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 على يد زوجها في اإلمارات

*عمان 
اأكدت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني انها تابعت 
والقن�شلية  ظبي  اأب�  يف  االردنية  ال�شفارة  خالل  من 
ال�شبت،  م�شاء  انت�شرت،  التي  االنباء  دبي  يف  العامة 
االإم���ارات  دول��ة  يف  زوج��ه��ا  ي��د  على  �شيدة  مقتل  ع��ن 
العربية املتحدة. ويف رد على �ش�ؤال لبرتا، قال الناطق 

الر�شمي با�شم ال�زارة ال�شفري هيثم اأب� الف�ل اأنه جرى 
و�شادق  التعازي  وتقدمي  املرح�مة  ذوي  مع  الت�ا�شل 
امل�ا�شاة لهم بهذا امل�شاب االأليم، وعر�ض كل امل�شاعدة 
جرى  املرح�مة  اأن  ذويها  من  ال�زارة  وعلمت  املمكنة. 
القب�ض على  القي  الي�م وقد  م�شاء  االإمارات  دفنها يف 

اجلاين وه� من جن�شية عربية.
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مباحثات ثنائية بين 
الرئيس المصري وأمير قطر

بدء سريان تعديالت قانون 
العقوبات السالبة للحرية

أمانة عمان تحدد أماكن
 بيع وذبح األضاحي

*القاهرة 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ض  عقد 
يف  ث���اين،  اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�شيخ  قطر  واأم���ري 
مهمة،  مباحثات  ال��ق��اه��رة،  امل�شرية  العا�شمة 
منذ  االأوىل  هي  مل�شر  ر�شمية  زي��ارة  خ��الل  وذل��ك 
رئا�شة  با�شم  الر�شمى  املتحدث  عام 2015. و�شرح 
اجلمه�رية ال�شفري ب�شام را�شي باأن الزيارة تناولت 
ال�شقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  جممل 
ف�شاًل  امل���ج���االت،  خمتلف  ف��ى  ت��ع��زي��زه��ا  و���ش��ب��ل 

ال�شيا�شية  الق�شايا  تط�رات  ح�ل  التباحث  عن 
االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

بن  �شامل  م�شر  ل��دى  قطر  دول��ة  �شفري  واأك���د 
اأن زيارة االأمري متيم مل�شر ولقائه  اآل �شايف  مبارك 
تت�يجًا  تاأتي  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  الرئي�ض  مع 
كبار  بني  ال��زي��ارات  وتبادل  واالت�شاالت  للجه�د 
يف  وت�شب  املا�شية  االأ�شهر  م��دى  على  امل�ش�ؤولني 
بني  وامل�شتقبلية  احلالية  التعاون  عالقات  �شالح 

البلدين يف املجاالت كافة.

*عمان 
اأ�شبحت التعديالت املهمة التي اأجراها االأردن 
نافذة   1960 ل�شنة   16 رقم  العق�بات  قان�ن  على 
من  ي�ما   30 م��رور  بعد   ،2022 حزيران   24 منذ 

تاريخ ن�شر التعديل يف اجلريدة الر�شمية.
الناطق  الق�شائي  املجل�ض  ع��ام  اأم���ني  وق���ال 
ومب�جب  اإن��ه  الق�شائي،  املجل�ض  با�شم  االعالمي 
اجلرائم  مرتكبي  باإمكان  اأ�شبح  اجلديد  التعديل 
عن  باحلب�ض  عق�بتهم  تتجاوز  ومل  م��رة  الأول 
التي  اجل��دي��دة  التعديالت  م��ن  اال�شتفادة  �شنة 
للمحاكم  طلبات  تقدمي  عليهم  للمحك�م  اأج��ازت 
لتطبيق بدائل العق�بات ال�شالبة للحرية، ويعتمد 
التقديرية  �شلطتها  على  للطلب  املحاكم  ا�شتجابة 

يف تقدير مدى خط�رة الفعل من عدمه.
ن�ش��ض  على  مهمة  تعديالت  االأردن  واأج��رى 
امل�اد كان اأبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العق�بات 

ق�شايا  يف  الت�شدد  اىل  اإ�شافة  للحرية،  ال�شالبة 
البلطجة واالإتاوات، والربا الفاح�ض والت�ش�ل.

وت�شمن التعديل الغاء املادة 25 مكررة املتعلقة 
ببدائل العق�بات ال�شالبة للحرية ومت اال�شتعا�شة 
عنها يف الفقرة )اأ( باأن “للمحكمة يف اجلنح وبناء 
حالة  خال  فيما  االجتماعية  احلالة  تقرير  على 
التكرار اأن تق�شي حتى واإن اكت�شب احلكم الدرجة 
التالية،  البدائل  م��ن  اأك��ر  اأو  ببديل  القطعية 
املجتمعية  وامل��راق��ب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل��دم��ة 

وااللكرتونية وحتديد حركة املحك�م عليه«.
ب��اإل��زام  املجتمعية  اخل��دم��ة  امل���ادة  وع��رف��ت 
مدف�ع  غري  بعمل  القيام  ومب�افقته  عليه  املحك�م 
ال  املحكمة  حتددها  مل��دة  املجتمع  خلدمة  االأج��ر 
تقل عن 40 �شاعة، وال تزيد على 100 �شاعة على 
اأن يتم تنفيذ العمل خالل مدة ال تزيد على �شنة.
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*عمان 
اأمانة عمان الكربى 11 م�قعا حلظائر  حددت 
ومربي  التجار  اأمام  واأتاحت  االأ�شاحي،  وذبح  بيع 
املا�شية، اعتبارًا من االأحد تقدمي طلبات للح�ش�ل 

على الت�شاريح الالزمة.
املجيد  عبد  لالأ�ش�اق،  التنفيذي  املدير  وقال 
الي�م  من  يبداأ  الطلبات  ا�شتقبال  اإن  ال��ع��دوان، 
امل�قع  خ��الل  م��ن  املقبل  مت���ز   2 حتى  وي�شتمر 
االإلكرتوين لالأمانة بالدخ�ل على نافذة “ت�شريح 
http://www.ammancity.( اأ�شاحي« 

فيما �شيتم يف وقت الحق ووفق جدول   ،)gov.jo
اأماكن  حتدد  التي  اإلكرتونيا  القرعة  اإجراء  زمني 

احلظائر.
جميع  �شتغطي  امل�اقع  هذه  اأن  العدوان  وبني 
الع�ش�ائي  البيع  ملنع  وتهدف  العا�شمة،  مناطق 
ال�شيطرة  عمليات  م��ن  وت�شهل  العا�شمة  داخ��ل 
بيئيًا و�شحيًا واحلد من املكاره مع اإمكانية التعقيم 

امل�شتمر لها.
)�شفا  مناطق  يخدم  م�قعا  االأم��ان��ة  وح��ددت 
اهلل  �شيف  �شارع  يف  ن�شري(  واأب�  اجلبيهة،  ب��دران، 
واملقربة  ب���دران  �شفا  اأم��ن  مركز  مقابل  احل��م���د 
املقابلني،  نزال،  بدر/  )زه��ران،  وملناطق  القدمية، 

�شارع  بني  الرابط  ال�شارع  يف  واملدينة(  الريم�ك، 
مقابل  احل�شني/  االأم���ري  ���ش��ارع  م��ع  ها�شم  االأم���ري 
ال�شرطة الن�شائية، و�شيك�ن ذبح االأ�شاحي يف هذا 

امل�قع من امل�شلخ امل�ؤقت الذي اأقامته االأمانة.
يف  م�قعا  ب�شمان(  )ط��ارق،  ملنطقتي  وح��ددت 
�شارع االأمري في�شل وتقاطعه مع �شارع االأمري نايف 
يف  االأ�شاحي  ذبح  و�شيك�ن  الك�شارات(  )منطقة 
اأقامته  الذي  امل�ؤقت  امل�شلخ  خالل  من  امل�قع  هذا 
االأمانة، وملنطقة خريبة ال�ش�ق على �شارع ال�شتني 
وملناطق  ت���ت��ال،  حمطة  مقابل  ال�ش�امع  خلف 
)وادي ال�شري ، بدر اجلديدة، مرج احلمام( يف حي 
وملنطقتي  )الدمينة(،  نالت�شك  �شارع  على  الظهري 
اجل�ش�ر  �شارع  على  العني(  وراأ���ض  )الق�ي�شمة، 
على  الن�شر  وملنطقة  ال�شعائر(،  )�شارع  الع�شرة 
�شارع احلزام الدائري قرب ج�شر ال�شاحلية، ويف 
منطقة ماركا على �شارع بيعة العقبة / دوار زمزم 
)�ش�يلح،  وملناطق  الهمالن،  عمر  م�شجد  خلف 
و ت���الع ال��ع��ل��ي، وال��ع��ب��ديل( ع��ل��ى ���ش��ارع رف��اع��ة 

االأن�شاري.
يف  املا�ش�نة  م�شلخ  عمان  اأم��ان��ة  ح��ددت  كما 
م�قعا  ماركا،  يف  عمان  اأمانة  وم�شلخ  اأحد،  منطقة 

لذبح االأ�شاحي فقط.

*عمان
الثاين، خالل  امللك عبداهلل  اأكد جاللة 
حمم�د  الفل�شطيني  الرئي�ض  باأخيه  لقائه 
م�قف  احل�شينية،  ق�شر  يف  االأح��د  عبا�ض 
جتاه  الثابت  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة 
لالأ�شقاء  وال��داع��م  الفل�شطينية،  الق�شية 
العادلة  حق�قهم  نيل  يف  الفل�شطينيني 

وامل�شروعة.
وق���ال ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل ال��ل��ق��اء، اإن 
الفل�شطيني  ال�شعب  جانب  اإىل  يقف  االأردن 
من  اأه��م  �شيء  وال  واأب���دا،  دائ��م��ا  وق�شيته 

الق�شية الفل�شطينية بالن�شبة للمملكة.
ال�حيد  ال�شبيل  اأن  على  جاللته  و�شدد 
ه�  االإ�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع  الإنهاء 
الدولة  قيام  ي�شمن  ال��ذي  الدولتني،  حل 
ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة،  الفل�شطينية 
من  الرابع  خط�ط  على  للحياة،  والقابلة 
القد�ض  وعا�شمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران 

ال�شرقية.
�شرورة  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأعاد 
والقان�ين  التاريخي  ال��شع  على  احلفاظ 
امل�شجد  ال�شريف/  القد�شي  احلرم  يف  القائم 
االأق�شى املبارك، الفتا اإىل اأن االأردن م�شتمر 
يف بذل كل اجله�د حلماية ورعاية املقد�شات 

االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ض، من منطلق 
ال��شاية الها�شمية على هذه املقد�شات.

اأن  الفل�شطيني  والرئي�ض  جاللته  واأك��د 
اخلط�ة املطل�بة يف ال�قت الراهن هي وقف 
اأم��ام  امل��ج��ال  االإج����راءات االأح��ادي��ة لفتح 

ا�شتئناف املفاو�شات م�شتقبال.

يف  االأردن  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 
ويعمل  االأمريكي،  اجلانب  مع  م�شتمر  ات�شال 
الفل�شطينية جدول  الق�شية  اأن تت�شدر  على 
بايدن  ج�  االأمريكي  الرئي�ض  زي��ارة  اأعمال 

للمنطقة يف ال�شهر املقبل.
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الملك: ال شيء أهم من القضية 
الفلسطينية بالنسبة للمملكة

*عمان 
برئا�شة  االأح��د،  عقدها،  التي  جل�شته  يف  ال����زراء  جمل�ض  اأق��رَّ 
مل�شروع  امل�جبة  االأ�شباب  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ض 
وائر وال�حدات احلك�ميَّة لل�شنة املالية  نظام ت�شكيالت ال�زارات والدَّ
2022، واأحاله اإىل دي�ان التَّ�شريع والراأي ب�شفة اال�شتعجال، متهيدًا 

الإقراره.
اغرة جلميع ال�زارات  و�شيبداأ التعيني على ال�ظائف املُحدثة وال�شَّ
وائر وال�حدات احلك�ميَّة للعام احلايل 2022، اعتبارًا من تاريخ  والدَّ
الغاية،  لهذه  الالزمة  املاليَّة  �شات  املخ�شَّ ت�فر  �شريطة   ،2022/8/1

ة. وبالتَّن�شيق مع دائرة امل�ازنة العامَّ
وائ��ر  وال��دَّ ال�����زارات  ب��ني  ��ف��ني  امل���ظَّ نقل  ق����رارات  �شتك�ن  كما 
وذلك   ،2022/7/1 تاريخ  من  اعتبارًا  نافذة  احلك�ميَّة  وال�حدات 
يف  والعالوات  واالأج�ر  واتب  الرَّ جمم�عة  على  عجز  حدوث  لتجنُّب 

وائر وال�حدات احلك�ميَّة لعام 2022. م�ازنات ال�زارات الدَّ
اأو�شاع  وتعديل  فيع  الرتَّ وحركات  النَّقل  ق��رارات  تنفيذ  و�شيتّم 
االإعداد  اأثناء  ة  العامَّ امل�ازنة  دائرة  اإىل  وردت  التي  فني  امل�ظَّ بع�ض 

النهائي مل�شروع النظام.
معدل  نظام  مل�شروع  امل�جبة  االأ�شباب  على  ال�زراء  جمل�ض  ووافق 
 ،2022 ل�شنة  واإن�شائها  ة  اخلا�شَّ االأردنيَّة  اجلامعات  ترخي�ض  لنظام 
عند  ظهرت  التي  امل�شكالت  حل  وبهدف  اال�شتثمار،  ت�شجيع  لغايات 

تقدمي طلبات اإن�شاء اجلامعات ح�ل مفه�م التملُّك.
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*بغداد 
حمافظة  يف  للغاز  حقل  تعر�ض  عراقية،  اأمنية  م�شادر  اأعلنت 

ال�شليمانية �شمال العراق لق�شف �شاروخي جمه�ل.
حقل  ح��ق��ل  اإن  ال�شليمانية،  يف  االإره����اب  مكافحة  وق��ال��ت 
جمجمال،  لق�شاء  التابعة  كرم  قادر  ناحية  يف  الغازي  “ك�رم�ر” 
�شاعة   72 خالل  الثالث  ه�  �شاروخي  لهج�م  ال�شبت،  الي�م  تعر�ض 

املا�شية.
باأنه  ذك��رت  لكنها  اخل�شائر  حجم  عن  امل�شادر  تتحدث  ومل 
�شتة  �شقطت  التي  ال�ش�اريخ  عدد  بلغت  الثالث  الهجمات  خالل 

�ش�اريخ.

*عمان 
اأ�شدرت حمكمة بداية عمان ب�شفتها اال�شتئنافية، االأحد، قرارها 
املت�شمن قب�ل اال�شتئناف املقدم من قبل نقابة املعلمني م��ش�عا، وف�شخ 
القرار ال�شادر عن حمكمة �شلح حق�ق عمان ال�شادر بتاريخ 31 كان�ن 
مالحقة  ب�قف  واحلكم  املعلمني  نقابة  حل  واملت�شمن   ،2020 االأول 
القان�ن  اأ�شخا�ض  من  ك�نها  لها  امل�شندة  اجلرائم  جميع  عن  النقابة 
العام، وبال�قت ذاته قررت املحكمة تاأييد القرار القا�شي بحل جمل�ض 

نقابة املعلمني االأردنيني والهيئة املركزية وهيئات الفروع.
اأع�شاء  اأنه، وفيما يتعلق باال�شتئناف املقدم من قبل  وبني القرار 
عن  باإدانتهم  ال�شادر  احلكم  تاأييد  املحكمة  قررت  النقابة،  جمل�ض 
جرم التجمهر غري امل�شروع، وجرم احل�ض على الكراهية يف امل�ؤ�ش�شات 
مدة  باحلب�ض  منهم  واح��د  ك��ل  على  احلكم  واملت�شمن  التعليمية، 
عمر  اإىل  ونظرا  اأن��ه  اإال  الت�قيف،  مدة  لهم  حم�ش�بة  واح��دة  �شنة 
امل�شتاأنفني، ولرغبة املحكمة مبنحهم فر�شة اأخرى االأمر الذي يعترب 
من قبيل االأ�شباب املخففة الق�شائية، قررت املحكمة وعمال باأحكام 
بحقهم  ال�شادرة  العق�بة  تخفي�ض  العق�بات،  قان�ن  من   100 املادة 
لهم  حم�ش�بة  والر�ش�م  منهم،  لكل  اأ�شهر  ثالثة  مدة  احلب�ض  لت�شبح 

مدة الت�قيف.

*عمان 
�شرورة  اإىل  احلك�مية،  والدوائر  ال���زارات  املالية،  وزارة  دعت 
العامة مب�شاريع م�ازناتها وجداول ت�شكيالتها  امل�ازنة  تزويد دائرة 

يف م�عد اأق�شاه بداية اآب املقبل.
واأكدت ال�زارة يف تعميم لها لل�زارات والدوائر احلك�مية االأحد، 
بهدف  امل�ازنة،  الإعداد  الزمني  االإطار  �شمن  ياأتي  االإج��راء  هذا  اأن 
لالأع�ام  املت��شط  املدى  على  العام  لالإنفاق  الالزمة  اخلطط  حت�شن 

. 2025 -2023
االعتبار  بعني  االأخذ  �شرورة  اإىل  تعميمها  يف  ال���زارة  دعت  كما 
عند اإعداد امل�ازنة وجداول الت�شكيالت لل�زارات والدوائر احلك�مية، 
تقديرات النفقات اجلارية لل�شن�ات 2023-2025، وحت�شني كفاءتها 
واقت�شارها على النفقات ال�شرورية ل�شمان ح�شن �شري العمل وتقدمي 
للنفقات  ت��ق��دي��رات  اإع���داد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  للم�اطنني،  اخل��دم��ة 

الراأ�شمالية.
لعام  الت�شكيالت  ج��داول  خال�شة  اإع��داد  �شرورة  على  و�شددت 
وال�ظائف  ال�شاغرة  وال�ظائف  االحتياجات  تت�شمن  بحيث   2023

التي ميكن اإلغاوؤها.

*وكاالت
قالت وزارة الطاقة االإ�شرائيلية اإن مفاو�شني اإ�شرائيليني اجتمع�ا 
مع ال��شيط االأمريكي يف حماولة حلل النزاع على احلدود البحرية مع 
لبنان. وقالت ال�زارة يف بيان “ا�شتمع الفريق اإىل اأحدث امل�شتجدات 
بناءة  ت�جهات  �شياغة  الطرفان  وناق�ض  للبنان  ال��شيط  زيارة  بعد 

للم�شي قدما يف املفاو�شات«.
واأ�شافت ال�زارة اأنها �شتحافظ على امل�شالح االقت�شادية واالأمنية 

الإ�شرائيل لكنها تعتزم “حل الق�شية يف امل�شتقبل القريب«.
اإىل  البحرية  احلدود  ب�شاأن  ولبنان  اإ�شرائيل  بني  اخلالف  واأدى 
عرقلة التنقيب عن م�ارد الطاقة يف اأجزاء من �شرق البحر املت��شط 

كما يهدد بتفاقم الت�تر بني البلدين.
املحف�ف  الت�تر  حدة  زادت  اجل��اري،  ي�ني�  من  �شابق  وقت  ويف 
باملخاطر على جانبي احلدود، بعد و�ش�ل الباخرة الي�نانية “اإنرجان 
اأجندة  يف  امل��درج   ،29 اخلط  عند  ال�اقع  كاري�ض  حقل  اإىل  باور”، 

التفاو�ض غري املبا�شر بني لبنان واإ�شرائيل.

*عمان 
ال�شريدة،  نا�شر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  وق��ع 
ووزيرة الدولة ل�ش�ؤون اآ�شيا وال�شرق االأو�شط يف وزارة اخلارجية 
بقيمة  منحة  اإتفاقية  ميلينغ،  اأم��ان��دا  الربيطانية  والتنمية 
اإ�شرتليني مقدمة من حك�مة اململكة املتحدة  2ر50 ملي�ن جنيه 
�شبكة  لت��شيع  االأردن��ي��ة  احلك�مة  جه�د  دع��م  يف  للم�شاعدة 
ال�طنية  اال�شرتاتيجية  تنفيذ  اإطار  �شمن  االجتماعي  االأمان 

االجتماعية. للحماية 
“تعزيز  م�شروع  ف��اإن  االأح��د،  لل�زارة  �شحفي  بيان  وبح�شب 
االأردن” �شينفذ خالل خم�ض  املجتمعية واالقت�شادية يف  املرونة 
�شن�ات وي�شمل على دعم لربنامج “ا�شتدامة++” لت��شيع قاعدة 
اإىل  االنتقال  على  والتحفيز  االجتماعي  بال�شمان  ال�شم�ل 
االقت�شاد الر�شمي، من خالل امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 
االجتماعية  التنمية  ك�زارة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالت�شارك 
امل�شاحب  الفني  الدعم  �شي�شاعد  كما  ال�طنية،  املع�نة  و�شندوق 
احلماية  جمال  يف  والتقييم  املراقبة  اإط��ار  واإدام��ة  تط�ير  على 
وتلبية  االجتماعية  التنمية  وزارة  خ��الل  م��ن  االجتماعية 
لقطاع  املنعة  تعزيز  يف  ت�شب  التي  االأول�ية  ذات  االحتياجات 

احلماية االجتماعية.
تابع �ض6

خالل لقاء جاللته الرئيس الفلسطيني في عمان

الملك: األردن سيدعم بكل طاقته الموقف الفلسطيني في قمة جدة
دائما حاضرة  الفلسطينية  القضية  تكون  األردن  يحضر  حيثما  عباس: 

اقرار نظام تشكيالت 
الوزارات والدوائر الحكومية

قصف صاروخي جديد يستهدف 
حقل غاز كورمور بالسليمانية

وقف مالحقة نقابة المعلمين 
عن الجرائم المسندة إليها

المالية تدعو الوزارات والدوائر لتزويدها 
موازناتها وجداول تشيكالتها

لقاء إسرائيلي - أميركي لبحث 
الحدود البحرية مع لبنان

منحة بريطانية لألردن بقيمة 
2ر50 مليون جنيه استرليني

 الشخصية التربوية المثالية 

 المعلمة الرائعة المميزة 

اماني الغزاوي
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
اأكدت اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 
ل��ل�����ش���ؤون االإداري������ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت���رة 
جن����ى ق��ب��ي��الت، ح��ر���ض ال�������زارة على 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  ال�شراكات  تفعيل 
املجال�ض  دور  واأهمية  التعليمي،  بال�شاأن 
ال�زارة  م�شاندة  يف  الرتبية  وجلان  املحلية 
العملية  لتج�يد  الرامية  خططها  لتنفيذ 

التعليمية.
جاء ذلك خالل تروؤ�ض قبيالت االأحد 
املحلية  املجال�ض  روؤ�شاء  �شم  ت�شاوريا  لقاء 
يف املحافظات وروؤ�شاء جلان الرتبية وعددا 
بالتخطيط  املعنية  ال�����زارة  ك����ادر  م��ن 

واالأبنية وال�شيانة املدر�شية.
�شمن  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  اإىل  واأ�شارت 
�شل�شلة لقاءات تهدف اإىل التخطيط ال�شليم 

للم�شاريع التي تنفذ بال�شراكة مع املجال�ض 
باالأبنية  يتعلق  فيما  خا�شة  املحلية، 
ت�شعى  الذي  ال�قت  يف  و�شيانتها،  املدر�شية 
ال�زارة �شمن خططها للتخل�ض من االأبنية 
الفرتتني وت�فري  امل�شتاأجرة واملدار�ض ذات 

البيئة االآمنة يف مدار�شها.
لالأبنية  التخطيط  �شرورة  اإىل  ولفتت 
اخلريطة  بيانات  وفق  اجلديدة  املدر�شية 
لرت�شيد  ال����زارة  اأعدتها  التي  املدر�شية 
هذه  تك�ن  بحيث  املجال  هذا  يف  قراراتها 
للمناطق  احلقيقية  احلاجة  وفق  امل�شاريع 
التي  البناء  لك�دات  ومراعية  ال�شكانية، 
التعليم  جمال  يف  ال���زارة  وخطة  تن�شجم 
روؤ���ش��اء املجال�ض  اأك��د  ب��دوره��م،  ال��دام��ج. 
املحلية وجلان الرتبية حر�شهم على تفعيل 
بروح  والعمل  ال����زارة  مع  الت�ا�شل  �شبل 

الفريق ال�احد للتخطيط للعمل امل�شرتك، 
و�ش�ال اىل جت�يد اخلدمة التعليمية التي 

تقع يف �شميم مهام عملهم.
املنجزات  على  البناء  اأهمية  واأك���دوا 
والتخطيط  ال�شابقة،  واللجان  املجال�ض  يف 
لتاليف التحديات �شيما فيما يتعلق برت�شيد 
ق�����رارات ال��ت��خ��ط��ي��ط مل�����ش��اري��ع االأب��ن��ي��ة 
يف  االأمثل  واال�شتثمار  و�شيانتها،  املدر�شية 

امل�ارد املتاحة.
الكرتوين  عر�ض  على  اللقاء  وا�شتمل 
عملها  اآلية  حيث  من  املدر�شية،  للخريطة 

وما ت�شمنته من بيانات ومعل�مات.
ق�شما  ا�شتحدثت  ال�����زارة  اأن  ي��ذك��ر 
مع  ال���زارة  عمل  وتنظيم  للت�ا�شل  خا�شا 
اجله�د  وتن�شيق  ومتابعة  املحلية  املجال�ض 

امل�شرتكة بينهما.

*عمان 
خالد  املهند�ض  ال��زراع��ة  وزي��ر  اطلق 
اخل��دم��ات  �شل�شلة  االأح�����د،  احل��ن��ي��ف��ات 
اإطار  يف  واال�شترياد  للت�شدير  االإلكرتونية 
�شمن  امل�شتدامة  للزراعة  ال�طنية  اخلطة 
حم�ر اأمتتة اخلدمات التي تقدمها ال�زارة.

�شحفي  م�ؤمتر  خ��الل  احلنيفات  وب��ني 
ال�زارة بح�ش�ر ممثلني عن  الي�م يف  عقده 
وزارة االقت�شاد الرقمي، ودائرة اجلمارك 
ال�شناعة  و  التجارة  وغرفتي  االأردن��ي��ة 
الزراعية  واجلمعيات  املهنية  والنقابات 
املنتجات  وت�����ش��دي��ر  ب��ا���ش��ت��رياد  امل��ع��ن��ي��ة 
عملت  ال����زارة  اأن  والغذائية،  الزراعية 
من  انطالقا  وذل��ك  خدماتها  اأمت��ت��ة  على 
الت�جيهات امللكية ال�شامية التي اكدت على 
من  واال�شتفادة  فر�شة  اىل  االأزمة  حت�يل 
خالل  من  الت�ريد  �شال�شل  و  ك�رونا  اأزمتي 

تنظيم العمل .
برنامج  اأط��ل��ق��ت  ال������زارة  اإن  وق����ال، 
هند�شة االإجراءات واخلدمات فيها وامتتة 
بداية  �شفر  “مراجع  اىل  و�ش�ال  النظام 
اال�شترياد  خ��دم��ات  �شمن  القادم”  ال��ع��ام 

والت�شدير.
تقدمي  �شيتم  اأنه  اىل  احلنيفات  واأ�شار 
امل�شت�ردين  من  التجاري  خدمةللقطاع   63
املخزون  ام��ن  لتحقيق  وذل��ك  وامل�شدرين 
�شال�شل  اأزم��ة  ظل  يف  للم�شتهلك  الغذائي 
العامل،  ي�شهدها  التي  والت�ريد  االم���داد 
لالأ�ش�اق  اال�شتجابة  �شرعة  اىل  اإ�شافة 

اجلديدة والتقليدية لل�شادرات.
املخت�شة  ال��ك���ادر  اغ��ل��ب  ان  واو���ش��ح 
على  والتاأهيل  للتدريب  خ�شعت  بال�زارة 
هذه اخلدمات من خالل ال�شراكة مع وزارة 
االأردن��ي��ة  واجل��م��ارك  الرقمي  االقت�شاد 

وال�شركة املنفذة واأن هذه اجله�د تتما�شى 
القطاع  بتنظيم  اخل��ا���ض  ال�����زارة  وعمل 
والذي  الزراعي  ال�طني  الرقم  خالل  من 
�شيقدم البيانات الالزمة للم�شتثمر واملزارع 
امل�ؤمتر  اأنه مت خالل  اإىل  ي�شار   . وامل�شت�رد 
وهي  اخلدمات  من  االأوىل  املرحلة  اطالق 
ت�شدير  واعادة  وت�شدير  ا�شترياد  خدمات 
النباتي  ب�شقيها  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
واحلي�اين باالإ�شافة اإىل خدمات ا�شترياد 
وال��ت��ق��اوي  ك��ال��ب��ذور  االن��ت��اج  م�شتلزمات 
واال���ش��م��دة وامل��ب��ي��دات م��ن خ��الل ت�شجيل 
االلكرتوين  النظام  ا�شترياد عرب  اول طلب 
ل��ل���زارة. وي��اأت��ي اط��الق اخل��دم��ات بهدف 
اخلدمات  وتط�ير  االج����راءات  تب�شيط 
القطاع  م��ع  املنتجة  ال�����ش��راك��ة  لتحقيق 
الغذائي  واملخزون  االم��ن  لتعزيز  اخلا�ض 

ولدعم �شبل الت�شدير والت�ش�يق.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 881 
االأ�شب�ع  خ��الل  ك���رون��ا  بفريو�ض  اإ�شابة 
 24 اإىل   18 م��ن  املمتد   ،25 رق��م  ال�بائي 
اإ�شابة   642 مع  مقارنة  احل��ايل،  حزيران 
بارتفاع  ال�شابق،   24 ال���ب��ائ��ي  لالأ�شب�ع 

ح�ايل 37 باملئة.
االأ�شب�عي  امللخ�ض  يف  ال���زارة  وبينت 
االأردنية  االأن��ب��اء  وكالة  اإىل  و�شل  ال��ذي 
حالة  اأية  ت�شجل  مل  اأنه  االأح��د،  )ب��رتا(، 
الثالث  لالأ�شب�ع   ،25 االأ�شب�ع  خالل  وفاة 

على الت�ايل.

التي  اآر(  �شي  )بي  فح��شات  عدد  وبلغ 
فح�شا   13127 االأ���ش��ب���ع  خ��الل  اأج��ري��ت 
االأ�شب�ع  خالل  فح�شا   11694 مع  مقارنة 
بينما  باملئة،   12 ارتفاع  بن�شبة  ال�شابق، 
 6.7 االإيجابية  الفح��شات  ن�شبة  بلغت 
باملئة، مقارنة مع 5.4 باملئة خالل االأ�شب�ع 

ال�بائي ال�شابق.
التي  احل���االت  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
 4 امل�شت�شفيات  يف  ح��ال��ي��ًا  ال��ع��الج  تتلقى 
رقم  االأ�شب�ع  خالل   5 مع  مقارنة  ح��االت، 
احل��االت  ع��دد  اأن  م��شحة  ال�شابق،   24
مع  مقارنة  ح���االت،   703 بلغت  الن�شطة 

502 حالة خالل االأ�شب�ع ال�شابق، بارتفاع 
ح�ايل 39 باملئة.

اأن  ال�زارة  بينت  التطعيم،  ملف  وح�ل 
خالل  اإعطاوؤها  جرى  التي  اجلرعات  عدد 
 3323 االأوىل  للجرعة  بلغت   25 االأ�شب�ع 
االأ�شب�ع  خ��الل   3219 مع  مقارنة  جرعة 
مقارنة   6473 الثانية  وللجرعة  ال�شابق، 
مع 7255، وللجرعة الثالثة 1330 مقارنة 
 11126 امل��ج��م���ع  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،1763 م��ع 
االأ�شب�ع  خالل   12237 مع  مقارنة  جرعة 
باملئة   9 ح�ايل  انخفا�ض  بن�شبة  ال�شابق، 

عن االأ�شب�ع ال�شابق.

قبيالت تؤكد دور المجالس المحلية 
ولجان التربية في مساندة الوزارة

الزراعة تطلق سلسلة خدمات 
الكترونية للتصدير واالستيراد

تسجيل 881 إصابة بفيروس 
كورونا وال وفيات خالل أسبوع

*عمان
لقائه  خالل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
باأخيه الرئي�ض الفل�شطيني حمم�د عبا�ض االأحد يف 
الها�شمية  االأردنية  اململكة  م�قف  احل�شينية،  ق�شر 
الثابت جتاه الق�شية الفل�شطينية، والداعم لالأ�شقاء 

الفل�شطينيني يف نيل حق�قهم العادلة وامل�شروعة.
وقال جاللة امللك، خالل اللقاء، اإن االأردن يقف 
اإىل جانب ال�شعب الفل�شطيني وق�شيته دائما واأبدا، 
بالن�شبة  الفل�شطينية  الق�شية  من  اأه��م  �شيء  وال 

للمملكة.
الإنهاء  ال�حيد  ال�شبيل  اأن  على  جاللته  و�شدد 
الدولتني،  حل  ه�  االإ�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع 
امل�شتقلة،  الفل�شطينية  الدولة  قيام  ي�شمن  ال��ذي 
الرابع  خط�ط  على  للحياة،  والقابلة  ال�شيادة  ذات 
من حزيران عام 1967 وعا�شمتها القد�ض ال�شرقية.
واأعاد جاللة امللك التاأكيد على �شرورة احلفاظ 
احلرم  يف  القائم  والقان�ين  التاريخي  ال��شع  على 
الفتا  املبارك،  االأق�شى  امل�شجد  ال�شريف/  القد�شي 
حلماية  اجله�د  كل  بذل  يف  م�شتمر  االأردن  اأن  اإىل 
ورعاية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ض، 

من منطلق ال��شاية الها�شمية على هذه املقد�شات.
اخلط�ة  اأن  الفل�شطيني  والرئي�ض  جاللته  واأكد 
االإج���راءات  وق��ف  هي  ال��راه��ن  ال�قت  يف  املطل�بة 
املفاو�شات  ا�شتئناف  اأم��ام  املجال  لفتح  االأح��ادي��ة 

م�شتقبال.
ات�شال  يف  االأردن  اأن  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

تت�شدر  اأن  ويعمل على  االأمريكي،  مع اجلانب  م�شتمر 
الرئي�ض  زي��ارة  اأعمال  جدول  الفل�شطينية  الق�شية 

االأمريكي ج� بايدن للمنطقة يف ال�شهر املقبل.
واأ�شار جاللته اإىل اأن االأردن �شيدعم بكل طاقته 
حق�ق االأ�شقاء الفل�شطينيني وي�ؤكد مركزية الق�شية 
امل�شرتكة  القمة  يف  م�شاركته  خ��الل  الفل�شطينية، 
اأي�شا دول جمل�ض التعاون  مبدينة جدة، التي ت�شمل 

لدول اخلليج العربية، وال�اليات املتحدة االأمريكية، 
وم�شر، والعراق.

ميكن  ال  اأن��ه  على  التاأكيد  امللك  جاللة  وج��دد 
اأي تقدم يف التعاون االقت�شادي يف املنطقة،  حتقيق 
اإىل  ل��ل������ش���ل  ال�شاعية  اجل��ه���د  يف  ال��ت��ق��دم  دون 
ال�شعب  م�شالح  لتحقيق  الفل�شطينية  للق�شية  حل 

الفل�شطيني.

اإ�شرائيل  يف  االأخ��رية  التط�رات  اللقاء  وتناول 
حتقيق  فر�ض  على  وانعكا�شاتها  الكني�شت،  حل  بعد 

ال�شالم، اإ�شافة اإىل امل�شتجدات يف املنطقة.
م�اقف  الفل�شطيني  الرئي�ض  ثمن  جانبه،  ومن 
ال�شعب  حق�ق  دعم  يف  امللك،  جاللة  بقيادة  االأردن 
“حيثما يح�شر  الفل�شطيني وق�شيته العادلة، قائال 

االأردن تك�ن الق�شية الفل�شطينية حا�شرة دائما«.
يف  االأردن��ي��ة  باجله�د  عبا�ض  الرئي�ض  واأ���ش��اد 
بالقد�ض  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  حماية 

والدفاع عنها، من منطلق ال��شاية الها�شمية عليها.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ض ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي���اج��ه��ه��ا 
جراء  الفل�شطينية،  االأرا�شي  داخل  الفل�شطيني�ن 

املمار�شات االإ�شرائيلية.
ب�شر  ال��دك��ت���ر  ال�����زراء  رئي�ض  اللقاء  وح�شر 
اخلارجية  ووزير  ال���زراء  رئي�ض  ونائب  اخل�شاونة، 
و�ش�ؤون املغرتبني اأمين ال�شفدي، ومدير مكتب جاللة 
املخابرات  وم��دي��ر  ح�شان،  جعفر  الدكت�ر  امل��ل��ك، 

العامة الل�اء اأحمد ح�شني.
�شر  اأم��ني  الفل�شطيني  اجلانب  عن  ح�شره  كما 
ال�شيخ،  ح�شني  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
فرج،  ماجد  الل�اء  العامة  املخابرات  جهاز  ومدير 
اخلالدي،  جم��دي  الدبل�ما�شي  الرئي�ض  وم�شت�شار 

وال�شفري الفل�شطيني يف عمان عطااهلل خريي.
وكان جاللة امللك يف ا�شتقبال الرئي�ض الفل�شطيني 
احل�شينية،  ق�شر  اإىل  و�ش�له  ل��دى  عبا�ض  حمم�د 

حيث جرت للرئي�ض عبا�ض مرا�شم ا�شتقبال ر�شمية.

الملك:ال شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة
مجلس الوزراء يقر األسباب 

الموجبة لمشروع نظام تشكيالت 
الوزارات والدوائر الحكومية

*عمان 
برئا�شة  االأح���د،  عقدها،  التي  جل�شته  يف  ال����زراء  جمل�ض  اأق��رَّ 
مل�شروع  امل�جبة  االأ�شباب  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ض 
وائر وال�حدات احلك�ميَّة لل�شنة املالية  نظام ت�شكيالت ال�زارات والدَّ
2022، واأحاله اإىل دي�ان التَّ�شريع والراأي ب�شفة اال�شتعجال، متهيدًا 

الإقراره.
اغرة جلميع ال�زارات  و�شيبداأ التعيني على ال�ظائف املُحدثة وال�شَّ
وائر وال�حدات احلك�ميَّة للعام احلايل 2022، اعتبارًا من تاريخ  والدَّ
الغاية،  لهذه  الالزمة  املاليَّة  �شات  املخ�شَّ ت�فر  �شريطة   ،2022/8/1

ة. وبالتَّن�شيق مع دائرة امل�ازنة العامَّ
وائر وال�حدات  فني بني ال�زارات والدَّ كما �شتك�ن قرارات نقل امل�ظَّ
احلك�ميَّة نافذة اعتبارًا من تاريخ 2022/7/1، وذلك لتجنُّب حدوث 
واتب واالأج�ر والعالوات يف م�ازنات ال�زارات  عجز على جمم�عة الرَّ

وائر وال�حدات احلك�ميَّة لعام 2022. الدَّ
اأو�شاع  وتعديل  فيع  الرتَّ وحركات  النَّقل  ق��رارات  تنفيذ  و�شيتّم 
االإعداد  اأثناء  ة  العامَّ امل�ازنة  دائرة  اإىل  وردت  التي  فني  امل�ظَّ بع�ض 

النهائي مل�شروع النظام.
معدل  نظام  مل�شروع  امل�جبة  االأ�شباب  على  ال�زراء  جمل�ض  ووافق 
 ،2022 ل�شنة  واإن�شائها  ة  اخلا�شَّ االأردنيَّة  اجلامعات  ترخي�ض  لنظام 
عند  ظهرت  التي  امل�شكالت  حل  وبهدف  اال�شتثمار،  ت�شجيع  لغايات 

تقدمي طلبات اإن�شاء اجلامعات ح�ل مفه�م التملُّك.
جمع  نظام  مل�شروع  امل�جبة  االأ���ش��ب��اب  على  املجل�ض  واف��ق  كما 
ومعاجلة  احل��ايل،  النظام  حتديث  بهدف   ،2022 ل�شنة  عات  التربُّ
جمع  عمليَّة  يف  االإلكرتونيَّة  التطّ�رات  كمراعاة  فيه،  امل�شائل  بع�ض 

التربعات.
واأفرادها من  االأُ�شر  اإىل متكني  النظام اجلديد  كما يهدف م�شروع 
ات عن طريق اإقامة م�شاريع �شغرية ُمنتجة من اأم�ال  االعتماد على الذَّ
اخلدمات  م�شت�ى  حت�شني  من  اخلرييَّة  اجلمعيَّات  ومتكني  التربعات، 

التي تقدمها يف مناطق اأعمالها.
اإىل ذلك، وافق جمل�ض ال�زراء على اال�شرتاتيجيَّة ال�طنيَّة للحدِّ 
لها  ة  التنفيذيَّ ة  واخلطَّ  ،2030  –  2022 لالأع�ام  االأطفال  عمل  من 
ة بتنفيذ ما ورد فيها كل ح�شب  للعام احلايل، وتكليف اجلهات املخت�شَّ

اخت�شا�شه.
ات  وامل�شتجدَّ ال��ت��غ��رّيات  م��راع��اة  بهدف  اال�شرتاتيجيَّة  وت��اأت��ي 
اخليَّة واخلارجيَّة التي انعك�شت على واقع عمل االأطفال، اإ�شافة  الدَّ
اإىل التَّعديالت التي طراأت على التَّ�شريعات ال�طنيَّة وحتديدًا قان�ن 
االأحداث لعام 2014، وحتديث امل�ش�حات واالإح�شاءات املتعلِّقة بعمل 

االأطفال.
دائ��رة  ع��ام  مدير  اإحالة  ال����زراء  جمل�ض  ر  ق��رَّ اآخ��ر،  �شعيد  على 
ال�شن  لبل�غه  التَّقاعد  اإىل  �ابكة  ال�شَّ �شاهر  ة  العامَّ االإح�شاءات 

القان�ين.
اإىل  اخليَّة  الدَّ وزارة  يف  حمافظني  اأربعة  اإحالة  املجل�ض  ر  قرَّ كما 
والدكت�ر  اجلعافرة،  وعامر  اجلب�ر،  خالد  الدكت�ر  وه��م:  التَّقاعد 

از. ان، وفي�شل الف�َّ د اأب� رمَّ حممَّ
اخليَّة  الدَّ وزارة  يف  مت�شّرفني  اأربعة  ترفيع  على  املجل�ض  وواف��ق 
اج، وح�شن  رايرة، وخالد احلجَّ اإىل رتبة حمافظ وهم: اإ�شماعيل ال�شَّ

ريف. اجلب�ر، وقبالن ال�شَّ

الفايز : ال يجوز السكوت على ممارسات 
االفتراء واللغة البذيئة بوسائل التواصل

*عّمان 
يعد  مل  ن���ه  اإ ال��ف��اي��ز  في�شل  االأع���ي���ان  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ق���ال 
والتدلي�ض،  والكذب  االف��رتاء  ميار�ش�ن  عمن  ال�شك�ت  مقب�ال 
يف  بذيئة  لغة  وي�شتخدم�ن  امل�اطنني  الأع��را���ض  ويتعر�ش�ن 
تعليقات  وه��ي  االجتماعي،  الت�ا�شل  م���اق��ع  ع��رب  تعليقاتهم 
من  لي�شت  وه��ي  �شريف،  حر  ن�شان  اإ كل  بها  يقبل  ال  ���ش��اءات  واإ

وتقاليدنا. واخالقنا  ديننا 
ال��راأي  حرية  م��ع  جميعا  “اإننا  ق��ال  االأح���د،  ا���ش��دره  بيان  ويف 
كفلها  التي  احلرية  هذه  امل��ش�عي،  املهني  النقد  وحرية  والتعبري، 
هي  وامل��ش�عية،  واملهنية  فامل�ش�ؤولية  القان�ن،  و�شانها  الد�شت�ر 
ن�شر  حرية  عليها  تق�م  التي  الق�ية،  والروافع  االأ�شا�شية  الث�ابت 
وابداء الراأي، لكن دون اإ�شاءات وجتريح واغتيال لل�شخ�شية والطعن 

باالأعرا�ض واالأخالق وقيمنا وعاداتنا« .
وطالب الفايز ب�شرورة االإ�شراع باإجراء التعديالت القان�نية التي 
ت�شمن حما�شبة مرتكبي مثل هذه اجلرائم التي تن�شر يف بع�ض امل�اقع 
و�شائل  عرب  ين�شر  وما  الفي�شب�ك،  على  �شفحاتها  وعرب  االإلكرتونية 
الت�ا�شل االجتماعي وتغليظ العق�بات بحق نا�شر التعليقات وكاتبها، 
للحد من االإ�شاءات واالأكاذيب واالفرتاءات التي تن�شر، وباتت تهدد 
واملعق�ل،  املقب�ل  غري  من  انه  م�ؤكدا  وا�شتقرارها،  املجتمعات  امن 
االجتماعي  الت�ا�شل  مل�اقع  ال�شماح  العالقات  ذات  اجلهات  ا�شتمرار 

بن�شر هذه االإ�شاءات.

جن 11 سنة لذوي السَّ
 أسبقيات بعد ادانتهما باالحتيال 

على مودعي بنوك محلية
ان  *عمَّ

جنايات  يف  بالنَّظر  ة  واملخت�شَّ الثة،  الثَّ الق�شائية  الهيئة  دان��ت 
العمري،  اأحمد  القا�شي  برئا�شة  ان  عمَّ بداية  حمكمة  لدى  الف�شاد 
ذوي  م��ن  �شخ�شني  العم��ض،  م���رزوق  ال��دك��ت���ر  القا�شي  وع�ش�ية 
حب�شهما  رت  وق��رَّ والتَّزوير،  باالحتيال  ال�شروع  بجرائم  االأ�شبقيات 

حتى 11 �شنة مع االأ�شغال امل�ؤقتة.
االأح��د،  الي�م  علنية،  جل�شة  خ��الل  قرارها  املحكمة  واأ���ش��درت 
رت تغرمي املُدانني مبلغ األفني و600 دينار، بعد اأن ثبت للمحكمة  وقرَّ
حملية،  بن�ك  لدى  م�دعة  عمالء  اأم�ال  على  اال�شتيالء  حماولتهما 

قرارا قابال لال�شتئناف اأمام املحكمة املخت�شة.
اأنَّها  للمحكمة  ثبت  اأن  بعد  خا�شة  �شركة  حلَّ  املحكمة  وقررت 
يعاين  بها  ال�حيد  ال�شريك  واأنَّ  قان�نية،  غري  بطريقة  �ُشجلت 
غري  الأغرا�ض  تاأ�شي�شها  وكان  بت�شجيلها،  يقم  ومل  عقلي  مر�ض  من 

قان�نية.
التزوير  بجرائم  املُدانني  مت  جرَّ املحكمة  اأنَّ  االإدان��ة  قرار  وبني 
املعن�ي، والتزوير املعن�ي باال�شرتاك، وال�شروع باالحتيال، والتزوير 

باأوراق خا�شة، وا�شتعمال مزور باال�شرتاك.
باالأ�شغال  بال��شع  االأول  املتهم  على  احلكم  املحكمة  رت  وق��رَّ
1400دينار  مبلغ  وتغرميه  �شنتني  واحلب�ض  �شن�ات،   9 ملدة  امل�ؤقتة 
النفقات  الثاين  املدان  مع  والت�شامن  بالتكافل  وت�شمينه  والر�ش�م، 
اأدين  التي  اجلرائم  عن  النفاد  واجبة  عق�بة  والق�شائية  االإدارية 

بها.
�شن�ات   9 ملدة  امل�ؤقتة  باالأ�شغال  الثَّاين  املُ��دان  املحكمة  وو�شعت 
واحلب�ض �شنة واحدة، وتغرميه مبلغ 1200دينار وت�شمينه بالتكافل 

والت�شامن النفقات االإدارية والق�شائية مع املُدان االأول.
املادي  التزوير  تهم  االثنني  للُمدانني  العامة  النيابة  واأ�شندت 
مكرر  باال�شرتاك  املعن�ي  والتزوير  م��رات،  خم�ض  مكرر  باال�شرتاك 
خا�شة  ب����اأوراق  وال��ت��زوي��ر  ب��اال���ش��رتاك،  م���زور  وا�شتعمال  م��رت��ني، 
 15 مكرر  خا�شة  ب��اأوراق  مزور  وا�شتعمال  مرة،   15 مكرر  باال�شرتاك 
وال�شروع  مرتني،  مكرر  باال�شرتاك  كاذبة  مب�شدقة  والتزوير  مرة، 
باالحتيال باال�شرتاك مكرر 3 مرات، وا�شتعمال بطاقة �شخ�شية للغري 

ب�ش�رة غري م�شروعة.
اأنَّ املدانني هما من ذوي االأ�شبقيات اجلرمية  وبني قرار التَّجرمي 
ومن معتادي ارتكاب جرائم االحتيال والتزوير ووقع االتفاق بينهما 
على  اال�شتيالء  اأج��ل  من  والتزوير  االحتيال  جرائم  ارتكاب  على 
اأم�ال العمالء امل�دعة بالبن�ك اأو االأ�شهم وال�شندات القابلة للتداول 

واأرباحها.

بدء سريان تعديالت قانون 
العقوبات السالبة للحرية

*عمان 
قان�ن  على  االأردن  اأج��راه��ا  التي  املهمة  التعديالت  اأ�شبحت 
بعد   ،2022 حزيران   24 منذ  نافذة   1960 ل�شنة   16 رقم  العق�بات 

مرور 30 ي�ما من تاريخ ن�شر التعديل يف اجلريدة الر�شمية.
املجل�ض  با�شم  االعالمي  الناطق  الق�شائي  املجل�ض  عام  اأمني  وقال 
مرتكبي  باإمكان  اأ�شبح  اجلديد  التعديل  ومب�جب  اإن��ه  الق�شائي، 
اجلرائم الأول مرة ومل تتجاوز عق�بتهم باحلب�ض عن �شنة اال�شتفادة 
طلبات  تقدمي  عليهم  للمحك�م  اأجازت  التي  اجلديدة  التعديالت  من 
للمحاكم لتطبيق بدائل العق�بات ال�شالبة للحرية، ويعتمد ا�شتجابة 
املحاكم للطلب على �شلطتها التقديرية يف تقدير مدى خط�رة الفعل 
كان  امل���اد  ن�ش��ض  على  مهمة  تعديالت  االأردن  واأج��رى  عدمه.  من 
اإ�شافة  للحرية،  ال�شالبة  العق�بات  ببدائل  تتعلق  التي  تلك  اأبرزها 
اىل الت�شدد يف ق�شايا البلطجة واالإتاوات، والربا الفاح�ض والت�ش�ل.

وت�شمن التعديل الغاء املادة 25 مكررة املتعلقة ببدائل العق�بات 
ال�شالبة للحرية ومت اال�شتعا�شة عنها يف الفقرة )اأ( باأن “للمحكمة 
حالة  خال  فيما  االجتماعية  احلالة  تقرير  على  وبناء  اجلنح  يف 
التكرار اأن تق�شي حتى واإن اكت�شب احلكم الدرجة القطعية ببديل اأو 
اأكر من البدائل التالية، اخلدمة االجتماعية، واملراقبة املجتمعية 

وااللكرتونية وحتديد حركة املحك�م عليه«.
وعرفت املادة اخلدمة املجتمعية باإلزام املحك�م عليه ومب�افقته 
القيام بعمل غري مدف�ع االأجر خلدمة املجتمع ملدة حتددها املحكمة ال 
تقل عن 40 �شاعة، وال تزيد على 100 �شاعة على اأن يتم تنفيذ العمل 

خالل مدة ال تزيد على �شنة.
باخل�ش�ع  باإلزامه  جمتمعيا  املحك�م  مراقبة  التعديل  وت�شمن 
وحت�شينه،  �شل�كه  تق�مي  اىل  يهدف  املحكمة  حتدده  تاأهيل  لربنامج 
ومراقبته الكرتونيا ب��شعه حتت الرقابة االلكرتونية ملدة ال تقل عن 
�شهر وال تزيد على �شنة، وحظر ارتياده اأماكن حمددة ال تقل عن �شهر 

وال تزيد على �شنة.
للمحكمة يف اجلنايات غري  اأن  اإىل  املادة 25 مكررة  واأ�شار تعديل 
ا�شتخدام  عند  التكرار  حاالت  خال  وفيما  االأ�شخا�ض  على  ال�اقعة 
العق�بة  ت�شتبدل  اأن  �شنة  اإىل  بالعق�بة  والنزول  املخففة  االأ�شباب 
اأكر من  اأو  املق�شي بها وبناء على تقرير احلالة االجتماعية ببديل 
بدائل العق�بات ال�شالبة للحرية املن�ش��ض عليها يف الفقرة االأوىل من 
هذه املادة. واأ�شيفت املادة 25 مكرر ثانيا اإىل القان�ن االأ�شلي والتي 
العق�بات  بدائل  تنفيذ  العق�بة  تنفيذ  قا�شي  يت�ىل  اأن  على  ن�شت 
املحك�م بها، وتك�ن وزارة العدل م�شرفة على تنفيذ بدائل العق�بات 
املحك�م بها، ولقا�شي تنفيذ العق�بة ا�شتبدال اأي من البدائل املحك�م 
اإنقا�ض  اأو  مكررة   25 املادة  يف  عليها  املن�ش��ض  من  اأخرى  ببدائل  بها 
للبديل  املقررة  املدة  حدود  �شمن  به  املحك�م  البديل  مدة  زي��ادة  اأو 
ذاته، بناء على تقرير احلالة االجتماعية وتقارير املتابعة الدورية 
للمحك�م عليه. واإذا مل ينفذ املحك�م عليه بدائل العق�بات ال�شالبة 
للحرية اأو ق�شر يف تنفيذها ل�شبب ال يد له فيه اأو اأبدى عذرا مقب�ال 
املحكمة  اإىل  الدع�ى  ملف  يحيل  العق�بة  تنفيذ  قا�شي  فاإن  لذلك، 
التي اأ�شدرت احلكم يف اجلنح للنظر يف الغاء البديل واحلكم بالعق�بة 
ال�شالبة للحرية املقررة قان�نا للجرمية اأو اإىل املحكمة التي اأ�شدرت 
احلكم يف اجلنايات للنظر يف تنفيذ احلكم املق�شي به، ويف كل االأح�ال 
ب�اقع  البديل  تنفيذ  يف  عليه  املحك�م  اأم�شاها  التي  امل��دة  حتت�شب 
خم�ض �شاعات عن كل ي�م حب�ض. واحالت التعديالت اجلديدة حتديد 
ذلك  يف  مبا  للحرية  ال�شالبة  العق�بات  بدائل  تنفيذ  واآليات  و�شائل 

و�شائل املراقبة االلكرتونية مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه الغاية.
وا�شافت املادة 5 من القان�ن املعدل اىل الفقرة 2 من املادة 52 من 
العق�بة  ا�شقاط  او  ا�شقاطها  يجري  جديدة  جرائم  االأ�شلي  القان�ن 

ال�شادر مبقت�شاها .

خالل لقاء جاللته الرئيس الفلسطيني في عمان

جدة قمة  في  الفلسطيني  الموقف  طاقته  بكل  سيدعم  األردن  الملك: 
الرئيس عباس: حيثما يحضر األردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما
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*الزرقاء - مرمي القطشان 
م�اقع   )  7  ( الزرقاء  بلدية  ح��ددت   
يف  م�زعة  اال�شاحي  وذب��ح  بيع  حلظائر 

مناطق املدينة.
املهند�ض  الزرقاء  بلدية  رئي�ض  وقال 
حتديد  م��ن  ال��ه��دف  ان  امل���م��ن��ي  ع��م��اد 
البيع  مل��ن��ع  اال���ش��اح��ي  ح��ظ��ائ��ر  م���اق��ع 
انت�شارها داخل االحياء  ومنع  الع�ش�ائي 
من  وللحد  الرئي�شية  وال�ش�ارع  ال�شكنية 
بيئيا  عليها  وال�شيطرة  ال�شحية  املكاره 

. و�شحيا 
الزمت  البلديه  ان  امل�مني  وا���ش��اف 
وتعليمات  ب�����ش��روط  احل��ظ��ائ��ر  ا���ش��ح��اب 

ال�شحة وال�شالمة العامة .
على  وزع��ت  احلظائر  م�اقع  ان  وب��ني 

النح� التايل :-
مركز  م��ق��اب��ل  الها�شمية  ���ش��ارع   -1

التدريب املهني
ال�شاحة   ” امل�شفاة  ���ش��ارع  نهاية   -2
حدود  بني  الفا�شلة  املنطقة  يف  ال�اقعه 

بلديتي الزرقاء والها�شمية “
ال�شاحات   ” االبي�ض  اجلبل  �شارع   -3

الفارغة باجتاه دوار الدله ” .
على  ال�اقعه   ” الفارغة  ال�شاحات   -4

امتداد �شارع و�شفي التل “
5- ال�شاحات الفارغة على �شارع بريين 

. ” الكربى  بدر  مدر�شة  ” مقابل 
وادي  �شارع  الفارغة على  ال�شاحات   -6

احلجر .
7- ال�����ش��اح��ات ال��ف��ارغ��ة ع��ل��ى ���ش��ارع 

النخيل مقابل م�ل كرمي هايرب .

واكد امل�مني بان احلظائر �شتك�ن حتت 
ال�شحية  ال�ش�ؤون  دائ��رة  م�ظفي  رقابة 
اىل  خ�ش�عها  م��ع  ال�����ش��اع��ه  م���دار  وع��ل��ى 

الرقابة البيطرية.
كافة  وتنظيف  تاهيل  مت  ان��ه  ولفت 
امل�اقع لتك�ن جاهزة لعملية البيع والذبح 
لتجميع  وخزانات  للمياه  خزانات  وو�شع   ،

خملفات الذبح .
و�شدد امل�مني على ا�شحاب امل�ا�شي باأن 
ال�شارمة  ا�شد االجراءات  �شتتخذ  البلديه 
خ��ارج  والبيع  بالذبح  يق�م  م��ن  ك��ل  بحق 

البلدية  قبل  م��ن  لها  املخ�ش�شة  امل���اق��ع 
خا�شة بامل�اقع التاليه :-

1- �شارع االوت�شرتاد
2- اجلبل االبي�ض ” �ش�ر مدر�شة ال�شاملة “
 ” اجلديدة  الزرقاء  منطقة  �ش�ارع   -3

�شارع 36 ، �شارع 26 ، و�شارع الكرامه”
عربية  ال��ق��د���ض  ����ش���ارع  ام���ت���داد   -4

باالجتاهيني .
5- ال��شط التجاري

6- �شارع اجلي�ض
7- اي م�قع على اجلزر ال��شطية .

اربد - رائد طبي�شات 
اأط��ل��ق رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ارب����د ال��ك��ربى 
حملة  الك�فحي  نبيل  املهند�ض  الدكت�ر 
االأحياء البيئية وحمالت النظافه لزيادة 
مع  بالتعاون  جاءت  والتي   البيئي  ال�عي 
االدراة  وزارة  و  امل�شتقبل  رواد  م�ؤ�ش�شة 
املحلية وال�كالة االملانية للتعاون الدويل 
االملانيه  االحتادية  ال���زارة  من  وبتم�يل 
الربنامج  واالحت��اد االوروب��ي ويهدف هذا 
منطقة  يف  امل�����ش��رب  ح��ي  اخ��ت��ار  وال����ذي 
وليعمم  االوىل  انطالقتُه  لتك�ن  ال�شريح 
الحقًا على احياء اخرى اىل زيادة ال�عي 
واملمار�شات  ال�شلبة  النفايات  ادارة  ب�شاأن 

ال�شليمه للتعامل مع النفايات .
اط��الق  حفلة  خ��الل  الك�فحي  وق��ال 
�شعيده  الكربى  ارب��د  بلدية  ان  الربنامج 
بالت�شارك مع املنظمات الدولية التي تعمل 

وت�شجيع  والبيئة  النظافة  ادام���ة  على 
نظيفه  بيئة  خلق  يف  ت�شهم  التي  املبادرات 
للم�اطنني على اعتبار ان البيئة النظيفة 
جماعية  وم�����ش���ؤول��ي��ة  م���اط��ن  ل��ك��ل  ح��ق 
بعذا  للنه��ض  اجلميع  ي�شرتك  وف��ردي��ة 
اربد  بلدية  ان  اىل  م�شريا   ، الرائد  ال��دور 
دينار  ملي�ن   14 قيمته  ما  تدفع  الكربى 
والتخل�ض  التفايات  جمع  جمال  يف  �شن�يا 
من  الن�شافة  م������ش���ع  يعترب  حيث  منها 
امل�ا�شيع التي ت�ؤرق عمل املجال�ض البلدية 

وت�شتنزف م�اردها 

واأكّد الك�فحي على �شرورة الت�شارك مع 
خمتلف اجلهات الدولية واملحلية للنه��ض 
البلدية  ان  اىل  من�ها  ال��ب��ل��دي  بالعمل 
يف  م�شاندة  ا�شت�شارية  جلان  ت�شكيل  ب�شدد 
لها دور  اللجان �شتك�ن  املناطق كافة وهذه 
فاعل وحم�ري يف العمل البلدي حيث �شيتم 
وترتيبعا  االحتياجات  ر�شد  خاللها  من 
االمكانيات  وفق  لتنفيذها  االهمية  ح�شب 

وامل�ارد املتاحة 
الدعجة  عن�د  قالت  اأخ��رى  جهة  من 
من م�ؤ�ش�شة رواد امل�شتقبل ان هذه احلمالت 
ت�شهم يف احلد من القاء النفايات وت�ليدها 

البيئي  ال�عي  وزي��ادة  امل�شدر  من  والف�شل 
حمافظات  ثالث  يف  تقام  احلملة  هذه  وان 

هي ماأدبا، املفرق واربد 
من جهة اخرى قالت مديرة التخطيط 
اربد  بلدية  يف  الدولية  الربامج  وح��دة  و 
هذا  ان  اجل��ّم��ال  ره��ام  املهند�شة  ال��ك��ربى 
اىل  النفايات  حت�يل  اىل  يهدف  امل�شروع 
دمج  ان�شطة  خ��الل  م��ن  ايجابية  ط��اق��ة 
يف  ال�عي  وزي���ادة  الر�شمي  الغري  القطاع 
تنفذه  التي  ال�شلبة  النفايات  ادارة  قطاع 
ال�كالة االملانيه مع �شركائها يف بلدية اربد 

الكربى واجلهات االخرى الداعمة .

*عمان 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  �شندوق  اطلق 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، م���ن خ����الل خم��ت��رب االأل���ع���اب 
من  الثانية  ال��دورة  االأح��د،  الي�م  االأردين 
االألعاب  مط�ري  لدعم  التم�يلية  النافذة 

االإلكرتونية.
لل�شندوق،  وفقا  النافذة  فكرة  وتق�م 
ل�شانعي  االإنتاجية  القدرات  تعزيز  على 
وتقدمي  االأردن��ي��ني  االإلكرتونية  االأل��ع��اب 
للمط�رين  الالزم  والل�ج�شتي  املايل  الدعم 
االأردن يف  النا�شئة يف  امل�شتقلني وال�شركات 
تط�ير  على  قدرتهم  لتعزيز  املجال  ه��ذا 
االأدوات  وت�ظيف  وت�ش�يقها  منتجاتهم 

املخ�ش�شة لتح�شني التناف�شية.
وبح�شب بيان لل�شندوق تهدف النافذة 
لهم  الت�شبيك  ف��ر���ض  ت���ف��ري  اإىل  ك��ذل��ك 
قطاع  يف  العاملة  العاملية  امل�ؤ�ش�شات  م��ع 
وامل�شاهمة  االإلكرتونية،  االألعاب  �شناعة 
يف حتقيق اأهداف ال�شندوق يف دعم اجله�د 
والربامج الهادفة اىل بناء قدرات ال�شباب 
وق��درات��ه��م  ك��ف��اءات��ه��م  م�شت�ى  ي��ع��زز  مب��ا 
االإنتاجية خا�شة يف جمال �شناعة االألعاب 
ال�شباب  م��ه��ارات  وتنمية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
تط�ير  على  وم�شاعدتهم  املبدع  االأردين 
لتح�يلها  لهم  الفر�شة  وت�فري  اإبداعاتهم 
عمل  فر�ض  ت�فر  اإنتاجية  م�شاريع  اإىل 

مبا�شرة وغري مبا�شرة.
وت�شتهدف النافذة االأفراد اأو ال�شركات 
لدعم  فر�ض  ع��ن  يبحث�ن  مم��ن  النا�شئة 
م�شاريعهم التقنية، حيث �شت�فر دعما ماليا 

ملط�ري  دينار   5000 قيمته  اأعلى  ب�شقف 
االألعاب امل�شتقلني، وال تزيد على 10 اآالف 

دينار لل�شركات النا�شئة.
عاما،   26 مطاوع  ي��شف  ال�شاب  وي��رى 
ال���ذي مت��ك��ن م��ن احل�����ش���ل ع��ل��ى دع���م من 
ال�شابقة  دورت��ه��ا  يف  التم�يلية  ال��ن��اف��ذة 
 build and« لتط�ير لعبته االلكرتونية
مرة   5000 حتميل  م��رات  بعدد   »blast
�شكل  الدعم  على  ح�ش�له  اإن  االآن،  لغاية 
نقطة حت�ل يف ه�ايته يف �شناعة االألعاب 
من خالل حتديث املعدات لتط�ير م�شروعه 

وت�شريع عملية االإجناز.
وا���ش��اف م��ط��اوع ال���ذي ���ش��ارك اخ��ريا 
بدعم  ا�شطنب�ل”  اإن  “دبلي�  م���ؤمت��ر  يف 
ق��ادرا  ا�شبح  ان��ه  التم�يلية،  النافذة  من 
على  لاللعاب  ت�ش�يق  حمالت  اج��راء  على 
اله�اتف املحم�لة وعلى متاجر التطبيقات 
هذا  يف  اخل��ربات  من  املزيد  اكت�شابه  بعد 
االنتهاء  على  انعك�ض  ال��ذي  االم��ر  املجال، 
متجر  على  وا���ش��داره��ا  لعبته  تط�ير  من 

التطبيقات ب�شرعة كبرية.
ي��ط��م��ح ح��ال��ي��ا اىل  اأن����ه  واأ����ش���ار اىل 
ن��ا���ش��رة يف جم��ال  ���ش��رك��ة  ال������ش���ل اىل 
من  ع��ددا  تلقيه  بعد   »hypercasual«
االت�����ش��االت م��ن ك��ربى ���ش��رك��ات االأل��ع��اب 

العاملية.
اأو  اأف����راد  م��ن  املهتمني  ال��ب��ي��ان  ودع���ا 
على  باحل�ش�ل  الراغبني  نا�شئة  �شركات 
التقنية  مل�شاريعهم  والفني  امل��ايل  الدعم 
حم��ددة  ���ش��روط  �شمن  للنافذة  ال��ت��ق��دم 

https:// االإل��ك��رتوين  امل�قع  خالل  من 
من  اب��ت��داء   fund.gaminglab.jo

الي�م ولغاية 17 مت�ز املقبل.
متخ�ش�شة  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة  و���ش��ت��ت���ىل 
الطلبات  وتقييم  درا���ش��ة  مهمة  حم��اي��دة 
املر�شحة واختيار امل�شاريع املتاأهلة للعر�ض 
فرز  مرحلة  م��ن  االنتهاء  بعد  التقييمي 
االأه���داف  على  بناء  الطلبات  ومراجعة 
وال�شروط واملعايري التي تت�شمنها تعليمات 

النافذة.
االأردين  االأل��ع��اب  خمترب  اأن  ي��ذك��ر 
عبداهلل  امللك  جاللة  من  مببادرة  تاأ�ش�ض 
خ�شي�شا  و���ش��م��م   2011 ع���ام  ال��ث��اين 
وال�شركات  املط�رين  احتياجات  لتلبية 
ل���ك���رتون���ي���ة  االإ ل����ع����اب  االأ ت�����ش��م��ي��م  يف 
حا�شنة  مب��ث��اب��ة  ل��ي��ك���ن  وب��رجم��ت��ه��ا، 
مل�����ش��اري��ع��ه��م ول��ت��ن��م��ي��ة ع��ق���ل ال�����ش��ب��اب 
دع��م  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ب��دع،  االأردين 
من  يعد  ال��ذي  االأل��ع��اب  �شناعة  ق��ط��اع 

االأردن. يف  ال�اعدة  القطاعات 
جمهزة  خم��ت��ربات  �شبعة  اإن�����ش��اء  ومت 
العا�شمة  حمافظات  يف  التقنيات  باأحدث 
واربد والعقبة ومعان )جامعة احل�شني بن 
االإبداع  )نادي  والكرك  والزرقاء  طالل(، 
وجامعة م�ؤتة(، اإ�شافة اىل خمترب متنقل، 
فر�شة   )26716( ت���ف��ري  خاللها  م��ن  مت 
من  للم�شتفيدين  مبا�شرة  وغ��ري  مبا�شرة 
االأن�شطة والدورات التي مت تنظيمها، فيما 
الدعم  االأوىل  دورتها  يف  النافذة  قدمت 

لتط�ير 4 األعاب اإلكرتونية.

بلدية الزرقاء تحدد 7 مواقع لبيع االضاحي

الكوفحي يطلق حملة االحياء 
البيئية وحمالت النظافه في الصريح 

اطالق الدورة الثانية من النافذة التمويلية 
لدعم مطوري األلعاب االلكترونية

مقال رئيس التحرير

ع��م��ان  ل��ي�����ض  االردن 
ودي��ر  وال�ش�يفية  وع��ب��دون  داب����ق   ( الغربية 

احلك�مة  �شيا�شات  على  قاتلة  اجماعية  اث��ار  هناك  غبار( 
االخرية يف رفع اال�شعار املهيب واملخيف واملجحف وهذه احلك�مة 
النا�ض  حياة  على  املرتتبة  االجتماعية  االث��ار  بتاتا  تدر�ض  مل 
فقر  جيب   )35( هناك  ان  تنا�شت  احلك�مة  ان  كما   ، ومعي�شتهم 
ي�جد  وال  امل�اطنني  جي�ب  ه�  وبراجمها  خططها   ، االردن  يف 
خلدمة  قدمتها  وناجحة  ناجعة  اقت�شادية  وبرامج  ا�شالحات 
على  ت�شتق�ي  احلك�مة   ، ال�طن  ه��ذا  يف  واحلجر  الب�شر  حياة 
 %71 منا  حتلب  الكادحني  نحن  اننا  متنا�شية  املخزقة(   ( جي�بنا 
الريح  مهب  يف  �شريبيا  املتهربني  وتركت  ال�شريبية  ايراداتها  من 
والقطط  واحليتان  املتكر�شني  الن  مليار   2 زهاء  التهرب  يبلغ  اذ 

اأحمر. خط  ال�شمان 
نعم يا �شادة ال ي�جد م�رد للحك�مة اال جيبة امل�اطن يف ظل 
ثبات الدخل املتاكل منذ 20 عام ، هذه القرارات املجحفة �شتزيد 
العن��شة  من  و�شتزيد  اجلرمية   من  و�شتزيد  والبطالة  الفقر  من 
والكادحة  الفقرية  لال�شر  ال�شرائية  والق�ة  اجلن�شني  كال  عند 
�شينعك�ض  مما  كثرية  ا�شا�شية  حاجات  عن  �شت�شتغني  النها  �شتتاأثر 
العالقات  و�شتتاأثر  امل�اطنني  وتعليم  �شحة  ح�شاب  على  �شلبا 
الت�شرب  و�شيزيد  �شلبي  ب�شكل  االردين  املجتمع  يف  االجتماعية 
مت�شرب  الف   )100  ( عن  حاليا  نتحدث  باأننا  علما  املدار�ض  من 
اخلدمة  دي���ان  ب�ر�شة  و�شرتتفع  العمل  عن  العاطلني  و�شيزيد 

املدنية اىل  ملي�ن �شاب وفتاة .
الدولة  قطاع  يف  العاملة  الفئات  تلك  هي  ال��شطى  الطبقة 
الطبقة  تعر�شت  لقد  امل�شلحة  والق�ات  االمنية  واالجهزة  العام 
االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��ك��الت  م��ن  ك��ب��ري  ل��ع��دد  االردن  يف  ال������ش��ط��ى 
تاآكلها  باحتمال  وتنذر  الطبقة  تلك  وج�د  هددت  واالقت�شادية، 
الطبقة  كانت  اأن  بعد  متاما.  اختفاوؤها  يكن  مل  اإن  وتراجعها 
بف�شل  احلديث،  املجتمع  بناء  يف  الفقرى  العم�د  تعترب  ال��شطى 
الدور االقت�شادي الذي تق�م به والقيم االجتماعية واالأخالقية 
التي تتم�شك بها، والتي تعترب هي املثل االأعلى الذي ي�جه ويق�د 
ال��رتاث  من  م�شتمدة  ثابتة  معينة  اأه��داف  نح�  املجتمع  اأف��راد 
ينبغى  وما  للم�شتقبل،  ال�ا�شحة  الروؤية  والثقايف ومن  االجتماعي 
اأن تك�ن عليه حياة النا�ض يف عامل الغد، فقد اأخذت هذه الطبقة 
هذه  اأو�شاع  تده�ر  اإىل  ت�شري  كثرية  دالئل  وهناك  التده�ر،  يف 
التي  الطبقة،  هذه  بف�شل  املتما�شك  جمتمعنا  يف  حتى  الطبقة 
االأخرى  الطبقات  تلك  اأفرزت  التي  البيئة  هي  دائما  تعترب  كانت 
التي  التغريات االقت�شادية  وازدهارها، ولكن  و�شاعدت على من�ها 
رغم  االأج�ر  وتده�ر  العمل  فر�ض  وقلة  البطالة  ازدياد  اإىل  اأدت 
ال�شرورات  اأ�شعار  يف  الرهيب  والت�شاعد  املعي�شة  تكاليف  ارتفاع 
كانت  التي  القيم  تراجع  جانب  اإىل  الدي�ن،  وت�شخم  االأ�شا�شية 
وزحف  ال�شابقة،  الط�يلة  العق�د  طيلة  الطبقة  تلك  حتملها 
تعترب  ك��ان��ت  واأخ��الق��ي��ات  قيم  م��ن  ج��دي��دة  واأمن���اط  �شل�كيات 
واأفكار  مب�اقف  الرتباطها  ككل  املجتمع  من  ومنب�ذة  ممج�جة 
ومتثل  الطبقة،  ه��ذه  متا�شك  �شد  االآن  كلها  تتاآلف  مرف��شة 
ومق�مات  االأ�شا�شية  مالحمها  واختفاء  كيانها  يهدد  خطريا  م�شدرا 
لتفادى  عمله  ميكن  الذى  ما  ح�ل  الت�شاوؤالت  يثري  مما  وج�دها، 
التى  ال�خيمة  وال�شيا�شية  بل  واالقت�شادية  االجتماعية  النتائج 
قد ترتتب على االختفاء املحتمل بل واملت�قع لهذه الطبقة، اإن مل 
االأقل  على  اأو  عليها  والق�شاء  املناوئة  الع�امل  لتلك  الت�شدى  يتم 
احل�ش�ل  ال�شعب  من  يك�ن  وقد  ال�شلبية.  اآثارها  من  التخفيف 
االأ�شا�شية  والدعائم  ال��شطى  للطبقة  عليه  متفق  تعريف  على 
ومتيزها  بها  تنفرد  ال��ت��ي  اخلا�شة  وامل��الم��ح  عليها  ت��ق���م  ال��ت��ي 
ب��ش�ح وب�شكل قاطع عن غريها، وذلك نظرًا ل�ق�عها بني طرفني 
ُي�شار  ق��د  التي  الدنيا  الطبقة  وهما  االخ��ت��الف  اأ���ش��د  خمتلفني 
الطبقة  اأو  العاملة  الطبقة  با�شم  اأحيانا  التاأدب  باب  من  اإليها 
احلك�مات  �شيا�شة  بف�شل  االردن  يف  عندنا  �شيظهر  وهناك  الفقرية 
بقية  ع��ن  املرتفعة  الغنية  العليا  والطبقة  م�شح�قة،  طبقة 
يف  تدخل  التي  الفئات  وكرة  لتعقد  اأي�شا  ونظرًا  املجتمع،  فئات 
اإليها  نف�شها  تن�شب  اأن  حتب  التي  اأو  ذاتها  ال��شطى  الطبقة  تك�ين 
اأ�شاتذة  مثل  اجتماعيا  املميزة  الرفيعة  املهن  اأ�شحاب  ت�شم  والتي 
االأعمال  ورج��ال  واملحامني  الق�شاء  ورج��ال  واالأطباء  اجلامعات 
على  الفاحتة  كرام  يا  �شادة  يا  نعم   ، اإليهم  ومن  البن�ك  ومديري 
جديدة  طبقة  والدة  وم��ربوك  االردن  يف  ال��شطى  الطبقة  روح 

. امل�شح�قة(   ( ن�شميها 

خالد خازر الخريشا

الفاتحة على روح 
الطبقة الوسطى

khrishakhaled@yahoo.com

العين المجالي: رؤية التحديث االقتصادي 
خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات

*عمان 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  ق��رار  اإن  املجايل  ه��زاع  ح�شني  العني  قال 
الثاين ت�شكيل جلنة حتديث املنظ�مة ال�شيا�شية ياأتي يف �شياق روؤية 
جاللته الأهمية العمل ال�شيا�شي، وامل�شاركة ال�شعبية يف اتخاذ القرار، 
اجلديدة،  مئ�يته  يف  والتحديات  العقبات  جتاوز  من  االأردن  ليتمكن 

وليحقق طم�حات االأردنيني و�شمان م�شتقبلهم.
اله�لندية،  االأردن��ي��ة  ال�شداقة  جمعية  يف  حما�شرة  يف  واأك��د 
ال�شيا�شية  املنظ�مة  وتط�ير  حتديث  نح�  �شيا�شية  اإرادة  هناك  اأن 
حيز  دخلت  التي  الد�شت�رية  التعديالت  �شياقها  يف  جاءت  االأردنية، 
اللذين  واالنتخاب  ال�شيا�شية  االأح��زاب  قان�ين  اإق��رار  تالها  النفاذ، 

يدعمان م�شاركة ال�شباب واملراأة.
الناظمة  الد�شت�رية  �شياقاتها  املقبلة، ويف  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�شار 
لتاأ�شي�ض  اإنفاذها  اإىل  وبحاجة  مكتملة  اأ�شبحت  ال�شيا�شية،  للحياة 
واقع �شيا�شي اأردين جديد، تتحقق فيه احلك�مات الربملانية املن�ش�دة.

وعر�ض الأهمية روؤية التحديث االقت�شادي املنبثقة عن خمرجات 
ور�شة العمل االقت�شادية ال�طنية، والتي متثل خريطة طريق وطنية 
وطني  عمل  نتاج  وهي  وواقعية،  طم�حة  مبعايري  للحك�مات  عابرة 
�شارك فيه اأكر من 500 ممثل عن القطاعني العام واخلا�ض والربملان 
على  م�شددا  واملتخ�ش�شني،  واالأكادمييني  واخل��رباء  املدين  واملجتمع 
اأهمية الت�شاركية احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ض الإجناح هذه 
اإ�شراك امل�اطن يف اتخاذ القرارات، والتعاون  الروؤية، باالإ�شافة اإىل 
الت�ا�شل  و�شائل  على  و�ش�ابط  ت��داب��ري  ل��شع  كافة  اجل��ه��ات  ب��ني 

االجتماعي ملنع حت�لها الأدوات هدامة.
املحلي  امل�شت�يني  على  االأردن  ي�اجهها  التي  للتحديات  وعر�ض 
واأمنيا،  �شيا�شيا  اخلارجية  التحديات  ت�شمل  وال��ت��ي  واالإقليمي، 
والثقافية  الفكرية  وال��ت��ح��دي��ات  والبطالة  كالفقر  وال��داخ��ل��ي��ة 
واالجتماعية واالقت�شادية التي انعك�شت على حياة امل�اطن املعي�شية 
واحلرب  ك�رونا  جائحة  رتبتها  التي  التبعات  جراء  واالجتماعية، 

الرو�شية االأوكرانية وتداعياتها.
لالأزمة  حل  اإىل  للت��شل  جاهدا  م�شاعيه  يكثف  االأردن  اأن  واأكد 
ال�ش�رية، ودعم التفاهمات بني االأطراف العراقية مبا ي�شمن ا�شتقرار 

العراق ال�شقيق، باالإ�شافة اإىل احلفاظ على اأمن وا�شتقرار لبنان.
وا�شار اإىل اأن االأردن لي�ض مبعزل عن االأزمة االقت�شادية العاملية 
التي جنم عنها تقل�ض اأرقام النم� االقت�شادي، وتفاقم م�شكلتي الفقر 
علينا  فر�ض  ما  والتنم�ية،  االقت�شادية  اخلطط  وعرقلة  والبطالة، 

املزيد من االأعباء.
واأعاد التاأكيد على م�قف االأردن الثابت جتاه الق�شية الفل�شطينية 
امل�شتقلة على  الفل�شطينية  اإحقاق احلق، واإقامة الدولة  اإىل  الداعي 
خط�ط الرابع من حزيران عام 1967 وعا�شمتها القد�ض ال�شرقية، 

واأهمية ال��شاية الها�شمية على املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية.
ودعا اجلميع اإىل امل�شاركة يف �شنع القرار وحت�يل التحديات اإىل 
املقرتحات  وتقدمي  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الفاعلة  وامل�شاركة  فر�ض، 

واالأفكار التي من �شاأنها رفع م�شت�ى املعي�شة وحت�شني ظروف احلياة.
وتخلل املحا�شرة العديد من االأ�شئلة واال�شتف�شارات واملداخالت.

الغذاء والدواء تصدر نشرة توعية للتعامل 
اآلمن مع األدوية المهدئة والنفسية

اختتام دورة السالمة 
المهنية للصحفيين في بترا

*عمان 
تت�شمن  ت�عية  ن�شرة  وال��دواء،  للغذاء  العامة  امل�ؤ�ش�شة  اأ�شدرت 

اإر�شادات التعامل االآمن مع االأدوية املهدئة والنف�شية واملخدرة.
وتاأتي هذه الن�شرة، وفق بيان �شادر عن امل�ؤ�ش�شة، االأحد، تزامنا مع 
الي�م العاملي ملكافحة املخدرات الذي ي�شادف يف 26 من �شهر حزيران 
نهاية  “املخدرات..  املتحدة  اأطلقته منظمة االأمم  �شعار  �شن�يا، حتت 

م�ؤملة«.
اأو خمدر دون  اأو نف�شي  اأي دواء مهدئ  وحذرت الن�شرة من تناول 
�شاأن  من  الأن  املر�شية،  احلالة  بتقييم  املخت�ض  الطبيب  اإىل  الرج�ع 
املهدئة  االأدوي��ة  م�شاركة  اإىل جتنب  االإدم��ان، داعية  ي�شبب  اأن  ذلك 
االآخرين  مع  العالج  فرتة  انتهاء  بعد  املتبقية  واملخدرة  والنف�شية 
وفرتة  اجلرعات  عدد  زي��ادة  وجتنب  ف���را،  منها  التخل�ض  و�شرورة 
ا�شتخدام االأدوية املهدئة والنف�شية واملخدرة، اأو ا�شتبدال ن�ع الدواء 
اآخر دون  اأو املخدر امل��ش�ف من قبل الطبيب بن�ع  اأو النف�شي  املهدئ 

ا�شت�شارة الطبيب.
واأكدت الن�شرة، �شرورة اإخبار الطبيب عن االأدوية املتناولة كافة 
لتجنب  املخدر؛  اأو  النف�شي  اأو  املهدئ  ال��دواء  ا�شتخدام  مع  بالتزامن 

تفاعله مع االأدوية االأخرى.
ا�شتعمال  اإ�شاءة  للت�عية �شد  الي�م، فر�شة  بهذا  ويعد االحتفال 
العقلية وم�شتح�شراتها واحلد من خط�رتها  وامل�ؤثرات  املخدرة  امل�اد 
واآثارها ال�شلبية؛ ا�شتكماال جله�د امل�ؤ�ش�شة الرقابية على امل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية عم�ما وامل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وم�شتح�شراتها.

*عّمان 
“ال�شالمة  اختتمت ب�كالة االأنباء االأردنية )برتا( االأحد، دورة 
ميثل�ن  و�شحفيات  �شحفي�ن  بها  �شارك  التي  لل�شحفيني”  املهنية 

خمتلف املديريات ال�شحفية بال�كالة.
ال�كالة  اإن  حجازين  فايق  الزميل  ال���ك��ال��ة  ع��ام  مدير  وق��ال 
اأن�اع  ال��شائل املتاحة لت�فري خمتلف  ا�شتثمار خمتلف  حري�شة على 
لديهم،  املهنية  املهارات  وتعزيز  ال�كالة  و�شحفيي  ل�شحفيات  املعارف 
وه� ما ُي�شهم يف حت�شني ج�دة املنتج ال�شحفي و�شمان بيئة عمل اآمنة 

وم�شتقرة للجميع.
للتدريب  )ب���رتا(  مركز  اأن  اإىل  التخريج،  حفل  خ��الل  واأ���ش��ار 
متن�عة  تدريبية  برامج  اأعد  لل�كالة(  التدريبي  )ال��ذراع  االعالمي 
واالأق�شام  املديريات  يف  العاملني  واحتياجات  اأول���ي��ات  مع  تت�افق 
من  التدريب  خدمة  ومتلقي  ال�شركاء  احتياجات  وتلبي  ال�شحفية، 
جانب  اإىل  واخلا�ض،  العام  القطاعني  يف  االأخ��رى  ال�شريكة  الهيئات 

طلبة كليات االإعالم يف اجلامعات ال�طنية واالأهلية.
ماهر  الزميل  والتدريب  امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  مدير  اأ�شار  جانبه،  من 
الربامج  من  لل�شحفيني”  املهنية  “ال�شالمة  برنامج  اأن  اىل  ال�شريدة 
املتخ�ش�شة التي ت�شهم يف تعزيز قدرات ومهارات ال�شحفيني وي�شاعد 
لهم  وي�فر  تغطياتهم  يف  ال�شحفيني  واحتياجات  اأمن��اط  ت��شيح  يف 

ال�شالمة املهنية اأثناء العمل امليداين.
ت�فري  اىل  دوم��ا  ي�شعى  التدريبي  املركز  ان  ال�شريدة،  واأ���ش��اف 
مهارات  و  العمل  ج�دة  حت�شني  بهدف  التدريبية  الربامج  ان�اع  كافة 
ال�شحفيني وامل�ش�رين، من�ها اىل دور )برتا( املتميز يف تط�ير املهنة 

ال�شحفية ومنت�شبيها.
من  لل�شحفيني  املهنية  ال�شالمة  يف  املعتمد  امل���درب  ق��ال  ب���دوره 
االحتاد الدويل لل�شحفيني، الزميل حممد ال�شب�ل، اإن حم�ر ال�شالمة 
املهنية لل�شحفيني وال�شحفيات بات اأمًرا ملًحا يف ظل الظروف الراهنة 
يف املنطقة والعامل اأجمع، �شيما تلك املخاطر املرتبطة مبناطق النزاع 
تكن�ل�جيا  ث���رة  ت�شهده  ما  مع  تتفاقم  التي  الرقمية  والتهديدات 

املعل�مات.

نرجو ح�سوركم اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة كاتانيا لال�ستثمارات 
الثالثاء  يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  يف  عقده  املقرر  ذ.م.م  العقارية 
 )ZOOM( وامل�سموع  املرئي  االت�سال  بخا�سية  وذلك   2022/7/5 املوافق 

وذلك لبحث االمور التالية واتخاذ قرارات ب�ساأنها
يف  كما  لل�سركة  ال�سنوية  امليزانية  على  وامل�سادقة  املالية  البيانات  1-مناق�سة 

2019/12/31
2-انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة للعام املايل )2020( وحتديد اتعابه

3- ابراء ذمة ادارة ال�سركة عن اعمال ال�سركة للعام 2019 بحدود القانون
katania-jo.( علما ان الدعوة من�سورة على املوقع االلكرتوين لل�سركة وهو

com( و�سيتم ار�سال دعوة ح�سور عن طريق االت�سال املرئي امل�سموع بوا�سطة 
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*وكاالت
اأفادت تقارير ع�شكرية، اأن ق�ات تابعة 
ل�غان�شك«  يف  مل��شك�  امل�الني  لالنف�شاليني 
من  متكنت  الرو�شية  ال��ق���ات  ومب�شاعدة 
�شيفريودونت�شك  مدينتي  على  ال�شيطرة 

وب�روف�شك�ي بالكامل.
اإن  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
مل�شنع  لتابعة  ال�شناعية  املنطقة  اأرا�شي 
اأ�شبحت  �شيفريودونيت�شك  يف  “اآزوت” 
بعدما  ل�غان�شك،  انف�شاليي  �شيطرة  حتت 
ت�شدى اجلي�ض الرو�شي ملحاولة الت�شكيالت 
االأرا�شي  هذه  حت�يل  االأوكرانية  امل�شلحة 
اإىل  ال���زارة  واأ�شارت  ا�شتنزاف.  ب�ؤرة  اإىل 
بلدتي  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  ال�شيطرة  مت��ت  اأن���ه 
فر�ض  يعني  ما  وه�  و�شريوتين�،  ف�رون�ف� 
كامل  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ل�غان�شك  ق����ات 
نهر  من  ال�شرقية  لل�شفة  املحاذية  املناطق 

دونيت�ض«. “�شيفري�شكي 
وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وق��ال 
ك�نا�شينك�ف،  اإي��غ���ر  الرو�شية،  ال��دف��اع 
الع�شكرية  ال���ح��دات  “قامت  ال�شبت: 
ال�شعبية،  ل�غان�شك  جمه�رية  التابعة 
بقيادة  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق����ات  م��ن  وب��دع��م 

ونتيجة  ���ش���روف��ي��ك��ني،  �شريغي  اجل���رال 
بتحرير  ن��اج��ح��ة،  ه��ج���م��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات 
وب�روف�شك�ي،  �شيفريودونيت�شك  مدينتي 
التابعة  و�شريوتين�،  ف�رون�ف�،  وب��ل��دات 
م�قع  نقله  ملا  وفقا  اجلمه�رية”،  الأرا�شي 

“�شب�تنيك«.
مت  “وهكذا،  ك�نا�شينك�ف:  واأردف 
املنطقة  لتح�يل  العدو  حماولة  اإحباط 
مقاومة  مركز  اإىل  اآزوت  مل�شنع  ال�شناعية 
امل�شنع  ه���ذا  اأرا����ش���ي  وح��ال��ي��ًا،  حم�����ش��ن، 
ت�شيطر عليها ال�حدات الع�شكرية التابعة 

جلمه�رية ل�غان�شك ال�شعبية«.
“مع حترير �شيفريودونيت�شك  واأ�شاف: 
وب�روف�شك�ي، اأ�شبحت كامل اأرا�شي ال�شفة 
داخل  دونيت�ض  �شيفري�شكي  لنهر  الي�شرى 
حتت  ال�شعبية  ل�غان�شك  جمه�رية  حدود 

�شيطرتها الكاملة«.
حيث  النهر،  من  االأخرى  ال�شفة  وعلى 
باأن  تقارير  اأف��ادت  لي�شيت�شان�شك،  مدينة 
يدور  االأوكرانية  الق�ات  مع  �ش�ارع  قتال 

داخل املناطق ال�شكنية يف املدينة.
ع�شكري  م�ش�ؤول  عن  �شب�تنيك  ونقلت 
ال�شعبية  “الق�ات  اإن  ق�له  مل��شك�  م���ال 

ال�شعبية  ل�غان�شك  جلمه�رية  التابعة 
داخل  تقاتل  احلليفة  الرو�شية  والق�ات 
املناطق ال�شكنية يف مدينة لي�شيت�شان�شك”، 
“مت حترير منجم يقع على  م�شريا اإىل اأنه 
وحداتنا  ودخلت  لي�شيت�شان�شك،  اأرا���ش��ي 

ا ما ي�شمى م�شنع اجليالتني«. اأي�شً
وتق�ل ال�شلطات االأوكرانية اإن الق�ات 
الرو�شية حتاول تنفيذ ح�شار على املدينة 
لل�شيطرة  متهد  قد  خط�ة  يف  اجلن�ب،  من 

عليها يف االأيام القادمة.
وبينما اأكد م�شت�شار للرئي�ض االأوكراين 
ال��ق���ات  �شيطرة  زيلين�شكي  ف���ل���دمي��ري 
�شرقي  �شيفريودنيت�شك،  على  الرو�شية 
اأوكرانيا، ك�شف اأي�شا اإن عنا�شر من الق�ات 

اخلا�شة االأوكرانية ال تزال يف املدينة.
كما اأكد عمدة �شيفريودونت�شك �شيطرة 
مدينة  على  كامل  ب�شكل  الرو�شية  الق�ات 

�شيفريودنيت�شك يف �شرق اأوكرانيا.
االأوكراين  الرئي�ض  تعهد  االأثناء،  ويف 
اأوك��ران��ي��ا  ب����اأن  زيلين�شكي  ف���ل���دمي��ري 
ا�شتطاعت  ال��ت��ي  امل���دن  جميع  �شت�شتعيد 
رو���ش��ي��ا ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا يف ذل��ك 

�شيفريودونت�شك.

*وكاالت
ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة ال��ن���وي��ة 
رو�شيا  ق�شفا  اإن  اأوكرانيا،  يف  احلك�مية 
الن�وية  لالأبحاث  مبن�شاأة  اأ�شرارا  اأحل��ق 
البالد،  �شرق  ب�شمال  خاركيف  مدينة  يف 
على  من�ش�ر  يف  الهيئة  واأ�شافت  ال�شبت. 
مباين  بع�ض  اأ�شاب  الق�شف  اأن  االإنرتنت 
املن�شاأة والبنية التحتية بال�شرر، لكنه مل 
ي�ؤثر على املنطقة التي ي�جد بها ال�ق�د 
االإ�شعاع  م�شت�يات  اأن  واأ�شافت  الن�وي. 
زالت �شمن  ما  الرو�شي  الق�شف  يف منطقة 

حدودها الطبيعية.
حدوث  “احتمالية  اأن  تابعت  لكنها 
اأ�شرار جديدة ميكن اأن ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر 

واالإ�شعاعي  ال��ن���وي  االأم���ان  م�شت�ى  على 
الق�ات  ق�شف  ب�شبب  مرتفعة  ت��زال  م��ا 

الرو�شية«.

وبح�شب وكاالت فاإنه مل يت�شن التحقق 
ب�شاأن  الهيئة  تقرير  م��ن  م�شتقل  ب�شكل 
رئي�ض  ق��ال  اآخ��رن  �شعيد  وعلى  احل���ادث. 
اإن  ال�����ش��ب��ت،  �شيفريودونيت�شك،  ب��ل��دي��ة 

الق�ات الرو�شية “احتلت بالكامل” املدينة 
اال�شرتاتيجية ال�اقعة على خط امل�اجهة 
القتال  من  اأ�شابيع  بعد  اأوكرانيا،  �شرقي 

والق�شف.

*وكاالت
اأ���ش��درت��ه وزارة  م�����ش��رتك  ب��ي��ان  ق���ال 
املتحدة  ال�اليات  اإن  االأمريكية  اخلارجية 
حتث  وبريطانيا  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�شا 
الزعماء ال�شيا�شيني الليبيني على التفاو�ض 
على  واالت��ف��اق  امل���اأزق  الإن��ه��اء  بناء  ب�شكل 

م�شار لالنتخابات.
رئي�شي  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق���ال���ت 
املجل�شني الت�شريعيني يف ليبيا �شيلتقيان يف 
جنيف االأ�شب�ع املقبل الإجراء ما قد يك�ن 
االإطار  لبحث  االأخ��رية  اللحظة  حمادثات 
ال  املحللني  لكن  لالنتخابات،  الد�شت�ري 

يرون اأي احتمال يذكر لتحقيق انفراج.

م��ن ج��ان��ب��ه، رح���ب رئ��ي�����ض احل��ك���م��ة 
اخلما�شي  بالبيان  با�شاغا  فتحي  الليبية 
وخا�شة الدع�ة اإىل حك�مة ليبية م�حدة 
يف  االنتخابات  واإج��راء  احلكم  على  قادرة 

جميع اأنحاء البالد.
ح�شابه  يف  ت��غ��ري��دة  يف  ب��ا���ش��اغ��ا  وق����ال 
ال�شخ�شي بت�يرت “ب�شفتي رئي�ض تلك احلك�مة 
- املنتخبة واملدع�مة من قبل جمل�شي الن�اب 
والدولة - اأتطلع اإىل العمل جنًبا اإىل جنب مع 
تلك الدول وجميع اأ�شدقائنا العرب واالأفارقة 
االنتخابات  اإىل  وقيادتها  ليبيا  بناء  الإع��ادة 

ال�طنية يف اأقرب االآجال.«
املنتهية  احل��ك���م��ة  رئي�ض  رح��ب  كما 

واليته عبد احلميد الدبيبة بالبيان قائال 
اأو  للعنف  الراف�ض  م�قفنا  مع  ين�شجم  اإنه 
اأي  اأو خلق  اال�شتيالء على ال�شلطة بالق�ة 

اأج�شام م�ازية.
لت�افق  ارت��ي��اح��ه  ال��دب��ي��ب��ة  واأب�����دى 
ال��ب��ي��ان م��ع امل���ق��ف االأمم���ي ال���ذي ح�شم 
الليبية  االأط���راف  عمل  ا�شتمرار  م�شاألة 
ن�ض  الذي  ال�شيا�شي  االتفاق  ملقررات  وفقًا 
وفقًا  انتخابات  اإج��راء  تنفيذ  اأهمية  على 
لقاعدة د�شت�رية. وجدد الدبيبة االلتزام 
مب�ا�شلة �شيا�شة االإف�شاح وال�شفافية ح�ل 
اآلية  هناك  يك�ن  واأن  احلك�مي،  االإنفاق 

وطنية وا�شحة لذلك.

التطورات الميدانية في 
سيفيرودونتسك وليسيتشانسك

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 
منشأة نووية في خاركيف

بيان أميركي-أوروبي يدعو 
األطراف الليبية إلى الحوار البّناء

انفجارات تهز العاصمة 
األوكرانية كييف

*كييف
ي�م  �شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف  انفجارات  اأربعة  دوي  �شمع 

االأحد يف العا�شمة االأوكرانية كييف.
من  بالقرب  �شكني  جممع  اإ�شابة  عن  االنفجارات  واأ�شفرت 
و�شط كييف ما اأدى اإىل اندالع حريق وانبعاث �شحابة كبرية من 

الدخان الرمادي.
تطبيق  على  كييف  بلدية  رئي�ض  كليت�شك�  فيتايل  وق��ال 
“تيليغرام” اإن عدة انفجارات وقعت يف �شاعة مبكرة من �شباح 

االأحد يف حي �شيفت�شينكيف�شكي بكييف.
“اأر�شلت ط�اقم االإ�شعاف ورجال االإنقاذ  واأ�شاف كليت�شك�: 
التف�شيلية  املعل�مات  من  مزيد  ت�افر  �شيتم  احلادث.  مكان  اإىل 

الحقا”، ح�شبما نقلت “رويرتز«.
�شف�ف  يف  القتلى  ح�شيلة  ال�شبت،  ي���م  رو�شيا،  وك�شفت 
اإىل  يحارب�ن  الذين  االأجانب  واملقاتلني  االأوكرانية،  الق�ات 
جانب كييف. وقالت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان اإنه ُقتل “ما 
ي�شل اإىل 80 من املرتزقة الب�لنديني وُدمرت 20 مركبة قتالية 
�شربات  يف  غ��راد  متعددة  �ش�اريخ  قاذفات  وثمانية  م�شفحة 
ك�ن�شتانتين�فكا  يف  ميغاتيك�ض  زينك  م�شنع  على  الدقة  عالية 
القتلى  الب�لنديني  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار  دونيت�شك«.  مبنطقة 
اأوكرانيا، حيث ت�شتعر املعارك  �شقط�ا يف ق�شف ا�شتهدف �شرق 
بني الق�ات االأوكرانية والرو�شية، وفقما نقلت “فران�ض بر�ض«.

ونقلت و�شائل اإعالم رو�شية عن املتحدث با�شم وزارة الدفاع 
“مت الق�شاء على اأكر  الرو�شية، اإيغ�ر ك�نا�شينك�ف، ق�له اإنه 
من 300 جندي اأوكراين ومرتزقة اأجانب، باالإ�شافة اإىل تدمري 
ي�م  يف  نيك�الييف  منطقة  يف  الثقيلة  االأ�شلحة  من  وحدة   35
اأن �شالح اجل� الرو�شي وق�ات  واحد«. واأ�شار ك�نا�شينك�ف اإىل 
املدفعية وال�ش�اريخ، ا�شتهدفت خالل الي�م املا�شي نقاط متركز 
ومت  منطقة،   284 يف  الع�شكرية  واملعدات  االأوكرانية  للق�ات 
يف  ومدفعية  �شاروخية  واأ�شلحة  للذخرية  م�شت�دعني  تدمري 

منطقة بل�غان�شك.
واأ�شفرت تلك ال�شربات بح�شب ك�نا�شينك�ف عن “مقتل اأكر 
ومركبات  دبابات  و8  االأوك��ران،  الق�ميني  من  عن�شرا   780 من 

قتالية مدرعة اأخرى«.
وزارة  بيان  وف��ق  الرو�شية  اجل���ي  الدفاع  اأنظمة  ودم��رت 
بل�غان�شك  خمتلفة  مناطق  يف  اأوك��ران��ي��ة  م�شرية   21 ال��دف��اع 

ومقاطعتي خارك�ف وخري�ش�ن.

الكاظمي في الرياض لبحث التعاون 
االقتصادي والتهدئة بالمنطقة

*بغداد 
ذكرت م�شادر ر�شمية عراقية، اأن رئي�ض احلك�مة العراقية 
�شم�  ال�شع�دية  عهد  ويل  الريا�ض  يف  التقى  الكاظمي  م�شطفى 
التعاون  تخ�ض  ق�شايا  لبحث  �شع�د،  اآل  �شلمان  بن  حممد  االأمري 
احلك�مة  عن  �شادر  بيان  وق��ال  املنطقة.  وق�شايا  االقت�شادي 
ال�شع�دية،  عهد  ويل  مع  بحث  الكاظمي  اإن  االأح��د،  العراقية، 
مبا  تط�يرها  واأهمية  والريا�ض،  بغداد  بني  الثنائية  العالقات 
اللقاء بحث عددًا من  اأن  واأ�شاف  البلدين.  �شعبي  يحقق م�شالح 
وجه�د  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 
التهدئة  بجه�د  والدفع  املنطقة،  يف  والتهدئة  ال�شالم  تر�شيخ 
واحل�ارات البّناءة اإىل االأمام. وبح�شب البيان احلك�مي العراقي، 
فان اجلانبني اأكدا تدعيم التكامل االقت�شادي، والتعاون البيني 
مبا يعّزز التنمية امل�شتدامة يف املنطقة، ويقّ�ي اجله�د الثنائية 
مل�اجهة االأزمات االقت�شادية. وكان الكاظمي قد و�شل الريا�ض، 

يف وقت متاأخر من م�شاء ال�شبت يف زيارة ر�شمية.

البرلمان الصومالي يوافق على 
حمزة عبدي بري رئيًسا للوزراء

  
*عمان 

ال�ش�مال،  يف  ال��ف��ي��درايل  ل��ل��ربمل��ان  ال�شعب  جمل�ض  واف���ق 
باالإجماع، على تعيني حمزة عبدي بري رئي�ًشا جديدا لل�زراء.

ووفقا ل�كالة االأنباء ال�ش�مالية”�ش�نا” ، نال رئي�ض ال�زراء 
اجلديد على م�افقة 220 نائبا ممن ح�شروا اجلل�شة، من اأ�شل 
275 العدد االإجمايل لن�اب جمل�ض ال�شعب. واأ�شافت ال�كالة، 
اأع�شاء  اأمام  الد�شت�رية  اليمني  اأدى  اجلديد  ال�زراء  رئي�ض  اأن 
ت�شكيلته  ان  بري”  او�شح  حيث  النتيجة،  اإعالن  املجل�ض،عقب 
الربملان  مع  اأي�شا  و�شتعمل  ق�ية،  كفاءة  ذات  �شتك�ن  ال�زارية 

وامل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية االأخرى.

كاليننغراد تدفع النزاع بين روسيا 
والناتو نحو الهاوية النووية

*موسكو
البلطيق  يف  والغرب  رو�شيا  بني  امل�اجهة  ت��شع  نذر  تتزايد 
التقليدي  اإطارها  يف  حم�ش�رة  تبقى  ال  بحيث  اأوروب��ا،  و�شرق 

وغري املبا�شر على ال�شاحة االأوكرانية.
بني  املت�شاعد  اخل��الف  ه�  ذل��ك،  على  امل�ؤ�شرات  واأح��دث 
مرور  على  قي�دا  االأخرية  فر�ض  خلفية  على  وليت�انيا  رو�شيا 
اأعتربه  ما  وه�  الرو�شي،  كالينينغراد  اإقليم  اإىل  الب�شائع 
فالدميري  الرو�شي  نظريه  لقاءه  خالل  البيالرو�شي  الرئي�ض 
اإع��الن  اإي��اه  وا�شفا  ليت�انيا،  قبل  من  ع��زال  ال�شبت،  ب�تن، 

حرب.
بيالرو�شيا  �شت�شلم  ب��الده  اأن  جانبه،  من  ب�تن،  اأعلن  فيما 
�ش�اريخ قادرة على حمل روؤو�ض ن�وية، وذلك يف ذروة ت�شاعد 
على  اأخ��رى،  جهة  من  والغرب  جهة  من  البلدين  بني  ال�شراع 

خلفية احلرب يف اأوكرانيا.
البيالرو�شي  الرئي�ض  نظريه  ا�شتقباله  خ��الل  ب�تن  وق��ال 
املقبلة،  االأ�شهر  “يف  بطر�شربغ:  �شانت  يف  ل�كا�شنك�،  األك�شندر 
)اإ�شكندر  طراز  تكتيكية  �ش�اريخ  مبنظ�مات  بيالرو�شيا  �شنزود 
للقارات  عابرة  اأو  بال�شتية  �ش�اريخ  ا�شتخدام  ت�شتطيع  اإم( 

بن�شختيها التقليدية والن�وية«.
ن���وي  راأ����ض   200 لديهم  “االأمريكيني  اأن:  ب�تن  وك�شف 
النات�،  حلف  يف  اأع�شاء  اأوروب��ي��ة  دول   6 يف  خم��زن  تكتيكي 
طائرات  ولي�ض  املحتمل،  ال�شتخدامها  طائرة   257 جتهيز  ومت 

اأمريكية فقط«.
متخ�ض  التي  وال��ق��رارات  امل�اقف  هذه  اأن  مراقب�ن  وي��رى 
عنها اللقاء الرئا�شي الرو�شي البيالرو�شي، ت�شري الرتفاع من�ش�ب 
م�شب�ق،  غري  ب�شكل  اأوروب��ا  و�شرق  البلطيق  منطقتي  يف  الت�تر 
الرو�ض  بني  مبا�شرة  ع�شكرية  م�اجهة  ل�ق�ع  يق�د  قد  ومبا 
وحلفائهم يف بيالرو�شيا وبني حلف النات�، م�شريين خا�شة اإىل 
يف  تكتيكي  ن�وي  راأ�ض   200 وا�شنطن  ن�شر  عن  ب�تن  حديث  اأن 
ه�  وا�شتخدامها،  حلملها  خم�ش�شة  طائرات  جتهيز  مع  اأوروب��ا، 
تط�ر خميف وفقهم ميهد لتغيري ق�اعد اال�شتباك بني الرو�ض 

والنات�.
ن�شر  ع���الن  الإ االأول  ال��ه��دف  ن  اأ امل��راق��ب���ن  وي��رج��ح 
���ش���اري��خ رو���ش��ي��ة ق���ادرة ع��ل��ى ح��م��ل ت��ر���ش��ان��ات ن���وي��ة 
وج��ه  ع��ل��ى  وب���ل��ن��دا  ل��ي��ت���ان��ي��ا  ردع  ه���  ب��ي��الرو���ش��ي��ا،  يف 
م��شك�  من  املت�شددة  م�اقفهما  خلفية  على  اخل�ش��ض 

االأطل�شية. املنظ�مة  داخل 
وللحديث عن احتماالت ت��شع ال�شراع بني الكتلتني الرو�شية 
العزاوي  رائد  يق�ل  االأوك��راين،  امليدان  خارج  نح�  واالأطل�شية 
مع  ح���ار  يف  اال�شرتاتيجية،  للدرا�شات  االأم�شار  مركز  رئي�ض 
�شكاي ني�ز عربية: “هذا القرار الرو�شي �شيجعل من بيالرو�شيا 
ت�شري  ل�كا�شينك�،  فت�شريحات  الغربية،  للعق�بات  اأكرب  عر�شة 
رو�شيا  بني  احلالية  االأزم��ة  ت�ظيف  ملحاوالته  مراقبني  وفق 
والغرب لتحقيق مكا�شب وامتيازات اقت�شادية من رو�شيا، عالوة 
على اأن دفع النزاع نح� �شفا الهاوية الن�وية ه� اأمر خطري وغري 
مرغ�ب فيه دوليا، وهذا القرار الرو�شي ه� م�ؤ�شر �شلبي للغاية 

بهذا االجتاه«.
الدولية  ال��ع��الق��ات  اأ���ش��ت��اذ  اأي�شا  وه���  ال��ع��زاوي  وي�شيف 
يف  الن�وي  م��شك�  درع  “ن�شر  بالقاهرة:  االأمريكية  باجلامعة 
ويف  جدا  وخطرية  كبرية  االأزم��ة  اأن  على  عالمة  ه�  بيالرو�شيا 
على  تكتيكي  رد  جمرد  من  اأكرب  خط�ة  فهي  للتفاقم،  طريقها 
هي  بل  النات�،  حللف  مثال  وفنلندا  ال�ش�يد  ان�شمام  حم��اوالت 
ذهاب الأق�شى درجات الالع�دة الرو�شية يف ال�شراع والت�شعيد 

مع الغرب«.
بالعالقات  الباحثة  بدفان  النا  تق�ل  االأخ��رى،  اجلهة  ويف 
�شكاي  مع  ح�ار  يف  لالقت�شاد،  العليا  م��شك�  مبدر�شة  الدولية 
ني�ز عربية: “هذا االإعالن لي�ض اأمرا جديدا متاما، حيث هناك 
اتفاقيات ومعاهدات �شابقة بني م��شك� ومين�شك تنظم العالقة 
اأوكرانيا  اال�شرتاتيجية بينهما، لكن نتيجة االأزمة الراهنة يف 
ب�تن  بني  املحادثات  خالل  احلال  بطبيعة  اأكرب  تركيز  هناك 
واالأمني  الع�شكري  التعاون  تعزيز  �شرورة  على  ول�كا�شينك�، 
التهديدات  وج��ه  يف  وجه�زيتهما  وتريته  ورف��ع  البلدين،  بني 

االأطل�شية لهما«.
يف  الع�شكري  امل�شهد  طبيعة  �شرح  يف  ب��دف��ان  وت�شرت�شل 
اأوكرانيا:  حرب  وقع  على  العامل  من  امل�شتعلة  املنطقة  هذه 
جمهزة  وه��ي  بها  اخلا�شة  ميغ  ط��ائ��رات  لديها  “بيالرو�شيا 
مثال  ب�لندا  اإق��دام  حال  ففي  ولهذا  ن�وية،  حربية  بروؤو�ض 
فاإن  النات� على تهديد رو�شيا وبيالرو�شيا،  بتحري�ض من حلف 
وار�ش� �شتدفع الثمن عرب زجها كرهينة يف جحيم ن�وي مت�قع 
ب�لندا  يف  االأطل�شية  الن�وية  فال�ش�اريخ  وعليه  حلظة،  كل 
ال�ش�اريخ  باأزمة  �شبيهة  كارثة  اأم��ام  جم��ددا  العامل  �شت�شع 
ن�وية  حرب  فتيل  ت�شعل  كادت  التي   1962 العام  يف  الك�بية 

عاملية”.

*وكاالت 
ب�ري�ض  الربيطاين  ال���زراء  رئي�ض  قال 
ال�شلطة  يف  البقاء  اإىل  يهدف  اإنه  ج�ن�ش�ن 
من  الرغم  على  املقبل  العقد  منت�شف  حتى 
اأكر  �شيجعله  مما  باال�شتقالة  له  الدع�ات 
يف  مت�ا�شل  ب�شكل  ال�شلطة  يف  بقاء  زعيم 

بريطانيا منذ 200 عام.
هذا  من  �شابق  وقت  يف  ج�ن�ش�ن  واأفلت 
ن�اب  اأج��راه  الثقة  على  ت�ش�يت  من  ال�شهر 
املئة من زمالئه  حمافظ�ن �ش�ت فيه 41 يف 
يخ�شع  ان��ه  كما  ب��ه  ل��الإط��اح��ة  الربملانيني 

لتحقيق بتهمة تعمد ت�شليل الربملان.
اجلمعة  ي���م  املحافظني  ح��زب  وخ�شر 
فرعية  ب��رمل��ان��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  م��ق��ع��دي��ن 
يف  للمحافظني  تقليدية  معاقل  يف  اأحدهما 
اجلن�ب واآخر ب�شمال اإجنلرتا كان قد انتزعه 

من حزب العمال يف االنتخابات ال�شابقة.
القب�ل  اأن  اإىل  اخل�����ش��ارة  ه��ذه  وت�شري 
الف�ز  يف  ج�ن�ش�ن  �شاعد  الذي  النطاق  وا�شع 
باأغلبية برملانية كبرية يف دي�شمرب عام 2019 
رمبا بداأ يف الت�شدع بعد ف�شيحة ب�شاأن اإقامة 
ال���زراء  رئا�شة  مقر  يف  قان�نية  غري  حفالت 
خالل فرتة االإغالق التي مت فر�شها للت�شدي 

لفريو�ض ك�رونا.

ومب�جب ق�اعد حزب املحافظني، ال ميكن 
اإجراء ت�ش�يت على �شحب الثقة من ج�ن�ش�ن 
ملدة عام، ولكن اال�شتياء ال�شاحق اأو ا�شتقالة 

�شل�شلة من كبار ال�زراء قد ي�شعف م�قفه.
اأزم��ة  اأعمق  خ�شم  يف  بريطانيا  اأن  كما 
ال�شنني  ع�شرات  منذ  املعي�شة  تكاليف  تخ�ض 
اأعلى م�شت�ياته منذ 40  اأن بلغ الت�شخم  بعد 

عاما.
وقال مايكل هاوارد زعيم حزب املحافظني 

لرحيل  حان  ال�قت  اإن  اجلمعة  ي�م  ال�شابق 
ج�ن�ش�ن وقدم رئي�ض حزب املحافظني اأوليفر 
االنتخابات  خ�شارة  بعد  ا�شتقالته  دودن 
اأن  يريد  اإن��ه  قال  ج�ن�ش�ن  ولكن  الفرعية. 
رئي�شا  يظل  واأن  من�شبه  يف  ثالثة  فرتة  يبقى 
ملنحه  الثالثينات  منت�شف  حتى  ل��ل���زراء 
ال�قت لتقليل الف�ارق االقت�شادية االإقليمية 
واإجراء تغيريات يف االأنظمة القان�نية ونظام 

الهجرة يف بريطانيا.

*موسكو
ب�تن،  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض  اأعلن 
قادرة  �ش�اريخ  بيالرو�شيا  �شت�شلم  بالده  اأن 
املقبلة،  االأ�شهر  يف  ن�وية  روؤو���ض  حمل  على 
جهة  من  البلدين  بني  الت�تر  ذروة  يف  وذلك 
اأخرى، على خلفية احلرب  والغرب من جهة 

يف اأوكرانيا.
الرئي�ض  ا�شتقباله  خ��الل  ب�تن  وق��ال 
�شان  يف  ل�كا�شنك�  األك�شندر  البيالرو�شي 
“يف  الرو�شي:  التلفزي�ن  نقل  كما  بطر�شربغ 
االأ�شهر املقبلة، �شنزود بيالرو�شيا مبنظ�مات 
�ش�اريخ تكتيكية طراز )اإ�شكندر اإم( ت�شتطيع 
ا�شتخدام �ش�اريخ بال�شتية اأو عابرة للقارات 

بن�شختيها التقليدية والن�وية«.
يف  الرئي�شان  ناق�ض  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
اإىل  االأ���ش��م��دة  اإم����دادات  ملف  اجتماعهما 
من  فيدي�  مقطع  يف  ب���ت��ن  وق���ال  ال��ع��امل. 
االجتماع: “اأود اأن اأحتدث اإليكم ب�شاأن تلبية 
االأ�شمدة،  من  العاملية”  ال�ش�ق  احتياجات 
م���ردان  وبيالرو�شيا  رو�شيا  اأن  اإىل  ولفت 

رئي�شيان يف ال�ش�ق العاملية.
واأ�شاف الرئي�ض الرو�شي قائال: “�شنعمل 

املتعاونة  الدول  وكل  دولتنا  اأمن  �شمان  على 
معنا يف معاهدة االأمن امل�شرتك«

وعلى �شعيد اآخر، اأعرب رئي�ض بيالرو�شيا 
حلف  طائرات  حتليق  من  ال�شديد  قلقه  عن 
حمل  على  ال��ق��ادرة  )نات�(  االأطل�شي  �شمال 

روؤو����ض ن���وي��ة، داع��ي��ا ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي اإىل 
ودع��م  احلليفني  البلدين  مقاتالت  تط�ير 

قدراتهما الدفاعية.

بوريس جونسون يسعى للبقاء
 في السلطة حتى منتصف الثالثينات

بوتن: روسيا ستسلم بيالروسيا 
صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
ت�شكيل  على  االأهلي  النادي  ا�شتقر 
كافة  حل�شر  واإداري���ة،  قان�نية  جلنة 
نهائي  اإقامة  من  املالية  النادي  خ�شائر 
يف  االأخ����رية  اأف��ري��ق��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري 
املغرب؛ وتداعيات اخل�شائر املالية التي 

تكبدها النادي.
 وك�����ش��ف م�����ش��در داخ����ل االأه��ل��ي 
جمل�ض  �شكلها  التي  “اللجنة  لك�وورة: 
تقرير  اإ���ش��دار  ب�شدد  االأه��ل��ي  اإدارة 
ت�شل  والتي  املالية  اخل�شائر  عن  �شامل 
دوالر  ماليني   5 ح�ايل  اإىل  االآن  حتى 
تقريبا، اأي ما ي�ازي 100 ملي�ن جنيه 

تقريبا«.
برفع  �شتق�م  “اللجنة  واأو���ش��ح:   
دع������ى ق�����ش��ائ��ي��ة ب���خ���الف ال�����ش��ك���ى 
والتحكيم  الت�ش�ية  ملركز  الريا�شية 
بتع�ي�ض  للمطالبة  االأوملبية،  واللجنة 
النادي  خزينة  تكبدته  ما  جراء  مايل 
من خ�شائر واحلفاظ على حق�ق النادي 

املالية«.

خطاب  اإخ��ف��اء  “ب�شبب  و���ش��دد:    
تنظيم النهائي من احتاد الكرة واإقامة 
النادي خ�شائر  تكبد  املغرب،  املباراة يف 
بطائرة  وال�شفر  التنظيم  ب��ني  مالية 
ت�شل  للح�ش�ر  اجلماهري  ودعم  خا�شة 

اإىل ح�ايل 11 ملي�ن جنيه«.
“التحرك بطلب تع�ي�ض    وك�شف: 
احتاد  بخالف  جهة  من  اأك��ر  �شي�شمل 
اأخ��ف��ى خ��ط��اب تنظيم  ال����ذي  ال��ك��رة 

النهائي. فاالأهلي الحقته خ�شائر مالية 
بالبط�لة  الف�ز  يف  فر�شه  �شياع  ب�شبب 
االإفريقي  ال�ش�بر  كاأ�ض  على  واللعب 
ل��الأن��دي��ة وكلها  ال��ع��امل  وك��ذل��ك ك��اأ���ض 
م�شاركات حتمل ج�ائز مالية قدرها ال 
يقل عن 5 ماليني دوالر نظري امل�شاركة”.

قد  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  كانت 
�شكلت جلنة للتحقيق يف االأمر واأدانت يف 

تقريرها النهائي احتاد الكرة امل�شري.

*وكاالت
للنا�شئني  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ع��زز 
بط�لة  يف  االأوىل  للمجم�عة  �شدارته 
م�شت�شيفه  على  تغلبه  بعد  اآ�شيا،  غرب 
االأردين، بنتيجة )2-0(، م�شاء ال�شبت، 

يف ملعب مدينة العقبة باالأردن.
���ش��ج��ل ه����ديف ال���ع���راق يف ���ش��ب��اك 
يف  ج�اد  اأمري  من  كل  االأردين،  املنتخب 
بالدقيقة  جعفر  وكرار   )66( الدقيقة 

.)73(
العراقي  املنتخب  م��درب  واأ���ش��راك 
ح�شن كمال، ت�شكيلة كاملة من الالعبني 

البدالء، بعد �شمان التاأهل للدور ن�شف 
النهائي.

وغ����اب����ت ال���ف���ر����ض وامل����ح����اوالت 
اللعب  وانح�شر  الفريقني  عن  احلقيقية 
يف منت�شف امللعب دون خط�رة تذكر يف 

ال�ش�ط االأول.
مدرب  اأ���ش��رك  ال��ث��اين،  ال�ش�ط  ويف 
االأ�شا�شيني  الالعبني  من  ع��دد  العراق 
لتتغيري النتيجة ل�شالح لي�ث الرافدين.
و�شجل اأمري ج�اد الهدف االأول عرب 
لتجد  ثابتة  حالة  من  جميلة  ت�شديدة 

طريقها نح� املرمى االأردين.

ث��م ���ش��اع��ف ال��ب��دي��ل ك���رار جعفر 
ت�ش�يبة  ع��رب  ث���ان  ب��ه��دف  النتيجة 
عبد  االأردن  حار�ض  ي�شار  على  جميلة 

اهلل ال�شقران.
تقلي�ض  االأر�����ض  اأ���ش��ح��اب  وح���اول 
�شربة  اإبراهيم  ت�شديدة  عرب  ال��ف��ارق 
وليد خالد  العراقي  لكن تكفل احلار�ض 

باإبعاد اخلطر.
امل��ب��اراة  العراقي  املنتخب  وح�شم 
وانتزع �شدارة  بثنائية نظيفة  ل�شاحله 
 9( الكاملة  بالعالمة  االأوىل  املجم�عة 

نقاط(.

الفيصلي يهزم الوحدات ويقبض 
على صدارة دوري كرة القدم

*وكاالت
مكافاأة  �شرف  الفي�شلي،  لنادي  امل�ؤقتة  االإداري��ة  اللجنة  قررت 
ال�حدات  على  الثمني  الف�ز  بعد  القدم،  ك��رة  فريق  لالعبي  مالية 
دوري  لبط�لة  الثامنة  اجل�لة  ختام  يف  عمان  �شتاد  على  1-�شفر، 

املحرتفني.
الف�ز  ه��ذا  �شاهم  حيث  دي��ن��ارا،   250 على  الع��ب  كل  و�شيح�شل 
متقدما  نقطة،   18 بر�شيد  الرتتيب  ل�شدارة  الفي�شلي  فريق  بانتزاع 

بفارق نقطتني عن احل�شني اإربد الذي تراجع للمركز الثاين.
ولديه  نقطة   11 بر�شيد  رابعا  ال���ح��دات  فريق  تراجع  ب��دوره 

مباراتني م�ؤجلتني اأمام مغري ال�شرحان و�شباب العقبة.
الفي�شلي،  من  معظمه  كبريا  جماهرييا  ح�ش�را  املباراة  و�شهدت 

باعتبار ان املباراة اأقيمت على اأر�شه.

*وكاالت
ذهبيتني  ميداليتني  اجل���ل��ف،  لنا�شئي  ال�طني  املنتخب  اأح��رز 
وف�شية يف بط�لة م�شر الدولية للج�لف، والتي اختتمت مناف�شاتها، 

ال�شبت، على مالعب “بامل هيلز” يف مدينة “6 اأكت�بر” امل�شرية.
وجاءت امليداليات عرب الالعبني، �شامل العبدالالت “ذهبية” حتت 
وميدالية  عاما،   13 حتت  اإن��اث  “ذهبية”  ظاهر  ويا�شمني  عاما،   11
حقق  فيما  عاما،   13 حتت  الروا�شدة  حممد  الالعب  اأحرزها  ف�شية 

الالعب حمزة �شلمان املركز الرابع لفئة حتت 18 عاما.
عن  ر�شاه  عن  را�شي  عامر  ال�طني  للمنتخب  الفني  املدير  وعرب 
اأداء اأبطال اجل�لف، م�ؤكدا �شريهم يف االجتاه ال�شحيح و�شط تطلعات 
مب�شتقبل كبري وم�شرق لهم. من جانبه، اأجرى الدكت�ر رئي�ض االحتاد 
االأردين للج�لف ن�شال املجايل، ات�شاال هاتفيا مع رئي�شة ال�فد جمد 
االأردن  يف  اجل�لف  والعبي  االحت��اد  اأ�شرة  فخر  عن  معربا  جن��ادا، 
التهنئة  مقدما  الثقة،  م�شت�ى  عند  كان�ا  الذين  الالعبني،  بنتائج 
الأ�شرة االحتاد التي �شت�شخر جميع اإمكاناتها خلدمة االأبطال وت�شهيل 

مهمتهم يف اال�شتحقاقات كافة.
وعلى �شياق مت�شل، يغادر الالعبان: حمزة �شلمان وم��شى �شناعة 
م�شر  بط�لة  يف  للم�شاركة  تاأهبا  الي�م،  م�شاء  الغردقة،  مدينة  اإىل 
الدولية للرجال للج�لف، على اأن يلتحق بهما اأمني �شر احتاد اجل�لف 

�شادي جبجي، رئي�شا لل�فد.

*وكاالت
التحكيم  دورة  فعاليات  ال�شبت،  القدم،  كرة  احت��اد  يف  افتتحت   
ماري�شا  االإ�شبانية  اخلبرية  عليها  ت�شرف  والتي  للحكمات،  املتخ�ش�شة 

فيال.
بالتعاون مع  اأيام،  التي ت�شتمر ملدة 4  الدورة  الكرة  ويعقد احتاد 

االحتاد الدويل “فيفا«.
 28-25 من  الفرتة  خالل  للحكمات  الدولية  الفيفا  دورة  وتقام 
حزيران احلايل، فيما تعقد دورة الفيفا الدولية للياقة البدنية من 
املقبل، يف مقر االحتاد، مب�شاركة  ال�شهر  االأول من  29 حزيران حتى 

مدربي احلكام اإىل جانب عدد من احلكام واالإداريني.
من  التي  اخلط�ات  من  العديد  التخاذ  القدم،  كرة  احتاد  وي�شعى 

�شاأنها االرتقاء مب�شت�ى احلكمات يف االأردن.

*وكاالت
جدول  �شدارة  على  باملريا�ض  مزاحمة  فر�شة  ك�رينثيانز  اأه��در 
– ول� ب�ش�رة م�ؤقتة - عقب تعادله بدون  ترتيب الدوري الربازيلي 
اأهداف مع �شيفه �شانت��ض، يف وقت مبكر من �شباح  االأحد، يف املرحلة 

14 للم�شابقة.
 26 بر�شيد  البط�لة  برتتيب  الثاين  املركز  يف  ك�رينثيانز  وبقي 
بات  الذي  القمة،  على  املرتبع  باملريا�ض،  خلف  نقطتني  بفارق  نقطة، 
باإمكانه اإحكام قب�شته على �شدارة البط�لة، حال ف�زه على م�شيفه 

اآفاي، يف وقت الحق الي�م، بنف�ض املرحلة بامل�شابقة.
يف املقابل، ارتفع ر�شيد �شانت��ض اإىل 19 نقطة، ليتقدم اإىل املركز 
ال�شاد�ض يف جدول ترتيب البط�لة، م�ؤقتا حلني انتهاء باقي مباريات 

املرحلة.
املرحلة  التي غابت عنه يف  نغمة االنت�شارات  وا�شتعاد فالمينج� 

املا�شية بالبط�لة، اإثر تغلبه 3 / �شفر على �شيفه اأمرييكا مينريو.
املرحلة  يف  مينريو  اأتلتيك�  اأم��ام  خ�شر  ال��ذي  فالمينج�،  ورف��ع 
ت�قف  فيما  م�ؤقتا،  التا�شع  املركز  يف  نقطة   18 اإىل  ر�شيده  املا�شية، 
لقاءاته  يف  فقط  وحيدة  نقطة  ح�شد  الذي  مينريو،  اأمرييكا  ر�شيد 
اخلم�شة االأخرية بامل�شابقة، عند 15 نقطة، يف املركز ال�شاد�ض ع�شر 

م�ؤقتا.
وافتتح جابرييل بارب��شا الت�شجيل مل�شلحة فالمينج� يف الدقيقة 
41، قبل اأن ي�شيف زمياله جي�رجيان دي اأرا�شكايتا، وماريني� الهدفني 

الثاين والثالث يف الدقيقتني 71 و90 على الرتتيب.

*وكاالت
ا�شتعاد ني�يلز اأولد ب�يز �شدارة الدوري االأرجنتيني لكرة القدم، 
بعد تغلبه على �شيفه اإ�شت�ديانت�ض، بهدفني نظيفني، يف اإطار اجل�لة 

اخلام�شة من البط�لة.
فاز  بعدما  لل��شافة  م�ؤقتا  تراجع  قد  ب�يز  اأول��د  ني�يلز  وك��ان 
اجلمعة على اأقرب مالحقيه خيمنا�شيا على م�شيفه رو�شاري� �شنرتال 
يع�د  اأن  لي�م قبل  االأرجنتيني  الدوري  بهدف نظيف. وحينها ت�شدر 
ني�يلز للقمة ب13 نقطة بفارق نقطتني اأمام خيمنا�شيا الذي تراجع 
لل��شافة. واأحرز هدفا ني�يلز يف املباراة على اإ�شت�ديانت�ض بهدفني من 

ت�قيع رامريو �ش�ردو )ق57( وخ�ان فرناندو جارو )ق72(.
املرتبة  يف  نقاط  �شبع  عند  اإ�شت�ديانت�ض  ر�شيد  جتمد  وبهزميته 

التا�شعة بجدول ترتيب الدوري االأرجنتيني.
البط�لة  يف  الثاين  انت�شاره  بليت  ريفر  حقق  اأخ��رى،  مباراة  ويف 
نقاط  بثماين  الرابع  للمركز  لريتقي   1-2 الن��ض  �شيفه  على  وتغلب 
بفارق نقطة خلف غرميه ب�كا ج�ني�رز �شاحب املرتبة الثالثة والذي 

كان قد خ�شر على اأر�شه اأمام اأوني�ن 2-1.
رومريو  وبرايان  )ق26(  باراديال  خ��شيه  عرب  ريفر  هدفا  جاء 
لالن��ض  ال�حيد  الهدف  )ق35(  اأك��شتا  الوتارو  اأحرز  فيما  )ق33(، 

الذي جتمد ر�شيده عند خم�ض نقاط يف املرتبة ال19.

الصريح يفرط في الفوز 
على السلط بالدوري األردني

*وكاالت
ال�شلط  �شيفه  مع  متعادال  وخرج  الف�ز  نقاط  يف  ال�شريح  فرط 
بنتيجة )2-2(، يف املباراة التي جرت م�شاء ال�شبت على �شتاد احل�شن 

باربد، �شمن اجل�لة الثامنة لبط�لة دوري املحرتفني االأردين.
يف  احل��اج  ع��ارف  بهديف  متقدما  االأول  ال�ش�ط  ال�شريح  واأن��ه��ى 

الدقيقة اخلام�شة وحممد اأب� عرق�ب يف الدقيقة 30.
ويف ال�ش�ط الثاين انتف�ض فريق ال�شلط وا�شتطاع اإدراك التعادل 
بالدقيقة 64 وعبداهلل  كل�ب  بت�شجيله هدفني، حمال ت�قيع حممد 

ديب )86(.
قفز  فيما  نقاط،   7 بر�شيد  الثامن  للمركز  ال�شريح  فريق  وتقدم 

ال�شلط للمركز العا�شر بر�شيد 6 نقاط.
الفي�شلي  يلتقي  حيث  الليلة،  الثامنة  اجل�لة  لقاءات  وتختتم 
مغري  مناف�شه  معان  وي���اج��ه  ال��دويل  عمان  �شتاد  على  وال���ح��دات 

ال�شرحان على �شتاد االأمري حممد بالزرقاء.

*وكاالت
انتخبت الهيئة العامة لالحتاد امللكي االأردين للفرو�شية، ال�شبت، 
بعد  تنتهي  والتي  القادمة،  االأوملبية  للدورة  اإدارتها  جمل�ض  اأع�شاء 
انتهاء دورة االألعاب االأوملبية القادمة )باري�ض 2024(، وذلك خالل 
احل�شني  مبدينة  االحت��اد  مقر  يف  عقد  ال��ذي  االإنتخابي  االجتماع 

لل�شباب وبح�ش�ر مندوبي اللجنة االأوملبية االأردنية.
فئة  عن  للفرو�شية،  االأردين  امللكي  االحت��اد  اإدارة  جمل�ض  و�شم 
عبا�ض  بن  حممد  واالأم��ري  احل�شني،  بنت  عالية  الأمرية  �شم�  املعينني، 
بالتزكية  فاز  االأندية،  فئة  وعن  �شابيال  �شيم�نا  و  نايف  بن  علي  بن 
املعتزلني  الالعبني  فئة  وعن  اجل���اد،  نادي  عن  ممثاًل  احل�شن  �شائب 
فازت بالتزكية �شامنتا ال�شيفي وفاز عن نف�ض الفئة �شنان الن�شا�شيبي 

باالنتخاب وفاز يحيى ال�شرمي عن فئة املراكز.
و�شهد االجتماع ت�زيع املنا�شب االإدارية على النح� التايل : �شم� 
بن  حممد  االأمري  �شم�   ، لالحتاد  رئي�شًة  احل�شني  بنت  عالية  االأم��رية 
عبا�ض بن علي بن نايف نائبًا للرئي�ض و�شائب احل�شن اأمينًا لل�شندوق.

*وكاالت
القطب،  حممد  االأر���ش��ي،  للتن�ض  ال�طني  املنتخب  الع��ب  جن��ح 
للنا�شئني  للتن�ض  الدولية  عمان  بط�لة  بلقب  الظفر  يف  ال�شبت، 
�شنة،   18 حتت  والزوجي  الفردي  يف  اخلام�شة  الدرجة  والنا�شئات- 
من  وا�شعة  عاملية  مب�شاركة  للتن�ض  االأردين  االحتاد  ا�شت�شافها  والتي 

93 العبًا والعبة من 22 دولة.
الالعب  على  بالنهائي  ال��ف���ز  حتقيق  يف  القطب  حممد  وجن��ح 
اللبناين، م�شطفى الناط�ر، مبجم�عتني دون مقابل ليت�ج عن جدارة 

وا�شتحقاق بلقب فردي النا�شئني.

*وكاالت
تفاوؤله  اليد،  لكرة  م�شر  منتخب  جنم  خالد،  يحيى  اأب��دى 
االأفريقية  االأمم  كاأ�ض  بط�لة  انطالق  قبل  الفراعنة  مب�شت�ى 

يف ال�شهر املقبل املقامة يف م�شر.
وقال يحيى خالد يف ت�شريحات تلفزي�نية، اإنه كان يتمنى 
القاهرة  ال�شتاد  املغطاة  بال�شالة  البط�لة  مباريات  اإقامة 

للح�ش�ل على ح�ش�ر جماهريي اأكرب.
واأ�شاف: “منتخب م�شر م�شتقر مع املدرب االإ�شباين روبرت� 
باروندو، وباروندو يتميز بالذكاء ومينح الراحة لكل العب يف 

املنتخب ومييل لالأداء اجلماعي ولي�ض الفردي«.
يف  �شاهم  باروندو  روبرت�  االإ�شباين  امل��درب  اأن  اإىل  واأ�شار 
تط�ير اأداء العبي منتخب م�شر خا�شة اأنه يتعامل مع اجلميع 

بهدوء تركيز.
وعن جتربته مع فيزبرمي املجري، قال: “كرة اليد يف املجر 
املاء،  وكرة  القدم  كرة  مع  كبرية  مبتابعة  حتظى  �شعبية  لعبة 
وقدمنا م�شت�يات طيبة يف دوري اأبطال اأوروبا ولكن الت�فيق مل 

يحالفنا يف ن�شف النهائي«.
اإىل  الزمالك  العب  ال��درع  يحيى  بانتقال  �شعيد  اأن��ه  واأك��د 
فيزبرمي يف امل��شم اجلديد، م�ؤكدا اأن الدرع العب كبري و�شيتاألق 

مع الفريق املجري.
مل�ش�ؤويل  اأ�شدت  عندما  ال��درع  يحيى  اأجامل  “مل  واأ�شاف: 
واإدارة  متميز  الع��ب  بالفعل  الأن��ه  بقدراته  املجري  الفريق 
فيزبرمي تابعته يف الفرتة املا�شية وان�شمام الدرع �شي�شاهم يف 

تط�ير اأدائي اأي�شا«.
ال��درع  يحيى  برحيل  يتاأثر  لن  الزمالك  اأن  خالد  وي��رى 
اأ�شحاب  العبني  هناك  الأن  املقبل،  امل��شم  يف  �شيف  و�شقيقه 

خربات داخل الفريق.
اأكد يحيى  اأوروبا،  اأبطال  بلقب دوري  زين  وعن تت�يج علي 

خالد اأن زين العب ميلك عقلية مميزة وتاألق مع بر�شل�نة.
اإىل  بر�شل�نة  بالرحيل عن  زين  اأنه يدعم قرار  اإىل  واأ�شار 
للم�شاركة  يحتاج  بالفعل  الأن��ه  ال��روم��اين  ب�خار�شت  دينام� 
يف  زين  على  يعتمد  كان  بر�شل�نة  “مدرب  وتابع:  با�شتمرار. 
اأن  واأعتقد  ال�قت  من  الكثري  مينحه  وال  الدفاعية  ال�اجبات 

ذلك ما دفع زين للرحيل وه� قرار م�فق”.

انتخاب مجلس 
إدارة اتحاد الفروسية

القطب ُيتوج بلقب بطولة عمان 
الدولية للتنس للناشئين

يحيى خالد: 
الزمالك لن يتأثر برحيل الدرع

األهلي يطلب تعويضا عن 
خسائره بعد نهائي دوري األبطال

العراق يهزم األردن 
في بطولة غرب آسيا للناشئين

*وكاالت
���ش��دارة  على  الفي�شلي  ف��ري��ق  قب�ض 
بعد  االأردين،  امل��ح��رتف��ني  دوري  ترتيب 
ف�����زه ع��ل��ى ال����ح���دات ب��ه��دف ث��م��ني، يف 
م�شاء  ج��رت  التي  اجلماهريية  امل�اجهة 
ختام  يف  ال��دويل،  عمان  �شتاد  على  ال�شبت 
اجل���ل��ة ال��ث��ام��ن��ة. واأح����رز ه���دف ال��ف���ز 
حامت  العماين  حمرتفه  للفي�شلي  الثمني 

الرو�شيدي يف الدقيقة ال�شاد�شة.
نقطة   18 اإىل  ر�شيده  الفي�شلي  ورفع 
ليتقدم نح� ال�شدارة، فيما بقي ال�حدات 

رابعا بر�شيد 11 نقطة.

هدف مبكر
ال�حدات  مناف�شه  الفي�شلي  ميهل  ومل 
اندفع  ما  �شرعان  حيث  االأنفا�ض،  التقاط 
نح� امل�اقع الهج�مية بحثا عن الت�شجيل.

هجماته  بناء  يف  الفي�شلي  واعتمد 
وال�شمارنة  وال��رو���ش��دي  ال��ر���ش��دان  على 
والروا�شدة وعطار ولعب يف املقدمة حممد 

العك�ض كراأ�ض حربة.
الفي�شلي  ت�����ج   ،6 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
ا�شتثمر  بعدما  ال�شبق،  بهدف  اأف�شليته 
اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  الكرة  الروا�شدة 
العماين حامت  للمندفع من اخللف  وهياأها 
يف  ا�شتقرت  ق�ية  �شددها  الذي  الرو�شدي 

مرمى عبد ال�شتار.
على  الفي�شلي  اعتمد  التقدم  وبعد 

�شربة  على  ليتح�شل  امل��رت��دة  الهجمات 
بق�ة  ال��روا���ش��دة  نفذها  مبا�شرة،  ح��رة 

لريدها عبد ال�شتار بثقة.
ال�حدات  وظهر االرتباك على العبي 
الكرة،  الر�شدان  الفي�شلي  العب  وخطف 
كما  ي�شتثمرها  مل  خطرة  هجمة  لي�شكل 

يجب.
حيث  اأف�شليته  على  الفي�شلي  وحافظ 
الالعب  على  الق�ي  ال�شغط  على  اعتمد 
الكرة، مما حال دون قدرة  امل�شتح�ذ على 

ال�حدات على البناء الهج�مي.
على  ال���ح��دات  ذل��ك  بعد  وا�شتح�ذ 
يف  وا���ش��ح  �شعف  م��ن  ع��ان��ى  لكنه  ال��ك��رة، 
االأول  ال�ش�ط  لينتهي  الهج�مية،  قدراته 

بتقدم الفي�شلي بهدف وحيد.

شوط سليب
وم���ع ان��ط��الق ال�����ش���ط ال���ث���اين، دف��ع 
ال�حدات بعمر املنا�شرة مكان اأب� ح�شي�ض، 
يف وقت كان فيه حار�شه عبد ال�شتار يتاألق 

يف الت�شدي لت�شديدة الر�شدان.
ت�شجيل  ف��ر���ش��ة  ال��رو���ش��دي  واأه����در 
الهدف الثاين على الفي�شلي، بعدما تهياأت 
الكرة اأمامه وه� يف م�اجهة املرمى لي�شدد 

بال تركيز.
وت��اأخ��ر م���درب ال���ح��دات يف اإج���راء 
ال�شعف  مل��ع��اجل��ة  ال���الزم���ة  ال��ت��ب��دي��الت 
اأن  قبل  الهج�مية،  مناطقه  يف  ال�ا�شح 

يدفع بخالد ع�شام بدال من اأب� عمارة.
الدهب  اأب���  الفي�شلي  مدافع  وتعر�ض 
دل��دوم  باإبراهيم  الدفع  ليتم  لالإ�شابة، 
العجالني  حت�ل  فيما  اأي�شر،  كظهري  ليلعب 

ل�شغل مركز قلب الدفاع.
واالأخ��ط��ر  االأف�����ش��ل  الفي�شلي  وب��ق��ى 
والحت له فر�شة خطرة من كرة عر�شية 
الروا�شدة  لها  لريتقي  ال�شناينة،  اأر�شلها 

براأ�شه فتاألق عبد ال�شتار يف الت�شدي لها.
وت���الع���ب اأم�����ني ال�����ش��ن��اي��ن��ة ب��دف��اع 
بج�ار  م��رت  ق�ية  ك��رة  و�شدد  ال���ح��دات 
ليخرج  ال�����ش��ت��ار،  ل��ع��ب��د  االأمي����ن  ال��ق��ائ��م 
وبهدف  ثمني  بف�ز  النهاية  يف  الفي�شلي 

وحيد.

فوز السرحان
ال�قت،  بذات  جرت  ثانية  مباراة  ويف 
قلب مغري ال�شرحان تاأخره بهدف اإىل ف�ز 
ثمني على معان وبنتيجة )3-1(، يف اللقاء 

الذي �شهده �شتاد االأمري حممد بالزرقاء.
طريق  عن  بهدف  معان  فريق  وتقدم 
اأن  قبل   ،24 الدقيقة  يف  الغرايبة  ي��زن 
طريق  عن  ثالثية  ال�شرحان  مغري  ي�شجل 
اأحمد ب�شري “هدفني” يف الدقيقتني )70و 

77( وكرمي اأب� زيت�ن بالدقيقة )84(.
ال�شاد�ض  للمركز  ال�شرحان  مغري  وقفز 
للمركز  معان  وتراجع  نقاط،   10 بر�شيد 

االأخري بر�شيد 6 نقاط.

مكافأة مالية لالعبي الفيصلي

ذهبيتان وفضية للجولف 
األردنية في بطولة مصر الدولية

 خبيرة إسبانية تشرف على 
دورة دولية للحكمات األردنيات

تعادل كورينثيانز مع 
سانتوس في الدوري البرازيلي

نيويلز أولد بويز يستعيد 
صدارة الدوري األرجنتيني
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*عمان 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  وقع 
ل�ش�ؤون  ال��دول��ة  ووزي���رة  ال�شريدة،  نا�شر 
اخلارجية  وزارة  يف  االأو�شط  وال�شرق  اآ�شيا 
ميلينغ،  اأم���ان���دا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  والتنمية 
جنيه  ملي�ن  2ر50  بقيمة  منحة  اإتفاقية 
اململكة  ح��ك���م��ة  م��ن  م��ق��دم��ة  اإ���ش��رتل��ي��ن��ي 
احلك�مة  جه�د  دعم  يف  للم�شاعدة  املتحدة 
االجتماعي  االأمان  �شبكة  لت��شيع  االأردنية 
ال�طنية  اال�شرتاتيجية  تنفيذ  اإطار  �شمن 

للحماية االجتماعية.
االأح��د،  ل��ل���زارة  �شحفي  بيان  وبح�شب 
املجتمعية  امل��رون��ة  “تعزيز  م�شروع  ف���اإن 
خالل  �شينفذ  االأردن”  يف  واالقت�شادية 
لربنامج  دع��م  على  وي�شمل  �شن�ات  خم�ض 
ال�شم�ل  قاعدة  لت��شيع  “ا�شتدامة++” 
ب��ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ح��ف��ي��ز على 
خالل  من  الر�شمي،  االقت�شاد  اإىل  االنتقال 
االجتماعي  لل�شمان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
ك�زارة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالت�شارك 
املع�نة  و���ش��ن��دوق  االجتماعية  التنمية 
الفني  ال��دع��م  �شي�شاعد  ك��م��ا  ال���ط��ن��ي��ة، 
امل�شاحب على تط�ير واإدامة اإطار املراقبة 
والتقييم يف جمال احلماية االجتماعية من 
وتلبية  االجتماعية  التنمية  وزارة  خالل 
يف  ت�شب  التي  االأول�ية  ذات  االحتياجات 

تعزيز املنعة لقطاع احلماية االجتماعية.
جرى  التي  املنحة  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
الربيطانية لدى  ال�شفرية  ت�قيعها، بح�ش�ر 
املرافق  وال�فد  بريند  بريدجيت  اململكة 
حزمة  م��ن  ج���زءًا  تعترب  ميلينغ،  لل�زيرة 
م�شاعدات اأعلنتها ميلينغ لالأردن بقيمة 95 

ملي�ن جنيه ا�شرتليني، منها 65 ملي�ن جنيه 
ا�شرتليني لقطاع احلماية االجتماعية و30 
التعليم،  لقطاع  ا�شرتليني  جنيه  ملي�ن 
دعم  م�ا�شلة  على  تاأكيدها  اإىل  باالإ�شافة 
ال�ش�ري  اللج�ء  اأع��ب��اء  حتمل  يف  االأردن 
للجانب  االأول�يات  �شمن  �شيبقى  ذلك  واأن 

الربيطاين.
بح�شب  ميلينغ،  م��ع  ال�شريدة  وب��ح��ث 
البيان، العالقات الثنائية بني البلدين و�شبل 
امل��ج��االت،  خمتلف  يف  وتنميتها  تعزيزها 
على  التط�رات  اآخ��ر  مناق�شة  اإىل  اإ�شافًة 
والتحديات  والدولية  االإقليمية  ال�شاحتني 
الكبرية والتي متثلت بتاأثر �شال�شل االإمداد 
والت�ريد لل�شلع االأ�شا�شية، وارتفاع اأ�شعارها؛ 
ك�رونا  ف��ريو���ض  انت�شار  تداعيات  نتيجة 

وتبعات االأزمة االأوكرانية- الرو�شية.
والدعم  املتحدة  اململكة  ب��دور  واأ���ش��اد 
جت���اوز  يف  االأردن  مل�����ش��اع��دة  امل��ت���ا���ش��ل 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ح��ال��ة ع��دم 
االقت�شاد  ع��ل��ى  املنطقة  يف  اال���ش��ت��ق��رار 
التنم�ية وم�اجهة  م�شريته  االأردين ودعم 
اإىل جانب  ال�ش�ري، ووق�فها  اللج�ء  اأعباء 

االأردن يف مثل هذه الظروف اال�شتثنائية.
ك��م��ا ج�����رى، خ����الل ال���ل���ق���اء، اط���الع 
التحديث  روؤي��ة  حم��اور  على  الزائر  ال�فد 
 ،2033 ع��ام  حتى  للمملكة  االق��ت�����ش��ادي 
الربنامج  اإطار  �شمن  احلك�مية  واالأول�يات 
ل��الأع���ام  للحك�مة  التاأ�شريي  التنفيذّي 
ال��ت��ي  واال����ش���الح���ات   ،)2024-2021(
االإ�شالحات  االأردن �شمن م�شف�فة  ينفذها 
ب�شاأن  التباحث  اإىل  باالإ�شافة  ال�طنية، 
الالجئني  ال�شت�شافة  امل�شتمرة  التداعيات 

ال�ش�ريني يف اململكة.
جهتها،  م��ن  ميلينغ،  ال���زي��رة  وق��دم��ت 
م�جزًا ح�ل ا�شرتاتيجية التنمية الدولية 
للمملكة املتحدة التي جرى اإطالقها حديًثا 
والتنمية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأول����ي���ات 
اال�شرتاتيجية  هذه  اأن  مبينة  الربيطانية، 
العاملية  التحديات  م�اجهة  يف  �شت�شاهم 
املتزايدة، وذلك بطرح اال�شتثمارات، ودعم 
ملن  االإن�شانية  امل�شاعدات  وت���ف��ري  امل���راأة، 
بذل  وم�ا�شلة  اإليها،  احلاجة  اأم�ّض  يف  هم 
اجله�د ب�شاأن تغري املناخ، وحماية الطبيعة، 

وال�شحة العاملية.
االأردن  ب��ق��درة  اإعجابها  ع��ن  واأع��رب��ت 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  االأردين  واالق��ت�����ش��اد 
م�شيدة  اخلارجية،  وال�شدمات  التحديات 
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  بدور 
امل�شي  ويف  املنطقة  يف  احل�شني  اب��ن  الثاين 
ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  املهمة  ب��االإ���ش��الح��ات 
للجميع  ���ش��ام��ل  اأج���ل من���  م��ن  االأول����ي���ة 
وخا�شة  العمل  فر�ض  وت���ف��ري  وم�شتدام، 
لالإجناز  لهم  املمكنة  البيئة  لل�شباب وت�فري 

والعطاء.
املتحدة  اململكة  حك�مة  اأن  اإىل  ي�شار 
 34 بقيمة  منح  بتقدمي  �شاهمت  واأن  �شبق 
 2020 ع��ام  منذ  اإ�شرتليني  جنيه  ملي�ن 
وذلك لدعم منظ�مة احلماية االجتماعية 
االأردن يف تخطي تبعات جائحة  وم�شاعدة 
ك�رونا من خالل دعم برامج �شندوق املع�نة 
ال�طنية، كما �شاهمت يف دعم مت�يل م�شاريع 
ال�شرف  مياه  مبعاجلة  تتعلق  اأول�ية  ذات 
ال�شحي والتعليم واال�شالحات االقت�شادية 

واخلدمات البلدية.

منحة بريطانية لألردن بقيمة 
2ر50 مليون جنيه استرليني
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*عمان 
ال�شياحة،  تن�شيط  هيئة  اأعلنت 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  يف  دخ�لها  ع��ن 
ال�شت�شافة ملتقى امل�ؤثرين العرب »كالم 
طالل  بن  ح�شني  امللك  مركز  يف  مدينة« 
للم�ؤمترات يف البحر امليت، الذي تنظمه 
ت�شرين  �شهر  يف  ميديا  اأومني�ض  �شركة 

االأول املقبل.
اإنه  االأح��د،  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
عقد  الذي  التح�شريي  االإجتماع  خالل 
مت  ميديا،  اأومني�ض  مع  الهيئة  مقر  يف 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  ت�قيع 
ميديا،  اأومني�ض  و�شركة  الهيئة  ب��ني 
وقعها مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة 
الدكت�ر عبد الرزاق عربيات، والرئي�ض 
فهد  ميديا  اأومني�ض  ل�شركة  التنفيذي 

الذيب.
يف  يعقد  ال���ذي  امللتقى  و�شيجمع 
االأول  ت�شرين  �شهر  من   5-2 بني  الفرتة 
�شبكات  على  م�ؤثر   500 من  اأكر  املقبل 
ال��ت���ا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي وخم��ت�����ض يف 
من  امل���ؤث��ري��ن  ع��رب  الت�ش�يق  �شناعة 
خمتلف دول ال�طن العربي ال�شتعرا�ض 
يف  ال��ت��ط���رات  واأه����م  اآخ���ر  ومناق�شة 
�شناعة التاأثري والت�ش�يق عرب امل�ؤثرين.
نقا�شية  جل�شات   6 امللتقى  ويت�شمن 
لقاءات  اإىل  باالإ�شافة  عمل  ور���ض  و6 
العربية  ال�شخ�شيات  اأب��رز  مع  ي�مية 
امل�ؤثرة وذلك للخروج بت��شيات وحل�ل 

للعديد من النقاط حمل النقا�ض.
ميدانية  ج�لة  امللتقى  و�شيت�شمن 
ال�شياحية  وال�جهات  املرافق  من  لعدد 
ال�ش�ء  الهيئة  خاللها  تلقي  اململكة،  يف 
اإرث  من  ال�جهات  هذه  به  متتاز  ما  على 
و�شتك�ن  وث��ق��ايف،  وطبيعي  ت��اري��خ��ي 
امل�شاركني  امل�ؤثرين  ملحت�ى  د�شمة  مادة 
جمه�ر  بتفاعل  و�شتحظى  امللتقى  يف 

امل�ؤثرين من خمتلف الدول العربية.
با�شت�شافة  “ن�شعد  عربيات،  وق��ال 
امل�����ؤث����ري����ن ال����ع����رب امل�������ش���ارك���ني يف 
اأه��م  اإح���دى  امل��ي��ت،  البحر  يف  امللتقى 
ال�شعيدين  على  ال�شياحية  ال�جهات 
مع  ين�شجم  م��ا  وه���  وال����دويل،  املحلي 
امل�ؤمترات  ل�شياحة  الهيئة  ا�شرتاتيجية 
ا�شت�شافة  اإىل  وال��رام��ي��ة  وامل��ع��ار���ض 
االإقليمية  واالأح���داث  الفعاليات  اأه��م 
يف  الفعاليات  ه��ذه  وت�شخري  والعاملية، 
الرتويج لالأردن وما حتت�شنه من وجهات 

�شياحية فريدة من ن�عها.
واأكد اأن امللتقى �شيقدم حمت�ى غنيا 
�شناعة  �شمن  وال��ت��ج��ارب  باملعل�مات 
ال��ت�����ش���ي��ق ع���رب امل����ؤث���ري���ن م���ن خ��الل 
وال��ع��ار���ش���ن  امل��ت��ح��دث���ن  �شيقدمه  م��ا 
وعرو�ض  عمل  اأوراق  م��ن  وامل�شارك�ن 
تقدميية وجل�شات نقا�شية �شمن العديد 
جانب  اإىل  ال�شلة،  ذات  امل�ا�شيع  م��ن 
مثمر  تعاون  من  امللتقى  عن  �شيت�لد  ما 
وتبادل للخربات فيما بني خمتلف فئات 

احل�ش�ر من الداخل واخلارج.
اأن  “ي�شعدنا  الذيب،  قال  جهته،  من 
االأوىل  بن�شخته  امل�ؤثرين  ملتقى  نطلق 
من اململكة االأردنية الها�شمية وبالتعاون 
تك�ن  واأن  ال�شياحة،  تن�شيط  هيئة  مع 
امل�ؤثرين  جميع  اأن��ظ��ار  حم��ط  اململكة 
الت�ش�يق  بقطاع  واملهتمني  واملخت�شني 

عرب امل�ؤثرين على ال�شعيد العربي«.
بك�نه  امللتقى  “يتميز  واأ����ش���اف، 
م��ن�����ش��ة خم��ت�����ش��ة ب���ع���امل امل���ؤث��ري��ن 
م�شت�ياتهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال���ع���رب 
و�شيتم تقدميه مبحت�ى  وتخ�ش�شاتهم، 
امل�ا�شيع  من  العديد  و�شيناق�ض  عربي، 
على  ال��ت��ع��رف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ه��ام��ة، 
اآخ��ر ال��ت��ط���رات واأه���م حت��دي��ات هذه 
والعالمة  امل�ؤثر  منظ�ر  من  ال�شناعة 

وال�كالة«. التجارية 
امل���ؤث��ري��ن  م��ل��ت��ق��ى  اأن  اىل  ي�����ش��ار 
�شن�ي  ب�شكل  تنظيمه  �شيتم  ال��ع��رب 
ال��ع��رب��ي��ة بهدف  امل���دن  يف واح����دة م��ن 
�شناعة  م�شتجدات  اآخ��ر  على  التعرف 
وفتح  امل�ؤثرين  عرب  والت�ش�يق  التاأثري 
ال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف االأط���راف  اآف���اق 
للبلد  الرتويج  جانب  اإىل  العالقة،  ذات 
امل�ؤثرين  جمه�ر  خ��الل  من  امل�شت�شيف 
ال���ط��ن  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  امل�����ش��ارك��ني 
باملجان عرب  امللتقى  و�شيتم بث  العربي، 
الت�ا�شل  و�شبكات  الرقمية  املن�شة 

االجتماعي اخلا�شة بامللتقى.

*عمان 
التنظيمية  الهيئات  ممثلي  من  عدد  زار 
القدرات  بناء  برنامج  يف  امل�شاركني  العربية 
املتخ�ش�شة ح�ل »�شبكات اجليل اخلام�ض من 
االت�شاالت املتنقلة« املنعقد يف عمان، هيئة 
على  ل��الط��الع  االت�����ش��االت،  ق��ط��اع  تنظيم 
قطاع  تنظيم  جمال  يف  االأردنية  التجربة 
والربيد  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�شاالت 
والدور الذي تلعبه الهيئة يف تنفيذ امل�شاريع 

والربامج املتن�عة.

اأك��د  االأح�����د،  للهيئة  ب��ي��ان  وب��ح�����ش��ب 
حر�شها  الهيئة  مف��شي  جمل�ض  اأع�����ش��اء 
الهيئات  نظرياتها  مع  اخل��ربات  تبادل  على 
العربية بهدف ت�حيد امل�اقف واالآراء اإزاء 
امل�شت�ى  على  تطرح  التي  والربامج  امل�شاريع 
الدويل. واأعربت ال�ف�د الزائرة التي مثلت 
الهيئات التنظيمية يف كل من العراق وليبيا 
ا�شت�شافة  على  للهيئة  �شكره  عن  وفل�شطني 
الرابطة  مع  بالتعاون  الربنامج  فعاليات 

الدولية مل�شغلي اله�اتف املتنقلة.

ت��شيحي  �شرح  اإىل  ال�ف�د  وا�شتمعت 
وال��دور  الهيئة  وواجبات  م�ش�ؤوليات  ح�ل 
امل��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا يف ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 
والربيد،  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�شاالت 
الربامج  من  عدد  ا�شتعرا�ض  اإىل  باالإ�شافة 
وامل�شاريع التي تنفذها على امل�شت�ى املحلي، 
متط�ر  ات�شاالت  قطاع  اإيجاد  اإىل  والهادف 
العمل  قطاعات  جميع  على  اآث��اره  تنعك�ض 
جميع  احتياجات  تلبية  بهدف  املختلفة، 

امل�شتفيدين من خدمات االت�شاالت.

األردن يستضيف ملتقى المؤثرين العرب

وفود من هيئات تنظيمية عربية تزور تنظيم االتصاالت

إلعالناتكم 
في صحيفة 
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رم�شان زيدان
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مطالب وحدك
 في هذا الكوكب
المثخن بالجراح

الـُمـــثقل
 باألعباء واألتراح
 ُمطالب وحدك

أال تعبأ أو تتعب
أال تنزل للدرك الهابط
 أال تتالشى أو تنضب
أال تشتكي وتغضب

 ألن الغضب
يربكك فتخطئ

 في حين
 الوقت يضيق
كي يوصد

 في كل طريق
أبداً لن يدعك ُتسهب
 فامضي على الشوك

بدرب الصعب
وال تقبع أبداً أو تقنع

 بما أنت عليه
 قم واعمل

واستجمع بقواك طرائق
واطرق أبواباً كسرها

 واعدو من بين
 الطرق الوعرة
ولو كانت غابة

ال تجعل الُخطى مرتابة
فتيقن دوماً لو تسمح
أن الـُمغلق حتًما يُفتح

كي تسمو ألعالي
 ما ترنو إليه

ولتنشد ضالتك الـُمــثلى
 بُغيتك العليا ُمنيتك

لترتقي وترقى
احفر بأظافرك ونّقب
اصنع فرصتك بعقلك

بقوتك بعزمك من أجل الغاية
فليس للدأب نهاية

 ال تترقبها لتأتي فحسب
ابحث عنها أوجدها نّصبها

 واعبر يّماً والثبج إليها
أنقذها من بين األهوال

 من األنواء تلّقفها
أتراها إن لم تأتي إليك
 ستظل من اآلن حزينا
وتكتفي بأن تبقى حينا

 من الدهر قعيدا
 تصرخ ملئ

 حنجرتيك وتشجب
أتظل على حالك

في حالك درٍب موصود
تتأوه . تتألم تندب

قم وانهض
استقوى تقوى
وبعزٍم ماٍض

 شد حصارك طوقها
 قبل أن تحاصرك

حاصرها فأنت تجاسرها
لتظل فارس األوحد

راودها رّوضها
وارمح وثّاباً عمِّدها

 تلتاعك أشواٌق فاصمد
 تعدو لساحتها سيدها
قيٌم بالروح تشيدها
ولهدفك هيا صوبها

كي ترقي بالفكر جديرا
ولتغدو بالعزم جسورا
 تتقد إرادتَك الُعليا

 روحَك رُقيا
 شغفتها األغصان نضيرا
 شغلتها األزهار عبيرا

لُضحاك على األرض غديٌر
فاعمد وامضي

 واسمو ُقدماً ال تتردد
 ال ترمق فضاًل تترقب
وتقدم لتسود الموكب


