سيًا  حتديًا  يعترب  الطاقة  مو�سوع 
ال�سناعية  للقطاعات  الفعلية  التناف�سية  مقدار  حتدد  التي  العوامل 
املختلفة، وذلك الرتفاع كلف الطاقة من جانب، ولكون الطاقة ت�سكل 

ن�سبة مهمة من عنا�سر االإنتاج لكثري من ال�سناعات.
واأ�سار حوامتة اإىل اأن ال�سناعات ت�سعى اإيل خف�س مكون الطاقة 
من كلف االإنتاج الكلية من خالل اتباع العديد من الو�سائل كا�ستخدام 
ا�ستهالك  يف  الكفاءة  وحتقيق  اال�ستهالك  وتر�سيد  البديلة  الطاقة 
الطاقة، اإ�سافة اإىل كفاءة ا�ستخدام املوارد االإنتاجية االأخرى والتي 
ت�ساهم يف رفع القدرات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سناعية على امل�ستوى 

املحلي ويف اأ�سواق الت�سدير.
يف  البيئية  واال�ستدامة  الطاقة  وح��دة  مدير  عر�س  جهته،  من 
التي  الربامج  اأه��م  عيا�سرة،  معن  املهند�س  االأردن،  �سناعة  غرفة 
ال�سناعية  املن�ساآت  اإىل م�ساعدة  تنفذها وحدة الطاقة والتي تهدف 
من  العديد  خالل  من  والبيئة  بالطاقة  املتعلقة  الق�سايا  جميع  يف 

اخلدمات الفنية املختلفة.
الهادفة  االأخ�سر  امل�سنع  جائزة  موؤخرًا  اأطلقت  الوحدة  اأن  وبني 
اإىل تثمني امل�سانع الرائدة يف جماالت اال�ستدامة، اإ�سافة اإىل العديد 

من الربامج االأخرى يف جمال تدقيق وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة.

*عجلون 
اأهمية  العزام  و�سفي  العقيد  عجلون  حمافظة  �سرطة  مدير  اأكد 
وتعزيز  االأمنية  والثقافة  الوعي  ن�سر  يف  ال�سرطة  اأ�سدقاء  دورات 

ال�سلوك يف املحافظة على اأمن و�سالمة املجتمع .
االإميان  مب�ست�سفى  ال�سرطة،  اأ�سدقاء  دورة  افتتاح  خالل  واأ�سار 
احلكومي بعجلون اإىل اأنه بالثقافة واملعرفة والتعاون نحقق االأهداف 
من  العديد  تتناول  الدورات  هذه  اأن  مبينا  املجتمع،  ونبني  نريد  التي 
املوا�سيع التي تهم املجتمع منها اجلرائم االإلكرتونية والعنف االأ�سري 

ومكافحة املخدرات واال�ستخدام االآمن ملواقع التوا�سل االجتماعي .
واأكد العزام اأهمية التعاون وال�سراكة ما بني املواطن وجهاز االأمن 
من  �سلبية  ظاهرة  اأي  عن  واالإب��الغ  اجلرائم  ارتكاب  من  للحد  العام 

خالل رقم الطوارئ املوحد )911(.
فريحات  حممد  الدكتور  االإمي���ان  م�ست�سفى  مدير  ،ثمن  ب��دوره 
واالأمان  االأمن  منظومة  لتعزيز  االأمنية  اجلهات  تبذلها  التي  اجلهود 

للمواطن وتوعيتهم بعدد من الق�سايا التي تالم�سهم.

*املفرق 
احلي  اإي���الء  ال��ك��ربى  امل��ف��رق  بلدية  احل�سني،  ح��ي  اأه���ايل  طالب 
جمال  يف  تنق�سه  التي  اخلدمات  من  بعدد  رف��ده  خالل  من  االهتمام 

تعبيد ال�سوارع واإنارتها، وتكثيف حمالت النظافة.
فيها  االأقدم  املفرق ويعد  الذي يقع �سمن مدينة  اأن احلي  وبينوا 
وامل�ساريع  واالإن��ارة  والنظافة  الطرق  خدمات  بع�س  يف  نق�سا  يعاين 

اخلدمية ذات امل�سا�س باملبا�سر بحياة املواطنني.
ر�سيدة  اخ��و  الدين  نا�سر  الكربى  املفرق  بلدية  رئي�س  واأو���س��ح 
�سل�سلة  احل�سني  ح��ي  اه���ايل  م��ن  ع��دد  م��ع  لقائه  خ��الل  اخل��زاع��ل��ة 
االإ�سالحية  خطتها  وف��ق  البلدية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االإج�����راءات 

والتطويرية التي تقوم بها ومنذ ان ت�سلم املجل�س البلدي مهامه.
والذي  البلدية  منه  تعاين  الذي  ال�سعب  املايل  الو�سع  اإىل  واأ�سار 
متثل مبديونية مرتفعة بلغت 9.3 مليون دينار موزعة ب� 7مليون على 

احل�ساب املك�سوف 2.3 مليون دينار قيمة قر�س مرتتب على البلدية.
واأكد اخلزاعلة حاجة حي احل�سني واالأحياء االأخرى يف املدينة 
اخلدمات  من  وغريها  ال�سوارع  تعبيد  جمال  يف  ال�سيما  اخلدمات،  اىل 
حي  يف  ال�سوارع  بع�س  بتعبيد  قامت  البلدية  اأن  اىل  الفتا  االأخ��رى، 
�سمول  على  العمل  �سيتم  فيما  �سابقة  ميدانية  درا�سات  �سمن  احل�سني 

ال�سوارع االأخرى يف العطاءات املتوقع طرحها يف القريب العاجل.

*الزرقاء 
وم�سانع  مياه  حتلية  حمطة   27 الزرقاء  �سحة  مديرية  اأغلقت 
العام  اأخرى  واإنذار 796 حمطة  للثلج  املعباأة وم�سانع  املعدنية  للمياه 

املا�سي بح�سب مديرها الدكتور خالد عبد الفتاح.
االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  الفتاح  عبد  الدكتور  وبني 
خمالفة  ب�سبب  كانت  واملخالفات  واالإن��ذارات  االإغالقات  اأن  )ب��رتا( 
تلك املحطات وامل�سانع لل�سروط واملعايري ال�سحية الالزمة وفق قانون 

ال�سحة العامة.
وا�سار اإىل اأن الرقابة ال�سحية على �سهاريج و�سيارات توزيع املياه 
املحالة من قبل كوادر ق�سم �سحة البيئة والغذاء اأ�سفرت عن خمالفة 
وحجز 3 �سهاريج واإنذار 30 �سهريجا و�سيارة توزيع مياه حمالة خالل 

العام املا�سي.
 52 وخمالفة  �سوب  كويف  حمل   11 اإغ��الق  اأي�سًا  مت  اأن��ه  واأ�ساف 
واالأراج��ي��ل  املع�سل  لبيع  حمال   12 واإن���ذار  اآخ��ر،  حم��اًل   216 واإن���ذار 
وم�ستلزمات التدخني، اإ�سافة اإىل اإغالق �سالونني للتجميل وخمالفة 

18 اآخر، واإنذار 111 �سالونًا ملخالفتها املعايري ال�سحية الالزمة.
وفيما يخ�س جوالت كوادر الق�سم على امل�سانع للرقابة والتفتي�س 
اإغالق  مت  فيما  م�سنعًا،   326 زيارة  مت  فقد  املهنية،  ال�سحة  جمال  يف 
ا�سرتاطات  ملخالفتها  اآخر  م�سنعًا   192 ل�  اإنذار  وتوجيه  واحد  م�سنع 
على  والتفتي�سية  الرقابية  اجل��والت  اإىل  اإ�سافة   ، املهنية  ال�سحة 
العيادات الطبية واملراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات واملختربات الطبية 
 ، اإنذار 128 عيادة طبية ومركز �سحي وخمالفة 11 منها  ، حيث مت 

ملخالفتها ا�سرتاطات فرز النفايات الطبية.
ال�سالمة  جلان  تقارير  تتابع  الق�سم  ك��وادر  اأن  الفتاح  عبد  واأك��د 
مياه  من  ريها  يتم  التي  للمزروعات  املتابعة  ك�سوفات  واإجراء  العامة 

جمرى ال�سيل ، حيث كان الو�سع العام جيدًا وال خمالفات تذكر.
كما مت اإجراء الك�سوفات امليدانية واملخربية على املوؤ�س�سات املهنية 
وحمطات التحلية وم�سانع املياه واآبار املياه لغايات الرتخي�س وزيارة 
فائ�س  ن�سبة  وقيا�س  امللح  يف  امل�ستخدم  اليود  عن  للتحري  املخابز 
الب�سريات  حمال  متابعة  اإىل  اإ�سافة  امل�ستخدمة،  املياه  يف  الكلورين 

وم�ستودع جتارة عد�سات طبية ونظارات �سم�سية .

*إربد 
ن�سب جمل�س اأمناء جامعة الريموك يف جل�سته التي عقدها، اليوم 
املعايطة،  روي��دا  الدكتورة  االأمناء  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  االأح��د، 
بتثبيت ن�سبة حوافز املوازي والربامج غري العادية كما كانت عليه يف 

العام الدرا�سي املا�سي.
جمل�س  اإىل  التن�سيب  اأن  اجلل�سة،  عقب  بيان،  يف  اجلامعة  واأكدت 
انخفا�س  رغم  جاء  امل��وازي  الربنامج  حوافز  بتثبيت  العايل  التعليم 

عوائد املوازي ب�سكل ملحوظ عما كانت عليه �سابقا.
واأ�سار البيان اإىل اأن جمل�س االأمناء خ�س�س جل�سته اليوم ملناق�سة 
اجلامعة  توجه  حول  دقيقة  غري  معلومات  ت��داول  بعد  امل�ساألة  هذه 
املوازي،  عوائد  من  واإداريني  اأكادمييني  من  العاملني  حوافز  لتخفي�س 
اأن املجل�س ن�سب بالتو�سية باإبقائها كما كانت عليه �سابقا ات�ساقا  اإال 
ممكن،  اأداء  اأف�سل  لتقدمي  للعاملني  الالزم  الدعم  بتوفري  قناعته  مع 

رغم ما �سهدته تلك الربامج من انخفا�س يف العوائد املُتاأتية منها.
حيث  املا�سي،  العام  يف  كما  احلوافز  ن�سبة  بتثبيت  املجل�س  ون�ّسب 
ر�سوم  من  احل��ايل  العام  يف  باملئة   45.25 ن�سبته  ما  تخ�سي�س  جرى 
التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء  ت�سرف  والتي  العادية،  غري  ال��ربام��ج 

واالإدارية يف اجلامعة.
ون�سب املجل�س اأي�سا يف ذات االجتماع ملجل�س التعليم العايل تو�سية 
بتخ�سي�س ما ن�سبته 4.75 باملئة كحزمة حتفيزية اإ�سافية من ر�سوم 
الهيئة  الأع�ساء  كحوافز  �سرفها  يجري  بحيث  العادية  غري  الربامج 
تتعلق  واأخرى  باالأداء،  مرتبطة  معايري  �سمن  واالإداري��ة  التدري�سية 
البحث  واإنتاج  وتخ�س�ساتها،  اجلامعة  يف  الدرا�سية  اخلطط  بتطوير 
مبا  الدولية  االعتمادية  وق�سايا  املجتمع،  وخدمة  الر�سني،  العلمي 

ينعك�س على اأداء اجلامعة وت�سنيفها العاملي.
فيها،  املعنية  الدوائر  خالل  ومن  اجلامعة  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
تعكف على و�سع معايري تت�سل بتقييم معايري االأداء وموؤ�سراته امل�سار 
اإليها وربطها مبدى ا�ستمرارية احلوافز للعاملني يف اجلامعة لي�سار اإىل 
تقييمها مع نهاية العام احلايل لتحديد مدى اال�ستمرارية فيها للعام 

املقبل.

*السلط 
نفذت بلدية ال�سلط الكربى بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية 
واملبادرة ال�سبابية )فكرة( حملة لتنظيف املباين الرتاثية املهجورة 

بعنوان »ال�سلط لينا وحقك علينا«.
االإيعاز  مت  اإن��ه  احلياري:  حممد  املهند�س  البلدية  رئي�س  وق��ال 
لالبنية  كامل  ودرا���س��ة  م�سح  لعمل  البلدية  يف  املعنية  للمديريات 
لي�سار  لها  املتطلبات  وحتديد  عليها  الك�سف  و  املهجورة  الرتاثية 
ا�ستخدامها  نوعية  لتحديد  درا�سات  تقدمي  و  لتنظيفها  باملبا�سرة 

ح�سب ما ينا�سب كل مبنى.
مراحل  خالل  البلدية  تواجه  كانت  التي  ال�سعوبات  اإىل  واأ�سار 
املبا�سرة  الك�سف والدرا�سة واملتمثلة بامللكيات اخلا�سة، مبينا انه مت 

مببنى مدر�سة �سعيد البحرة يف منطقة اجلدعة.
الدكتورة مي�ساء  الهند�سة يف اجلامعة  وقالت م�ساعد عميد كلية 
تكاتف  تتطلب  اجتماعية  م�سوؤولية  هي  املبادرة  هذه  اإن  ال�سوملي 
للمحافظة على هذه  و اجلامعات واالأفراد  واملوؤ�س�سات  الهيئات  جميع 
لتجمع  ب��وؤرا  اأ�سبحت  حيث  مهجورة  تركها  عدم  و  الرتاثية  القيمة 

النفايات و القوار�س.
واكدت ال�سوملي اأن الهدف االأ�سمى هو اإعادة احلياة لهذه البيوت 
على  واملعنوي  املادي  بالنفع  يدر  ما  ا�ستخدمها  اإعادة  و  ترميمها  بعد 

مالكي هذه البيوت و على املجتمع ب�سكل عام

*املفرق 
للعلوم  احل��ك��م��ة«  »ب��ي��ت  كلية  نظمت 
بالتعاون  الدولية  والدرا�سات  ال�سيا�سية 
اآل  جامعة  يف  امل���راأة  درا���س��ات  م��رك��ز  م��ع 
البيت، ور�سة تدريبية لطلبة الكلية حول 

قانون االنتخاب.
ال��ط��راون��ة  عي�سى  ال��دك��ت��ور  وت��ط��رق 
لقانون  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  م��ن 
التي  التعديالت  واأه��م  اجلديد  االنتخاب 
ال�سيا�سي  التحديث  بعد  عليه  ط���راأت 
االأخري، مبينا مفهوم النظام الن�سبي الذي 
وقائمة  مغلقة  حزبية  قائمة  يت�سمن 
القائمة  ت�سمح  حيث  مفتوحة  حملية 
قبة  اإىل  االأح�����زاب  ب��و���س��ول  احل��زب��ي��ة 
حكومات  اإىل  الو�سول  وبالتايل  الربملان 

برملانية.
اأخو  الدكتور هاين  الكلية  واأكد عميد 

لها  كان  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  ر�سيدة 
االأثر الكبري يف جتويد العملية االنتخابية 
وخمرجاتها والرتكيز على دور االأحزاب يف 
الو�سول اإىل اأكرب عدد من املقاعد وبالتايل 

لت�سكيل  اأك����رب  ف��ر���س��ة  ه��ن��ال��ك  ���س��ي��ك��ون 
حكومات برملانية.

الدكتور  الكلية  عميد  م�ساعد  وحتدث 
ال��ربام��ج  ت�سميم  ع��ن  ال���درادك���ة  حم��م��د 
واأ�سكالها  حمالتها  واإدارة  االنتخابية 

اخلطاب  واأ�س�س  فيها  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل 
االنتخابي.

جرى  التدريبية،  الور�سة  نهاية  ويف 
نقا�س مو�سع حول قانون االنتخاب اجلديد 

ومدى تاأثريه على التنمية ال�سيا�سية.

*إربد 
اأي��دون  منطقة  �سكان  م��ن  مواطنون  �سكا 
حول  النفايات  ت��راك��م  م��ن  اإرب���د  مبحافظة 
بظاهرة  يت�سبب  ما  بها،  اخلا�سة  احل��اوي��ات 
مطالبني  للمنطقة،  ح�سارية  غ��ري  ومناظر 
هذه  حل  على  العمل  ب�سرورة  املعنية  اجلهات 
كونها  طويلة  فرتة  منذ  تالزمهم  التي  امل�سكلة 

ت�سكل اإيذاء للبيئة للمجتمع.
“حي  �سكان  اأحد  زياد طارق  املواطن  وقال 
االأنباء  لوكالة  اأي���دون  مبنطقة  الراهبات” 
املتكد�سة  ال��ن��ف��اي��ات  اإن  )ب����رتا(،  االأردن���ي���ة 
تتطاير وتتجمع اأمام منزله، االأمر الذي يزيد 
من معاناته خا�سة يف ف�سل ال�ستاء، ناهيك عن 
وتركها  تراكمها  نتيجة  منها  املنبعثة  الروائح 

اإىل فرتات طويلة.
من جهته، اأ�سار املواطن �سامل حم�سن، الذي 
يقطن ذات احلي، اإىل اأنه وعند جميء كاب�سة 
النفايات جلمع القمامة، فاإن بقايا منها ترتك 

يزيد  مما  م��رة،  كل  يف  احلاوية  جوانب  على 
مكرهة  اإىل  ال�سوارع  وحتول  البيئة  تلوث  من 
�سحية، م�سيفا انه توا�سل مع عدد من اأع�ساء 
اعتذروا  لكنهم  االأم��ر  ه��ذا  ملعاجلة  البلدية 

بحجة عدم وجود كادر كاف من العمال.
يتم  اأن  امل��وم��ن��ي  اأو����س  امل��واط��ن  وط��ال��ب 
ملختلف  املخ�س�سة  املق�سمة  احلاويات  اعتماد 
على  ال�سلبي  التاأثري  لتقليل  النفايات  اأن��واع 
البيئة واملواطنني، و توفري احلاويات اجلديدة 
�ساحلة  غري  او  �سيئة  حاويات  اي  وا�ستبدال 
رقابة  تفعيل  ���س��رورة  م��وؤك��دا  لال�ستخدام، 

البلدية ب�سورة اأكرب جتاه هذا املو�سوع.
الدكتور  العامة  ال�سحة  طبيب  وح���ّذر 
املتناثرة  النفايات  خطورة  من  اأحمد،  موؤيد 

النفايات  اأن  اإىل  الفتا  واالإن�سان،  البيئة  على 
االأ�سناف،  من  كثرية  اأنواعا  حتوي  املرتاكمة 
منها املواد الكيميائية واالأطعمة واالأدوية، ما 
لفرتات  تركها  عند  خطورتها  درجة  من  يرفع 

طويلة بهذا ال�سكل.
لفرتات  ترتاكم  التي  النفايات  اإن  وق��ال 
طويلة يف احلاويات اأو بالقرب منها تعترب بيئة 
باأنواعها،  والفريو�سات  للميكروبات  منا�سبة 
وت�سبح  جدا  كبرية  ب�سورة  تتكاثر  وبالتايل 

خا�سة  االأمرا�س  اأن��واع  خمتلف  النتقال  بوؤرة 
التنف�سية واجللدية.

ا�ستخدام  ���س��رورة  اإىل  امل��واط��ن��ني  ودع���ا 
�سمن  وانتقائها  للنفايات  املخ�س�سة  االأكيا�س 
مع  ب��اإح��ك��ام  اإغ��الق��ه��ا  لي�سهل  عالية  ج���ودة 

�سرورة تفعيل دور البلدية حلل امل�سكلة.
ببلدية  البيئة  دائ��رة  مدير  قال  ب��دوره، 
منطقة  اإن  ال�سيالوي،  م��اأم��ون  الكربى  اإرب��د 
وعمال  وكاب�سات  اآل��ي��ات  اإىل  حتتاج  اأي���دون 
وطن اأكرث من العدد املتوافر حاليا، الفتا اإىل 
كاب�سات   3 اأي��دون  مبنطقة  حاليا  يوجد  اأن��ه 
و500 حاوية فقط، واأن البلدية تعمل بنظام 

ال�سفتات لكن ذلك ال يكفي حاليا.
منطقة  �سكان  ع��دد  اأن  ال�سيالوي  وب��ني 
نفايات  طن   85 جمع  ويتم  جدا  كبري  اأي��دون 
اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  فيما  ي��وم��ي��ًا،  منها 
يوميًا،  طنا   60 تبلغ  امل��وج��ودة  للكاب�سات 
اأن ذلك يفوق الطاقة اال�ستيعابية  اإىل  الفتا 

للكاب�سات امل�ستخدمة فيها.
واأ�سار ال�سيالوي، اإىل اأن عدد عمال الوطن 
عنّي  فيما  عامال،   785 الكربى  اربد  بلدية  يف 
للبلدية  درا�سة  اأن  حني  يف  عامال،   82 موؤخرا 

قدرت احلاجة اإىل 1225 عامل وطن.

وقال اإن عمال الوطن من الوافدين مل يتم 
جتديد عقودهم من قبل الوزارة هذه املرة، ما 

زاد االأمر �سوءا.
 1500 توزيع  �سيتم  اأن��ه  ال�سيالوي  وب��ني 
على  بالت�ساوي  ارب��د  ملحافظة  عطاء  حاوية 
املقبلة،  االأي��ام  خالل  فيها  املوجودة  االأحياء 
م�سريا اإىل اأنه مت ت�سنيع 800 حاوية اإ�سافية 
احلاويات  مكان  اإحاللها  مت  البلدية  م�سنع  يف 
يتم  التي  النفايات  حجم  باأن  علما  املتهالكة، 
ت�سل  يوميا  ارب��د  حمافظة  من  ا�ستخراجها 

لنحو 900 طن يوميا.
بكامل  يعملون  الوطن  عمال  اأن  اإىل  ولفت 
املتاحة  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  وي�سخرون  طاقتهم 
داعيا  امل��ط��ل��وب،  وبال�سكل  بواجبهم  للقيام 
امل�سوؤولية  حتمل  يف  الت�ساركية  اإىل  املواطنني 
النظافة  على  احلفاظ  يف  التعاون  من  واملزيد 

العامة. 
)برتا-اأماين احلمزات(

ور�شة تدريبية حول قانون 
االنتخاب اجلديد يف جامعة اآل البيت

مواطنون ي�شكون من تدين م�شتوى النظافة مبنطقة اأيدون
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*وكاالت
الطبي  اجل��ه��از  رئي�س  ع��الم  حممد  مت��ّك��ن 
بنادي �سباب ب�سيون الريا�سي الذي يناف�س على 
اإنقاذ  من  م�سر،  يف  املحرتفني  ل��دوري  ال�سعود 
العب الفريق اأحمد اجلويلي الذي »بلع ل�سانه« 

نتيجة كرة م�سرتكة بينه وبني العب اآخر.
مل ينتظر عالم �سافرة حكم املباراة وانطلق 
ب�سغف،  املباراة  “اأتابع  م�سرعًا:  الالعب  نحو 
اأن  من  متاأكدًا  وكنت  امل�سرتكة  الكرة  وراأي���ت 
اأن  لذلك  تاأكيدي  من  وزاد  ل�سانه،  الالعبابتلع 
حكم املباراة كان يطلق �سفاراته ب�سكل ه�ستريي 
مع �سراخ من جميع الالعبني املحيطني بالالعب 

ال�ساقط على االأر�س«.

تفاصيل الواقعة
ب��ال��ن��ادي:  الطبي  اجل��ه��از  رئي�س  ويحكي 
“النتيجة كانت التعادل بيننا وبني نادي زفتي 
املحرتفني،  ل��دوري  ال�سعود  مناف�سات  اإط��ار  يف 
الدقيقة  يف  وكّنا  االأ�سلي  املباراة  وقت  وانتهى 
االأوىل من الوقت بدل ال�سائع، راأيت اأن التدخل 
قوي للغاية لذلك اأ�سرعت بكل طاقتي، وعندما 
و�سلت تعاملت مع املوقف م�سرعًا الأن الثانية يف 
تلك االأوقات تفرق يف عودة الالعب للحياة مرة 

اآخرى«.
يحدث  ال�سكل  بهذا  التدخل  اأن  »در���س��ن��ا 

الهواء  جمرى  بفتح  قمت  لذلك  لل�سان،  بلع  معه 
غري  ال��راأ���س(  اأ�سفل  واالآخ���رى  الذقن  على  )ي��د 
لدرجة  قوية،  بت�سنجات  م�ساب  كان  الالعب  اأن 
جعلتني اأطلب من الالعبني املحيطني اإم�ساك يده 

حتى اأمتكن من اإنقاذه” هكذا يقول.
“�سكاي نيوز  وتابع عالم يف حديثه مع موقع 
عربية”: “بف�سل من اهلل متكنت مع التعامل معه 
واإعادته للحياة مرة اآخرى، واأ�سّر على ا�ستكمال 
عمل  على  واأ�سريت  ذلك،  رف�ست  ولكنني  املباراة 
متابعته  يتم  منزله  االآن يف  اأ�سعة مقطعية، وهو 
واإمكانية  ميعاد  من  التاأكد  حتى  م�ستمرة  ب�سفة 

عودته للمالعب«.
ونا�سد رئي�س اجلهاز الطبي بالنادي امل�سوؤولني 
عن املنظومة الريا�سية يف م�سر، بتوفري �سيارات 
“ال�سيارات  املباريات:  كافة  يف  جمّهزة  اإ�سعاف 
من  اأق��ل  م�ستواها  االأوق���ات  بع�س  يف  امل��وج��ودة 
االأ�سا�سية  االحتياجات  فيها  يوجد  وال  املطلوب 
وج��ود  بجانب  ال��ط��ارئ��ة،  احل���االت  م��ع  للتعامل 
االأزم��ات  مع  بالتعامل  دراي��ة  على  لي�س  م�سعف 

الطبية«.
ال��ب��داي��ة  يف  ت��ق��وم  “املنظومة  واأردف: 
الريا�سي  التنظيم  قبل  الالعبني  �سالمة  على 
للمباريات، وهناك عدد كبري من الالعبني توفوا 
ب�سبب بلع الل�سان خالل ال�سنوات االأخرية، فيجب 

توافر كافة التجهيزات الطبية يف املالعب«.

كيف يتم التعامل مع احلاالت املشاهبة؟
اأخ�سائي  طه  ال�سيد  اأحمد  الدكتور  يقول 
اإ�سابات املالعب اإّن: “حالة بلع الل�سان يف املالعب 
هي ان�سداد جمرى الهواء الداخل للرئة من خالل 
ل�سانه، فعندما يحدث تدخل عنيف يف راأ�سه ينتج 
عن ذلك فقد الوعي وحتّرك الل�سان اإىل موؤخرة 

احللق«.
“�سكاي نيوز  واأ�ساف طه يف حديثه مع موقع 
هما  بحكمة  والتدخل  “ال�سرعة  اأّن:  عربية” 
يكون  واأن  الالعب،  الإنقاذ  الرئي�سيان  املحركان 
مثل  مع  ال�سليم  التعامل  يعرف  طبيب  متواجد 
وهنا  االأولوية  هو  الهواء  فمجرى  احلاالت،  تلك 
يتم ا�ستخدام طريقتني االأوىل رفع الذقن اأو دفع 

الفك ويف االأ�سلوبني مرفو�س و�سع االإ�سبع داخل 
فم امل�ساب«. 

ي�ستخدم النا�س م�سطلح “بلع الل�سان” اإ�سارة 
احللق،  نحو  ت��راج��ع  ال���ذي  الل�سان  على  منهم 

وت�سبب يف ان�سداد جمرى التنف�س.
التعامل مع احلاالت امل�سابهة يكون عن طريق 
على  وال�سغط  اخللف  اإىل  امل�ساب  راأ���س  اإرج��اع 

الفك ال�سفلي.
اإبقاء الفم مفتوحًا لوجود جمرى للهواء ومنع 

اختناقه.
يتنف�س  لكي  االأمين  جانبه  على  امل�ساب  و�سع 

ب�سكل اأف�سل.
وزارة  امل��الع��ب  اإ���س��اب��ات  اأخ�سائي  وط��ال��ب 
االأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  والريا�سة  ال�سباب 
االإ�سعافات  حول  طبية  دورات  الإعطاء  امل�سري 
الريا�سية  املنظومة  يف  العاملني  جلميع  االأولية 
بع�س  الأن  ال�سريع،  التدخل  يتم  لكي  والالعبني، 
يف  ويبداأ  الطبي  اجلهاز  يتدخل  عندما  احلاالت 
حياتهوقائع  فقد  قد  يكون  امل�ساب  مع  التعامل 
واالإفريقية  امل�سرية  امل��الع��ب  و�سهدت  اآخ���رى 

الل�سان”  “بلع  نتيجة  ال��وف��اة  ح��االت  م��ن  ع��دد 
خالل ال�سنوات االأخرية، حيث تويف العب ال�سكة 
احلديد يف يناير عام 2021 خالل مباراة فريقه 
حمافظة  يف  النحا�س  �سركة  مبلعب  قنا  واأبناء 

االإ�سكندرية.
نا�سئ  مهدي  حامد  الالعب  ت��ويف   2017 يف 
نادي الزمالك ال�سابق والعب دكرن�س حينها بعد 

بلع ل�سانه.
املنتخب  جن���م  ف���وي  ف��ي��ف��ي��ان  م����ارك  ت���ويف 
 2003 عام  امللعب  اأر���س  يف  ال�سابق  الكامريوين 
خالل مباراة منتخب بالده اأمام كولومبيا يف كاأ�س 

القارات.
“بلع  ال��الع��ب��ني جن��وا بعد  م��ن  ه��ن��اك ع��دد 
�سديق  حممد  ال�سابق  االأهلي  كالعب  الل�سان” 
فريقه  مباراة  خالل  الطبي  اجلهاز  اأنقذه  الذي 

اأمام طالئع اجلي�س.
ال�سابق  الزمالك  العب  التابعي  ب�سري  وجنا 
لبلع  م�سر  منتخب  مع  اأن تعر�س  بعد  الوفاة،  من 
اأن ي�ستطيع اجلهاز الطبي للفراعنة  ل�سانه، قبل 

اإنقاذه يف اللحظات االأخرية.

اآر�شنال يح�شم قمة يونايتد املثرية 
ويوؤمن �شدارة الربميريليج

*وكاالت
اأكد جنم كرة القدم االأردنية مو�سى التعمري، اأنه م�ستمر مع لوفني 

البلجيكي حتى نهاية عقده.
جاء ذلك يف رد التعمري على اأحد تعليقات حمبيه يف “اإن�ستجرام”، 

حيث اأو�سح: “خطوتي لالحرتاف مع نانت الفرن�سي مل تتم«.
وك�سف التعمري عن اأن لوفني مل يتو�سل التفاق مع نانت، مما دفعه 

لتاأجيل هذه اخلطوة، كما متنى اأن يكون القادم اأف�سل بالن�سبة له.
حيث  االأردنية  املواهب  اأب��رز  اأح��د  عاما(   25( التعمري  ويعترب 
يف  ين�سط  اأن  قبل  القرب�سي  نيقو�سيا  الأبويل  االأردن  �سباب  من  انتقل 

الدوري البلجيكي.
الركائز  اأه��م  اأح��د  ويعد  االأمي��ن  اجلناح  مركز  التعمري  وي�سغل 

الرئي�سة يف �سفوف منتخب االأردن.

*وكاالت
فريقه  خ�سارة  من  م�ستاًء  �ساو،  لوك  يونايتد  مان�س�سرت  العب  بدا 
احلادية  اجلولة  مباريات  قمة  يف  االأحد،  م�ساء   )3-2( اآر�سنال  اأمام 

والع�سرين من الدوري االإجنليزي املمتاز.
االأول،  ال�سوط  �سيما يف  يونايتد مباراة جيدة، ال  مان�س�سرت  وقدم 
لكنه تراجع كثريا يف الدقائق الثالثني االأخرية، ما اأدى لتلقيه هدفا 

قاتال يف الدقيقة االأخرية من زمن اللقاء.
ال�سوط  “يف  �سبورت�س”:  “�سكاي  ل�سبكة  �ساو يف ت�سريحات  وقال 
لهم  و�سمحنا  ال�سيء  بع�س  �سلبيني  كنا  ذل��ك،  ن�ستحق  كنا  ال��ث��اين 
بال�سيطرة على املباراة بالكامل، تلقي الهدف يف النهاية اأمر موؤمل. كنا 
كاملة  املباراة  الرتكيز على  ولكن علينا  االأخرية  اللحظة  نكافح حتى 

وقد تكلفك زلة واحدة يف الرتكيز هدًفا«.
ملعب  اإىل  ناأتي  عندما  دائما  كبرية  ب�سرعة  “يبداأون  واأ�ساف: 
االإمارات، كان لدينا �سيطرة اأكرب قلياًل يف املباراة، ونح�سل على الكرة 
ب�سكل اأكرب، لكننا تراجعنا يف ال�سوط الثاين ح�سلوا على الفر�سة تلو 

االأخرى، وكان �سيح�سلون على فر�س اأخرى مع مرور الوقت«.
فهم  املو�سم،  ه��ذا  فعلوه  ملا  االإ���س��ادة  متنحهم  اأن  “عليك  وتابع: 
هناك  بها.  يلعبون  التي  بالطريقة  القمة  يف  يكونوا  اأن  ي�ستحقون 
طريق طويل لنقطعه وعلينا الرتكيز ب�سكل كامل على مباراتنا املقبلة، 

ن�سف نهائي كبري )اأمام نوتنجهام فور�ست يف كاأ�س الرابطة(«.
 وختم: “جودة هذه املباريات تزداد ارتفاًعا. كان �سعبا االنخراط 
نف�سك  وتخترب  تخو�سها  اأن  تريد  التي  املباريات  هي  هذه  ولكن  فيها، 
فيها، نحن جميًعا م�ستاوؤون يف غرفة تغيري املالب�س لتلقي هدف يف وقت 

متاأخر جًدا وهذا اختبار لواقعيتنا”.

*وكاالت
املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري  من  ال���21  اجلولة  قمة  اآر�سنال  ح�سم 
ل�ساحله، وذلك بفوزه على مان�س�سرت يونايتد )3-2( يف مباراة مثرية 

اأقيمت مبلعب االإمارات االأحد.
بو�سوله  للربميريليج  �سدارته  تعزيز  يف  جنح  اللندين  الفريق 

للنقطة 50، حمافظا على فارق ال�5 نقاط بينه وبني مان�س�سرت �سيتي.
الرابع،  املركز  يف  نقطة   39 عند  يونايتد  مان�س�سرت  توقف  كما 

ليف�سل يف جتاوز نيوكا�سل يونايتد �ساحب املرتبة الثالثة.
انتهت  التي  املباراة  يف  التحول  نقاط  “كووورة” اأبرز  وي�ستعر�س 

بفوز املدفعجية، على النحو التايل:

هفوة باريت
حتى  االأوىل  الدقائق  يف  الفريقني  كال  بني  حائرة  الكرة  ظلت 

ارتكب توما�س بارتي خطاأ يف التمرير مبنت�سف ملعب اآر�سنال.
اإىل  لتتحول  بارتي،  متريرة  قطع  يف  را�سفورد  ماركو�س  وجن��ح 
يف  �ساروخية  بت�سديدة  االإجنليزي  املهاجم  اأنهاها  م�سادة  هجمة 

ال�سباك، اأ�سفرت عن هدف مبكر.
من  للجانرز  النتيجة  �ساكا  بوكايو  ع��ادل  م��ع��دودة،  دقائق  بعد 

�سربة راأ�سية، لينتهي ال�سوط االأول بالتعادل.

تصدي دي خيا ولدغة قاتلة
ال�سوط الثاين تبدل ال�سيناريو بنجاح �ساكا يف اإحراز هدف التقدم 
لي�ساندرو  يعادل  اأن  قبل  املدى،  بعيدة  ت�سديدة  من  االأر�س  الأ�سحاب 

مارتينيز النتيجة لليونايتد.
وكثفت كتيبة املدرب االإ�سباين ميكيل اأرتيتا هجماتها يف الدقائق 
ت�سديدة  من  التقدم  هدف  يخطف  اأن  نكيتياه  اإدوارد  وكاد  االأخ��رية، 

على الطائر، لوال براعة ديفيد دي خيا، الذي ت�سدى لها بب�سالة.
وكانت املباراة يف طريقها لالنتهاء بالتعادل لوال لدغة نكيتياه يف 
الوقت القاتل، حموال كرة بالكعب اإىل ال�سباك، ليمنح فريقه النقاط 

الثالث.

*وكاالت
ال��وح��دات  اأمي��ن  ظهري  �سلباية،  ف��را���س  ال���دويل،  ال��الع��ب  و�سل 

االأردين، االأحد اإىل فل�سطني خلو�س جتربة احرتاف ق�سرية.
حيث  الفل�سطيني،  بالطة  بتدريبات  �سلباية  يلتحق  اأن  وُينتظر 

�سيمتد عقده حتى نهاية املو�سم احلايل.
وتعترب هذه اأول جتربة احرتافية يف م�سرية �سلباية، وُيتوقع اأن 

يقدم االإ�سافة املطلوبة ا�ستنادا خلربته.
للجزيرة  انتقل  ثم  الوحدات،  مع  الكروية  م�سريته  �سلباية  وبداأ 
قبل اأن يعود اإىل فريقه االأم، الذي �سارك معه يف حتقيق العديد من 

االإجنازات املحلية، كما مثله مرتني يف دوري اأبطال اآ�سيا.
ولعب كذلك �سلباية يف �سفوف منتخب االأردن، اأكرث من مرة، ومثله 

يف ا�ستحقاقات عربية واآ�سيوية.
االأردنيني،  الالعبي  الفل�سطيني احرتاف عدد من  الدوري  وي�سهد 
مايو/اآيار  يف  �سينطلق  ل��الأردن  املحلي  املو�سم  الأن  نظرا  املو�سم،  هذا 

املقبل.

*وكاالت
االأردين  اإرب���د،  احل�سني  مدافع  مع  العراقي  زاخ��و  ن��ادي  تعاقد 

حجازي ماهر، على �سبيل االإعارة ملدة 4 �سهور.
جتربة  اأول  خو�س  ليبداأ  زاخ��و،  مقر  يف  عقده  حجازي  ووق��ع 

احرتافية يف م�سريته الكروية.
ولعب حجازي ملنتخبات االأردن وفريق �سباب االأردن، قبل اأن يوقع 

املو�سم املا�سي للح�سني اإربد.
موعد  وهو  املقبل،  مايو/اآيار  يف  زاخو  مع  حجازي  عقد  وينتهي   
بتدريبات  لاللتحاق  يعود  حيث  االأردن،  يف  الكروي  املو�سم  انطالق 

احل�سني اإربد.
اإىل  العراقية،  االأندية  يف  االأردنيني  املحرتفني  عدد  يرتفع  بهذا 
)نوروز(،  الر�سدان  نزار  )ال�سرطة(،  حداد  “اإح�سان  هم:  العبني،   6
اآل���رازم  حممد  )ال����زوراء(،  ح�سي�س  اأب��و  وحممد  �سعادة  اإب��راه��ي��م 

)القا�سم(، حجازي ماهر )زاخو(”.

�شلباية يحط رحاله يف فل�شطني

اإعارة جنم احل�شني
 اإربد للدوري العراقي

اإنقاذ العب م�شري بلع ل�شانه.. كيف يتم التعامل مع تلك احلاالت؟

*وكاالت
اأم���ام  ثمينا  ف����وزا  اآر���س��ن��ال  خ��ط��ف 
م�ساء   ،)2-3( يونايتد  مان�س�سرت  �سيفه 
االأح�����د، ع��ل��ى م��ل��ع��ب االإم�������ارات، �سمن 
ال��دوري  من  والع�سرين  احلادية  اجلولة 

االإجنليزي املمتاز.
اإيدي  اآر�سنال كل من  اأهداف  واأحرز    
 ،)53( �ساكا  وبوكايو  و90(   24( نكيتياه 
 )17( را���س��ف��ورد  م��ارك��و���س  �سجل  فيما 
مان�س�سرت  هديف   )59( مارتينيز  ولياندرو 

يونايتد.
اإىل  ال�سدارة  ر�سيده يف  اآر�سنال  ورفع 
 5 بفارق  موؤجلة،  مباراة  ول��ه  نقطة   50
و11  �سيتي،  مان�س�سرت  الثاين  اأم��ام  نقاط 
اأمام مان�س�سرت يونايتد الذي يحتل  نقطة 
بفارق  نقطة،   39 بر�سيد  الرابع  املركز 

االأهداف وراء نيوكا�سل يونايتد.
وب�����داأ اآر����س���ن���ال امل���ب���اراة م��ه��اج��م��ا، 
مت��ري��رة  ع��ل��ى  اأودي���ج���ارد  ح�سل  ح��ي��ث 
ارت��دت  ت�سديدة  ليطلق  مارتينيلي،  من 
يف  مارتينيز  لي�ساندرو  امل��داف��ع  ق��دم  من 

الدقيقة الثانية.
التقط  واح����دة،  بدقيقة  وب��ع��ده��ا   
لكن  ت�ساكا،  من  منخف�سة  عر�سية  بارتي 
عن  كثريا  ابتعدت  الي�سارية  ت�سديدته 

املرمى.
امل�ساحة  ع��ل��ى  مارتينيلي  وح�����س��ل   
اأن  قبل  الي�سرى،  الناحية  يف  املطلوبة 
مان�س�سرت  مرمى  علت  ميينه،  ك��رة  ي�سدد 

يونايتد يف الدقيقة التا�سعة.  
افتتاح  من  يونايتد  مان�س�سرت  ومتكن 
ع�سرة،  ال�سابعة  الدقيقة  يف  الت�سجيل 
زميله  م��ن  ال��ك��رة  را���س��ف��ورد  تلقى  عندما 
قبل  ويراوغ،  بها  ليتقدم  فرنانديز،  برونو 
اأن ي�سددها قوية على ي�سار احلار�س اأرون 

رام�سدايل.
النتيجة  م��ع��ادل��ة  اآر���س��ن��ال  وح���اول 
�ساو،  ل��وك  رقيبه  �ساكا  ف��راوغ  �سريعا، 
قبل اأن يوّجه الكرة اإىل ت�ساكا، واالأخري 
كرته  ارت��دت  ال��ذي  نكيتياه  اإىل  هياأها 
الدقيقة  يف  امل��رم��ى  وع��ل��ت  ال��دف��اع  م��ن 
�ساكا  مرر  واحدة،  بدقيقة  وبعدها   ،21
ت�سديدته  �سلت  ال��ذي  مارتينيلي  اإىل 

ال�سباك.
النتيجة  معادلة  اآر���س��ن��ال  وا�ستطاع 
كرة  ت�ساكا  رف��ع  بعدما   ،24 الدقيقة  يف 
نكيتياه  لها  ارتقى  املرمى،  اأم��ام  عر�سية 

باأناقة قبل اأن يغر�سها يف ال�سباك.
يونايتد  مان�س�سرت  جناح  اأنتوين  ومرر 

وّج��ه  ال����ذي  م��اك��ت��وم��ي��ن��اي،  اإىل  ال��ك��رة 
منطقة  م�����س��ارف  م��ن  طموحة  ت�سديدة 
اإبعاد خطرها  رام�سدايل يف  تاألق  اجلزاء، 

بالدقيقة 28.
ربع  يف  مبلعبه  �سيفه  اآر�سنال  وحا�سر 
دون  االأول،  ال�سوط  من  االأخ��ري  ال�ساعة 
ال�سائع،  الوقت بدل  املرمى حتى  يهدد  اأن 
ع��ن��دم��ا اب��ت��ع��دت ت�����س��دي��دة اأول��ك�����س��ن��در 
زينت�سينكو عن املرمى، قبل اأن يتبعه �ساكا 
بت�سديدة ارتدت من �ساو وتهادت بني يدي 

احلار�س دي خيا.
ال�سوطني،  بني  تبديال  اآر�سنال  واأجرى 
مكان  توميا�سو  تاكيهريو  خالله  من  دخل 
بن وايت، فتمكن البديل من �سناعة هدف 
�ساكا الذي بدوره  اإىل  التقدم، عندما مرر 
امل��دى،  بعيدة  منخف�سة  ت�سديدة  اأط��ل��ق 
يف  االإ�سباين  احلار�س  ي�سار  على  ا�ستقرت 

الدقيقة 53.
واخرتق را�سفورد دفاع اآر�سنال متخطيا 
نحو  الكرة  ي�سدد  اأن  قبل  اثنني،  العبني 
يف  تاألق  رام�سدايل  احلار�س  لكن  املرمى، 

حماية مرماه بالدقيقة 55.  
وقتا  يونايتد  مان�س�سرت  ي��اأخ��ذ  ومل   
ف�سل  حيث  التعادل،  اإح���راز  قبل  طويال 
على  ال�سيطرة  يف  رام�����س��داي��ل  احل��ار���س 

كري�ستيان  الدمناركي  نفذها  ركنية  ركلة 
االأرجنتيني  اإىل  الكرة  لت�سل  اإريك�سن، 
داخ��ل  ب��راأ���س��ه  تابعها  ال���ذي  مارتينيز 
املرمى، رغم حماوالت الربازيلي جابرييل 

ماجالهايي�س الإبعادها.
بنف�س  ثانيا  هدفا  ي�سجل  �ساكا  وكاد   
من  اخ��رتاق  عندما  االأول،  هدفه  طريقة 
الكرة  لكن  الي�سرى،  بقدمه  لي�سدد  اليمني 
يف  البعيد  القائم  م��ن  امل��رة  ه��ذه  ارت���دت 

الدقيقة 70.
مان�س�سرت  ت�سكيلة  اإىل  فريد  ودخ��ل   
را�سفورد  وطالب  اأن��ت��وين،  مكان  يونايتد 
بركلة جزاء بعد لعبة م�سرتكة مع مدافع 
اأم��ر  احلكم  لكن  �سليبا،  ويليام  اآر���س��ن��ال 

مبوا�سلة اللعب.
واأ�سرك اآر�سنال العبه اجلديد لياندرو 
احلار�س  وتاألق  مارتينيلي،  مكان  ترو�سارد 
من  قريبة  ملحاولة  الت�سدي  يف  خيا  دي 

نيكيتياه يف الدقيقة 84.  
يف  الفوز  اإح��راز  من  متكن  اآر�سنال  لكن 
الدقيقة االأخرية، عندما اأر�سل زينت�سينكو 
الي�سرى،  الناحية  م��ن  زاح��ف��ة  عر�سية 
���س��دده��ا،  ال���ذي  اأودي���ج���ارد  اإىل  و���س��ل��ت 
داخ��ل  فنية  بلمحة  نكيتياه  ليتابعها 

ال�سباك.

التعمري يعلن تعرث انتقاله اإىل نانت

�شاو: زلة واحدة 
اأمام اآر�شنال تكلفك اخل�شارة

نقطة حتول.. 
لدغة نكيتياه تقهر حائط دي خيا
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ويوؤكد اأن التعر�س للمقد�شات والرموز الدينية مرفو�س وم�شتنكر 

وي�شتوجب املالحقة، الأنه ي�شرب اأ�ش�س ال�شالم والتعاون االأممي 

ويوؤّجج الفنت ويبث روح الكراهية والتمييز وي�شّجع على التطرف، 

يف وقت نحن باأم�ّس احلاجة لزرع بذور املحبة يف العامل، ولطاملا 

حافظ لبنان على هويته التعددية وكان مثااًل للعي�س امل�شرتك 

والتالقي بني خمتلف مكوناته."

العليا  الهيئة  م�شت�شار  "يدين 

ملجل�س الوحدة االقت�شادية 

العربية النقيب 

�شربـــل قرقــمـــــاز 
وي�شتنكر حرق  القراآن الكرمي  

يف  ال�شويد 

"ادانـــــــــة"

 �شعادة النقيب 
 �شربل قرقماز  

م�شت�شار الهيئة العليا ملجل�س 
الوحدة االقت�شادية العربية


