
�صلح عمان تدقق بينات الدفاع 
بق�صية انهيار بنايتي اللويبدة

38.9 دينار �صعر غرام
 الذهب عيار 21 حمليا

املياه: اإزالة  4 اعتداءات يف ماأدبا

ال�صلطات ال�صودانية تطلق �صراح حمكوم بالإعدام 
يف ق�صية قتل دبلوما�صي اأمريكي يف العام 2008

بدء ا�صتقبال طلبات �صلف متقاعدي ال�صمان اإلكرتونيًا اليوم

5 اأحزاب وفقت اأو�صاعها و3 حتت التاأ�صي�س

*عمان 
انهيار بنايتني  الق�ضائية املخت�ضة بالنظر يف ق�ضية  الهيئة  رفعت 
الدفاع  بينة  اأبو لطيفة،  �ضرف  القا�ضي  برئا�ضة  اللويبدة،  يف منطقة 
عن الأظناء يف الق�ضية للتدقيق وتقرير ما �ضتجيزه منها وما �ضت�ضمعه 
يف   31 رقم  العلنية  جل�ضتها  احلاكمة  الهيئة  وعقدت  ت�ضمعه.  ل  وما 
عليهم  امل�ضتكى  عن  الدفاع  وكالء  ا�ضتكمل  اأن  بعد  الثالثاء،  الق�ضية، 
الغري  يد  حتت  مفردات  وطلبوا  الدفاعية،  البينات  قوائهم  تقدمي 
علي  واعرتا�ضاتهم  دفوعهم  امل�ضتكني  وكالء  وقدم  �ضخ�ضية،  وبينة 
بينة الدفاع، وطلب اأحد وكالء امل�ضتكى عليهم 30 �ضاهدا لال�ضتماع لهم 

من قبل املحكمة ومناق�ضتهم.
وا�ضتمعت املحكمة خالل اجلل�ضات ال�ضابقة لبينات النيابة العامة 
والتي و�ضلت اإىل 31 بينة، من بينها تقرير اخلربة الفنية الذي حدد 
عنها  جنم  والتي  والثانية  الأوىل  البناية  لنهيار  الرئي�ضة  الأ�ضباب 
�ضبب  اأن  اخلربة  تقرير  وحدد  اآخرين،   9 واإ�ضابة  �ضخ�ضا،   14 وفاة 

النهيار هو اأعمال ال�ضيانة التي كانت جتري يف ذلك اليوم.
واأ�ضندت النيابة العامة للم�ضتكى عليهم الثالثة يف الق�ضية تهمة 
والذين  مرات،   9 بالإيذاء  والت�ضبب  مرة،   14 مكرر  بالوفاة  الت�ضبب 
اأنكروا هذه التهم اأمام املحكمة خالل جل�ضتها الأوىل التي عقدتها يف 

نهاية اأيلول من العام املا�ضي 2022.

*عمان 
املواطنني  من  رغبة  الأكثثر   ،21 عيار  الذهب  غرام  بيع  �ضعر  بلغ 
ال�ضراء من حمالت  لغايات  الثالثاء، 38.90 دينار  املحلية،  ال�ضوق  يف 
اليومية  الن�ضرة  وح�ضب  البيع.  جلهة  دينار   37.20 مقابل  ال�ضاغة، 
التي ت�ضدرها النقابة العامة لأ�ضحاب حمالت جتارة و�ضياغة احللي 
الذهب عياري 24 و18  الواحد من  الغرام  بيع  �ضعر  بلغ  واملجوهرات، 
على  دينار   34.70 و   45.40 ال�ضاغة،  حمثثالت  من  ال�ضراء  لغايات 
التوايل. وبلغ �ضعر املعدن الأ�ضفر حتى ظهر الثالثاء بال�ضوق العاملية 

1904 دولرات لالأون�ضة الواحدة.

*عمان 
اأزالت وزارة املياه والري، خالل حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية 
ل�ضتخدامها  لل�ضرب،  رئي�ضية  خطوط  على  اعتداءات   4 العام،  الأمن 
الوزارة  وقالت  خمالفة.  بطريقة  نتل  منطقة  ماأدبا/  يف  مزارع  لري 
لإحكام  املتوا�ضلة  اجلهود  �ضمن  تاأتي  احلملة  اإن  الثالثاء،  بيان  يف 
ب�ضحب  متثلت  العتداءات  اأن  مو�ضحة  املياه،  م�ضادر  على  ال�ضيطرة 
اإزالتها  مت  حيث  زراعية،  برك  وتعبئة  مثثزارع  لتزويد  مياه  خطوط 
العتداء  اأن  الوزارة،  واأكدت  بالواقعة.  اخلا�ضة  ال�ضبوطات  واإعداد 

على اأي من م�ضادر املياه هو جرمية و�ضتوا�ضل اأق�ضى اجلهود ملنعها.

*اخلرطوم
حمكوم  �ثثضثثراح  الثث�ثثضثثودانثثيثثة  ال�ضلطات  اأطثثلثثقثثت 
العام  يف  اأمريكي  دبلوما�ضي  قتل  ق�ضية  يف  بالإعدام 
2008، وفق ما اأفاد حماميه وكالة فران�س بر�س، بعد 

موافقة اخلرطوم على دفع تعوي�ضات لوا�ضنطن.
اأبوزيد )30 عاما( هو واحد من  الثثروؤوف   وعبد 
اأربعة اأ�ضخا�س ُحكم عليهم بالإعدام يف العام 2009 
الوكالة  يف  املوظف  غرانفيل  جثثون  بقتل  لإدانتهم 
و�ضائقه   )USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية 

عبد الرحمن عبا�س رحمه.
املحكومون  متّكن  احلكم  �ثثضثثدور  على  عثثام  بعد   
الأربعة من الفرار بعدما حفروا نفقا، يف عملية قتلوا 

خاللها �ضرطيا واأ�ضابوا اآخر بجروح.
 لكن �ضرعان ما األقي القب�س جمددا على اأبوزيد، 
يف  ُقتال  املحكومني  من  اثنني  باأن  اعتقاد  ي�ضود  فيما 
فال  الرابع  املحكوم  اأمثثا   .2011 العام  يف  ال�ضومال 
يزال متواريا.  والإثنني قال وكيل الدفاع عن اأبوزيد 
بر�س  لفران�س  ت�ضريح  يف  الغني  عبد  عادل  املحامي 
الروؤوف  عبد  �ضراح  اإطالق  العليا  املحكمة  “اعتمدت 
ال�ضودانية  احلكومة  بني  املوقع  التفاق  على  بناء 
عبد  ال�ضابق  الثثثوزراء  رئي�س  برئا�ضة  النتقالية 
اهلل حثثمثثدوك والثثثوليثثثات املثثتثثحثثدة الأمثثريكثثيثثة يف 
التفاقية  يف  وردت  التي  ال�ضحايا  تعوي�ضات  �ضاأن 
واأ�ضري اليها عند رفع ا�ضم ال�ضودان من قائمة الدول 

الراعية لالرهاب«.
اأن  العليا  املحكمة  “اعتربت  املحامي  واأ�ثثضثثاف   

واكتفت  اخلا�س  باحلق  يتعلق  ما  يف  �ضقط  الق�ضا�س 
اإىل  خطابا  واأر�ضلت  ال�ضجن،  يف  ق�ضاها  التي  باملدة 

�ضجن كوبر الحتاد باإطالق �ضراحه«.
ال�ضائد  التوتر  غرانفيل  قتل  ق�ضية  واأججت   
لت�ضل  وال�ضودان،  املتحدة  الوليات  بني  العالقات  يف 
الب�ضري،  عمر  الرئي�س  عهد  يف  م�ضتوى  اأدنثثثى  اإىل 
الديكتاتور املخلوع يف العام 2019.  ففي العام 1993 
يف  ال�ضودان  الأمريكية  املتحدة  الثثوليثثات  اأدرجثثثت 
قائمتها “للدول الراعية لالإرهاب” على خلفية اإيواء 
نظام الب�ضري اأ�ضامة بن لدن موؤ�ض�س تنظيم القاعدة 
وزعيمه ال�ضابق يف الفرتة املمتدة بني العامني 1992 
الب�ضري متّكنت احلكومة  اإطاحة  بعيد  لكن  و1996.  
�ضطب  من  حمدوك  اهلل  عبد  برئا�ضة  النتقالية 

ال�ضودان من القائمة الأمريكية.
 ودفعت حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولر 
بعدما  القائمة،  من  البالد  ل�ضطب  تعوي�ضات  اأمريكي 
البالد  يف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  الأمثثر  هذا  اأبعد 
التي تعاين  اأزمة اقت�ضادية.  وغطى املبلغ تعوي�ضات 
لأ�ضر �ضحايا هجمات القاعدة على �ضفارتي وا�ضنطن 
يف دولتي تنزانيا وكينيا يف العام 1998، اإ�ضافة اإىل 
الهجوم على املدمرة الأمريكية “يو.ا�س.ا�س كول” يف 

العام 2000 يف ال�ضاحل اليمني ومقتل غرانفيل.
�ضطبت   2020 الأول/ديثث�ثثضثثمثثرب  كثثانثثون  ويف   
وا�ضنطن ال�ضودان من القائمة، ويف العام 2022 اأ�ضبح 
اأول �ضفري اأمريكي لدى اخلرطوم منذ  جون غودفري 

25 عاما.

*عمان 
تثثثبثثثداأ املثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثة الثثثعثثثامثثثة لثثلثث�ثثضثثمثثان 
ا�ضتقبال  الأربثثثعثثثاء،  الثثيثثوم  الجثثتثثمثثاعثثي، 
املتقاعدين  من  ال�ضخ�ضية  ال�ضلف  طلبات 
ال�ضلفة  بطلب  يتقدمون  الذين  وامل�ضتحقني 
�ضحفي  بيان  يف  املوؤ�ض�ضة  وقالت  مرة.  لأول 

للمتقاعدين  ال�ضخ�ضية  ال�ضلف  اإن  الثالثاء، 
اأو امل�ضتحقني )الأرامل والوالدين( ت�ضل اإىل 
وب�ضقف  التقاعدي  الراتب  اأ�ضعاف  ع�ضرة 
ال�ضلف  جدولة  اأن  واأ�ضافت  دينار.  اآلف   5
�ضلفة  بطلب  التقدم  للمتقاعد  ويحق  األغيت 
ال�ضلفة  ت�ضديده  �ضريطة  الثانية  للمرة 

بطلب  والتقدم  للموؤ�ض�ضة،  نثثقثثدًا  الفّعالة 
ال�ضهر  بداية  من  اعتبارًا  جديد  من  ال�ضلفة 

التايل لت�ضديدها.
اإجنثثاز  عند  اأنثثثه  املوؤ�ض�ضة  واأو�ثثضثثحثثت 
البنكي  احل�ضاب  اإىل  حتويلها  �ضيتم  ال�ضلفة 

للمتقاعد اأو امل�ضتحق. 

*عمان 
الهيئة  مفو�ضي  جمل�س  رئثثيثث�ثثس  اأعثثلثثن 
امل�ضتقلة لالنتخاب املهند�س مو�ضى املعايطة، 
القانونية  �ضفتها  اأخذت  اأحثثزاب  خم�ضة  اأن 
املوؤمتر  ب�ضروط  العامة  موؤمتراتها  عقد  بعد 
على  املفو�ضني  جمل�س  ووافثثثق  التاأ�ضي�ضي، 
وفق  اأو�ضاعها  توفيق  متطلبات  ا�ضتكمال 
لعام   7 رقم  النافذ  الأحزاب  القانون  اأحكام 

.2022
التي  الأحثثثثزاب  اأن  املعايطة  واأو�ثثضثثح 
ا�ضتكملت متطلبات توفيق الأو�ضاع حتى ن�ضر 
الدميقراطي  وال�ضعب  م�ضاواة،  هي:  اخلرب 

اجلديد،  والنهج  الأردين،  والقدوة  )ح�ضد(، 
املنتظر  مثثن  حثثني  يف  الثثوطثثنثثي،  والئثثتثثالف 
اإجثثراءات  لإقثثرار  املفو�ضني  جمل�س  اجتماع 

التوفيق.
لوكالة  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  وك�ضف 
الإناث  ن�ضبة  باأن  )بثثرتا(  الأردنية  الأنباء 
وفقت  التي  لالأحزاب  املنت�ضبني  جمموع  من 
ن�ضبة  واأن  بثثاملثثئثثة،   47 بثثلثثغثثت  اأو�ثثضثثاعثثهثثا 
 30 فيها  الن�ضاء  من  التنفيذية  القياديات 
 35 �ضن  حتت  ال�ضباب  �ضكل  حني  يف  باملئة، 
املنت�ضبني  جمموع  من  باملئة   41 نحو  عاما، 
يف  الأحزاب  وحدة  البيانات  قاعدة  بح�ضب 

“امل�ضتقلة لالنتخاب” والتي ي�ضتمر حتديثها 
على مدار �ضاعات العمل.

تبلغت  الأحزاب  وحدة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ل�ضتكمال  العام  املوؤمتر  انعقاد  مبوعدي 
جبهة  حلثثزبثثي  الأو�ثثضثثاع  توفيق  �ثثضثثروط 
الثثعثثمثثل الإ�ثثثضثثثالمثثثي، والأر�ثثثثثس املثثبثثاركثثة 
الثثنثثا�ثثضثثئ عثثثن انثثثدمثثثاج حثثزبثثي الثثرايثثة 
على  �ضت�ضرف  الهيئة  اأن  مبينا  وال�ضهامة، 
ناحية  مثثن  الثثعثثام  املثثوؤمتثثر  عقد  متطلبات 
القانوين  الن�ضاب  اكثثتثثمثثال  مثثن  التحقق 

الالزمة. والإجراءات 
تابع �س2

*عمان 
ررت جلنة ت�ضعري امل�ضتقات البرتولية، الثالثاء، تثبيت �ضعر مادة 
ا�ضتنادًا  وذلثثك  للرت  فل�ضا   620 �ضعر  عند  املقبل  �ضباط  ل�ضهر  الكاز 

للتوجيهات امللكية ال�ضامية.
احلايل  �ضعره  عند  الديزل  مادة  �ضعر  تثبيت  اللجنة  قررت  كما 
�ضعر  عند  الغاز  اأ�ضطوانة  �ضعر  على  والإبقاء  للرت  فل�ضا   820 والبالغ 

7 دنانري لالأ�ضطوانة.
اليوم  عقدته  الثثذي  للجنة  ال�ضهري  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الثالثاء لتحديد اأ�ضعار بيع امل�ضتقات النفطية حمليًا للفرتة من )1-

العاملية  الأ�ضعار  ا�ضتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت  املقبل(.  �ضباط   28
الثاين ومقارنتها  �ضهر كانون  النفطية خالل  للنفط اخلام وامل�ضتقات 
اأ�ضعار  ارتفاع  املا�ضي، حيث تبني للجنة  ل�ضهر كانون الأول  مبثيالتها 

امل�ضتقات النفطية عامليًا خالل �ضهر كانون الثاين احلايل.
بنوعيه )90  البنزين  ملادة  ال�ضعرية  املعادلة  وتبني عند تطبيق 
و95( وفقا لالأ�ضعار العاملية ارتفاع اأ�ضعار مادة البنزين )اأوكتان 90( 
وبذلك   ، فل�ضًا   45 مبقدار   )95 )اأوكتان  والبنزين  فل�ضا  مبقدار45 
ي�ضبح �ضعر بيع البنزين اأوكتان 90 يف �ضهر �ضباط 945 فل�ضا للرت بدًل 
فل�ضا   1185  )95 )اأوكتان  البنزين  �ضعر  وي�ضبح  فل�س/لرت،   900 من 

للرت بدل من 1140 فل�ضا للرت.
قرر جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن برئا�ضة 
املهند�س زياد ال�ضعايدة الثالثاء، حتديد قيمة تعرفة بند فرق اأ�ضعار 

الوقود يف فاتورة الكهرباء ل�ضهر �ضباط املقبل بقيمة �ضفر.
التي  نف�ضها  هي  القيمة  هذه  اإن  الثالثاء،  بيان  يف  املجل�س  وقال 

جرى حتديدها ل�ضهر كانون الثاين احلايل.

تثبيت اأ�صعار الكاز والديزل
 ورفع البنزين ل�صهر �صباط 

*واشنطن 
امللك  جثثاللثثة  يلتقي 
الرئي�س  الثاين  عبداهلل 
الأمثثثثريكثثثثي جثثثو بثثايثثدن، 
يف الثثبثثيثثت الأبثثيثث�ثثس يثثوم 
اخلثثمثثيثث�ثثس �ثثضثثمثثن زيثثثثارة 
الثثثوليثثثات  اإىل  جثثاللثثتثثه 

املتحدة الأمريكية.
ويثثثثثجثثثثثري جثثثاللثثثتثثثه 
والرئي�س بايدن مباحثات 
تثثثتثثثنثثثاول �ثثضثثبثثل تثثعثثزيثثز 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
بني  ال�ضداقة  وعثثالقثثات 
املتحدة  والوليات  الأردن 
التعاون  تو�ضيع  خالل  من 

يف �ضتى املجالت.
املباحثات  و�ضتتطرق 
اإىل امل�ضتجدات يف الإقليم 
والعامل، خ�ضو�ضا املتعلقة 
الفل�ضطينية  بالق�ضية 
املتحدة  الثثوليثثات  ودور 
املحوري حيالها، ف�ضال عن 
تبعات الأزمة يف اأوكرانيا.

امللك يلتقي الرئي�س الأمريكي
 يف وا�صنطن اخلمي�س

 اهال و�صهال ومرحبا 

�صهال وط�����اأمت  و  اه����ال  ح��ل��ل��ت��م 

 يتقدم الدكتور والعالمي 
 ح�صني ال�صاعر 

واأ�صرة جملة جنوم وا�صواء 
 العربية بالرتحيب 

ب�صعادة ال�صتاذ 

ابو حممد حفظه اهلل ورعاه
 ع�صو املجل�س الوطني الحتادي الرئي�س التنفيذي 

 موؤ�ص�صة وطني الإمارات  بزيارته لوطنه الثاين الردن
وم�صاركته الفعالة  مبنتدى العالم العربي  

�صرار بالهول 
 الف��ال�ص��ي

امللك يعزي خادم احلرمني ال�صريفني بوفاة 
الأمري عبدالإله بن �صعود بن عبدالعزيز

توقيف اأحد خازين م�صتودعات 
املوؤ�ص�صة املدنية 15 يوما

*عمان 
خادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 
اململكة  ملك  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
الأمري  �ضمو  اهلل،  باإذن  له،  املغفور  بوفاة  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية 
القدير  العلي  اهلل  �ضائال  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضعود  بن  عبدالإله 
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  يلهم  واأن  رحمته،  بوا�ضع  الفقيد  يتغمد  اأن 
والأ�ضرة املالكة وال�ضعب ال�ضعودي ال�ضقيق جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء.

*عمان 
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ضاد 
الرئي�ضة  امل�ضتودعات  اأحثثد  خثثازن  توقيف 
التابع للموؤ�ض�ضة ال�ضتهالكية املدنية 15 يوما 
على ذمة التحقيق بتهمة الختال�س. وقالت 
الهيئة اإن التحقيقات ك�ضفت اأن املتهم اختل�س 
ما قيمته 52 األف دينار من خمزون املوؤ�ض�ضة 
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الدكتور 

 احمد صالح البرواني

نظرية الجزاءات اإلدارية

*عمان 
ب�ضر  الدكتور  الثثثوزراء  رئي�س  اأ�ثثضثثدر 
اأمر  بتعديل  الثالثاء  بالغًا  اخل�ضاونة 
ومتديده   2021 ل�ضنة   )28( رقم  الدفاع 

حتى تاريخ 2023/4/30.
البند)  تعديل  جرى  البالغ،  ومبوجب 
بتاأجيل  والقا�ضي  الدفاع  اأمر  من  الأول( 
ال�ضادرة  املثثديثثن  حب�س  قثثثرارات  تنفيذ 
األ  �ثثضثثريثثطثثة  التنفيذ  قثثانثثون  مبثثوجثثب 
لي�ضبح  ديثثنثثار  الثثف  مئة  املبلغ  يثثتثثجثثاوز 
البند  وتثثعثثديثثل  ديثثثنثثثار،  األثثثثف  عثث�ثثضثثريثثن 
واملتعلق  ذاتثثه  الدفاع  اأمثثر  من  )الثثثثثاين( 
التي  اجلزائية  الحثثكثثام  تنفيذ  بوقف 
تثثقثث�ثثضثثي بثثعثثقثثوبثثة احلثثبثث�ثثس يف اجلثثرائثثم 
ر�ضيد  يقابله  ل  �ضيك  باإ�ضدار  املتعلقة 
قيمة  جمموع  يتجاوز  ل  التي  الق�ضايا  يف 
اأ�ضبحت  بحيث  دينار  األف  مئة  ال�ضيكات 

القيمة ع�ضرين األف دينار.
للمطلوبني  الكلي  العدد  اأن  اإىل  ي�ضار   

 )157367( يبلغ  املدنية  الديون  بق�ضايا 
ديونهم  �ضخ�ضًا   )137715( منهم  �ضخ�ضًا 
اأقل من ع�ضرين الف دينار، وي�ضملهم البالغ 

ي�ضملها  كان  التي  احلماية  �ضرتفع  حني  يف 
اأمر الدفاع منذ اإ�ضداره العام املا�ضي وجرى 
�ضخ�ضًا   )19652( عن  مرات  اربع  متديده 

ديونهم اأكر من ع�ضرين األف دينار.

يقابلها  ل  التي  ال�ضيكات  ق�ضايا  اأمثثا 
يبلغ  للمطلوبني  الكلي  العدد  فثثاإن  ر�ضيد 
حماية  �ضت�ضتمر  �ثثضثثخثث�ثثضثثًا   )30669(
عن  ديثثونثثهثثم  تثثقثثل  �ثثضثثخثث�ثثضثثًا   )17518(

عثث�ثثضثثريثثن األثثثثف ديثثنثثار مبثثوجثثب تثثعثثديثثل، 
عن  احلماية  ورفثثع  الثثدفثثاع  اأمثثر  ومتثثديثثد 
�ضيكاتهم  قيمة  تتجاوز  �ضخ�ضًا   )13151(

مبلغ ع�ضرين األف دينار.

تعدي���ل اأم��ر الدف���اع )حب�س املدين(
 ومت��دي��ده حت��ى نهاي��ة ني�ص���ان 



*عّمان 
الر�ضمي  الناطق  احلكومي  الت�ضال  وزيثثر  قثثال 
املحرتف  الإعثثالم  اإن  ال�ضبول  في�ضل  احلكومة  با�ضم 
ومواثيق  والأنثثظثثمثثة  بالقوانني  امللتزم  املتخ�ض�س 
العام،  للراأي  اأ�ضا�ضية  �ضمانة  ُيعد  ال�ضحفية  ال�ضرف 
واملعلومات،  باحلقائق  اجلمهور  تثثزويثثد  خثثالل  مثثن 

والقيام بدوره يف التوعية والتثقيف.
حثثديثثث الثث�ثثضثثبثثول جثثثاء خثثثالل لثثقثثائثثه الثثثثثالثثثاء 
جمموعة من املتدربني �ضمن م�ضروع تدريب خريجي 
الذي  ال�ضحي  الإعالم  جمال  يف  والإعالم  ال�ضحافة 
بال�ضراكة  ال�ضحية  للتوعية  امللكية  تنفذه اجلمعية 
 41 وي�ضمل  احلكومي  الت�ضال  وزارة  مع  والتعاون 
نظرية  الأوىل  مرحلتني  على  �ضمم  والثثذي  متدربًا، 
والثانية  الأردين،  الإعثثثالم  معهد  خثثالل  من  نفذت 
ال�ضهر  حتى  وت�ضتمر  املا�ضي  اآب  يف  بثثداأت  عملية 
اإعالمية  موؤ�ض�ضة   12 يف  املتدربون  التحق  اإذ  املقبل، 
واإذاعات  يومية  و�ضحف  تلفزة  قنوات  بني  متنوعة 

ومن�ضات رقمية.
واأ�ضار ال�ضبول اإىل اأن هذا امل�ضروع التدريبي تبلور 
املا�ضة  ما ك�ضفته جائحة كورونا من احلاجة  يف ظل 
العام  للراأي  املعلومات  يقدم  متخ�ض�س  اإعثثالم  اإىل 
ويح�ضن املجتمع اإزاء خماطر التاأثري ال�ضلبي ملن�ضات 
والأخبار  الإ�ضاعات  ول�ضيما  الجتماعي،  التوا�ضل 

الكاذبة، وخطاب الكراهية وانتهاك اخل�ضو�ضية.
ولفت يف هذا ال�ضدد اإىل اإن الإ�ضاعات يف جائحة 
التوا�ضل  و�ثثضثثائثثل  على  كبري  ب�ضكل  زادت  كثثورونثثا 
التنظيم،  مثثن  مزيد  اإىل  حتتاج  التي  الجتماعي 
لت�ضريعات  تخ�ضع  التي  الإعثثثالم  بو�ضائل  مقارنة 

وقوانني تنظم عملها.
يف  املتخ�ض�س  التدريب  اأهمية  ال�ضبول  واأكثثثد 
حتتاج  ال�ضحافة  “ مهنة  والإعالم،  ال�ضحافة  قطاع 
ومتكني  تدريب  يف  وال�ضتثمار  الدائم،  التدريب  اإىل 
يف  ا�ضتثمار  هثثو  ال�ضباب  وال�ضحفيني  الإعثثالمثثيثثني 
اأن  اإىل  لفتًا  والإعالم”،  ال�ضحافة  مهنة  م�ضتقبل 
امل�ضروع  هذا  اأثر  �ضتقي�س  احلكومي  الت�ضال  وزارة 
الربامج  تطوير  يف  منه  ال�ضتفادة  لغايات  التدريبي 

التدريبية م�ضتقباًل.
ولفت اإىل اأن الوزارة �ضتعمل ويف �ضبيل دعم مهنة 
اإىل  بان�ضيابية  املعلومات  واإتاحة  الأردن  يف  الإعالم 
تدريب  يف  التو�ضع  على  الإعثثالم،  وو�ضائل  اجلمهور 
يف  والعاملني  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  با�ضم  الناطقني 

الت�ضال احلكومي خالل العامني املقبلني.
ال�ضحافة  قطاع  يف  التوظيف  حتديات  وحثثول 
التدريبي  امل�ضروع  هثثذا  اإن  ال�ضبول  قثثال  والإعثثثالم، 
ياأتي يف �ضياق اإجراءات احلكومة لتحريك تخ�ض�س 
ديوان  بح�ضب  راكثثدًا  يعد  الذي  والإعثثالم  ال�ضحافة 

احلدمة املدنية منذ �ضنوات، مبينًا اأن احلكومة بداأت 
 42 تعيني  بثثاإجثثراءات  واحلثثايل  املا�ضي  العام  خالل 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  واإعثثالم  �ضحافة  خريج 
و15 يف وزارة ال�ضحة، اإ�ضافة اإىل حوايل 30 خريجًا 
يف وكالة الأنباء الأردنية )برتا( وموؤ�ض�ضة الإذاعة 

والتلفزيون.
بجهود  بثثالإ�ثثضثثادة  حديثه  ال�ضبول  واخثثتثثتثثم 
نفذت  الثثتثثي  ال�ضحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية 
امل�ضروع التدريبي واملوؤ�ض�ضات الإعالمية الث 12 التي 
تدريبية  فر�ضة  لهم  واتاحت  املتدربني  ا�ضتقبلت 
وهثثي  املثثانثثحثثة  اجلثثهثثات  دعثثثم  عثثلثثى  مثنيًا  عملية، 
اليوني�ضيف،  ومنظمة  العاملية  ال�ضكري  موؤ�ض�ضة 

واإذاعة هولندا العامل.
امللكية  للجمعية  العامة  املديرة  قالت  بدورها، 
تدريب  م�ضروع  اإن  عريفج  اأمثثل  ال�ضحية  للتوعية 
القطاع  جمثثثال  يف  والإعثثثثثالم  ال�ضحافة  خثثريثثجثثي 
للو�ضول  اجلمعية  قدرات  لبناء  اأي�ضا  ياأتي  ال�ضحي، 
من  العديد  حثثول  وتوعيتهم  املجتمع  اإىل  الفاعل 

املوا�ضيع ال�ضحية.
هذا  خثثالل  مثثن  ا�ضتطاعت  اجلمعية  اأن  وبينت 
املجتمعي  ال�ضلوك  لتغيري  كاملة  حلقة  بناء  امل�ضروع 
اإىل  الثثو�ثثضثثول  خثثالل  مثثن  ال�ضحية  التوعية  حثثول 
ال�ضحفيني املعنيني يف القطاع ال�ضحي ب�ضفتهم قادة 

اجلمعية  بني  ال�ضراكة  موا�ضلة  على  موؤكدة  للراأي، 
برامج  وتنفيذ  اإعثثداد  يف  احلكومي  الت�ضال  ووزارة 

تدريبية مقبلة.
وا�ضتمع وزير الت�ضال احلكومي خالل اللقاء اإىل 
التحديات  واأبرز  الربنامج  حول  املتدربني  مالحظات 
اأبرزها �ضرعة ا�ضتجابة امل�ضادر  التي واجهتهم، ومن 

ال�ضحفية خالل اإعداد املواد الإعالمية.
وتطرق املتدربون اإىل العديد من اجلوانب املهمة 
املحتوى  حيث  مثثن  التدريبي  امل�ضروع  �ضملها  التي 
ال�ضحفي وطريقة اإعداد املواد ال�ضحفية املتخ�ض�ضة، 
اإنتاج  يف  الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  بخربات  وال�ضتعانة 
امل�ضادر  مع  عالقات  وبناء  متنوعة  اإعالمية  مثثواد 

ال�ضحية املوثوقة.
ال�ضحافة  خريجي  تدريب  م�ضروع  اأن  اإىل  ي�ضار 
ا�ضتفاد منه 41  ال�ضحي  الإعالم  والإعثثالم يف جمال 
�ضخ�ضًا من حديثي التخرج يف هذا التخ�ض�س، و�ضمل 
جانبني نظري ركز على الت�ضال ال�ضحي وال�ضحافة 
والتغطية  ال�ضحفية  التقارير  وكتابة  ال�ضحية، 
اجلانب  ت�ضمن  فيما  ال�ضحية،  للق�ضايا  الإعالمية 
املتدربني يف فر�س تدريب مدفوعة  العملي انخراط 
هذا  اأثثثمثثر  اإذ  اإعثثالمثثيثثة،  موؤ�ض�ضة   12 بثثث  التكاليف 
مرئية  بني  منوعة  �ضحفية  مادة   55 اإنتاج  التدريب 

ومقروءة وم�ضموعة ورقمية.

*عمان 
خالل  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�ضت 
منر  النائب  برئا�ضة  الثثثثثالثثثاء،  اجتماع 
وديوان  الوزراء  رئا�ضة  موازنة  ال�ضليحات، 
العامة،  الإدارة  ومعهد  املدنية،  اخلدمة 

وديوان الت�ضريع والراأي ل�ضنة 2023.
رئا�ضة  مثثوازنثثة  اإن  ال�ضليحات  وقثثثال 
بينما  ديثثنثثار،  مليون   84.2 بلغت  الثثثوزراء 
نحو  والثثراأي  الت�ضريع  ديوان  موازنة  بلغت 
بقيمة  راأ�ضمايل  منها  ديثثنثثار،  مليون   1.4
اإجنثثازات  عن  م�ضتو�ضحا  دينار،  األف   250
ودرا�ثثضثثات  الت�ضريعات  وتطوير  الثثديثثوان 
الت�ضريعات وتباينها اأو تعار�ضها، بالإ�ضافة 
والثثتثثطثثويثثر  املثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثيثثة  الثثثثقثثثثدرات  اإىل 

والتكنولوجيا.
اإجنثثازات  عن  ال�ضليحات  ا�ضتو�ضح  كما 
اأدوات  وتثثطثثويثثر  الثثعثثامثثة  الإدارة  معهد 
الثثتثثدريثثب ومثثوؤهثثالت الثثتثثدريثثب والأمتثثتثثة 
الكفاءة  على  التدريب  واأثر  والتكنولوجيا 
ومواكبة  املعهد  وخطة  العام  القطاع  يف 
والثثذي  الثثعثثام،  القطاع  حتديث  وخثثارطثثة 
منها  دينار  مليون   1.6 نحو  موازنته  بلغت 

راأ�ضمايل بقيمة 140 األف دينار فقط.
املدنية  اخلدمة  ديوان  دور  اإىل  واأ�ضار 
كموؤ�ض�ضة وطنية تعمل �ضمن اإطار ت�ضريعي 
عن  م�ضتو�ضحا  املدنية،  اخلثثدمثثة  لإدارة 
واأهدافه  املا�ضي  للعام  الديوان  اإجنثثازات 
خثثريثثطثثة  مثثثع  ومتثثا�ثثضثثيثثه   ،2023 لثثثعثثثام 
واخلدمات  والأمتته  العام  القطاع  حتديث 
بالتخ�ض�ضات  والتوعية  الإلثثكثثرتونثثيثثة، 

الراكدة.

ا�ثثضثثتثثو�ثثضثثح عثثن تثثعثثديثثالت نظام  كثثمثثا 
اخلثثدمثثة املثثدنثثيثثة املثث�ثثضثثتثثمثثرة والثثتثثدريثثب 
املدنية،  اخلدمة  كفاءة  ورفثثع  والتاأهيل 
والذي بلغت موازنته نحو 5.2 مليون دينار 
خم�ض�س  وبلوغ  دينار،  األثثف   891 بارتفاع 
الراأ�ضمايل بقيمة 450 األف دينار، وارتفاع 

الإنفاق اجلاري بقيمة 680 األف.
الثثدولثثة  وزيثثثر  ا�ضتعر�س  جثثهثثتثثه،  مثثن 
اجلثثازي،  اإبراهيم  الثثوزراء  رئا�ضة  ل�ضوؤون 
اإجثثمثثايل مثثوازنثثة رئثثا�ثثضثثة الثثثثوزراء، حيث 
ماليني   7 نحو  فعلي  ب�ضكل  لها  خ�ض�س 
دينار، مو�ضحا اأن باقي املوازنة تتوزع على 
الإنفاق  الرئا�ضة  على  بقي  التي  املوؤ�ض�ضات 
عليها، كوزارة الت�ضال احلكومي والتطوير 
لالإذاعة  املقدم  الدعم  وكذلك  املوؤ�ض�ضي، 
لثثالأفثثالم،  امللكية  والثثهثثيثثئثثة  والثثتثثلثثفثثزيثثون 
التف�ضيلية  الثثدرا�ثثضثثات  اإىل  بثثالإ�ثثضثثافثثة 
لإن�ضاء املدينة اجلديدة، وبرنامج حتديث 

القطاع العام.
اخلدمة  ديثثوان  رئي�س  اأو�ثثضثثح  بثثثدوره، 
الديوان  موازنة  اأن  النا�ضر،  �ضامح  املدنية، 
م�ضريا  املالية،  التحديات  بالعتبار  اأخذت 
باإلغاء  الإنثثفثثاق  خف�ضت  املثثوازنثثة  اأن  اىل 
بالزيادة  يتعلق  مثثا  اأمثثثا  املثث�ثثضثثاريثثع،  بع�س 
الديوان  لدور  اجلثثذري  للتغيري  موجه  فهو 
�ثثضثثوء خمثثرجثثات خريطة  ومثثهثثامثثه عثثلثثى 

حتديث القطاع العام.
معهد  عثثام  مثثديثثر  قثثالثثت  ناحيتها،  مثثن 
اخلوالدة،  �ضهام  املهند�ضة  العامة،  الإدارة 
اإن املعهد و�ضع خطة تطويرية عام 2019، 
ونفذت مبحاورها املختلفة، حيث مت خالل 

األثثف   14 يثثقثثارب  مثثا  تثثدريثثب   2021 عثثثام 
األف   20 حثثوايل   2022 عثثام  ويف  م�ضارك، 
�ضابقا  امل�ضاركني  عدد  كان  اأن  بعد  م�ضارك، 

ل يتجاوز 5 اآلف م�ضارك.
وفرا  حقق  املعهد  اأن  اخلوالدة  وبينت 
اإىل  وحولها  له  خ�ض�ضت  التي  بالإيرادات 
يجري  اأنثثه  اإىل  م�ضرية  العامة،  اخلزينة 
ملواكبة  التدريبية  املعهد  برامج  مراجعة 
موظفي  لتمكني  واملثثتثثغثثريات،  امل�ضتجدات 
الثثقثثطثثاع الثثثعثثثام مثثثن امثثثتثثثالك الثثكثثفثثاءات 
نظام  اإلثثثثزام  اإىل  بثثالإ�ثثضثثافثثة  املثثطثثلثثوبثثة، 
ديوان اخلدمة املدنية املوؤ�ض�ضات باأن تكون 
الربامج التدريبية التي يقدمها معتمدة من 
املعهد ل�ضمان جودتها ب�ضكل يوازي اأهدافه 

وتطلعاته.
الت�ضريع  ديثثثوان  رئي�س  وا�ضتعر�س 
التي  الإجنثثثثثازات  عثثبثثده،  قا�ضم  والثثثثراأي 
املا�ضيني  العامني  خثثالل  الثثديثثوان  نفذها 
كاإن�ضاء  للحكومة،  بو�ضفه ذراعا ت�ضريعية 
مديريات:  مثل  فيه  متخ�ض�ضة  مديريات 
القانونية،  وال�ثثضثثتثث�ثثضثثارات  الت�ضريعات، 
وحتديث الت�ضريعات وتطويرها، بالإ�ضافة 

اإىل اأمتته العديد من دوائر املعهد.
العديد  الديوان  اإىل تلقي  واأ�ضار عبده 
من  املحولة  القانونية  ال�ضت�ضارات  مثثن 
العالقة  ذات  الثثدوائثثر  اأو  الثثثوزراء  رئي�س 
اللجنة  تعاون  اإىل  م�ضريا  عليها،  لالإجابة 
الديوان  مع  الثثوزراء  جمل�س  يف  القانونية 
املعنية  اجلثثهثثات  مثثع  الت�ضريعات  لدرا�ضة 
اإقثثرار  بعد  الثثثوزراء  جمل�س  من  واملحولة 

الأ�ضباب املوجبة لها.

ان  *عمَّ
ابثثع  والثثرَّ عاملًيا   61 املرتبة  على  الأردن  ح�ضل 
للعام  العاملي  الف�ضاد  مثثدركثثات  موؤ�ضر  على  عربًيا 
ولية  الدَّ فافية  ال�ضَّ منظمة  اأ�ضدرته  والذي  املا�ضي، 

و�ضمل تقييم 180 دولة.
 47 على  ح�ضل  الثثذي  الأردن  اأنَّ  املوؤ�ضر  وُيظهر 
دولة   119 على  الف�ضاد  مكافحة  يف  يتقدم  نقطة 
عاملية من بينها ماليزيا وال�ضني والبحرين والكويت 
اأكر  دولة عاملية يف  اإىل 60  وين�ضم  وم�ضر،  وتركيا 
وقطر  ال�ضعودية  بينها  من  للف�ضاد،  مكافحة  الثثدول 
والرنويج  وال�ضويد  والثثدمنثثارك  وفرن�ضا  والإمثثثارات 

واأملانيا.
�ضارمة  اإجثثراءات  �ضنوات  منذ  الأردن  واتخذ 

 200 من  اأكثثر  اإدانثثة  وا�ضتطاع  الف�ضاد،  ملحاربة 
العام  خثثالل  املختلفة  الف�ضاد  بثثجثثرائثثم  �ضخ�س 
والثثر�ثثضثثوة  الخثثتثثال�ثثس  بينها  مثثن  والثثتثثي  املثثا�ثثضثثي، 
النزاهة  هيئة  وتتحرك  والوا�ضطة،  والتزوير 
بكل  ت�ضلها  ف�ضاد  �ضبهات  اأي  �ضدَّ  الف�ضاد  ومكافحة 

وفرتها. التي  الطرق 
يف  الثثثثثالثثثاء،  �ضحايف،  بيان  يف  املنظمة  وقثثالثثت 
اإنَّ املوؤ�ضر بني اإحراز تقدم �ضئيل يف  برلني الأملانية، 
وما  العامل،  حول  العنف  ازدياد  مع  الف�ضاد  مكافحة 
الث11  للعام  جمود  حالة  يف  الف�ضاد  م�ضتويات  تزال 

على التَّوايل.
اآي،  بي  �ضي  الف�ضاد  ُمثثدَركثثات  موؤ�ضر  اأنَّ  وبينت 
يف  ُتخفق  تثثثزال  مثثا  الثثعثثامل  دول  معظم  اأن  اأظثثهثثر 

البلدان  من  باملئة   95 وحّققت  الف�ضاد،  مكافحة 
الإطالق  على  تقّدم  اأي  حتقق  مل  اأو  �ضئياًل  تقدًما 

منذ عام 2017.
بلدًا   180 الف�ضاد  ُمثثدَركثثات  مثثوؤ�ثثضثثر  وُي�ضنِّف 
واإقليمًا من خالل م�ضتوياتهم املُدَركة لف�ضاد القطاع 
اإىل  الف�ضاد  �ضديد  وهو  �ضفر  من  مقيا�س  على  العام 
العاملي  املتو�ضط  100، ويعني نظيف جدًا، وما يزال 
التوايل،  على   11 للعام   43 عند  تغيري  دون  للموؤ�ضر 
م�ضكلة  مثثن  الثثعثثامل  بثثلثثدان  ثلثي  مثثن  اأكثثر  وُيثثعثثاين 
البلدان  تلك  �ضّجلت  حيث  الثثفثث�ثثضثثاد،  مثثع  خثثطثثرية 

درجاٍت اأقل من 50.
لهذا  املوؤ�ضر  الدمنارك  ت�ضّدرت  البيان،  وح�ضب 
املوؤ�ض�ضات  واأن  ونيوزيلندا،  فنلندا  تلتها  الثثعثثام، 

الإن�ضان جعل  القوية واحرتام حقوق  الدميقراطية 
وفق  العامل  يف  �ِضلًما  البلدان  اأكثثر  من  البلدان  هذه 
ال�ضودان  جنوب  تثثزال  ومثثا  العاملي،  ال�ضالم  موؤ�ضر 

و�ضوريا وال�ضومال يف اآخر الرتتيب.
وبني املوؤ�ضر اأن 26 بلدًا من بينها اململكة املتحدة 
وقطر وغواتيمال يف اأدنى م�ضتوياتها التاريخية هذا 
ب�ضكل  بلدان   10 تراجعت   ،2017 عام  ومنذ  العام، 

ملحوظ يف درجاتها على املوؤ�ضر.
الأولوية  اإعطاء  اإىل  احلكومات  املنظمة  ودعت 
ال�ضوابط  وتعزيز  الف�ضاد،  مكافحة  للثثتثثزامثثات 
املعلومات،  اإىل  الو�ضول  حقوق  ودعثثم  والثثتثثوازنثثات، 
العامل  تخلي�س  اأجل  من  اخلا�س،  النفوذ  من  واحلد 

اأخرًيا من الف�ضاد ومن العنف.

ال�صبول: الإعالم املحرتف املتخ�ص�س 
�صمانة اأ�صا�صية للراأي العام

مالية النواب تناق�س موازنة رئا�صة الوزراء 
واخلدمة املدنية والإدارة العامة وديوان الت�صريع

ابعة عربيا و61 عاملًيا مبكافحة الف�صاد الأردن يف املرتبة الرَّ

*عمان 
املهند�س  لالنتخاب  امل�ضتقلة  الهيئة  مفو�ضي  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
اأن خم�ضة اأحزاب اأخذت �ضفتها القانونية بعد عقد  مو�ضى املعايطة، 
موؤمتراتها العامة ب�ضروط املوؤمتر التاأ�ضي�ضي، ووافق جمل�س املفو�ضني 
على ا�ضتكمال متطلبات توفيق اأو�ضاعها وفق اأحكام القانون الأحزاب 

النافذ رقم 7 لعام 2022.
توفيق  متطلبات  ا�ضتكملت  التي  الأحثثزاب  اأن  املعايطة  واأو�ضح 
الأو�ضاع حتى ن�ضر اخلرب هي: م�ضاواة، وال�ضعب الدميقراطي )ح�ضد(، 
من  حني  يف  الوطني،  والئتالف  اجلديد،  والنهج  الأردين،  والقدوة 

املنتظر اجتماع جمل�س املفو�ضني لإقرار اإجراءات التوفيق.
وك�ضف يف ت�ضريحات �ضحفية لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( باأن 
ن�ضبة الإناث من جمموع املنت�ضبني لالأحزاب التي وفقت اأو�ضاعها بلغت 
47 باملئة، واأن ن�ضبة القياديات التنفيذية من الن�ضاء فيها 30 باملئة، 
جمموع  من  باملئة   41 نحو  عاما،   35 �ضن  حتت  ال�ضباب  �ضكل  حني  يف 
“امل�ضتقلة  يف  الأحثثثزاب  وحثثدة  البيانات  قاعدة  بح�ضب  املنت�ضبني 

لالنتخاب” والتي ي�ضتمر حتديثها على مدار �ضاعات العمل.
واأ�ضار اإىل اأن وحدة الأحزاب تبلغت مبوعدي انعقاد املوؤمتر العام 
الإ�ضالمي،  العمل  جبهة  حلزبي  الأو�ضاع  توفيق  �ضروط  ل�ضتكمال 
والأر�س املباركة النا�ضئ عن اندماج حزبي الراية وال�ضهامة، مبينا اأن 
الهيئة �ضت�ضرف على متطلبات عقد املوؤمتر العام من ناحية التحقق من 

اكتمال الن�ضاب القانوين والإجراءات الالزمة.
وقال اإن 10 اأحزاب تقدمت باأوراقها لتوفيق اأو�ضاعها، واأن طلباتها 
ما تزال قيد الدرا�ضة، من بينها حزبان جديدان نتجا عن عن حالتي 
اندماج، الأول التيار الو�ضطي الأردين الدميقراطي الناجت من اندماج 
والفر�ضان،  )تثثواد(،  الدميقراطي  الأردين  الوطني  التجمع  اأحثثزاب: 
اندماج  من  الناجت  الوطني  الإ�ضالح  تيار  والثاين  والتنمية،  والعدالة 

اأحزاب العدالة الجتماعية، واملواطنة، واملحافظني، والأردن بيتنا.
واأ�ضار املعايطة اإىل اأن جمل�س املفو�ضني اأ�ضدر قرارا بقبول طلبات 
القانون  مينحها  التي  وروؤيثثة،  الأردن،  و�ضما  اإرادة،  اأحثثزاب:  تاأ�ضي�س 

عاما من تاريخ اإ�ضعارها بقبول طلباتها لعقد موؤمتراتها التاأ�ضي�ضية.
اأحكام قانون الأحزاب  اأو�ضاع الأحزاب وفق  وتنتهي مدة توفيق 
قبل  املُوؤ�ض�ضة  الأحثثزاب  القانون  األزم  اإذ  املقبل،  اأيار  منت�ضف  النافذ 
وذلك  القانون،  نفاد  من  �ضنة  خالل  اأو�ضاعها  بتوفيق  اأحكامه  نفاذ 
بعقد موؤمتر عام تتوافر فيه �ضروط املوؤمتر التاأ�ضي�ضي، وبخالف ذلك 

يحل احلزب.

*عمان 
اإ�ضاعة،   40 )اأكثثيثثد(  الأردين  الإعثثالم  م�ضداقية  مر�ضد  �ضجل 
�ضدرت وانت�ضرت بني جمهور املتلقني خالل �ضهر كانون الثاين احلايل، 
علنية،  ن�ضر  ومن�ضات  حملية،  اإعالم  و�ضائل  طريق  عن  اإليهم  وو�ضلت 
�ضناب  اإن�ضتغرام،  في�ضبوك، تويرت،  التوا�ضل الجتماعي:  مثل مواقع 

�ضات، وتطبيقات الهواتف الذكية )وات�ضاب، وتيليغرام(.
يف  الإ�ضاعات  بر�ضد  املخت�س  ال�ضهري  تقريره  يف  املر�ضد  وقثثال 
الأردن اإنه طور منهجية كمية ونوعية لر�ضد الإ�ضاعات وفق تعريف 
الإ�ضاعة باأنها: “املعلومات غري ال�ضحيحة، املرتبطة ب�ضاأن عام اأردين، 
�ضخ�س  اآلف  خم�ضة  من  اأكر  اإىل  و�ضلت  والتي  اأردنية،  مب�ضالح  اأو 

تقريبا، عرب و�ضائل الإعالم الرقمي«.
وبني التقرير اأن عدد الإ�ضاعات الذي بلغ 40، �ضجل زيادة قدرها 
19 اإ�ضاعة، مقارنة بالإ�ضاعات التي �ضجلت خالل كانون الأول املا�ضي، 

والتي بلغت 21 اإ�ضاعة.
واأ�ضار اإىل اأن �ضائعات املجال الأمني والقت�ضادي جاءت يف املرتبة 
الأوىل و�ضجل كل منهما 11 اإ�ضاعة من اأ�ضل 40، وبن�ضبة 27.5 باملئة، 
وجاءت يف املرتبة الثانية اإ�ضاعات ال�ضاأن العام بت�ضع اإ�ضاعات وبن�ضبة 
الذي  ال�ضيا�ضي  املجال  اإ�ضاعات  جاءت  الثالثة  واملرتبة  باملئة،   22.5
�ضجل خم�س اإ�ضاعات بن�ضبة 12.5 باملئة، فيما جاء يف املرتبة الرابعة 
والأخرية القطاع ال�ضحي والجتماعي باإ�ضاعتني لكل منهما بن�ضبة 5 

باملئة.
توا�ضال  اأكانت  �ضواء  الداخلية،  امل�ضادر  ح�ضة  اأن  التقرير  وبني 
حجم  جممل  من  اإ�ضاعة   38 بلغت  اإخثثبثثاريثثة،  مواقع  اأم  اجتماعيا 
�ضجلت  فيما  باملئة،   95 بلغت  وبن�ضبة  الثاين،  كانون  ل�ضهر  الإ�ضاعات 

اإ�ضاعتان من م�ضادر خارجية بن�ضبة بلغت 5 باملئة.
ولفت اإىل اأن 30 اإ�ضاعة، وبن�ضبة 75 باملئة، كان م�ضدرها و�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي، فيما روج الإعالم لث 10 اإ�ضاعات بن�ضبة بلغت 25 

باملئة.
املحتوى  مع  التعامل  يف  الأ�ضا�ضية  القاعدة  اأن  “اأكيد”  واأو�ضح 
اإعادة  عدم  هي  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  م�ضتخدمو  ينتجه  الذي 
على  العتماد  واأن  مثثوثثثوق،  م�ضدر  من  التحقق  حثثال  يف  اإل  الن�ضر 
الأخذ  دون  لالأخبار  كم�ضدر  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  م�ضتخدمي 
بالعتبار دقة املحتوى من عدمه يت�ضبب بن�ضر الكثري من الأخبار غري 
وانت�ضار  الإ�ضاعات  ترويج  وبالتايل  الدقة،  عن  والبعيدة  ال�ضحيحة 

املعلومات امل�ضللة واخلاطئة.
غري  باأنها  الوا�ضح  الإ�ضاعات  حتديد  على  اعتمد  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
خالل  ن�ضرها  بعد  �ضحتها  عدم  ثبت  التي  الأخبار  تلك  اأو  �ضحيحة، 
الأيام التي تلت الن�ضر، وطور جمموعة من املبادئ الأ�ضا�ضية للتحقق 
من املحتوى الذي ينتجه امل�ضتخدمون، ب�ضرف النظر عن نوع املحتوى، 
املبادئ  اأو مقروءا، وتو�ضح هذه  اأو م�ضموعا  اأو مكتوبا،  اإن كان مرئيا 
املحتوى  ن�ضر  قثثرار  اتخاذ  قبل  الأ�ضئلة  من  جمموعة  طرح  �ضرورة 

املنتج.
الطبيعية،  غري  الظروف  يف  الإ�ضاعات  تزدهر  ما  عادة  اأنه  واأكد 
اأوقات الأزمات، واحلروب، والكوارث الطبيعية وغريها، وهذا ل  مثل 
الإ�ضاعات  ترويج  ويتم  العادية،  الظروف  انت�ضارها” يف  “عدم  يعني 
ب�ضكل ملحوظ يف بيئات اجتماعية، اأو �ضيا�ضية، اأو ثقافية دون اأخرى، 
ويعتمد انت�ضارها على م�ضتوى غمو�ضها، وحجم تاأثري مو�ضوعها، ومدى 

ح�ضول املتلقني على تربية اإعالمية �ضحيحة و�ضليمة.
موقعه  على  )اأكيد(  الأردين  الإعثثالم  م�ضداقية  مر�ضد  وين�ضر 
والتي  واخلاطئة  امل�ضللة  املعلومات  من  حتقق  تقارير  الإلثثكثثرتوين، 
انت�ضار  بخطورة  الوعي  رفع  يف  منه  رغبة  الإعثثالم،  و�ضائل  يف  تنت�ضر 

املعلومات غري ال�ضحيحة وبتاأثريها ال�ضلبي على املجتمع.

املعايطة: 5 اأحزاب وفقت اأو�صاعها و3 حتت 
التاأ�صي�س وحتديد موعد انعقاد املوؤمتر العام حلزبني 

اأكيد: 40 اإ�صاعة يف كانون الثاين
 30 منها من التوا�صل الجتماعي

*عمان 
اأكدت وزارة الزراعة الثالثاء، اأن مر�س احلمى القالعية ل ي�ضبب 
درجة  ارتفاع  ب�ضبب  احلليب  كميات  من  يقلل  واإمنا  الأبقار،  يف  نفوقا 

حرارة الأبقار.
اإن  يف  املعلومات  كل  اإن  اليوم،  عنها  �ضدر  بيان  يف  الثثوزارة  وقالت 
احلمى القالعية تت�ضبب بنفوق الأبقار عار عن الدقة وم�ضلل للراأي 
اأن ت�ضبب  املمكن  “من  واأ�ضافت  اأ�ضل،  له  للعلم، ولي�س  العام، وخمالف 
حال  يف  الولدة  حديثة  العجول  بع�س  يف  فقط  حم�ضور  بعدد  نفوقا 

كانت ر�ضاعتها طبيعية«.
وبينت اأن نفوق البقار امل�ضجل يف اململكة اأقل من الن�ضب الطبيعية، 
لها عالقة  لي�س  املزارع، ولأ�ضباب  اإذ �ضجلت 6 نفوقات �ضمن عدد من 

باحلمى القالعية.
على  للمحافظة  الإجثثراءات  جميع  اتخذت  اأنها  الثثوزارة  واأكثثدت 
منطقة  يف  القالعية  بحمى  الإ�ضابات  وحا�ضرت  الأبثثقثثار،  قطعان 
اليومية  املعلومات  بح�ضب  خارجها  اإ�ضابة  اأي  ُت�ضجل  ومل  الظليل، 

الواردة من اللجان املتخ�ض�ضة وبالتعاون مع اجلمعيات كافة.
القانونية  الإجثثثراءات  اتخاذ  يف  �ضتم�ضي  اأنها  الثثثوزارة  واأكثثدت 
املرعية للتعامل معها وحما�ضبة كل من يحاول الإ�ضاءة للمنتج الأردين، 

وت�ضليل الراأي العام ون�ضر الذعر من خالل الأخبار امل�ضللة.
واأهابت الوزارة بعدم تداول مثل هذه الأخبار امل�ضللة دون العودة 

اإىل الوزارة اأو م�ضادر موثوقة يف القطاع.

*عمان 
اطلعت جلنة ال�ضحة والبيئة وال�ضكان يف جمل�س الأعيان، برئا�ضة 
وزير  مع  الثالثاء،  اجتماعها،  خالل  احل�ضبان،  يا�ضني  الدكتور  العني 
حممد  الدكتور  الوزارة  عام  واأمني  الردايدة،  معاوية  الدكتور  البيئة 

اخل�ضا�ضنة، على اأبرز برامج وخطط الوزارة واإجنازاتها.
وقال العني احل�ضبان، اإن وزارة البيئة لديها مهام كثرية ومتعددة 
التي  التحديات  خمتلف  تذليل  يف  طموحاتها  ُتلبي  ل  موازنتها  واإن 
تواجهها، لفتا اإىل اأهمية تكثيف اجلهود يف تطبيق خمتلف اخلطط 

والربامج حتقيقا لأهداف ا�ضرتاتيجية الوزارة.
مناطق  يف  بالبيئة  املتعلقة  املالحظات  بع�س  وجثثود  اإىل  واأ�ضار 
رمي  مراقبة  يف  الخت�ضا�س  اأ�ضحاب  دور  اأهمية  موؤكًدا  �ضياحية، 
النفايات وطرح اأنقا�س الأبنية ب�ضكل ع�ضوائي على جوانب الطرقات، 
العادمة  املياه  ن�ضخ  �ضهاريج  تفريغ  خثثالل  من  املياه  م�ضادر  وتلوث 

حمولتها يف غري الأماكن املخ�ض�س لذلك.
بدوره، حتدث الوزير الردايدة عن اأهمية القطاع البيئي، واأهمية 
ملا  التنمية القت�ضادية والثقافية والجتماعية،  اإدراجه يف خطط 
الوطنية  واملقدرات  البيئة  على  احلفاظ  يف  واأهمية  دور  من  ُي�ضكله 
الرمي  ظاهرة  من  احلثثد  اأهمية  مثثوؤكثثدا  وال�ضتنزاف،  التلوث  من 
واإنفاذ  والتثقيف  التوعية  عرب  البيئي  والتلوث  للنفايات  الع�ضوائي 

القانون.
الأ�ضرار  حول  البيئي  والتثقيف  الوعي  م�ضتوى  رفع  اأهمية  واأكد 
الناجتة عن بع�س الت�ضرفات غري امل�ضوؤولة التي ُت�ضهم يف تلوث البيئة 
من خالل و�ضائل الإعالم ومن�ضات التوا�ضل الجتماعي ووزارة الرتبية 
والتعليم لن�ضر التوعية بني الطلبة كونهم لبنة الأ�ضا�س وحماة البيئة 

يف امل�ضتقبل للو�ضول نحو بيئة جاذبة لال�ضتثمار وال�ضياحة.

*عمان 
احتفلت القيادة العامة للقوات امل�ضلحة الأردنية - اجلي�س العربي 
نهيان  اآل  زايثثد  بن  خليفة  ال�ضيخ  مدينة  يف  ال�ضجرة  بيوم  الثالثاء 
ال�ضكنية/ الزرقاء، بح�ضور امل�ضاعد لالإدارة والقوى الب�ضرية العميد 
امل�ضلحة  القوات  �ضباط  كبار  من  وعدد  عناب،  حممد  ح�ضان  الركن 
من  عطرة  اآيات  تالوة  ثم  امللكي،  بال�ضالم  الحتفال  وبداأ  الأردنية. 
اإمام  العقيد  الأردنية  امل�ضلحة  القوات  مفتي  األقى  ثم  احلكيم،  الذكر 
واإمنا  عبثا  يخلق  مل  “الن�ضان  اإن  خاللها:  قال  كلمة  خماترة  ح�ضن 
على  واحلفاظ  الأر�ثثس  عمارة  م�ضوؤولية  وحمله  وكرمه  اهلل  خلقة 

خرياتها وا�ضتثمار غالتها، ومنها الأ�ضجار والروة النباتية.

الزراعة: احلمى القالعية 
ل ت�صبب نقوق الأبقار

جلنة ال�صحة يف الأعيان تطلع 
على خطط وبرامج وزارة البيئة

القيادة العامة للقوات 
امل�صلحة حتتفل بيوم ال�صجرة
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جلنة فل�صطني يف الأعيان تدعو لت�صافر 
اجلهود لوقف العتداءات ال�صرائيلية

*عّمان 
ت�ضافر  اإىل  الأعيان،  جمل�س  يف  فل�ضطني  جلنة  دعت 
اجلهود الدولية لوقف اعتداءات �ضلطات الحتالل وقفًا 

�ضاماًل يف كل الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
نهائيًا  الحتالل  �ضلطات  بتوقف  بيان  يف  وطالبت 
لطم�س  القد�س  يف  املت�ضارعة  التهويدية  اإجراءاتها  عن 
الإ�ضرائيلي  الطرفني  وعثثودة  اأهلها،  وت�ضريد  هويتها 

والفل�ضطيني اإىل طاولة املفاو�ضات.
واأ�ضادت اللجنة بجهود جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
امل�ضتمرة لتهدئة الأو�ضاع واإلزام حكومة اإ�ضرائيل بوقف 
ووقف  الفل�ضطينيني  بحق  وا�ضتفزازاتها  اإجثثراءاتثثهثثا 
بناء  نهائيا عن  موجة املالحقات والعتقالت والتوقف 

وتو�ضيع امل�ضتوطنات يف ال�ضفة الغربية.
جانب  اإىل  للوقوف  العربية  الدول  اللجنة  ونا�ضدت 
ال�ضعب الفل�ضطيني ودعم مطالبه ال�ضرعية يف كل جمال، 
داعية جامعة الدول العربية اإىل القيام بدورها املطلوب 
يف هذه املرحلة اخلطرية التي متر بها الق�ضية املركزية 

لالأمة العربية.
الأحثثثداث  تابعت  اإنثثهثثا  بيانها،  يف  اللجنة  وقثثالثثت 
املحتلة،  الفل�ضطينية  والأرا�ضي  القد�س  يف  والتطورات 
الأمنية  اإجثثراءاتثثه  بت�ضعيد  الحتالل  �ضلطات  وقيام 
والع�ضكرية �ضد اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني وتعري�س املدن 

والقرى الفل�ضطينية للح�ضار والتدمري .
�ضهدت توترًا  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
متزايدًا خالل الأيام الأخرية وا�ضت�ضهاد العديد من اأبناء 
اجلي�س  بر�ضا�س  واملحتل  املحا�ضر  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

الإ�ضرائيلي يف خميم جنني.
العثثتثثداء  عثثدم  دعثثثوات  رغثثم  اأنثثثه  اللجنة  وبينت 
والعودة لإحياء امل�ضار ال�ضيا�ضي وا�ضتئناف عملية ال�ضالم 
الدولتني  حل  بهدف  والإ�ضرائيليني،  الفل�ضطينيني  بني 
واإقامة الدولة الفل�ضطينية وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية 
ال�ضفة  يف  قثثواتثثهثثا  بتعزيز  الحثثتثثالل  �ضلطات  قثثامثثت 
الغربية بعد ذلك، و�ضعدت من اإجراءاتها التع�ضفية �ضد 

الفل�ضطينيني.

مقال رئيس التحرير

   بثثطثثل الثثبثثحثثر احلثثي 
اكر  يعانق  حيث  العامل  على  امليت(  )البحر 

مياهه  يف  املمتدة  العالجية  مبقتنياته  العامل  مياه 
باأخف�س منطقة يف العامل.

   ُتعّد منطقة البحر امليت مركزًا رئي�ضيًا للعديد من 
الأبحاث ال�ضحية لعّدة اأ�ضباٍب، ومن اأبرزها: احتواء 
مياه البحر امليت على ن�ضبٍة عاليٍة من املعادن، ون�ضبٍة 
للح�ضا�ضية.  امل�ضببة  املواد  من  ب�ضكٍل كبري  منخف�ضٍة 
الناجتة  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة  عن�ضر  انخفا�س 
عن اأ�ضعة ال�ضم�س يف تلك املنطقة، مّما ي�ضاعد مر�ضى 
ال�ضدفية على اأخذ حماٍم �ضم�ضي لفرتٍة طويلٍة دون 
ال�ضغط  ارتفاع  ال�ضارة.  ال�ضم�س  لأ�ضعة  التعر�س 
ملر�ضى  بالن�ضبة  مهمًا  دورًا  يلعب  املنطقة  يف  اجلوي 

اجلهاز التنف�ضي.
جماين  �ضحي  منتجع  اأكثثرب  امليت  البحر  يعد      
على �ضطح الأر�س، فهو مكان جاذب لل�ضكان املحليني 
امليت  البحر  اأهمية  وتنبع  كبري،  ب�ضكل  وال�ضياح 
كونه وجهة �ضياحّية حديثة الطراز لكل باحث عن 
ال�ضياحة وال�ضحة يف اآن واحد، حيث ُي�ضاعد ارتفاع 
ن�ضبة اأمالح مياه البحر امليت يف روؤية الزوار يطفون 
على �ضطح املاء وهذا ما يجعلهم ي�ضتمتعون بال�ضباحة 
على  باملعادن  الغنّي  الطني  بو�ضع  ويقومون  كما  فيه، 
اأي�ضًا  ُت�ضاعد  الأمالح  هذه  اأَنّ  اإىل  وُي�ضار  اأج�ضادهم، 
الروماتيزم،  مثل:  الأمثثرا�ثثس  من  العديد  عثثالج  يف 
املناطق  يف  ويوجد  وال�ضدفّية،  العظام،  وه�ضا�ضة 
�ضياحّية،  وفثثنثثادق  م�ضانع،  عثثدة  للبحر  املُثثجثثاورة 
امليت  البحر  �ضواطئ  اأَنّ  وُيذكر  �ضحّية،  ومنتجعات 
البوتا�س،  املعدنّية، وخا�ضة عن�ضر  غنّية بالروا�ضب 
يف  واملُ�ضتخدمة  املهمة  العنا�ضر  مثثن  يثثعثثُدّ  والثثثذي 
امليت  البحر  منطقة  وتتميز  الزراعّية.  الأ�ضمدة 
الأخثثرى؛  املناطق  من  �ضرًرا  الأقثثل  ال�ضم�س  باأ�ضعة 
برت�ضيح  ي�ضمح  الثثذي  املنخف�س  ملوقعها  ذلك  ويعود 
طبقة  خالل  من  ال�ضارة  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة 
الغالف اجلوي الإ�ضافية وطبقة التبخر فوق البحر 

امليت وطبقة الأوزون الأكر �ضمًكا.

عبداللطيف القرشي

البحر الميت
 اكثر مقتنيات مياه 
العالم في العالج

ج -1-

qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
النائب  النيابية، خالل اجتماع برئا�ضة  الإدارية  اللجنة  ناق�ضت 

املُهند�س يزن ال�ضديفات، مو�ضوع النتدابات بني الوزارات.
واأكد رئي�س جمل�س النواب بالإنابة، اأحمد اخلاليلة، الذي ح�ضر 
متت  الذين  املوظفني  مل�ضكلة  حل  اإيجاد  �ضرورة  الجتماع،  من  جانًبا 
املوافقة على انتدابهم، ف�ضاًل عن اإيجاد حل �ضامل �ضمن اأ�ض�س وا�ضحة 

ملو�ضوع الدرجات واملخ�ض�ضات جلميع املوؤ�ض�ضات احلكومية.
اإىل  ا�ضتقطاب  اإعثثالن  اإ�ضدار  مت  اإنه  ال�ضديفات  قال  جانبه،  من 
العدد  و�ضل  اإذ  تعجيزية،  ب�ضروط  واملبيعات  الدخل  �ضريبة  دائرة 
اأُ�ض�س  و�ضع  اأهمية  على  ُم�ضدًدا  موظًفا،   60 للمت�ضررين  الإجمايل 

وا�ضحة بهذا ال�ضاأن.
ب�ضاأن  املعنية  اجلهات  بني  وا�ضح  تن�ضيق  عدم  ُهناك  اأن  واأ�ضاف 
اأمهلت  اللجنة  اأن  اإىل  ُم�ضرًيا  واملبيعات”،  لث”الدخل  ال�ضتقطاب 
انتدابهم  مت  الذين  للموظفني  حل  اإيجاد  بهدف  اأ�ضبوع،  مدة  املعنيني 
المتحانات  ُكثثل  واجثثتثثازوا  الوظيفية،  ودرجاتهم  خم�ض�ضاتهم  مع 

واملقابالت ال�ضخ�ضية.
واأو�ضح ال�ضديفات اأن ُهناك تو�ضية بوقف النتدابات من الوزارات 
اإىل “الدخل واملبيعات”، والعتماد على التعيني بدًل من ال�ضتقطاب.
وح�ضر الجتماع: وزيرة الدولة لل�ضوؤون القانونية نان�ضي منروقة، 
العامان  والأمينان  النا�ضر،  �ضامح  املدنية  اخلدمة  ديثثوان  ورئي�س 
خري�ضات،  الهام  وال�ضحة  قبيالت،  جنوى  والتعليم  الرتبية  لوزارتي 
ومدير عام دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات ح�ضام اأبو علي، وعدد من 

املوظفني الذين مت انتدابهم للدائرة.
احل�ضو�س،  جميل  الإداريثثثثة:  اللجنة  اع�ضاء  الثثنثثواب  وح�ضر 
اإ�ضماعيل امل�ضاقبة، حممد بني يا�ضني، ي�ضار اخل�ضاونة، �ضامل العمري، 

ينال فريحات، يحيى عبيدات، زهري ال�ضعيدين، منر العبادي.
الثثثوزارات  بني  التن�ضيق  عثثدم  يف  وا�ضحا  خلال  ُهناك  اإن  وقثثالثثوا 
اإعالن  ب�ضاأن  ال�ضريبة  ودائثثرة  املدنية،  اخلدمة  وديثثوان  احلكومية 
و�ضفافة  وا�ضحة  معايري  وجود  اأهمية  موؤكدين  املوظفني،  ا�ضتقطاب 
عن  ف�ضاًل  ال�ضتقطابات،  اأو  النتقال  لغايات  لالمتحان  التقدم  قبل 
املنوي  والثثثثوزارات  واملوؤ�ض�ضات  الثثدوائثثر  بني  تن�ضيق  وجثثود  �ثثضثثرورة 
النتقال اإليها و”اخلدمة املدنية” وح�ضول املوظف على املوافقة قبل 

عملية النتقال.
ال�ضتقطاب  م�ضطلح  تعريف  اإىل  اأ�ضارت  ناحتيها،  من  منروقة، 
الداخلي، واأن الإعالن من �ضمن �ضروطه موافقة الوزارة والدائرة، واأن 
عملية النقل يحكمها نظام اخلدمة املدنية وم�ضلحة العمل والدائرة.

واأكدت اأننا �ضنقوم بدرا�ضة املو�ضوع من جميع جوانبه، بهدف احلل 
ومن ثم اطالع اللجنة الإدارية على احللول والبدائل املتاحة.

وقالت خري�ضات اإن املوظفني الذين مت نقلهم تقدموا بطلبات نقل 
ُهناك  اأن  م�ضيفة  بذلك،  للوزارة  علم  اأي  دون  لمتحانات  وخ�ضعوا 
�ضمن  لهم  بديل  توافر  لعدم  نقلهم  على  املوافقة  تتم  مل  موظفني   4

تخ�ض�س )املحا�ضبة واملربمج( من اأ�ضل 6موظفني.
الرتبية،  كوادر  يف  كبريا  نق�ضا  هناك  اإن  قبيالت  قالت  ذلك،  اإىل 
م�ضيفة  النق�س،  ل�ضد  املدنية  اخلثثدمثثة  ديثثثوان  خماطبة  مت  حيث 
الدرجة  ح�ضاب  على  بالتبادل  النقل  على  تثثوافثثق  مل  الثثثوزارة  اأن 
�ضمن  املُ�ضتقبل  يف  له  بديل  تعيني  اإىل  بحاجة  كونها  واملخ�ض�ضات، 

الدرجات واملخ�ض�ضات املوجودة.
من ناحيته، قال اأبو علي اإن دائرة ال�ضريبة ت�ضهد حاليا اإ�ضالحا 
اإداريا وتر�ضيقا لكوادرها من خالل العمل على ا�ضتقطاب موظفني من 
دوائر وموؤ�ض�ضات حكومية ب�ضروط معينة بالتن�ضيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية، مو�ضحا اأن املتقدم لال�ضتقطاب مير بعدة امتحانات ومقابالت، 

ف�ضاًل عن الطالع على �ضجله الوظيفي.
اأ�ضل 171  الآن، من  ا�ضتقطاب 65 موظًفا حتى  اأنه مت  اإىل  واأ�ضار 

تقدموا بطلبات ا�ضتقدام.
�ضمن  وا�ضحة  ال�ضتقطاب  تعليمات  اأن  النا�ضر  اأو�ضح  بثثدوره، 
والتعليم  املدنية، والأولوية لدعم قطاع الرتبية  بنود نظام اخلدمة 

وال�ضحة.
اجتازوا  باأنهم  املتمثلة  م�ضكلتهم،  ا�ضتعر�ضوا  املوظفون  وكثثان 
لث”الدخل  النثثتثثداب  اأجثثل  من  و�ضعت  التي  واملقابالت  المتحانات 
نقلهم  على  وزاراتثثهثثم،  موافقة  بعدم  �ضدموا  اأنهم  اإل  واملبيعات”، 

مبخ�ض�ضاتهم ودرجاتهم الوظيفية.

*عمان 
الجتماعية  احل�ضني  موؤ�ض�ضة  من  املنتفعون  الأطثثفثثال  احتفل 
احلادي  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  الأيثثتثثام،  لرعاية 

وال�ضتني.
داخل  و�ضعر  ور�ضم  غناء  من  متعددة  ن�ضاطات  الأطثثفثثال  واأقثثام 
موؤ�ض�ضة احل�ضني الجتماعية لرعاية الأيتام، كما زار الأطفال مكتب 
وزيرة التنمية الجتماعية وفاء بني م�ضطفى مببادرة من الأطفال، 

بح�ضور اأمل الريحاين مديرة الدار.
بعيد  معها  حمتفلني  مكتبها،  يف  م�ضطفى  بني  مع  الأطفال  والتقى 
وبرقيات  ر�ضائل  بكتابة  وقاموا  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ميالد 

تهنئة للملك مبنا�ضبة عيد ميالده احلادي وال�ضتني.
مبوؤ�ض�ضة  كبرًيا  اهتماًما  الثثثثثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ويثثويل 
والده  باهتمام  حظيت  كما  الأيثثتثثام،  لرعاية  الجتماعية  احل�ضني 

جاللة امللك احل�ضني طيب اهلل ثراه .
والتي  الأيثثتثثام  لرعاية  الجتماعية  احل�ضني  موؤ�ض�ضة  وتقدم 
تاأ�ض�ضت 1953، الرعاية الجتماعية واملاأوى وبرامج التعليم والربامج 

الالمنهجية لالأطفال الأيتام وفاقدي ال�ضند الأ�ضري.

الإدارية النيابية تبحث مو�صوع 
النتداب بني الوزارات 

اأطفال موؤ�ص�صة احل�صني الجتماعية 
يحتفلون بعيد ميالد جاللة امللك

عني على القد�س يناق�س اآثار اعتداءات 
الحتالل الإ�صرائيلي على الأطفال والن�صاء

الإحتاد العام للجمعيات اخلريية يحتفل 
باليوبيل الذهبي لليان�صيب اخلريي

50 عامًا من العطاء والإجناز

غرايبة : م�صاريع خطوط املياه دّمر �صوارع منطقة حوارة واأحلق ال�صرر بها

*عمان 
عر�ضه  الذي  القد�س  على  عني  برنامج  ناق�س 
ت�ضاعد  اآثثثثثار  الثثثنثثني،  الأردين،  الثثتثثلثثفثثزيثثون 
اليهود و�ضلطات الحتالل  امل�ضتوطنني  اعتداءات 

�ضد املقد�ضيني، ول �ضيما على الأطفال والن�ضاء.
واأو�ضح الربنامج يف تقريره الأ�ضبوعي امل�ضور 
مدار  على  �ضهدت  املقد�ضة  املدينة  اأن  القد�س،  يف 
هذا الأ�ضبوع مواجهات عنيفة يف مناطق متفرقة، 
الحتالل  اعثثتثثداءات  ت�ضاعد  على  احتجاجًا 
وحميطها  القد�س  يف  وبثثداأت  الفل�ضطينيني،  بحق 
اأ�ضبوع،  �ضهداء يف جنني قبل  ارتقاء ع�ضرة  عقب 
القد�س  يف  �ضعفاط  ملخيم  الحثثتثثالل  واقتحام 
خميم  حاجز  عملية  منفذ  منزل  لهدم  املحتلة 

�ضعفاط قبل عدة اأ�ضهر، ال�ضهيد عدي التميمي.
القد�س  مثثواجثثهثثات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ثثضثثار 
وحميطها اأ�ضفرت عن ارتقاء اأربعة �ضهداء خالل 
ومنهم  الثثرى،  ووري  من  منهم  املا�ضية،  الأيثثثام 
اأبو  وديثثع  ال�ضهيد  كالطفل  جثمانه  احتجز  من 
امل�ضجد  جنوبي  �ضلوان  بلدة  يف  ارتقى  الذي  رموز 
من  والثثدتثثه  حرمان  مت  حيث  املثثبثثارك،  الأق�ضى 
�ضلطات  قثثبثثل  مثثن  عليه  الثثثثوداع  نثثظثثرات  اإلثثقثثاء 

الحتالل.
قالت  رمثثوز،  اأبثثو  هديل  ربيع،  ال�ضهيد  والثثدة 
حيث  اإن�ضانية”،  ذرة  ول  رحمة  ميلكون  ل  “اإنهم 
اإل  اأخيهم،  لوداع  جاوؤوا  واأخته  ال�ضغري  اأخوه  اأن 
بروؤيته  لهم حتى  ت�ضمح  �ضلطات الحتالل مل  اأن 
عن بعد، م�ضرية اإىل اأن من حقها دفن ابنها، واأنه 
مل يفعل �ضيئًا ومت اإطالق النار عليه وهو مي�ضي يف 

الطريق.
ال�ضر�ضة  الهجمة  هثثذه  اأن  التقرير  واأ�ثثضثثاف 
الذين  املقد�ضيني  �ضفوف  يف  ال�ضتنكار  اأثثثثارت 
من  املق�ضود  الت�ضعيد  بافتعال  الحتالل  يتهمون 
اأجل ك�ضر عزميتهم، م�ضريًا اإىل اأن هذه الأحداث 
خريي  ال�ضاب  فيه  نفذ  الثثذي  الوقت  يف  ت�ضتمر 
اإ�ضرائيليني   7 مقتل  عثثن  اأ�ضفرت  عملية  علقم 
وجرح اآخرين يف م�ضتوطنة ب�ضغات زئيف املقامة 
�ضلوان  وعملية  ال�ضرقية،  القد�س  اأرا�ثثضثثي  على 
عقد  حيث  اإ�ضرائيليني.  اإ�ضابة  عن  اأ�ضفرت  التي 
عن  فيه  اأعلن  اجتماعًا  امل�ضغر  الثثوزاري  املجل�س 
اإجراءات انتقامية بحق اأهايل منفذي العمليتني، 
اإ�ضافة  اإغالق بيوتهم متهيدًا لهدمها لحقًا،  عرب 
عدم  بحجة  املقد�ضيني  بيوت  هثثدم  تكثيف  اإىل 

الرتخي�س، وغريها من الإجراءات اجلائرة.
كانت  مطر  عائلة  اأن  اإىل  التقرير  ولثثفثثت 
اآليات  قامت  اأن  بعد  القرارات  هذه  �ضحايا  اأوىل 
يف  اإنثثذار  �ضابق  اأي  دون  منزلهم  بهدم  الحتالل 
مطر  حممد  والثثدة  املحتلة.  بالقد�س  املكرب  حي 
“اإننا  قالت  مطر،  فاطمة  احلاجة  املنزل،  مالك 
13 فردًا كنا نعي�س بهذا املنزل الذي قاموا بهدمه 
دون ال�ضماح لنا باأخذ اأي �ضي”، م�ضيفة اأن جنود 
ومل  احلامل  ابنها  زوجثثة  بدفع  قاموا  الحتالل 
�ضيء  اأي  اإخثثراج  يف  مب�ضاعدتها  لأحثثد  ي�ضمحوا 
نوم  واأثناء  غفلة  على  اأتوا  اأنهم  رغم  املنزل،  من 
الإعالمي  الذي يقدمه  الربنامج  والتقى  اجلميع. 
القد�س  مثثن  فيديو  ات�ضال  عثثرب  مثثرقثثة،  جثثريثثر 
بالنا�ضطة املقد�ضية رتيبة النت�ضة، التي اأكدت اأن 

ال�ضعب الفل�ضطيني باأطيافه كافة يفتقد اإىل اأدنى 
ووجود  بالأمان  ال�ضعور  ومنها  احلياة،  اأ�ضا�ضيات 
اإىل  م�ضرية  الغذاء،  والقدرة على حت�ضيل  امل�ضكن 
يف  مهدد  باأنه  ي�ضعر  املقد�ضي  يجعل  البيوت  هدم 
والعنف  اليهود  امل�ضتوطنني  هجمات  واأن  بيته، 
املقد�ضي  يجعل  الحتالل  قوات  قبل  من  املفرط 
كان  اإن  حتى  �ضهيد  م�ضروع  يكون  اأن  مهدد  باأنه 

ذاهبا لإح�ضار رغيف خبز لأبنائه.
واأو�ضحت النت�ضة اأن ما ن�ضهده من �ضرب وجلد 
املقد�ضيات على ا�ضت�ضهاد اأبنائهن وح�ضبهم لفرتات 
الت�ضحية  هذه  اأن  ل�ضعورهن  نتيجة  ياأتي  طويلة 
الكرامة  اإىل  والو�ضول  الوطن  �ضبيل  يف  جثثاءت 
يجعل  ما  اجلماعي،  والن�ضر  الوطنية  والهوية 
هذا امل�ضاب “�ضهاًل” اأمام امل�ضاب الأكرب، وهو “اأننا 

دولة حمتلة و�ضعبها يعاين الأمرين يوميًا«.
الفل�ضطينيني  اأن  النت�ضة  النا�ضطة  واأكثثدت 
نا�ضدوا املجتمع الدويل وجميع اجلهات والهيئات 
من  ولأطفالهم،  لهم  احلماية  لتوفري  الدولية 
قبل  من  �ضدهم  متار�س  التي  النتهاكات  جميع 
من  غريه  اأو  عرقيا  تطهريا  اأكان  �ضواء  الحتالل 
النتهاكات، لفتًة اإىل اأنه بالرغم و�ضف غالبية 
فل�ضطني  يف  يحدث  ما  الدولة  واملنظمات  الهيئات 
اأن  اإل  عثثرقثثي،  تطهري  بثثاأنثثه  اإ�ضرائيل  قبل  مثثن 
املجتمع الدويل ما يزال �ضامتًا على هذه اجلرائم 
ال�ضرب  الفل�ضطينيني  على  يحتم  ما  الإن�ضانية. 
الإميان  عرب  اأنف�ضهم  وحت�ضني  الويالت  هذه  على 
الذي  القهر  وجه  يف  وال�ضمود  ق�ضيتهم  بعدالة 

يتعر�ضون له.

*عمان- ندى مجال 
اخلريية  للجمعيات  العام  الإحتثثثاد  احتفل 
اخلريي  اليان�ضيب  اطثثالق  على  عامًا   50 مبثثرور 
من  لثثلثثعثثديثثد  الثثرئثثيثث�ثثس  املثثثثورد  كثثونثثه  الأردين 
الإغاثة   وحمالت  والإمنائية  الوطنية  امل�ضاريع 
م�ضرية   �ضمن  الإحتثثاد  نفذها  التي  و  وامل�ضاعدة 
والإجنثثاز،  والتميز  العطاء  من  مبحطات  مليئة 
وذلثثك برعاية كثثرميثثة  مثثن مثثعثثايل  وفثثثاء  بني 
م�ضطفى وزيرة التنمية الإجتماعية وباإ�ضت�ضافة 
معايل د.عاطف ع�ضيبات رئي�س الهيئة الإدارية 

املوؤقته لالإحتاد العام للجمعيات اخلريية.
وفاء  الجتماعية  التنمية  وزيثثرة  وا�ضارت 
تاأ�ضي�س  على  50عثثامثثا  مثثرور  ان  م�ضطفى  بني 
م�ضرية  دعم  يف  دوره  يوؤكد  اخلثثريي،  اليان�ضيب 
القطاع اخلريي والإن�ضاين  وم�ضاهمته الت�ضاركية  
التنموية  الثثربامثثج  لإقثثامثثة  الإحتثثثثثاد   ودعثثثم 

واخلدمية.
ع�ضيبات  عاطف  د.  معايل  قثثال  جهته  ومثثن 
العام  لالحتاد  املوؤقته  الإداريثثثة  الهيئة  رئي�س 
للجمعيات اخلريية:” اإن الإحتاد العام للجمعيات 

والإداري  املثثثايل   بالإ�ضتقالل  يتمتع  اخلثثرييثثة  
الأردنية  الدولة  موازنة  يف  له  ير�ضد  ان  دون  
خم�ض�ضات  مهما كان نوعها ولقد �ضاهم اليان�ضيب 
متثيل  من  العام  الإحتاد  بتمكني  الردين  اخلريي 
العديد من امل�ضاريع التي ل ح�ضر لها، كذلك قدم 
لإحتثثثادات  باملاليني  تقدر  طائله  مببالغ  دعما 
ر�ضالتها  اداء  من  لتمكينها  املحافظات  وجمعيات 
النبيله يف العمل اخلريي على امتداد ربوع الوطن،  
اليان�ضيب  من  جديده  اأ�ضكال  طرح  مت  وموؤخرًا 
اخلريي ب�ضكليه الك�ضط والإلكرتوين  ومن املتوقع 
بعد اكمال توزيعها اأن ُتر�ضد موازنه الإحتاد العام 
مببالغ ماليه طائله متكنه من الإ�ضتمرار يف اداء 
ت�ضاف  اخرى  رياديه  مب�ضاريع  والتفكري  ر�ضالته 

اإىل قائمه امل�ضاريع الوطنيه التي مت تنفيذها ».
و ا�ضار د. ع�ضيبات :” اإىل ان الهيئه الإداريه 
بواقع  دينار،  الف  مبلغ150  خ�ض�ضت   لالإحتاد 
احتثثادات  من  اإحتثثاد  لكل   دينار  و500  الثثف   12
املثثحثثافثثظثثات ملثث�ثثضثثاعثثدتثثهثثم يف حتثثمثثل جثثثزء من 
التزاماتهم املرتتبة عليهم، كما ُقِرَر �ضرف مكافئة 

مالية مقطوعة جلميع موظفني الإحتاد العام مبا 
اليان�ضيب ت�ضجيعا لهم   العاملني يف مديريه  فيهم 
لبذل اق�ضى جهٍد ممكن لإحداث نقلة نوعية غري 

املتوقعه«.
الداريثثثة  الهيئة  ان   ع�ضيبات  اعثثلثثن  كما 
لالإحتاد العام ب�ضدد اإطالق  م�ضروع وطني جديد 
الذي  اخلريي(  للعمل  الأردين  )ال�ضندوق   باإ�ضم 
بحيث  الوطنيه  املعونه  �ضندوق  جتربة   يحاكي 
يف  �ضنوي  دينار  مليون  عن  يقل  ل  ما  ر�ضد  يتم 
امل�ضروع يوزع يف �ضورٍة دوريه وبالتن�ضيق مع  هذا 
حظا  الأقل  الأُ�ضر  على  الوطنيه  املعونه  �ضندوق 
املتوقعه  ال�ضافيه  املوارد  وهذه  احتياج  والأكر 
لالحتاد  �ضتمكن  لليان�ضيب  الخرى  ال�ضكال  من 
العام اي�ضا من التو�ضع يف دعم  جمعيات املحافظات 
ب�ضوره غري م�ضبوقه، بالأخ�س تلك املتعلقه ببناء 

القدرات واملولده لفر�س العمل الالئق .
بني  وفثثاء  الثثوزيثثرة   اطلقت  احلفل  خثثالل  و 
الر�ضمي  الإلثثثكثثثرتوين   املثثوقثثع   ا�ضهار  م�ضطفى 
  Guvs.org.go وهثثو  العام  لثثالإحتثثاد  اجلديد 
و�ضائلة  بجميع  العثثثالم  باأهمية   اميثثانثثًا  وهثثذا 

العمل  تعزيز  يف  ودوره  بثثاأهثثدافثثه  للتعريف  و 
وتطويره  ت�ضميمه   مت  حيث  واخلريي  الإن�ضاين 
الإحتاد  اأخبار   ملتابعة  احلديثة   للمعايري  وفقًا 
العربية  بلغتي  اخلثثثثريي  والثثيثثانثث�ثثضثثيثثب  الثثعثثام 

والإجنليزية .
ال�ضابقني  الروؤ�ضاء  بتكرمي  احلفل   اختتم  و 
وروؤ�ثثضثثاء  اخلثثرييثثة،  للجمعيات  الثثعثثام  لثثالإحتثثاد 
امل�ضاريع  ا�ثثضثثحثثاب  املثثحثثافثثظثثات،  يف  الإحتثثثثثادات 
ال�ضابقني،  اخلثثريي  اليان�ضيب  مثثدراء  الثثرائثثدة، 
وكالء اليان�ضيب اخلريي، باعة اليان�ضيب اخلريي 
و و�ضائل العالم الذين يبذلون جهد كبري لإبراز 

اأن�ضطة وبرامج الإحتاد.
املثث�ثثضثثاريثثع  مثثثن  الثثعثثديثثد  هثثثنثثثاك  اأن  يثثثذكثثثر 
الإ�ضتثمارية لإحتادات اجلمعيات اخلريية يف  يف 
خمتلف املحافظات ابرزها امل�ضاهمه باإن�ضاء مركز 
للرتبية  المل  مراكز  اإن�ضاء  لل�ضرطان،  احل�ضني 
واملتو�ضطة  الب�ضيطة  العقلية  لالإعاقة  اخلا�ضة 
لرعاية  الأمثثثل  بثثيثثت   اإنثث�ثثضثثاء   ،)12( وعثثددهثثا 
الإ�ضالمي  الدفن  بيت  اإن�ضاء  العاقات،  متعددي 

وغريها الكثري.

*إربد – رائد طبيشات
يف  والأبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  رئي�س  قثثال 
متديد  م�ضروع  تاأخر  اأن  غرايبة  ب�ضار  حثثوارة  منطقة 
كبري  ب�ضكل  �ضاهم  قد  حثثوارة  منطقة  يف  املياه  خطوط 
املنطقة  ب�ضوارع  ال�ضرر  واأحلق  التحتية  البنية  بتدمري 
املنطقة  �ضت�ضهد  امل�ضروع  هذا  من  النتهاء  حال  ويف  واأنه 
اهتمامًا كبريًا من بلدية اإربد الكربى وتعبيد العديد من 
وعمل  تنفيذ  مّت  اأنثثه  اإىل  م�ضريًا  ت�ضررت  التي  ال�ضوارع 
اأخرى  ل�ضوارع  كندرين  وعمل  ال�ضوارع  لبع�س  فتوحات 
املوّفرة   )  LED  ( الإنثثارة  وحدات  من  العديد  وتركيب 

للطاقة.
�ضمن  والبيئة  النظافة  م�ضتوى  اأن  الغرايبة  واأ�ضاف 
تنظيف  على  يثثقثثوم  حيث  جثثثدًا  جيد  املنطقة  حثثثدود 
كافيًا  يعترب  ل  العدد  وهذا  وطن  عامل   )  12  ( املنطقة 
اأن  ال�ضدد  بهذا  م�ضريًا  �ضكاين  اكتظاظ  ت�ضهد  ملنطقة 
ومن  جديد  وطثثن  عامل   )  75  ( بتعيني  قامت  البلدية 
املتوقع رفد املنطقة بعدد من العّمال لالإبقاء على دميومة 

النظافة بالإ�ضافة اإىل اأن املنطقة قد ا�ضتلمت موؤخرًا ) 
25 ( حاوية اإ�ضافية �ضيتم توزيعها على الأحياء ب�ضكل 
الو�ضع  حت�ضني  على  �ضتعمل  مبجملها  الأمور  وهذه  عادل 
التعاون  ب�ضرورة  املواطنني  منا�ضدًا  املنطقة  يف  البيئي 
اإخراج  باأوقات  بالتقيد  البلدية يف هذا املجال وذلك  مع 
النفايات حتى يتمكن عمال الوطن من القيام بعملهم على 

اأكمل وجه.
بلدية  تعترب  حثثوارة  منطقة  اأن  اإىل  الغرايبة  ونثثّوه 
اإذ ي�ضتطيع املواطن اإجناز كافة معامالته من  بحّد ذاتها 
خالل املنطقة م�ضريًا اإىل اأن التح�ضيالت املالية للمنطقة 
بلغت عام 2022 حوايل )156( األف دينار بالإ�ضافة اإىل 
يرتتب  ما  بدفع  يقومون  املواطنني  من  العديد  هناك  اأن 
عليهم من ذمم وم�ضقفات يف مركز البلدية واأنه مت اإ�ضدار 
بيع  معاملة   466 واإجراء  وتر�ضيم  موقع  خمطط   1558

واإ�ضدار 272 اإذن اأ�ضغال واإجراء 25 معاملة اإفراز.
املنطقة  احتياجات  اأهثثثم  اإىل  الغرايبة  وتثثطثثّرق 
الأمثثطثثار  مياه  لت�ضريف  خطوط  اإنثث�ثثضثثاء  يف  واملتمثلة 

وتكملة  الرحمن  م�ضجد  اأمثثام  وخا�ضة  ال�ضوارع  لبع�س 
نهايته  اإىل  حوارة  وادي  يف  الأمطار  مياه  ت�ضريف  خط 
تقع  املنطقة  كون  املنطقة  يف  الوطن  عمال  عدد  وزيثثادة 
�ضمن حدودها حدائق امللك عبد اهلل الثاين والتي حتتاج 
احلدائق  حميط  نظافة  على  للحفاظ  كبرية  عناية  اإىل 
وكون املنطقة تعترب مدخل للمدينة من اجلهة ال�ضرقية 
بع�س  وزراعثثة  املوجودة  للمقابر  اأ�ضوار  عمل  و�ضرورة 

اجلزر الو�ضطية.
اإربد  بلدية  لرئي�س  املو�ضول  ال�ضكر  الغرايبة  وقّدم 
اهتمامه  على  الكوفحي  نبيل  املهند�س  الدكتور  الكربى 
ودعمه امل�ضتمر ملنطقة حوارة م�ضريًا اإىل اأن البلدية هذا 
العام �ضت�ضهد مزيدًا من تقدمي اخلدمات للمواطنني واأنها 
تعمل ب�ضكل كبري وت�ضري بالجتاه ال�ضحيح وفق قدراتها 
كما قدم ال�ضكر لوحدة العالقات العامة والإعالم ، هذه 
الوحدة التي باتت تلعب دورًا كبريًا وحموريًا يف ت�ضليط 
لبلدية  التابعة  واملناطق  الدوائر  اإجنثثازات  على  ال�ضوء 

اإربد الكربى.
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*اجلزائر 
امل�ضارك  الأردين  الربملاين  الوفد  اأكثثد 
بثثاأعثثمثثال املثثوؤمتثثر الإ�ثثضثثالمثثي يف اجلثثزائثثر، 
اأن هثثنثثاك بثثثثوادر ونثثوايثثا مثثن املثث�ثثضثثوؤولثثني 
قطاع  يف  الأردن  مع  للتعاون  اجلزائريني 
الأردنية  ال�ضحة وال�ضتفادة من اخلربات 
يف  مرتقب  تعاون  وكذلك  الإطثثار،  هذا  يف 
كربى  مع  والغاز  النفط  عن  التنقيب  ملف 

ال�ضركات اجلزائرية.
رئي�س  التقى  منف�ضلني  لثثقثثاءيثثن  ويف 
والوفد  ال�ضفدي  اأحثثمثثد  الثثنثثواب  جمل�س 
�ضاكر  الأردين  ال�ضفري  بح�ضور  النيابي 
�ضركات  لثثكثثربى  الثثعثثام  باملدير  العمو�س، 
يف  والثثغثثاز  واملثثيثثاه  الثثنثثفثثط  عثثن  التنقيب 
كما  حكار،  توفيق  “�ضوناتراك”  اجلزائر 
التقوا بوزير ال�ضحة اجلزائري عبد احلق 
�ضايحي، حيث مت التفاق على تو�ضيع اآفاق 
واجلزائري  الأردين  اجلانبني  بني  التعاون 
اأكد  الثثذي  الأمثثر  ال�ضحي،  القطاع  ملف  يف 
تدر�س  بالده  باأن  اجلزائري  الوزير  عليه 

املقبل  اآذار  يف  الأردن  مع  اتفاقية  توقيع 
بهذا اخل�ضو�س.

وخثثثثثالل الثثثلثثثقثثثاء مثثثع مثثثديثثثر �ثثضثثركثثة 
“�ضوناتراك” اأكد ال�ضفدي والوفد النيابي 
جمال  يف  الأردين  التعاون  حتقيق  اأهمية 
وال�ضتفادة  الغاز،  منتج  بخا�ضة  الطاقة 
هذا  يف  الرائدة  اجلزائرية  التجربة  من 

الإطار، بالتنقيب عن النفط واملياه.
لديها  ال�ضركة  اأن  اأكد حكار  من جانبه 
وخارجها،  اجلزائر  يف  كبرية  ا�ضتثمارات 
البالد  ا�ضتقالل  منذ  ال�ضركة  تاأ�ض�ضت  وقد 
ت�ضتطيع  حفارة   100 ومتتلك   ،1962 يف 
التنقيب على عمق يعد الثاين على م�ضتوى 
بلغ  اأعمالها  جمموع  اأن  اىل  لفتا  العامل، 

العام املا�ضي 62 مليار دولر.
مع  للتعاون  بثثالده  تطلع  عثثن  واأعثثثرب 
اخلربات  كل  وتقدمي  امللف  هذا  يف  الأردن 
بني  الثثعثثالقثثات  تعمق  الثثتثثي  والإمثثكثثانثثيثثات 

البلدين ال�ضقيقني.
وخثثثثثالل الثثلثثقثثاء مثثثع وزيثثثثثر الثث�ثثضثثحثثة 

اجلثثزائثثري عثثر�ثثس الثثنثثائثثب فثثريثثد حثثداد 
امل�ضجعة  ال�ضتثمارية  امللفات  من  جلملة 
للقطاع الطبي، موؤكدًا اأن لدى الأردن كوارد 
طبية ومتري�ضية وم�ضت�ضفيات ومراكز ذات 

كفاءة عالية.
وا�ضتعر�س املجالت الطبية الذي �ضجل 
املنطقة  م�ضتوى  على  ال�ضبق  الأردن  فيها 
ومنها اإجراء العديد من العمليات الدقيقة 
واحل�ضا�ضة باأحدث الأجهزة الطبية، الأمر 
اهتمام  اجلزائري  الوزير  معه  اأكثثد  الثثذي 
بالده بهذا امللف. ويف لقاء اآخر مع جمعية 
النواب  قدم  اجلزائريني،  الأعمال  رجثثال 
البداوي،  وغازي  حداد  وفريد  ابداح  عطا 
الأردن  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�س 
يف ظثثل الثثتثثعثثديثثالت اجلثثديثثدة عثثلثثى ملف 
البيئة  تنظيم  قانون  �ضيما  ل  ال�ضتثمار، 
يف  التعاون  اأهمية  موؤكدين  ال�ضتثمارية، 
العالجية،  ال�ضياحة  بخا�ضة  املجال،  هذا 
الأمثثثر الثثثذي اأبثثثدى معه رجثثثال الأعثثمثثال 

اجلزائريني جل الهتمام.

الوفد الربملاين الأردين: بوادر جزائرية 
*وكاالت للتعاون بقطاعي ال�صحة والطاقة

الذي  بول�ضونارو  جايري  ال�ضابق  الربازيلي  الرئي�س  طلب 
ومقر  الرئا�ضي  الق�ضر  على  الهجوم  يف  لدوره  للتحقيق  يخ�ضع 
احل�ضول  يناير،   8 يوم  برازيليا  يف  العليا  واملحكمة  الكونغر�س 
اأ�ضهر لالإقامة يف الوليات املتحدة، على  على تاأ�ضرية ملدة �ضتة 

ما اأعلن حماميه الثنني.
فلوريدا  اإىل  الثثربازيثثل  املتطرف  اليميني  الرئي�س  وغثثادر 
قبل يومني من تن�ضيب خلفه لوي�س اإينا�ضيو لول دا �ضيلفا يف 1 
يناير، و�ضتنتهي �ضالحية تاأ�ضريته احلالية قريبا، وفقا ل�ضركة 

املحاماة “اإيه جي اإميغراي�ضن«.
للقادة  تقّدم  بتاأ�ضرية  املتحدة  الوليات  بول�ضونارو  ودخل 
الزائرين، لكن �ضالحيتها تنتهي الثالثاء لأنه مل يعد يف مهمة 

ر�ضمية.
اإن  اإن  “�ضي  ل�ضبكة  قال  ال�ضابق  الربازيلي  الرئي�س  وكثثان 
يف  حتى  يفكر  واأنثثه  يناير  نهاية  العودة  يعتزم  اإنثثه  برازيل” 

تقدمي موعد عودته لأ�ضباب �ضحية.
لهجوم  تعر�ضه  منذ  البطن  يف  م�ضكالت  بول�ضونارو  وعانى 
له يف خ�ضم  اأثناء جولة  �ضبتمرب 2018  الأمعاء يف  بالطعن يف 
احلني  ذلثثك  منذ  خ�ضع  وقثثد  الرئا�ضية.  النتخابات  احلملة 

للعديد من العمليات اجلراحية.
يف 8 يناير خرج الآلف من منا�ضري بول�ضونارو ممتع�ضني من 
فوز لول يف النتخابات الرئا�ضية التي جرت يف اأكتوبر 2022، 
الكونغر�س  مقر  وكذلك  ونهبوه،  الرئا�ضي  الق�ضر  فاقتحموا 

واملحكمة العليا يف برازيليا.

*رام اهلل 
والإدارة  العامل  دول  الفل�ضطيني،  الثثثوزراء  جمل�س  طالب 
حكومة  واإجبار  الفل�ضطيني  لل�ضعب  احلماية  بتوفر  الأمريكية 

الحتالل على وقف جرائمها، واإجراءاتها غري القانونية.
حكومة   ، جل�ضة  يف  الفل�ضطيني  الثثثوزراء  جمل�س  وحمل 
عدوانها،  ت�ضعيد  عن  واملبا�ضرة  الكاملة،  امل�ضوؤولية  الحتالل 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء  �ضد  اليومية  وجرائمها  وانتهاكاتها، 
يف خميم جنني ومدينة القد�س املحتلة، وجميع املدن، والبلدات، 
الحتالل  جنود  لعتداءات  تتعر�س  التي  واملخيمات  والقرى، 

وامل�ضتوطنني.
الثثقثثرارات  �ضتية  حممد  الدكتور  الثثثوزراء  رئي�س  واعثثتثثرب 
اأبناء  �ضد  امل�ضغر  الإ�ضرائيلي  الثثثوزراء  جمل�س  عن  ال�ضادرة 
خمالفة  املحتلة  القد�س  مدينة  يف  خا�ضة  الفل�ضطيني  ال�ضعب، 
الأزمة  عمق  تعك�س  وهي  جنيف،  ولتفاقيات  الدويل،  للقانون 
على  ت�ضديرها  حتاول  والتي  الحتالل،  حكومة  تعي�ضها  التي 

�ضكل مزيد من عمليات القتل، والقمع.
املرتتبة  اخلثثطثثرية  التبعات  مثثن  الثثثثوزراء  جمل�س  وحثثثذر 
قرية  اأهثثايل  وتهجري  هثثدم،  ب�ضاأن  الحثثتثثالل  خمططات  على 
تلك  لإف�ضال  قوة  بكل  �ضيقف  �ضعبنا  اأن  موؤكدا  الأحمر،  اخلان 
القد�س  حما�ضرة  اإىل  تهدف  التي  ال�ضتعمارية،  املخططات 

بامل�ضتوطنات، وعزلها عن حميطها اجلغرايف وال�ضكاين.
هدم  ملنع  العامل،  من  وحازم  و�ضريح  وا�ضح  مبوقف  وطالب 
ما  واتخاذ   ، املحتلة  القد�س  مدينة  �ضرق  الأحمر  اخلان  قرية 
التو�ضعي  امل�ضروع  هذا  تنفيذ  عدم  ل�ضمان  الإجراءات  من  يلزم 

العن�ضري.

*رام اهلل 
عدد  مطالبة  عن  )مكان(،  الإ�ضرائيلية  البث  هيئة  ك�ضفت 
من الوزراء يف حكومة بنيامني نتنياهو باعتقال وزير الأوقاف 

وال�ضوؤون الدينية الفل�ضطينية ال�ضيخ حامت البكري.
نتنياهو  طالبوا  الثثثوزراء  فثثاإن  الإ�ضرائيلية،  القناة  ووفثثق 
يف  اليهود  قتل  على  التحري�س  بزعم  البكري  الوزير  باعتقال 

خطب اجلمعة املا�ضية.
وبح�ضب الوزراء، فاإن البكري يوزع كل خمي�س على خطباء 
ت�ضمنت  والتي  اجلمعة،  يثثوم  يتلونها  التي  اخلطبة  امل�ضاجد 
ومتجد  زعمهم-  -بح�ضب  “حتري�ضية”  مثثواد  منها  الأخثثثرية 

ال�ضهداء الفل�ضطينيني.
وغاليت  �ضكلي  وعميحاي  �ضرتوك  اأوريثثت  الثثوزراء  وطالب 
الوزير  باعتقال  نتنياهو  الثثثوزراء  رئي�س  عطباريان  دي�ضتيل 
“حتري�ضية” تدفع باجتاه قتل  الفل�ضطيني ب�ضبب توزيع مواد 

اليهود.

*الرياض
اأّكد وزير الطاقة ال�ضعودي اأّن بالده تعتزم ا�ضتثمار اأكر من 
تريليون ريال �ضعودي )266 مليار دولر( لإنتاج كهرباء اأنظف 

وتو�ضيع �ضبكة الكهرباء يف اململكة اخلليجية الغنية بالنفط.
 واو�ضح الأمري عبد العزيز بن �ضلمان، جنل العاهل ال�ضعودي 
لأن  اأي�ضا  يتطلع  العامل  يف  للنفط  م�ضّدر  اأكرب  اأن  �ضلمان،  امللك 
ي�ضبح رائدا عامليا يف اإنتاج الهيدروجني.  وقال الوزير يف كلمة 
اأمام منتدى “اكتفاء” 2023 الذي تنظمه اأرامكو ال�ضعودية يف 
قيمتها  تزيد  ا�ضتثمارات  نطرح  “اإننا  البالد  �ضرق  يف  الظهران 
 2030 عثثام  بحلول  دولر(  مليار   266( ريثثال  تريليون  عثثن 
داخل  الكهرباء  من  اأنظف  اأ�ضكال  لتحقيق  خططنا  ملعاجلة 
الكهرباء«.   نقل وتوزيع  �ضبكة  تو�ضيع وحتديث  اململكة وكذلك 
نكون  اأن  الهيدروجني، نحن م�ضممون على  “على �ضعيد  واأ�ضاف 
النظيف  الهيدروجني  توفري  اإىل  بالإ�ضافة  الرئي�ضي،  امل�ضدر 
املنتجات  لإنتاج  الثقيلة  ال�ضناعات  يف  املحلية  لال�ضتخدامات 

اخل�ضراء«.

رئي�س الربازيل ال�صابق 
يطلب تاأ�صرية ل�6 اأ�صهر اإ�صافية يف اأمريكا

احلكومة الفل�صطينية تطالب 
دول العامل بوقف اجلرائم ال�صرائيلية

وزراء يف احلكومة الإ�صرائيلية يطالبون 
باعتقال وزير الأوقاف الفل�صطيني

ال�صعودية تعتزم ا�صتثمار 
266 مليار دولر لإنتاج طاقة "اأنظف" 
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*وكاالت
نتائجه  جريمان  �ضان  باري�س  وا�ضل 
قرب  �ضباكه  اهثثتثثزت  عندما  ال�ضيئة 
مع   1-1 بثثالثثتثثعثثادل  ليكتفي  الثثنثثهثثايثثة 
اللقاء  اأكمل  اأن  بعد  ران�س  �ضتاد  �ضيفه 
بع�ضرة لعبني يف دوري الدرجة الأوىل 

الفرن�ضي لكرة القدم.
الأر�ثثس  ل�ضاحب  التقدم  نيمار  منح 
طرد  قبل  الثثثثثاين  الثث�ثثضثثوط  بثثدايثثة  يف 
من  قليل  وقت  بعد  فرياتي  ماركو  زميله 

م�ضاركته كبديل.
التعادل  بالوجن  فلوريان  واأدرك 
لران�س يف الدقيقة ال�ضاد�ضة من الوقت 

املحت�ضب بدل ال�ضائع.
الذي  جريمان،  �ضان  باري�س  واأهثثدر 
�ضدارته  تعزيز  فر�ضة  لالإبداع،  افتقر 
تعر  وا�ضتغالل  نثثقثثاط  خم�س  بثثفثثارق 
بعد  وموناكو  مر�ضيليا  واأوملبيك  لن�س 

تعادل مناف�ضيه ال�ضبت.
خ�ضر  الثثثذي  اللقب،  حثثامثثل  وميثثلثثك 
مرتني يف اآخر ثالث مباريات، 48 نقطة 
من 20 مباراة متقدما بثالث نقاط على 

لن�س.
املركز  يف  نقطة   43 مر�ضيليا  ولثثدى 

الثالث.
بر�ضيد   11 املركز  يف  ران�س  وياأتي 
26 نقطة بعدما عزز �ضجله اخلايل من 

الهزمية يف الدوري اإىل 12 مباراة.
وقال دانيلو برييرا لعب و�ضط �ضان 
لو�ضف  لدي  كلمات  توجد  “ل  جريمان 

املباراة، نحتاج لتغيري العقلية«.
واأ�ضاف “يجب اأن نعاين �ضويا، اإن مل 

نفعل ذلك �ضتكون الأمور �ضعبة علينا«.
كيليان  بالثالثي  جريمان  �ضان  بثثداأ 
مرة  لأول  ونيمار  مي�ضي  وليونيل  مبابي 
هذا العام، لكن غاب تاأثريهم يف ال�ضوط 
الأول الذي اأنهاه حامل اللقب بت�ضديدة 
واحدة على املرمى، اأما ران�س الذي لعب 
بدفاع متما�ضك هدد مرمى م�ضيفه عرب 
فليب�س  واأليك�ضي�س  مونيت�ضي  مار�ضال 

وبالوجن.
ودفع هذا املدرب كري�ضتوف جالتييه 
و�ضط  يف  بفرياتي  فيتينيا  ل�ضتبدال 
الإيطايل  الالعب  ب�ضمة  وكانت  امللعب، 
اأن فثثر�ثثس �ثثضثثان جثثريمثثان  فثثوريثثة بثثعثثد 

ال�ضغط اأخريا.
ت�ضديدة  غثثريت   51 الدقيقة  ويف 
الذي  نيمار  اإىل  لت�ضل  اجتاهها  مي�ضي 

راوغ يهفان ديوف و�ضدد يف ال�ضباك.
 14 ا�ضتغرقت  فرياتي  م�ضاهمة  لكن 
عقب  للطرد  تعر�س  اإذ  فقط  دقيقة 
امل�ضاعد  الفيديو  حكم  نظام  مراجعة 

ب�ضبب تدخل عنيف �ضد جونيا اإيتو.
هيمنته  وا�ثثضثثل  جثثريمثثان  �ضان  لكن 
م�ضاعفة  من  رامو�س  �ضريجيو  واقثثرتب 
هدف  األغي  كما  راأ�ثثس  ب�ضربة  التقدم 

لأ�ضرف حكيمي للت�ضلل.
يف  الثث�ثثضثثيثثافثثة  اأ�ثثضثثحثثاب  اأن  وبثثثثدا 
قبل  الثثثثثالث  النقاط  حل�ضم  طريقهم 
رامو�س  خلف  م�ضاحة  بالوجن  يجد  اأن 
جيانلويجي  احلثثار�ثثس  ويثثثراوغ  لريك�س 
دونثثثارومثثثا ويثث�ثثضثثدد يف املثثرمثثى اخلثثايل 
بهدفه  لران�س  م�ضتحقة  نقطة  منتزعا 

ال�ضخ�ضي 11 هذا املو�ضم.
اأوملبيك  فثثاز  اليوم  �ضابق  وقثثت  ويف 
حمققا  اأجاك�ضيو  على  2-�ضفر  ليون 
مباريات  اأربثثع  اآخثثر  يف  الأول  انت�ضاره 
لوبينان  يثثوان  هثثديف  بف�ضل  بثثالثثدوري 
الأجواء  وتوترت  لكازيت.  واألك�ضندر 
م�ضاجرة  وقوع  مع  النهاية  �ضفارة  بعد 
ليون  ويحتل  الفريقني.  طاقمي  بثثني 

املركز التا�ضع ولديه 28 نقطة.

*وكاالت
مل يح�ضم باري�س �ضان جريمان موقفه حتى الآن من بقاء 
مدافعه �ضريجيو رامو�س خالل املو�ضم املقبل من عدمه، بح�ضب 

تقرير �ضحفي اإ�ضباين.
 وينتهي تعاقد رامو�س، يف حديقة الأمراء، بنهاية املو�ضم 

ا للتجديد حتى الآن. اجلاري، ومل يتلق عر�ضً
فاإن  الإ�ضبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  �ضحيفة  وبح�ضب 
ميونخ  بايرن  مباراتي  بعد  ملا  �ضينتظر  جريمان  �ضان  باري�س 
اأوروبا، حل�ضم م�ضتقبل قائد ريال  اأبطال  الث16 لدوري  يف دور 

مدريد ال�ضابق.
 ومن املقرر اأن تقام مباراة الذهاب يوم 14 فرباير/ �ضباط 
اآذار يف  مار�س/  يوم 8  العودة  مباراة  اأن تقام  باري�س، على  يف 

ميونخ.

الحتاد الأردين لكرة الطاولة ي�صتكمل 
ترتيباته ل�صت�صافة بطولته الدولية

الإعالن عن جدول بطولت ليف جولف 2023

*وكاالت
انتزع ال�ضربي نوفاك جوكوفيت�س �ضدارة الت�ضنيف العاملي لالعبي 
وهي  املفتوحة  اأ�ضرتاليا  بطولة  بلقب  التتويج  بعد  املحرتفني  التن�س 

اأوىل البطولت الأربع الكربى يف العام اجلديد.
الت�ضنيف بعدما ح�ضد لقبه  ليت�ضدر  وقفز جوكوفيت�س 4 مراكز 
22 يف البطولت الكربى وعادل الرقم القيا�ضي لغرميه رافائيل نادال.

وعزز جوكوفيت�س رقمه القيا�ضي يف ملبورن بارك بالتتويج باللقب 
للمرة العا�ضرة بعد الفوز يف النهائي على اليوناين �ضتيفانو�س تيتيبا�س 

الذي تقدم خطوة واحدة وبات ثالثا.
نهاية حقبة تن�س ا�ضتثنائية

املركز  يف  وبات  القمة  وترك  األكاراز  كارلو�س  الإ�ضباين  وتراجع 
الثاين، واأ�ضبح مواطنه الأ�ضهر نادال يف املركز ال�ضاد�س بعدما تراجع 

4 مراكز، وياأتي يف الت�ضنيف خلف كا�ضرب رود واأندريه روبليف.
جاء  بينما  ال�ضابع،  املركز  على  اأوجيه-األيا�ضيم  فليك�س  وحافظ 
تيلور فريتز وهولغر رونه وهوبرت هوركات�س يف املراكز من الثامن اإىل 

العا�ضر على الرتتيب بعدما تقدم كل منهم خطوة واحدة.

*وكاالت
حممد  التون�ضي،  الرتجي  وحمرتف  الدويل  الأردين  النجم  اأجرى 
التي  الإ�ضابة  اآلم  من  للتخل�س  ناجحة  جراحية  عملية  زريق،  اأبو 

تعر�س لها موؤخرا.
ون�ضر اأبو زريق امللقب ب�ضرارة، عرب ح�ضابه يف اإن�ضتجرام، �ضورته 

بعد اإجراء العملية، متمنيا العودة ال�ضريعة للمالعب.
ومتنى عدد من جنوم الكرة الأردنية ال�ضالمة ل�ضرارة منهم اإح�ضان 

حداد وعبداهلل ن�ضيب ومهند خري اهلل وم�ضعب اللحام.
وحثثاول  ال�ضامة،  الع�ضلة  يف  لالإ�ضابة  تعر�س  قد  �ضرارة  وكثثان 
الأمل  من  يعاين  ظل  لكنه  والأدويثثثة  التدريبات  عرب  منها  التعايف 

فا�ضطر لإجراء عملية جراحية.
لفريقه  يعود  اأن  قبل  �ضهرين،  لنحو  الرتجي  عن  �ضرارة  و�ضيغيب 

الذي ينتظر عودته �ضريعا لال�ضتفادة من جهوده.
وكانت الأيام املا�ضية قد �ضهدت اأحاديث حول ف�ضخ عقد �ضرارة مع 
اأن الو�ضول اإىل هذا القرار �ضيكلف الأخري الكثري  الرتجي، لكن يبدو 

من الناحية املالية، مما ي�ضعب من الإقبال على هذه اخلطوة.

*وكاالت
اأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، يف جل�ضة عقدتها برئا�ضة 
ال�ضلة،  امل�ضاركة يف خطة احتاد  د.ب�ضار حوامدة، اعتذارها عن عدم 
واملت�ضمنة التواجد يف الدوري التاأهيلي ودرع الحتاد للمو�ضم 2023، 

وذلك لعدم زوال امل�ضكلة ال�ضابقة مع اللجنة املوؤقتة لالحتاد.
ومل ي�ضارك فريق الوحدات هذا املو�ضم يف بطولت كرة ال�ضلة رغم 
اأنه حامل لقب دوري املحرتفني، وذلك ب�ضبب ا�ضرتاط اللجنة املوؤقتة 

عليه ت�ضكيل فرق الفئات العمرية.
الإعثثالمثثي  لثثالهثثتثثمثثام  املثثو�ثثضثثم  هثثثذا  ال�ضلة  مثثبثثاريثثات  وافثثتثثقثثدت 
نظرا  امل�ضاركة  عثثن  الثثوحثثدات  فريق  احتجاب  ظثثل  يف  واجلثثمثثاهثثري، 

جلماهرييته الكبرية.
الإداريثثة  الهيئة  اأن  اإىل  الأ�ضمر  عو�س  النادي  �ضر  اأمثثني  ولفت 
قررت اعتماد النظام الداخلي للنادي، بعد التوثيق مع مديرية �ضباب 
جمل�س  من  لعتمادها  النظام  م�ضودة  جتهيز  على  والعمل  العا�ضمة، 

الإدارة وعر�ضها على الهيئة العامة.
واأكد الأ�ضمر يف ت�ضريحات ملوقع ناديه اأن الهيئة الإدارية وافقت 

كذلك على اإجراء عملية لالعب الفئات ح�ضني خليل فطافطة.
الفني  املدير  تو�ضية  على  املوافقة  الإداريثثة  الهيئة  قررت  مثلما 
مع  بالتعاقد  احلمود،  رائثثد  الطائرة  للكرة  الأول  الوحدات  لفريق 
يف  الفريق  مع  للم�ضاركة  ال�ضخريتي  وحممد  راتثثب  حممد  الالعبني 
ا�ضتعارة  لطلب  الكرمل  نثثادي  وخماطبة  احلثثايل،  املو�ضم  م�ضابقات 
غرب  اأندية  بطولة  يف  خدماته  من  لال�ضتفادة  بخيت  حممد  الالعب 

اآ�ضيا للكرة الطائرة.

*وكاالت
الت�ضنيف  يف  الثالث  املركز  اإىل  جابر  اأن�س  التون�ضية  تراجعت 
بطولة  من  املبكر  اخلثثروج  بعد  املحرتفات  التن�س  لالعبات  العاملي 

اأ�ضرتاليا املفتوحة هذا ال�ضهر.
يف  ال�ضعادة”  “وزيرة  بلقب  ت�ضتهر  التي  اأن�س،  م�ضوار  وتوقف 
تون�س، عند الدور الثاين يف بطولة اأ�ضرتاليا املفتوحة بعد خ�ضارتها 

اأمام ماركيتا فوندرو�ضوفا.
وكانت الالعبة التون�ضية قد و�ضلت اإىل قبل نهائي بطولة اأديليد، 
اأمام  اأن تخ�ضر  املفتوحة، قبل  اأ�ضرتاليا  ا�ضتعدادا لبطولة  التي تقام 

ليندا نو�ضكوفا.
اأن�س جابر.. من جمع الكرات اإىل اأول لقب عاملي

وحافظت البولندية اإيجا �ضيانتيك على �ضدارة ت�ضنيف ال�ضيدات، 
بينما تقدمت اأرينا �ضبالينكا 3 مراكز واأ�ضبحت يف املركز الثاين بعد 

تتويجها باللقب يف ملبورن بارك يوم ال�ضبت املا�ضي.
وقفزت اإيلينا ريباكينا، التي خ�ضرت نهائي اأ�ضرتاليا املفتوحة، 15 

مركزا واأ�ضبحت يف املركز العا�ضر.

*وكاالت
اأعلن هالل القد�س الفل�ضطيني، �ضم الأردين اأحمد ثائر، لتدعيم 

�ضفوف الفريق حتى نهاية املو�ضم احلايل.
“اأهال  “في�ضبوك”:  على  القد�س  لهالل  الر�ضمي  احل�ضاب  وكتب 
الأردين  املنتخب  جنم  القد�س  هالل  الزعيم  لقلعة  اجلديد  بالوافد 

ونادي الوحدات �ضابقا اأحمد ثائر«.
وانتظر  �ضهر،  نحو  قبل  ثائر  مع  اتفق  قد  القد�س  هثثالل  وكثثان 
لالأرا�ضي  الثثدخثثول  ت�ضريح  على  ح�ضوله  حلني  بالفريق  التحاقه 

الفل�ضطينية.
وي�ضغل اأحمد ثائر اأكر من مركز حيث يلعب كالعب ارتكاز وظهري 
من  العديد  معه  وحقق  اآ�ضيا  اأبطال  بثثدوري  الثثوحثثدات  ومثل  اأميثثن، 

الإجنازات املحلية.
وبداأ اأحمد ثائر م�ضريته مع الوحدات عرب الفئات العمرية و�ضول 

للفريق الأول ومثل املنتخبات الوطنية.
لعبي  من  كبري  عدد  احرتاف  الفل�ضطينية  الكرة  مالعب  وت�ضهد 
مايو/اأيار  حتى  اجلديد  املو�ضم  انطالق  تاأخر  ب�ضبب  الردنية  الكرة 

املقبل.

�صباب العا�صمة توا�صل
 التعريف بجائزة احل�صني

*وكاالت
التعريف  العا�ضمة، الثنني، عقد جل�ضات  �ضباب  وا�ضلت مديرية 
الن�ضر  نادي  التطوعي يف  للعمل  الثاين  بن عبداهلل  بجائزة احل�ضني 

و�ضباب ماركا وناعور.
وت�ضمنت اجلل�ضة التي ح�ضرتها مديرة �ضباب العا�ضمة �ضناء ابو 
عبا�س، التعريف بروؤية اجلائزة ور�ضالتها املتمثلة يف التميز والعمل 
التطوع،  ثقافة  ن�ضر  يف  والتو�ضع  الأردين  املجتمع  خلدمة  التطوعي 
م�ضاريعهم  يف  التميز  معايري  تطبيق  من  واملوؤ�ض�ضات  الأفثثراد  ومتكني 
ومبادراتهم التطوعية، وحتفيز وتقدير جهود املتطوعني واملوؤ�ض�ضات 

والعمل اجلماعي.
خالل  الدعجة  يحيى  الدكتور  اجلثثائثثزة  جلنة  ع�ضو  وحتثثدث 
الور�ضة، عن مبجالت التقدم للجائزة يف دورتها الأوىل 2023-2022 
والأعمال  الفردية،  التطوعية  الأعمال  وهي:  الثالث،  فئاتها  �ضمن 
يف  واملتمثلة  املوؤ�ض�ضية،  التطوعية  والأعمال  اجلماعية،  التطوعية 
اأو التدريبية والريا�ضة  املجالت الجتماعية وال�ضحية والتعليمية 
الريادة  وال�ضياحية وجمال  البيئية  اإىل  اإ�ضافة  والثقافية،  والفنية 

والبتكار.

�صان جريمان ي�صع رامو�س بني 
مزاملة رونالدو وطريق بي

باري�س �صان جريمان يوا�صل نزيف 
النقاط بالتعادل مع ران�س

*عمان
لثثكثثرة  الأردين  الحتثثثثثاد  ا�ثثضثثتثثكثثمثثل 
ترتيبات  مثثن  املتطلبات  جميع  الطاولة 
الأردن  بطولة  ل�ضت�ضافة  وجتثثهثثيثثزات 
الدولية التي ينظمها بالتعاون مع الحتاد 
الدويل يف ق�ضر الريا�ضة مبدينة احل�ضني 
لل�ضباب اعتبارًا من الأربعاء املقبل و حتى 

الثاين ع�ضر من �ضباط املقبل.
من  ولعثثبثثة  لعثثبثثًا   130 ويتناف�س 
الطاولة  كرة  لعبة  يف  العامل  جنوم  اأبثثرز 
اأن  املقرر  البطولة  من  الأوىل  بالن�ضخة 
تنطلق يوم الأربعاء املقبل على ان يتناف�س 
230 لعبًا ولعبة بالن�ضخة الثانية التي 
تقام مناف�ضاتها خالل الفرتة من 6 اإىل 12 
من ال�ضهر املقبل، وذلك ح�ضب اأخر حتديث 

لأعداد امل�ضاركني من قبل احتاد اللعبة.
هدفًا  الدولية  الأردن  بطولة  وتعد 
نتائج  حت�ضيل  اأجثثثل  مثثن  اللعبة  لنجوم 
النقطي  ر�ثثضثثيثثدهثثم  مثثن  تثثعثثزز  اإيثثجثثابثثيثثة 
الحتثثاد  قبل  مثثن  املعتمد  الت�ضنيف  يف 
اإىل جانب الفوز باجلوائز املالية  الدويل، 
والتي  الأوىل  املراكز  لأ�ضحاب  املخ�ض�ضة 

تبلغ حوايل 120 األف دولر.
الحتثثاد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  وك�ضف 
اجلعافرة  عمر  الطاولة  لكرة  الأردين 
ل�ضت�ضافة  متامًا  جاهز  اللعبة  احتاد  اأن 
متطلبات  با�ضتكمال  قام  اأن  بعد  البطولة 
طاولت   4 وجتهيز  للعبة  الدويل  الحتاد 
يف  البطولة  مباريات  عليها  تقام  رئي�ضية 
موا�ضفات  ح�ضب  الريا�ضة  ق�ضر  �ضالة 

واأنظمة وتعليمات الحتاد الدويل.
واأ�ثثضثثاف اجلثثعثثافثثرة اأن وفثثد الحتثثاد 
الدويل و�ضل العا�ضمة عمان وبا�ضر عمله 
اأقر  بعدما  البطولة  لنطالق  وحت�ضرياته 
الوفد  اأن  مبينًا  الأردنثثيثثة،  ال�ضتعدادات 
الدويل رافقه وفد اإعالمي متكامل لتغطية 

اأحداث البطولة.
الحتثثاد  رئي�س  نثثائثثب  قثثال  جانبه  مثثن 
جلنة  رئثثيثث�ثثس  الثثطثثاولثثة  لثثكثثرة  الأردين 
احلكام، اإبراهيم ال�ضرايرة اإن كافة الأمور 
البطولة  حلثثكثثام  بالن�ضبة  اللوج�ضتية 
الدويل �ضمى حممد  جاهزة. وكان الحتاد 
وممثال  البطولة  ملناف�ضات  مديرا  الدولتلي 
عثثن الحتثثثاد الثثثدويل، واجلثثزائثثري �ضعيد 

حممد  وامل�ضري  عثثامثثا،  حكما  العنا�ضري 
�ضارة  والأردين  العام،  للحكم  نائبا  الرودي 
للحكم  م�ضاعدا  كناين  الدين  عالء  زرقثثاء 
الحتثثاد  فيه  �ضمى  الثثذي  الوقت  يف  العام، 
الثثثثدويل ايثث�ثثضثثا احلثثكثثام الثثدولثثيثثني الثثذيثثن 
البطولتني  يف  الثثلثثقثثاءات  كافة  �ضيقودون 
وهم اإميان فهمي )م�ضر(، واح�ضان اإبراهيم 
)مثث�ثثضثثر(، وربثثيثثع املثثل )لثثبثثنثثان(، وجثثوثثثان 
كما  اجلنوبية(،  )كوريا  وجيم  )فنلندا(، 
وهثثم  الثثدولثثيثثني  الأردنثثثيثثثني  احلثثكثثام  �ضمى 
اإىل جثثانثثب احلثثكثثم الثثثثدويل �ثثضثثارة زرقثثثاء 
وديانا  احلمار�ضة،  اآيثثات  البواليز،  اإبرهيم 
كثثعثثو�ثثس، واأنثث�ثثس �ثثضثثمثثوط، واأنثث�ثثس بثثثدران، 
وحمزة  ق�ضماين،  وفثثادي  ال�ضيخ،  و�ضادي 
مت�ضل  �ضياق  يف  امل�ضري.  و�ضامي  اإبراهيم، 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  البطولة  مديرة  قالت 
هنادي  الثثطثثاولثثة  لثثكثثرة  الأردين  الحتثثثاد 
كبرية  مكا�ضب  �ضيحقق  الأردن  ان  تفاحة، 
من ا�ضت�ضافته للبطولة العاملية ومن اأبرزها 
احتكاك لعبينا باأف�ضل الالعبني امل�ضنفني 
واكت�ضابهم خربات ت�ضاعد يف �ضقل مواهبهم 

ومنحهم الفر�س للمناف�ضة يف امل�ضتقبل.

*وكاالت
جدول  عن  اليوم  جولف  ليف  اأعلنت 
 14 �ضي�ضم  والثثذي   2023 لعام  بطولتها 

بطولة يف خمتلف اأنحاء العامل.
على  الثانية  للمرة  البطولة  و�ضُتقام 
)ملعب  “لندن  وهثثي:  مثثدن   5 يف  الثثتثثوايل 
وبيدمين�ضرت  يثثولثثيثثو(،   9-7 �ضنترييون 
نيوجري�ضي )ملعب ذا ترمب نا�ضيونال 11-
)ملعب  �ضيكاغو  واإلينوي  اأغ�ضط�س(،   13
�ضبتمرب(،   24-22 فارمز  هارفي�ضت  ريت�س 
نا�ضيونال  ترمب  )ملعب  فلوريدا  وميامي 
)ملعب  وجثثدة  اأكثثتثثوبثثر(،   22-20 دورال 

ونادي رويال غرينز 3-5 نوفمرب(«.
عثثامل  جنثثثوم  نخبة  ي�ضتعد  حثثني  يف 
اجلولف للظهور يف بطولت احلدث العاملي 
الفريد من نوعه للمرة الأوىل يف اأورلندو 
نا�ضيونال  كاونتي  اأوراجن  )ملعب  فلوريدا 
وا�ضنطن  ويف  اإبثثثريثثثل(،   2  – مثثار�ثثس   31

)ملعب ترمب نا�ضيونال 26-28 مايو(.
كثثمثثا �ثثضثثم اجلثثثثدول جمثثمثثوعثثة اأخثثثرى 
من:  كثثل  حتت�ضنها  والثثتثثي  البطولت  مثثن 
كاماليون  اإل  )ملعب  املك�ضيك  “ماياكوبا 
اأريثثثزونثثثا  وتثثو�ثثضثثون  فثثثربايثثثر(،   26-24

مثثثار�ثثثس(،   19-17 جثثثالثثثريي  ذا  )مثثلثثعثثب 
-21 جرينج  ذا  )ملعب  اأ�ضرتاليا  واأديليد 

)ملعب  �ضنغافورة  و�ضنتو�ضا  اإبريل(،   23
وتول�ضا  اإبثثريثثل(،   30-28 �ثثضثثريابثثوجن  ذا 
 14-12 ريثثدج  �ضيدار  )ملعب  اأوكالهوما 
ريال  )ملعب  باإ�ضبانيا  والأندل�س  مايو(، 
يوليو(،   2  – يونيو   30 فالديراما  كلوب 
وايت  اأولد  ذا  )ملعب  الغربية  وفريجينيا 

جرينربير 4-6 اأغ�ضط�س(«.
نورمان،  جريج  قثثال  املنا�ضبة  وبهذه 
الرئي�س التنفيذي واملفو�س لبطولت ليف 
جولف: “اآراء اجلماهري حول عامنا الأول 
يف بطولت ليف جولف كانت رائعة جًدا. 
من  الرئي�ضية  الفكرة  توحيد  على  وركزنا 
والبطولت  والإبثثداع،  الفرق،  نظام  حيث 
لنقدم  ترفيهية،  بثثاأجثثواء  تت�ضم  الثثتثثي 

جتربة قولف فريدة من نوعها«.
يف  �ثثضثثاعثثدنثثا  املثثا�ثثضثثي  “العام  وزاد: 
ريا�ضة  مل�ضتقبل  الأمثثثثثل  الأ�ثثضثثا�ثثس  و�ضع 
مالعب  اأر�ضية  على  بذلك  وقمنا  اجلولف 
اأف�ضل  من  جمموعة  ا�ضت�ضافت  ا�ضتثنائية 
جثثدول  و�ضيت�ضمن  العاملية.  املناف�ضات 
�ضهرية  ومواقع  مميزة  وجهات  العام  هذا 

لنطالقة دوري ليف جولف ر�ضمًيا«.
يف  امل�ضاركة  الأ�ثثضثثمثثاء  قائمة  وت�ضم 
اأ�ضهر  من  جمموعة  جولف  ليف  بطولت 
بطولت  على  واحلائزين  عاملًيا  الالعبني 
كامريون  ومنهم:  القولف  عثثامل  يف  كثثربى 
�ضميث، ودا�ضنت جون�ضون، وفيل ميكيل�ضون، 
دي�ضامبو،  وبراي�ضون  كيبكا،  وبروك�س 
و�ثثضثثريجثثيثثو جثثار�ثثضثثيثثا، وبثثاتثثريثثك ريثثثد، 
وهيرنيك �ضتين�ضون، وبوبا وات�ضون، ولوي 
ومارتن  ماكداويل،  وغثثرامي  اأو�ضثويزن، 

كامير، و�ضارل �ضوارتزل. 
النهائية  القائمة  عن  الإعالن  و�ضيتم 
الر�ضمي لدوري ليف  قبل موعد النطالق 
للمناف�ضة  فريق   12 ي�ضتعد  حني  جولف، 
على لقب 14 بطولة مبجموع جوائز ي�ضل 

اإىل 405 مليون دولر اأمريكي.
ليف  من  الأوىل  الن�ضخة  غرار  وعلى 
مناف�ضات  �ضتقام  املا�ضي،  العام  جولف يف 
اإبثثداعثثي  بثثطثثابثثع  جثثولثثف  لثثيثثف  دوري 
بني  يجمع  اجلولف  عثثامل  يف  م�ضتحدث 
املثثنثثافثث�ثثضثثات الثثفثثرديثثة واجلثثمثثاعثثيثثة يف 
ببطولة  املو�ضم  اختتام  مع  الوقت،  ذات 

ق للفر

جوكوفيت�س يت�صدر الت�صنيف العاملي 
بعد التتويج يف ملبورن

�صرارة يجري عملية جراحية ناجحة

الوحدات يرف�س 
امل�صاركة يف بطولت احتاد ال�صلة

اأن�س جابر ترتاجع 
للمركز الثالث بالت�صنيف العاملي

اأحمد ثائر يلتحق بهالل القد�س
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*بيشاور
النتحاري  التفجري  قتلى  عدد  ارتفع 
بي�ضاور  مثثديثثنثثة  يف  الثث�ثثضثثرطثثة،  مب�ضجد 
ما ل يقل عن  اإىل  باك�ضتان،  ب�ضمال غربي 
طبية  م�ضادر  ذكثثرت  ح�ضبما  �ضخ�ضا،   83
وو�ضائل اإعالم باك�ضتانية، �ضباح  الثالثاء.
�ضابق،  وقت  يف  ذكثثروا  م�ضوؤولون  وكان 
التفجري،  يف  القتلى،  عثثدد  اأن  الثثثثثالثثثاء، 
ل  ما  اإىل  ارتفع  الثنني،  اأم�س  وقع  الذي 
اأ�ضيب نحو 157  يقل عن 59 �ضخ�ضا، فيما 
نف�ضه  بتفجري  انتحاري  قيام  عقب  اآخرين 

يف م�ضجد ال�ضرطة.
وكان معظم ال�ضحايا من رجال ال�ضرطة 
جممع  داخل  امل�ضتهدف  امل�ضجد  يقع  حيث 
يف  لل�ضرطة  كمقر  اأي�ضا  ي�ضتخدم  مرتامي 

مدينة بي�ضاور.
على  اجتاز  املهاجم  اإن  ال�ضرطة  وقالت 
ما يبدو عدة حواجز حتر�ضها قوات الأمن 
احلمراء”  “املنطقة  جممع  اإىل  للو�ضول 
ملكافحة  واإدارة  لل�ضرطة  مقرا  ي�ضم  الذي 
الإرهاب يف مدينة بي�ضاور امل�ضطربة �ضمال 

غربي البالد.
اإعجاز خان  بي�ضاور  وقال قائد �ضرطة 
م�ضيفا  انتحاريا”،  تفجريا  “كان  لرويرتز 
حالة  يف  كثريون  بينهم  اأ�ضيبوا،   170 اأن 

حرجة.
اآثثثار  “وجدنا  لل�ضحفيني  خثثان  وقثثال 
ينطوي  الأمثثثثر  اأن  م�ضيفا  متفجرات”، 
ت�ضلل  اإذ  وا�ضح،  ب�ضكل  اأمنية  ثغرة  على 
يف  تاأمينا  الأكثثر  املنطقة  عرب  النتحاري 

املجمع.
فيه  كثثان  امل�ضجد  اأن  اإىل  خثثان  واأ�ثثضثثار 
من  القتلى  معظم  واأن  م�ضل،   400 حثثوايل 

رجال ال�ضرطة، بح�ضب رويرتز.
وبينما اأعلن �ضربكاف مهمند، اأحد قادة 
حركة طالبان باك�ضتان، م�ضوؤولية احلركة 
احلركة  با�ضم  املتحدث  فثثاإن  الهجوم،  عن 
حممد خرا�ضاين نفى ذلك، بح�ضب ما ذكرت 

الأ�ضو�ضيتد بر�س.
مثثثن جثثهثثتثثه، غثثثثرد رئثثيثث�ثثس الثثثثثثوزراء 
الباك�ضتاين �ضهباز �ضريف، على تويرت قائال 
ل  الإن�ضانية  املاأ�ضاة  لهذه  الهائل  “احلجم 
على  هجوم  اإىل  يرقى  هذا  ت�ضوره.  ميكن 
يف  اجلرحى  زيارته  بعد  وذلك  باك�ضتان”، 

بي�ضاور.
كما توعد بث”اتخاذ اإجراءات �ضارمة” 
عن  معربا  التفجري،  وراء  يقفون  من  �ضد 
تعازيه لأ�ضر ال�ضحايا وقائال اإن اآلمهم “ل 

ميكن و�ضفها بالكلمات«.
ما نعرفه حتى الآن:

بينما  النا�ضف  املهاجم فجر حزامه  اأن 
ال�ضالة  يثثثثوؤدون  م�ضل   400 حثثثوايل  كثثان 

بالداخل اأو يف طريقهم اإىل امل�ضجد.

قال وزير الدفاع، خواجة اآ�ضف، لقناة 
اأن الإرهابي  اإىل  “تو�ضلنا  جيو الإخبارية 

كان يقف بال�ضف الأول من امل�ضلني.
يقع جممع ال�ضرطة اأو جممع “املنطقة 
منطقة  يف  الأطثثثراف،  املرتامي  احلمراء” 

�ضديدة احلرا�ضة يف بي�ضاور.
ي�ضم،  احلمراء”  “املنطقة  جمثثمثثع 
ملكافحة  اإدارة  ال�ضرطة،  مقر  جانب  اإىل 

الإرهاب، والعديد من املباين احلكومية.
من  النثثتثثحثثاري  متكن  كيف  يت�ضح  مل 
اخرتاق احلواجز الأمنية العديدة دون اأن 

يالحظه اأحد.
اإن  بال�ضرطة ظفر خان  ال�ضابط  وقال 

النفجار اأدى لنهيار �ضقف امل�ضجد.
طثثالثثبثثان تثثثوؤكثثثد وتثثنثثفثثي مثث�ثثضثثوؤولثثيثثة 

احلادثة:
اأحد  اأعلن �ضربكاف مهمند،  على تويرت 
قادة حركة طالبان الباك�ضتانية، م�ضوؤولية 

احلركة عن الهجوم.
على  احلثث�ثثضثثول  الثثفثثور  على  يت�ضن  مل 
تعليق من املتحدث الرئي�ضي با�ضم اجلماعة 

املتطرفة.
بعد �ضاعات ناأى الناطق با�ضم احلركة، 

حممد خرا�ضاين، باجلماعة من التفجري.
�ضيا�ضتهم  من  لي�س  اإنه  خرا�ضاين  قال 
ا�ضتهداف امل�ضاجد واملدرا�س الدينية، اأو اأي 

اأماكن دينية.
مثل  يف  امل�ضاركني  اأن  خرا�ضاين  اأو�ضح 
وفق  عثثقثثوبثثات  يثثواجثثهثثون  الهجمات  هثثذه 

�ضيا�ضة احلركة.
اإعثثالن  �ضبب  اإىل  بيانه  يتطرق  ومل 
مهنمد،  �ضربكاف  بثثاجلثثمثثاعثثة،  الثثقثثيثثادي 

امل�ضوؤولية عن التفجري.
ووقع التفجري اأثناء �ضالة الع�ضر واأّدى 
امل�ضجد  �ضقف  انهيار  اإىل  النفجار  ع�ضف 
اأفاد مرا�ضل وكالة  واأحد جدرانه، ح�ضبما 
غّطتهم  جرحى  �ضاهد  الذي  بر�س  فران�س 
قتلى  وجثث  امل�ضجد  من  يخرجون  الدماء 

يتّم نقلها يف �ضيارات اإ�ضعاف.
 ولهذا املوقع ح�ضا�ضية بالغة يف املدينة 
مع  احلثثدود  من  كلم   50 ُبعد  على  الواقعة 

اأفغان�ضتان. 
البالد  احلكومة  و�ضعت  الهجوم  واإثثثر   
باأكملها يف حالة اإنذار ق�ضوى، فيما انطلقت 
من  لإنثثقثثاذهثثم  الناجني  عثثن  بحث  عملية 

حتت الأنقا�س
رئي�س  خثثان،  اإعثثجثثاز  حممد  وبح�ضب    
و400   300 بثثني  مثثا  فثثثاإّن  بي�ضاور،  �ضرطة 
�ضخ�س يوؤّدون عادة ال�ضالة داخل امل�ضجد 
يف هذا الوقت.  اأّما غالم علي، حاكم ولية 
فقال  بي�ضاور،  وعا�ضمتها  بختونخوا  خيرب 

اإّن “غالبية ال�ضحايا من ال�ضرطة«.
 ويعّد املقّر العام لل�ضرطة يف بي�ضاور من 

املناطق اخلا�ضعة لإجراءات اأمنية م�ضّددة 
يف املدينة، وي�ضّم مقار وكالت ا�ضتخبارات 

خمتلفة. 
التفجري  وقع  فقد  ال�ضرطة،  وبح�ضب   
املتجمعني  امل�ضّلني  مثثن  الثثثثثاين  ال�ضّف  يف 
اأن  احتمال  يف  ال�ضلطات  وحتّقق  لل�ضالة. 

يكون انتحاري قد نّفذ الهجوم.
اإ�ضالم  العا�ضمة  و�ضعت  التفجري،  واإثر 
تلك  �ضيما  ول  البالد،  اأنحاء  و�ضائر  اأبثثاد 
يف  اأفغان�ضتان  مثثع  احلثثثدود  على  الواقعة 
حالة تاأّهب اأمني م�ضّددة. ويف اإ�ضالم اأباد، 
وعند  املثثبثثاين  بع�س  على  قّنا�ضة  متركز 

مداخل املدينة.
�ضريف  �ضهباز  احلكومة  رئي�س  وقثثال   
اإثثثارة  يثثريثثدون  “الإرهابيني  اإّن  بيان  يف 
الذعر عرب ا�ضتهداف اأولئك الذين يقومون 

بواجبهم يف الدفاع عن باك�ضتان«. 
يقاتلون  الثثذيثثن  “اأولئك  واأ�ثثثضثثثاف   

باك�ضتان �ضُيمحون من على وجه الأر�س«.
علي  �ضهيد  ال�ضرطي  قثثال  جهته،  من   
اإّن  )47 عثثامثثًا( الثثذي جنثثا مثثن النثثفثثجثثار، 

التفجري وقع بعد ثواٍن من بدء ال�ضالة.
يت�ضاعد.  اأ�ضود  دخانًا  “راأيت  واأ�ضاف   
م�ضريًا  حياتي”،  لإنقاذ  اخلارج  اإىل  رك�ضت 
اإىل اأّن “�ضرخات النا�س ل تزال ترتدد يف 

راأ�ضي. كانوا ي�ضرخون طلبًا للم�ضاعدة«. 
العام لالأمم  نيويورك، قال الأمني   ويف 
ل�ضان  على  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
هذا  ب�ضّدة”  “يدين  اإّنثثه  با�ضمه  املتحّدث 

النتحاري«. “الهجوم 
 واأ�ضاف “اإّنه لأمر مقّزز بالفعل اأن يقع 

هجوم كهذا يف مكان عبادة«.
 ووقثثثع هثثثذا الثثهثثجثثوم يف الثثيثثوم الثثذي 
دولة  رئي�س  فيه  يثثزور  اأن  املتوّقع  من  كان 
زايد  بن  حممد  املتحدة  العربية  الإمثثارات 
هذه  اإلثثغثثاء  ومّت  اأبثثثاد.  اإ�ثثضثثالم  نهيان،  اآل 
الزيارة يف اللحظة الأخرية الإثنني، ر�ضميًا 

ب�ضبب الطق�س املاطر.
 كذلك، ت�ضتقبل باك�ضتان الثالثاء وفدًا 
للتفاو�س  �ضعيًا  الدويل،  النقد  �ضندوق  من 
مهّمة  مالية  م�ضاعدات  عن  الإفثثراج  ب�ضاأن 

لقت�ضادها املنهك.
هجوم  اأ�ضفر   ،2022 اآذار/مثثار�ثثس  ويف   
انتحاري تبّناه تنظيم الدولة الإ�ضالمية-
لتنظيم  املحّلي  الثثفثثرع  خثثرا�ثثضثثان،  وليثثثة 
للطائفة  م�ضجد  على  الإ�ضالمية،  الدولة 
�ضخ�ضًا.   64 مقتل  عن  بي�ضاور  يف  ال�ضيعية 
وكان هذا الهجوم الأكر دموية يف باك�ضتان 

منذ العام 2018. 
يومية  �ضبه  لهجمات  بي�ضاور  وتعّر�ضت 
املا�ضي،  العقد  مثثن  الأول  الن�ضف  خثثالل 
لكّن الأمن يف املدينة �ضهد حت�ّضنًا كبريًا يف 

ال�ضنوات املا�ضية.

*جنيف
زيثثثادة  اإىل  الثثعثثاملثثيثثة  ال�ضحة  منظمة  دعثثثت 
)حمى  املدارية  الأمرا�س  مكافحة  يف  ال�ضتثمار 
يعانيها  التي  اجلثثذام...(  ال�ضيكونغونيا،  ال�ضنك، 
لأنها ل تطال  واملُهملة  �ضخ�س،  مليار  من 1،6  اأكر 

�ضوى اأفقر الدول يف العامل.
املناطق  يف  املُهَملة  املدارية  الأمرا�س  وتنت�ضر   
واملرافق  لل�ضرب  ال�ضاحلة  املياه  اىل  تفتقر  التي 

ال�ضحية وخدمات الرعاية ال�ضحية.
العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  الثثعثثام  املثثديثثر  واأكثثثد   
ن�ضرها  ر�ضالة  يف  غيربي�ضو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س 
ملنا�ضبة اليوم العاملي لالأمرا�س املدارية املهملة، اأّن 
“هذه الأمرا�س ُمهملة لأنها �ضبه غائبة عن برامج 
مبالغ  تخ�ضي�س  “يتم  م�ضيفًا  العاملية”،  ال�ضحة 
م�ضحوبة  بها  الإ�ضابة  تكون  فيما  لها،  حمثثدودة 

بو�ضمة عار واإق�ضاء اجتماعي«.
 ويف العام 2021، احتاج نحو 1،65 مليار �ضخ�س 
اإىل عالج واحد على الأقل من اأحد هذه المرا�س، 

اأي اأقل بث80 مليون �ضخ�س عن العام 2020.
اأحد  من  عثثالج  اإىل  احتاجوا  من  عثثدد  و�ضهد   
العقد  خالل  انخفا�ضًا  املهملة  املدارية  الأمرا�س 
يف  العاملية  ال�ضحة  منظمة  واأ�ثثثضثثثارت  الثثفثثائثثت. 

مليار   2،19 كثثان  العدد  اأّن  اإىل  احلديث  تقريرها 
�ضخ�س عام 2010.

الثثعثثاملثثي  الثثثعثثثبء  مثثثن   %80 بثثثلثثثدًا   16 وميثثثثثل   
الكونغو  بينها جمهورية  املهملة،  املدارية  لالأمرا�س 

ونيجرييا  والهند  واإثيوبيا  وم�ضر  الدميوقراطية 
وباك�ضتان والفيليبني وتنزانيا.

هذه  مكافحة  تواجهها  التي  ال�ضعوبات  ورغم   
واحد  مر�س  من  تخّل�س  بلدًا   47 اأّن  اإل  الأمرا�س، 

على الأقل بحلول نهاية عام 2022. وق�ضت ثمانية 
العام  خثثالل  واحثثد  مر�س  على  البلدان  هثثذه  مثثن 
هي  املُهَملة  املدارية  والأمثثرا�ثثس  وحثثده.   الفائت 
املجتمعات  تطال  مر�ضًا   20 من  متنوعة  جمموعة 
الأكر فقرًا يف املناطق ال�ضتوائية حتديدًا، بينها 
ال�ضيكونغونيا  وداء  ال�ضنك  وحمى  �ضاغا�س  مر�س 
مُبْمِر�ضات  الإ�ضابة  عن  ناجمة  وكلها  واجلثثثذام، 
والطفيليات  والبكترييا  كالفريو�ضات  خمتلفة 

والفطريات وال�ضموم.
تكون  مثثا  وغثثالثثبثثًا  معقدة  درا�ثثضثثتثثهثثا  وُتثثعثثتثثرب   
وينتقل  القائمة.  بالظروف  مرتبطة  بها  الإ�ضابة 
النواقل  طريق  من  الأفثثثراد  بني  منها  كبري  عثثدد 
املتاأتية من امل�ضتودعات الطبيعية فيما يتم ربطها 
ال�ضحة  منظمة  بح�ضب  معقدة”،  حياة  “بدورات 
العاملية.  كل العوامل ال�ضابقة جتعل مكافحة هذه 

الأمرا�س �ضعبة على �ضعيد ال�ضحة العامة.
 بالإ�ضافة اإىل ذلك، جعلت جائحة كوفيد-19 
الأمرا�س  مكافحة  التمويل  جمال  يف  والتغيريات 

املدارية املهملة اكر �ضعوبة.
 واأكد تيدرو�س اأّن “الوقت حان للتحرك والعمل 
املثثداريثثة  الأمثثرا�ثثس  مكافحة  يف  وال�ضتثمار  معًا 

املهملة«.

ارتفاع عدد �صحايا
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*وكاالت
ال�ضني  بثثني  اأخثثثرى  ًة  مثثثرَّ ال�ضطح  على  يطّل  جديد  �ثثضثثراع 
ا�ضتخدمت  اأنَّ بكني  د  ُتوؤكِّ املتحدة بعد ظهور تقارير  والوليات 

رقائق اإلكرتونية اأمريكية يف �ضناعات نووية خطرية.
فاإن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  ث  حتدَّ �ضيا�ضي  حملل  وفق 
�ضراع  على  ينعك�س  ووا�ضنطن  بكني  بني  الرقائق  �ضراع  تطور 
للرقائق  ت�ضنيع  مركز  اأكثثرب  تثثايثثوان،  جثثزيثثرة  على  البلدين 
الإلكرتونية امل�ضتخدمة يف ال�ضناعات التقنية احليوية، والتي 

مت�س الأمن القومي لكل بلد.
نيوز  “�ضكاي  موقع  عليها  اطلع  التي  التقارير  وخال�ضة 

عربية«:
معهد حكومي �ضيني يعمل يف جمال تطوير الأ�ضلحة النووية 
مبا�ضر،  غري  ب�ضكل  متطورة  اإلكرتونية  رقائق  مرة   12 ا�ضرتى 
على  املتحدة  الوليات  تفر�ضه  الذي  احلظر  اخرتقت  وبحيل 

ا�ضتخدام هذه الرقائق.
رجال اأعمال �ضينيون ا�ضتطاعوا احل�ضول على هذه الرقائق 
بطريقة ما من داخل الوليات املتحدة، وغادروا بها اإىل بكني، 

ومن ثم بيعها للمعهد املذكور.
رجال الأعمال ح�ضلوا على تلك الرقائق ل�ضتخدامها �ضمن 
اأنها كانت عملية احتيال  اأنظمة احلو�ضبة، لكن التقارير اأكدت 

لت�ضهيل احل�ضول على تلك الرقائق.
�ضمن  �ثثضثثوداء  قائمة  على  وا�ضنطن  ت�ضعه  املثثذكثثور  املعهد 
هذه  على  ح�ضوله  وميثل  م�ضبوهة،  ذريثثة  اأن�ضطة  لها  كيانات 

الرقائق �ضفعة على وجه الوليات املتحدة، وفق متخ�ض�ضني.
واقت�ضادية،  ع�ضكرية  جمالت  يف  ال�ضيني  التقدم  لإبطاء 
فر�ضت اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن قيودا، يف وقت �ضابق، 
ال�ضركات الآن  اإذ يحظر على  اإىل بكني؛  الرقائق  على �ضادرات 
ومنتجات  لإنتاجها  ومعدات  متقدمة  حو�ضبة  ب�ضرائح  اإمدادها 

اأخرى، ما مل حت�ضل على ترخي�س خا�س.
اأ�ضباه املو�ضالت عن�ضر اأ�ضا�ضي يف �ضناعة ال�ضيارات

�ضناعة  يف  دولر  مليار   143 ل�ضتثمار  تخطط  ال�ضني 
الرقائق املحلية

ماذا تفعل ال�ضني بهذه الرقائق؟
“البنتاغون”  اأكر من مرة، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية 
اأنها  خا�ضة  وا�ضتريادها،  الرقائق  اإنتاج  يف  ال�ضني  تو�ّضع  من 

ت�ضتخدمها يف �ضناعة الأ�ضلحة املتطورة والأ�ضلحة النووية.
الرقائق  على  ح�ضولها  حتجيم  يتم  مل  اإذا  ال�ضني  اإن  قالت 
تخزين  �ضت�ضتطيع   2035 عثثام  بحلول  فثثاإنثثه  الإلثثكثثرتونثثيثثة، 

1500راأ�س نووية يدخل يف �ضناعتها تكنولوجيا اأمريكية.
قدراتها  حتجيم  يف  ال�ضني  على  اأمريكية  عقوبات  ت�ضببت 
وخثثرباء  مهند�ضيها  و�ضحبت  الرقائق،  هثثذه  على  احل�ضول  يف 

اأمريكيني من �ضركات �ضينية تعمل يف هذا املجال.
حظر  بعد  تعجز  قد  ال�ضني  فثثاإن  ر�ضمية،  تقديرات  وفثثق 
والهواتف،  احلوا�ضيب  اأجثثهثثزة  ت�ضنيع  عن  الرقائق  ت�ضدير 
والأخطر هو تقوي�س تطوير تر�ضانة ال�ضني النووية وتر�ضانة 

اأ�ضلحتها ب�ضكل عام.
اأزمة تايوان

اأرا�ضيها،  من  جثثزًءا  ال�ضني  تعتربها  التي  تايوان،  جزيرة 
الإلكرتونية؛  الرقائق  وت�ضدير  لإنتاج  العامل  يف  رئي�ضي  مكان 
يف  تت�ضبب  ل  حتى  فيها  اأمريكي  نفوذ  اأي  مبنع  تتم�ضك  ولثثذا 
تقييد ال�ضادرات من تايوان اإىل بكني، ح�ضب اخلبري يف العالقات 

الدولية، مازن ح�ضن.
يلفت اإىل اأن ال�ضني ت�ضتهلك من اإنتاج تايوان معظم ما حتتاج 
وع�ضكرية؛  عادية  ل�ضناعات  لزمة  اإلكرتونية  رقائق  من  اإليه 
�ضناعي  �ضلل  يف  يت�ضبب  قد  ال�ضادرات  تقييد  اأن  يعني  ما  وهو 

وحتجيم قدرتها ع�ضكريا.
ما هي الرقائق الإلكرتونية؟

من  م�ضتخرج  -عن�ضر  ال�ضيليكون  رقاقات  حتويل  من  تنتج 
الرمال العادية- اإىل �ضبكة من مليارات املفاتيح ال�ضغرية، ت�ضّمى 

“الرتانز�ضتورات«.
�ضتمنح  التي  الثثدائثثرة  اأ�ضا�س  الرتانز�ضتورات  هثثذه  ت�ضكل 
الأقثثمثثار  اأو  الغ�ضالة  اأو  ال�ضيارة  اأو  الكمبيوتر  اأو  الهاتف 

ال�ضطناعية القدرات الفائقة.
عادة ما ي�ضتغرق ت�ضنيع الرقاقة اأكر من 3 اأ�ضهر، وحتتاج 
مباليني  واآلت  الغبار  من  خالية  وغثثرف  عمالقة  م�ضانع  اإىل 

الدولرات وق�ضدير م�ضهور وليزر.

*كييف 
النواب  وجميع  م�ضوؤوليها  كبار  الأوكرانية  احلكومة  منعت 
خالل  اخلثثارج  يف  اإجثثازة  لق�ضاء  ال�ضفر  من  الن�ضاء  ذلك  يف  مبا 
فرتة الغزو الرو�ضي، على خلفية الف�ضائح الأخرية التي تورط 

فيها قادة كبار.
اندريي  الوكرانيني  احلدود  حر�س  با�ضم  املتحدث  و�ضرح   
“دخل حيز  املعنى  بهذا  باأن قرارا حكوميا  دميت�ضينكو الثنني 
التنفيذ” بعد ا�ضداره اجلمعة. وا�ضاف “ل ميكنهم الآن املغادرة 
اإطار مهمة«.  بعد بدء الغزو الرو�ضي يف �ضباط/فرباير  ال يف 
2022 منعت اأوكرانيا الرجال يف �ضن القتال )18-60 عاما( من 
ال�ضفر اإىل اخلارج مع ا�ضتثناءات نادرة تتطلب اإذن امل�ضوؤولني يف 
يتمكن  لن  اجلديد،  القرار  هذا  مع  روؤ�ضائهم.   من  العام  القطاع 
كانوا  اإذا  اإل  اخلثثارج  اىل  اإجثثازة  يف  ال�ضفر  من  امل�ضوؤولني  كبار 
اأحد  وفاة  اأو  الطبي  العالج  تلقي  حالة  يف  اأو  اأبناءهم  يزورون 

الأقارب، كما اأو�ضح دميت�ضينكو.
 كما ي�ضمل احلظر امل�ضوؤولت يف القطاع العام وكذلك النواب 
وامل�ضوؤولني املحليني، بح�ضب هذه الوثيقة التي ن�ضرت على املوقع 
على  غريا�ضت�ضينكو  اإيرينا  النائبة  نددت  للحكومة.   الر�ضمي 
بحق  “متييز  على  ينطوي  �ضعبوي”  “قرار  بث  في�ضبوك  موقع 
األف   15 تعد  البالد  اأن  حني  يف  واأطفالهن”  الأوكرانيات  اآلف 
الذين  كل  اأول  ال�ضلطات  “دعت  وقالت  حمليا.   منتخبة  امراأة 
والآن  ال�ضتاء  ف�ضل  خثثالل  اولدهثثثم  مع  املثثغثثادرة  ي�ضتطيعون 
املهم احلفاظ  “يف اوقات احلرب من  ال�ضفر”. وا�ضافت  مينعون 

على ال�ضالمة العقلية للن�ضاء واطفالهن«.
باأن  افثثادت  �ضحافية  تقارير  بعد  احلكومة  قرار  تبني  مت   
ماربيا  منتجع  يف  اإجثثازة  موؤخرا  اأم�ضى  العام  املدعي  م�ضاعد 
اأوليك�ضي �ضيمونينكو من من�ضبه يف 25 كانون  اأُقيل  الإ�ضباين.  
الثاين/يناير يف اطار �ضل�ضلة اإقالت بداأها الرئي�س فولودميري 

زيلين�ضكي يف اأعقاب ق�ضية ف�ضاد تتعلق باإمدادات اجلي�س.
 كما مت طرد النائب عن احلزب الرئا�ضي ميكول تيت�ضينكو 
بعد  للحزب  الربملانية  الكتلة  من  الثاين/يناير  كانون   26 يف 
رحلة اإىل تايالند. واتهمت و�ضيلة اإعالم بارزة اجلمعة رئي�ضة 
اإجازة يف فيال فخمة  ال�ضابقة يوليا تيمو�ضنكو بق�ضاء  الوزراء 

يف الإمارات.

*الهاي
العرقي” عرب  “التطهري  اأذربيجان مبمار�ضة  اأرمينيا  اتهمت 
خالل  وذلثثك  عليها،  املتنازع  بثثاغ  قثثره  ناغورين  منطقة  ح�ضار 

جل�ضة ا�ضتماع اأمام اأعلى حمكمة تابعة لالأمم املتحدة.
 ونا�ضدت اجلمهوريتان ال�ضوفياتيتان ال�ضابقتان املتخا�ضمتان 
يف القوقاز، واللتان خا�ضتا حربًا ق�ضرية يف العام 2020، حمكمة 

العدل الدولية التي تتخذ من لهاي مقّرًا، التدّخل يف النزاع.
متظاهرون  يثثحثثتثثّل  الأول/ديثث�ثثضثثمثثرب،  كثثانثثون   12 ومثثنثثذ   
بيئيون  نا�ضطون  اأنثثهثثم  على  اأنف�ضهم  يقّدمون  اأذربيجانيون 
طريق  وهو  لت�ضني،  ممر  قانونية  غري  مناجم  على  يحتجون 

جبلي يربط ناغورين قره باغ باأرمينيا. 
 ونتيجة لذلك، تعاين املنطقة اجلبلية التي ت�ضكنها حواىل 

120 األف ن�ضمة، �ضحا يف الغذاء والدواء والوقود.
“ل مكان   وقال ممثل يريفان يغي�س كرياكو�ضيان للمحكمة 
وهذه  احلديث،  ع�ضرنا  يف  ال�ضارخة  العرقي  التطهري  لأعمال 

املحكمة هي الأمل الأخري لالأرمن يف ناغورين قره باغ«.
 واأ�ضاف “يبدو اأن لدى اأذربيجان نية حازمة خلنق الأفراد 

من اأ�ضل اأرميني، مهما كان الثمن الواجب دفعه«.
 وّردت اأذربيجان باأن اتهامات اأرمينيا “ل اأ�ضا�س لها«.

حممدوف  اإيلنور  الأذربيجاين  اخلارجية  وزير  نائب  وقال   
ح�ضار  ب�ضاأن  اأرمينيا  “تاأكيدات  اإن  الدولية  العدل  ملحكمة 
حمتجني عارية من ال�ضحة متاما”. واأظهر للمحكمة ما قال اإنه 

اأدلة على حتركات على الطريق املعني.
ر�ضالة  هي  الأرميني  لل�ضعب  اأذربيجان  “ر�ضالة  اأن  واأ�ضاف   

م�ضاحلة«.
 وتطلب اأرمينيا من حمكمة العدل الدولية اإعالن اإجراءات 
الذي  الطريق  على  املفرو�س  احل�ضار  باإنهاء  اأذربيجان  تاأمر 

يربط ناغورين قره باغ باأرمينيا. 
 وكانت اأرمينيا املتحالفة تقليديًا مع رو�ضيا، قد خا�ضت �ضد 
ناغورين  على  لل�ضيطرة  حربني  تركيا،  من  املدعومة  اأذربيجان 

قره باغ.
 واأدت احلرب الثانية يف خريف العام 2020 اإىل مقتل اأكر 

من 6500 �ضخ�س وانتهت بهدنة رعتها رو�ضيا.
كانون  يف  البلدين  دعت  قد  الدولية  العدل  حمكمة  كانت   
وجتّنب  العن�ضرية  الكراهية  لوقف   2021 الأول/دي�ضمرب 

ت�ضعيد نزاعهما.
الدول،  بني  النزاعات  يف  الدولية  العدل  حمكمة  وتف�ضل   
فعلية  و�ضيلة  متلك  ل  لكّنها  لال�ضتئناف،  قابلة  غري  واأحكامها 

لتطبيقها.

*اثينا
»بروميثيو�س غاز«  ائتالف  الن�ضحاب من  تعتزم »غازبروم« 
اليوناين الذي متتلكه منا�ضفة مع »كوبيلوزو�س« اليونانية التي 
�ضت�ضتحوذ بالكامل على ح�ضة �ضركة الغاز الرو�ضية العمالقة، 

وفق ما اأفاد م�ضدر يف املجموعة اليونانية.
 وقال م�ضوؤول يف جمموعة “كوبيلوزو�س” يف اأثينا طلب عدم 
يف  احلرب  خ�ضو�ضا  �ضببه  بالرتا�ضي  طالق  “اإنه  هويته  ك�ضف 

اأوكرانيا والعقوبات الأوروبية«.
 و�ضّدد امل�ضوؤول على اأن انتهاء ال�ضراكة التي تعود اإىل العام 
“العقد احلايل  اأن  يوما”، وعلى  “�ضيتقرر يف غ�ضون 15   1991

ال�ضاري املفعول ينتهي يف كانون الأول/دي�ضمرب 2027«.
من  تعليق  على  احل�ضول  بر�س  فران�س  وكالة  على  وتعّذر   

غازبروم.
الرو�ضي  الثثغثثاز  كمية  اأن  على  الثثيثثونثثاين  املثث�ثثضثثوؤول  و�ثثضثثدد   
ارتفعت  فيما  املا�ضي  العام  من  اعتبارا  كبري  ب�ضكل  “انخف�ضت 

الأ�ضعار«.
بث”طالق”  موؤخرا  املتخ�ض�ضة  اليونانية  ال�ضحافة  واأفادت   
بني “غازبروم” و”بروميثيو�س غاز”، م�ضّددة على اأن جمموعة 
“بروميثيو�س غاز«. “كوبيلوزو�س” �ضت�ضبح امل�ضاهم الأوحد يف 

ال�ضوؤون  يف  املتخ�ض�س  الإخباري  “مونونيوز”  موقع  واأ�ضار   
اإىل  نظرا  متوقع”  “تطور  اأنثثه  اإىل  املا�ضي  الأ�ضبوع  املالية 
دول  يف  الغاز  لأ�ضواق  الكامل  والتحّول  اجليو�ضيا�ضية  التغريات 

البلقان واأوروبا.
اأجثثرت  قثثد  اليونانية  “كوبيلوزو�س”  جمموعة  وكثثانثثت   
وم�ضنع  الكهرباء  لإنتاج  حمطة  يف  جديدة  ا�ضتثمارات  موؤخرا 
لتخزين الغاز الطبيعي امل�ضال واإعادة حتويله اإىل غاز يف مدينة 

األك�ضندروبولي�س الواقعة يف �ضمال �ضرق اليونان.
 على الرغم من ارتباطها التاريخي برو�ضيا، دعمت اليونان 
الغربية  العقوبات  الأوروبثثي  الحتثثاد  يف  ع�ضوا  دولة  ب�ضفتها 

املفرو�ضة على مو�ضكو منذ بدء الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
 واأ�ضفرت هذه العقوبات عن انخفا�س كبري يف اإمدادات الغاز 

الرو�ضي لأوروبا.

بة متهد  رقائق اأمريكية ُم�صرَّ
لمتالك بكني 1500 راأ�س نووي

اأوكرانيا متنع كبار امل�صوؤولني 
من ال�صفر لق�صاء اإجازة

اأرمينيا تتهم اأذربيجان ب� "التطهري 
العرقي" اأمام حمكمة العدل الدولية

غازبروم تعتزم الن�صحاب
 من ائتالف »بروميثيو�س غاز« اليوناين
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*حمافظات 
يف  وال�ضعبية  الر�ضمية  الفاعليات  حتتفل 
ميالد  عيد  مبنا�ضبة   ، اململكة  حمافظات  خمتلف 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين الث61.
املتقاعدين  نادي  اأ�ضرة  احتفلت  الكرك،  ففي 
الع�ضكريني، مبنا�ضبة عيد ميالد جاللة امللك عبد 
اهلل الثاين اليوم، مبنا�ضبة عيد ميالد جاللة امللك 

عبداهلل الثاين يف قاعة مركز احل�ضن الثقايف.
وحتدث حمافظ الكرك الدكتور حممد الفايز 
تاأ�ضي�س  منذ  الها�ضميني  ماآثر  عن  احلفل،  راعثثي 
امللك  جلثثاللثثة  املميز  والثثثثدور  الأردنثثيثثة  الثثدولثثة 
عبداهلل الثاين مبوا�ضلة م�ضرية البناء والتحديث 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  املثثجثثالت  خمتلف  يف 
بثثالأمثثن  باملنطقة  الثثنثثمثثوذج  الثثثدولثثثة  لثثرت�ثثضثثيثثخ 
الإ�ضالحات  جمموعة  اإىل  لفتا  وال�ثثضثثتثثقثثرار، 
دولة  بناء  اإىل  تهدف  التي  الأخرية  والت�ضريعات 
العدل  اأ�ض�س  على  القائمة  والت�ضاركية  املوؤ�ض�ضات 
العقبات  جميع  وجتاوز  القانون  ودولة  وامل�ضاواة 

والتحديات.
املتقاعدين  موؤ�ض�ضة  عثثام  مدير  وا�ضتعر�س 
اإ�ضماعيل  املتقاعد  الثثركثثن  الثثلثثواء  الع�ضكريني 

بقيادة  والأجثثثثداد  الآبثثثاء  ت�ضحيات  ال�ضوبكي، 
يف  العربي  اجلي�س  اأبطال  وت�ضحيات  الها�ضميني 
حفظ الوطن والدفاع عن مكت�ضبات التنمية وبناء 
للقوات  الكبري  الثثدور  اإىل  لفتا  الأردنية،  الدولة 
العربية  الق�ضايا  عن  الدفاع  يف  الأردنية  امل�ضلحة 

ويف طليعتها الق�ضية الفل�ضطينية.
امللك عبد اهلل  الدور الكبري جلاللة  اإىل  واأ�ضار 
ورعايتها  امل�ضلحة  القوات  وتطوير  بناء  يف  الثاين 
ورفع  والإن�ضانية  الع�ضكرية  اجلوانب  خمتلف  من 
امل�ضتوى املعي�ضي لهم، م�ضريا اإىل مكارم امللك يف بناء 

مقرات لأندية املتقاعدين الع�ضكريني.
بالكرك  املتقاعدين  نادي  رئي�س  تناول  بدوره، 
العميد الركن املتقاعد اإ�ضماعيل احلبا�ضنة، م�ضرية 
جاللة  بقيادة  الأردنية  للدولة  والتحديث  البناء 
امللك عبداهلل الثاين، لفتا اإىل اأن الحتفال ياأتي 
يتطلب  �ضعبة ودقيقة، مما  واملنطقة متر بظروف 
الإجنثثثازات  وتعظيم  ال�ضفوف  ر�ثثس  اجلميع  مثثن 
ا�ضتذكار  الوقت  وبنف�س  عليها،  والبناء  الوطنية 
ليبقى  اجل�ضام  وت�ضحياتهم  الوطن  ون�ضاء  رجثثال 

الوطن حرا عزيزا موحدا.
من  كبري  ح�ضد  ح�ضرة  الثثذي  احلفل  وتخلل 
الر�ضمية  والثثفثثالثثيثثات  الع�ضكريني  املثثتثثقثثاعثثديثثن 
وال�ضعبية زيارة للمر�ضى مب�ضت�ضفى الأمري علي بن 
احل�ضني وزراعة الأ�ضجار احلرجية، بالإ�ضافة اإىل 
�ضعرية  وق�ضائد  فنية  فقرات  و  ريا�ضية  عرو�س 

تغنت بالوطن والقائد.
ويف جر�س، وزع ق�ضم ال�ضرطة املجتمعية اليوم، 

الورود على املارة احتفال بعيد ميالد امللك الثث 61.
النقيب  املجتمعية  ال�ضرطة  فرع  رئي�س  واأكثثد 
الورود جاء تعبريا  اأن توزيع  القيام،  البا�ضط  عبد 
كل  قلوب  على  الغالية  املنا�ضبة  بهذه  الفرح  عن 

الأردنيني.
قريب  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإن  واأ�ضار 
بثقة  يتطلعون  الذين  الأردنيني  نب�س  اإىل  دائما 
من  حتقق  مبثثا  وم�ضتب�ضرين  امل�ضتقبل  اإىل  واأمثثثل 

اإجنازات يف ظل قيادته احلكيمة.
وم�ضوؤولني  مواطنني  املوقع  هذا  من  اإننا  وقال 
اآيات  اأ�ضمى  احلكيمة  الها�ضمية  القيادة  اإىل  نرفع 
الثاين  عثثبثثداهلل  امللك  جلاللة  والثثثولء  التهنئة 
باألف خري  املبارك وكل عام وجاللته  بعيد ميالده 

وبركة.
مع  بالتعاون  �ضوف  �ضباب  مركز  احتفل  كما 
ال�ضرطة املجتمعية اليوم مبنا�ضبة عيد ميالد امللك 

عبداهلل الثاين الث 61.
وقال مدير �ضباب جر�س يحيى املومني، بح�ضور 
ممثلي  من  وعثثدد  العوامرة  حممد  املحافظ  نائب 
اإننا  وال�ضبابية،  وال�ضعبية  الر�ضمية  الفعاليات 
امللك  جاللة  ميالد  عيد  مبنا�ضبة  الثثيثثوم  نحتفل 

العزيزة على قلوب الأردنيني، لفتا اإىل اأننا ن�ضتظل 
الأردن  بخدمة  اأعمارهم  اأفنوا  الذين  بالها�ضميني 
وم�ضاعدة كل من يحتاج من اأبناء ال�ضعوب العربية.

علي  الدكتور  �ضوف  اأمثثن  جمل�س  ع�ضو  واأ�ثثضثثار 
ملتهبة،  منطقة  و�ضط  يقع  الأردن  اأن  اإىل  قوقزه، 
ولكن بف�ضل حكمة جاللة امللك نعي�س باأمن واأمان 

وا�ضتقرار.
واأ�ثثثضثثثاد رئثثيثث�ثثس جلثثنثثة حتثث�ثثضثثني خمثثيثثم �ضوف 
عبداملح�ضن بنات، بحكمة جاللة امللك الذي يوفر 
حول  يلتفون  الثثذيثثن  لثثالأردنثثيثثني  الثثكثثرمي  العي�س 
النه�ضة  مب�ضرية  قدما  للم�ضي  احلكيمة،  قيادته 

والبناء والتنمية.
ق�ضيدة  على  ا�ضتمل  الثثذي  احلفل  نهاية  ويف 
بالوطن  تغنت  احلوامدة  م�ضطفى  األقاها  �ضعرية 

وقائده، وزراعة اأ�ضجار يف بلدة �ضوف.
يف  الثقايف  الكرامة  منتدى  احتفل  ذلثثك  اإىل 
امللك  جاللة  ميالد  عيد  مبنا�ضبة  الثثيثثوم،  مثثادبثثا 

عبداهلل الثاين الث 61.
اإن هذه  وقالت رئي�ضة املنتدى خلود الفالحات 
الحتفالية تعرب عن الفخر والعتزاز بالإجنازات 
التي حتققت يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

لنجدد البيعة جلاللته.
وقثثثثال راعثثثثي احلثثفثثل حمثثافثثظ مثثثادبثثثا نثثايثثف 
امللك  جاللة  القائد  مبيالد  الحتفال  اإن  الهدايات 
منوها  عهده،  يف  حتققت  التي  بالإجنازات  عرفانا 
والإداري  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  مب�ضرية 

بروؤية ورعاية جاللة امللك.
وحتثثثدث يف احلثثفثثل الثثعثثني حمثثمثثد اخلثثريثثبثثات 
ركبة  اأبثثو  حممد  مادبا  حمافظة  جمل�س  ورئي�س 
منذر  والنا�ضط  غيث  اأبو  �ضليمان  ال�ضابق  والنائب 
عهد  يف  حتققت  الثثتثثي  الإجنثثثثثازات  عثثن  مثث�ثثضثثاروة 
ملتهب  اإقليم  و�ضط  بثثالأردن  نه�ضت  والتي  جاللته 

م�ضطرب.
وفثثقثثرات  �ضعرية  ق�ضائد  احلثثفثثل  يف  وقثثدمثثت 

غنائية بهذه املنا�ضبة ال�ضعيدة.
وبثت مديرية �ضياحة مادبا طيلة اليوم اأفالما 
ق�ضرية تتحدث عن اإجنازات جاللة امللك عبداهلل 

الثاين مبنا�ضبة عيد ميالده.
اإن  جعنيني:  وائثثل  مادبا  �ضياحة  مدير  وقثثال 
املنت�ضرة  العر�س  �ضا�ضات  خثثالل  مثثن  جثثاء  البث 
حركة  ي�ضهد  الثثذي  مادبا  زوار  مركز  �ضاحات  يف 

�ضياحية ن�ضطة.
احتفلت  الثثغثثربثثيثثة،  ال�ضمالية  الثثبثثاديثثة  ويف 
اليوم الثنني،  ال�ضرحان اخلريية،  جمعية �ضيدات 

بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
الأعيان  جمل�س  يف  املثثراأة  جلنة  رئي�ضة  وقالت 
الحتفال  رعايتها  خالل  العرموطي  خولة  العني 
الفايز،  في�ضل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  عن  مندوبة 
كل  قلب  على  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل  اإننا 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  ميالد  عيد  وهي  األ  اأردين 
تنفيذا  امليدان  يف  اليوم  نكون  اأن  وارتاينا  الثاين 
احتياجات  وتلم�س  لالطالع  جاللته  لتوجيهات 
مناطق  يف  تواجههم  الثثتثثي  والثثظثثروف  املثثواطثثنثثني 

ال�ضرحان بالبادية ال�ضمالية الغربية .
من  جمموعة  مثثع  اللقاء  جثثرى  اأنثثه  واأ�ثثضثثافثثت 
يف  امل�ضاكل  اأهثثم  على  اطالعنا  مت  حيث  ال�ضيدات 
اأن  لفتة  واملثثدار�ثثس  واملوا�ضالت  ال�ضحي  القطاع 
املالحظات  لتلك  ا�ضتمع  الأعيان  جمل�س  من  الوفد 
يف  املحلي  املجتمع  اأبثثنثثاء  تثثواجثثه  التي  وامل�ضاكل 
الهموم  تلك  نقل  اإىل  �ضي�ضار  اأنه  لفتة  ال�ضرحان 
حلها  املمكن  مثثن  والثثتثثي  والحتياجات  وامل�ضاكل 
ا�ضرع  يف  حلها  على  للعمل  القرار  �ضاحبة  للجهات 

وقت ممكن .
ال�ضرحان  �ثثضثثيثثدات  جمعية  رئي�ضة  وبثثيثثنثثت 
اخلريية م�ضاعل ال�ضرحان اأنه ومبنا�ضبة عيد ميالد 
 3 اجلمعية  اأطلقت  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
مبادرات متثلت بتكرمي عمال الوطن ولقاء حواري 
ال�ضرحان  ق�ضاء  يف  املحلي  املجتمع  �ضيدات  بني 
جلنة  رئي�ضة  برئا�ضة  الأعثثيثثان  جمل�س  من  ووفثثد 
املراأة العني خولة العرموطي ملناق�ضة امل�ضاكل التي 
والبادية  ال�ضرحان  ق�ضاء  يف  املثثراأة  قطاع  تواجه 
اأ�ضجار  زراعة  الثالثة  املبادرة  اأن  لفتة  ال�ضمالية 

الزيتون يف �ضاحات اجلمعية .
حما�ضن  الثثدكثثتثثورة  الثثعثثني  الحثثتثثفثثال  وح�ضر 
العني  و  والتعليم  الرتبية  جلنة  رئي�ضة  جاغوب 

اآ�ضيا ياغي
البادية  لواء  ومت�ضرف  بركات  اإح�ضان  والعني 
ال�ضمالية الغربية حممد ابو دلبوح ورئي�س بلدية 

ال�ضرحان علي ال�ضرحان .
الأغثثثوار  لثثواء  زراعثثثة  مديرية  احتفلت  كما 
ميالد  عيد  مبنا�ضبة  الثثثنثثني،  الثثيثثوم  ال�ضمالية، 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ويوم ال�ضجرة.
احلوامدة،  علي  الدكتور  اللواء  مت�ضرف  واكد 
خالل احلفل الذي ح�ضره عدد من مديري الدوائر 
زراعة  وتخلله  املحلي،  املجتمع  وممثلي  الر�ضمية 
املعزز  القائد  ميالد  ذكرى  اأن  احلرجية،  الأ�ضجار 
الحتفالت  مثثع  تتزامن  الثثتثثي  الثثثثثاين  اهلل  عبد 
بيوم ال�ضجرة منا�ضبة غالية ل�ضتذكار قيم البذل 

والعطاء واملحافظة على املنجزات الوطنية.
ال�ضرمان،  رائد  املهند�س  الزراعة  مدير  وقال 
اأوىل جل عنايته  الثاين  امللك عبد اهلل  اإن جاللة 
ال�ضجرة  اأن يوم  الزراعي وتطويره، موؤكدًا  للقطاع 
وجت�ضيدًا  التطوعي،  العمل  لثثروح  تعزيزًا  ميثل 
للم�ضوؤولية امل�ضرتكة بني خمتلف اجلهات الر�ضمية 
تعك�س  التي  الأ�ضجار  على  للمحافظة  والأهلية 

اأهمية بيئية وجمالية.
�ضاري  جبل  بن  معاذ  بلدية  رئي�س  وا�ضتذكر 
يف  الوطنية  والإجنثثثازات  البناء  م�ضرية  العبادي، 

عهد جاللة القائد املعزز وجتاوز الأردن لل�ضعوبات 
وتثبيت دوره على ال�ضاحتني العربية والدولية.

معر�س  افتتاح  الحتفال  هام�س  على  وجثثرى 
منتجات املراأة الريفية، والذي نظمته �ضعبة متكني 

املراأة مبديرية زراعة الأغوار ال�ضمالية.
مديرية  احتفلت  ال�ضمالية،  الأغثثثثوار  ويف 
الرتبية والتعليم للواء، اليوم، مبنا�ضبة عيد ميالد 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
الدكتورة  والتعليم  الرتبية  مديرة  وا�ضتذكرت 
وحر�ضه  امللك  جاللة  اإجنثثازات  طالفحة،  فاطمة 
قطاعاته،  تطوير  وا�ضتمرارية  الوطن  تقدم  على 
للعملية  اهتمام  من  جاللته  يوليه  ما  اإىل  م�ضرية 

الرتبوية والتعليمية.
�ضعرية  وق�ضائد  فنية  فقرات  احلفل  وت�ضمن 
املعر�س  افتتاح  مت  كما  املدار�س،  من  عدد  لطالبات 
معربة  وطنية  ور�ضومات  لوحات  �ضم  الذي  الفني 

للطلبة.
امللك  جاللة  ميالد  بعيد  الحتفالت  و�ضمن 
منطقة  نثثفثثذت  ال�ضجرة،  ويثثثوم  الثثثثثاين  عثثبثثداهلل 
لزراعة  حملة  والثثيثثادودة  وجثثاوا  ال�ضوق  خريبة 
املرورية واجلزر  اللوبيات  �ضجرة يف عدد من   600

الو�ضطية.
وقال ع�ضو جمل�س الأمانة عن منطقة خريبة 
املجتمعية  احلملة  اإن  دوا�ثثس،  اأبثثو  جا�ضر  ال�ضوق 
مدينة  يف  اخل�ضراء  امل�ضاحات  تعزيز  اإىل  تهدف 
من  خمتلفة  اأنثثثثواع  زراعثثثة  �ضملت  والثثتثثي  عثثمثثان، 

الأ�ضجار منها زنزخلت، فلفل زينة وغريها.
النيابية،  الدميقراطي  التيار  كتلة  وهثثنثثاأت 
الثثثثثاين يف عثثيثثده ميالده  املثثلثثك عثثبثثداهلل  جثثاللثثة 
اأن  القدير  العلي  اإىل  مت�ضرعة  وال�ضتني،  احلثثادي 
واأن  والعافية  ال�ضحة  مبوفور  جاللته  على  مين 

يدميه ذخرًا و�ضندًا ل�ضعبه واأمته.
على  اليوم،  �ضحفي  بيان  يف  الكتلة،  وقالت 
ننتهز  اإننا  املجايل،  اأميثثن  النائب  رئي�ضها  ل�ضان 
اأردين  كثثل  قلب  على  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  هثثذه 
ومنذ  جاللته  جهود  واعتزاز  فخر  بكل  لن�ضتذكر 
القانون  دولة  تر�ضيخ  يف  امل�ضوؤولية  اأمانة  توليه 
واملثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثات وتثثكثثريثث�ثثس قثثيثثم الثثعثثدل واحلثثريثثة 
والعطاء  البناء  م�ضرية  موا�ضلة  ويف  وامل�ضاواة، 
الغايل  الأردين  الوطن  رفعة  اأجل  من  والإجنثثاز 
ظل  حتت  م�ضرق  م�ضتقبل  اإىل  ونتطلع  و�ضعبه، 

احلكيمة. قيادته 
امللك،  جاللة  ميالد  ذكرى  اأن  املجايل  واأ�ضاف 
الذي  جاللته  خلف  الوقوف  موا�ضلة  اإىل  تدفعنا 
�ضعبه  واأبناء  الوطن  هذا  رفعة  لأجثثل  نف�ضه  نذر 
احلق  جبهة  على  �ضامدًا  اأمته  ولأجثثل  العظيم، 
الق�ضية  راأ�ضها  وعلى  العادلة  ق�ضاياها  عن  مدافعًا 
الو�ضاية  ب�ضرف  خمل�ضًا  ثثثابثثتثثًا  الفل�ضطينية، 

الها�ضمية على املقد�ضات الإ�ضالمية  

فاعليات �صعبية ور�صمية حتتفل بعيد ميالد امللك

حوارية بالزرقاء حول ن�صالت ال�صعب 
العربي يف مواجهة امل�صروع ال�صهيوين

اأيلة توقع اتفاقية لإعادة تدوير 
النفايات الع�صوية

حوارية بعنوان تطور اللغة الأدبية 
وال�صعرية يف اأدب املراأة

*الزرقاء 
بعنوان  حوارية  ندوة  الزرقاء  يف  الثقايف  القلم  اأ�ضرة  نادي  نظم 
بح�ضور  ال�ضهيوين”،  امل�ضروع  مواجهة  يف  العربي  ال�ضعب  “ن�ضالت 

رئي�س واأع�ضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب واملهتمني.
وعر�س الكاتب الدكتور اإبراهيم حجازين لن�ضاأة الفكر ال�ضهيوين 
ال�ضهيوين،  للم�ضروع  مكانا  فل�ضطني  اختيار  اإىل  اأدت  التي  والأ�ضباب 
مت�ضل�ضال  العربي،  الوطن  ومقدرات  الأو�ضط  ال�ضرق  على  وال�ضيطرة 

بالتاريخ والأحداث واملوؤمترات التي اأدت اإىل ن�ضاأة هذا امل�ضروع.
من جهته، حتدث الكاتب الدكتور عزمي من�ضور عن املراحل التي 
مرت بها الق�ضية الفل�ضطينية، والو�ضع الداخلي للمقاومة والف�ضائل 

والنق�ضامات، موؤكدا �ضرورة وحدة ال�ضف يف البيت الفل�ضطيني.
ويف نهاية احلوارية التي اأدارها اأمني �ضر النادي جمال القاروط، 
املتحدثان  خاللها  اأجثثاب  الندوة،  مو�ضوع  حول  ونقا�س  حثثوار  جرى 

الرئي�ضيان على الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات.\

*العقبة
واملياه  للطاقة  اإدامة  وجمعية  للتطوير  اأيلة  واحة  �ضركة  وقعت 
�ضركة  من  الع�ضوية  النفايات  تدوير  لإعادة  تفاهم  مذكرة  والبيئة 
الدائري  القت�ضاد  دعم  م�ضروع  من  كجزء  وذلك  العقبة  اأيلة  واحة 
منطقة  يف  اجلمعية  تنفذه  الثثذي  الجتماعي  والإدمثثثاج  للتوظيف 

العقبة بالتعاون مع �ضلطة منطقة العقبة القت�ضادية اخلا�ضة.
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
جلمعية  العام  واملدير  دوديثثن،  �ضهل  املهند�س  للتطوير  اأيلة  واحثثة 
اإدامة اأنور احللح، �ضتقوم اأيلة بامل�ضاركة يف الربنامج من خالل حتديث 
ال�ضركة،  الع�ضوية داخل مرافق  النفايات  ب�ضاأن  ال�ضرورية  املعلومات 
وتزويد  ومراقبتها،  بامل�ضروع  املتعلقة  البيانات  جميع  عن  والإبثثالغ 
امل�ضروع باملخلفات النباتية اخل�ضراء لإعادة تدويرها ك�ضماد ع�ضوي، 
اأيلة يف ا�ضرتاتيجية م�ضوؤوليتها الجتماعية  اإىل دعم جهود  اإ�ضافة 

جتاه املجتمع.
لدعم  اأيلة  مع  اإ�ضرتاتيجية  �ضراكة  اإقامة  اإىل  املذكرة  وتهدف 
من  النهائي  باملنتج  ال�ضركة  وتثثزويثثد  الثثدائثثري،  القت�ضاد  فر�س 
اإىل  اإ�ضافة  الثثرتبثثة،  حت�ضني  يف  ل�ضتخدامه  الطبيعية  الأ�ثثضثثمثثدة 
)النفايات  الأ�ثثضثثجثثار  خملفات  مثثن  التخل�س  يف  ال�ضركة  م�ضاعدة 
القت�ضاد  تنمية  يف  ت�ضاهم  للبيئة  �ضديقة  بطريقة  اخل�ضراء( 
الدائري، وتقييم الإمدادات الغذائية، واملخلفات احليوية والزراعة 

يف املناطق امل�ضتهدفة املحلية.
وتن�س املذكرة اأي�ضًا على ت�ضميم ا�ضرتاتيجيات القت�ضاد الدائري 
يف املناطق امل�ضتهدفة املحلية والأعمال التح�ضريية الأخرى، واإعداد 
تدابري لف�ضل جمع النفايات الع�ضوية واإعادة تدويرها بجودة عالية 
جلمع  الفنية  العملية  تن�ضيق  يتم  اأن  على  امل�ضتهدفة،  املناطق  يف 
والتفاق  ال�ضلة  ذات  الأخثثرى  والعمليات  اجلمع،  وتكرار  النفايات، 

عليها بني فريق عمل ال�ضركة واخلبري الفني جلمعية اإدامة.
وياأتي هذه التعاون بني “ اأيلة” و” اإدامة” دعمًا مل�ضروع “ القت�ضاد 
الدائري للتوظيف والإدماج الجتماعي، الذي ميوله ويدعمه برنامج 
الحتاد  من  املمول  املتو�ضط،  الأبي�س  البحر  يف  احلدود  عرب  التعاون 
الأخرى  واملوؤ�ض�ضات  الفنادق  الربنامج  هذا  ي�ضتهدف  حيث  الأوروبي، 
املوجودة يف العقبة التي تختارها اإدامة، بهدف اإجراء تقييم للنفايات 
واإدارتها  ونقلها  وتخزينها  وف�ضلها  اخل�ضراء  والنفايات  الغذائية 
ال�ضماد،  ا�ضتخدام  واإعادة  الع�ضوي  لل�ضماد  جتريبي  م�ضروع  وتطوير 
يتم  الذين  ال�ضلبة  النفايات  وخرباء  م�ضت�ضاري  قبل  من  ذلك  يتم  و 
اختيارهم من قبل اإدامة . وقال املدير التنفيذي ل�ضركة واحة اأيلة 
اأيله ومن خالل هذه املذكرة ت�ضعى  اإن  املهند�س �ضهل دودين  للتطوير 
اإىل توفري مناخ حمفز لالقت�ضاد الأخ�ضر، مبا يف ذلك زيادة ا�ضتخدام 

بدائل الطاقة التقليدية وخا�ضة الطاقة املتجددة.
اهداف  مع  من�ضجما  مع” اإدامه”ياتي  التعاون  هذا  ان  اىل  وا�ضار 
�ضحية  بيئة  توفري  بهدف  ال�ضركة  يف  املجتمعية  ال�ضرتاتيجية 
ومالئمة لزوار منطقة العقبة ولزوار اأيلة و�ضيوفها وتر�ضيخ دور اأيلة 
 ، ال�ضتثماري اليجابي  الفكر  يعك�س  البيئية مبا  املفاهيم  يف تطوير 

اإىل جانب توفري فر�س عمل يف خمتلف القطاعات لأبناء املنطقة.
واملثثيثثاه  للطاقة  اإدامثثثة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قثثال  جانبه،  ومثثن 
مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  خالل  “من  حما�ضنه  دريد  الدكتور  والبيئة 
لرتويج  اإدامثثة  ت�ضعى  اخلا�ضة  القت�ضادية  العقبة  منطقة  �ضلطة 
�ضراكات  خالل  من  العقبة  يف  والأخ�ضر  الدائري  القت�ضاد  وتعزيز 
اإ�ضرتاتيجية تعمل على اإن�ضاء �ضبكة وا�ضعة ت�ضم املوؤثرين يف قطاعات 
مثل  لتفعيل  ما�ضة  حاجة  هناك  اأن  واأكثثد  والبيئة.  واملياه  الطاقة 
تدوير  اإعثثادة  يف  املعنية  الأطثثراف  جميع  ت�ضم  والتي  ال�ضراكات  هذه 
الدول  جناح  ق�ض�س  درا�ضة  خالل  من  العقبة  يف  الع�ضوية  النفايات 
خطة  لتطبيق  والعاملية  الوطنية  بثثاخلثثربات  وال�ضتعانة  املثثجثثاورة 
ال�ضراكات  مثل هذه  اأن وجود  ولفت اىل  الأردين.  الو�ضع  مع  تتنا�ضب 
�ضي�ضاهم بدفع عجلة القت�ضاد الخ�ضر يف الأردن، بالإ�ضافة اىل بناء 
ال�ضراكات مع القطاع اخلا�س وا�ضراكهم يف ن�ضاطات القت�ضاد الدائري 
التزامات  تنفيذ  يف  وامل�ضاهمة  النظيف  الإنتاج  عجلة  لدفع  الخ�ضر 

الأردن الدولية يف تقليل النبعاثات وتعزيز القت�ضاد الأخ�ضر.

*اربد 
اللغة  بعنوان”تطور  حوارية  الثقايف،  اإربثثد  مغناة  منتدى  نظم 
الأدبية وال�ضعرية يف اأدب املراأة يف ع�ضر احلداثة”، حتدث فيها املفكر 
ال�ضوري  العربي  ال�ضاعر  والناقد  احلديثي،  ح�ضان  العراقي  العربي 

عبداملنعم جا�ضم.
الدكتورة  فعالياتها  اأدارت  التي  الندوة  خالل  احلديثي  وتناول 
ال�ضاعرة اإميان العمري، مفهوم الأدب الن�ضوي واحلداثة ون�ضاأته وما 

يندرج حتته من �ضروحات ومو�ضوعات.
العربية  املثثثراأة  اإبثثثداع  وعثثن  الأدب  هثثذا  اأهمية  عن  حتثثدث  كما 
والنظرة الدينية واملجتمعية والتاريخية لإبداع و�ضاعرية املراأة عرب 
الت�ضل�ضل التاريخي، مبينا اأن جن�س الأدب هو الإبداع ول يخت�س به 
مل  الأدبية  والأ�ضواق  بالرواة  تتعلق  ولأ�ضباب  واأنه  املراأة،  اأو  الرجل 

ي�ضلنا �ضعر املراأة العربية كما و�ضلنا �ضعر الرجل.
املراأة  عند  والأدبية  ال�ضعرية  اللفظة  على  جا�ضم  عرج  بثثدوره، 
�ضاعرية  متيز  اإىل  اأدت  والتي  املثثراأة،  �ضعر  يف  النفعالية  واملفارقات 
تكاد  احلداثة  ع�ضر  يف  املفارقات  هذه  اأن  حني  يف  وتفوقه،  الرجل 

تزول.
نقا�س  و�ضعراء  ومثقفون  اأدبثثاء  ح�ضرها  التي  الأم�ضية  وتخلل 
التي  امل�ضميات  وبع�س  الأفكار  بع�س  على  ومعار�س  موؤيد  بني  حواري 

وردت خالل الندوة.
هيثم  الثقايف  اإربد  مغناة  منتدى  رئي�س  كرم  الأم�ضية  نهاية  ويف 
البداعي  وفريقه  املنتدى  اأن  مو�ضحا  الندوة،  يف  امل�ضاركني  اللحام 
وذلك  العقل،  لإثثثثراء  الفعاليات  هثثذه  مثل  على  العمل  �ضي�ضتكمل 

مب�ضاركة مثقفني واأدباء اأردنيني وعرب.

*املفرق 
البلدية  املفرق يف قاعة  �ضباب  نظمت مديرية 
عبداهلل  بثثن  احل�ضني  بجائزة  تعريفية  جل�ضة 

الثاين للعمل التطوعي.
ال�ضباب  وزارة  عثثام  اأمثثثني  باجلل�ضة  و�ثثضثثارك 
�ضلمان  املفرق  وحمافظ  اجلبور  ح�ضني  الدكتور 
النجادا ومدير �ضرطة حمافظة املفرق العميد عمر 
التطوعية  املبادرات  اأ�ضحاب  من  وعدد  الك�ضا�ضبة 
املحافظة،  جمل�س  واأع�ضاء  املحافظة  اأبثثنثثاء  من 
املراكز  وروؤ�ضاء  والأندية  اجلمعيات  عن  وممثلون 
ال�ضبابية ومدراء الدوائر احلكومية يف املحافظة.

على  الثث�ثثضثثوء  ت�ضليط  �ثثضثثرورة  اجلثثبثثور  واكثثثد 
منوذجا  قدمت  التي  الهادفة  التطوعية  املبادرات 
اإن�ضانيا ج�ضدت من خالله العطاء و�ضخرت جهودها 
م�ضوؤوليتها  واأدت  لوطنها  خثثدمثثة  واإمكانياتها 
الأخالقية والوطنية بكل اأمانة لبناء جمتمعاتها.

ت�ضعى  اجلائزة  خالل  ومن  الوزارة  اإن  وا�ضاف، 
لتحفيز وت�ضجيع املتطوعني، نظرًا لأهمية التطوع 
العمل  اأن  اإىل  م�ضريًا  ال�ضعوب،  وتثثقثثدم  بناء  يف 
علمية  منهجية  على  ُيبنى  اأن  يجب  التطوعي 
التكاملية  يحقق  ومبا  ا�ضتدامته  ل�ضمان  وا�ضحة 

وال�ضمولية.
والتحكيم  التقييم  جلنة  ع�ضو  قدم  جهته،  من 

تعريفيًا  عر�ضًا  امل�ضاعدة،  جهاد  الدكتور  باجلائزة 
وفل�ضفتها  العامة  ومبادئها  اجلائزة  ور�ضالة  بروؤية 
التطوعي  العمل  وجمثثالت  واأهدافها  ومرتكزاتها 

و�ضروط التقدم لها واإطارها الزمني.
واأ�ضار اىل فئات اجلائزة وم�ضتوياتها وخطوات 

الرئي�ضية  ومثثعثثايثثريهثثا  عملها  ومنثثثثوذج  الثثرت�ثثضثثح 
والفرعية واآلية عمل تقييم وحوكمة اجلائزة 

جل�صة تعريفية بجائزة 
احل�صني بن عبداهلل الثاين للعمل التطوعي
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*وكاالت
فريق  و�ثثضثثط  خثثط  جنثثم  عثثا�ثثضثثور،  اإمثثثام  ي�ضتعد 
الزمالك ومنتخب م�ضر، خلو�س جتربة الحرتاف يف 
القادمة  ال�ضاعات  خالل  الدمناركي  ميتالند  �ضفوف 

بعد موافقة القلعة البي�ضاء.
اإمام عا�ضور ثاين لعب م�ضري يخو�س  و�ضيكون 
جتربة الحرتاف يف �ضفوف ميتالند الدمناركي بعد 
يف  الفريق  نف�س  بقمي�س  لعب  الثثذي  زيثثدان  حممد 

الفرتة بني 2003 اإىل 2005.
اأبثثرز  الثثتثثايل  التقرير  يف  كثثثووورة  وي�ضتعر�س 
املعلومات حول نادي ميتالند وما ينتظر اإمام عا�ضور 

يف التجربة الدمناركية:

قصة املالك والتأسيس
الأعمال  رجثثل  الدمناركي،  ميتالند  نثثادي  ميلك 
برينتفورد  مالك  نف�س  وهو  بنهام  ماثيو  الربيطاين 

الإجنليزي.
اأكرب  انثثدمثثاج  بعد   1999 عثثام  الثثنثثادي  وتاأ�ض�س 
فريقني يف الدمنارك وهما اإيكا�ضت وهرينينج فرمياد.
اكت�ضاف  على  بقدرته  ميتالند  فريق  ويتميز 
من  العديد  انطالق  نقطة  وكان  وتطويرها،  املواهب 

النجوم املميزين مثل �ضيمون كاير الذي مت بيعه عام 
2008 اإىل بالريمو الإيطايل.

ورحل اأي�ضًا حممد زيدان عن طريق هذا الفريق 
ثم  برمين  فثثريدر  بوابة  عرب  الأملثثثاين  الثثثدوري  اإىل 
اإىل   2008 عثثام  كيلريي�س  �ثثضثثون  رحثثل  كما  ماينز 
�ضامبدوريا الإيطايل ومت بيع وين�ضتون ريد اإىل و�ضت 
هام الإجنليزي بجانب بيوين �ضي�ضتو الذي ان�ضم اإىل 

�ضيلتا فيجو الإ�ضباين.
مرات   3 الدمناركي  الثثدوري  لقب  الفريق  وحقق 
 – – 2018 و2019  – 2015 و2017  موا�ضم 2014 

2020 بجانب التتويج بلقب الكاأ�س مرتني.

املوقف احلايل.. وجنوم الفريق
األثثربت  الإ�ثثضثثبثثاين  املثثثدرب  ميتالند  فريق  يقود 
اأغ�ضط�س/ �ضهر  منذ  املهمة  تثثوىل  الثثذي  كابيال�س 
بر�ضلونة  اأكادميية  يف  العمل  له  و�ضبق  املا�ضي،  اأب 
الإ�ضباين وتوىل تدريب منتخب ال�ضباب الدمناركي.

ويلعب ميتالند بطريقة 4-3-3 ، ويحتل الفريق 
املركز ال�ضابع بر�ضيد 23 نقطة من 17 جولة وتتبقى 
الدمناركي  للدوري  الأوىل  املرحلة  على  جثثولت   5

ويتم بعدها اإقامة دورة من 6 فرق لتحديد البطل.

 20 يوم  فيبورج  اأمام  مباريات   5 للفريق  ويتبقى 
فرباير/  27( بروندبي  ثم  املقبل  فرباير/�ضباط 
 12( ولونبي  مثثار�ثثس/اأذار(   6( واأولثثبثثورج  �ضباط( 

مار�س/اأذار( و�ضيلكابورج )19 مار�س/اأذار(.
مباريات قبل توقف  اآخر 4  ميتالند يف  يفز  ومل 
الدوري يف �ضهر نوفمرب/ت�ضرين الثاين املا�ضي، وودع 
اأمثثام  ع�ضر  ال�ضتة  دور  من  الكاأ�س  بطولة  الفريق 

فيبورج.
من  الأبثثطثثال  دوري  مناف�ضات  ميتالند  وودع 
الربتغايل،  بنفيكا  يد  على  التاأهيلية  الت�ضفيات 
املقبل  فرباير/�ضباط   16 يثثوم  الفريق  ويخو�س 
مواجهة حا�ضمة �ضد �ضبورتنج ل�ضبونة الربتغايل يف 

مرحلة خروج املغلوب يف الدوري الأوروبي.
اأبثثرزهثثم  مميزين  لعبني  عثثدة  الفريق  وي�ضم 
بر�ضيد  الفريق  هداف  درير  واأندير�س  كابا  �ضوري 
وبيوني�س  واإيفاندر  اإي�ضاك�ضن  وجو�ضتاف  اأهثثداف   8

ي�ضتو.
ويتناف�س عا�ضور مع الربازيلي ت�ضارلز على قيادة 
خط الو�ضط بجانب وجود العديد من لعبي الرتكاز 
وكري�ضتوفر  مارتينيز  واإمييليانو  اإيفاندر  اأبرزهم 

اأول�ضون واأليفري �ضورين�ضن.

ماذا ينتظر اإمام عا�صور يف ميتالند؟
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*وكاالت
�ضاعات قليلة وُيغلق باب النتقالت ال�ضتوية 
وكان  كبرًيا،  ن�ضاطا  �ضهدت  والذي   ،2023 يناير 
كر�ضتيانو  الثثربتثثغثثايل  النجم  ان�ضمام  اأبثثرزهثثا 

رونالدو اإىل الن�ضر ال�ضعودي.
عدًدا  اأبرمت  التي  الأندية  راأ�ثثس  على  وجاء 
 5 اإ�ضافة  يف  جنح  الذي  ت�ضيل�ضي  ال�ضفقات،  من 

�ضفقات جديدة للفريق.
العامل  كاأ�س  خالل  الالعبني  من  عدد  وتاألق 
نوفمرب  �ضهري  اأقيم على مدار  الذي  قطر 2022 
كثثودي  الهولنديني  لينتقل  املثثا�ثثضثثي،  ودي�ضمرب 
ليفربول  اإىل  الهولندي  اأيندهوفن  من  جابكو 
اإىل  برينلي  من  فيخهور�ضت  وفثثاوت  الإجنليزي، 
الدين  عثثز  انتقل  وكثثذلثثك  يونايتد،  مان�ض�ضرت 
اإىل  اأجنيه  من  املغربي  املنتخب  جنم  اأونثثاحثثي 

مار�ضيليا الفرن�ضي.
مع  للنظر  الالفت  كان�ضيلو  جواو  تاألق  ورغم 
اإل  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  �ضفوف  يف  جوارديول  بيب 
اأن الأمور انقلبت راأ�ضا على عقب بعد كاأ�س العامل 
ليبقى كان�ضيلو بديال يف ظل اعتماد املدير الفني 
اأ�ضارت  حيث  لوي�س،  ريكو  النا�ضئ  على  لل�ضيتي 
الالعب  �ضفر  اإىل  الإجنليزية  �ضن  ذا  �ضحيفة 
ميونيخ  بايرن  لفريق  لالن�ضمام  متهيدا  لأملانيا 

خالل انتقالت ال�ضتاء.

الصفقة األبرز
النتقال  ال�ضتوية  النتقالت  مو�ضم  �ضهد 
الن�ضر  اإىل  رونالدو  بان�ضمام  التاريخ،  يف  الأغلى 
ال�ضعودي بعد ف�ضخ تعاقده مع مان�ض�ضرت يونايتد 
قبل انطالق كاأ�س العامل، وهي ال�ضفقة التاريخية 
لدوري رو�ضن، لي�ضبح الأ�ضطورة الربتغالية اأغلى 
ال�ضنوي  الثثراتثثب  يثثقثثدر  حيث  الثثعثثامل  يف  لعثثب 

لالعب بث200 مليون يورو.

صفقة هجومية لليفربول
من  قادما  ليفربول  اإىل  جاكبو  كودي  انتقل 
 ،2028 حتى  يثثورو  مليون   42 مقابل  اأيندهوفن 
النق�س  يف يف حماولة من يورجن كلوب لتعوي�س 
جوتا،  ودييجو  دياز،  لويز  اإ�ضابة  بعد  الهجومي 

ماين  �ضاديو  ورحيل  فريمينو،  م�ضتوى  وتراجع 
داروين  تقدمي  عدم  وكذلك  املو�ضم،  بداية  قبل 

نونيز الأداء املنتظر منه مع الريدز.
على  فثثثاروق  اأحثثمثثد  الريا�ضي  الناقد  وعلق 
مثرًيا،  كان  اأنه  اإىل  م�ضرًيا  ال�ضتوية  النتقالت 

فيما اعترب �ضفقة رونالدو هي الأبرز.
نيوز  ل�ضكاي  ت�ضريحات  يف  فثثثاروق  واأ�ثثضثثار 
لعامل  اأخثثريا  ا�ضت�ضلم  رونثثالثثدو  اأن  اإىل  عربية، 
م�ضيفا:  اأوروبثثا،  �ضغط  من  اخلثثروج  وقرر  الزمن 
لل�ضفقة هو ما �ضجع رونالدو  “القيمة اخلرافية 

لالنتقال للدوري ال�ضعوي«.
“�ضفقة  فثثثاروق:  علق  جاكبو،  �ضفقة  وعثثن 
اللعب  ب�ضرط  لليفربول،  جدا  مميزة  الورق  على 
فيه  لُيظهر  وهمي  كمهاجم  الطبيعي  مكانه  يف 
اأف�ضل اإمكانياته، وهو ما مل يحدث حتى الآن يف 

املباريات التي خا�ضها مع الريدز«.
 5 ان�ضمامه  منذ  ليفربول  مع  جاكبو  ولعب 
مباريات  و3  الدوري  يف  مباراتني  بواقع  مباريات 

بالكاأ�س مل ي�ضجل خاللهم اأي هدف.

تشيلسي املستفيد األكرب
اأبرز ت�ضيل�ضي 5 �ضفقات خالل ال�ضتاء، لي�ضبح 
الثانية  النتقالت  لفرتة  اإنفاقا  الأكر  النادي 

على التوايل.
هي  البلوز،  �ضفقات  يف  الأبثثرز  ال�ضمة  وكانت 
تراوحت  التي  الالعبني  لعقود  الطويلة  الفرتة 

من 6 �ضنوات اإىل 8 �ضنوات ون�ضف.
اأيندهوفن  من  مادويكي  نوين  ت�ضيل�ضي  �ضم 
يثثورو،  مليون   35 مقابل  ون�ضف  موا�ضم   7 ملثثدة 
وهو  ال�ضتاء  خالل  الأغلى  ال�ضفقة  �ضم  وكذلك 
الأوكراين  �ضاختار  من  مودريك  ميخايلو  الالعب 

مقابل 100 مليون يورو ملدة 8 �ضنوات ون�ضف.
اأتليتكو  مثثن  فيلك�س  جثثواو  البلوز  �ضم  كما 
مدريد مقابل 11 مليون يورو على �ضبيل الإعارة 

لنهاية املو�ضم.
ديفيد  ب�ضم  للبلوز  الرابعة  ال�ضفقة  وجاءت 

فوفانا من مولدي الرنويجي حتى عام 2029.
الالعب  ب�ضم  جثثاءت  البلوز  �ضفقات  خام�س 
بنوا باديا�ضيلي قادما من موناكو الفرن�ضي ملدة 6 

�ضنوات مقابل 38 مليون يورو.
على  الريا�ضي  الناقد  فثثثاروق  اأحثثمثثد  وعلق 
مع  �ضيا�ضته  “ت�ضيل�ضي  قائاًل:  ت�ضيل�ضي  �ضفقات 
النادي اجلديد، هي بناء فريق  تود بويلي مالك 
الأقثثوى يف  اإجنلرتا ومن  الأقثثوى يف  جديد يكون 
اأوروبا ال�ضنوات املقبلة، وهو ما ظهر يف اختيارات 
لكنهم  مميزين  لعبني  باختيار  الك�ضافني  فريق 
مثل  الأ�ضواء  عامل  يف  م�ضوارهم  لبداية  �ضباب 
وت�ضوكوميكا،  وباديا�ضيلي  وفثثوفثثانثثا  مثثودريثثك 

بالإ�ضافة ملحاولة التعاقد اإنزو فرينانديز«.
اأ�ضماء  اأنهم  “رغم  الريا�ضي:  الناقد  واأكمل 
جدا،  كبرية  اإمكانيات  اأظهر  معظمهم  لكن  �ضابة 
ت�ضيل�ضي،  غري  كبرية  اأندية  من  مرغوبني  وكانوا 
لكن  �ضخما،  كثثان  ل�ضمهم  املثثثادي  املقابل  ولثثهثثذا 
يف  وجنح  هائلة  اقت�ضادية  قوة  اأظهر  ت�ضيل�ضي 
اإنهائها  يف  يرغب  كان  التي  ال�ضفقات  كل  اإنهاء 
خالل فرتتي النتقالت بال�ضيف وال�ضتاء باأكرت 
اأن  املمكن  ومن  اأ�ضرتليني،  جنيه  مليون   400 من 

يتجاوز ن�ضف مليار يف حالة التعاقد مع اإنزو«.
�ضببا  كان  ال�ضخم  “الإنفاق  فاروق:  واختتم 
الأجثثل  طويلة  عثثقثثوًدا  الثثالعثثبثثني  توقيع  وراء 
و�ضلت لأكرت من 7 و8 �ضنوات، ليخرج �ضيل�ضي من 
النظيف،  اللعب  قواعد  بخرق  متعلقة  اأزمثثة  اأي 
بتق�ضيم القيم ال�ضخمة لل�ضفقات على عدد كبري 

من ال�ضنوات«.

صفقتان ليونايتد
بعد تاألق فاوت فيخور�ضت يف كاأ�س العامل مع 
يونايتد  مان�ض�ضرت  جنح  هولندا،  بثثالده  منتخب 
مع  بالتعاقد  رونالدو  عن  ال�ضتغناء  تعوي�س  يف 
مع  ال�ضهرية  اللقطة  �ضاحب  الطواحني  مهاجم 

مي�ضي بعد مواجهة هولندا والأرجنتني.
مقابل  الإعارة  �ضبيل  على  فيخور�ضت  وان�ضم 
الثانية  يونايتد  �ضفقة  وجاءت  يورو.  ماليني   3
ب�ضم احلار�س جاك بوتالند من كري�ضتال بال�س 

على �ضبيل الإعارة لنهاية املو�ضم.

بايرن يعوض املصابني
فرتة  من  ا�ضتفادت  التي  الأنثثديثثة  اأحثثد  كثثان 

اجلنب  ظهريي  اإ�ضايف  بعد  ال�ضتوية  النتقالت 
داين  لي�ضم  هرينانديز،  ولوكا�س  مثثزراوي،  ن�ضري 
بليند يف �ضفقة انتقال حر، وجواو كان�ضيلو جنم 
البافاري  العمالق  ي�ضتعد  حيث  �ضيتي،  مان�ض�ضرت 
ملواجهة ثاأرية اأمام باري�س �ضان جريمان يف دوري 

الأبطال.

مشروع رياضي لنجم املغرب
اأجنيه،  ونادي  املغربي  املنتخب  جنم  اأوناحي 
املدير  اإ�ضادة  ونال  العامل  كاأ�س  تاألق خالل  الذي 
اإىل  ان�ضم  انريكي،  لوي�س  اإ�ضبانيا  ملنتخب  الفني 

نادي مار�ضيليا ملدة 4 �ضنوات ون�ضف.
 ورغثثم رغبة عثثدد مثثن الأنثثديثثة الثثكثثربى يف 
اأنه  اإل  ال�ضاب،  املغربي  النجم  بخدمات  الظفر 
اأي  اأف�ضل  “ل  مار�ضيليا معلاًل ذلك بقوله:  اختار 

دوري، اأريد م�ضروعا ريا�ضيا حقيقيا«.

حماولة اهلروب
نثثثثادي لثثيثثدز كثثثثان اأحثثثثد املثث�ثثضثثتثثفثثيثثديثثن من 
لعبني  �ضم  حيث  ال�ضتوية  النثثتثثقثثالت  فثثرتة 
ماك�ضميليان ووبر قادما من �ضالزبورج النم�ضاوي 
وجورجينيو   ،2027 حتى  يورو  مليون   11 مقابل 
روتر قادما من هوفنهامي مقابل 28 مليون جنيه 

اأ�ضرتليني.
واأبرم نادي لي�ضرت �ضيتي �ضفقتان ب�ضم تيتي 
�ضيتي  لي�ضرت  اإىل  الأوكثثثراين  �ضاختار  نثثادي  من 
املو�ضم،  لنهاية  الإعثثارة  �ضبيل  على  الإجنليزي 
كوبنهاجن  نادي  من  قادما  كري�ضتيان�س  وفيكتور 

ملدة 5 �ضنوات ون�ضف مقابل 20 مليون يورو.
منطقة  مثثن  الثثهثثروب  ولي�ضرت  ليدز  ويثثحثثاول 
اخلطر يف برميريليج حيث يتواجدان يف املركزين 
نقاط   3 بفارق  نقطة،   18 بر�ضيد  والث16  الث15، 
�ضاوثهامبتون  الأخثثري  املركز  �ضاحبي  عن  فقط 

واإيفرتون.

لوفرين إىل ليون
كرواتياونادي  مدافع  لوفرين  ديثثان  وان�ضم 
ليفربول �ضابقا، اإىل ليون الفرن�ضي قادما من �ضان 

بطر�ضربج الرو�ضي حتى �ضيف 2025.

*وكاالت
قال اأحمد �ضيد غريب لعب الأهلي اإنه هو من طلب ف�ضخ تعاقده 
مع فريق الحتاد ال�ضكندري بعدما تقل�ضت فر�س م�ضاركاته مع زعيم 

الثغر.
الإعارة  �ضبيل  على  اجلاري،  املو�ضم  مطلع  لالحتاد  غريب  وان�ضم 
من الأهلي، ملدة مو�ضمني، اإل اأن املدرب ال�ضربي زوران مانولوفيت�س مل 

يعتمد عليه ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف الفريق ال�ضكندري.
واأو�ضح غريب لكووورة الثنني: “اأبحث عن امل�ضاركة يف املباريات 
لذلك ف�ضلت قطع الإعارة لالحتاد ال�ضكندري، بعدما تقل�س دوري، يف 

الوقت الذي اأريد فيه الن�ضمام للمنتخب الأوملبي«.
واأ�ضار مهاجم الأهلي اإىل اأنه مل يحدد بعد وجهته املقبلة، مردفا: 
التي اأمتلكها  العرو�س  ب�ضاأن  الأحمر  الفريق  م�ضوؤويل  مع  “�ضاأت�ضاور 

حاليا للمفا�ضلة بينها«.
جاء  الإعثثارة  ف�ضخ  قرار  اأن  �ضابق  وقت  يف  اأكد  قد  الحتاد  وكان 

برغبة من املدير الفني زوران ملنح الفر�ضة لالعبيه ال�ضاعدين. 
يذكر اأن العالقة توترت بني غريب وجماهري الحتاد منذ اأن عرب 

يف ت�ضريح تلفزيوين عن حزنه ال�ضديد ب�ضبب الرحيل عن الأهلي.

*وكاالت
درجثثة  مثثن  التثثفثثاق،  مثثدرب  كثثارتثثريون  باتري�س  الفرن�ضي  رفثثع 
الأمري  ملعب  رديثثف  على  اأقيم  الثثذي  التدريب  يف  فريقه،  حت�ضريات 
ملواجهة  الدهناء  فار�س  ا�ضتعدادات  �ضمن  ذلك  ياأتي  فهد.  بن  حممد 
العدالة، اجلمعة، �ضمن مناف�ضات اجلولة ال15 لدوري رو�ضن ال�ضعودي 
للمحرتفني.   وكان التدريب �ضهد انتظام لعب و�ضط التفاق اإبراهيم 
الإ�ضابة  من  لل�ضفاء  متاثله  بعد  اجلماعية،  التدريبات  يف  حمن�ضي 
بعد  التدريب  ا�ضتمل  فيما  املا�ضية.  الفتح  مباراة  يف  لها  تعر�س  التي 
من  عددا  الالعبون  طبق  ثم  متنوعة،  لياقية  متارين  على  الإحماء 
اجلمل التكتيكية، بعد ذلك نفذوا تدريب الكرات الثابتة واملتحركة، 

واختتم املران مبناورة على جزء من امللعب.

*وكاالت
الفني  اجلهاز  منحها  التي  الراحة  بعد  تدريباته  الفتح  ا�ضتاأنف 
لالعبني، عقب العودة من مكة املكرمة ومقابلتي الوحدة �ضمن اجلولة 

التا�ضعة املوؤجلة لدوري رو�ضن ال�ضعودي، والدوري الرديف.
رئي�س  نائب  تقدمه  كبري  و�ضريف  اإداري  ح�ضور  و�ضط  ذلك  جاء 
اإبراهيم  بن  من�ضور  الذهبي  والع�ضو  احلماد  عبدالرحمن  النادي 
مبلعب  اأقيم  الذي  املثثران  خالل  دوني�س  الفني  املدير  وفتح  العفالق. 

النادي، ملف املواجهة املقبلة اأمام الن�ضر، �ضمن اجلولة 15 للدوري.
تدريبات  اأعقبتها  اللياقية،  باجلوانب  التدريبات  وانطلقت 

تكتيكية، واختتم املران مبناورة على م�ضاحة كامل امللعب.
و�ضهدت التدريبات م�ضاركة الالعب خالد الغنام، املعار من الن�ضر، 

يف اأول مران له مع النموذجي.

*وكاالت
مع  جديد  اإجنثثاز  حتقيق  الأهلي  لعثثب  ال�ضحات،  ح�ضني  يتمنى 
النادي يف بطولة كاأ�س العامل لالأندية، التي �ضتقام باملغرب مطلع �ضهر 

فرباير/�ضباط املقبل.
 وقال ال�ضحات يف ت�ضريحات ر�ضمية اليوم: “�ضرف يل اأنني حققت 
امليدالية الربونزية مرتني مع الأهلي، وقبل الن�ضمام لالأهلي ح�ضلت 
بامليدالية  اأحلم  اأ�ضبحت  واليوم  العني،  مع  الف�ضية  امليدالية  على 
بالفريق،  زمالئي  جميع  لدى  ال�ضعور  هذا  الأهلي..  بقمي�س  الذهبية 

اأ�ضبحنا نحلم باإجناز جديد يليق با�ضم الأهلي وجماهريه«. 
وا�ضتكمل ال�ضحات حديثه: “مباراة اأوكالند �ضيتي لن تكون �ضهلة 
على الإطالق، نحن �ضمن �ضبعة فرق من الأف�ضل يف العامل ولن تكون 

هناك مواجهة �ضهلة على اأي فريق«. 
واأ�ضار اإىل اأن الفوز على اأوكالند هو اأهم �ضيء يفكر فيه الالعبون 
الفريق  ا�ضتمرار  يف  ت�ضهم  انطالقة  لتقدمي  حاليا،  الفني  واجلهاز 
يحالف  اأن  ال�ضحات  ح�ضني  ومتنى  اأهدافه.   نحو  وال�ضعي  بالبطولة 
على  واحل�ضول  بعيدا  للذهاب  احلالية  البطولة  يف  الأهلي  التوفيق 
واأ�ضاف  اجلماهري.   وت�ضعد  الثثنثثادي  با�ضم  تليق  جديدة  ميدالية 
الأهثثلثثي  حثثب  يف  خ�ضو�ضا  كثثثثثريا،  تدعمني  “اأ�ضرتي  الثث�ثثضثثحثثات: 
يف  ي�ضعدهم  جديد  اإجناز  يف  دور  يل  يكون  اأن  اأمتنى  يل،  وم�ضاندتهم 
ال�ضحات عن �ضعادته بعودة زميله حممود  البطولة احلالية«.  وعرب 
مواجهتي  يف  والت�ضجيل  املباريات،  يف  الفريق  مع  للم�ضاركة  كهربا 
�ضموحة والزمالك م�ضددا: “فرحت لكهربا كثريا بعودته وكنت اأمتنى 

اأن ي�ضجل اأكر من اأن اأ�ضجل، فهو لعب كبري”.

انتقالت يناير.. 

الطويلة ت�صيل�صي  عقود  وراء  و�صر  "م�صروع" عربي 

اأحمد �صيد غريب:
 رحلت عن الحتاد برغبتي

التفاق ي�صتعيد لعبه
 قبل مواجهة العدالة

الغنام ينتظم يف تدريبات الفتح

ال�صحات: اأحلم بذهبية 
مونديال الأندية
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التي  الآليات  اأحد  الإداري  اجلزاء  يعترب 
اأهدافها  حتقيق  اأجل  من  الدولة  اإليها  تلجاأ 
الإداري  واجلزاء  الإداري،  ال�ضبط  جمال  يف 
�ضاأنه �ضاأن اأي جزاء اآخر، له طبيعة جزائية، 
اأداء  يف  التق�ضري  على  الثثعثثقثثاب  غايته  اأي 
تنظيمي  اأو  قانوين  ن�س  خمالفة  اأو  التزام 
على  عبارة  اجلثثزاء  هثثذا  ويكون  بثثه،  معمول 
�ضاحبة  الإدارة  جهة  من  �ضادر  اإداري  قرار 
جهة  غري  جهة  من  ي�ضدر  اأي  المتياز،  هذا 
اإىل  الأمثثر  بداية  يف  اأدى  ما  وهثثذا  ق�ضائية، 
مثثن طثثثرف بع�س  الثثفثثكثثرة  هثثثذه  تثثقثثبثثل  عثثثدم 
اأ�ضا�س  على  اإليه  نظرتهم  خالل  من  الفقهاء 
الدولة  يف  الأ�ضا�ضية  املبادئ  باأحد  مي�س  اأنه 
بني  الف�ضل  مبداأ  هو  املبداأ  وهثثذا  احلديثة، 
والت�ضريعية  )التنفيذية  الثالثة  ال�ضلطات 

والق�ضائية(.
الثثقثثانثثون  فثثقثثهثثاء  بع�س  نثثثادى  فلقد   
اجلنائية  العقوبة  ا�ضتبدال  اإىل  الإداري 
العقوبات  تلك  ل�ضيما  اإداريثثثثة،  بعقوبة 
اجتماعية  م�ضالح  حلماية  منها  املثثقثثررة 
ل تثث�ثثضثثتثثدعثثي مثثواجثثهثثتثثهثثا بثثجثثزاء جثثنثثائثثي، 
املثث�ثثضثثرع  يثثقثثرر  اأن  حلثثمثثايثثتثثهثثا  يثثكثثفثثي  حثثيثثث 
اجلثثزاء  عن  وينتج  اداريثثثة،  جثثزاءات  لذلك 
�ضلبيات  نتفادى  جتعلنا  انعكا�ضات  الإداري 
ب�ضمعة  امل�ضا�س  حيث  مثثن  اجلنائي  اجلثثزاء 
املثثعثثاقثثب وحثثتثثى عثثائثثلثثتثثه عثثلثثى الثث�ثثضثثواء يف 
اآثمة  اإجرامية  نية  فيها  ت�ضكل  ل  جرائم 
الإداريثثة  العقوبة  تتميز  اإذ  مرتكبها،  لدى 
بكونها  معينة  حالت  ويف  مظاهرها  اأحد  يف 
واأهثثداف  لأ�ضباب  اجلنائية  للعقوبة  بديال 
ت�ضريعية  �ضيا�ضة  تبنيه  عند  امل�ضرع  يقدرها 
ولثثذا  والثثعثثقثثاب،  الثثتثثجثثرمي  جمثثال  يف  معينة 
اأ�ضبح  الإداري  اجلزاء  اأن  كذلك  القول  ميكن 
بوجه  الق�ضائية  للدعوى  بديال  طريقا  ميثل 
لأن  خا�س،  بوجه  اجلزائية  وللدعوى  عثثام 
اأ�ضبحت  واخلا�ضة  العامة  الإدارية  ال�ضلطات 
يف  هي  �ضالحيات  متار�س  املقارن  القانون  يف 
بتوقيع  املخت�س  الق�ضاء  مثثهثثام  مثثن  الأ�ثثضثثل 
قواعد  خمالفة  على  واجلنائي  املدين  اجلزاء 

والتنظيم. القانون 
الإداريثثثثة  اجلثثثثزاءات  اأ�ثثضثثبثثحثثت  فلقد  بثثل 
م�ضتقلة  ت�ضريعات  ت�ضكل  الثثثدول  بع�س  يف 
ال�ضلطة  مبناف�ضة  الإداريثثة  لل�ضلطات  ت�ضمح 
يتم  اأن  بثثدون  اجلثثزاء  توقيع  يف  الق�ضائية 
الف�ضل  مببداأ  م�ضا�ضا  التناف�س  هذا  اعتبار 
اجلزاءات  ازدهار  �ضر  ويرجع  ال�ضلطات،  بني 
الأمثثر  حقيقة  يف  تعرب  كونها  اإىل  الإداريثثثة 
فكرة  وهما  متكاملتني  اأ�ضا�ضيتني  فكرتني  عن 
اإىل  اللجوء  حتمية  عثثن  تدريجيا  التخلي 
والفكرة  الثثنثثزاعثثات،  بع�س  لف�س  الق�ضاء 
الثانية هي احلد من احتكار القا�ضي اجلزائي 

ويف.  العقاب  لتوقيع 
القوانني  اأول  من  الأملثثاين  القانون  ويعترب 

بنظام  ا�ضتعانت  التي 
اجلزاءات 
الإدارية، 

يل  كبد

�ضدر  ولقد  التقليدية،  اجلنائية  للجزاءات 
العقوبات  من  النوع  بهذا  خا�س  قانون  اأول 
على  فقط  تطبيقه  واقت�ضر   ،1949 �ضنة 
للحياة  املثثنثثظثثمثثة  الثثقثثواعثثد  بثثعثث�ثثس  انثثتثثهثثاك 
اجلزاءات  مرت  ولقد  اأملانيا،  يف  القت�ضادية 
بداية  ففي  لتطورها،  مراحل  بعدة  الإدارية 
الأمر كان اللجوء اإليها يكون يف اأ�ضيق احلدود 
وظلت  فقط،  املالية  اجلزاءات  على  واقت�ضر 
حمل جدل قانوين، وحتى بداية الأربعينات، 
الظاهرة،  تلك  تت�ضع  اأن  يتقبل  الفقه  يكن  مل 
جثثزاءات  توقيع  ب�ضلطة  العثثرتاف  حد  اإىل 
الق�ضاء  خاللها  من  ت�ضاطرها  رادعثثة  اأخثثرى 
انتهاكا  ميثل  قد  ما  وهو  الأ�ضيل  اخت�ضا�ضه 
اأن  لبث  ما  ولكن  ال�ضلطات  بني  الف�ضل  ملبداأ 
عقب  الظهور  اإىل  الإداريثثة  اجلثثزاءات  عادت 

العاملية  احلثثرب  انتهاء 
الثثثثثثثانثثثيثثثة، وبثثثعثثثد 
القانوين  التطور 

املالحظ 
تثثثلثثثك  يف 

الفرتة 
ن�ضج  و

فكرة 

تطور  نتاج  كثثان  والثثذي  الإداريثثثة  اجلثثزاءات 
التقليدي  الن�ضاط  مرحلة  من  الإدارة،  ن�ضاط 
ن�ضاطها  تطور  اإىل  احلار�ضة،  الدولة  ظل  يف 
الإجتثثاه  ظل  ففي  املتدخلة،  الثثدولثثة  ظل  يف 
العاملية  احلثثرب  قبل  ما  فثثرتة  يف  التقليدي  
اجلثثزاءات  اأن  على  يركز  الفقه  كان  الثانية 
تاأديبية  اجلزاءات  على  عام  بوجه  الإدارية 
الرابطة  خ�ضو�ضية  على  معتمدا  وتعاقدية، 
متخذا  لها  اخلا�ضعني  والأفثثراد  الإدارة  بني 
القابلني  الأفثثراد  اأن  ومعتربا  لقبولها،  مربرا 
�ضواء  قانونية  عالقة  يف  الإدارة  مع  للدخول 
بينهما،  عقد  عالقة  اأو  وظيفية  عالقة  كانت 

مل�ضروعيتها.  مربرا  ميثل  اأنه 
مل  الزمنية  احلقبة  تلك  يف  الفقه  اإن  اإل 
الإداريثثة  اجلثثزاءات  نطاق  ات�ضاع  يريد  يكن 

يف  الق�ضاء  تثثزاحثثم  الإدارة  بثثذلثثك  لت�ضبح 
العقاب  فر�س  هو  و  األ  الأ�ضيل  اخت�ضا�ضه 
الفقهي  املوقف  هذا  مربرات  ومن  اجلزاء،  اأو 
يعد  الإدارية  اجلزاءات  دائرة  ات�ضاع  اأن  هو 
وكذلك  ال�ضلطات،  بثثني  الف�ضل  ملثثبثثداأ  خرقا 
مبوجب  الإدارة  امتلكتها  التي  الزدواجثثيثثة 
حرية  انتهاك  اإىل  يوؤدي  والذي  التو�ضع،  هذا 
احلالة  هذه  يف  الإدارة  من  الأفثثراد  وحقوق 

الوقت. نف�س  يف  وخ�ضما  حكما 
وبظهور  الثانية  العاملية  احلثثرب  وبعد      
كانت  التي  الجتماعية  الفقهية  النظريات 
تنادي بتدخل الدولة ب�ضكل اإيجابي للحد من 
املتعط�س،  الراأ�ضمال  ملوجة  الرهيبة  الوترية 
احلثثقثثوق  عثثلثثى  اعثثتثثداء  مثثن  عنها  ينتج  ومثثثا 
وتنظيم  تو�ضيع  ظثثل  يف  وذلثثثك  واحلثثريثثات، 
تثثدخثثل اأجثثهثثزة الثثدولثثة الإداريثثثثثة، و�ثثضثثدور 
كانت  و�ضريبية  اقت�ضادية  ت�ضريعات  عدة 
اجلزاء  توقيع  �ضلطة  يف  احلق  لالإدارة  تعطي 
الأمن  لتحقيق  املخالفات  بع�س  على  الإداري 
الإدارية  اجلزاءات  هذه  وكانت  القت�ضادي 
اإدارية  غرامة  �ضكل  يف  يكون  ما  منها  متنوعة 
اإلغاء  اأو  الن�ضاط  وقثثف  اأو  املن�ضاأة  غلق  اأو 

 . ترخي�س
اإىل  ال�ضتينات  بني  املمتدة  الفرتة  وخالل 
ال�ضبعينات من القرن املا�ضي عرفت اجلزاءات 
كثثانثثت النثثطثثالقثثة  و  الإداريثثثثثثثة جتثثثديثثثدا، 
التطور  املعا�ضر من فرن�ضا وذلك يف  والزدهار 
واأ�ض�س  اأن�ضاأ  الثثذي  الدولة  لتنظيم  اجلديد 
امل�ضتقلة،  الإداريثثثة  لل�ضلطات  الأول  لظهور 
جديد  كنوع  الإداري  اجلثثزاء  فكرة  فظهرت 
وكان  اجلنائي،  للجزاء  اإ�ضافة  اجلثثزاء  من 
املوؤمتر  يف  الإداري  للجزاء  تعريف  اأحثثدث 
للقانون  الدولية  للجمعية  ع�ضر  ال�ضاد�س 
�ضنة  فيينا  مدينة  يف  واملنعقد  والعقوبات، 
هو  الإداري  اجلثثزاء  بثثاأن  اأقثثر  الثثذي  و   1989
وال�ضادر  اجلزائي  الطابع  ذات  التدابري  تلك 
عثثن �ثثضثثلثثطثثة اإداريثثثثثثة. ومثثنثثذو ذلثثثك الثثوقثثت 
جديدة  و�ضيلة  الإداريثثة  اجلزاءات  ا�ضبحت 
اأجثثل  مثثن  الأفثثثثراد  ل�ضبط  الإدارة  ت�ضاعد 

القانونية. القواعد  تطبيق 
اخذت  التي  الثثدول  يف  امل�ضرع  و�ضع  ولقد 
اأثثثنثثاء  الإدارة  عثثلثثى  قثثيثثود  الثثنثثظثثام  بثثهثثذا 
عبارة  احلقيقة  يف  هي  والتي  �ضلطتها  ممار�ضة 
اجلثثزاءات  مل�ضروعية  اإداريثثثة  �ضمانات  عثثن 
على  الذاتية  الرقابة  يف  واملتمثلة  الإدارية 
واإجرائية  �ضكلية  �ضمانات  وكذلك  قراراتها 
الإداري  اجلزاء  اأن  ومبا  مو�ضوعية،  واأخرى 
الرقابة  من  حم�ضن  غري  فهو  اإداري  قرار  هو 
الأ�ثثضثثيثثل  احلثثامثثي  تعترب  والثثتثثي  الق�ضائية 
وتتمثل  الأفثثراد  وحقوق  مل�ضالح  والتقليدي 
الإداري  اجلزاء  اإلغاء  يف  الق�ضائية  الرقابة 
عن طريق دعوى الإلغاء يف حالة وجود عيب 

ت�ضوبه. التي  العيوب  من 

نظرية الجزاءات اإلدارية

الدكتور احمد بن صالح البرواني 
ـــي الـــمـــســـاعـــد  ـــائ ـــن ـــج ــــون ال ــــان ــــق اســـــتـــــاذ ال
ــان ــم ع ــة  ــن ــط ــل س   / ـــة   ـــي ـــرق ـــش ال بـــجـــامـــعـــة 


