
مستشفى الجامعة يعطل 
أعماله الخميس بعيد االستقالل

*عمان 
�أعماله  تعطيل  �لأردنية  �جلامعة  م�شت�شفى  قرر 
�ململكة  ��شتقالل  عيد  مبنا�شبة  �ملقبل،  �خلمي�س  يوم 
ب�شر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  بالغ  مع  ومتا�شيا  �ل���76، 
�خل�شاونة. كما قرر �مل�شت�شفى يف بيانه �لثنني، �إنهاء 

دو�م يوم �لأربعاء �ل�شاعة �لثانية ظهرً�، م�شتثنيا من 
ذلك،  غري  عملها  طبيعة  تقت�شي  �لتي  �لدو�ئر  �لقر�ر 
�مل�شت�شفى تعمل على مد�ر  �لطو�رئ يف  �ن د�ئرة  علمًا 
�ل�شاعة يف ��شتقبال جميع �حلالت �لطارئة، وتقدمي 

�خلدمات �لعالجية و�لطبية �لالزمة. 
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*عمان 
قال رئي�س جمل�س �لنو�ب �ملحامي عبد �لكرمي 
�لنقابات  ي�شارك  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �إن  �ل��دغ��م��ي، 
ت�شهيل  على  وحري�س  وق�شاياها،  همومها  �ملهنية 
كل ما من �شاأنه �أن ي�شهم يف �لرتقاء بها خا�شة مبا 
خالل  ذلك  جاء  لها.  �لناظمة  بالت�شريعات  يتعلق 
لنقباء  �لثنني،  �لدغمي  وجهها  تهنئة  برقيات 

و�لأطباء  �لقدومي،  عازم  �لدكتور  �لأ�شنان  �أطباء 
و�ل�شيادلة  دحيات،  �أحمد  �لدكتور  �لبيطريني 
يف  ف��وزه��م  مبنا�شبة  �لعبابنة،  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�لدغمي  و�أ�شار  �أخ��ريً�.  �أجريت  �لتي  �لنتخابات 
�لتعاون  من  مزيد  �إىل  �لنو�ب  جمل�س  تطلع  �إىل 
�لنقابات �ملهنية، معربًا عن �شرور  �ملثمر مع جميع 

جمل�س �لنو�ب باإجناز هذ� �ل�شتحقاق.

*عّمان 
�ملغرتبني،  و���ش��وؤون  �خلارجية  وز�رة  �أع��رب��ت 
حلكومة  مو��شاتها  و�شادق  تعازيها  عن  �لثنني، 
�لفي�شانات  �إثر  �ل�شديقة  �لهند  جمهورية  و�شعب 
وق��ع��ت يف مناطق  �ل��ت��ي  �لأر���ش��ي��ة  و�لن��ه��ي��ار�ت 

�ل�شحايا  من  عدٍد  وقوع  عن  و�أ�شفرت  �لهند،  �شرق 
و�مل�شابني، وخّلفت �أ�شر�رً� مادية.

�أ����ش���دق ت��ع��ازي��ه��ا  وع����رت يف ب��ي��ان��ه��ا، ع���ن 
�لعاجل  بال�شفاء  و�لتمنيات  �ل�شحايا،  لأ�شر 

. بني للم�شا

*عمان 
برئا�شة  �لثنني،  عقدها،  �لتي  جل�شته  يف  �ل��وزر�ء  جمل�س  ناق�س 
�ملتعلِّقة  �لبنود  من  ع��ددً�  �خل�شاونة،  ب�شر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س 

مب�شروع قانون تنظيم �لبيئة �ل�شتثماريَّة وممار�شة �لأعمال.
ه رئي�س �لوزر�ء �إىل �شرورة �لإ�شر�ع يف �إجناز م�شروع �لقانون  ووجَّ
رعة �ملمكنة؛ ل�شتكمال  �ب بال�شُّ كاماًل، لُي�شار لإحالته �إىل جمل�س �لنوَّ

�لإجر�ء�ت �لد�شتوريَّة لإقر�ره.
د �خل�شاونة �شرورة �أن يعك�س م�شروع �لقانون �لأهد�ف �لتي  كما �أكَّ
ع من �أجلها، خ�شو�شًا ما يتعلَّق بتعزيز تناف�شيَّة �لقت�شاد �لأردين  ُو�شِ
وقدرته على جذب �ل�شتثمار، وتطوير �لتَّ�شريعات �ملرتبطة بتنظيم 
مبا�شر،  غري  �أو  مبا�شر  ب�شكل  �ململكة  يف  و�لأع��م��ال  �ل�شتثمار  بيئة 
�لتي  �لإج��ر�ء�ت  وبريوقر�طيَّة  تعقيد�ت  على  و�لق�شاء  وتوحيدها، 

تعيق ممار�شة �لأن�شطة و�لأعمال وجهود جذب �ل�شتثمار.
�شري عمل جلنة حتديث  �ل��وزر�ء  ناق�س جمل�س  �آخر،  وعلى �شعيد 
يف  وذلك  �لآن،  حتَّى  �إجنازها  جرى  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  �لعام،  �لقطاع 
دها رئي�س �لوزر�ء لت�شليم  ظلِّ قرب �نتهاء مهلة �ل�شتَّة �شهور �لتي حدَّ

خمرجات �للَّجنة.
تابع �س2

*عمان 
للغذ�ء  �لعامة  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  و�لتفتي�س  �لرقابة  فرق  �أغلقت 
و�لدو�ء - مديرية �لأجهزة �لطبية و�مل�شتلزمات، بالتعاون مع مديرية 
ملو�د  خمالًفا  م�شنًعا  �لبيئة،  حلماية  �مللكية  �لإد�رة   - �لعام  �لأم��ن 

�لتجميل يف �لعا�شمة عمان.
وقال مدير عام �ملوؤ�ش�شة، �لدكتور نز�ر مهيد�ت، وفقا لبيان �شادر 
عن �ملوؤ�ش�شة، �لثنني، �إنه مت �شبط كمية من كرميات �جل�شم و�ل�شامبو 
ومو�د �لتجميل �مل�شنعة با�شتخد�م مو�د �أولية منتهية �ل�شالحية، يف 

�مل�شنع، قدرت بنحو 30 طنا.
�مل�شنع  و�إغ��الق  �مل�شبوطة  �مل��و�د  على  �لتحفظ  مت  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
بال�شمع �لأحمر، و�ملبا�شرة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة بحق �لقائمني 

عليه.
تنفذ  �ملوؤ�ش�شة،  يف  �ملخت�شة  و�لتفتي�س  �لرقابة  فرق  �أن  يذكر 
جولت تفتي�شية دورية لأماكن ت�شنيع م�شتح�شر�ت �لتجميل للمتابعة 
�حلثيثة ملاأمونيتها وجودتها، و�لتاأكد من مطابقتها للمو��شفات و�ملعايري 

�ل�شحية �ملعتمدة ومبا يكفل �شحة و�شالمة م�شتخدميها.
�أي  وج��ود  حال  يف  معها  �لتو��شل  �إىل  �ملو�طنني  �ملوؤ�ش�شة  ودع��ت 
�ملجاين  �ل�شكاوى  خط  خ��الل  من  ��شتف�شار  �أو  مالحظة  �أو  �شكوى 
تطبيق  وعر   ،info@JFDA. Jo �لإلكرتوين  و�لريد   ،117114

.)0795632000( �لرقم  �آب" على  "�لو�ت�س 

*عمان 
قررت �جلامعة �لأردنية، نقل �متحانات �لطلبة ومناق�شات ر�شائل 
�ملاج�شتري و�لدكتور�ه �ملقرر عقدها يوم �خلمي�س �ملقبل �إىل يوم �ل�شبت 
�ملو�فق 28 �أيار بنف�س مو�عيدها و�أماكن عقدها. و�أ�شارت �جلامعة يف 
بيان، �لثنني، �إىل �أن نقل �لمتحانات جاء تنفيذ� لبالغ رئي�س �لوزر�ء 
�خلمي�س  يوم  لأعمالها  �لر�شمية  و�لدو�ئر  �ل��وز�ر�ت  تعطيل  ن  �ملُت�شمِّ

�ملو�فق 26 �أيار، مبنا�شبة عيد �ل�شتقالل.

*البحر امليت 
رعى  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  عن  مندوبا 
�لثنني،  �حلنيفات،  خالد  �ملهند�س  �لزر�عة  وزير 
بن�شخته  ل��الأر���س  �لعاملي  �ملنتدى  �أع��م��ال  �فتتاح 
�لتا�شعة، �لذي ت�شت�شيفه �ململكة �ليوم وحتى 26 

�أيار �حلايل يف �لبحر �مليت.
من  خمت�س   400 من  �أك��ر  �ملنتدى  وي�شتقطب 
78 دولة، بهدف تبادل �خلر�ت و�لتجارب يف �إطار 
�لق�شايا  �أهم  ومناق�شة  و�إد�رتها،  �لر�س  حوكمة 
و�لتحديات �لتي تو�جه �لعامل من تغري�ت مناخية 

و�شر�عات و�أثرها على �لبيئة و�لأر�س.
�ملهند�س خالد �حلنيفات  �لزر�عة  و�أعلن وزير 
وطنية  ��شرت�تيجية  �إط���الق  ع��ن  ل��ه،  كلمة  يف 
و�د�رة  حوكمة  يف  �مل�شلحة  �أ���ش��ح��اب  لإ���ش��ر�ك 

يرتجم  لالأر�س  وطني  حتالف  لت�شكيل  �لر��شي 
�أر���س  على  �لقادمة  �ل�شنو�ت  يف  �ل�شرت�تيجية 

�لو�قع.
�ل��دويل  �لتحالف  ج��ه��ود  �حل��ن��ي��ف��ات،  وث��م��ن 
حقوق  باأن  و��شع  �ع��رت�ف  �ق��ر�ر  �شبيل  يف  لالأر�س 
و��شتعد�د  �لتنمية،  �أعمال  يف  حمورية  �لأر��شي 
حوكمة  ب�شاأن  عاملية  �أه���د�ف  لو�شع  �حلكومات 
م�شري�  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  �شمن  �لأر��شي 
معايري  لتح�شني  �لتحالف  بذلها  �لتي  �جلهود  �إىل 
وتركيز  �لأر����ش��ي،  حوكمة  يف  �جليدة  �ملمار�شات 
�ملناطق  يف  مناخية  حلول  �إيجاد  نحو  �لبو�شلة 
كال�شرق  �ملناخي  بالتغري  تاأثرً�  �لأك��ر  تعد  �لتي 
لتمكني  �لفر�س  من  مزيد  عن  و�لبحث  �لو�شط، 
�ملر�أة و�ل�شباب يف �ملناطق �لريفية.           تابع �س2

*عمان 
متكنت �لأجهزة �لأمنية من �شبط �شائق يقود 
مبحافظة  �لعامة  �ملتنزهات  �حد  د�خ��ل  مركبته 

�لعقبة.
�لأمن  مديرية  با�شم  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
مديرية  يف  �لعاملني  �إن  �لث��ن��ني،  بيان  يف  �لعام 
�لعقبة،  �شري  ق�شم  مع  وبالتن�شيق  �لعقبة  �شرطة 
بعد  �مل��رك��ب��ات  �إح���دى  �شائق  �شبط  م��ن  متكنو� 
�لتو��شل  مو�قع  عر  �نت�شر  فيديو  ملقطع  تتبعهم 

�لجتماعي، ظهر خالله وهو يقود مركبته د�خل 
�حد �ملتنزهات �لعامة مبحافظة �لعقبة، بطريقة 
حياته  على  خطرً�  م�شكاًل  و��شتعر��شية،  متهورة 
وعلى �ل�شالمة �لعامة و��شتهتارً� و��شحًا باأولويات 
يف  �لتحقيق  خالل  من  �أن��ه  و�أك��د  �مل��رور.  وقو�عد 
و�ل�شخ�س  �ملركبة  حتديد  جرى  �لفيديو،  مقطع 
�ل���ذي ك���ان ي��ق��وده��ا، ح��ي��ث مت �ت��خ��اذ �لج���ر�ء 
�لقانوين و�لد�ري بحقه و�شبط �ملركبة وحجزها 

للمدة �لقانونية يف �شاحات �حلجز.

*عمان 
�ملغرتبني،  و���ش��وؤون  �خلارجية  وز�رة  �أع��رب��ت 
حلكومة  مو��شاتها  و�شادق  تعازيها  عن  �لثنني، 
�ل�شديقة  �ل�شعبية  بنغالد�س  جمهورية  و�شعب 
يف  مناطق  �جتاحت  �لتي  �لفي�شانات  ب�شحايا 

�شمال �شرق بنغالد�س، و�أ�شفرت عن وقوع عدٍد من 
�ل�شحايا و�مل�شابني، ونزوح �لآلف وخّلفت �أ�شر�رً� 

مادية.
�لعاجل  �شفاء  بيانها،  يف  �خلارجية  وع��رت 

للم�شابني.

*عمان 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  ��شتقبل 
تيار  رئي�س  �لثنني،  �حل�شينية،  ق�شر  يف 
�حلكمة �لوطني يف �لعر�ق عمار �حلكيم.

�لعالقات  متانة  �مللك  جاللة  و�أكد 
�لأخ�����وي�����ة �ل���ت���ي جت���م���ع �ل��ب��ل��دي��ن 
على  م�����ش��دد�  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني،  و�ل�����ش��ع��ب��ني 
�أمن  تعزيز  يف  للعر�ق  �ملحوري  �ل��دور 

و��شتقر�رها. �ملنطقة 
�لذي  �للقاء  خ��الل  جاللته،  وج��دد 
ح�شره �شمو �لأمري غازي بن حممد، كبري 
�لدينية  لل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شاري 
جلاللته،  �ل�شخ�شي  و�ملبعوث  و�لثقافية 
جانب  �إىل  �لأردن  وق��وف  على  �لتاأكيد 

�لعر�ق �ل�شقيق و�شعبه �لعزيز.
من جانبه، �أ�شاد �حلكيم بدور جاللة 
م�شتعر�شا  و�ل�����دويل،  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��ل��ك 

�لتطور�ت �ل�شيا�شية يف �لعر�ق.
�لوطني  �حلكمة  تيار  رئي�س  و�أعرب 
�ل���ع���ر�ق ع��ن �ع���ت���ز�زه ب��ال��ع��الق��ات  يف 

�لأردن���ي���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، م���وؤك���د� دع��م��ه 
م�شروع  خا�شة  �لثنائي،  �لتعاون  مل�شاريع 
للعقبة  �ل��ب�����ش��رة  م��ن  �ل��ن��ف��ط  �أن���ب���وب 

�ل�شناعية على �حلدود  �ملدينة  وم�شروع 
�لبلدين. بني 

جاللة  مكتب  مدير  �للقاء  وح�شر 

ومدير  ح�شان،  جعفر  �لدكتور  �مللك، 
�مل���خ���اب���ر�ت �ل��ع��ام��ة �ل���ل���و�ء �أح��م��د 

. ح�شني

الملك: وقوف األردن إلى 
جانب العراق وشعبه العزيز *العقبة 

�لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�شني  �لأم��ري  �شمو  �فتتح 
ويل �لعهد، �لثنني بالعقبة، �لفرع �جلديد لل�شركة 
"كري�شتل"،  �لتو��شل  خ��دم��ة  لأع��م��ال  �ل��دول��ي��ة 
�ملتخ�ش�شة يف جمال �إد�رة مر�كز �لت�شال �ملتكاملة.

و��شتمع �شمو ويل �لعهد، خالل جولة يف �ل�شركة 
�أمين  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قّدمه  �شرح  �إىل 
مركزً�  ي�شم  �ل��ذي  �جلديد  �لفرع  ح��ول  �مل��ج��ايل، 
�لت�شال  ومر�كز  �لعمالء  خدمات  موظفي  لتاأهيل 

و�إد�رة �لبيانات.
ي�شتوعب  �جلديد  �لفرع  �أن  �إىل  �ملجايل  و�أ�شار 
�لأول��وي��ة  �أن  مبينًا  وعاملة،  ع��ام��اًل   450 ح��و�يل 
بيانات  ق��اع��دة  يف  للم�شجلني  مُتنح  �لتوظيف  يف 
�لعقبة  منطقة  �شلطة  يف  �لعمل  ع��ن  �لباحثني 

�لقت�شادية �خلا�شة.
من جهته، �أو�شح مدير عام �ل�شركة ر�مز كالي�س 
مر�كز  �إ�شناد  خدمات  يف  ر�ئ��دة  تعّد  �ل�شركة  �أن 
�لت�شال وحلول �لت�شالت وخدمات �لدعم �لفني، 
وتقّدم خدماتها لكرى �ل�شركات �لعاملية وملوؤ�ش�شات 

حكومية.
ولفت �إىل �أن �ل�شركة �لتي تاأ�ش�شت يف عام 2007 
توّفر ما يقارب 2000 فر�شة عمل، يف جميع فروعها 

يف عمان و�لكرك و�لعقبة.
و�لتعاون  �لتخطيط  وزي��ر  �لفتتاح  وح�شر 
منطقة  �شلطة  ورئي�س  �ل�شريدة،  نا�شر  �ل��دويل 
نايف  �ملهند�س  �خل��ا���ش��ة  �لقت�شادية  �لعقبة 
م�شطفى  �لعهد،  ويل  �شمو  مكتب  ومدير  بخيت، 

. خليفة

خالل استقبال جاللته رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق
ولي العهد يفتتح فرعًا جديدًا 

لشركة "كريستل" الدولية 

فرع الشركة بالعقبة يستوعب نحو 450 عاماًل وعاملة
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*عمان 
�لتي  جل�شته  يف  �ل����وزر�ء  جمل�س  ناق�س 
�ل���وزر�ء  رئي�س  برئا�شة  �لث��ن��ني،  ع��ق��ده��ا، 
�لبنود  م��ن  ع���ددً�  �خل�شاونة،  ب�شر  �لدكتور 
�لبيئة  تنظيم  ق��ان��ون  مب�����ش��روع  �مل��ت��ع��لِّ��ق��ة 

�ل�شتثماريَّة وممار�شة �لأعمال.
�لإ�شر�ع  �شرورة  �إىل  �لوزر�ء  رئي�س  ه  ووجَّ
لُي�شار  ك���ام���اًل،  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع  �إجن����از  يف 
رعة �ملمكنة؛  �ب بال�شُّ لإحالته �إىل جمل�س �لنوَّ

ل�شتكمال �لإجر�ء�ت �لد�شتوريَّة لإقر�ره.
يعك�س  �أن  ���ش��رورة  �خل�شاونة  ���د  �أكَّ كما 
ع من �أجلها،  م�شروع �لقانون �لأهد�ف �لتي ُو�شِ
خ�شو�شًا ما يتعلَّق بتعزيز تناف�شيَّة �لقت�شاد 
�ل���ش��ت��ث��م��ار،  ج���ذب  ع��ل��ى  وق���درت���ه  �لأردين 
بيئة  بتنظيم  �ملرتبطة  �لتَّ�شريعات  وتطوير 
مبا�شر  ب�شكل  �ململكة  يف  و�لأعمال  �ل�شتثمار 
على  و�لق�شاء  وتوحيدها،  مبا�شر،  غ��ري  �أو 
تعقيد�ت وبريوقر�طيَّة �لإجر�ء�ت �لتي تعيق 
جذب  وج��ه��ود  و�لأع��م��ال  �لأن�شطة  ممار�شة 

�ل�شتثمار.
�ل��وزر�ء  جمل�س  ناق�س  �آخ��ر،  �شعيد  وعلى 
���ش��ري ع��م��ل جل��ن��ة حت��دي��ث �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام، 
�لآن،  حتَّى  �إجنازها  جرى  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت 
�شهور  �ل�شتَّة  مهلة  �نتهاء  قرب  ظلِّ  يف  وذل��ك 
خمرجات  لت�شليم  �لوزر�ء  رئي�س  دها  حدَّ �لتي 

�للَّجنة.
�أن  ���ش��رورة  �إىل  �ل����وزر�ء  رئي�س  ���ه  ووجَّ
�أق��لِّ  خ��الل  جاهزة  �للَّجنة  خمرجات  تكون 
�لإجر�ء�ت  �أهميَّة  على  دً�  م�شدِّ �أ�شبوعني،  من 
و�لإ���ش��الح  �ل��ع��ام  �لقطاع  بتحديث  �ملتعلِّقة 
لالإ�شالح  �أ�شا�شيَّة  ر�فعة  باعتباره  �لإد�ري، 
بتحديث  �ملرتبطة  و�لإ�شالحات  �لقت�شادي 

�ملنظومة �ل�شيا�شيَّة.
�ل��وزر�ء  جمل�س  و�ف��ق  �آخ��ر،  �شعيد  وعلى 

عري  و�ل�شَّ �لقمح  حم�شويّل  ب�شر�ء  �لبدء  على 
�ملو�شم  �إنتاج  �ملز�رعني، من  )بذ�ر ومو�ين( من 
ح�شاب  على  وذل��ك  2022/2021م،  ر�عي  �لزِّ
ناعة و�لتِّجارة  �لإجتار �ملفتوح لدى وز�رة �ل�شِّ
ر�ع��ة  �ل��زِّ وز�رة  م��ع  وبالتَّن�شيق  ��م��وي��ن،  و�ل��تَّ
هو  ما  وبح�شب  �لأردنيَّة،  �لتَّعاونيَّة  �شة  و�ملوؤ�شَّ

ابقة. نو�ت �ل�شَّ معمول به خالل �ل�شَّ
�أ�شعار �شر�ء �لقمح  ن �لقر�ر، �عتماد  وت�شمَّ
للطّن  دي��ن��ار  ب��و�ق��ع )500(  )ب���ذ�ر(  ن��وع  م��ن 
�ل��و�ح��د، وم��ن ن��وع )م��و�ين( ب����)420( دينارً� 
عري  �ل�شَّ �أ�شعار  �عتماد  متَّ  فيما  �لو�حد.  للطّن 
للطّن  دي��ن��ارً�   )420( بو�قع  )ب���ذ�ر(  ن��وع  من 
�ل��و�ح��د، وم��ن ن��وع )م��و�ين( ب����)370( دينارً� 

للطّن �لو�حد.
تفوي�س  يف  �ل�شتمر�ر  �لقر�ر  ن  ت�شمَّ كما 
بالإعالن  �حلبوب  ل�شر�ء  ة  �ملركزيَّ �للَّجنة 
من  �عتبارً�  �حلبوب  �شر�ء  �أ�شعار  عن  �مل�شبق 
عن  و�لإع���الن  �حل��ب��وب،  ت�شليم  مو�شم  نهاية 
حق كدعم للمز�رعني  �شعر �ل�شر�ء للمو�شم �لالَّ

لزر�عة �أر��شيهم.
�ل��ب��ذ�ر  بيع  على  �أي�����ش��ًا  �ل��ق��ر�ر  و��شتمل 
للمو�شم  للمز�رعني  عري  و�ل�شَّ �لقمح  من  ن  �ملُح�شَّ
ل  ر�ء، على �أن تتحمَّ 2022/2021م ب�شعر �ل�شِّ
و�لتَّعقيم  �لغربلة  عملية  ُكلفة  �خل��زي��ن��ة 
�لكميَّات  من  ط��ّن،  لكلِّ  دينارً�   )75( �لبالغة 

ع بيعها للمز�رعني. �ملتوقَّ
�ملوجبة  �لأ�شباب  �ل���وزر�ء  جمل�س  و�أق���رَّ 
بعمل  �ملتعلِّقة  �لأن��ظ��م��ة  م�شاريع  م��ن  ل��ع��دد 
ل  معدِّ نظام  م�شروع  وهي:  �لق�شائيَّة  لطة  �ل�شُّ
�لق�شائي  للمجل�س  ��ة  �ل��ع��امَّ �لأم��ان��ة  لنظام 
لنظام  ل  معدِّ نظام  وم�شروع  2022م،  ل�شنة 
�ملكاتب �لفنيَّة لدى حمكمة �لتَّمييز و�ملحكمة 
ل�شنة  �ل�شتئناف  وحماكم  �لُعليا  ����ة  �لإد�ريَّ
�لتَّفتي�س  لنظام  ل  معدِّ نظام  وم�شروع  2022م، 

�لق�شائي على �ملحاكم �لنِّظاميَّة ل�شنة 2022م، 
�لق�شائي  �ملعهد  لنظام  ل  معدِّ نظام  وم�شروع 
لنظام  ل  معدِّ نظام  وم�شروع  2022م،  ل�شنة 
وز�رة  في  ملوظَّ �لجتماعي  �لتَّكافل  �شندوق 

�لعدل ل�شنة 2022م.
تنفيذً�  �لأن��ظ��م��ة  ه���ذه  ت��ع��دي��ل  وي��اأت��ي 
�جلهاز  لتطوير  �مللكيَّة  �للَّجنة  لتو�شيات 
وما  �لقانون  �شيادة  مبد�أ  وتعزيز  �لق�شائي 
لتعزيز  ة  تنفيذيَّ خ��ط��ط  م��ن  عنها  �ن��ب��ث��ق 
��شتقالل �لق�شاء وحتديث �لإد�رة �لق�شائيَّة.
�لأ���ش��ب��اب  ع��ل��ى  �ل�����وزر�ء  جمل�س  وو�ف����ق 
بد�ئل  لنظام  ل  م��ع��دِّ نظام  مل�شروع  �ملوجبة 
ذوي  لالأ�شخا�س  �مل�شاندة  و�خلدمات  �لإي��و�ء 
بحيث  2022م،  ل�شنة  ��ة  ه��ن��يَّ �ل��ذِّ �لإع��اق��ة 
م�شروع  من  هنيَّة(  )�لذِّ كلمة  حذف  �شيجري 
�لنِّظام، بهدف تو�شيع مظلَّة �لعي�س �مل�شتقّل من 
تكون  باأن  �مل�شاندة،  و�خلدمات  �لبد�ئل  خالل 
دون  جميعًا  �لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  �شاملة 

��شتثناء.
��ظ��ام ت��ع��دي��الت  ��ن م�����ش��روع �ل��نِّ وي��ت�����ش��مَّ
مج  �لدَّ خدمات  على  كيز  بالرتَّ تتعلَّق  �أخ��رى 
�لولية  �شاحبة  �ملحكمة  وحتديد  �لأ�شري، 
بالأُ�شرة  �لإعاقة  ذوي  �إحلاق  �أمر  �إ�شد�ر  يف 
�لأحكام  من  وغريها  ة،  �لُعمريَّ �لفئة  ح�شب 

�لأخرى.
�ملوجبة  �لأ�شباب  على  �ملجل�س  و�ف��ق  كما 
بهدف  2022م،  ل�شنة  �مل��ق��اِل��ع  نظام  مل�شروع 
ونقل  �مل��ق��ال��ح  فتح  ن�شاط  وت��ط��وي��ر  تنظيم 
�مل�شادر  وقانون  يتو�فق  مبا  �حلجريَّة؛  �مل��و�د 
وزي��ادة  2018م،  ل�شنة   )19( رقم  بيعيَّة  �لطَّ
�شاط؛  فاعليَّة �ملُر�قبة و�لتَّفتي�س على هذ� �لنَّ
��الم��ة،  و�ل�����شَّ �ل��وق��اي��ة  متطلَّبات  ��ق  ي��ح��قِّ مب��ا 
يف  �ل�شتثمار  وت�شجيع  �لبيئة،  على  و�حلفاظ 

�شاط. هذ� �لنَّ

*البحر امليت 
وزير  رعى  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  عن  مندوبا 
�لزر�عة �ملهند�س خالد �حلنيفات، �لثنني، �فتتاح �أعمال 
�ملنتدى �لعاملي لالأر�س بن�شخته �لتا�شعة، �لذي ت�شت�شيفه 

�ململكة �ليوم وحتى 26 �أيار �حلايل يف �لبحر �مليت.
وي�شتقطب �ملنتدى �أكر من 400 خمت�س من 78 دولة، 
بهدف تبادل �خلر�ت و�لتجارب يف �إطار حوكمة �لر�س 
و�إد�رتها، ومناق�شة �أهم �لق�شايا و�لتحديات �لتي تو�جه 
�لعامل من تغري�ت مناخية و�شر�عات و�أثرها على �لبيئة 

و�لأر�س.
و�أعلن وزير �لزر�عة �ملهند�س خالد �حلنيفات يف كلمة 
�أ�شحاب  لإ���ش��ر�ك  وطنية  ��شرت�تيجية  �إط��الق  عن  ل��ه، 
حتالف  لت�شكيل  �لر����ش��ي  و�د�رة  حوكمة  يف  �مل�شلحة 
وطني لالأر�س يرتجم �ل�شرت�تيجية يف �ل�شنو�ت �لقادمة 

على �أر�س �لو�قع.
يف  لالأر�س  �ل��دويل  �لتحالف  جهود  �حلنيفات،  وثمن 
�شبيل �قر�ر �عرت�ف و��شع باأن حقوق �لأر��شي حمورية يف 
�أعمال �لتنمية، و��شتعد�د �حلكومات لو�شع �أهد�ف عاملية 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  �لأر��شي �شمن  ب�شاأن حوكمة 
معايري  لتح�شني  �لتحالف  بذلها  �لتي  �جلهود  �إىل  م�شري� 
�ملمار�شات �جليدة يف حوكمة �لأر��شي، وتركيز �لبو�شلة 
�لأكر  تعد  �لتي  �ملناطق  يف  مناخية  حلول  �إيجاد  نحو 
تاأثرً� بالتغري �ملناخي كال�شرق �لو�شط، و�لبحث عن مزيد 

من �لفر�س لتمكني �ملر�أة و�ل�شباب يف �ملناطق �لريفية.
و��شاف �ن هذ� �ملنتدى يعد �لأول يف �إطار ��شرت�تيجية 
�لتحديات  ظل  يف   ،2030 لعام  لالأر�س  �لعاملي  �لتحالف 
�لعاملية وظو�هر �لحتبا�س �حلر�ري و�نعكا�شاتها، بعنو�ن 
لالأزمات  حلول  لو�شع  �ملناخية"  �حللول  �إىل  "�مل�شار�ت 
�ل�شديدة،  �لالم�شاو�ة  على  و�لتغلب  و�لبيئية  �ملناخية 
�لدميقر�طية  وحماية  م�شتد�مة،  غذ�ئية  �أنظمة  وبناء 

و�حلياة �ملدنية.
�ل�شامي  �لعر�س  خطاب  يف  �أكد  �مللك  جاللة  �إن  وقال، 
خطط  وو�شع  �لوطني  �لغذ�ئي  �لأم��ن  حتقيق  �أول��وي��ات 
قابلة للنهو�س بالقت�شاد �لوطني، يف خمتلف �لقطاعات 

ومنها �لقطاع �لزر�عي.
و�أ�شار �حلنيفات �إىل �أن جائحة فريو�س كورونا وغريها 
من �لأزمات و�لكو�رث �لناجمة عن �لتغري �ملناخي �ظهرت 
�حلاجة �ملا�شة لإعد�د ��شرت�تيجية �شاملة لقطاع �لأر�س 
و��شتد�متها  وحوكمتها  ومو�ردها  �لأر��شي  �إد�رة  �أجل  من 
�لتنظيمية  �للجنة  �ن  �إىل  م�شري�  عليها،  و�ملحافظة 
�إع��د�د  على  عملت  ل��الأر���س  �لعاملي  للمنتدى  �لوطنية 
و�لتي  �لردن  يف  �لر�س  لقطاع  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
تنبتها وز�رة �لزر�عة، يف �شبيل حوكمة �لأر�س و�شياغة 
�ل�شيا�شات و�لأطر �لقانونية �ملتعلقة بالأر��شي مما يعك�س 
�مل�شتويات  جميع  على  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  �هتمام 

مبا ينبثق عن هذ� �ملنتدى �لعاملي.
ثغر  ب��اأن��ه  �ل��ي��وم  يفخر  �لأردن  �أن  �حلنيفات  و�أك���د 

�ملمتدة  �لأزم����ات  ب��رغ��م  و�أن���ه  و�لع���ت���د�ل،  �لإن�شانية 
كل  نحو  �لإن�شاين  بو�جبه  يقوم  �أن��ه  �إل  و�ل�شر�عات 
ملهوف و�شاحب حق يف �لإقليم و�لعامل وما�س على م�شار 
�لعتد�ل يف �لتعامل مع �جلميع ويعمل �شمن �إطار و��شح 
�لعامل  على  و�آث��اره��ا  �ملناخية  �لتغري�ت  مع  �لتعامل  يف 
�لهطول  �نخفا�س  �إث��ر  و��شحة  تبدو  و�لتي  و�لإقليم 
�ملطري وزيادة �لرقعة �ل�شفر�ء لذ� �أ�شبح توجه �لدولة 
بر�مج  عر  �ملناخية  �لتغري�ت  مع  �لتكيف  نحو  �لأردنية 
و��شتغاللها  �لعذبة  �ملياه  توفري  وتقنيات  �ملائي  �حل�شاد 
ب�شكل �أمثل يف �لتو�شع يف �لنتاج و�ملياه �ملعاجلة يف تو�شيع 

�لرقعة �خل�شر�ء �حلرجية.
�ل�شر�كات  يف  �أي�شا  يفخر  �لأردن  �أن  �حلنيفات  وبني 
�لدولية  و�ملنظمات  �ل�شديقة  �لدول  مع  و�ملهمة  �لكبرية 
مثل  �لأزم��ات  مع  �لتعامل  يف  �لعامل  جانب  �إىل  وي�شطف 
�ل�شر�عات  �إثر  �لمد�د  و�نقطاع  �ملناخي  و�لتغري  �للجوء 
خدمة  يف  �لإيجابية  و�لت�شاركية  �ل��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 

�لإن�شانية.
و�أ�شار �إىل �خلطة �لوطنية للزر�عة �مل�شتد�مة و�لتي 
�لعاملي  �لغذ�ئي  �لأم��ن  حتقيق  يف  �لعاملية  �جلهود  تدعم 
و�لتي جاءت من خالل �إدر�ك جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 
�إىل  �لأزمة  لتحويل  �لعامل  وحاجة  �لغذ�ء  لأزمة  مبكر� 

فر�س.
خ�شبا  منر�  �ليوم  ي�شكل  �ملنتدى  �أن  �حلنيفات  وبني 
للحو�ر و�لتو��شل حول �لأزمات �لعاملية وتوحيد �لر�شائل 

وتبادل �خلر�ت خدمة لالإن�شانية.
�ل�شرق  يف  م��رة  لأول  يعقد  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
�لأو�شط ويتم تنظيمه مرة كل 3 �شنو�ت من قبل �لتحالف 
�لدويل لالأر�س )�أكر حتالف يعمل على حقوق �لأر�س يف 
�لتا�شعة منه، ممثال  �لن�شخة  �لعامل(، وي�شت�شيف �لأردن 
بوز�رة �لزر�عة وموؤ�ش�شة "بذور"، وبال�شر�كة مع �لحتاد 
�لأوروبي، �إىل فتح باب �لنقا�س �لعاملي حول ق�شايا �لأر�س 
وحوكمتها و�ل�شيادة عليها وق�شايا �لبيئة و�ملناخ، و�إطالق 
"��شرت�تيجية �إ�شر�ك �أ�شحاب �مل�شلحة يف حوكمة و�إد�رة 
حت�شري�ت  �شمن  ج��اءت  مت  �لتي  �لأردن"  يف  �لأر����ش��ي 
للمنتدى  �لوطنية  �لتح�شريية  �للجنة  وعملت  �ملنتدى 
عليها حتت مظلة وز�رة �لزر�عة وبال�شر�كة مع �لوز�ر�ت 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين لبناء �أول 

��شرت�تيجية حلوكمة �لأر�س يف �لأردن.
و�شيناق�س �ملنتدى �ليوم 7 مو��شيع ذ�ت �شلة بالأردن 
و�ملنطقة، حيث قامت �للجنة �لوطنية �لتي ت�شكلت من 22 
جهة حكومية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وموؤ�ش�شات دولية 
بتحديدها، وهي: �لالمركزية، �لتغري �ملناخي، �ل�شباب يف 
�ملناطق �لريفية، بناء �ل�شر�كات، حقوق �ملر�أة وم�شاو�تها 

مع �لرجل، بناء �ل�شالم، و�أر��شي �ملر�عي.
خمتلفة  �أطر�ف  بني  للحو�ر  فر�شة  �ملنتدى  و�شي�شكل 
�لعاملية  �لأي��ام  يف  رئي�شية  ق�شايا  حول  �ملنطقة  وبلد�ن 
�لتغري  مثل:  �ملقبل،  �خلمي�س  وحتى  �لثالثاء  غد  يوم  من 

وحقوق  و�لبيئة،  �لأر���س  عن  �لدفاع  �ل��غ��ذ�ء،  �ملناخي، 
�لإن�شان مبا يخ�س ق�شايا �ملياه و�لأر�س و�لبيئة و�لهو�ء 

و�حليو�ن و�لنبات.
وزر�ء  يعقد  حيث  لاللتقاء  فر�شة  �مل��ن��ت��دى  وي��ع��د 
�لزر�عة من 7 دول �جتماعات مع نظر�ئهم للنظر يف دور 
و�لتح�شري  �ملناخية  �لأزم��ة  معاجلة  يف  �لأر���س  حوكمة 
يف  ي�شرتك  مغلقة  جل�شة  بعقد  وذل��ك   COP27 ملوؤمتر 
�لدويل  و�ل�شندوق  �لأردن  يف  �لزر�عة  وز�رة  تنظيمها 

للتنمية �لزر�عية.
من جهتها �شّددت �شفرية �لحتاد �لأوروبي يف �لأردن، 
�لتي  �ملو��شيع  �أه��ّم��ي��ة  على  هادجيثيودو�شيو،  م��اري��ا 
�ملنا�شب وتعد  �لتوقيت  �ملنتدى كونها تطرح يف  �شيتناولها 
�لالمركزية  �لعاملي، مبا يف ذلك  �ل�شعيد  �أهّمية على  ذ�ت 
�ملتعّلقة  �لتحّديات  ومعاجلة  �لريفية،  �لأر��شي  حلماية 
بتغرّي �ملناخ من خالل �لعالقة بني �لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء، 
�ل�شر�كات  وتطوير  �لريفية،  �ملناطق  يف  �ل�شباب  ودع��م 
تخ�شنا  �مل�شائل  "هذه  قالت  حيث  و�لوطنية  �لإقليمية 
يو�جه  بلًد�  باعتباره  �لأردن  تخ�س  ا  �أي�شً وهي  جميًعا، 

� يف �ملو�رد �لطبيعية، وخ�شو�شًا نق�س �ملياه". ا حاًدّ نق�شً
هذه  على  للتغّلب  ج��اه��دً�  �لأردن  "يعمل  و�أ���ش��اف��ت 
ه��ذه  لتحويل  �ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  م��ن خ���الل  �ل��ت��ح��دي��ات 
�شر�ئح  جميع  م�شركًا  ��شتثماريًة،  فر�س  �إىل  �لتحديات 
��شت�شاف  �لأردن  فاإن  وكذلك  �مل�شاو�ة،  قدم  على  �ملجتمع 
يز�ل  ل  مما  تاريخه،  مد�ر  على  �لالجئني  ب��اآلف  ورحب 

يدرج �شغوًطا �إ�شافية على هذه �ملو�رد �ملحدودة".
وقال مدير �لتحالف �لدويل لالأر�س مايك تايلور "نحن 
�لعاملي  ين�شب �لهتمام  وبينما  مناخية،  يف حالة طو�رئ 
�لذين  �أولئك  حقوق  تاأمني  فاإن  �ملناخ،  �أزمة  على  مبجمله 
يحظى  ل  يز�ل  ل  منها  ويعتا�شون  �لأر���س  على  يعي�شون 
بالهتمام �لالزم �لذي ي�شتحقه كحل قابل للتطبيق، وعلى 
موؤمتر  يف  �لإيجابي  �لع��رت�ف  على  نثني  �أننا  من  �لرغم 
�لذي لعبته �ل�شعوب �لأ�شلية و�ل�شكان  بالدور   COP26
معاجلة  يف  �لآن  حتى  �لعامل  ق��ادة  ف�شل  فقد  �ملحليني، 
يذكرو�  ومل  منا�شب،  ب�شكل  ككل  �لأر��شي  حيازة  مع�شلة 

دور �ملز�رعني �أ�شحاب حياز�ت �لأر��شي �ل�شغرية".
�لعاملي  �ملنتدى  يف  حا�شر�  �ل�شباب  �شوت  �شيكون  كما 
�ل�شباب  "منتدى  م��رة،  ولأول  قبله،  عقد  حيث  لالأر�س، 
�لعاملي لالأر�س" يف حممية عجلون، حيث جمع 100 �شاب 

و�شابة من �لأردن ومن 32 دولة )18-35 �شنة(.
وناق�س �ملنتدى ق�شايا خمتلفة على مدر� يومني وخرج 
ب� "�إعالن �ل�شباب" �لذي يعك�س روؤيتهم ومطالبهم، و�شيتم 

تقدميه يف �ليوم �لأول من �ملنتدى �لعاملي.
غابة  زر�ع��ة  لالأر�س  �لعاملي  �ملنتدى  �أعمال  و�شبق 
و�خل��روب  و�لكينا  �لأكا�شيا  �أ�شجار  من  �شجرة  ب���200 
و�ل�شدر، على �أر�س حرجية يف منطقة �ل�شلط، حيث تعد 
هذه �لفعالية مرحلة �أوىل من ت�شجري م�شاحة متتد �إىل 

100 دومن.

الخصاونة يوجه بضرورة اإلسراع بإنجاز مشروع 
قانون تنظيم البيئة االستثماريَّة وممارسة األعمال

مندوبا عن الملك .. وزير الزراعة يفتتح 
فعاليات المنتدى العالمي لألرض

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في 
مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

  
*عمان 

ناق�س متخ�ش�شون يف ور�شة عمل نظمها �شندوق �لطاقة �ملتجددة 
�ل�شندوق  �أعمال  وتقييم  در��شة  نتائج  �لثنني  �لطاقة  وتر�شيد 
��شتهالك  تر�شيد  يف  ودوره  �ملا�شية  �أع��و�م  �شبعة  خ��الل  وبر�جمه 
عامليني  خر�ء  مع  بالتعاون  �لدر��شة  �عد�د  ومت  �ململكة.  يف  �لطاقة 
�ملن�شاآت  يف  �خل�شر�ء  �لأن�شطة  تعزيز  م�شروع  من  بدعم  وحمليني 
�ل�شناعية يف �لأردن �لذي ينفذ بدعم من �لوز�رة �لفيدر�لية للتعاون 

�لقت�شادي يف �أملانيا، ومن خالل وكالة �لتعاون �لأملاين.
وقال وزير �لطاقة و�لروة �ملعدنية �لدكتور �شالح �خلر�ب�شة يف 
�لفتتاح، �إن �لوز�رة تعمل على �ن يكون �ل�شندوق بيئة حا�شنة خللق 
�شر�كات مع �لقطاع �خلا�س لتطوير م�شاريع يف جمال كفاءة �لطاقة 
جناح  ق�شة  باأنه  �ل�شندوق  �خلر�ب�شة  وو�شف  �ملتجددة.  و�لطاقة 
ناجحة  بر�مج  و�شمم  �أ�ش�س  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني  لل�شر�كة 
لرت�شيد �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة و�أ�شهم يف حتقيق �لأهد�ف �لوطنية 
يف �طار م�شاع لتطوير ��شرت�تيجية وبر�مج وم�شاريع �ل�شندوق لتحقيق 
�لوفر يف ��شتهالك �لطاقة وتخفي�س موؤ�شر كثافة �لطاقة بن�شبة 25 
باملئة. و�أ�شاف، �ن �ل�شندوق �شكل منذ بدء عمله نقلة نوعية منظمة 
حتريك  يف  �شاهمت  و��شحة،  وموؤ�شر�ت  �أه��د�ف  ذ�ت  وطنية  لر�مج 
�ل�شوق ومتكني �ملو�طن �لأردين من حتمل فاتورة �لكهرباء �ل�شهرية ، 
ومتكني �لقطاعات �ملختلفة وزيادة قدرتها �لتناف�شية من خالل �لدعم 

لتنفيذ بر�مج تر�شيد �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة.
�لد�ئمة،  �لعمل  فر�س  �آلف  خلق  يف  �ل�شندوق  �أهمية  �ىل  و�أ�شار 
و�لو�شول �إىل جميع مناطق �ململكة وم�شاعدة �لأ�شر �لفقرية يف تركيب 
بني  حتالفات  وبناء  �لطاقة،  و�تر�شيد  �ملتجددة  �لطاقة  �أنظمة 
�لبنوك �لتجارية و�جلمعيات �ملحلية مع �ل�شندوق خلدمة �ملو�طنني.

كما �أ�شار �ىل �أهمية مر�جعة وتقييم ما مت �إجنازة وما حققه من 
متقدمة  لروؤية  للتاأ�شي�س  هامة  مهنية  خطوة  ذلك  معتر�  موؤ�شر�ت، 
ومبا  �لقطاعات  خمتلف  يف  لل�شندوق  �ملو�شوعة  �لأه���د�ف  لتنفيذ 
يتالءم مع �ل�شرت�تيجية �لوطنية لقطاع �لطاقة، و�خلطة �لوطنية 

لرت�شيد �لطاقة يف خمتلف �لقطاعات.
من جانبة �أ�شار مدير �شندوق �لطاقة �ملتجددة ر�شمي حمزة �إىل �أن 
�ل�شندوق �جنز خططه وحقق �أهد�فه �ملحددة منذ بدء عمله يف �لعام 
�لقطاعات  وخمتلف  �ملحافظات  جميع  �إىل  �لو�شول  و�إ�شتطاع   ،2014
�لإنناجية، خا�شة �لقطاع �ملنزيل �لذي يعتر موؤ�شرً� رئي�شيًا لتحقيق 
مبا�شر  و�جتماعي  �إقت�شادي  �أثر  �إحد�ث  �ل�شندوق من خالل  �أهد�ف 
جديدة  و�إ�شرت�تيجية  روؤية  و�شع  �إىل  نتطلع  وقال،  �ملو�طنني.  على 
خا�شة  �لوطنية،  �مل��وؤ���ش��ر�ت  من  مزيد  لتحقيق   2030 �لعام  حتى 
باجتاه �لتو�شع يف تنفيذ بر�مج م�شتد�مة يف تر�شيد �لطاقة و�لطاقة 
�ملتجددة و�ل�شتفادة من �لتكنولوجيا �جلديدة يف هذ� �ملجال، وكذلك 
�لتقييم و�لروؤية معًا من  �ل�شندوق يف هذ�  م�شاركة �شركاء و��شدقاء 

خالل نقا�س �شامل حول �لر�مج و�آليات �لعمل.
�ملن�شاآت  يف  �خل�شر�ء  �لن�شطة  تعزيز  مب�شروع  �لبدء  مت  وك��ان 
 ،2023 حزير�ن  حتى  وي�شتمر   2020 متوز  يف  �لردن  يف  �ل�شناعية 
�لعام  �لقطاعني  من  �آخ��ري��ن  و�شركاء  �لبيئة  وز�رة  مع  بال�شر�كة 
من  �خلا�س  للقطاع  و�إطار عمل متطور  �شروط  بهدف توفري  و�خلا�س 
�مل�شروع  ويهدف  للمو�رد.  �ملوفر  و�لإنتاج  �لبيئة  على  �حلفاظ  �أجل 
�ل�شلة  ذوي  �لقر�ر  و�شناع  �ملعنية  �جلهات  مع  بال�شر�كة  ينفذ  �لذي 
�ملن�شاآت  يف  �خل�شر�ء  �لأن�شطة  "تعزيز  �ىل  �لأن�شطة  ه��ذه  مبثل 
�ل�شناعية" نحو �قت�شاد �أخ�شر يف قطاعات �شناعية حمددة تعد من 
�حلفاظ  يف  ذلك  ي�شاهم  حيث  �لبيئية.  للم�شاكل  عر�شة  �لأكر  بني 
على �ملو�رد �لطبيعية بالإ�شافة �إىل ��شتغالل فر�س �لنمو �لقت�شادي 

من خالل �ل�شتثمار�ت �لرفيقة بالبيئة وخلق فر�س �لعمل.

األميرة بسمة بنت علي ترعى فعاليات 
المخيم البيئي في الحديقة النباتية الملكية

*عمان 
�لنباتية  �حلديقة  موؤ�ش�شة  علي،  بنت  ب�شمة  �لأمرية  �شمو  �أكدت 
�لن�شان  بني  �ليجابي  �لتعاي�س  مفهوم  جت�شيد  ���ش��رورة   ، �مللكية 

و�لبيئة ل�شمان �ل�شتد�مة �لآمنة على �لأر�س.
�لزر�عة  تو�جه  كبرية  حتديات  هناك  �أن  �إىل  �شموها  و�أ���ش��ارت 

و�لبيئة يف �لأردن و�لعامل.
و�عترت �شموها " �أن م�شوؤولية حماية �لأر�س هي فر�س عني على 
�لهو�ء، ونعي�س نف�س �لظروف ونعاين  نت�شارك نف�س  �إن�شان فنحن  كل 
من نف�س �لتهديد�ت، �لأمر �لذي يحتم تن�شيق وتكثيف �جلهود للعمل 

على حماية �لبيئة وتاأمني حياة �آمنة لالأجيال �لقادمة".
جاء ذلك خالل رعاية �شموها لفعاليات �ملخيم �لبيئي �لذي نظمته 
كلية �لزر�عة �لتكنولوجية يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية، بالتعاون مع 
�آمنه" يف  �أجل بيئة  �مللكية، حتت �شعار"�شباب من  �لنباتية  �حلديقة 
�حلديقة �لنباتية �مللكية مبنظقة تل �لرمان، بح�شور رئي�س جامعة 

�لبلقاء �لتطبيقية �لدكتور �حمد فخري �لعجلوين.
"باأنكم من �شتقودون �مل�شتقبل  وخاطبت �شموها �لطلبة �مل�شاركني 
مهمة  عاتقكم  على  ويقع  �جلامعة،  �أ�شو�ر  يتجاوز  �حلقيقي  ودورك��م 
�لبيت  من  ب��دء�  �لبيئية  �لثقافة  ون�شر  �خلالقة  �مل��ب��ادر�ت  �إط��الق 
و�ملمار�شات  �ل�شلوكيات  تعزيز  على  و�لعمل  �لعمل،  و�أماكن  و�ل�شارع 
وتدويرها  للنفايات  �لع�شو�ئي  �للقاء  من  �حلد  يف  �ل�شليمة  �لبيئية 
�ل��زر�ع��ات  على  و�لع��ت��م��اد  �لبديلة  �لطاقة  ��شتخد�م  وت�شجيع 

�لع�شوية و�لتو�شع يف �لت�شجري و�لتحريج".
و�أكدت �شموها �أهمية دور �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية يف �إعد�د �لطلبة 
و�إي�شال  �لأمانة  حمل  على  قادرين  ليكونو�  وتطبيقيا  وفنيا  علميا 

ر�شالة �حلفاظ على �لبيئة بكفاءة و�قتد�ر.
و�أ�شادت �شمو �لأمرية ب�شمة بنت علي بالدور �لريادي �لذي تقوم 
�لذي مكنها من  �لقائمني عليها  �لتطبيقية وجهود  �لبلقاء  به جامعة 

بناء �شمعة م�شرفة على �مل�شتوى �لوطني.
تنعك�س  ر�شينة  علمية  �أبحاث  �جناز  �شرورة  �إىل  �شموها  ودعت 
يف  �لنباتية  و�حلد�ئق  �لبيئي  �لو�قع  على  فعال  وب�شكل  خمرجاتها 
�لأردن و�لعمل على �ملقارنة مابني �حلد�ئق �لنباتية يف �لأردن وباقي 
�لبيئة  جمال  يف  �ملتقدمة  �لدول  خر�ت  من  و�ل�شتفادة  �لعامل  دول 

و�حلد�ئق �لنباتية.
فخري  �حمد  �لدكتور  �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  رئي�س  وقدم   
على  علي  بنت  ب�شمة  �لم��رية  �شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �لعجلوين 
رعايتها فعاليات �ملخيم �لبيئي "�شباب من �جل بيئة �أمنه" يف منطقة 
تل �لرمان، موؤكد� �أن �جلامعة لديها �هتمامات كبرية يف جمال �لبيئة 

و�حلد�ئق �لنباتية.
�جلامعات  كريات  مع  �لتو��شل  على  تعمل  �جلامعة  �إن  وق��ال 
�ع�شاء هيئة تدري�س وطلبة يف جمال  و�لأمريكية لبتعاث  �لغربية 

�لزر�عة و�لبيئة و�لأمن �لغذ�ئي.
و�أعلن �لدكتور �لعجلوين �ن �جلامعة �شتطرح تخ�ش�س تكنولوجيا 
للم�شاهمة  �لتكنولوجية  �لزر�عة  �لذكية يف كلية  �لع�شوية  �لزر�عة 
يف رفد �ل�شوق بخريجني على درجة عالية من �لعلم و�ملعرفة يف �ل�شاأن 

�لزر�عي و�لأمن �لغذ�ئي.
و�كد �لعجلوين حر�س �جلامعة على ��شتد�مة مثل هذه �ملخيمات 
�لبيئية �ميانا من �جلامعة ب�شرورة �لعمل على �نخر�ط �ع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شية و�لطلبة يف �لبيئة و�حلد�ئق �لنباتية لتمكينهم من ربط 
�لفكار  �شتدعم  �جلامعة  �ن  ،وبني  �لعملي  بالتطبيق  �لنظرية  �لعلوم 
وعملية  علمية  ن��و�ة  مبثابة  لتكون  للطلبة  و�لإبد�عية  �لريادية 
و�لبيئة  �لزر�عية  وخا�شة  �مليادين  كافة  يف  �جلامعة  �شمعة  تعك�س 

منها .

وزارة الصحة تبحث فرص 
التعاون مع شركة استرازينيكا

المستقلة لالنتخاب تدعو األحزاب 
السياسية لالطالع على األدلة اإلرشادية

*عمان 
بحثت �أمني عام وز�رة �ل�شحة لل�شوؤون �لإد�رية 
�لتعاون،  �شبل  خري�شات،  �إلهام  �لدكتورة  و�لفنية 
مع نائبة رئي�س �شركة ��شرت�زينيكا لل�شرق �لأو�شط 
�ملر�فق  و�لوفد  �نحي�شيو  �لدكتورة بيلني  و�فريقيا 
�إنه  �لثنني،  �شحفي  بيان  يف  �ل��وز�رة  وقالت  لها. 
مت خالل �للقاء ��شتعر��س فر�س �لتعاون �مل�شرتك 
يف  و�حتياجاتها  �ل�شحة  وز�رة  لأول��وي��ات  وفقًا 

�مل�شتمر  �لطبي  كالتعليم  �مل��ج��الت،  م��ن  �لعديد 
و�لتدريب و�لبحث و�لتطوير و�لدر��شات.

للرعاية  �ل��وز�رة  عام  �أم��ني  �لجتماع  وح�شر 
�ل�شبول  ر�ئد  �لدكتور  و�لأوبئة  �لأولية  �ل�شحية 
م�شوؤول  �ل�شحية  لل�شوؤون  �لوزر�ء  رئي�س  وم�شت�شار 
و�ملدير  �لبلبي�شي  ع��ادل  �ل��دك��ت��ور  ك��ورون��ا  ملف 
عبد�لكرمي  �لدكتور  �لأردن  يف  لل�شركة  �لإقليمي 

�لدي�شي.

*عمان 
�لأح���ز�ب  لالنتخاب  �مل�شتقلة  �لهيئة  دع��ت 
�ل�شيا�شية لالطالع على �لأدلة �لإر�شادية �خلا�شة 
لذلك،  �ملعتمدة  و�لنماذج  �ل�شيا�شية  ب��الأح��ز�ب 
و�لتي قامت �لهيئة بن�شرها على موقعها �للكرتوين 

قبل نفاذ �لقانون بتاريخ 2022/5/15.
وت�شمنت �لأدلة �ملن�شورة على موقع �لإلكرتوين 
�أو�شاع  توفيق  دليل  �لثنني،  للهيئة  بيان  بح�شب 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية و�لذي ين�س على �أنه يتوجب 
على �لأحز�ب �ملوؤ�ش�شة توفيق �أو�شاعها خالل مدة 
قانون  نفاذ  تاريخ  من  و�ح��دة  �شنة  على  تزيد  ل 
ل  �أن  �شريطة  عام  موؤمتر  بعقد  وذل��ك  �لأح��ز�ب، 
�لعام  �ملوؤمتر  �نعقاد  �أع�شاء �حلزب عند  يقل عدد 
 6 �شكان  من  �لأع�شاء  يكون  و�أن  �شخ�س،  �ألف  عن 
حمافظات على �لأقل، بحيث ل يقل عددهم على 
مكان  يعتمد  بحيث  حمافظة،  كل  من  �شخ�شا   30
مع  �ل�شخ�شية  �لبطاقة  يف  �مل��وج��ودة  �لإق��ام��ة 
مر�عاة ن�شبة م�شاركة �ل�شباب و�ملر�أة و�لأ�شخا�س 

ذوي �لإعاقة وفقا لقانون �لأحز�ب �ل�شيا�شية.
�لإل��ك��رتوين  موقعها  على  �لهيئة  ن�شرت  كما 
�لأح����ز�ب  �ن��دم��اج  لعملية  �لإر����ش���ادي  �ل��دل��ي��ل 
�ل�شيا�شية �ملوؤ�ش�شة و�لذي ين�س، �أنه يف حال رغبة 
حزب قائم �أو �أكر يف �لندماج فاإنه ل بد من عقد 
و�ملنت�شبني(  )�ملوؤ�ش�شني  �حلزب  لأع�شاء  �جتماع 

�أغلبية �حلا�شرين  �لر�غب يف �لندماج ومبو�فقة 
مل��وؤمت��ر ك��ل ح����زب، وت��ف��وي�����س ق���ي���اد�ت �حل��زب 

�لتنفيذية باإجر�ء�ت �لندماج.
طلب  لتقدمي  �لإر���ش��ادي  �لدليل  وبخ�شو�س 
�أنه  �لقانون  يف  ورد  جديد،  �شيا�شي  حزب  تاأ�شي�س 
�لقل  على  �لردنيني  من   300 عن  يقل  ل  ملا  يحق 
خطي  بطلب  �لتقدم  حزب  تاأ�شي�س  يف  �لر�غبني 
لأمني �ل�شجل من خالل تعبئة منوذج طلب تاأ�شي�س 
�شند  وتعبئة  �ملوؤ�ش�شني،  من  موقع  �شيا�شي  حزب 
 3 ل�شالح  �ملوؤ�ش�شني  �لأع�شاء  من  موقع  تفوي�س 
منهم لتقدمي طلب �لتاأ�شي�س، و�إرفاق وكالة عدلية 
�لثالثة  �ملفو�شون  �ملوؤ�ش�شون  خاللها  من  يختار 
�ل�شجل  �أم��ام  �ملوؤ�ش�شني  عن  ممثال  ليكون  �أحدهم 
ملتابعة �إجر�ء�ت �لت�شجيل. كما ن�شرت �لهيئة على 
�ملوؤمتر  �لدليل �لإر�شادي لعقد  موقعها �لإلكرتوين 
�لتاأ�شي�شي لالأحز�ب �ل�شيا�شية، حيث يعقد �حلزب 
موؤمتر� تاأ�شي�شيا خالل مدة ل تزيد على �شنة من 
تاريخ ��شتيفاء متطلبات �لتاأ�شي�س من خالل تزويد 
يت�شمن  بحيث  خطي  كتاب  مبوجب  �ل�شجل  �أم��ني 
قبل  �ملوؤ�ش�شني  �لأع�شاء  باأ�شماء  ك�شف  �لكتاب 
)ورقيا  �لتاأ�شي�شي  �ملوؤمتر  عقد  تاريخ  من  يوما   30
و�عتمادها  �ل�شجل  قبل  من  لتدقيقها  و�إلكرتونيا( 
�لإعالن  �إىل  بالإ�شافة  �ملفو�شني  جمل�س  قبل  من 

عن موعد وتاريخ ومكان �نعقاد �ملوؤمتر �لتاأ�شي�شي.
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*عمان 
�ختتم م�شروع "�لتمثيل �لفعال لل�شباب 
�طلقه  �ل��ذي  �ملحلية"  �لد�رة  جمال�س  يف 
�شندوق �مللك عبد�هلل �لثاين للتنمية مطلع 
�ل�شيا�شة  معهد  مع  بالتعاون  �حلايل،  �لعام 
و�ملجتمع �أعماله مب�شاركة )30( ع�شو� من 

بلديات وجمال�س �ملحافظات يف �ململكة.
�إىل  �ل�شندوق،  وفق  �مل�شروع،  ويهدف 
تعزيز م�شاركة �ل�شباب وح�شورهم �لفاعل 

يف �ملجال�س �لبلدية و�حلكم �ملحلي.
وبد�أ �مل�شروع مرحلته �لوىل يف توعية 
لديهم  ممن  )�ل�شباب  �مل�شتهدفة  �لفئات 
و�لد�رة  �لبلدية  للمجال�س  للرت�شح  �لنية 
 40 – �ملحلية �شمن �لفئة �لعمرية من 25 
�ملحلية  و�لد�رة  �لبلديات  بقانوين  عامًا( 
�ملحلية،  �لتنمية  يف  جمال�شها  و�ه��م��ي��ة 
�مل�شاركني  �ل�شباب  قدر�ت  بناء  �إىل  ��شافة 
�لالزمة  و�ملهار�ت  �لأدو�ت  على  للح�شول 
لبناء حمالتهم �لنتخابية وطرح �لر�مج 

�ملنا�شبة ملتطلبات جمتمعاتهم .
يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  ت��رك��زت  فيما 
�لفائزين  �ل�شباب  من  جمموعة  �نخر�ط 
و�لد�رة  �لبلديات  �ملجال�س  بع�شوية 

�ململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  �ملحلية 
�لكرى  عمان  �أمانة  جمل�س  �ىل  ��شافة 
قدرتهم  ل��زي��ادة  تدريبية  مبع�شكر�ت 
يف  �لبلدي  للعمل  �لف�شلى  �ملمار�شة  على 
�ملجتمعات  �حتياجات  حتديد  جم��الت 
�مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ب���ل���دي���ات �لن���ت���اج���ي���ة 
مع  و�لت�شبيك  �ل�شتثمار  كا�شتقطاب 

�خلا�س. �لقطاع 
�لتدريبات  خالل  �مل�شاركون  �طلع  كما 
�لتنموي  �لبلدي  �لعمل  وطبيعة  �آلية  على 
م��و�رد  من  �ل�شتفادة  وط��رق  و�لتخطيط 
قدمها  جمتمعاتها،  يخدم  مبا  �لبلديات، 

عدد من �ملتخ�ش�شني يف هذ� �ملجال.
و �أ�����ش����ارت ع�����ش��و جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة 
�لفايز  م��ي  �جل��ي��زة،  ل���و�ء  ع��ن  �لعا�شمة 
�شقل  يف  �مل�����ش��روع  دور  �ىل  )38ع���ام���ا(، 
و�خلر�ت  للمهار�ت  و�كت�شابها  �شخ�شيتها 
يف جمال �لعمل �لبلدي وبناء �ل�شر�كات مع 
�لقطاعات �ملختلفة، م�شرية �ىل �نها متكنت 
من  �لتي  �مل�شاريع  طبيعة  على  �لطالع  من 
�ملمكن تبنيها م�شتقبال، معربة عن تقدريها 
للجهود �لتي يبذلها �شندوق �مللك عبد�هلل 
�لثاين للتنمية يف �ملجال �لتنموي ودوره يف 

تعزيز ح�شور �ل�شباب يف �ملجتمعات �ملحلية 
و�كت�شاب  �لتمكني  جم��ال  يف  وخ�شو�شا 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  و�لت�شاركية  �ملهار�ت 

وت�شجيع �لبتكار ونقل �ملعرفة.
�لكرى  �ل��ك��رك  بلدية  جمل�س  ع�شو 
�ن  ي��رى   ،) ع��ام��ًا   28( �حلبا�شنة  حممد 
م�شروع �لتمثيل �لفعال لل�شباب يف جمال�س 
تبادل  له دور كبري يف  كان  �ملحلية  �لد�رة 
�شو�ء  �ملحلية  �لد�رة  جم��ال  يف  �خل��ر�ت 
خ�شو�شا  �ملحافظة  �و  �لبلدي  �ملجل�س  يف 
��شا�س عملنا يف تعزيز  �لت�شاركية  نهج  و�ن 
فر�س �لتنمية �مل�شتد�مة وحتقيق �جناز�ت 

حقيقية على �ر�س �لو�قع.
�مل�شروع  يف  م�شاركته  �ن  �ىل  و����ش��ار 
عززت لديه �لقدرة على ترتيب �لولويات 
�ىل  للو�شول  و�ملعيقات  �مل�شاكل  وت�شخي�س 
بطرق  �لعمل  �د�رة  على  ق���ادرة  بلديات 

مبتكرة وتقدمي �أف�شل �خلدمات.
من  حزمة  �أطلق  �ل�شندوق  �أن  يذكر 
�شمن  �حل��ايل  �لعام  بد�ية  منذ  �مل�شاريع 
حمور �لتو��شل و�لتوعية �ملجتمعية لتعزيز 
�ملحفزة  �لبيئة  ودعم  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة 

لإيجاد ومتكني �لقياد�ت �ل�شبابية.

*عمان 
�أعمال �للقاء  بد�أت، �لثنني، يف عمان، 
�لثاين ع�شر لفريق خر�ء �ملياه، مب�شاركة 
من  �لحت��اد  يف  �لأع�شاء  �ل��دول  مندوبي 

�أجل �ملتو�شط للمياه و�لبيئة و�لقت�شاد.
ويهدف �للقاء �إىل مو��شلة دعم �جلهود 
�لتي تبذلها �لدول �لأع�شاء يف �لحتاد من 
�أجل �ملتو�شط لزيادة �لأمن �ملائي، وتعزيز 
يف  �لأع��م��ال  وري��ادة  �ملائية  �ل�شتثمار�ت 
خالل  من  �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر  منطقة 
�أج��ل  م��ن  ل��الحت��اد  �مل��ي��اه  �أج��ن��دة  تنفيذ 

�ملتو�شط.

�مل��ي��اه و�ل���ري،  �أم���ني ع��ام وز�رة  وق���ال 
�لذي  �للقاء  �إن  �ملحاميد،  جهاد  �لدكتور 
حتديات  �شيناق�س  يومني،  مدى  على  يعقد 
�لتنمية �مل�شتد�مة و�لنمو �ل�شامل يف قطاع 
�لحتاد  �أمانة  وجهود  بدعم  م�شيد�  �ملياه، 
يف  �لدولية،  للتنمية  �ل�شويدية  و�لوكالة 
عقد هذ� �للقاء لتمهيد �لطريق نحو تنفيذ 
�أجل  من  بالحتاد  �خلا�شة  �ملياه  �أجندة 

�ملتو�شط.
�أج��ل  م��ن  �لحت���اد  وزر�ء  �أن  و�أ���ش��اف 
�أج��ن��دة  �إىل   2017 ع��ام  دع���و�  �ملتو�شط 
�لبلد�ن  مل�شاعدة  �لقطاعات  عر  طموحة 

�ملياه  قطاع  يف  �حتياجاتها  حتديد  على 
�مل�شتد�مة  �ملياه  �إد�رة  �شيا�شات  وتنفيذ 
حتقيق  نحو  �جل��ه��ود  لتوجيه  و�ملتكاملة 
�إىل  �إ�شافة  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه��د�ف 
�لتكيف  �إىل  و�لدعوة  مرت�بط  نهج  تبني 
مع تغري �ملناخ و�شيا�شات �لتوظيف �ملتعلقة 

باملياه.
وبني �أن �لأردن تعاون �أخري� مع �لعديد 
مبتكرة  �أدو�ت  ل�شتك�شاف  �ل�شركاء  من 
لالإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية ملنع �أزمات 
�ملياه ب�شكل �أف�شل ومعاجلة ندرة �ملياه، �إل 

�أن �لتنفيذ يو�جه حتديات مالية هائلة.

* املفرق 
*خالد حكمت الزعيب 

�لأخ�شر  �لغدير  منطقة  �شكان  جدد 
مطالبهم  �ملفرق(،  مدينة  �شمال  كلم   2  (
�ملنطقة،  يف  �لأ�شا�شية  �خلدمات  توفري  يف 
�لتي تعاين من نق�س يف �خلدمات وتدن يف 
�شبكة  �شيما  ل  �لتحتية،  �لبنية  م�شاريع 

�لطرق و�لنارة و�لنظافة و�شبكة �ملياه.
خاطبو�  �له��ايل  �إن  �ل�شكان  ويقول 
ر�أ�شها  على  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ر�ت  ع��دة 
�شلطة مياه �ملفرق حيث �أن  �شكان �ملنطقة 
 ، �خلا�شة  �ملياه  �شهاريج  على  يعتمدون 
و�ن��ارة  طرق  �شبكات  بتوفري  طالبو�   كما 
�غلب  حيث  �خلدمات،  مب�شتوى  وحت�شني 
�شو�رع �ملنطقة غري معبدة وهذه م�شوؤولية 

بلدية �ملفرق �لكرى.
�ملعنية  �جل��ه��ات  �مل��و�ط��ن��ون  ون��ا���ش��د  
جلميع  حلول  �ي��ج��اد  �شرعة  �لأمم  ع��ر 

م�شاكلهم.
ومن �جلدير بالذكر �أن  عدد �ملنازل يف 

بلدة �لغدير �لأخ�شر تتجاوز 70 منزل.
مياه  �شلطة  م��دي��ر  �و���ش��ح  جهته  م��ن 
�ملفرق �لدكتور با�شل ب�شبو�س يف ت�شريح 
�لتنظيم   خ��ارج  �ملنطقة   : ل��الأمم  �شحفي 
 110 �ىل  وبحاجه  لها  در����ش��ة  عمل  مت 
�لف دي��ن��ار  ومت رف��ع �ل��در����ش��ة ل��ل��وز�رة 
وننتظر متويل �ما من وز�رة �لتخطيط  �و 
من م�شاريع �لالمركزية  لن �ملناطق �لتي 
تقع خارج �لتنظيم خارج �شالحيات �شركه 

مياه �لريموك .
بدوره قال مدير بلدية �ملفرق �لكرى 
مت  لقد  ل��الأمم  �لعمو�س  حممد  �ملهند�س 

طرح عطاء مركزي لرتكيب ما ل يزيد 10 
�لآلف وحدة �نارة جديدة خالل �شهر �آب 
وي�شمل  �ملفرق  بلدية  حدود  د�خل  �لقادم 
�لأخ�شر كما  �لغدير  �لرتكيب منطقة  هذ� 

�لإنارة  لوحد�ت  �شاملة  �شيانة  عمل  �شيتم 
يف مدينة �ملفرق.  وحول �شبكة �لطرق يف 
�ن  �لعمو�س  بني  �لأخ�شر  �لغدير  منطقة 
�لفرتة  خالل  مو�زنتها  �إقر�ر  بعد  �لبلدية 
�لطرق  �شبكة  ب�شيانة  �شتقوم  �لقادمة 

و�إعادة تعبيدها  ودعا مدير �لبلدية �شكان 
�لبلدية  ملر�جعة  �لأخ�شر  �لغدير  منطقة 
�لغدير  ينق�س  م��ا  ك��ان  تو�شيح  ل��غ��اي��ات 
عاتق  على  تقع  �خل��دم��ات  م��ن  �لأخ�����ش��ر 

بلدية �ملفرق �لكرى.

اختتام اعمال مشروع التمثيل الفعال 
للشباب في مجالس االدارة المحلية

بدء أعمال اللقاء الثاني عشر 
لفريق خبراء المياه

نقص الخدمات يؤرق أهالي 
منطقة الغدير األخضر في المفرق

مقال رئيس التحرير

ينتخب  �ل��ذي  �ل�شعب  �ن 
و�لناهبني  و�مل��ح��ت��ال��ني  و�لن��ت��ه��ازي��ني  �لفا�شدين 

 ، �جلرمية  يف  �شريكا  حتمًا  يعتر  بل  �شحية،  يعتر  ل  و�خلونة، 
نتد�ول  �لدو�وين  �حد  يف  كنا  بالم�س  ي�شحك  ما  �لريه  �شر  قالو� 
و�شل  �لبلديات  رئا�شة  �نتخابات  �شتخو�س  �لتي  �ل�شخ�شيات  ��شماء 
ومن  �لردين  �ملجتمع  يف  وعجيبة  غريبة  مفرد�ت  م�شامعي   �ىل 
�شمنها م�شطلح )�لفا�شد �ل�شعبي( و) �لفا�شد �ل�شيا�شي( حيث �ن هذه 
�ل�شخ�شيات �لتي �شتخو�س غمار �ملعركة �لنتخابية ل غبار عليهم 

رغم �نهم متهمني بالف�شاد �لد�ري و�ملايل و�لخالقي 
يف  �لتجاوز�ت  من  �لكثري  ت�شجيل  مّت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل 
و�ل�شتثمارية  �لعمومية  �ل�شفقات  م�شتوى  على  خ�شو�شا  �لبلديات 
عر �نتهاك �ل�شروط �ملتعّلقة بعرو�س �لطلب و�لإخالل بالتعليمات، 
رجال  ولنفوذ  للولء�ت  �ل�شفقات  �إ�شناد  عملية  خ�شوع  �إىل  �إ�شافة 
�لأعمال. وي�شمل توّرط �لبلديات يف ملّفات �لف�شاد ، �أو يف �لعقار�ت 
وغريها  �لتجارية  �ملحاّلت  ت�شويغ  �أو  �ملهّياأة  �لف�شاء�ت  �أو  �ملبنية 
ل�شالح �لغري، وهو ما �أّدى �إىل �إهد�ر �ملال �لعاّم و�لإخالل بال�شروط 

�لدنيا للت�شّرف يف �مللك �لعمومي.
هذ� ويلعب �أ�شباه �ملوّظفينو�أعو�ن �مل�شالح �لذين يعملون باخلفاء 
مل�شلحة �مل�شوؤولني خا�شة يف �ملوؤ�ش�شات �لهلية مثل �لبلديات وغريها  
�لف�شاد  ��شت�شر�ء  ت�شهيل  يف  رئي�شّيا  دور�  ة  �ملخت�شّ �لّلجان  و�أع�شاء 
وت�شخري �لهيكل �لبلدي خلدمة �شبكاته. ول تقت�شر �شل�شلة �لهياكل 
�ملتوّرطة على �لبلديات فح�شب، �إذ تعمل �ل�شلطات �ملركزية كالوز�ر�ت 
على  �لتغطية  على  �لإد�ري��ة  غري  �ل�شبغة  ذ�ت  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات 

تلك �لنتهاكات. 
�شخ�س   2350 و�لالمركزية  للبلديات  �ملرت�شحني  عدد  بلغ  حتى 
ح�شل  بالكاد  �ل�شخا�س  هوؤلء  بع�س  �ن  �ملو�شوع  يف  و�ملهم  تقريبا 
ومع  �لنف�س   وب�شق  �لبلدية  من  ذمة  وب��ر�ءة  حمكومية  عدم  على 
ذلك يقدمون �نف�شهم على �نهم �مل�شلحني �لقادمني �ملحاربني للف�شاد 
و�ملف�شدين ولال�شف �ي�شا نعلم �ن بع�شهم منغم�س يف �لف�شاد من �أعلى 

�لر�أ�س �ىل �خم�س �لقدم .
  مع حل �ملجال�س �لبلدية حولت �لوز�رة )14( بلدية يف �ململكة 
�ملجالل�س  يف  �ع�شاء  بحق  �ح��ك��ام  و�شاهدنا  ف�شاد  �شبهات  عليها 
�ملن�شب  و��شتغالل  �لعام  �مل��ال  ه��در  بتهم  مركزية  و�ل��ال  �لبلدية 
�لوظيفي وجميعنا يعلم �ن ملفات �لف�شاد يف �لبلديات على ر�أي �حد 
�لعالميني ) ما ت�شيله بعارين( و�لطامة �لكرى �ن نف�س �ل�شخا�س 
بان  علما  �أنف�شهم  وير�شحون  �خرى  مرة  يعودون  بالف�شاد  �مللطخني 
تولو�  عندما  �لف�شائدية  م�شار�تهم  وعن  عنهم  تعلم  �لدولة  �جهزة 

�مل�شوؤولية.
وهناك   ) �لنار  يف  و�ملرت�شي  �لر��شي   ( �ل�شريف  �حلديث  يقول 
مثل د�منركي يقول ) �لهد�يا جتعل �ملو�قف م�شرية و�لقانون مطاطا 
يقول �ملثل �إذ� عرف �ل�شبب بطل �لعجب فهناك ف�شاد مايل و�إد�ري يف 

�لبلديات فعال مات�شيله �لبعارين 
�مل��رر�ت،  كانت  مهما  دينار  مليون   100 �لبالغة  �لبلديات  ديون 
طبعا  �شطبها �شيقف عائقا �أمام �لتنمية، لن �ملجال�س �لبلدية �شت�شعر 
حينها با�شرتخاء و�شتعمل على �إعادة �إنتاج �مل�شكالت �لتي تعانيه و�إذ� 
بلديات  معظم  منها  تعاين  �لتي  �ملديونية  �أ�شباب  عن  نبحث  �أن  �أردنا 
يف  �ملوظفني  كرة  �أ�شبابها  �أهم  من  لكن  ومتعددة  كثرية  فهي  �ململكة 
على  عبء  من  �ملوظفني  ه��وؤلء  رو�ت��ب  ت�شكله  وما  �لبلديات  معظم 
�لتعيينات  فهو  �ملوظفني  ك��رة  �شبب  �أم��ا  �لبلديات.  ه��ذه  م��و�زن��ات 
�لع�شو�ئية �لتي يقوم بها روؤ�شاء �لبلديات فكل رئي�س بلدية منتخب 
يف  �أبنائهم  تعيني  طريق  عن  وذل��ك  �لناخبني  بع�س  مبكافاأة  يقوم 
�لبلدية حتى لو كانت هذه �لتعيينات ت�شكل عبئا على مو�زنة �لبلدية 
حمددة  �آلية  �لأ�شف  مع  توجد  ول  �ملديونية  حتت  �أ�شال  ترزح  �لتي 
يريد  �لذي  و�لعدد  يريد  من  تعيني  يف  حر  �لبلدية  فرئي�س  للتعيني 

بدون �أي رقابة من �أية جهة كانت .
مل ن�شمع يوما بقبيلة تر�أت من مف�شد �أو خمتل�س للمال �لعام، مل 
ن�شمع �أبد� �أن عائلة �شهرت باأحد �أبنائها، �أو قدمته للعد�لة لأنه دخل 
عليها مبال حر�م، مل ي�شبق �أن ر�أينا زوجة ترف�س �لت�شوق مبال زوجها 
�حلر�م حتى وهي تعرف �أنه �شرقه من قوت �ل�شعب   كذلك مل جند 
�لعك�س  على  حر�م    باأنها  لقناعته  �ل�شخية  و�لده  منحة  رف�س  �إبنا 
�لل�شو�س وحتط من قدر  �أبنائها  �شاأن  تعلي من  ر�أينا قبائل  من ذلك 

�ل�شرفاء لأنهم لينرون �ملال يف جمال�س �لع�شرية
علينا  تخرج  �أن  �لبديهي  من  ه��ذه،  �ملجتمعية  �لنفاق  ف�شحة  يف 
�شكوك غفر�ن من بع�س �ملو�طنني ترر جر�ئم �لفا�شدين و�لنتهازيني 

و�حلر�مية حتت م�شطلح �لفا�شد �ل�شعبي و�لفا�شد �ل�شيا�شي  .

خالد خازر الخريشا

الفاسد الشعبي .. 
والفاسد السياسي

khrishakhaled@yahoo.com

المبادرات التطوعية تنظم 
ورشة التدخالت التنموية

  
*عمان 

بالتعاون  �ل�شباب،  وز�رة  يف  �لتطوعية  �ملبادر�ت  مديرية  نظمت 
بعنو�ن  تدريبية  ور�شة  و�لتطوير"  للتدريب  "هندرة  برنامج  مع 
�لتنموية"، مب�شاركة 40 �شابا و�شابة من جميع حمافظات  "�لتدخالت 

�ململكة.
�لتي  �لتدريبية  �لور�شة  تطرقت  �لثنني،  �ل��وز�رة  لبيان  ووفقا 
�ملقرتحات،  كتابة  منها:  �ملحاور  من  جمموعة  �ىل  بعد،  عن  عقدت 
�ملجتمعية  و�حلاجة  �لتنموية،  للم�شاريع  �ل�شرت�تيجية  و�لدر��شات 
�د�رة  �ىل  بالإ�شافة  للم�شاريع،  �ملجتمعية  و�لقابلية  للم�شاريع، 
�مل�شاريع،  على  تنموية  تدخالت  عمل  وُط��رق  �لتنموية،  �مل�شاريع 

و�شجرة �مل�شكالت و�حللول، وقائمة �ملخاطر و�د�رتها .
بالأخطاء  �ل��وق��وع  ع��دم  �إىل  �لور�شة  تهدف  �لبيان،  وبح�شب 
مل�شاريع  ريادية  باأفكار  و�خلروج  �مل�شاريع،  مقرتحات  لكتابة  �ل�شائعة 
�جتاه  �لتقليدية  �لتفكري  طرق  وتغيري  وجمتمعاتهم،  �ل�شباب  تخدم 
�مل�شاريع، �إ�شافة �ىل تنمية ح�س �مل�شوؤولية �لجتماعية لدى �ل�شباب 

جتاه جمتمعاتهم عن طريق خلق م�شاريع ريادية تخدم م�شاحلهم .
ي�شار �إىل �ن برنامج "هندرة" يعمل على متكني �لفر�د و�ملجتمعات 

من خالل �لتدريب و�لتطوير .

ورشة فنية متخصصة إلطالق ارشادات 
تخطيط وإدارة مشاريع تحلية المياه 

اختتام الدورة التدريبية 
للمنتدى العربي للمدن الذكية

*عمان 
وز�رة  نظمتها  فنية  ور�شة  �أعمال  �مليت،  �لبحر  منطقة  يف  ب��د�أت 
�ملياه و�لري و�شلطة �ملياه بدعم من �لوكالة �لأملانية للتعاون �لدويل، 

لإطالق �إر�شاد�ت تخطيط و�إد�رة م�شاريع حمطات حتلية �ملياه.
ووفقا لبيان �شحفي �أ�شدرته وز�رة �ملياه و�لري، �ليوم �لثنني، فان 
�لتجارب  �أحدث  �إىل �لطالع على  �أيام تهدف   3 �لتي ت�شتمر  �لور�شة 
�لبحر.  ومياه  �مل�شو�س  �ملياه  معاجلة  يف  �حلديثة  و�لتقنيات  �لعاملية 
�ملياه و�لري �لدكتور جهاد  �أمني عام وز�رة  �لور�شة  و�شارك يف �عمال 
و�مل�شاعد  �لبطاينة  ب�شار  �ملهند�س  �ملياه  �شلطة  عام  و�أم��ني  �ملحاميد 
ل�شوؤون �ملختر�ت و�لنوعية �ملهند�س منى غر�يبة وعدد من �خلر�ء 

و�ملخت�شني يف قطاع �ملياه.
�لو�قع  لتح�شني  �ل�شبل  �ف�شل  هو  �ملياه  حتلية  �أن  �ملحاميد  و�أكد 
�ملائي يف �لردن وحل م�شكلة �لنق�س �ملائي �لذي تو�جهه �ململكة منذ 
�لتقليدية  �ملائية  �مل��و�رد  ��شتغالل  تر�جع  مدى  �إىل  م�شري�  �شنو�ت، 
�لطلب  لتلبية  �ملفرط  و�ل�شتغالل  �ملناخ  تغري  ب�شبب  �شريع  ب�شكل 

�ملتز�يد على �ملياه.
وبني �أن �إمد�د�ت �ملياه �شتعتمد يف �مل�شتقبل �إىل حد كبري على �ملياه 
�ملحالة، ومن �ملتوقع �ن يكون م�شروع �لعقبة - عمان �أول م�شروع و��شع 

�لنطاق لتحلية مياه �لبحر يف �لردن.
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لج���ر�ء�ت  حت�شني  ���ش��رورة  �ملحاميد  و�ق��رتح 
�لقادمة وحت�شني �لقدر�ت �لتخطيطية و�لإد�رية، مو�شحا �أن حتلية 
�إمد�د�ت  وزيادة  �لفجوة  �شد  يف  ت�شاعد  �ن  ميكن  �مللوحة  قليلة  �ملياه 
�إىل  �لبطاينة  �أ�شار  ناحيته،  من  ن�شبيا.  منخف�شة  بتكاليف  �ملياه 
عند  �لر�شاد�ت  هذه  و�عتماد  �لتو�شيات  هذه  �ىل  �لرجوع  �شرورة 
مياه  من  �أو  �مل�شو�س  �ملياه  من  �شو�ء  �ملياه  حتلية  مل�شاريع  �لتخطيط 
وفق  �ملعاجلة  كلف  وخف�س  �لنتائج  �ف�شل  �ىل  للو�شول  وذلك  �لبحر 
�لثار  لتجاوز  جاهدة  تعمل  �ملياه  وز�رة  �ن  و�أ�شاف  �مل�شتويات.  �على 
�لناجمة عن �لتز�يد �لهائل يف �لطلب على �ملياه يوما بعد يوم خا�شة 
يف ظل �لتغري�ت �ملناخية وتر�جع �لهطولت �ملطرية و�ثر ذلك على 
على  حاليا  �ملياه  قطاع  جهود  ترتكز  حيث  �جلوفية  �ملياه  تناق�س 
�مل�شادر  لتاأمني �لحتياجات وتاأهيل  �لبحث عن م�شادر غري تقليدية 
�ملياه  لقطاع  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  مع  يتو�فق  مبا  �ملتاحة  �ملائية 
خمتلف  ويف  �ملناطق  جلميع  �ملائي  �لتزويد  درجات  �أعلى  ي�شمن  ومبا 
على  �ملياه  قطاع  �عتماد  �أن  �ملياه  �شلطة  عام  �أمني  و�أ�شاف  �لظروف. 
م�شادر غري تقليدية م�شتد�مة �شيمكن �لوز�رة من �ل�شتعد�د ملجابهة 
ومو�جهة كل طارئ فيما يتعلق بالظروف �لتي تتفاقم يوما بعد يوم من 
خالل �لتعامل �مل�شوؤول مع �نعكا�شات كل ذلك وتاأمني كميات مياه كافية 

جلميع �ل�شتخد�مات.
و�أ�شار �ىل �ن م�شروع حتلية مياه �لبحر �لحمر يف �لعقبة يعد من 
�مل�شاريع �ل�شرت�تيجية �لهامة �لذي يت�شمن حمطة �ملاأخذ �لتي �شيتم 
بطول  ناقل  وخط  �ملياه  حتلية  وحمطة  �لعقبة  خليج  على  �قامتها 
450 كيلومرت� لنقل 300 مليون مرت مكعب من �ملياه �ملحالة �ىل جميع 
حمافظات �ململكة . وت�شمنت �لندوة عدة مناق�شات علمية وم�شاركات 
�لوكالة  وفريق  و�ملخت�شني  �مل�شاركني  قبل  من  تقدميية  وع��رو���س 
و�د�ء  وتكلفة  للم�شروع  �حلايل  �لو�شع  بينت  و�لتي  للتنمية  �لملانية 
�ملن�شاآت ور�شم خارطة طريق م�شتقبلية من خالل فهم در��شات حمتملة 

وفهم �ملبادئ �لتوجيهية لالإد�رة �لعليا.

*عمان 
�ختتمت �لثنني، فعاليات �لدورة �لتدريبية " �أدوبي فوتو�شوب"، 
�لت�شميم  بر�مج  �أحد  �لذكية،  للمدن  �لعربي  �ملنتدى  عقدها  و�لتي 
م�شاركا،   20 ح�شرها  و�لتي  ومعاجلتها،  �ل�شور  وحترير  �جلر�فيكي 

ميثلون عدد� من �لبلديات �إ�شافة �إىل �أمانة عمان �لكرى.
وقال نائب �أمني عمان حممد ر�شمي �لقي�شي خالل رعايته �حلفل 
للمدن  �لعربي  للمنتدى  �لأمانة  �حت�شان  �إن  عمان،  �أمني  عن  مندوبا 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  باأهمية  �إميانًا  جاء  �لذكية، 
�ملدينة،  يف  للمو�طنني  �ملقدمة  و�خلدمة  �حلياة  ج��ودة  حت�شني  يف 
و�مل�شاهمة يف رفع جاهزية �ملدن و�لبلديات �لأع�شاء يف منظمة �ملدن 

�لعربية لتحقيق �لتحول �لإلكرتوين و�لو�شول للمدن �لذكية.
و�أ�شاف �أن �لأمانة لن تاألو جهد� يف دعم �لبلديات وحتقيق �لتعاون 
مبا  �لطرفني  خر�ت  من  و�ل�شتفادة  كو�درها،  كفاءة  لرفع  �مل�شرتك 

ينعك�س �يجابًا على �لعمل.
من جانبها، بينت �ملدير �لتنفيذي للمنتدى �لعربي للمدن �لذكية 
�ملهند�شة �شمرية �لدحيات �أن �ملنتدى �لعربي ومنذ تاأ�شي�شه عام 2007، 
وهو يقدم �لدعم للبلديات �لأع�شاء يف منظمة �ملدن �لعربية من خالل 
�لر�مج و�لأن�شطة �ملختلفة، و�لتي تهدف �إىل بناء قدر�ت �لعاملني يف 
�لبلديات ورفع كفاءتهم من �أجل �لرتقاء بالعمل، و�خلدمات �لبلدية، 
�ملتاحة  �لو�شائل  مبختلف  �لذكية  �ملدن  ثقافة  جتذير  �إىل  �إ�شافة 

لزيادة حجم �لوعي �لذكي وتقليل مقاومة �لتغيري.
فوتو�شوب،  �دوبي  برنامج  �أيام،   7 ��شتمرت  �لتي  �لدورة  وتناولت 
وت�شاميم  جديدة،  م�شتند�ت  �ن�شاء  يف  �ملتدربني  متكني  �إىل  وهدفت 
تعديل  و�ح��رت�ف  �لفوتوغر�فية،  �ل�شور  وتعديل  متنوعة،  ب�شرية 
وتعديل  �لفالتر،  با�شتخد�م  وت�شحيحها  ومعاجلتها  �ل�شور  وترميم 

�للو�ن و�حرت�ف �لطبقات و��شتخد�م �لأمناط يف �لت�شاميم.
خطته  �شمن  �لتدريبي  �لرنامج  لهذ�  �ملنتدى  تنظيم  وي��اأت��ي 
�لتدريبية لعام 2022، ويف �إطار نقل �لتجارب �لناجحة وبناء �لقدر�ت 
و�لتدريب يف جمال �لتحول �لرقمي و�لذكي وتنمية �ملهار�ت �لرقمية 
للبلديات �لأع�شاء يف منظمة �ملدن �لعربية، و�لباحثني و�ملخت�شني يف 

هذ� �ملجال.

الجيزة : 
شكاوى من انتشار التسول

  
*اجليزة 

يف  بكرة  �لت�شول  �نت�شار  م��ن  �جل��ي��زة  ل��و�ء  يف  م��و�ط��ن��ون  �شكا 
�أ�شبح ي�شكل م�شدر� لالإزعاج  �للو�ء، وخا�شة يف �لأ�شو�ق �لأمر �لذي 

و�لإرباك.
وقالو� لوكالة �لأنباء �لأردنية)برت�(، �إن هذه �لظاهرة �زد�دت يف 
�لآونة �لأخرية معترينها غري ماألوفة ، �ذ يلجاأ �ملت�شولون �إىل م�شايقة 
و�إزعاج �ملو�طنني، نتيجة �شدة �لإحلاح يف �لطلب من �أكر من �شخ�س 
ق�شاء  عن  يعيقهم  ما  و�لأط��ف��ال،  �لن�شاء  وخا�شة  �لوقت،  نف�س  يف 
حو�ئجهم �أثناء �لت�شوق، وبع�شهم يقوم بال�شري ب�شكل قريب جد� من 

�ملركبات، ما ي�شكل خطرً� على حياتهم ��شافة �ىل �إرباك �ل�شائقني .
�لتنمية  وز�رة  يف  �لت�شول  مكافحة  مديرية  مدير  ق��ال  ب��دوره، 
�لجتماعية ماهر كلوب ، �إن لو�ء �جليزة جزء ل يتجز�أ من �لعا�شمة، 

وما مت �إجر�وؤه يف �للو�ء، طبق على خمتلف مناطق �لعا�شمة عمان.
و�أ�شاف نقوم بتنفيذ حمالت �إ�شبوعية ملنطقة �جليزه بالتعاون مع 
�لبلدية و�لأجهزة �لأمنية، لفتا �إىل �شبط جمموعة من �لأ�شخا�س 
ليحالو�  �لأم��ن��ي  للمركز  �لبالغني  ت�شليم  مت  وبالغني،  �أح���د�ث  بني 
للق�شاء، فيما مت �يد�ع �لأحد�ث يف مر�كز �لأحد�ث وحتويلهم ملحكمة 

�لأحد�ث.
من جانبه، قال مدير مكتب �أوقاف �جليزة �شالح �لزبن ،�إن �لت�شول 
�ن  موؤكد�  �لكر�مة  تفقد  و�ملجتمع،  للوطن  وم�شيئة  �شيئة  ظاهرة 
�لنفو�س  و�شون  �لإن�شانية  �لكر�مة  حلفظ  �لت�شول  عن  نهى  �لإ�شالم 

�لب�شرية من �لتعر�س للذل و�لإهانة .
وبني  �ل��زك��اة  بفر�س  و�ل��ع��وز  �لفقر  عالج  �لإ���ش��الم  �أن  و�أ���ش��اف 
توفري  �ىل  ��شافة  �لأغنياء،  �أمو�ل  يف  حقا  للفقر�ء  وجعل  م�شارفها، 

فر�س �لعمل للقادرين من قبل ويل �لأمر.
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*بغداد
�لقب�س  �لأمني،  �لإع��الم  خلية  �أعلنت 
وفقا  حم��اف��ظ��ات،   4 يف  �إره��اب��ي��ًا   21 على 

لوكالة �لنباء �لعر�قية "و�ع".
"��شتنادً�  �أن���ه  للخلية  ب��ي��ان  وذك���ر 
يو��شل  �لدقيقة  �ل�شتخبارية  للمعلومات 
عملياته  �ل��ع��ر�ق��ي  �لوطني  �لأم���ن  جهاز 
د�ع�س  ع�شابات  بقايا  ملالحقة  �لنوعية 
بعد  �جلهاز  مفارز  نفذت  حيث  �لإرهابية، 
�شل�شلة  �لق�شائية  �ملو�فقات  ��شتح�شال 

 6 على  �لقب�س  �إل��ق��اء  ت�شمنت  عمليات 
يعملون  كانو�  نينوى  حمافظة  يف  �إرهابيني 
�شمن ما ي�شمى قاطع �جلزيرة، �إ�شافة �إىل 
�إرهابية يف حمافظة �لأنبار  تفكيك �شبكة 
ما  �إىل  ينتمون  �إرهابية  عنا�شر   5 ت�شم 
ي�شمى قاطع �لأنبار ويعملون ب�شفة مفرزة 

�أمنية".
من   4 على  �لقب�س  �إلقاء  "مت  وتابع: 
دي��اىل  حمافظة  يف  �لإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر 
�للوج�شتي  �ل��دع��م  بتقدميهم  �ع��رتف��و� 

لع�شابات د�ع�س يف منطقة جبال حمرين".
 6 على  �لقب�س  ج��رى  "كما  و�أ���ش��اف: 
�إرهابيني يف كركوك يعملون �شمن ما يعرف 
د�ع�س  يف  ق��ي��ادي  بينهم  �جلند  ب��دي��و�ن 
م��زورة  بهوية  �ملحافظة  دخ��ل  �لإره��اب��ي 
�لأنابيب  تفجري  عن  �مل�شوؤولني  �أح��د  وهو 
تدوين  "مت  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار  �لنفطية". 
جميعًا  و�إحالتهم  �أ�شوليًا  �ملتهمني  �أق��و�ل 
لتخاذ  �ملخت�شة  �لق�شائية  �جلهات  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لالزمة بحقهم".

*بريوت 
من  حمر�ء"  "ن�شرة  ل��ب��ن��ان  ت�����ش��ّل��م 
ل�شناعة  �ل�شابق  �لقطب  بحق  �لإنرتبول، 
�ل�شيار�ت، كارلو�س غ�شن، بناء على مذكرة 
�ل�شلطات  �أ�شدرتها  �لتي  �لدولية  �لتوقيف 
ما  وف��ق  �شهر،  نحو  قبل  بحقه  �لفرن�شية 
نقلته وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية عن م�شدر 

ق�شائي، �خلمي�س.
�ل��ع��ام  "�لنائب  �إن  �مل�����ش��در  وق����ال 
ت�شّلم  عويد�ت،  غ�شان  �لقا�شي  �لتمييزي، 
على  بناء  �لإنرتبول  من  �حلمر�ء  �لن�شرة 
مذكرة �لتوقيف �لفرن�شية"، بحق �لرئي�س 

�ل�شابق لتحالف رينو ني�شان ميت�شوبي�شي.
نانتري  �شاحية  يف  حمكمة  و�أ���ش��درت 
�ل�شهر  دولية  توقيف  مذكرة  باري�س،  يف 
�ملا�شي، تتعلق باأكر من 16.3 مليون دولر 
رينو  حتالف  بني  م�شبوهة  مدفوعات  من 
غ�شن،  كارلو�س  يرت�أ�شه  كان  �لذي  وني�شان 

يف �تهامات نفاها غ�شن.
�لق�شاء  حمر�ء"  "�لن�شرة  وت�����ش��ع 
م�شمونها.  تنفيذ  �متحان  �أم��ام  �للبناين 
"�شيحدد يف  فاإن عويد�ت  م�شادر،  وبح�شب 
غ�شون �لأيام �ملقبلة �أو مطلع �لأ�شبوع �ملقبل 

موعد� ل�شتدعاء غ�شن و��شتجو�به".
"�شكاي  مل���وق���ع  خ���ا����س  ح���دي���ث  ويف 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  �أ����ش���ار  عربية"،  ن��ي��وز 
لبنان،  يف  �حلقوقية   "JUSTICIA"
حيث  "من  �أن��ه  �إىل  مرق�س،  ب��ول  �ملحامي 
�إل  مو�طنيها  ت�شلم  ل  �لدولة  ف��اإن  �ملبد�أ 
يف ح��ال وج���ود �ت��ف��اق خم��ال��ف م��ع دول��ة 
�أمر  وهو  رعاياها،  بت�شليم  يلزمها  �أخ��رى، 

منتفي يف حالة غ�شن �ملطلوب من �ل�شلطات 
�لفرن�شية".

و�أ�شاف: "لبنان غري ملزم بت�شليمه مبا 
قانون  من   31 و�مل��ادة  لبناين،  مو�طن  �أن��ه 
�ل���ش��رتد�د  �إب��اح��ة  على  تن�س  �لعقوبات 
ب��ح��الت ث��الث غ��ري �إل��ز�م��ي��ة. ه��ذه �مل��ادة 
ب��ال���ش��رتد�د  باملطالبة  �حل��ق  �إىل  ت�شري 

ولي�شت �لإلز�مية".
"لإباحة �ل�شرتد�د، يتعني  �أنه  و�أو�شح 
�أن يتحقق لدى �لدولة، طالبة �ل�شرتد�د، 
�لخت�شا�شات  من  �خت�شا�س  فرن�شا،  �أي 
�ملقرتفة  �جلر�ئم  تكون  �أن  وهي  �لثالثة، 
�أو  �ل����ش���رتد�د،  طالبة  �ل��دول��ة  �أر����س  يف 
�جلر�ئم �لتي تنال من �أمنها �أو من مكانتها 
�أح��د  يقرتفها  �لتي  �جل��ر�ئ��م  �أو  �مل��ال��ي��ة، 
مالحقة  طلب  م��ن  تتمكن  ك��ي  رع��اي��اه��ا، 
وت�شليمه  ��شرتد�ده  تطلب  �لذي  �ل�شخ�س 
�حلق  �للبنانية  للدولة  يبقى  �أنه  غري  لها، 
برف�س ت�شليم رعاياها حتى يف حال توفر 
�ل�شروط �لثالثة". وتابع �خلبري �حلقوقي 
�شالحية  ه��ن��اك  "طاملا  ق��ائ��ال:  حديثه 
�لق�شية،  يف  للنظر  �للبنانية  للمحاكم 
ت�شليم  ترف�س  �أن  �للبنانية  للدولة  فيمكن 
قانون  من   20 للمادة  ��شتناد�  �ل�شخ�س، 
)تطبق  �أن��ه  على  تن�س  �لتي  �لعقوبات، 
فاعال  لبناين،  كل  على  �للبنانية  �ل�شريعة 
خارج  �أق��دم  متدخال،  �أو  حمر�شا  �أو  ك��ان 
�أو  جنحة  �رتكاب  على  �للبنانية  �لأر��شي 
�للبنانية.  �ل�شريعة  عليها  تعاقب  جناية 
عليه  �ملدعى  فقد  ولو  كذلك  �لأمر  ويبقى 
�رتكاب  بعد  �للبنانية  �جلن�شية  �كت�شب  �أو 

�جلناية �أو �جلنحة(".
ور�أى مرق�س �أن "�شدور مذكرة توقيف 
دولية بحق غ�شن، �شيحد من حتركاته بني 
دول �لعامل، كما �أنه ميكن �أن ي�شحب مذكرة 
�لتوقيف �شغط على لبنان �لذي ي�شت�شيف 
�إىل  ت�شليمه  يتم  حتى  لتوقيفه  غ�شن، 
م�شابهة،  ح��الت  ذك��ر  كما  �لإنرتبول". 
"عام 2016 �شدرت مذكرة توقيف  قائال: 
من�شور  �لكاهن  بحق  �لإنرتبول  من  دولية 
�لفرن�شي،  �لق�شاء  �أم��ام  ميثل  لكي  لبكي، 
ت�شليمه،  عن  عندها  �متنع  لبنان  �أن  �إل 
عن  �أي�شا  لبنان  �متنع  �أخ��رى،  حالة  ويف 
�لدين،  تقي  زي��اد  �لأع��م��ال  رج��ل  ت�شليم 
توقيف  مذكرة  بحقه  �أي�شا  �شدرت  �ل��ذي 
لت�شليمه   2020 عام  �لإنرتبول  من  دولية 
مرق�س  وختم  �لفرن�شية".  �ل�شلطات  �إىل 
لبنان  �إ���ش��ر�ر  ح��ال  "يف  بالقول:  حديثه 
على رف�س ت�شليم غ�شن، ل ميكن �أن تلزمه 
�أن  للبنان  ومي��ك��ن  �لفرن�شية،  �ل�شلطات 
�أنه  على  فرن�شا،  من  ملفه  ويطلب  يحاكمه 
مبجرد خروج غ�شن من �لأر��شي �للبنانية 
عليه  �لقب�س  تلقي  �أن  دول���ة  لأي  ميكن 
�لتي  �لدولية  �حل��م��ر�ء  �لن�شرة  مبوجب 
�أن  يذكر  وت�شليمه".  �لإنرتبول  �أ�شدرها 
"�شكاي  ملوقع  �ملا�شي  �أبريل  يف  قال  غ�شن 
نيوز عربية"، �إن مذكرة �لتوقيف �لدولية 
�لفرن�شي،  �لق�شاء  من  بحقه  �شدرت  �لتي 
مبديا  �مللف"،  ت�شكيل  ط��ور  يف  ز�ل��ت  "ما 
�شبق  �لذي  �شدورها،  توقيت  من  ��شتغر�به 
بيومني،  �لفرن�شية  �لرئا�شية  �لنتخابات 

و��شفا �إياه ب�"�لتوقيت �ل�شيا�شي".

»ضربة أمنية« لداعش 
بالعراق في 4 محافظات

بعد النشرة الحمراء.. هل لبنان 
ملزم بتسليم كارلوس غصن؟

الصين: االستراتيجية األميركية 
في آسيا مصيرها »الفشل«

*بكني
�ل�شرت�تيجية  �أن  �لأح��د  �ل�شيني  �خلارجية  وزير  �عتر 
�لدبلوما�شية �لأمريكية يف �آ�شيا حمكوم عليها بالف�شل، بح�شب ما 
نقلت عنه وكالة �شينخو� �لر�شمية لالأنباء، يف وقت �أكد �لرئي�س 
يجريها  زيارة  خالل  �ملنطقة  جتاه  و��شنطن  �لتز�م  بايدن  جو 

لكوريا �جلنوبية و�ليابان.
با�شرت�تيجية  ي�شمى  "ما  �أن  ي��ي  و�ن���غ  �ل��وزي��ر  و�ع��ت��ر 
�ملتحدة  �لوليات  تعتمدها  �لتي  و�لهادئ"  �لهندي  �ملحيطني 
"هي يف جوهرها ��شرت�تيجية لإثارة �لنق�شام و�لتحري�س على 
�ملو�جهة وتقوي�س �ل�شالم، وبغ�س �لنظر عن كيفية تغليفها �أو 

�إخفائها، فاإنها �شتف�شل حتما يف �لنهاية".
�ل��دور  تعزيز  �إىل  طوكيو  يف  �ل��ث��الث��اء  ب��اي��دن  و�شي�شعى 
من  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  يف  �ملتحدة  للوليات  �لر�ئد 
و�ليابان خالل قمة  و�لهند  �أ�شرت�ليا  �إىل قادة  �ن�شمامه  خالل 

للتحالف �لرباعي "كو�د".
لتبادل  �شرورية  "فر�شة  ه��ذه  �إن  �لأبي�س  �لبيت  وق��ال 
منطقة  يف  �لعملي  �لتعاون  تعزيز  ومو��شلة  �لنظر  وجهات 

�ملحيطني �لهندي و�لهادئ".
"ت�شكيل  على  تعمل  �ملتحدة  �لوليات  �أن  على  و�نغ  و�شدد 
هدفها  �أن  �إىل  م�شري�  تكتالت �شغرية با�شم �حلرية و�لنفتاح"، 

هو "�حتو�ء �ل�شني"، ح�شبما نقلت "فر�ن�س بر�س".
و�أ�شاف: "�إن �لأمر �خلطري خ�شو�شا هو �أن �لوليات �ملتحدة 
تلعب بورقة تايو�ن وورقة بحر �ل�شني �جلنوبي لإحد�ث فو�شى 

يف �ملنطقة".

وكيل وزارة األشغال بقطاع غزة: القطاع 
يواجه تحديات متعددة بعميلة االعمار

  
*غزة 

غزة  قطاع  يف  و�لإ�شكان  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  وكيل  قال 
�همها  حتديات  تو�جه  �لقطاع  �عمار  عملية  �إن  �شرحان  ناجي 
وجود �شعف و��شح يف حجم �لتمويل �ملتوفر مقارنة بالحتياج 
�ملانحني  على  �شغوطا  ت�شكل  �ل�شر�ئيلية  و�ملمار�شات  �ملطلوب، 

لتاأخري عملية �لإعمار و��شتثناء بع�س �لقطاعات منها.
و�و�شح �شرحان خالل موؤمتر �شحفي عقد مبنا�شبة مرور عام 
على �لعدو�ن �لإ�شر�ئيلي يف �أيار �ملا�شي �إن ما مت �إجنازه وما هو 
حتت �لإجناز يف قطاع �لإ�شكان حتى �لآن ل تتجاوز ن�شبته 20 
باملئة من �ملنازل �ملهدمة بالكامل، و 70باملئة من �ملنازل �ملت�شررة 
جزئيا، م�شري� �إىل عدم وجود �أي تعهد�ت لإعادة �إعمار �لأبر�ج 
�آخر  عن  �لآن،  حتى  �لطو�بق  متعددة  �ل�شكنية  و�ل��ع��م��ار�ت 
عدو�ن  على  عام  مرور  بعد  �لإعمار  ملف  وتطور�ت  م�شتجد�ت 

�لحتالل على قطاع غزة يف �أيار �ملا�شي.
جمال  يف  �لأر���س  على  �إجن��ازه  مت  ما  �أن  �شرحان،  و�أ���ش��اف 
�لبنية �لتحتية ل يتجاوز �إعادة تاأهيل بع�س تقاطعات �ل�شو�رع 
�لأخري  �لعدو�ن  دمره  ما  مقابل  يذكر  يكاد  ل  وهو   ، وتبليطها 
�إجناز  �أي  �شبقه من �عتد�ء�ت متكررة، كما مل يتم حتقيق  وما 
ملمو�س يف جمال �إعادة تاأهيل �ملن�شاآت �لقت�شادية و�لزر�عية.

موؤمتر دويل لإعمار وتنمية قطاع  �إىل عقد  �شرحان،  ودعا 
�إىل  يحتاج  غزة  قطاع  �أن  حيث   ،2014 موؤمتر  غر�ر  على  غزة 
�ملطلوبة  و�لتدخالت  �مل�شاريع  لتغطية  دولر  مليار   3 يقارب  ما 
و�لقت�شادية  �لتحتية  �لبنى  ولإنعا�س  و�لتنمية  لالإعمار 
و�لجتماعية و�لتي تر�كمت نتيجة ل�شتمر�ر �حل�شار و�إغالق 
عدم  مع  �لإ�شر�ئيلية  و�لع��ت��د�ء�ت  �حل��روب  وتكر�ر  �ملعابر 
�ملتحدة و�لدول  �لكايف. كما دعا �شرحان، �لأمم  �لتمويل  توفر 
�لفل�شطيني يف �لقطاع  �ل�شعب  �أبناء  �ل�شديقة للتدخل حلماية 
ووقف �لعتد�ء�ت �لإ�شر�ئيلية ورفع �حل�شار كخطوة �أ�شا�شية 

لبدء عملية تنمية �شاملة.

االحتالل يحتجز اكثر من 350 
جثمان شهيد فلسطيني وعربي

  
*غزة 

�شوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �ل��در����ش��ات  وح��دة  رئي�س  ق��ال 
�ن  ف��رو�ن��ة،  �لنا�شر  عبد  �لفل�شطينية،  و�ملحررين  �ل���ش��رى 
جثمانا   350 من  �كر  حتتجز  �ل�شر�ئيلي  �لحتالل  �شلطات 

ل�شهد�ء فل�شطينيني وعرب.
و��شار فرو�ن يف ت�شريح �شحفي �ن �لحتالل يحتجز جثامني 
�ل�شهد�ء فيما يعرف مبقابر �لرقام وثالجات �ملوتى، بينهم )9( 

جثامني لأ�شرى فل�شطينيني ��شت�شهدو� د�خل �شجون �لحتالل.

الخارجية الفلسطينية تحذر 
من مخاطر الدعوات اإلسرائيلية 

المتصاعدة القتحام االقصى
*رام اهلل 

�لتحري�س  حمالت  �لفل�شطينية،  �خلارجية  وز�رة  د�ن��ت 
�ليهودية  �جل��م��اع��ات  تطلقها  �ل��ت��ي  و�ملت�شاعدة  �ملتو��شلة 
حل�شد  �ملعبد(  جماعات  )�حت��اد  ت�شمى  ما  فيهم  مبن  �ملتطرفة 
بلدتها  �لقد�س  و��شتباحة  �لأق�شى  �قتحام  يف  م�شاركة  �أو�شع 

�لقدمية ملنا�شبة ما ي�شمى )يوم �لقد�س(.
و�عترت �خلارجية �لفل�شطينية، يف بيان �شحفي، �أن م�شرية 
�لأعالم �لإ�شر�ئيلية وما ير�فقها من حمالت حتري�شية، جزء ل 
يتجز�أ من م�شاريع وخمططات �لحتالل �لر�مية �إىل ��شتكمال 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة  وفر�س  �ملقد�شة  �ملدينة  تهويد  عمليات 
�لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  لت�شعيد  و�متد�د  �شمها،  وتكري�س  عليها 
ب�شكل  ومقد�شاتها  و�لقد�س  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �شد  �ملتو��شل 
�لأو�شاع  لتهدئة  مبذولة  جهود  �أية  تخريب  يف  و�إمعان  خا�س، 

يف �شاحة �ل�شر�ع.
وهذه  �لأع���الم،  مل�شرية  �إ�شر�ئيل  حاجة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�حلملة �ل�شر�شة من �لتحري�س على �لعن�شرية و�لكر�هية على 
�قتحام �لأق�شى، دليل قاطع على ف�شل دولة �لحتالل يف فر�س 

�شيادتها على �لقد�س.
�لكاملة و�ملبا�شرة  �مل�شوؤولية  وحملت �حلكومة �لإ�شر�ئيلية 
يف  �لتهويدية  �ل�شتعمارية  و�أن�شطتها  �ملتطرفة  قر�ر�تها  عن 
يف  �لفل�شطيني  �لوجود  لإلغاء  �مل�شتميتة  و�ملحاولت  �لقد�س، 

�لقد�س وحماولة ك�شر �إر�دة �ملقد�شيني يف �ل�شمود و�لتحدي.
وتد�عيات  خماطر  من  �لفل�شطينية  �خلارجية  وح��ذرت 
و�لكر�هية  و�حلقد  بالعنف  �مل�شحونة  �لتحري�شية  �حلمالت 
�لر�مية  �لر�شمية  �لإ�شر�ئيلية  �ملحاولت  ومن  و�لعن�شرية، 
�لطابع  لإخفاء  �لدينية  �حلرب  مربعات  �إىل  �ل�شر�ع  جر  �إىل 
�ل�شيا�شي لل�شر�ع، موؤكدة �أن دولة �لحتالل ت�شتظل بازدو�جية 
جتاه  و�لأم��ريك��ي  �ل���دويل  �مل��وق��ف  وت��ر�خ��ي  �لدولية  �ملعايري 
�نتهاكاتها وجر�ئمها �ملتو��شلة وخروقها �لتي ل تنتهي للقانون 
يف  و�ل�شتيطان  �لح��ت��الل  وتكري�س  تعميق  بهدف  �ل���دويل، 

�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�س �ل�شرقية.
و�شددت على �أن �إفالت �إ�شر�ئيل كقوة �حتالل من �لعقوبات 
م�شاريعها  من  �ملزيد  بتنفيذ  �لتمادي  على  ُي�شجعها  �لدولية 
�لتهويدية للقد�س ومقد�شاتها، مبينة �أن �شمت �ملجتمع �لدويل 
على �حلمالت �لتحري�شية �لتي تقوم بها �جلمعيات �ل�شتيطانية 
�ملختلفة ونتائجها �لت�شعيدية لالأو�شاع يعد تو�طوؤ� ُيالم�س حد 

�مل�شاركة باجلرمية.

الصين تطور مركبات 
فضائية جديدة إلرسالها 

إلى محطتها المدارية
*بكني 

جديدة،  مركبات  تطوير  على  تعمل  �أنها  �ل�شني،  �أعلنت 
لرت�شلها �إىل �ملحطة �ملد�رية �لوطنية.

باللغة  �ل��ن��اط��ق��ة  ديلي"  ت�����ش��اي��ن��ا   " �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�لف�شاء  لتكنولوجيا  �ل�شينية  �لأكادميية  �ن  �لجنليزية، 
�شتكون  و�لتي   ،)6 جو  مركبة)تيان  تطوير  على  حاليا  تعمل 
لتعمل  وم�شممة  �ل�شابقة،  جو(  )تيان  مركبات  من  بكثري  �أكر 

لفرت�ت �أطول".
�ل�شينية  جو  تيان  مركبات  م�شروع  يف  �مل�شممني  كبري  وقال 
باي مين�شينغ، �نه مت تطوير مركبات تيان جو �لثالثة و�لر�بعة 
 ، ج��و6  تيان  مركبات  �أم��ا  معينة،  مو��شفات  وف��ق  و�خلام�شة 
بد�أو�  �ملهند�شني  �ن  ف�شتح�شل على مو��شفات حم�شنة، مو�شحا 

بتجميع �لذر�ع �لآلية �لتابعة لهذه �ملركبة .
حاليا  تطويرها  يتم  �لتي  �جلديدة  �ملركبات  �ن  و��شاف 
�لأر���س  م��د�ر�ت  يف  �لعمل  على  ق��ادرة  بل  فح�شب،  �أك��ر  لي�شت 
ملدة عامني،لفتا �ىل �أن �خلر�ء يف �ل�شني يعملون على تطوير 
مركبات �شحن ف�شائية قابلة لإعادة �ل�شتخد�م �أكر من مرة، 
وهذه �ملركبات لن حترتق يف �لغالف �جلوي لالأر�س بعد �نتهاء 
مهمتها مع �ملحطة، بل �شتعود �إىل �لأر�س حاملة معها عينات من 

�لغالف �جلوي لكوكبنا لتتم در��شتها من قبل �لعلماء.
�ملحطة  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  قد  �شينية  �إع��الم  و�شائل  وكانت 
تعمل  �أن  �ملفرت�س  من  بالدها  طورتها  �لتي  �لوطنية  �ملد�رية 
 340 بني  ما  تبعد  م���د�ر�ت  وعلى  �لف�شاء،  يف  �ع��و�م   10 مل��دة 
رو�د   3 متنها  على  ليعمل  و�شممت  �لأر���س،  عن  كيلومرت�  و450 
�لرو�د(،  ��شتبد�ل طو�قم  )�أو 6 رو�د لفرتة ق�شرية يف مرحلة 

و�شت�شتخدم كذلك للم�شروعات �لف�شائية �لدولية.

*وكاالت
�حل��رب  �أن  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ح���ذرت 
عدد  زي��ادة  يف  ت�شببت  �أوكر�نيا  يف  �لرو�شية 
من  �أك��ر  �إىل  �لعامل  ح��ول  ق�شر�  �لنازحني 
للمرة �لأوىل على  100 مليون �شخ�س، وذلك 
�ملتحدة  �لأمم  مفو�شية  وق��ال��ت  �لإط���الق. 
ل�شوؤون �لالجئني يف بيان �إن "عدد �لأ�شخا�س 
�ل�شر�عات  من  �ل��ف��ر�ر  على  �أُج���رو�  �لذين 
و�لعنف و�نتهاكات حقوق �لإن�شان و�ل�شطهاد 
 100 �لبالغ  �مل��ذه��ل  �ل��رق��م  �لآن  جت��اوز  ق��د 
مدفوعا  �لإط��الق،  على  �لأوىل  للمرة  مليون، 
�لنز�عات  من  وغريها  �أوكر�نيا  يف  باحلرب 
�أن  بيان  يف  �ملفو�شية  و�ع��ت��رت  �ملميتة". 
"�ملثري للقلق" يجب �أن يهز �لعامل  هذ� �لرقم 
جتر  �لتي  �لنز�عات  �إنهاء  باجتاه  ويدفعه 
�أعد�د� قيا�شية من �لأ�شخا�س على �لفر�ر من 

ديارهم.
ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شية  و�أ�شارت 
ق�شر�  �ل��ن��ازح��ني  �أع���د�د  �أن  �إىل  �لالجئني 
 2021 نهاية  بحلول  مليونا   90 �إىل  �رتفعت 
فا�شو  وبوركينا  �إثيوبيا  يف  بالعنف  مدفوعة 
وجمهورية  و�أفغان�شتان  ونيجرييا  وميامنار 

�لكونغو �لدميوقر�طية.
�لرئي�س  �أم���ر  �مل��ا���ش��ي،  ف��ر�ي��ر   24 ويف 

�لعمليات  ب��ب��دء  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي 
�لع�شكرية يف �أوكر�نيا �ملجاورة، د�فعا مباليني 
و�لو�شول  �لقتال  من  �لفر�ر  �إىل  �لأ�شخا�س 
�إىل بلد�ن  �أو  ا للخطر  �أقل تعر�شً �إىل مناطق 
�لتدفق  ه��ذ�  مثل  �أوروب���ا  ت�شهد  ومل  �أخ��رى. 
�لعاملية  �حلرب  نهاية  منذ  لالجئني  �ل�شريع 
ماليني   6،5 من  يقرب  ما  غادر  فقد  �لثانية. 
و�أط��ف��ال،  ن�شاء  معظمهم  �ل��ب��الد،  �أوك����ر�ين 
�لقتال  �شن  بلغو�  �لذين  �لرجال  بقي  بينما 
�أعد�د  �أّن  �ملتحدة  �لأمم  وُتقّدر  �أوكر�نيا.  يف 
ماليني   8،3 �إىل  ت�شل  قد  �ملغادرين  ه��وؤلء 

بحلول نهاية �لعام.
�لنازحني  عدد  ُيَقّدر  نف�شها،  �أوكر�نيا  يف 

د�خلًيا بحو�ىل 8 ماليني �شخ�س.
 37 ت�شم  �أوك��ر�ن��ي��ا  كانت  �حل��رب،  وقبل 
ل�شيطرة  �خلا�شعة  �ملناطق  يف  ن�شمة  مليون 
�شبه  �ل��رق��م  ه���ذ�  ي�شمل  ول  ح��ك��وم��ت��ه��ا. 
جزيرة �لقرم �لتي �شمتها رو�شيا عام 2014، 
عليها  ي�شيطر  �لتي  �ل�شرقية  �ملناطق  ول 

�نف�شاليون مو�لون لرو�شيا.
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مفو�س  وق���ال   
"100 مليون هو  �إن  �لالجئني فيليبو غر�ندي 
�لتفكري.  على  ويبعث  للقلق  ومثري  �شارخ  رقم 

�إنه رقم ما كان يجب �إطالقا �لو�شول �إليه".

�أن يكون  "ينبغي  �أن هذ� �لرقم  وحذر من 
�لنز�عات  حل��ل  لال�شتيقاظ  دع��وة  مبثابة 
ومعاجلة  �ل�شطهاد،  و�إنهاء  ومنعها،  �ملدمرة 
على  �لأبرياء  جتر  �لتي  �لكامنة  �لأ�شباب 

�لفر�ر من ديارهم".
وطالبي  �لالجئني  �ل��رق��م  ه��ذ�  وي�شمل 
د�خ��ل  ن���ازح  مليون   50 م��ن  و�أك���ر  �ل��ل��ج��وء 

بلد�نهم.
"�ل�شتجابة  �أن  �إىل  غ��ر�ن��دي  و�أ���ش��ار 
�لدولية حيال �لأ�شخا�س �لفارين من �حلرب 
"هذ�  �أن  م�شيفا  جد�"،  �إيجابية  �أوكر�نيا  يف 
وهناك  للغاية  حقيقي  �لتعاطف  يف  �لندفاع 
بكل  يتعلق  م��ا  يف  مم��اث��ل��ة  لتعبئة  ح��اج��ة 
غر�ندي  و�شدد  �لعامل".  يف  �لأخرى  �لأزمات 
على �أن "�مل�شاعدة �لإن�شانية ما هي �إل م�شّكن 
�أجل  "من  �أن��ه  على  م�شدد�  عالجا"،  ولي�شت 
�ل�شالم  هو  �لوحيد  �لرد  فاإن  �لجتاه،  عك�س 
و�ل�شتقر�ر حتى ل ي�شطر �لأبرياء بعد �لآن 
�إىل �لختيار بني �خلطر �ملبا�شر لل�شر�ع وبني 
�شعوبة �لفر�ر و�لنفي".  و�أظهر تقرير �شادر 
عن منّظمَتني غري حكومّيَتني ُن�شر يف 19 مايو، 
نازح د�خلًيا يف  مليون  ما يقرب من 60  وجود 
منهم  كثري  �ملا�شي،  �لعام  �لعامل  �أن��ح��اء  كل 

ب�شبب �لكو�رث �لطبيعية.

*وكاالت 
�شولت�س  �أولف  �لأمل���اين  �مل�شت�شار  ب��د�أ 
يف  �أي���ام،  ثالثة  ت�شتغرق  لأفريقيا  رحلة 
مع  حمادثات  �إج��ر�ء  ت�شهد  �أن  يتوقع  زي��ارة 
قادة �أفارقة حول �لتد�عيات �جليو�شيا�شية 

للحرب يف �أوكر�نيا.
�ل�شنغال  يف  �ل��ت��وق��ف  �شولت�س  يعتزم 
وجنوب �أفريقيا يف �إطار �أول زيارة له للقارة 

منذ �أ�شبح م�شت�شار� قبل نحو �شتة �أ�شهر.
حل�شور  للدولتني  �لدعوة  �أملانيا  وجهت 
�ل�شناعية  �ل�شبع  جمموعة  قمة  فعاليات 

�لكرى �ملقررة يف يونيو �ملقبل.
�لتو�فق  �لقمة  يف  �مل�شاركون  و�شيحاول 
�لتي عزلت  على موقف م�شرتك جتاه رو�شيا 
بعد  �لثماين،  جمموعة  عليه  يطلق  كان  مما 

�شيطرتها عام 2014 على �شبه جزيرة �لقرم 
من �أوكر�نيا. ويعتزم �لقادة �مل�شاركون يف قمة 
تغري  خطر  مناق�شة  �أي�شا  �ل�شبع  جمموعة 

�ملناخ.
�ل�شبع،  جمموعة  دول  من  �لعديد  ووقعت 
�تفاق  �ملتحدة  و�لوليات  �أملانيا  ذلك  يف  مبا 
جنوب  مع  للطاقة"  عادلة  حتول  "�شر�كة 
على  �لدولة  مل�شاعدة  �ملا�شي  �لعام  �إفريقيا 
ملوث  ط��اق��ة  كم�شدر  �لفحم  م��ن  �لتخل�س 

ب�شدة. ثمة �تفاق مماثل ما ز�ل قيد �لإعد�د 
مزرعة  بناء  �أملانيا  دعمت  حيث  �ل�شنغال،  مع 
للطاقة �ل�شم�شية.و�أبدت برلني �أي�شا �هتماما 
غاز  حقل  �إنتاج  من  ح�شة  نيل  على  بالتفاق 

كبري يتم ��شتك�شافه حاليا يف �لبالد.
�شولت�س  �إن  �أي�شا  �لأملان  �مل�شوؤولون  وقال 
�ملت�شددين  تقاتل  �لتي  �لنيجر  يف  �شيتوقف 

منذ �أمد �شاأنها يف ذلك �شاأن جري�نها.
من  �شابق  وقت  يف  قال  قد  �شولت�س  وكان 
تدعم  �لأملانية  �حلكومة  �إن  �جل��اري،  �ل�شهر 

من  للنيجر  جنودها  م��ن  �مل��ئ��ات  لنقل  خطة 
�أزم��ة  و�شط  �لتطور  وي��اأت��ي  �مل��ج��اورة.  م��ايل 
�مل�شتعمرة  دفعت  مايل  يف  متفاقمة  �شيا�شية 
�لفرن�شية �ل�شابقة لإعالن �شحب قو�تها بعد 
ت�شع �شنو�ت من م�شاعدة مايل يف �لقتال �شد 
قر�رهم  �إن  �أملان  م�شوؤولون  ويقول  �ملتمردين. 
كان مدفوعا �أي�شا مبخاوف من �حتمال تعاون 
�لقو�ت �ملالية �لتي تتلقى تدريبا من �لحتاد 
�لتي  �لرو�شية  فاغرن  ق��و�ت  م��ع  �لأوروب����ي، 

تعمل �لآن يف �لبالد.

األمم المتحدة: عدد النازحين قسرا 
في العالم تجاوز 100 مليون

شولتس يبدأ جولة إفريقية من 
السنغال بشأن »الحرب في أوكرانيا«

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
ت����وج م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ب��ل��ق��ب �ل�����دوري 
ن�شخته �حلديثة  �ل�شاد�شة يف  للمرة  �لإجنليزي 
ككل،  �لنادي  تاريخ  يف  و�لثامنة  )�لرميريليج(، 
بنتيجة  فيال  �أ�شتون  �شيفه  على  �ملثري  فوزه  بعد 
�لحتاد،  ملعب  على  �لأحد  �ليوم  م�شاء   ،)2-3(

يف ختام مباريات �لرميريليج.
طريق  عن  بثنائية  �شيتي  مان  تاأخر  ورغ��م 
�إل   ،)69( كوتينيو  وفيليب   )37( كا�س  ماتي 
ثالثية  و�شجل  جمنونة  دقائق   5 يف  ع��اد  �أن��ه 
و)81(   )76( ج��ون��دوج��ان  �إل��ك��اي  ط��ري��ق  ع��ن 

ورودريجو )78(.
يف  نقطة   93 �إىل  ر�شيده  �شيتي  م��ان  ورف��ع 
نقطة وح��ي��دة عن  ب��ف��ارق  �ل��رتت��ي��ب،  ���ش��د�رة 
-3( وولفرهامبتون  على  تغلب  �لذي  ليفربول 

.)1
�أتت �ملحاولة �لأوىل يف �ملبار�ة ل�شالح �ل�شيتي 
لفريناندينيو  ب��ارت��ق��اء  �لثالثة،  �لدقيقة  يف 
م�شدد�  بروين،  دي  نفذها  خمالفة  من  لعر�شية 

ر�أ�شية ذهبت بعيد� عن �ملرمى.
ب�شورة  �لكرة  على  �شيتي  مان�ش�شرت  �شيطر 
يفتتح  �أن  وكاد  �لتالية،  �لدقائق  يف  تامة  �شبه 
�أر�شية  بت�شديدة   ،24 �لدقيقة  يف  �لت�شجيل 

��شطدمت  �ملنطقة،  د�خ��ل  من  فودين  من  قوية 
بدفاع �أ�شتون فيال ومرت بقليل �إىل جو�ر �لقائم.

بت�شديدة  �أول�شني  مباغتة  جي�شو�س  وح��اول 
ق��وي��ة م��ن �جل��ان��ب �لأمي����ن مل��ن��ط��ة �جل����ز�ء يف 
يف  جنح  فيال  �أ�شتون  حار�س  �أن  �إل   ،28 �لدقيقة 

�لت�شدي لها.
 ،31 �لدقيقة  يف  للظهور  �ل��ر�زي��ل��ي  وع���اد 
ذهبت  ولكن  �ملنطقة،  د�خل  من  �أخرى  بت�شديدة 

بعيد� عن �ملرمى هذه �ملرة.

�لنتيجة  يف  �لتقدم  يف  فيال  �أ���ش��ت��ون  وجن��ح 
من  عر�شية  دين  �أر�شل  بعدما   ،37 �لدقيقة  يف 
�جلانب �لأي�شر، تابعها كا�س بر�أ�شية قوية �شكنت 

�ل�شباك.
 ،42 �لدقيقة  يف  �لعمق  يف  كوتينيو  وتوغل 
�إىل  مرت  �جل��ز�ء،  منطقة  خارج  من  كرة  م�شدد� 

جو�ر �لقائم.
ويف �لدقيقة �لثالثة من �لوقت بدل �ل�شائع، 
م�شدد�  ركنية،  ركلة  من  لعر�شية  لبورت  �رتقى 
�لأول  �ل�شوط  لينتهي  �أول�شني،  بها  �أم�شك  ر�أ�شية 

بتقدم �أ�شتون فيال )0-1(.
بروين  دي  تابع  �لثاين،  �ل�شوط  بد�ية  ومع 
�أ�شتون فيال د�خل �ملنطقة،  كرة مبعدة من دفاع 
�لدقيقة  يف  �لعار�شة  �أعلى  ذهبت  كرة  م�شدد� 

.48
�أر�شل  وو��شل �ل�شيتي زحفه �لهجومي، بعدما 
جتاه   ،50 �لدقيقة  يف  �أر�شية  عر�شية  كان�شيلو 
�لرقابة د�خل منطقة �ل6  جي�شو�س �خلايل من 

يارد�ت، لي�شدد بغر�بة �أعلى �لعار�شة.
من  �شاروخية  بت�شديدة  رودري��ج��و  وتبعه 

خارج منطقة �جلز�ء، مرت �إىل جو�ر �لقائم.
لت�شجيل  حمققة  فر�شة  فيال  �أ�شتون  و�أه��در 
من  تام  بانفر�د   ،55 �لدقيقة  يف  �لثاين  �لهدف 

و�تيكنز مع �إدير�شون، م�شدد� �إىل جو�ر �لقائم.

حدود  على  خمالفة  على  �ل�شيتي  وحت�شل 
منطقة �جلز�ء يف �لدقيقة 68، نفذها دي بروين 

م�شدد� كرة مبا�شرة بجانب �لقائم.
و�أ����ش���اف �أ���ش��ت��ون ف��ي��ال �ل��ه��دف �ل��ث��اين يف 
�لدقيقة 69، بعدما مرر و�تكينز متريرة بالر�أ�س 
�أر�شية  كرة  وي�شدد  لب��ورت  ل��ري�وغ  لكوتينيو، 

�شكنت �شباك �إدير�شون.
�شريعا  �ل���ف���ارق  تقلي�س  ف��ودي��ن  وح����اول 
�لدقيقة  يف  �ملنطقة  ح��دود  على  من  بت�شديدة 

71، ذهبت بعيد� عن �ملرمى.
ومهد �شرتلينج كرة �شحرية لدي بروين على 
حدود �ملنطقة يف �لدقيقة 73، لي�شدد �لبلجيكي 

كرة مبا�شرة ذهبت �أعلى �لعار�شة.
وقل�س �ل�شيتي �لفارق يف �لدقيقة 76، بعدما 
�لأمي��ن،  �جل��ان��ب  م��ن  عر�شية  �شرتلينج  �أر���ش��ل 

تابعها جوندوجان بر�أ�شية د�خل �ل�شباك.
 ،78 �لدقيقة  يف  �لنتيجة  �ل�شيتي  وع��دل 
على  ل��رودري��ج��و  �ل��ك��رة  زين�شينكو  مهد  بعدما 
�أر�شية  ك��رة  �لإ�شباين  لي�شدد  �ملنطقة،  ح��دود 

�شكنت �ل�شباك.
 ،81 �لدقيقة  يف  �لرميونتاد�  �ل�شيتي  و�أمت 
�أر�شل دي  �لثالث، بعدما  للهدف  �ل�شيتي  بت�شجيل 
�ل6  منطقة  د�خل  جلوندوجان  عر�شية  بروين 

يارد�ت، �شجلها �لأملاين ب�شهولة يف �ل�شباك.
لينتهي  جديد  دون  �ملتبقية  �لدقائق  ومرت 
�للقاء بفوز مان�ش�شرت �شيتي )3-2( و�إعالنه بطال 

للرميريليج.

صدارة الحسين اربد مهددة.. 
ودوجالس يغرد بين الهدافين منفردا

المنتخب الوطني للمواي تاي 
يشارك في بطولة العالم

*وكاالت
�أبرز �لأردين عبد �هلل ن�شيب، مد�فع �لحتاد �ل�شكندري، �لأحد، 
�ملقبل،  �ملع�شكر  يف  �لوطني  للمنتخب   لالن�شمام  ��شتدعاء  تلقيه 

��شتعد�د� خلو�س ت�شفيات كاأ�س ��شيا 2023.
هدف  "لدينا  ل"كووورة":  خا�شة  ت�شريحات  يف  ن�شيب،  وق��ال 
��شيا، خا�شة بعد ظهور �ملنتخب  �إىل كاأ�س  مع �لن�شامى، وهو �لو�شول 

ب�شكل جيد يف بطولة كاأ�س �لعرب �ملا�شية".
و�أ�شاف: "�شعيد بفوز فريقي �لحتاد �ليوم على بري�ميدز )0-1(، 
�لنقاط  ح�شد  يف  وجنحنا  �لبد�ية،  منذ  مميزة  مبار�ة  قدمنا  حيث 

�لثالث بعد فرتة من �شوء �لنتائج".
"�لدوري �مل�شري �شعب ومميز للغاية، و�للعب فيه مبثابة  وتابع: 

جناح لأي لعب.. و�أ�شعى لتقدمي م�شتوى يليق بزعيم �لثغر".
وكان �لحتاد قد تعاقد مع ن�شيب، خالل فرتة �لنتقالت �ل�شتوية 

�ملا�شية، عقب تاألقه مع �لن�شامى يف كاأ�س �لعرب.

االتحاد الدولي لكرة القدم يمنع الفيصلي 
من تسجيل العبين بسبب التونسي الليلي

*وكاالت
�لفي�شلي  �لنادي  منع  "فيفا"،  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  قرر 
�ملدرب  بها  تقدم  �شكوى  خلفية  على  وذلك  جدد،  لعبني  ت�شجيل  من 

�لتون�شي �شهاب �لليلي �لذي �شبق و�أن �أ�شرف على تدريب �لفريق.
"تبلغنا  �لر�شمي  موقعه  على  بيان  يف  �لفي�شلي  �لنادي  وك�شف 
فرتة  خالل  جدد  لعبني  ت�شجيل  من  �لنادي  منع  �لحت��اد  بعقوبة 
�لتون�شي  �مل��درب  رفعها  �لتي  �لق�شية  خلفية  على  و�لت�شجيل  �لقيد 

�شهاب �لليلي و�حلكم له ب� 24 �ألف دولر".
و�أ�شاف " �شتقوم �للجنة �ملوؤقتة مبناق�شة �ملو�شوع �ليوم، و�تخاذ 

�لجر�ء�ت �لكفيلة برفع �لعقوبة باأ�شرع وقت".

*وكاالت
�ملا�شية  �ل�شبع  �جل��ولت  �أن  غر�يبة،  منيب  �لأردين  �مل��درب  �أكد 
�للقب،  على  للمناف�شة  �ملر�شحة  �لفرق  �أن  ك�شفت  �لدوري،  من بطولة 

�ملوؤثر". �لهجومي  �لفكر  �إىل  "تفتقر 
 وقال غر�يبة عر ح�شابه يف في�س بوك: "�لفكر �لهجومي للفرق 
د�ئما يكون حمببا للجماهري، حيث ترى هجمات متنوعة، هجمة من 
�ليمني �أو من �لي�شار �أو من �لعمق �أو �لت�شديد من خارج منطقة �جلز�ء 

و�مل�شاركة �لفعالة من �لظهريين يف جمل تكتيكية متنوعة".
لأي  �حللول  �شتجد  �لهجومي  بالفكر  ت�شلحت  لو  "�لفرق  و�أو�شح: 

عائق دفاعي ميكن �أن يو�جهها".
�أ�شبح  "يف علم �لتدريب �لعاملي حاليا جتد حار�س �ملرمى  و�أكمل: 
�أما يف مالعبنا ما ز�ل �ملد�فع ولي�س  �أ�شا�شيا يف بناء �لهجمة،  له دور� 
حار�س �ملرمى، و�جبه فقط قطع �لكر�ت، حيث يخلو دوره من �مل�شاركة 

يف بناء �لهجمات".
�جلريئة  �ملغامرة  �ملهاجم،  �لفريق  �شفات  "من  كالمه:  وختم 
�ملدرو�شة وم�شاركة قلبي �لدفاع يف �لبناء، مع م�شاعدة من �أحد لعبي 

�لو�شط �ملتاأخرين".

*وكاالت
لفياريال  �ل��ف��وز  جوميز  وم��وي  ب���در�ز�  �ألفون�شو  هدفا  منح 
�ملوؤمتر  دوري  يف  مكانا  ليحجز  بر�شلونة  م�شيفه  على  2-�شفر 
�لقدم  لكرة  �لإ�شباين  �لأوىل  �لدرجة  دوري  �إنهاء  بعد  �لأوروبي 

�ل�شابع. �ملركز  يف 
�ملو�شم،  هذ�  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  نهائي  قبل  �إىل  �لتاأهل  وعقب 
فريق  دخ��ل  م�شو�ره،  خ��الل  ميونيخ  وبايرن  بيوفنتو�س  بالإطاحة 
�ملدرب �أوناي �إميري �لأ�شبوع �لأخري مهدد� بالغياب عن كل �ملناف�شات 

�لقارية.
يف  �ليوم  فياريال  بد�أ  بالفعل  �لأوىل  �ل�شتة  �ملر�كز  حتديد  وبعد 
�لذي  بيلباو  �أتليتيك  مطارده  عن  و�حدة  نقطة  بفارق  �ل�شابع  �ملركز 

و�جه �إ�شبيلية �شاحب �ملركز �لر�بع يف نف�س �لتوقيت.
�ملوؤمتر  لدوري  �لتاأهل  ل�شمان  نو  كامب  يف  للفوز  فياريال  و�حتاج 
و�أظهر  هدف  بدون  �ملبار�ة  خا�س  �لذي  �لبطل  و�شيف  بر�شلونة  �أمام 

�لقليل من �جلدية.
عقب  متقنة  بت�شديدة   40 �لدقيقة  يف  �لت�شجيل  ب��در�ز�  �فتتح 
ت�شلم �لكرة من د�ين باريخو و�أكد موي جوميز �لنت�شار يف �لدقيقة 
54 بت�شديدة قوية من مدى قريب عقب خطاأ من �آد�ما تر�وري �أثناء 

حماولة ت�شتيت �لكرة.
�ملركز  يف  �مل�شابقة  لينهي  �إ�شبيلية  من  1-�شفر  �أتليتيك  وخ�شر 

�لثامن بفارق �أربع نقاط خلف فياريال.
و�ختتم ريال بيتي�س وريال �شو�شيد�د �ملو�شم يف �ملركزين �خلام�س 

و�ل�شاد�س وتاأهال للدوري �لأوروبي.
و�إ�شبيلية  مدريد  و�أتليتيكو  وبر�شلونة  مدريد  ريال  �لبطل  وتاأهل 

�إىل دوري �أبطال �أوروبا.
وهبط �ألفي�س وليفانتي وغرناطة �إىل �لدرجة �لثانية.

*وكاالت
يف  ع�شرة  �لتا�شعة  للمرة  �لإي��ط��ايل،  �ل��دوري  بلقب  ميالن  ت��وج 
�لأح��د،  م�شاء   ،)0-3( بنتيجة  �شا�شولو،  على  ف��وزه  عقب  تاريخه، 

با�شتاد مابي، يف مناف�شات �جلولة 38 و�لأخرية من عمر �مل�شابقة.
�أوليفيه جريو �لهدفني �لأول و�لثاين بالدقيقتني 17 و32،  �أحرز 
وفر�نك كي�شي بالدقيقة 36، لي�شتعيد �لرو�شونريي �للقب �لغائب عن 

خز�ئنه منذ مو�شم 2011-2010.
نقطة  �لأول بر�شيد 86  باملركز  �مل�شابقة  �أنهى ميالن  �لفوز،  بهذ� 
ر�شيد  جتمد  فيما  �لثاين،  باملركز  حل  �لذي  �إنرت  عن  نقطتني  بفارق 

�شا�شولو عند 50 نقطة باملركز �ل 11.
�ل�شابعة  بالدقيقة  جاء  ميالن  ل�شالح  �ملبار�ة  يف  �لأول  �لتهديد 
ليقابلها  �ملنطقة  د�خل  نفذت  �مللعب  منت�شف  بعد  من  حرة  ركلة  بعد 
و�أبعدها  تاألق  لكن �حلار�س كون�شيلي  �ملرمى  بر�أ�شية ممتازة يف  جريو 

عن مرماه.  
ومن خطاأ من لوبيز يف �لحتفاظ بالكرة، ح�شل تونايل على �لكرة 
لول  �ملرمى  باجتاه  �لكرة  �أطلق  �لذي  لياو  �إىل  ليمررها  �ملنطقة  �أمام 

فري�ري �لذي و�شع قدمه �أمام �لكرة لتمر �إىل ركنية.
�أن  �لرو�شونريي  كاد  �لثامنة،  بالدقيقة  نفذت  �لتي  �لركنية  ويف 
يطلق �لر�شا�شة �لأوىل يف �شباك �شا�شولو بعدما نفذت د�خل �ملنطقة 
لتلم�س ر�أ�س جريو وترتطم بج�شد �ملد�فع كالولو ومتر باجتاه �ل�شباك 
لول لوبيز �لذي كفر عن خطئه باأف�شل طريقة بعدما �أنقذ �لكرة من 

على خط �ملرمى.
وبعد ثو�ن قليلة، �شنحت فر�شة حمققة جديدة مليالن �لذي �شن 
هجوما �شاريا على مرمى �شا�شولو، حيث �نفرد �شاليمرييكري�س باملرمى 
و�أطلق �لكرة جتاه �ل�شباك لكن كون�شيلي و��شل بر�عته و�أنقذ �نفر�د� 

�شريحا من �أقد�م لعب �لرو�شونريي.
ويف �لدقيقة 17، �أحرز جريو �لهدف �لأول مليالن، بعد خطاأ فادح 
منت�شف  من  �لكرة  لياو يف قطع  �شا�شولو، حيث جنح  مد�فع  �إيهان  من 
جريو  �إىل  �لكرة  وميرر  لد�خلها  ومير  �ملنطقة  باجتاه  لينطلق  �مللعب 

�لذي �شدد كرة �أر�شية د�خل �ل�شباك.
تونايل،  من  جديد  هدف  فر�شة  و�أنقذ  تاألقه  كون�شيلي  وو��شل 
خارج  من  قوية  ت�شديدة  �أطلق  �ل��ذي  �لرو�شونريي  ميد�ن  متو�شط 
�ملنطقة، �أتبعها �شاليمرييكري�س بت�شديدة من على حدود �ملنطقة لكن 

حار�س �شا�شولو كان لها باملر�شاد.
من  جديد  خطاأ  بعد   ،32 �لدقيقة  يف  �لنتيجة  ميالن  و�شاعف 
و�لتوغل  �لكرة  خطف  يف  لياو  لينجح  بالكرة  �لحتفاظ  يف  ف��ري�ري 
لي�شعها  ذه��ب  م��ن  طبق  على  ج��ريو  �إىل  ومي��رره��ا  �ملنطقة  ل��د�خ��ل 

بال�شباك.
ومن  لعبيه،  من  �لفادحة  �لأخطاء  ثمن  دفع  يف  ��شتمر  �شا�شولو 
خطاأ جديد من لوبيز، ح�شل لياو على �لكرة ومتكن من �شناعة �لهدف 
�أطلق  �لذي  كي�شي  لزميله   ،36 بالدقيقة  �للقاء  يف  ومليالن  له  �لثالث 

ت�شديدة قوية يف �ل�شباك.
وتاألق ماينان يف �أول �ختبار على مرماه وحرم �شا�شولو من فر�شة 
تقلي�س �لنتيجة بالدقيقة 43، بعد ركلة حرة قابلها فر�ت�شي بر�أ�شية 

متقنة لكن �حلار�س �لفرن�شي �أبعدها بر�عة.
مع بد�ية �ل�شوط �لثاين، كاد بري�ردي �أن يقل�س �لنتيجة ل�شا�شولو، 
حدود  على  من  قوية  كرة  ت�شديد  وحاول  �لكرة  على  ��شتحوذ  بعدما 

منطقة �جلز�ء، لكنها مرت فوق عار�شة ميالن.
�عتمد  حيث  �ل��ث��اين،  �ل�����ش��وط  يف  مت��ام��ا  م��ي��الن  �أد�ء  وت��ر�ج��ع 
�ملبار�ة،  لقتل  لعبيه  بني  و�لتمرير  �للعب  تهدئة  على  �لرو�شونريي 
غياب  و�شط  �لثاين  بال�شوط  ميالن  على  �لرد  يف  �شا�شولو  ف�شل  فيما 

�ملحاولت على مرمى ماينان.
زلت��ان  بال�شويدي  مليالن،  �لفني  �ملدير  بيويل  �شتيفانو  ودف��ع 
�شاحب  جريو  �أوليفيه  حمل  ليحل   ،72 �لدقيقة  يف  �إبر�هيموفيت�س 

�لهدفني �لأول و�لثاين.
بعدما  مليالن  ر�بعا  هدفا  �إبر�هيموفيت�س  �شجل   ،78 �لدقيقة  ويف 
�نفرد لياو من بعد منت�شف �مللعب ليمرر وي�شنع هدفا جديد� لزلتان، 

لكن �حلكم �ألغاه بد�عي وجود ت�شلل على لياو يف بد�ية �للعبة.
وكاد تر�وري �أن يحرز هدف حفظ ماء �لوجه ل�شا�شولو بالدقيقة 
87، بعدما �أطلق ت�شديدة مل يتمكن �حلار�س ماينان من فعل �شيء لها، 

لرتتطم بالعار�شة.

غرايبة: الفكر الهجومي ينقص 
المتنافسين على لقب الدوري

فياريال يصعق برشلونة بهدفين 
نظيفين ويتأهل للمؤتمر األوروبي

ميالن يفترس ساسولو 
ويتوج بالدوري اإليطالي

السيتي بطال للبريميرليج
في 5 دقائق مجنونة

*وكاالت
ح��اف��ظ ف��ري��ق �حل�����ش��ني �رب����د على 
�شد�رة ترتيب دوري �ملحرتفني، مع ختام 
�لرتتيف  يت�شدر  حيث  �ل�شابعة،  �جلولة 
بفارق �لأهد�ف عن �لفي�شلي ولكل منهما 
�ل��وح��د�ت  بعدهما  وي��ح��ل  ن��ق��ط��ة،   15
و�شباب �لعقبة و�شباب �لأردن ولكل منهم 

10 نقاط.
�لنق�شا�س  فر�شة  �لوحد�ت  وميتلك 
متكن  حال  بها،  و�لنفر�د  �ل�شد�رة  على 
�ملوؤجلة،  �ل��ث��الث  مبو�جهاته  �ل��ف��وز  م��ن 
��شيا،  �أب��ط��ال  دوري  يف  م�شاركته  ب�شبب 
�ل�شرحان  ومغري  �لعقبة  �شباب  �أمام  وهي 

و�ل�شلط.
�شهر،  لنحو  �ل��دوري  بطولة  وتتوقف 
�ملنتخبات  �أم��ام  �ملجال  �إف�شاح  �أج��ل  من 
لال�شتحقاقات  �ل���ش��ت��ع��د�د  �لأردن���ي���ة 

�ل�شيوية.
وي�شتعر�س كووورة يف �لتقرير �لتايل، 
�لفرق  ومو�قف  و�ملحطات  �لأرق��ام  �أب��رز 

و�لهد�فني.
 17 ت�شجيل  �ل�شابعة  �جلولة  �شهدت   -
�إىل  �مل�شجلة  �لأهد�ف  عدد  لريتفع  هدفا، 

88 هدفا يف 39 مبار�ة.
�لفوز بنتيجة )3-2( تكرر 3 مر�ت   -
يف �جلولة �ل�شابعة، وهي �لنتيجة �لتي فاز 
�لعقبة  و�شباب  �ل�شريح  على  �جلزيرة  بها 

على �لرمثا و�شباب �لأردن على معان.
�لأق��وى  �لأردن  �شباب  فريق  يعتر   -
يعد  و�ل�شلط  هدفا،   11 باإحر�زه  هجوميا 

�لأ�شعف حيث مل ي�شجل �شوى هدفني.
�لأق���وى  و�ل��وح��د�ت  �رب���د  �حل�شني   -
منهما  كل  �شباك  ��شتقبلت  حيث  دفاعا، 
دفاعا  �لأ�شعف  �ل�شريح  ويعتر  هدفني، 

حيث تلقت �شباكه 13 هدفا.

- ف����رق �حل�����ش��ني �رب����د و�ل��ف��ي�����ش��ل��ي 
تتذوق  مل  �لعقبة  و���ش��ب��اب  و�ل���وح���د�ت 
طعم �خل�شارة، و�ل�شريح �لوحيد �لذي مل 

يحقق نتيجة �لتعادل يف �أي مبار�ة.
�لأك���ر  و�لفي�شلي  �رب���د  �حل�����ش��ني   -
و�جلزيرة  ومعان  م��ر�ت،   4 للفوز  حتقيقا 
منهم  كل  ف��از  حيث  ف��وز�،  �لأق��ل  و�ل�شلط 

مرة و�حدة.

* مطاردة قوية
حافظ مهاجم �شباب �لأردن �لر�زيلي 
دوجال�س على �شد�رة �لهد�فني ب5 �أهد�ف 
�جل��ول��ة  يف  �لت�شجيل  ع��ن  غ��ي��اب��ه  رغ���م 

�ل�شابعة.
حيث  قوية،  مطاردة  دوجال�س  ويجد 
من:  لكل  �أه��د�ف  ب3  �لثاين  �ملركز  يحتل 

)�شحاب(  كالديرون  دييجو  �لكولومبي 
و�شليم  )�ل�شريح(  عرقوب  �أب��و  وحممد 

عبيد )�شباب �لأردن(.
�حلاج  خ�شر  م��ن:  كل  هدفني  و�أح��رز 
)�جل����زي����رة(، ح��م��زة �ل�����دردور وب�����ش��ار 
ذي���اب���ات وع��ب��د �ل��رح��م��ن �أب����و �ل��ك��اأ���س 
�أمني  )�ل�شريح(،  حممود  معاذ  )�لرمثا(، 
)�لفي�شلي(،  �لعك�س  وحممد  �ل�شناينة 
و�شيف  غطا�شة  وفار�س  ماهر  وحجازي 
حممد  �لغاين  �رب��د(،  )�حل�شني  دروي�س 
�أن�������س وخ���ال���د ع�����ش��ام وم��ه��ن��د �أب����و طه 
و�جل��ز�ئ��ري  �ملزيني  ف��رج  )�ل��وح��د�ت(، 
)�شباب  ح��الوة  �أب��و  و�أحمد  عقار  �أ�شامة 
�ل��ع��ق��ب��ة( وحم���م���د �جل���وه���ري )م��غ��ري 
)�شباب  �ل��ري��الت  و���ش��ي��م  �ل�����ش��رح��ان(، 

�لأردن(، وخلدون خز�م )معان(.

*وكاالت
تاي  للمو�ي  �لوطني  �ملنتخب  ي�شارك   
يف بطولة �لعامل �لتي ت�شت�شيفها �لعا�شمة 
 26 من  �لفرتة  خالل  �أبوظبي  �لإمار�تية 

�حلايل وحتى �لر�بع من �ل�شهر �ملقبل.
وكثف �ملنتخب �لوطني من حت�شري�ته 
�ملدربني  باإ�شر�ف  �لبطولة  لهذه  ��شتعد�دً� 
حيث  �ل�شر�ديح  ور�أف���ت  �ل��زق��زوق  خالد 
يخو�س �ملنتخب ح�شتني تدريبيتني ب�شكٍل 

يومي.
خالد  �لوطني،  �ملنتخب  م��درب  و�أ�شار 
�لزقزوق، �إىل �أن �لتدريبات �لتي خ�شع لها 
�ملنتخب طيلة �لفرتة �ملا�شية كانت تهدف 

�إىل رفع �لقدر�ت �لفنية و�لبدنية لالعبني 
قبيل �مل�شاركة يف بطولة �لعامل.

�إعالمي  ت�شريح  يف  �لزقزوق  و�أ�شاف 
�لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �لر�شمي  �مل��وق��ع  نقله 
ببطولة  �لنتائج  �أف�شل  لت�شجيل  "نتطلع 
�ل��ع��امل �مل��ق��ب��ل��ة وت��ق��دمي ���ش��ورة مميزة 
�لأردن،  يف  تاي  �مل��و�ي  ريا�شة  �شمعة  عن 
يف  جهدهم  ق�����ش��ارى  ي��ب��ذل��ون  �ل��الع��ب��ون 
�أف�شل �مل�شتويات  �لتدريب من �أجل تقدمي 

�لفنية و�لبدنية".
�ملتوجه  �لوطني  �ملنتخب  وفد  وير�أ�س 
رئي�س  �ل��وح�����س،  ���ش��ام��ي  �أب��وظ��ب��ي،  �إىل 
�لحتاد، �إىل جانب عي�شى �أبو ن�شار، �ملدير 

�ل�شر�ديح  ر�أف��ت  و�مل��درب  لالحتاد  �لفني 
و�ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د�ل��ق��ادر و�حل��ك��م 
�لوطني  �ملنتخب  وميثل  عطيات.  عثمان 
�لالعبون: �أحمد عمر �لعو��شا )وزن حتت 
51 كغم( وحممد عمر �لعو��شا )وزن حتت 
)وزن  �ل��زق��زوق  �لدين  و�شيف  كغم(   57
حتت  )وزن  حد�د  و�أحمد  كغم(   60 حتت 
 67 حتت  )وزن  عو�س  ومهدي  كغم(   60
75كغم(  حتت  )وزن  عو�س  وحممد  كغم( 
كغم(   81 حتت  )وزن  �لأنطاكي  وحممد 
حتت  )وزن  ح��م��ي��دي  وع��ب��د�ل��رح��م��ن 
 91 فوق  )وزن  �ل�شر�يعة  ويحيى  91كغم( 

كغم(.

عبد اهلل نصيب:
 الدوري المصري صعب للغاية

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



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اقتصاد  الثالثاء  )24( أيار 2022
العدد )2269( 6

*عمان 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �أك���د 
�لكهرباء �لوطنية �ملهند�س عمر �لكردي، 
�لرو��شدة،  �أجمد  �ملهند�س  �لعام  و�ملدير 
تزويد  يف  بال�شركة  �ملناط  �لدور  �أهمية 
باأف�شل  للم�شتهلكني  �لكهربائي  �لتيار 
�ملو��شفات و�ملقايي�س �لعاملية من خمتلف 
�أمن  على  و�ملحافظة  �ملتاحة،  �مل�شادر 

و�شالمة �لنظام �لكهربائي.
تفقدية  ج��ول��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
قاما بها �ليوم، �إىل مركز �شيانة �لكرك 
و�ل��ك��رك  �لقطر�نة  حت��وي��ل  وحم��ط��ات 
و�أ�شمنت  �ل�شايف  وغور  و�حل�شا  �جلديدة 
وحمطة  �لقطر�نة  و�أ�شمنت  �حلديثة 
�لتقيا  وزينيل،  وما�س  �لعطار�ت  توليد 
�لتي  �مل��و�ق��ع  ه��ذه  يف  �لعاملني  خاللها 
تغطي 11 حمطة حتويل رئي�شية تغذي 

�لكبار  و�مل�شرتكني  �لكهرباء  توزيع  �شبكة 
و�لرومني  و�لبوتا�س  �لفو�شفات  كم�شانع 

و�ملنغني�شيوم وم�شانع �لأ�شمنت.
و�أ���ش��اد �ل��ك��ردي و�ل��رو����ش��دة ب��دور 

يف  �ل�شركة  مو�قع  يف  �لعاملني  وجهود 
�لكهربائية،  �لطاقة  على  �لطلب  تلبية 
�لعامة  �ل�شالمة  �إي��الء  �شرورة  و�أك��د� 
�لعمل  و����ش��ت��م��ر�ر  �لق�شوى،  �لأه��م��ي��ة 
ب�����روح �ل���ف���ري���ق �ل����و�ح����د وت��وظ��ي��ف 

�إم��ك��ان��ي��ات��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة وق���در�ت���ه���م 
لهم  �ملوكلة  و�ملهام  �لأعمال  يف  �لفكرية 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  من  و�ل�شتفادة 
�لتي  �حل��دي��ث��ة  �لفنية  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

�ل�شركة. توفرها 

تكثيف  �شرورة  على  �لكردي  و�شدد 
و�ل��ت��ع��اون،  �ل�شركة  يف  �لعاملني  ج��ه��ود 
للحفاظ  متو�زنة  عمل  عالقات  لإيجاد 
و�شمان  �لكهربائي  �لتيار  دميومة  على 

�شالمة �شال�شل �لتزويد.

الكردي والرواشدة يتفقدان مواقع 
الكهرباء الوطنية في الكرك والقطرانة
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نب�ض من بريدة
امل���������������ج���������������د ي���������������رف���������������ل ع�����������������س��������ج��������دا
ف��������������ي��������������ِك ب����������������ري����������������دة ������������س�����������رُح�����������ُه
ف����������������ي����������������ِك  ب������������������ري������������������دة  ن���������ب���������ُع���������ُه
غ�����������������������س�����������ٌن ي��������������ل��������������وح ب�����������������������س�����������ورٍة
وع��������������ل��������������ى ب�������������������������س������������اط ن�������ع�������ي�������م�������ِك
ه�����������������������ذي ن�����������������������������س��������������ارة اأوج�����������������������������ٍه

اأي�����������������������������������ُك اجل������������������م������������������ال م��������ت��������ي��������ٌم 
وي�������������������ف�������������������وح زه�������������������������ر ب����������������ري����������������دٍة
اأب�����������������������������س��������������رُت ف������������ي������������ِك ن�������������������س���������ارًة
�������������ح ال�����������ن�����������ه�����������ار َت������������َوّه������������ج������������ًا و��������������سْ
مت�����������������������س�����������ي م��������������������واك��������������������ب ع��������������������زٍة
ال�������������ط�������������ر م����������������ن ف���������������������وق ال�������������ُرب�������������ى
م������������������ن ك������������������ل وّج�����������������������������������ٍد ن��������ف��������ح��������ٌة
ب���������������ن ال���������������������������م�������������راب�������������ع  وم�������������������س���������ٌة
ه����������������و ط�������������ائ�������������ل ال�����������غ�����������ي�����������د ال����������������ذي
ي���������������������������س�������������دو م�������������������������دى ع��������ل��������ي��������ائ��������ه

ُت�������ف���������������س�������ي ال�������������������س���������م���������اُء ب�������������������س���������ارة ً
ل�����������ل�����������خ�����������ر و�����������������س����������������م����������������ٌي ح��������������دا
�����������س����������ي����������ُل ال������������ع������������ط������������اء ُم���������������ن���������������ّزٌل
ف�������������������روى ال�������������������������������������������زروع ن�������������م������ي�������������ُرُه
ُه ف����������ي���������������������ِك  ب���������������������ري���������������������دة  م�����������������������دُّ
وع���������������ل���������������ى رم���������������������ال���������������������ِك ِظ������������ّل������������ه
ب��������ذل��������ه��������م امل���������������������س����������ي����������ق����������ح  اآل 
ب������������ع������������ث������������وا ط������������������رائ������������������ق جم���������ده���������م
ف�������������ه�������������م ال�������������������ذي�������������������ن ت�����������وث�����������ب�����������وا
وه�����������������������م ال�����������������ذي�����������������ن ت������������دّي������������ن������������وا
وه�������������������������م ال�������������������ذي�������������������ن ت��������ع��������ل��������م��������وا
ورث���������������������������وا الأح��������������ا���������������س��������������ن ح���������ظ���������وًة
ج�����������������م�����������������ٌع ي�����������������اق�����������������ى ق���������������������������دوًة
درب���������������������������������������ًا ل�������������ك�������������ل ���������س��������ج��������ي��������ٍة
ه���������������و ����������������س���������������ادن ال����������ع����������ل����������م ال���������������ذي
ب����������������ن ال�����������������������س�����������ط�����������ور ع����������������ق����������������وُدُه
اأر������������������س�����������������ى امل�����������������س��������ي��������ق��������ح ق�������ي�������م�������ًة
م��������ع��������امل��������ًا روؤاه  ���������������َم���������������ْت  َر����������������سَ
اأُ���������������س�����������������������������ضٌ اأق����������������������������ام لأج��������ل��������ه��������ا
ه�����������������و م�����������������ن ت�����������رّب�����������������������������������ع ق���������م���������ًة
ف����������������ي����������������ِك ب�������������������ري�������������������دة رق�������������ي�������������ٌة
ل��������ب��������ن��������ي امل�����������������س��������ي��������ق��������ح �����������س����������ط����������ُرُه
ف���������������اب���������������ن ُع��������������ب��������������ي��������������ٍد ق��������ال��������ه��������ا
احل�������������������������������������ور ف�������������ي�������������ه�������������م ق����������������������رٌة
ح�����������������������������ازت ُب��������������������ري��������������������دة م������������ن������������زًل

ف������������رق������������دا ي��������������ب��������������زغ  راح  ك�����������������م 
���������دا ف���������������������وق ال�����������������������س�����������ح�����������اب جت�������������������سّ
ي�����������������������روي ال��������������������������������زروع واأن�����������������������س�����������دا 
ح���������������������س����������ن����������اء ت��������������رق��������������ب اأجم�����������������������دا
رك�������������������������ض ال���������������������س����������غ����������ار ت��������������واُف��������������دا
ظ����������������������ٌل ب�����������������اأر������������������س�����������������ِك م����������������������ّددا
ب�������������������ن امل�������������������������������������روج ت���������������������س����������ّي����������دا
ق�����������������ط�����������������رًا ي�����������������ازم�����������������ه ال������������ن������������دى
وم��������������������������������ررت اأرق��������������������������������ب م���������������س�������ه�������دا
جم�����������������������ٌد ُع�����������������������������������اِك ت�������������������س���������ّي���������دا
ح����������ق����������ق����������ِت ب������������ه������������ُم ال���������������������������س�������������وؤددا
ف����������������ي����������������ِك ب�������������������ري�������������������دة غ�������������������������ّردا
ق��������������د األ������������ه������������م������������ْت م��������������ن اأر���������������س��������������دا
لح��������������������������ت ه�����������������ن�����������������اك ت�����������������ف�����������������ّردا
ع�����������ن�����������د احِل�����������������������������س��������������ان ت�������������واع�������������دا
وع��������������ل��������������ى دروب����������������������������������������ِك م��������ب��������ت��������دا

زّودا  ب�����������������������������������������ودٍق   دي�������������������������م������������ًا  
غ�������ي�������ث�����������������������ًا  اأت�����������������������������������������اِك  ُم�������������������ّردا
غ�����������������س��������ل ال����������������وج����������������وه واأ������������س�����������ع�����������دا
اأوردا الأط���������������������اي���������������������ب  وم���������������������ن 
وّردا وْج�������������������������������ٌن  ل���������ل���������ُح�������������������س���������ن 
امل��������������دى اإىل  ُخ��������������ط��������������اه  ب����������ل����������غ����������ْت 
ِع��������������ق��������������ُد ال���������������������س����������خ����������اء ف������������رائ������������دا

����������������س���������������رح���������������ًا ت�������������������������������راه مم�������������������ردا 
ن�������������ح�������������و ال���������������ع���������������ل���������������وم جُم�������������������������ددا
�����������ّج�����������دا ق�����������������ام�����������������وا ل����������������������������رٍب ������������سُ

ب����������������ه����������������ُم  امل�������������������������س������������اء ت�������������اأك�������������دا 
ُخ�����������ل�����������ق�����������ًا م����������ك����������ي����������ن����������ًا  اأف������������������������ردا
ُم��������ن�����������������س��������ي ال�����������و������������س�����������ائ�����������َل ع���������ّب���������دا
ُخ������������ل������������ق������������ًا رف������������ي������������ع������������ًا اأوج�������������������������دا
امل��������ق�����������������س��������دا روؤاه  ب�����������ل�����������غ�����������ْت 
خ������������������������طَّ احل������������������������������������روف ُزم������������������������������ردا
ج�����������ع�����������ل ال�������������ع�������������ل�������������وم ف��������رائ�����������������س��������ا
ُم������������������ث������������������ًا ت������������������ف������������������ّرع م������������������������وردا
ع���������������������زم الأب��������������������������������������������������ّي ت���������ع���������ّه���������دا
ب����������ال����������ف����������ك����������ر ����������������س���������������اد وج�����������������������ددا
�������������دا جُم���������������������������سّ اجل�������������������م�������������������ال  لح 
ُخ�����������ل�����������ق�����������ًا وَخ�������������ل�������������ق�������������ًا ق��������������د ب����������دا
ق��������������������������������وًل ج�������������ل�������������ي�������������ًا وّط�������������������������دا
جم������������������د ال������������ع�������������������������س������������رة ت������������ال������������دا
ع����������رف����������ت����������ه����������ا جن�����������������������ٌد ُم����������ن����������ج����������دا 
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