
إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري للمصابين العسكريين
*عمان 

عن  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  مديرية  اأعلنت 
خا�صة  ع�صكري  �صحي  ت��اأم��ن  ب��ط��اق��ات  اإ����ص���دار 
عجز  ن�صبة  على  احلا�صلن  الع�صكرين  بامل�صابن 
واملراكز  امل�صت�صفيات  جميع  يف  للمعاجلة  اإ�صابي 
اإىل  احلاجة  اأو  ال�صكن  مكان  تقييد  بدون  ال�صحية 
كما  �صكنهم،  مكان  �صمن  ع�صكري  م�صت�صفى  وج��ود 

واجلهد  الوقت  لتوفري  وذلك  �صابقًا،  به  معمول  كان 
. عليهم

�صرورة  اإىل  الع�صكرين  امل�صابن  املديرية  ودعت 
الرئي�صية،  الع�صكري  ال�صحي  التاأمن  �صعبة  مراجعة 
وحمطات التاأمن الع�صكري �صمن املحافظات ال�صتبدال 
من  اعتبارًا  وذل��ك  جمانًا،  ال�صحي  التاأمن  بطاقات 

االأول من متوز املقبل.
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حملة لزراعة آالف األشجار 
بمناسبة عيد ميالد ولي العهد

12 استيضاحًا وثَّقها ديوان 
المحاسبة خالل أيَّار الماضي

البعثة اإلعالمية للحجاج األردنيين 
تغادر إلى الديار المقدسة

تدريب مظلي مشترك بين 
الجيشين الروسي والسوري

احالة ملف تعيينات في الغذاء 
والدواء لمكافحة الفساد

بدء تعبئة جدول التشكيالت
 بعد صدور اإلرادة الملكية

المياه: ضبط اعتداءات كبيرة 
في الكرك وجرش

*عمان 
حملة  اأخ����ريا،  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  اأط��ل��ق��ت 
تطوعية على م�صتوى اململكة، احتفااًل بعيد ميالد 
�صمو االأمري احل�صن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.
�صحفي  ب��ي��ان  ب��ح�����ص��ب  احل��م��ل��ة  وت�����ص��ّم��ن��ت 
حمافظات  يف  االأ�صجار  اآالف  زراع��ة  للموؤ�ص�صة، 
كال  من  �صباب  متطوعن  مب�صاركة  كافة،  اململكة 
املحلية  االإدارة  وزارة  مع  وبال�صراكة  اجلن�صن، 

ووزارة الزراعة.

وتهدف الفعالية بح�صب املوؤ�ص�صة، للت�صجيع على 
الزراعة بكل اأ�صكالها، ورفع الوعي بالق�صايا البيئية 
وقالت  اململكة.  يف  اخل�����ص��راء  امل�صاحات  وزي���ادة 
ميالد  بعيد  لالحتفال  جاءت  احلملة  اإن  املوؤ�ص�صة، 
�صمو االأمري احل�صن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
وعك�س توجيهات �صموه الدائمة، املتعلقة باملواطنة 
ال�صباب،  لدى  التطوعي  العمل  وحتفيز  االإيجابية، 
ب�صكل  املحلية  املجتمعات  بالفائدة على  ب�صكل يعود 
عام، وعلى االأفراد ب�صكل خا�س.                  تابع �س3

*عمان 
ديوان  لدى  قة  املوثَّ اال�صتي�صاحات  مبراجعة  املكلَّف  الفريق  عقد 
املحا�صبة اجتماعًا، االثنن، برئا�صة وزير دولة ل�صوؤون رئا�صة الوزراء 
عبد  ال��وزراء  رئا�صة  عام  اأم��ن  وبح�صور  اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور 

اللَّطيف النَّجداوي، واأمن عام ديوان املحا�صبة اإبراهيم املجايل.
ر�صدها  متَّ  التي  اال�صتي�صاحات  االجتماع،  خالل  الفريق،  وناق�س 
ار املا�صي، وبلغ عددها بح�صب اجلازي 12 ا�صتي�صاحًا، ومتَّ  خالل �صهر اأيَّ

زمة لت�صويبها. خاذ جميع االإجراءات الالَّ اتِّ
اإحالة  ت�صتدِع  مل  املر�صودة  اال�صتي�صاحات  اأنَّ  اإىل  اجلازي  ولفت 
دًا اأنَّ  اأيٍّ منها اإىل هيئة النَّزاهة ومكافحة الف�صاد اأو اإىل الق�صاء، موؤكِّ

ة وفنيَّة. نت خمالفات ماليَّة واإداريَّ غالبيَّة اال�صتي�صاحات ت�صمَّ
تابع �س2

*عمان 
ملو�صم احلج  االأردنين  للحجاج  املرافقة  االإعالمية  البعثة  غادرت 
اإىل الديار املقد�صة، حيث كان يف وداعها  2022، ع�صر اليوم االثنن 

نقيب ال�صحفين الزميل راكان ال�صعايدة.
ال�صوء  ت�صليط  يف  االإعالمية  البعثة  دور  اأهمية  ال�صعايدة،  واأكد 
احلجاج  بخدمة  املتعلقة  والق�صايا  االأردن��ي��ن،  احلجاج  رحلة  على 
اإ�صكالية  اأية  مع  للتعامل  االأوقاف  لوزارة  االإدارية  البعثة  مع  والعمل 

ومعاجلتها.
اأن الوزارة عملت على ت�صهيل مهمة البعثة االإعالمية،  اإىل  واأ�صار 
حيث وعد وزير االأوقاف الدكتور حممد اخلاليلة بتقدمي كل ما يلزم 
للبعثة االإعالمية لت�صهيل مهمة عملها والقيام بدورها املهني والوطني.
�صريك  االإع��الم  اإن  الربماوي،  جميل  الزميل  البعثة  رئي�س  وقال 
اأ�صا�صي لوزارة االأوقاف يف رحلة احلج ال�صنوية، م�صريا اإىل اأنه �صيكون 

املراآة ال�صادقة لنقل حقيقة ما تقدمه الوزارة للحجاج.
يف  �صواء  مبهنية  احلجاج  اأخبار  �صينقلون  البعثة  اأع�صاء  اأن  وبن 

املدينة اأو مكة اأو الوقوف يف عرفة اأو خالل رمي اجلمرات.
جمال  الزميل  ال�صحفين  نقيب  نائب  اأي�صا  الرحلة  وداع  يف  وكان 
النقابة الزمالء: زين الدين خليل، وعدنان  �صتيوي، واأع�صاء جمل�س 

برية، وبالل العقايلة وموفق كمال.

*وكاالت 
نظرائهم  مع  م�صرتكة  ال�صورين يف تدريبات  املظلين  مئات  �صارك 
ح�صبما  اجلي�صن،  بن  ال�صهر  هذا  م�صرتكة  مناورة  ثاين  يف  الرو�س، 
“�صانا”  ال�صورية  االأنباء  وكالة  ون�صرت  ر�صمية.  اإعالم  و�صائل  اأوردت 
والرو�صي،  ال�صوري  اجلي�صن  بن  امل�صرتكة  للتدريبات  فيديو  مقطع 

يظهر تنفيذ جنود لقفزات باملظلة.

*عمان 
ملف  حتويل  النيابية،  االإدارية  اللجنة  قررت 
العامة  املوؤ�ص�صة  يف  االأخ��رية  االإداري��ة  التعيينات 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  اإىل  وال���دواء  للغذاء 

الف�صاد.
اللجنة  اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
النائب علي الطراونة، وبح�صور  االثنن، برئا�صة 
الغذاء  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صحة  وزير 
وال����دواء ال��دك��ت��ور ف��را���س ال��ه��واري، وم��دي��ر عام 
ملف  بحث  فيه  ج��رى  م��ه��ي��دات،  ن���زار  املوؤ�ص�صة 

الت�صكيالت االإدارية االأخرية يف املوؤ�ص�صة.
من  العديد  للجنة  ورد  اإن��ه  الطراونة  وق��ال 
الت�صكيالت  اإجراء  اأثناء  خمالفات  حول  ال�صكاوى 
من  ع��دد  تعين  عن  ف�صال  املوؤ�ص�صة،  يف  االإداري���ة 

ي�صكل  م��ا  اخل��دم��ات،  ���ص��راء  بند  على  امل��وظ��ف��ن 
خمالفة لنظام اخلدمة املدنية.

عواد  عبداهلل  ال��ن��واب:  ت�صاءل  جهتهم،  من 
واح��م��د ال��ق��ط��اون��ة وت��ي�����ص��ري ك��ري�����ص��ان وحممد 
وناجح  عيا�س  وهايل  الق�صاة  وفرا�س  ال�صطناوي 
وحممد  املرايات  وحممد  �صديفات  ويزن  العدوان 
الفرجات  وحم��م��ود  الذنبيات  وغ���ازي  ال��ه��الالت 
املوظفن  واآلية تعين  اأ�ص�س  ال�صبيب، عن  وحاب�س 
اأثناء  وقعت  التي  املخالفات  عن  ف�صال  ب�املوؤ�ص�صة، 
اأ�صاروا  لكنهم  فيها،  االأخ��رية  الت�صكيالت  اإج��راء 
به  تقوم  الذي  ال��دور  اأهمية  اإىل  نف�صه  الوقت  يف 
الغذاء  و�صالمة  �صحة  على  املحافظة  يف  املوؤ�ص�صة 

والدواء لالأردنين.
تابع �س2

*عمان 
ق���ال رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة امل��دي��ن��ة �صامح 
النا�صر، اإن العمل على تعبئة الوظائف احلكومية 
امللكية  االإرادة  �صدور  بعد  �صيبداأ   ،2022 للعام 
ال��وزارات  ت�صكيالت  نظام  م�صروع  على  باملوافقة 
املالية  لل�صنة  احلكومية  وال��وح��دات  وال��دوائ��ر 
نظام  اإن  االثنن،  ت�صريحات  يف  واأ�صاف   .2022
جدول الت�صكيالت ياأتي وفقا الأحكام املادة 42 من 
نظام اخلدمة املدنية املعمول به، حيث اأن الدوائر 
وفق  �صواغرها  تعبئة  الديوان  من  بالطلب  �صتقوم 
الوظائف  ل�صغل  املنا�صبة  واملوؤهالت  التخ�ص�صات 
�صدور  ت��اري��خ  م��ن  واح���د  �صهر  خ��الل  ال�����ص��اغ��رة 
ال��ذي  ال��ت��اري��خ  اأو  ال��وظ��ائ��ف  ت�صكيالت  ج���دول 
ال�صواغر  تعبئة  لنموذج  ووفقا  الديوان،  يحدده 

)االحتياجات الوظيفية( املعتمد لهذه الغاية.
الوظائف  اح��داث��ات  ع��دد  اأن  النا�صر  وب��ن 
 8383 الت�صكيالت  جدول  على  املتبقية  ال�صاغرة 

للموارد  املركزية  اللجنة  اأن  اإىل  م�صريًا  وظيفة، 
اللجنة  تو�صيات  ت�صمنته  مل��ا  ووف��ق��ا  الب�صرية 
من   )14( امل��ادة  اأح��ك��ام  مبوجب  امل�صكلة  الفنية 
نظام اخلدمة املدنية، قامت برفع خال�صات جدول 
العامة/  امل��وازن��ة  لدائرة  ب��اأول  اأواًل  الت�صكيالت 
وزارة املالية، لغايات اعتماده ح�صب االأ�صول، والتي 

بداأت اأعمالها يف 2 ت�صرين الثاين للعام2021.
للعام  الوظائف  ت�صكيالت  اأن جدول  اإىل  ولفت 
اعتماد  منهجية  يف  نوعيا  ت��ط��ورا  �صهد   2022
باال�صتناد  وذلك  للدوائر  الوظيفية  االحتياجات 
اإىل املنهجيات العلمية يف حتديد العدد الالزم من 
درا�صات  راأ�صها  وعلى  ونوعًا  كمًا  الب�صرية  امل��وارد 
مرة  والأول  اللجنة  اأخ���ذت  حيث  العمل،  ع��بء 
مبخرجات وتو�صيات درا�صة حتليل عبء العمل يف 
احداثات الوظائف لكل من وزارتي االأ�صغال العامة 
واالإ�صكان والزراعة وكذلك تقارير وحدة الرقابة 
اخلارجية يف الديوان.              تابع �س3

*عمان 
امل��ي��اه،  �صلطة  وال����ري/  امل��ي��اه  وزارة  ن��ف��ذت 
اخلطوط  على  االعتداءات  الإزال��ة  اأمنية  حملة 
يف  للمواطنن  ال�صرب  ملياه  امل���زودة  الرئي�صية 
لتعبئة  ت�صتخدم  وال��ك��رك،  ج��ر���س  حمافظتي 

�صهاريج كبرية ومزارع.
اإن  االثنن،  �صحفي،  بيان  يف  ال���وزارة،  وقالت 
الإحكام  املتوا�صلة  اجل��ه��ود  �صمن  ت��اأت��ي  احلملة 
مناطق  جميع  يف  امل��ي��اه  م�����ص��ادر  على  ال�صيطرة 
بئر  حفر  عملية  �صبط  مت  اأن��ه  مو�صحة  اململكة، 
وجرى  الديك،  عن  منطقة   – جر�س  يف  خمالف 

ردم البئر وعمل ال�صبط الالزم.

ويف حمافظة الكرك مت �صبط عدة اعتداءات 
رئي�صية  ناقلة  خطوط  على  خمتلفة  مناطق  يف 
مت  حيث  م��زارع،  وتزويد  كبرية  �صهاريج  لتعبئة 
حمطة  م��ن  ناقل  خ��ط  على  اع��ت��داءات   5 �صبط 
اإحدى  تعد  التي  الغوير  حمطة  باجتاه  ال�صلطاين 
امل�صادر الرئي�صية ملحافظة الكرك لتعبئة �صهاريج، 
الفج  يف  الناقل  اخل��ط  على  اع��ت��داءات  و�صبط 
على  اعتداءات   5 �صبط  وكذلك  �صهاريج،  لتعبئة 
بئر ال�صلطاين لتزويد مزارع وتركيب خمرج للمياه 
معدودة،  دقائق  خالل  الكبرية  ال�صهاريج  لتعبئة 
ال�صبوطات  واإع��داد  االع��ت��داءات  اإزال��ة هذه  ومت 

اخلا�صة بالواقعة.

*العقبة
 251 واأ���ص��ي��ب  اأ���ص��خ��ا���س   10 ت���ويف 
اآخرون، االثنن، جراء حادث ت�صرب الغاز 

من �صهريج يف العقبة.
الوطني  امل��رك��ز  يف  العهد  ويل  وت��اب��ع 
االإخ��الء  عمليات  االأزم���ات  واإدارة  لالأمن 
املعنية،  االأجهزة  بها  تقوم  التي  واالإنقاذ 
جراء حادثة ت�صرب الغاز ال�صام يف ميناء 

العقبة.
االإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  واأعلن 
في�صل  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأن  ال�ّصبول، 
حتقيق  فريق  بت�صكيل  اأوع��ز  اخل�صاونة 
الغاز  �صهريج  وانفجار  �صقوط  بحادثة 
الداخليَّة  وزي��ر  برئا�صة  العقبة  مبيناء 

مازن الفراية.
ونا�صد الوزير املواطنن بعدم االقرتاب 

من مكان احلادث، معلنا عن اإر�صال تعزيزات 
طبية اإىل العقبة ت�صمل اأ�صّرة وغري ذلك.

م�صاندتها  امل�صلحة  ال��ق��وات  واعلنت 
حادثه  م��ع  التعامل  يف  ال��دول��ة  اأج��ه��زة 

ت�صريب الغاز ال�صام بالعقبة.
واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز  واأع��ل��ن 
االأزمات انه وبالتن�صيق مع القوات امل�صلحة 
العقبة  حم��اف��ظ��ة  ت��ع��زي��ز  مت  االأردن���ي���ة 

بطائرات اإخالء جوي.
ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وتوجه 

للوقوف  العقبة  مدينة  اإىل  اخل�صاونة 
ب الغاز يف ميناء  على تداعيات حادث ت�صُرّ
الدكتور  ال�صحة  وزير  توجه  كما  العقبة. 
فرا�س الهواري وفريق خمت�س ملوقع �صقوط 

وت�صرب �صهريج الغاز.
اىل  العقبة  يف  املواطنن  املركز  ودع��ا 
ت�صهياًل  امل�صت�صفيات  اأم��ام  التجمهر  ع��دم 
حالة  مع  للتعامل  االأ�صعاف  ك��وادر  لعمل 

ت�صرب الغاز ال�صام، يف ميناء العقبة.
واأكد املركز على توفر مادة االأك�صجن 
كافية  بكوادر  تعزيزها  مع  امل�صت�صفيات  يف 

للتعامل مع حالة ت�صرب الغاز ال�صام.
الدكتور  العقبة  �صحة  مدير  واع��ل��ن 
املدينة  م�صت�صفيات  امتالء  عبيدات  جمال 
اال�صتيعابية  الطاقة  اإىل  و�صولها  بعد 

الق�صوى وفتح امل�صت�صفى امليداين.
يف  والبيئة  ال�صياحة  مفو�س  واأك���د 
املجايل  ن�صال  ال��دك��ت��ور  العقبة  مدينة 
بعد  املت�صرب  ال�صام  الغاز  تاأثري  انح�صار 
ميناء  يف  �صام  بغاز  معباأ  �صهريج  �صقوط 
ال�صحة  على  �صرر  ال  اأن��ه  موؤكدا  العقبة، 

العامة لنتائج احلادث.

احلالية  ال��ق��راءات  اإن  امل��ج��ايل  وق��ال 
املنطقة  يف  الثابتة  ال��ه��واء  حم��ط��ات  م��ن 
اجلنوبية واملدينة مل ت�صجل اية موؤ�صرات 
موؤ�صرات  يوجد  ال  اأن��ه  كما  طبيعية،  غري 
بح�صب  ال�صقوط  منطقة  نهائيا  يف  خطرة 
يف  الرياح  �صرعة  اأن  واأ���ص��اف  ال��ق��راءات. 
املوقع 1.9 مرت يف الثانية واجتاهها �صمايل 
وهذا منع اي تو�صع للمادة وال اجتاه الأية 
املدينة  باجتاه  ا�صرار  او  روائ��ح  او  غ��ازات 
توؤثر  عالية  تراكيز  وال  احلادث  موقع  من 

على ال�صحة يف موقع احلادث.

10  وفيات و 251  اصابة 
بانفجار صهريج غاز سام بالعقبة

*عمان 
مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد 
احل�صن  االأم��ري  �صمو  رعى  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 
ال��دف��اع  كلية  يف  العهد  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن 
تخريج  حفل  االثنن،  االأردن��ي��ة،  امللكية  الوطني 
ماج�صتري  على  للحا�صلن   ،19 الوطني  الدفاع  دورة 
وماج�صتري  اال�صرتاتيجية،  وال��درا���ص��ات  االإدارة 

ا�صرتاتيجيات مواجهة التطرف واالإرهاب 5.
ي��راف��ق��ه  ال��ع��ه��د  ���ص��م��و ويل  ول�����دى و����ص���ول 
يف  ك��ان  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 
ا�صتقبال�صموه، رئي�س هيئة االأركان امل�صرتكة اللواء 

الركن يو�صف اأحمد احلنيطي.
بن  را���ص��د  االأم���ري  �صمو  اال�صتقبال  يف  ك��ان  كما 
اأحمد  ال��ل��واء  العامة  امل��خ��اب��رات  وم��دي��ر  احل�صن، 
ح�صن  الركن  ال��ل��واء  العام  االأم��ن  ومدير  ح�صني، 

احلوامتة، واآمر الكلية.
عو�س  الدكتور  الركن  العميد  الكلية  اآمر  واأكد 
بعملية  م�صتمرة  الكلية  اأن  له،  كلمة  يف  الطراونة، 
الفتا  امللكية،  للروؤية  وفقا  والتطوير  التحديث 
ملواكبة  فيها  العاملون  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  اإىل 
للعلم  منارة  مكانتها  على  واحل��ف��اظ  امل�صتجدات، 
واملعرفة.                تابع �س2

فريق تحقيق بحادثة العقبة برئاسة وزير الداخلية

ولي العهد يتابع عمليات اإلخالء من مركز األزمات

 ولي العهد يرعى حفل 
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مندوبا عن الملك...

 فندق ريتز كارلتون-عمان 

سامر توفيق الفاخوري 

جوهرة فندقية عالمية في عمان

إلى  االمام  في ظل سيدنا 
جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 

 حفظه اهلل ورعاه
وسمو ولي عهده األمين

يتقدم االعالمي ورجل االعمال  

 حسين الشاعر وعائلته 
وأسرة مجلة نجوم واضواء 
العربية  بالتهنئة والتبريك 

لسعادة  رئيس مجلس 
اإلدارة سعادة األستاذ 
ورجل االعمال المرموق 

والقائمين على هذه المؤسسة الفندقية االولى
في اردننا الغالي 

بمناسبة االفتتاح الكبير لفندق الريتز كارلتون   عمان 

 الشخصية االعالمية المثالية

االستاذة الرائعة

 رانيا حبش 
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبا 
�صمو  رع��ى  امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
العهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صن  االأمري 
االأردن��ي��ة،  امللكية  الوطني  ال��دف��اع  كلية  يف 
االثنن، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19، 
والدرا�صات  االإدارة  ماج�صتري  على  للحا�صلن 
ا�صرتاتيجيات  وماج�صتري  اال�صرتاتيجية، 

مواجهة التطرف واالإرهاب 5.
يرافقه  ال��ع��ه��د  ويل  �صمو  و���ص��ول  ول���دى 
رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، كان يف 
امل�صرتكة  االأركان  هيئة  رئي�س  ا�صتقبال�صموه، 

اللواء الركن يو�صف اأحمد احلنيطي.

كما كان يف اال�صتقبال �صمو االأمري را�صد بن 
احل�صن، ومدير املخابرات العامة اللواء اأحمد 
ح�صني، ومدير االأمن العام اللواء الركن ح�صن 

احلوامتة، واآمر الكلية.
الدكتور  الركن  العميد  الكلية  اآمر  واأكد 
الكلية  اأن  ل��ه،  كلمة  يف  ال��ط��راون��ة،  عو�س 
وفقا  والتطوير  التحديث  بعملية  م�صتمرة 
التي  اجل��ه��ود  اإىل  الف��ت��ا  امللكية،  ل��ل��روؤي��ة 
امل�صتجدات،  ملواكبة  فيها  العاملون  يبذلها 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا م���ن���ارة ل��ل��ع��ل��م 

واملعرفة.
الربناجمن �صباط من خمتلف  و�صارك يف 
اجلي�س   – االأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  �صنوف 

من  وم��وظ��ف��ون  االأم��ن��ي��ة،  واالأج��ه��زة  العربي 
وزارات وموؤ�ص�صات، و�صباط من اململكة العربية 
ودولة  العربية،  م�صر  وجمهورية  ال�صعودية، 
قطر،  ودول���ة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
وال��والي��ات  وباك�صتان  ال�صودان،  وجمهورية 

املتحدة االأمريكية.
كبار  �صجل  يف  كلمة  العهد  ويل  �صمو  ودّون 
بامل�صتوى  اع��ت��زازه  ع��ن  فيها  اأع���رب  ال����زوار، 
كلية  اإل��ي��ه  و�صلت  ال���ذي  املتميز  االأك��ادمي��ي 

الدفاع الوطني امللكية االأردنية.
ال��وزراء،  من  عدد  التخريج  حفل  وح�صر 
و�صفراء  وم��دن��ي��ون،  ع�صكريون  وم�����ص��وؤول��ون 

وملحقون ع�صكريون لدى اململكة.

*عمان 
في�صل  االأع���ي���ان  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأك����د 
اإ�صالحات  باإجراء  يقوم  االأردن  اإن  الفايز، 
من  بتوجيهات  و�صيا�صية،  اقت�صادية  �صاملة 
هذه  لرتاكم  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
بهدف  اإ�صالحات،  من  �صبقها  ما  االإ�صالحات 

متكينه من مواجهة التحديات املختلفة.
الذي  الهدف  هو  االإ�صالح  اأن  اإىل  واأ�صار 
لتحقيقه بقوة، وال رجعة عنه  االأردن  ي�صعى 

رغم التحديات املحيطة ببلدنا.
مكتبه  يف  االثنن،  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
للمعهد  املدير االإقليمي  بدار جمل�س االأعيان، 
ليزيل  اآي(  دي  اإن   ( الوطني  الدميقراطي 

كامبل والوفد املرافق له.
االأردن  اإن  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  الفايز  وق���ال 
تعديالت  اأج��رى  االإ�صالحي،  نهجه  اإط��ار  ويف 

كما  والربملان،  الق�صاء  �صلطة  تعزز  د�صتورية 
باالإ�صالح  املتعلقة  القوانن  بع�س  تعديل  مت 
الربملانية  االنتخابات  قانونا  منها  ال�صيا�صي، 
للحريات  الناظمة  وال��ق��وان��ن  واالأح�����زاب، 
ال�صعي  اإط��ار  يف  االإن�صان،  وحقوق  ال�صيا�صية 
نحو الو�صول للحكومات الربملانية الرباجمية.

ال�صيا�صية  التنمية  من���وذج  اأن  واأ���ص��اف 
االأردن���ي���ة ي�����ص��ت��ه��دف ب��ن��اء دول����ة ال��ق��ان��ون 
وتعزيز  التعددية  على  القائمة  واملوؤ�ص�صات 
امل�صاركة ال�صعبية وتفعيل دور املراأة وال�صباب، 
احلريات  وحماية  االإن�صان  حقوق  واح��رتام 
واملحا�صبة  امل�صاءلة  مبادئ  وتر�صيخ  العامة 
و�صيادة  الق�صاء  ا�صتقاللية  و�صمان  والعدالة 

القانون.
االأردن  اأن  االأع��ي��ان،  جمل�س  رئي�س  وب��ن 
والعدالة  املحبة  وقيم  بال�صالم  توؤمن  دول��ة 
وتوؤمن  االآخرين،  �صوؤون  يف  التدخل  وترف�س 

�صعوبها  وحق  الدول،  �صيادة  احرتام  ب�صرورة 
يف تقرير م�صريها.

اأك��د  منطقتنا،  يف  االأو���ص��اع  وبخ�صو�س 
جهود  واأن  كارثة،  ت�صكل  ال�صورية  االأزم��ة  اأن 
اأن  مبينا  حلها،  يف  ف�صلت  قد  املتحدة  االأمم 
با�صتمرار  يوؤكد  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
وحدة  يحفظ  لها  �صيا�صي  حل  اإيجاد  �صرورة 
ال�صعب  معاناة  ويرفع  اأرا�صيها،  و�صالمة  �صوريا 
املنا�صبة  الظروف  اإيجاد  على  ويعمل  ال�صوري، 

للعودة الطوعية واالآمنة لالجئن.
واأ�صاف اأنه ولالأ�صف اأ�صبحت �صوريا اليوم، 
مركزا ل�صراع دول كربى ودول اإقليمية، وبتنا 
ن�صهد عودة لقوى االإرهاب والتطرف يف �صوريا 
العابرة  امل��خ��درات  ل��ت��ج��ارة  كثيف  وانت�صار 

للحدود.
قال  الفل�صطينية،  بالق�صية  يتعلق  وفيما 
الفايز، اإن ال�صعب الفل�صطيني يعاين اليوم، من 
اأطول احتالل يف تاريخ الب�صرية، واإن اجلهود 

االإ�صرائيلي  العربي  ال�صراع  الإنهاء  املبذولة 
و�صيطرة  االإ�صرائيلي  التعنت  ب�صبب  ف�صلت، 

اليمن املتطرف على احلكم.
اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  ج���الل���ة  اأن  واأ�����ص����اف 
للق�صية  حل  ال  اأن��ه  با�صتمرار،  يوؤكد  الثاين 
ال�صرعية  ق����رارات  وف���ق  اإال  الفل�صطينية 
الدولية وحل الدولتن، واأن اأية حلول ال متكن 
يف  التاريخية  حقوقه  من  الفل�صطيني  ال�صعب 
الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  يف  وحقه  فل�صطن 
على  للحياة،  والقابلة  ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة، 
خطوط 4 حزيران 1967، وعا�صمتها القد�س 
على  و�صتعمل  عدمية  حلول  ه��ي  ال�صرقية، 
تاأجيج ال�صراع يف املنطقة وتزايد العنف فيها.
االأمنية  التحديات  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���ص��ار 
ج��راء  االأردن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
االأو�صاع املحيطة به، ورغم ذلك يوا�صل نهجه 
وثقافته،  قيمه  من  النابع  ال�صامل  االإ�صالحي 

وفق روؤية وا�صحة ومتدرجة.

*عمان 
حتويل  النيابية،  االإداري��ة  اللجنة  قررت 
املوؤ�ص�صة  يف  االأخرية  االإدارية  التعيينات  ملف 
النزاهة  هيئة  اإىل  وال���دواء  للغذاء  العامة 

ومكافحة الف�صاد.
اللجنة  عقدته  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال��ط��راون��ة،  علي  ال��ن��ائ��ب  برئا�صة  االث��ن��ن، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صحة  وزي��ر  وبح�صور 
فرا�س  ال��دك��ت��ور  وال����دواء  ال��غ��ذاء  موؤ�ص�صة 
مهيدات،  ن��زار  املوؤ�ص�صة  عام  ومدير  الهواري، 
االإداري���ة  الت�صكيالت  ملف  بحث  فيه  ج��رى 

االأخرية يف املوؤ�ص�صة.
العديد  للجنة  ورد  اإن��ه  الطراونة  وق��ال 
اإج��راء  اأث��ن��اء  خمالفات  ح��ول  ال�صكاوى  م��ن 
عن  ف�صال  املوؤ�ص�صة،  يف  االإداري���ة  الت�صكيالت 
تعين ع���دد م��ن امل��وظ��ف��ن ع��ل��ى ب��ن��د ���ص��راء 

اخلدمة  لنظام  خمالفة  ي�صكل  ما  اخل��دم��ات، 
املدنية.

من جهتهم، ت�صاءل النواب: عبداهلل عواد 
وحممد  كري�صان  وتي�صري  القطاونة  واحمد 
عيا�س  وه��اي��ل  الق�صاة  وف��را���س  ال�صطناوي 
وناجح العدوان ويزن �صديفات وحممد املرايات 
وحممود  الذنبيات  وغ��ازي  الهالالت  وحممد 
واآلية  اأ�ص�س  عن  ال�صبيب،  وحاب�س  الفرجات 
تعين املوظفن ب�املوؤ�ص�صة، ف�صال عن املخالفات 
االأخرية  الت�صكيالت  اإجراء  اأثناء  وقعت  التي 
فيها، لكنهم اأ�صاروا يف الوقت نف�صه اإىل اأهمية 
الدور الذي تقوم به املوؤ�ص�صة يف املحافظة على 

�صحة و�صالمة الغذاء والدواء لالأردنين.
الرقابي  ال��دور  مهيدات  ثمن  جانبه،  من 
موؤ�ص�صات  على  النواب  جمل�س  به  يقوم  ال��ذي 
مبوؤ�ص�صة  التعيينات  اأن  اإىل  م�صريا  ال��دول��ة، 

الغذاء والدواء جرت عرب اأطرها القانونية من 
املوازنة  ودائرة  املدينة  اخلدمة  ديوان  خالل 
خمت�صة  جلنة  وع��رب  املالية،  ووزارة  العامة 
بدل  تعين  جرى  اأنه  اإىل  م�صريا  املوؤ�ص�صة،  يف 

جمازين، حيث اأن هناك 149 موظفا جمازا.
مكاتب  يف  موظفن  تعين  مت  اأن��ه  واأو�صح 
خمتلف  يف  مكتبا   16 عددها  البالغ  املوؤ�ص�صة، 
اخلدمات  �صراء  نظام  عرب  اململكة،  حمافظات 
ال�صهر  عملهم  مدة  وتنتهي  فقط،  اأ�صهر   6 ملدة 
نق�س  من  تعاين  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  الفتا  املقبل، 

حاد يف موظفيها.
بن  املوؤ�ص�صة،  “ال�صريفر” يف  تعطل  وحول 
مهيدات اأنه جرى اإ�صالح العطل الفني، مو�صحا 
املعلومات  لكل   )BACK UP( ه��ن��اك  اأن 
ال��ري��ادة  وزارة  يف  ال�صريفر  على  املحفوظة 

واالقت�صاد الرقمي.

مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى 
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الفايز: اإلصالح الشامل هدف أردني ال رجعة عنه

إدارية النواب تحيل ملف تعيينات 
في الغذاء والدواء لمكافحة الفساد

الصفدي يلتقي مسؤولة 
في وزارة الخارجية البريطانية

*عّمان
بحث نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبن اأمين 
ب��وزارة  واآ�صيا  االأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون  الدولة  وزي��رة  مع  ال�صفدي، 
تعزيز  �صبل  االثنن،  ميلينغ،  اأماندا  الربيطانية  والتنمية  اخلارجية 
التعاون الثنائي بن البلدين ال�صديقن، وعددا من الق�صايا االإقليمية 
يف  االأزمات  حّل  وجهود  الفل�صطينية،  الق�صية  ُمقدمها  ويف  والدولية، 

املنطقة.
وزارة  مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  وميلينغ  ال�صفدي  واأّك���د 
تربط  التي  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ع��الق��ات  عمق  اخل��ارج��ي��ة، 
اململكتن ال�صديقتن يف خمتلف املجاالت، واحلر�س على تو�صعة اآفاق 

التعاون الثنائي مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة.
اململكة  تقدمه  الذي  والدعم  التعاون  برامج  اللقاء  وا�صتعر�س 

املتحدة لرفد العملية التنموية يف االأردن.

الجازي: 12 استيضاحًا وثَّقها ديوان 
المحاسبة خالل أيَّار الماضي

*عمان 
ديوان  لدى  قة  املوثَّ اال�صتي�صاحات  مبراجعة  املكلَّف  الفريق  عقد 
املحا�صبة اجتماعًا، االثنن، برئا�صة وزير دولة ل�صوؤون رئا�صة الوزراء 
عبد  ال��وزراء  رئا�صة  عام  اأم��ن  وبح�صور  اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور 

اللَّطيف النَّجداوي، واأمن عام ديوان املحا�صبة اإبراهيم املجايل.
ر�صدها  متَّ  التي  اال�صتي�صاحات  االجتماع،  خالل  الفريق،  وناق�س 
ا�صتي�صاحًا،   12 اجلازي  بح�صب  عددها  وبلغ  املا�صي،  ار  اأيَّ �صهر  خالل 

زمة لت�صويبها. خاذ جميع االإجراءات الالَّ ومتَّ اتِّ
اإحالة  ت�صتدِع  مل  املر�صودة  اال�صتي�صاحات  اأنَّ  اإىل  اجلازي  ولفت 
دًا اأنَّ  اأيٍّ منها اإىل هيئة النَّزاهة ومكافحة الف�صاد اأو اإىل الق�صاء، موؤكِّ

ة وفنيَّة. نت خمالفات ماليَّة واإداريَّ غالبيَّة اال�صتي�صاحات ت�صمَّ
ومكافاآت  نفقات  �صرف  نت  ت�صمَّ اال�صتي�صاحات  بع�س  اأنَّ  وك�صف 
ل�صالح  ات  م�صتحقَّ حت�صيل  عن  والتَّغا�صي  خمالف،  ب�صكل  وحوافز 
ة مع املبالغ املتوافرة ب�صكل  فرتيَّ اخلزينة، وعدم تطابق االأر�صدة الدَّ

فن. ة تتعلَّق ب�صوؤون املوظَّ فعلي، باالإ�صافة اإىل جتاوزات اإداريَّ
كما بنَّ اجلازي وجود ا�صتي�صاح يتعلَّق بالتَّغا�صي عن اعتداء على 
من  يلزم  ما  خاذ  اتِّ متَّ  وقد  االأردن،  وادي  ل�صلطة  تابعة  اأر�س  قطعة 
اإجراءات الإزالة االعتداء، باالإ�صافة اإىل ا�صتي�صاحات تتعلَّق باإحالة 
يف  ر  التاأخُّ قبيل  من  فنيَّة  خمالفات  وج��ود  رغم  عطاءات  وا�صتالم 
مواعيد ت�صليمها اأو خمالفتها للموا�صفات، اإىل جانب خمالفات اأخرى 
م�صاريع  ووج��ود  ل�صاحلها،  مملوكة  لعقارات  ات  بلديَّ ا�صتغالل  كعدم 

�س خل�صائر تراكميَّة. ة واأن�صطة تتعرَّ ا�صتثماريَّ

ديوان الخدمة المدنية يعمم دورات 
معهد اإلعالم على المؤسسات والوزارات

*عمان 
وموؤ�ص�صات  ودوائ���ر  وزارات  على  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  عمم 
اخلدمة املدينة الدورات والربامج التدريبية املتخ�ص�صة التي ينفذها 
معهد االإعالم االأردين للعاملن يف وحدات االإعالم والعالقات العامة، 

.www.csb.gov.jo ون�صرها على موقعه االإلكرتوين
وقال الديوان، يف بيان �صحفي، االثنن، اإن التعميم ياأتي تنفيذًا 
لبنود مذكرة التفاهم املربمة بن ديوان اخلدمة واملعهد يف جمال بناء 

القدرات االإعالمية ملوظفي القطاع العام.
عملية  اإن  النا�صر،  �صامح  املدنية،  اخلدمة  دي��وان  رئي�س  وق��ال 
تاريخ  من  اعتبارًا  ب��داأت  واملعهد  ال��دي��وان  بن  واملتابعة  التن�صيق 
رئي�س  مبا�صرة من  املا�صي، وبتوجيهات  اآذار  التفاهم يف  اإبرام مذكرة 
اآليات  املت�صمن تعاون اجلانبن الإيجاد  الوزراء  الوزراء وقرار جمل�س 
املميزة  املعهد  واإمكانيات  خربات  من  اال�صتفادة  لتعزز  منا�صبة  واأطر 
اإك�صاب موظفي القطاع العام املهارات املتقدمة يف جماالت االإعالم  يف 
يقدمها  التي  الدرا�صية  املنح  من  ا�صتفادتهم  نطاق  وتو�صيع  املختلفة، 
والربامج  واالإع��الم،  ال�صحافة  يف  املاج�صتري  برنامج  لدرا�صة  املعهد 

التدريبية املتخ�ص�صة يف العالقات العامة واالإعالم.
جمال  يف  �صتكون  التعاون  يف  امل�صتقبلية  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�صار 
وتو�صيع  �صابقا،  املعهد  اأطلقه  الذي  االإعالم  يف  املهني  الدبلوم  برنامج 
اجلهاز  حاجة  ح�صب  متخ�ص�صة  اأخ��رى  دبلومات  وت�صميم  نطاقه 

احلكومي.
اخلدمة  ديوان  يف  الب�صرية  القوى  تنمية  مدير  اأو�صح  جهته،  من 
بعناوين  مف�صاًل  ك�صفا  يت�صمن  التعميم  اأن  ح�صن،  غربللي  املدنية، 
ور�صومها،  الزمنية  ومددها  وحماورها  وحمتواها  التدربية  ال��دورات 
عملها،  طبيعة  بح�صب  ال��دورات  اختيار  الدوائر  من  التعميم  وطلب 
واملتابعة مع معهد االإعالم مبا�صرة لغايات الرت�صيح واختيار الدورات، 
وذلك لغايات ت�صريعًا لالإجراءات، واأن باإمكان موظفي اخلدمة املدنية 
الديوان  موقع  خالل  من  ال��دورات  هذه  تفا�صيل  على  االإط��الع  كافة 

االإلكرتوين.

وزير األوقاف يرعى حفل وداع 
الحجاج األردنيين للديار المقدسة

*عمان
رعى وزير االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية الدكتور حممد 
للديار  االأردنين  احلجاج  قوافل  اأوىل  وداع  حفل  االثنن،  اخلاليلة 
والذي  عمان،  للعا�صمة  التابعة  اجليزة  حجاج  مدينة  من  املقد�صة 

اأقامته دائرة احلج والعمرة.
وقال اخلاليلة، خالل االحتفال، الذي ح�صره �صماحة مفتي عام 
اململكة ال�صيخ عبدالكرمي اخل�صاونة، و�صماحة قا�صي الق�صاة ال�صيخ 
املهند�س  والعمرة  احل��ج  دائ��رة  ع��ام  ومدير  الربطة،  احلافظ  عبد 
لواء  ووجهاء  و�صيوخ  وذويهم،  احلجاج  من  وجموع  البطو�س،  جمدي 
اجليزة، اإن احلج رحلة عظيمة يجب على احلاج اأن ي�صتفيد منها ب�صكل 
كامل، ملا ت�صكله من دعوة من اهلل �صبحانه وتعاىل للم�صلم يخ�صه فيها.

حفال  تقيم  امللك،  جاللة  لتوجيهات  وتنفيذا  ال��وزارة  اأن  واأ�صاف 
اأهمية،  من  املنا�صبة  لهذه  ملا  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  لوداع  تكرمييا 

ومكانة عظيمة يف ديننا احلنيف.
واأكد اخلاليلة اأن الوزارة ترفع لواء خدمة القراآن الكرمي والدين 
احلنيف وحجاج بيت اهلل احلرام اأينما كانوا، وتبذل جهدا عظيما يف 

رعاية الدين وعلمائه ورواده يف االأردن.
ودعا جميع احلجاج اإىل ر�صم �صورة نا�صعة عن االأردن بانتظامهم 
ال��وزارة  اأن  موؤكدا  املقد�صة،  الديار  يف  وكرمهم  ونخوتهم  والتزامهم 
متواجدة بكوادرها على مدار ال�صاعة وعلى طول طريق احلج خلدمة 

احلجيج وت�صهيل العقبات اإن وجدت ال قدر اهلل.
وقال مدير اأوقاف عمان الثالثه الدكتور عبد ال�صالم البزايعة، من 
تفويج  لت�صهيل  الالزمة  االإجراءات  جميع  اتخذت  الوزارة  اإن  جهته، 

احلجاج وخدمتهم.
االإمكانات  اأف�صل  توفري  اإىل  كبري  ب�صكل  ت�صعى  ال��وزارة  اأن  وبن 

لت�صهيل اأداء فري�صة احلج من م�صكن وموا�صالت وخدمات خمتلفة.

صانعة إكسسوارات تشكل 
من حبات الخرز إبداعا فنيا تراثيا

*عمان 
نها  اأ الزعبي،  جن��ود  االإك�ص�صوارات  ل�صانعة  املتابع  يخال 
بنجوم  ت�صبهها  التي  للمهنة  اإتقانها  لفرط  ���ص��يء،  ك��ل  جتيد 
اجتاه  اأي  يف  حتركها  االآن  هي  فيما  ال�صماء،  كبد  يف  بعيدة  كانت 

�صاءت.
الزعبي  لكن  االخ��رتاع،  اأم  احلاجة  اإن  النا�س  يقول  ع��ادة، 
كان  واإن  ال�صانع،  يبلغه  ال  �صر  ت��ق��ان  واالإ ب��داع  االإ اأن  ت�صيف، 
املهارات  رحم  من  تاأتي  وحب  �صغف  حالة  تولد  بعد  اإال  حمتاجا 

كان. الأي  تتاأتى  ال  التي  االإبداعية 
م�صاريع  ت�صمل  الزعبي،  بها  تن�صغل  التي  االإك�ص�صوارات 
توفري  على  االأ�صرة  يعن  دخال  تدر  نها  اأ توؤكد  ال�صغرية،  منزلية 

الرئي�صة. م�صتلزماتها 
قادها  ع��ام��ا،   14 منذ  خ��ربة  ه��ذه  ك�����ص�����ص��وارات  االإ ل�صانعة 
احلقل  اليدوية؛  االإك�ص�صوارات  �صناعة  اإىل  خاللها  ال�صغف 

اإبداعية. ومهارات  بفن  تلبيه  ملحوظا  طلبا  فيه  وجدت  الذي 
وجاهية،  تدريبية  ور���ص��ات  عقد  ع��ن  ت��ت��وان��ى  ال  ن��ه��ا  اأ كما 
يف  جمعيات  يف  الن�صاء  من  العديد  لتدريب  اإلكرتونية  واأخ��رى 
امل��راأة،  ومتكن  التطوعي  العمل  ب��اب  م��ن  املحافظات،  خمتلف 

نطاق. اأو�صع  اإىل  النجاح  ق�صة  لنقل 
منتجاتها  تعر�س  وهي  الزهو،  من  حالة  الزعبي  على  وتبدو 
عن  متيزها  ب�صمة  منها  لكل  اأن  ذ  اإ اأجمل،  اأيها  العن  حتار  التي 

. ختها اأ
عديدة،  مدار�س  يف  طالبات  االإك�ص�صوارات  �صانعة  وتطلع 
���ص��اع��ة  واإ امل��ب��ادرة  روح  لبث  م�صعاها  يف  جن��اح��ه��ا،  ق�صة  على 
اأن  لها  ميكن  اإبداعية  جماالت  يف  اجلديد  الن�سء  لدى  ال�صغف 

احلياة. ظروف  حت�صن  يف  ت�صهم 
تبهر  ق�صة  حتكي  منتجاتها  يف  خرزة  كل  اإن  الزعبي،  تقول 
لل�صوؤال  مقتنيها  تدفع  املنتجات  هذه  اأن  اإىل  الفتة  الناظرين، 
ه��ذا،  ل���وان  االأ مزيج  وراء  يقفان  اللذين  وال�صر  احلكاية  ع��ن 
االإبداعي  وم�صروعها  مبادرتها  وميول  يدعم  من  جتد  اأن  متمنية 

االإنتاجية. يف  لتتو�صع 
ابنة  الهنداوي،  رون��د  ال�صبية  اإىل  انتقلت  االإتقان  ع��دوى 
هي  فتتفنن  العمل،  يف  م�صاعدتها  على  تعكف  وه��ي  ال��زع��ب��ي، 
االإعداد  ب�صدد  نها  اأ تو�صح  وهي  والت�صكيل،  االإبداع  يف  االأخرى 
ترى  فهي  املحبة،  ت�صودها  عائلية  بيئة  و�صط  اخلا�س  مل�صروعها 

ياأ�س. اأو  كلل  دون  والعمل  والكفاح  للنجاح  حمفزا  والدتها،  يف 
ال�صغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  ���ص�����ص��ات  ل��ل��م��وؤ ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ومب��ن��ا���ص��ب��ة 
االأمن  قال  االثنن،  اليوم  ي�صادف  الذي  واملتو�صطة  وال�صغرية 
يف  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية  العام 
هو  العام،  لهذا  باليوم  االحتفال  مو�صوع  اإن  االإلكرتونية  ر�صالته 
يف  البناء”،  واإعادة  االأزمات  مواجهة  يف  ال�صمود  على  “القدرة 
متناهية  للموؤ�ص�صات  احليوي  الدور  على  ال�صوء  لت�صليط  م�صعى 

وم�صتدام. عادل  تعاف  حتقيق  يف  واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر 
 2020 لعام  العامة  االإح�صاءات  دائرة  بيانات  تظهر  حمليا، 
فاأكرث  �صنة   15 االإناث  من  لل�صكان  االقت�صادي  الن�صاط  معدل  اأن 

للذكور. باملئة   53.6 مقابل  باملئة   14.2
���ص��ت��اذ علم  واأ االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  وي��ب��ن 
البلقاء  جامعة  يف  امل�صارك  االجتماعية  واخلدمة  االجتماع 
االأنباء  لوكالة  ال�صرمان  حممد  يو�صف  الدكتور  التطبيقية 
املراأة  لتمكن  الكافية  الفر�صة  اإتاحة  اأهمية  )برتا(،  االأردنية 
اجلن�صن  بن  االجتماعية  العالقات  يف  التوازن  من  نوع  الإيجاد 

امل�صتدامة. التنمية  اإىل  املوؤدي 
ثقتها  املجتمع  يعزز  امل��راأة  متكن  خ��الل  م��ن  ن��ه  اأ وي�صيف: 
االجتماعية،  ومكانتها  دوره��ا  على  اإيجابا  ينعك�س  ما  بنف�صها 
اإ�صايف  دخل  وتوفري  اقت�صاديا،  الذات  على  االعتماد  لها  ويحقق 

اأفرادها. جميع  على  اإيجابا  ينعك�س  لالأ�صرة 
الدكتور  الها�صمية  اجلامعة  يف  االأع��م��ال  اقت�صاد  ���ص��ت��اذ  اأ
اإىل  ي�صعى  االأردين  االقت�صاد  اأن  ي��رى  العمري،  وليد  حممد 
اإال  االقت�صادية،  التنمية  يف  وم�صاهمتها  املراأة  م�صاركة  تعزيز 
التحديات  من  العديد  يواجه  زال  ما  االأردين  العمل  �صوق  اأن 
امل�صتوين  على  واملالية  االقت�صادية  زم���ات  االأ فر�صتها  التي 

.19 كوفيد  جائحة  ظل  يف  �صيما  وال  واخلارجي  املحلي 
ت�صاهم  ال�صغر  ومتناهية  ال�صغرية  امل�صاريع  ن  اإ وي��ق��ول 
الريادية  فكار  باالأ االأردين  االقت�صاد  رف��د  يف  رئي�س  ب�صكل 
ت��راوح��ت  ح��ي��ث  والت�صغيل،  لال�صتثمار  ج��دي��دة  ف���اق  اآ وف��ت��ح 
اإىل   40 من  الر�صمي  القطاع  يف  امل�صاريع  ه��ذه  ت�صغيل  ن�صبة 
االإجمايل  املحلي  بالناجت  ملمو�صة  م�صاهمة  و�صجلت  باملئة،   60

باملئة.  30 بنحو 
امل�صاريع  �صمن  ال�صغر  ومتناهية  ال�صغرية  امل�صاريع  وتندرج 
تطوير  من  لها  توفره  ملا  ة  املراأ ت�صغيل  يف  ت�صهم  التي  الريادية 
زي��ادة  يف  ي�صهم  م��ردود  وحتقيق  ب��داع��ي��ة،  االإ ف��ك��ار  ل��الأ ذات��ي 
ة  املراأ م�صاركة  تعد  وبالتايل،  م�صاريعها،  وتطوير  نتاجيتها  اإ
ومكافحة  الفر�س،  تكافوؤ  يف  �صا�صيا  اأ عامال  امل�صاريع  هذه  يف 
وفقا  االقت�صادية،  التنمية  عجلة  ودف��ع  والبطالة،  الفقر 

. ي للعمر
متناهية  ال�صناعات  قطاع  زال  م��ا  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
للمراأة،  االقت�صادية  امل�صاركة  يف  ملمو�صا  تفاوتا  ي�صهد  ال�صغر 
الالتي  ل��الأردن��ي��ات  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����ص��ارك��ة  م��ع��دل  يبلغ  حيث 
البيانات  بح�صب  ب��امل��ئ��ة،   14 نحو  ف��اأك��رث  �صنة   15 اأع��م��اره��ن 

.2021 لعام  العامة  االإح�صاءات  لدائرة  االإح�صائية 
بتوفري  ال��ري��ادي��ة  امل�����ص��اري��ع  دع���م  اإىل  ال��ع��م��ري،  وي��دع��و 
ريادة  تعزيز  يف  ت�صهم  وا�صرتاتيجيات  خطط  منظومة  و�صياغة 
وحت�صن  واملوؤهلة،  املدربة  بالكوادر  العمل  �صوق  ورفد  االأعمال، 
ن�صاء  اإ لت�صجيع  ال���الزم  التمويل  �صبل  وت��وف��ري  ال��ع��م��ل،  بيئة 

ال�صغر. ومتناهية  ال�صغرية  امل�صاريع 
وماج�صتري  وامل�صرفية  املالية  االإدارة  ق�صم  يف  املحا�صر 
الدكتور  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  املخاطر  واإدارة  التمويل 
متويل  وموؤ�ص�صات  التجارية  البنوك  ي��دع��و  ال��ق��دوم��ي،  ث��ائ��ر 
ال�صغرية  للم�صاريع  الكايف  الدعم  توفري  اإىل  ال�صغرية  امل�صاريع 
م�صكالت  ح��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  لتحقيق 

. لة لبطا ا
امل�صروعات  متويل  موؤ�ص�صات  تعمل  اأن  �صرورة  على  ويركز 
على  للح�صول  امل��ط��ل��وب��ة  ال�����ص��م��ان��ات  تخفيف  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��رية 
دون  ف��ق��ط  نف�صه  امل�����ص��روع  ب�����ص��م��ان  ال��ق��ر���س  وم��ن��ح  ال��ق��ر���س، 

اأخرى. �صمانات  اإىل  احلاجة 
القدومي،  يبن  القرو�س،  من  امل�صتفيدين  قاعدة  ولتو�صيع 
تخفي�س  على  ال�صغرية  امل�صاريع  متويل  موؤ�ص�صات  قيام  اأهمية 
التي  التمويل  معوقات  اأهم  اأحد  تعترب  التي  الفائدة  معدالت 
ميزة  من  اال�صتفادة  ميكن  وهنا  امل�صاريع،  هذه  اأ�صحاب  تواجه 

اأف�صل. ربح  وحتقيق  احلالة  هذه  يف  املقرت�صن  عدد  زيادة 
ل�صمان  ���ص�����ص��ة  م��وؤ ���ص��ي�����س  ت��اأ اإىل  ي��دع��و  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف 
�صندوق  وتاأ�صي�س  ال�صغرية،  امل�صاريع  لتمويل  املقدمة  القرو�س 

ال�صغرية. امل�صاريع  لدعم  ا�صتثماري 
تاريخ  اتخذت  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صغر  متناهية  للموؤ�ص�صات  عامليا  يوما  عام  كل  من  حزيران   27
وبناء  املوؤ�ص�صات،  اإمكانات  من  لال�صتفادة  واملتو�صطة،  وال�صغرية 

للجميع. وعدال  رخاء  اأكرث  عامل 
نريوخ( ب�صرى  )برتا-   
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*اربد – رائد طبيشات 
قال رئي�س بلدية اربد الكربى الدكتور 
حتققات  اأن  ال��ك��وف��ح��ي  نبيل  امل��ه��ن��د���س 
االإ�صتنادية  واجل��دران  واالأر�صفة  الطرق 
وفق  تكون  املواطنن،  على  تفر�س  التي 
النظام رقم )8( ل�صنة 2016 نظام الطرق 
م�صريًا  البلدية،  ح��دود  �صمن  واالأر�صفة 
بالنفع  تعود  التحققات  ع��وائ��د  اأن  اإىل 
تنفيذ  خالل  من  مبا�صرة  املواطنن  على 
العديد من امل�صاريع والقيام باأعمال البنية 
واإقامة  الطرق  وتعبيد  فتح  من  التحتية 

اجلزر الو�صطية واالأر�صفة.
ت�صعى  البلدية  اأن  الكوفحي  واأ�صاف 
ويف  للمواطنن  مميزة  خدمات  لتحقيق 
املواطن  كون  البلدي  العمل  ميادين  جميع 
يعترب اأ�صا�س وحمور العمل البلدي والغاية 
املواطن  اأن  اإىل  م�صريًا  اإليها،  تطمح  التي 

�صيلم�س يف الفرتة القادمة حت�صنًا يف كافة 
ف�صعارنا يف  البلدية  التي تقدمها  اخلدمات 
بكل  واالإجن���از  العمل  هو  املقبلة  املرحلة 
يف  امل��واط��ن��ن  خل��دم��ة  و�صفافية  ع��دال��ة 
على  تقف  البلدية  واأن  املناطق،  خمتلف 
اأن  مو�صحًا  املناطق  كل  من  واحدة  م�صافة 
اأبواب البلدية مفتوحة للجميع، وان هناك 
جلنة مكلفة لدرا�صة االعرتا�صات املقدمة 
التحققات  قيمة  على  املواطنن  قبل  من 
من  ال��ذي  االأم��ر  عقاراتهم  على  املفرو�صة 

�صاأنه اإن�صاف املواطنن وخدمتهم.
دائ��رة  م��دي��رة  قالت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
وعند  انه  نا�صر  مها  املهند�صة  التحققات 
تعبيد اأي �صارع اأو تاأهيله وعمل اأر�صفه له 
يتم  له  بحاجه  كان  اإذا  ا�صتنادي  جدار  اأو 
فر�س حتققات كتكلفة اإن�صاء للطريق على 
اأ�صحاب القطع الواقعة على طريف الطريق 
ملرة واحدة فقط �صواء كانت قطعة االأر�س 
داخل التنظيم اأو خارج التنظيم، م�صريًة اأن 
قيمة التحقق املفرو�س على قطع االأرا�صي 
طول  ح�صب  اأخرى  اإىل  قطعة  من  تختلف 
وح�صب  املنفذ  ال�صارع  وع��ر���س  الواجهة 
مع  املتما�صة  ال��واج��ه��ة  )ط���ول  امل��ع��ادل��ة 
�صعر  �صرب  املنفذ  ال�صارع  عر�س  يف  ال�صارع 
التحقق  هذا  واإن   )%25 �صرب  املربع  املرت 

يدفعه املواطن ملرة واحدة فقط .
وتعبيد  ت��اأه��ي��ل  اأن  ن��ا���ص��ر  واأ����ص���ارت 
ارب��د  بلدية  اخت�صا�س  م��ن  ه��ي  ال�����ص��وارع 
ال�صارع  تعبيد  يتم  فاإنه  وبالتايل  الكربى 
لدى  املواطن  على  حتقق  وفر�س  وتاأهيله 
دائرة التحقيقات، بالن�صبة لعمل االأر�صفة 
التي  القطع  لبع�س  االإ�صتنادية  واجل��دران 

ت�صتوجب ذلك.
التحققات قد  اأن عوائد  نا�صر  واأ�صارت 
عادت  وقد  كورونا  جائحة  خالل  تاأثرت 
لت�صبح   2021 عام  وارتفعت  طبيعتها  اإىل 
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اأن دائرة التحققات  م�صريًة يف هذا ال�صياق 
تعترب من الدوائر الرافدة ملوازنة البلدية 

الوقت  ب��ذات  وخدمية  فنية  دائ��رة  فهي 
املواطنن  اإط���الع  على  با�صتمرار  وتعمل 
احت�صاب  واآل��ي��ة  التحققات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
م��ب��داأ  م��ن  التكلفة  واأ���ص��ع��ار  ال��ت��ح��ق��ق��ات 
االأخ��رية  االآون��ة  يف  نالت  وق��د  ال�صفافية، 
لهذه  واأن  ملحوظ،  ب�صكل  املواطنن  ر�صا 
مهمة  دوائ��ر  مع  مبا�صرة  عالقة  ال��دائ��رة 
وال�صيانة  التنفيذ  دائ��رة  مثل  البلدية  يف 
والدائرة  والتنظيم  الهند�صية،  واالأ�صغال 
املالية والقانونية ومديرية املناطق، مهيبة 
اخل�صم  من  اال�صتفادة  �صرورة  باملواطنن 
الت�صجيعي ال�صادر من رئا�صة الوزراء وذلك 
من  االإل��ك��رتوين  الدفع  عند   %25 بخ�صم 
قبل  املواطن  على  املفرو�س  التحقق  قيمة 

نهاية تاريخ 2022/6/30 .
اأي  تنفيذ  عند  ان��ه  نا�صر  واأ���ص��اف��ت 
جدران  واإقامة  وتعبيد  فتح  ي�صمل  عطاء 
اإ���ص��ت��ن��ادي��ة واأر���ص��ف��ه م��ن ق��ب��ل ال��دوائ��ر 
التنفيذ  دائ��رة  مثل  البلدية  يف  اخلدمية 
اإر�صال  يتم  الهند�صية  واالأ�صغال  وال�صيانة 
التي مت  االأعمال  ك�صف وخمططات تو�صح 
يقوم  حيث  التحققات  لدائرة  بها  القيام 
ح�صب  امل��ي��داين  بالك�صف  ال��دائ��رة  ك���ادر 
مطابقة  م��ن  للتاأكد  املرفقة  املخططات 
تدقيق  ويتم  الواقع  اأر�س  على  الك�صوفات 
لنظام   ( لالأنظمة  ال����واردة  الك�صوفات 
ال��ت��ح��ق��ق��ات وال��ن��ظ��ام امل����ايل ( وامل��ل��ف��ات 
ثم  ومن  التحققات  تكرار  لعدم  املوجودة 
ق�صم  يف  ثانية  م��رة  تدقيقها  اإع���ادة  يتم 
التحققات ويتم جتهيز الك�صوفات واإر�صالها 
اإىل ق�صم التدقيق الإيجازها ب�صورة نهائية 
بقيمة  بلدي  جمل�س  ق��رار  اأخ��ذ  يتم  ث��م 
املالية  االأنظمة  على  وترحيله  التحقق 
اأن عملية الرتحيل  الأ�صحاب القطع، حيث 
اخت�صا�س  م��ن  ك��ان��ت  امل���ايل  النظام  على 
حتملت  �صنتن  منذ  ولكن  املالية  الدائرة 
االإ���ص��ايف  ال��ع��بء  ه��ذا  التحققات  دائ���رة 
االأخ���رى  ال��دوائ��ر  اأع��ب��اء  م��ن  للتخفيف 
من  الفر�س  اإج���راءات  ا�صتكمال  ول�صمان 

خالل الدائرة .

قيمة  رب���ط  مت  ان���ه  ن��ا���ص��ر  ون���وه���ت 
ال��ت��ح��ق��ق��ات امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن 
امل��رك��ز وه���ذا االأم��ر  امل��ن��اط��ق م��ع  مبعظم 
معامالتهم  اإج���راء  امل��واط��ن��ن  على  �صهل 
الرجوع  دون  املطلوبة  بال�صرعة  واإكمالها 
تق�صيط  ميكن  انه  اإىل  م�صرية  املركز  اإىل 
من  املواطنن  على  املرتتبة  املبالغ  بع�س 
االإ�صتنادية  واجل��دران  االأر�صفة  حتققات 
املواطن  اأراد  اإذا  املالية  الدائرة  مبوافقة 
اإجراء بع�س املعامالت مثل اإذونات االأ�صغال 
حال  يف  اإم��ا  والرت�صيم  املوقع  وخمططات 
املبالغ  البيع واالإف��راز فالبد من دفع كافة 
تربئة  اأج���ل  م��ن  القطعة  على  امل��رتت��ب��ة 
القطعة. وتطرقت اإىل امل�صاكل وال�صعوبات 
واملتمثلة  ال���دائ���رة  ع��م��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
بحاجتها لبع�س املوظفن باالإ�صافة لوجود 
االأم��ر  مراحل  على  تنفيذها  يتم  ���ص��وارع 
التحقق  قيمة  احت�صاب  على  يعمل  ال��ذي 
عر�صها  على  وفتحها  ال�صوارع  تو�صعة  عند 
على  القادمة  املرحلة  يف  الدائرة  و�صتعمل 
ا�صتحداث طبقة على نظام G.I.S لتوثيق 
جميع التحققات التي فر�صت على ال�صوارع 
عمل  لي�صهل  املنفذة  وعرو�صها  بتواريخها 
بيانات  وحفظ  الحقًا  لالإعمال  التدقيق 

تكون يف متناول اليد.
اأ�صبحت  التحققات  دائرة  اأن  واأ�صارت 
مرجع لكثري من البلديات حيث يتم تقدمي 
اال�صت�صارة ملختلف البلديات املجاورة اإميانًا 
كافة  مع  التوا�صل  ب�صرورة  البلدية  من 
يعمل  الذي  االأمر  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات 

على تطوير العمل البلدي والنهو�س به.
بلدية  لرئي�س  ال�صكر  نا�صر  وقدمت 
امل��ه��ن��د���س نبيل  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ربى  ارب����د 
الكوفحي على دعمه امل�صتمر لهذه الدائرة 
احليوية وتاأمن كافة الو�صائل وامل�صتلزمات 
اأكمل وجه  الدائرة بعملها على  لقيام هذه 
على  واالإع��الم  العامة  العالقات  ولوحدة 
ال�صوء  ت�صليط  يف  وامل�صتمر  الدوؤوب  عملها 
التابعة  واملناطق  ال��دوائ��ر  اإجن���ازات  على 

للبلدية.

*عمان 
العاملي  للمنتدى  العام  االأم��ن  انتخب 
ال��ف��اع��وري،  م���روان  املهند�س  للو�صطية، 
ع�صوا يف املجل�س االإداري الحتاد املنظمات 
االأه��ل��ي��ة يف ال��ع��امل االإ����ص���الم���ي، خ��الل 
االجتماع العام التا�صع لالحتاد الذي عقد 

يف مدينة ا�صطنبول ال�صبت املا�صي.
اإن  االث��ن��ن،  املنتدى،  عن  بيان  وق��ال 
املجل�س يهدف اىل �صمان ا�صتمرار عمليات 
التن�صيق  وت��ع��زي��ز  امل�صتدامة  التنمية 
العامل  يف  احلكومية  غ��ري  املنظمات  ب��ن 
االإ�صالمي وامل�صاهمة يف اإقامة �صالم عادل 
انحاء  جميع  يف  م�صتقرة  وبيئات  ودائ��م 
وحماية  ت��وف��ري  م��ب��داأ  وتكري�س  ال��ع��امل 

حريات وحقوق االأفراد واملجتمعات.
وا�صار البيان اىل اأن من اأهداف املجل�س 
القيام بدرا�صات اجتماعية وتقنية تعتمد 
والتعددية  امل�صاركة  مبادئ  على  اأ�صا�صا 
وذلك يف �صبيل تطوير املجتمع املدين ب�صكل 

تعاوين.
ع�صويته  يف  ي�صم  االحت��اد  ان  وا�صاف 
يف  االأه��ل��ي��ة  املجتمع  منظمات  م��ن  امل��ئ��ات 

العا�صمة  م��ن  ويتخذ  االإ���ص��الم��ي،  ال��ع��امل 
الرتكية ا�صطنبول مقرا دائما له .

نخبة  لالحتاد  االإداري  املجل�س  وميثل 
ال��ع��امل االإ���ص��الم��ي وال��ع��امل من  م��ن دول 
وامريكا  اوروبا  يف  العاملة  املنظمات  خالل 

وافريقيا.
وياأتي انتخاب الفاعوري تقديرا للدور 
للو�صطية يف  العاملي  املنتدى  به  يقوم  الذي 

والدولية  واالإقليمية  املحلية  امل��ج��االت 
يف ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة االع����ت����دال وحم���ارب���ة 
االإن�صانية  القيم  مبادىء  وتعزيز  التطرف 
احل��وار  خ��الل  من  امل�صرتكة  واالأخ��الق��ي��ة 
ال�صعوب  بن  والثقايف  احل�صاري  والتوا�صل 
العي�س  و  والتعاون  ال�صالم  ثقافة  وتعزيز 
بكافة  العنف  ونبذ  ال�صعوب  بن  امل�صرتك 

م�صمياته واأ�صكاله.

*عمان 
االإقليمي  املنتدى  اأع��م��ال  يف  االأردن  ي�صارك 
لل�صيا�صات واملعني بالتحديات والفر�س اأمام االإدارة 
االأرا���ص��ي،  تدهور  من  واحل��د  للمراعي  امل�صتدامة 

واملنعقد حاليا يف العا�صمة اللبنانية بريوت.
البادية  لتنمية  الها�صمي  ال�صندوق  مدير  وقال 
يف  م�صاركته  خ��الل  الفايز  ط��راد  جمال  االأردن��ي��ة 
الرئي�صي  الن�صاط  يعترب  الذي  املنتدى  اإن  املنتدى، 

 H E R»املراعي لتنمية  البيئية  االأنظمة  مل�صروع 
والثغرات  والتحديات  ال�صيا�صات  �صيناق�س   ،»D
على  ل��ل��رع��ي  امل�����ص��ت��دام��ة  االإدارة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.
واأ�صاف الفايز اأن جل�صات عمل املنتدى �صتناق�س 
كذلك، الفر�س املرتبطة باالإدارة امل�صتدامة للموارد 
اإىل  امل�صافة  وقيمتها  االأرا�صي،  وتدهور  الطبيعية 
الوطنية  “اال�صرتاتيجية  والفر�س  ال�صيا�صات 

للمراعي”، وتنفيذ مبادرة احلمى، يف اإدارة املراعي 
ب�صكل م�صتدام واحلد من تدهور املراعي.

وي�صعى املنتدى الذي ي�صارك يف اأعماله عدد من 
يف  امل�صاهمة  اإىل  العربية،  الدول  يف  القرار  �صانعي 
للمراعي من خالل  امل�صتدامة  زيادة الدعم لالإدارة 
وت�صريع  ال��ق��رارات،  و�صناعة  اال�صتثمارات  جذب 
ال�صيا�صات العامة على ال�صعد الوطنية واالإقليمية 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�صاهمة  اإىل  اإ�صافة  والدولية، 

التنمية امل�صتدامة العاملية.
وع��ل��ى ه��ام�����س اأع���م���ال امل��ن��ت��دى، ب��ح��ث مدير 
الدكتور  اللبناين  ال��زراع��ة  وزي���ر  م��ع  ال�صندوق 
�صيما  امل�صرتك،  التعاون  اأوجه  ح�صن،  احلاج  عبا�س 
وخرباته  الها�صمي  ال�صندوق  بتجربة  يتعلق  فيما 
الطبية  والنباتات  الرعوية،  االأ�صتال  زراع��ة  يف 
املحميات  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  جم��ال  ويف  وال��ع��ط��ري��ة، 

الرعوية.

الكوفحي : تحققات األرصفة والتعبيد 
تفرض على المواطنين وفق نظام خاص 

ولجنة لدراسة االعتراضات المقدمة من المواطنين 

انتخاب الفاعوري عضوا بالمجلس االداري 
التحاد المنظمات االهلية بالعالم االسالمي

االردن يشارك في منتدى السياسات المعني باإلدارة المستدامة للمراعي

مقال رئيس التحرير

يف  ال�صمان  القطط  هم  من 
االردن ؟ ومن يرعاهم ؟ وكيف منت ثرواتهم املليونية 

اأزمان بعيدة  ؟  فاالردنيون  يعرفون من  واملليارية يف غ�صون عقود 
والوطن  املواطن  ح�صاب  على  تكر�صت  و�صركات  وموؤ�ص�صات  اأ�صخا�س 
بالراأ�صمالية  اأنف�صهم   ي�صمون  �صمينة  قطط    ، جتارية  ،اأ�صماء 
ال�صمان  والقطط   ، البلد  اأث��ري��اء  اأو  االأع��م��ال  رج��ال  اأو  الوطنية 
والنفط  والتعدين  والعقارات  الدوالر  دنيا  يف  االآن   ) )تتنطط  التي 
وامل�صانع  جنوم،  اخلم�س  وامل�صت�صفيات   ، اجلامعات  وبع�س  وامل��زارع  
وامل�صارف  واالأدوي��ة  واالإت�صاالت  املال  و�صركات  ال�صرافات  وعامل 
التي تن�صاأ بن بنك وبنك ، واالآليات و�صركات الطرق واجل�صور التي 
حتوز القطاع تلو القطاع وحتر�صها عيون واذان ال�صلطة التنفيذية ، 
والذين كنزوا الذهب وما فوقه وميلكون الفلل والق�صور الفارهه يف 
بعد  ال�صعب  عظم  يف  تدقُّ  ال�صمان  والقطط  واوروبا،  الغربية  عمان 

اأن وّفرت فتاوي التمكن وال�صكاكن امل�صنونة ل�صلب حلمه من زمان .
لها من  القانون الذي ف�صل  ال�صمان حتت حماية   ترعى القطط 
الت�صريعية والتنفيذية وال�صوق احلر و�صنابك  ال�صلطة  قبل تخاذل 
االإجتماعية  م�صوؤولياتها  اأدنى  من  الدولة  وان�صحاب  ال�صوق  اقت�صاد 
، ف�صنعت اأ�صماء من عدم و�صارت اأ�صماء جمهولة الن�صب يف دنيا املال 
املجال�س  لها  وتف�صح  التمجيد  عبارات  ت�صبقها  املعروفة  واالأعمال 
اأ�صماء   ، والت�صهيالت  العموالت  وعامل  ال�صوق  بهم�س  اإليها  وي�صار   ،
�صديدة القربى مع جهات �صيادية يف ركن الدولة ، وهناك زواج عريف 
غري معلن ما بن القطط ال�صمان واحليتان واأ�صماك القر�س ال�صغرية 
هر  كل  فخلف  وال�صبهات،  امل�صالح  حتر�صها  وهمية  �صركات  وهناك   ،

�صمّن هناك منر )تخن( . 
احلرب �صدَّ الف�صاد ومكافحة القطط ال�صمان، يجب اأن ال ت�صتثني 
القوانن كافة حيال  الدولة، ويجب تفعيل  �صاأنه يف  اأحدًا مهما عال 
املُتالعبن، مثل قوانن )التزوير يف اأوراق ر�صمية، واجلرائم املوجهة 
االأجنبي(  النقد  يف  واملُ�صاربة  االجتار  احلرام،  الرثاء  الدولة،  �صدَّ 
االأم��وال  جميع  ال�صمان(  )القطط  تعيد  اأن  يجب  ذلك،  من  واالأه��مُّ 
ُر بع�صرات مليارات  الدوالرات؛ فالتحقيقات يجب  ُتَقدَّ املنهوبة التي 
ويطالها  الف�صاد  ملفات  تكتمل  حتى  حيالها،  جدًا  �صارمة  تكون  اأن 
فينا  ينطبق  اأن  اأخ�صى  لكن  عادلة  علنية  حُماكمات  عرب  العقاُب، 
حديث الر�صول الكرمي: )اإمنا اأهلك الذين من قبلكم اأنهم كانوا اإذا 
عليه  اأقاموا  ال�صعيف  فيهم  �صرق  واإذا  تركوه،  ال�صريف  فيهم  �صرق 

احلد( ....
الفا�صدين  الأن  اأك���رب،  ���ص��ربًا  تتطلب  الف�صاد  مكافحة  حملة 
يت�صرتون وراء �صبكات وا�صعة من املتنفذين والقوى وخري مثال ق�صية 
عوين مطيع وي�صبحون و�صط عقلية وثقافة وتقاليد اجتماعية ُتربر 
الف�صاد  هو  العام  املال  تبديد  باأن  و�صوح  بكل  القول  يجب  الف�صاد، 
املال  و�صرقة  واالختال�س  الر�صى  اأن  ريب  وال   ، االردن  يف  االأعظم 
العام تاأتي يف مقدمة مظاهر هذه االآفة التي تنخر يف مفا�صل الدولة 
واملجتمع، ومع �صحة القول املاأثور “ال�صمكة تتعفن من راأ�صها اأواًل “، 
امل�صوؤولن  على  يقت�صر  العام  املال  هدر  باأن  الت�صور  اخلطاأ  من  اأن  اإال 

فقط .
م�صتنقع الف�صاد  تتنف�س فيه كائنات من خمتلف االأحجام والتي 
اأن  الوا�صح  ومن   ، العام  املال  يف  املتمثلة  الفري�صة  التهام  يف  تتناف�س 
ا�صطياد احليتان الكبرية لن يكفي لوحده،الأن فتحات �صبكة �صيدها 
 ، والكثرية  ال�صغرية  القر�س  اأ�صماك  اأ�صراب  بت�صرب  وت�صمح  وا�صعة 
تاأثري  فاإن  ال�صجاعة”،  تغلب  “الكرثة  مبداأ  احلرب  يف  ي�صود  ومثلما 
ويفوقه  بل  ال�صمان،  القطط  عن  �صررًا  يقل  ال  الفا�صدين  “�صغار” 

اأحيانًا.
ك�صر ظهر الف�صاد �صيتوقف يف نهاية املطاف على عاملن: االأول، 
ت�صمية الفا�صدين مهما كربت ا�صماءهم واألقابهم ودرجة قرابتهم من 
ا�صحاب القرار بالدولة االردنية ، ومالحقتهم  وجلبهم وفقًا للقانون 
ومعاقبتهم بح�صب مقدار ال�صرر الذي ت�صببوا فيه، والثاين، الق�صاء 
 ، الف�صاد  لتف�صي  املالئمة  واالجتماعية  االقت�صادية  االأر�صية  على 
بدون ذلك تتحول حملة مكافحة الف�صاد اإىل جمرد فقاعة يف الهواء 

�صرعان ما تنفجر ويتال�صى مفعولها.

خالد خازر الخريشا

وما زالت القطط السمان 
) خارج المصيدة( ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

حملة لزراعة آالف األشجار 
بمناسبة عيد ميالد ولي العهد

*عمان 
م�صتوى  على  تطوعية  حملة  اأخ��ريا،  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
اململكة، احتفااًل بعيد ميالد �صمو االأمري احل�صن بن عبداهلل الثاين، 

ويل العهد.
اآالف  زراع��ة  للموؤ�ص�صة،  �صحفي  بيان  بح�صب  احلملة  وت�صّمنت 
االأ�صجار يف حمافظات اململكة كافة، مب�صاركة متطوعن �صباب من كال 

اجلن�صن، وبال�صراكة مع وزارة االإدارة املحلية ووزارة الزراعة.
بكل  الزراعة  على  للت�صجيع  املوؤ�ص�صة،  بح�صب  الفعالية  وتهدف 
اأ�صكالها، ورفع الوعي بالق�صايا البيئية وزيادة امل�صاحات اخل�صراء يف 

اململكة.
�صمو  ميالد  بعيد  لالحتفال  ج��اءت  احلملة  اإن  املوؤ�ص�صة،  وقالت 
االأمري احل�صن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، وعك�س توجيهات �صموه 
الدائمة، املتعلقة باملواطنة االإيجابية، وحتفيز العمل التطوعي لدى 
ال�صباب، ب�صكل يعود بالفائدة على املجتمعات املحلية ب�صكل عام، وعلى 

االأفراد ب�صكل خا�س.
حمافظات  يف  الثالثاء  اليوم  �صيتم  الفعالية  تنفيذ  اأن  وبينت 

اململكةكافة، ومب�صاركة مئات املتطوعن.
على  وال�صابات  ال�صباب  اإىل  ال�صكر  بيانها  يف  املوؤ�ص�صة  ووجهت 
اإقبالهم للت�صجيل يف هذه الفعالية التطوعية، ول�صركاء العمل، ب�صبب 

حر�صهم على امل�صاركة وحتقيق االأهداف التنموية امل�صرتكة.

الخدمة المدنية: بدء تعبئة جدول 
التشكيالت بعد صدور اإلرادة الملكية

افتتاح االجتماع التشاوري للشرق األوسط حول 
االعتبارات اإلنسانية للقتال في المناطق المبنية

*عمان 
على  العمل  اإن  النا�صر،  �صامح  املدينة  اخلدمة  ديوان  رئي�س  قال 
االإرادة  �صدور  بعد  �صيبداأ   ،2022 للعام  احلكومية  الوظائف  تعبئة 
والدوائر  ال���وزارات  ت�صكيالت  نظام  م�صروع  على  باملوافقة  امللكية 

والوحدات احلكومية لل�صنة املالية 2022.
ياأتي  الت�صكيالت  جدول  نظام  اإن  االثنن،  ت�صريحات  يف  واأ�صاف 
وفقا الأحكام املادة 42 من نظام اخلدمة املدنية املعمول به، حيث اأن 
الدوائر �صتقوم بالطلب من الديوان تعبئة �صواغرها وفق التخ�ص�صات 
من  واحد  �صهر  خالل  ال�صاغرة  الوظائف  ل�صغل  املنا�صبة  واملوؤهالت 
يحدده  ال��ذي  التاريخ  اأو  الوظائف  ت�صكيالت  ج��دول  �صدور  تاريخ 
الوظيفية(  )االحتياجات  ال�صواغر  تعبئة  لنموذج  ووفقا  الديوان، 

املعتمد لهذه الغاية.
على  املتبقية  ال�صاغرة  الوظائف  احداثات  عدد  اأن  النا�صر  وبن 
املركزية  اللجنة  اأن  اإىل  م�صريًا  وظيفة،   8383 الت�صكيالت  ج��دول 
امل�صكلة  الفنية  اللجنة  تو�صيات  ت�صمنته  ملا  ووفقا  الب�صرية  للموارد 
برفع  قامت  املدنية،  اخلدمة  نظام  من   )14( امل��ادة  اأحكام  مبوجب 
خال�صات جدول الت�صكيالت اأواًل باأول لدائرة املوازنة العامة/ وزارة 
 2 يف  اأعمالها  ب��داأت  والتي  االأ�صول،  ح�صب  اعتماده  لغايات  املالية، 

ت�صرين الثاين للعام2021.
للعام 2022 �صهد تطورا  اأن جدول ت�صكيالت الوظائف  اإىل  ولفت 
وذلك  للدوائر  الوظيفية  االحتياجات  اعتماد  منهجية  يف  نوعيا 
املوارد  من  الالزم  العدد  حتديد  يف  العلمية  املنهجيات  اإىل  باال�صتناد 
اأخذت  حيث  العمل،  عبء  درا�صات  راأ�صها  وعلى  ونوعًا  كمًا  الب�صرية 
العمل  عبء  حتليل  درا�صة  وتو�صيات  مبخرجات  مرة  والأول  اللجنة 
واالإ�صكان  العامة  االأ�صغال  وزارت��ي  من  لكل  الوظائف  احداثات  يف 

والزراعة وكذلك تقارير وحدة الرقابة اخلارجية يف الديوان.
 2021 ل�صنة   16 رقم  الوزراء  رئي�س  ببالغ  اللجنة  االلتزام  واأكد 
الإعداد م�صروع قانون املوازنة العامة وم�صروع قانون موازنات الوحدات 
والوحدات  والدوائر  ال��وزارات  ت�صكيالت  نظام  وم�صروع  احلكومية 
التعيينات على  املالية 2022، كاال�صتمرار يف �صبط  لل�صنة  احلكومية 
ذات  ويف  امللّحة،  االحتياجات  على  واقت�صارها  ال�صاغرة  الوظائف 
الوقت االأخذ بعن االعتبار اخلطط واالأولويات الوطنية وبرامج عمل 
للمواطنن  املقدمة  اخلدمات  وجودة  مب�صتوى  ال�صلة  ذات  احلكومة 
اإىل  باالإ�صافة  اخلدمات،  بع�س  واأمتتة  االإلكرتوين  التحول  كم�صروع 

خطط االإ�صالح والتطوير االإداري وا�صت�صراف وظائف امل�صتقبل.
ت�صكيالت  نظام  م�صروع  ام�س  اول  اأق��ر  ال��وزراء  جمل�س  اأن  يذكر 
 ،2022 املالية  لل�صنة  احلكومية  وال��وح��دات  وال��دوائ��ر  ال����وزارات 

واإحالته اإىل ديوان الت�صريع والراأي.

*عمان 
االإثنن،  العربي،  اجلي�س   – االأردنية  امل�صلحة  القوات  افتتحت 
االعتبارات  ح��ول  االأو���ص��ط  لل�صرق  ال�صنوي  الت�صاوري  االجتماع 
الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  املبينة،  املناطق  يف  للقتال  االإن�صانية 

لل�صليب االأحمر يف فندق القوات امل�صلحة االأردنية / عمان.
ال�صقيقة  امل�صلحة  ال��ق��وات  ع��ن  ممثلون  االجتماع  يف  وي�صارك 
والبحرين  وقطر  والكويت  واالإم��ارات  وم�صر  )ال�صعودية  وال�صديقة 
وعمان والعراق ولبنان واليمن و�صوي�صرا ورواندا واأوغندا( باالإ�صافة 
الركن  العميد  والتدريب  للعمليات  امل�صاعد  بح�صور  الناتو،  حلف  اإىل 
عبداهلل �صديفات. وقال العميد الركن �صديفات “ اإن القتال يف املناطق 
املبنية يفر�س العديد من التحديات على القوات املهاجمة واملدافعة 
يجب  التي  امل��ح��ددات  بع�س  لوجود  نتيجة  وذل��ك  ���ص��واء،  حد  على 
مراعاتها ومن اأهمها تواجد ال�صكان املدنين، االأمر الذي يفر�س على 
الع�صكرية �صرورة مراعاة االعتبارات االإن�صانية ومن �صمنها  القوات 
القانون االإن�صاين الدويل جتنبًا حلدوث اأ�صرار جانبية غري مرغوبة 
ملن لي�س لهم ذنب يف احلروب”، م�صيفًا اأن هذه اللقاءات واالجتماعات 
جتارب  من  واال�صتفادة  اخل��ربات  تبادل  اأج��ل  من  كبرية  اأهمية  لها 

امل�صاركن لكي ت�صاهم يف حفظ االأرواح واملمتلكات.
اإن  اأفريلود  �صارة  االأردن  يف  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�صة  وقالت 
النزاعات امل�صلحة يف املدن واملناطق املبنية، تزيد من العواقب املروعة 
للمدنين، حيث ت�صري التقديرات اأن حوايل 50 مليون �صخ�س يف العامل 
مت�صررين ب�صبب هذه النزاعات، ومن املرجح اأن ي�صتمر ذلك مع ترّكز 

املزيد من النا�س يف البلدات واملدن.
تغيريًا  املدنين  على  احل��رب  تاأثري  من  احل��د  “يتطلب  واأ�صافت 
عاجاًل يف العقلية والو�صع الراهن، ف�صاًل عن اإر�صادات متطورة لزيادة 
احرتام القانون الدويل االإن�صاين، ويجب على اأطراف اأي نزاع تكييف 
يف  املدنين  حماية  و�صع  واإعادة  النزاع  واأ�صلحة  الأ�صاليب  اختيارهم 

�صلب التخطيط ل�صيا�صاتهم وممار�صاتهم وتعليمهم وتدريبهم«.
“احلرب  دليل  مبناق�صة  االجتماع  يف  الدولية  اللجنة  وقامت 
العمليات  لقادة  موّجه  دليل  وهو  االإن�صانية”،  والتداعيات  املدن  يف 
الع�صكرية متت ترجمته اإىل �صبع لغات واأ�صدرته اللجنة الدولية بعد 
بحث مكثف �صارك فيه �صباط من جيو�س عدة، ويرّكز الدليل باملجمل 
على تو�صيات تقلل من ال�صرر الناجت عن احلرب يف املدن واالإجراءات 
التي ينبغي اتخاذها من اأجل حماية املدنين اأثناء النزاعات امل�صلحة.
مع  بالتعاون  امل�صلحة  القوات  جلهود  ا�صتمرارًا  االجتماع  وياأتي 
اللجنة الدولية يف ن�صر املعرفة بالقانون الدويل االإن�صاين على نطاق 
وا�صع يف �صوء التفوي�س املوكل اإليها مبوجب اتفاقيات جنيف مل�صاعدة 

الدول االأطراف.

الغذاء والدواء تفحص 
187 ألف عينة غذائية ودوائية

*عمان 
تعامل املخت�صون يف خمتربات املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء مع 
الن�صف  خالل  طبية  وم�صتلزمات  ودوائية  غذائية  عينة  األف   187

االأول من العام احلايل.
االثنن،  بيان  مهيدات، يف  نزار  الدكتور  املوؤ�ص�صة  وقال مدير عام 
خمربي  ج��ودة  نظام  بناء  يف  م�صتمرة  النوعية  املوؤ�ص�صة  جهود  اإن 
“اآيزو  الدولية  القيا�صية  املوا�صفة  ومعايري  متطلبات  مع  من�صجم 
الغذاء وماأمونية وفاعلية  17025:2017” ومبا يكفل �صمان �صالمة 
الدواء من خالل اإ�صدار نتائج موثوقة يعتمد عليها يف اتخاذ القرارات 
االعتماد  وتو�صيع  جتديد  دورًي��ا  يجري  اأنه  واأ�صاف،  واالإج���راءات. 
االعتماد  وح��دة  من  والعاملي  الوطني  امل�صتوين  على  للفحو�صات 
دقة  يعزز  ومبا  لالعتماد  العاملية  املنظمة  من  بها  املعرتف  الوطنية 
امل�صاركة  املوؤ�ص�صة عن طريق  ال�صادرة عن  املخربية  التقارير  وجودة 
وعينات  مرجعية  عينات  وفح�س  املخربية  الكفاءة  بربامج  الدورية 

�صبط جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل ق�صم اجلودة.
اأن احلليب ومنتجاته واحلبوب والبقوليات ت�صدرت قائمة  يذكر 
باملئة   21 بن�صبة  وذل��ك  ال��غ��ذاء،  خمترب  يف  حتليال  االأك��رث  العينات 

و19باملئة على التوايل من اإجمايل العينات الواردة ملخترب الغذاء.
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*وكاالت
جديد  من  الرو�صية  ال�صواريخ  ع��ادت 
بالتوازي  كييف  االأوكرانية  العا�صمة  اإىل 
مع اإعالن مو�صكو اعتزام تزويد بيالرو�صيا 
امل��زودة  “اإ�صكندر-اإم”  �صواريخ  باأنظمة 
“خطوة  ما اعتربه حمللون  نووية  بقدرات 
والعودة  ال�صمال  من  اأوكرانيا  تطويق  نحو 

من جديد للعا�صمة«.
وان�صحب اجلي�س االأوكراين من مدينة 
�صيفريودونيت�صك، اأهم مدن اإقليم دونبا�س، 
ما يدل على حتقيق رو�صيا انت�صاًرا رئي�صًيا 
يف معركة لوغان�صك ودونيت�صك مع �صقوط 
املدينة،  يف  الثالثة  الرئي�صية  اجل�صور 
ال�صيطرة  انتزاع  اإىل  رو�صيا  ت�صعى  حيث 
الكاملة على نهر دونبا�س الإن�صاء ج�صر بري 
يربط الرب الرئي�صي لرو�صيا ب�صبه جزيرة 

القرم.
�صقوط  عن  اأوكرانيا  اأعلنت  واالأح��د، 
قتيل و4 جرحى من جراء الق�صف الرو�صي 
ال��دف��اع  وزارة  ك�صفت  فيما  كييف،  على 
يف  لل�صواريخ  م�صنع  ق�صف  عن  الرو�صية 

العا�صمة االأوكرانية.
 24 يف  الع�صكرية  العملية  بداية  ومع 
فرباير املا�صي، هاجمت رو�صيا اأوكرانيا من 
3 جهات، يف �صبه جزيرة القرم يف اجلنوب، 
البلدين  حدود  من  الرو�صي  اجلانب  وعلى 
ال�صمال، قبل  )ال�صرق(، ويف بيالرو�صيا من 
اأن تعلن يف 25 مار�س االن�صحاب من ال�صمال 

بعد خ�صائر هائلة والرتكيز على ال�صرق.
ف��اإن  الرو�صي  “ميدوزا”  موقع  ووف��ق 
بوتن،  فالدميري  الرو�صي،  الرئي�س  اإدارة 
اأق�صى”  و”هدف  اأدنى”  “هدف  ل��دي��ه��ا 
الع�صكرية  “العملية  واكتمال  جناح  ب�صاأن 
االأدن��ى  الهدف  اأن  اإىل  الفتة  اخلا�صة”، 
اال�صتيالء  ه��و  الن�صر  الإع���الن  امل��ط��ل��وب 
القوات  تكاد  ما  وهو  دونبا�س،  على  الكامل 
الرو�صية اأن حتققه، ويبقى الهدف االأق�صى 

للكرملن هو اال�صتيالء على كييف.

وتعقيبا على ذلك، قال املحلل املتخ�ص�س 
ليون  واال�صرتاتيجية،  االأمنية  ال�صوؤون  يف 
راد�صيو�صيني، اإن “رو�صيا لن تكتفي بال�صرق 
�صنحت  م��ت��ى  كييف  للعا�صمة  و���ص��ت��ع��ود 
الهزائم  ين�صى  لن  بوتن  لذلك،  الفر�صة 
املتكرر  والق�صف  ال�صمال،  يف  تلقاها  التي 
�صاعدوا  ال��ذي��ن  ال�صكان  الإره���اب  لكييف 
العملية  ب��داي��ة  يف  االأوك�����راين  اجل��ي�����س 

الع�صكرية«.
نيوز  ل�”�صكاي  راد�صيو�صيني،  واأ�صاف 
اإنهاء  يريد  ال  اأي�صا  “الغرب  اأن  عربية”، 
امل��ع��رك��ة يف حم��اول��ة ال���ص��ت��ن��زاف ق��درات 
رو�صيا واإ�صعافها اقت�صاديا وع�صكريا، الفتا 
انطالق  من�صة  �صتكون  بيالرو�صيا  اأن  اإىل 

ال�صواريخ نحو كييف«.
واأ�صار اإىل اأن “رو�صيا لن تكرر اأخطاءها 
معركة  اأو  ج��وي  اإن���زال  اأي  عرب  كييف  يف 
اأن  وراأت  تكتيكاتها  ت  غ��ريَّ مو�صكو  برية، 
ياأتي  ب��االأر���س،  وت�صويتها  امل���دن  ق�صف 
اأن  املحتمل  م��ن  لذلك  اإيجابية؛  بنتائج 

يت�صاعد الو�صع يف كامل اأوكرانيا«.
الوا�صع  الغربي  الدعم  مع  اأنه  واأو�صح 
من  �صيكون  الثقيلة  باالأ�صلحة  لكييف 
اال���ص��ت��ي��الء عليها  رو���ص��ي��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ب 
على  التفاو�س  نحو  يدفع  قد  ما  ب�صهولة 
العا�صمة  ا�صتهداف  وقف  مقابل  يف  ال�صرق 
وهو ما ترف�صه ال�صلطات االأوكرانية و�صط 

م�صهد يزداد تعقيدا يوما تلو االآخر.
وخ������الل اج���ت���م���اع���ه م����ع ال��رئ��ي�����س 
�صان  يف  لوكا�صينكو  األك�صندر  البيالرو�صي 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  اأكد  بطر�صربغ، 
بيالرو�صيا  تزويد  تعتزم  ب��الده  اأن  بوتن، 
امل���زودة  اإ���ص��ك��ن��در-اإم  ���ص��واري��خ  باأنظمة 
بقدرات نووية يف االأ�صهر املقبلة، يف الوقت 
التي تعزز فيه قواته من مكا�صبها يف مدينة 

�صيفريودونيت�صك �صرقي اأوكرانيا.
ميكن  اإ�صكندر  “اأنظمة  اإن  بوتن  وقال   
البالي�صتية  ال�صواريخ  من  ت�صتوعب كال  اأن 

وال��ن��ووي��ة  التقليدية  ك���روز  و���ص��واري��خ 
االإع��الم  لو�صائل  ووفقا  �صواء”،  حد  على 
كيلومرت،   500 اإىل  مداها  ي�صل  الرو�صية، 
يف  مرتا   260-230 ال�صاروخ  �صرعة  وتبلغ 
 500 القتالية  حمولته  وت�صاوي  الثانية، 
 3 املنظومة  طاقم  ي�صم  فيما  كيلوغرام، 

اأفراد.
وك���ان���ت رو���ص��ي��ا ط�����ورت امل��ن��ظ��وم��ات 
القرن  من  الت�صعينيات  يف  “اإ�صكندر-اإم” 
بها  الرو�صي  اجلي�س  جتهيز  وب��داأ  املا�صي، 
بال�صواريخ  التحكم  وميكن   ،2006 عام  يف 
طوال  املنظومة  تطلقها  التي  البالي�صتية 
حتليقها، وهذا ما يجعل اعرتا�صها بو�صائل 
الدفاع اجلوي اأمرا �صعبا للغاية، كما ميكن 
�صواريخ  الإطالق  املنظومة  هذه  ا�صتخدام 

“اإر-500” املجنحة عالية الدقة.
اأن  اأي�����ص��ا  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  واأو���ص��ح 
حتديث  على  بيالرو�صيا  �صت�صاعد  رو�صيا 
طراز  من  املقاتلة  الطائرات  من  اأ�صطولها 

�صوخوي-25.
االأوك��راين،  الرئي�س  كرر  املقابل،  ويف 
ك��ل��م��ة عرب  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي، يف  ف��ول��ودمي��ري 
املدن  جميع  ا�صتعادة  ت�صميمه  الفيديو، 
رو�صيا،  عليها  ا�صتولت  التي  االأوك��ران��ي��ة 
اإىل  باال�صم،  �صيفريودونت�صك  اإىل  م�صريا 
وميليتوبول  ولوغان�صك  دونيت�صك  جانب 

وماريوبول.
امل��دن  “جميع  ب��اأن  زيلين�صكي  وتعهد 
ل�صيطرة  تخ�صع  التي  االأخرى  االأوكرانية 
مرة  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  �صتعود  موؤقتا  رو�صيا 
اأوكرانيا  باأن  اأي�صا  اأقر  اأنه  رغم  اأخرى”، 
ا�صتهدفت بحوايل 45 �صاروخا رو�صيا على 
بحاجة  ب��الده  اأن  على  و�صدد  اليوم،  م��دار 

اإىل مزيد من امل�صاعدات الع�صكرية.
اأوكرانيا  اإن  االأوك��راين  الرئي�س  وقال 
ك��ان��ت مت��ر مب��رح��ل��ة م��ن احل����رب �صعبة 
اأخالقيا وعاطفيا. واأ�صاف: “ندرك اأنه ال 

يزال باإمكاننا حماية البالد”.

بعد انتصارات الشرق.. روسيا 
تطوق كييف بـ«خطة الصواريخ«

االحتالل يعتقل 14 
فلسطينيا بالضفة الغربية

*رام اهلل 
مواطنا  ع�صر  اأربعة  االإ�صرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت 

فل�صطينيا من اأنحاء خمتلفة يف ال�صفة الغربية املحتلة.
اإن قوات االحتالل  بيان،  الفل�صطيني يف  االأ�صري  نادي  وقال 
مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان  كثيف  اإط��الق  و�صط  اقتحمت 
هوؤالء  واعتقلت  حلم،  وبيت  واخلليل  ونابل�س  وطولكرم  �صلفيت 

املواطنن بزعم اأنهم مطلوبون.
جي�س  اق��ت��ح��ام  عقب  ان��دل��ع��ت  عنيفة  م��واج��ه��ات  وخ���الل 
االحتالل خميم نور �صم�س �صرق مدينة طولكرم �صمايل ال�صفة 
قوات  بر�صا�س  فل�صطينين  مواطنن   3 اأ�صيب  اليوم،  الغربية 

االحتالل.
 3 اأن  بيان  يف  الفل�صطيني  االأحمر  الهالل  جمعية  وذك��رت 
اإ�صابات و�صلت اإىل م�صت�صفى ثابت ثابت بطولكرم، اثنتان منها 
املغلف  املعدين  بالر�صا�س  والثالثة  القدم،  يف  احلي  بالر�صا�س 
الع�صرات  اأ�صيب  فيما  بامل�صتقرة،  حالتهم  وو�صفت  باملطاط، 
الغاز  قنابل  االح��ت��الل  ق��وات  اإط��الق  ج��راء  اختناق  بحاالت 

ال�صامة امل�صيلة للدموع �صوب املواطنن.
وا�صل  املحتلة،  ال�صمالية  ب��االأغ��وار  الفار�صية  خربة  ويف 
م�صتوطنون متطرفون يهود منذ اأكرث من �صهرين، جتريف اأرا�ٍس 

فل�صطينية.
وقال م�صوؤول ملف االنتهاكات يف االأغوار عارف دراغمة يف 
بيان، اإن اآليات �صخمة للم�صتوطنن، تعمل منذ �صباح اليوم، على 
جتريف املزيد من االأرا�صي يف الفار�صية؛ توطئة الإقامة مدر�صة 

دينية، ومرافق حيوية يف املنطقة.
وهي  دومن��ا،   30 عن  زادت  التجريف  م�صاحة  اأن  واأ���ص��اف 
املواطنن.  بن  الذعر  يثري  ما  املواطنن،  خيام  من  مقربة  على 
وت�صهد الفار�صية منذ �صهرين ن�صاطا ا�صتيطانيا كبريا من خالل 
يف  �صهر  م��ن  اأق��ل  قبل  امل�صتوطنون  بناه  ومعر�س  التجريف، 

املنطقة.

مجموعة السبع تعلن نيتها 
حظر واردات الذهب الروسي

  
*عمان 

قال الرئي�س االأمريكي جو بايدن، اإن جمموعة الدول ال�صبع 
خطوة  اأح��دث  يف  الرو�صي،  الذهب  واردات  على  حظرا  �صتعلن 
العقوبات التي يفر�صها الغرب على مو�صكو بهدف  �صمن �صل�صلة 

عزلها اقت�صاديا.
بريطانيا  حتظر  اأن  املتوقع  من  نيوز،  ي��ورو  لقناة  ووف��ق��ًا 
والواليات املتحدة وكندا واليابان ا�صترياد الذهب الرو�صي، على 
ما اأعلنت احلكومة الربيطانية يف اليوم االأول من قمة جمموعة 

ال�صبع.
اإن  جون�صون،  بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 
الرو�س  ال�صلطة  اأثرياء  مبا�صر  ب�صكل  �صت�صرب  اخلطوة  هذه 

وت�صتهدف قلب اآلة بوتن احلربية«.

الجامعة العربية تبحث خطة 
التحرك اإلعالمي العربي في الخارج

*القاهرة 
واملنظمات  االأع�����ص��اء  ال���دول  م��ن  اخل���رباء  فريق  يناق�س 
الدول  جامعة  مظلة  حتت  اإعالمية  ملهام  املمار�صة  واالحت��ادات 
االإعالم  وزراء  ملجل�س  الفنية  االأمانة  اجتماع  خالل  العربية، 
االإعالمي  التحرك  تقييم وحتديث خطة  االأحد،  اليوم  العرب 
اإىل  لرفعها  متهيدا  النهائية  والت�صورات  اخل��ارج،  يف  العربي 

جمل�س وزراء االإعالم العرب.
وق���ال االأم����ن ال��ع��ام امل�����ص��اع��د رئ��ي�����س ق��ط��اع االإع���الم 
اإن ف��ري��ق اخل���رباء  اأح��م��د خ��ط��اب��ي،  ال�����ص��ف��ري  واالت�����ص��ال، 
العربي  االإعالمي  التحرك  خطة  جوانب  خمتلف  �صيدر�س 
الفل�صطينية  الق�صية  وم�صاندة  دع��م  ح��ول  تتمحور  التي 
لدى  وخا�صة  ال���دويل،  العام  ال���راأي  اأو���ص��اط  يف  امل�صروعة 
االإرهاب  وحماربة  والفكرية  واحلقوقية  ال�صيا�صية  النخب 
امل��وروث  مقومات  تثمن  ع��ن  ف�صال  املتطرفة،  وال��ن��زاع��ات 

العربي. والثقايف  احل�صاري 
واأ�صاف اأن االجتماع �صيبحث كذلك على مدى يومن، مو�صوع 
امل�صتدامة  التنمية  االإعالمي خلريطة  املر�صد  اإطالق  ا�صتكمال 
وم�صروع املن�صة املدجمة، وحتديد اأف�صل االآليات لتحديثها وفق 
روؤية متنا�صقة ومتكاملة تعزز ب�صورة ملمو�صة العمل االإعالمي 

العربي امل�صرتك.

جنوب افريقيا: وفاة 22 
شخصًا في ظروف غامضة

  
*عمان 

ال�صلطات االمنية حتقق  اأن  اأعلنت حكومة جنوب افريقيا، 
يف وفاة ما ال يقل عن 22 �صابا عرث عليهم داخل حانة �صهرية يف 
بلدة �صاحلية �صرقي البالد بح�صب م�صوؤويل ال�صحة يف املقاطعة 

والرئا�صة.
االإذاع���ة  هيئة  ذك���رت  ل��الأن��ب��اء،  روي���رتز  وك��ال��ة  وبح�صب 
تدافع  عن  نتجت  الوفيات  اأن  )�صابك(  احلكومية  والتلفزيون 
للوفاة ال  ال�صبب الدقيق  التفا�صيل الأن  حمتمل لكنها مل تذكر 
يزال جمهوال. فيما �صيتم نقل اجلثث اإىل م�صرحة الوالية حيث 
من املتوقع اأن ي�صاعد االأقارب يف حتديد هوية ال�صحايا، ح�صبما 
مقاطعة  يف  ال�صحة  اإدارة  با�صم  املتحدثة  مانانا،  �صياندا  قالت 

كيب ال�صرقية.

تعرض معسكر تركي في األراضي 
العراقية لهجوم صاروخي

  
*بغداد 

هاجمت جماعة م�صلحة، االأحد مع�صكر زيلكان �صمال العراق 
بق�صف �صاروخي.

اإن  �صحفي  بيان  خالل  نينوى  يف  العراقية  ال�صرطة  وقالت 
تتواجد  الذي  زيلكان  مع�صكر  اليوم  ا�صتهدف  �صاروخيا  هجوما 
�صقطا  �صاروخن  اأن  م�صيفة  �صنوات،  منذ  تركية  ق��وات  فيه 
قرب قرية كويداد من دون حتديد اجلهة امل�صلحة التي نفذت 

الهجوم.
التابع  زليكان  مع�صكر  يف  تتواجد  تركية  ق��وات  اأن  يذكر 
ملدينة بع�صيقة �صمال �صرق املو�صل مركز نينوى 600كلم �صمال 
بغداد، ما ت�صبب بخالف بن اأنقرة وبغداد يف ال�صنوات اخلم�س 

االأخرية.

هزة أرضية تضرب مناطق 
جزائرية.. والرئيس يعلق

*اجلزائر 
قالت و�صائل اإعالم جزائرية ر�صمية، اإن هزة اأر�صية قوتها 
5.1 درجات على مقيا�س ريخرت �صربت مناطق يف والية وهران، 

�صمال غربي البالد.
املحلي  بالتوقيت   20:17 ال�صاعة  ح��دود  يف  الهزة  وقعت 
)1917 بتوقيت غرينت�س(، وكان مركزها على بعد 12 كيلومرتا 
مركز  عن  نقال  تقارير  ذك��رت  ح�صبما  قديل،  منطقة  �صمايل 

اأبحاث الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.
ونقل تلفزيون النهار اجلزائري عن احلماية املدنية لوالية 

وهران، اأن الهزة االأر�صية مل تت�صبب يف اأي خ�صائر ب�صرية.
 وعلى اأثر الهزتن االرتداديتن ت�صدعت منازل يف منطقة 
احلماية  ح�صب  وه��ران  مدينة  �صرقي  كلم   40 بعد  على  اأرزي��و 

املدنية.
تويرت:  على  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س  وكتب 
“ال�صالمة واالأمان بحول اهلل لوهران واأهلها، من كل �صر وباأ�س، 

بعد هذه الهزة االأر�صية«.

الخرطوم تعلن “إعدام” جيش 
إثيوبيا 7 جنود سودانيين ومدنيا

*اخلرطوم 
اجلي�س  اأن  االثنن،  ليلة  بيان  يف  ال�صوداين،  اجلي�س  اأعلن 
االإثيوبي »اأعدم« �صبعة من جنود �صودانين ومدنيا كانوا اأ�صرى 
لديه منذ اأ�صهر. وقال اجلي�س ال�صوداين يف بيانه: “ قام اجلي�س 
اأ�صرى  كانوا  ومواطن  �صودانيون  جنود  �صبعة  باإعدام  االإثيوبي 
االأ�صخا�س  جثث  بعر�س  قامت  اإثيوبيا  اأن  م�صيفا  لديهم”، 
ال�صوداين  اجلي�س  وتعهد  اجلمهور.  على  اإعدامهم  مت  الذين 
“باأن هذا املوقف الغادر لن مير بال رد، و�صرتد على هذا الت�صرف 
اجلبان مبا ينا�صبه، فالدم ال�صوداين غال، دونه املهج واالأرواح«.

“ت�صرف  باأنه  احل��ادث  بيانه  يف  ال�صوداين  اجلي�س  وو�صف 
ي��ت��ن��ايف م��ع ك��ل ق��وان��ن واأع�����راف احل���رب وال��ق��ان��ون ال���دويل 

االإن�صاين”. ومل تعلق ال�صلطات االإثيوبية بعد على ما جرى.
وت�صاعدت التوتر بن ال�صودان واإثيوبيا يف ال�صنوات االأخرية، 
ب�صبب تداعيات ال�صراع يف منطقة تيغراي، �صمايل اإثيوبيا، وبناء 

اإثيوبيا �صدا عمالقا للطاقة الكهرومائية على النيل االأزرق.

*تونس
عاودت »الذئاب املنفردة« عملياتها داخل 
تون�س من جديد يف حماولة ال�صتهداف اأحد 
املقرات احل�صا�صة يف العا�صمة، بعد فرتة من 
اخلمول اأرجعها حمللون اإىل الو�صع ال�صيا�صي 
تت�صع  اأن  م��ن  حت��ذي��رات  و���ص��ط  ال��ب��الد،  يف 
العمليات خالل الفرتة املقبلة �صمن حماوالت 

اإف�صال اخلطوات ال�صيا�صية للرئي�س.
وزارة  با�صم  الر�صمية  املتحدثة  وك�صفت 
عن  اخلليفي،  ف�صيلة  التون�صية  الداخلية 
ورود معلومات موؤكدة تثبت وجود خمططات 
ال�صتهداف حياة الرئي�س قي�س �صعّيد، اإ�صافة 
اإىل اإحباط خمطط اإرهابي وتوقيف عن�صر 
العملية  بتنفيذ  �صيقوم  كان  منفرد”  “ذئب 
تون�س  يف  احل�صا�صة  امل��ق��رات  اأح���د  اأم����ام 
الواقعة قبل نحو �صهر من  العا�صمة. وتاأتي 
�صمن  املقبل  يوليو   25 يف  املقرر  اال�صتفتاء 

خارطة طريق و�صعها �صعّيد يوم 13 دي�صمرب 
بعد  للبالد  جديدا  م�صتقبال  تر�صم  املا�صي، 
عمل  جتميد  �صملت  التي  يوليو   25 ق��رارات 

الربملان واحلكومة.
املنفردة”،  “الذئاب  عودة  اأ�صباب  وحول 
عمر،  ب��ن  ج��م��ال  التون�صي  ال�صحفي  ق���ال 
ق��رب  م��ع  ع�صيبة  ب��ف��رتة  مت��ر  “البالد  اإن 

نهاية  �صيكتب  الذي  الد�صتور  على  اال�صتفتاء 
حقبة االإخوان فعليا، ويجب على ال�صلطات اأن 
تكون على اأهبة اال�صتعداد لردات فعل غادرة 
اخلطوات  الإف�صال  االإرهابية  التنظيمات  من 

ال�صيا�صية للرئي�س«.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ع��م��ر  ب��ن  واأ����ص���اف 
عن  الداخلية  وزارة  “اإعالن  اأن  عربية”، 
خم��ط��ط ال���ص��ت��ه��داف رئ��ي�����س ال��ب��الد ي��اأت��ي 

البالد.  عمر  م��ن  االأه��م��ي��ة  بالغ  توقيت  يف 
و�صرب  العنف  نحو  تون�س  ج��ر  ي��ح��اول��ون 

االإ�صالحات ال�صيا�صية ون�صر الفو�صى«.
 واأ�صار اإىل اأن “اإزاحة من�صوبي االإخوان يف 
خا�صة  االإخوان  اأزعجت  ال�صيادية  ال��وزارات 
مع فتح ملفاتهم واالنطالق يف املحا�صبة، ومع 
اإرباك  م�صاعي  �صتزداد  عليهم  ال�صغط  زيادة 

االأو�صاع«.

*بغداد
ي�صتمر ر�صد حاالت جديدة ملر�صي احلمى 
اأعلنت  حيث  العراق،  يف  والكولريا  النزفية 
اإ�صابات   6 ت�صجيل  ال�صبت،  ال�صحة،  وزارة 

جديدة وحالة وفاة.
�صيف  ال����وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث  وك�صف 
النزفية  باحلمى  االإ�صابات  جمموع  اأن  البدر 
 36 بينها  من  حالة،   214 بذلك  بلغ  بالعراق 
واجلزارين  املا�صية  مربي  على  و�صدد  وف��اة، 
بوجوب اأخذ االإجراءات االحرتازية خا�صة 
اإىل  واالنتباه  االأ�صحى،  عيد  حلول  قرب  مع 
احل��رارة  درج��ة  ارتفاع  بينها  من  االأع��را���س 
اأن  اإىل  م�صريا  املعوي،  واملغ�س  اجل�صد  واآالم 
من  االأعرا�س  هذه  مع  للم�صت�صفى  “اللجوء 
املمكن اأن يوؤدي لل�صفاء �صريعا قبل اأن تتطور 

ملرحلة حدوث نزيف وهي االأخطر«.
قد  العراقية  ال�صحة  وزارة  كانت  كما 
االإ�صابات  عدد  ارتفاع  عن  اجلمعة،  اأعلنت 
موؤكدة، بعد ت�صجيل  اإىل 19 حالة  بالكولريا 
4 ح����االت ج���دي���دة. وق����ال ال��ب��در ل��وك��ال��ة 
 3 ت�صجيل  “مت  اإنه  )واع(،  العراقية  االأنباء 
حاالت جديدة يف كركوك وواحدة يف دياىل 
بالكولريا، مما رفع العدد الكلي اإىل 19 حالة 
موؤكدة«. ويحذر خرباء �صحيون من اأن تف�صي 

مثل هذه االأوبئة يف وقت واحد �صيثقل كاهل 
زيادة  يف  وي�صهم  العراق،  يف  ال�صحي  القطاع 
ع��ودة  ع��ن  احل��دي��ث  و���ص��ط  ع��ل��ي��ه،  ال�صغط 
االإ�صابة  حاالت  ت�صجيل  يف  ن�صبيا  االرتفاع 

بفريو�س كورونا يف البالد.
وترتفع االأ�صوات املطالبة بت�صافر اجلهود 
االأوب��ئ��ة  ه��ذه  ملواجهة  واالأه��ل��ي��ة  الر�صمية 
حال  يف  عليها،  وال�صيطرة  منعها  ميكن  حتى 
االلتزام بقواعد النظافة العامة وال�صخ�صية 
وت�صديد اآليات الرقابة والفح�س على م�صادر 
تربية  م��زارع  وعلى  وال��غ��ذاء،  ال�صراب  مياه 
وبيع  الع�صوائي  الذبح  ظاهرة  ومنع  املوا�صي، 
العامة  الطرقات  اأر�صفة  على  امللوثة  اللحوم 
النزفية  احلمى  وتنتقل  ترخي�س.  دون  من 
اإىل  امل�صابة  احليوانات  من  عادة  الفريو�صية 
وب�صبب  واللحوم،  امللوثة  الدماء  عرب  الب�صر 
ال�صحية  االحرتازات  و�صعف  الرقابة  غياب 
وال�صوابط الوقائية يف عمل اجلزارات، وذبح 
ورقابة،  فح�س  دون  من  املري�صة  احليوانات 

حيث ينت�صر املر�س ب�صكل اأو�صع نطاقا.
اللحم  طبخ  اإن  مي��وت  الفريو�س  اأن  وم��ع 
امللوث بالفريو�س ب�صكل جيد، فاإنه قد ينتقل 

حتى عرب دم احليوانات امل�صابة.
الفريو�س قد ينتقل  اأن  ويحذر اخلرباء من 

طريق  ع��ن  خا�صة  الآخ���ر،  اإن�����ص��ان  م��ن  اأي�����ص��ا 
�صوائل  وخمتلف  اللعاب  اأو  اجلن�صي  االت�صال 
اجل�صم. وتنت�صر احلمى النزفية الفريو�صية عن 
طريق خمالطة احليوانات اأو التعر�س حل�صرات 
التي  الفريو�صات  وتعي�س  ب��ال��ع��دوى،  م�صابة 
ت�صبب االإ�صابة باحلمى النزفية الفريو�صية يف 
العديد من العوائل احليوانية، وت�صمل يف الغالب 
البعو�س والقوار�س واخلفافي�س. وت�صمل بع�س 
اأنواع احلمى النزفية الفريو�صية، حمى ال�صنك 
ماربورغ  وحمى  ال�صا  وحمى  االإي��ب��وال  وحمى 
م�صاهد  ع���ادة  وتنت�صر  ال�����ص��ف��راء.  واحل��م��ى 
املوا�صي املذبوحة املعلقة يف العديد من االأماكن 
تتقاطر  والدماء  العراقية،  العامة  والطرقات 
هذه  تباع  حيث  حولها،  حتوم  واحل�صرات  منها 
بال  خمتلفة  الأمرا�س  وامل�صببة  امللوثة  اللحوم 
منظمة  وف��ق  الكولريا،  اأم��ا  قيود.  اأو  �صوابط 
ال�صراوة،  �صديد  مر�س  فهي  العاملية،  ال�صحة 
حاد،  باإ�صهال  االإ�صابة  يف  يت�صبب  اأن  وميكن 
اأيام  و5  �صاعة   12 بن  ترتاوح  فرتة  وي�صتغرق 
تناوله  عقب  املري�س  على  اأعرا�صه  تظهر  لكي 
وت�صيب  ملوثة،  مياه  �صربه  اأو  ملوثة  اأطعمة 
�صواء  حد  على  والبالغن  االأط��ف��ال  الكولريا 
اإن  �صاعات  اأن تودي بحياتهم يف غ�صون  وميكن 

مل ُتعالج.

»الذئاب المنفردة« تعوي 
مجددا في تونس.. لماذا اآلن؟

إصابات الحمى النزفية والكوليرا 
ترتفع في العراق.. حصيلة جديدة

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
العرب  ك��اأ���س  بطولة  قرعة  و�صعت 
الثامنة لل�صباب، التي �صحبت اليوم االأحد 
منتخب  ال�صعودية،  ال��دم��ام  مدينة  يف 
جانب  اإىل  الثانية،  املجموعة  يف  االأردن 

االإمارات واليمن.
خ��الل  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�صات  وت��ق��ام   
ال��ف��رتة م��ن 20 ي��ول��ي��و/ مت���وز ح��ت��ى 6 
اغ�����ص��ط�����س/اآب امل��ق��ب��ل��ن، مب��دي��ن��ة اأب��ه��ا 

ال�صعودية، ومب�صاركة 18 منتخبا.
  و�صمت املجموعة االأوىل: ال�صعودية، 
باملجموعة  حل  فيما  العراق،  موريتانيا، 

الثالثة : اجلزائر، لبنان، ليبيا.
م�صر،  الرابعة:  املجموعة  يف  وجاء   
اخلام�صة:  و���ص��م��ت  ال�����ص��وم��ال،  ع��م��ان، 
تون�س، البحرين، جيبوتي، فيما ا�صتقر يف 

ال�صاد�صة: املغرب، ال�صودان، فل�صطن
اإ�صالم  االأردين  املنتخب  مدرب  وقال   
حيث  م��ن  م��ت��وازن��ة  “القرعة  ذي��اب��ات: 
مواجهة  لنا  �صبق  وق��د  الفني،  امل�صتوى 
لل�صباب  اآ�صيا  غرب  مناف�صات  يف  االإمارات 

بالعراق«.
واأ�صاف يف ت�صريحات للموقع الر�صمي 
البطولة  هذه  “تعترب  االأردين:  لالحتاد 
انطالق  قبيل  مهمة  ا�صتعدادية  حمطة 
الت�صفيات القارية �صبتمرب/ اأيلول القادم 

باالأردن«.
تق�صيم  مت  البطولة،  نظام  وبح�صب   
يقام  بحيث  جم��م��وع��ات،   6 على  ال��ف��رق 
مرحلة  من  ال��دوري  بنظام  االأول  ال��دور 
اإىل  جمموعة  كل  بطل  ويتاأهل  واح��دة، 
املركز  يحتالن  منتخبن  اأف�صل  جانب 
الثاين اإىل الدور ربع النهائي من البطولة.      

*وكاالت
علم كووورة اأن اإدارة الن�صر ال�صعودي، يف طريقها لت�صريح 

جميع االأجانب با�صتثناء حمرتف اأجنبي واحد فقط.
الن�صر اجلديد،  فاإن مدرب  لكووورة  مل�صادر خا�صة  ووفقا   
املهاجم  عن  اال�صتغناء  يعار�س  ال  جار�صيا،  رودي  الفرن�صي 
الكامريوين فين�صينت اأبوبكر، واجلناح االأي�صر االأوزبكي جالل 
الدين م�صاريبوف، اإما باإعارتهما اأو بنظام االنتقال الكامل، يف 
مقابل االإبقاء على هداف الفريق، الربازيلي اأندر�صون تالي�صكا.  
واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن جار�صيا يرى اأن تواجد الثنائي تالي�صكا 
الواجبات  ح�صاب  على  يكون  قد  واحدة،  ت�صكيلة  يف  واأبوبكر 
واأداء  ال�صغط  عملية  يف  الالعبن  �صعف  ظل  يف  الدفاعية، 
االأدوار الدفاعية ، لذلك ال يعار�س بيع الالعب الكامريوين .  
ومتلك اإدارة الن�صر عدة عرو�س خليجية للثنائي الكامريوين 
واالأوزبكي، لكنها ف�صلت ا�صتخراج تاأ�صريات لالعبن لاللتحاق 
النهائي حيال  القرار  اإ�صبانيا حلن اتخاذ  الفريق يف  مبع�صكر 

ا�صتمرارهما من عدمه.
اجلزيرة  ناديي  من  باهتمام  االأوزب��ك��ي  الالعب  ويحظى 
خدمات  ك�صب  يريدان  حيث  االإماراتين،  دبي  اأهلي  و�صباب 
اأن  ينتظر  حيث  ال�صيفي،  ال�صوق  خ��الل  االأوزب��ك��ي  ال��دويل 
يقدما عر�صيهما يف غ�صون اأيام قليلة، ومعرفة رد الن�صر، قبل 
يف  البقاء  اأو  الرحيل  ميانع  ال  بدوره  الذي  الالعب  خماطبة 

�صفوف النادي العا�صمي.
ويدخل  واح��د،  ملو�صم  الن�صر  مع  م�صاريبوف  عقد  وميتد   
الفرتة احلرة التي ت�صمح له بالتوقيع مع اأي ناد دون الرجوع 

لناديه االأ�صلي، يف يناير/كانون الثاين املقبل.
اأن االإدارة الن�صراوية تف�صل  اإىل   واأ�صارت امل�صادر ذاتها، 
اجلديد،  امل��درب  بيد  الرحيل  قرار  وترك  الدين  جالل  بقاء 
املقبل،  للمو�صم  التح�صريي  املع�صكر  يف  الفريق  �صيقود  الذي 

و�صيتخذ حينها قراره النهائي.

والوحدات يتراجع

الفيصلي ينقض على الصدارة..  *وكاالت
ا�صتقالته  �صالح،  ديان  القدم  لكرة  معان  لفريق  الفني  املدير  قدم 
من من�صبه، عقب اخل�صارة اأمام فريق مغري ال�صرحان بنتيجة 1-3 يف 
املباراة التي جرت اخريا، �صمن مناف�صات دوري املحرتفن لكرة القدم.

وقال رئي�س نادي معان ماجد اخلوالدة، اإن املدرب ديان �صالح، قدم 
اأمام مغري  الكبرية  بعد اخل�صارة  من�صبه،  واأعلن تنحيه عن  ا�صتقالته 

ال�صرحان.
اأن  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  اخلوالدة  وك�صف 
املر�صحة خلالفة  االأ�صماء  للبحث يف  �صيعقد اجتماعا  االإدارة  جمل�س 

ديان �صالح يف تدريب الفريق.
و�صدد رئي�س نادي معان، على اأن طموح فريقه يتمثل يف احلفاظ 
على مقعده بدوري املحرتفن، وجتنب الهبوط للدرجة االأوىل، الفتا 
النادي تلعب دورا مهما يف تراجع  التي يعي�صها  املالية  اأن االأزمة  اإىل 

الفريق.

*وكاالت
ارتبط ا�صم اأكرث من جنم بالرحيل عن فريقه، هذا ال�صيف، مثل 

الربتغايل كري�صتيانو رونالدو والربازيلي نيمار دا �صيلفا.
وبح�صب �صحيفة “ال جازيتا ديلو �صبورت” االإيطالية، ما زال روما 

يحلم بالتعاقد مع رونالدو، لقيادة الفريق يف املو�صم املقبل.
واأ�صافت ال�صحيفة اأن اهتمام مان�ص�صرت يونايتد بالتعاقد مع نيمار، 

قد يكون مبثابة مفتاح انتقال كري�صتيانو رونالدو اإىل روما.
اأولد  يف  الطموح  قلة  من  غا�صبا  زال  ما  رونالدو  اأن  اإىل  واأ�صارت 

ترافورد، وغري معجب بالتعاقد مع املدرب اجلديد، اإريك تن هاج.
ومع ذلك، فاإن مان�ص�صرت يونايتد م�صمم على بقاء “الدون”، خا�صة 

بعدما خ�صر �صفقة داروين نونيز ل�صالح ليفربول.
الفرن�صية،  كارلو”  مونت  “راديو  اإذاع��ة  ت�صري  الوقت،  ذات  ويف 
اإىل احتمال رحيل نيمار اإىل �صفوف ال�صياطن احلمر، يف ظل تدهور 

عالقته مب�صوؤويل باري�س �صان جريمان
ويف حال حدوث ذلك، قد يتم فتح باب الرحيل اأمام رونالدو، وهو 
ديلو  جازيتا  ل”ال  وفقا  ب�صدة،  االإيطالية  العا�صمة  نادي  يتمناه  ما 

�صبورت”.

*وكاالت
اأعلن نادي اجلليل التعاقد مع املهاجم الدويل ركان اخلالدي ليمثل 

الفريق بدوري الدرجة االوىل.
ويعترب اخلالدي مك�صبا لفريق اجلليل يف ظل ما يتمتع به من خربة 

دولية وقدرات تهديفية كبرية.
توج  باأنه  علما  املحرتفن،  لدوري  ال�صريعة  العودة  اجلليل  وياأمل 
على  النهائية  املباراة  يف  فوزه  بعد  االحتاد  درع  بلقب  املا�صي  املو�صم 

الوحدات بركالت الرتجيح.
الن�صامى  منتخب  ومثل  الرمثا  مع  م�صريته  اخلالدي  وب��داأ 
ومن�صية  ومعان  و�صحاب  االأهلي  لفرق  لعب  كذلك  �صنوات،  لعدة 
ال��رائ��د  يف  اح��رتاف��ي��ة  جت��رب��ة  وخ��ا���س  واجل��زي��رة،  ح�صن  بني 

. ي د ل�صعو ا

*وكاالت
مع  للتعاقد  بر�صلونة،  اإىل  املقدم  عر�صه  يونايتد  مان�ص�صرت  رفع 
الهولندي فرينكي دي يوجن العب خط و�صط الفريق الكتالوين، خالل 

�صوق االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
ون�صر فابريزيو رومانو، عرب ح�صابه ال�صخ�صي على موقع التوا�صل 
“مان�ص�صرت يونايتد دائًما يف ات�صاالت مبا�صرة  “تويرت”:  االجتماعي 
قيمته  يبلغ  الناديان  يناق�صه  الذي  احلايل  والعر�س  بر�صلونة،  مع 

حوايل 65 مليون يورو«.
بر�صلونة  رف�س  بعدما  تقدميه  مت  احل��ايل  “العر�س  واأ���ص��اف: 

العر�س ال�صابق بقيمة 60 مليون يورو«.
ال��الع��ب  ج��ان��ب  م��ن  تغيري  اأي  ي��وج��د  ال  االآن  “حتى  واأمت: 

ووكالئه«.
اأياك�س  وكان بر�صلونة قد �صم دي يوجن يف عام 2019، قادما من 
اأم�صرتدام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو، باالإ�صافة اإىل 11 مليونا 

كمتغريات.

*وكاالت
اأن عامل  �صيتي،  مان�ص�صرت  لنادي  العام  املدير  �صوريانو،  اأكد فريان 
الن�صخة  يف  مدريد  ري��ال  حققه  ال��ذي  النجاح  يف  دورا  لعب  احل��ظ 
املا�صية من بطولة دوري اأبطال اأوروبا، حيث قلب املريينجي الطاولة 

على بطل اإجنلرتا يف ن�صف النهائي.
»يتحدثون عن   :»Dr. Footbal»وقال �صوريانو يف ت�صريحات ل
حالفه  احلظ  اإن  القول  العدل  من  اأن��ه  واأعتقد  مدريد،  ري��ال  جناح 
�صان  باري�س  اأمام  اخل�صارة  مدريد(  )ريال  ا�صتحق  لقد  ال�صيء.  بع�س 

جريمان وت�صيل�صي ومان�ص�صرت �صيتي وليفربول«.
ريال  العبي  اأف�صل  اأحد  كان  بوتراجينيو،  اإمييليو  اأن  واأ�صاف   
اأوروبا  بكاأ�س  التتويج  دون  اعتزل  ذلك  ورغم  التاريخ،  يف  مدريد 
التي  ال�صعوبة  اإىل  م�صريا  القدمي(،  مب�صماها  )الت�صامبيونزليج 
يف  االأوىل  للمرة  ال��ق��اري  باللقب  الظفر  يف  “ال�صيتي”  ت��واج��ه 

تاريخه.
عليها،  احل�صول  نود  اإ�صافية  بطولة  االأبطال  “دوري  واأ�صاف:   
لكننا ندرك اأنها تتوقف على قليل من احلظ، لذا نحن ل�صنا مهوو�صن 
بها. ال يتذكر اجلمهور اأن ريال مدريد كان لديه فريقا رائعا يف نهاية 
بوتراجينيو،  لديه  وكان  التاريخ،  يف  الفرق  اأف�صل  اأحد  الثمانينيات، 

ورغم ذلك مل يتمكن من التتويج بها«.
جوارديوال،  بيب  االإ�صباين  بقيادة  الفريق  اأداء  �صوريانو  ويقيم 
وفقا للنتيجة النهائية التي يحققها يف الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة 

القدم )الربميريليج(.
لي�صت  “الت�صامبيونزليج  قائال:  حديثه  �صوريانو  واختتم 
عددا  البطولة  ت�صمل  دورا.  بها  يلعب  احلظ  الأن  اأهدافنا  نواة 
ن�صف  يف  كما  باأحدها  م�صتواك  يرتاجع  وقد  املباريات،  من  قليال 
يفوز  الذي  هو  االأف�صل  الفريق  خارجها.  نف�صك  وجتد  النهائي 

بالدوري”.

منتخب الناشئين وصيفا في 
المجموعة األولى ببطولة غرب آسيا

*وكاالت
يف  الثاين  املركز  يف  القدم،  لكرة  للنا�صئن  الوطني  املنتخب  حل 
املجموعة االأوىل، ببطولة غرب اآ�صيا املقامة حاليا يف مدينة العقبة.
اأم�س  ليلة  خ�صارته  بعد  الثاين،  للمركز  املنتخب  احتالل  وجاء 

ال�صبت، اأمام نظريه العراقي بنتيجة 2-0.
ب�6  املنتخب يف و�صافة ترتيب املجموعة  ا�صتقر  النتيجة،  وبهذه 
النهائي  ن�صف  ال��دور  يف  ليواجه   ،)9( العراق  املت�صدر  خلف  نقاط 

مت�صدر املجموعة الثانية.
و�صمن نف�س املجموعة، تغلب املنتخب اليمني على نظريه العماين 

4-0، لي�صتقر ثالثا ب� 3 نقاط.
فيما   ،0-1 فل�صطن  على  الكويت  فاز  الثانية،  املجموعة  وحل�صاب 

تفوقت �صوريا على لبنان بذات النتيجة.
لتحديد  الثانية،  للمجموعة  النهائي  الرتتيب  املنتخب  وينتظر 
ن�صف  ال��دور  �صمن  الثالثاء،  م�صاء  �صيواجهه  ال��ذي  الفريق  هوية 

النهائي، حيث تت�صدر �صوريا ب� 6 نقاط اأمام لبنان والكويت )3(.

*وكاالت
اأحمد  االأردين  احلكم  ال��ق��دم،  لكرة  االآ�صيوي  االحت��اد  اختار   
ال�صابعة لكاأ�س االحتاد  اإدارة مباريات املجموعة  في�صل للم�صاركة يف 

االآ�صيوي 2022.
الفرتة  خالل  اإندوني�صيا  يف  ال�صابعة  املجموعة  مناف�صات  وتقام 
اإندوني�صيا،  من  يونايتد  بايل  اأندية،  وت�صم  24-30 حزيران احلايل، 

وفي�صاخا من كومبوديا، وكايا من الفلبن، وكيداه دارول من ماليزيا.
للم�صاركة  االأردن��ي��ن،  للحكام  االآ�صيوي  االحت��اد  اختيار  وياأتي 
ال�صمعة  ظل  يف  القارة  م�صتوى  على  االأهم  البطوالت  مباريات  باإدارة 

الطيبة التي يتمتع بها احلكم االأردين على م�صتوى العامل.

*وكاالت
�صارك املدير الفني للمنتخب الوطني الألعاب القوى جا�صر نويران 
االجتماع  يف  االأح��د،  اخلواجا،  ونا�صر  احلرا�صي�س  حممد  واملدربان 
الدولية الألعاب  تون�س  لبطولة  الر�صمي  االإنطالق  ي�صبق  الذي  الفني 

القوى.
للجنة  االإعالمي  املركز  مع  تون�س  من  حديثه  خالل  نويران  وبن 
الباراملبية االأردنية اأن ممثلي االأردن اأن�س عنانزة )فئة 55( �صيفتتح 
يليه  اجللة،  رمي  مب�صابقة  املقبل  االإثنن  ع�صر  االأردنية  امل�صاركة 

العداء نبيل املقابلة )فئة 12( حيث �صي�صارك يف �صباق 1500 جري.
ويرتاأ�س نائب رئي�س اللجنة الباراملبية االأردنية �صليمان الرو�صان 
الوفد امل�صارك بالبطولة الذي يتكون من املدير الفني جا�صر نويران، 
العبن   7 اإىل  اإ�صافة  احلرا�صي�س  وحممد  اخلواجه  نا�صر  واملدربن 
اأ�صعد”،  و”اأُبي  الهندي،  واأحمد  املقابلة،  ونبيل  جلهم،  حممد  هم: 

واأن�س عنانزة، وعبداهلل القهوجي، وح�صام اخلطيب.

*وكاالت
غادر املنتخب الوطني للنا�صئات لكرة ال�صلة، مناف�صات بطولة اآ�صيا 

حتت 16 عاما لل�صيدات.
ثالث  يف  االأح��د  لبنان  اأم��ام  خ�صارته  بعد  الوطني  املنتخب  وودع 
حل�صاب  اقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف   ،56 مقابل  نقطة  ب���60  مبارياته 
بالعا�صمة  لل�صباب  احل�صن  مدينة  يف  واملقامة  الثانية،  املجموعة 

عمان.
ب�77  ال�صبت  ام�س  كازاخ�صتان  امام  خ�صر  الوطني  املنتخب  وكان 
ب�68  اإي��ران  امام  املا�صية  اجلمعة  يوم  وخ�صر  كما   ،56 مقابل  نقطة 

مقابل 41 نقطة.

االتحاد اآلسيوي يختار 
الحكم األردني فيصل إلدارة 

مباريات بكأس االتحاد

عنانزة والمقابلة يفتتحان 
المشاركة األردنية ببطولة تونس 

الدولية أللعاب القوى

منتخب ناشئات تحت 16 عاًما لكرة 
السلة يودع بطولة كأس آسيا

النصر يسرح جميع 
أجانبه باستثناء واحد

مدرب األردن: قرعتنا متوازنة 
في كأس العرب للشباب

*وكاالت
حّلق الفي�صلي ب�صدارة دوري املحرتفن 
مع  الديربي  قمة  ح�صم  حيث  االأردين، 
الوحدات، وفاز عليه بهدف ثمن، مع ختام 

اجلولة الثامنة للبطولة.
الثاين  للمركز  اإرب��د  احل�صن  وتراجع 
ت���ع���ادل مع  ب��ع��دم��ا  ن��ق��ط��ة  ب��ر���ص��ي��د 16 
اجلزيرة )2-2(، فيما تقدم �صباب االأردن 
للمركز الثالث بر�صيد 13 نقطة بعد فوزه 

على الرمثا بثالثية دون رد.
ال��راب��ع  للمركز  ال��وح��دات  وت��راج��ع 
بر�صيد 11 نقطة ولديه موؤجلن اأمام مغري 
ال�صرحان و�صباب العقبة، فيما تذيل معان 
ترتيب الفرق بر�صيد 6 نقاط بعدما خ�صر 

اأمام مغري ال�صرحان )3-1(.
االأرق���ام  اأب���رز  “كووورة  وي�صتعر�س 

واملحطات كالتايل:
- فرق الفي�صلي واحل�صن اإربد و�صباب 

العقبة مل تخ�صر اأي مباراة حتى االآن.
اخل�صارة  م���رارة  ال��وح��دات  ت���ذوق   -
غرميه  ي��د  على  البطولة  يف  ل��ه  االأوىل 

التقليدي الفي�صلي.
- يعترب الفي�صلي االأكرث حتقيقًا للفوز 
وال�صلط  معان  يفز  مل  فيما  مرات”   5“

واجلزيرة اإال مبباراة واحدة.
- يعترب �صباب االأردن االأقوى هجوميا 
ب�14 هدفا، ويعد ال�صلط االأ�صعف حيث مل 

ي�صجل �صوى 4 اأهداف.
دفاعيا  االأقوى  والوحدات  الفي�صلي   -
حيث مل ت�صتقبل �صباك كل منهما �صوى 3 
اأهداف، فيما يعترب ال�صريح االأ�صعف )15 

هدفا(.

االأكرث تعاداًل  الفريق  العقبة  �صباب   -
)5 مباريات(، ويعد �صباب االأردن و�صحاب 
كل  تعادل  حيث  تعاداًل  االأق��ل  وال�صريح 

منهم يف لقاء واحد.
 18 ت�صجيل  الثامنة  اجلولة  �صهدت   -
مع  مقارنة  واح��د  ه��دف  من  باأكرث  هدفا، 
االأه��داف  عدد  لريتفع  ال�صابعة،  اجلولة 

اإىل 106 اأهداف يف 46 مباراة.
- ال�صوري حنا حطاب اأول حكم اأجنبي 
بن�صخته  املحرتفن  دوري  يف  مباراة  يقود 
قيادته  بف�صل  باالإ�صادة  وحظي  احلالية، 

اجليدة لقمة الفي�صلي والوحدات.

 مطاردة قوية
حافظ مهاجم �صباب االأردن الربازيلي 
دوجال�س على �صدارة الهدافن ب�5 اأهداف 
اجلولتن  يف  الت�صجيل  ع��ن  غيابه  رغ��م 

ال�صابعة والثامنة.
ج���اء يف امل���رك���ز ال���ث���اين حم��م��د اأب���و 

عرقوب )ال�صريح( بر�صيد )4( اأهداف.
و�صجل )3( اأهداف كل من: الكولومبي 
عبيد  و�صليم  )�صحاب(  كالديرون  دييجو 
)احل�صن  ماهر  حجازي  االأرن(،  )�صباب 
)مغري  ال��ع�����ص��ران  ب�صري  واأح��م��د  اإرب����د(، 

ال�صرحان(.
احلاج  خ�صر  من:  كل  هدفن  واأح��رز   
الدردور  وبكر كلبونة )اجلزيرة(، حمزة 
الكاأ�س  اأبو  الرحمن  وعبد  ذيابات  وب�صار 
احل��اج  وع���ارف  حممود  معاذ  )ال��رم��ث��ا(، 
وحممد  ال�صناينة  اأم���ن  )ال�����ص��ري��ح(، 
ال��ع��ك�����س وال��ُع��م��اين ح���امت ال��رو���ص��ي��دي 

)الفي�صلي(.

وف���ار����س غ��ط��ا���ص��ة و���ص��ي��ف دروي�����س 
)احل�صن اإربد(، الغاين حممد اأن�س وخالد 
فرج  )ال��وح��دات(،  طه  اأب��و  ومهند  ع�صام 
املزيني واجلزائري اأ�صامة عقار واأحمد اأبو 
حالوة )�صباب العقبة( وحممد اجلوهري 
وزيد  الرياالت  و�صيم  ال�صرحان(،  )مغري 
اأبو عابد وخالد الدردور )�صباب االأردن(، 

وخلدون خزام )معان(.
حمي�صن  من:  كل  واح��دا  هدفا  و�صجل 
)�صباب  فارجا�س  كري�صتيان  و  جبلة  اأب��و 
�صعادة  وابراهيم  اللحام  م�صعب  العقبة(، 
العطار  اهلل  وع��ب��د  خ��ي��زران  اأب���و  ورواد 
اإربد(، علي  اأوبيزور )احل�صن  وكري�صتيان 
اأبو عبطة ومعاذ العجلوين وعدي اأرقيبات 

)ال�صريح(.
وب����راء م��رع��ي وي��و���ص��ف ال��روا���ص��دة 
وح�صام  �صديفات  اأح��م��د  )الفي�صلي(، 
اأبو  واأحمد  ه�صه�س  اأب��و  و�صهيب  الزيود 
زيتون  اأبو  وكرمي  عبيدات  ومعتز  �صعليك 
وعلي  احل��وراين  هادي  ال�صرحان(،  )مغري 
وال�صنغايل  احل���راوي  وح�صان  العزايزة 

كوليبايل )الرمثا(.
وحم��م��د ط��ن��و���س وامل�������ص���ري اأح��م��د 
���ص��م�����س ال���دي���ن وحم���م���د ك���ل���وب وع��ب��د 
اهلل ذي���ب )ال�����ص��ل��ط(، خ��ال��د ال��رداي��دة 
)معان(،  الغرابلة  ويزن  الرواد  وابراهيم 
وها�صم  ال�صيفي  وح��م��زة  البا�صا  حممد 
عبيدات  ح�صن  جامو�س  وعامر  مبي�صن 
و�صند  عثماين  ال��ربازي��ل��ي  )اجل���زي���رة(، 
اأحمد  )�صحاب(،  جمال  وحممود  جعارة 

�صمري)الوحدات(.
- خطاأ يف مرماه: اأي�صر �صباح )معان(.

مدرب فريق معان يستقيل بعد 
الخسارة بدوري المحترفين

نيمار أمل روما 
في استقطاب رونالدو

الجليل يتعاقد مع الخالدي

مانشستر يونايتد يرفع 
عرضه لضم دي يونج

مانشستر سيتي: الحظ لعب 
دورا في نجاح ريال مدريد قاريا

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*عمان 
وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  يف  وق���ع 
�صركة  مع  اتفاقية  على  االثنن،  ال��دويل 
ري��ادي��ة  تنموية  م��ب��ادرات  الإط���الق  زي��ن 
�صتعمل على توفري ما ال يقل عن 52 فر�صة 
عمل جديدة لل�صباب وال�صابات االأردين يف 
اطار  يف  وذلك  اململكة،  من  خمتلفة  مناطق 
ومتولها  تتبناها  التي  التنموية  املبادرات 

الوزارة.
االثنن،  اليوم  ل��ل��وزارة  بيان  وبح�صب 
ات�صال  مراكز   4 اإن�صاء  االتفاقية  تت�صمن 
التدريب  موؤ�ص�صة  ت�صت�صيفها  ج��دي��دة، 
املهني، منها مركزا ات�صال يف مدينة ال�صلط 
اأوىل  كمرحلة  اجلنوبية  االأغ���وار  ول��واء 

اإن�صاء  اىل  اإ���ص��اف��ة  احل���ايل،  ال��ع��ام  خ��الل 
مركزين اآخرين يف لواء الكورة ومادبا خالل 

العام القادم.
التخطيط  وزي����ر  االت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 
ووزي��ر  ال�صريدة  نا�صر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��م��ل/ 
والرئي�س  ا�صتيتية  نايف  املهني  التدريب 

التنفيذي ل�صركة زين االأردن فهد اجلا�صم.
املبادرة  هذه  اأن  ال�صريدة  الوزير  وبن 
ال�صامي  امللكي  للتوجيه  تنفيذا  ج���اءت 
واملبادرات  ب�صرورة و�صع اخلطط  للحكومة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ع  بال�صراكة  العملية 
البطالة  م�صكلة  م��ن  احل��د  يف  للم�صاهمة 
خا�صة بن فئة ال�صباب باعتبارها االولوية 
الق�صوى، معتربا هذه املبادرة ترجمة عملية 

وحقيقية لل�صراكة مع القطاع اخلا�س.
عملية  و�صمن  اإن��ه  ال�صريدة،  وا���ص��اف 
فقد  للوزارة،  امل�صتمر  والتح�صن  التطوير 
بتمويل  متخ�ص�صة  وح��دة  ا�صتحداث  مت 
لتنفيذ  ال����وزارة  يف  التنموية  امل���ب���ادرات 
تدخالت ريادية ونوعية ركيزتها القطاعات 

الواعدة والتي متتاز بت�صارع منوها وقدرتها 
على توفري فر�س العمل امل�صتدامة فيها.

موؤ�ص�صة  قيام  االتفاقية  تت�صمن  كما 
الكافية  امل�صاحات  بتوفري  املهني  التدريب 
���ص��م��ن م��ب��اين امل��وؤ���ص�����ص��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات 
امل�صتهدفة الإن�صاء مراكز االت�صال، يف حن 
وتغطية  املراكز  ب���اإدارة  زي��ن  �صركة  تقوم 
بال�صمان  و�صمولهم  فيها،  العاملن  روات��ب 
االجتماعي بدءًا من تاريخ افتتاح كل مركز.
املبادرة  ه��ذه  اأن  ا�صتيتية  اك��د  ب��دوره، 
بالتن�صيق  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  الهامة  التنموية 
ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  م��ع 
وبال�صراكة مع القطاع اخلا�س �صتمكن عددا 
من  وااللوية  املحافظات  وابناء  ال�صباب  من 
مناطقهم،  يف  منا�صبة  عمل  فر�س  ايجاد 
ومتطورة  جديدة  عمل  بيئة  �صمن  وذل��ك 
البطالة،  م��ن  احل��د  يف  اال�صهام  �صاأنها  م��ن 
التي زادت حدتها نتيجة تداعيات جائحة 
التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه،  من  كورونا. 
حر�س  اجلا�صم  فهد  االأردن  زي��ن  ل�صركة 
مع  والتعاون  ال�صراكة  اإدام��ة  على  ال�صركة 
تكاملي  جهد  �صمن  العام  القطاع  موؤ�ص�صات 

توفره  ما  خالل  من  املحلي  املجتمع  خلدمة 
مراكز ات�صال زين من فر�س عمل لل�صباب يف 

حمافظاتهم.
واأ�صاف، اإن هذه االتفاقية تاأتي للبناء 
خالل  من  �صابقًا  حتقق  ال��ذي  النجاح  على 
جر�س  حمافظات  يف  زي��ن  ات�صال  م��راك��ز 
اإن�صاوؤها  مت  والتي  والبلقاء  ومعان  وعجلون 
يف اإطار االتفاقية التي ُوقعت مع احلكومة 
عام 2018، والتي وفرت منذ افتتاحها فر�س 
ومنحتهم  املحافظات،  و�صابات  ل�صباب  عمل 
الزبائن  خدمات  مهارات  الإتقان  الفر�صة 
ليكونوا  والتقني،  الفني  الدعم  وخدمات 
مت�صلحن باملهارات الالزمة يف املجاالت التي 

ت�صهد طلبًا متزايدًا يف �صوق العمل.
االتفاقية  ت��وق��ي��ع  اأن  اجل��ا���ص��م  وب���ن 
ال�صركة  جهود  �صمن  ياأتي  زي��ن  جانب  من 
خالل  من  املحلي  املجتمع  لدعم  املتوا�صلة 
يف  ت�صهم  م�����ص��ت��دام��ة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج 
يف  ال�صركة  تركز  حيث  املحافظات،  تنمية 
وحتر�س  ال�صباب  فئة  على  كافة  براجمها 
على متكينهم ب�صتى الو�صائل وت�صخري كافة 

االإمكانات لتحقيق هذه الغاية.

التخطيط وزين توقعان اتفاقية 
إنشاء مراكز اتصال جديدة

ابوغزالة يؤكد اهمية معالجة تحديات 
االمن السيبراني والتلوث البيئي

*عمان 
قال رئي�س وموؤ�ص�س جمموعة “طالل اأبوغزاله العاملية” الدكتور 
من  البيئي  والتلوث  ال�صيرباين  االأم��ن  ق�صيتي  اأن  اأبوغزاله،  طالل 
منهما  ق�صية  ولكل  الب�صرية،  م�صتقبل  تهدد  التي  الهامة  الق�صايا 
الوطني  االأمن  حلماية  مواجهتها  اجلميع  على  توجب  التي  حتدياتها 

واملعي�صي.
جاء ذلك خالل كلمة له يف افتتاح فعاليات املوؤمتر االإقليمي الثاين 
حول االأمن ال�صيرباين والطاقة املتجددة الذي نظمه االحتاد العربي 
العربية،  ال��دول  جامعة  برعاية  ب��ريوت،  يف  واالت�صاالت  لالإنرتنت 

وذلك بح�صب بيان للمجموعة اليوم االثنن.
وبن ابو غزالة اأن امل�صكلة الرئي�صية تكمن يف االإنرتنت، و”حوكمة 
اأن  معتربة  ذل��ك،  ترف�س  املتحدة  الواليات  اأن  مو�صحا  االنرتنت”، 

االإنرتنت �صيء يف الف�صاء لي�س له حدود، وال �صيادة له اأو حماكم.
وحملي،  دويل  هما  جانبن،  لها  االإنرتنت  م�صكلة  اأن  اإىل  واأ�صار 
حله  ميكن  الوطني  املحلي  اأم��ا  االإرادة،  عن  خ��ارج  ال��دويل  اأن  مبينا 
واإدارة احلماية  باإن�صاء دائرة متخ�ص�صة يف كل وزارة هدفها تن�صيق 
اإدارات ومراكز داخل كل موؤ�ص�صة  اإن�صاء  ال�صيربانية لالإنرتنت، ومنها 

حكومية وجميع املوؤ�ص�صات التجارية.
العامل  ب��اأن  ق��ّدرت  التي  الدرا�صات  اإىل  اأبوغزاله  الدكتور  ونّبه 
اإىل اتخاذ  الب�صري، داعيا  �صيواجه عام 2050 حتدًيا ب�صاأن الوجود 
احللول الناجعة والتي اأبرزها اال�صتغناء عن النفط والغاز، واالجتاه 

اإىل الطاقة ال�صم�صية، على امل�صتوين الوطني والفردي.
وكان املوؤمتر عقد بح�صور رئي�س جمل�س اإدارة ARISPA الدكتور 
فرا�س باكور، ورئي�س ق�صم العالقات العامة يف هواوي وانغ �صون يل، 
ال��وايل،  خالد  الدكتور  العربية  ال��دول  جامعة  يف  املفو�س  والوزير 

ووزير االت�صاالت يف لبنان جوين قرم، وعدد كبري من ال�صخ�صيات.

تنظيم االتصاالت: ارتفاع إيرادات 
مشغلي الهواتف المتنقلة عام 2021

*عمان 
اأورجن-  »زين،  اململكة  يف  املتنقلة  الهواتف  م�صغلي  اإيرادات  ارتفعت 
مع  مقارنة  دينار  مليون   673 حوايل  اإىل  لت�صل   2021 عام  يف  اأمنية« 
حوايل 655 مليون دينار لعام 2020 ومبعدل منو يقدر بحوايل 3 باملئة. 
املكون  اإن  االثنن،  بيان،  يف  االت�صاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  وقالت 
�صكلت  التي  البيانات  خدمات  من  جاء  ال�صركات  اإي��رادات  يف  الرئي�س 
55 باملئة من اإجمايل اإيرادات �صركات االت�صاالت املتنقلة لعام 2021، 
حمققة منوا مبعدل 13 باملئة، تلتها خدمات ال�صوت التي �صكلت حوايل 
33 باملئة بنمو يقدر بحوايل 2 باملئة، يف حن �صكلت اإيرادات اخلدمات 
باملئة   12 حوايل  االت�صاالت”،  اأجهزة  وبيع  البيني  “الربط  االأخرى 
ال�صنة  عن  باملئة   26 ح��وايل  يقدر  وبرتاجع  االإي���رادات،  اإجمايل  من 

ال�صابقة.
واأو�صحت الهيئة اأن حجم اال�صتثمار يف قطاع الهواتف املتنقلة بلغ 
عام 2021 ما يقارب 257 مليون دينار مقارنة مع 83 مليون دينار يف عام 
2020، بارتفاع بلغ 210 باملئة نتيجة جتديد رخ�س الرتددات وزيادة 

اال�صتثمار يف البنية التحتية ل�صبكة االت�صاالت املتنقلة. 
عام  خالل  الثابت  االت�صاالت  قطاع  يف  اال�صتثمار  حجم  وارتفع 

2021 لي�صل اإىل 40 مليون دينار حمققا بذلك منوا مبعدل 9 باملئة.

السياحة تنظم دورة لرفع قدرات لجان 
الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

*عمان
متخ�ص�ص�ة  تدريبية  دورة   ، واالآث���ار  ال�صياحة  وزارة  نظمت 
على  امل�صرتكة  والرقابة  والتوجيه  التوعي�ة  جلان  واأع�صاء  مل�وظفي 
الداخلية،  واالآثار،  ال�صياحة  وزارات  من  امل�صّكلة  ال�صياحية  املن�صاآت 
اأمانة عمان الكربى والبلديات،  ال�صحة، ال�صناعة والتجارة، العمل، 
اإ�صافة  املعنية،  االأمنية  واالأج��ه��زة  وال���دواء،  ال��غ��ذاء  وموؤ�ص�صة 
على  التفتي�س  يف  قدراتهم  لرفع  ال�صياحية  باجلمعيات  للعاملن 

ال�صياحية. املن�صاآت 
ال��ك��وادر  ك��ف��اءة  رف��ع  اىل  ي��وم��ن،  ت�صتمر  التي  ال���دورة  وت��ه��دف 
ال�صياحية،  املن�صاآت  على  بالتفتي�س  املخت�صة  اللجان  يف  الب�صرية 
العمالء  خدمة  كيفية  على  الفردية  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمي�ة 
والتعامل مع امل�صتثمرين يف القطاع ال�صياحي، اىل جانب التعريف بفن 

االتيكيت وكيفية التفاعل والتوا�صل الفعال.
حجازين  عماد  الدكتور  واالآث��ار  ال�صياحة  وزارة  عام  اأمن  واأك��د 
�صي�صهم  الذي  التدريبي  الربنامج  هذا  اأهمية  الدورة،  اإفتتاحه  خالل 
اإيجاد منوذج جديد يجري التعريف من خالله باأحدث املمار�صات  يف 
هذه  اأن  اىل  الفتًا  ال�صياحية،  املن�صاآت  على  التفتي�س  واأدوات  واآليات 
ال��دورات  من  �صل�صلة  لعقد  بداية  هي  بل  االأخ��رية  تكون  لن  ال��دورة 

التدريبية املتخ�ص�صة بهذا ال�صاأن.
اآليات  توحيد  اىل  التدريبي  الربنامج  خ��الل  من  ن�صعى   “ وق��ال 
مبينًا  اململكة”،  حمافظات  باقي  على  وتعميمها  التفتي�س  واج��راءات 
املن�صاآت وتوثقيه،  التفتي�س على  التكنولوجيا يف نظام  اإدخال  اأهمية 

واآليات عمل اللجان التفتي�صية املخت�صة.
الدكتور  وال�صيافة  ال�صياحة  �صناعة  يف  ال��دويل  امل��درب  وتناول 
ا�صرف نقر�س املحاور التي تعزز كفاءة اجلهاز االداري والتفتي�س على 

امل�صتثمرين يف القطاع اخلا�س ح�صب االنظمة والتعليمات.
و�صتناق�س الدورة كيفية حت�صن خدمة العمالء ومهارات االتيكيت 
ا�صتك�صاف  اىل  ا�صافة  ومهنية،  دق��ة  بكل  االأم��ان  معايري  تلبية  مع 

االأ�صاليب واالأدوات اجلديدة واأف�صل املمار�صات املتبعة.
ويت�صمن برنامج الدورة التدريبي املعتمد من معهد االإدارة العامة، 
الرتكيز على الفجوة بن خدمة العمالء يف القطاعن العام واخلا�س 
وال�صوابط والتوازنات امل�صمنة يف االأنظمة احلكومية، وكذلك اللوائح 

ال�صرورية وممار�صة التدريب والتطوير امل�صتمر.
وت�صتمل الدورة، على ورقتي عمل �صيقدمهما املهند�س حممد نافع 
اخلالدي واملهند�صة عبري رما�صنة من وزارة ال�صناعة والتجارة، حول 
“ نظام التفتي�س املحو�صب “ و “قانون الرقابة والتفتي�س واالأنظمة 

ال�صادرة مبوجبه«.

مديرية العسكريين في الضمان االجتماعي 
تباشر عملها من موقعها الجديد بشارع مكة

*عمان 
مديرية  انتقال  عن  االجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
يف   )17 رقم  مبنى  اجلديد)  املبنى  اإىل  �صقرة  وادي  من  الع�صكرين 
�صارع مكة بجانب االإدارة العامة للموؤ�ص�صة. واأكدت املوؤ�ص�صة يف بيان 
اعتبارًا  مراجعيها  با�صتقبال  ب��داأت  الع�صكرين  مديرية  اأن  �صحفي 
اأن انتقال املديرية اإىل املوقع اجلديد  من �صباح االثنن، م�صريًة اإىل 
جمهورها  احتياجات  لتلبية  وتوجهاتها  املوؤ�ص�صة  خطط  �صمن  ياأتي 
من املراجعن من خالل تقدمي اخلدمة الف�صلى لهم، وتاأكيد التزامها 
بالئحة حقوق متلقي اخلدمة التي اأقرتها، وتراقب تطبيقها يف جميع 

فروعها ومديرياتها ومكاتبها املنت�صرة يف كافة انحاء اململكة.

*عمان 
التخلي�س  �صركات  اأ�صحاب  نقابة  عقدت 
ونقل الب�صائع اجتماعا يف مبنى هيئة م�صتثمري 
التي  والتحديات  املعيقات  لبحث  احلرة  املناطق 

تواجه قطاع التخلي�س وامل�صتثمرين فيها.
ونقل  التخلي�س  �صركات  اأ�صحاب  نقيب  وقال 
االجتماع  خالل  ابوعاقولة  اهلل  �صيف  الب�صائع 
، اإن هنالك معيقات وحتديات كبرية تخ�س اإدارة 
االأمور  يخ�س  ما  منها  واجلمارك  احلرة  املناطق 
الفنية واالإجرائية ومنها التي حتتاج اإىل تعديل 

انظمة واخرى تعديل برجميات واجراءات.
مثل  املعيقات  من  العديد  عاقولة  ابو  وطرح 
من��وذج  وتفعيل  اخل���روج  ومعاينة  االي��داع��ات 
البيانات  وتعديل  البيانات  وار�صفة  املعاينة 

وربط االيداعات مبا�صرة مع بع�صها البع�س.
والتحديات  املعيقات  اأه���م  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
احلرة  املناطق  اإدارة  يف  بالعمل  الكبري  ال�صغط 
واالخراجات  واالي��داع��ات  للمركبات  بالن�صبة 
ونق�س املوظفن يف اإدارة املناطق احلرة واملعاينة 
وك���وادر دائ���رة اجل��م��ارك االأم���ر ال��ذي يت�صبب 
بتعطيل االأعمال وتكد�س البيانات لدى موظفن 

اجلمارك.
اإجرائية  اأم��ور  هنالك  ان  عاقولة  ابو  وبن 
كثرية حتتاج �صرعة من قبل اإدارة املناطق احلرة 
ان�صياب  عملية  لت�صهيل  التخاذها  واجل��م��ارك 
لل�صوق  ك��ان��ت  ���ص��واء  الب�صائع  وخ���روج  دخ���ول 

املحلية اأو ترانزيت.
وقال اننا ناأمل ان يكون هنالك حلول جذرية 

لهذه املعيقات والتحديات التي طرحتها النقابة 
ال�صيارات  دخ���ول  يف  كبري  تعطل  هنالك  الأن 

واملعاينة واإخراج الب�صائع والتخلي�س عليها.
واأ�صار اإىل اأنه يجب ت�صهيل االإجراءات على 
جراء  باه�صة  ر�صوم  تكبدهم  وعدم  امل�صتثمرين 
للمحافظة  وذل��ك  وم�صاحلهم،  ب�صائعهم  تعطل 
من  ع��دد  اك��رب  وا�صتقطاب  امل�صتثمرين  على 

امل�صتثمرين لوجود ت�صهيالت.
احلرة  املناطق  م�صتثمري  هيئة  رئي�س  وقال 
االجتماع  ه��ذا  ان  الب�صتنجي  حممد  االأردن��ّي��ة 
نقابة  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات  ناق�س 
املخل�صن داخل املنطقة احلرة، متطلعا للو�صول 
اإىل حلول جذرية لبع�س املعيقات والتي قد حتد 

من تطور بيئة العمل ب�صكل عام.
واأكد، اأن رعاية الهيئة لهذا االجتماع والذي 
�صركات  اأ���ص��ح��اب  نقابة  طلب  على  بناء  ج��اء 
م�صوؤوليتها  �صمن  ياأتي  الب�صائع  ونقل  التخلي�س 
كافة  ب��ن  النظر  وج��ه��ات  تقريب  يف  ودوره����ا 
واخلدمة  االأداء  م�صتوى  رفع  بهدف  االأط��راف، 
املقدمة للم�صتثمرين والتجار، مما ينعك�س اإيجابا 

على اخلدمة املقدمة للم�صتثمر واملواطن.
وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
للب�صائع  وم�صاعده  الق�صاة  جعفر  ال��زرق��اء 
احلرة  املنطقة  جمرك  ومدير  الدهيثم،  عو�س 
وم�صاعده  هالل،  اأجمد  جمارك  العقيد  الزرقاء 
�صركات  من  وا�صع  ع��دد  وح�صور  العي�صى،  رك��اد 
التخلي�س واأع�صاء من جمل�س اإدارة الهيئة وعدد 

من امل�صتثمرين والتجار.

لقاء يبحث المعيقات التي تواجه أعمال 
المخلصين والمستثمرين بالمنطقة الحرة 

 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  264/ب  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
وتعديالته : 

ارجو من دائني �سركة اديوكي�سنال ت�ستينغ �سريف�س ) اي تي ا�س( جلوبال بي يف 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات يف �سجل ال�سركات االجنبيه الفروع العامله 
اجتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة    2009/1/26 تاريخ   801 الرقم  حتت 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مكتب النابل�سي وم�ساركوه
عنوان امل�سفي : عمان جبل عمان الدوار الثالث الريا�س �سنرت الطابق ال�ساد�س 
 )46544111( هاتف  االردن   )11180( الربيدي  الرمز   )35116( �س.ب 

فاك�س)4657555( 
م�سفي ال�سركة 

اعالن �سادر عن م�سفي ال�سركة
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