
عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد 
الشعانين وعيد الفصح المجيد

*عمان 
قرر رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة تعطيل 
واملوؤ�ص�صات  الر�صمية  والدوائر  الوزارات  امل�صيحيني يف 
والبلديات  الر�صمية  واجلامعات  العامة،  والهيئات 
الكربى  عمان  واأم��ان��ة  امل�صرتكة  اخلدمات  وجمال�س 
اأحد  مبنا�صبة  للحكومة  بالكامل  اململوكة  وال�صركات 

ال�صعانني وعيد الف�صح املجيد على احل�صاب ال�صرقي.

ال���وزراء،  اأ���ص��دره رئي�س  ال��ذي  ال��ب��اغ  ومب��وج��ب 
املقبل،  الأحد  يوم  امل�صيحيني  عطلة  �صتكون  الأربعاء، 
اأحد  مبنا�صبة   2022 ني�صان  من  ع�صر  لل�صابع  املوافق 
الأح��د  ليومي  العطلة  �صتكون  ح��ني  يف  ال�صعانني، 
واخلام�س  والع�صرين  ل��ل��راب��ع  امل��واف��ق��ني  والث��ن��ني، 
الف�صح  عيد  مبنا�صبة   ،2022 ني�صان  من  والع�صرين 

املجيد.
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فتح التسجيل لالستفادة من التعرفة 
الكهربائية المدعومة لفئتين جديدتين

فرنسا تجّمد 23.7 مليار يورو 
من األموال الروسية

توقيف 3 أوروبيين وسط 
مالي بشبهة »اإلرهاب«  

*عمان 
اأعلن رئي�س جمل�س مفو�صي هيئة تنظيم 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وامل���ع���ادن، ال��دك��ت��ور ح�صني 
على  الت�صجيل  ا�صتمرارية  الأربعاء،  اللبون 
التعرفة  من  لا�صتفادة  الإل��ك��رتوين  املوقع 
kahraba.gov.( املدعومة   الكهربائية 
عنها اأخريًا. املعلن  الفئات  ذلك  يف  مبا    )jo

جرى  اإن��ه  �صحفي،  بيان  يف  اللبون  وق��ال 
التعرفة  من  لا�صتفادة  الت�صجيل  باب  فتح 

الأ�صبوع  بداية  من  املدعومة  الكهربائية 
احلايل لفئتني جديدتني من القطاع املنزيل، 
وه��م��ا ال��دار���ص��ون وال��ع��ام��ل��ون امل��ق��ي��م��ون يف 
حمافظات خمتلفة عن حمافظة رب الأ�صرة.

واأو�صح، اأنه ي�صرتط على هذه الفئات اأن 
با�صم  الكهرباء  ع��دادات  جميع  ملكية  تكون 
عداد  فيها  مبا  اأفرادها  اأح��د  اأو  الأ�صرة  رب 

الأ�صرة الذي مت منحه الدعم م�صبقًا.
وبح�صب اللبون فاإن ربط املوقع مع وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي �صهل اإجراءات 
ال�صتفادة من التعرفة الكهربائية املدعومة 
لطلبة اجلامعات وكليات املجتمع على مقاعد 
الدرا�صة دون احلاجة لتحميل اأي وثائق على 
املوقع الإلكرتوين؛ فيما يتوجب على العاملني 
م�صمولني  يكونوا  اأن  اأخ���رى  حمافظات  يف 
يتطلب  وق��د  الجتماعي  ال�صمان  مبظلة 
يف  العمل  لإث��ب��ات  واح���دة  وثيقة  حتميل 
املحافظة.                       تابع �س3

*باريس
حتى  جّمدت  اأّنها  الفرن�صية،  ال�صلطات  اأعلنت 
الرو�صية  الأم����وال  م��ن  ي���ورو  مليار   23.7 ال��ي��وم 
بقيمة  عقارات  بينها  من  املنقولة،  وغري  املنقولة 

573.6 مليون دولر.
اإّن  الفرن�صية،  وامل��ال  القت�صاد  وزارة  وقالت 
وق��دره��ا 22.8  الأم���وال  ه��ذه  الأك��رب من  احل�صة 
مليار يورو هي ح�صابات للم�صرف املركزي الرو�صي 
يف فرن�صا، موؤّكدة بذلك معلومة ن�صرتها �صحيفة لو 

باريزيان.
واأ�صافت الوزارة اأّنه ي�صاف اإىل هذا املبلغ 178 

مليون يورو من الأ�صول امل�صرفية املختلفة.
وجّمدت فرن�صا اأربع �صفن �صحن، واأربعة يخوت، 
بقيمة  املا�صي،  الثاثاء  مر�صيليا  يف  اآخرها  كان 
بالإ�صافة  يورو،  مليون   125.2 جتاوزت  اإجمالية 
اإىل �صّت طائرات هليكوبرت تزيد قيمتها الإجمالية 

عن 60 مليون يورو، ف�صًا عن �صبعة مايني يورو من 
الأعمال الفنية.

 33 على  يدها  الفرن�صية  ال�صلطات  و�صعت  كما 
عقارًا، بينها 19 �صركة مدنية عقارية، وهي ت�صتعد 

لو�صع اليد على حوايل 10 عقارات اأخرى.
الأم���وال  ل��ه��ذه  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  وت��ن��اه��ز 

املنقولة وغري املنقولة حوايل 24 مليار يورو.
الرو�صي  ال��ه��ج��وم  على  ال��غ��رب��ي  ال���رّد  و�صمل 
الدائرة  على  ماليًا  اخلناق  ت�صييق  اأوكرانيا  على 
الوا�صعة من اأ�صحاب املليارات املقربني من الكرملني، 
على  اليد  وو�صع  م�صرفية  ح�صابات  جتميد  من 
دارات فخمة ويخوت تعود اإىل رجال اأعمال رو�س.
ومنذ بدء الهجوم على اأوكرانيا يف 24 فرباير، 
املتحدة  وال���ولي���ات  الأوروب�����ي  الحت����اد  ��ع  ي��و���صّ
وبريطانيا قوائمها اخلا�صة باملقربني من الكرملني 

الذين اأ�صبحوا معزولني عن النظام املايل الدويل.

*وكاالت 
اأوقف  اأّنه  الأربعاء،  ليلة  املايل،  اجلي�س  اأعلن 
خال عمليات نّفذها �صّد مت�صددين يف و�صط الباد، 

ثاثة اأوروبيني لا�صتباه بتورطهم ب�"الإرهاب".
وقالت رئا�صة اأركان اجلي�س يف بيان اإّن "مفرزة 
 10 يف  اأوقفت  ديابايل  يف  املالية  امل�صّلحة  القوات 
ثاثة  بينهم  بهم  م�صتبه  خم�صة   2022 اأب��ري��ل 

مواطنني اأوروبيني".
"امل�صتبه بهم"  ومل يحّدد البيان هويات هوؤلء 
الأوروبيني ول جن�صياتهم. وتقع ديابايل على ُبعد 

300 كيلومرت �صمال غرب العا�صمة باماكو.
منذ  ع�صكري  جمل�س  يحكمها  ال��ت��ي  وم���ايل   
مترد  حركات   2012 منذ  ت�صهد   ،2020 اأغ�صط�س 

ا�صتقالية وهجمات م�صلحة ينفذها مت�صددون.

*فرانكفورت 
ت��ل��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
هاتفيا  ات�صال  الأرب��ع��اء،  ال��ث��اين، 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  من 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ملك 
قدم  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
بنجاح  امللك  جلالة  التهنئة  خاله 
اأج��راه��ا  التي  اجلراحية  العملية 
جلالته  متنياته  عن  معربا  اأخ��ريا، 

مبوفور ال�صحة والعافية.
وتلقى جالته ات�صالت هاتفية 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  م��ن 
عبا�س، و�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
يف  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
العراقي  ال����وزراء  جمل�س  ورئي�س 

م�صطفى الكاظمي.
الت�صالت،  خال  القادة،  وهناأ 
ج���ال���ة امل���ل���ك ب��ن��ج��اح ال��ع��م��ل��ي��ة 
اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا اأخ���ريا، 
جلالته  مت��ن��ي��ات��ه��م  ع���ن  م��ع��رب��ني 

مبوفور ال�صحة والعافية. 
عبداهلل  امللك  جالة  تلقى  كما 
هاتفيا  ات�صال  الأرب��ع��اء،  ال��ث��اين، 
عبدالفتاح  امل�����ص��ري  الرئي�س  م��ن 
ال�صي�صي، قدم خاله التهنئة جلالة 
امللك بنجاح العملية اجلراحية التي 
متنياته  عن  معربا  اأخ��ريا،  اأجراها 

جلالته مبوفور ال�صحة والعافية.

رؤساء وقادة دول عربية 
يهنئون بسالمة الملك

*عمان 
دانت وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني دعوات املتطرفني املحر�صة 
القد�صي  احل��رم   / املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اقتحامات  تكثيف  على 
حرمة  تنتهك  مبمار�صات  بالقيام  لهم  ال�صماح  من  وحذرت  ال�صريف، 

امل�صجد الأق�صى املبارك باعتباره مكان عبادة خال�صا للم�صلمني.
الفول،  اأب��و  هيثم  ال�صفري  ال��وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  واأك��د 
القد�س  يف  القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الو�صع  اح���رتام  ���ص��رورة 
و�صول  اإمكانية  تعيق  التي  الإج���راءات  جميع  ووق��ف  ومقد�صاتها، 
ال�صريف،  القد�صي  احل��رم  امل��ب��ارك/  الأق�صى  امل�صجد  اإىل  امل�صلني 

خ�صو�صا خال �صهر رم�صان املبارك.
تعد  ال�صتفزازية  وت�صرفاتهم  املتطرفني  اقتحامات  ان  وا�صاف 

انتهاكا للو�صع التاريخي والقانوين القائم، وللقانون الدويل.
كما اأكد اأن جميع الإجراءات الإ�صرائيلية الرامية اإىل تقييد حق 
امل�صيحيني يف الو�صول احلر وغري املقيد اإىل كني�صة القيامة ملمار�صة 

�صعائرهم الدينية، مرفو�صة ومدانة.
وبني الناطق الر�صمي �صرورة وقف كل الإجراءات ال�صتفزازية 
والأحادية التي من �صاأنها اأن توؤدي اإىل تاأجيج ال�صراع وتغذي ثقافة 

الكراهية والعنف.

*عمان 
الدرا�صات  مركز  اأج���راه  العام  ل��ل��راأي  ا�صتطاع  نتائج  اأظ��ه��رت 
احلكومة  اأن  يعتقدون  الردن��ي��ني  من  باملئة   63 ان  ال�صرتاتيجية 
جنحت يف ملف دعم الفل�صطينيني، ودعم القوات امل�صلحة بن�صبة 61 
باملئة كمهام حمددة يف كتاب التكليف ال�صامي حلكومة الدكتور ب�صر 

اخل�صاونة.
نفذ  املركز  اإن  �صحفي  موؤمتر  خال  الدرا�صات  مركز  مدير  وقال 
عينة  حجم  على  ني�صان   2 اإىل  اآذار   27 الفرتة  خ��ال  ال�صتطاع 
الراأي، ل�صتطاع  قادة  �صخ�صا، و320 من عينة   1268 بلغت  وطنية 
بعد مرور عام  ب�صر اخل�صاونة  الدكتور  الأردنيني حول حكومة  اآراء 

ون�صف على ت�صكيلها وبع�س الق�صايا الراهنة.
مهام  اأن احلكومة جنحت يف  الأردنيون  اأفاد  النتائج،  اأبرز  وحول 
حمددة يف كتاب التكليف ال�صامي، حيث يعتقد 42 باملئة من الأردنيني 
به،  امل�صمولني  وزي���ادة  ال�صحي  النظام  بتح�صني  احلكومة  بنجاح 
�صيادة  مبداأ  وتر�صيخ  باملئة،   48 ال�صحية  املراكز  منظومة  وتطوير 
توفري  يف  جنحت  احلكومة  اأن  يعتقدون  باملئة  و9  باملئة   49 القانون 
فر�س عمل. واظهرت النتائج ان احلكومة ما زالت حتافظ على ثقة 
ثلث الأردنيني بعد مرور عام ون�صف على ت�صكيلها، حيث يثق 36 باملئة 
من الأردنيني باحلكومة، و40 باملئة من افراد عينة قادة الراأي يثقون 
باحلكومة بعد عام ون�صف على ت�صكليها مقابل 44 باملئة كانوا يثقون 

بها يف ا�صتطاع العام على الت�صكيل.
به  وتقوم  قامت  ما  باملئة   54 بن�صبة  الأردن��ي��ني  ن�صف  ويتابع 
من  باملئة   95 ب�  مقارنة  الآن،  وحتى  ت�صكيلها  منذ  احلالية  احلكومة 
عينة قادة الراأي يتابعون ما قامت وتقوم به احلكومة.        تابع �س2

*عمان 
ق�صايا  يف  بالنظر  واملخت�صة  الثانية  الق�صائية  الهيئة  دان��ت 
الف�صاد لدى حمكمة �صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم ا�صتثمار 
الوظيفة، وموظفا �صابقا بتهمة الحتيال، وقررت حب�صهما ملدة و�صلت 
اإىل 6 اأ�صهر. واأ�صدرت املحكمة قرارها، الأربعاء، خال جل�صة علنية، 
حب�س  وق��ررت  الفريحات،  عدي  الدكتور  القا�صي  برئا�صة  عقدتها 

املدانني الثنني ملدة �صتة اأ�صهر وتغرميهما مبلغ 500 دينار.
اإىل  وخف�صتها  املدان  احلكومي  املوظف  عقوبة  املحكمة  وخففت 
احلق  ا�صقاط  بعد  دينارا،   250 مبلغ  وتغرميه  اأ�صهر   3 ملدة  احلب�س 
ال�صخ�صي من قبل امل�صتكي، الأمر الذي اعتربته املحكمة من الأ�صباب 
الوجاهي  الأول ومبثابة  املدان  القرار وجاهيا بحق  املخففة. و�صدر 

للثاين و�صيكون قابا لا�صتئناف اأمام املحكمة املخت�صة.
واأ�صندت  الق�صية  يف  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  وحققت 
الوظيفة  وا�صتثمار  الحتيال  تهم  الثنني  للمدانني  العامة  النيابة 

العامة والتزوير يف اأوراق خا�صة، وقدمت 7 �صهود للمحكمة.

*عمان 
بحق  ال�صادرة  العقوبات  جمع  ال�صلط  جنايات  حمكمة  ق��ررت 
ملدة  املوؤقتة  بالأ�صغال  و�صعه  لت�صبح  اجلرائم  ارتكاب  كرر  �صخ�س 
اإن  الأرب��ع��اء،  الق�صائي  للمجل�س  العامة  الأمانة  وقالت  عامًا.   20
اأحد مكرري اجلرائم تقدم بطلب لدمج العقوبات ال�صادرة بحقه يف 
ثاث ق�صايا والتي ترتاوح بني احلب�س 6 اأ�صهر والأ�صغال املوؤقتة ملدة 
و�صعه  لت�صبح  بها  املحكوم  العقوبات  جمع  املحكمة  وقررت  �صنة،   13
مكررا  اآخ��ر  �صخ�صا  اإن  واأ�صافت،  عامًا.   20 مدة  املوؤقتة  بالأ�صغال 
لرتكاب اجلرائم تقدم بطلب لدمج العقوبات ال�صادرة بحقه وعددها 
وحتى  اأ�صهر   6 ملدة  احلب�س  فيها  الحكام  ترتاوح  ق�صائية  اأحكام   3
العقوبات  جمع  املحكمة  وقررت  �صنوات،  ثاث  ملدة  املوؤقتة  الأ�صغال 
املحكوم بها مبا ل يزيد على ن�صف احلد الأعلى للعقوبة وهي و�صعه 
بالأ�صغال املوؤقتة ملدة اربع �صنوات ون�صف. وبينت اأن املحكمة قررت 
جرائم  مكرر  من  مقدم  عقوبات  دمج  بطلب  عنها  �صادر  اآخر  حكم  يف 
ثالث �صبق واأن �صدر بحقه حكمان ق�صائيان بالأ�صغال املوؤقتة ملدة 3 
�صنوات لكل منهما، حيث مت جمع العقوبات املحكوم بها ومبا ل يزيد 
على ن�صف احلد الأعلى للعقوبة وهي و�صعه بالأ�صغال املوؤقتة ملدة 4 
تابع �س2 �صنوات.     

*الرمثا 
قال مدير عام م�صت�صفى امللك املوؤ�ص�س عبد اهلل اجلامعي الدكتور 
حممد الغزو، اإن امل�صت�صفى ا�صتقبل 21 ا�صابة جراء حادث ت�صادم بني 
حافلة ركاب وقاب ما بعد ج�صر النعيمة باجتاه مدينة اربد. وقال 
امل�صابني  من   4 اإن  الربعاء،  )ب��رتا(،  الردنية  النباء  لوكالة  الغزو 

حالتهم فوق املتو�صطة، اما بقية ال�صابات فهي جيدة وحتت العاج.

*عمان 
مبختلف   ، العربي  اجلي�س   - الأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  اقامت 
وحدات وت�صكيات القوات امل�صلحة، افطارًا لعدد كبري من املتقاعدين 

الع�صكريني ممن خدموا يف تلك الت�صكيات والوحدات الع�صكرية.
وبنّي قادة الت�صكيات والوحدات اأن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات 
ملكية �صامية، وباإيعاز من رئي�س هيئة الأركان امل�صرتكة، تقديرًا لهم 
م�صتواها  اإىل  امل�صلحة  القوات  و�صلت  حتى  بذلوها  التي  اجلهود  على 

املتميز وكفاءتها العالية حمليًا وعامليًا.
واأكد القادة، خال اللقاءات، على الدور الكبري الذي اأجنزه رفاق 
ال�صاح من املتقاعدين الع�صكريني، يف حمل ر�صالة القوات امل�صلحة يف 
وال�صعي  حيا�صه،  عن  والذود  الطهور  ثراه  عن  والدفاع  الوطن  بناء 
الدوؤوب لتقدمه وازدهاره. وثّمن املتقاعدون الع�صكريون هذه اللفتة 
القيادة  توليها  التي  والرعاية  الهتمام  مدى  تعك�س  التي  الكرمية 

العامة للقوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�س العربي بهم.

*عمان 
هناأت فاعليات ر�صمية ونيابية وحزبية، الأربعاء، جالة امللك 
جراحية  عملية  جالته  اإجراء  بعد  بال�صامة،  الثاين  عبداهلل 

تكللت بالنجاح.
وهناأ رئي�س واأع�صاء جمل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقلة لانتخاب 
عبداهلل  امللك  جالة  الهيئة  يف  الإداري  والكادر  العام  والأم��ني 
تكللت  التي  اجلراحية  العملية  اإج���راء  بعد  بال�صامة  الثاين 
ال�صحة  مبوفور  جالته  ميتع  اأن  وجل  عز  اهلل  داعني  بالنجاح، 

والعافية واأن يعيده اإىل اأر�س الوطن �صاملًا غامنًا معافى.
امللك  جالة  اإىل  النيابية  ال��ق��رار  كتلة  رفعت  جهتها،  م��ن 
مبنا�صبة  والتربيك  التهنئة  معاين  واأعلى  اأ�صمى  الثاين  عبداهلل 
اإىل  لل�صفاء، مت�صرعة  العملية اجلراحية، ومتاثل جالته  جناح 
العلي القدير اأن مين على جالته وميتعه مبوفور ال�صحة والعافية 

واأن يدميه ذخرًا و�صندًا لل�صعب والأمة.
ميتع  اأن  القدير  العلي  اهلل  �صحفي،  بيان  يف  الكتلة  ودع��ت 

جالته مبوفور ال�صحة والعافية، ويكاأه برعايته وتوفيقه.
فرا�س  الدكتور  العام  بالأمني  ممثا  ال�صورى،  حزب  هناأ  كما 
عبداهلل  امللك  جالة  الفروع،  وروؤ�صاء  احلزب  واأع�صاء  العبادي 
الثاين مبنا�صبة جناح العملية اجلراحية، داعني اهلل اأن مين على 
جالته بال�صفاء العاجل وميتعه مبوفور ال�صحة وال�صعادة وطول 

العمر.
اأن يعود  الدعاء هلل تعاىل  اأمنيات  اأ�صدق  واعرب احلزب عن 
الوطن  عيون  به  لتقر  معافى  �صاملًا  الوطن  اأر�س  اإىل  امللك  جالة 
بعزم  جالته  يقودها  التي  والتحديث  البناء  م�صرية  ويكمل 

واقتدار. 

خالل اتصاالت هاتفية تلقاها جاللته  االردن يدين دعوات تكثيف 
اقتحامات المسجد االقصى

63   % يؤكدون نجاح الحكومة 
في ملف دعم الفلسطينيين

حبس موظفين حكوميين بتهم 
االحتيال واستثمار الوظيفة

جنايات السلط تجمع عقوبة 
أحد أرباب السوابق ل 20 عامًا

21 مصابا بحادث تصادم الى 
مستشفى الملك المؤسس

القوات المسلحة تقيم إفطارًا 
احتفاًء بالمتقاعدين العسكريين

فاعليات تهنئ بسالمة الملك

 شخصية العام   2022

الشخصية االعالمية والريادية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 

 واضواء العربية 

تكرم وتختار 

 سعادة الدكتورة

 وفاء ابو هادي  

)وردة االعالم العربي(

كتاب الشهر
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يومية - أردنية - شاملة

*عّمان 
بحث رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز، 
الأع��ي��ان،  املجل�س  ب��دار  مكتبه  يف  الأرب��ع��اء، 
ه��اري  ع��ّم��ان،  ل��ّدى  هولندا  مملكة  �صفري  م��ع 
الأردن  بني  الثنائية  العاقات  اأوجه  فريفاي، 
تعزيزها  و�صبل  املجالت،  خمتلف  يف  وهولندا 

وتطويرها.
واأك�����د ال��ف��اي��ز ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����ص��ة جلنة 
ال�صداقة الربملانية الأردنية الهولندية، العني 
البلدين  بني  العاقات  متانة  بركات،  اح�صان 
ال�صديقني، م�صرًيا اإىل اأنها تقوم على الحرتام 

املتبادل وخدمة امل�صالح امل�صرتكة.
ال�صتثمارات  تعزيز  ���ص��رورة  اإىل  ودع��ا 
والزراعة  املياه  جم��الت  يف  خا�صة  امل�صرتكة 

التجاري،  التبادل  حجم  وزي��ادة  وال�صياحة، 
تطوير  معيقات  اإزال���ة  ���ص��رورة  اإىل  اإ�صافة 

العاقات القت�صادية والتجارية الثنائية.
خمتلف  ا�صتعرا�س  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
الأو�صاع الراهنة يف املنطقة، حيث اأ�صار الفايز 
اإىل مواقف الأردن الثابتة بقيادة جالة امللك 
املنطقة  ق�صايا  خمتلف  جتاه  الثاين  عبداهلل 
احال  �صرورة  على  الدائم  جالته  وتاأكيد 
العي�س  من  �صعوبها  ومتكني  املنطقة  يف  ال�صام 

ب�صام.
اأو�صح  الفل�صطينية،  الق�صية  وبخ�صو�س 
يوؤكد  امللك  جالة  اأن  الأعيان  جمل�س  رئي�س 
با�صتمرار، باأن ل حل للق�صية الفل�صطينية اإل 
وفق قرارات ال�صرعية الدولية وحل الدولتني، 

ومبا ميكن ال�صعب الفل�صطيني من اإقامة دولته 
امل�صتقلة، على الرتاب الوطني الفل�صطيني.

الدور  الهولندي  ال�صفري  ثمن  جانبه،  من 
امللك  جالة  به  يقوم  الذي  والكبري،  املحوري 
عبداهلل الثاين من اأجل ال�صام وعودة الأمن 
الق�صايا  خمتلف  وحل  للمنطقة،  وال�صتقرار 
اأن  مبيًنا  ال�صلمية،  بالطرقة  فيها  العالقة 
بتقدير  حتظى  الكبرية  امللك  جالة  جهود 

اجلميع.
بني  التعاون  اأوج��ه  من  العديد  اإىل  واأ�صار 
امل�صتمر  ب��اده  �صعي  موؤكًدا  والأردن،  هولندا 
لتطوير عاقاتها الثنائية مع الأردن مبختلف 
املجالت، ومبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 

ال�صديقني.

*عمان 
اأجراه  العام  للراأي  ا�صتطاع  نتائج  اأظهرت 
باملئة   63 ان  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز 
جنحت  احلكومة  اأن  يعتقدون  الردن��ي��ني  من 
القوات  ودع��م  الفل�صطينيني،  دع��م  ملف  يف 
يف  حم��ددة  كمهام  باملئة   61 بن�صبة  امل�صلحة 
ب�صر  الدكتور  حلكومة  ال�صامي  التكليف  كتاب 

اخل�صاونة.
موؤمتر  خال  الدرا�صات  مركز  مدير  وقال 
�صحفي اإن املركز نفذ ال�صتطاع خال الفرتة 
27 اآذار اإىل 2 ني�صان على حجم عينة وطنية 
ق��ادة  عينة  م��ن  و320  �صخ�صا،   1268 بلغت 
الراأي، ل�صتطاع اآراء الأردنيني حول حكومة 
الدكتور ب�صر اخل�صاونة بعد مرور عام ون�صف 

على ت�صكيلها وبع�س الق�صايا الراهنة.
اأن  الأردن��ي��ون  اأف��اد  النتائج،  اأب��رز  وح��ول 
كتاب  يف  حم���ددة  م��ه��ام  يف  جنحت  احل��ك��وم��ة 
من  باملئة   42 يعتقد  حيث  ال�صامي،  التكليف 
النظام  بتح�صني  احلكومة  بنجاح  الأردن��ي��ني 
ال�صحي وزيادة امل�صمولني به، وتطوير منظومة 
مبداأ  وتر�صيخ  باملئة،   48 ال�صحية  امل��راك��ز 
�صيادة القانون 49 باملئة و9 باملئة يعتقدون اأن 

احلكومة جنحت يف توفري فر�س عمل.
زال��ت  م��ا  احل��ك��وم��ة  ان  النتائج  واظ��ه��رت 
م��رور  بعد  الأردن��ي��ني  ثلث  ثقة  على  حتافظ 
عام ون�صف على ت�صكيلها، حيث يثق 36 باملئة 
افراد  باملئة من  الأردنيني باحلكومة، و40  من 
عام  بعد  باحلكومة  يثقون  ال��راأي  قادة  عينة 
كانوا  باملئة   44 مقابل  ت�صكليها  على  ون�صف 

يثقون بها يف ا�صتطاع العام على الت�صكيل.
ويتابع ن�صف الأردنيني بن�صبة 54 باملئة ما 
قامت وتقوم به احلكومة احلالية منذ ت�صكيلها 
وحتى الآن، مقارنة ب� 95 باملئة من عينة قادة 

الراأي يتابعون ما قامت وتقوم به احلكومة.
ويعتقد ثلث الأردنيني بن�صبة 36 باملئة اأن 
م�صوؤوليات  حتمل  على  ق��ادرة  كانت  احلكومة 
عينة  اف��راد  من  باملئة  و39  املا�صية،  املرحلة 
قادة الراأي يعتقدون اأن احلكومة كانت قادرة 

على حتمل م�صوؤوليات املرحلة املا�صية.

يثقون  الردنيني  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 
اأكرث  م�صوؤولياته  حتمل  على  الرئي�س  بقدرة 
حتمل  على  ال��وزاري  الفريق  بقدرة  ثقتهم  من 
من  باملئة   36 بقدرته  يثق  حيث  م�صوؤولياته، 
عينة  اف��راد  من  باملئة  و41  الوطنية  العينة 
قادة الراأي بقدرة الرئي�س على القيام مبهامه، 
فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري 32 باملئة من 
افراد  من  باملئة  و37  الوطنية  العينة  اف��راد 

عينة قادة الراأي.
اأكرث من ن�صف الأردنيني بن�صبة 62  ويرى 
باملئة واأقل من ن�صف افراد عينة قادة الراأي 
اأن هناك حاجة اىل اجراء تعديل  47 باملئة 
ب�صر  الدكتور  حلكومة  ال��وزاري  الفريق  على 

اخل�صاونة.
واأع�����رب 28 ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط ع��ن ت��ف��اوؤل��ه��م 
باحلكومة بعد مرور عام ون�صف على ت�صكيلها، 
باملئة   31 ال���راأي  ق��ادة  عينة  ثلث  وح���وايل 
على  ون�صف  ع��ام  بعد  باحلكومة  متفائلون 

ت�صكيلها.
واخل��رباء  ال��راأي  ق��ادة  اأن  النتائج  وببنت 
وحتملها  وادائ����ه����ا  ب��احل��ك��وم��ة  ث��ق��ة  اأك����رث 
مل�صوؤولياتها واأكرث تفاوؤًل بها من افراد العينة 

الوطنية.
الأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع  اأن  الأردن���ي���ني  واأف�����اد 
القت�صادية  الأو�صاع  وتردي  املعي�صة  وغاء 
مازالت  ال��روات��ب  وت��دين  والفقر،  والبطالة 
تت�صدر اأهم امل�صكات التي تواجه الأردن اليوم 

وعلى احلكومة معاجلتها ب�صكل فوري.
احلكومية  بامل�صت�صفيات  الأردن��ي��ني  ويثق 
اخلا�صة  وامل�صت�صفيات  ب��امل��ئ��ة،   47 بن�صبة 
ن�صبة  اأن  النتائج  اظهرت  حني  يف  باملئة،   58
املتفائلني بتح�صن اأو�صاعهم القت�صادية خال 
الثني ع�صر �صهرًا املقبلة بلغت 27 باملئة بعد 
مرور عام ون�صف على ت�صكيل احلكومة مقارنة 

ب� 20 باملئة يف ا�صتطاع الت�صكيل.
نتائج  اأظهرت  العام،  الر�صا  م�صتويات  وعن 
عن  را�صون  الأردنيني  غالبية  ان  ال�صتطاع 
بها  يعي�صون  التي  املنطقة  يف  الم��ن  م�صتوى 
 84( عامة  ب�صفة  الأردن  يف  الم��ن  وم�صتوى 

من  باملئة   57 اأفاد  فيما  الر�صا(،  ن�صبة  باملئة 
التعليم  م�صتوى  عن  را���ص��ون  انهم  الأردن��ي��ني 
عن  را�صون  باملئة  و45  اخلا�صة،  املدار�س  يف 

م�صتوى التعليم يف املدار�س احلكومية.
 48( الأردن��ي��ني  ن�صف  من  اق��ل  ان  وبينت 
ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى  عن  را�صون  باملئة( 
املقدمة لهم، و)39 باملئة( را�صون عن م�صتوى 

املعي�صة الذي يع�صونه حاليًا.
وبينت النتائج ان ثقة الأردنيني حم�صورة 
يف عائاتهم، حيث اأفاد 96 باملئة باأنهم يثقون 
بالعائلة، واأن ثقتهم بالدرجة الثانية متتد اإىل 
وا�صدقائهم  معارفهم  واإىل  باملئة   70 جريانهم 

69 باملئة، واىل افراد الع�صرية 66 باملئة.
الغالبية  ان  اإىل  ال�صتطاع  نتائج  ولفتت 
ال�صلع  باأ�صعار  يثقون  ل  الأردنيني  من  العظمى 
ب�  باملئة فقط يثقون( مقارنة  واخلدمات )20 
ول  الت�صكيل(،  ا�صتطاع  يف  يثقون  باملئة   33
 24( الأردن  يف  ال�صلع  اأ�صعار  على  بالتنزيات 
فقط  باملئة   32 ب�  مقارنة  يثقون(  فقط  باملئة 
هام  موؤ�صر  وهو  الت�صكيل؛  ا�صتطاع  يف  يثقون 

لقيا�س الثقة املجتمعية.
غالبية  بينت  ال�صيا�صية،  الأحزاب  وحول 
ال�صيا�صية  الأح��زاب  ان  باملئة   88 الأردن��ي��ني 
ال�صيا�صي،  العمل  ممار�صة  يف  فا�صلة  ك��ان��ت 
مقابل 12 باملئة فقط يرون انها كانت ناجحة، 
لواحد  بالن�صمام  يفكرون  من  ن�صبة  وبلغت 
من الأحزاب 1 باملئة فقط، ومن اأهم الأ�صباب 
كان:  الأحزاب  اىل  الن�صمام  لعدم  الرئي�صية 
عدم  باملئة(،   46( بالأحزاب  الهتمام  عدم 
ل  باملئة(،   26( القائمة  بالأحزاب  القناعة 

توجد احزاب متثل املواطنني )15 باملئة(.
باملئة(   74( الأردن��ي��ني  غالبية  وو�صف 
الفكري  بالقرب  ي�صعرون  ل  باأنهم  اأنف�صهم 
ال�صيا�صية  وال��ت��ي��ارات  الجت��اه��ات  م��ن  لأي 
باملئة(   7( ي�صعر  فيما  الأردن،  يف  املوجودة 
ال�صيا�صي  الجت���اه  اىل  فكريا  اأق���رب  انهم 
الجت����اه  اىل  ب��امل��ئ��ة(  و)3  الإ����ص���ام���ي، 
اىل  باملئة(  و)5  العربي،  القومي  ال�صيا�صي 

الوطني. ال�صيا�صي  الجتاه 

*عّمان 
التقت جلنة ال�صداقة الأردنية الهولندية 
اإح�صان  ال��ع��ني  برئا�صة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف 
لّدى  هولندا  مملكة  �صفري  الأرب��ع��اء،  بركات، 

الأردن، هاري فريفاي.
وثمنت العني بركات العاقات التي تربط 
امللك  جالة  جتمع  التي  وال�صداقة  اململكتني 
عبداهلل الثاين بامللك ويليام الك�صاندر، وهو ما 
التعاون  عاقات  تطوير  يف  ي�صهم  اأن  �صاأنه  من 

القت�صادية  امل��ج��الت  يف  �صيما  الثنائية، 
الحت��اد  مع  �صراكة  وتعزيز  وال�صتثمارية، 
اإح��دى  من  هولندا  اأن  وخ�صو�صًا  الأوروب����ي، 

الدول الأع�صاء املوؤ�ص�صني لاحتاد.
من  هولندا  موقف  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ارت 
الدولتني،  حلل  الداعم  الفل�صطينية  الق�صية 
حمافله  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  عليه  ي��وؤك��د  ال���ذي 
كافة على اأنه ال�صبيل الوحيد لتحقيق ال�صام 

العادل وال�صامل.

واأكدت العني بركات �صرورة ال�صتفادة من 
يف  الأردن  جلهود   )Team Europe( دعم
با�صتخدام  لاأردنيني  املياه  من  املزيد  توفري 
اآث����ار التغري  ال��ط��اق��ة اخل�����ص��راء واحل���د م��ن 
اكمال  على  العمل  خ��ال  من  وذل��ك  املناخي، 
املياه،  ونقل  لتحلية   - الوطني  الناقل  م�صروع 
الريادية  للم�صاريع  الدعم  لتقدمي  بالإ�صافة 

يف القطاع الزراعي.
ودعم  تعزيز  ق�صية  تكون  اأن  اإىل  ودع��ت 

نقطة  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  امل����راأة  م�صاركة 
لروؤية  حتقيقا  وذلك  اللجنة،  لعمل  النطاق 
ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف الإ���ص��اح 

ال�صيا�صي والقت�صادي وتعزيز دور املراأة.
من جهته، ثمن ال�صفري دور جالة امللك يف 
بني  امل�صرتك  الفهم  وتر�صيخ  ال�صراكة  تعزيز 
البلدين، خا�صة فيما يخ�س الو�صع الراهن يف 
املنطقة، موؤكدًا تاأييد باده ملوقف جالة امللك 
لتحقيق  وحيد  ك�صبيل  الدولتني  حلل  الداعم 

ال�صام ال�صامل والعادل.
واأ�صار الدبلوما�صي الهولندي اإىل اأن الأردن 
تعامله  خ��ال  م��ن  ال��ع��امل  م�صتوى  على  متيز 
قدم  حيُث  اأر�صه،  على  املقيمني  الاجئني  مع 
وال�صحة  ال�صكن  خا�صة  كافة،  اخلدمات  لهم 
حتظى  التي  امل�صاريع  لأهم  وعر�س  والتعليم. 
امل��راأة  بدعم  امل�صاركة  ومنها  ب��اده،  باهتمام 
القت�صادية،  القطاعات  خمتلف  يف  وا�صاركها 
من  ال��زراع��ي  القطاع  على  العمل  وموا�صلة 

خال زيادة فر�س العمل لل�صيدات فيه، موؤكدا 
منحة  خ��ال  من  املياه  جم��ال  يف  الأردن  دع��م 
مل�صروع الناقل الوطني، وامل�صاريع التي تخت�س 
اللجنة  اأع�����ص��اء  اأ���ص��اد  ب��دوره��م،  بالطاقة. 
الاجئني  دع��م  يف  احليوية  هولندا  ب�صراكة 
واملجتمعات امل�صت�صيفة يف اململكة، كون الأردن 
بالن�صبة  لاجئني  م�صت�صيف  اأك��رب  ث��اين  هو 
اإبقاء ق�صية الاجئني  لعدد ال�صكان، و�صرورة 

يف مقدمة الق�صايا العاملية قيد النقا�س.

رئيس مجلس األعيان يبحث مع 
السفير الهولندي العالقات الثنائية

استطالع: 63 % من األردنيين يؤكدون نجاح 
الحكومة في ملف دعم الفلسطينيين

الصداقة األردنية الهولندية في األعيان تلتقي السفير الهولندي

الشبول: تأهيل الناطقين 
اإلعالميين حقٌّ للرأي العام

*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�صوؤون الإعام، الناطق الر�صمي با�صم احلكومة، 
الوزارات،  يف  الإعاميني  النَّاطقني  متكني  جتربة  اأنَّ  ال�صبول،  في�صل 
واإن كانت يف بداياتها، اإلَّ اأنَّها بداأت تعطي نتائج اإيجابيَّة على �صعيد 

التَّعامل مع و�صائل الإعام والراأي العام.
ال��وزارات،  يف  الإعاميني  الناطقني  لقائه  خال  ال�صبول،  وق��ال 
يف  الإعاميني  النَّاطقني  تاأهيل  اإنَّ  ال��وزراء،  رئا�صة  دار  يف  الأربعاء، 
و�صمانة  العام،  للراأي  حّق  هو  احلكوميَّة  وائر  والدَّ ال��وزارات  خمتلف 
ل، من خال التَّعاون  ًل باأوَّ ات والق�صايا اأوَّ لطاعه على اأبرز امل�صتجدَّ

مع و�صائل الإعام والتَّ�صهيل عليها وتزويدها باملعلومات.
لاأحداث،  ال�صريعة  وال�صتجابة  املبادرة  اأهمية  ال�صبول  واأك��د 
وخدماتها،  �صات  واملوؤ�صَّ الوزارات  برامج  ت�صرح  اإعامية  خطط  وو�صع 
املختلفة  واملوؤ�ّص�صات  ال��وزارات  يف  الناطقني  بني  الت�صبيك  و�صرورة 
مع  والتوا�صل  الت�صال  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  العامة،  الق�صايا  حيال 

و�صائل الإعام واجلمهور.
قدرات  وبناء  تدريب  برنامج  من  الثانية  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�صار 
الناطقني الإعاميني احلكوميني �صتنفذ خال العام احلايل، و�صت�صهد 
مبا  احلكومية،  والدوائر  املوؤ�ص�صات  يف  الإعاميني  الناطقني  تاأهيل 
ي�صمن وجود �صبكة من الناطقني الإعاميني يف اجلهاز احلكومي قادرة 

فاع عنها يف خمتلف الظروف. على نقل ر�صائل الدولة والدِّ
التحديات  اأب��رز  اللقاء،  خ��ال  الإعاميون،  الناطقون  وعر�س 
التي تواجه عملهم اليومي، م�صريين اإىل اأهمية ال�صتمرار يف تقدمي 
وحدات  يف  العاملني  ق��درات  ز  تعزِّ التي  النوعيَّة  التدريبيَّة  الربامج 
الت�صبيك  تعزيز  يف  وت�صهم  �صات،  واملوؤ�صَّ ال��وزارات  مبختلف  الإع��ام 
الر�صمية،  الإعاميَّة  الر�صالة  جتويد  ي�صمن  مبا  بينهم،  والتوا�صل 

�صال احلكومي، وتقدمي املعلومة التي يحتاجها اجلمهور. وتعزيز التِّ

إدارية النواب ُتطالب بتثبيت المهندسين 
الزراعيين العاملين في األمانة

*عمان 
الطراونة،  علي  الدكتور  النيابية،  الإداري��ة  اللجنة  رئي�س  اكد 

�صرورة تثبيت املُهند�صني الزراعيني العاملني يف اأمانة عمان الُكربى.
واأ�صار الطراونة خال تروؤ�صه اجتماًعا للجنة، عقدته الأربعاء، 
املُ�صميات  تغيري  اأهمية  اىل  الفئة،  ه��ذه  مطالب  لبحث  ُخ�ص�س 
ُمهند�س، وذلك بعد  اإىل  ُم�صمى عامل  املهند�صني من  لهوؤلء  الوظيفية 
ح�صولهم على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�س الهند�صة اأثناء عملهم 

يف "الأمانة".
عمان  اأمني  نائب  ح�صره  الذي  الجتماع  خال  الطراونة،  و�صدد 
ومدير  النا�صر،  �صامح  املدنية  اخلدمة  ديوان  ورئي�س  القي�صي،  حممد 
املهند�صني  من  وعدد  احلنيطي،  حامت  ب�"الأمانة"  الب�صرية  امل��وارد 

املعنيني، على اأهمية اإيجاد حل لهذه الق�صية.
من  ُم�صاعفة  جهود  بذلت  عمان  اأمانة  اإن  القي�صي  قال  جهته،  من 

اأجل حل هذه الق�صية.
يف حني قال النا�صر اإن "الأمانة" لديها نظام موارد ب�صرية خا�س 
فيها، ويف حال عدم وجود ن�س يف هذا النظام، فاإنه يتم تطبيق اأحكام 

نظام اخلدمة املدنية على موظفي "الأمانة".
امل��وارد  نظام  على  تعديات  رفع  مت  اأن��ه  احلنيطي  اأو�صح  ب��دوره، 
الب�صرية اخلا�س باأمانة عمان اإىل ديوان الراأي والت�صريع، م�صيًفا اأنه 

الآن يف حوزة الأخري وهو قيد الدرا�صة.
وبني اأنه مت و�صع ن�س يتم فيه تثبيت العمال، وفق اأ�ص�س ومعايري 
حُمددة، ُم�صرًيا اإىل وجود حل مرحلي ملُ�صكلة املُهند�صني، يتمثل بتغيري 

ُم�صمياتهم الوظيفية من عامل اإىل مهند�س.
منحهم  �صيتم  واإمن��ا  تثبيتهم،  يعني  ل  ذلك  اإن  احلنيطي،  وتابع 

مكافاأة مالية، ُتعادل قيمة العاوة املمنوحة للُمهند�صني.
نظام  تعديل  من  النتهاء  حني  تثبيتهم  بحث  �صيتم  اإنه  واأ�صاف، 

املوارد الب�صرية اخلا�س باأمانة عمان.
ُم�صمياتهم  بتغيري  احل�����ص��ور  امل��ه��ن��د���ص��ون  ط��ال��ب  ج��ان��ب��ه��م،  م��ن 
ا اأنهم ح�صلوا على درجة  الوظيفية من "عامل" اإىل ُمهند�س، خ�صو�صً
البكالوريو�س يف الهند�صة بعد اأن مت تعيينهم على نظام الفئة الثالثة، 

كما طالبوا بتثبيتهم على كادر "الأمانة".

وزير الصحة يزور المكتب اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة

*عمان 
خال  لقاءات  �صل�صلة  الهواري  فرا�س  الدكتور  ال�صحة  وزير  عقد 
املتو�صط  ل�صرق  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  للمكتب  زيارته 
ال�صحة  منظمة  ممثلة  يرافقه  املا�صيني،  اليومني  خال  القاهرة  يف 
القطاع  دعم  لبحث   ، الراعبي،  جميلة  الدكتورة  الأردن  يف  العاملية 

ال�صحي.
�صيلتقي  الهواري  الدكتور  اإن  الأرب��ع��اء،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط الدكتور اأحمد 
لتطوير  التعاون  �صبل  لبحث  الإقليمي  املكتب  من  وفريقا  املنظري 

القطاع ال�صحي.
ال�صحة  جمعية  اجتماع  مناق�صة  �صياق  يف  اللقاءات  هذه  وتاأتي 
العاملية اخلام�س وال�صبعني، املقرر عقده يف جنيف، �صوي�صرا يف 22 -28 

اأيار املقبل، وم�صاهمة الوفد الأردين يف اجتماعات اجلمعية.
وجمعية ال�صحة العاملية، هي اأعلى جهاز لتخاذ القرار يف منظمة 

ال�صحة العاملية.
ال�صحة ومنظمة  اأطر عمل وزارة  الهواري  الوزير  ، وقع  اىل ذلك 
ال�صحة العاملية للتعاون يف الأردن �صمن ا�صرتاتيجية التعاون القطري 
ال�صحة  منظمة  دعم  تعزيز  طرق  مناق�صة  مت  حيث   2025  -  2021

العاملية للقطاع ال�صحي الأردين.

جنايات السلط تجمع عقوبة أحد أرباب 
السوابق لتصل إلى السجن 20 عامًا

  
*عمان 

بحق  ال�صادرة  العقوبات  جمع  ال�صلط  جنايات  حمكمة  ق��ررت 
�صخ�س كرر ارتكاب اجلرائم لت�صبح و�صعه بالأ�صغال املوؤقتة ملدة 20 

عامًا.
وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�صائي الأربعاء، اإن اأحد مكرري 
ال�صادرة بحقه يف ثاث ق�صايا  العقوبات  اجلرائم تقدم بطلب لدمج 
�صنة،   13 ملدة  املوؤقتة  والأ�صغال  اأ�صهر   6 احلب�س  بني  ت��رتاوح  والتي 
بالأ�صغال  و�صعه  لت�صبح  بها  املحكوم  العقوبات  جمع  املحكمة  وقررت 

املوؤقتة مدة 20 عامًا.
بطلب  تقدم  اجلرائم  لرتكاب  مكررا  اآخر  �صخ�صا  اإن  واأ�صافت، 
ترتاوح  ق�صائية  اأحكام   3 وعددها  بحقه  ال�صادرة  العقوبات  لدمج 
ثاث  ملدة  املوؤقتة  الأ�صغال  وحتى  اأ�صهر   6 ملدة  احلب�س  فيها  الحكام 
�صنوات، وقررت املحكمة جمع العقوبات املحكوم بها مبا ل يزيد على 
اربع  ملدة  املوؤقتة  بالأ�صغال  و�صعه  وهي  للعقوبة  الأعلى  احلد  ن�صف 

�صنوات ون�صف.
دمج  بطلب  عنها  �صادر  اآخ��ر  حكم  يف  ق��ررت  املحكمة  اأن  وبينت 
حكمان  بحقه  �صدر  واأن  �صبق  ثالث  جرائم  مكرر  من  مقدم  عقوبات 
جمع  مت  حيث  منهما،  لكل  �صنوات   3 ملدة  املوؤقتة  بالأ�صغال  ق�صائيان 
للعقوبة  الأعلى  ن�صف احلد  يزيد على  ل  بها ومبا  املحكوم  العقوبات 
وهي و�صعه بالأ�صغال املوؤقتة ملدة 4 �صنوات. واأكدت املحكمة اأن جمع 
للمحكمة  اأعطت  والتي   )72( امل��ادة  لأحكام  �صندا  ياأتي  العقوبات 
�صاحية جمع العقوبات املحكوم بها بحيث ل يزيد جمموع العقوبات 
اإل  الأ�صد  املقررة قانونا للجرمية  للعقوبة  املوؤقتة على احلد الأعلى 
لتحقيق  وذلك  اجلنح،  يف  مثلها  ومبقدار  اجلنايات  يف  ن�صفها  مبقدار 

الردع العام واخلا�س والق�صاء على الظواهر اجلرمية.

المستشفيات الخاصة ترحب بقرار 
استحداث تأشيرة جديدة لدخول المملكة

*عمان 
مازن  الداخلية  وزير  بقرار  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  جمعية  رحبت 
خم�س  ملدة  اململكة  اىل  للدخول  جديدة  تاأ�صرية  ا�صتحداث  الفراية 
هذه  على  احلا�صلني  مبنح  ال�صماح  وكذلك  �صفرات،  ولعدة  �صنوات 
اأ�صهر من خال املراكز احلدودية  اإقامة موؤقتة ملدة ثاثة  التاأ�صرية 

مبا�صرة عند كل مرة يدخل حاملها اإىل اململكة.
وقال رئي�س اجلمعية الدكتور فوزي احلموري اإن هذا القرار ميثل 
خطوة متقدمة نحو تعزيز وزيادة فر�س ال�صتثمار يف الأردن خا�صة 
وان ا�صتقطاب ال�صتثمار الأجنبي يف القطاع ال�صحي �صي�صاهم يف زيادة 
وترية النمو القت�صادي يف اململكة يف ظل تب�صيط الإجراءات اخلا�صة 

بتنقل امل�صتثمرين الأجانب من واإىل الأردن.
تن�صيط  �صاأنه  من  اململكة  اىل  الدخول  ت�صهيل  ان  احلموري  واكد 
اىل  الوافدين  املر�صى  اع��داد  وزي���ادة  العاجية  ال�صياحة  حركة 
ال�صياحة  هذه  متطلبات  كافة  توفر  مع  خا�صة  العاج  لتلقي  اململكة 
يف الأردن الذي يتبواأ املرتبة الأوىل يف اإقليم ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا كمركز جاذب لل�صياحة العاجية. وبني ان عدد امل�صت�صفيات 
اخلا�صة يزيد على 60 باملئة من اإجمايل عدد امل�صت�صفيات يف الأردن، 
بلغ  حيث  العامل،  دول  معظم  عن  الأردن  بها  ينفرد  ن�صبة  هذه  وان 
هذه  ان  اىل  م�صريا  دينار،  مليارات   4 من  اأكرث  فيها  ال�صتثمار  حجم 
امل�صت�صفيات ت�صّغل اأكرث من 40000 موظف اإىل جانب 60 األف �صخ�س 
يعملون يف القطاعات امل�صاندة واملرتبطة بالقطاع ال�صحي الذي يعترب 

من القطاعات الأعلى من حيث القيمة امل�صافة.

سياحة النواب تطالب بحلول دائمة 
لقطاع نقل المشتقات النفطية

*عمان 
النيابية،  العامة  واخلدمات  والآث��ار  ال�صياحة  جلنة  رئي�س  اأكد 
امل�صتقات  نقل  لقطاع  دائمة  حلول  و�صع  �صرورة  الروا�صدة،  ماجد 
النفطية، والوقوف اإىل جانبه يف ظل التحديات الكبرية التي يواجهها.
اللجنة  عقدته  ال��ذي  الجتماع  خ��ال  ج��اء  الروا�صدة  حديث 
�صركة  عام  ومدير  العزايزة،  وجيه  النقل  وزي��ر  بح�صور  الأرب��ع��اء، 
م�صفاة البرتول عبد الكرمي العاوين، واأمني عام وزارة الطاقة اأماين 
احلبا�صنة،  ط��ارق  ال��ربي  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  ورئي�س  العزام، 
النفط.  نقل  �صاحنات  لأ�صحاب  املطالب  اأهم  على  الوقوف  فيه  جرى 
ودعا الروا�صدة، اإىل اإعادة النظر يف عملية توزيع الأدوار من خال 
مع  بالتن�صيق  تواجهه  التي  امل�صكات  جميع  وحل  املنظمة،  ال�صركات 

اجلهات املعنية.
وال�صكاوى،  املاحظات  متابعة  �صيجري  اإنه  العزايزة  قال  بدوره، 
املنظمة، موؤكدا  ال�صركات  للتدقيق على  املعنية  والتن�صيق مع اجلهات 
اأي خمالفة �صيتم اتخاذ الجراء املنا�صب. من جانبها،  يف حال وجد 
قالت العزام اإن النفط العراقي يتم نقله من خال طرح عطاء ملرتني 
متتاليتني، بعد اأن مت جتديد مذكرة التفاهم الأردنية العراقية عام 
تكلفة،  الأق��ل  ال�صعر  على  العطاء  اإحالة  جرى  اأنه  م�صيفة   ،2019

واملطابق للمعايري واملحددات املوجودة.
اأردن��ي��ة  �صهاريج  بوا�صطة  تتم  النقل  عملية  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
 50 يكون  اأن  التفاق  يف  وي�صرتط  اجلانبني،  بني  منا�صفة  وعراقية 
 ." خا�صة  "�صاحنات  لاأهايل  مملوكة  الأردنية  ال�صهاريج  من  باملئة 
من ناحيته، قال العاوين يف ظل التحول اإىل الغاز الطبيعي، انخف�س 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر  ال�صاحنات،  بها  تقوم  كانت  التي  الرحات  عدد 

انخفا�س اليراد.
واأكد �صرورة وجود �صركات التنظيم، مو�صحا يف الوقت نف�صه ذلك 

ل يعني اأنه ل يتم مراقبتها والتدقيق عليها.
اأ�صحاب ال�صهاريج يف �صرورة تخفي�س  اإىل ذلك، تلخ�صت مطالب 
ال�صركات  من  ال��دور  تنظيم  عن  ف�صا  عليهم،  املفرو�صة  ال�صرائب 

املنظمة للنقل وطريقة التعامل بالتوزيع.
كما طالبوا باإعادة النظر يف اآلية طرح العطاءات يف نقل امل�صتقات 
اأ���ص��وة  ال��ع��ط��اءات  بتلك  دخولهم  و���ص��رورة  ال��ع��راق،  م��ن  النفطية 

بال�صركات الأخرى.
كان  كما  الو�صع  باإعادة  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  ودع��وا، 

عليه �صابقا، واملت�صمن تق�صيم العطاء على جميع الأطراف.
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*عمان 
اأعلن رئي�س جمل�س مفو�صي هيئة تنظيم 
ح�صني  الدكتور  وامل��ع��ادن،  الطاقة  قطاع 
اللبون الأربعاء، ا�صتمرارية الت�صجيل على 
التعرفة  من  لا�صتفادة  الإلكرتوين  املوقع 
kahraba.gov.( املدعومة  الكهربائية 
الفئات املعلن عنها اأخريًا. ذلك  يف  مبا   )jo

وقال اللبون يف بيان �صحفي، اإنه جرى 
التعرفة  من  لا�صتفادة  الت�صجيل  باب  فتح 
الأ�صبوع  بداية  من  املدعومة  الكهربائية 
ال��ق��ط��اع  م��ن  ج��دي��دت��ني  لفئتني  احل����ايل 
املنزيل، وهما الدار�صون والعاملون املقيمون 

رب  حمافظة  ع��ن  خمتلفة  حمافظات  يف 
الأ�صرة.

الفئات  هذه  على  ي�صرتط  اأنه  واأو�صح، 
الكهرباء  ع��دادات  جميع  ملكية  تكون  اأن 
اأفرادها مبا فيها  اأحد  اأو  با�صم رب الأ�صرة 
عداد الأ�صرة الذي مت منحه الدعم م�صبقًا.
مع  امل��وق��ع  رب��ط  ف��اإن  اللبون  وبح�صب 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
التعرفة  م��ن  ال�صتفادة  اإج����راءات  �صهل 
اجلامعات  لطلبة  املدعومة  الكهربائية 
دون  الدرا�صة  مقاعد  على  املجتمع  وكليات 
املوقع  على  وث��ائ��ق  اأي  لتحميل  احل��اج��ة 

العاملني  على  يتوجب  فيما  الإل��ك��رتوين؛ 
م�صمولني  يكونوا  اأن  اأخ��رى  حمافظات  يف 
يتطلب  وق��د  الجتماعي  ال�صمان  مبظلة 
يف  العمل  لإث��ب��ات  واح��دة  وثيقة  حتميل 

املحافظة.
امل�صجلني  غري  الأردن��ي��ني  اللبون  ودع��ا 
ل��ل��م�����ص��ارع��ة يف ال��ت�����ص��ج��ي��ل ع��ل��ى امل��وق��ع 
من  بال�صتفادة  لا�صتمرار  الإل��ك��رتوين 
لتايف  امل��دع��وم��ة  الكهربائية  التعرفة 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��رف��ة غ���ري امل��دع��وم��ة على 
ا�صتمرار  م��وؤك��دا  ال�صهر،  لهذا  فواتريهم 

اتاحة املوقع للت�صجيل.

*عمان 
برامج  اأحد  اأ�صارك"،  "اأنا  برنامج  نفذ 
جل�صات  اخ����ريا،  ال��ع��ه��د،  ويل  م��وؤ���ص�����ص��ة 
تدريبية متخ�ص�صة ل�صباب و�صابات جمعية 
اأ�س" الأردن��ي��ة يف  او  "اأ�س  الأط��ف��ال  ق��رى 

حمافظات العقبة وعمان واإربد.
واكد الربنامج يف بيان �صحفي الربعاء، 
املحافظات  يف  جل�صات   5 تنفيذ  مت  اأن���ه 
الثاث، �صارك فيها 91 �صابا و�صابة من كا 
اجلن�صني، وبالفئة العمرية ما بني 14 اإىل 

23 عاما.
اإىل  البيان،  بح�صب  اجلل�صات  وهدفت 
لدى  الدميقراطية  وقيم  مفاهيم  تعزيز 
وتزويدهم  اأ�س"  او  اأ�س  ال�  و�صابات  �صباب 
النخراط  من  لتمكنهم  الازمة  باملعارف 
يف ال��ع��م��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي و���ص��ن��اع��ة ال��ق��رار 
وتنمية ح�س املواطنة لي�صبحوا فاعلني يف 

جمتمعاتهم.
هو  اأ�صارك"  "اأنا  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
املندرجة  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  برامج  من 

وامل��واط��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  عمل  حم���وري  �صمن 
العمل  ويتم  عملها،  ا�صرتاتيجية  �صمن 
م�صرتكة  عمل  لتفاقية  تنفيذا  عليها 
الوطني  الدميقراطي  واملعهد  املوؤ�ص�صة  بني 
للتنمية  المريكية  الوكالة  من  وبتمويل 
�صفيا،  ل  برناجما  يعد  انه  كما  الدولية. 
املبادئ  على  اجلامعات  طلبة  فيه  يتدرب 
الإن�صان  وحقوق  للدميقراطية  الأ�صا�صية 
ودور  والنتخابات  ال�صيا�صية  والأح��زاب 

و�صائل الإعام.

ان  *عمَّ
زاهة ومكافحة الف�صاد  اأقامت هيئة الَنّ
زاهة  الَنّ معايري  حول  توعوية  حما�صرة 
واملح�صوبية  الوا�صطة  وخماطر  الوطنية 

يف جامعة العلوم والتكنولوجيا.
اإَنّ هذه  الهيئة يف بيان �صحايف،  وقالت 
املحا�صرة تاأتي �صمن جهود الهيئة وخطتها 
خماطر  حول  الوعي  بث  اإىل  تهدف  التي 

الف�صاد والوا�صطة واملح�صوبية.
خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأك��د 
بني  والت�صاركية  التعاون  اأهمية  ال�صامل 
موؤ�ص�صات الدولة كافة، والتي تعمل يف اإطار 
م�صيدًا  وموحدة،  ثابتة  وطنية  منهجية 
بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الف�صاد يف 

حماربة الف�صاد والتوعية مبخاطره.
واأو����ص���ح م��دي��ر وح����دة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
املوؤ�ص�صات  اأهمية دور  العكور  الهيئة حممد 
التعليمية يف ن�صر مفاهيم النزاهة الوطنية 
ونبذ الف�صاد من خال تاأهيل جيل واٍع قادر 

على الت�صدي لآفة الف�صاد.
العملية  اأط�����راف  دور  اإىل  واأ����ص���ار 
)اأع�صاء  اجلامعات  يف  الثاثة  التعليمية 

والطلبة(  والإداري��ني،  التدري�صية،  الهيئة 
برت�صيخ  املتمثلة  الهيئة  ر�صالة  حمل  يف 
منظومة النزاهة الوطنية، واإنفاد القانون، 
اآثاره على  والوقاية من الف�صاد، واحلد من 
وطنية  بيئة  وتاأ�صي�س  الوطني  امل�صتوى 
اآليات  اإَنّ  العكور  وق��ال  للف�صاد.  مناه�صة 
القانون تتمثل  اإنفاذ  الهيئة يف حمور  عمل 
باأ�صكاله  الف�صاد  �صبهات  وتتّبع  ر�صد  يف 
واإحالة  فيها  والتحقيق  والتحقق  كافة، 

مرتكبيها اإىل الدعاء العام.
منع  يف  للهيئة  الوقائي  ال��دور  واأو�صح 
يف  عملها  وت��ط��ّور  حدوثها  قبل  اجل��رمي��ة 
هذا اجلانب اإىل اأن تّوج هذا اجلهد باإقرار 
الوطنية  النزاهة  ملعايري  الهيئة  جمل�س 
اأن تكون  التي ينبغي  املثلى  ال�صورة  لت�صكل 
وبالتايل  العام،  القطاع  يف  الإدارة  عليها 
املحافظة على املوارد الوطنية ومنع انت�صار 

الف�صاد واحلد من اآثاره.
النزاهة  ملعايري  �صرحًا  العكور  وق��ّدم 
الفرعية  وامل��ع��اي��ري  الرئي�صة  الوطنية 
مو�صحا  قيا�صها،  وموؤ�صرات  عنها  املنبثقة 
مبعيار  تتمثل  الوطنية  النزاهة  معايري  اأَنّ 

واملحا�صبة،  وامل�صاءلة  ال��ق��ان��ون،  �صيادة 
وتكافوؤ  وامل�صاواة  والعدالة  وال�صفافية، 

الفر�س، ومعيار احلوكمة الر�صيدة.
التي  ال�صتباقي  ال��ردع  �صيا�صة  وب��نّي 
تنتهجها الهيئة يف القطاع العام عن طريق 
الإدارة  موؤ�ص�صات  وال��ت��زام  امتثال  قيا�س 
الوطنية  النزاهة  معايري  بتطبيق  العامة 

واإ�صدار التو�صيات ومتابعتها.
الف�صاد  جرائم  اأَنّ  اإىل  العكور  واأ�صار 
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  ق��ان��ون  عليها  ن�����س 
الف�صاد، واإن ظاهرة الوا�صطة واملح�صوبية 
حماربتها  فاإن  لذلك  الف�صاد،  اأ�صكال  اأحد 
م�صوؤولية م�صرتكة تقع على عاتق  ونبذها 

اجلميع.
والتن�صيق  التعاون  اأهمية  اإىل  ولفت 
كاملوؤ�ص�صات  املجتمع  مكونات  جميع  ب��ني 
التعليمية )املدار�س واجلامعات(، والأ�صرة، 
الإعامية،  واملوؤ�ص�صات  الدينية،  والهيئات 
واملح�صوبية،  الوا�صطة  مبخاطر  للتوعية 
العمل  اإىل  داعيًا  ال�صلبية،  اآثارها  وتبيان 
الرقابية  املوؤ�ص�صات  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

ملحاربتها ونبذها.

*عمان 
تك،  �صكاي  و�صركة  الأردنية  اجلامعة  وّقعت 
التعاون بني اجلانبني  �صبل  لتعزيز  مذكرة تفاهم؛ 
يف عدد من املجالت اأهمها توفري التدريب خلريجي 

املحا�صبة والتمويل.
وتهدف املذكرة، التي وقعها عن اجلامعة نائب 
ال�صركة  وع��ن  جمدوبة،  اأحمد  الدكتور  رئي�صها 
مديرتها التنفيذية ب�صرى الأتا�صي، بح�صور عميد 
كلية الأعمال الدكتور فايز حداد والدكتورة حا 
برناجمي  خلريجي  الطريق  ت�صهيل  اإىل  زي��دان، 
على  للح�صول  اجلامعة،  يف  والتمويل  املحا�صبة 
اإىل  اإ�صافة  ال�صركة،  من  وخربة  تدريب  �صهادات 

.)SPA( تعريف طلبة اجلامعة بربجمية
وم��وؤمت��رات،  عمل  ور����س  تنظيم  على  ون�صت 

مواد  وت��ب��ادل  م�صرتكة،  بحثية  م�صاريع  واإج���راء 
الطلبة  وجتهيز  لإع����داد  واخ��ت��ب��ارات  تدريبية 
مركز  يف  �صتجري  تدريبية  ل��ربام��ج  اخلا�صعني 

ا�صت�صارات وتدريب اجلامعة.
وق���ال جم���دوب���ة، ع��ق��ب ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة، اإن 
لُتخّرج  اجلامعة الأردنية، يف �صعي وحر�س دائمنينْ 
طلبة ُم�صّلحني مبهارات يحتاجها �صوق العمل، ُمرّحًبا 

باأي تعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي املتخ�ص�صة، 
واخلّريجني  الطلبة  �صالح  يف  ّب  ي�صُ اأن  �صاأنه  من 

والعملية التعليمية ككل.
بهذا  �صعادتها  ع��ن  الأت��ا���ص��ي  ع��ربت  ب��دوره��ا، 

املرجوة  الغاية  بتحقيق  اأملها  عن  معربة  التوقيع، 
اإىل  اخلّريجني  الطلبة  وو�صول  التعاون،  هذا  من 
هذه  غر�س  من  واحلقيقية  املطلوبة  ال�صتفادة 

املذكرة كذلك.

فتح التسجيل لالستفادة من التعرفة 
الكهربائية المدعومة لفئتين جديدتين

أنا أشارك ينفذ جلسات تدريبية 
لشباب وشابات جمعية قرى االطفال

زاهة تقيم محاضرة حول معايير  هيئة النَّ
النزاهة في العلوم والتكنولوجيا

مذكرة تفاهم بين الجامعة األردنية وسكاي تك

مقال رئيس التحرير

م�����اذا ح����دث مل��ن��ظ��وم��ِة 
ال�صتينات  يف  واأو�صاعنا  الردين  املجتمع  يف  الِق�يم 

الع�صر  وخ��ال  اليوم  اأو���ص��اع  من  م��رة  مئة  اأف�صل  وال�صبعينات 
�لم والَي�اأ�س  �صنوات الخرية هناك �صعور لدى غالبية املواطنني  بالظُّ
واحلكومة  ال�صعب  بني  �قة  الثِّ وانعدام  العدالة  وِغ�ياب  �باط  والإحنْ
ح�صاب  على  �فوذ  النُّ واأ�صحاب  الأع��م��ال  لرجال  ال��دول��ة  وانحياز 
خطِّ  حتت  يعي�صون  وَم�ن  الفقراء  اأع��داد  زي��ادة  اأن  كما  الب�صطاء 
الجتماعية،  العدالة  منظومة  يف  املوجود  اخلَل�ل  على  دليٌل  الفقر، 
كبرية  اآث��ارا  تركت  الردين  املجتمع  �صِه�دها  التي  التغّي�رات  واأن 
الثقافية  الأط��ر  و�صكل  الِق�يم  ومنظومة  املواطنني  �صلوِك�يات  على 

والجتماعية .
كثرية،  �رات  تغيُّ �صهدت  الردين  املجتمع  يف  القيمية  املنظومة 
�صهدت  النا�س، كما  �قة بني  الثِّ وقّل�ت معايري  ماِدية،  ِق�َي�ما  فاأ�صبحت 
الف�صاد  ح��الت  وزادت  الجتماعية  العدالة  منظومة  يف  خَل�ا 
�ب املاّدي ال�صريع، �صواء من خال تقدمي اخلدمات  والّرغبة يف الك�صنْ
املجانية يف الهيئات احلكومية مبقابل ماّدي، وهو ما ُي�عرف بالّر�صوة 
يوجد  ول  والِع�بادات،   املُ�عامات  بني  فجوة   هناك   ، الإكرامية  اأو 
�ن ينت�ِص�ر ب�صكل عام، اإل انه  ��صاق بني القول والِف�عل فرغم اأن التديُّ اتِّ
ين احلقيقي واملُ�عامات بني النا�س  �ن �صكلي ول مَي��س جوهر الدِّ تديُّ
�ن يعني ارِت�داء ما ُي��صمي بالزيِّ الإ�صامي اأو  البع�س يت�صّور اأن التديُّ
اأن ميتّد  �ن احلقيقي لبد  التديُّ اأن  بينما  الِع�بادات،  اأداء  املبالغة يف 
وا�صتغال  الغ�س  وترك  والف�صاد  الّر�صوة  رف�س  من  ال�صلوكيات  اإىل 
حاجات النا�س فالف�صاد ال�صعبي رمبا اكرب بكثري من الف�صاد ال�صيا�صي 

واحلكومي .
النبيلة:  بالقيم  مزينا  قريب  وقت  حتى  الردين  املجتمع  كان 
الكلمة،  اح��رتام  اجل��اد،  العمل  ال�صرف،  النخوة،  الر�صا،  »القناعة، 
والعدالة  بامل�صاواة  الإمي��ان  اجلمال،  حب  القانون،  على  احلفاظ 
املجتمع  اأبناء  تزيد  كانت  التى  الف�صائل  من  وغريها  الجتماعية، 
الإح�صا�س  فيهم  وتغذى  والآخ��ر  الذات  فى  وثقة  وتراحما  متا�صكا 
اإىل  اجلار  ي�صىء  اأن  ال�صعب  من  ،كان  والأم��ان  والأم��ن  بالطماأنينة 
اأو يهّون  اأبيه  اأو يتجراأ البن على  اأو يتنكر ال�صديق ل�صديقه  جاره 
الزوج فى عني زوجته اأو يخون املواطن وطنه، كان من ال�صعب اأن جتد 
ثريا ل ي�صاعد فقريا، اأو كبريا ي�صتفحل على �صغري، اأو �صيخا يتاجر 
بالدين، اأو ل�صا يتحرك فى و�صح النهار، الكل يعرف ما له وما عليه .

عم �صيا�صات احلكومات املتعاقبة )اأفقرت ال�صعب( وجعلته ينتهك 
منه  �صلبت  ال�صيا�صات  نعم   ، وتقاليدة  وعاداته  الجتماعية  قيمه 
تابع  اىل  وحولته  وحاله  )ما�صيته(  منه  و�صلبت  ومزرعته   اأر�صه 
تراَج�عت  ب�صيا�صاتها  حكومات   ، الوطنية  املعونة  �صناديق  ي�صتجدي 
ب�صبب  الوظيفية  العدالة  وغابت   ، والعلماء  �رين  املفكِّ حظوظ 
ال�صيا�صية جّراء تزوير النتخابات، والعدالة  املح�صوبية، والعدالة 
ب�صبب  الجتماعية  والعدالة  والف�صاد،  الر�صوة  ب�صبب  القت�صادية 
ِق�يم  باتت  ثم  ومن   ، ال�صلطة  وكّت�اب  �دين  واملوؤيِّ املُ�نافقني  ت�صعيد 
اأكتاف  على  وال�صعود  وال��ت��واك��ل  والنفعية  والو�صولية  �فاق  النِّ
الِع�لم  اأو  العمل  يف  الّت�فاين  وغ��دا  الغالبة  �فات  ال�صِّ هي  الآخرين، 
اأ�صبح  اإذ   ، بها  �ب  املرحَّ غري  الأم��ور  من  الأجيال،  وتعليم  والبتكار 
لاآخرين،  اأو  للذات  �صواء  والعمل على حتقيقه،  اإليه  وال�ّص�عي  اخلري 
من الأمور النادرة، وكاأنه اأ�صبح معقودا على الذات فقط فكل �صخ�س 

�ر لنف�صه ولَذويه فقط . يتمّن�ى اخلينْ
به،  يقَت�دون  الذي  النموذج  يفتِق�دون  لا�صف  النا�س  اأ�صبح  اإذ 
العليا  �ب  املنا�صِ اأ�صحاب  بع�س  ف�صاد  اأخبار  انت�صار  ِظ�ل  يف  خ�صو�صا 
عقود   منذ  مرتِب�ط  الردين  ولأن  والروحيني،  ال�صيا�صيني  والّزعماء 
تلك  �ُص�يوع  فاإن  واملوؤثرة،  املُ�وحية  »الكاريزمية«  ال�صخ�صية  بِف�كرة 
ِق�يم الأجيال اجلديدة  املبا�ِص�ر على  ال�ّص�لبي  النماذج كان له تاأثريه 
�مت  ال�صّ بع�س  حتت  املختفية  بالنِف�عالت  م�صُك�ونا  اأ�صبح  الردين   ،
وال�صكينة، الأمر الذي يعّب�ر عنه باملجاملة حينا وبالنفاق حينا اآخر، 
املزّي�فة،  �ماأنينة  الطُّ حيث  الغيبيات،  اإىل  هرب  اأن  به  الأمر  وانتهى 
الُف�كاهة  اأ�صبحت  حتى  بالكتئاب،  الُف�كاهة  ُروح  عنده  وامتزجت 

تعبريا عن املرارة وال�صخرية، ولي�س عن املرح .
تراجعت قيمة ال�صرة والعائلة اأ�صبحت تواِج�ه خطر التفّك�ك يف 
�رات الفردية والأنانية وال�صتغراق  ظل غياب الّت�راحم وزيادة موؤ�صِّ
يف املظهرية والتطّل�عات ال�صخ�صية ،اإذ اأ�صبح املواطن الردين جزيرة 
على  وانكفاء  غريبة  بِوحدة  ي�صُع�ر  الوطن،  عن  م�صتقّل�ة  منعِزلة 
الذات، وذلك نتيجة لإق�صائه عن اأي م�صاركة، اإ�صافة اإىل اأنه مل يُع�د 
عاه، ولذلك مل يُع�د غريبا اأن تتزايد  �نه وترنْ ي�صعر باأن الدولة حتت�صِ

معّدلت النتحارات وطلبات الِه�جرة اإىل اخلارج .

خالد خازر الخريشا

منظومة القيم : 
بحاجة النقاذ عاجل

khrishakhaled@yahoo.com

جامعة األميرة سمية تتقدم في تصنيف 
كيو إس للجامعات إلى الفئة 401-450 

*عمان 
الفئة  اإىل  التقدم  للتكنولوجيا  �صمّية  الأمرية  جامعة  ا�صتطاعت 
401 - 450 يف الت�صنيف العاملي للجامعات "كيو اإ�س" )QS( يف حقل 
علم احلا�صوب ونظم املعلومات للعام 2022 بعد اأن كانت يف فئة 500-

451 العام املا�صي.
 51 يف  عامليًا  اجلامعات  ترتيب  ن�صَر  ال��ذي  الت�صنيف،  ويعتمد 
العمل  اأرب��اب  واآراء  الأكادميية،  اجلامعة  �صمعة  على  خمتلفا،  حقا 
يف خريجيها، والقتبا�صات من الأبحاث العلمية املن�صورة لأ�صاتذتها، 
كما ياأخذ بعني العتبار موؤ�صر اإت�س )H-Index( للبحوث العلمية، 

.)IRN( و�صبكة البحوث الدولية
�صحفي،  بيان  يف  الرفاعي  م�صهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 
الدوؤوب  اجلامعة  م�صعى  مع  يتما�صى  التقدم  هذا  اإن  الثاثاء،  اليوم 
اإىل العاملية، موؤكدًا اأنه ثمرة طيبة جلهود طويلة الأمد بذلتها كوادر 

اجلامعة الأكادميية والإدارية.
واأ�صار اإىل اأن اجلامعة �صّنت ت�صريعات حتفز بيئة البحث العلمي، 
ال�صنوات  يف  عديدة  مرات  با�صمها  املن�صورة  الأبحاث  عدد  �صاعف  ما 

.)Scopus( املا�صية ح�صب قواعد البيانات البحثية العاملية
وقالت نائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون الأكادميية الدكتورة وجدان 
اأبو الهيجاء، من جانبها، اإن اجلامعة تويل هذا احلقل اأهمية ق�صوى، 
الطلبة  م��ن  ع��ددا  خ��ّرج  احلا�صوب  يف  للدكتوراه  برناجما  ولديها 
جامعات  يف  حاليا  يعملون  جميعهم  وعمليًا  وعلميًا  بحثيًا  املتميزين 

و�صركات حملية وعاملية.
واأ�صافت اأن اجلامعة تختار تخ�ص�صاتها بعناية متناهية وتخ�صعها 
با�صتمرار اإىل عمليات تطوير تتواءم مع متطلبات الع�صر واحتياجات 
�صوق العمل.  يذكر اأن اجلامعة تقّدمت العام املا�صي اإىل املركز الثاين 
ت�صنيف  يف   )801-1000( الفئة  �صمن  بقائها  على  حمافظة  حمليا 
اإ�س" العاملي للجامعات 2022،  كما ح�صلت على النجوِم اخلم�ِس  "كيو 

.)QS Stars( "يف التقييم العاملي "كيو ا�س �صتارز
 QS World( ويعدُّ ت�صنيف ت�صنيف "كيو اإ�س" جلامعات العامل
ت�صنيفات  ثاثة  اأه��م  من  واح��دا   )University Rankings
اجلوانب  نوعية  تعك�س  معايري  اإىل  وي�صتند  العامل  حول  للجامعات 

التعليمية والبحثية وتاأثري اجلامعة حمليا وعامليا.

الزراعة تطلق حملة لمكافحة 
الذباب المنزلي في وادي األردن

مذكرة تفاهم بين البيئة واألرصاد 
الجوية والوطني للبحوث الزراعية

*عمان
اأطلقت وزارة الزراعة، احلملة الوطنية ملكافحة الذباب املنزيل يف 

منطقة وادي الأردن لعام 2022.
وبح�صب بيان عن الوزارة، فاإن احلملة تهدف اإىل احلد من م�صكلة 
انت�صار الذباب املنزيل يف مناطق وادي الأردن كافة وبالأخ�س مناطق: 
والتي  واملغط�س،  والفنادق  امليت  والبحر  و�صومية  اجلنوبية  ال�صونة 
تهدد ال�صياحة وال�صتثمار يف املنطقة، بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات 
وجمال�س  بالبلديات  ال�صتعانة  جرى  حيث  العاقة،  ذات  واملوؤ�ص�صات 
لتوفري  باحلملة  امل�صمولة  املناطق  يف  املوجودة  امل�صرتكة  اخلدمات 

اآليات الر�س وال�صيارات الازمة لتعزيز احلملة.
واأ�صار البيان اإىل اأنه �صيجري تنفيذ احلملة يف الأماكن والبيئات 
واملناطق  ال�صكنية  الأح��ي��اء  �صمن  املنزيل  ال��ذب��اب  توالد  وم��واق��ع 
الزراعية واأكوام ال�صماد الع�صوي غري املعالج ومكب النفايات وامل�صالخ 
با�صتخدام  وغ��ريه��ا  احليوانية  ال���رثوة  وحظائر  العمال  و�صكنات 
جمموعة خمتلفة من املبيدات املتخ�ص�صة يف مكافحة الذباب املنزيل 
باأنواع عدة، منها الر�س ال�صائل والت�صبيب ومبيدات الطاء واملبيدات 

امل�صتخدمة يف مكبات النفايات واأكوام الزبل )مانعات الن�صاخ(.
واأو�صح اأن الوزارة قامت بتوفري وتوزيع امل�صائد اخلا�صة بالذباب 
امل�صكلة  اأجل تخفيف  للذباب من  الغذائية اجلاذبة  املنزيل والطعوم 

من خال ال�صتعانة باجلهات ذات العاقة مثل �صلطة وادي الأردن.
مناطق  جميع  يف  احلملة  تنفيذ  يف  م�صتمرة  ال��وزارة  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صونة اجلنوبية حتى نهاية �صهر ني�صان و�صتبداأ بتنفيذها يف مناطق 

اأخرى بوادي الأردن خال الفرتة املقبلة �صمن خطة املكافحة.

*عمان 
اجلوية  الأر�صاد  دائرة  مع  تفاهم  مذكرة  البيئة  وزارة  يف  وقعت 
الأردنية واملركز الوطني للبحوث الزراعية وقعها عن الوزارة ، الأمني 
العام الدكتور حممد اخل�صا�صنة، وعن املركز مديره العام الدكتور نزار 
حداد ومدير اإدارة الأر�صاد اجلوية املهند�س رائد ال خطاب. وتهدف 
املذكرة اىل تنظيم ت�صغيل نظام حتذير للمزارعني يف املناطق اله�صة 
التغري املناخي، حيث ي�صت�صيف  للت�صدي والتكيف مع ظاهرة  مناخيا 
الأر�صاد  دائرة  وتقوم  النظام  هذا  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز 
يف  النظام  لعمل  الازمة  املناخية  باملعلومات  النظام  بتزويد  اجلوية 
اإطار برنامج التكييف الوطني الذي ت�صرف على تنفيذه وزارة البيئة. 
الوزارة حتر�س على  اإن  البيئة الدكتور معاوية الردايدة  وقال وزير 
العمل امل�صرتك ملواجهة ظاهرة التغري املناخي مع ال�صركاء واملعنيني، 
م�صريا اإىل اأن الوزارة اأخذت على عاتقها تطوير نظام اإنذار للمزارعني 
اجلمعية  مع  بالتعاون  املناخي  التغري  ظاهرة  مع  التكيف  اإط��ار  يف 
العلمية امللكية، �صمن م�صروع زيادة مرونة املجتمعات الفقرية واله�صة 
لتاأثريات تغري املناخ يف الأردن ، من خال ا�صتخدام و�صائل تكنولوجيا 
املعلومات كاأداة متكني لزيادة فعالية التكيف مع التغري املناخي ، املدار 

من وزارة التخطيط بتمويل من �صندوق التكيف.

مشاريع استثمارية لتحسين 
االيرادات المالية لبلدية شيحان  

  
*الكرك 

البلدية  ان  املجايل،  الكرك منري  �صمال  �صيحان  بلدية  رئي�س  اكد 
تعمل على اقامة م�صاريع ا�صتثمارية وتنموية ت�صهم بتخفيف النفقات 

املالية للبلدية ورفع م�صتوى اليرادات وخف�س العجز املايل.
اإن  امل��ج��ايل لوكالة الن��ب��اء الردن��ي��ة )ب���رتا( الرب��ع��اء،  وق��ال 
املجل�س البلدي يعمل �صمن خطة حمكمة تعتمد على ال�صلوب العلمي 
ذات  الحتياجات  ومراعاة  والماكانات  الولويات  �صمن  بالتخطيط 
ان  وبني  للمواطنني.  خدمة  اأف�صل  تقدمي  بهدف  للمنطقة  الولوية 
من اهم امل�صاريع ذات الولوية التي ت�صهم ب�صبط وتخفي�س النفقات، 
هو اقامة جممع متكامل ل�صيانة الليات للبلدية والبلديات املجاورة، 
اململوكة  والليات  املركبات  جلميع  وامليكانيك  ال�صيانة  خدمات  يقدم 
للبلدية، بال�صافة اىل عمل درا�صة �صاملة لتخفي�س فاتورة الكهرباء 
اخلدمات  واق��ع  وح��ول  ال�صم�صية.  الطاقة  على  العتماد  خال  من 
وحت�صني  تطوير  على  حري�صة  البلدية  ان  املجايل،  او�صح  العامة، 
خدماتها، خا�صة مبجال الطرق الرئي�صية والفرعية من خال فتحها 
فيها، بال�صافة اىل  وال�صكاين  العمراين  التو�صع  وتعبيدها، ومواكبة 
اجلهات  مع  والعمل  عام  ب�صكل  النظافة  خدمات  مب�صتوى  الرتقاء 
وزراعة  والربة  الق�صر  داخل  املرورية  الزدحامات  لتخفيف  املعنية 
اجلزر الو�صطية، و�صبط الب�صطات الع�صوائية. وا�صار رئي�س البلدية 
اىل ان من اهم الولويات لديهم حاليا، هو جتاوز البلدية للو�صع املايل 
ال�صعب الذي متر به، مبينا ان عجز موازنة البلدية يقدر بحوايل 2 
عمل  خطط  على  �صلبا  يوؤثر  العجز  هذا  ان  وا�صاف   . دينار  مليون 
وبرامج البلدية، لفتا اىل ان البلدية �صتعمل على اعادة �صبط الكادر 
اآليات الدوام والعمل للحد  الوظيفي لديها لزيادة النتاجية و�صبط 

من الرتهل الداري.
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*كييف
الأوك��ران��ي��ة  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
واملناطق  بوت�صا  بلدة  يف  القتلى  ع��دد  اأن 
اعترب  فيما   ،720 اإىل  ارتفع  لها  املجاورة 

200 اآخرين يف عداد املفقودين.
عن  حت��دث��ت  �صابقة  ح�صيلة  وك��ان��ت 
البلدة  ب��وت�����ص��ا،  يف  قتيل   300 ���ص��ق��وط 
ان�صحاب  اإثر  العا�صمة كييف،  القريبة من 
تنفي  مو�صكو  لكن  منها،  الرو�صية  القوات 

تورط قواتها يف قتل املدنيني هناك.
فيدوروك،  اأناتويل  بوت�صا  عمدة  وذكر 
نيوز"،  "�صكاي  �صبكة  اأوردت  م��ا  بح�صب 

الأرب���ع���اء، اأن���ه ج���رى ال��ع��ث��ور ع��ل��ى 403 
احل�صيلة  ارتفاع  مرجحا  البلدة،  يف  جثة 
هذه  ب��اإزال��ة  الأل��غ��ام  كا�صحات  قيام  بعد 

املتفجرات املزروعة يف الأر�س.
املدعي  مكتب  ق��ال  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
اأح���داث  يف  ينظر  اإن���ه  الأوك�����راين  ال��ع��ام 
وقعت يف مقاطعة بروفاري، التي تقع �صمال 

�صرقي الباد.
على  العثور  ج��رى  املنطقة،  تلك  ويف 
جثث 6 مدنيني قتلوا بطلقات نارية يف قبو 
بقرية �صيفت�صينكوف، ويعتقد الأوكرانيون 
لكن  م�����ص��وؤول��ة ع��ن احل��ادث��ة،  رو���ص��ي��ا  اأن 

الأخرية تنفي �صلتها بذلك.
الرو�صية  ال��ق��وات  اأوك��ران��ي��ا  واتهمت 
ونفت  بوت�صا،  بلدة  يف  "مذبحة"  بارتكاب 
وزارة الدفاع الرو�صية املزاعم الأوكرانية.

املناطق  رو�صيا من بع�س  ان�صحاب  وبعد 
حول كييف، قال رئي�س بلدية بوت�صا، وهي 
بلدة حمررة تقع على م�صافة 37 كيلومرتا 
 300 اإن  كييف،  العا�صمة  غ��رب��ي  �صمال 
الرو�صية  القوات  اأيدي  على  قتلوا  �صخ�س 
على  �صي�صانيني  مقاتلني  �صيطرة  اأث��ن��اء 
اإن  القائلة  املزاعم  رو�صيا  ونفت  املنطقة. 

قواتها قتلت مدنيني يف بوت�صا.

*كييف
فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  �صخر 
زيلين�صكي، الأربعاء، من تاأكيد مو�صكو على 
يرام،  ما  اأن احلرب �صد باده مت�صي على 
فادميري  للرئي�س  ميكن  كيف  مت�صائا 
اأن يكون قد اأقر خطة تنطوي على  بوتن 

عدد كبري من الوفيات من الرو�س؟
كان بوتن قد قال، الثاثاء، اإن رو�صيا 
"النبيلة" و�صتوا�صل  اأهدافها  كل  �صتحقق 
عملية  ت�صميها  م��ا  وهدوء"  تناغم  "يف 

خا�صة.
يف  اإفاداتها  اأح��دث  يف  مو�صكو  وقالت 
25 مار�س اإن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء 
العدد  اإن  اأوك��ران��ي��ا  تقول  فيما  احلملة، 

احلقيقي يقارب 20 األفا.
وقال زيلين�صكي يف كلمة م�صورة: "قيل 
يف رو�صيا مرة اأخرى اإن ما ت�صمى عمليتهم 
اخلا�صة يبدو اأنها ت�صري وفقا للخطة. لكن 
لأكون �صريحا ل اأحد يف العامل ي�صتوعب 
اأن تو�صع من  ملثل هذه اخلطة  كيف ميكن 

الأ�صا�س".
خطة  تو�صع  اأن  ميكن  "كيف  وت��اب��ع: 
من  الآلف  ع�����ص��رات  مقتل  على  تنطوي 
من  �صهر  ع��ن  قليا  يزيد  فيما  جنودهم 
اأن يوافق على مثل هذه  احلرب؟ من ع�صاه 

اخلطة؟"
من  القتلى  ع��دد  كم  زيلين�صكي  و���ص��األ 
بوتن،  لدى  مقبول  �صيكون  الرو�س  اجلنود 

الآلف  ع�صرات  بني  يرتاوح  نطاقا  واأعطى 
يف  فقدت  مو�صكو  اإن  وقال  الآلف.  ومئات 
48 يوما منذ بدء احلرب عددا من الرجال 
من  �صنوات   10 مدى  على  فقدته  ما  يفوق 

احلرب يف اأفغان�صتان بني 1979 و1989.
الذي  الوقت  يف  اإن��ه  زيلين�صكي  وق��ال 
ي�صخر فيه البع�س من الرو�س واإخفاقاتهم 
امليدانية وتقنيتهم املتوا�صعة، فاإنهم لي�صوا 

متعرثين على طول اخلط.

لي�صت كل  اأنه  نفهم  اأن  "يجب  واأ�صاف: 
ال�صاحات..  يف  عالقة  الرو�صية  الدبابات 
بب�صاطة  يفرون  العدو  جنود  كل  ولي�س 
من  جميعهم  ولي�صوا  املعركة.  �صاحة  من 
مي�صكون  كيف  يعرفون  ل  الذين  املجندين 

بالأ�صلحة ب�صكل �صحيح".
واأو�صح: "هذا ل يعني اأن علينا اخلوف 
منهم. اإنه يعني اأنه يجب األ نقلل من �صاأن 

اإجنازات مقاتلينا وجي�صنا".

حرب أوكرانيا.. حصيلة جديدة 
لقتلى بوتشا ومناطق مجاورة

زيلينسكي يعلق على 
»تصريح بوتن«.. بوصلة من السخرية

إدارة بايدن توافق على تزويد 
كييف بمروحيات قتالية

*واشنطن 
الأربعاء،  ليلة  بو�صت" الأمريكية،  "وا�صنطن  نقلت �صحيفة 
عن م�صوؤول رفيع يف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قوله 
لإر�صال  الأخ�صر  ال�صوء  اأعطت  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  اإن 

مروحيات قتالية اإىل اأوكرانيا.
كييف  اإىل  وا�صنطن  �صرت�صلها  التي  القتالية  واملروحيات 
هجمات  لتنفيذ  جو-اأر�س  ب�صواريخ  التزّود  على  قادرة  �صتكون 
اأنه  اآليات مدرعة رو�صية، كما  -وفقا ملا ذكرته ال�صحيفة- �صد 

�صيتم اإر�صال اآليات نقل جند مدرعة للجي�س الوكراين. 
وياأتي هذا التطور بعد �صاعات من اإعان م�صوؤولني اأمريكيني، 
الأم��ريك��ي،  الرئي�س  اإدارة  تعلن  اأن  املتوقع  من  اأن��ه  ل��روي��رتز، 
الهجوم  ل�صد  اإ�صافية لأوكرانيا،  م�صاعدات ع�صكرية  الأربعاء، 

الرو�صي، بقيمة 750 مليون دولر.
و�صيتم متويل امل�صاعدات با�صتخدام �صلطة ال�صحب الرئا�صي، 
مواد  بنقل  ي��اأذن  اأن  الأم��ريك��ي  للرئي�س  مبوجبها  ميكن  التي 
الكونغر�س  موافقة  دون  من  الأمريكية  املخزونات  من  وخدمات 

للتعامل يف حالت الطوارئ.
وقال اأحد امل�صوؤولني اإن القرارات النهائية ب�صاأن امل�صاعدات 

التي �صيتم اإر�صالها ل تزال قيد الدرا�صة.
مليار  اأكرث من 1.7  اإنه قدم  اأيام  الأبي�س قبل  البيت  وقال 
دولر من امل�صاعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الرو�صي 

يف 24 فرباير املا�صي.

قضية فساد »كبرى« 
تهز نيويورك

*نيويورك
�صلم نائب حاكم ولية نيويورك الدميقراطي براين بنجامن 
ق�صية  اإط��ار  يف  قا�ٍس  اأم��ام  ومثل  الفيدرالية،  لل�صرطة  نف�صه 

ف�صاد، وفق ما ذكر مكتب املدعي العام يف بيان.
اجلنوبية  للمنطقة  الأم��ريك��ي  العام  املدعي  مكتب  وق��ال 
ولية  حاكم  نائب  بنجامني،  "بريان  اإن  البيان  يف  لنيويورك 

نيويورك، متهم بالف�صاد وخمالفات اأخرى ذات �صلة".
مكتب  "ق�صد  ع��ام��ا(   45( احل��اك��م  ن��ائ��ب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التحقيقات الفيدرايل يف مانهاتن هذا ال�صباح" ومثل اأمام قا�س 
"ا�صتخدم  باأنه  خ�صو�صا  متهم  املُنتخب  وامل�صوؤول  ف��ي��درايل. 
اأج��ل  م��ن  ال��ولي��ة  ب��رمل��ان  يف  كنائب   2019 ع��ام  منذ  نفوذه"، 
"حتويل اإعانة تديرها الولية )نيويورك( اإىل منظمة ي�صيطر 
عليها م�صتثمر عقاري لقاء تربعات" ل�صالح حملته ليتم انتخابه 

يف عام 2021 كمراقب مايل ملدينة نيويورك.
ومت دفع الإعانة البالغة 50 األف دولر اإىل منظمة ل تبغى 
بنجامني  ُيتهم  كذلك  العقاري.  امل�صتثمر  عليها  ي�صيطر  الربح 
بتقدمي وثائق مزورة عند اإعان تر�صحه ملن�صب نائب احلاكم يف 
انتخابات 2022، و"النخراط يف �صل�صلة من الأكاذيب واخلداع 
ت�صل  ملدة  ال�صجن  عقوبة  يواجه  وهو  الف�صاد".  اآلية  لتغطية 
اإىل 10 �صنوات بتهمة الف�صاد، وما ي�صل اإىل 20 عاًما يف التهم 
من�صب  بنجامن  وتوىل  الوثائق.   تزوير  وخ�صو�صا  الأخ��رى، 
هو�صول  لكاثي  خلفًا  املا�صي  اأغ�صط�س  يف  نيويورك  حاكم  نائب 
اأندرو  �صلفها  ا�صتقالة  الولية نف�صها بعد  اأ�صبحت حاكمة  التي 

كومو املتهم باعتداءات جن�صية.

تحذير أممي من انزالق 
الصومال نحو المجاعة

  
*عمان 

ال�صوماليني  مايني  اأن  م��ن  اأمم��ي��ة،  وك���الت  ع��دة  ح��ذرت 
اجلفاف  ا�صتداد  مع  املجاعة،  نحو  الن��زلق  خلطر  معر�صون 
وارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية ونق�س التمويل ما يجعل 40 باملئة 

من ال�صوماليني على "حافة الهاوية".
وبح�صب املوقع الر�صمي لاأمم املتحدة، اأكدت منظمة الأمم 
املتحدة  الأمم  ومكتب  )ال��ف��او(،  وال��زراع��ة  لاأغذية  املتحدة 
املتحدة  الأمم  و�صندوق  )اأوت�صا(  الإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق 
بيان  يف  العاملي،  الأغ��ذي��ة  وبرنامج  )اليوني�صف(  للطفولة 
تدمري  يف  ي�صتمر  اأم��ده  طال  ال��ذي  اجلفاف  تاأثري  اأن  م�صرتك، 
املوارد  املتزايدة تفوق  واأن الحتياجات  العي�س،  الأرواح و�صبل 
املتاحة للم�صاعدة الإن�صانية. واأ�صار البيان اإىل اأن حوايل 4ر1 
مليون طفل يواجهون �صوء تغذية حاد من الآن وحتى نهاية هذا 

العام، ويعاين 330 األف طفل، من �صوء التغذية احلاد الوخيم.

السعودية: أول بوليصة 
تأمين على اإلبل في العالم

  
*عمان 

د�صن نادي الإبل ال�صعودي، اأول بولي�صة للتاأمني على عمليات 
النقل الربي لاإبل داخل الباد، وهي اأول خدمة من نوعها على 

م�صتوى العامل .
وبح�صب وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س(، اعلن رئي�س نادي 
الليلة  جرى  ال��ذى  التد�صني  حفل  خال  حثلني  بن  فهد  الإب��ل 
املا�صية عن اإطاق اأول بولي�صة للتاأمني على الإبل وهي من�صة 
يف  التعوي�س  عملية  �صتتوىّل  الإبل  نقل  على  متخ�ص�صة  تاأمني 
رحلة  اأثناء  الإب��ل  نفوق  اأو  الطرق  على  ح��وادث  ح��دوث  حال 

النقل وعملية الإركاب والإنزال يف ال�صيارات الناقلة.
املراحل  يف  �صت�صمل  هذه  التاأمني  خدمة  اأن  حثلني  بن  وبني 
والتاأمني  الإب��ل  ت�صيب  التي  الأم��را���س  �صد  التاأمني  القادمة 

ال�صامل على حياتها بهدف املحافظة عليها وعلى اأموال ُمّاكها.
حجم  اأن  القحطاين،  بندر  للنادي  التنفيذي  املدير  واو�صح 
بن�صبة  ريال وينمو  مليار  ال�صعودية يتجاوز 50  الإبل يف  قطاع 
ذوات  )اأي  منت  مليون   1.8 من  اأكرث  ويوجد  �صنوًيا،  باملئة   10
العمر املتو�صط( يف خمتلف مناطق ال�صعودية، لفتا اىل ان هذا 

القطاع ي�صكل رافدًا اقت�صاديًا واعدًا، ودعامة تنموية مهّمة.
التنظيمية،  جهوده  يف  النادي  ا�صتمرارية  القحطاين  واأكد 
وحمّبيها،  الإب��ل  م��ّاك  خلدمة  التطويرية  احللول  وتقدمي 
موؤكدا توفري مناخ وا�صع للقطاع كخدمة )وّثقها( حلفِظ �صالِت 
احلديدة  واخلدمة  اأ�صماِئها،  لتوثيِق  )�صّمها(  ومن�صة  الإب��ل، 
وتاريخية  وطنية  كرثوة  نقِلها،  خدماِت  على  للتاأمنِي  )اأّمنها( 
دون  التاأمني   ، الإب��ل  نادي  واهتماٍم،و�صّهل  عناية  كل  ت�صتحقُّ 
»اأّمنها«  الإبل  تاأمني  ة  من�صّ اإىل  الدخول  عرب  الب�صري  التدخل 
دون  البولي�صة  على  احل�صول  ثم  الر�صوم  ودف��ع  الإلكرتونية 
نقل  الوثيقة  وتغطي  مقره.  حتى  اأو  التاأمينية  ال�صركة  زيارة 
اأو اجلزئية والتكاليف  الكاملة  املوؤمن عليها من اخل�صارة  الإبل 

ذات ال�صلة حني نقلها برًا.

االحتالل يعتقل 19 فلسطينيا 
بالضفة الغربية والقدس المحتلة

  
*رام اهلل 

م��داه��م��ات  حملة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��ال  ق���وات  �صنت 
ال�صفة  يف  خمتلفة  مناطق  يف  وا�صعة  واعتقالت  واقتحامات 
الغربية ومدينة القد�س املحتلة، تخللها اعتقال 19 فل�صطينيا، 
فيما اندلعت مواجهات يف بع�س املناطق اأوقعت اإ�صابات وحالت 

اختناق.
وقال نادي الأ�صري الفل�صطيني، اإن قوات الحتال اقتحمت 
و�صط اإطاق كثيف للنريان مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وبيت 
حلم و�صلفيت وطولكرم وجنني وطوبا�س واأحياء عدة بالقد�س 

ال�صرقية املحتلة واعتقلت املواطنني بزعم اأنهم مطلوبون.
بالر�صا�س  فل�صطينيان  طالبان  اأ�صيب  اخ��رى،  جهة  من 
خال  اختناق،  بحالت  والع�صرات  باملطاط،  املغلف  املعدين 
 – التقنية  فل�صطني  جامعة  حل��رم  الح��ت��ال  ق��وات  اقتحام 

خ�صوري غرب مدينة طولكرم �صمال ال�صفة الغربية. 
وقالت جمعية الهال الأحمر الفل�صطيني، اإن قوة ع�صكرية 
اإ�صرائيلية كبرية من القوات الراجلة داهمت اجلامعة من جهتها 
الغربية املحاذية جلدار ال�صم والتو�صع العن�صري، و�صط اإطاق 
واملطاطية  النارية  والأعرية  للدموع  امل�صيل  ال�صام  الغاز  قنابل 
باملطاط،  اإ�صابتني  عن  اأ�صفر  ما  الفل�صطينيني،  الطلبة  باجتاه 

و16 اإ�صابة بالختناق بالغاز ال�صام امل�صيل للدموع .
من  اجلامعة  ب��اإخ��اء  اجلامعة  اإدارة  قامت  ذل��ك،  واإث���ر   

الطلبة، حفاظا على �صامتهم. 

السيسي يصدر قانونا بشأن 
طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

*القاهرة 
ي�صمح  قانونا  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  اأ�صدر 
من  رحاتها  يف  للطريان"  "م�صر  طائرات  ب�صمان  املالية  لوزير 
واإىل مطارات رو�صيا، لتاأمينها �صد اأخطار احلروب والختطاف 

وكذلك احلوادث.
"م�صر  �صركة  اإع��ان  مع  تزامنا  اجلديد  القانون  وي��اأت��ي 
ومو�صكو  القاهرة  بني  املبا�صرة  رحاتها  ا�صتئناف  للطريان"، 
رحاتها  علقت  للطريان" قد  "م�صر  وكانت  اجلمعة.   من  بدءا 
اإىل رو�صيا يف اأوائل مار�س املا�صي، ب�صبب م�صاكل يف التاأمني على 

الطائرات.

* اخلرطوم
ح����ددت الآل���ي���ة ال��ث��اث��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة 
والدولية امل�صرتكة حلل الأزمة ال�صيا�صية يف 
ال�صودان 4 ق�صايا اأ�صا�صية للحوار بني خمتلف 
التو�صل لتفاق  اإمكانية  اإىل  املكونات ملمحة 

يف وقت وجيز.
املتحدث  باعي�س  حممد  ال�صفري  ووع��د 
الر�صمي با�صم الآلية التي ت�صم الأمم املتحدة 
والحت����اد الإف��ري��ق��ي وجم��م��وع��ة الإي��غ��اد، 
القريب  يف  �صارة"  "اأخبار  ب�صماع  ال�صودانيني 
عقب  الآلية  عن  �صدر  بيان  بح�صب  العاجل؛ 
ال�صيادة  جمل�س  برئي�س  ممثليها  جمع  لقاء 

ال�صوداين الثنني.
الرئي�صية  الق�صايا  اإن  باعي�س  وق���ال 
ت�صمل  اجل��اري��ة  امل�صاعي  عليها  تركز  التي 
معايري  على  والتفاق  الد�صتورية  الرتتيبات 
اإ�صافة  ال�����وزراء،  رئي�س  لخ��ت��ي��ار  حم���ددة 
لاحتياجات  للت�صدي  برنامج  ب��ل��ورة  اإىل 
العاجلة، وجدول زمني حمدد بدقة لإجراء 

النتخابات.
املناخ  توفري  وجوب  على  الآلية  و�صددت 
راأ�صها رفع  املائم لإجناح جهود احلوار وعلى 
حالة الطوارئ واإطاق �صراح جميع املعتقلني 
املقيدة  القوانني  كافة  واإل��غ��اء  ال�صيا�صيني، 

انتهاكات  ح���دوث  ع��دم  و���ص��م��ان  للحريات 
حلقوق الإن�صان.

�صقة  ت��ب��دو  الآخ�����ر؛  اجل��ان��ب  يف  ل��ك��ن 
تزال  ل  ال�صودانية  الأط���راف  بني  اخل��اف 
يف  احلل  فر�س  من  كثريا  يقل�س  مما  �صا�صعة 
املبادرات  من  عدد  حول  مت�صاعد  جدل  ظل 
امل��ط��روح��ة وال��ت��ي ك��ان اآخ��ره��ا ت��ل��ك التي 
يف  ال�صريك  ال��ث��وري��ة  اجلبهة  ع��ن  ���ص��درت 

احلالية. ال�صلطة 
املركزي  املجل�س  يف  م�صوؤول  م�صدر  واأك��د 
لقوى احلرية والتغيري اأن ال�صبب يف عدم قدرة 
املجل�س على اخلروج برد وا�صح حول املبادرة 
التي طرحتها اجلبهة الثورية الأ�صبوع املا�صي 
كبرية  وتباينات  خ��اف��ات  وج��ود  اإىل  يعود 
الثورية  اجلبهة  من  واملوقف  امل��ب��ادرة  ح��ول 
امل�صهد  يف  اجلمود  حالة  ا�صتمرار  مع  نف�صها؛ 

ال�صيا�صي املعقد يف الباد.
اأحد  يف  كبري  قيادي  وهو  امل�صدر  واأو�صح 
والتغيري  احل��ري��ة  ل��ق��وى  املكونة  الأح����زاب 
الثورية  اجلبهة  وج��ود  اأن  ي��رى  البع�س  اإن 
ب�صبب  والتغيري  احلرية  لقوى  حرجا  ي�صبب 
اأعقاب  يف  ت�صكلت  التي  ال�صلطة  يف  م�صاركتها 

اإجراءات اخلام�س والع�صرين من اأكتوبر.
التي ت�صود  امل�صدر بحالة الرتباك  واأقر 

لكنه  عموما؛  ال�صودان  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد 
قال ملوقع �صكاي نيوز عربية اإن هنالك قا�صم 
التم�صك  ال�صارع وهو  م�صرتك يجمع بني قوى 
م�صاركة  اأي  ورف�س  امل��دين  للحكم  بالعودة 

للجي�س يف ال�صلطة النتقالية.
ح����ددت الآل���ي���ة ال��ث��اث��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة 
والدولية امل�صرتكة حلل الأزمة ال�صيا�صية يف 
ال�صودان 4 ق�صايا اأ�صا�صية للحوار بني خمتلف 
التو�صل لتفاق  اإمكانية  اإىل  املكونات ملمحة 

يف وقت وجيز.
من  الثورية  اجلبهة  موقف  اأن  اإىل  واأ�صار 
وغري  "غام�س"  الأخ��رية  اجلي�س  اإج���راءات 
حزبه  دف��ع  ما  وه��و  ال�صارع،  روؤي��ة  مع  مت�صق 
النظر  لإع��ادة  وا�صعة  م�صاورات  يف  للدخول 
والتغيري  احلرية  قوى  تخالف  من  املوقف  يف 
ال���ذي ���ص��ارك يف ال��ث��ورة ال��ت��ي اأط��اح��ت يف 
ابريل 2019 بنظام املوؤمتر الوطني - اجلناح 

ال�صيا�صي لاإخوان.
وتزايدت املخاوف خال ال�صاعات املا�صية 
جمددا  ال�صيا�صي  للم�صهد  الإخ��وان  عودة  من 
بينها  من  بارزة  قيادات  اإطاق  بعد  خ�صو�صا 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأ���ص��ب��ق اإب��راه��ي��م غندور 
واملتهمني  التنظيم  يف  املت�صددين  من  وع��دد 

بعمليات ف�صاد وا�صعة.

*وكاالت 
ن��ي��وي��ورك،  يف  ف��درال��ي��ة  حمكمة  ق�صت 
ب�صجن اأمريكي مّتهم باأّنه قر�صان معلوماتية 
عن  تزيد  مل��ّدة  امل�صفرة  العمات  يف  وخبري 
ن�صائح  بتقدميه  اأق��ّر  بعدما  �صنوات،  خم�س 
على  للتحايل  ال�صمالية  ل��ك��وري��ا  م��ال��ي��ة 

العقوبات الدولية.
ع��ام��ًا(   39( غريفيث  ف��ريج��ي��ل  واأق����ّر 
بذنبه بالّتهم املوّجهة اإليه من اأجل تخفيف 
اإىل  ت�صل  اأن  املمكن  من  ك��ان  التي  عقوبته 

ال�صجن لفرتة 20 �صنة.
مانهاتن  حمكمة  يف  العام  املّدعي  وق��ال 
اإّن  ب��ي��ان،  يف  ويليامز،  دام��ي��ان  ال��ف��درال��ي��ة 
املحكمة ق�صت ب�صجن غريفيث ملدة 63 �صهرًا.
من  ت�صّكل  ال�صمالية  "كوريا  اأّن  واأ�صاف 
وقد  القومي،  لأمننا  تهديدًا  �صّك  اأدنى  دون 
اأثبت النظام )يف بيونغ يانغ( مرارًا وتكرارًا 

اأّن ل �صيء مينعه من انتهاك قوانيننا".
"اعرتافه  غريفيث:  ع��ن  البيان  ون��ق��ل 
كوريا  تفلت  حتى  ت�صّرف  باأّنه  املحكمة  اأمام 
ال�صمالية من العقوبات املفرو�صة عليها ملنعها 

من حيازة �صاح نووي".
اآخرين  ولوحق غريفيث بتهمة العمل مع 
يف  مالية  بخدمات  ال�صمالية  كوريا  لتزويد 

النظام  وم�صاعدة  امل�صفرة،  العمات  جم��ال 
ال�صيوعي على الإفات من العقوبات الدولية 
ال�صمالية  كوريا  وبزيارته  عليه  املفرو�صة 

لهذه الأغرا�س.
كان  اأمريكي  كومبيوتر  خبري  وغريفيث 
يعي�س يف �صنغافورة، واأوقف يف نوفمرب 2019 
يف مطار لو�س اأجنلي�س، بعد ح�صوره موؤمترًا يف 

بيونغيانغ قبل ب�صعة اأ�صهر من ذلك.

لعقوبات  اخلا�صعة  ال�صمالية  وك��وري��ا 
النووية  ب��راجم��ه��ا  ب�صبب  ���ص��دي��دة  دول��ي��ة 
وال�����ص��اروخ��ي��ة، مم��ن��وع��ة مب��وج��ب ق���رارات 
اأ���ص��دره��ا جمل�س الأم���ن ال���دويل م��ن اإج��راء 

جتارب �صاروخية بال�صتية.
فقد  الأممية  العقوبات  من  الرغم  وعلى 
ع�صر  نحو  العام  مطلع  منذ  بيونغيانغ  اأج��رت 

جتارب من هذا النوع.

السودان.. اآللية الدولية
 تحدد 4 مسارات للحوار

سجن أميركي قّدم لكوريا الشمالية 
نصائح بشأن العمالت الرقمية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة



*

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

 الخميس  )14( نيسان 2022
5العدد )2235( رياضة

*وكاالت
باإق�صاء  م��دوي��ة  مفاجاأة  ف��ي��اري��ال،  حقق 
بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
الإياب  مباراة  يف   ،1-1 معه  بالتعادل  الثاثاء، 

التي اأقيمت على ملعب األيانز اأرينا.
الذهبي،  للمربع  الإ�صباين  الفريق  وتاأهل 
فاز  حيث   ،)1-2( املباراتني  مبجموع  فوزه  بعد 

ذهاًبا يف معقله بهدف دون رد.
ه�����دف ب����اي����رن ج�����اء ب�����اأق�����دام روب�����رت 
ياأتي  اأن  قبل   ،52 الدقيقة  يف  ليفاندوف�صكي 
�صامويل  عرب   88 الدقيقة  يف  فياريال  من  الرد 

ت�صوكويزي.
عدم  يف  الوا�صحة  رغبته  ب��اي��رن،  واأظ��ه��ر 
ترجمه  ما  وهو  البداية،  منذ  الوقت  اإ�صاعة 

بفر�صة خطرية يف غ�صون دقيقتني.
وت�صلم مولر، عر�صية خطرية من �صاين، قبل 
احلكم  لكن  رويل،  احلار�س  يد  يف  ي�صددها  اأن 

امل�صاعد اأ�صار بعدها لوجود ت�صلل.
اأم��ام  الأي���دي  مكتوف  ف��ي��اري��ال  يقف  ومل 
ت�صديدة  مورينو،  وج��ه  بل  الأر����س،  اأ�صحاب 

ي�صارية بعيدة املدى، �صلت طريق املرمى.
اخلطورة  غابت  ال�صاخنة،  البداية  ورغ��م 
بافارية  �صيطرة  و�صط  دقائق  لعدة  املرمى  عن 
راأ�صية  ب�صربة  مو�صيال  ظهر  حتى  �صلبية، 
قوية، اإل اأن الكرة ا�صتقرت بني اأح�صان حار�س 

فياريال.
وكاد فياريال اأن ي�صطاد �صباك بايرن بهدف 
الذي  داجنوما،  عند  انتهت  خاطفة  هجمة  من 
اقتحم منطقة اجلزاء قبل اأن يخطئ الت�صديد 

ومتر الكرة بجوار القائم.
ت�صلم  الأول،  ال�����ص��وط  حل��ظ��ات  اآخ���ر  ويف 
البافاري،  مورينو، متريرة داخل منطقة جزاء 
ال�صباك  يف  ي�صدد  اأن  قبل  لنف�صه  الكرة  ليمهد 

من اخلارج.
بعدما  مثرية،  جاءت  الثاين  ال�صوط  بداية 
ال�صيوف،  �صباك  هز  من  قريًبا  اأوباميكانو  كان 
اأمامه داخل منطقة اجلزاء،  الكرة  بعدما وجد 

ليقابلها بت�صديدة اأعلى العار�صة.

وبعد دقائق معدودة، ا�صتغل بايرن خطاأ من 
لعبي فياريال اأثناء التح�صري لإحدى الهجمات، 
قدمي  عند  انتهت  التي  الكرة  ا�صتخا�س  ليتم 
اأر�صية  ت�صديدة  الأخري  ليطلق  ليفاندوف�صكي، 
داخل  اإىل  وحتولت  بالقائم  ارتطمت  زاحفة 

املرمى، م�صجًا هدف تقدم اأ�صحاب الأر�س.
وتقدم هرينانديز نحو منطقة جزاء الفريق 

بالدقة  تكن  مل  قوية  ت�صويبة  مطلًقا  ال�صيف، 
الكافية، لتمر فوق العار�صة.

بايرن  تقدم  تعزيز  فر�صة  مولر  واأ���ص��اع   
داخل  �صاين  من  متقنة  عر�صية  و�صلته  بعدما 
مرت  راأ�صية  ب�صربة  الكرة  ليقابل  املنطقة، 
مرتدة  هجمة  فياريال،  و�صن  القائم.   بجوار 
للمباراة  الأ���ص��ل��ي  ال��وق��ت  نهاية  قبل  �صريعة 

البديل  نحو  متريرة  مورينو  لري�صل  بدقيقتني، 
ت�صوكويزي، الذي قابل الكرة بت�صديدة مبا�صرة 

نحو ال�صباك، ف�صل مانويل نوير يف الت�صدي لها.
   ومل ي�صتطع بايرن ميونخ، تعوي�س الهدف 
القاتل، لتمر الدقائق دون اأن ينجح يف الو�صول 
على  التاأهل  ببطاقة  ظفر  ال��ذي  �صيفه،  ملرمى 

ح�صابه.

*وكاالت
قيادة  حتت  الكروية  اإجنازاته  اأغلب  م�صر،  منتخب  حقق 
املدرب الوطني، وعلى راأ�صها ح�صد لقب كاأ�س الأمم الأفريقية 
ح�صن  م��ع  و2010  و2008   2006 اأع���وام  متتالية  م��رات   3

�صحاتة.

بلقب  والتتويج   ،1990 ملونديال  الفراعنة  منتخب  وتاأهل 
كاأ�س الأمم الأفريقية 1998 مع الراحل حممود اجلوهري.

قيادة  حتت  امل�صري  للمنتخب  امل�صرف  التاريخ  دفع  ورمبا 
املحلي مرة  امل��درب  امل�صري، لإع��ادة  الوطني، الحت��اد  امل��درب 
كارلو�س  للربتغايل  ق�صرية  جتربة  بعد  للواجهة،  اأخ���رى 
كريو�س ا�صتمرت ملدة 7 اأ�صهر، ومل ت�صفر عن التاأهل للمونديال 

اأو التتويج بلقب الكان.
فنًيا  مديًرا  ج��ال  اإيهاب  تعيني  امل�صري،  الحت��اد  وق��رر 
للفراعنة خلًفا لكريو�س، لكن هذه اخلطوة اأثارت اجلدل على 

النحو التايل: 

مدرب بال بطولة 
اأي  التدريبية،  م�صريته  ط��وال  ج��ال،  اإي��ه��اب  يحقق  مل 
بطولة عك�س ما حدث مع مدربني وطنيني �صابقني تولوا قيادة 

الفراعنة بعد م�صوار تدريبي مميز.
الأهلي،  مع  البطولت  حقق  اجلوهري  حممود  الراحل 
وحم�صن �صالح قاد الإ�صماعيلي للتتويج بالدوري، كما اأن ح�صن 
�صحاتة قاد منتخب ال�صباب لأمم اأفريقيا، بخاف اأنه جنح يف 

قيادة املقاولون للبطولت.
املهمة  توىل  لكنه  غريب،  �صوقي  ال�صتثناء،  يكون  ورمبا 
ال�صباب،  ملنتخب  ومدرًبا  �صحاتة  حل�صن  م�صاعًدا  كان  بو�صفه 

وله تاريخ من العمل يف املنتخبات الوطنية.
قيادة  التدريبية،  اإجنازاته  اأكرب  كانت  جال  اإيهاب  لكن 
املقا�صة لو�صافة الدوري لأول مرة يف تاريخه، وحتى جتربته 

مع الزمالك مل تكن ناجحة ومل ت�صتمر طويًا.
جال  اأن  يوؤكدون  اجلديد،  املنتخب  مدرب  عن  املدافعون 
الزمالك،  �صوى  الكاملة  بالإمكانيات  فريق  على  يح�صل  مل 

والتجربة كان ق�صرية ومل تكتمل.
وبخ�صو�س برياميدز، فالفريق ي�صري الآن بخطى ثابتة يف 
لقب  على  ا  اأي�صً يناف�س  اأنه  بخاف  بالدوري،  ال�صدارة  �صباق 

كاأ�س الكونفيدرالية. 

السيطرة على النجوم 
التعامل  يف  �صعوبة  �صيواجه  جال  اإيهاب  اأن  البع�س  يرى 
مع النجوم وال�صيطرة عليهم، لكن البع�س الآخر يرى اأن جال 

مدرب ذكي، وي�صتطيع التعامل بهدوء مع لعبيه.
هذا  برياميدز  لعبي  على  كلمته  ج��ال،  اإي��ه��اب  وفر�س 
ب�صكل  وتعامل  الاعبني،  ه��وؤلء  اأغلب  جنومية  رغم  املو�صم 

مميز دون حدوث م�صاكل اأو اأزمات داخل غرف املاب�س. 

حتديات قادمة 
على  عديدة،  حتديات  مواجهة  يف  ج��ال،  اإيهاب  �صيكون 
راأ�صها الت�صفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 2023.
ملنتخب  وخمتلفة  قوية  ب��داي��ة  لتقدمي  ج��ال  وي�صعى 
م�صر حتت قيادته يف م�صوار الت�صفيات، الذي يبداأ يف يونيو/

حزيران املقبل، من اأجل �صمان التاأهل �صريًعا للكان.
التحدي الأكرب �صيكون جتديد دماء منتخب م�صر، خا�صة 
وبالتايل  عاًما،  الثاثني  اأعتاب  على  احلايل  اجليل  اأغلب  اأن 

�صيكون املنتخب بحاجة ل�صم عنا�صر واعدة.

ريال مدريد يخمد ثورة تشيلسي 
ويبلغ نصف نهائي التشامبيونزليج

*وكاالت
الأوزبكي،  نا�صاف  اأمام  املا�صية  مباراته  �صفحة  الوحدات،  طوى 
والتي خ�صرها 0-2 �صمن املجموعة اخلام�صة، التي ت�صت�صيفها مدينة 

الدمام ال�صعودية.
ال�صد  ملواجهة  تدريبية  ح�صة  الثاثاء،  م�صاء  الوحدات،  وخا�س 
املجموعات  دور  من  الثالثة  اجلولة  يف  املقبل،  اجلمعة  يوم  القطري، 

لدوري اأبطال اآ�صيا.
اأمام  الرئي�صية  الت�صكيلة  �صمن  �صاركوا  ممن  الاعبون  واأج��رى 

نا�صاف، لا�صت�صفاء يف �صالة اجليم، نظري اجلهد البدين املبذول.
اأ�صرف اجلهاز الطبي، على  الر�صمي للوحدات، فقد  املوقع  وح�صب 
اجلهاز  بيد  املتاحة  احللول  من  ليكون  طه،  اأب��و  مهند  املتاألق  جتهيز 

الفني اأمام ال�صد.
اإ�صابته،  اأبو طه، مراًنا منفرًدا، و�صط  حت�صن و�صع  وخا�س مهند 

التي حرمته من امل�صاركة اأمام الفي�صلي ونا�صاف.

*وكاالت
الفني،  مديره  ا�صتقالة  على  الأرب��ع��اء،  فجر  الرمثا،  ن��ادي  واف��ق 
مراد احلوراين، الذي مت تعيينه مبن�صبه قبل بداية املو�صم الكروي 

اجلديد.
وكتب رئي�س نادي الرمثا خالد الزعبي عرب ح�صابه على في�صبوك 
اليوم الأربعاء: "مت قبول ا�صتقالة مدرب نادي الرمثا مراد احلوراين".
وجاءت ا�صتقالة احلوراين بعد يوم من خ�صارة فريقه الرمثا اأمام 

الفي�صلي بهدف وحيد يف م�صتهل م�صواره يف بطولة دوري املحرتفني.
الفني  اجلهاز  يف  عاما  مدربا  املا�صي  املو�صم  عمل  احل��وراين  وكان 
دوري  بطولة  بلقب  الفريق  توج  حيث  فيليب  اأمني  العراقي  بقيادة 

املحرتفني.
وقاد احلوراين الرمثا يف املو�صم اجلديد لنهائي بطولة درع الحتاد 

حيث خ�صر اأمام الفي�صلي بهدف.
وجنح احلوراين يف قيادة الرمثا موؤخرا لإحراز لقب كاأ�س ال�صوبر 

بعد الفوز على الفي�صلي بهدفني دون رد.

نقطة تاريخية لمغير 
السرحان في الدوري األردني

*وكاالت
�صجل مغري ال�صرحان، تعادًل تاريخًيا اأمام �صحاب بنتيجة 2-2، يف 
املواجهة التي جرت م�صاء الثاثاء، على �صتاد عمان الدويل، يف ختام 

اجلولة الأوىل لدوري املحرتفني الأردين.
يف  ال�صرحان  ملغري  الأوىل  التاريخية  امل�صاركة  ه��ذه  وتعترب 

امل�صابقة، بعدما �صعد موؤخًرا مل�صاف الأندية املحرتفة.
تقدم �صحاب بهديف كالديرون يف الدقيقتني 22 و61، قبل اأن ينجح 
مغري ال�صرحان يف تعديل النتيجة عن طريق اأحمد �صديفات وح�صام 

الزيود يف الدقيقتني 66 و72.
ورفع مغري ال�صرحان و�صحاب، ر�صيد كل منهما اإىل نقطة يف جدول 

ترتيب الدوري.
مت  بعدما  مواجهات،   5 اإقامة  �صهدت  قد  الأوىل  اجلولة  وكانت 
تاأجيل لقاء الوحدات اأمام ال�صلط اإىل وقت لحق، نظًرا مل�صاركته يف 

دوري اأبطال اآ�صيا.

*وكاالت
املدربني  جلميع  تدريبية  ور�صة  اإقامة  عن  اليد  كرة  احتاد  اأعلن   
التابعة  والرباعم،  الواعدين  مراكز  تدريبات  على  ي�صرفون  الذين 
الأملاين  اخلبري  وباإ�صراف  املقبل،  اأيار  و14   13 يومي  وذلك  لاحتاد، 

الذي يعمل بالحتاد حاليا فولفغانغ لوفاك.
تاأتي  الور�صة  اإن  املن�صي،  تي�صري  الدكتور  الحت��اد،  رئي�س  وق��ال 
�صمن برامج يعتمد عليها الحتاد لتطوير امل�صتوى الفني العام ملراكز 
املدربني  خال  من  اململكة،  مناطق  يف  املنت�صرة  والرباعم  الواعدين 
ت�صهد  وقت  يف  التدريبية  الور�صة  اإقامة  اإىل  م�صريا  فيها،  العاملني 
نتيجة تدريبات ومباريات يقيمها  ن�صاطا كبريا  الواعدين  فيه مراكز 
من  الكثري  ظهور  بعد  جناحها  اأك���دت  جتمعات  �صكل  على  الحت���اد 
واعد  مب�صتقبل  تب�صر  مب�صتويات  والأطفال  الاعبني  من  امل�صاركني 

للعبة.
وتت�صمن الور�صة حما�صرات تناق�س: التطور البيولوجي لاأطفال 
وتاأثريه على التدريب، واأهداف التعليم الأ�صا�صي حتى نهاية مرحلة 
الأ�صا�صي  والتدريب  والواعدين،  للرباعم  اللعب  واأ�صكال  الواعدين، 
اإىل  اإ�صافة   ،)C( الثالث  للم�صتوى  الأمل���اين  الحت��اد  يف  للمدربني 
الرموز،  با�صتخدام  للتدريب  التح�صري  على  ترتكز  عملية  تطبيقات 

واحلالت الدفاعية والهجومية.

*وكاالت
ج��رار،  واإب��راه��ي��م  الطراونة  حممد  الأردن��ي��ان  احلكمان  توجه 
الثاثاء، اإىل الدوحة، بهدف اإدارة مباريات الدور قبل النهائي لكاأ�س 

قطر يف كرة ال�صلة.
كذلك يغادر غًدا الأربعاء، احلكم الدويل حممد فوزي اإىل املنامة، 

لإدارة عدة لقاءات يف الدوري البحريني.
نظًرا  الأردن��ي��ة،  ال�صلة  كرة  حلكام  اخلارجية  املهام  هذه  وتاأتي 
اأو  القاري  امل�صتوى  على  �صواء  بها  يتمتعون  التي  واخل��ربة  للكفاءة 
الدويل. وينتظر اأن يعود هوؤلء احلكام بعد انتهاء مهمتهم اخلارجية 
اإىل الأردن، للم�صاهمة يف اإدارة مباريات الدور النهائي للدوري املمتاز، 

والذي يجمع الوحدات والأرثوذك�صي.

اتحاد اليد يعلن عن إقامة ورشة 
لمدربي مراكز الواعدين والبراعم

مهام خارجية لحكام 
كرة السلة األردنية

إيهاب جالل.. مدرب بال بطولة 
يحلم بالمجد مع الفراعنة

لدغة فياريال تطرد
 بايرن ميونخ خارج أبطال أوروبا

*وكاالت
لن�صف  ت��اأه��ل��ه  م��دري��د،  ري���ال  ح�صم 
اخل�صارة  رغم  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  نهائي 
اإياب دور  الثاثاء، يف  ت�صيل�صي،  اأمام   3-2

الثمانية على ملعب �صانتياجو برنابيو.
وتاأهل ريال مدريد، بنتيجة )5-4( يف 
جمموع املباراتني، حيث حقق الفوز ذهاًبا 
بنتيجة )3-1(، يف معقل البلوز �صتامفورد 

بريدج.
و���ص��ي��واج��ه ري���ال م���دري���د، يف امل��رب��ع 
�صيتي  مان�ص�صرت  ب��ني  امل��ت��اأه��ل  ال��ذه��ب��ي، 

واأتلتيكو مدريد.
ورودي��ج��ر  م��ون��ت  لت�صيل�صي،  �صجل 
بينما  و75،  و51   15 الدقائق  يف  وفرينر 
يف  وبنزميا  رودريجو  مدريد،  لريال  �صجل 

الدقيقتني 80 و96.
ال��ري��ال،  م��ن  ب�صغط  امل���ب���اراة  ب����داأت 
للمريجني،  ح��رة  ركلة  احلكم،  واحت�صب 
لكن  بنزميا  نفذها  املنطقة،  ح��دود  على 
الدقيقة  يف  املرمى  اأعلى  مرت  ت�صديدته 

.11
يف  لت�صيل�صي  الت�صجيل  مونت،  وافتتح 
الدقيقة 15، حيث تلقى متريرة يف العمق 
من زميله فرينر، و�صدد مبا�صرة اأ�صفل ي�صار 

احلار�س كورتوا.
منطقة  داخ��ل  من  ك��رة  مونت،  و�صدد 
املطلوبة،  بالقوة  تكن  مل  لكنها  اجل��زاء، 

يف  ب�صهولة  ك���ورت���وا  ب��ه��ا  اأم�����ص��ك  ح��ي��ث 
الدقيقة 18.

حدود  على  قوية  كرة  بنزميا،  و�صوب 
بتياجو  ارتطمت  لكنها  اجل��زاء،  منطقة 
�صيلفا وحتولت اإىل ركنية يف الدقيقة 23.

مرت  ت�صويبة  كوفا�صيت�س،  واأر���ص��ل 
 ،28 الدقيقة  يف  مدريد  ريال  مرمى  اأعلى 
خ��ارج  م��ن  قوية  ك��رة  كا�صيمريو،  و���ص��دد 

املنطقة، مرت اأعلى املرمى.
ت�صويبة  رودي��ج��ر،  اأنطونيو  واأر���ص��ل 
بجانب  م��رت  املنطقة،  خ���ارج  م��ن  ق��وي��ة 
لينتهي   ،35 الدقيقة  يف  الأي�صر،  القائم 

ال�صوط الأول بتقدم ت�صيل�صي بهدف.
اأ���ص��اف  ال��ث��اين،  ال�صوط  ب��داي��ة  وم��ع 
يف  لت�صيل�صي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  رودي���ج���ر 
نفذها  ركنية  رك��ل��ة  فمن   ،51 الدقيقة 
مونت، و�صلت اإىل روديجر داخل املنطقة، 
ي�صار  اأ�صفل  بالراأ�س  و�صدد  ارتقى  وال��ذي 

كورتوا.
لزميله كاي هافريتز  ومرر مونت، كرة 
يف  ك��رة  الأخ���ري،  و���ص��دد  املنطقة،  داخ���ل 
ال�����ص��ب��اك اخل��ارج��ي��ة مل��رم��ى ك���ورت���وا يف 
األون�صو،  ماركو�س  و�صجل   .56 الدقيقة 
 ،64 الدقيقة  يف  لت�صيل�صي  الثالث  الهدف 
يد  مل�صة  وج��ود  بداعي  األغاه  احلكم  لكن 

على لعب البلوز قبل ت�صجيل الهدف.
ت�صجيل  من  بنزميا  العار�صة،  وحرمت 

راأ�صية  ك��رة  ���ص��دد  حيث  الأول،  ال��ه��دف 
ارت��ط��م��ت ب��ع��ار���ص��ة م��رم��ى م��ي��ن��دي، يف 

الدقيقة 65.
الثالث  ال��ه��دف  ف��رين��ر،  تيمو  واأ���ص��اف 
للبلوز يف الدقيقة 75، حيث تلقى متريرة 
من كوفا�صيت�س، وراوغ دفاع املريجني، قبل 
اأن ت�صكن  مل�صت كورتوا قبل  اأن ي�صدد كرة 

ال�صباك.
مرمى  ح��ار���س  ك��ورت��وا  تيبو  وت��األ��ق 
من  راأ�صية  لكرة  الت�صدي  يف  مدريد،  ريال 

هافريتز لعب ت�صيل�صي يف الدقيقة 78.
ت�صجيل  يف  رودري��ج��و  البديل  وجن��ح 
الهدف الأول للريال يف الدقيقة 80، حيث 
عرب  الأي�صر  ال��ط��رف  م��ن  عر�صية  تلقى 
اأ�صفل  واح��دة  مل�صة  من  و�صدد  مودريت�س، 

ي�صار ميندي.
الفريقني،  م��ن  امل��ح��اولت  وا�صتمرت 
 ،1-3 البلوز  بتقدم  الأ�صلي  الوقت  لينتهي 

ويتم اللجوء لاأ�صواط الإ�صافية.
وجن���ح ب��ن��زمي��ا يف ت�����ص��ج��ي��ل ال��ه��دف 
اإذ   ،96 الدقيقة  يف  مدريد،  لريال  الثاين 
عرب  الأي�صر  ال��ط��رف  م��ن  عر�صية  تلقى 

فيني�صيو�س، و�صدد اأ�صفل ميني ميندي.
يف  ت�صيل�صي  لعبي  حم���اولت  ورغ��م 
�صمد  املريجني  اأن  اإل  الأخ��رية،  الدقائق 
امل���د الإجن��ل��ي��زي، وجن���ح يف ح�صم  اأم����ام 

التاأهل لن�صف النهائي.

الوحدات يطوي صفحة 
ناساف ويتأهب للسد

الرمثا يوافق
 على استقالة مدربه

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
و���ص��ف��ت ���ص��ي��دات اأع���م���ال امل�����ص��ارك��ة 
باملتوا�صعة  الأردنية  للمراأة  القت�صادية 
والعاملية،  العربية  بالقت�صاديات  مقارنة 
حيث  ع��ق��ود  منذ  مكانها  يف  ت��ت��اأرج��ح  اإذ 
الن�صاط  يف  امل��راأة  م�صاركة  ن�صبة  و�صلت 

13.6باملئة. اىل  باململكة  القت�صادي 
الأنباء  لوكالة  اأعمال  �صيدات  واأكدت 
يف  امل���راأة  م�صاركة  اأن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة 
معدلت  م��ن  يعزز  القت�صادي  الن�صاط 
ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي امل��ن�����ص��ود، م��ن خ��ال 
للفرد،  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  زي���ادة 
ينعك�س  ما  الأ�صرة  دخل  م�صتوى  ويح�صن 

ككل. والقت�صاد  املجتمع  على  ايجابا 
يف  امل������راأة  مت��ك��ني  اأن  اإىل  واأ�����ص����رن 
اإرادة  اإىل  يحتاج  القت�صادية  القطاعات 
الدولة،  م�صتوى  على  حقيقية  �صيا�صية 
الت�صريعات  بع�س  وت��ع��دي��ل  وم��راج��ع��ة 
وال�صمان  العمل  قانوين  مثل  والقوانني، 
النمطية  ال�����ص��ورة  وتغيري  الج��ت��م��اع��ي، 
على  امل���راأة  ق��درة  �صعف  ح��ول  ال�صائدة 
الجتماعية  م�صوؤولياتها  ب��ني  امل��وازن��ة 
باأهمية  املجتمع  توعية  و�صرورة  واملهنية، 
التقليدية،  غ��ري  امل��ه��ن  يف  امل����راأة  دخ���ول 
العمل  ب��اأه��م��ي��ة  نف�صها  امل����راأة  وت��وع��ي��ة 
وبح�صب  املجتمع.  وعلى  عليها  وانعكا�صه 
امل�صاركة  معدل  بلغ  اإح�صائية،  معطيات 
من  الرابع  الربع  يف  لاإناث  القت�صادية 
 53.6 مقابل  باملئة،   13.6 املا�صي  العام 
البطالة  معدل  بلغ  فيما  للذكور،  باملئة 
املا�صي  العام  من  الرابع  الربع  يف  لاإناث 
للذكور.  باملئة   21.4 مقابل  باملئة،   30.7
ال�صمان  اأم��وال  ا�صتثمار  �صندوق  رئي�صة 
ن�صبة  اإن  قالت  ال�صقاف،  الجتماعي خلود 
الن�صاء  ب��ني  العمل  �صوق  م��ن  الن�صحاب 
 )29  -  22( ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  يف  ت���زداد 
ت��زداد  التي  العمرية  ال��ف��رتة  وه��ي  �صنة 
الإناث  على  الأ�صرية  احلياة  اأعباء  فيها 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��زواج والإجن����اب ورع��اي��ة 
بيئات  بع�س  يف  امل��راأة  ت��زال  وما  الأبناء، 
التمييز  من  خمتلفة  اأ�صكال  تواجه  العمل 
والدورات  كالرتقية  اجلوانب  من  عدد  يف 
ال�صقاف  واأ�صافت  والبعثات.  التدريبية 
امل����راأة عن  ع���زوف  ا���ص��ب��اب  اأه���م  م��ن  اأن 
بني  الأج��ور  فجوة  القت�صادية  امل�صاركة 
من  كبرية  �صريحة  عمل  اأن  كما  اجلن�صني، 
الر�صمي  غري  القطاع  يف  العامات  الن�صاء 
فر�س  تقلل  املنظمة  غ��ري  وال��ق��ط��اع��ات 
العامات بها للو�صول اإىل �صبكات احلماية 
الن�صاء  تف�صيل  اإىل  اإ�صافة  الجتماعية، 
ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��ل��ى اخل��ا���س 
وظيفي،  اأم��ان  من  القطاع  يوفره  ملا  نظرا 
الأق��ل  العمل  وت��رية  طبيعة  ع��ن  ناهيك 
يجعله  م��ا  ال��ع��م��ل  ���ص��اع��ات  ل��ع��دد  تطلبا 
الجتماعية  ل��ظ��روف��ه��ن  منا�صبة  اأك���رث 
يعترب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ي���زال  م��ا  بينما 
وغري  الن�صوية  للعمالة  ط���اردا  قطاعا 
ال�صقاف  واأ���ص��ارت  لحتياجاتها.  داع��م 
ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل������راأة  مت��ك��ني  اأن  اإىل 
�صيا�صة  وج��ود  اإىل  يحتاج  القت�صادية 
تت�صمن  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
خال  امل�صتهدفة  امل�صاركة  ن�صب  حتديد 
ومن  القادمة،  ال�صنوات  من  حم��دد  م��دى 
وخطوات  وفرعية  عامة  خطط  و�صع  ثم 
للقيا�س  ومعايري  زمنية  بجداول  حم��ددة 

الن�صب  وحتقيق  ال�صيا�صة  تلك  لتنفيذ 
املوؤ�صرات  درا�صة  �صرورة  مع  امل�صتهدفة، 
على  واملنجز  بالواقع  ومطابقتها  الدولية 
ال�صعف  مواطن  لتحديد  الأردن  م�صتوى 
العمل  �صرورة  واأك��دت  املتاحة.  والفر�س 
امل�صوؤولة  النمطية  ال�صورة  تغيري  على 
قدرة  �صعف  ح��ول  ال�صائد  العتقاد  عن 
م�صوؤولياتها  ب��ني  امل���وازن���ة  ع��ل��ى  امل����راأة 
ذلك  اأن  مبينة  وامل��ه��ن��ي��ة،  الجتماعية 
املوؤ�ص�صات  من  م�صرتكة  جهود  اإىل  يحتاج 
املجتمع  ومنظمات  واخل��ا���ص��ة  الر�صمية 
توعية  ���ص��رورة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل���دين، 
املجتمع باأهمية دخول العمل يف املهن التي 
للمراأة  تقليدية  غ��ري  املجتمع  يعتربها 
العمل  ب��اأه��م��ي��ة  نف�صها  امل����راأة  وت��وع��ي��ة 
ولفتت  املجتمع.  وعلى  عليها  وانعكا�صاته 
العن�صر  يف  ال�صتثمار  اأهمية  اإىل  ال�صقاف 
التدريب  حيث  من  موؤ�ص�صاتنا  يف  الن�صائي 
العدالة  لتحقيق مفهوم  والتعليم  والتاأهيل 
مزيد  اإدخال  اإىل  اإ�صافة  الفر�س،  وتكافوؤ 
لتوفري  الت�صريعات  على  التعديات  م��ن 
على  للتغلب  ل��ل��م��راأة،  دع��م��ا  اأك���رث  بيئة 
بالأبعاد  املرتبطة  وخ�صو�صا  املعيقات 
الج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  وب��ي��ن��ت اأن 
ه��ن��اك ع��اق��ة وث��ي��ق��ة ب��ني مت��ك��ني امل���راأة 
ارتفاع  اأن  حيث  القت�صادية،  والتنمية 
اإىل  ي��وؤدي  للمراأة  القت�صادية  امل�صاركة 
ا�صتدامة،  واأك���رث  اأق���وى  اق��ت�����ص��ادي  من��و 
اإ�صافة اإىل ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل 
ل��ل��ف��رد م���ا ���ص��ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى الق��ت�����ص��اد 
القت�صاد  اأن  ال�صقاف  وت��رى  الأردين. 
الأردين يخ�صر الكثري جراء عدم م�صاركة 
ويعد  واٍف،  ب�صكٍل  العمل  �صوق  يف  امل��راأة 
اأنفقت  ال��ت��ي  ول���اأم���وال  ل��ل��ط��اق��ات  ه���درا 
ووفقا  والتاأهيل،  التعليم  يف  الإن��اث  على 
ن�صب  وت��دين  الإن��اث  بني  البطالة  لن�صب 
وبح�صب  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل����راأة  م�����ص��ارك��ة 
 84.6 ف���اإن  مل��وؤ���ص�����ص�����ات وط��ن��ي��ة  ت��ق��اري��ر 
طاقة  هي  حاليا  املجتمع  طاقة  من  باملئة، 
الإ�صرار  ا�صتمرار  اإىل  �صيوؤدي  ما  معطلة، 
الأردين  لاقت�صاد  الإنتاجية  بالطاقة 
م�صاراتها  وت�صويه  التنمية  جهود  وتاأخري 

وخمرجاتها.
والرئي�صة  املوؤ�ص�صة  اأك��دت  ب��دروه��ا، 
وتطوير  لإدارة  احلرة  لل�صركة  التنفيذية 
ب���دران،  رمي  ال�صابق  وال��ن��ائ��ب  امل�����ص��اري��ع 
م�صاهمة  لزيادة  كافية  فر�س  وجود  عدم 
املراأة يف القت�صاد الأردين، م�صرية اإىل اأن 
الأردن القل ما بني القت�صادات العربية 
اأن  واأ���ص��اف��ت  القت�صادية.  امل�صاركة  يف 
الرتاجع  ا�صباب  ح��ددت  درا���ص��ات  هناك 
وو���ص��ع��ت احل��ل��ول ل��ذل��ك، ل��ك��ن ال��ت��ح��دي 
تفعيل  هو  الأردن��ي��ة  الدولة  اأم��ام  الأك��رب 
وتطبيق هذه احللول، مبينة اأن من اأ�صباب 
ت���دين م�����ص��ت��وى امل�����ص��ارك��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 
املجتمعية  الثقافة  اإىل  ي��ع��ود   ، ل��ل��م��راأة 
الأردين  الق��ت�����ص��اد  و���ص��ع��ف  ال�����ص��ائ��دة، 
الت�صريعات  بع�س  اىل  ا�صافة  عام،  ب�صكل 

والنظمة حدت من هذه امل�صاركة. 
واأو�صحت بدران اأن تدين ن�صب م�صاركة 
املراأة يف الن�صاط القت�صادي يوؤثر ب�صورة 
خا�صة  الأ�صرة  دخل  م�صتوى  على  مبا�صرة 
ال�صعبة  القت�صادية  التحديات  �صوء  يف 
يوؤثر  وب��ال��ت��ايل  املجتمع،  يواجهها  التي 
الأردين،  القت�صاد  منو  على  كبري  ب�صكل 

وع��دم  ل��ل��م��راأة،  امل��ح��دودة  العمل  وف��ر���س 
كاحل�صانات  الأ�صا�صية  اخل��دم��ات  توفر 

وغريها. واملوا�صات 
 ودعت اإىل �صرورة العمل على مراجعة 
العمل  ق��ان��وين  يف  امل���واد  بع�س  وت��ع��دي��ل 
زيادة  يف  للم�صاهمة  الجتماعي  وال�صمان 
الجتماعي،  ال�صمان  يف  امل��راأة  ا�صرتاكات 
الإناث  املوظفني  التقاعد بني  �صن  وتوحيد 
يف  البقاء  على  امل��راأة  لت�صجيع  وال��ذك��ور، 
���ص��وق ال��ع��م��ل. وط��ال��ب��ت ب����دران اجل��ه��ات 
املراأة، وتوفري فر�س  املعنية بدعم ومتكني 
دعم  يف  للم�صاهمة  لها،  وق��وي��ة   واقعية 
م�صيفة  الأردين،  واملجتمع  القت�صاد  ومنو 
اأن الن�صبة الأعلى من البطالة بني الن�صاء، 
هذه  على  اأكرث  ال�صوء  ت�صليط  يتطلب  ما 
تدين  اأ�صباب  حتليل  على  والعمل  الن�صبة، 
من  وال�صتفادة  العمل،  ب�صوق  م�صاركتها 
م�صاركة  وتعزيز  متكني  يف  ال��دول  خربات 

املراأة يف القت�صاد. 
توبز  �صركة  مالكة  قالت  جانبها،  من   
لعزوف  اإن  هنديلة،  لينا  لل�صوكولته 
اأ�صباب  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����ص��ارك��ة 
التي  الأ�صرية  امل�صوؤولية  اأهمها،  عديدة 
لوجود  �صواء  لديها  احلركة  حرية  تقل�س 
الثقافية  واملعايري  بال�صن،  كبار  اأو  اأطفال 
واملعيقات  امل��راأة،  عمل  اجتاه  وال�صلوكية 
التدريب  على  ح�صولها  يف  تواجهها  التي 
املنا�صب واملعلومات اجلديدة، اذ ان عمليات 
التدريب تتم بعد انتهاء �صاعات الدوام ما 
ي�صبب �صعوبة مب�صاركتها نظرا لالتزامات 
الفر�س  قلة  اىل  ا�صافة  عليها،  املرتتبة 
مبوقع  التمييز  اىل  م�صرية  لها،  املتاحة 
ل�صعود  املتاحة  الفر�س  اأن  حيث  العمل، 
للمعيقات  نظرا  قليلة  الوظيفي  ال�صلم 
هنديله،  واأ���ص��اف��ت  اأم��ام��ه��ا.  ت��ق��ف  ال��ت��ي 
يف  ا�صتبعادا  ت�صهد  الأردن  يف  امل���راأة  اأن 
مبينة  القرار،  �صنع  اجتماعات  من  كثري 
ذاتها  هي  امل��راأة  تواجه  التي  امل�صاكل  اأن 
اعطاء  م��ن  ب��د  ول  ال��رج��ل،  ت��واج��ه  التي 
معاجلة  على  والعمل  اخل�صو�صية  امل��راأة 
اإىل �صرورة  . ودعت  بها  املتعلقة  امل�صكات 
اإىل  وحتويلها  الوعود  تنفيذ  على  العمل 
امل��راأة  حل�صول  التاأييد  وح�صد  ال��واق��ع، 
برامج  اإيجاد  على  والعمل  حقوقها،  على 
قدراتها  لزيادة  امل��راأة  وتدريب  تنموية، 
واإمكانياتها، وعمل �صراكات بني القطاعني 
على  احل�صول  اإىل  اإ�صافة  واخلا�س،  العام 
النوع  ح�صب  م�صنفة  وحتليات  املعلومات 
امل�صاكل  م��ع��رف��ة  اأج���ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 
تعاونية  جمعيات  واإن�����ص��اء  وامل��ع��ي��ق��ات، 
ل��ل�����ص��ي��دات الأع���م���ال، وت��وف��ري احل��واف��ز 
على  ل��ل��ح�����ص��ول  مل�����ص��اع��دت��ه��ا  وال���ربام���ج 
الإعام  دور  اأهمية  اىل  اإ�صافة  الئتمان، 
قدوة  ليكّن  ال�صيدات  جناحات  اإب��راز  يف 
لتمكني  املنا�صبة  البنية  واإع��داد  لغريهن، 

املراأة. 
يف  امل���راأة  م�صاركة  م��ن  ال��ف��ائ��دة  وع��ن 
اأن املراأة ت�صتثمر  القت�صاد، بينت هنديله 
اأ�صرتها  على  دخلها  من  باملئة   90 من  اأكرث 
ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  م��ا  امل��ح��ل��ي،  وجمتمعها 
امل��راأة  اأن  م�صيفة  املجتمع،  على  الكبرية 
بالعمل  وتبداأ  امل�صاواة  على  حت�صل  عندما 
وال�صيا�صية  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ن��اف��ع  ف���اإن 

بيتها.  اأبعد من  اإىل  �صت�صل 
)برتا- وعد ربابعه(

سيدات أعمال: المشاركة االقتصادية 
للمرأة تعزز النمو االقتصادي المنشود  

تونس تعمل على تذليل العراقيل 
لتسريع وتيرة االنتقال الطاقي

*عمان )بترا وفانا(
تون�س،  يف  املتجددة  الّطاقات  ل�صتعمالت  البطيء  التقّدم  اإثر 
ل�صنوات، اأدركت ال�صلطات، اأخريا، التحّدي الكامن وراء دفع ا�صتخدام 
هذه الّطاقات، وقّررت تب�صيط الإجراءات للت�صريع يف ن�صق النتقال 

الّطاقي.
اأفريقيا  تون�س  وكالة  اعدته  الذي  القت�صادي  التقرير  وح�صب 
قّررت  )فانا(،  العربية  النباء  وكالت  احتاد  ل�صالح  )وات(،  لاأنباء 
وزارة ال�صناعة والّطاقة واملناجم التون�صية ، يف الأّول من �صهر �صباط 
املا�صي من العام احلايل 2022، اإلغاء نظام الرتخي�س لإنتاج الكهرباء 

باعتماد الّطاقات املتجددة.
نائلة   ، التون�صية  واملناجم  والّطاقة  ال�صناعة  وزي��رة  واأعلنت 
ميغاواط  اأقّل من 1  بالن�صبة لإنتاج  الرتاخي�س  نظام  الغاء  القنجي، 
وعلى املنتج التحّول اإىل ال�صركة التون�صّية للكهرباء والغاز والت�صريح 

لدى ال�صركة بنيته لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات املتجددة.
لأجل  عرو�س  طلبات  اإط��اق  احلايل  العام  خال  تون�س  وتعتزم 
اأعلنت  ما  وهو  املتجددة،  الّطاقات  باعتماد  ميغاواط   1.500 انتاج 
انتقالها  حتقيق  جمال  يف  الباد  تاأخر  عن  عرّبت  الّتي  القنجي،  عنه 

الّطاقي.
الكهرباء ميكن من تزويد 100  من  ميغاواط  اإنتاج 100  اأّن  يذكر 

األف اأ�صرة يف تون�س.
ان م�صاريع اإنتاج الكهرباء ذات ال�صغط العايل واملتو�صط باعتماد 
لرتخي�س  يخ�صع  الّذاتي  الإ�صتهاك  ولفائدة  املتجّددة  الّطاقات 
م�صبق بقرار من الوزير املكلف بالّطاقة، الّذي يتم اتخاذه على �صوء 
راأي جلنة تقنية، وفق ما ين�ّس عليه الف�صل 12 من قانون �صنة 2015 

املتعّلق باإنتاج الكهرباء باعتماد الّطاقات املتجددة.
اإجناز  من  الإنتهاء  بعد  اأخ��رى  تراخي�س  اأي�صا،  الأم��ر،  ويتطلب 
بال�صبكة  وربطها  املتجددة  الطاقات  م��ن  الكهرباء  اإن��ت��اج  وح��دة 
مطابقة  من  التحّقق  بعد  اإّل  ذلك  يتم  ول  الكهرباء  لتوزيع  الوطنية 
الوحدة  هذه  ا�صتغال  اأن  حني  يف  املطلوبة  لل�صروط  النتاج  وحدة 
يتطلب القيام باإجراءات امل�صادقة من قبل خرباء ال�صركة التون�صّية 

للكهرباء والغاز.
الإج��راءات  من  لذلك،  تبعا  الرتاخي�س،  نظام  اإلغاء  و�صيخفف 
الّطاقي  التحّول  ن�صق  اإبطاء  على  عملت  لبريوقراطّية  حّدا  وي�صع 
خال  ه�صا�صة  اأكرث  يكون  لأن  معّر�س  الّطاقي  الأمن  حيث  الباد  يف 
املعهد  موؤخرا  اأجنزها  درا�صة  اأب��رزت��ه  ما  بح�صب  املقبلة  ال�صنوات 
التون�صي للدرا�صات الإ�صرتاتيجّية حتت عنوان "الأمن الّطاقي لتون�س 

خال عام 2030".
ميغاواط، فقط، مع  انتاج 500  بعيدا من  الذهاب  تون�س  وباإمكان 
العلم اأن 46 م�صروعا لإنتاج الّطاقة باعتماد الّطاقات املتجددة يجري 

اإجنازه حاليا.
حفز  �صاأنه  من  الرتاخي�س  اإلغاء  فاإّن  القنجي،  الوزيرة  وبح�صب 
وانعكا�صات  الأ�صعار  اإرتفاع  مواجهة  يف  الّطاقة  واإنتاج  ال�صتثمار 

ال�صراع الرو�صي الأوكراين على القطاع.
هيئة  اإحداث  على  "نعّول  �صحفية  ت�صريحات  يف  القنجي  وقالت 
ال�صت�صارة  على  القرتاح  هذا  اخل�صراء...و�صنطرح  للّطاقة  تعديل 

العمومية خال الثلث الأخري من العام احلايل 2022".
مّت  ال��ّت��ي  الوطني،  امل�صتوى  على  امل��ح��ددة  م�صاهمتها  اإط���ار  ويف 
الإطارية  الإتفاقّية  على   ،2021 املا�صي  العام  وعر�صها،  حتيينها 
لاأمم املتحدة بخ�صو�س التغرّيات املناخّية، قامت تون�س بالرتفيع يف 
�صقف طموحاتها يف ما يتعّلق بالتقلي�س من انبعاثات الغازات الدفيئة 
ور�صمت هدفا بخ�صو�س احلد من انبعاثات غاز الكربون، على امل�صتوى 
الوطني، اإىل 45 باملئة خال عام 2030 مقارنة بامل�صتوى امل�صجل يف 

.2010
تعّول  تون�س  لأّن  الطموحات  هذه  �صميم  يف  الطاقة  قطاع  وياأتي 
والتح�صني  املتجددة  الّطاقات  اإىل  والنفاذ  الإنتاج  تطوير  مزيد  على 
من جناعتها الطاقّية والتحّكم يف الإنبعاثات املرتتبة عن ال�صناعات.

لتون�س،  املناخ  خمطط  اإطار  يف  الّطاقي،  القطاع  �صيناريو  ويرتكز 
والّطاقات  الّطاقية  النجاعة  لتطوير  طموحة  برامج  تنفيذ  على 

املتجددة.
ويعّول ال�صيناريو ذاته على التقلي�س من انبعاثات القطاع الّطاقي 
يف  امل�صجلة  بالنبعاثات  مقارنة   2030 �صنة  اأفق  يف  باملائة   9 بن�صبة 
2010. وتقّدر الإنبعاثات، الّتي �صيتّم تفاديها خال الفرتة املمتدة من 

2021 وحّتى 2030 ب63 مليون طن مكافىء كربون.
وبف�صل مثل هذه النتائج املتعّلقة بالتقلي�س من انبعاثات الغازات 
القطاع  �صيقّل�س  الّطاقي  الإنتقال  �صيا�صات  عن  الناجمة  الدفيئة 
الّطاقي من النبعاثات من غاز الكربون بن�صبة 44 باملئة يف اأفق �صنة 
 4.7 حدود  يف  �صنوي  تراجع  مبعدل  اأي   2010 ب�صنة  مقارنة   2030
 3815 اإنتاج  اإىل  ال�صم�صي،  خمططها  اإطار  يف  تون�س،  وتطمح  باملئة. 
ميغاواط من الكهرباء بالعتماد على الطاقات املتجددة وانطاقا من 
ة هذه الطاقات يف النتاج اجلملي للكهرباء بن�صبة 30  الزيادة يف ح�صّ

باملئة خال عام 2030.

وزير الطاقة يلتقي نقيب 
ومجلس نقابة المقاولين

  
*عمان 

اخلراب�صة،  �صالح  الدكتور  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزير  التقى 
النقابة  جمل�س  واأع�صاء  اخل�صريي  اأمي��ن  املهند�س  املقاولني  نقيب 
لإعادة  املجل�س  بها  يقوم  التي  اجلولة  �صمن  وذلك  ال��وزارة  مبنى  يف 

التوا�صل بني النقابة وكافة اجلهات احلكومية املختلفة.
امل�صغل الأ�صا�صي  املقاولت، كونه  اأهمية قطاع  واأكد وزير الطاقة 

والرئي�صي للعديد من القطاعات القت�صادية الهامة يف اململكة.
املعاناة  حجم  اخل�صريي،  اأمين  املهند�س  املقاولني  نقيب  بني  بدوره 
اأن هنالك  الطاقة، منوهًا  املقاولني يف قطاع  التي تواجه  وال�صعوبات 
اخل�صريي  وحت��دث  الطاقة.  جمال  يف  يعملوا  مقاول   400 يقارب  ما 
حول التعليمات والأنظمة التي �صدرت من هيئة تنظم قطاع الطاقة، 
بدون  طرحها  يتم  التي  امل�صاريع  يف  العمل  ال�صركات  لبع�س  وال�صماح 
املادة  لن�س  خمالفة  يعترب  ذلك  اأن  موؤكدًا  مقاول،  بوجود  الزامها 
وتعدياته   1987 ل�صنة   13 رقم  ان�صاءات  مقاويل  قانون  من  )3/اأ( 
اأن  اململكة  يف  امل��ق��اولت  مهنة  ميار�س  �صخ�س  اأي  "على  ن�صت  التي 
حتدد  تعليمات  الوزير  وي�صدر  ال��وزارة  قبل  من  بذلك  مرخ�صًا  يكون 
ممار�صة  متطلبات  بتوفري  املقاول  التزام  و�صروط  الرتخي�س  �صروط 
امل��ادة  ن�س  اأي�صا  "يخالف  وه��ذا  املقاولني:  نقيب  املهنة"واأ�صاف 
�صخ�س  لأي  يجوز  ل  اأن��ه  على  ن�س  وال��ذي  القانون  ذات  من  )8/اأ( 
يف  م�صجًا  يكن  مل  ما  اململكة  يف  املقاولت  مزاولة  معنوي  اأو  طبيعي 
جاء  ملا  خمالفته  بالإ�صافة  وال�صرتاكات،  للر�صوم  وم�صددًا  النقابة 
اأن  اأكدت على  والتي  ل�صنة 1976  الأردين رقم 43  املدين  القانون  يف 
الأعمال التي تندرج حتت اأعمال املقاولت ، يجب اأن يكون العمل بها 
تعليمات  من  )7/ج(  امل��ادة  لن�س  وخمالفته  وم�صنف،  م�صجل  ملقاول 
وقانون  املقاولني،  ت�صنيف  لتعليمات  وخمالف  احلكومية  العطاءات 
املجل�س  اأع�صاء  واأ�صار  عنه".  ال�صادرة  والتعليمات  الوطني  البناء 
بحيث  موحدة  تعليمات  �صمن  والعمل  القوانني  و�صع  �صرورة  اىل 
كافة  بني  الت�صاركي  الدور  على  موؤكدين  اجلهات،  كافة  حقوق  ت�صمن 
اجلهات وحتت مظلة وزارة الطاقة. ويف نهاية اللقاء مت التفاق على 
ت�صكيل جلنة م�صرتكة، ت�صم اأع�صاء من نقابة املقاولني ووزارة الطاقة 
والتحديات  وال�صعوبات  امل�صاكل  حل  يف  للم�صاهمة  املعدنية،  والرثوة 

التي تواجه اأبناء القطاع ومبا ي�صب يف امل�صلحة العامة.

342 ألف رأس من المواشي 
ترد إلى العقبة في 3 أشهر

  
*عمان 

وردت اإىل ميناء العقبة خال الربع الأول من العام احلايل 342 
األف راأ�س من املوا�صي، بح�صب بيانات نقابة ماحة الأردن.

واردات  اإن  الدلبيح،  حممد  الكابنت  للنقابة  العام  الأم��ني  وقال 
اململكة من املوا�صي عرب ميناء العقبة �صجلت ارتفاعا بن�صبة 39 باملئة 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�صي.
واأكد يف ت�صريح لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن ميناء العقبة 
عودة  اإىل  ي�صري  ما  احل��ايل  العام  بداية  منذ  ملحوظا  ن�صاطا  �صجل 

احلركة تدريجيا اإىل ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
اإىل  العقبة  ميناء  عرب  وال�صادرة  ال��واردة  احلاويات  عدد  وو�صل 
من  الفرتة  نف�س  خال  حاوية   175250 ب�  مقارنة  حاوية   199341

العام املا�صي بن�صبة ارتفاع بلغت 13،7 باملئة، وفق الدلبيح.
واأ�صاف اأن الب�صائع العامة �صجلت ارتفاعا بن�صبة 33 باملئة بواقع 
461 األف طن مقارنة بالربع الأول من العام املا�صي، فيما ارتفع عدد 
ال�صيارات وال�صاحنات "الرورو" اإىل 37285 بن�صبة ارتفاع 16 باملئة.

وارتفع عدد ال�صياح والركاب خال الربع الأول من العام احلايل 
اإىل 72 األف م�صافر بن�صبة ارتفاع بلغت 295 باملئة عن عددهم خال 

نف�س الفرتة من العام املا�صي.

189 مليون دوالر حجم التمويل لخطة 
االستجابة لألزمة السورية 2022

  
*عمان 

لاأزمة  الأردنية  ال�صتجابة  خطة  ملتطلبات  التمويل  حجم  بلغ 
ال�صورية للعام احلايل نحو 189 مليون دولر، اأي ما ن�صبته 8.3 باملئة، 

من حجم متويل متطلبات اخلطة، والبالغة 2.28 مليار دولر.
الدويل، توزعت قيمة  التخطيط والتعاون  وبح�صب بيانات وزارة 
متويل اخلطة على 62.4 مليون دولر لبند دعم الاجئني، ونحو 39 
جلائحة  ال�صتجابة  وبند  امل�صت�صيفة،  املجتمعات  لدعم  دولر  مليون 
كورونا بتمويل 1.2 مليون دولر، كما مول بند البنية التحتية وبناء 

القدرات املوؤ�ص�صية بنحو 86.3 مليون دولر.
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