
غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية 
تبحثان التعاون المشترك

ولي العهد يؤدي صالة االستسقاء 
في مسجد المؤمنين و يلتقي عددا من 

وجهاء وأبناء لواء دير عال

   - ابراهيم ضراغمة 

الزرق���اء  جت���ارة  غرف���ة  اإدارة  جمل����س  ميث���ل  وف���د  زار 
اإىل اجلامع���ة الها�ش���مية به���دف تعزي���ز التع���اون ب���ن الغرف���ة 

واجلامع���ة الي���وم الثالث���اء يف مبن���ى اجلامع���ة  .
جت���ارة  غرف���ة  رئي����س  �ش���رمي  ح�ش���ن  الوف���د  وتراأ����س 
الزرق���اء، ورافق���ه اأع�ش���اء جمل����س م.جه���اد املراي���رة، وم. با�ش���م 

الكي���الين وم.مو�ش���ى اأب���و الوي، وفاي���ز ا�ش���كاكا . 
وكان يف ا�ش���تقبالهم االأ�ش���تاذ الدكت���ور ف���واز العبداحل���ق 
الزب���ون رئي����س اجلامع���ة الها�ش���مية وعبدالرحم���ن اأبودلب���وح 
م�ش���اعد رئي����س اجلامع���ة.  وج���رى خ���الل اللق���اء بح���ث اآف���اق 
التع���اون ب���ن الغرف���ة واجلامع���ة الها�ش���مية لتفعي���ل ال�ش���راكة 
ب���ن القطاع���ن الع���ام واخلا����س لتعزي���ز التكاملي���ة م���ن خ���الل 
مذك���رة تفاه���م توق���ع الحق���ا، والت���ي تع���ود بالنف���ع عل���ى اأبن���اء 
املجتمع املحلي يف حمافظة الزرقاء . وقال �شرمي ان الغرفة 
عل���ى ا�ش���تعداد ت���ام لتق���دمي اخلدم���ات اللوج�ش���تية وتن�ش���يط 
دور اجلامع���ة م���ن خ���الل الت�ش���ارك م���ع اجلامع���ة يف عق���د 
الن�ش���اطات والفعالي���ات والن���دوات وال���دورات واأهمه���ا ال���دوات 

التدريبي���ة والتاأهلي���ة الت���ي ت�ش���اهم يف �شق���ل مه���ارات ال�ش���باب 
لالندم���اج يف �ش���وق العم���ل وتلب���ي احتياج���ات اأبن���اء الزرق���اء 
، واأي�ش���اً ال���دورات والربام���ج التدريبي���ة املتوف���رة يف اجلامع���ة 
، واملطالب���ة بالعم���ل عل���ى تطوي���ر االأنظم���ة االإلكرتوني���ة الت���ي 

قدمته���ا اجلامع���ة للغرف���ة و�شيانته���ا.
 واأك���د �ش���رمي عل���ى مفه���وم التواأم���ة وال�ش���راكة املوؤ�ش�ش���ية 
بن اجلامعة والغرفة خلدمة وتنمية املجتمع املحلي خا�شة 
القطاع التجاري وان الغرفة �شريكة للجامعة منذ التاأ�شي�س 
وه���ي م�ش���تمرة يف ه���ذه ال�ش���راكة وتطم���ح اإىل املزي���د م���ن 
التع���اون وتب���ادل اخل���ربات خا�ش���ة فيما يتعلق بخدمة وتنمية 
املجتمع املحلي.  واأ�شاف �شرمي اأن الغرفة ترغب با�شت�شافة 
ف���رع ملرك���ز الدرا�ش���ات واال�شت�ش���ارات يف الغرف���ة لعق���د الدورات 
والربام���ج التاأهيلي���ة، و ف���رع ملرك���ز التاأهي���ل املجتمع���ي حلاالت 
االإعاق���ة، حي���ث تع���د غرف���ة جت���ارة الزرق���اء م���ن اأق���دم الغ���رف 
التجارية يف االأردن واأعرقها اإذ يعود تاأ�شي�ش���ها اإىل عام 1958 
وه���ي تع���د اك���رب الغ���رف التجاري���ة يف اململك���ة بع���د العا�شم���ة 
عم���ان حي���ث ينت�ش���ب اإليه���ا ح���وايل اأح���د ع�ش���ر األ���ف تاج���ر م���ن 

خمتل���ف القطاع���ات التجاري���ة. 

 - عمان 

واملقد�شات  وال�شوؤون  االأوقاف  وزير  اأعلن 
الثالثاء،  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  االإ�شالمية، 
عن بدء الت�شجيل االأويل للراغبن يف اأداء فري�شة 
للمواطنن  2023م  ه�/   1444 احلج  ملو�شم  احلج 

االأردنين واأبناء قطاع غزة املقيمن يف اململكة.
احلج  بوابة  خالل  من  الت�شجيل  و�شيتم 
�شباح  من   )https://hajj.gov.jo( االإلكرتونية 
االأربعاء، ولغاية ال�شاعة 10 من م�شاء يوم الثالثاء 

7 �شباط املقبل.
ممن  بالت�شجيل،  الراغبن  اخلاليلة  ودعا 
دينار   200 مبلغ  دفع  اإىل  ال�شروط،  بهم  حتققت 
م�شرتدة  وهي  فقط،  ال�شن  يف  الكبري  للم�شجل 
احلج  دائرة  حتدده  وقت  يف  الت�شجيل  انتهاء  بعد 
يف  الكبري  امل�شجل  مرافقي  اإعفاء  ويتم  والعمرة، 

ال�شن من الدفع.
اإي  خالل  من  متاح  الدفع  اأن  اإىل  واأ�شار 
البنك  فروع  اأحد  مراجعة  عرب  اأو  فواتريكم، 
ي�شرتط  اأنه  واأ�شاف،  االأردين.  االإ�شالمي 

يكون  اأن  العام  هذا  احلج  مو�شم  يف  للت�شجيل 
مواليد 1960/12/31 فما دون للم�شجل/ امل�شجلة 
الكبري يف ال�شن، ومل ي�شبق له اأداء فري�شة احلج، 
وتلقى جرعتي لقاح فريو�س كورونا من اللقاحات 

املعتمدة.
احلج،  �شندوق  لدى  باملدخرين  يتعلق  وفيما 
الذين  للمدخرين  يحق  اأنه  اخلاليلة  بن 
قبل  ر�شيدهم  يف  دينار  اآالف   3 مبلغ  ا�شتكملوا 
تاريخ االأول من اأيلول 2017 الت�شجيل عرب املوقع 
https://hajjfund.gov.( لل�شندوق  االإلكرتوين 

jo(. اأما املراأة التي ترغب با�شطحاب حمرم معها، 
اأن تكون ا�شتكملت  في�شرتط حتى يقبل ت�شجيلها 
 ،2017 اأيلول  من  االأول  قبل  دينار  اآالف   6 مبلغ 
غري  ال�شندوق  مدخري  اأن  حيث  وللمحرم،  لها 
مطالبن بدفع اأي مبالغ عند الت�شجيل وي�شرتط 
من  كورونا  فريو�س  لقاح  جرعتي  على  ح�شولهم 

اللقاحات املعتمدة.
العام  هذا  احلج  مو�شم  اأن  اخلاليلة  واأ�شاف 
قبل  �شبق  كما  اال�شتيعابية  طاقته  بكامل  �شيكون 

جائحة كورونا.

 -عمان 

اأحر  عن  املغرتبن  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
اجلمهورية  و�شعب  حلكومة  املوا�شاة  و�شادق  التعازي 
ب�شحايا  ال�شقيقة،  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

تدريبية،  مهمة  خالل  ع�شكرية  مروحية  حتطم  حادثة 
م�شاء االثنن.

اجلمهورية  مع  اململكة  تعاطف  الوزارة  واأكدت 
اجلزائرية بهذا احلادث االأليم، معربة عن تعازيها الأ�شر 

ال�شحايا، والتمنيات بال�شفاء العاجل للم�شابن.

الخارجية تعزي بضحايا تحطم 
مروحية عسكرية في الجزائر

 - عمان 

ا�شتقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين يف عمان، الثالثاء، 
رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بنيامن نتنياهو.

الو�شع  احرتام  �شرورة  على  امللك  جاللة  و�شدد 
املبارك/  االأق�شى  امل�شجد  يف  القائم  والقانوين  التاريخي 

احلرم القد�شي ال�شريف وعدم امل�شا�س به.
اأعمال  ووقف  بالتهدئة  االلتزام  �شرورة  جاللته  واأكد 
ال�شالم،  لعملية  �شيا�شي  اأفق  اأمام  املجال  لفتح  العنف 
م�شددا على �شرورة وقف اأية اإجراءات من �شاأنها تقوي�س 
موقف  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأعاد  ال�شالم.  فر�س 
الذي  الدولتن،  بحل  االلتزام  اإىل  الداعي  الثابت  االأردن 
خطوط  على  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  قيام  ي�شمن 
الرابع من حزيران عام 1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية، 

لتعي�س باأمن و�شالم اإىل جانب اإ�شرائيل.
ا�شتفادة  و�شرورة  الثنائية  العالقات  بحث  مت  كما 

اجلانب الفل�شطيني من امل�شاريع االقت�شادية واالإقليمية.
اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�شر 
جاللة  مكتب  ومدير  ال�شفدي،  اأمين  املغرتبن  و�شوؤون 
العامة  املخابرات  ومدير  ح�شان،  جعفر  الدكتور  امللك، 

اللواء اأحمد ح�شني، والوفد االإ�شرائيلي املرافق.

 - عمان

الثاين  عبداهلل  بن  احل�شن  االأمري  �شمو  �شارك 
الع�شر  الثالثاء، �شالتي  امل�شلن  العهد، جموع  ويل 
يف  الرحمانية  بحي  املوؤمنن  م�شجد  يف  واال�شت�شقاء 
منطقة دابوق.  واأدت جموع امل�شلن يف جميع م�شاجد 
اقتداء  اال�شت�شقاء  �شالة  الع�شر  �شالة  بعد  االأردن 

ب�شنة �شيدنا حممد عليه ال�شالة وال�شالم.
 وزار �شمو ويل العهد االأمري احل�شن لواء دير عال 
يف منطقة االأغوار الو�شطى، والتقى بعدد من وجهاء 
امل�شاحلة.  حممد  الدكتور  منزل  يف  اللواء  واأبناء 
و«�شلة  اخلري«  »اأر�س  ب  االأغوار  العهد  ويل  وو�شف 
امللك  جاللة  حتيات  �شموه  ونقل  االأردين«،  الغذاء 

عامة،  واالأغوار  اللواء  وباأهايل  باحل�شور  واعتزازه 
االأمن  املتوا�شلة يف تعزيز  اإىل جهود جاللته  م�شريا 

الغذائي والنهو�س بالقطاع الزراعي.
الزراعة  اأ�شاليب  مواكبة  �شرورة  �شموه  واأكد 
امل�شاريع  اإقامة  على  ال�شباب  وت�شجيع  احلديثة، 
يف  املتاحة  اخلريات  وا�شتثمار  والتنموية  االإنتاجية 
اإىل  العهد  ويل  وا�شتمع  الو�شطى.  االأغوار  منطقة 
�شبل  على  ركزت  احل�شور،  قدمها  ومقرتحات  اأفكار 
توفر  التي  امل�شاريع  واإقامة  باالأغوار،  املزارعن  دعم 
عدد  وحتدث  املنطقة.  وبنات  الأبناء  العمل  فر�س 
النهو�س  من احل�شور عن مطالب املنطقة، واأبرزها 
م�شتوى  واخلدماتية، وحت�شن  الزراعية  بالقطاعات 

املوؤ�ش�شات التعليمية وال�شحية.

خالل لقاء جاللته نتنياهو بعمان

الملك يؤكد موقف األردن الثابت 
الداعي لاللتزام بحل الدولتين

• ضرورة احترام الوضـــع التاريخي والقانوني القائم في األقصى 
• ضرورة وقف أية إجراءات من شـــأنها تقويض فرص السالم
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39.30 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
 - عمان 

بلغ �شعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكرث رغبة من املواطنن يف ال�شوق املحلية، الثالثاء، عند 39.30 دينار لغايات 
ال�شراء من حمالت ال�شاغة، مقابل 37.60دينار جلهة البيع.

وبلغ �شعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�شراء من حمالت ال�شاغة، عند 45.80 و35.10 
دينار على التوايل. وبح�شب رئي�س النقابة العامة الأ�شحاب حمالت جتارة و�شياغة احللي واملجوهرات ربحي عالن، 

بلغ �شعر اللرية الر�شادي وزن 7 غرامات بلغ 277 دينارا، و�شعر اللرية االإجنليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا.
االأ�شعار  ارتفاع  ي�شهد حالة �شعيفة جراء  املحلية  بال�شوق  الطلب  اإن  االأردنية )برتا(  االأنباء  لوكالة  وقال عالن 

وغياب املنا�شبات االجتماعية، لكن العر�س زاد بوترية 20 باملئة جلني االأرباح ولال�شتفادة من غالء االأ�شعار.
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أوقات الصالة

بدء التسجيل األولي للراغبين بالحج اليوم

على  اعتـــداءات   6 ضبـــط 
الجنوبية الشـــونة  المياه في 

   - عمان 

�شبط���ت وزارة املي���اه وال���ري، خ���الل 
مديري���ة  م���ع  بالتع���اون  نفذته���ا  حمل���ة 
االأم���ن الع���ام، 6 اعت���داءات عل���ى اخلط���وط 
امل���زودة ملناط���ق ال�ش���ونة اجلنوبية، لتزويد 
وحمط���ة  فندقي���ة،  �ش���قة   16 و  م���زارع 
غ�ش���يل �ش���يارات، وبي���ع �شهاري���ج بطريق���ة 
غ���ري قانوني���ة وخمالف���ة. وقال���ت ال���وزارة 
يف بيان الثالثاء، اإن االعتداءات، ت�ش���حب 
من ح�ش�س املواطنن املخ�ش�شة لغايات 
مياه ال�شرب بكميات كبرية، مو�شحة اأنه 
ج���رى ف�شل االعت���داءات، واإعادة ت�شويب 
اخلا�ش���ة  ال�شبوط���ات  وعم���ل  الو�ش���ع، 

بالواقع���ة لتحويله���ا للجه���ات املخت�ش���ة.

طقس مســـتقر ومائل 
الجمعة حتـــى  للبرودة 

 - عمان 

االأر�ش���اد  اإدارة  تقري���ر  بح�ش���ب 
الي���وم  االأج���واء  تبق���ى  اجلوي���ة، 
ف���وق  لل���ربودة  مائل���ة  االأربع���اء، 
املرتفع���ات اجلبلي���ة العالي���ة، ولطيف���ة 
احل���رارة يف باق���ي املناط���ق، م���ع ظه���ور 
الغي���وم عل���ى ارتفاع���ات خمتلف���ة يف 
�شمال و�شرق اململكة، وهناك احتمال 
لهط���ول زخ���ات خفيف���ة م���ن املط���ر يف 
اأجزاء حمدودة من املناطق ال�شرقية 
لف���رتة  اململك���ة  م���ن  وال�ش���مالية 

ق�ش���رية.

رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول يتحدث لـ »صدى الشعب«:

الزغول: بث اجتماعات المجلس البلدي 
عبر المنصات اإللكترونية إلشراك 

�ص4المجتمع المحلي في صنع القرار
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عمان- ندى جمال 

عقدت وزارة الرتبية والتعليم بال�شراكة مع 
الأمم املتحدة يف العا�شمة عمان الثالثاء  م�ؤمترا 
التعليم  حت�يل  لقمة  الأردن   التزامات  لعر�ص 
لالأمم  العام  الأميين  عقدها  والتي  وخمرجاتها، 
العاملية  لالزمة  ا�شتجابة  املا�شي  العام  املتحدة 
حت�يل  قمة  بعد  مييا  عيينيي�ان  حتييت  التعليم  يف 
التعليم. واكد وزير الرتبية والتعليم  والتعليم 
حق  التعليم  اإن  حمافظة   عزمي  الدكت�ر  العايل 
اأ�شا�شي من حق�ق الإن�شان ملا له من قدرة فريدة 
والقيم  وال�شل�ك  واملهارات  املعرفة  تنمية  على 
م�شتقبل مزدهر  لبناء  املجتمعات  التي حتتاجها 
التعليم  يبنى  اأن  اأنه يجب  كما  وم�شتدام،  عادل 
والعائالت  املجتمعات  يهم  مييا  حيي�ل  التح�يل 
لالحتياجات  ي�شتجيب  وما  والأطفال  والأ�شر 

املحلية وال�طنية والعاملية ويراعي الثقافات.
بقطاع  كبريًا  اهتماما  اململكة  اأولييت  وقييال 
بانتداب  ذلك  وجت�شد  مك�ناته،  بكافة  التعليم 
جاللة امللك عبداهلل الثاين  وزير الرتبية والتعليم 
هدفت  التي  التعليم  حتيي�ل  قمة  يف  للم�شاركة  
وايجاد  والت�شامن  والطم�ح  العمل  ح�شد  اإىل 
عن  الناجمة  التعلم  خ�شائر  ل�شتعادة  احلل�ل 
التعليم  لتح�يل  البذور  وزرع  ك�فيد-19  وباء 
التزام  اأن  التغري. وبن  حمافظة  يف عامل �شريع 

اإطار  يف  التعليم  حت�ل  قمة  خالل  جاء  الأردن 
ال�شتجابة لالأزمة العاملية يف التعليم بعد جائحة 
وال�شم�ل  بامل�شاواة  تتعلق  والتي  كيي�رونييا، 
اللتزام  جتديد  واإعييادة  واملييالءميية،  واجليي�دة 
ال�شيا�شي واملايل الدويل بالتعليم باعتباره منفعة 
عامة عاملية، وت�شريع وترية التقدم نح� حتقيق 
الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�شتدامة الذي 
ي�شعى ل�شمان تعليم دامج عادل ون�عي وتعزيز 

فر�ص التعلم مدى احلياة.
لالأمم  بالإنابة  املقيم  املن�شق  قييال  بييدوره، 
املتحدة يف الأردن دومينيك بارت�ص، علينا و�شع 
ت�ش�رات جديدة لأنظمة التعليم لتمكن الأطفال 
اإىل  ال��ش�ل  حتقيق  من  وال�شابات  وال�شباب 

كامل اإمكاناتهم.
 كما يجب علينا �شمان اأن ميّكن التعلم الأفراد 
ال�قت احلا�شر،  ت�شكيل  اإعادة  واملجتمعات من 
ويق�دنا اإىل م�شتقبل اأكرث عدل وا�شتدامة و�شالماً 

وقدرة على ال�شم�د.
من جهتها قالت الأمن العام للجنة ال�طنية 
اإن  اأييي�ب  ابت�شام  والثقافة  للرتبية  الأردنييييية 
والت�شامن  اجله�د  حل�شد  منربا  وفييرت  القمة 
الدويل وتقدمي احلل�ل من اأجل تع�ي�ص خ�شائر 
ت�ش�ر  واإعييييادة  باجلائحة  املت�شلة  التعلم 
التعليم ليك�ن منا�شباً للم�شتقبل واإعادة اجله�د 

اأهييداف  ميين  الييرابييع  الييهييدف  لتحقيق  العاملية 
يف  �شارك  الأردن  اأن  وبينت  امل�شتدامة.  التنمية 
ال�طني  البيان  على  ال�شتناد  خالل  من  القمة 
املراجعة  نتائج  منها  خمتلفة  لعمليات  لييالأردن 
الن�شفية خلطة التعليم ال�شرتاتيجية واحل�ار 
والتن�ع  الدمج  ب�شاأن  امل�شت�ى  رفيع  ال�شيا�شي 
يف التعليم والذي ت�شمن اأي�شاً مناق�شات متعلقة 
امل�ؤمتر  وت�شمن  امل��ش�عية.  العمل  مب�شارات 
قدماً  امل�شي  �شبل  �شعار   يجمعها  جل�شات    3
منها  كاًل  ون�ق�شت  الأردن  التزامات  تنفيذ  نح� 
حتت عن�ان خا�ص اإذ جمعت نخبة من اأع�شاء 
التخطيط  واإدارة  والتعليم   الرتبية  بيي�زارة 
وهيئة  والإمتحانات   املناهج  اإدارة  و  والبحث 
واملجل�ص  واملهنية   التقنية  املييهييارات  تط�ير 
و  الإعيياقيية  ذوي  الأ�شخا�ص  حلق�ق  الأعييلييى 
،اإىل  وغريهم  التعليم  تط�ير  �شركاء  وجمم�عة 
جانب م�شاركة اأع�شاء من املجل�ص الإ�شت�شاري 
ال�شبابي  التابع لالأمم املتحدة يف الأردن والذي 
حمافظات  جميع  ميين   و�شابه  �شاب   13 ي�شم 
وحتديات  �شع�بات  ناق�ش�ا  والذين  اململكة  
منها،  يعانى  يييزال  ول  واجه�ها  التي  التعليم 
لتحقيق  وت��شيات  مقرتحات  عييدة  مقدمن 
عجلة  واإ�ييشييراع  التعليم  يف  املجتمعية  العدالة 

التنمية .

عّمان 

يف  الإدارييييييية  اللجنة  ناق�شت 
جمل�ص الأعيان، برئا�شة العن خالد 
عددا  الثالثاء،  لقائها  خالل  البكار، 
العامة،  الإدارة  يف  اخليييرباء  ميين 
خارطة طريق حتديث القطاع العام.
اأهمية  عن  البكار  العن  وحتدث 
خلارطة  درا�شة  تقدمي  على  العمل 
بحيث  اليييعيييام،  الييقييطيياع  حتييديييث 
مق�شمة  لل�اقع،  قريبة  خطة  تقدم 
للتطبيق  قابلة  لتك�ن  زمنية  ملراحل 
واإحداث اأثر ملم��ص عند امل�اطنن، 
اخلييدمييات  جتيي�يييد  عييلييى  ينعك�ص 
امللك  جاللة  روؤييية  وحتقق  العامة، 
وال�شيا�شي  الإداري  الإ�ييشييالح  يف 

والقت�شادي.
يف  العاملن  كفاءة  رفع  اأن  وبن 
اأهم  من  ه�  وتاأهيلهم  العام  القطاع 
احلقيقية  ال�شراكة  تفعيل  ممّكنات 
ميييع اليييقيييطييياع اخلييييا�ييييص، ليي��ييشييع 
على  يعمل  وطنية  ا�شرتاتيجيات 

تنفيذها قادة م�ؤهل�ن.
من جهته، حتدث اخلبري الدكت�ر 
التح�لت  اأهم  عن  الفاع�ري  رفعت 
التجارب  وعيين  العامة  الإدارة  يف 
والتجربة  املييجييال  هييذا  يف  العاملية 
امل�شاكل  من  تخُل  مل  التي  الأردنية 
كغريها، مبينا اأن من اأهم الختاللت 
العامة  الإدارة  منها  تييعيياين  الييتييي 
من  فالبد  اإدارييية،  رقابة  عدم وج�د 
للجهاز  الأداء  لتقييم  معايري  وج�د 

امل�ؤ�ش�شات  م�شت�ى  على  احلك�مي 
حتى  اأي�شا،  للمحا�شبة  ومعايري 
ن�شمن تق�مي الأداء لل��ش�ل لأعلى 

درجات الكفاءة والفعالية.
�شرورة  اإىل  الفاع�ري  واأ�ييشييار 
الإداري  اجلهاز  متكن  على  العمل 
مبختلف امل�شت�يات، خا�شة الإدارة 
اإدارية  لقيادات  لل��ش�ل  ال��شطى، 
باجلهاز  النه��ص  على  قادرة  كف�ؤة 
لبد  التمكن  هذا  اأن  مبينا  الإداري، 
ملدى  تقييم  مييع  متزامنا  يك�ن  اأن 
جناعته، واأن ل ي�شل للقيادة العليا 
على  قييادرييين  اأكييفيياء  اأ�شخا�ص  اإل 

القيادة واإحداث التغيري املن�ش�د.
الدكت�ر  اخلييبييري  قييال  بييييدوره، 
الطريق  خارطة  اإن  الق�شاة  عبداهلل 
لتحديث املنظ�مة اأ�شابت يف حتديد 
امل�شكلة يف الإدارة العامة، ولكنها مل 

تتنا�شب  التي  احلل�ل  جميع  تقدم 
وج�د  �شرورة  وبن  امل�شكلة.  مع 
احلك�مي  اجلهاز  لهيكلة  ت�شريعات 
م�شاكل  يف  احلك�مات  تقع  ل  حتى 
الييي�زارات  اإن�شاء  اأو  واإلييغيياء  دمييج 
اأن  املمكن  من  والتي  وامل�ؤ�ش�شات، 
يك�ن لها اأثر �شلبي على اأداء اجلهاز 

احلك�مي ب�شكل عام.
وج�د  اأهمية  اإىل  الق�شاة  واأ�شار 
من  ممثلة  تييكيي�ن  قطاعية  جمال�ص 
القطاع احلك�مي واخلا�ص ومنظمات 
اقرتاح  عن  م�ش�ؤولة  املدين  املجتمع 
ورفعها  كافة،  للقطاعات  ال�شيا�شات 
وتنفيذها  لإقرارها  اليي�زراء  ملجل�ص 
اأهمية  اإىل  ولفت  احلك�مة.  قبل  من 
تطبيق مبادئ احل�كمة والف�شل بن 
اجلهازين التنفيذي والرقابي ل�شمان 
قال  جهته،  من  والعدالة.  ال�شفافية 

املجايل،  معت�شم  الدكت�ر  اخلبري 
الطريق  خلارطة  الزمني  الإطييار  اإن 
املطل�ب  املخرجات  مع  يتنا�شب  ل 
النظر  اإعييادة  من  لبد  لذا  حتقيقها، 
اجلدولة  واإعادة  العمل  متطلبات  يف 
من  لبيييد  واأنييييه  للخطة،  الييزميينييييية 
الدور  وحت�يل  الالمركزية  تعزيز 
اخلدمي يف قطاعات املياه والكهرباء 
و البنية التحتية للبلديات. بدورهم، 
العمل  �شرورة  عن  الأعيان  حتدث 
بال�شرعة  الدرا�شة  هذه  اإجناز  على 
املمكنة ولكن دون ا�شتعجال، لتقدمي 
خطة ميكن ال�شتفادة منها لالإ�شالح 
فج�ة  وج�د  اإىل  م�شريين  الإداري، 
العامة  الإدارة  يف  كبرية  معرفية 
على  التييفيياق  يتطلب  ممييا  حيياليييييا، 
مفه�م حمدد ملنهجيات واآليات العمل 

للنه��ص بالقطاع العام.

ادارية األعيان تلتقي خبراء في االدارة العامة

التربية واألمم المتحدة تعقدان مؤتمرًا 
لعرض مخرجات قمة تحويل التعليم

رئيس مجلس النواب يلتقي القائم 
بأعمال السفارة األميركية

عمان 

ال�شفدي،  اأحمد  الن�اب  بحث رئي�ص جمل�ص 
الثالثاء،  املجل�ص  بدار  مكتبه  يف  ا�شتقباله  خالل 
القائم باأعمال ال�شفارة الأمريكية يف عّمان روهيت 

نيبال، اآفاق التعاون امل�شرتك بن البلدين.
ح�شره  الييذي  اللقاء،  خالل  ال�شفدي  وقييال 
الدكت�ر  الن�اب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 
اأحمد اخلاليلة وم�شاعد الرئي�ص ذياب امل�شاعيد، 
بيياإرادة  للدولة  الثانية  املئ�ية  دخل  الأردن  اإن 
قدماً  للم�شي  الثاين  امللك عبداهلل  ق�ية من جاللة 
ت�جيهات  فييجيياءت  ال�طني،  البناء  مب�شرية 
املنظ�مة  لتحديث  ملكية  جلنة  بت�شكيل  جاللته 
يف  �شامل  بتحديث  ت�جيهات  تبعها  ال�شيا�شية، 
امل�شارين القت�شادي والإداري لتحقيق تطلعات 

�شعبنا الكرمي ووطننا العزيز.
تعديالت  اأقيير  الن�اب  جمل�ص  اأن  واأو�ييشييح 
على الد�شت�ر وعلى قان�ين الأحزاب والنتخاب، 
وجاءت التعديالت لت�شب يف جمملها نح� ت��شيع 
القرار،  �شناعة  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  قاعدة 
هذه  يف  الأكرب  الن�شيب  وال�شباب  للمراأة  وكان 
الطريق  الن�اب  جمل�ص  مهد  حيث  التعديالت، 
لهم  اأو�شع  ومتثيل  م�شاركة  �شمان  اأجل  من  لهم 
مقاعد  تخ�شي�ص  فكرة  على  عالوة  الربملان،  يف 
اأرادها  التي  للفكرة  ن�شل  للق�ائم احلزبية حتى 
جاللة امللك عبداهلل الثاين باأن يك�ن لدينا برملانات 
اإليه  اأي�شاً ملا وجه  حزبية براجمية، ولكي ن�شل 
ال�شباب  متكن  التحديث  غاية  تك�ن  باأن  جاللته 
واملراأة واإيجاد قيادات جديدة تبعث احلي�ية يف 
الفاعل يف  لها احل�ش�ر  الدولة ويك�ن  م�ؤ�ش�شات 

جمل�ص الن�اب ويف حك�مات امل�شتقبل.
ال�شفدي،  اأكد  الفل�شطينية،  الق�شية  وح�ل 
اأن  اإىل  ال�شالم، م�شريًا  بعملية  قدماً  الدفع  اأهمية 
املنطقة لن تنعم بالأمن وال�شتقرار دون حل عادل 
فل�شطينية  دولة  قيام  اإعييالن  اإىل  يف�شي  و�شامل 

وا�شتعادة  ال�طني  ترابها  على  ال�شيادة  كاملة 
احلق�ق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني. واأ�شاف 
اأن ال�شعب الأردين يقف �شفا واحدا خلف جاللة 
املقد�شات  على  ال��شي  الييثيياين  عييبييداهلل  املييلييك 
اأن حق  القد�ص، م�ؤكدًا  الإ�شالمية وامل�شيحية يف 
امل�شلمن وامل�شيحين فيها اأبدي وتاريخي، ولن 
حماولت  كل  والفل�شطيني�ن  الأردنييييي�ن  يقبل 

ته�يد املدينة املقد�شة.
تقدمه  ملا  الكبري  التقدير  عن  ال�شفدي  وعرب 
م�شاعدات  ميين  الأمييريكييييية  املتحدة  اليي�ليييات 
الأردن  اأن  م�ؤكدًا  املجالت،  خمتلف  يف  لييالأردن 
را�شخة،  عالقات  تربطهما  املتحدة  واليي�ليييات 
راأ�شها  وعلى  مهمة  �شراكات  البلدين  كال  وبن 

ملف احلرب على الإرهاب.

ال�شفارة  بيياأعييمييال  القائم  اأكيييد  جهته،  ميين 
التعاون  تعزيز  على  بييالده  حر�ص  الأمريكية 
عالقة  متانة  على  م�شددًا  الأردن،  مع  والتن�شيق 
البلدين وت�شاركهما الراأي وامل�اقف حيال العديد 

من الق�شايا.
اآفاق التعاون املقبلة بن  وعر�ص جلملة من 
الدور  اإىل  باأهمية  اأن بالده تنظر  البلدين، م�ؤكدًا 
الأردين يف املنطقة، وتقدر ال�شعي امل�شتمر جلاللة 
وال�شالم  الزدهار  حتقيق  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 

الدولين.
اأن التفاقيات الثنائية بن البلدين من  واأكد 
حر�ص  اإىل  لفتاً  متبادلة،  م�شالح  حتقيق  �شاأنها 
بالده على م�ا�شلة العمل والتن�شيق مع الأردن 

للتغلب على التحديات القت�شادية.

 األوقاف توقع اتفاقية مع 
شركة افيلو الذكية

 عمان 

حممد  الدكت�ر  الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�ش�ؤون  الأوقييياف  وزييير  وقييع   
الدين زن�ن،  بهاء  الذكي  للنظام  افيل�  �شركة  التنفيذي يف  اخلاليلة، والرئي�ص 

الثالثاء، اتفاقية افيل� الذكي، بهدف التح�ل الرقمي يف ال�زارة.
بقطاع  املتعلقة  التط�رات  ت�اكب  الأوقيياف  اليي�زارة  اإن  اخلاليلة  وقييال 
التط�ير على عملها  اإىل  التفاقية  تهدف  الذكية، حيث  والأنظمة  التكن�ل�جيا، 
الب�شرية يف ال�زارة، وت�شعى ال�زارة دائما نح�  وربط ذلك مبديرية امل�ارد 
التميز والتح�ل الرقمي بكل اأعمالها وبجميع الدوائر املختلفة التي تتبع لها مبا 
فيها �شندوق الزكاة، و�شندوق احلج، ودائرة احلج والعمرة، ودائرة تنمية 

اأم�ال الأوقاف.
واأ�شار اإىل اأن ر�شالة وزارة الأوقاف هي الدع�ة هلل تعاىل باحلكمة وامل�عظة 
التميز  الدين الإ�شالمي التي حتث على  احل�شنة، وتنطلق ال�زارة من ر�شالة 

والإبداع وحتقيق الإجناز.
واأ�شاف اأن جتربة هذه التفاقية �شيتم تطبيقها م�شتقبال يف جميع مديريات 

الأوقاف باململكة، والدوائر العامة التابعة لها.
والأنظمة  الرقمي  التح�ل  يف  الأوقاف  وزارة  بجه�د  زن�ن،  اأ�شاد  بدوره، 

الذكية، وا�شفا خط�ات ال�زارة بالأمتتة متقدمة ومتط�رة.
وح�شر ت�قيع التفاقية اأمن عام وزارة الأوقاف الدكت�ر عبداهلل العقيل، 
ورئي�ص جامعة م�ؤتة الدكت�ر عرفات ع�جان، وعدد من امل�ش�ؤولن يف ال�زارة 

و�شركة افيل�.

 بدء الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن 
عبداهلل الثاني للعمل التطوعي في عمان

عمان 

الثاين  اإن جائزة احل�شن بن عبد اهلل  النابل�شي،  ال�شباب حممد   قال وزير 
وتعزيز  وامل�ؤ�ش�شات،  الأفييراد  جه�د  حتفيز  بهدف  اأُطلقت  التط�عي،  للعمل 

ثقافة العمل التط�عي املتميز خلدمة املجتمعات املحلية.
واأ�شاف النابل�شي خالل اإطالق اجلل�شة التعريفية باجلائزة، والتي نظمتها 
امللكي،  الثقايف  املركز  يف  باجلائزة  التعريفية  اللقاءات  �شل�شلة  �شمن  ال�زارة 
واأع�شاء  اخلري�شة،  ف�از  العا�شمة  حمافظ  نائب  بح�ش�ر  الثالثاء،  الي�م 
واجلامعات  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  عن  وممثلن  املحافظة،  جمل�ص  من 
اجلائزة  روؤييية  اأن  ال�شبابية،  واملبادرات  وال�شركات  والأندية  واجلمعيات 
وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  ومتكن  التط�عي،  العمل  ثقافة  ن�شر  يف  تتمثل  ور�شالتها 
من تطبيق معايري التميز يف م�شاريعهم ومبادراتهم التط�عية، وحتفيز وتقدير 

املتميزين وتعميم ق�ش�ص جناحاتهم.
الفردية  التط�عية  بيياملييبييادرات  تزخر  عمان  اأن  اإىل  النابل�شي  واأ�ييشييار 
املبادرات  ت�طن  برنامج  ت�يل  اليي�زارة  اأن  م�ؤكدا  وامل�ؤ�ش�شية،  واجلماعية 

ال�شبابية ومتكينها اأهمية بالغة من اأجل خدمة املجتمعات املحلية وتط�يرها.
وقال، اإن �شم� الأمري احل�شن بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، حر�ص على نهج 
الت�ا�شل مع اأبناء املجتمع الأردين، حيث يق�م بالعديد من اجل�لت امليدانية 
التفقدية ويف جميع حمافظات اململكة، تاأكيدا على دور املتط�عن واملبادرات 

ال�شبابية املهمة من خالل م�ؤ�ش�شة ويل العهد.
لهم ب�شمات وا�شحة وجتارب مهمة  بال�شباب ممن  يلتقي  �شم�ه  اأن  وبن 
تعمل على بناء م�شتقبل م�شرق لهم وتعزز ثقافة العمل التط�عي لديهم، مثمنا 
دور ك�ادر ال�زارة على عملهم الدوؤوب من خالل عقد �شل�شلة من الجتماعات 

واللقاءات مع املدراء وال�شباب واجلمعيات يف حمافظة عمان واأل�يتها كافة.
بدوره، بن ع�ش� جلنة اجلائزة الدكت�ر عمر الهنداوي، اأن هذه اجلائزة 
جاءت مبثابة م��شم احل�شاد لقطف ثمار جه�د ال�شباب وامل�ؤ�ش�شات التط�عية 
منه  ا�شتفادت  مميزة  خدمات  من  قدم�ه  ما  على  لهم  وتكرميا  املختلفة، 
جمتمعاتهم املحلية. و ا�شتعر�ص الهنداوي، املبادئ العامة للجائزة التي تركز 
القيام  على  امل�اطنن  ت�شجيع  يف  واأهدافها  والبتكار،  والريادة  العطاء  على 
بالعمل التط�عي، وجمالته الجتماعية وال�شحية والريا�شية والفنية، اإ�شافة 
اإىل احلديث عن �شروط التقدم للجائزة ومعايريها وفئاتها ومنها فئة الأعمال 

التط�عية الفردية، واجلماعية، وامل�ؤ�ش�شية.

 الخاليلة يفتتح الملتقى الخيري 
واليوم الطبي المجاني في سحاب

 عمان 

 افتتح وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�شات الإ�شالمية رئي�ص جمل�ص اإدارة 
اخلريي  املُلتقى  فعاليات  الثالثاء،  اخلاليلة  حممد  الدكت�ر  الزكاة  �شندوق 

والي�م الطبي املجاين الذي نظمته ال�زارة وال�شندوق يف ل�اء �شحاب.
�شحاب،  مت�شرفية  مبنى  يف  اأقيم  الييذي  الفتتاح  خالل  اخلاليلة  وقييال   
عام  ومدير  زيد،  اأب�  من�ر  وعبداهلل  املحارمة  يحيى  حممد  النائبن  بح�ش�ر 
والأيييام  اخلريية  املُلتقيات  اإّن  ال�شمريات،  عبد  الدكت�ر  الزكاة  �شندوق 
الطبية املجانية، تاأتي �شمن �شل�شلة ن�شاطات وزيارات ميدانية لل�ق�ف على 

احتياجات امل�اطنن، تنفيذًا للت�جيهات امللكية؛ يف النزول اإىل امليدان.
واأ�شاف، اإّن �شندوق الزكاة ي�شعى لدعم الأ�شر الفقرية من خالل امل�شاريع 
والعتماد  الكفاية  حالة  اإىل  املحتاجة  العائالت  تنقل  التي  الإنتاجية  التاأهيلية 
والأيتام  الفقرية  لالأ�شر  الطارئة  امل�شاعدات  لتقدمي  اإ�شافة  الييذات،  على 
اأّن ال�شندوق يخ�ش�ص م�ازنة �شن�ية ملتابعة ق�شايا  العلم. واأو�شح  وطلبة 
»الغارمات« ومل�ا�شلة احلملة التي اأطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ال�شداد 

. عن اآلف الغارمات واإعادتهنَّ لبي�تهنَّ
الفقرية  الأ�شر  على  �شرائية  ق�شيمة   400 ت�زيع  عن  اخلاليلة،  واأعلن 
واملُحتاجة، و 300 طرد غذائي، وم�شاعدات نقدية لي 50 يتيماً ب�اقع 100 دينار 
لكل يتيم وم�شاعدات نقدية لي 50 طالب علم فقريا ب�اقع 100 دينار لكل منهم، 

اإ�شافة لتقدمي 200 طرد غذائي مقدمة من املح�شن حممد اأب� �ش�فة.
ولفت اإىل وج�د 350 اأ�شرة تتقا�شى رواتب �شهرية من �شندوق الزكاة يف 
ل�اء �شحاب، اإ�شافًة ل�ج�د 190 يتيًما يتقا�ش�ن كفالت اأيتام، و 6 م�شاريع 

اإنتاجية مم�لة ب�شكل كامل من ال�شندوق.
املجتمع  ابناء  بن  والتكافل  والتعا�شد  التعاون  اإىل  اخلاليلة،  واأ�شار   
الإ�شالمي الذي حثت عليه تعاليم الدين الإ�شالمي ال�شامية، من خالل ال�شدقات 

والزكاة، م�شتعر�شاً اأهميتها وقيمتها ال�شرعية والإن�شانية.

المياه: اتفاقية لتطوير 
واستدامة محطة الزارة ماعين

  عمان 

 وّقعت وزارة املياه والري مع اإحدى �شركات املقاولت املحلية الثالثاء، 
ال�كالة  من  بتم�يل  ماعن،  الييزارة  مياه  حمطة  وحت�شن  لتط�ير  اتفاقية 
مرت  األف  ب�شعة  خزان  بناء  التفاقية،  وتت�شمن  الدولية.  للتنمية  المريكية 
اإىل  املحطة  بهذه  املائي  التزويد  ا�شتدامة  ل�شمان  بديل  حت�يلي  وخط  مكعب 
البنية  وحت�شن  املائية،  امل�ارد  ا�شتخدام  وكفاءة  اأداء  لرفع  التزويد  مناطق 
التحتية ملنظ�مة التزويد املائي، بقيمة 1،8 ملي�ن دولر، 80 باملئة منها منحة 
اإن  النجار،  حممد  املهند�ص  والري  املياه  وزير  وقال  المريكية.  ال�كالة  من 
حمطة الزارة تعد واحدة من الأنظمة الرئي�شية لت�فري اإمدادات املياه لتزويد 
مكعب  مرت  ملي�ن   38 اأي  ي�ميا  مكعب  مرت  األف   100 بطاقة  عمان  العا�شمة 
�شن�يا من املياه النقية ال�شاحلة لل�شرب، مبينا اأن نظام املحطة يعمل من خالل 

25 م�شخة يف خم�ص حمطات �شخ رئي�شية.
للتنمية  المريكية  ال�كالة  مع  بالتعاون  تعمل  املياه  وزارة  اإن  واأ�شاف، 
اإ�شافية  ا�شتدامة  وت�فري  حاليا،  امل�ج�دة  امل�شخات  ا�شتبدال  على  الدولية، 

يف نظام املحطة من خالل تركيب م�شخة اإ�شافية يف كل املحطات الرئي�شية.

مذكرة تفاهم بين الوطنية للتشغيل 
والمنصة الرقمية لتطوير ريادة األعمال

 عمان 

مع  تفاهم  مذكرة  الثالثاء،  والتدريب،  للت�شغيل  ال�طنية  ال�شركة  وقعت   
الأعمال  ريادة  تط�ير  بهدف  الأعمال،  ريادة  لتط�ير  الرقمية  املن�شة  �شركة 
التاأهيل املهني، وحتقيقاً لإطالق مبادرات  ون�شر ثقافة ريادة الأعمال وثقافة 
وفق  املهنية  والريادة  املهني  والتعليم  التاأهيل  جمالت  خمتلف  يف  م�شرتكة 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
العام  مديرها  والتدريب  للت�شغيل  ال�طنية  ال�شركة  عن  املذكرة  ووقع 
العميد الركن �شليمان الفاع�ري، وعن �شركة املن�شة الرقمية الرئي�ص التنفيذي 

الدكت�ر معن القطامن.
خلريجي  انطالقة  املن�شة  ت�فر  اأن  يف  اأمله  عن  الفاع�ري  العميد  واأعرب 
ومتدربي ال�شركة وت�شجيعهم على ريادة الأعمال، والتطلع اإىل �شرورة تعزيز 
التعاون مع �شركة املن�شة، وال�شتفادة من اخلربات امل�شرتكة لربط متدربي 
وخريجي ال�طنية للت�شغيل والتدريب مع امل�شتثمرين والقطاع اخلا�ص، ودعم 

م�شاريعهم الريادية.
بدوره، اأ�شاد القطامن بدور ال�طنية للت�شغيل والتدريب يف رفد م�ؤ�ش�شات 
الدولة والقطاع اخلا�ص بق�ى وطنية مهنية مدربة وفاعلة يف خدمة املجتمع 
ت��شيل  يف  للم�شاعدة  املن�شة  �شركة  ا�شتعداد  عن  معرباً  الأردين،  وال�شباب 
املهنية  الريادية  لالأعمال  والت�جه  البطالة  حتديات  مل�اجهة  الأعمال  ريادة 

وبيان اأهمية العمل املهني والتقني من خالل الريادة الرقمية.
اإدارة ال�طنية للت�شغيل والتدريب  وح�شر ت�قيع املذكرة، رئي�ص جمل�ص 

ماجد احلبا�شنة، وعدد من مدراء دوائرها. 

لجنة العمل في األعيان 
تلتقي الوزير الشمالي

 عّمان 

 التقت جلنة العمل والتنمية الجتماعية يف جمل�ص الأعيان، برئا�شة العن 
العمل  ال�شناعة والتجارة والتم�ين وزير  الثالثاء، وزير  عي�شى حيدر مراد، 

ي��شف ال�شمايل، واأمن عام وزارة العمل فاروق احلديدي.
من  احلد  يف  العمل  وزارة  خطة  ملناق�شة  جاء  اللقاء  اإن  مراد  العن  وقال 
والربنامج  للت�شغيل،  ال�طنية  وال�شرتاتيجية  العمل،  �ش�ق  وتنظيم  البطالة 
الربامج  تط�ير  وخطة  الأطفال،  عمالة  من  احلد  وخطة  للت�شغيل،  ال�طني 
املهنية والتقنية مبا تتنا�شب مع متطلبات �ش�ق العمل، وت�شجيع ال�شباب على 

النخراط به.
والأنظمة  القان�ن  ن�ش��ص  تنفيذ  العمل  وزارة  متابعة  �شرورة  واأكييد 
والتعليمات اخلا�شة بت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، م�شريا اإىل اأهمية دور 
التحديث القت�شادي والتعديالت  لروؤية  التنفيذية  ال�زارة يف حتقيق اخلطة 

املقرتحة على قان�ين العمل وال�شمان.
بدوره، قال ال�زير ال�شمايل اإن روؤية التحديث القت�شادي، تركز على جانب 
ترجمة  وذلك  �شن�ات،   10 خالل  اأردين  ملي�ن  لتعين  والبطالة  ال�شتثمارات 

خلارطة الطريق التي ر�شمها جاللة امللك عبداهلل الثاين.
اجله�د  لت�حيد  تكاملية  مظلة  ه�  ال�طني  الت�شغيل  برنامج  اأن  واأو�شح 
الربط بن خمرجات  اإىل  بالتدريب والت�شغيل كافة، ويهدف  املعنية  والربامج 
التعليم والتدريب واحتياجات �ش�ق العمل ومتكن وت�شغيل الأردنين وبناء 

قدراتهم.
واأكد ال�شمايل اأن متكن وتدريب وتاأهيل ال�شباب ل�ش�ق العمل من اأول�يات 
خمتلف  يف  البطالة  م�شت�ى  من  واحلد  العمل،  فر�ص  ت�فري  بهدف  احلك�مة، 

حمافظات اململكة، التي رفعت جائحة ك�رونا من معدلتها.
العام  القطاع  �ش�اغر  من  باملئة   4 ن�شبة  ما  تخ�شي�ص  مت  اأنه  اإىل  واأ�شار 
لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، بح�شب قان�ن العمل، مبينا اأن ا�شرتاتيجية مكافحة 
الجتماعية  والتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارات  فيها  ت�شرتك  الأطفال  عمل 

واجلهات ذات ال�شلة مبكافحة عمل الأطفال للحد منه.
وتطرق ال�شمايل اإىل اأبرز تعديالت قان�ن ال�شمان، وعلى راأ�شها الن�ش��ص 
القان�نية املتعلقة بامل�ؤمن عليهم من الع�شكرين، و�شن التقاعد لهم، اإىل جانب 
تخفي�ص ا�شرتاكات ال�شمان على من�شاآت القطاع اخلا�ص املرتتبة على ت�ظيف 

ال�شباب املتعطلن عن العمل والذين يدخل�ن �ش�ق العمل لأول مرة.

 نقابة المحامين وحزب االئتالف الوطني 
يدينان حرق نسخة من القرآن الكريم

 عمان 

فكر  �شاحب  ملتطرف  ال�ش�يدية  ال�شلطات  �شماح  املحامن  نقابة  اأدانييت 
مناه�ص لالإ�شالم حرق ن�شخة من القراآن الكرمي يف �شت�كه�مل.

واأكدت النقابة يف بيان لها  اأن من �شاأن هذه الت�شرفات ان تنال من التعاي�ص 
ال�شلمي بن الب�شر وت�شجيع مظاهر التطرف، عدا عن ك�نها اعتداء �شافر على 

معتقدات اأكرث من ربع الب�شرية.
وقالت »اإن حرية التعبري عن الراأي ل تت�شع ملثل هذه الأفكار والت�شرفات 
املتطرفة ك�نها تخرج عن احلق يف التعبري اأ�شاًل، وتدخل يف باب احل�ص على 

التطرف والعتداء على املقد�شات.
�ش�يدي  متطرف  به  قام  ما  ال�طني  الئتالف  حزب  ا�شتنكر  ال�شياق،  ويف 
من حرق للم�شحف ال�شريف وبتاأييد وم�افقة من احلك�مة ال�ش�يدية بذريعة 
ت�شهم يف مزيد من  الأفعال  ان مثل هذه  م�ؤكدا على  الراأي،  التعبري عن  حرية 
اخلارجية  وزارة  عن  ال�شادرة  امل�قف  احلييزب  وثمن  والإرهييياب.  التطرف 
الفعل  هذا  باإدانة  الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�ش�ؤون  الأوقاف  ووزارة  الأردنية 
اأتباع  بن  ال�ئام  ن�شر  على  ال�ا�شح يف احلث  الأردين  النهج  م�ؤكدا  امل�شتنكر، 
الأديان ويف ال�قت ذاته الدفاع عن الإ�شالم وقيمه ومبادئه، وهذا ه� امل�قف 

الذي يت�حد فيه الأردني�ن جميعا خلف القيادة الها�شمية.

 المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة
 عمان 

قالت وزارة املياه والري، اإن عدد م�شاريع احل�شاد املائي املنفذة اأو التي 
حتت التنفيذ وحتى نهاية العام املا�شي، تبلغ 489 م�قعا، وب�شعة تخزينية 

اجمالية 127ملي�ن مرت مكعب.
مع  بالتعاون  تنفيذها  مت  امل�شاريع  هذه  اأن   ، بيان  يف  اليي�زارة  واأ�شافت 
�شمن  وذلك  واخلا�شة،  العامة  امل�ؤ�ش�شات  وبع�ص  والبيئة  الزراعة  وزارتي 
وايجاد  املائية،  امل�شادر  لتعزيز  الردن  وادي  ل�شلطة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 

م�شادر جديدة من خالل الت��شع يف م�شاريع احل�شاد املائي.
بعدد  ترابية  حفائر  �شكل  على  ت�زعت  امل�شاريع  اأن  اليي�زارة،  واأو�شحت 
اجمايل 342 حفرية وب�شعة تخزينية بلغت 29 ملي�نا و700 الف مرت مكعب، 
 74 اجمايل  وبعدد  جابي�ن(  او  ح�اجز  او  حت�يلية  او  )�شحراوية  و�شدود 
م�قعا وب�شعة تخزينية 97ملي�ن مرت مكعب، وبرك خر�شانية بعدد اجمايل 73 

بركة وب�شعة تخزينية 300 الف مرت مكعب.
بالتعاون  قامت  املائي،  احل�شاد  مديرية  الردن/  وادي  �شلطة  اأن  وبينت 
لتنمية وادارة امل�شادر  الفاو ومري�شي ك�رب وال�شبكة ال�شالمية  مع منظمة 
م�اقع  بع�ص  من  ر�ش�بيات  با�شتخراج  اخلا�ص،  القطاع  من  و�شركات  املائية 
احل�شاد  مل�اقع  تاأهيل  واإعييادة  �شيانة  اعمال  وتنفيذ  ال�شحراوية،  ال�شدود 

املائي وب�شكل م�شتمر على مدار العام يف خمتلف حمافظات اململكة.
وقالت اإن �شلطة وادي الردن اأنهت الدرا�شات الولية الفنية لي 54 م�قعا 
هذه  لتنفيذ  مت�يل  عن  جار  والبحث  املحافظات،  خمتلف  يف  املائي  للح�شاد 
امل�اقع وامل�شاريع �شمن خارطة احل�شاد  كافة هذه  ادارج  امل�اقع، حيث مت 

املائي لل�شلطة.
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  عمان 

 قال اأمن عام وزارة التعليم العايل والبحث 
التعليم  اإن  الدبعي،  ماأم�ن  الدكت�ر  العلمي، 
لك�نه  ال�طنية  الأوليي�يييات  اأهييم  من  ه�  العايل 
دافعة  وق�ة  التنمية،  م�شرية  يف  رئي�شا  عن�شرا 
رعايته  خالل  ودعا  والتحديث.  الإ�شالح  نح� 
التعليم  يف  اخلا�ص  ال�طني  امللتقى  فعاليات 
وبرامج  �شيا�شات  تبني  اإىل  ال�زير،  عن  مندوبا 
تت�افق مع اأحدث املعايري واملمار�شات الدولية، 
من  والعامل  املنطقة  يف  القطاع  تناف�شية  لتعزيز 
اأجل اإحداث النقلة الن�عية املن�ش�دة. واأ�شاف 
الدكت�ر الدبعي، اأن جمل�ص التعليم العايل، عمل 
بالت�شارك مع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل واأ�شحاب 
اإىل  لل��ش�ل  تهدف  قييرارات  لتخاذ  اخلييربات 
اإعييداد  على  قييادر  عاليٍة،  بييجيي�دٍة  يتميز  نظام 

املجتمع احلالية  احتياجات  تلبي  ب�شرية  ك�ادر 
امل�شت�ين  على  بتناف�شية  وتتمتع  وامل�شتقبلية، 
التعليم  قطاع  تط�ير  خالل  من  والدويل  العربي 
من  متميز  م�شت�ى  ل�شمان  وحتديثه  الييعييايل 
احلالية  الحتياجات  تلبي  التي  اخلريجن 
تط�ير  خالل  من  والأميية،  لل�طن  وامل�شتقبلية 
الفني  التعليم  على  الرتكيز  مع  القب�ل،  اأ�ش�ص 
مب�شت�ى  والرتقاء  والتكن�ل�جي،  )التقني( 
العليا،  والدرا�شات  والتط�ير،  العلمي،  البحث 

وحتديث اخلطط والربامج الدرا�شية.
واأ�شار الدكت�ر الدبعي، اإىل اأن قطاعي التعليم 
العام والتعليم العايل يف الأردن يحظيان باأهمية 
بالغة تنبع من دورهما يف عملية التنمية مبفه�مها 
ال�شامل، لقطاعات ال�شناعة والتجارة والأعمال 
اخلييدمييات  ميين  وغييريهييا  وال�شحة  واليييزراعييية 

التط�ر  �ش�ء  يف  وذلك  والجتماعية،  الإن�شانية 
حيث  ميين  الأخييريييين  العقدين  خييالل  امللح�ظ 
التعليم  واأمناط  والربامج  وامل�شم�ن  املحت�ى 
وت�شمنت  والييكييم.  الن�ع  حتكم  التي  والتعلم 
هي:  الرئي�شة  املحاور  من  عددا  امللتقى  اأجندة 
تط�ير  الأردن،  يف  العايل  التعليم  ا�شرتاتيجيات 
والتدريب،  الت�شغيل  التدري�ص،  وطرق  املناهج 
�شمان اجل�دة يف التعليم العام والتعليم العايل، 
حيث قدم امل�شارك�ن �شمن هذه املحاور اأوراق 
والتعليم  العام  التعليم  حال  واقع  تناولت  عمل 

العايل، وفر�ص التط�ير والتحديث يف امل�شتقبل.
ونظم املنتدى م�ؤ�ش�شة اليا�شمن للم�ؤمترات 
 « عن�ان  حتت  املا�شي،  ال�شبت  والييتييدريييب، 
حتديات واقع التعليم والتعليم العايل والتدريب 

العلمي واملهني.

عمان 

متخ�ش�شة  ور�ييشيية  يف  ميي�ييشيياركيي�ن  اأو�ييشييى 
من  للحد  القان�ن  �شيادة  مبداأ  تطبيق  ب�شرورة 
اىل  تف�شي  التي  واملح�ش�بية  ال�ا�شطة  ظاهرتي 
تنمية  عن  الكفاءات  وابتعاد  املعايري  ازدواجية 
التي  التحديات  على  ال�ر�شة  وركييزت  املجتمع.  
وخا�شة  امل�ؤ�ش�شات  يف  القان�ن  �شيادة  ت�اجه 
تفعيل  اىل  بال�شافة  وامل�شاواة،  ال�شفافية  مبداأي 
القان�ن،  �شيادة  ع�امل  حيي�ل  معمقة  حيي�ارات 
واملح�ش�بية  ال�ا�شطة  على  الرتكيز  جانب  اىل 
الأمر  الفر�ص  تكاف�ؤ  مبداأ  على  ال�شلبي  واثرهما 
امل�ؤ�ش�شات  داخل  خالفات  ن�ش�ء  اإىل  ي�ؤدي  الذي 

وانعدام الأمن ال�ظيفي.
كما او�شى امل�شارك�ن يف ال�ر�شة التي نفذها 
مركز العامل العربي للتنمية الدميقراطية وحق�ق 

ل�،  �شرتيت  م�ؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة   ، الن�شان 
ب�شرورة اعطاء الفر�شة للم�ظفن للح�ش�ل على 
فهمهم  يف  لال�شهام  امل�شابهة  التدريبات  من  املزيد 
وادراكهم  القان�ن  �شيادة  ملفه�م  او�شح  ب�شكل 
لأهميته، ورف�ص ال�ا�شطة واملح�ش�بية واللتزام 

بالق�انن وعدم متييعها.
واأو�ش�ا كذلك يف ال�ر�شة التي اقيمت يف بلدة 
القان�ن  �شيادة  م�شروع  �شمن  وجيياءت  الزرق 
م�ظفي  ميين  عييدد  مب�شاركة  املجتمعي  لل�شلم 
م�ؤ�ش�شات ر�شمية والقطاع اخلا�ص ونا�شطن من 
ال�شباب والفتيات، ب�شرورة ال�شعي لن�شر املعرفة 
مبجتمعاتهم وا�شرهم، باعتبار ان اجلهل بالقان�ن 

العدو الأول للعدالة. 
الدكت�ر  احلق�قي  امل�شروع  م�شت�شار  وقييال 
امل�شروع  من  الثانية  املرحلة  اإن  اجلييراح  �شمري 
ال�شاد�شة  النقا�شية  اليي�رقيية  ميين  وامل�شت�حاة 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين، يتم تنفيذها يف خمتلف 
انحاء اململكة، بهدف تدريب امل�ظفن احلك�مين 
كافة  يف  املنتخبة  املجال�ص  واأع�شاء  والبلديات 
تعزيز  يف  لالإ�شهام  اململكة،  وحمافظات  اأقاليم 

ون�شر ال�عي باأهمية �شيادة القان�ن.
ال�ش�ابكة من خالل عمل  وقدم املدرب ماأم�ن 
جمم�عة من املهارات التفاعلية احلديثة اخلا�شة 
ح�ل  ومعمقا  وافيا  �شرحا  التدريب،  بتقنيات 
وامل�ش�ؤوليات  القان�ن  �شيادة  وع�امل  مفاهيم 
الت�شريعية  ليييالأدوار  وفقا  الرئي�شة  احلك�مية 

والتنفيذية والق�شائية.
ح�ارات  �شمن  واملييدرب  امل�شارك�ن  وتبادل 
هادفة م�اقف من خرباتهم ح�ل الفرق بن العدالة 
واملفت�حة،  ال�شفافة  واحلك�مة  وامليي�ييشيياواة، 
ومفه�م العدالة غري الر�شمية والعديد من املفاهيم 

املتعلقة ب�شيادة القان�ن.

 عمان 

فايز  النيابية  فل�شطن  جلنة  رئي�ص  اأكيييد 
على  الها�شمية  ال��شاية  اأهييمييييية  ب�شب��ص، 
القد�ص  يف  وامل�شيحية  الإ�ييشييالمييييية  املقد�شات 
ال��شع  عييلييى  احلييفيياظ  و�يييشيييرورة  اليي�ييشييريييف، 

التاريخي والقان�ين فيها.
الثالثاء  اللجنة  لقاء  خييالل  ب�شب��ص  وقييال 
رفيق  الفل�شطينية  اليي�ييشيي�ؤون  دائيييرة  عييام  مدير 
املخيمات  خدمات  حت�شن  جلان  وروؤ�شاء  خرفان 
الفل�شطينية، ان اللجنة اأطلقت حملة دولية لدعم 
ال��شاية الها�شمية على املقد�شات يف القد�ص لقت 
�شًدا وا�شًعا، و�شيتم عقد ور�شات للت�عية ببعدها 
ال�شيا�شي، مبينا اأن روؤ�شاء جلان املخيمات �شركاء 

اأ�شا�شين يف دعم ال��شاية الها�شمية.
اىل اعتداءات ق�ات الحتالل وقطعان  واأ�شار 

الأعييزل  الفل�شطيني  ال�شعب  على  امل�شت�طنن 
بدعم من احلك�مة الإ�شرائيلية التي ت�شعى لإنهاء 
م�شريا  الفل�شطيني،  الداخل  يف  العربي  ال�ج�د 
خطري  مبنحنى  متر  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  اإىل 
الإ�شرائيلية  اليمينية  احلك�مة  ت�شكيل  بداية  منذ 

الأكرث تطرًفا يف تاريخ الكيان الإ�شرائيلي.
الثابتة  الردن  م�اقف  اىل  ب�شب��ص  واأ�شار 
باعتبارها  الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  وال�شلبة 
الأوىل رغم تعر�شه ل�شغ�طات  املركزية  الق�شية 

كبرية لتغيري هذا امل�قف.
اخلدمات  بتعزيز  تعنى  اللجنة  اأن  واأكيييد 
التي  ال�شع�بات  وتذليل  املخيمات  لأبناء  املقدمة 
امللكية  املكارم  اىل  ذاته  ال�قت  يف  ت�اجههم، لفتا 

ال�شامية لأبناء املخيمات.
اأكد الن�اب؛ امغري الهمالن وفرا�ص  بدورهم، 
ال��شاية  اأهمية  املراعية  وت�فيق  العجارمة 

الها�شمية على املقد�شات.
الأردن  ت�اجه  �شغ�طات  هناك  اإن  وقال�ا، 
جتاه  وال�شلبة  الثابتة  امللك  جاللة  م�اقف  جراء 
ال�شعب  اأن  اإىل  م�شريين  الفل�شطينية،  الق�شية 
م�اقفه  يف  الها�شمية  القيادة  خلف  يقف  الأردين 

الثابتة وال�شلبة.
امللك عبداهلل  اإن جاللة  قال خرفان،  من جهته 
الثاين ي�يل اهتماما كبرًيا بالق�شية الفل�شطينية يف 
باعتبارها  املختلفة،  والدولية  الإقليمية  املحافل 

الق�شية املركزية والأوىل بالن�شبة لالأردن.
يتعر�ص  الفل�شطيني  ال�شعب  اإن  واأ�ييشيياف،   
الحييتييالل  بييداييية  ميينييذ  الأ�ييشيير�ييص  هييي  لهجمة 
دائييرة  يف  مديرية  هناك  اأن  مبينا  الإ�شرائيلي، 
النييتييهيياكييات  ليير�ييشييد  الفل�شطينية  اليي�ييشيي�ؤون 
الفل�شطيني�ن  لها  يتعر�ص  التي  الإ�شرائيلية 

خا�شة يف ظل احلك�مة الإ�شرائيلية احلالية.

 عمان  

ا�ييشييتيي�ييشييافييت اجلييامييعيية الأردنييييييييية، 
حت�شن  حيي�ل  تدريبية  ور�ييشيية  الييثييالثيياء، 
الت�شنيفات  يف  العربية  اجلامعات  ترتيب 
للرتبية  العربية  املنظمة  نظمتها  الدولية، 
مع  بالتعاون  )األي�شك�(  والعل�م  والثقافة 
والثقافة  للرتبية  الأردنية  ال�طنية  اللجنة 
التعليم  وزارة  عام  اأميين  وقييال  والعل�م. 
ماأم�ن  الدكت�ر  العلمي  والبحث  الييعييايل 

ال�ر�شة،  افتتاح  رعايته  خييالل  الدبعي، 
عزمي  الييعييايل  التعليم  وزييير  عيين  مندوبا 
حاليا  ي�شهد  العايل  التعليم  اإن  حمافظة، 
اإىل  م�شريا  م�شب�ق،  غري  وتناف�ًشا  ت��شعا 
اأن  الييعييايل  التعليم  ملنظ�مة  ميكن  ل  اأنييه 
ت�شنيفات  عن  احلديث  دون  ثمارها  ت�ؤتي 
التناف�شية،  اإيجاد  يف  واأهميتها  اجلامعات، 
اأن من  ملعرفة املميز منها وال�شعيف. وبن 
معايري اعرتاف ال�زارة مب�ؤ�ش�شات التعليم 
العايل اأن تك�ن اجلامعة م�شنفة �شمن اأحد 

الت�شنيفات املهمة عامليًّا. واأ�شار مدير اإدارة 
رامي  الدكت�ر  األي�شك�  منظمة  يف  الرتبية 
اإ�شكندر، من جهته، اإىل اأن اأهمية الت�شنيفات 
حمددة  معايري  تطبيق  يف  تكمن  الدولية 
قدراتها  تط�ير  على  اجلامعات  ت�شاعد 
املنظمة  اأن  التعليمية، م��شحاً  ون�شاطاتها 
م�شاعدة  اإىل  ال�ر�ص  هذه  خالل  من  ت�شعى 
جامعات العامل العربي. وقال ممثل اللجنة 
�شلطان  والثقافة  للرتبية  الأردنية  ال�طنية 
دوًرا  للجامعات  اإن  بييييدوره،  اخلييليييييف، 

اأ�شا�شيًّا يف تنمية املجتمعات واإعداد اأجيال 
مع  التعاطي  على  وم�شاعدتهم  امل�شتقبل 
التن�شيق  اأن  اإىل  م�شريا  الع�شر،  حتديات 
العديد  لتنفيذ  واملنظمة  اللجنة  بن  م�شتمر 
الفائدة جلميع  من الربامج والأن�شطة ذات 

امل�ؤ�ش�شات التعليمية.
عييددا  جل�شاتها  يف  ال�ر�شة  وتتناول 
العاملي  الت�شنيف  منها  امل��ش�عات،  من 
للجامعات واأهميتها ومبادئ برلن، واأ�شهر 
ومعايري  للجامعات،  العاملين  امل�شنفن 

العاملي  والرتتيب  بهم،  اخلا�شة  الت�شنيف 
هذه  يف  والييعييربييييية  الأردنييييييية  للجامعات 
اجلامعات  وخطط  و�شيا�شات  الت�شنيفات، 
وتط�ير  املتعددة،  بالت�شنيفات  للم�شاركة 
الييرتتيييييب الييعيياملييي لييهييا، وتييطيي�ييير ليي�ائييح 
للبح�ث  العاملي  العلمي  والن�شر  الرتقيات 
الرقي  بهدف  الدويل؛  والتعاون  والتدريب، 
املحلي  املجتمع  يييخييدم  مبييا  بالت�شنيف 
اجلامعات،  اأداء  تط�ير  واآليات  والعاملي، 

والتحديات التي ت�اجهها.

الدبعي: التعليم العالي من أهم األولويات الوطنية

مختصون: تطبيق سيادة القانون تحد من 
ظاهرتي الواسطة والمحسوبية

الغذاء والدواء تتحول بالكامل إلى نظام 
الدفع اإللكتروني اعتبارا من مطلع شباط

عمان 

العامة للغذاء  اأعلنت امل�ؤ�ش�شة 
والدواء عن التح�ل الكامل اإىل نظام 
الدفع الإلكرتوين يف مركز امل�ؤ�ش�شة 
خمتلف  يف  وفييروعييهييا  الييرئييييي�ييشييي 
مطلع  من  اعتبارا  اململكة  مناطق 

�شباط املقبل.
امل�ؤ�ش�شة  عيييام  مييدييير  وقييييال 
بيان،  يف  مييهيييييدات  نيييزار  الييدكييتيي�ر 
الثالثاء، اإن امل�ؤ�ش�شة بالتعاون مع 
الإلكرتوين  للدفع  �شركة مدف�عاتكم 
لنظام  الر�شمي  واملييطيي�ر  امل�شغل 
)اي ف�اتريكم( وباإ�شراف من البنك 
التح�ل  �شتطلق  الأردين،  املركزي 
الإلكرتوين  الدفع  نظام  اإىل  الكامل 
اخلدمات  على  املرتتبة  للر�ش�م 

التي تقدمها امل�ؤ�ش�شة.
التح�ل  هييذا  اأنييه مع  واأ�ييشيياف 
متلقي  باإمكان  الإلييكييرتوين  الكامل 
قن�ات  طريق  عن  الدفع  اخلدمة 

التي ت�شمل  اإي ف�اتريكم املختلفة، 
واملييحييافييظ  الإليييكيييرتوين  التطبيق 
البن�ك  وتطبيقات  الإلييكييرتونييييية 
ن�افذ  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  املختلفة، 
الدفع اخلا�شة يف البن�ك وال�كالء 
الربيد  ومكاتب  ال�شرافة  وحمالت 

الأردين.
واأو�ييشييحييت امليي�ؤ�ييشيي�ييشيية اأنييه 
�شيتم  �شباط  بييداييية  ميين  اعييتييبييارا 
خالل  من  الدفع  خدمة  تقدمي  وقف 
با�شتيفاء  اخلييا�ييشيية  ال�شناديق 
يف  اخلدمات  على  املرتتبة  الر�ش�م 
وجميع  الرئي�شي  امل�ؤ�ش�شة  مركز 
اململكة  مناطق  خمتلف  يف  فروعها 

وح�شر تقدميها اإلكرتونيا.
وتييي�يييشيييتيييقيييبيييل املييي�ؤ�يييشييي�يييشييية 
الييي�يييشيييكييياوى وال�ييشييتييفيي�ييشييارات 
بييخيي�ييشيي��ييص هييييذه اخليييدمييية عرب 
اأو   )065504141( رقييم  الهاتف 
فيي�ري  ب�شكل   )065504142(

وعلى مدار 24 �شاعة.

 

بن  ويت�ه   .. المييل  فيها  ي�شيع  حلظة  الن�شان  على  متر 
دروب ااحلياة وم�شاكلها .. وتتح�ل الل�ان من ح�له اىل ل�ن 
 .. لتعقل  ا  مداخل  كل  االعقل  وَيقفل  فيه..  قامت ل حياة  واحد 
م�اعظ  اىل  والتفاوؤل  المل  كلمات  وتتح�ل   .. القلب  وَيق�ش� 
يرف�شها وي�شبح على �شفا جرف النهيار ل يرى امل فى حياته 
، يتمنى امل�ت احيانا وي�شعى اليه احيانا اخرى .. يتح�شر على 

ما راح ويفقد ما ميلك . 
اإن وج�د المل داخل النف��ص يق�شى على خ�ف القل�ب ، 
م�ج�د بداخلنا جميعاً ولكن عندما مير الن�شان بازمة وت�شتمر 
الداخلى في�شبح  معه فرته ين�شى ان يركز على هذا ال�مي�ص 
من  متفاوته  ن�شب  ي�ج�د  بالطبع   .. املر  العلقم  طعم  حلياته 
وق�ة  ال�شخ�شية  طبيعته  ح�شب  كل  ال�شخا�ص  بن  التفاوؤل 
اميانه وثقته فى اهلل .. فقد جند من مر بظروف قا�شية و�شظف 
عي�ص يحمل المل والتفاوؤل فى غٍد اكرث ا�شرقاً اكرث من اخر كان 

له ن�شيب من الرتف وراحة العي�ص .
احلالة  على  وتدقيق  بتمعن  النظر  على  يجربنا  ذلك  كل 
الردنية ، حالة الأزمة املزمنة التي تاأبى اأن تغادر ج�شد الردن 
، ولأن ل جمال حلل امل�شكلة اأي م�شكلة كانت ، بدون التعريف 
لها تك�ن املهمة الأوىل والأ�شا�شية  الدقيق  ال�ا�شح والتف�شيل 
ه�  احلايل  لل�اقع  وتغيري  اأف�شل  اأو�شاع  عن  يبحث  من  لكل 

و�شف وحتليل هذه امل�شكلة .
نق�ل  اأن  الأحيي�ال  من  باأي حال  الأميير ل ميكن  ويف حقيقة 
جمم�عة  هي  بل  الأزميية  ت�شبب  التي  هي  واحييدة  م�شكلة  اأن 
ت�شكل يف  والتي  وثيقا  رباطا  واملرتبطة  املت�شابكة  الق�شايا  من 
جمملها اأزمة  الردن ، وبطبيعة احلال هذه الق�شايا ي�جد منها 
ما ه� قدمي بقدم ت�شكل ال�طن ومنها ماه� حديث مت�شاعد بداأ ) 
بزمل اخل�شخ�شة( الذين باع�ا مقدرات ال�طن بثمن بخ�ص ثم 
، عداك  البالد والعباد  الذين نهب�ا  الف�شاد والفا�شدين  متاهات 
ترف�ص  التي   القر�ص  وا�شماك  ال�شمان  والقطط  احليتان  عن 

ال�ق�ع يف امل�شيدة .
اأو  لل�شعادة  وزارة  اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف  اأ�شبحنا  حقا   
والذي  الردنين،  حياة  من  والنكد  الهم�م  اإزاليية  اأو  الرتفيه 
اأ�شبح �شمة رئي�شية يف حياتنا، فتح�لنا اإىل اآلة ل تعرف �ش�ى 
البحث عن م�شدر رزق وزيادة الدخل �ش�اء عن طريق م�شروع 
اأو غري م�شروع من اأجل �شد متطلبات احلياة، فغابت الب�شمة، 
وظهر النكد وال�شيق على حياة الردنين، وهنا لبد من وقفة 

حقيقية اأمتنى اأن تنتبه لها احلك�مة.
ب�شرعة  البحثية  املراكز  احلك�مة  تطالب  اأن  اأمتنى  كما 
الردنييييين،  فرحة  �شارق  عن  والبحث  امللف  هييذا  يف  العمل 
وكلنا  النكد،  ي�شتحق  ول  ال�شعادة  ي�شتحق  الردين  فال�شعب 
على يقن اأن اجلميع يبحث�ن عن ال�شعادة كبحثهم عن الرزق، 

ولكن دائما ما يع�دون من رحلة البحث بال فائدة .

ابتساماتنا 
المسروقة ..!!

افتتاح قسم ترخيص األغوار الجنوبية
 عمان 

كامل  بتم�يل  اجلن�بية،  الأغيي�ار  ترخي�ص  ق�شم  الثالثاء،  اأُفتتح،   
لتقدمي  دينار،  ملي�ن  حيي�ايل  وبتكلفة  العربية،  الب�تا�ص  �شركة  من 
خدمات الرتخي�ص ل�شريحة وا�شعة من �شكان مناطق الأغ�ار اجلن�بية 
ق�شم  على  ال�شغط  وتخفيف  وجهدهم  وقتهم  وت�فري  عليهم  والت�شهيل 

الكرك.
ح�شر  الييذي  املعايطة،  عبيداهلل  الييليي�اء  العام  الأميين  مدير  واأكييد 
الأمن  مديرية  بن  للتعاون  كمثال  جاء  الق�شم  هذا  افتتاح  اأن  الفتتاح، 
الأمنية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  لالإ�شهام  ال�طنية  وال�شركات  العام 

والجتماعية جتاه امل�اطنن يف املجتمعات املحلية.
واأ�شار اإىل اأن مديرية الأمن العام ما�شية لتحقيق اأهدافها وت��شيع 
اأن  اإىل  لفتاً  عليهم،  والت�شهيل  امل�اطنن  احتياجات  لتلبية  خدماتها 
خدمة  يف  ت�شهم  ب�شراكة  كافة  املبذولة  ال�طنية  اجله�د  تقدر  املديرية 

املجتمع وامل�اطنن.
العربية،  الب�تا�ص  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأعرب  جانبه،  من 
الأمن  ال�شركة مبديرية  اأب� هديب، عن فخر واعتزاز  �شحادة  املهند�ص 
وطنية  خدمات  من  تقدمه  ملا  لها،  التابعة  وال�حدات  والإدارات  العام 
ترخي�ص  ق�شم  مت�يل  اأن  اإىل  م�شريًا  الأردين،  املجتمع  خلدمة  جليلة 
الأغ�ار اجلن�بية من قبل ال�شركة ياأتي تنفيذًا ل�شرتاتيجية م�ش�ؤوليتها 
اإىل  اإ�شافة   ، التي تدعم من خاللها خمتلف قطاعات املجتمع  املجتمعية 
تقدمي  يف  وامل�شاهمة  فيها  تعمل  التي  املجتمعات  لتمكن  الدائم  �شعيها 

اأف�شل اخلدمات لهم.
وبّن اأهمية افتتاح ق�شم ترخي�ص الأغ�ار اجلن�بية واخلدمات التي 
اأن ال�شركة م�شتمرة بتنفيذ �شيا�شتها  �شيقدمها للمجتمع املحلي، م�ؤكدًا 
مع  بال�شراكة  تلبيتها  على  والعمل  احتياجاتهم  وتلم�ص  حميطها  جتاه 

املعنين كافة.
وح�شر الفتتاح الرئي�ص التنفيذي ل�شركة الب�تا�ص العربية الدكت�ر 
الدبا�ص،  العميد رامي  لل�شري  العام  الأمن  الن�ش�ر، وم�شاعد مدير  معن 

وعدد من كبار �شباط الأمن العام.
للمراجعن،  البدء بتقدمي خدماته  با�شر  الق�شم اجلديد  اأّن  اإىل  ي�شار 
حيث �شيخدم �شريحة وا�شعة من امل�اطنن من �شكان مناطق الأغ�ار 
اجلن�بية وقرى غرب الكرك واملناطق املجاورة، اإ�شافة اإىل م�شتخدمي 

طريق الأغ�ار العقبة واآليات �شركات الب�تا�ص.

طرح عطاء تنفيذ مسبح 
نصف اولمبي في جرش

 عمان 

العطاء  طرح  عن  الثالثاء،  احلك�مية،  العطاءات  دائييرة  اأعلنت   
مغلق  اأوملبي  ن�شف  م�شبح  تنفيذ  على  بالإ�شراف  اخلا�ص  املركزي 
م�شاريع  �شمن  جر�ص  مبحافظة  الريا�شي  جر�ص  جممع  يف  وخدماته 

املبادرات امللكية ال�شامية.
ودعت الدائرة على م�قعها الإلكرتوين، املكاتب الهند�شية وال�شركات 
املفع�ل �شادرة  �شارية  �شهادة ت�شنيف  امل�شنفة مب�جب  ال�شت�شارية 
عن الدائرة يف جمال الأبنية بالفئة الأوىل اأو الثانية الراغبن بامل�شاركة 
اإىل �شحب ن�شخ املناق�شة من م�قع الدائرة اعتبارًا من الي�م الثالثاء اأو 

من خالل نظام ال�شراء الإلكرتوين الأردين.
www.gtd.gov. واأ�شارت اإىل اأهمية مراجعة م�قع الدائرة الإلكرتوين

jo ملزيد من املعل�مات.

عين على القدس يرصد تداعيات منع 
االحتالل رفع العلم الفلسطيني

 عمان 

 ر�شد برنامج عن على القد�ص، الذي عر�شه التلفزي�ن الأردين، الثنن، 
اإيتمار بن غفري منع  تداعيات قرار وزير الأمن الق�مي الإ�شرائيلي املتطرف 

رفع العلم الفل�شطيني داخل القد�ص، ومنع الرم�ز الفل�شطينية من دخ�لها.
وعر�ص الربنامج يف تقريره الأ�شب�عي م�شاهد تظهر قيام جن�د الحتالل 
بالعتداء على النا�شط املقد�شي حممد اأب� احلم�ص الذي داأب ب�شكل اأ�شب�عي 
وثقت  كما  ال�شريف،  القد�ص  يف  جت�اله  اأثناء  الفل�شطيني  العلم  رفع  على 
الكامريا عملية انتزاع العلم من يد اأب� احلم�ص الذي بقي متم�شكاً بالعلم اإىل 
اعتقاله،  اأثناء حماولة  اأنه،  اإل  العام،  بالنظام  الإخالء  بتهمة  اعتقاله  اأن مت 

طالب املجتمع الدويل والعامل التدخل من اأجل ق�شية العلم.
واأو�شح التقرير اأنه منذ ت�يل ع�ش� الكني�شت اليميني املتطرف اإيتمار بن 
غفري وزارة الأمن الق�مي يف احلك�مة اليمينية اجلديدة، اأ�شدر العديد من 
القرارات العن�شرية بحق الفل�شطينين، ومنها منع رفع العلم الفل�شطيني يف 
يف  الفل�شطيني  العلم  رفع  بحظر  اأوعزت  ال�شرطة  اأن  م��شحا  العام،  احليز 
دولة  على  يحر�ص  اأنه  بحجة  العامة،  الأماكن  يف  اأو  فعالية  اأو  مظاهرة  اأي 

الحتالل، ما اأثار الغ�شب يف الأو�شاط الفل�شطينية.
القرار،  هذا  على  ردًا  �شعبية  حملة  اأطلق�ا  املقد�شين  اإن  التقرير  وقال 
يف  الفل�شطيني  الت�اجد  اأماكن  جميع  و�شملت  علمك«،  »ارفع  عن�ان  حملت 
العامة  وامليادين  الجتماعي  الت�ا�شل  الداخل واخلارج، من خالل من�شات 

من خالل املظاهرات والعت�شامات.
اإن  بدور ح�شن،  الدولية،  اإمن�شتي  منظمة  الباحثة يف  قالت   ، من جانبها 
هذا القرار غري قان�ين، وميثل اعتداء على اله�ية الفل�شطينية، وعلى حرية 
التعبري عن الراأي للفل�شطينين، م�شددة على اأنه يعد حماولة جديدة من قبل 
فل�شطينية  حماولة  واأي  الفل�شطيني  ال�ج�د  لتجرمي  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 
لالحتجاج على الظلم. والتقى الربنامج الذي يقدمه الزميل جرير مرقة، عرب 
ات�شال فيدي� من القد�ص، بالنا�شط املقد�شي حممد اأب� احلم�ص، الذي اأو�شح 
اأن علم فل�شطن ه� علم دولة فل�شطن قبل اأن ت�لد اإ�شرائيل، لفتا اإىل وج�د 
تخبط يف دولة الحتالل فيما يتعلق بالعلم، حيث اتخذت قبل 8 �شه�ر قرارا 
يق�شي مبنع رفع العلم الفل�شطيني داخل اأي م�ؤ�ش�شة تاأخذ مت�ياًل منها رغم 

اأن امل�ؤ�ش�شات املقد�شية ل تاأخذ من الحتالل اأي مت�يل.
املنا�شبات  جميع  يف  الفل�شطيني  العلم  رفع  اعتاد  اإنه  احلم�ص  اأب�  وقال 
يف القد�ص منذ اأن اأطلقت اإ�شرائيل املاراث�ن الته�يدي يف القد�ص، واإنه يف كل 
مرة يتم اعتقاله فيها، ل يتم التحقيق معه ب�شاأن العلم، واإمنا يتم التحقيق 
معه لإخالله بالأمن العام، لفتاً اإىل اأنه مت اعتقاله اكرث من 130 مرة، وقدم 
للمحاكمة 30 مرة، حيث مت احلكم عليه ومن ثم حب�شه اأو اإبعاده، ومت اإخراجه 
بكفالة، ومن بن الأحكام التي �شدرت بحقه احلب�ص ملدة 11 عاماً ق�شى منها 
اأنهم  ي�شعرون  الأيام  املتطرفن يف هذه  امل�شت�طنن  اأن  اإىل  واأ�شار  اأع�ام.   8
اأ�شحاب ال�شيادة والقرار على ال�شفة الغربية والقد�ص، حتى اأنهم اأ�شبح�ا 
يحارب�ن الي�شارين الإ�شرائيلين ممن يطالب�ن بحق�ق ال�شعب الفل�شطيني، 
التعليم،  الأطفال ويف  لدى  لديهم وحتى  اأ�شبحت ظاهرة  العداوة  اأن  م�ؤكدًا 
�شيتم  و«هل  الأق�شى،  امل�شجد  م�شري  ح�ل  مدار�شهم  يف  �ش�ؤالهم  يتم  حيث 

هدمه واإقامة الهيكل مكانه، وماذا �شتفعل اإذا راأيت فل�شطيني؟
اأ�شبحت تتخذ قرارتها املجحفة  اأن حك�مة الحتالل  اأب� احلم�ص  واأكد 
يف  الظه�ر  من  الأق�شى  امل�شجد  مدير  كمنع  ال�شيا�شي«،  »الإرهيياب  بحجة 
الإعالم، ومنع املئات من ال�شباب والأطفال حتت �شن الي 20 عاماً من دخ�ل 

امل�شجد املبارك بحجة عدم وج�د ويل الأمر.

 التوثيق الملكي يعرض وثيقة 
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم

 عمان 

العاملي  الي�م  مبنا�شبة  وثيقة  الثالثاء،  امللكي  الت�ثيق  مركز  عر�ص   
للتعليم، تت�شمن ال�شفحة ال�شاد�شة من العدد 106 من جريدة ال�شرق العربي 

ال�شادرة يف الأول من حزيران عام 1925م.
وبح�شب بيان للمركز الي�م، تناولت ال�شفحة �شدور اأول نظام للمدار�ص 
يف حك�مة �شرقي الأردن، والذي تعّينت مب�جبه واجبات و�شالحيات مدير 
التالميذ  قب�ل  و�شروط  املدر�شن،  وواجبات  المتحانات،  ونظام  املدر�شة، 
يف  )املراقبن(  ال�شباط  ومهمات  عليهم،  تفر�ص  التي  والعق�بات  وانتقالهم، 

املدر�شة ووظائف املفت�شن.

 هيئة اإلعالم تكرم أعضاء لجنة 
شكاوى المرئي والمسموع

عمان 

اأع�شاء جلنة �شكاوى الإعالم املرئي  كرمت هيئة الإعالم الثالثاء، 
اأربعة  ا�شتمرت  التي  اللجنة  ولية  فرتة  انتهاء  مبنا�شبة  وامل�شم�ع 

اأع�ام.
اللجنة  جه�د  امل�مني،  ب�شري  املحامي  الهيئة  عييام  مدير  وثمن 
حل  يف  و�شيطة  جهة  باعتبارها  ومثمرة  فعالة  ب�ش�رة  وم�شاهمتها 
اأربعة  مدى  على  وامل�شم�ع  املرئي  الإعالم  بقطاع  املتعلقة  النزاعات 
اأع�ام منذ ت�شكيلها مب�جب اأحكام املادة 4/ي من قان�ن هيئة الإعالم 

املرئي وامل�شم�ع رقم )26( ل�شنة 2015.
وقال امل�مني اإن هذا التكرمي جاء متزامناً مع انتهاء ولية اللجنة 
التي اأ�شهمت يف تعزيز ا�شتقاللية و�شائل الإعالم مبا يحقق لها تنظيما 
اأ�شرار ما قد  ذاتيا ينطلق من مبادئ احلرية وامل�ش�ؤولية، واحلد من 
يقع من جتاوزات للق�اعد املهنية والأخالقية على اجلمه�ر من خالل 

تقريب وجهات النظر، على �ش�ء ال�شكاوى التي نظرت فيها.
وتدع� تعليمات اللجنة اإىل التزام و�شائل الإعالم املختلفة بالق�انن 
ي�شمن  مبا  وم�اثيقه  الإعالمي  العمل  معايري  ومراعاة  والأنظمة، 
حت�شن حمت�اه وجت�يده، يف ال�قت الذي يت�شع فيه انتقال املعل�مات 

عرب ال��شائط احلديثة املرئية وامل�شم�عة والإلكرتونية.
و�شمت اللجنة املنتهية وليتها، يف ع�ش�يتها، كال من رئي�شها يحيى 
الدكت�ر  وع�ش�ية  يخلف،  اإخال�ص  الدكت�رة  الرئي�ص  ونائب  �شقري، 
امل�مني  نهال  والدكت�رة  الأو�شط،  ال�شرق  جامعة  من  حجاب  عزت 
الدكت�ر  القان�ين  واخلبري  الإن�شان،  حلق�ق  ال�طني  للمركز  ممثلة 
وزين  البدري،  هاين  الدكت�ر  والإعالمي  اخل�شاونة،  �شخر  املحامي 
الدين خليل ممثال لنقابة ال�شحفين الأردنين، ومديرة وحدة ال�ش�ؤون 
يف  القان�نية  ال�شت�شارات  ق�شم  ورئي�ص  اخل�شاونة،  نان�شي  القان�نية 

الهيئة لبنى الع�شايلة.

“فلسطين النيابية« تؤكد أهمية الوصاية 
الهاشمية على الُمقدسات في القدس

خالد خازر اخلري�شا

ورشة تدريبية حول التصنيفات الدولية في الجامعة األردنية
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مقابالت  

رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول يتحدث لـ »صدى الشعب«:

الزغول: بث اجتماعات المجلس البلدي عبر المنصات 
اإللكترونية إلشراك المجتمع المحلي في صنع القرار

- 7 ماليين دينار مديونية 
البلدية وفاتورة الكهرباء 

تصل إلى 45 ألف دينار 
شهريا.

- نطمح لتحويل البلدية 
من النمط الخدمي 

إلى النمط التنموي 
المستدام.

-  منحة إلنشاء حقل 
طاقة شمسية يوفر 

65 % من قيمة فاتورة 
الكهرباء.

- طالبنا بجزء من قيمة 
تذكرة مشروع التلفريك 

بدل خدمات لوجستية.

- منطقة عنجرة بال مركز 
أمني ومطالبة وزارة 

الداخلية بحل المشكلة 

- شركة الكهرباء تحصل 
من البلدية على 300 

دينار مقابل زراعة عمود 
كهرباء بدال من 90 دينار

- البد من مراعاة 
ديموغرافية المكان قبل 
صرف المستحقات لكل 

بلدية

- مشروع التفريك يوفر  
80 % فرص تشغيلية 

ألبناء المحافظة

 زيارة الوزير الكري�صان حققت
 بع�ض حاجات البلدية

اأن وزارة الإدارة املحلية زودت  الزغ�ل   وذكر 
امل�شاعدات  ح�شاب  من  احتياجاتها  ببع�ص  البلدية 
الطارئة للبلدية على اإثر زيارة وزير الإدارة املحلية 
تزويد  مت  حيث  عجل�ن،  لبلدية  الكري�شان  ت�فيق 
 12 منها  ال�احدة  �شعة  تبلغ  ب�شاغتطن  البلدية 
�شيارات   3 ل�شراء  دينار  األف   75 وتخ�شي�ص  مرتا، 
ومبلغ  قالب،  ل�شراء  دينار  األف   25 ومبلغ  اأب،  بيك 
األف   70 ومبلغ  ماء،  �شهريج  ل�شراء  دينار  األف   70
دينار  األييف   25 ومبلغ  »بيياكيي�ليي�در«،  ل�شراء  دينار 
خللطة  دينار  األييف  و225  م�تى،  نقل  با�ص  ل�شراء 
املتهالك  )عنجرة-راجب(  طريق  لتجديد  اإ�شفلتية 
والذي مل يجدد منذ عام 1990، ومبلغ 25 األف دينار 
ميركز  ال�اقعة  عجل�ن  ا�شرتاحة  وجتديد  لت��شعة 
املدينة، ومبلغ 100 األف دينار كمخ�ش�شات ط�ارئ 
لف�شل ال�شتاء، ومبلغ 200 األف دينار خا�ص للبلدية 

ل�شداد بع�ص الدي�ن املراكمة عليها.
جديدة  باآليات  البلديات  بتزويد  الزغ�ل  وطالب 
البلديات ت�شبح متهالكة بعد  اآليات  اأن  اإذ  كل فرتة، 
5 �شن�ات من العمل ب�شبب ال�شغط الكبري مما يرتب 
تك�ن  قد  جدا  عالية  �شيانة  تكاليف  البلديات  على 

اأعلى من تكاليف �شراء اآليات جديدة.
مع  كانت  البلدية  مدي�نية  اأن  الزغ�ل  وذكيير   
بع�شها  �شداد  مت  ملي�نا   11 احلايل  املجل�ص  ا�شتالم 
حتى و�شلت لي7 مالين، حيث ا�شتفادت البلدية من 
و300  ملي�نن  بلغت  التي  النفطية  امل�شتقات  ع�ائد 
التي  الكهرباء  �شركة  دي�ن  �شداد  مت  كما  دينار  األف 
 500 قيمته  ما  �شرف  مت  كما  دينار  األف   400 بلغت 
حيث  دي�نها،  ل�شداد  للبلدية  كم�شاعدات  دينار  األف 
طالب الزغ�ل وزارة الإدارة املحلية مب�شاعدة بلدية 

عجل�ن ل�شداد ما تبقى من دي�نها.

 م�صروع حقل طاقة �صم�صية يوفر
 65% من فاتورة الكهرباء 

البلدية  ت�اجهها  م�شكلة  عن  الزغ�ل  وك�شف   
�شركة  يف  با�شمها  م�شجلن  ا�شرتاكن  ب�ج�د  تتعلق 
وت�شاف  عجل�ن  بلدية  منهما  ت�شتفيد  ل  الكهرباء 
تكاليفهما على فات�رتها، مبينا اأن �شبب هذه امل�شكلة 
يع�د اإىل عدم التن�شيق يف فرتة ما قبل ف�شل البلديات، 
الكهرباء  ل�شركة  طلبا  قدمت  البلدية  اأن  اإىل  م�شريا 
اإن  وم�ؤكدا  ذلك،  على  جار  والعمل  العدادين  لف�شل 
البلدية �شتطالب باإرجاع قيمة ف�اتري العدادين التي 

دفعتها على مدار ال�شن�ات ال�شابقة.
الكهرباء  فات�رة  ارتفاع  من  الزغ�ل  وا�شتكى 
تكلفة  اإن  وبن  دينار،  األف  لي45  �شهريا  ت�شل  التي 
اإنارة ال�ش�ارع تدفعها البلدية وحدها مطالبا وزارة 

الأ�شغال بامل�شاهمة يف دفع الفات�رة.
ويرى الزغ�ل اأن احلل ال�شامل مل�شاكل الكهرباء 
يك�ن يف تغيري منط عمل البلديات من النمط اخلدمي 
اإىل النمط التنم�ي امل�شتدام وه� ما تعمل عليه بلدية 
عجل�ن الآن، حيث ح�شلت البلدية على منحة لإن�شاء 
دولر  األف   850 بتكلفة  �شم�شية  طاقة  حقل  م�شروع 
امل�شروع  هذا  وي�فر  الكندية،  احلك�مة  من  بتم�يل 
الكهرباء  فات�رة  قيمة  من   %65 الزغ�ل-   -ح�شب 
املرتتبة على البلدية وه� ما يعادل 750  األف دينار 
�شن�يا اإذ اأن امل�شروع قادر على اإنتاج 950 كيل�واط 

ح�شب م�افقة �شركة الكهرباء.
  وقال الزغ�ل اإن هذا امل�شروع �شيقام على اأر�ص 
وزارة  قبل  من  تخ�ش�شيها  مت  دومن   20 مب�شاحة 
ملهند�شن  عمل  فر�ص   9 �شي�فر  اأنييه  كما  الييزراعيية، 

وفنين وحرا�ص.

 م�صروع »احلديقة البيئية« مبنحة
 من البنك الدويل

الزغ�ل  ك�شف  التنم�ية  امل�شاريع  يخ�ص  وفيما   
مع  بالتعاون  اليييدويل  البنك  ميين  مقدمة  منحة  عيين 
بقيمة  بيئية«  لإن�شاء »حديقة  الجتماعي«  »التكيف 

دمن   40 مب�شاحة  اأر�ص  قطعة  على  دينار  األف   248
املنطقة  يف  امل�شروع  لهذا  الزارعة  وزارة  خ�ش�شتها 

ال�اقعة بن منطقتي عنجرا وعن جنا.
وبن الزغ�ل اإن احلديقة �شتحت�ي على ممرات 
ترفيهية  واألعاب  �ش�اء  واأماكن  وجل�شات  للم�شي 
التدريبية  الدورات  لعقد  واأماكن  �شحية،  وخدمات 
البلدية  اأن  اإىل  لفتا  الثقايف،  زها  مركز  مع  بالتعاون 
خاطبت وزارة الزراعة لتخ�شي�ص اأر�ص مب�شاحة 3 
دومنات اأمام احلديقة لإن�شاء م�اقف �شيارات وبازار 
بالنفع  يع�د  البيتية  العجل�نية  املنتجات  لت�ش�يق 
عائدات  بدعم  ريعيه  وي�شاهم  املنازل  ربييات  على 

البلدية من امل�شاريع.
عجل�ن  ريف  »�ش�ق  مل�شروع  الزغ�ل  وتطرق 
الغذائية  العجل�نية  للمنتجات  الداعم  ال�شياحي« 
ي�ما   160 خالل  �شينفذ  والذي  واليدوية  والرتاثية 
قيمته  الييدويل  البنك  من  بتم�يل  البلدية  مبنى  اأمييام 
دائمة  عمل  فر�شة   27 دينار،و�شي�فر  األييف   649
بالإ�شافة لي28 فر�شة ا�شتثمارية منها مطعم ومن�شة 

ت�ش�يق اإلكرتوين وخمازن لالإيجار داخل ال�ش�ق.
 6 منذ  ا�شتالمه  مت  امل�شروع  اإىل  الزغ�ل  واأ�شار 
�شه�ر يف جممع النقليات وه� حمطة �شحن لل�شيارات 
اأن  مبينا  �شم�شية،  طاقة  باأل�اح  مزودة  الكهربائية 
امل�شروع يعمل حاليا باملجان و�شي�شتمر باملجان ملدة 

�شنة من ا�شتالم امل�شروع.

 م�صروع ريادي يجمع الطاقة والغذاء واملاء
به  تقدمت  كبري  م�شروع  عن  الييزغيي�ل  وك�شف 
البلدية ملنظمة العمل الدولية، وه� عبارة عن �ش�ق 
من  ويتك�ن  وامليياء،  والغذاء  الطاقة  يجمع  جتاري 
باأل�اح  مغطاة  دومنات   3 مب�شاحة  �شيارات  م�اقف 
ط�ابق،   3 من  مك�ن  ملبنى  بالإ�شافة  �شم�شية  طاقة 
الييدواجيين  نتافات  ملييحييالت  �شتخ�ش�ص  الت�ش�ية 
لإخالء املدينة منها وجمعها يف مكان واحد و�شيك�ن 
للتخفيف  والف�اكه  للخ�شار  �ش�قا  الأول  الطابق 
الثاين  والطابق  الطرق  يف  الع�ش�ائية  الب�شطات  من 
�شيك�ن عبارة عن مكاتب اأو م�ل جتاري، كما �شيتم 
اأن  الزغ�ل  واأكد  املبنى.  حتت  ارت�ازي  بئر  اإن�شاء 
و�شط  يف  اخلانقة  الأزمة  بتخفيف  �شي�شهم  امل�شروع 
املدينة كما اأنه �شيحافظ على النظافة واملظهر العام 
للمدينة، م�شريا اإىل اأن امل�شروع ل يزال قيد الدرا�شة 

واأنه �شينفذ بحال متت امل�افقة عليه.

م�صروع التفريك يوفر 80% فر�ض 
ت�صغيلية لأبناء املحافظة

عجل�ن  تلفريك  م�شروع  اأن  اإىل  الزغ�ل  واأ�شار   
والذي �شيفتتح ب�شكل ر�شمي قريبا �شتك�ن 80% من 
فر�شه الت�شغيلية لأبناء حمافظة عجل�ن، من�ها اأن 
للم�شروع  خم�ش�شة  �شيارات  م�اقف  متلك  البلدية 
لإن�شاء  دومن  منها  و�شيخ�ش�ص  دومنا   11 مب�شاحة 

مركز اأمني.
وطالب الزغ�ل بتخ�شي�ص جزء من �شعر تذكرة 
التلفريك لبلدية عجل�ن بدل من اخلدمات الل�ج�شتية 

التي تقدمها.

 م�صتحقاتنا على املواطنني تبلغ مليونني 

و800 األف دينار.
 ولفت الزغ�ل ل�ج�د دي�ن مرتتبة للبلدية على 
امل�اطني تبلغ ملي�نن و800 األف دينار م�زعة بن 
ور�ش�م  البلدية  متلكها  وحمييالت  خمييازن  اإيجارات 

م�شقفات وتراخي�ص.
وقال اإن البلدية ت��شلت اإىل قرار بتق�شيط املبالغ 
قيمة  من   %25 دفع  عقب  مراحل  على  املدينن  على 
للحل�ل  تلجاأ  البلدية  اأن  م�ؤكدا  اأوىل،  دفعة  املبلغ 

الت�افقية يف حت�شيل حق�قها قبل اللج�ء للق�شاء.

 م�صاريع البلدية اخلدمية خالل
 الفرتة املا�صية

نفذتها  التي  اخلدمية  للم�شارع  الزغ�ل  وتطرق   
عطاء  تنفيذ  مت  حيث  املا�شية،  الفرتة  خالل  البلدية 
األف   150 بقيمة  ال�شفا  منطقة  يف  اإ�شفلتية  خلطة 
وجدران  اإ�شالمية  ملقربة  عطاء  تنفيذ  مت  كما  دينار، 
ومت  دينار،  األييف   99 بقيمة  مناطق   5 يف  ا�شتنادية 
ملياه  ت�شريف  وقناة  ا�شتنادي  جييدار  عطاء  تنفيذ 
ال�شرف ال�شحي بقيمة 19750 دينار، كما مت طرح 
بقيمة  مياه  ت�شريف  قناة  مع  جنا  عن  جدار  عطاء 

59400 دينار.
بيياأنييه مت طيييرح عييطيياء خلطة  الييزغيي�ل  وتييابييع 
جميع  ي�شمل   23600 بقيمة  ال�ش�ارع  لرقع  اإ�شفلتية 
بقيمة  عرو�ص  ا�شتدراج  مت  كما  عجل�ن،  مناطق 
اأ�ش�اق  من  الت�شاميم  لبع�ص  دينار   5000 بقيمة 
ومتنزهات وا�شرتاحات، ومت ترميم جدار ا�شتنادي 
انهار ب�شبب ال�شتاء يف منطقة عنجرة بقيمة 25 األف 
دينار، واإن�شاء جدار ا�شتنادي يف منطقة ال�شيخ كامل 
ا�شتنادي  جدار  تنفيذ  مت  كما  دينار،   22700 بقيمة 
ب�شبب  الييروابييي  منطقة  يف  ال�شارع  ج�شم  حلماية 
دينار،   12220 بقيمة  فيها  املرورية  احل�ادث  كرثة 
واإ�شالح  جديدة  اإنييارة  وحييدات  لرتكيب  بالإ�شافة 
احلاويات  وت�زيع  النظافة  وحمالت  منها،  القدمي 
بجميع مناطق عجل�ن وتركيب م�شدات مياه حلماية 

ج�شم ال�ش�ارع ومنازل امل�اطنن.

  دميوغرافية عجلون ت�صكل
 �صعوبة يف امل�صاريع الإن�صائية 

 وفيما يخ�ص امل�شاريع الإن�شائية واخلدمية اأ�شار 
الزغ�ل للطبيعة ال�شعبة لدمي�غرافية عجل�ن، مما 
قائال:  تت�شاعف،  الإن�شائية  امل�شاريع  تكاليف  يجعل 
اإحدى املحافظات بقيمة 10  الذي ين�شاأ يف  »الطريق 
ب�شبب  دينار  األف   70 عجل�ن  يف  يكلف  دينار  اآلف 
الطبيعة ال�شخرية القا�شية التي حتتاج ملعدات اأكرث 

ووقت اأكرث وتكاليف اأكرث«.
ويرى الزغ�ل وفقا لهذه احلالة الدمي�غرافية اأن 
بلدية عجل�ن مظل�مة يف اآلية ت�زيع امل�شتحقات على 
مبراعاة  املحلية  الإدارة  وزارة  مطالبا  بلدية،  كل 

اجلانب الدمي�غرايف لكل منطقة.

نواجه م�صكلة يف النظافة 
يف اأماكن التنزه

تق�م  التي  النظافة  لأعييمييال  الييزغيي�ل  وتطرق   
ت�زيع  على  مبنية  وبخطة  ي�مي  ب�شكل  البلدية  بها 
لفتا  لها،  حمييددة  �شري  خط�ط  على  ال�شاغطات 
مناطق  على  يت�زع�ن  نظافة  عامل   138 ل�ج�د 
النظافة  عمال  من  ملزيد  البلدية  وحتتاج  البلدية، 
خ�ش��شا مع تد�شن م�شروع التلفريك الذي �شريتب 

املزيد من اأعباء التنظيف على البلدية.
نظافة  يف  م�شكلة  تيي�اجييه  الييبييلييدييية  اأن  وبييين 
باأن معظم  ال�شياحية معلال ذلك  املتنزهات والأماكن 
ويرتك�ن  النظافة  مبعايري  يلتزم�ن  ل  مرتاديها 
من  بعدد  البلدية  قيام  رغييم  وراءهيييم،  خملفاتهم 
علينا«  »كي�شك  مبادرة  مثل  والإجييراءات  املبادرات 
لييتيي�زيييع حيياويييات عيين طييريييق مديرية  بييالإ�ييشييافيية 
زوار  عدد  اأن  اإىل  م�شريا  البيئة،  ومديرية  ال�شياحة 
هذه املناطق ي�شل كل نهاية اأ�شب�ع من ف�شل ال�شيف 
من  كبرية  كميات  يييراكييم  ممييا  زائيير  اآلف  ليييي5000 

النفايات. 

 خطة البلدية لف�صل ال�صتاء
ال�شتاء  لف�شل  البلدية  اخلطة  اأن  الزغ�ل  واأكد 
املحيطة  البلديات  مع  بت�شاركية  لها  الإعيييداد  مت 
ومديرية  الييزراعيية  ومديرية  الأ�شغال  ومديريرة 
ال�شباب والدوائر الأمنية بعد عقد اجتماعات م��شعة 
مع كل هذه اجلهات ل�شمان التعامل مع ف�شل ال�شتاء 
ممكن،  �شكل  باأف�شل  حت�شل  قد  التي  والييطيي�ارئ 
و�شاملة.  م�شرتكة  طيي�ارئ  غييرف  ل�ج�د  م�شريا 
وقال اإن البلدية �شكلت جلنة لإح�شاء املباين القدمية 
القابلة لالنهيار وال�شق�ط  والتي حتتاج لالإزالة، ومت 
املالك  م�افقة  بعد  بع�شها  واإزالة  املباين  هذه  ح�شر 
بيد اأن بع�شها مل يزل حتى الآن ب�شبب عدم م�افقة 

اأ�شحابها ومت رفع حالة هذه املباين للمحافظة.

البلدية عاجلت م�صكلة الرتهل الإداري
الرتهل  عاجلت  البلدية  اأن  اإىل  الزغ�ل  واأ�شار   
فر�شت  حيث  �شابقا،  منه  تعاين  كانت  الذي  الإداري 
عددهم  البالغ  امل�ظفن  جميع  على  الب�شمة  نظام 
اأي م�ظف ل يعمل  407 م�ظف، م�ؤكدا عدم وج�د 
بكادر  تتمتع  البلدية  اأن  وذكر  بدوامه.   يلتزم  ل  اأو 
وظيفي متميز من ذوي اخلربات ال�شابقة وم�شت�يات 
التعليمية املتن�عة من الدكت�راه حتى الفئة الثالثة 
احلا�شلة على �شهادة الت�جيهي، م�ؤكدا وج�د نظام 
رقابة فنية اأو اإدارية على الدوام واإجناز املعامالت.

املطالبة باإن�صاء مركز اأمني
 يف منطقة عنجرة

مركز  باإن�شاء  الداخلية  وزارة  الزغ�ل  وطالب 
مركز  اأي  حتت�ي  ل  التي  عنجرة  منطقة  يف  اأمني 
اإن�شاء  ويعيق  للم�شاكل  عر�شة  يجعلها  مما  اأمني، 
و�شمعة  �شمعتها  على  وي�ؤثر  فيها  تنم�ية  م�شاريع 
وم�شتعجال،  ملحا  مطلبا  املطلب  وهييذا  املحافظة، 
كما ل ي�جد بنك يف عنجرة ب�شبب عدم وج�د مركز 
رئي�شية  ب�ابة  تعترب  عنجرة  اأن  اإىل  م�شريا  اأمني، 
املحلية  الإدارة  وزارة  وطالب  عجل�ن.  ملحافظة 
عهد  بدء  من  البلدية  لتتمكن  البلدية،  دي�ن  ب�شداد 
يف  النظر  بيياإعييادة  وكذلك  وم�شتدام،  جديد  تنم�ي 
التفاقية املربمة بن وزارة الإدارة املحلية و�شركة 
الكهرباء والتي تلزم البلدية بدفع 300 دينار مقابل 
زراعة عم�د يف حن يدفع امل�اطن 90 دينارا فقط، 
معتربا هذه التفاقية جمحفة يف حق البلديات  ودعا 
عند  بلدية  لكل  الدمي�غرافية  الطبيعية  مراعاة  اإىل 
�شرف امل�ازنات وامل�شاعدات، م�شريا اإىل اأن طبيعة 
العمل  تكاليف  ت�شاعف  ال�شخرية واجلبلية  عجل�ن 
باإن�شاء  ملكية  مبكرمة  الزغ�ل  وطالب  البلدية  على 
جامعة  اإن�شاء  اأن  اإذا  عجل�ن،  حمافظة  يف  جامعة 
عمل  فر�ص  وخلق  تنميتها  يف  �شي�شاهم  املحافظة  يف 

لأبنائها وتن�شيط احلركة التجارية.

 �صدى ال�صعب 
 حممد ع�صيبات وندى جمال 

الكربى  عجل�ن  بلدية  رئي�ص  قال 
املجل�ص  اإن  الزغ�ل   حمزة  الدكت�ر 
نح�  قبل  مهامه  ت�ليه  ومنذ  البلدي 
من  جديد  نهج  ي�شريعلى  �شه�ر   9
امل�اطنن  مع  وال�شفافية  املكا�شفة 
حيث عقدت البلدية �شراكة مع مركز 
و�شطاء التغيري لبث جل�شات املجل�ص 
البلدي ب�شكل كامل على م�قع املركز 
واإ�شراك  امل�شتدامة  بالتنمية  املعني 

املجتمع املحلي  يف �شنع القرار.
واأ�شاف الزغ�ل اإن اجلل�شات تبث 
اأي�شا على اإذاعة �ش�ت عجل�ن �شمن 
املجل�ص  »جل�شات  ي�شمى  برنامج 
اجلل�شات  بث  اإعاقة  نافيا  البلدي«، 
دوافع  اأحد  اأنه  م�ؤكدا  العمل،  ل�شري 
العمل لدى البلدية اأن يطلع اجلمه�ر 

وقراراتها  البلدية  اإمكانيات  على 
ل�شتقبال  قيينيياة  لك�نه  بييالإ�ييشييافيية 
ومقرتحاتهم  امليي�اطيينيين  �ييشييكيياوى 
�شناديق  عييرب  او  البث  عييرب  �ييشيي�اء 
ال�شكاوي امل�زعة على جميع مناطق 

بلدية عجل�ن الكربى.
وقيييال الييزغيي�ل خيييالل حييديييثييه ل 
عقدت  البلدية  اإن  ال�شعب«،  »�شدى 
قاعات  يف  عامة  جل�شات   7 من  اأكييرث 
وممثل�ن  م�اطن�ن  ح�شرها  املدينة 
املحلي وممثل�ن جلميع  املجتمع  عن 
القطاعات يف املحافظة، م�شريا اإىل اأن 
البلدية ت�شعى من خالل هذه اجلل�شات 
وم�شاكلهم  للم�اطنن  لال�شتماع 
التي  اخلدمات  وتقدمي  وتطلعاتهم 
حتتاجها كل فئة �شمن اخت�شا�شات 
بع�ص  اأن  م�ؤكدا  وقدراتها،  البلدية 
ل  و�شكاويهم  امل�اطنن  احتياجات 
يقع �شمن اخت�شا�شات البلدية التي 

من�ش�رات  يف  ت��شيحها  مت 
وزعت على امل�اطنن.

وتيي�ييشييم بييلييدييية عييجييليي�ن، 
هي  مناطق   5 للزغ�ل  وفييقييا 
جن�ب  اليي�ييشييفييا،  عيينييجييرة،   :
والروابد،  جنا  عن  عجل�ن، 
 65 تقريباً  �شكانها  عدد  ويبلغ 

من  اأنها  اإىل  م�شريا  ن�شمة،  األف 
اأوىل البلديات يف الأردن.  
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 رئيس الوزراء البريطاني يأمر بالتحقيق في 
تسوية ضريبية لحليفه زعيم حزب المحافظين

 لندن

املعامالت  يف  بالتحقيق  �ش�ناك  ري�شي  الربيطاين  اليي�زراء  رئي�ص  اأمر 
املحافظن،  حييزب  رئي�ص  الييزهيياوي  ناظم  حلليفه  الغام�شة  ال�شريبية 
ب�ري�ص  ولية  بعد  حك�مته  يف  النزاهة  باعتماد  فيه  تعّهد  الذي  ال�قت  يف 

ج�ن�ش�ن التي طغت عليها الف�شائح.
 وكّلف �ش�ناك م�شت�شاره لالأخالقيات احلك�مية التحقيق يف ما اإذا كان 
الزهاوي، الذي ي�شغل مقعدًا يف احلك�مة، قد انتهك القان�ن املتعّلق بعمل 
لت�ش�ية  املتحدة  اململكة  يف  ال�شرائب  ل�شلطات  غرامة  دفعه  عرب  ال�زراء 

نزاع مبالين اجلنيهات ال�شرتلينية.
ت�شتحق  اأ�شئلة  هناك  اأّن  امل�شاألة  هذه  يف  ال�ا�شح  من  �ش�ناك  وقال   
اإجابات، راف�شاً يف ال�قت احلايل اإقالة الزهاوي بناء على طلب املعار�شة. 
التي  الق�شرية  الفرتة  خالل  املا�شي  العام  الغرامة  ت�ش�ية  ومّتييت   
ب�ري�ص  ال�شابق  ال�زراء  رئي�ص  حك�مة  يف  للمال  وزيرًا  الزهاوي  ق�شاها 
�شرتيت،  داونينغ  اإىل  �ش�ناك  و�ش�ل  مع  الزهاوي  واأ�شبح  ج�ن�ش�ن. 

رئي�شاً حلزب املحافظن ووزيرًا بدون حقيبة يف احلك�مة. 
ما  لديه  لي�ص  اأّنه  الزهاوي  اأكد  بحّقه،  التحقيق  فتح  قرار  على  وردًا   
يل�م نف�شه عليه يف هذه الق�شية ال�شريبية التي حُترج حك�مة املحافظن 

يف خ�شّم اأزمة غالء املعي�شة. 
التي  الف�شائح  اأّن  �شتارمر  العمالية كري  املعار�شة  زعيم  اأكد  بدوره،   
طالت فرتة ولية ب�ري�ص ج�ن�ش�ن تت�ا�شل يف عهد ري�شي �ش�ناك، بدًل 
اأجل وظائفهم  الذين يكافح�ن مع ف�اتريهم، من  من م�شاعدة الأ�شخا�ص 

وكّل ال�شغ�ط التي نتجت عن 13 عاماً من ف�شل املحافظن يف ال�شلطة. 
ريت�شارد  تعين  ب�شبب  ل�شغ�ط  احلك�مة  تتعّر�ص  اأخرى،  جهة  من   
اإذ  لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �شي(،  �شارب يف العام 2021 رئي�شاً 
ال��شيط  قبل فرتة وجيزة من تعيينه دور  لعب  ال�شابق  امل�شريف  اإّن هذا 
داونينغ  يف  وج�ده  اأثناء  قر�ص  على  احل�ش�ل  على  ج�ن�ش�ن  مل�شاعدة 

�شرتيت.
 ودافعت رئا�شة احلك�مة الربيطانية عن نف�شها يف م�اجهة اأّي اّتهامات 
بياملح�ش�بية، وطلبت من مفّ��ص احلك�مة امل�ش�ؤول عن التعيينات العاّمة 

مراجعة عملية ت�ظيف �شارب لتبيان ما اإذا كانت قد �شابتها اأّي �شائبة. 
 وطلب �شارب من �شبكة بي بي �شي التحقيق يف تعيينه لتحديد ما اإذا 

كان هناك اأّي ت�شارب حمتمل يف امل�شالح.

مقتل 23 مدنيًا في هجوم جهادي في 
شرق الكونغو الديموقراطية

  وكاالت

ُقتل 23 مدنياً على الأقّل يف هج�م م�شّلح ا�شتهدف ليل الأحد-الإثنن 
الدولة  تنظيم  وتبّناه  الدمي�قراطية  الك�نغ�  جمه�رية  �شرق  يف  قرية 

الإ�شالمية اجلهادي.
 واأعلن التنظيم اجلهادي يف بيان عرب ح�شاباته على تطبيق تلغرام اأّن 
مقاتليه هاجم�ا الأحد قرية ماك�نغ�ي بالأ�شلحة، قبل اأن يعمدوا اإىل حرق 

عدد من املنازل.
 من جهته ن�شب م�ش�ؤول حمّلي الهج�م اإىل ف�شيل الق�ات الدمي�قراطية 

املتحالفة، الذي يعّد اأحد فروع التنظيم اجلهادي يف و�شط اأفريقيا.
 وقال روجر واجنيف، رئي�ص املجتمع املدين املحلي ل�كالة فران�ص بر�ص 
الدمي�قراطية  الق�ات  اقتحام  ن�شاء، قتل�ا يف  اإن 24 �شخ�شا، بينهم �شت 

املتحالفة يف قرية مبنطقة بيني يف اإقليم �شمال كيف�. 
 من جانبه، ا�شار نائب املنطقة �شعيدي باليك�ي�شا اأثناء زيارته القرية، 

اإىل مقتل 23 �شخ�ًشا«.
جيد  ب�شكل  واملييدّرب  واملجهز  امل�ؤهل  اجلي�ص  عديد  زيييادة  اإىل  ودعا   

ليتمكن من ا�شتباق هجمات العدو«.
ي�شرب�ن  �شخ�ًشا   17 كان  ال�شحايا  بن  من  اأن  اإىل  واجنيف  وا�شار   
اجلعة يف حانة �شغرية م�شيفاً اأن الق�ات الدمي�قراطية املتحالفة اأعدمتهم 

جميعاً«.
 اأُحرقت �شبعة منازل على الأقل ومت نهب ثالث �شيدليات و11 متجرًا، 
بح�شب  جمه�ًل،  الأدغييال  اإىل  ُنقل�ا  الذين  املدنين  عدد  يييزال  ل  حن  يف 

واجنيف.
 وا�شاف ناأ�شف على ذلك ونت�شاءل + كيف ميكن قتل ال�شكان على بعد 

اأمتار قليلة من مع�شكر للجي�ص؟+«.
 ويف رده على �ش�ؤال ل�كالة فران�ص بر�ص، قال العقيد ت�شارلز اأومي�نغا، 
ق�له،  ح�شب  الذي،  العدو  تالحق  امل�شلحة  الق�ات  اإن  بيني،  اإقليم  مدير 
م�شلح  ف�شيل  املتحالفة،  الدمي�قراطية  والق�ات  ال�شكان«.   بن  يختبئ 
يقّدمه تنظيم الدولة الإ�شالمية على اأنه اأحد فروعه يف و�شط اأفريقيا، وه� 

اأكرث اجلماعات عنًفا يف �شرق الك�نغ� الدمي�قراطية.
عندما  الثاين/يناير  كان�ن   15 اإىل  نّفذه  هج�م  اآخيير  تاريخ  ويع�د   

ا�شتهدف كني�شة، ما اأ�شفر عن مقتل 14 �شخ�شاً واإ�شابة 20.
 يف عام 2021، اأدرجت ال�ليات املتحدة اجلماعة على قائمة املنظمات 

الإرهابية الأجنبية املرتبطة بتنظيم الدولة الإ�شالمية.

موسكو ودمشق ترممان 
قاعدة جوية سورية مدمرة

 وكاالت 

ذكرت وزارة الدفاع الرو�شية يف �شاعة متاأخرة من م�شاء الإثنن، اأن 
�ش�ريا  �شمايل  الع�شكرية  اجل�ية  اجلراح  قاعدة  رممتا  ودم�شق  م��شك� 

ل�شتخدامها ب�شكل م�شرتك.
وقالت ال�زارة على تطبيق الرتا�شل تلغرام: رمم الع�شكري�ن الرو�ص 

وال�ش�ري�ن مطار اجلراح املدمر«.
الرو�شية  اجل�ية  للق�ات  امل�شرتكة  اجل�ية  القاعدة  واأ�ييشييافييت: 

وال�ش�رية يف مطار اجلراح جتعل من املمكن تغطية حدود الدولة«.
وا�شتعيدت القاعدة ال�شغرية ال�اقعة �شرقي حلب من م�شلحي تنظيم 
�شنها  منذ  �ش�ريا  يف  مهيمنة  ع�شكرية  ق�ة  ورو�شيا   .2017 عام  داع�ص 
�شربات ج�ية وعمليات برية هناك عام 2015، كما اأكدت وج�دها بعد اأن 

�شحبت ال�ليات املتحدة ق�اتها يف عام 2019.

 إطالق نار في كاليفورنيا يخلف 7 قتلى

وكاالت 

لقي 7 اأ�شخا�ص م�شرعهم واأ�شيب اآخرون بجروح خطرية، يف حادثي 
اإطالق نار �شمايل كاليف�رنيا، وفقما ذكرت و�شائل اإعالم اأمريكية.

واأعلن رئي�ص بلدية مقاطعة �شان ماتي� على ت�يرت اأن رجال ال�شرطة 
هرع�ا اإىل م�قع حادث اإطالق نار �شهد وق�ع عدد من ال�شحايا يف منطقة 

الطريق ال�شريع 92 واأطراف مدينة هاف م�ن باي«.
واأ�شاف لحقا: هناك م�شتبه به باإطالق النار قيد الحتجاز. ل ي�جد 

حاليا تهديد م�شتمر على ال�شكان«.
�شان  جن�بي  البع�ص  بع�شها  من  قريبة  مييزارع  يف  احلادثان  ووقييع 
من  رجل  قتل  من  �شاعة   48 نح�  بعد  احلييادث  هذا  وياأتي  فران�شي�شك�. 
اأ�ش�ل اآ�شي�ية يبلغ 72 عاما، 11 �شخ�شا داخل قاعة للرق�ص قرب ل��ص 

اأجنل��ص، خالل احتفال مبنا�شبة راأ�ص ال�شنة القمرية.

الغارد تؤكد استمرار رفع 
معدالت الفائدة »بوتيرة ثابتة«

 برلين

اأّن  الإثنن  لغارد  كري�شتن  الأوروبييي  املركزي  البنك  رئي�شة  اأعلنت 
امل�ؤ�ش�شة النقدية تعتزم امل�شي قدماً يف رفع اأ�شعار الفائدة ب�ترية ثابتة 

ملكافحة الت�شّخم الذي ل يزال مرتفعاً جدًا يف منطقة الي�رو.
ل  فرانكف�رت  ب�ر�شة  مل�شّغل  ا�شتقبال  حفل  خالل  لغييارد  وقالت   
يزال يتعّن على البنك املركزي الأوروبي رفع اأ�شعار الفائدة ب�شكل كبري 
وب�ترية ثابتة لل��ش�ل اإىل م�شت�يات تقييدية كافية والبقاء يف هذه النقطة 

طاملا كان ذلك �شرورياً«.
 ويف اأقّل من �شتة اأ�شهر رفع البنك املركزي الأوروبي معدلت الفائدة 
تاريخه.واأو�شحت  يف  زيييادة  اأعلى  يف  مئ�ية،  نقطة  ب0،25  الرئي�شية 

لغارد علينا خف�ص الت�شخم و�شنحقق هذا الهدف«.
باأّن  املا�شي  الأ�شب�ع  داف��ص  منتدى  يف  قالته  مبا  لغييارد  وذّكييرت   

الت�شخم حاليا يف اوروبا مرتفع جدا«.
 وتابعت هذا يربر جزئيا ب�شبب �شعفنا اأمام تط�ر ال�اقع اجلي��شيا�شي 
للطاقة«.  واعتربت اأّن النف�شال عن رو�شيا العام املا�شي منذ بدء الغزو 
اىل  الي�رو  منطقة  يف  الطاقة  جمال  يف  بالت�شخم  دفع  لوكرانيا  الرو�شي 
م�شت�يات غري عادية مما ت�شبب بارتفاع معّمم لالأ�شعار باأكرث من 10% يف 

ت�شرين الول/اكت�بر.
ا�شتمر  م�ؤخرًا،  الطاقة  اأ�شعار  ت�شخم  فيه  انخف�ص  الذي  ال�قت  ويف   

الت�شخم الأ�شا�شي - با�شتثناء اأ�شعار الطاقة والغذاء - يف الرتفاع.
معدلت  تتجذر  األ  ال�شروري  من  بالتايل  انه  اىل  لغييارد  وخل�شت   

الت�شخم ف�ق هدف البنك املركزي الأوروبي البالغ 2% يف القت�شاد«.
�شباط/ يف  الفائدة  اأ�شعار  الوروبييي  املركزي  البنك  �شريفع  عملياً،   

فرباير وعلى الأرجح يف الأ�شهر التالية.
الع�دة  ل�شمان  نهجنا  يف  �شن�شتمر  اأخييرى  بعبارة  لغييارد  وقالت   
ال�شريعة اإىل هدفنا البالغ 2%  يف حن اأّن تراجع القدرة ال�شرائية الناجمة 

عن ارتفاع الأ�شعار بات م�شدر قلق رئي�شي لالأوروبين.

 أبرز التطورات في لبنان منذ 

انفجار مرفأ بيروت
 بيروت

مّما  بريوت  يف  �شخم  انفجار  دّوى   2020 اآب/اأغ�شط�ص  من  الرابع  يف 
اأّدى لتدمري اأحياء باأكملها يف العا�شمة اللبنانية واأ�شفر عن مقتل اأكرث من 

215 �شخ�شاً وفاقم النهيار القت�شادي يف البالد.
اأكرث من عام على تعليق التحقيق يف ق�شية النفجار، ا�شتاأنف   وبعد 
ال�شيا�شية  ال�شغ�ط  رّغييم  عمله  الإثيينيين  بيطار  طييارق  العديل  املحّقق 

املت�ا�شلة.
 يف ما ياأتي اأبرز التط�رات يف لبنان منذ وق�ع النفجار:

اندلع   ،2020 اآب/اأغ�شط�ص  من  الرابع  يف  الثالثاء  ي�م   - الدمار    -
حريق مل تعرف اأ�شبابه يف العنرب رقم 12 يف مرفاأ بريوت تاله بعد دقائق 

من ال�شاعة ال�شاد�شة )15،00 ت غ( انفجار هائل.
العامل،  يف  الن�وية  غري  النفجارات  اأكرب  اأحد  ُيعّد  الذي  والنفجار،   
اأحلق دمارًا �شخماً يف املرفاأ والأحياء القريبة منه، واأ�شفر عن �شق�ط اأكرث 

من 215 قتياًل و6500 جريح.
 وبعيد �شاعات قليلة على وق�عه، عزت ال�شلطات النفجار اإىل 2750 

طناً من مادة نيرتات الأم�ني�م خمزنة ب�شكل ع�ش�ائي يف العنرب.
بريوت  ماكرون  اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�ص  زار  اآب/اأغ�شط�ص،   6 يف   
التفجري،  يف  دويل  اإىل حتقيق  ودعا  املت�شررة،  والأحياء  املرفاأ  تفقد  حيث 

وه� ما رف�شه الرئي�ص اللبناين يف حينه مي�شال ع�ن.
املجتمع  خالله  تعّهد  لبنان،  لدعم  دولياً  م�ؤمترًا  فرن�شا  رعت  بعدها،   
اأن  ب�شرط  دولر  ملي�ن   300 ح�اىل  بقيمة  طارئة  م�شاعدة  تقدمي  الدويل 
اللبنانين  اآلف  اآب/اأغ�شط�ص، تظاهر  الدولة. يف 8  ل متّر عرب م�ؤ�ش�شات 
و�شهدت  املاأ�شاة.  م�ش�ؤولية  حّمل�هم  بعدما  ال�شيا�شين  امل�ش�ؤولن  �شد 
التي  الأمنية  والق�ى  غا�شبن  حمتجن  بن  عنيفة  م�اجهات  التظاهرات 

ا�شتخدمت الغاز امل�شيل للدم�ع بكثافة والر�شا�ص املطاطي.
 واأعلن عدد من ال�زراء تباعاً ا�شتقالتهم، اإىل اأن اأعلن رئي�ص احلك�مة 

ح�شان دياب يف العا�شر من اآب/اأغ�شط�ص ا�شتقالة حك�مته.
العديل  املحقق  اّدعييى   ،2020 الأول/دي�شمرب  كان�ن  من  العا�شر  يف 
بتهمة  �شابقن  وزراء  وثالثة  دياب  على  �شّ�ان  فادي  النفجار  ق�شية  يف 

الإهمال والتق�شري والت�شّبب ب�فاة وجرح مئات الأ�شخا�ص.
 ويف 18 �شباط/فرباير 2021، مّتت تنحية �ش�ان من من�شبه، وُعّن 
طارق بيطار خلفاً له.  يف الثاين من مّت�ز/ي�لي�، اأعلن املحقق العديل اجلديد 
عزمه على ا�شتج�اب دياب، تزامناً مع اإطالقه م�شار الّدعاء على عدد من 

ال�زراء ال�شابقن وعلى م�ش�ؤولن اأمنين وع�شكرين.
ف��شى  يف  ثم  ال�شيا�شة  متاهات  يف  التحقيق  غرق  احلن،  ذلك  ومنذ   
تقدم  العديل،  املحّقق  عمل  الدعاوى  ع�شرات  حا�شرت  بعدما  ق�شائية 

بغالبيتها م�ش�ؤول�ن ُمّدعى عليهم.

واشنطن

عن  الإخبارية  اإن«  اإن  »�شي  �شبكة  نقلت 
رو�شيا  اأن  كبري،  اأمريكي  ع�شكري  م�ش�ؤول 
دفعات  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  خالل  اأر�شلت 
الآلف من  جديدة من ق�اتها قدرت بع�شرات 
الذي  امل�ش�ؤول  وقال  اأوكرانيا.  اإىل  اجلن�د، 
رو�شيا  اإن  ا�شمه،  الأمريكية  ال�شبكة  تذكر  مل 
كانت ت�شعى من وراء هذه اخلط�ة اإىل تعزيز 
التي  احليييرب  يف  الأمييامييييية،  القتال  خييطيي�ط 
اأو�شح  امل�ش�ؤول  لكن  �شهرا.   11 قبل  اندلعت 
اأن هذه الق�ات الإ�شافية مل حتدث فرقا يذكر 
املعركة  �شاحة  اإىل  هرعت  حيث  ال�شراع،  يف 
جمهزة  غري  الأمامية  اخلط�ط  اإىل  وو�شلت 
خ�شائر  لتع�ي�ص  حماولة  ويف  مدربة«.  ول 
اأوكرانيا م�ؤخرا،  الق�ات الرو�شية يف  تكبدتها 
ظهر الزعيم النف�شايل امل�ايل لرو�شيا يف �شرق 
�ش�ليدار،  مبدينة  ب��شلن  ديني�ص  اأوكرانيا 
اأكرث  ال�شيطرة عليها منذ  اأعلنت م��شك�  التي 
�شق�طها  الآن  اأ�شب�ع، وتنفي كييف حتى  من 

يف اأيدي الرو�ص.
ال�شيطرة  الإثنن  النف�شالي�ن  اأعلن  كما 
على قريتن هما كرا�شن�ب�ليفكا ودف�ريت�شي، 

قرب �ش�ليدار.
الرو�شي  للتلفزي�ن  به  اأدىل  ت�شريح  ويف 
اأكد ب��شلن  ل�ش�ليدار،  الإثنن، غداة زيارته 
مبنى  اأي  تقريبا  يتبق  ومل  مدمرة  املدينة  اأن 

قائم«.

ال�شيطرة  فاإن  الرو�شي،  اجلي�ص  وبح�شب 
باخم�ت  مدينة  لتط�يق  ميهد  �ش�ليدار  على 
ال�شيطرة  اإىل  م��شك�  ت�شعى  التي  املجاورة 
عليها منذ ال�شيف، وت�شهد معارك �شارية بن 

الطرفن.
هناك  تتكثف  املييعييارك  اأن  ب��شلن  واأكييد 
اأن  اإىل  م�شريا  تتقدم،  الرو�شية  والييقيي�ات 
الع�شكرية  فيياغيير  جمييميي�عيية  ميين  وحييييدات 
املرتفعات  عييلييى  ت�شيطر  بيياتييت  اخلييا�ييشيية 

ال�شرتاتيجية املجاورة.
واأ�شاف اأن ال��شع ل يزال �شعبا للغاية، 
لكن وحداتنا تتقدم يف كل مكان تقريبا، م�شريا 
باجتاه  الأوكرانية  للق�ات  مكثف  انتقال  اإىل 

باخم�ت.
على  ال�شيطرة  الرو�شي  اجلي�ص  واأعلن 
غري  ب�شكل  معرتفا  يناير،   13 يف  �ش�ليدار 
ماأل�ف بالدور احلا�شم ملجم�عة فاغر يف هذه 

املعركة.
بريغ�جن  يفغيني  املجم�عة  زعيم  وكان 
ظهر قبل ذلك اإىل جانب رجاله يف مقطع فيدي� 
مت ت�ش�يره، على حد ق�له، داخل مناجم امللح 

ال�شهرية يف املدينة.
ومل تقر اأوكرانيا ر�شميا حتى الآن ب�شق�ط 
القتال  ت�ا�شل  اأنها  اإىل  م�شرية  �ش�ليدار، 
الإدارة  اأفييادت  كما  منها،  الغربي  اجلييزء  يف 
ن�شطة  قتالية  اأعييمييال  عن  الإثيينيين  الإقليمية 
دون  ميين  و�ش�ليدار،  باخم�ت  ميين  بالقرب 

الك�شف عن مزيد من التفا�شيل.

 بروكسل

الق�شاء  مع  للتعاون  �شفقة  عقد  اأن  بعد 
الربملان  يف  ال�شابق  الع�ش�  يعتزم  البلجيكي، 
الأوروبي بيار اأنط�ني� بانزيري الك�شف عن كّل 
الربملان  يف  املفرت�شة  الف�شاد  ف�شيحة  تفا�شيل 
الأوروبي واملّتهمة بالت�ّرط فيها قطر واملغرب 
والتي تع�د جذورها اإىل العام 2014، كما اأعلن 

حماميه الإثنن.
فران�ص  ل�كالة  كينيز  ل�ران  املحامي  وقال   
باأّنه  الت�شّ�ر  ميكن  تائب  كلمة  وراء  اإّنه  بر�ص 
يريد  بل  لأحد  عدوًا  لي�ص  م�ّكلي  لكّن  +وا�ص+ 

التعاون مع الق�شاء بكل ب�شاطة«.
اأّن  نفهم  اأن  مبكان  الأهمية  من  واأ�ييشيياف   
يف  قّرر  لقد  هدية)...(  بذلك  له  يقّدم  ل  الق�شاء 
اأن ي�شمن و�شعه ويتفاو�ص  وقت من الأوقات 

ب�شاأن العق�بة التي �شت�شدر بحقه.
النيابة  فّجرت  الثاين/يناير  كان�ن   17 ويف   
اأبرمت  اأّنها  باإعالنها  مفاجاأة  البلجيكية  العامة 
يف  الرئي�شي  به  امل�شتبه  بانزيري،  مع  اتفاقاً 

ف�شيحة الف�شاد املعروفة بيقطرغيت«.
 ويف منت�شف كان�ن الأول/دي�شمرب، ك�شفت 
الربملان  يف  اأجنبية  ق�ى  تدخل  ح�ل  �شبهات 
الأوروبي بعد العث�ر على حقائب حتت�ي على 
اأوراق نقدية - مّتت م�شادرة ح�ايل 1،5 ملي�ن 
ت�شّببت  ف�شيحة  يف   - بروك�شل  يف  نقًدا  ي�رو 
املنتخبة  ال�حيدة  امل�ؤ�ش�شة  يف  مدّوية  ب�شدمة 

يف الحتاد الأوروبي.

الييربملييان  يف  نائباً  كييان  اليييذي  وبييانييزيييري   
عامي  بن  ال�شرتاكية  الكتلة  عن  الأوروبيييي 
يف  ميي�ييشيي�ؤوًل  ي�شبح  اأن  قبل  و2019   2004
منظمة غري حك�مية، تعّهد مقابل اإ�شدار عق�بة 
واحد،  لعام  ال�شجن  تتعّدى  لن  بحّقه  خمّففة 
الذي  برّمته  الف�شاد  نظام  على  املحّققن  اإطالع 
يعرتف بامل�شاركة فيه، مبا يف ذلك ك�شف ه�يات 
ب�شرح  الأميير  يتعّلق  ل  كينيز  وقييال  �شركائه.  
األف ي�رو لأول  الي�م تلقيت  اأّنه + يف مثل هذا 
للق�شية  الزمني  الت�شل�شل  ك�شف  يجب   + مرة 
والعالقات )...( ك�شف كل ما حدث منذ 2014 

اأو حتى قبل ذلك من حيث الّت�شالت«. 
 واأ�شاف املحامي اأّن م�ّكله �شيك�شف ما هي 

الآليات املالية التي مت ا�شتخدامها«.
الييربملييان  رئي�شة  نائبة  كييانييت  حيين  ففي   
من  اأقيلت  التي  كايلي  اإيفا  الي�نانية  الوروبي 
من�شبها واأودعت ال�شجن اأوىل �شحايا ف�شيحة 
اإذا  عّما  الن�اب  من  العديد  يت�شاءل  قطرغيت، 
اإىل  �شي�ؤّدي  بانزيري  اأبرمه  الذي  التفاق  كان 

�شق�ط اآخرين.
ومنذ الثالثاء املا�شي اأكد النائب ال�شرتاكي 
البلجيكي مارك تارابيال على ل�شان حماميه اأنه 

مل يتلّق اأّي هدية اأو مال من اأي �شخ�ص.
مبالغ  اإىل  ال�شحافة  ن�شرته  حم�شر  ي�شري   
تفتي�ص  وبعد  له،  بانزيري  دفعها  كبرية  مالية 
الق�شاء  طالب  الول/دي�شمرب  كان�ن  يف  منزله 

البلجيكي برفع ح�شانته الربملانية.
هذه  على  التعليق  رف�ص  املحامي  لكّن   

ي�جهها  قد  التي  الّتهم  باأّن  اأذّكر  قائال  النقطة، 
اأن  بانزيري لي�شت كافية لإدانة �شخ�ص، يجب 

تدعم بعنا�شر اأخرى«.
التفاق  م�كّله  ت�قيع  بعد  اأّنييه  واو�شح   
املحّقق�ن  �شي�شتمع  الفدرايل  العام  املّدعي  مع 
العام  للمدعي  ميكن  وتابع  مييرارا.  اق�اله  اىل 
ل  العرتافات  اأن  راأى  اإذا  التفاق  ينق�ص  اأن 

تتما�شى مع ال�اقع«.
ا�شدارها  يتم  خمففة  �شجن  عق�بة  مييع   
اجلنائية  املحكمة  ا�شتحقاق  قبل  ب�شرعة، 
حتى  �شن�ات  عم�ًما  الف�شاد  ق�شايا  )ت�شتغرق 
عدة  لبانزيري  كانت  خ�اتيمها(،  اإىل  ت�شل 
وفقا  العام  املدعي  مع  لالتفاق  وجيهة  اأ�شباب 

ملحاميه، الذي ذكر اأي�شاً ال�شباب الأ�شرية.
وابنته  زوجته  على  للغاية  قلقا  كان  وقال   
اإنه  معهما.  معن  �شل�ك  انتهاج  يف  الآن  وياأمل 

ت�شرف اإن�شاين وم�شروع«.
البلجيكي  القا�شي  يرغب  حتقيقه،  ويف   
به  امل�شتبه  اىل زوجة  ال�شتماع  كليز يف  مي�شال 
ماريا دول�ري�ص ك�لي�ين وابنتهما �شيلفيا، وقد 
لتقدمي  تاأتيا  اأن  يف  الأمييل  عن  املحامي  اأعييرب 

افادتهما بحّرية يف بلجيكا«.
مذكرة  ا�شابيع  �شتة  قبل  بحقهما   و�شدرت 
املحاكم  اأميييام  فيها  طعنتا  اوروبييييية  ت�قيف 

الإيطالية.
وقال  قريباً.  تط�رات  ي�شهد  قد  امللف  لكّن   
من  بيير�ييص  لفران�ص  املييلييف  ميين  قييريييب  م�شدر 
املحتمل اأن ل تك�ن هناك حاجة ملذكرة ت�قيف 

بانزيري النائب »التائب« يتعّهد كشف 
كّل تفاصيل فضيحة قطرغيت«

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتصدي 
لمحاوالت إسرائيل هدم قرية الخان األحمر  

مسؤول أميركي: روسيا ترسل عشرات آالف الجنود »الجدد« ألوكرانيا

رام اهلل 

اإن  الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
الأحمر،  اخلييان  قرية  هييدم  على  التحري�ص 
�شرقي القد�ص املحتلة، واقتحامها، ا�شتخفاف 
ل�قف  والأمييريكييييية  الييدولييييية  بيياملييطييالييبييات 

الإجراءات اأحادية اجلانب.
يف  الفل�شطينية،  اخلارجية  واأو�شحت 
بيان �شحفي ، اأن هذا املخطط القدمي اجلديد 
لتنفيذ  يهدف  بامتياز  عن�شري  ا�شتعماري 
م�شاريع ا�شتيطانية �شخمة يف املنطقة املمتدة 
من القد�ص حتى البحر امليت، مبا بات يعرف 
بي)E1(، بهدف عزل القد�ص متاما عن حميطها 
التجمعات  من  باملزيد  واإغراقها  الفل�شطيني، 
ال�شتيطانية ال�شخمة. واأكدت اأن هذا املخطط 
اليميني  وائتالفه  نتنياه�  حك�مة  اأن  ي�ؤكد 
وم�شت�طنن،  ا�شتيطان  حك�مة  هي  املتطرف 
اأية  ت�شفية  حماولة  على  برناجمها  ويق�م 

فر�شة لتطبيق مبداأ حل الدولتن.
حملة  الفل�شطينية  اخلييارجييييية  ودانيييت 
وزراء  بها  يق�م  التي  الب�شعة  التحري�ص 
من  املييتييطييرفيين  وغيييالة  كني�شت  واأعيي�ييشيياء 
�شرقي  الأحمر  اخلان  قرية  لهدم  امل�شت�طنن 
القد�ص املحتلة، مبا يف ذلك الدع�ات لقتحامه 
والعتداء على امل�اطنن واملت�شامنن معهم.
ورف�شت حماولة بع�ص اجلهات ال�شيا�شية 
والإعالمية الحتاللية اإجراء ربط تع�شفي بن 
اأقيمت  التي  الع�ش�ائية  ال�شتيطانية  الب�ؤرة 
وبن  نابل�ص  جن�ب  ج�ري�ص  اأرا�شي  على 
جزء  القرية  اأن  واأكدت  الأحمر،  اخلان  قرية 
الفل�شطينية، يف  ال�طن والأرا�شي  اأ�شيل من 
فيها  مبا  اأ�شكاله،  بجميع  ال�شتيطان  اأن  حن 

وغري  �شرعية  وغري  باطلة  الع�ش�ائية  الب�ؤر 
قان�نية ح�شب القان�ن الدويل.

رف�شها  الفل�شطينية  اخلارجية  واأبييدت 
واأزماتها  الإ�شرائيلية  احلك�مة  م�شاكل  حل 
ال�طنية  احلييقيي�ق  ح�شاب  على  الداخلية 

العادلة وامل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني.
وطالبت مب�قف دويل واأمريكي واأوروبي 
حييييازم و�ييشيياغييط عييلييى رئييييي�ييص الييييي�زراء 
قرية  وهييدم  اإخييالء  تنفيذ  ل�قف  الإ�شرائيلي 
اإجراءات  اخلان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من 
ل�شمان عدم تنفيذ هذا امل�شروع ال�شتعماري 

الت��شعي العن�شري.
ت�شدت  الفل�شطينين  من  ح�ش�د  وكانت 
املتطرفن  امليي�ييشييتيي�طيينيين  ميين  ملييجييميي�عييات 
الليك�د  حزب  عن  كني�شت  واأع�شاء  اليه�د 
الذين  دانيييي�ن،  داين  تقدمهم  الإ�ييشييرائيييييلييي 
التعجيل  نتنياه�  بنيامن  حك�مة  يطالب�ن 
الأحييميير �شرق  واإخيييالء قرية اخلييان  هييدم  يف 
الع�شرات  احت�شاد  واأحبط  املحتلة.  القد�ص 
من الفل�شطينين عند م�شارف القرية وح�لها 
خمطط دان�ن وجماعات امل�شت�طنن لقتحام 
وبحرا�شة  بالتجمهر  اكتف�ا  حيث  القرية، 
بعيدا،  الحييتييالل  �شرطة  من  معززة  قيي�ات 
ب�شبب  القرية  اقتحام  من  يتمكن�ا  اأن  دون 
للفل�شطينين  والييدعييم  الإ�ييشيينيياد  مظاهرات 
مظاهرة  يف  امل�شارك�ن  ورفع  القرية.  لأهايل 
العلم  الأحمر  اخلان  لأهييايل  والإ�شناد  الدعم 
مب�شاريع  ميينييددة  و�ييشييعييارات  الفل�شطيني، 
تهجري  اإىل  الهادفة  ال�شتيطانية  الحييتييالل 

املقد�شين من اأرا�شيهم.
وقييييال رئييييي�ييص هيييييئيية مييقيياوميية اجليييدار 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  يف  وال�ييشييتيييييطييان 

اخلان  اأهييايل  اإن  له  بيان  يف  �شعبان،  م�ؤيد 
الإجرام  اآلة  اأمام  وحدهم  يك�ن�ا  لن  الأحمر 
الفل�شطيني  ال�شعب  كل  واأن  الإ�شرائيلي، 
الهدم.  �شيك�ن معهم ولن ي�شمح بتمرير قرار 
الحتالل  حك�مة  ل�فد  ر�شالة  �شعبان  ووجه 
اقتحام  حيياوليي�ا  الذين  الكني�شت  واأع�شاء 
ال�قفة  من  قريب  مكان  يف  وجتمع�ا  املكان 
يهدم،  لن  الأحمر  اخلييان  قائال  الفل�شطينية، 
على  اإل  واحييدة  اإ�شرائيلية  جرافة  متر  ولن 

جثثنا وجثث اأبناء �شعبنا«.
اجليييدار  مييقيياوميية  هيئة  رئييييي�ييص  و�ييشييدد 
لن  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  على  وال�شتيطان 
ي�شمح بالتهجري الق�شري، ولن ي�شمح بتحقيق 
احللم ال�شهي�ين القدمي اجلديد بتنفيذ خمطط 
القد�ص الكربى«. من جهته، قال نائب حمافظ 
يف  م�شاركته  خييالل  �شيام  اهلل  عبد  القد�ص، 
للم�شت�طنن  والت�شدي  الحتجاجية  ال�قفة 
اإن هذه ال�قفة وامل�قف ل تعرب فقط عن دعم 
اأهايل اخلان الأحمر ل�حده، بل هي تعبي عن 
دعم املقد�شين يف كل الأماكن. ولفت �شيام يف 
كلمته، اإىل اأن هناك 45 جتمًعا مماثال ي�اجه�ن 
نف�ص املعاناة والقلق من الهدم والتهجري، واأن 

هذه ال�قفة تاأتي دعًما لكل هذه التجمعات.
ميييييدانيييييا، اعييتييقييلييت قيييي�ات الحييتييالل 
الإ�شرائيلي، الي�م، 16 فل�شطينيا من مناطق 

خمتلفة يف ال�شفة الغربية املحتلة.
ق�ات  اإن  الفل�شطيني  الأ�شري  نادي  وقال 
الحتالل اقتحمت و�شط اإطالق كثيف للنريان 
حلم  وبيت  اخلليل  مييدن  يف  متفرقة  مناطق 
والبرية  اهلل  ورام  واأريحا  وط�لكرم  وجنن 
اأنهم  بزعم  امل�اطنن  واعتقلت  ونابل�ص، 

مطل�ب�ن.
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اعالن �صادر عن م�صفي �صركة الفجر لل�صرافة للمرة الثانية
 ا�ستنادا الحكام املادة 264/ب/1 من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 وتعديالته 
ارجو من  دائني �سركة الفجر لل�سرافة مالكها حممد ح�سني ال�سيوف 

وولده لل�سرافة �سرورة تقدمي مطالباتهم املاليه جتاه 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 امل�سفي عبداهلل ابو الهيجاء : عنوانه 
عمارة �سوكت ال�سامي الطابق الثالث  مكتب رقم 15 �ص ب )3402( 
الرمز الربيدي )21110( اربد هاتف مكتب)7254154/ 02( خلوي 

)0795584763(
م�سفي ال�سركة:

مكتب ا�سيا/حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون 
عبداهلل ابو الهيجاء

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة جر�ش ال�صرعية

رقم الق�صية: 2022/517
املوافق : 2023/1/23م

اعالن بيع اأول باملزاد العلني �صادر عن ق�صم 
تنفيذ حمكمة جر�ش ال�صرعية

يعلن للعموم يف الق�سية التنفيذية ال�سرعية رقم 
2022/517-انابات حمكمة اربد ال�سرعية واملتكونة 

بني املحكوم لها ب�سما علي حممد العمري واملحكوم 
عليه م�سطفى حممد خري م�سطفى جرادات باال�سافة 

لباقي ورثة بيع مركبة رقم 47548-23 وبياناتهما 
كما يلي:

E200k 1-�سنف املركبة مر�سيد�ص
2-لون ا�سود

3-�سنة ال�سنع 2009
4-�سعة املحرك1800

5-نوع املركبة مر�سيد�ص كومرب�سر
6-�س�سفة اال�ستعمال ركوب

فعلى من يرغب الدخول باملزاد العلني مراجعة 
ماأمور تنفيذ حمكمة جر�ص ال�سرعية خالل ثالثني يوما 

من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن م�سطحبا 
معه ملبغ 10% من قيمة التقدير وذلك تاأمني الدخول 

يف املزاد العلني علما بان اجور الن�سر والداللة 
والطوابع تعود على املزاود االخري

رئي�ش التنفيذ
القا�صي: و�صام حممد ال�صرع

اعالن دعوة العطاء رقم 2023/1
�صادر عن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

يف  العاملني  الأبناء  ح�صانة  مع  للتعاقد  حاجتها  عن  االت�صاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن  
 ، العطاء  بدعوة  املرفقة  اخلا�صة  وال�صروط  والتعليمات  املرجعية  لل�صروط  وفقا  الهيئة  
اللوازم  ادارة  ق�صم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�صرتاك  ترغب  التي  املخت�صة  ال�صركات  فعلى 
وامل�صرتيات يف مبنى الهيئة الكائن يف منطقة بيادر وادي ال�صري -حي دير غبار -امتداد �صارع 
ال�صهيد حممد الزغول -بناية رقم )13(  م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة املهن وال�صجل 
التجاري �صاريتي املفعول وذلك للح�صول على ن�صخة العطاء مقابل دفع مبلغ مقداره ) 25 
( خم�صة وع�صرون دينارا غري م�صرتده ، علما بان اخر موعد لتقدمي العرو�ش هو ال�صاعة 

الثانية  من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/13 . 

HRU/2023/83"
2023/01/24   

        انـــــــــذار 
 اإىل املوظف احمد ايهاب حممد عمر خرواط  

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

من تاريخ 17-01-2023 

دون عذر قانوين فاإن املوؤ�س�سة 

تنذرك ب�سرورة االلتحاق 

مبركز عملك فورًا وبخالف 

ذلك �سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك ح�سب قانون 

العمل االردين �ساري املفعول .                                                                                     
                                                                املنذرة 

                                          االحتاد للتنمية الزراعية وامل�صالخ

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا

اعالن تبليغ ح�صور جل�صة بالن�صر 

�صادرة عن حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
اىل املدعى عليه حممد علي حممد حممد

 جمهول حمل االقامة حاليا يف قطر واخر حمل 
اقامة له يف االردن الها�سمي ال�سمايل �سارع 

احمد ال�سكور عمارة رقم 1 �سقة رقم 2
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة يوم االحد 
الواقع يف 2023/1/29م ال�ساعة 9 �سباحا 

للنظر يف الدعوى رقم ا�سا�ص 2023/798 
ومو�سوعها اذن �سفر واملتكونة بينك وبني 
املدعية دانه ابراهيم حممد حممد لذا عليك 

احل�سور اىل هذه املحكمة يف الزمان واملكان 
املحددين فاذا مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك 
او تبد للمحكمة معذرة م�سروعة لتخلفك عن 

احل�سور يجري بحقك االيجاب ال�سرعي 
وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول 

حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
القا�صي د. ان�ش احمد جرادات 

                        اعالن �صادر عن بلدية عجلون الكربى
تدعو بلدية عجلون الكربى بالتن�سيق مع وزراة االدارة املحلية وديوان اخلدمة املدنية التالية اأ�سمائهم 
اأدناه لتزويد مديرية املوارد الب�سرية التابعة لبلدية عجلون الكربى بال�سهادة العلمية م�سدقة ت�سديقاً 
اجراءات  ال�سخ�سية ال�ستكمال  والبطاقة  االجتماعي  ال�سمان  بك�سف   اإن وجدت مرفقة  واخلربات  حياً 
البلدية  ت�سكيالت  الثانية على جدول  بالفئة  ابنية/دبلوم هند�سة مدنية  التعيني ال�سغال وظيفة مراقب 

للعام 2022 وهم: 
االأ�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حممد مهدي خالد الرمــلي
حممد �صربي حممد الق�صـاة

اعتبارا من تاريخ 2023/1/25 ولنهاية دوام يوم االثنني املوافق 2022/1/30 
ويعترب م�ستنكفاً كل من مل يتم تزويدنا باالوراق املطلوبة خالل الفرتة امل�سار اليها اعاله.

رئي�ش بلدية عجلون الكربى
حمزة احمد الزغول

اعالن 
يعلن الطالع العموم يف بلدية عجلون الكربى منطقة عجلون ان اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة 

عجلون قد قررت بقرارها رقم)9/ع ك( تاريخ 2021/10/11  املوافقة على �سم جزء من القطعة 
رقم)106( حو�ص)15 وادي الطواحني( من ارا�سي عجلون والعائدة ملكيتها للبلدية اىل �سعة 

ال�سارع التنظيمي وح�سب الرت�سيم املعد لهذه الغاية.

وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر من تاريخ ن�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 
ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم واقرتاحاتهم اىل �سكرتري اللجنة املحلية للتنظيم يف منطقة 

عجلون/بلدية عجلون خالل املدة القانونية مرفقة باملخططات التو�سيحية واالوراق الثبوتية 
الالزمة.

د.خالد �صعود اجلبور
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة عجلون
حمافظ عجلون

 اإعالن اإىل ال�صركاء يف �صركة املتطورة خلدمات امل�صت�صفيات ذ.م.م
  

 دعوة حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي.
ندعوكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف يوم 

االربعاء املوافق 8/2/2023 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا ً والذي 
 �سيتم عقده يف مقر ال�سركة وذلك ملناق�سة ما يلي :

1- توؤكد الهيئة العامة على ا�ستمرار  رئي�ص هيئة املديرين ب�سالحية �سراء 
اي اجهزه واي م�ستلزمات طبية وغريها يحتاجها م�ست�سفى اخلن�ساء 

 وم�ست�سفى الروم الكاثوليك 
يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات لديكم قبل االجتماع يرجى التوا�سل معنا على 

 الربيد االلكرتوين االآتي :
Alkhansaa.hospital@gmail.com"

                                                       واقبلوا االحرتام،،
                                                                                                                            رئي�ش هيئة املديرين

                                                                                                                           و�صاح يو�صف الربغوثي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�صتناد 
وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة 
و�صريكتها   عمورة  فائقة  �صركة  ت�صفية  اجراءات  ا�صتكمال  عن 
 )121739( الرقم  حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

بتاريخ 2021/6/7 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�صور اجتماع الهيئة العامة غريالعادي الثاين )موؤجل( 

ل�صركة التقنية العامه ل�صناعة االجهزة املنزليه ذ.م.م
اشارة اىل محرض اجتامع الهيئة العامة غري العادي واملنقعد بتاريخ 2023/1/24 مبوجب الدعوة 

الصادرة من قبلنا بتاريخ )2023/1/12( ونظرأ لعدم توافر النصاب القانوين يف ذلك االجتامع ، 

فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم االثنني املوافق 2023/1/30 الساعة العارشة صباحآ 

، يف فندق الريجنيس الكائن يف الشميساين - دوار الداخلية ، وذلك لبحث املواضيع التالية :

- اقالة مدير عام الرشكة .
- انتخاب مدير عام جديد للرشكة .

- تحديد مفوض بالتوقيع عن الرشكة . 

- يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 

مراقب عام ال�صركات

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200173186(

يعلن   1997 ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة:بان ال�صيد/ال�صادة

با�صل عبد الرحيم عبد الفتاح اال�صود 
يف  وامل�صجلة  اال�صود  وبا�صل  ابرميي  حممد  �صركة  يف  /ال�صركاء  ال�صريك 

�صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم )119789( بتاريخ 2019/7/2.
�صريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/12  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 

�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته باالن�صحاب باالرادة املنفردة 
من ال�صركة بتاريخ 2023/1/24.

وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 
من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�صال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

اال�صماء  م�صجل  يعلن   2006 ل�صنة   )9( رقم  التجارية  اال�صماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�صتنادا 
 ) االن�صائيه  للمقاوالت  )العجور  التجاري  اال�صم  بان  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  التجارية 
بني م�صطفى(  �صليمان  با�صم )حممد احمد  بالرقم )42782(  التجارية  اال�صماء  �صجل  لدينا يف  وامل�صجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم )�صركة حممد احمد �صليمان بني م�صطفى و�صريكه(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية
اكرام ح�صن ال�صكر

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة الفجر لل�صرافة للمرة الثانية
 ا�ستنادا الحكام املادة 264/ب/1 من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 وتعديالته 
ارجو من  دائني �سركة الفجر لل�سرافة مالكها حممد ح�سني ال�سيوف 

وولده لل�سرافة �سرورة تقدمي مطالباتهم املاليه جتاه 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 امل�سفي عبداهلل ابو الهيجاء : عنوانه 
عمارة �سوكت ال�سامي الطابق الثالث  مكتب رقم 15 �ص ب )3402( 
الرمز الربيدي )21110( اربد هاتف مكتب)7254154/ 02( خلوي 

)0795584763(
م�سفي ال�سركة:
مكتب ا�سيا/حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون 
عبداهلل ابو الهيجاء

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة جر�ش ال�صرعية

رقم الق�صية: 2022/517
املوافق : 2023/1/23م

اعالن بيع اأول باملزاد العلني �صادر عن ق�صم 
تنفيذ حمكمة جر�ش ال�صرعية

يعلن للعموم يف الق�سية التنفيذية ال�سرعية رقم 
2022/517-انابات حمكمة اربد ال�سرعية واملتكونة 

بني املحكوم لها ب�سما علي حممد العمري واملحكوم 
عليه م�سطفى حممد خري م�سطفى جرادات باال�سافة 

لباقي ورثة بيع مركبة رقم 47548-23 وبياناتهما 
كما يلي:

E200k 1-�سنف املركبة مر�سيد�ص
2-لون ا�سود

3-�سنة ال�سنع 2009
4-�سعة املحرك1800

5-نوع املركبة مر�سيد�ص كومرب�سر
6-�س�سفة اال�ستعمال ركوب

فعلى من يرغب الدخول باملزاد العلني مراجعة 
ماأمور تنفيذ حمكمة جر�ص ال�سرعية خالل ثالثني يوما 

من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن م�سطحبا 
معه ملبغ 10% من قيمة التقدير وذلك تاأمني الدخول 

يف املزاد العلني علما بان اجور الن�سر والداللة 
والطوابع تعود على املزاود االخري

رئي�ش التنفيذ
القا�صي: و�صام حممد ال�صرع

اعالن دعوة العطاء رقم 2023/1
�صادر عن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

يف  العاملني  الأبناء  ح�صانة  مع  للتعاقد  حاجتها  عن  االت�صاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تعلن  
 ، العطاء  بدعوة  املرفقة  اخلا�صة  وال�صروط  والتعليمات  املرجعية  لل�صروط  وفقا  الهيئة  
اللوازم  ادارة  ق�صم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�صرتاك  ترغب  التي  املخت�صة  ال�صركات  فعلى 
وامل�صرتيات يف مبنى الهيئة الكائن يف منطقة بيادر وادي ال�صري -حي دير غبار -امتداد �صارع 
ال�صهيد حممد الزغول -بناية رقم )13(  م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة املهن وال�صجل 
التجاري �صاريتي املفعول وذلك للح�صول على ن�صخة العطاء مقابل دفع مبلغ مقداره ) 25 
( خم�صة وع�صرون دينارا غري م�صرتده ، علما بان اخر موعد لتقدمي العرو�ش هو ال�صاعة 

الثانية  من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/13 . 

HRU/2023/83"
2023/01/24   

        انـــــــــذار 
 اإىل املوظف احمد ايهاب حممد عمر خرواط  

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

من تاريخ 17-01-2023 

دون عذر قانوين فاإن املوؤ�س�سة 

تنذرك ب�سرورة االلتحاق 

مبركز عملك فورًا وبخالف 

ذلك �سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك ح�سب قانون 

العمل االردين �ساري املفعول .                                                                                     
                                                                املنذرة 

                                          االحتاد للتنمية الزراعية وامل�صالخ

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا

اعالن تبليغ ح�صور جل�صة بالن�صر 

�صادرة عن حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
اىل املدعى عليه حممد علي حممد حممد

 جمهول حمل االقامة حاليا يف قطر واخر حمل 
اقامة له يف االردن الها�سمي ال�سمايل �سارع 

احمد ال�سكور عمارة رقم 1 �سقة رقم 2
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة يوم االحد 
الواقع يف 2023/1/29م ال�ساعة 9 �سباحا 

للنظر يف الدعوى رقم ا�سا�ص 2023/798 
ومو�سوعها اذن �سفر واملتكونة بينك وبني 
املدعية دانه ابراهيم حممد حممد لذا عليك 

احل�سور اىل هذه املحكمة يف الزمان واملكان 
املحددين فاذا مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك 
او تبد للمحكمة معذرة م�سروعة لتخلفك عن 

احل�سور يجري بحقك االيجاب ال�سرعي 
وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول 

حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
القا�صي د. ان�ش احمد جرادات 

                        اعالن �صادر عن بلدية عجلون الكربى
تدعو بلدية عجلون الكربى بالتن�سيق مع وزراة االدارة املحلية وديوان اخلدمة املدنية التالية اأ�سمائهم 
اأدناه لتزويد مديرية املوارد الب�سرية التابعة لبلدية عجلون الكربى بال�سهادة العلمية م�سدقة ت�سديقاً 
اجراءات  ال�سخ�سية ال�ستكمال  والبطاقة  االجتماعي  ال�سمان  بك�سف   اإن وجدت مرفقة  واخلربات  حياً 
البلدية  ت�سكيالت  الثانية على جدول  بالفئة  ابنية/دبلوم هند�سة مدنية  التعيني ال�سغال وظيفة مراقب 

للعام 2022 وهم: 
االأ�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حممد مهدي خالد الرمــلي
حممد �صربي حممد الق�صـاة

اعتبارا من تاريخ 2023/1/25 ولنهاية دوام يوم االثنني املوافق 2022/1/30 
ويعترب م�ستنكفاً كل من مل يتم تزويدنا باالوراق املطلوبة خالل الفرتة امل�سار اليها اعاله.

رئي�ش بلدية عجلون الكربى
حمزة احمد الزغول

اعالن 
يعلن الطالع العموم يف بلدية عجلون الكربى منطقة عجلون ان اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة 

عجلون قد قررت بقرارها رقم)9/ع ك( تاريخ 2021/10/11  املوافقة على �سم جزء من القطعة 
رقم)106( حو�ص)15 وادي الطواحني( من ارا�سي عجلون والعائدة ملكيتها للبلدية اىل �سعة 

ال�سارع التنظيمي وح�سب الرت�سيم املعد لهذه الغاية.

وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر من تاريخ ن�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 
ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم واقرتاحاتهم اىل �سكرتري اللجنة املحلية للتنظيم يف منطقة 

عجلون/بلدية عجلون خالل املدة القانونية مرفقة باملخططات التو�سيحية واالوراق الثبوتية 
الالزمة.

د.خالد �صعود اجلبور
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة عجلون
حمافظ عجلون

 اإعالن اإىل ال�صركاء يف �صركة املتطورة خلدمات امل�صت�صفيات ذ.م.م
  

 دعوة حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي.
ندعوكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف يوم 

االربعاء املوافق 8/2/2023 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا ً والذي 
 �سيتم عقده يف مقر ال�سركة وذلك ملناق�سة ما يلي :

1- توؤكد الهيئة العامة على ا�ستمرار  رئي�ص هيئة املديرين ب�سالحية �سراء 
اي اجهزه واي م�ستلزمات طبية وغريها يحتاجها م�ست�سفى اخلن�ساء 

 وم�ست�سفى الروم الكاثوليك 
يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات لديكم قبل االجتماع يرجى التوا�سل معنا على 

 الربيد االلكرتوين االآتي :
Alkhansaa.hospital@gmail.com"

                                                       واقبلوا االحرتام،،
                                                                                                                            رئي�ش هيئة املديرين

                                                                                                                           و�صاح يو�صف الربغوثي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�صتناد 
وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة 
و�صريكتها   عمورة  فائقة  �صركة  ت�صفية  اجراءات  ا�صتكمال  عن 
 )121739( الرقم  حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

بتاريخ 2021/6/7 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�صور اجتماع الهيئة العامة غريالعادي الثاين )موؤجل( 

ل�صركة التقنية العامه ل�صناعة االجهزة املنزليه ذ.م.م
اشارة اىل محرض اجتامع الهيئة العامة غري العادي واملنقعد بتاريخ 2023/1/24 مبوجب الدعوة 

الصادرة من قبلنا بتاريخ )2023/1/12( ونظرأ لعدم توافر النصاب القانوين يف ذلك االجتامع ، 

فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم االثنني املوافق 2023/1/30 الساعة العارشة صباحآ 

، يف فندق الريجنيس الكائن يف الشميساين - دوار الداخلية ، وذلك لبحث املواضيع التالية :

- اقالة مدير عام الرشكة .
- انتخاب مدير عام جديد للرشكة .

- تحديد مفوض بالتوقيع عن الرشكة . 

- يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 

مراقب عام ال�صركات

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200173186(

يعلن   1997 ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة:بان ال�صيد/ال�صادة

با�صل عبد الرحيم عبد الفتاح اال�صود 
يف  وامل�صجلة  اال�صود  وبا�صل  ابرميي  حممد  �صركة  يف  /ال�صركاء  ال�صريك 

�صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم )119789( بتاريخ 2019/7/2.
�صريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/12  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته باالن�صحاب باالرادة املنفردة 

من ال�صركة بتاريخ 2023/1/24.
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�صال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

اال�صماء  م�صجل  يعلن   2006 ل�صنة   )9( رقم  التجارية  اال�صماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�صتنادا 
 ) االن�صائيه  للمقاوالت  )العجور  التجاري  اال�صم  بان  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  التجارية 
بني م�صطفى(  �صليمان  با�صم )حممد احمد  بالرقم )42782(  التجارية  اال�صماء  �صجل  لدينا يف  وامل�صجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم )�صركة حممد احمد �صليمان بني م�صطفى و�صريكه(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية
اكرام ح�صن ال�صكر

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة الفجر لل�صرافة للمرة الثانية
 ا�ستنادا الحكام املادة 264/ب/1 من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 وتعديالته 
ارجو من  دائني �سركة الفجر لل�سرافة مالكها حممد ح�سني ال�سيوف 

وولده لل�سرافة �سرورة تقدمي مطالباتهم املاليه جتاه 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 امل�سفي عبداهلل ابو الهيجاء : عنوانه 
عمارة �سوكت ال�سامي الطابق الثالث  مكتب رقم 15 �ص ب )3402( 
الرمز الربيدي )21110( اربد هاتف مكتب)7254154/ 02( خلوي 

)0795584763(
م�سفي ال�سركة:

مكتب ا�سيا/حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون 
عبداهلل ابو الهيجاء

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة جر�ش ال�صرعية

رقم الق�صية: 2022/517
املوافق : 2023/1/23م

اعالن بيع اأول باملزاد العلني �صادر عن ق�صم 
تنفيذ حمكمة جر�ش ال�صرعية

يعلن للعموم يف الق�سية التنفيذية ال�سرعية رقم 
2022/517-انابات حمكمة اربد ال�سرعية واملتكونة 

بني املحكوم لها ب�سما علي حممد العمري واملحكوم 
عليه م�سطفى حممد خري م�سطفى جرادات باال�سافة 

لباقي ورثة بيع مركبة رقم 47548-23 وبياناتهما 
كما يلي:

E200k 1-�سنف املركبة مر�سيد�ص
2-لون ا�سود

3-�سنة ال�سنع 2009
4-�سعة املحرك1800

5-نوع املركبة مر�سيد�ص كومرب�سر
6-�سفة اال�ستعمال ركوب

فعلى من يرغب الدخول باملزاد العلني مراجعة 
ماأمور تنفيذ حمكمة جر�ص ال�سرعية خالل ثالثني يوما 

من اليوم التايل لتاريخ ن�سر هذا االعالن م�سطحبا 
معه ملبغ 10% من قيمة التقدير وذلك تاأمني الدخول 

يف املزاد العلني علما بان اجور الن�سر والداللة 
والطوابع تعود على املزاود االخري

رئي�ش التنفيذ
القا�صي: و�صام حممد ال�صرع

اعالن دعوة العطاء رقم 2023/1
�صادر عن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

تعلن  هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت عن حاجتها للتعاقد مع ح�سانة الأبناء العاملني يف 
الهيئة  وفقا لل�سروط املرجعية والتعليمات وال�سروط اخلا�سة املرفقة بدعوة العطاء 
ادارة  ق�سم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�سرتاك  ترغب  التي  املخت�سة  ال�سركات  فعلى   ،
اللوازم وامل�سرتيات يف مبنى الهيئة الكائن يف منطقة بيادر وادي ال�سري -حي دير غبار 
-امتداد �سارع ال�سهيد حممد الزغول -بناية رقم )13(  م�سطحبني معهم �سورة عن 
العطاء  ن�سخة  على  للح�سول  وذلك  املفعول  �ساريتي  التجاري  وال�سجل  املهن  رخ�سة 

مقابل دفع مبلغ مقداره 
) 25 ( خم�سة وع�سرون دينارا غري م�سرتده ، علما بان اخر موعد لتقدمي العرو�ص هو 

ال�ساعة الثانية  من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/12 . 

HRU/2023/83"
2023/01/24   

        انـــــــــذار 
 اإىل املوظف احمد ايهاب حممد عمر خرواط  

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

من تاريخ 17-01-2023 

دون عذر قانوين فاإن املوؤ�س�سة 

تنذرك ب�سرورة االلتحاق 

مبركز عملك فورًا وبخالف 

ذلك �سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك ح�سب قانون 

العمل االردين �ساري املفعول .                                                                                     
                                                                املنذرة 

                                          االحتاد للتنمية الزراعية وامل�صالخ

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا

اعالن تبليغ ح�صور جل�صة بالن�صر 

�صادرة عن حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
اىل املدعى عليه حممد علي حممد حممد

 جمهول حمل االقامة حاليا يف قطر واخر حمل 
اقامة له يف االردن الها�سمي ال�سمايل �سارع 

احمد ال�سكور عمارة رقم 1 �سقة رقم 2
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة يوم االحد 
الواقع يف 2023/1/29م ال�ساعة 9 �سباحا 

للنظر يف الدعوى رقم ا�سا�ص 2023/798 
ومو�سوعها اذن �سفر واملتكونة بينك وبني 
املدعية دانه ابراهيم حممد حممد لذا عليك 

احل�سور اىل هذه املحكمة يف الزمان واملكان 
املحددين فاذا مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك 
او تبد للمحكمة معذرة م�سروعة لتخلفك عن 

احل�سور يجري بحقك االيجاب ال�سرعي 
وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول 

حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
القا�صي د. ان�ش احمد جرادات 

                        اعالن �صادر عن بلدية عجلون الكربى
تدعو بلدية عجلون الكربى بالتن�سيق مع وزراة االدارة املحلية وديوان اخلدمة املدنية التالية اأ�سمائهم 
اأدناه لتزويد مديرية املوارد الب�سرية التابعة لبلدية عجلون الكربى بال�سهادة العلمية م�سدقة ت�سديقاً 
اجراءات  ال�سخ�سية ال�ستكمال  والبطاقة  االجتماعي  ال�سمان  بك�سف   اإن وجدت مرفقة  واخلربات  حياً 
البلدية  ت�سكيالت  الثانية على جدول  بالفئة  ابنية/دبلوم هند�سة مدنية  التعيني ال�سغال وظيفة مراقب 

للعام 2022 وهم: 
االأ�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حممد مهدي خالد الرمــلي
حممد �صربي حممد الق�صـاة

اعتبارا من تاريخ 2023/1/25 ولنهاية دوام يوم االثنني املوافق 2023/1/30 
ويعترب م�ستنكفاً كل من مل يتم تزويدنا باالوراق املطلوبة خالل الفرتة امل�سار اليها اعاله.

رئي�ش بلدية عجلون الكربى
حمزة احمد الزغول

اعالن 
يعلن الطالع العموم يف بلدية عجلون الكربى منطقة عجلون ان اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة 

عجلون قد قررت بقرارها رقم)9/ع ك( تاريخ 2021/10/11  املوافقة على �سم جزء من القطعة 
رقم)106( حو�ص)15 وادي الطواحني( من ارا�سي عجلون والعائدة ملكيتها للبلدية اىل �سعة 

ال�سارع التنظيمي وح�سب الرت�سيم املعد لهذه الغاية.

وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر من تاريخ ن�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني 
ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم واقرتاحاتهم اىل �سكرتري اللجنة املحلية للتنظيم يف منطقة 

عجلون/بلدية عجلون الكربى خالل املدة القانونية مرفقة باملخططات التو�سيحية واالوراق 
الثبوتية الالزمة.

د.خالد �صعود اجلبور
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم ملحافظة عجلون
حمافظ عجلون

 اإعالن اإىل ال�صركاء يف �صركة املتطورة خلدمات امل�صت�صفيات ذ.م.م
  

 دعوة حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي.
ندعوكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف يوم 

االربعاء املوافق 8/2/2023 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا ً والذي 
 �سيتم عقده يف مقر ال�سركة وذلك ملناق�سة ما يلي :

1- توؤكد الهيئة العامة على ا�ستمرار  رئي�ص هيئة املديرين ب�سالحية �سراء 
اي اجهزه واي م�ستلزمات طبية وغريها يحتاجها م�ست�سفى اخلن�ساء 

 وم�ست�سفى الروم الكاثوليك 
يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات لديكم قبل االجتماع يرجى التوا�سل معنا على 

 الربيد االلكرتوين االآتي :
Alkhansaa.hospital@gmail.com"

                                                       واقبلوا االحرتام،،
                                                                                                                            رئي�ش هيئة املديرين

                                                                                                                           و�صاح يو�صف الربغوثي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�صتناد 
وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة 
و�صريكتها   عمورة  فائقة  �صركة  ت�صفية  اجراءات  ا�صتكمال  عن 
 )121739( الرقم  حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

بتاريخ 2021/6/7 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�صور اجتماع الهيئة العامة غريالعادي الثاين )موؤجل( 

ل�صركة التقنية العامه ل�صناعة االجهزة املنزليه ذ.م.م
واملنقعد  العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتامع  محرض  اىل  اشارة 
بتاريخ  قبلنا  من  الصادرة  الدعوة  مبوجب   2023/1/24 بتاريخ 
ذلك  يف  القانوين  النصاب  توافر  لعدم  ونظرأ   )2023/1/12(
االجتامع ، فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم االثنني املوافق 
2023/1/30 الساعة العارشة صباحآ ، يف فندق الريجنيس الكائن يف 

الشميساين - دوار الداخلية ، وذلك لبحث املواضيع التالية :
- اقالة مدير عام الرشكة .

- انتخاب مدير عام جديد للرشكة .
- تحديد مفوض بالتوقيع عن الرشكة . 

- يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 

مراقب عام ال�صركات

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200173186(

يعلن   1997 ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة:بان ال�صيد/ال�صادة

با�صل عبد الرحيم عبد الفتاح اال�صود 
يف  وامل�صجلة  اال�صود  وبا�صل  ابرميي  حممد  �صركة  يف  /ال�صركاء  ال�صريك 

�صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم )119789( بتاريخ 2019/7/2.
�صريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/12  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته باالن�صحاب باالرادة املنفردة 

من ال�صركة بتاريخ 2023/1/24.
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�صال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

عمان 

احلديثة  الييدوليية  فييكييرة  تكن  مل 
لرقيها  اأ�شا�شا  التَّعليم  تعتمد  التي 
فل�شفة  عيين  غائبة  �شعبها  ونه�شة 
الدولة الأردنية منذ تاأ�شي�شها بل كان 
الدولة احلديثة  باك�رة عمل  التعليم 
العلم  ي�شكل  بيياأجيييييال  املت�شلحة 
انعك�ص على  ما  الأوىل وه�  ووجهتها 
�شف�فهم  �شهدت  الذين  الطلبة  اأعداد 
دولة  اأي  مع  يقارن  ل  مبا  ت�شخما 
املئ�ية  �شن�ات  مييدى  على  اأخيييرى 

الوىل.
فذلك ما تعك�شه الأرقام التي تق�ل 
تاأ�شي�ص  ع�شية  كان  الطلبة  عدد  اإنَّ 
اآلف و316 طالبا وطالبة  الإمارة 3 
و60  األًفا  و141  ملي�نن  اإىل  ليقفز 
املئ�ية  بييدايييات  مييع  وطالبة  طالًبا 
اإىل  مييعييدودة  مييدار�ييص  وميين  انية،  الثَّ

اأكرث من 7 اآلف.
ففي نهج مل�ك بني ها�شم امليامن 
ت��شعت  حيث  اأول�ية،  التعليم  كان 
مبراحلها  املييدار�ييص  انت�شار  رقييعيية 
البالد وغربها و�شمالها  �شرق  كافة يف 
رف  الطَّ وعلى  وو�شطها،  وجن�بها 
اإعييييداد وتييدريييب  امليييي�ازي كييان يتم 
التخ�ش�شات،  مبختلف  املعلمن 
لي�شبح  ومعن�يا،  ميياديييا  ودعمهم 
مع  اأمية(  )�شفر  اىل  الأقييرب  الأردن 
املجالت  يف  ب�شرية  وكفاءات  قدرات 

كافة.
ابعة  ال�شَّ النقا�شية  ورقته  ويف 
»اأنَّ  الثَّاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكييد 
وتط�ير  الب�شرية  الييقييدرات  بيينيياء 
نه�شة  ج�هر  ه�  التعليمية  العملية 
الأمة، وكان لهذا احلديث الأثر الهام 
حديث،  تعليمي  نظام  اإىل  لل��ش�ل 
ي�شكل مرتكزًا اأ�شا�شيا يف بناء م�شتقبل 

مزدهر.
الييقييدرات  بناء  اأن  جاللته  وبيين 
تعليمية  منظ�مة  خالل  من  الب�شرية 
ا�شتثمارا  يتطلب  وناجعة،  �شليمة 
حا�شنة،  بيئة  وت�فري  التعليم،  يف 
وا�شتخدام  اليي�ييشييروريييات،  وتيياأميين 
واعتماد  التعليمية،  الأ�شاليب  اأحدث 
التفكري  اأبيي�اب  تفتح  درا�شية  مناهج 
طرح  على  وت�شجع  والناقد،  العميق 
الأ�شئلة، وم�ازنة الآراء، وتعلم اأَدب 

الختالف، وثقافة التن�ع واحل�ار .

ويف الي�م العاملي للتعليم تتبعت 
)بييرتا( مع  الأردنييييية  الأنييبيياء  وكالة 
الأردن  م�شرية  وم�ش�ؤولن  خييرباء 
عييرب اأكييييرث ميين مييئيية عيييام ميين بناء 
ليتبن  التعليم،  وتط�ير  وتر�شيخ 
اول�ية  كان  اململكة  �شكان  تعليم  اأنَّ 
للمئ�ية  الت�شاعدي  العد  بييدء  منذ 
�شرق  اإمارة  تاأ�شي�ص  منذ  اأي  الوىل، 
�ص  امل�ؤ�شِّ امللك  همَّ  كان  حيث  الأردن، 
بية  عبداهلل الأول بن احل�شن ه� الرتَّ
باأول�ية  املدار�ص  واإن�شاء  والتَّعليم، 
يف  الفتح  مدر�شة  بينها  ومن  ق�ش�ى، 
بالقرب  والع�شبلية  املحطة  منطقة 
لط والكرك، لي�شتمر البناء  منها، وال�شَّ

من اأجل التَّعليم حتى ي�منا هذا.
الييعييامل مبا  احييتييفييالت  ظييل  ففي 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  فيها 
والييعييلييم والييثييقييافيية )الييييي�نيي�ييشييكيي�(، 
التي  املنا�شبة  بهذه  اخلام�شة  للمرة 
ي�شادف غدا الثالثاء، ي�شتذكر ه�ؤلء 
ق�اعد  اأر�ييشييى  الأردن  اأنَّ  اخليييرباء 
نظم التعليم، و�شرع ق�انن واأنظمة، 
فغدا  تعليمية،  ل�شيا�شات  تيي�ؤطيير 
اأج�د  متتلك  التي  الييدول  من  واحييدًا 
اأنظمة التعليم يف بلدان العامل، بهدف 
ملكات  وتييطيي�ييير  الييعييقيي�ل  ا�شتثمار 

التعّلم والتفكري والإبداع.
اأطلقت  »الي�ن�شك�«  وكييانييت   
الييذي  اليييدويل  الييييي�م  هييذا  مبنا�شبة 
ين�ش�ي حتت �شعار »اإيالء الأول�ية 
يف  لييال�ييشييتييثييمييار  كيي��ييشيييييليية  للتعليم 
ركزت  مفاهيمية،  مذكرة  الب�شر«، 
الأ�شا�شية  بامل�ا�شيع  التقدم  ح�ل 
قمة  م�ؤمتر  عن  انبثقت  التي  ال�شتة 
الأمم  عقدته  الييذي  التعليم  حت�يل 

املتحدة يف اأيل�ل املا�شي.
اإطالق  الييدَّويل،  الي�م  و�شي�شمل 
للهدف  �شن�ي  مرجعي  معيار  اأول 
لر�شد  امل�شتدامة  التنمية  من  الرابع 
تقدم الدولة نح� معايريها ال�طنية، 
مبا يف ذلك اللتزامات التي مت التعهد 

بها يف قمة حت�يل التعليم.
الن�اي�شة  نايف  الباحث والأديب 
الأردن،  يف  التعليم  بدايات  ي�شتذكر 
الإمييارة  تاأ�شي�ص  قبل  اأنييه  اإىل  لفتا 
اإل  الأردن  يف  يكن  مل   1921 �شنة 
الكرك  مدر�شة  منها  مييدار�ييص،  ب�شع 
1889و�شمت  �شنة  تاأ�ش�شت  التي 

وطالبا  البتدائية  لل�شف�ف  طالبا 
اإنَّ  واأ�شاف،  التجهيزية.  لل�شف�ف 
اقرتنت  الثان�ية  لط  ال�شَّ مدر�شة 
كانت  التي  الأردنية  الدولة  بتاأ�شي�ص 
عام  منذ  فيها  ال�حيدة  املدر�شة  هي 
اأهايل  بي�ت  من  تتخذ  وكانت   ،1919
لها  اأ�شبح  اأن  اإىل  لها،  مقًرا  املدينة 
مبنى خا�ص يف العام 1923، و�شمت 
من  طالبا  �شف�فها  يف  املدر�شة  هييذه 

جميع اأنحاء الأردن.
ولفت اإىل اأنَّ الطلبة كان�ا يدر�ش�ن 
ييا  اإمَّ �شغري  حيز  وهييي  الكتاتيب،  يف 
اأو  القرية  يف  قدمية  غرفة  يك�ن  اأن 
على  ويق�م  ال�شعر  من  �شغري  بيت 
ال�شيخ  التدري�ص فيهما معلم ي�شم�نه 
وطالبه  هيي�  ويجل�ص  اخلطيب  اأو 
وفيه  )اخلطبان(،  ي�شم�نهم  الذين 
وحفظ  والكتابة  الييقييراءة  يتعلم�ن 
واحل�شاب  وجت�يده  الكرمي  القراآن 
ينظم  ال�شنة  نييهيياييية  ويف  واخلييييط، 
احتفال  الطلبة  اأهيييل  مييع  ال�شيخ 
اأي  )اخلييتييميية(،  مبنا�شبة  للتخرج 
ي�ص،  ربع  اأي  الربعة(  قييراءة)  ختم 
اإمييا من  اأجييره  لل�شيخ  الأهييايل  ويدفع 
اأو  اأو ميين احلييبيي�ب والأنييعييام  املييال 
مررت  لقد  الن�اي�شة،  يق�ل  ن�اجتها. 
دخ�يل  قبل  ال�شيخ(  )كتاب  مبرحلة 
عدد  كييان  اإذ   ،1954 عييام  املييدر�ييشيية 
املعلمن واملعلمات قليال، وكذلك عدد 
بعيدة  املييدار�ييص  ومعظم  املييدار�ييص، 
عن �شكن الطالب الذين ياأت�نها م�شيا 
معي�شية  ظروف  ظل  يف  الأقييدام  على 
�شعبة، تك�ن اأ�شعب على الطالبات.

الن�اي�شة،  ح�شب  املعلم،  وكييان 
لي�ص  الجتماعي  امل�جه  دور  ميار�ص 
املجتمع  يف  ولكن  فح�شب  املدر�شة  يف 
يف  ال�شيخ  فييهيي�  فيييييه؛  يييكيي�ن  اليييذي 
امل�شجد واملدر�ص للنا�ص يف جمال�شهم 
�ش�ارعهم  يف  الجتماعي  وال�شابط 
واملنظر لالأحزاب التي كانت معروفة 
الن�اي�شة،  ي�شيف  »كنا«  لقد  اآنذاك. 
ولي�ص  قلب  ظهر  عن  الكتب  »نحفظ 
لنا �شاغل غريها، وبرز منا مبدع�ن يف 
الأدب حيث كتب�ا الق�شة وال�شعر وما 
زالت اآثارهم م�ج�دة حتى الآن، كما 
برز منهم العلماء واملفكرون وال�شا�شة 
وقادة اجلي�ص.. وعلى م�شت�ى املراأة 
ثم  البدايات  يف  ب�شيطا  الهتمام  كان 

املراأة  اأ�شبحت  حتى  وتعمق  ازداد 
ووزيييرة  و�شحفية  كاتبة  الأردنييييية 
وقيادية  جامعة  ورئي�شة  ونائبة 
امل�اقع  الرجل  رفيقها  مع  واحتلت 
ويق�ل  الأردن.  بيينيياء  يف  املتقدمة 
امل�ؤرخ الدكت�ر علي حمافظة يف كتابه 
الإمارة  عهد  املعا�شر  الأردن  تاريخ 
احلديث  الّتعليم  اإن   ،1946  -1921
اإبيييان  الأردن،  �ييشييرقييي  يف  اقييتيي�ييشيير 
املدار�ص  بع�ص  العثماين، على  احلكم 
يف  ابتدائية  مدار�ص  واربييع  الأولييييية 
اربد وال�شلط والكرك ومعان، وخلت 
البالد من التعليم الإعدادي والثان�ي 
التي  الأهييلييييية  املييدار�ييص  وانت�شرت 
ومدار�ص  الكتاتيب  ن�عن  على  كانت 

الط�ائف.
وييي�ييشيييييف، يف الييعييام الييدرا�ييشييي 
الطلبة  عيييدد  كيييان   1923  -1922
باإجمايل  طالبة   318 مقابل   2998
العام  ويف  وطييالييبيية،  طييالييًبييا   3316
الدرا�شي 1932- 1933 بلغ نح� 50 
للبنات  مدار�ص  و10  للبنن  مدر�شة 
مبييا جمييميي�عييه 60 مييدر�ييشيية، وعييدد 
معلما   134 نح�  واملعلمات  املعلمن 
العام  يف  الييعييدد  بلغ  فيما  ومعلمة، 
 77 نح�   1947-1946 الييدرا�ييشييي 
طالبا وطالبة، و 214 معلما ومعلمة.

التي  اخلا�شة  للمدار�ص  وكييان 
اأنيي�ييشيياأهييا الأهييييايل يف الييقييرى واملييدن 
يف  التعليمية  النه�شة  يف  الهام  الدور 
املدار�ص  هذه  وت�شم  الإميييارة،  عهد 

واملدن  القرى  يف  الإ�شالمية  الكتاتيب 
يف  امل�شيحية  الط�ائف  اإىل  اإ�شافة 
للمدار�ص  نظام  اأول  و�شدر  البالد، 
اخلا�شة يف �شرق الأردن يف 20 كان�ن 
الثاين 1945، وا�شرتط احل�ش�ل على 
عند  املييعييارف  وزارة  ميين  ترخي�ص 
تاأ�شي�ص اأية مدر�شة خا�شة، واإ�شراف 
ال�زارة على املناهج وامل�شادقة على 

�شهادات املعلمن واملعلمات.
في�شل  الرتب�ي  امل�شت�شار  يق�ل 
التايه، ان النظام الرتب�ي يف خمتلف 
يف  والتعزيز  والبناء  التاأ�شي�ص  عه�د 
الأردن حظي بالرعاية امللكية ال�شامية 
يف مراحل تط�ره ب��شفه حم�را مهما 
يف م�شرية التنمية ال�شاملة املن�ش�دة، 
وم�شى بخط�ات ق�ية بال�شتثمار يف 
العق�ل، اإىل اأن و�شل الآن اإىل اأكرث من 

7 اآلف مدر�شة .
تاأ�شي�ص  بدايات  التايه  وي�شتذكر 
تاأ�شي�ص  بعد  احلييايل  التعليم  نظام 
يف  ُبيينييي  حيث   ،1946 عييام  اململكة 
م�روثة  نظم  على  وبداياته  اأ�شا�شه 

من فرتات �شابقة.
كان  عيييام1921،  قبل  واأو�ييشييح، 
عن  مت�ارثاً  تقليدياً  التعليم  نظام 
�شائدة  كانت  التي  العثمانية  النظم 
النظام  اإطييار  وكييان  الييفييرتة،  تلك  يف 
التعليمي مقت�شرًا على عدد قليل مما 
اإ�شافة  بالكتاتيب،  اآنذاك  ي�شمى  كان 
ومع  البتدائية،  املدار�ص  بع�ص  اإىل 
تاأ�ش�ص  الأردن  �شرق  اإمييارة  تاأ�شي�ص 

معها نظام تعليم �شامل، يف حن و�شع 
حجر الأ�شا�ص لأول مدر�شة ثان�ية يف 

مدينة ال�شلط يف عام 1923.
ي�شري  ظل  التعليم  اأن  اإىل  وي�شري 
الييدوليية وفيييق نظام  ميينييذ تيياأ�ييشييييي�ييص 
اأن  اإىل  العثماين،  العم�مية  املعارف 
ا�شتبدل بنظام املعارف ل�شنة 1939، 
عام  اأيل�ل  من  والع�شرين  الرابع  ويف 
اأول  باإن�شاء  مر�ش�م  �شدر   1940
وزارة للتعليم يف الأردن، حيث كفلت 
باعتباره حًقا  لأبنائها  التعليم  الدولة 
و�شمن  اإمكاناتها  و�شمن  متييز  دون 
بن�د الد�شت�ر الأردين الذي ن�ص على 
اأن التعليم الأ�شا�شي اإلزامي لالأردنين 
وه� جماين يف مدار�ص احلك�مة، وه� 
الرتبية  قان�ن  يف  ال�ارد  ذاته  الن�ص 

والتعليم.
والتعليم  الرتبية  قان�ن  �شدر  ثم 
�شاماًل  فجاء   1964 ل�شنة   16 رقييم 
وتييبيينييت اليييدولييية ميين خيياللييه مييبييداأ 
اأهييداف  لتحقيق  الرتب�ي  التخطيط 
اأول  حييدد  الييذي  التعليمي،  التط�ر 
للرتبية  املييعييامل  وا�ييشييحيية  فل�شفة 

والتعليم يف الأردن.
ات�شعت  عندما  التايه،  وي�شيف 
باإعالن ال�حدة بن  دائرة امل�ش�ؤولية 
جميع  عت  ُو�شِ  1950 عام  ال�شفتن 
املدار�ص التي كانت يف ال�شفة الغربية 
وزارة  يف  املبا�شر  الإ�ييشييراف  حتييت 
الرتبية والتعليم يف عمان وواكب تلك 
يف  املدار�ص  عدد  يف  ارتفاع  اخلط�ات 

يف  الت�شاع  هذا  وا�شتلزم  ال�شفتن، 
له،  املنظمة  الق�انن  �شدور  التعليم 
اأول  �شدر   ،1952 عام  حزيران  ففي 
مدير  واجبات  ينظم  مدر�شي  قان�ن 
العامة  المتحانات  ونظام  املدر�شة 
الطالب  وت�شجيل  قييبيي�ل  و�ييشييروط 

وترفيعهم.
التي   2025 الأردن  روؤية  واأكدت 
اأهمية  امللك  جالله  بيياإعييدادهييا  وجييه 
امللك  اأطلق  كما  التعليم،  �ش�ية  رفع 
نح�  الييرتبيي�ي  »التط�ير  ميي�ييشييروع 
تناول  اليييذي  املييعييريف«،  القييتيي�ييشيياد 
وبرامج  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 
املدر�شية،  البيئة  وحت�شن  تعليمية، 

وا�شتخدام التكن�ل�جيا.
مثل  ترب�ية  مييبييادرات  وظييهييرت 
مبادرة التعليم الأردنية وهي م�ؤ�ش�شة 
من   2003 عييام  اأن�شئت  ربحية  غري 
التكن�ل�جيا  قيي�ة  بيين  الييربييط  اأجييل 
احلديثة،  التدري�ص  وا�شرتاتيجيات 
م�ؤ�ش�شة  تاأ�ش�شت   2013 عييام  ويف 
لتط�ير  والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة 
مبادرات  واحت�شان  مبتكرة،  حل�ل 
خمييرجييات  عييلييى  اأثييير  ذات  جييديييدة 
التعليم، والرتكيز على منظ�ر �شم�يل 
النظام  يف  وال�شعف  الق�ة  مل�اطن 
البتكار،  على  بالعتماد  التعليمي 

وت�شخري التكن�ل�جيا احلديثة.
اإدراك،  واأطلقت امل�ؤ�ش�شة من�شة 
ربحية  غري  عربية  من�شة  اأول  وهي 
جماعية  اإلكرتونية  م�شاقات  م  ُتييقييِدّ
تقنية  با�شتخدام  امل�شادر  مفت�حة 
جامعة  قبل  من  املبتكرة  اإك�ص(  )اإد. 
ما�شات�ش��شت�ص  ومييعييهييد  هييارفييرد 
ا�شتقطاب  من  ومتكنت  للتكن�ل�جيا، 
من  اأقل  خالل  متعلم  ملي�ن  من  اأكرث 

3 �شن�ات.
امللكة  جائزة  اإن�شاء  اإىل  واإ�شافة 
الييرتبيي�ي،  للتميز  الييعييبييداهلل  رانيييييا 
العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  اأطلقت 
عام 2008 مبادرة »مدر�شتي« بهدف 

 500 يف  املدر�شية  البيئة  حت�شن 
ما�شة  حاجة  ذات  حك�مية  مدر�شة 

للتاأهيل.
يف  الييرتبيي�ييية  الإدارة  اأ�ييشييتيياذة 
الدكت�رة  طالل  بن  احل�شن  جامعة 
اأنَّ  اإىل  تييلييفييت  و�يييشييي��يييص،  دميييييه 
ال�شتثمار بالعقل الب�شري يعد اأف�شل 
اإل  اأن�اع ال�شتثمار، ول يتحقق ذلك 
التعليم، فالتعليم ركيزة يف  من خالل 

تنمية العائد الفردي واملجتمعي.
الإنييفيياق  اأن  و�ش��ص،  وتعترب 
التعليم  يف  امل�شتخدمة  امليي�ارد  على 
املردود  تنامي  اإىل  ي�ؤدي  »ا�شتثمارًا« 
العامل  اأن  اىل  م�شرية  القت�شادي، 
الييفييرد مييار�ييشييال- وهييي� اأحييييد اأهييم 
احلديث-  القت�شاد  علم  م�ؤ�ش�شي 
باأن  القت�شاد(  )مبادئ  كتابه  ذكر يف 
اأن  ميكن  ل  النا�ص  من  متعلمة  فئة 
واملعرفة  بالعلم  لأنه  فقرية؛  تعي�ص 
واليي�عييي والييطييميي�ح والييقييدرة على 
الإن�شان  ي�شخر  اأن  ي�شتطيع  الإبييداع 
يف  ومييا  وميي�ييشييادرهييا  الطبيعة  قيي�ى 
ف�قها  وما  ثييروات  من  الأر�ييص  باطن 
بنف�شه  الرتقاء  على  ليعمل  ل�شاحله 

ومب�شت�ى معي�شته.
الت�جيهات  �ييشيي�ء  يف  وقييالييت، 
الرتبية  قامت وزارة  ال�شامية  امللكية 
من  نابعة  تط�يرية  بربامج  والتعليم 
مبادئ ال�شيا�شة التعليمية التي ت�ؤكد 
التما�شك  لإحداث  و�شيلة  التعليم  باأن 
وزارة  فعملت  والجتماعي،  الفكري 
الرتبية والتعليم على حتديث املناهج 
التعليمية  املراحل  ملختلف  الدرا�شية 
احلديثة،  املتطلبات  مع  يتنا�شب  مبا 
واإدخال مفاهيم مرتبطة ب�ش�ق العمل 
للحياة  التطبيقية  باملهارات  وربطها 
الدرا�شية  امليي�اد  مبختلف  العملية 
املالية  الثقافة  ميييادة  وتخ�شي�ص 
واحلا�ش�ب والرتبية املهنية وربطها 
�ش�ق  ومتطلبات  العملي  بيياليي�اقييع 

العمل، بح�شب و�ش��ص.

عليم.. من »نظام الكتاتيب« الى مدارس عصرية و »صفر أمية« األردن في يوم التَّ
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اعالنات االربعاء  )25(كانون الثاين 22022
اعالناتالعدد )2987(

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
واالعمال  الهند�شيه  للتجهيزات  الربى  �شركة  دائني  من  اأرجو 
حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التجارية  
مطالباتهم  تقدمي  �شرورة    2004/7/20 بتاريخ    )9026( الرقم 
املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد عامر حممد عبداهلل ال�شلمان
عنوان امل�شفي :   عمان -حي الروابي-�شارع املهارة رقم)3( هاتف 

)0785642155( �ص.ب)2330(رمز بريدي )11821(
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن امني �شجل ال�شركات 
يف �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ا�شتنادا لحكام املادة)259( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
�شركة ورثة حممد  وتعديالته يعلن امني �شجل ال�شركات بان ال�شادة  
حممود احمد ا�شتيتي وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية 
قد  بتاريخ 2018/7/29   الرقم )1411(  املحدودة)م�شتاجرة( حتت 
تقدموا بطلب لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2023/1/10 
ومت تعيني ال�شيد ن�شال حممد حممود ا�شتيتي م�شفيا لها فمن له اي حق 
العنوان  على  تاريخه  من  �شهرين  خالل  امل�شفي  مراجعة  اعرتا�ص  او 
رقم69-هاتف  ال�شروات-عمارة  مطعم  التايل:عمان-اجلاردنز-دخلة 

0797250099
امني �شجل ال�شركات
احمد ابو خ�شري

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة ورثة حممد حممود احمد ا�شتيتي
ا�شتنادا لحكام املادة264/ب من قانون ال�شركات رقم 22ل�شنة 1997 
ا�شتيتي  �شركة ورثة حممد حممود احمد  دائني  وتعديالته ارجو من 
واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املناطق  جمموعة  لدى  وامل�شجلة 
)م�شتاأجرة(  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  التنموية 
الرقم )1411( بتاريخ  2018/7/29 �شرورة تقدمي مطالباتهم  حتت 
املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل وذلك خالل �شهرين 
من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل:
ا�شم م�شفي ال�شركة:  ال�شيد ن�شال حممد حممود ا�شتيتي

عنوانه: عمان-اجلاردنز-دخلة مطعم ال�شروات-عمارة رقم69-هاتف 
0797250099

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  والت�شدير    لال�شترياد  ابعاد  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )44278( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
بتاريخ 2016/6/6�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :رجا �شميح رجا حممد
عنوان امل�شفي :  عمان - جبل الزهور ال�شرقي-�شارع ميمونه بنت 

احلارث-عمارة 122-هاتف 0798781957
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
واملجوهرات   الذهب  لتجارة  احلديثه  �شركة   دائني  من  اأرجو 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )5542( 
بتاريخ 1998/12/3 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : املحامي قي�ص خلدون حممد الزعبي 
عنوان امل�شفي :  عمان -جبل اللويبدة-�شارع الباعونية-بناية44-

هاتف 0796865165
  م�شفي �شركة

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  ال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )على عجل للتدخني 
( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )268098( با�شم )طارق نبيل نور من�شي( جرى 
عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شركة طارق املجايل وطارق من�شي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية
اإكرام ح�شن ال�شكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )اللوؤلوؤة ال�شفراء للمنظفات 
)حممد احمد عبدالرزاق  با�شم  بالرقم )268247(  التجارية  ال�شماء  �شجل  لدينا يف  ( وامل�شجل 
كوته( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )احمد عبدالرزاق الد�شوقي كوته(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية
اإكرام ح�شن ال�شكر

ح�شرة ال�شريك
حتية واحرتاما وبعد ،،

ي�شر ال�شركاء يف �شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم وال�شتثمار-ذات امل�شوؤولية 
املحدودة- دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف 

مقر ال�شركة الكائن يف عمان. وذلك يف متام ال�شاعة العا�شرة يوم الربعاء املوافق 
2023/2/8م للنظر يف المور املدرجة على جدول العمال وهي:

1-مناق�شة تقرير ال�شركاء عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2019
2-مناق�شة تقرير مدقق ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية املنتهية يف 2019.

3-مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر لل�شنة املالية املنتهية يف2019.
4- تعيني مدقق ح�شابات لل�شركة لل�شنة املالية املقبلة 2020 على ان حتدد اتعابهم مع 

هيئة املديرين
يرجى من ال�شركاء احل�شور او توكيل احدهم

رئي�ص هيئة املديرين
�شمري ذيب منر عي�شى

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم واال�شتثمار ذ.م.م

ح�شرة ال�شريك
حتية واحرتاما وبعد ،،

ي�شر ال�شركاء يف �شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم وال�شتثمار-ذات امل�شوؤولية 
املحدودة- دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف مقر 

ال�شركة الكائن يف عمان. وذلك يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر يوم الربعاء املوافق 
2023/2/8م للنظر يف المور املدرجة على جدول العمال وهي:

1-مناق�شة تقرير ال�شركاء عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2020
2-مناق�شة تقرير مدقق ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية املنتهية يف 2020.

3-مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر لل�شنة املالية املنتهية 2020.
4- تعيني مدقق ح�شابات لل�شركة لل�شنة املالية املقبلة 2021 على ان حتدد اتعابهم مع 

هيئة املديرين
يرجى من ال�شركاء احل�شور او توكيل احدهم

رئي�ص هيئة املديرين
�شمري ذيب منر عي�شى

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم واال�شتثمار ذ.م.م

ح�شرة ال�شريك
حتية واحرتاما وبعد ،،

ي�شر ال�شركاء يف �شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم وال�شتثمار-ذات امل�شوؤولية 
املحدودة- دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف مقر 

ال�شركة الكائن يف عمان. وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر يوم الربعاء املوافق 
2023/2/8م للنظر يف المور املدرجة على جدول العمال وهي:

1-مناق�شة تقرير ال�شركاء عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2021
2-مناق�شة تقرير مدقق ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية املنتهية يف 2021.

3-مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر لل�شنة املالية املنتهية يف2021.
4- مناق�شة توزيع جزء من ارباح ال�شركة واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها لل�شنة 

املنتهية
5- تعيني مدقق ح�شابات لل�شركة لل�شنة املالية املقبلة 2022 على ان حتدد اتعابهم مع 

هيئة املديرين
يرجى من ال�شركاء احل�شور او توكيل احدهم

رئي�ص هيئة املديرين
�شمري ذيب منر عي�شى

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة جمموعة ال�شماح للمطاعم واال�شتثمار ذ.م.م

ال�صحف:  �صدى وامم االربعاء  2023/1/25

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة والتموين باأن اال�ص��م التجاري )موؤ�ص�ص��ة النيل لتجارة ال�صيارات( وامل�صجل لدينا 
يف �ص��جل اال�ص��ماء التجاريه بالرقم )4708( با�ص��م )احمد يو�ص��ف حممود ابو الع�ص��ل( جرى عليه نقل ملكيه 
لي�ص��بح با�ص��م )يو�ص��ف حممود حممد ابو الع�ص��ل(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة والتموين باأن اال�ص��م التجاري )حمالت املن�ص��وره ملواد البناء واالدوات ال�صحية( 
وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء التجاريه بالرقم )247914( با�ص��م )عامر نا�صر علي امل�صطفى( جرى عليه 
نقل ملكيه لي�ص��بح با�ص��م )زيد عامر نا�ص��ر امل�ص��طفى(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية ال�صحف:  �صدى وامم االربعاء  2023/1/25

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة والتموين باأن اال�ص��م التجاري )موؤ�ص�ص��ة النيل لتجارة ال�صيارات( وامل�صجل لدينا 
يف �ص��جل اال�ص��ماء التجاريه بالرقم )4708( با�ص��م )احمد يو�ص��ف حممود ابو الع�ص��ل( جرى عليه نقل ملكيه 
لي�ص��بح با�ص��م )يو�ص��ف حممود حممد ابو الع�ص��ل(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة والتموين باأن اال�ص��م التجاري )حمالت املن�ص��وره ملواد البناء واالدوات ال�صحية( 
وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء التجاريه بالرقم )247914( با�ص��م )عامر نا�صر علي امل�صطفى( جرى عليه 
نقل ملكيه لي�ص��بح با�ص��م )زيد عامر نا�ص��ر امل�ص��طفى(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة النه�شة لال�شتثمارات املالية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ2023/1/24  من �شركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�شتنادا لحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�ص الدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة 

وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير ال�شناعة 
والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا لحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم)5( 

ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد قررت دعوتكم 
حل�شور الجتماع يوم  الحد املوافق2023/2/5 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا  بوا�شطة الت�شال 

املرئي واللكرتوين من خالل تقنية  ZOOMعلى الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/j/73310252992?pwd=k76dZnQpAZ

qETyV3n10gR6rsDUaEPy.1
 ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة .
يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

ال�شركات  قانون  من  امل���ادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا   
دائني  م��ن  اأرج���و  وتعديالته   1997 )22(ل�شنة  رق��م 
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  لالغذية  التجارية  جزالة  �شركة 
تاريخ   58746 الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة 
2020/12/20 ، �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
خالل  وذلك  ل  اأم  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة 
و  الأردنية  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

ثالثة اأ�شهر للدائنني خارج اململكة
من خالل العنوان التايل: عمان - تالع العلي - �شارع و�شفي 
 101 رقم  مكتب   21 رقم  مبنى   - ال�شعادة  جممع   - التل 

�ص.ب 425172 الرمز 11140 هاتف: 0795608952 
ا�شم امل�شفي: جمال امني عي�شى عبد ربه  

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته  الطراونه  ب�شار  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2014/2/11 بتاريخ   )108911( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ب�شار الطراونه و�شريكته

اىل �شركة :ب�شار الطراونه و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات  �شركة  عبدالعزيز عبداملنعم حممود  باأن 

تقدمت  بتاريخ2019/7/11   )20276( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عبدالعزيز عبداملنعم حممود

اىل �شركة :عبدالعزيز عبداملنعم حممود و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�شركات رقم )٢٢( ل�شنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�شفي �شركة ميادة ال�شامل ومعتز �شقر وامل�شجلة حتت 

الرقم )١١8١8٩( يف �شجل �شركات )الت�شامن( تاريخ )١8/٢0١8/4( 
ورقمها الوطني )٢00١6٧٣٣4( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على 

حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )٢0٢٣/١/١4 ( وتعيني
املحامية نورا حممود احمد ابو طري  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( 
هاتف :-)0٧٧5٩40٩٩6(

noraabuter@gmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة      

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�شركات رقم )٢٢( ل�شنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�شفي �شركة البقور والعبادي وال�شنيكات وامل�شجلة 

حتت الرقم )١٢١00٩( يف �شجل �شركات )الت�شامن( تاريخ )١8/٢0٢0/8( 
ورقمها الوطني )٢00١٧840١( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على 

حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )٢0٢٢/١٢/٢٧( وتعيني
با�شم �شالح زيدان البقور  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)ال�شلط-ماح�ص( 
هاتف :-)0٧٩8٧٩٣5٣١(

Basim@Amegtch.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة     

با�شم �شالح زيدان البقور

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
ابو  عمر  ابراهيم  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه  فار�ص 
تاريخ  من  اعتبارا   2022/1/9 بتاريخ   )122355( الرقم 

ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
الردايده  نور  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
و�شريكاتها وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)86982( بتاريخ2007/7/30  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة 1997  ال�شركات رقم )22(  قانون  املادة)13( من  ا�شتناد لحكام 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  وحرب  خ�شر  ابو  �شركة   باأن 

لجراءات  بطلب  تقدمت   2007/5/29 بتاريخ   )86207( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ابو خ�شر وحرب

اىل �شركة :رميون ابو خ�شر و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه  ابراهيم خليل  مروان خ�شر  �شركة  باأن 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )109701( بتاريخ 2014/5/22 تقدمت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :مروان خ�شر ابراهيم خليل و�شريكه

اىل �شركة :بهاء الدين عبداهلل ذيب �شحاده و�شريكته

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�شركات رقم )٢٢( ل�شنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اليا�ص و روزيت �شابا وامل�شجلة حتت الرقم 

)١0٢٢١٩( يف �شجل �شركات )الت�شامن( تاريخ )٢0١١/8/١5( ورقمها 
الوطني )٢00١٢0٣٩٧( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل 

ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )٢0٢٣/١/١( وتعيني  املحامي مالك �شامي هل�شه
 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-العبديل-4١�شارع �شليمان النابل�شي جممع حداد التجاري ط١( 
هاتف :-)0٧٩6٧8١٣١٢(

malakhadad@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة      

املحامي مالك هل�شه

تعلن �شركة انرتنا�شونال ريبابليكان ان�شتيتوت/ الأردن عن فقدان 
النظام الداخلي لل�شركة والتعديل الوارد عليه، )اإن وجد( حيث تتعهد 
ال�شركة باملحافظة على اأية حقوق مكت�شبة مبوجب النظام الداخلي اأو 

تعديالته املفقودة وامل�شادق عليه بتاريخ 2016/03/24 بالرقم ال�شادر 
)ق/3685/3(.

اأن ل توؤثر على اأحكام النظام الداخلي اجلديد امل�شادق عليه على اأي حق 
منح مبوجب النظام املفقود للعاملني من تاريخ ت�شديقه اأو على اأي حق من 
احلقوق اأو امتياز مينحه للعامل قانون العمل النافذ اأو اأي قانون اآخر نافذ 

اأو عقد عمل اأو اتفاق فردي اأو جماعي اأو نظام اأو قرار اأو ترتيب �شواء كان 
اأي منهما �شابق اأو لحق لهذا النظام اإذا كان اأي منها يرتب للعامل حقوقًا اأو 

امتيازات اأف�شل من ما ورد يف هذا النظام.
املفو�ص عن ال�شركة

اعالن فقدان النظام الداخلي ل�شركة
 )انرتنا�شونال ريبابليكان ان�شتيتوت/ االأردن(

انذار بالعودة اىل العمل
املنذر �شركة ابراهيم القالب و 
�شريكة – موؤ�ش�شة النهار للوازم 

املدخنني 
املنذر اليه:

�شامر حممود �شعيد العو�شي
ويحمل الرقم الوطني 9991007807 

حيث انك قد قمت بتقدمي ا�شتقالتك 
بتاريخ  10-01-2023  وحيث انك 

مل تقوم بتقدمي �شهر النذار ومل تقوم 
با�شعار املنذر ح�شب القانون فاننا 

بالرجوع لن�ص املادة 23 من قانون 
العمل الردين نطالبك بتقدمي �شهر 

النذار و يف حال تخلفك تعترب فاقد 
جلميع حقوقك �شنداآ لن�شو�ص قانون 

العمل الردين 
املنذر 

�شركة ابراهيم القالب و �شريكه 

انذار بالعودة اىل العمل
املنذر �شركة ابراهيم القالب و 
�شريكة – موؤ�ش�شة النهار للوازم 

املدخنني 
املنذر اليه :

 ا�شامه احمد فنطول ال�شردية  -
ويحمل الرقم الوطني 9931042311  

حيث انك قد قمت بتقدمي ا�شتقالتك 
بتاريخ 12-01-2023  وحيث انك 

مل تقوم بتقدمي �شهر النذار ومل تقوم 
با�شعار املنذر ح�شب القانون فاننا 
بالرجوعلن�ص املادة 23 من قانون 
العمل الردين نطالبك بتقدمي �شهر 

النذار و يف حال تخلفك تعترب فاقد 
جلميع حقوقك �شنداآ لن�شو�ص قانون 

العمل الردين 
املنذر 

�شركة ابراهيم القالب و �شريكه 
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اتفاق إلقامة معرض أردني سعودي صناعي

عمان 

اختتم الأردن، م�شاركته يف فعاليات املعر�ص 
يف  اأُقيم  الييذي   ،2023 فيت�ر  الييدويل  ال�شياحي 
مميزة  مب�شاركة  مدريد  الإ�شبانية  العا�شمة 
املعر�ص  يف  امل�شاركن  قبل  من  لفت  وح�ش�ر 

للجناح الأردين.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الأردن  وفد  وتراأ�ص 
والآثار  ال�شياحة  وزير  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة 
تن�شيط  هيئة  عام  مدير  يرافقه  القي�شي،  مكرم 
ورئي�ص  عربيات  عبدالرزاق  الدكت�ر  ال�شياحة 
الدكت�ر  ال�شياحي  التنم�ي  البرتا  اإقليم  �شلطة 
ال�شياحة والبيئة يف  الفرجات ومف��ص  �شليمان 
املجايل،  ن�شال  القت�شادية  العقبة  اإقليم  �شلطة 
مكاتب  متثل  �شركة   18 م�شاركة  اإىل  اإ�شافة 
اجل�ية  واخلط�ط  الأردن  يف  وال�شفر  ال�شياحة 

امللكية الأردنية.
عدد  مع  اجتماعات  القي�شي،  ال�زير  وعقد 
والأجانب،  العرب  ال�شياحة  وزراء  نظرائه  من 
بهدف الرتويج لالأردن �شياحيا، وتثبيت وج�ده 
والت�شبيك  العاملية،  ال�شياحة  خييارطيية  على 

اخلا�ص  الأردين  ال�شياحي  القطاع  مع  املبا�شر 
اإىل  الإ�شبان  ال�شياح  من  اأكرب  اأعداد  ل�شتقطاب 

اململكة.
تن�شيط  هيئة  عييام  مييدييير  اأكيييد  جهته،  ميين 
اأهمية  عربيات،  عبدالرزاق  الدكت�ر  ال�شياحة 
امل�شاركة الأردنية يف املعر�ص من خالل اجلناح 
الأردين، لفتا اإىل اأنه مت اإبرام العديد من العق�د 
والتفاقيات التي من �شاأنها ا�شتقطاب املزيد من 

ال�شياح اإىل الأردن.
لتعزيز  اتفاقية  ت�قيع  مت  اأنييه  اإىل  واأ�ييشييار 
الطريان  خالل  من  للمملكة  ال�شياحة  ا�شتقطاب 
رحلة   32 ا�شتقطاب  اإىل  تهدف  التي  العار�ص، 
اإ�شبانية  مدينة   16 ميين  احليييايل  الييعييام  خييالل 

وبرتغالية.
وبن عربيات، اأن هذه امل�شاركة تاأتي �شمن 
احلركة  لييزيييادة  الهيئة  تبذلها  التي  اجلييهيي�د 
العاملية،  الأ�ييشيي�اق  من  اململكة  اإىل  ال�شياحية 
ال�شياحي  املنتج  وترويج  ت�ش�يق  اإىل  ا�شافة 

الأردين وما ميتاز به.
عقد  املعر�ص  اأيييام  خييالل  مت  اأنييه  اإىل  ولفت 
الإعالمين  مع  عمل  وور�ييص  اإعالمية  لييقيياءات 

الت�ش�يق  يف  للم�شاركة  الإ�شبان  وال�شحفين 
حملة  اإطييالق  مت  اأنييه  كما  للمملكة،  ال�شياحي 
ت�ش�يق  هدفها  املعر�ص  خالل  خارجية  اإعالنات 

اململكة خالل فعاليات املعر�ص.
تن�شيط  هيئة  عيين  �ييشييادر  بيييييان  وبح�شب 
املعر�ص  اأيام  �شهدت  الثنن،  الي�م  ال�شياحة، 
اأريج  اإ�شبانيا  الأردنية يف  ال�شفرية  ح�ش�را من 
اإجناح  يف  اإيجابي  بييدور  قامت  التي  ح�امدة، 
عن  اإيجابية  �ش�رة  وتقدمي  املعر�ص  فعاليات 

اململكة.
كييمييا مت تييقييدمي الأطيييبييياق الييرتاثييييية خييالل 
مت  اأردين  تراثي  كطبق  املن�شف  منها  املعر�ص، 
قبل  املادي من  الرتاث غري  قائمة  اختياره على 
الإلكرتونية  احلمالت  اإىل  اإ�شافة  الي�ن�شك�، 
خييالل  الييرتويييجييييية  والإعيييالنيييات  الت�ش�يقية 

املعر�ص لالأردن ك�جهة �شياحية مميزة.
اأردنية  اأم�شية  تنفيذ  مت  اإنه  الهيئة،  وقالت 
من  عييدد  دعيي�ة  خاللها  مت  املعر�ص  اأيييام  خييالل 
ال�شياحي  القطاع  متثل  التي  ال�شخ�شيات  كبار 
يف اإ�شبانيا والعديد من مكاتب ال�شياحة وال�شفر 
الإ�شبانية والإعالمين وال�شحفين الإ�شبانين.

عمان 

غرفة  مييع  الأردن  �شناعة  غرفة  اتفقت 
جتارة جدة، على اإقامة معر�ص م�شرتك يف كال 
بالإنتاج  التكاملية  حتقيق  اإىل  يهدف  البلدين، 
الأ�ييشيي�اق  يف  املنتجات  وعيير�ييص  ال�شناعي 

املحلية.
وعمان  الأردن  �شناعة  غرفة  رئي�ص  واأكد 
اأن  للغرفة  بيان  يف  اجلغبري،  فتحي  املهند�ص 
لال�شتثمار  ومتاحة  كبرية  فر�شاً  يقدم  الأردن 
والتكامل القت�شادي بن البلدين، يف ظل اإقرار 
ووج�د  اجلديد،  ال�شتثمارية  البيئة  قان�ن 
عاماًل  تعترب  م�شرتكة،  حدودية  منافذ  عييدة 

كبريًا يف ت��شيع التجارة البينية.
تكامل  اإطالق  فكرة  دعم  �شرورة  اإىل  ودعا 
بن  ا�شتثمارية  وائتالفات  جتيياري  �شناعي 
اأن  اإىل  لفتاً  البلدين،  كال  يف  اخلا�ص  القطاع 
زيارة ال�فد الأردين حاليا اإىل ال�شع�دية، تاأتي 
وفد  اأجراها  التي  الناجحة  للزيارة  ا�شتكمال 

�شناعي اأردين العام املا�شي.
ت�شهده  الييذي  ال�شريع  التط�ر  اإن  وقييال 
وقت  ويف  املييجييالت  خمتلف  يف  ال�شع�دية 
قيا�شي ي�ؤكد اأن ال�شع�دّية يف الطريق ال�شحيح 
العهد  ويل  اأطلقها  التي   EEEE روؤية  لتحقيق 
م�شريًا  �شلمان،  بن  حممد  الأمييري  ال�شع�دي 
جتمع  التي  املتمّيزة  الأخيي�ّييية  العالقات  اإىل 
الثاين  امللك عبداهلل  البلدين وحر�ص جاللة  كال 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  وخييادم 

عبدالعزيز على تعزيزها.
احلييكيي�ميية  تيياأ�ييشييييي�ييص  اأهييمييييية  اإىل  ولييفييت 
ال�شع�دية ل�شندوق ال�شتثمارات العاّمة الذي 
بينها  الييدول  من  عدد  يف  ال�شتثمار  ي�شتهدف 
ال�شتثمار  اإىل  ال�شندوق  يهدف  حيث  الأردن، 
الرعّية  التعدين،  التحتّية،  البنية  قطاعات  يف 
والت�شنيع  والييزراعيية  الأغييذييية  ال�شحية، 

وغريها من القطاعات ال�شرتاتيجّية.
بدوره، قال رئي�ص غرفة جتارة جدة خلف 
ك�نه  كبرية،  اأهمية  له  اللقاء  اإن  العتيبي، 
بن  ال�شناعّية  الإنتاجّية  الفر�ص  ي�شتعر�ص 

البلدين، م�ؤكدًا �شرورة ت��شيع نطاق التعاون 
ينعك�ص  الذي  بال�شكل  ال�شقيقن  البلدين  بن 
ج�دة  حيث  من  املحلية  الأ�ش�اق  على  اإيجاباً 

املنتج وكفاءته.
لت�شليط  اللقاءات  ا�شتمرار  اأهمية  اأكد  كما 
بن  املتاحة  ال�شتثمارّية  الفر�ص  على  ال�ش�ء 

البلدين ال�شقيقن بنح� كبري.
الأردين  ال�فد  بن  ثنائية  لقاءات  وعقدت 
على  �شع�دين  و�شناعين  اأعييمييال  ورجيييال 
التعاون  اآفاق  لبحث  لتعزيز  املباحثات  هام�ص 

امل�شرتك بن اجلانبن.

عمان 

اجتماع  خالل  النيابية،  املالية  اللجنة  ناق�شت 
�شليحات  منيير  الدكت�ر  النائب  برئا�شة  عقدته 
وامل�ؤ�ش�شات،  العمل  وزارة  ميي�ازنيية  العبادي، 
العمل  وزييير  بح�ش�ر   ،2023 ل�شنة  لها  التابعة 
اجتماعها  يف  اللجنة  ناق�شت  كما  ال�شمايل.  ي��شف 
املهني، و�شندوق  التدريب  اأي�شا م�ازنة م�ؤ�ش�شة 
التنمية والت�شغيل، وهيئة تنمية وتط�ير املهارات 
و�شندوق  الجتماعي،  ال�شمان  م�ؤ�ش�شة  املهنية، 

ا�شتثمار اأم�ال ال�شمان الجتماعي.
واطييلييعييت الييلييجيينيية عييلييى ميييهيييام الييييي�زارة 
تنفذها  التي  وامل�شاريع  بها  املناطة  وامل�ش�ؤوليات 
ح�ل  مالحظاتها  مبدية  البطالة،  م�شكلة  من  للحد 
بن  النتقال  باب  وفتح  ال�افدة،  العمالة  ت�شغيل 
القطاعات املغلقة اأمامها. وقال العبادي اإن ارتفاع 
باملئة   23 نح�  اإىل  و�شلت  التي  البطالة  ن�شبة 
حتتاج اإىل �شيا�شات وخط�ات فاعلة وجادة ت�شهم 
يف اإزالة الت�ش�هات يف �ش�ق العمل، وحتد من هذه 

الآفة التي تعد هاج�ص اجلميع.
واأ�شار اإىل اأن هناك �شغ�طا على وزارة العمل 
انعكا�ص  مع  خا�شة  العمل،  و�شاحب  العامل  بن 
جائحة ك�رونا، داعيا ال�زارة اإىل ت��شيح عالقتها 
مع �شاحب العمل والعامل، واآليات عملها بالتفتي�ص 
مبا  خا�شة  الإلكرتونية،  وخدماتها  والييرقييابيية، 
يتعلق بال�شكاوى، وت�شاريح العمل واأية تعديالت 

على الر�ش�م.
اتبعت،  اليي�زارة  اإن  ال�شمايل  قال  جهته،  من 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منهجية جديدة 
للحد من ارتفاع ن�شبة البطالة، واتخذت اإجراءات 
�ش�ق  تنظيم  اأبرزها  من  الأردنين،  لت�شغيل  عدة 
العمالة  وح�شر  ال�شتقدام  اإيقاف  خالل  من  العمل 
م�شريا  العمل،  ت�شاريح  ر�ش�م  وت�حيد  ال�افدة 
على  حا�شل�ن  اململكة  يف  عامل  األييف   300 اأن  اإىل 
األف عامل �شّ�ب�ا  اإىل نح� 114  اإ�شافة  ت�شاريح، 
م�ازنة  اأي�شا  اللجنة  ناق�شت  كما  اأو�شاعهم. 
الجتماعي،  ال�شمان  اأمييي�ال  ا�شتثمار  �شندوق 
الدين  عييز  الدكت�ر  ال�شندوق  رئي�ص  بح�ش�ر 
كناكرية، واطلعت اللجنة على م�شاريع ال�شندوق، 

ل�شيما م�شاريع التاأجري التم�يلي.
وعييير�يييص كيينيياكييرييية �ييشيييييا�ييشيية اليي�ييشيينييدوق 
 13.8 بلغت  التي  م�ج�داته  وقيمة  ال�شتثمارية، 
قدرها  بزيادة  املا�شي،  العام  نهاية  دينار  مليار 

1.4مليار عن العام 2021.
)ال�شندات(  احلك�مي  الدين  اأن  كناكرية  وبن 
ال�شندات  تلك  ع�ائد  واأن  دينار،  مليار   7.6 بلغ 
م�ؤكدا  ملي�نا،  اإىل 431  املا�شي و�شل  العام  خالل 
خالل  ميين  اآليييييا  يتم  احلك�مي  الييدييين  ت�شديد  اأن 
واأن  املالية،  ب�زارة  �شن�يا  مر�ش�دة  خم�ش�شات 
ف�ر  الآيل  بالت�شديد  تف�ي�شا  املركزي  البنك  لدى 

ا�شتحقاق الدين.
بدوره، اأكد مدير عام م�ؤ�ش�شة التدريب املهني، 
تغيري  على  تعمل  امل�ؤ�ش�شة  اأن  الغرايبة،  اأحمد 
اأعييداد  وزيييادة  املهني،  للعمل  النمطية  ال�ش�رة 
امل�شتغلن  ن�شبة  ورفييع  بييراجمييه،  يف  امللتحقن 
وتدريب  وتاأهيل  املهني،  التدريب  خريجي  من 
ح�شب  وت�شغيلهم  الإعيياقيية  ذوي  الأ�ييشييخييا�ييص 

احتياجات ال�ش�ق.

 المفرق - ديما الخريشا

اأكيييييد حميييافيييظ امليييفيييرق �ييشييلييمييان 
مطالب  متابعة  على  احلر�ص  النجادا  
املمكن  تنفيذ  على  والعمل  امل�اطنن 
يح�ّشن  ومبييا  املتاحة  الإمكانات  وفييق 
للم�اطنن  املقدمة  اخلدمات  واقع  من 
، جاء ذلك خالل تراأ�شه اجتماع يف دار 
رئي�ص  بح�ش�ر  البا�شلية  بلدية  رئا�شة 
ال�اقع  لبحث  احلماد  طالب  البلدية 

املائي يف مناطق قرى البادية ال�شمالية 
ال�شكانية  التجمعات  وحتديدا  الغربية 
يف مناطق البا�شلية ولقائه كذلك اأع�شاء 
اع�شاء  ميين  وعيييدد  الييبييلييدي  املجل�ص 
 ، املنطقة  اهييايل  من  وعييدد  الالمركزية 
جمعيا  معني�ن  اأننا  النجادا   واأ�شاف 
امل�اطن  ت�اجه  م�شكلة  اي  مبعاجلة 
الخت�شا�ص  اأ�شحاب  مع  ومتابعاتها 
املطالب  متابعة  �شيتم  اأنه  اإىل   واأ�شار   ،
املتعلقة  بال�اقع املائي مع اجلهات ذات 

اخلدمة  واقع  من  يح�ّشن  ومبا  العالقة 
يف  اخلدمة  هذه  متطلبات  كافة  وت�فري 

هذه املناطق .
اللقاءات  هييذه  ان  اليينييجييادا  وقييال 
امل�اطنن  ومناطق  م�اقع  يف  امليدانية 
جييييياءت مييين خييييالل اهييمييييية تييعييزيييز 
�شكاوي  اىل  وال�ييشييتييميياع  الييتيي�ا�ييشييل 
على  وال�ق�ف  ومالحظاتهم  امل�اطنن 
وبح�ش�ر  املناطق  بكافة  احتياجاتهم 
الحتياجات  بييهييذه  املعنين  امليييدراء 

امل�اطنن  خدمة  هاج�شنا  لن  مبا�شرة 
والت�اجد معهم يف م�اقعهم ويف امليدان 
البا�شلية  بلدية  رئي�ص  قال  جانبه  من   .
طييالييب احلييميياد ان هيييذا الييلييقيياء جيياء 
ال�اقع  حتديات  على  ال�ش�ء  لي�شلط 
وهي  للبلدية  التابعة  للقرى  املييائييي 
واخلنا�شري  واحليير�ييص  وبريقا  فيياع 
�شعف  من  التجمعات  هذه  تعاين  حيث 
للمياه  م�شتمرة  وانقطاعات  ال�شخ  يف 
وهذا الجتماع  جاء بناءًا على �شكاوي 

املياه  انقطاع  بخ�ش��ص  امل�اطنن 
مبا�شرة  ومبتابعة  ط�يله  لييفييرتات 
للجهات  امل�اطنن  �شكاوي  واي�شال 
حمافظ  ن�شكر  بييدورنييا  ونحن  املعنية 
ومت�شرف  اليينييجييادا  �شلمان  املييفييرق 
حممد  الغربية  ال�شمالية  البادية  ل�اء 
عماد  ح��شا  ق�شاء  ومييدييير  الدلبيح 
املفرق  مياه  �شلطة  ومييدييير  الييعييبييادي 
الييدكييتيي�ر بييا�ييشييم بيي�ييشييبيي��ييص وكييذلييك 
البلدي  واملجل�ص  الأميينيييييه  الأجييهييزه 

امل�شكلة  هذه  لن  الالمركزية  واع�شاء 
وا�شاف  ال�شكانية،  للتجمعات  م�ؤرقة 
احلماد ان امل�شكالت املائية بطريقها اىل 
احلل بجه�د اجلميع  حيث مت التفاق 
الربعة  القرى  من  جلنة  ت�شكيل  على 
ورئي�ص  ح��شا  ق�شاء  مدير  برئا�شة 
انقطاع  م�شاألة  ملتابعة  البا�شلية  بلدية 
املياه و�شعف عملية ال�شخ وكذلك عمل 
باملناطق  تقرير  وكتابة  تفقديه  ج�لة 

والحياء التي ل ت�شل لها املياه.

محافظ المفرق يجتمع مع أهالي الباسلية لمناقشة وحل مشكلة المياه في المنطقة

األردن يختتم مشاركته في المعرض 
السياحي الدولي فيتور 2023

مالية النواب تناقش موازنة وزارة العمل 
والمؤسسات التابعة لها

مصر والهند.. تطلعات لزيادة 
حجم التبادل التجاري

 القاهرة 

 يعّ�ل عديد من خرباء القت�شاد امل�شرين على الزيارة التي يجريها 
الرئي�ص امل�شري، عبد الفتاح ال�شي�شي، اإىل الهند للم�شاركة يف احتفالت 
البلدين  بن  جديدة  تعاون  اآفيياق  فتح  يف  ل�شتقاللها،   74 الي  الذكرى 
وتط�يرها اإىل م�شت�يات اأعلى، ل �شيما على امل�شت�ى القت�شادي وزيادة 

حجم التبادل التجاري.
 وبح�شب البيان ال�شادر، الثالثاء، عن اجلهاز املركزي لالإح�شاء يف 
م�شر، فاإَنّ حجم التبادل التجاري ارتفع بن البلدين بن�شبة 20.8 باملئة 
العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   ،2022 من  الأوىل  اأ�شهر  الع�شرة  خالل 

 .2021
الفرتة  هذه  خالل  الهند  اإىل  م�شر  �شّدرتها  التي  ال�شلع  اأهم  بن  من 

كانت:
ملي�ن   878 بقيمة  تقطريها  ومنتجات  املعدنية  والزي�ت  ال�ق�د   

دولر
اأ�شمدة  بقيمة 199.7 ملي�ن دولر،  منتجات كيميائية غري ع�ش�ية 
ملي�ن   68.4 بقيمة  واأحجار  وكربيت  ملح  دولر،  ملي�ن   185.7 بقيمة 

دولر،  القطن بقيمة 61.9 ملي�ن دولر.
�شمري،  اأحمد  املهند�ص  امل�شري،  والتجارة  ال�شناعة  ل�زير  ووفقاً 
فاإّن قيمة ال�شتثمارات الهندية يف م�شر بلغت ح�ايل 3.2 مليار دولر يف 
52 م�شروعاً يف جمالت الكيماويات واأ�ش�د الكرب�ن والتعبئة والتغليف 

واملنتجات الغذائية وال�شياحة.
اإىل م�قع »�شكاي ني�ز عربية« على  الذين حتّدث�ا   واتفق اخلرباء 
جمال  يف  ة  خا�شّ والهند،  م�شر  بن  التجاري  التبادل  تعظيم  اإمكانية 
هذا  يف  املتقّدمة  الدول  من  الهند  اأّن  باعتبار  والت�شالت،  التكن�ل�جيا 
للقمح  كبديل  الهند  من  القمح  ا�شترياد  �شفقات  اإىل  بالإ�شافة  املجال، 

الرو�شي والأوكراين.
وال�شرتاتيجية،  القت�شادية  للدرا�شات  م�شر  مركز  مدير  ي�شري   
اأهم ال�شركاء التجارين مل�شر  اأَنّ الهند تعترب من  اإىل  اأب� زيد،  م�شطفى 
بن  التجاري  التبادل  اأرقام  على  انعك�ص  ما  وه�  املا�شية  الفرتة  خالل 

البلدين.
اأّن  عربية«  ني�ز  »�شكاي  مل�قع  ة  خا�شّ ت�شريحات  يف  ح  وي��شّ
بالهيئة  يتعّلق  فيما  هائلة  واإمكانيات  مقّ�مات  متتلك  جانبها  من  م�شر 
ة  اخلا�شّ ال�شتثمارية  والفر�ص  ال�ش�ي�ص،  قناة  ملنطقة  القت�شادية 
ة واأّن الدولة امل�شرية تهتم بزيادة م�شاهمة  باملجال التكن�ل�جي، خا�شّ

قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت يف الناجت املحّلي الإجمايل.
لالأرقام ال�شادرة عن وزارة الت�شالت امل�شرية فاإّن القطاع  ووفقاً 
العام  يف  باملئة   5 بن�شبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  اأ�شهم  التكن�ل�جي 

املايل 2021-2022 بنح� 150 مليار جنيه.
 بينما يرى مدير مركز م�شر للدرا�شات القت�شادية وال�شرتاتيجية 
ن�ش�ب  بعد  ة  خا�شّ الهند،  �شالح  يف  �شتك�ن  دائماً  الأرقييام  معادلة  اأّن 
ا�شترياد  م�شادر  لتن�يع  م�شر  ه  وت�ُجّ الأوكرانية،   - الرو�شية  احلرب 

القمح.
كان  اأّنه  �شمر عادل،  الدويل،  القت�شاد  الباحثة يف  ت�ؤكد  من جانبها، 
من املهم مل�شر تن�يع عالقاتها التجارية مع اخلارج يف حركة ال�شادرات 
ة بعد اعتمادها لفرتة ط�يلة يف عملية وارداتها على  وال�اردات، خا�شّ

دول حمددة.
من  ال�شتفادة  امل�شري  الرئي�ص  زيييارة  ُتعّظم  اأّن  يف  عادل  وتاأمل   
م�شرتكة؛  ا�شتثمارية  اآفيياق  فتح  جانب  اإىل  الهند،  من  القمح  ا�شترياد 
لعتبارات عديدة اأهّمها حاجة م�شر امللحة لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، 
يك�ن من  اأن  املبا�شرة ميكن  الهندية  ال�شتثمارات  اأَنّ جذب  اإىل  م�شرية 
خالل »تقدمي بع�ص المتيازات عن الدول الأخرى ب�شكل خمتلف«، على 

حد ق�لها.
 وتقرتح الباحثة يف القت�شاد الدويل اأّن الدولة امل�شرية ميكنها العمل 
على تط�ير فكرة ال�شناعات الثقافية، مبعنى اأّن م�شر متتلك تنّ�عاً ثقافياً 
وح�شارياً هائاًل، فما املانع من اإنتاج هذه املنتجات وت�ش�يقها داخل الهند 
وما  الهندية  املحّلية  ال�ش�ق  درا�شة  �شرورة  على  عالوة  مبتكر،  ب�شكل 

ميكن اأن تقّدمه م�شر لهذه ال�ش�ق؟
الهندي يف م�شر ه�  ال�شتثمار  اأمام  الأ�شا�شي  العائق  اأّن  اإىل  وتنّ�ه 
من  حّلها  من  بد  ل  والتي  امل�شرية  البريوقراطية  اأزميية  من  التخُلّ�ص 
جذورها، من خالل اإيجاد هيئة ال�شتثمار حلّل حديث ومبتكر لدعم هذا 

ال�شتثمار يف م�شر والبناء على اخلط�ات التي مت اتخاذها.
 وتذهب الباحثة يف القت�شاد الدويل اإىل اأّنه »من املمكن بل�رة تعاون 
بروت�ك�ل  لت�قيع  الهند  مع  التن�شيق  عرب  اإفريقيا،  يف  م�شري-هندي 
تعاون ثالثي ي�شم م�شر والهند ودول اإفريقية واأن ت�شبح م�شر �شريكاً 

للهند يف م�شروعاتها يف اإفريقيا«.
 ويعتقد رئي�ص املنتدى امل�شري للدرا�شات القت�شادية، ر�شاد عبده، 
اأّن التف�ق التكن�ل�جي للهند ميكن اأن ي�شّب يف �شالح م�شر اإذا مت العمل 

على تعظيم ال�شتفادة منه بال�شكل ال�شليم.
ة مل�قع »�شكاي ني�ز عربية« اأَنّ اآفاق  ح يف ت�شريحات خا�شّ  وي��شّ
ة مع تقارب طبيعة البلدين، اآماًل  التعاون كبرية بن البلدين ب�شفة خا�شّ

يف زيادة تلك التعاون يف الفرتة املقبلة ب�شكل كبري.
حجم  اأّن  يرى  القت�شادية  للدرا�شات  امل�شري  املنتدى  رئي�ص  لكّن 
التبادل التجاري بن البلدين لزال �شعيفاً مقارنة بحجم دولتن كم�شر 

والهند، م��شحاً اأّن ما ميكن اأن ت�شتفيده م�شر من الهند كالتايل:
الهند دولة متقّدمة وت�شلح  باعتبار  امل�شرية  لل�شادرات  نافذة  فتح 

اأّن تك�ن �ش�قاً لها
ال�شتثمارات واخلربات الهندية وه� ما متتلكهما الهند بالفعل

اآفاق التعاون يف ال�شياحة والتي يجب تعميقها مع اجلانب الهندي
ويختم عبده حديثه بالق�ل: »م�شر بالن�شبة ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
الهندية،  لل�شادرات واملنتجات  منفذًا جّيدًا  هي دولة حم�رية، وتعترب 
اأو  احلك�مي  امل�شت�ى  على  البلدين  بن  م�شرتكة  ل�شتثمارات  وفر�شة 
م هائل يف جمال التكن�ل�جيا ميكن  القطاع اخلا�ص، والهند و�شلت اإىل تقُدّ

ال�شتفادة منه اأي�شاً«.
فاإَنّ  امل�شري  لالإح�شاء  املركزي  للجهاز  وفقاً  اأّنه  اإىل  الإ�شارة  يجدر 
قيمة حتي�يالت امل�شرين العاملن بالهند بلغت 5.82 مليي�ن دولر خالل 

العام املايل 2021-2020.

ايركايرو المصرية تبدأ رحالتها من 
عّمان الى القاهرة الشهر المقبل

 عمان 

مطار  من  رحالتها  ت�شغيل  بدء  عن  امل�شرية  ايركايرو  �شركة  اأعلنت 
مطلع  اجلديد  الدويل  �شفنك�ص  مطار  عرب  القاهرة  اإىل  الدويل  علياء  امللكة 
�شباط املقبل �شمن خطتها لتكثيف رحالتها بن البلدين، مما ي�شهم يف زيادة 

احلركة ال�شياحية وت�شهيل حركة امل�شافرين من واإىل الأردن.
مطار  اإن  بيان  يف  �شريف  ح�شن  ايركايرو  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
�شفنك�ص الدويل يقع على الطريق ال�شحراوي بن القاهرة والإ�شكندرية، 
مربع  مرت   4000 مب�شاحة  اجليزة  اأهرامات  من  كيل�مرتا   45 بعد  على 

للمبنى الرئي�شي )24000 مرت مربع للمبنى باأكمله(.
 900 اإىل  ي�شل  ما  مع  التعامل  من  البيان،  بح�شب  املطار  و�شيتمكن 
�شن�يا،  م�شافر  ملي�ن   1.2 تبلغ  للمطار  �شن�ية  ب�شعة  ال�شاعة  يف  م�شافر 
والغردقة  ال�شيخ  )�شرم  الأحمر  البحر  مبنتجعات  الت�شال  ي�شهل  كما 
رحالتها  ت�شري  ايركايرو  �شركة  اأن  �شريف  واأ�شاف  التحديد(.  وجه  على 
من معظم املحطات امل�شرية برحالت ي�مية من الإ�شكندرية واأ�شي�ط اإىل 
مطار امللكة علياء الدويل، ومن مطار القاهرة الدويل اإىل مطار امللك ح�شن 

الدويل يف العقبة لربط معظم املطارات امل�شرية مع املطارات الأردنية.

آخرها األردن.. دول عربية تتجه 
للطاقة النووية لتوليد الكهرباء

 وكاالت

 يف خٍط مت�اٍز مع اأزمة الطاقة التي تعاين منها عديد من البلدان ح�ل 
واملُتجددة  النظيفة  الطاقات  على  العتماد  نح�  ال�شعي  ومع  العامل، 
قدرات  بتعزيز  الهتمام  يبزغ  وال�شتدامة،  البيئية  الأهييداف  لتحقيق 
التع�يل  مُيكن  التي  النظيفة  الطاقات  من  باعتبارها  الن�وية،  الطاقة 
على  الأ�شا�شي  احلمل  كهرباء  من  وكبرية  ثابتة  كميات  اإنتاج  يف  عليها 

مدار الي�م.
تبني  يف  تنخرط  عديدة  عربية  دوًل  فيياإن  الت�جه،  هذا  خ�شم  ويف 
الطاقة  قييدرات  وتعزيز  رفع  اأجييل  من  جديدة  وا�شرتاتيجيات  خطط 
الن�وية، اآخرها الأردن الذي اأعلن مطلع الأ�شب�ع اجلاري، عن درا�شة 
بناء مفاعالت ن�وية �شغرية للم�شاهمة يف ت�ليد الكهرباء بالبالد، طبقاً 
اجتماع  خالل  ط�قان،  خالد  الذرية،  الطاقة  هيئة  رئي�ص  لت�شريحات 

بالربملان.
وزير  قال  الدويل،  التعدين  م�ؤمتر  وخالل  تقريباً،  اأ�شب�عن  وقبل   
الطاقة ال�شع�دي،الأمري عبدالعزيز بن �شلمان، اإن اململكة ت�شعى لبناء 
مفاعالت ن�وية لإنتاج الكهرباء، متحدثاً عن خطة اأ�شا�شية ت�شتهدف بناء 
مفاعلن لفهم التقنية قبل الت��شع فيها م�شتقباًل. كما اأعلن عن منح عق�د 
املفاعالت قريباً، م�ؤكدًا اأن ال�شع�دية لديها برنامج �شخم ب�شاأن التنقيب 

عن الي�راني�م.
اأول  اأن م�شروع بناء  العام املا�شي، ك�شفت تقارير عن   وقبل نهاية 
حمطة طاقة ن�وية يف املغرب قد ي�شهد تط�رات جديدة خالل الربع الأول 
دوًل  تتبنى  كما  رو�شيا.  مع  ب�شراكة  وذلك   ،2023 اجلاري  العام  من 
حمطة  خالل  من  م�شر  بينها  من  قائمة،  طم�حة  م�شاريع  اأخرى  عربية 

ال�شبعة التي يبداأ الإنتاج فيها يف العام 2028.
ت�اجه تلك الت�جهات جمم�عة من التحديات والفر�ص يف اآن واحد، 
من بن اأبرز تلك التحديات الكلفة ال�شتثمارية التي ُتعطل م�شرية بع�ص 
للطاقة  العالية  الع�ائد  يف  الفر�ص  تكمن  بينما  الجتيياه،  هذا  يف  الدول 

الن�وية، ل �شيما جلهة الآثار البيئية.

�شرورة حتمية
الطحاوي،  مر�شي  الدكت�ر  امل�شري  العامل  يق�ل  الإطييار،  هذا  يف   
الأ�شتاذ يف هيئة الطاقة الذرية امل�شرية، اإن العتماد على الطاقة الن�وية 
الطاقة  بعد  الكرب�ن  منخف�شة  للكهرباء  م�شدر  اأكرب  ثاين  )باعتبارها 
الكهرومائية( يف ت�ليد الكهرباء مل يعد خيارًا بل �شار �شرورة حتمية من 
اأجل التعامل مع م�شكالت الطاقة التي ُي�اجهها العامل وحتقيق الأهداف 
البيئية، م�شددًا على اأن دوًل عربية لديها نق�ص يف م�شادر الطاقة وفج�ة 
الكلفة  ذات  التقليدية  امل�شادر  على  بالأ�شا�ص  العتماد  ويتم  ملح�ظة، 

املرتفعة مادياً وبيئياً.
عربية«  ني�ز  �شكاي  »اقت�شاد  مل�قع  خا�شة  ت�شريحات  يف  ويتابع 
قائاًل: »املفاعالت الن�وية مكلفة فقط من حيث الإن�شاء والت�شغيل، لكن 
التكلفة  من  قريبة  الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  تك�ن  العمل  وبدء  الإن�شاء  بعد 

العادية، واأف�شل من حيث الع�ائد واآثارها البيئية«.
وت�شري اإح�شاءات الأمم املتحدة يف هذا ال�شياق اإىل الهتمام املتزايد 

بالطاقة الن�وية ح�ل العامل يف ت�ليد الكهرباء.
لت�ليد  ن�وياً  مفاعاًل   443 بت�شغيل  تق�م  العامل  حيي�ل  دوليية   32  

الكهرباء
55 حمطة ن�وية جديدة قيد الإن�شاء

ربع  عن  يقل  ل  ما  لتزويد  الن�وية  الطاقة  على  اعتمدت  دولة   13
اإجمايل الكهرباء لديها بحل�ل 2018

يف فرن�شا واملجر و�شل�فاكيا واأوكرانيا، ت�شكل الطاقة الن�وية اأكرث 
من ن�شف اإجمايل اإنتاج الكهرباء

حمطات براكة.. عالمة مميزة
ويلفت العامل امل�شري اإىل جتربة عربية ُمهمة يف هذا ال�شياق، وهي 
جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة، باعتبارها النم�ذج الأول عربياً 
يف ت�ليد الكهرباء با�شتخدام الطاقة الن�وية ال�شلمية، وذلك عرب حمطات 
براكة يف اأب�ظبي.  املحطات املذك�رة ُيت�قع اأن ت�شهم يف ت�فري 25 باملئة 
للمحطات،  التام  الت�شغيل  اكتمال  الكهرباء عند  البلد من  احتياجات  من 
الكرب�نية  النبعاثات  من  طن  ملي�ن   21 من  �شتحد  ك�نها  على  عالوة 
�شن�ياً، وه� ما يعادل اإزالة 3.2 ملي�ن �شيارة من طرق الدولة كل عام.

ويلفت الطحاوي، يف معر�ص حديثه مع م�قع »�شكاي ني�ز عربية« 
من  جييزء  ت�فري  يف  الن�وية  الطاقة  ل�شتخدام  عربية  دول  تطلع  اإىل 
املثال،  �شبيل  على  م�شر  بينها  من  الكهرباء،  من  الرئي�شية  احتياجاتها 
بالإ�شارة اإىل حمطة ال�شبعة الن�وية مبحافظة مطروح على بعد 289 كم 
�شمال غرب العا�شمة، والتي �ش�ف حتت�ي على 4 مفاعالت من اجليل 
الثالث. ول يعتقد العامل امل�شري باأن ثمة اأزمة يف الك�ادر امل�ؤهلة بهذا 
القطاع يف املنطقة العربية، م�شت�شهدًا باخلربات الط�يلة املمثلة يف هيئة 
الطاقة الذرية، اإذ عرفت م�شر اأول م�ؤ�ش�شة للطاقة يف املنطقة واأن�شاأت 
اأول مفاعل ن�وي لأغرا�ص بحثية يف 1961 بالقرب من اأن�شا�ص الرمل يف 

حمافظة ال�شرقية، على بعد 60 كم من القاهرة.
 ومع اأزمة الطاقة احلالية التي �شلطت تداعيات احلرب يف اأوكرانيا 
ال�ش�ء عليها ب�شكل لفت، تنتظر »الطاقة الن�وية« ع�شرًا ذهبياً يف عدد 
من البلدان، ل �شيما يف اأوروبا، عالوة على الدول املكتظة بال�شكان ومن 

بينها الهند وال�شن ورو�شيا.
 2023 اجليياري  العام  خالل  مت�قعة  ا�شتثمارات  دولر  مليار   46  
بالطاقة الن�وية )بح�شب تقرير �شادر عن ري�شتاد اإيرجي( مطلع العام 
املا�شي 400 غيغاواط اإجمايل �شعة الطاقة الن�وية املركبة ح�ل العامل 

يف 2021 )10 باملئة من �شعة اإنتاج الكهرباء(
ك�ادر عربية

اجلديدة  الطاقة  لهيئة  ال�شابق  التنفيذي  الرئي�ص  يق�ل  جانبه،  من 
»الك�ادر  اإن  ال�شبكي،  حممد  الدكت�ر  بالقاهرة،  ال�شابق  واملتجددة 
التكن�ل�جيا  ا�شتيعاب  على  قادرة  حالياً  امل�ج�دة  العربية  الهند�شية 
�شمن  وذلك  اآمنة«،  ب�ش�رة  وا�شتخدامها  الن�وية  باملفاعالت  املرتبطة 
على  ي�شاعد  ومبا  القطاع،  هذا  يف  عربية  بلدان  متتلكها  التي  الفر�ص 

الت��شع يف بناء املفاعالت الن�وية لت�ليد الكهرباء.  
وي�شدد يف ت�شريحات خا�شة مل�قع »اقت�شاد �شكاي ني�ز عربية« على 
التكن�ل�جيا  حيث  من  الآمنة  اخليارات  اأحد  هي  الن�وية  املفاعالت  اأن 
احتياجات  من  كبري  جانب  ت�فري  يف  وت�شاعد  الكهرباء،  ت�ليد  اأجل  من 
البلدان للطاقة، عالوة على البعد البيئي املُهم ل�شتخدامها، واملمثل يف 
تقليل ا�شتخدام ال�ق�د الأحف�ري، متا�شياً مع اجله�د العاملية لل�شيطرة 
العام  بحل�ل  �شفرية  انبعاثات  �شايف  اإىل  وال��ش�ل  املناخ  اأزمة  على 
عادة  املفاعالت  تلك  اإقامة  يف  ال�شتثمار  كلفة  اأن  على  وي�شدد   .»2050
ُمتعددة، �ش�اء جلهة ك�ن عمرها  ما تك�ن مرتفعة ن�شبياً، لكن مزاياها 
الفرتا�شي اأط�ل، وكذا لعتبارها طاقة نظيفة ل ت�شدر عنها انبعاثات.

)�شكاي ني�ز(
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عمان 

اأكد خرباء ومتخ�ش�ش�ن يف قطاع تكن�ل�جيا 
�شيك�ن  القطاع  اأن  والتيي�ييشييالت،  املعل�مات 
املدينة  اإقامة  م�شروع  يف  الأكرب  احل�شة  �شاحب 

اجلديدة، نظرا لالإمكانيات الكبرية التي ميلكها.
اإن  )بييرتا(  الأردنييييية  الأنييبيياء  ل�كالة  وقال�ا 
اعتماد منط بناء مدن جديدة ب�شكل متكامل وفق 
بنية حتتية متط�رة ي�شهم ب�شكل فعلي يف حتقيق 

خدمات ت�اكب املتطلبات املتزايدة.
�شي�ؤثر  اجلديدة  املدينة  اإن�شاء  اأن  وبين�ا 
اإيجاد  خالل  من  ول�شيما  القت�شاد،  على  اإيجابا 
العمل اجلديدة،  ال�ظائف وال�شتثمارات وفر�ص 
عن  ف�شاًل  والأجنبي،  املحلي  ال�شتثمار  وجذب 

امل�اهب ورجال الأعمال.
وتكن�ل�جيا  الت�شالت  قطاع  ممثل  واأكييد 
هيثم  املهند�ص  الأردن  جتارة  غرفة  يف  املعل�مات 
احل�شة  �شاحب  �شيك�ن  القطاع  اأن  الرواجبة، 
نظرا  اجلديدة  املدينة  اإقامة  م�شروع  يف  الأكييرب 
لالإمكانيات الكبرية التي ميلكها، واحلاجة لإقامة 
يف  مثيالتها  ت�اكب  ذكية  حديثة  ع�شرية  مدينة 
نح�  العاملي  الت�جه  مع  �شيما  ول  العامل،  دول 
الأردنية  ال�شركات  اأن  وبن  ال�شطناعي.  الذكاء 
كبرية  وخييربات  قييدرات  متلك  بالقطاع  العاملة 
متكنها من امل�شاركة يف تاأ�شي�ص ما حتتاجه املدينة 
اجلديدة من خدمات وباأعلى امل�ا�شفات وتط�يع 

التجارب العاملية بهذا اخل�ش��ص.
اجليل  خدمات  دخ�ل  اأن  اإىل  الرواجبة  ولفت 
التي  اخلييدمييات  تييعييزيييز  يف  �شت�شهم  اخليياميي�ييص 

حتتاجها املدينة، ول �شيما خطط التح�ل الرقمي 
على  املعتمدة  الذكية  والأبنية  اخلدمات  واأمتتة 

التكن�ل�جيا احلديثة.
املدينة  تلعب  اأن  �يييشيييرورة  عييلييى  و�ييشييدد 
القطاعات  اجلديدة دورا حي�يا يف رعاية وتنمية 
قطاعات  خا�ص  وب�شكل  امل�شتقبلية،  القت�شادية 
والبتكار  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�شالت 

وامل�شروعات الريادية.
�شركات  جلمعية  التنفيذي  املدير  دعا  بدوره، 
املهند�ص  اإنتاج  والت�شالت  املعل�مات  تقنية 
واإعادة  التعليم  على  الإنفاق  اإىل  البيطار،  ن�شال 
بناء منظ�مة التعليم من املدر�شة وحّتى اجلامعة، 
م�ؤّكدًا اأّن التعليم ه� ال�شتثمار احلقيقّي، حيث اأن 
على  اإيجاباً  ينعك�ص  التعليم  نح�  الإنفاق  ت�جيه 

حتقيق التنمية ال�شاملة.
وقال اإن التقنّيات احلديثة ل حتتاج اإىل مبان 
م�ؤّهلن  اأ�شخا�ص  اإىل  حتتاج  مييا  بقدر  جييديييدة 

ومدّربن لت�شهيل ا�شتخدامها عند امل�اطنن.
من جهته، قال رئي�ص جمعية الروؤيا مل�شتثمري 
منط  اعتماد  اإن  عل��ص،  اأحمد  اخلل�ية،  اله�اتف 
بنية حتتية  ب�شكل متكامل وفق  بناء مدن جديدة 
خدمات  حتقيق  يف  فعلي  ب�شكل  ي�شهم  متط�رة 
على  ينعك�ص  ما  املييتييزايييدة،  املتطلبات  ت�اكب 
الت�شالت  قطاع  اإىل  وبالنظر  القطاعات،  جميع 
اجلديدة  املدينة  فيياإن  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا 
هند�شية  حا�ش�بية  اأنظمة  وفييق  مبنية  �شتك�ن 
جنبا  اخلدمات،  وتط�ير  الت�شاميم  يراعي  ب�شكل 
املدن  منط  ت�فري  اإىل  الجتاه  اأهمية  مع  جنب  اإىل 

وت�فري  اجلديدة،  املدينة  داخل  املتكاملة  الذكية 
وقابلية  اخلام�ص  اجليل  من  الت�شالت  خدمات 

التط�ر اأكرث يف ال�شن�ات املقبلة.
ما  ط�يلة،  امل�شروع  مدة  اأن  عل��ص  واعترب 
يتطلب تط�يرا دائما ميتد ل�شن�ات ط�يلة مل�اكبة 

املتغريات التي ي�شهدها العامل.
من جانبه، قال ا�شت�شاري الذكاء ال�شطناعي 
اإن  البط�ص،  هاين  املهند�ص  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف 
اإن�شاء مدينة جديدة �شيجلب وظائف وا�شتثمارات 
ف�شاًل  ال�شتثمار،  ويجذب  جديدة،  عمل  وفر�ص 
تط�ير  اإىل  ي�ؤدي  ما  الأعمال  ورجال  امل�اهب  عن 
التكن�ل�جيا  قطاعات  مثل  جييديييدة،  �شناعات 

والت�شنيع واخلدمات.
كمدينة  جديدة  مدينة  اإن�شاء  اأن  واأ�ييشيياف 
حت�شن  مثل  الف�ائد؛  من  العديد  يحقق  ح�شرية 
ن�عية احلياة لل�شكان وزيادة الكفاءة وال�شتدامة 
من  العمل،  وفر�ص  القت�شادية،  التنمية  وتعزيز 
خالل تخطيط وبناء مدينة با�شتخدام التكن�ل�جيا 
فعالية  اأكرث  يك�ن  اأن  وميكن  البداية،  من  الذكية 
تعديل  من  التنفيذ  يف  واأ�شهل  التكلفة  حيث  من 

مدينة قائمة.
ييي�ؤدي  اأن  ميكن  عييام،  ب�شكل  البط�ص  وتابع 
اإن�شاء مدينة جديدة كمدينة ذكية اإىل جمتمع اأكرث 
حيث  وازدهيياًرا،  ا�شتدامة  واأكرث  للعي�ص  مالءمة 
والبيانات  التكن�ل�جيا  اجلديدة  املدن  ت�شتخدم 
واملييييياه،  الطاقة  مثل  املييي�ارد،  اإدارة  لتح�شن 
النقل  مثل  للم�اطنن،  اأف�شل  خدمات  ولتقدمي 

والرعاية ال�شحية«.

اقتصاد

 

عمان 

نظمتها  ح�ارية  جل�شة  ناق�شت 
مراجعة  والآثيييار،  ال�شياحة  وزارة 
ت�شعى  التي  اجلديدة  امل�شتهدفات 
خييالل  ميين  حتقيقها  اإىل  الييييي�زارة 
لل�شياحة  ال�طنية  ال�شرتاتيجية 
وروؤيييييية الييتييحييديييث القييتيي�ييشييادي، 
ال�شياح  اأعيييداد  بييزيييادة  واملتعلقة 
الدخل  ورفييع  اململكة،  اإىل  القادمن 
فر�ص  من  املزيد  وت�فري  ال�شياحي، 

العمل بالقطاع.
الدكت�ر  ال�زارة  عام  اأمن  وقال 
الإجنيياز  بعد  اإنييه  حييجييازييين،  عماد 
الييييذي حييقييقييه الييقييطيياع اليي�ييشييييياحييي 
وجتاوز الأرقام املت�قعة خالل العام 
التي  امل�شتهدفات  وتخطيه  املا�شي، 
املا�شي،   2022 لعام  مت�قعة  كانت 
امل�شتهدفات  هذه  حتديث  على  نعمل 

وامل�ؤ�شرات.
هذه  حتديث  اأهمية  اإىل  واأ�ييشييار 

و�شع  على  ت�شتمل  التي  امل�شتهدفات 
والدخل  لييلييزوار  م�شتقبلية  اأرقيييام 
بالقطاع،  العاملن  واإعداد  ال�شياحي 
اآخر امل�شتجدات التي  وال�ق�ف على 
مبينا  ال�شياحي،  القطاع  على  طراأت 
للتنفيذ  قابلة  اأهييداف  و�شع  اأهمية 
خييالل  ميين  حتقيقها  عييلييى  والييعييمييل 
جتارب  وت�فري  الفعال،  الت�ش�يق 

ال�شراكات  وتعزيز  فييريييدة،  حملية 
بن القطاع العام واخلا�ص، وتط�ير 
املجتمع  واإ�شراك  الب�شري،  العن�شر 
املحلي، وت�فري بيئة ممكنة وحمفزة 
القيم  من  املزيد  لتحقيق  لال�شتثمار 

امل�شافة لالقت�شاد ال�طني.
اأهييم  ميين  اأن  حجازين  واأو�ييشييح 
عليها،  العمل  يجب  التي  امل�ؤ�شرات 

زيادة اأعداد ال�شياح لالأع�ام املقبلة، 
الييدخييل  عييلييى  اإيييجييابيياً  ينعك�ص  مييا 
فر�ص  من  املزيد  وت�فري  ال�شياحي، 

العمل بالقطاع.
يف  امل�شارك�ن  اأكييد  جهتهم،  من 
القطاع  ميثل�ن  الييذييين  الجييتييميياع 
والييداعييميين،  وال�شركاء  ال�شياحي 
بالقطاع  ال�شتثمار  ت�شجيع  اأهمية 
فندقية  غيييرف  لييتيي�فييري  الييفيينييدقييي 
عدد  يف  املت�قعة  الزيادة  ت�شت�عب 
الطريان  دعم  وا�شتمرارية  ال�شياح، 
والييعييار�ييص  الييتييكيياليييييف  منخف�ص 
التحتية  البنية  وتط�ير  واملنتظم، 
الأثرية لل��ش�ل اإىل الرقم امل�شتهدف 

باأعداد ال�شياح.
عقد  اأهيييمييييييية  اإىل  واأ�يييييشييييياروا 
اجلل�شات احل�ارية والت�شاركية بن 
لتقدمي  ال�شياحية  القطاعات  خمتلف 
�شيتم  التي  والأوليي�يييات  املقرتحات 
مل�شتهدفات  لل��ش�ل  عليها  العمل 

قابلة للتحقيق.

عمان 

الن�اب،  املالية مبجل�ص  اللجنة  ناق�شت 
املعدنية  والييرثوة  الطاقة  وزارة  م�ازنة 
الطاقة  لها بح�ش�ر وزير  التابعة  والدوائر 
هيئة  ورئي�ص  اخلراب�شة،  �شالح  الدكت�ر 
الييطيياقيية الييذرييية الييدكييتيي�ر خييالييد طيي�قييان، 

ومديري الدوائر والهيئات التابعة.
كما ناق�شت اللجنة م�ازنة هيئة تنظيم 
الطاقة  وهيئة  واملييعييادن،  الطاقة  قطاع 
الكهرباء،  لت�ليد  ال�شمرا  و�شركة  الذرية، 

رئي�ص  وقييال   . ال�طنية  الكهرباء  و�شركة 
اإن  العبادي،  �شليحات  منر  الدكت�ر  اللجنة 
اللجنة تقدمت مبالحظات ح�ل ا�شرتاتيجية 
عييمييل الييييي�زارة وامليي�ييشيياريييع املييدرجيية يف 
التحديث  ليييروؤيييية  الييتيينييفيييييذي  الييربنييامييج 
املعدنية  الرثوات  وا�شتغالل  القت�شادي، 
والنتائج،  والتفاقيات  وال�شتك�شافات 
نح�  للت�جه  الييي�زارة  خطط  اإىل  اإ�شافة 
القت�شاد الأخ�شر وم�شاريعه. وا�شتف�شرت 
امل�شتقات  اللجنة عن تعديل نظام ت�شعرية 
ومعدل  الأ�ييشييعييار،  على  واأثيييره  النفطية 

النفطية يف عامي 2021  ا�شتهالك امل�شتقات 
اليي�زن  وحييدة  ح�شاب  وكيفية   ،2022 و 
وعييدد  النفطية،  امل�شتقات  ميين  طيين  لكل 
والقيمة  للم�شتقات،  امل�شت�ردة  ال�شركات 
ترخي�شها،  من  احلك�مة  تتقا�شاها  التي 
واملخزون ال�شرتاتيجي من امل�شتقات. كما 
والطاقة  الطاقة  م�شادر  اللجنة،  ناق�شت 
والطاقة  الكهربائي  الربط  وخطط  النظيفة، 
منها،  الفاقد  وكميات  امل�شدرة  الكهربائية 
م�شفاة  �شركة  لت��شعة  الييي�زارة  وخطط 
البرتول، واإمكانية تخفي�ص تكلفة الكهرباء 

على وزارة املياه والري جلر املياه البالغة 
وزارة  م�ازنة  وبلغت  دينار.  180ملي�ن 
مقداره  بارتفاع  دينار  ملي�ن   32.3 الطاقة 
14.5 ملي�ن دينار يف معظمها اإنفاق راأ�شمايل 
يخ�ص  وفيما  دينار.  ملي�ن   13.9 بارتفاع 
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، ناق�شت 
اللجنة، الرتاخي�ص والتفاقيات املمن�حة، 
والأهداف التي تعمل الهيئة على اإجنازها. 
دينار  ملي�ن   6.3 الهيئة  م�ازنة  وبلغت 
بارتفاع بلغ نح� 1.2 ملي�ن دينار منها 550 

األف يف الإنفاق الراأ�شمايل.

وح�ل م�ازنة �شركة الكهرباء ال�طنية، 
واملبيعات  ال�شراء  عمليات  اللجنة  ناق�شت 
وتكلفة ال�شتطاعة، وخ�شائر ال�شركة العام 
الكهرباء  ت�شعري  اإ�شالح  ونتائج  املا�شي، 

مع مطلع عام 2022.
ملي�ن   236.4 ال�شركة  م�ازنة  وبلغت 

دينار بارتفاع بلغ 80.9 ملي�ن دينار.
�شركة  ميي�ازنيية  اللجنة  ناق�شت  كما 
اإنتاجها  وكميات  الكهرباء،  لت�ليد  ال�شمرا 
ال�شركة  واأربييييياح  الت�شغيلية  والييكييلييف 

والف�ائ�ص املالية.

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية

قطاع تكنولوجيا المعلومات صاحب 
الحصة األكبر بمشروع المدينة الجديدة

الطاقة والمعادن تمنح موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن مركبات كهربائية

حوارية لمراجعة المستهدفات الجديدة 
باالستراتيجية الوطنية للسياحة

إطالق الموقع االلكتروني الخاص بالشركة 
العامة االردنية للصوامع والتموين

 عمان 

اأطلقت ال�شركة العامة الأردنية لل�ش�امع والتم�ين م�قعها الإلكرتوين 
)www.josilos.com( بحلته اجلديدة يف اإطار �شعي ال�شركة للتح�ل الرقمي 
ورقمنة جميع عملياتها. وقال مدير عام ال�شركة املهند�ص عماد الطراونة، يف 
بيان الثالثاء، اإن امل�قع ي�فر لزواره �شه�لة الت�شفح وال��ش�ل اإىل املعل�مة 
من خالل خط�ات �شل�شة وب�شيطة ت�شمن الفعالية وتلبية تطلعات عمالئنا يف 
القطاع الغذائي. كما ي�فر جمم�عة من اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة التي 
ت�شهل ال��ش�ل اإىل املعل�مة على العمالء منها، ت�شجيل العمالء وامل�ردين، 
خالل  من  والهناجر  الثالجات  حجز  ال�شراء،  وطلبات  العطاءات  معل�مات 
وم�شاحاتها  للتاأجري  املتاحة  والهناجر  الثالجات  جمم�عة  على  الطييالع 
وطاقتها ال�شتيعابية. واأو�شح الطراونة، اأن ال�شركة تعنى بحفظ واإدارة 
املخزون ال�طني ال�شرتاتيجي من احلب�ب والغذاء يف جميع اأنحاء اململكة 
بالتناغم مع �شيا�شة وزارة ال�شناعة والتجارة والتم�ين وخططها التم�ينية 
يف ا�شترياد مادتي القمح وال�شعري. واأ�شاف اأن جممعات ال�شركة تنت�شر يف 
اأقاليم اململكة وتتن�ع اأن�شطتها بن �ش�امع تخزين ومطحنة وم�شت�دعات 
وتعمل  العقبة،  ميناء  يف  احلب�ب  ب�اخر  تفريغ  اإىل  اإ�شافة  وجافة  مربدة 
على تفريغ الب�اخر املحملة باحلب�ب )القمح وال�شعري(، العائدة حم�لتها 
تفريغ  اأجهزة  با�شتخدام  والتم�ين،  والتجارة  ال�شناعة  ل�زارة  الرئي�شية 

حديثة.

نقابة األلبسة تتدارس قرار 
إلغاء القوائم االسترشادية

عمان 

 تدار�ص جمل�ص اإدارة نقابة جتار الألب�شة والأحذية والأقم�شة، م��ش�ع 
يف  وال�شتقرار  للتجار  العدالة  ي�شمن  مبا  ال�شرت�شادية،  الق�ائم  اإلغاء 

م�شت�ى التقييم اجلمركي للم�شت�ردات.
وقالت النقابة يف بيان اإن املجل�ص عقد اجتماعا طارئا اأم�ص الأحد، لبحث 
و�شع القطاع وواقع املعامالت اجلمركية، ل�شيما بعد اإلغاء العمل بالق�ائم 
ال�شرت�شادية. واأ�شافت يف بيانها اأن املجل�ص قرر خماطبة اجلهات املعنية، 
القطاع،  جتييار  ومتطلبات  النقابة  نظر  وجهة  تعك�ص  مقرتحات  وتقدمي 

بالإ�شافة اإىل دع�ة الهيئة العامة لجتماع عام يحدد م�عده لحقا.
ا�شتقرار  اإىل  ويحتاج  دقيقة،  بظروف  مير  القطاع  اأن  اإىل  واأ�ييشييارت 
الإجراءات مبا ينعك�ص اإيجابا على امل�شتهلك، م�ؤكدة اأن عدم معاجلتها قد 

ينعك�ص على اأ�شعار املالب�ص والأحذية.

تخفيضات وعروض ترويجية 
في االستهالكية المدنية

 عمان 

 اأعلنت امل�ؤ�ش�شة ال�شتهالكية املدنية عن تخفي�شات وعرو�ص ترويجية 
اأكرث من 200 �شلعة غذائية وغري غذائية، اعتبارًا من الثنن وحتى  على 

م�شاء ي�م ال�شبت 4 �شباط وبن�شبة تراوحت من 7 اإىل 35 باملئة.
واأو�شح مدير عام امل�ؤ�ش�شة �شلمان الق�شاة يف بيان، اأن جميع العرو�ص 
والتخفي�شات مت�فرة يف جميع اأ�ش�اق امل�ؤ�ش�شة املنت�شرة مبحافظات واأل�ية 
اململكة البالغ عددها 68 �ش�قاً وبكميات كبرية تلبي حاجة امل�اطنن، داعياً 
ل�شفحة  والرج�ع  والتخفي�شات  العرو�ص  هذه  من  لال�شتفادة  امل�اطنن 
و  الأ�شناف  تفا�شيل  على  لالطالع  ب�ك(  )الفي�ص  على  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شة 
اأ�شعار هذه العرو�ص والتخفي�شات، وكما ميكن للم�اطنن الطلب من خالل 

.www.jcsccshop.gov.jo املتجر الإلكرتوين على الرابط
بالتخفيف  امل�ؤ�ش�شة  لنهج  ا�شتمرارًا  تاأتي  التخفي�شات  دفعة  اأن  وبن 
عن كاهل امل�اطنن ول �شيما ذوي الدخل املحدود واملت��شط وحمايتهم من 
اإىل اأن جميع امل�اد املخف�شة اجتازت الفح��شات  ارتفاع الأ�شعار، م�شريا 

املخربية وال�شرتاطات ال�شحية الالزمة قبل طرحها لالأ�ش�اق.
املخربية  والفح��شات  اجليي�دة  معيار  تعتمد  امل�ؤ�ش�شة  اأن  واأو�شح 

اأ�شا�شاً ل�شراء ال�شلع وبيعها.

 زين والتدريب المهني ُتطلقان دورة 
تدريبية حول تكنولوجيا الفايبر

  عّمان 

املهني،  التدريب  م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  زييين  �شركة  اأطلقت 
الثامنة للتدريب على تكن�ل�جيا الألياف ال�ش�ئية  الدورة املجانية 
)الفايرب(، يف مركز زين الكائن يف املعهد الأردين الك�ري للتكن�ل�جيا 
مبحافظة الزرقاء. وبح�شب بيان لل�شركة الثالثاء، تهدف الدورة اإىل 
احلل�ل  باأحدث  املتعلقة  التقنية  وقدراتهم  ال�شباب  مهارات  تط�ير 
ومبا  والت�شالت  التكن�ل�جيا  قطاع  يف  امل�شتخدمة  والبتكارات 
العمل  الثامن  والهدف  الفقر  على  الق�شاء  الأول  الهدف  مع  يتما�شى 
الالئق ومن� القت�شاد والهدف ال�شابع ع�شر عقد ال�شراكات لتحقيق 
الأهداف، من اأهداف التنمية املُ�شتدامة التي تتبناها ال�شركة يف كافة 

براجمها ومبادراتها مبجال اإدارة ال�شتدامة.
�شاعة  ب�اقع 150  تدريب عملي ونظري  الدورات على  وت�شتمل 
والعملية  النظرية  املعل�مات  املُتدّرب�ن  خاللها  يكت�شب  تدريبية 
وال�شركات  الت�شالت  قطاع  يف  للعمل  لتاأهيلهم  املطل�بة  والأدائية 
العاملة يف جمال �شبكات الألياف ال�ش�ئية، حيث ي�شتعر�ص املتدرب�ن 
جميع مراحل التمديدات ل�شبكات الألياف ال�ش�ئية )الفايرب( بدءًا من 
مركز الأجهزة وو�ش�ًل اإىل منزل امل�شرِتك، بالإ�شافة اإىل تدريبهم على 

تتبع الأعطال ومعاجلة اأي قطع اأو خلل قد يحدث يف �شبكة الفايرب.
ُي�شار اإىل اأن زين تق�م بت�شبيك خريجي هذه الدورات مع ال�شركات 
العاملة يف جمال تقنية الألياف ال�ش�ئية، مل�شاعدتهم على دخ�ل �ش�ق 
العمل واحل�ش�ل على فر�ص وظيفية مبا�شرة بعد تخرجهم، اإ�شافة 
يف  اخلل�ية  الأجهزة  �شيانة  على  املجانية  التدريب  دورات  عقد  اإىل 

مراكز زين ال�شتة املُنت�شرة يف كافة حمافظات اململكة.

91 مليون دينار صافي أرباح 
كابيتال بنك العام الماضي

 عّمان 

اأعلن كابيتال بنك، الثالثاء، عن حتقيق اأداء مايل ق�ي مع نهاية 
 91 ح�ايل  اإىل  و�شلت  اأربيياح  �شايف  بت�شجيله  متثل  املا�شي،  العام 
ملي�ن دينار، مقابل �شايف اأرباح بلغت 61 ملي�ن دينار يف نهاية العام 

2021، بارتفاع ن�شبته 49 باملئة.
العتيادية  الأعييمييال  من  الدخل  �شايف  يف  النم�  ن�شبة  وبلغت 
عملية  ناجت  �شمنها  ومن  املتكررة  غري  العمليات  كافة  ا�شتبعاد  بعد 
ال�شتح�اذ على العمليات امل�شرفية لبنك �ش��شيته جرال E الأردن 
للهيئة  الت��شية  البنك  اإدارة  جمل�ص  قرر  عليه،  وبناء  باملئة،   55

العامة بت�زيع اأرباح بن�شبة 17 باملئة من راأ�ص املال.
وحقق كابيتال بنك من�ًا يف جميع م�ؤ�شرات اأدائه مع نهاية العام 
املا�شي 2022، حيث ارتفعت �شايف اأ�ش�ل جمم�عة كابيتال بنك مع 
نهاية العام 2022، بن�شبة 61 باملئة لتبلغ ح�ايل 7 مليارات دينار، 
با�شتكمال  مدع�مة   ،2021 العام  نهاية  يف  دينار  مليار   4.3 مقابل 
 1.6 ي�شكل  ومبا  الأردن   E جرال  �ش��شيته  بنك  على  ال�شتح�اذ 
اأ�ش�ل املجم�عة، فيما ارتفعت �شايف حمفظة  مليار دينار من �شايف 
اإىل 3.3  الت�شهيالت املمن�حة للعمالء مع نهاية العام املا�شي لت�شل 
وبن�شبة   2021 العام  نهاية  يف  دينار  مليار   2.1 مقابل  دينار،  مليار 
من�54 باملئة . كما �شجلت ودائع العمالء اأي�شاً ارتفاعاً بن�شبة 75.4 
مليار   2.8 مقابل   2022 العام  يف  دينار  مليار   4.9 اإىل  لت�شل  باملئة 
العام  يف  امللكية  حق�ق  جمم�ع  ارتفع  فيما   ،2021 العام  يف  دينار 
2022 بن�شبة 67 باملئة مقارنة بنهاية العام 2021، لي�شل اإىل 654 
ملي�ن دينار، علماً باأن هذه النتائج الأولية خا�شعة لأحكام وم�افقة 

البنك املركزي الأردين النهائية.
ال�شامل،  با�شم  بنك،  كابيتال  جمم�عة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
جمم�عة  حققتها  التي  لالإجنازات  ا�شتمرارًا  �شكل  املا�شي  العام  اأن 
كابيتال بنك، والتي عززت من مكانته امل�شرفية حملياً واإقليمياً، حيث 

مت تدعيم قاعدة البنك الراأ�شمالية وزيادة اإجمايل الأ�ش�ل.
هي  املا�شي  العام  حتققت  التي  الإجنييازات  اأهم  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�ش�ق  يف  واملالية  امل�شرفية  خدماتها  بتقدمي  املجم�عة  مبا�شرة 
العامل،  يف  القت�شادات  اأقيي�ى  �شمن  الي�م  يعد  الييذي  ال�شع�دي 
التجارية  املبادلت  حجم  زيادة  يف  �شت�شهم  اخلط�ة  هذه  اأن  مبيناً 
بن ال�شع�دية والعراق والأردن مما �شيدفع بزيادة وترية الن�شاط 
التجاري بن هذه الدول. من جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي ملجم�عة 
اإن النتائج املالية املتحققة مع نهاية عام  كابيتال بنك، داود الغ�ل، 
الطم�حة  خططها  تطبيق  يف  املجم�عة  جناح  بف�شل  جاءت   ،2022
الت�شغيلي بن�شبة 42 باملئة  للت��شع والنم�، حيث منا �شايف الدخل 
ملي�ن   30.4 يقارب  ما  اإي   ،2021 العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة 
اإىل  لي�شل  امللكية  حق�ق  على  العائد  على  اإيجاباً  انعك�ص  ما  دينار، 

16.4 باملئة، وذلك من اأعمال البنك العتيادية.
عملية  من  املا�شي  العام  انتهت  بنك  كابيتال  جمم�عة  اأن  وبن 
دمج الأعمال امل�شرفية لبنك �ش��شيته جرال -الأردن وانتقال اأعمال 
�شركة �ش��شيته جرال -الأردن للتاأجري التم�يلي لكابيتال بنك حتت 
�ش��شيته  �شركة  �شم  اإىل  اإ�شافة  التم�يلي،  للتاأجري  كابيتال  م�شمى 
 E جرال - الأردن لل��شاطة املالية اإىل �شركة كابيتال لال�شتثمارات

الذراع ال�شتثماري ملجم�عة كابيتال بنك.

عمان-محمد عضيبات

هيئة  مف��شي  جمل�ص  رئي�ص  قييال 
املهند�ص  واملييعييادن  الطاقة  قطاع  تنظيم 
الهيئة  اإن  الييثييالثيياء،  ال�شعايدة،  زيييياد 
عداد   2000 جتيياوزت  م�افقات  منحت 
�شحن مركبات كهربائية ويت�فر حاليا 54 
رخ�شة حمطات �شحن منها 41 عامة و13 

خا�شة.
عمل  ور�ييشيية  افتتاح  خييالل  ذلييك  جيياء 
)حمطات �شحن املركبات الكهربائية( التي 
نظمتها ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية 
ال�طنية  ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات  مب�شاركة 
املعنية بقطاع �شحن املركبات الكهربائية.

خييالل  كلمته  يف  اليي�ييشييعييايييدة  وقييييال 
�شحن  حمطات  عييدة  هناك  اإن  ال�ر�شة، 
اإجراءات  ا�شتكمال  انتظار  الإن�شاء يف  قيد 
الهيئة  واأن  والييتيي�ييشييغيييييل،  الييرتخييييي�ييص 
اأ�شدرت تعليمات لرتخي�ص اأن�شطة �شحن 
بتحديد  وقييامييت  الكهربائية،  املركبات 
القائمة  ال�شحن  حمطات  وعم�لت  تعرفة 
تط�ير  يف  الهيئة  ا�شتمرار  م�ؤكدا  حالياً، 
تدعم  الييتييي  والتعليمات  الت�شريعات 

ا�شتخدام  نح�  التح�ل  عملية  وت�شاند 
املركبات الكهربائية.

واأكد �شعي الهيئة للم�اءمة بن اأعداد 
ال�شحن  وحمطات  الكهربائية  املركبات 
املركبات  �شحن  خييدميية  ت�شبح  بحيث 
حمافظات  جميع  يف  مت�فرة  الكهربائية 
جميع  األزمت  الهيئة  اأن  مبينا  اململكة، 
خدمة  بت�فري  اجلديدة  ال�ق�د  حمطات 
كمتطلب  الكهربائية  املييركييبييات  �شحن 

اأ�شا�شي للح�ش�ل على ترخي�ص.
قطاع  تنظيم  هيئة  حر�ص  اأكييد  كما 
جميع  ميي�اكييبيية  على  واملييعييادن  الييطيياقيية 
تنظمها،  التي  القطاعات  يف  امل�شتجدات 
لفتا اإىل اأن الفرتة الأخرية �شهدت تزايدا 
الكهربائية،  املركبات  لأعيييداد  ملح�ظا 
املعنية  اجلييهييات  تق�م  اأن  ي�شتدعي  مييا 
من  للتمكن  بالتح�شري  الأردن  داخيييل 
تقدمي جميع ما يحتاجه هذا التح�ل نح� 
اقتناء وا�شتخدام املركبات الكهربائية من 
خدمات وحمطات �شحن وم�ا�شفات لهذه 
املركبات لتمكن امل�اطنن من ا�شتخدامها 

ب�شكل اآمن داخل اململكة.

تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ال�شعايدة  واأ�شار 
الفرتة  خييالل  امليي�اطيين  يلم�ص  اأن  على 
احلقيقية  التح�لت  من  عييددًا  القريبة، 
التح�لت  يخ�ص  فيما  ال�اقع  اأر�ص  على 
حتقيق  يف  ي�شهم  ومبييا  احلديثة  التقنية 
على  الطاقة  تكلفة  وتخفي�ص  ال�شتدامة 
ت�شكل  زالييت  ل  التي  الأردين  القت�شاد 
العام  القطاعن  ي�اجه  رئي�شيا  حتديا 
واخلا�ص. وتابع، اأن الهيئة تدرك وب�شكل 
كبري اأهمية التعاون وامل�شاركة مع جميع 
بيئة  ل�شياغة  الدولة  وزارات وم�ؤ�ش�شات 
واأحدث  اأف�شل  وفق  وتنظيمية  ت�شريعية 
فاإن  ال�قت  ذات  ويف  العاملية،  املمار�شات 
احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  اليي�زارات  جميع 
الذي  اخلا�ص  القطاع  دور  اأهمية  تييدرك 
للنه��ص  الأ�ييشييا�ييشييي  اليي�ييشييريييك  يعترب 
بالقطاعات القت�شادية نظرًا ملا يقدمه من 

ا�شتثمارات وخدمة لالقت�شاد.
ون�ه باأهمية ال�ر�شة التي تندرج حتت 
واأهمية  التنظيمية،  البنية  تعزيز  حم�ر 
خمرجات هذه ال�ر�شة يف �شياغة جمم�عة 
على  �شتعمل  التي  التنظيمية  ال�ثائق  من 

النه��ص بهذا الن�شاط التجاري.
ال�شعايدة عن �شكره  املهند�ص  واأعرب 
على  الدولية  للتنمية  الأمريكية  لل�كالة 
اإطالق برنامج دعم قطاع الطاقة يف الأردن 
اإىل  يييهييدف  واليييذي  �ييشيينيي�ات  خم�ص  ملييدة 
تعمل  التي  والأن�شطة  الفعاليات  ت�شجيع 
على تعزيز القدرات املالية والفنية لقطاع 
امل�ؤ�ش�شي والبحث  الأداء  الطاقة وتط�ير 
جديدة  وا�شتثمارات  ل�شراكات  فر�ص  عن 
م�شيدا بجه�د العاملن على امل�شروع على 

جه�دهم يف تنفيذ هذا الربنامج.
ال�كالة  برنامج  �شمن  ال�ر�شة  وتاأتي 
قطاع  لدعم  الدولية  للتنمية  الأمريكية 
الطاقة يف الأردن الذي تنفذه �شركة ديل�يت 
ويركز على عدة حماور اأبرزها التنظيمي. 
�شحن  حمطات  م��ش�ع  ال�ر�شة  وتعالج 
بيئة  ت�فري  واأهمية  الكهربائية  ال�شيارات 
تنظيمية وت�شريعية لتغطية امل�شتجدات يف 
جمال حمطات ال�شحن ودعم ت�جه القطاع 
الن�شاط  هذا  يف  ال�شتثمار  نح�  اخلا�ص 
التنمية  يخدم  مبا  اجلديد  القت�شادي 

امل�شتدامة يف اململكة.
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محافظات
اتفاقية تعاون بين جامعة جدارا  

ومركز الكالوتي التنموي
 إربد 

الدكت�ر حممد طالب عبيدات مع املدير   وقع رئي�ص جامعة جدارا 
اتفاقية  العايدي،   حممد  الدكت�ر  التنم�ي،  الكال�تي  ملركز  التنفيذي 

تعاون م�شرتكة لتط�ير العمل التط�عي وتعزيز امل�ش�ؤولية املجتمعية.
اإىل ال�شطالع مب�ش�ؤولياتها  اإن اجلامعة ت�شعى دوماً  وقال عبيدات 
مفاهيم  تر�شيخ  �ش�ب  طلبتها  لدى  القيم  هذه  وتعزز  املجتمع،  جتاه 
الت�شبيك مع  يف  للم�شي قدماً  الأر�ص، معربا عن �شعادته  النتماء على 
منظمات املجتمع املدين كافة ال�شاعية اإىل تر�شيخ مبادئ العمل التط�عي 

وخدمة املجتمعات املحلية.
الأكادميية  الك�ادر  اإ�شراك  اإىل  تهدف  التفاقية  اأن  العايدي  وبن 
والإدارية يف اجلامعة باملبادرات التط�عية التي يعقدها املركز، اإ�شافة 
التنم�ية  واملبادرات  امل�شاريع  بدعم  املركز  م�شاركة  على  العمل  اإىل 

التط�عية التي تعقدها اجلامعة.

جلسة تعريفية بجائزة الحسين 
للعمل التطوعي في لواء الرمثا

 إربد 

اإربد، يف مركز �شباب الرمثا، جل�شة   نظمت مديرية �شباب حمافظة 
تعريفية ح�ل جائزة احل�شن بن عبداهلل الثاين للعمل التط�عي.

العمل  اأهمية  املجايل،  طائل  الدكت�ر  الرمثا  ليي�اء  مت�شرف  واأكييد 
اإىل  م�شريا  وتط�رها،  وتقدمها  املحلية  املجتمعات  بناء  يف  التط�عي 
�شرورة التعريف بروؤية ور�شالة واأهداف اجلائزة، والتي ت�شمل جميع 

امل�ؤ�ش�شات واجلهات الر�شمية واخلا�شة.
ما  خالل  من  املجتمع  على  وا�شحا  اإيجابيا  اأثييرًا  للجائزة  اأن  وبن 
يقدمه الأ�شخا�ص املتط�عن، م�شريا اإىل اأن هذه اجلائزة حتظى باأهمية 
للعمل  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�شن  العهد  ويل  اأ�شم  حتمل  ك�نها  خا�شة 

التط�عي.
وحتدث مدير �شباب حمافظة اإربد الدكت�ر حمزة العقيلي، عن روؤية 
املجتمع  خلدمة  التط�عي  بالعمل  التميز  يف  املتمثلة  اجلائزة  ور�شالة 
من  وامل�ؤ�ش�شات  الأفييراد  ومتكن  ثقافته،  ن�شر  يف  والت��شع  الأردين، 
وحتفيز  التط�عية،  ومبادراتهم  م�شاريعهم  يف  التميز  معايري  تطبيق 

وتقدير جه�د املتط�عن وامل�ؤ�ش�شات يف العمل اجلماعي.
وا�شتملت فعاليات اجلل�شة على التعريف مبجالت التقدم للجائزة 
يف دورتها الأوىل 2022-2023 �شمن فئاتها الثالث، الأعمال التط�عية 
الجتماعية  املجالت  يف  واملتمثلة  وامل�ؤ�ش�شية،  واجلماعية،  الفردية، 
والثقافية،  والفنية  والريا�شة  التدريبية  اأو  والتعليمية  وال�شحية 

اإ�شافة اإىل املجالت البيئية وال�شياحية وجمال الريادة والبتكار.
علي  حيي�ران  �شهل  بلدية  رئي�ص  ح�شرها  التي  اجلل�شة  وتخلل 
والتعاونية  اخلييريييية  اجلمعيات  روؤ�ييشيياء  ميين  وجمم�عة  ال�شب�ل، 
ل�اء  يف  الجتماعين  والنا�شطن  املختلفة  الجتماعية  وامل�ؤ�ش�شات 
الرمثا، ح�ار م��شع ح�ل �شروط التقدم للجائزة، وال�شروط اخلا�شة 
باملرت�شح ون�ع العمل التط�عي، اإ�شافة اإىل الفئات امل�شتهدفة للجائزة 

واآلية الت�شجيل فيها.

 بحث التعاون بين الجامعة األلمانية 
األردنية وجامعة الحسين التقنية

  مادبا 

بحث رئي�ص اجلامعة الأملانية الأردنية الدكت�ر عالء الدين احللح�يل 
العهد،  ويل  م�ؤ�ش�شة  مبادرات  اإحدى  التقنية،  احل�شن  جامعة  ورئي�ص 
الدكت�ر اإ�شماعيل احلنطي، �شبل التعاون بن اجلانبن يف املجالت ذات 

الهتمام امل�شرتك.
املجالت  يف  املمكنة  التعاون  اأوجه  مناق�شة  اللقاء،  خالل  وجرى، 
اجلامعتن  تخدم  التي  امل�شرتكة  امل�شاريع  وتقدمي  والبحثية  العلمية 
التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  الطلبة  متكن  اإىل  اإ�شافة  باأكمله،  وال�طن 
الأن�شطة  وتنفيذ  فيهما  املت�فرة  والمكانات  املختربات  ا�شتخدام  من 

والفعاليات امل�شرتكة.
جامعة  تك�ن  بيياأن  اجلامعة  ت�جه  اإىل  احللح�يل  الدكت�ر  واأ�شار 
دولية تطبيقية ريادية تهتم بالبحث العلمي وخدمة املجتمع واأن تك�ن 
�شراكاتها  لزيادة  �شعيها  اإىل  لفتا  باأملانيا،  الأردن  يربط  ثقافيا  ج�شرا 
اأملانيا وتعزيز فر�ص الت�شغيل يف  مع القطاعن التعليمي وال�شناعي يف 

�شف�ف خريجيها.
واأكد احلنطي، من جهته، اأهمية التعاون بن اجلانبن نظرا للفر�ص 
اإيجابيا على  ا�شتثمارها يف هذا املجال ومبا ينعك�ص  التي ميكن  الغنية 

الطلبة وبالتايل على ال�شباب الأردين.
التكن�ل�جيا  ونقل  البتكار  عمادة  احلنطي  زار  اللقاء،  نهاية  ويف 
لأبرز  ملخ�شا  ال�ش�اورة  ن�شال  الدكت�ر  عميدها  قدم  حيث  والريادة، 

مهامها ودورها يف ن�شر ثقافة الريادة يف اجلامعة واملجتمع.

 إنشاء كلية لغات أجنبية 

في جامعة آل البيت
  المفرق  

اإن�شاء  عن  ال�شم�ر،  هاين  الدكت�ر  البيت  اآل  جامعة  رئي�ص  اأعلن 
كلية للغات الأجنبية يف اجلامعة لت�فري تخ�ش�شات تطبيقية حتتاجها 

الأ�ش�اق املحلية واخلارجية.
اجلامعة  اهتمام  الثنن،  الي�م  عقده،  �شحفي  م�ؤمتر  خالل  واأكد 
وعاملياً،  وعربياً  حملياً  مطلباً  اأ�شبحت  فريدة  وتخ�ش�شات  بربامج 
اخلريجن  ون�عية  الربامج  ج�دة  على  خططها  يف  تركز  اأنها  م�ؤكدا 
يف  واحلداثة  التط�ر  م�شتجدات  مل�اكبة  الأجنبية  باللغات  والهتمام 
و�شعت  الأجنبية  اللغات  كلية  اأن  اإىل  ال�شم�ر  واأ�شار  كافة.  املجالت 
والعربية  املحلية  اجلامعات  مع  بالتعاون  طم�حة  وخططا  برامج 
والعاملية واملنظمات الدولية لت�فري كفاءات وك�ادر تدري�شية لإجناح 

اأهداف الكلية وم�شريتها املقبلة.
بدوره،  الدكت�ر حممد اخلطيب،  الأجنبية  اللغات  كلية  وقال عميد 
الكلية،  اإن�شاء  على  وافق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  جمل�ص  اإن 
م�شريا اإىل ا�شتحداث اأربعة اأق�شام فيها، وهي اللغة الجنليزية واآدابها، 

والفرن�شية، والإ�شبانية، الإيطالية.
اللغة  ق�شم  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  جميع  اأن  واأو�ييشييح 
وماليزيا  وا�شرتاليا  وبريطانيا،  اأمريكا،  من  خريج�ن  هم  الجنليزية، 
هم  الأوروبية  اللغات  اأق�شام  يف  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  والهند، 

خريج�ن من فرن�شا، واإ�شبانيا واإيطاليا.
لت��شعة  وتعين  ابتعاث  خطة  هناك  �شيك�ن  باأنه  اخلطيب  واأكييد 
الأق�شام، وخطة لإن�شاء برامج لغ�ية تطبيقية مثل الرتجمة التطبيقية 
اإىل  الرقمي،  والإعييالم  اللغات  ،و  ال�شياحة  جمال  يف  الفرن�شية  واللغة 
تبادل  برامج  اإقامة  اأجل  من  اأجنبية  جامعات  مع  اتفاقيات  عقد  جانب 
يف  واحدًا  درا�شياً  ف�شاًل  يعي�ص  اأن  خاللها  من  الطالب  ي�شتطيع  طالبي 

البلد الناطق يف اللغة التي يتعلمها.

المفرق 

 ، الييبيييييت  اآل  اأطييلييقييت جييامييعيية 
املحلي  واملجتمع  اجلامعة  ائتالف 
للعمل  عبداهلل  بن  احل�شن  جلائزة 
رئي�ص  نييائييب  بييرعيياييية  الييتييطيي�عييي 
والتخطيط  لييلييجيي�دة  اجلييامييعيية 

الدكت�ر ب�شام املحا�شنة.
بح�ش�ر  الطييالق  حفل  وجييرى 
وع�ش�  والتنفيذ  املتابعة  مييدييير 
بن  احل�شن  جييائييزة  يف  التحكيم 
التط�عي  للعمل  العهد  ويل  عبداهلل 
وممثلي  امل�شاعدة  جهاد  الدكت�ر 
وال�شعبية  اليير�ييشييمييييية  الييهيييييئييات 

والأهلية والتط�عية يف املفرق.
اآل  جامعة  اأن  املحا�شنة  واأكييد 
العمل  لدعم  ذراعيها  تفتح  البيت 
مبيناً   ، املجتمع  وخدمة  التط�عي 
لن تدخر جهدًا يف دعم  اأن اجلامعة 
مع  التط�عي  والعمل  اجلائزة  هذه 
الدكت�ر  وقييدم  املحيط.  املجتمع 
امل�شاعدة �شرحاً م�جزًا عن اجلائزة 
التي اأطلقها �شم� الأمري احل�شن بن 
 2021 يف  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل 

وذلك خالل الحتفال بالي�م العاملي 
جه�د  حييفييز  بييهييدف  للمتط�عن، 
ثقافة  وتعزيز  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد 
خلدمة  املتميز  التط�عي  العمل 
وطنية  جييائييزة  لتك�ن  املجتمع، 
التط�عي،  بالعمل  متخ�ش�شة 

التي  وامل�ؤ�ش�شات  الأفييراد  وتكرمي 
املجتمعية  التنمية  م�شرية  تدفع 
مب�ش�ؤوليتها  وتييقيي�م  امل�شتدامة 

الأخالقية يف بناء املجتمع.
اأو�شحت مدير مركز  من جهتها 
الدكت�رة  املجتمع  وخدمة  تنمية 

من  ي�شعى  املركز  اأن  تليالن  عبري 
املحلي  املجتمع  مع  الت�شبيك  خالل 
اأخالقي  كعمل  التط�ع  تقدمي  اإىل 
اأن هذه اجلائزة  اإىل  واإن�شاين، لفتة 
امل�ؤ�ش�شي  العمل  على  لت�ؤكد  جاءت 

وتنظيم العمل التط�عي.

آل البيت تطلق ائتالف الجامعة 
والمجتمع لجائزة الحسين بن عبداهلل

إربد 

 ناق�ص اجتماع عقد، بغرفة جتارة اربد، اآلية 
النت�شار  من  باحلد  املتعلقة  الإجييراءات  تنفيذ 
الع�ش�ائي للب�شطات يف مدينة اإربد واأثرها على 

حركة املرور.
ل  اإنه  العت�م،  ر�ش�ان  اإربييد  حمافظ  وقال 
واإعطائها  الب�شطات  �شرعنة  حييال  بيياأي  يج�ز 
�ش�ابط،  دون  ومتددها  ت��شعها  جتيز  �شبغة 
الع�ش�ائي  لييالنييتيي�ييشييار  احلييليي�ل  اأن  مييي�ؤكيييدا 
اأن  التجاري يجب  ال��شط  للب�شطات، ل�شيما يف 
التغ�ل  ومتنع  الأطييراف  جميع  م�شالح  تراعي 
بها  ال�شماح  وعييدم  والأر�شفة،  ال�ش�ارع  على 
اإل يف حدود ومعايري معينة لتبقى م�شدر رزق 

للعديد من العائالت.
من  والب�شطات  الأ�ييشيي�اق  تنظيم  اأن  وبيين 
مهام البلدية بالدرجة الأوىل بالتعاون مع غرفة 
الإدارية  احلاكمية  دور  يقت�شر  فيما  التجارة، 
ذلك،  منها  يطلب  عندما  التنفيذي  اجلانب  على 
م�شريا اإىل اأن جلنة ال�شحة وال�شالمة العامة يف 
املحافظة �شيك�ن لها دور مهم يف تنفيذ ومتابعة 

اإجراءات تنظيم الب�شطات يف الأ�ش�اق.
الأ�ش�اق  مراقبي  بتثبيت  العت�م  وطالب 
مع عنا�شر من نقطة �شرطة البلدية يف ال�ش�ارع 
حتى  ال�شباح  من  التنظيم  بحملة  امل�شتهدفة 
حث  الييذي  ال�قت  يف  جناحها،  ل�شمان  امل�شاء 
فيه على �شرورة اإيجاد اأ�ش�اق �شعبية منا�شبة 

قريبة من اأماكن الن�شاط التجاري.
الدكت�ر  الكربى  اإربييد  بلدية  رئي�ص  وقييال 

نبيل الك�فحي، اإن احلملة التي انطلق الثالثاء، 
ت�شتهدف عددا من ال�ش�ارع يف ال��شط التجاري، 
بيين اخلييطيياب،  املييتيينييبييي، وعييميير  �ييشييارع  منها 

والها�شمي، وال�شينما، وحميط �ش�ق البخارية.
ب�شطة   500 على  يزيد  ما  ر�شد  اإىل  واأ�شار 
وعربة يف هذه املناطق، ق�شم منها يع�د لتجار يف 
هذه ال�ش�ارع وعدد منها يع�د لنف�ص ال�شخ�ص، 
الر�شيف  على  العييتييداءات  حجم  اأن  اإىل  لفتا 
املبالغة  نتيجة  كبري  املناطق  هذه  يف  وال�شارع 
عن  اأحيانا  ط�لها  يزيد  التي  الب�شطة  حجم  يف 
حركة  يربك  وهيي�  مييرت،  عيين  وعر�شها  مرتين 
املرور و�شري امل�شاة. واأكد الك�فحي اأن ال�شماح 
باإقامة الب�شطات يف هذه ال�ش�ارع �شيك�ن �شمن 
لنف�ص  اأكرث من ب�شطة  معايري منها: عدم وج�د 
ال�شخ�ص، وحجمها، وعدم عر�شها ب�شائع تباع 

يف املحال التجارية.
مراقبي  ت�زيع  اإىل  �شي�شار  اأنه  اإىل  واأ�شار 
نقطة  من  باإ�شناد  فييرق  ع�شرة  على  الأ�ييشيي�اق 
املعايري،  بهذه  اللتزام  ل�شمان  البلدية  �شرطة 
م�ؤكدا يف ال�قت نف�شه اإىل اتخاذ اإجراءات حازمة 

بحق املخالفن لهذه املعايري.
ب��شع  ي�شمح  ليين  اإنيييه  الييكيي�فييحييي  وقيييال 
ال�ش�ئية  والإ�شارات  ال�ش�ارع  بحرم  الب�شطات 
ال�ش�ق ل يحتمل  اأن  واحل�اف املرورية، مبينا 
هذا العدد من الب�شطات، واأن تنظيمها للحد من 
اأرزاق  قطع  ل  للب�شطات  الع�ش�ائي  النت�شار 

النا�ص.
يك�ن  ليين  الب�شطات  تنظيم  اأن  اإىل  ولفت 

ب�شطة يف  اآلف  اأكرث من 10  انت�شار  اإزاء  �شهال، 
�ش�ارع اإربد، م�شددا على اأن تنظيمها واحلد من 
انت�شارها اأ�شبح �شرورة تقت�شيها امل�اءمة بن 
م�شالح جميع الأطراف من جهة، وعدم ت�شكيل 

ازدحامات مرورية يف النقاط ال�شاخنة.
ال�ش�حة  حممد  التجارة  غرفة  رئي�ص  وكان 
اأكيييدوا  اإدارتيييهيييا،  اأعيي�ييشيياء جمل�ص  وعيييدد ميين 
�شرورة الإ�شراع بتنفيذ حملة مت�ا�شلة لتنظيم 
للتجار  مناف�شه  يجعلها  ل  ب�شكل  الب�شطات، 

الذين ترتتب عليهم التزامات مالية و�شريبية.
مطابقة  عييدم  مييراعيياة  اأهييمييييية  اإىل  ودعييي�ا 
للم�ج�د  الب�شطات  على  املعرو�شة  الب�شائع 
دخ�ل  تعيق  ل  واأن  التجارية،  املحال  داخييل 

الزبائن اإىل املحال.
هزاع  العميد  اإربد  �شرطة  مدير  اأكد  بدوره، 
جه�د  لإ�شناد  م�شتعدة  املديرية  اأن  الط�رة، 
الأ�ييشيي�اق  بتنظيم  املعنية  واجلييهييات  البلدية 
واحلد من النت�شار الع�ش�ائي للب�شطات، ووعد 
ب��شع دورية �شرطة ثابتة يف ال��شط التجارية 
على  الرقابة  بت�شديد  وطييالييب  الغاية،  لهذه 
الذروة املرورية  الأ�ش�اق خ�ش��شا يف �شاعات 

مع نهاية دوام امل�ظفن.
الب�شطات  ترحيل  على  املجتمع�ن  وت�افق 
اخلارجية  الييعيييييادات  مييداخييل  على  املنت�شرة 
الأمرية  وم�شت�شفى  رحمة،  الأمرية  وم�شت�شفى 
وتفريغ  ال�شارع،  من  الي�شرى  اجلهة  اإىل  بديعة 
اأن  خ�ش��شا  ال�شري  حلييركيية  اليمنى  اجلييهيية 

ال�شارع باجتاه واحد.

الزرقاء 

العلمي  الي�م  فعاليات  انطلقت 
اجلامعة  يف  الييطييب  لكلية  الأول 
اجلمعية  مع  بالتعاون  الها�شمية 
الطبية ال�ش�رية الأمريكية )�شامز( 
اجلمعية  ميين  اأطييبيياء  ومب�شاركة 

ومركز احل�شن لل�شرطان.
الدكت�ر  الطب  كلية  عميد  واأكد 
حممد الق�شاة اأهمية الأيام العملية 
ل  الطب،  طلبة  فيها  يتفاعل  التي 
�شيما ال�شنة ال�شاد�شة مع الأطباء يف 
منظمات  يف  الأطباء  خا�شة  امليدان 
تعمل  التي  العاملية  الطبية  الإغاثة 
مع الالجئن والفقراء ويف اخلط�ط 
الأمامية يف مناطق الأزمات يف دول 

وتخفيف  الأرواح  لإنييقيياذ  عيييدة، 
�شامز  مهمة  رئي�ص  وقال  املعاناة. 
الدكت�ر  الثاين  كان�ن  ل�شهر  الطبية 
الي�م  �شعداء  اإننا  اأتا�شي،  با�شل 
لتحقيق  الها�شمية؛  اجلامعة  يف 
ون�شر  الإيجابي  التفاعل  يف  هدفنا 
اأطييبيياء  الييطييب،  بيين طلبة  اليي�عييي 
الي�م  يف  امل�شاركة  اأن  مبيناً  الغد، 
�شامز  مهمة  �شمن  تيياأتييي  الطبي 
الطبية ل�شهر كان�ن الثاين احلايل يف 
بال�شراكة  اأردنية،  حمافظات  ت�شع 
الجتماعية  التنمية  وزارتيييي  مع 
وال�شحة وامل�شت�شفى ال�شت�شاري، 
ال�ليات  من  متط�عن  مب�شاركة 
املييتييحييدة الأميييريكييييييية وفييرنيي�ييشييا 

والك�يت والأردن.

كلية الطب والسورية األميركية الطبية 
يعقدان اليوم العلمي األول

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد 

لقاءان تعريفيان بالطفيلة حول جائزة الحسين 
بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

الطفيلة 

الطفيلة،  حمافظة  �شباب  مديرية  عقدت 
لقاء تعريفيا، عرب تطبيق الزووم ح�ل جائزة 

احل�شن بن عبداهلل الثاين للعمل التط�عي.
ال�شباب  من  ملجم�عة  اآخر  لقاء  عقد  كما 
واملهتمن  املبادرات  اأ�شحاب  من  وال�شابات 
نادي  بقاعة  املحافظة  يف  التط�عي  بالعمل 

الطفيلة.
�شباب  مدير  بح�ش�ر  اللقاءان،  وت�شمن 
التعريف  اخلييي�اليييدة،  اأ�ييشيياميية  املييحييافييظيية 
ور�شالتها  ومبادئها،  وروؤيتها،  باجلائزة، 
التط�عي،  العمل  ثقافة  ن�شر  يف  الت��شع  يف 

تطبيق  ميين  وامل�ؤ�ش�شات  الأفيييراد  ومتكن 
ومبادراتهم  م�شاريعهم  يف  التميز  معايري 
ون�شر  املتميزين  وتقدير  وحتفيز  التط�عية، 

ق�ش�ص جناحهم.
ال�شباب  اإ�شراك  �شرورة  اخل�الدة  واأكد 
التط�عي،  العمل  مبييبييادرات  الت�شجيل  يف 
ثقافة  تعزيز  اإىل  تهدف  اجلائزة  اأن  اإىل  لفتاً 
واجلماعات  الأفييراد  جه�د  وتقدير  التط�ع، 

وامل�ؤ�ش�شات امل�شاركة يف العمل التط�عي.
الأفيييراد  ت�شتهدف  اجلييائييزة  اأن  وبيين 
املجالت  وامل�ؤ�ش�شات واجلماعات، يف جميع 
والثقافية  والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية 

والبيئية وال�شياحية، والريادية.

ور�شالتها  اجلائزة  روؤييية  اأن  اإىل  واأ�شار 
خلدمة  التط�عي  بالعمل  التميز  يف  تتمثل 
العمل  ثقافة  ن�شر  يف  والت��شع  املجتمع، 
وامل�ؤ�ش�شات  الأفييييراد  ومتييكيين  التط�عي 
م�شاريعهم  يف  التميز  معايري  تطبيق  ميين 

ومبادراتهم التط�عية.
ولفت اخل�الدة اإىل اأن عملية تقييم طلبات 
املمار�شات  لأف�شل  تخ�شع  للجائزة  الرت�شح 
داعيا  اجل�ائز،  تقييم  جمال  يف  بها  املعم�ل 
يف  والت�شجيل  للم�شاركة  ال�شباب  حتفيز  اإىل 
 28 حتى  الت�شجيل  �شي�شتمر  حيث  اجلائزة، 
�شباط املقبل، وعرب امل�قع الر�شمي للجائزة.

جامعة الشرق األوسط تحصل على اعتماد 
التعليم العالي السعودي لجميع برامجها

 عّمان 

العايل  التعليم  اعتماد  على   ، الأو�شط،  ال�شرق  جامعة  ح�شلت 
يف اململكة العربية ال�شع�دية جلميع برامج اجلامعة )البكال�ري��ص 
الربامج  خييالل  من  والييدكييتيي�راه  واملاج�شتري،  العايل،  والدبل�م 

امل�شرتكة وامل�شت�شافة مع اجلامعات الربيطانية(.
جامعة  اأول  ُتعد  فاإنها  اجلامعة،  عن  �شحفي  بيان  وبح�شب 
جامعات  مع  وتقنية  تطبيقية  براجمية  �شراكات  جتمعها  اأردنية 
وزارة  خطة  ،وفق  ت�شعى  اجلامعة  اأن  م�شيفاً  عريقة،  بريطانية 
العرب  الطلبة  ا�شتقطاب  اإىل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
والعاملية  ال�طنية  العتماد  متطلبات  حتقيق  خالل  من  والأجانب 
للدول كافة، مبا يظهر معايري التجربة الأكادميية املتقدمة، وحالة 
التعليم اجلامعي املتط�رة، وكفاءة الربامج اجلامعية، وم�شت�ى 

البيئات اجلامعية الرائدة.

  شباب مأدبا تواصل التعريف بجائزة الحسين 
بن عبداهلل الثاني للعمل التطوعي

 مأدبا 

التعريف  جل�شات  عقد  ماأدبا،  حمافظة  �شباب  مديرية  وا�شلت 
جل�شتها  بعقد  التط�عي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شن  بجائزة 
الي�م يف جمعية مليح اخلريية لروؤ�شاء اجلمعيات اخلريية يف ل�اء 
تنمية  ومدير  مليح  ق�شاء  ومدير  الل�اء  مت�شرف  بح�ش�ر  ذيبان 

ذيبان ورئي�ص احتاد اجلمعيات يف ماأدبا.
املتمثلة  روؤية ور�شالة اجلائزة  ماأدبا عن  �شباب  وحتدث مدير 
يف التميز بالعمل التط�عي خلدمة املجتمع الأردين والت��شع يف ن�شر 
تطبيق  من  وامل�ؤ�ش�شات  الأفييراد  ومتكن  التط�عي،  العمل  ثقافة 

معايري التميز يف م�شاريعهم ومبادراتهم التط�عية.
ودور  التط�عي  العمل  اأهمية  اىل  ماأدبا  تنمية  مدير  واأ�ييشييار 
اجلمعيات يف جمالت العمل التط�عي واأهمية امل�شاركة يف اجلائزة.
بدوره اختتم مت�شرف ذيبان احل�ار بدع�ته ملختلف اجلمعيات 
كافة  لدعم  املت�شرفية  وجاهزية  اجلائزة  رابييط  على  بالت�شجيل 

املبادرات وامل�شاريع التط�عية التي تخدم املجتمع.

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبداهلل 
الثاني للعمل التطوعي في لواء الكورة

 إربد 

 نظم مركز �شابات دير اأبي �شعيد بل�اء الك�رة يف اإربد، جل�شة 
تعريفية بجائزة احل�شن بن عبداهلل الثاين للعمل التط�عي.

لروؤية  اجلل�شة  خالل  ال�شريدة،  دميا  املركز،  مديرة  وعر�شت 
�شرورة  م�ؤكدة  فيها،  الت�شجيل  واآلية  ور�شالتها  اجلائزة  واأهداف 
اإ�شراك ال�شباب للمبادر يف العمل التط�عي لأهمية اجلائزة يف تعزيز 

ثقافة التط�ع.
واأ�شارت اإىل اأهداف اجلائزة املتمثلة يف حتقيق التميز يف العمل 
بن  التط�ع  ثقافة  ن�شر  يف  والت��شع  املجتمع،  خلدمة  التط�عي 
يف  التميز  معايري  تطبيق  من  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  ومتكن  الأفراد، 

م�شاريعهم ومبادراتهم التط�عية.
وا�شتملت اجلل�شة على التعريف بفئات اجلائزة �شمن الأعمال 
التقدم  وجمييالت  وامل�ؤ�ش�شية،  واجلماعية،  الفردية  التط�عية 
والتدريبية  والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية  ومنها  للجائزة 
وال�شياحية  البيئية  جانب  اإىل  والثقافية،  والفنية  والريا�شية 

والريادة والبتكار.

الرصيفة: حملة إلزالة البسطات 
المخالفة بمخيم حطين

 الرصيفة 

نفذت جلنة ال�شالمة العامة يف مت�شرفية ل�اء الر�شيفة، حملة 
الب�شطات  بها  تت�شبب  التي  والعتداءات  املخالفات  على  وا�شعة 
حطن  خميم  يف  الرئي�شي  ال�ش�ق  منطقة  يف  املتج�لن  والباعة 
بهذا  ال�شكاوى  من  عدد  ورود  بعد  احلملة  هذه  جاءت  بالر�شيفة. 
احلك�مية/املن�شة  ال�شكاوى  ادارة  نظام  خالل  من  اخل�ش��ص 
اللكرتونية. وبن مت�شرف الل�اء حمي الدين العدوان يف ت�شريح 
�شحفي، اأنه مت الك�شف على امل�قع ح�شب بن�د ال�شكاوى بالتعاون 
خدمات  حت�شن  وجلنة  العام  والأمن  الر�شيفة  بلدية  مندوبي  مع 
حركة  تعيق  والتي  املخالفة  الب�شطات  ازالة  على  والعمل  املخيم 

ال�شري للمركبات وامل�اطنن.
واأ�شاف انه مت التنبيه على ا�شحاب الب�شطات املخالفن بعدم 
عمل  اأن  اىل  لفتا  القان�نية،  امل�شاءلة  طائلة  حتت  املخالفة  تكرار 
اللجنة م�شتمر لالأيام الثالثة املقبلة، يف نف�ص امل�قع للتاأكد من انهاء 

املعيقات كافة .
ودعا العدوان الباعة املتج�لن اىل عدم تكرار املخالفات واإعاقة 

حركة املركبات وامل�اطنن اثناء ممار�شة عملهم.

تنفيذي عجلون يبحث 
معيقات إنجاز المشاريع 

 عجلون 

التي  املعيقات  اأبرز  عجل�ن،  ملحافظة  التنفيذي  املجل�ص  بحث 
عجل�ن،  حمافظ  واأكييد  امل�شاريع.  من  عدد  يف  العمل  �شري  ت�اجه 
املتابعات  اأهمية  الجتماع،  تروؤ�شه  خالل  ال�شريف،  قبالن  الدكت�ر 
امل�شتمرة من قبل جميع الدوائر وامل�ؤ�ش�شات املعنية من اأجل اإجناز 
امل�شاريع التي تنفذ، واإيجاد حل�ل للمعيقات، واأ�شباب تعرثها وفق 

الإمكانات خلدمة امل�اطنن وحتقيق التنمية.
لت�شريع  وبرامج  خطط  وو�شع  والتعاون،  التن�شيق  اإىل  ودعا 
املجالت،  خمتلف  يف  املحافظة  ب�اقع  للنه��ص  امل�شاريع  اإجنيياز 
م�شريا اإىل عقد اجتماع �شهري للمجل�ص التنفيذي لل�ق�ف على ن�شب 
اإجناز امل�شاريع. بدوره، قال رئي�ص جمل�ص املحافظة، عمر امل�مني، 
اإن ن�شبة الإجناز يف امل�شاريع املنفذة و�شلت اإىل 85 باملئة، م�شريا 
احلايل  للعام  خم�ش�شاتها  ترحيل  نتيجة  بع�شها،  تنفيذ  تعرث  اإىل 

لعدم اكتمال اإجراءات طرح العطاءات.
اأدرجت  دينار  ملي�ن   8.7 نح�  تكلفتها  م�شروعا   97 اأن  وبن 
�شمن امل�ازنة للعام احلايل، �شتتم املبا�شرة بتنفيذ اأكرب جزء منها، 
وخمتلف  املجل�ص  بن  والت�شاركية  التن�شيق  زيادة  اأهمية  م�ؤكدا 

ال�زارات املعنية للت�شريع بطرح عطاءات امل�شاريع.
نقل  اأهمية  الر�شمية  الييدوائيير  مييدراء  من  عييدد  اأكييد  بييدورهييم، 
وزيادة  امل�شاريع،  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الدوائر  ملدراء  ال�شالحيات 
امل�شاريع  مناقالت بن  واإجراء  املحافظة،  املخ�ش�شات من جمل�ص 

ذات الأول�ية.
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Experts: ICT sector will have 
largest share in New City project

Aqaba cruise ship 
terminal opens

Conference held to follow up on 
Transforming Education Summit

Jordan offers condolences to Algeria 
over victims of  helicopter crash

Scores of  extremist settlers 
storm Al-Aqsa Mosque

EMRC liCEnsEs 2,000 EV ChaRging MEtERs
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Aqaba
 Deputizing for 

Prime Minister Bisher 
Khasawneh, Deputy Prime 
Minister and Minister 
of Local Administration 
Tawfiq Krishan Monday 
inaugurated a cruise ship 
station in Aqaba during 
a ceremony attended by 
United Arab Emirates 
ambassador to Jordan 
Sheikh Khalifa bin 
Muhammed bin Khalid Al 
Nahyan.

The ceremony 
coincided with the 
docking of the cruise ship 
MSC Splendida with over 
2,000 tourists on board.

The new Aqaba cruise 
ship teminal is the first 
of five mega strategic 
ventures in the pipeline 
between the Abu Dhabi AD 
Ports Group, a world-class 
ports, logistics and trade 
operator and the Aqaba 
Development Company to 
boost the tourism, logistics 
and transport sectors in 
the port city.

Krishan and the envoy 
listened to a briefing by 
Managing Director and 

CEO of AD Ports Group, 
Mohamed Juma Al Shamsi, 
on the various facilities and 
services provided by the 
terminal to meet the needs 
of foreign tourists arriving 
in the Kingdom.

The opening ceremony 
was attended by Chairman 
of the Aqaba Special 
Economic Zone (ASEZ) 
Board of Commissioners 
Nayef Al-Fayez, Aqaba 
Development Company 

CEO Hussein Safadi and 
other officials.

As part of the 
agreement with the Aqaba 
Development Company, 
AD Ports Group will 
develop, manage and 
operate the Cruise Ship 
Terminal for passengers 
on board cruise ships 
who look to visit such 
attractions as Aqaba, Petra 
and Wadi Rum.

More than 50 ships are 

scheduled to dock at the 
Aqaba Cruise Terminal 
over the next four 
months, bringing tens of 
thousands of visitors to 
the destination, known 
for its warm and sunny 
winter weather. The UAE 
ambassador said that the 
cruise ship terminal is one 
of the fruits of cooperation 
and strategic partnership 
between his country and 
Jordan.

Jerusalem
 Dozens of Jewish extremist 

settlers early Tuesday stormed 
Al-Aqsa Mosque / Haram al-
Sharif compound in occupied East 
Jerusalem.

A statement by the General 
Islamic Endowments Department 
in Jerusalem said that the settlers 

carried out today’s raids through al-
Magharebah Gate under the heavy 
protection of Israeli police.

"The settlers toured the mosque’s 
yards and provocatively performed 
Talmudic rituals, while Muslim 
worshipers and Al-Aqsa guards 
peacefully confronted them," it 
added.

Amman
 The Energy and Minerals 

Regulatory Commission 
(EMRC) has so far licensed 
2,000 electric vehicle (EV) 
charging meters, in addition 
to 41 public and 13 private 
charging station, according 
to EMRC Chairman Ziyad 
Saaida.

His remarks came during 
the opening ceremony of an 
EV charging station workshop 
hosted by the United States 
Agency for International 
Development (USAID) 
and attended by ministries 
and national institutions on 
Tuesday.

He said there are several 
charging station licensing 
applications pending 
approval, adding that the 
EMRC had issued regulations 
for charging station 

activities and set tariffs and 
commissions for operating 
stations.

Saaida pointed out that the 
commission required all new 
gas stations to offer electric 
vehicle charging service as a 
requirement for obtaining a 
license.

He thanked USAID for 
launching the Jordan Energy 
Sector Capacity Building 
Activity (ESCB), carried out 
by Deloitte, which mainly 
focuses on the regulatory 
aspect.

The workshop, which 
was held as part of the 
ESCB, focused on drafting 
legislation for electric vehicle 
(EV) charging stations and 
encouraging the private sector 
to invest in this new economic 
activity in order to promote 
sustainable development.

Amman
 The Information 

and Communications 
Technology (ICT) sector 
will have the largest share 
in the New City project due 
to its potentials, according 
to sector Experts and 
specialists.

In interviews with 
Petra, they said adopting 
an integrated urban model 
in the mega project with a 
modern infrastructure will 
ensure the provision of 
necessary quality services, 
adding that the New City 
will positively impact 
the economy as it creates 
jobs and attracts foreign 
and local investments, 
businessmen and talents.

The ICT sector will 
have the biggest share 
in the establishment of 
the New City due to its 

large potential, given 
the fact that it will be a 
modern, smart city like 
those in world countries, 
especially with the 
global trend towards 
artificial intelligence, said 
Haitham Rawajbeh, ICT 
sector representative at 
the Jordan Chamber of 
Commerce.

He pointed out that 
Jordanian ICT companies 
have the capabilities and 
expertise that qualify them 
to participate in providing 
the kind of services the 
new city needs, and 
employ international 
expertise in this domain.

Rawajbeh said that 
the introduction of 5G 
communication services 
will help plans for 
digital transformation, 
automation of services 

and smart buildings.
Nidal Bitar, CEO of 

the Association of ICT 
Companies "Int@j", 
called for spending to 
revamp the education 
system from primary 
school to university, 
stressing that education 
is the real investment 
that reflects positively on 
achieving comprehensive 
development.

Modern technologies 
do not need new buildings, 
but rather qualified and 
trained manpower to 
facilitate their use by 
citizens, he added.

Head of the Association 
for Mobile Investors 
(Vision), Ahmad 
Alloush, said the New 
City will be built in 
line with engineering 
computer systems taking 

into account the designs 
and services along with 
the integrated smart cities 
model, introducing 5G 
communication services 
and the prospect of 
further development in 
the coming years.

Hani ElBatsh, an expert 
and technical consultant 
in the artificial intelligence 
and future foresight, 
said the New City will 
enhance the technology, 
manufacturing and 
services industries, as 
the smart city will be 
a more livable place 
for a sustainable and 
prosperous society, as 
new cities use technology 
and data to better manage 
resources, such as energy 
and water, and provide 
better transport and 
healthcare services.

Amman
 A conference was held on Tuesday 

to outline Jordan's commitment to 
the United Nations Transforming 
Education Summit and its outcomes, 
held last year in response to a global 
crisis in education.

The "Post Transforming 
Education Summit" Conference 
was held through the support of 
the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) and the United Nations 
Children's Fund (UNICEF) to mark 
the International Day of Education.

During the opening ceremony, 
Minister of Education Azmi 
Mahafzah said education is a 
fundamental human right due 
to its "unique ability to develop 
knowledge, behavior, and values 
needed in communities to build a 
just, sustainable, and prosperous 
future."

Jordan's commitment came as 
part of a response to the global post-
pandemic education crisis regarding 
equality, comprehensiveness, and 
quality, he added, indicating the 
need to renew global financial and 
political commitment to education 
and forge ahead with achieving the 
fourth Sustainable Development 

Goal (SDG 4), which aims to ensure 
inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong 
learning opportunities for all.

For his part, UN Resident 
Coordinator a.i. Dominik Bartsch 
noted the need for new education 
systems that enable youth and 
children to reach their full potential.

The conference was attended 
by around 80 participants from 
public and private organizations, 
development partners, civil society 
organizations, and young men 
and women, where a statement 
of Jordan's commitment to SDG 
4 was delivered. The participants 
discussed doubling efforts and 
attracting more partnerships to 
support Jordan in carrying out these 
commitments and putting them into 
action.

Jordan's commitments to the 
summit include the generalization 
of phase two of kindergarten, 
providing a safe and enabling 
education environment with 
special care for children most likely 
to be excluded from education, 
adopting preventive measures for 
potential crises, and increasing 
investment in information 
management systems.

Amman
Jordan on Tuesday expressed 

its deepest condolences to the 
government and people of Algeria 
for the victims of a military 
helicopter crash during a training 
mission Monday evening.

In a statement, the Ministry of 
Foreign Affairs and Expatriates 
expressed the Kingdom's sympathy 
with Algeria, expressing its 
condolences to the victims' families 
and wished the injured a speedy 
recovery.
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King receives israeli PM, stresses 
need to resPect historical, legal 

status quo in al aqsa Mosque

Princess Muna attends 15th founding anniversary 
of  Health Care Accreditation Council

IEC chairman, EU ambassador 
discuss political participation

Agreement signed to upgrade 
Zara-Ma’in water station

Algeria: Military helicopter 
crashes; no survivors

Burkina Faso gives French forces 
month to leave the country

EU says burning Quran in Sweden 
'incompatible with our values'
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Amman
 His Majesty King 

Abdullah on Tuesday 
received Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu in Amman.

King Abdullah stressed 
the importance of 
respecting the historical 
and legal status quo in Al 
Aqsa Mosque/Al Haram 
Al Sharif.

His Majesty stressed the 
need to maintain calm and 
cease all acts of violence, 
in order to pave the way 
for a political horizon for 
the peace process, calling 
for an end to any measures 
that could undermine 
peace prospects.

The King reaffirmed 
Jordan’s steadfast position 
in support of the two-state 

solution, which guarantees 
the establishment of an 
independent Palestinian 
state on the 4 June 1967 
lines, with East Jerusalem 
as its capital, living side 
by side with Israel in peace 
and security.

Discussions also covered 
bilateral ties and the need 
for the Palestinian people 
to benefit from economic 

and regional projects.
Deputy Prime Minister 

and Foreign Minister 
Ayman Safadi, Director of 
the Office of His Majesty 
Jafar Hassan, General 
Intelligence Department 
Director Maj. Gen. 
Ahmad Husni, and the 
accompanying Israeli 
delegation attended the 
meeting.

Amman
The Ministry of Water and 

Irrigation signed an agreement 
with a local contracting company 
to upgrade the Zara Ma'in/Sweimeh 
water station.

Under the USAID-funded 
agreement, a -1,000cubic-meter 
water reservoir and an alternative 
water pipeline worth 1.8$ 
million will be built to ensure the 
sustainability of water supply from 
the pumping station to other areas, 
improving the performance and 
efficiency of water resource use 
and the infrastructure of the water 
supply system.

The project is expected to be 
completed within a period not 
exceeding 6 months.

The Zara station, which has a 
capacity of 100,000 cubic meters per 
day, or 38 million cubic meters per 
year, of drinking water, is one of the 
main systems for supplying water 
supplies to Amman, according to 
Minister of Water and Irrigation 
Muhammad Najjar.

He said that in coordination with 
USAID, the Ministry of Water is 
replacing the old pumps and adding 
a new one to each of the major 
stations to ensure the system's long-
term viability.

Amman
 Algerian authorities Monday 

announced that three soldiers were 
killed after the helicopter they were 
onboard crashed in Ain Defla. 

According to Algerian state television, 
the helicopter fell during a programmed 
training mission in the El-Attaf area in 
the state of Ain El-Defla, which led to 
the death of its crew.

Amman
The Burkina Faso government 

Monday announced the termination 
of its military agreement with France, 
which allows its forces to be present in 
Ouagadougou. According to Agence 
France-Presse, the government said 
in an announcement carried on 
national TV that its decision to ask 
France to withdraw its forces came 
from its desire for its armed forces 

to assume the task of defending 
the country with its keenness to 
continue obtaining support in the 
form of military equipment from 
Paris. Ouagadougou gave French 
forces a month to leave the country. 
President Emmanuel Macron 
said yesterday that he was waiting 
for "clarifications" from Burkina 
Faso regarding its request for the 
withdrawal of the French forces.

Amman
The EU Monday said that 

burning a copy of the Quran by a 
Swedish-Danish far-right leader 
in front of the Turkish embassy 
in Stockholm is incompatible 
with the values of the EU. "We 
are aware of the incident and 
the reaction of the Swedish 
authorities. Such actions are 
incompatible with the values on 
which the European Union was 

founded," said Johannes Barke, 
spokesman for the European 
Commission for Human 
Rights, at a press conference in 
Brussels. "We have said before 
that racism, xenophobia and 
hatred based on race, religion 
and colour have no place in the 
European Union, " Barke added. 
"The Swedish authorities need to 
look into this incident and take 
immediate action," he added.

AMMAN 
 Deputising for His 

Majesty King Abdullah, 
HRH Princess Muna on 
Monday attended the 
Health Care Accreditation 
Council's celebration of the 
15th founding anniversary, 
the Jordan News Agency, 
Petra, reported.

HH Prince Mired, 
Minister of Health Feras 
Al Hawari, Lower House 
Speaker Ahmad Safadi, 
the director general of the 
Royal Medical Services, 
and a large number of 
officials and directors 
of hospitals and various 
health institutions attended 
the event.

Hawari said that Jordan 
was able to become a 
role model in the field of 
improving the quality of 
health services and safety 
of patients, based on the 
royal vision to advance 
the health sector, develop 
and facilitate health 
procedures.

The minister added that 
the Ministry of Health has 
established programmes 
to improve the quality 
of services and safety of 
patients in its hospitals 
and health centres, 
which are spread across 
all governorates of the 
Kingdom, in cooperation 
with the council, a strategic 
partner of the ministry. 

The number of 

accredited hospitals 
affiliated with the ministry 
amounted to 15, in addition 
to 16 mammography 
units, while the number of 
centres, accredited by the 
council, reached 98, he 
said.

Two hundred health 
centres and six hospitals also 
applied for accreditation, 
in implementation of the 
Economic Modernisation 
Vision and the strategy of 
the Ministry of Health, he 
added.

Hawari stressed that 
the council contributed to 
improving the quality of 
health services provided by 
governmental and private 
health institutions, by 
applying international and 
national quality standards. 

Health Care 
Accreditation Council’s 
President and Chairman 
of the Board of Directors 

Said Darwazeh said that 
the council is a regional 
centre providing expertise 
and services related to 
the quality of healthcare 
services and patient safety. 

Darwazeh extended 
appreciation towards the 
efforts of the Ministry 
of Health and the Royal 
Medical Services for 
being keen on obtaining 
accreditation and applying 
required standards.

In a recorded speech, 
WHO Regional Director for 
the Eastern Mediterranean 
Ahmed Mandhari, lauded 
the efforts of the council 
in preparing policies to 
develop the health system 
in Jordan and the region, 
indicating that cooperation 
with the council is one of 
the priorities of the WHO 
to enhance health services 
in the region.

USAID Director in 

Amman Sherry Carlin 
said that the council was 
founded as a USAID 
project in 2003, adding 
that it stands today as an 
independent and impartial 
national institution, 
highlighting the need to 
continue cooperation with 
the council to enhance 
the various health services 
provided to patients.

Princess Muna 
honoured a group 
of accredited health 
institutions located in 
all governorates of the 
Kingdom, including 
hospitals, primary health 
care centres, medical 
laboratories, baby-friendly 
hospitals, mammography 
units, approved medical 
centres and clinics, 
in addition to veteran 
residents, employees of 
the council and donor 
institutions.

AMMAN 
 Chairman of the 

board of commissioners 
of the Independent 
Election Commission 
(IEC) Musa Maaytah on 
Monday acquainted EU 
Ambassador to Jordan 

Maria Hadjitheodosiou  
with the  most prominent 
roles of the commission. 
Talks covered the chambers 
of industry and commerce 
elections, and the recently 
updated electoral register 
to align with electoral law, 

according to the Jordan 
News Agency, Petra. 
On the commission's 
awareness and educational 
campaigns, he said that 
the IEC targets university 
students, which 
promotes political and 

partisan participation. 
Hadjitheodosiou   expressed 
the EU's keenness to 
support the IEC’s measures 
towards enhancing 
electoral integrity and 
popular participation in 
elections. 

LOCAL
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عربي ودولي  

وكاالت 

قال متحدث با�شم �شركة »راينميتال« 
ت�شلم  قد  ال�شركة  اإن  الأملانية  الدفاعية 
اإىل  القتالية  »لييييي�بييارد«  دبييابيية   139

اأوكرانيا »اإذا لزم الأمر«.
ال�شركة  با�شم  املتحدث  ت�شريحات 
دي  اإن  اآر  ملجم�عة  للدبابات  امل�شنعة 

الإعالمية:
 »راينميتال ميكنها ت�شليم 29 دبابة 

لي�بارد 2 اإيه 4 بحل�ل اأبريل اإىل ماي�.
اأخرى  دبابة   22 ت�شلم  قد  ال�شركة   
اأو  من الطراز نف�شه يف نهاية عام 2023 

اأوائل عام 2024.
 باإمكان ال�شركة اأي�شا ت�شليم اأوكرانيا 
88 دبابة لي�بارد 1 الأقدم، لكن من دون 

اإعطاء اإطار زمني حمتمل.
�شديدة  ل�شغ�ط  اأملانيا  وتتعر�ص 
�شمال  حلف  من  واأع�شاء  اأوكرانيا  من 
بتزويد  لل�شماح  ب�لندا،  مثل  الأطل�شي، 
ال�شنع،  اأملانية  لي�بارد  بدبابات  كييف 
الهج�م  ميي�اجييهيية  يف  دفيياعييهييا  لتعزيز 

الع�شكري الرو�شي.

اإنها لن تر�شل دباباتها  وتق�ل برلن 
وا�شنطن  فعلت  اإذا  اإل  اأوكييرانيييييا  اإىل 
ال�شيء ذاته مع دبابات اأبرامز اأمريكية 
ت�ؤكد  املتحدة  اليي�ليييات  لكن  ال�شنع، 
الت�شغيل  كلفة  ب�شبب  ذلييك  �شع�بة 

والتدريب وال�شيانة املرتفعة.
لكن يف حت�ل وا�شح مب�قف اأملانيا، 
اأنالينا بريب�ك،  قالت وزيرة اخلارجية 
ب�لندا  متنع  لن  حك�متها  اإن  الأحيييد، 
لي�بارد  الدبابات  اإر�ييشييال  حاولت  اإذا 

لأوكرانيا.
بييروكيي�ييشييل  اإىل  و�ييشيي�لييهييا  ولييييدى 
الإدلء  عن  بريب�ك  اأحجمت  الاإثنن، 
الك�شف  اأو  التعليقات،  ب�شاأن  بت��شيح 
عما اإذا كانت تتحدث نيابة عن احلك�مة 
باأكملها، وقالت اإنه من املهم بذل كل ما يف 

و�شعنا للدفاع عن اأوكرانيا«.
والإثييينييين قيييال رئييييي�ييص الييييي�زراء 
الب�لندي اإن حك�مته �شتطلب من اأملانيا 
امل�افقة على اإر�شال الدبابات لأوكرانيا، 

م�شيفا اأنها تعتزم اإر�شالها �ش�اء وافقت 
برلن اأم ل«.

لي�شت  لتفيا:  خارجية  وزييير  وقييال 

هناك اأي حجج مقب�لة للرف�ص الأملاين.
احل�ش�ل  يف  كييف  حك�مة  وترغب 
عييلييى اليييدبيييابيييات لخيييييرتاق اخلييطيي�ط 
الرو�شية، وا�شتعادة الأرا�شي خالل هذا 

العام.
وهيييييميينييت امليي�ييشيياأليية عييلييى اأحيييدث 
ح�ل  الغربين  احللفاء  بن  املناق�شات 
ينبغي  الييتييي  امليي�ييشيياعييدة  حييجييم ونييي�ع 

حل�ل  قييرب  مييع  لأوكييرانيييييا،  تقدميها 
الهج�م  لبداية  الأوىل  ال�شن�ية  الذكرى 

الرو�شي.

 وارسو

لإر�شال  م�شتعّدة  اأّنها  من  ب�لندا  حّذرت 
حّتى  اأوكرانيا  اإىل  الأملانية  لي�بارد  دّبابات 
واإن مل تكن برلن قد وافقت »بعد« على ذلك، 
يف وقت ي�شتّد فيه الطلب على هذه املدّرعات 
الرو�شية  للق�ات  للت�شّدي  كييف  جانب  من 
مكا�شب  حتقيق  ناحيتها  ميين  اأّكيييدت  التي 

ميدانية �شغرية.
 ويف هذا ال�شياق، قّرر الحّتاد الأوروبي 
الإثنن تخ�شي�ص 500 ملي�ن ي�رو اإ�شافية 
اأخرى  ي�رو  ملي�ن  و45  اأوكرانيا  لت�شليح 
دول  يف  اأوكرانية  ع�شكرية  وحدات  لتدريب 
اأع�شاء يف الحّتاد، بح�شب ما اأفادت م�شادر 

دبل�ما�شية.
الأملانية  احلك�مة  تبدو  جهتها،  ميين   
ثقيلة.  دّبابات  كييف  ت�شليم  ب�شاأن  منق�شمة 
�ش�لت�ص،  اأولف  الأملاين  امل�شت�شار  وي�اجه 
بهذا  قييرار  اتخاذ  ميييرتّددًا يف  يييزال  الييذي ل 
بعدما  ا  خ�ش��شً متزايًدا  �شغًطا  ال�شاأن، 
اأنالينا  الأملانية  اخلارجية  وزيييرة  اأعربت 
بريب�ك عن ا�شتعداد بالدها لل�شماح ل�ار�ش� 
باإر�شال هذه املدّرعات اإىل كييف رغم امتناع 

�ش�لت�ص عن التعليق على الأمر.
 ومب�جب القان�ن الأملاين، يت�ّجب على 
من  الإذن  طلب  اأملانية  اأ�شلحة  ميلك  بلد  كل 
الحتاد  خارج  دول  اإىل  اإر�شالها  قبل  برلن 

الأوروبي.
 والإثنن، قال رئي�ص ال�زراء الب�لندي 
�شحافين  اأميييام  م�رافي�شكي  ماتي��ص 
الق�شية  هييذه  لكّن  امل�افقة  هييذه  �شنطلب 
م�افقة  على  نح�شل  مل  اإن  م�شيفاً  ثان�ية، 
يف  بدباباتنا  اأوكرانيا  ف�شنزود  )الأمليييان( 
اأملانيا  اإطار حتالف �شغري، حتى ل� مل تكن 

من�شمة اإليه«.
ا�شتعدادها  عن  اأعلنت  التي  وب�لندا   
الطراز،  هييذا  من  دبابة   14 كييف  لت�شليم 
اأ�شارت اإىل اأّنها جتري مناق�شات مع نح� 15 

دولة بهذا ال�شدد. 
 ووفيييقييياً لييتييقييديييرات رئييييي�ييص اليييي�زراء 
 350 من  اأكييرث  متلك  اأملانيا  فيياإّن  الب�لندي 

يف   200 ونح�  الت�شغيل  قيد  لي�بارد  دبابة 
املخزون«. 

دّبابات  عييّدة  اأوروبييييية  جي��ص  ومتلك   
لأّنه  كبرية  ميزة  ي�شّكل  ما  وهذا  لي�بارد، 
الذخرية  على  احل�ش�ل  ي�شّهل  اأن  ميكن 

وقطع الغيار وتب�شيط ال�شيانة.
مدير  قييال  الب�لندي،  الإعيييالن  وُقبيل   
يرماك  اأندريه  الأوكرانية  الرئا�شة  مكتب 
اإىل دبابات  على تطبيق تلغرام نحن بحاجة 

- لي�ص 10 و20 بل مئات منها«.
 واأ�شاف الي�م، يجب اأن تك�ن كل دبابة 
لأّن  جبهتنا.  يف  م�ج�دة  القتال  على  قادرة 
اأوكرانيا.  جبهة  فقط  لي�شت  اجلبهة  هييذه 
احل�شارة  ت�اجه  حيث  معركة  �شاحة  اإنها 

م�شتنقعات التخّلف والهمجية«.
اأعلنت وزيرة اخلارجية  وم�شاء الأحد، 
م�شتعّدة  بالدها  اأّن  بريب�ك  اأنالينا  الأملانية 
لي�بارد  دّبابات  باإر�شال  لب�لندا  لل�شماح 
ب�شّدة على �شرورة  التي ت�شّر  اأوكرانيا  اإىل 
على  ال�شغط  زاد  مّمييا  اإّيييياهيييا،  ت�شليمها 

امل�شت�شار اأولف �ش�لت�ص.
املتحّدث  هيبي�شرتيت  �شتيفن  واأو�شح   
با�شم �ش�لت�ص م�قف امل�شت�شار الأملاين خالل 
احلك�مة  اإّن  قائاًل  الإثنن،  �شحايف  م�ؤمتر 
الحتادية ل ت�شتبعد ت�شليم دبابات لي�بارد، 
مل تقرر بعد ما اإذا كانت �شتفعل ذلك حالًيا«.
وباري�ص  ووا�شنطن  برلن  قييرار  وبعد   
م�ؤخًرا ت�شليم كييف مدّرعات، تكمن امل�شاألة 
اتخاذ  عليها  كان  اإذا  ما  يف  لأملانيا  بالن�شبة 
الق�ات  وتزويد  الف�ر  على  ن�عية  خط�ة 
بع�ص  وهناك  اأي�شاً.  دّبابات  الأوركرانية 
بذلك،  القيام  ينبغي  اأّنه  تعتقد  التي  الدول 
حتفًظا،  اأو  ت�شكيًكا  اأكييرث  الآخيير  والبع�ص 

بح�شب املتحّدث.
 ومن املحتمل اأن يك�ن للدبابات الأملانية 
الق�ات  على  كبري  تاأثري   2 لي�بارد  الثقيلة 
الأوكييرانييييية يف ميي�اجييهيية حمييدليية الييقيي�ات 

الرو�شية.
الآونيية  يف  زارت  التي  بريب�ك  وقالت   
اأوكرانيا  �شرق  �شمال  يف  خاركيف  الأخييرية 
الدّبابات،  هذه  اأهّمية  مدى  جّيًدا  فهمُت  لقد 

ونحن ندرك ذلك متاًما«.
دّبابات  ت�شليم  �ش�ؤاله جمّدًدا عن   ولدى 
جانب  اإىل  �شحايف  م�ؤمتر  خييالل  لي�بارد، 
الأحد  ماكرون  اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�ص 
وكّرر  حا�شًما،  �ش�لت�ص  يكن  مل  باري�ص،  يف 
حلفاء  مييع  بالت�شاور  العمل  اإىل  احليياجيية 

اأوكرانيا ب�شاأن ق�شايا ت�شليم الأ�شلحة.
من  اخل�شية  اأّدت  حمّللن،  وبح�شب   
ت�شعيد ع�شكري مع م��شك�، وكذلك اإحجام 
املع�شكر  يف  قيييييادي  دور  تيياأدييية  عيين  برلن 
الدّبابات  هذه  اإر�شال  يف  الرتّدد  اإىل  الغربي، 

التي تطلبها كييف.
املدفعية  �ييشييربييات  اأ�ييشييفييرت  ميييييدانييييياً، 
يف  واحييد  مييدين  مقتل  عن  الإثنن  الرو�شية 
ال�اقعة يف منطقة خري�ش�ن  اأنت�نيفكا  قرية 
يييارو�ييشييالف  حاكمها  بح�شب  اجليينيي�بييييية، 

يان�ت�شيفيت�ص.
اأحد  قييال فالدميري روغيي�ف،   والأحيييد، 
قادة �شلطات الحتالل يف منطقة زاب�ريجيا 
الرو�شي  اجلي�ص  اإن  اأوكييرانيييييا،  جن�ب  يف 
يتقّدم باجتاه بلدَتن يف املنطقة حيث ا�شتدت 

ال�شتباكات مع ق�ات كييف هذا الأ�شب�ع. 
لرو�شيا  امل�ايل  النف�شايل  الزعيم   وظهر 
مدينة  يف  ب��شلن  ديني�ص  اأوكرانيا  �شرق  يف 
�ش�ليدار التي اأعلنت م��شك� ال�شيطرة عليها 
حتى  تنفي  كييف  لكّن  اأ�شب�ع  من  اأكرث  منذ 

الآن �شق�طها يف اأيدي الرو�ص.
 ويف ت�شريح اأدىل به للتلفزي�ن الرو�شي 
الإثنن، غداة زيارته ل�ش�ليدار، اأكد ب��شلن 
اأّي  تقريباً  يتبق  مل  واأنه  مدمرة  املدينة  اأّن 

مبنى قائم«.
 وبييحيي�ييشييب اجلييييي�ييص الييرو�ييشييي، فييياإّن 
ال�شتيالء على �ش�ليدار ميّهد لتط�يق مدينة 
اإىل  م��شك�  ت�شعى  التي  املجاورة  باخم�ت 
معارك  وت�شهد  ال�شيف  منذ  عليها  ال�شيطرة 

�شارية بن الطرفن.
هناك  تتكثف  املعارك  اأن  ب��شلن  واأّكد   
اأّن  اإىل  م�شريًا  تتقدم،  الرو�شية  والييقيي�ات 
باتت  امل�شّلحة  فاغر  جمم�عة  من  وحدات 
ال�شرتاتيجية  املييرتييفييعييات  على  ت�شيطر 

املجاورة.

الآن  حتى  ر�شمًيا  اأوكييرانيييييا  تقّر  ومل   
ق�اتها  اأن  اإىل  م�شرية  �ش�ليدار،  ب�شق�ط 

ت�ا�شل القتال يف اجلزء الغربي من املدينة.
للجي�ص  العامة  الأركان  هيئة  واأ�شارت   
الأوكراين م�شاء الإثنن اإىل اأن العدو ي�ا�شل 
هج�مه يف قطاعي باخم�ت واأفدييفكا بهدف 
ال�شتيالء على منطقة دونيت�شك باأكملها رغم 

اخل�شائر الكبرية«.  
 واأعيييلييين النييفيي�ييشييالييييي�ن املييي�الييي�ن 
قريَتي  على  ا�شت�ل�ا  اأنهم  اأي�ًشا  لرو�شيا 

كرا�شن�ب�ليفكا ودف�ريت�شييه القريبَتن.
ف�روجبا،  و�شط  يف  قذائف  و�شقطت   
حيث  ال�شمالية  �ش�مي  منطقة  يف  بلدة  وهي 
تعر�ص مبنى �شكني لق�شف مبا�شر وت�شرر 
املحلية  ال�شلطات  بح�شب  حديد،  �شكة  خط 

الأوكرانية.
 وُقتلت �شابة واأُ�شيب �شخ�شان بجروح 
بلدة  يف  ميينييزًل  قذيفة  ا�شتهدفت  بعدما 

اإ�شمان�شكا.
 - لرو�شيا  �شديقة  اإفريقيا  جن�ب   -
جن�ب  خطت  الدبل�ما�شي،  امل�شت�ى  وعلى 
اإفريقيا التي تعر�شت لالنتقاد ب�شبب م�قفها 
بدء  منذ  م��شك�  لإدانيية  الراف�ص  املحايد 
الإثنن  جديدة  عتبة  اأوكرانيا،  يف  احلرب 
خالل  وذلك  لرو�شيا،  �شديقة  اأّنها  باإعالنها 
يف  البلدين  خارجية  وزيييري  بن  اجتماع 

بريت�ريا.
اإ�شت�نيا طرد ال�شفري   من جهتها، قررت 
اّتخذته  مميياثييل  قيييرار  على  رًدا  الييرو�ييشييي 
م��شك� بحّق ال�شفري الإ�شت�ين، بح�شب بيان 

ل�زارة اخلارجية الإ�شت�نية.
اإ�شت�نيا  قرار  على  �شاعات  اإل  هي  وما   
ال�شفري  من  طلبت  اأّنها  لتفيا  اأعلنت  حتى 
خف�ص  وقييّررت  اأرا�شيها  مغادرة  الرو�شي 

م�شت�ى العالقات الدبل�ما�شية مع م��شك�.
من  والغربي�ن  جهة  من  الرو�ص  وكّثف   
اأخرى طرد الدبل�ما�شين يف ال�شن�ات  جهة 
الق�ات  اأطلقت  اأن  منذ  �شّيما  ل  الأخييرية، 
�شباط/  24 يف  لأوكرانيا  غزوها  الرو�شية 
فرباير. لكن هذه املرة الأوىل التي ُيطرد فيها 

�شفراء اإىل بالدهم منذ بدء الهج�م الرو�شي.

بولندا مستعدة لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 
األلمانية حتى وإن لم توافق برلين

الكويت... رئيس الوزراء يرفع استقالة 
الحكومة إلى ولي العهد

الشركة المصنعة لـ»ليوبارد«: قد نسلم أوكرانيا 139 دبابة إردوغان: على السويد »أن ال تنتظر دعم« 
تركيا النضمامها لحلف األطلسي

 اسطنبول

اأعلن الرئي�ص الرتكي رجب طيب اإردوغان اأّن ال�ش�يد، املر�ّشحة 
لع�ش�ية حلف �شمال الأطل�شي، مل يعد باإمكانها العتماد على دعم 
امل�شحف  من  ن�شخة  لالإ�شالم  مناه�ص  نا�شط  اأحرق  بعدما  تركيا 

ال�شبت اأمام ال�شفارة الرتكية يف �شت�كه�مل.
 وقال الرئي�ص الرتكي يجب اأن ل تنتظر ال�ش�يد دعماً من قبلنا 
املعتقدات  حترتم�ا  مل  اإذا  الأطل�شي.  �شمال  حللف  لي)ان�شمامها( 

الدينية جلمه�رية تركيا اأو للم�شلمن، فلن تتلّق�ا دعماً من قبلنا«.
 واأثار �شماح �شت�كه�مل لليميني املتطّرف ال�ش�يدي-الدمناركي 
يف  تركيا  �شفارة  اأمييام  ال�شبت  ظهر  بالتظاهر  بال�دان  را�شم��ص 

العا�شمة ال�ش�يدية، غ�شب اأنقرة.
امل�شحف،  من  ن�شخة  لالإ�شالم  املناه�ص  النا�شط  هذا  واأحرق   

و�شط حماية اأمنية م�شّددة وخلف ح�اجز لل�شرطة. 
الذين  اأولئك  اأّن  ال�ا�شح  من  متلفز  خطاب  يف  اإردوغييان  وقال   
ت�شّبب�ا مبثل هذا العار اأمام �شفارة بالدنا يجب األ يت�ّقع�ا معروفاً 

مّنا يف ما يتعّلق بطلبهم الن�شمام اإىل حلف �شمال الأطل�شي«. 
 واألغت تركيا ال�شبت زيارة كان مقّررًا اأن يق�م بها وزير الدفاع 
اأنقرة لإقناعها ب�شحب حتّفظاتها على ان�شمام بالده  اإىل  ال�ش�يدي 

اإىل حلف �شمال الأطل�شي.
بيجرمية  قالن  اإبراهيم  الرتكية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  ونّدد   

كراهية وا�شحة«.
 من جهته، قال وزير اخلارجية ال�ش�يدية ت�بيا�ص بيل�شرتوم، 
ال�ش�يد  اإّن  تييي،  تي  ال�ش�يدية  الأنييبيياء  وكالة  ذكييرت  ما  بح�شب 
طلب  ب�شاأن  وتركيا  وفنلندا  ال�ش�يد  بن  القائم  التفاق  �شتحرتم 

ان�شمامنا حللف �شمال الأطل�شي«.
الرئي�ص  ت�شريحات  على  حالياً  التعليق  يريد  ل  اأّنه  اإىل  ولفت   
اأّن  اجلمعة  ال�ش�يدية  ال�شرطة  اعتربت  جهتها،  من  الييرتكييي.  
الد�شت�ر وحرية التظاهر والتعبري يف ال�ش�يد ل يجيزان حظر هذه 
التظاهرة با�شم النظام العام.   وُتعّطل تركيا دخ�ل ال�ش�يد وفنلندا 
باإي�اء  البلدين  متهمة  اأيار/ماي�،  منذ  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل 
اأكراد ومتعاطفن مع حزب العمال الكرد�شتاين وحلفائه يف  ن�شطاء 

�شمال �ش�ريا والعراق الذين ت�شفهم باأنهم اإرهابي�ن«.
رهن  ال�شعيد  هييذا  على  حمتمل  تقّدم  كييّل  اأّن  اأنييقييرة  وتييرى   
اأو  بيالإرهاب  تركيا  تّتهمهم  اأ�شخا�شاً  لت�شليمها  �ش�يدية  مببادرات 

بامل�شاركة يف حماولة النقالب الفا�شلة يف العام 2016.

 االتحاد األوروبي يرسل بعثة مدنية 

إلى الحدود األرمينية-األذربيجانية
 بروكسل

للم�شاعدة يف مراقبة  الأوروبي مهّمة مدنية  ا�شتحدث الحتاد 
اجلمه�ريتن  واأذربيجان،  اأرمينيا  بن  امل�شتقّرة  غري  احلييدود 

ال�ش�فياتيتن ال�شابقتن املتناحرتن يف الق�قاز.
الأوروبيييي  الحتيياد  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة  م�ش�ؤول  وقييال   
يف  الأوروبييي  لالحتاد  مدنية  مهّمة  الي�م  ن�ؤ�ّش�ص  ب�ريل  ج�زيب 
اأرمينيا با�شم +اأوما+  للم�شاهمة يف ال�شتقرار وبناء الثقة و�شمان 

بيئة م�اتية جله�د التطبيع بن اأرمينيا واأذربيجان«. 
يف  الأوروبييي  الحتاد  خارجية  ل�زراء  اجتماع  بعد  واأ�شاف   
اأّن هذه املهمة متّثل بداية مرحلة جديدة من التزامنا يف  بروك�شل 

جن�ب الق�قاز ل�شالح �شالم دائم«.
 وتاأتي هذه اخلط�ة يف وقت تفقد فيه رو�شيا، التي ترّكز على 

حربها يف اأوكرانيا، نف�ذها على جريانها.
بعثة  عمل  �شت�شتكمل  التي  املهمة  هذه  طلبت  اأرمينيا  وكانت   
مكّ�نة من 40 �شخ�شاً مّت ن�شرها ملدة �شهرين يف نهاية العام املا�شي.
البعثة  فيياإّن  الأوروبيييي،  الحتيياد  عن  �شادر  بيان  وبح�شب   
اجلديدة التي تبلغ مّدة تف�ي�شها عامن، �شُت�شرّي دوريات روتينية 

و�شتقّدم تقارير عن ال��شع«.
مطلع  يف  اأوىل  حييرب  يف  واأذربيييييجييان  اأرمينيا  وتيي�اجييهييت   
بانت�شار  وانتهت  �شخ�ص  األييف   30 مقتل  اإىل  اأّدت  الت�شعينيات 
 6500 بحياة  اأودت  ثانية  حرب  خالل  باك�  وانتقمت  الأرميين. 
من  م�شاحات  با�شتعادة  لها  و�شمحت   2020 خريف  يف  �شخ�ص 

الأرا�شي.
الأخري.  النزاع  بعد  هناك  رو�شية  �شالم  حفظ  ق�ات  وُن�شرت   
غري اأّن اأرمينيا اتهمت ه�ؤلء اجلن�د الرو�ص بالف�شل يف مهمتهم يف 

وقت ترّكز فيه م��شك� على هج�مها على اأوكرانيا. 

 أول تعليق من الواليات المتحدة 

على حرق المصحف في السويد
وكاالت 

علقت ال�ليات املتحدة لأول مرة على واقعة حرق ن�شخة من 
حمتملة«  �شيا�شية  »انعكا�شات  اإىل  م�شرية  ال�ش�يد،  يف  امل�شحف 

للحدث.
اأقدم  �شت�كه�مل،  يف  الرتكية  ال�شفارة  اأمييام  تظاهرة  وخييالل 
املتطرف ال�ش�يدي الدمناركي را�شم��ص بال�دان على حرق ن�شخة 

من امل�شحف، مما اأثار غ�شب تركيا.
وقال نيد براي�ص املتحدث با�شم اخلارجية الأمريكية لل�شحفين، 

اإن حرق كتب تعد مقد�شة للكثريين ه� عمل مهن للغاية«.
مثري  باأنه  اأي�شا  احلييادث  وا�شفا  بغي�ص،  اأميير  اإنييه  واأ�شاف 

لال�شمئزاز وكريه«.
ويف اإ�شارة اإىل تاأثريات �شيا�شية حمتملة لل�اقعة، اعترب براي�ص 
ورمبا  ال�شتفزاز،  اإىل  يهدف  �شخ�ص  عمل  كان  امل�شحف  حرق  اأن 
�شعى عمدا اإىل تباعد حليفن مقربن، يف اإ�شارة اإىل تركيا وال�ش�يد.

واأ�شار براي�ص اإىل اأنه رمبا �شعى عمدا اإىل التاأثري على املناق�شات 
الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل  وفنلندا  ال�ش�يد  ان�شمام  ب�شاأن  اجلارية 

)نات�(«.
ودافع براي�ص عن م�قف ال�ش�يد قائال اإنها تدعم حرية التجمع، 

لكن قال اإن الفعل قد يك�ن قان�نيا وم�شينا يف اآن«.
واأعرب الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان عن غ�شبه حيال 
خالله  جرى  الذي  للتجمع  ال�ش�يد  ترخي�ص  ذلك  يف  مبا  احلييادث، 

اإحراق امل�شحف.
النات�  لع�ش�ية  املر�شحة  ال�ش�يد  اأن  اأردوغان  اأعلن  والإثنن 
بتنظيم  �شمحت  بعدما  تركيا،  دعم  على  العتماد  باإمكانها  يعد  مل 

التظاهرة اأمام �شفارتها.
بطلبن  املا�شي  الييعييام  تقدمتا  قييد  وفنلندا  ال�ش�يد  وكييانييت 
لعدم  ال�شابق  يف  ذلك  عن  اأحجمتا  اأن  بعد  احللف،  اإىل  لالن�شمام 
على  الرو�شي  الهج�م  بعد  م�قفهما  بدلتا  لكنهما  رو�شيا،  اإغ�شاب 
اأوكرانيا التي ت�شعى بدورها لالن�شمام اإىل احللف من دون جدوى.

على  امل�افقة  الأع�شاء  جميع  على  فاإن  احللف،  لق�اعد  ووفقا 
ال�ش�ء  بعد  واملجر  تركيا  تعط  ومل  اجلييدد،  الأع�شاء  ان�شمام 

الأخ�شر لل�ش�يد وفنلندا.

البيت األبيض: 
منزل بايدن خضع 

للتفتيش بعد 
عرض طوعي«

وكاالت 

اأن  الأبي�ص،  البيت  ذكر 
منزل  فت�شت  العدل  وزارة 
بايدن، اجلمعة،  الرئي�ص ج� 
بعد عر�ص ط�عي وا�شتباقي 
اإىل  ال�شخ�شي  حماميه  قدمه 

ال�زارة.
وقييال بيي�ب بيياور حمامي 
ميي�ييشيياء  بيييييييان  الييرئييييي�ييص يف 
تفتي�ص  عملية  اإن  ال�شبت، 
جيييدييييدة ملييينيييزل بييياييييدن يف 
ديالوير  ب�لية  ويلمنغت�ن 
على  العث�ر  عيين  متخ�شت 
اأخيييرى، مبييا يف ذلك  6 ميي�اد 

وثائق حتمل م�شنفة �شرية.
بع�ص  اأن  بيياور  واأ�شاف 
اليي�ثييائييق اليي�ييشييرييية واملييي�اد 
فييرتة  اإىل  تييرجييع  املييحيييييطيية 
جمل�ص  يف  بييياييييدن  وليييييية 
ولييية  مثل  حيث  ال�شي�خ، 
ديالوير من 1973 اإىل 2009.
اأخرى  وثائق  اأن  واأردف 
كانت من فرتة ت�ليه من�شب 
اإدارة  يف  الييرئييييي�ييص  نييائييب 
الرئي�ص الأ�شبق باراك اأوباما 

من 2009 حتى 2017 
ط�عيا  عر�شا  هذا  »كييان 
وا�ييشييتييبيياقيييييا ميين املييحيياميين 
اإىل  للرئي�ص  ال�شخ�شين 
اإىل  لل��ش�ل  العدل  وزارة 

املنزل«.
 »بييييايييييدن كييييان يييحيياط 
هذه  خييالل  يجري  مبييا  علما 

العملية«.
الأبي�ص  البيت  »حمامي   
رئييييي�ييص  اإىل  ر�ييشيياليية  بييعييث 
مبجل�ص  اليييرقيييابييية  جليينيية 
عليه  ي�شيطر  )الييذي  الن�اب 
على  ردا  اجلييمييهيي�رييي�ن(، 
ال�ثائق  ب�شاأن  ا�شتف�شاراته 
يف  عليها  عييرث  التي  ال�شرية 

منزل بايدن ومكتبه«.
ورفييي�يييص �ييشييامييز تييقييدمي 
املحت�ى  عن  اأكييرث  تفا�شيل 
من  املاأخ�ذة  للم�اد  الدقيق 

منزل ويلمنغت�ن.
ويزيد البحث من املخاطر 
القان�نية وال�شيا�شية لبايدن، 
عرث  ما  اأن  على  ي�ؤكد  الييذي 
عليه قبل ذلك من م�اد �شرية 
ال�شابق  ومكتبه  منزله  يف 
ذي  غري  النهاية  يف  �شيعترب 

اأهمية.
وقيييييارن اجلييمييهيي�رييي�ن 
بكيفية  يتعلق  باآخر  التحقيق 
الرئي�ص  بايدن،  �شلف  تعامل 
دونالد  ال�شابق  اجلمه�ري 
�شرية  وثييائييق  مييع  تييرامييب، 
اأن ترك من�شبه يف يناير  بعد 

.2021
وقييييال الييبيييييت الأبييييي�ييص 
مع  تييعيياون  بييايييدن  فريق  اإن 
ال�شلطات يف حتقيقها اخلا�ص 
وقيياوم  و�شلمها،  بال�ثائق 
ترامب ذلك اإىل اأن بحث مكتب 
التحقيقات الحتادي )اإف بي 
منتجعه  يف  اأغ�شط�ص  يف  اآي( 

بفل�ريدا.

الكويت

الن�اف  اأحمد  ال�شيخ  الك�يتي  اليي�زراء  رئي�ص  رفع 
ال�شيخ  العهد  اإىل ويل  ا�شتقالة احلك�مة  ال�شباح،  الأحمد 
الأنباء  وكالة  وقالت  ال�شباح.  اجلابر  الأحمد  م�شعل 
علما  املجل�ص  اأحاط  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  اإن  الك�يتية، 
برفعه كتاب ا�شتقالة احلك�مة اإىل ويل العهد ال�شيخ م�شعل 

الأحمد اجلابر ال�شباح.
اإليه  اآلييت  ملا  نتيجة  جيياءت  ال�شتقالة  اأن  واأ�شافت 
دور  خالل  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتن  بن  العالقة 
ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل  من  الأول  العادي  النعقاد 
ع�شر ملجل�ص الأمة«. واأعرب ال�شيخ اأحمد الن�اف الأحمد 
يراه  ما  باتخاذه  املعه�دة  العهد  ويل  حكمة  عن  ال�شباح 

حمققا للم�شلحة العليا للبالد.
م�شدر  عن  نقلت  الك�يتية  القب�ص  �شحيفة  وكانت 
الأزميية  جتيياه  مب�قفها  تتم�شك  احلك�مة  اأن  م�ش�ؤول 

ال�شيا�شية الأخرية ب�شاأن الق�انن ال�شعبية.
ونقلت عن امل�شدر ق�له اإن احلك�مة الك�يتية �شددت 
على م�قفها ب�شاأن اإعادة تقارير اللجنة املالية اإىل اللجان 

من دون تعهدات للن�اب«.
�شحب  عييلييى  احلييكيي�ميية  ت�شر  امليي�ييشييدر:  واأ�يييشييياف 
املقبل،  الثالثاء  جل�شة  على  املييدرجيين  ال�شتج�ابن 

ووزير  الر�شيد  ال�هاب  عبد  املالية  وزير  اإىل  وامل�جهن 
الدولة ل�ش�ؤون جمل�ص ال�زراء براك ال�شيتان«.

من جهتهم، �شعد ن�اب جمل�ص الأمة من لهجتهم جتاه 
الد�شت�رية  الأطيير  جتاوز  من  اإياها  حمذرين  احلك�مة، 
واأدواته  الأمة  التعامل مع جل�شات جمل�ص  والالئحية يف 
لتعطيل  حماولة  اأي  رف�شهم  على  �شددوا  كما  الرقابية، 
هذه  على  احلك�مة  اإقييدام  اأن  واعتربوا  الأميية.  جمل�ص 

نفق  يف  البالد  و�شيدخل  الكلفة،  عييايل  �شيك�ن  اخلط�ة 
مظلم، و�شيك�ن مفرتق طرق بن املجل�ص واحلك�مة.

�شالح  النائب  الربملانية  املالية  اللجنة  مقرر  اأكد  كما 
املدي�نيات  �شراء  ق�انن  ت�شحب  لن  اللجنة  اأن  عا�ش�ر 
القان�نية،  غري  الف�ائد  واإلغاء  املتقاعدين  رواتب  ورفع 
اإن مل حت�شر احلك�مة جل�شة جمل�ص الأمة، وتتعهد اأمام 

املجل�ص بالتزام املطالب ال�شعبية، وفقا ل�شحيفة القب�ص.
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�صدى ال�صعب -  اأديب �صقري

بالأخت الدكتورة/�ص���مر عامر رئي�ص���ة مركز  اإلتقين���ا 
تنمية ق���درات الأطفال لذوي الإعاق���ة الواقع يف طرببور 
قرب حلويات نفي�صة، ونظرًا لتميز الدكتورة �صمر يف مهنتها 
الإن�صانية وم�ص���موعاتي الطيبة عن خدمات مركزها، فقد 
اإرتاأينا اأن تتحدث اإلينا عن م�ص���رية هذا املركز وخدماته 
ل���ذوي الإعاقة م���ن الأطفال حي���ث اأنه خمت����ض بتقييم 
الأطف���ال ذوي الإعاق���ة من خ���الل اأدوات مقننة وبرامج 
معدة بوا�ص���طة اأمهر الإخ�صائيني واملدربني حيث مت جتهيز 
هذا املركز بالأدوات واملقايي����ض والربامج العاملية خلدمة 
اأطفالنا من ذوي الإعاقة، وفيما يلي نورد جمريات حوارنا 

�صمر. الدكتورة  مع  
�صدى ال�ص���عب : ما هي الأ�ص���باب التي دفعتك للعمل يف 

الإن�صاين؟ املجال  هذا 
د.�صمر : الأ�صباب متعددة منها:

-حاج���ة ذوي الإعاقة ملزي���د من الهتم���ام والرعاية 
واإ�صتخدام تقنيات حديثة مل�صاعدتهم على تنمية قدراتهم 

الجتماعية والنف�ص���ية واحلركية  واللفظية وغريها
-م�ص���اعدة الأهل بالتعامل مع اأبنائهم من ذوي الإعاقة 
التحديات وال�صعوبات  ملواجهة  الو�ص���ائل والطرق  باأحدث 

تواجههم. التي 
�ص���دى ال�ص���عب : ما هي اخلدم���ات الت���ي يقدمها هذا 
املركز من اأجل تنمية ق���درات الأطفال من ذوي الإعاقة؟

د.�صمر : اخلدمات متعددة وت�صمل:
تقييم الإ�صطراب���ات النمائية، تدريب اأطفال اإ�صطراب 
طيف التوحد، تعديل �ص���لوك فرط احلركة وقلة الإنتباه، 
تدري���ب اأطفال الإعاقة العقلية، تعديل �ص���لوك الأطفال 
وال�ص���لوك اللفظ���ي، م�ص���اعدة الأهل عل���ى التعامل مع 
اأطفالهم باأحدث الو�ص���ائل والطرق، يقدم املركز م�صاعدة 
للمراكز املخت�صة، وو�صع اخلطط والربامج املنا�ص���بة، كما 

ي�صاعد املركز يف تنمية قدرات الأطفال وتن�صيب الربنامج 
املنا�ص���ب حلالة كل طفل، كما يقدم املركز خدمات التقييم 

والأ�صرية. الرتبوية  والإ�صت�صارة 
�صدى ال�ص���عب: م���ا هي الإ�ص���رتاتيجيات امل�ص���تخدمة 

لتقيي���م الأطفال وتنمي���ة قدراتهم؟
د.�ص���مر :الإ�صرتاتيجيات امل�ص���تخدمة لتقييم الأطفال 

: ت�صمل  املركز  وتنمية قدراتهم يف 
-تقييم الأطفال على مقيا�ض موؤ�صرات ال�صلوك اللفظي 

)VB-MAPP(  للتقييم وبرامج الإحالة
-اإعتماد اإ�صرتاتيجية العالج باللعب لتدريب الأطفال

-تعديل ال�صلوك وفق حتليل ال�صلوك التطبيقي.
�صدى ال�صعب : كيف ميكن التوا�صل معكم؟

د.�ص���مر : يكون ذلك من خالل زيارتنا يف املركز الواقع 
يف جممع الب���ارئ الطبي/الطابق الأول ، مبنطقة طرببور، 

اأو الإت�صال على : )0795840150(

رئيسة مركز الدكتورة سمر عامر لتنمية قدرات األطفال/طبربور تتحدث لصدى الشعب

د.سمر: لنحلق معًا نحو غد أفضل لمستقبل ذوي اإلعاقة

عمان 

ناق�شت اللجنة املالية النيابية 
الثالثاء  عقدته  اجتماع  خييالل 
ال�شليحات،  منر  النائب  برئا�شة 
الد�شت�رية  املحكمة  ميي�ازنيية 
العامة  امل�ازنة  م�شروع  �شمن 

لل�شنة املالية 2023.
خييالل  ال�شليحات  واأعييييرب 
ع�ش�  ح�شره  الييذي  الجتماع 
ح�شن  الييد�ييشييتيي�رييية  املييحييكييميية 
املحكمة  عيييام  واأميييين  القي�شي 
فيييرا�يييص امليييجيييايل، عييين تييقييديييره 
ليييليييدور الييكييبييري لييلييمييحييكييميية يف 
الد�شت�رية  الن�ش��ص  تف�شري 
والرقابة على د�شت�رية الق�انن 
اأهمية  م�ؤكدا  النافذة،  والأنظمة 
دعم املحكمة لتتمكن من م�ا�شلة 

حتقيق روؤيتها واإجنازاتها.
وقال، اإن اللجنة ناق�شت بن�د 

م�ازنة املحكمة البالغة نح� 1.5 
اجلاري  الإنفاق  يف  دينار  ملي�ن 
ول ت�جد خم�ش�شات يف الإنفاق 
جملة  عن  م�شتف�شرا  الراأ�شمايل، 
مب�شاريع  املتعلقة  الأمييي�ر  ميين 
وكفاية  و«الأمتيييتييية«  املحكمة 

املخ�ش�شات املالية.

ميين جييهييتييهييم، اأكييييد اليينيي�اب 
املحكمة  دعم  �شرورة  احل�ش�ر 
ورفيييييع ميييكيييافييياآت اأعيي�ييشييائييهييا 
حلجم  نييظييرا  فيها  والييعييامييليين 
على  اليي�اقييعيية  امليي�ييشيي�ؤوليييييات 
ال�قت  يف  م�شتف�شرين  عاتقهم، 
ذاته عن بع�ص البن�د ال�اردة يف 

م�ازنة املحكمة.
القي�شي  عيير�ييص  بييييييدوره، 
للمهام امللقاة على عاتق املحكمة 
الرقابة  على  القائمة  ور�شالتها 
على د�شت�رية الق�انن والأنظمة 
ن�ش��ص  وتييفيي�ييشييري  الييينيييافيييذة 
الييد�ييشييتيي�ر حلييميياييية احلييقيي�ق 
واحلريات العامة، مثمنا اجله�د 
يف  الن�اب  جمل�ص  بها  يق�م  التي 
تعزيز م�شرية الإ�شالح ال�شامل.

وقدم املجايل �شروحات كافية 
امليي�ازنيية،  بيينيي�د  خمتلف  حيي�ل 
�شيما النفقات اجلارية املت�شمنة 
الييرواتييب والأجييي�ر والييعييالوات 
وم�شاهمات  الأخييرى  والنفقات 
والتقاعد  الجتماعي  ال�شمان 
اأن  اإىل  م�شريا  والتع�ي�شات، 
تتمثل  امليي�ازنيية  ميين  باملئة   70
م�ازنة  تت�شمن  ول  بالرواتب 

املحكمة اأي نفقات راأ�شمالية.

مالية النواب تناقش موازنة المحكمة الدستورية متخصصات في شؤون العمل يعاينن 
ظاهرتي التسول وعمالة االطفال

عمان

العمل  �ييشيي�ؤون  يف  متخ�ش�شات  خل�شت 
ح�ارية  ندوة  يف  م�شاركتهن  خالل  وقان�نيات، 
حما�شرة  الأطييفييال..  وعمل  »الت�ش�ل  بعن�ان 
الظاهرتن«، نظمها منتدى �ش�مان الثقايف مبقره 
يف عمان، اإىل �شرورة اخلروج مبنظ�مة قان�نية، 
واإيجاد تعريف وا�شح للت�ش�ل املنظم؛ للحد من 
التي  الندوة  الأردن. ولفنت يف  الأطفال يف  عمالة 
�شارك فيها رئي�شة ق�شم عمالة الأطفال يف وزارة 
مركز  ومديرة  دروي�ص،  هيفاء  املهند�شة  العمل 
الإن�شان  وحق�ق  القان�نية  للم�شاعدة  متكن 
فييداء  القان�نية  وامل�شت�شارة  الكل�ص،  ليينييدا 
اإىل  ال�شرايرة،  رانيا  الزميلة  واأدارتها  احلم�د، 
العمل  وزارة  يف  املفت�شن  اأعييداد  زيييادة  اأهمية 
عمالة  ق�شايا  يف  العاملة  والهيئات  وامل�ؤ�ش�شات 
الأطفال. وا�شتعر�شت املهند�شة دروي�ص، جه�د 
وزارة العمل يف احلد من عمالة الأطفال وتعاونها 
والدولية  ال�طنية  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع 
املجتمع  اأفييراد  جميع  اأن  مبينة  املجال،  هذا  يف 
من  احلد  يف  وم�ش�ؤول�ن  معني�ن  وامل�ؤ�ش�شات 
ال�عي  رفع  �شرورة  اإىل  ودعت  الأطفال.  عمالة 
اأي حالة عمل لالأطفال  للتبليغ عن  لدى املجتمع 
والأطر  الإجراءات  �شمن  معها  التعامل  ليجري 
القان�نية، م�شرية اإىل اأن اآخر م�شح وطني لعمالة 
دائرة  قبل  من   2016 عام  تنفيذه  جرى  الطفل، 
ال�طنية  امل�ش�حات  واأن  العامة،  الإح�شاءات 
املتعلقة بعمالة الأطفال جترى كل 3-5 �شن�ات. 

ولفتت دروي�ص اإىل اأنه من اأول�يات وزارة العمل 
الإ�شراف على م�شح وطني جديد كان من املقرر 
ك�رونا  جائحة  اأن  اإل   ،2020 عييام  يف  تنفيذه 
اأخرى  مع�قات  اإىل  بالإ�شافة  ذلك  دون  حالت 
مهام  من  لي�ص  اأنه  وبينت  العالية.  التكلفة  منها 
اكت�شاف  عند  الطفل  مع  التعامل  العمل  وزارة 
حالة عمالة اأطفال، بل هي تتعامل معه من حيث 
نظام  بناء  جرى  اأنه  اإىل  م�شرية  عمالية،  حق�ق 
والرتبية  العمل  وزارات  بن  يربط  اإلييكييرتوين 
يجري  بحيث  الجتماعية،  والتنمية  والتعليم 
عنها  والتبليغ  اأطفال  كل حالة عمل  مع  التعامل 
لكل  الخت�شا�ص  حيث  من  النظام؛  خالل  من 
حتقيق  اأهمية  الكل�ص،  اأكدت  جهتها،  من  جهة. 
واإقامة  ال�شتثمارات  وجذب  امل�شتدامة  التنمية 
امل�شروعات التنم�ية الكربى؛ للحد من البطالة 

والفقر وعمالة الأطفال.
تفاقم  الأطفال  عمل  م��ش�ع  اأن  اإىل  ولفتت 
جائحة  ب�شبب  فقط  لي�ص  الأخرية  الفرتة  خالل 
ملا  القت�شادية  الأو�ييشيياع  ب�شبب  بل  كيي�رونييا، 
والفقر  البطالة  زيادة  اإىل  اأدى  بعد ك�رونا، مما 

واأعداد الأطفال يف �ش�ق العمل.
الأطفال  عمالة  م�شكلة  اإن  الكل�ص  وقالت 
حتتاج اإىل حل�ل جذرية، م�ؤكدة �شرورة اإيجاد 
برامج فعالة تعطي حل�ل جذرية للحد من عمالة 

الأطفال واإعادتهم للمدار�ص.
ودعت اإىل �شرورة اإيجاد فر�ص عمل جديدة 
والبطالة  الفقر  من  للحد  لل�ظائف  اإحالل  ولي�ص 

وبالتايل احلد من عمالة الأطفال.

الت�شريعي  التط�ر  فا�شتعر�شت  اأما احلم�د 
املتعلق مب��ش�ع عمالة الأطفال والت�ش�ل بتعدد 
الق�انن خالل ال�شن�ات املا�شية، م�ؤكدة اأهمية 
اجلهات  خمتلف  بن  التكاملي  الت�شاركي  العمل 
واملنظمات  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  الر�شمية 

الدولية لل��ش�ل اإىل نتائج تلبي الطم�حات.
الت�شريعات  ت�شتند  اأن  �شرورة  اأكييدت  كما 
اإىل  عم�ما  احلييميياييية  مبنظ�مة  تتعلق  الييتييي 
درا�شات تقييم اأثر �شابق ولحق، لفتة اإىل اأهمية 
معنية  جهات  من  ت�شدر  دورييية  تقارير  وجيي�د 

ح�ل حالة حق�ق الأطفال والت�ش�ل.
للمجل�ص  �شمح  القان�ن  اإن  احلم�د  وقالت 
دورية  تقارير  باإعداد  الأ�شرة،  ل�ش�ؤون  ال�طني 
املجل�ص  يعد  حيث  الطفل،  حق�ق  حالة  حيي�ل 
واجلهات  الييي�زارات  من  العديد  لعمل  املظلة 

العاملة يف هذا املجال.
الدول  اأوائييل  من  كان  الأردن  اأن  اإىل  ي�شار 
املتعلقة  الدولية  التفاقيات  على  �شادقت  التي 
اإل  القت�شادي،  ال�شتغالل  من  الأطفال  بحماية 
اأن ظاهرة عمالة الأطفال ما تزال ت�ؤرق اجلهات 
والتنمية  العمل  وزارتييييا  وخييا�ييشيية  املعنية، 
العاملة  املدين  املجتمع  ومنظمات  الجتماعية، 

يف الأردن.
اأجرته  الذي  ال�طني  امل�شح  نتائج  واأظهرت 
عدد  اأن   ،2016 عييام  يف  العامة  الإحيي�ييشيياءات 
– 17( يتجاوز 4 مالين طفل  الأطفال بعمر )5 
بقليل، يعمل منهم 69661 طفال، فيما يبلغ عدد 
الأطفال العاملن يف اأعمال خطرة 44917 طفال.

عمان 

خييالل  اليينيييييابييييية،  املييالييييية  اللجنة  ناق�شت 
منر  الدكت�ر  النائب  برئا�شة  الثالثاء،  اجتماعها 
والييدوائيير  البيئة  وزارة  ميي�ازنيية  ال�شليحات، 
البيئة  وزير  بح�ش�ر   ،2023 ل�شنة  لها  التابعة 

الدكت�ر معاوية الردايدة.
اجلل�شة  خييالل  ال�شليحات،  وا�شت��شح 
للهيدروجن  البيئة  وزارة  خطة  اإجنييازات  عن 
بخا�شة  التدوير  اإعيييادة  وم�شاريع  الأخ�شر، 
ون�شاطات  ومييعيياجلييتييهييا،  اخلييطييرة  اليينييفييايييات 
وخدمات  وم�ج�داته،  البيئة  حماية  �شندوق 
ال�زارة  م�ازنة  اأن  وبن  الإلكرتونية.  ال�زارة 
بلغت نح� 8.6 ملي�ن دينار بارتفاع مقداره 2.8 

ملي�ن، منها راأ�شمايل نح� 2.1 ملي�ن.
بيييدوره قييال الييردايييدة، اإن الييي�زارة بييداأت 
مع  بال�شراكة  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  بيياإعييداد 
من  وت�شريعياً  فنياً  الأردن  متكن  الطاقة  وزارة 
ال�شم�ص  طاقتي  من  الأخ�شر  الهيدروجن  اإنتاج 

والرياح.
ال�شديقة  امل�شاريع  بدعم  م�شتمرة  اأنها  واأكد 
بال�شراكة  ال�طني  التحريج  خطة  وتنفيذ  للبيئة 
تدوير  على  جاهدة  وتعمل  الزراعة،  وزارة  مع 
م�شاريع  خالل  من  عمل  فر�ص  واإيجاد  النفايات 

تدويرها، لفتا اإىل اأن ال�زارة تتابع تنفيذ جميع 
امل�شاريع املم�لة منها ومن املنح اخلارجية.

اأي�شا حمالت للت�عية  اأن ال�زارة تنفذ  وبن 
مع  بالتعاون  البيئة  على  املحافظة  باأهمية 
بالإ�شافة  والتعليم،  والرتبية  الأوقاف  وزارتي 
اإىل ن�شرها »فيدي�هات« ت�عية على ح�شاباتها يف 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.
حماية  �ييشيينييدوق  مييدييير  اأجييياب  جهته،  ميين 
ت�شاوؤلت  عن  �ش�مان،  عييدي  املهند�ص  البيئة 
املنحة  واأ�ش�ص  ال�شندوق  م�ازنة  ح�ل  الن�اب 
املالية للم�شاريع. وقال اإن وزارة البيئة تعر�ص 

امل�شاريع املتقدمة على جلان فنية خمت�شة �شمن 
جمم�عة �شروط معلنة على م�قعها الإلكرتوين.

الدكت�ر  اليي�زارة  عام  اأميين  قال  جهته،  من 
مركزا  حقق  الأردن  اإن  اخل�شا�شنة،  حممد 
النفايات  اإدارة  يف  العربي  امل�شت�ى  على  جيدا 
اخلطرة والطبية، لفتا اإىل اأن وزارة البيئة تعمل 

بالتن�شيق مع عدة وزارت وجهات رقابية.
بدورهم اأكد الن�اب احل�ش�ر، خالل الجتماع 
الذي ح�شره مدير �شندوق التع�ي�شات البيئية 
املهند�ص حممد اجلازي، �شرورة تكثيف الت�عية 

الإعالمية للحفاظ على النظافة العامة.

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة 
البيئة والدوائر التابعة لها



االربعاء  )25( كانون الثاني 182023
العدد )2987(

برامج  ا�ستخدام  جتيد  بيانات  مدخلة  مطلوب 
التوا�سل  مهارات  جتيد   MS Office الكمبيوتر 
�سويلح  منطقة  �سكان  تكون  ان  على  االجتماعي 

ار�سال الطلبات على االمييل التايل :
 behappydelivery.jo@gmail.com 

ال يتم النظر يف الطلبات التي الحتقق ال�سروط اعاله

مطلوب مدخلة بيانات

مطلوب موظف للعمل

�سابط   / حما�سب  اىل  بحاجة  مالية  �سركة   

لديه  يكون  وان  -�سنتني  �سنه  خربه  امتثال 

�سهاده و�ساطه وار�سال cv على :- 

info@ifa-jo.com
ت : 0795523455

مزرعه للبيع يف ناعور
 14 مزرعه   - رمانه  ام  ناعور  يف  للبيع  مزرعه 

دومن مع بيت 3 طوابق للبيع ب�سعر مغري  . 
ت :0790009919  ت : 06/5561220

م�ساحتها  خلدا  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
منطقة   - خا�ض  �سكن  مربع  مرت   1020
فلل مرتفعه ومطله العلى  �سعر من املالك 
فقط  اب  وات�ض   - الو�سطاء  تدخل  عدم 

رقم - ت : 0781616894

قطعة ار�ض للبيع يف خلدا

مطله   - املطار  طريق   - الظهري  يف  للبيع  فيال 
850م  البناء  850م-  االر�ض  م�ساحة   -
 - نوم  غرف   5  - امريكي  نظام   - طوابق   3  -
�سالونات كبرية - بركة �سباحة - تر�سات ب�سعر 

مليون دينار.
ت : 0799622400 - 0795522444

فيال للبيع يف الظهري

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- - عيون 
اجلامو�ض- م�ساحتها 630م- ت�سلح لبناء فيال او عمارة �سكنية 

ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   

ت: 0795195117

ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية

 �سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية 
مهند�ض مبيعات �سمن ال�سروط التالية :

1- حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض الكيمياء او الهند�سة الكيماوية .

2-اتقان اللغة االجنليزية قراءة وكتابة .
3-لديه خربة من ثالث اىل خم�ض �سنوات يف نف�ض املجال 
Microsoft Office 4- العمل على برامج الكمبيوتر

يرجى ارسال السيرة الذاتية على الفاكس 5335111
Info@targetchemicals.com أو على االيميل

فيال للبيع يف عني البا�سا

 3 من  مكونة  متال�سقة  للبيع  فيال 
للتوا�سل  البا�سا  عني  يف  طوابق 

االت�سال على :
ت : 0786041934

ار�ض للبيع يف دابوق
ار�ض �سكن خا�ض للبيع يف دابوق- حو�ض 

احلمارية - مميزة م�ساحتها 970 مرت 
- جماورة للق�سور و الفلل - من املالك 

مبا�سرة 
ت : 079/5144405

فيال للبيع يف عبدون
فيال للبيع يف عبدون - فيال م�ستقله �سوبر ديلوك�ض 
 + تربيد   - م   700 البناء   - اأوربية  موا�سفات   -
 - اأ�سباين  رخام   - �سباحة  بركة   - مركزية  تدفئة 

حديقة وا�سعة - ب�سعر مغري - جديدة مل ت�سكن 
ت : 079/6109590

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
245م  م�ساحتها  للبيع  ن�سري  ابو  يف  ار�سية  �سقة 
 4  - ما�سرت  واحدة   - نوم  غرف   4 من  تتكون 
حمامات - �سالون حرف L - معي�سه - مطبخ راكب 
حديقة  اىل   - باال�سافة   - كراج   - األومنيوم   -
 - وحمام   - ومطبخ   - غرفة  داخلها   - خارجية 

م�ساحتها تقريبا 70م - 
للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا 

ت : 0797911354

مطلوب موظفه للعمل

�ض  يف  �سركة  لدى  للعمل  �سكرترية  مطلوب   

عبداهلل غو�سة / الدوار ال�سابع - تتقن اللغة 

االجنليزية كتابة وحمادثة وا�ستخدام احلا�سوب 

joramed21@gmail.com
ت : 0777253614

500-م2-  اجلديدة  ناعور  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
تبعد  م�ستوية  �سخرية  -14م-  -�ض  ال�سكل  مربعة 

عن �سارع ال�سالم-2 كم - للبيع من املالك
ت: 0772699441 -  ت: 0799610362

قطعة ار�ض للبيع يف ناعور

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- 
لبناء  ت�سلح  630م-  م�ساحتها  اجلامو�ض-  عيون   -
فيال او عمارة �سكنية ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   ت: 0795195117

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
 4 تتكون من  245م  م�ساحتها  للبيع  ابو ن�سري  ار�سية يف  �سقة 

 -  L 4 حمامات - �سالون حرف   - ما�سرت  نوم - واحدة  غرف 

باال�سافة - اىل  األومنيوم - كراج -   - معي�سه - مطبخ راكب 

حديقة خارجية - داخلها غرفة - ومطبخ - وحمام - م�ساحتها 

تقريبا 70م - 

للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا .

ت : 0797911354


اعالن حل جمعيات

�سادر عن وارة التنمية االجتماعية/  �سندوق دعم اجلمعيات
       
      

  
          

ك�سف بتغطية االعالن عن حل جمعيات
الوارة او املديرية املعنيةا�سم اجلمعيةالرقم

ةرييا انيري فة ايعمجالكر
ةريياة ايك حائطة عيعمغرب عمانج
ةرييا عطاء  دين  غرب عمانجمعية 
ةيزراعم المهالزراعةال
ةرييا اس�واء حساب قبس�البادية ال�سمالية الغربية
ةريية اجدعاء النداء اأبهس�ماركا
ةياعمتة االجيمنتلاء لطعان الس�رالزرقاءف
ةرييري امسداء الاربدن
ةرييال امس�ات اليمس�اربدن

ةرييك اس�اربدامل
ةرييا انهان الطلس�اربد
ةرييل اس�زة وماربد
ةاقعاال وي  لرعاية  وابني  اربدانا 
ةريير اسن االأخس�غاربدال
يتايهن تعني  ال  اربداعاقتي 
امتراأة واالية املايرعة لمس�ناربدال
المس�ري الاع خنس�اريد
نياقعة املايرعاء لفس�اربدال
ةرييي اقتلني لقرتاربدن
ونندحرة ال ةيعمعجلونج
ةرييري اوع امس� ةيعمال�سوبكج
ةرييل ابقتس�ون املية عيعمعجلونج
ةريين اريافس�ة امليعمالطفليةج
ةرييري اى الدال عة اليعمالطفيلةج
ةيوبنة اجليافس�ة ايعمسحابج�
ةرييني اظواعة اليعمسحابج�
ةريير اويطتلو للالق�سراحل
اءطعلة لواحالبادية ال�سمالية الغربيةال
ةريية ابحل املابنس�الق�سر
ةرييل اود االماربدج
ةريير اريالبادية ال�سمالية ال�سرقيةج
اعبطال ال  وارة الداخليةديوان 
ةرييرب ااد الس�عني البا�ساح
ةرييان اس�ري واالحي ااعس�عجلونم
ةياعمتاالج للخدمة  عرجان  عجلونوادي 
اينس�ل االنمعلارة لتخعجلونامل
ةرييا �سيحون  البرتاام 
ةرييام اتة االيايرعة لاديبلرباء لالبادية ال�سمالية ال�سرقيةال
ةرييات اياعرفات اليمس�ى ونامس�البادية ال�سمالية ال�سرقيةن
يعمتجر املويطتلر لامعالو�سطيةال
ةرييان اريور الاربدن
مس�لة لريياء اطعالزرقاءال
ةريية اانة واالأمفعالزرقاءال
ةياعمتة االجيمنتلة لريية ااديبالزرقاءال
ةيائس�ناء الة وفظسحابحل�
انل االميسحابا�
ةرييا ي  ال�سلطن�سميات 
ةرييد اة اربلى طامس�اربدن
ةرييي اوعطتل المعلة لواحالطيبةال
ورنان الجيسحابت�
ةرييرة اواباملفرقاجل
يعمتجل املياأتة واليمنتلة ليالبادية ال�سمالية الغربيةاالردن
ةريير ادثاربدامل
ةرييري اان اطلس�ماركا
ةرييار اثماركااي
نريافس�ة املرييالطفيلةا
ةيزراعة الويمنتر الساط االأخس�بالزراعةال
ةرييني ااقعام واملتاليار لتخر املمالبادية ال�سمالية الغربيةع
اءطعار النالبادية ال�سمالية الغربيةم
ةريية ايالمس�ة الاديبلرب لدات اليس�البادية ال�سمالية الغربية
ةرييل اس�واباملوقرال
ةرييرن اقن مان بمعناملوقرال
رخس� يندات بيس� ةبحاملوقرامل

ةريير اوقواء املى لطس�وة الاديبام التاملوقراي

رئي�ض ق�سم اال�ستثمار/ عمر �سالح

 اعالن �سادر عن
وارة ال�سناعة والتجارة والتموين

     
     
     


الطفيلة حمافظة  اقت�ساد/  بكالوريو�ض/   
- الفا�سلة �سفاء حممد �سار املرايف

اربد حمافظة  اقت�ساد/  بكالوريو�ض/   
- ال�سيد �سنان احمد �سالمة الرو�سان




      





       
       


     




 اعالن �سادر عن
مو�س�سة االقرا�ض الزراعي
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 اعالن �سادر عن
مو�س�سة االقرا�ض الزراعي



    
         







 




اعلن انا عبداملالك عبا�ض يا�سني يا�سني /عراقي اجلن�سية
A12860947    
        

 اتف او االت�سال


:الرقم الوظيفي عبد الهادي �سامل �ساجي ال�سرديه

  

           
ال�سركة االردنية ل�سحب االملنيوم .م.م


اىل املوظف: خلف حممد عبدالقادر احلرره 




�سركة جي فورا�ض االردن

 اعالن �سادر عن وارة ال�سباب
     
       
   –   – 
        
     
       
 
      

املحافظةاال�سم
العا�سمةحام ابرايم حممد اسور
العا�سمةع�سام حممد �سعيد النعيمات
العا�سمةحممد احمد يو�سف ابو �سالح
العا�سمةحممد احمد �سامل احلنيطي
العا�سمةحممد عي�سى ح�سني ال�سكارنة
العا�سمة�سالح حممد �سالح الزعبي

 ""

 �سركة تطوير وادي عربة
WADC/1/E-B-1

واملتسمن ا�ستدراج عرو�ض ال�ستئجار مبنى ل�سركة تطوير وادي عربة.
      
  

            
 –  –
           
        




  





   








 –
 – –








    






املو�س�سة اال�ستهالكية املدنية


    
    

    






خان - الزرقاء/ ق�سبة الزرقاء
هس�امدد المدي حمهد ممحم
طريطس�د المم احيراد ابمحم
نياجل احليائ ض�رطى بس�وم
اويكلري منارق مري طنم
قاريحا املطد عمم احيرااب
ربم االجيرحدالبات ععلر طام
دمداهلل احبز عزيي عرام
بيطض ا�ارد فبد عماح

موا�سرجي لواء العا�سمة/ ماركا
اجد احلمي حملود عمحم
ودهف عس�وود يمد حمالخ اعم




     
    



 اعالن طر عطاء للمرة االوىل


    

     
       

      



        







    









 اعالن �سادر عن �سندوق املعونة الوطنية






 •       


 •


 •


    




       
        
 – –

    
    


 اعالن  �سادر عن وارة العدل
      



    

املحافظةالتخ�س�ضالرقم الوطنياال�سمالرقم

ودةو عد ابالز خاين فس�ح دبلوم ح�ساب
العا�سمةكميات

ابانور ح�سام الدين انور عبدالو دبلوم ح�ساب
العا�سمةكميات

ال�سالق عبداملنعم  ح�سن  دبلوم ح�ساب علي 
العا�سمةكميات

الدروع عبدالرحمن  احمد  منال 
دبلوم ادارة 

املكاتب 
واملعلومات

العا�سمة
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19 االربعاء  )25( كانون الثاني 2023
العدد )2987( رياضة

كري�شتيان�  الييربتييغييايل  اليينييجييم  اأعييييرب 
الأول  الف�ز  بتحقيق  �شعادته  عن  رونالدو 
مع نادي الن�شر ال�شع�دي يف دوري رو�شن، 

ووجه �شكره للجماهري على الدعم.
اليينيي�ييشيير عييلييى التيييفييياق 1-0 يف  وفيييياز 
املباراة التي ُلعبت م�شاء الأحد على اأر�شية 
ال�شع�دية  العا�شمة  يف  بارك  مر�ش�ل  ملعب 

الريا�ص.
اأنييدر�ييشيي�ن  الييربازيييلييي  الييالعييب  و�شجل 
لُيعزز   ،31 الدقيقة  املباراة  هدف  تالي�شكا 
نقطة   33 بر�شيد  للدوري  �شدارته  العاملي 
وبفارق نقطة عن الغرمي التقليدي الهالل مع 

مباراة اأقل للن�شر.
م�قع  على  �شفحته  عرب  رونالدو  وكتب 
الأول.  الف�ز  الأوىل،  املييبيياراة  اإن�شتغرام: 
اجلماهري  جلميع  �شكرا  �شباب.  يا  اأح�شنتم 

على الدعم الرائع، ح�شب ق�له.
من  �ييشيي�را  متابعيه  رونييالييدو  و�ييشييارك 
والتي  ال�شع�دي،  الدوري  يف  الأوىل  مباراته 
يف  اأهييدافييه  اأول  بت�شجيل  فيها  ينجح  مل 

البط�لة.
ال�شع�دي،  اليييدوري  رونييالييدو  وانتقل 

حر  انتقال  �شفقة  يف  للن�شر  وقييع  اأن  بعد 
املريكات�  اعتبارا من  ملدة م��شمن ون�شف، 

ال�شت�ي احلايل.
يف اأول ظه�ر له على املالعب ال�شع�دية، 

الريا�ص  م��شم  فريقه  مييبيياراة  خييالل  كييان 
خاللها  �شجل  والتي  جرمان،  �شان  وباري�ص 
هدفن يف مرمى الفريق الباري�شي يف املباراة 

التي انتهت بف�ز الأخري 4-5.

اأبها  على  الأنف�ص  ب�شق  ف�زا  الهالل  انتزع 
رو�شن  دوري  من   14 اجل�لة  ختام  يف   )1-2(
اأن  كييادت  مباراة  بعد  للمحرتفن،  ال�شع�دي 
تهديدات  بعد  الزعيم،  جماهري  قل�ب  تخلع 

لعبي املناف�ص ب�شرا�شة ملرمى الع�ي�ص.
يعني  ما  كل  يكن  مل  اأبها  اأمييام  الهالل  حال 
التي  الر�شالة  بل  املييبيياراة،  تلك  يف  الهاللين 
حال،  اأح�شن  يف  لي�ص  الأزرق  بيياأن  و�شلتهم 
ال�شع�دي  ال�ش�بر  كاأ�ص  مهمن:  منعطفن  قبل 
مطلع  الأنييدييية  وميي�نييديييال  املقبل،  اخلمي�ص 

فرباير/ �شباط املقبل.
بعد  الييثيياين  للمركز  قفز  الييهييالل  اأن  ورغييم 
 2022 العامل  كاأ�ص  عقب  الييدوري  ا�شتئناف 
اأنه  العتبار  يف  ي�ؤخذ  اأن  بد  ل  اأنه  اإل  قطر،  يف 
اأكرث من مناف�شيه مبباراة،  لعب عدد مباريات 

حت�شبا مل�شاركته يف م�نديال الأندية.
ت�شبع مقلق

ومل يقدم الهالل م�شت�يات مقنعة، يف الفرتة 
م�نديال  قبل  اأن�شاره  قلق  يثري  مما  الأخييرية، 

الأندية.
مناف�شيه،  عيين  امل��شم  هييذا  الييهييالل  متيز 
اأن  فبدا  املييراكييز،  جميع  يف  النج�م  بتكد�ص 
لفرتتن،  القيد  اإيقاف  اأزمة  عنه  �شيخفف  ذلك 
وم�اجهات اأي ط�ارئ يف ت�شكيلته فيما يتعلق 

بالغيابات.

املناف�شات  عيي�دة  منذ  تعر�ص  الهالل  لكن 
ف�شال  الإ�شابات،  تت�شدرها  م�جعة،  ل�شربة 
عن حالة الت�شبع عند بع�ص الالعبن الدولين 
بعد كاأ�ص العامل، اإذ كان 9 منهم �شمن الت�شكيلة 
الأ�شا�شية للمنتخب ال�شع�دي يف م�نديال قطر.

امتحان الأزرق
الأرجنتيني  للهالل  الفني  املدير  واعييرتف 
يف  املثالية  يفتقدون  لعبيه  بيياأن  دييياز  راميي�ن 

التعامل مع الفر�ص التي يح�شل�ن عليها.
ويحتل الهالل املركز الثاين على قائمة الفرق 
يف  مباراة   15 بعد  هدفا،  بي26  ت�شجيال  الأكرث 
النيجريي  يعترب  الأرقيييام  وح�شب  اليييدوري، 

اأودي�ن اإيجال� هداف الفريق بي8 اأهداف.
فرتة  منذ  الييهييالل  يف  الأبيييرز  امل�شكلة  لكن 
كرثة  رغم  التهديفية  الفاعلية  بغياب  تتعلق 
الفر�ص املتاحة اأمام املرمى، مما و�شع الفريق 
اإذ  املحلين،  مناف�شيه  اأمييام  �شعبة  م�اقف  يف 
عاد بع�شهم يف النتيجة بعد تقدم الهالل، وتكرر 
ذلك عدة مرات مما اأثار غ�شب دياز الذي طالب 
بتدارك الأمر قبل ال�شتحقاقات الكربى املقبلة.

واعتاد الهالل اأن ينهي مبارياته بفارق هدف 
فيما  اجليياري،  امل��شم  انطالق  منذ  هدفن،  اأو 
�شجل 3 اأهداف يف مباراتن فقط، لذلك �شيك�ن 
�شرا�شة  اأمام  اجتيازه  عليه  �شارم  امتحان  يف 

مناف�شيه بامل�نديال املغربي.

ثغرة وا�شحة
املثري للقلق ب�شدة اأن �شباك الفريق اهتزت 
وهذا  مييرة،   12 الييدوري،  يف  مباراة   15 خالل 
اللقب، وي�شتعد  يناف�ص على  لفريق  رقم مزعج 
فرق  من  نخبة  بها  ي�شارك  بط�لة  يف  للم�شاركة 
العامل، لن تت�ان يف ا�شتغالل نقطة ال�شعف هذه 
الالعبن  فعل  رد  يتغري  مل  ل�  م�ش�اره  لتهدد 

ومن قبلهم دياز.
الهج�مي  اجلانب  على  الهالل  و�شيك�ن 
وه�  الييفيير�ييص،  اأنيي�ييشيياف  با�شتغالل  مطالبا 
ي�شع  رمبييا  اليييذي  الآخييير  ال�شعب  الخييتييبييار 

ال�شتقرار الفني لالأزرق على املحك.
الإ�ييشييابييات  مييياأزق  اأميييام  اأي�شا  بييات  دييياز 
كاأ�ص  قبل  الالعبن  وهج  ا�شتعادة  وم�ش�ؤولية 
واإيجاد  الأندية،  وم�نديال  ال�شع�دي  ال�ش�بر 
والفني  الذهني  الرتاجع  تع��ص  لعب  طييرق 
ي�شع  ل  حتى  ال�شيقة،  املدة  هذه  يف  لنج�مه 
ال�شيناري�  ورمبييا  النتقادات  مرمى  يف  نف�شه 
عندما  جيياردمي  �شلفه  فيه  �شقط  الييذي  املخيف 

�شار بن�شق م�شابه.
العامل  كاأ�ص  يف  م�اجهاته  الهالل  وي�شتهل 
الأر�يييص،  �شاحب  �شد  املييغييرب،  يف  لييالأنييدييية 
يرفع  اأن  عليه  ثم  ومن  اأفريقيا،  بطل  اليي�داد، 
ن�شقه الفني يف م�اجهة لن تك�ن �شهلة خا�شة يف 
وج�د اأكرب حافز للفريق البي�شاوي: جماهريه 

ت�ج الروماين �ش�رين ك�م�شا بلقب بط�لة 
»قتال ال�شفعات« التي اأقيمت م�ؤخرا يف ل�ص 
من  خرج  لكنه  املتحدة،  بال�ليات  فيغا�ص 
ب�جه  فل�رينتن  فايل  مناف�شه  اأمام  مباراته 

م�ش�ه.
اإىل  اأدت  ل�شفعات ق�ية  وتعر�ص ك�م�شا 
مقطع  يف  يبدو  ما  وه�  ب�شدة،  وجهه  ت�رم 
من�شات  على  وا�شعا  انت�شارا  حقق  فيدي� 

الت�ا�شل الجتماعي.
التعرف  اأن  املتابعن  تعليقات  من  وبدا 
التغري  ب�شبب  اأمرا �شعبا،  بات  على ك�م�شا 
اليييذي طيييراأ عييلييى �شكل وجييهييه ميين جييراء 

ال�شربات املتتالية.
وت�شم هذه الريا�شة اثنن من املتناف�شن 
�شفع  على  يتناوبان  من�شة،  جانبي  على 
ق�ة  باأق�شى  ال�جه  على  البع�ص  بع�شهما 

ممكنة.
والهدف ه� جعل مناف�شك ي�شت�شلم، لكن 
يت�شح  كما  للغاية  قا�شية  تك�ن  قد  النتائج 
اأجرب فل�رينتن على  الذي  يف حالة ك�م�شا، 
ال�شت�شالم بعد اأن تلقى �شفعة ق�ية للغاية.

وح�شل ك�م�شا على لقب قتال ال�شفعات 
 5000 قدرها  مالية  وجائزة  الثقيل،  لل�زن 

ي�رو.
عن الريا�شة الغريبة«

عق�د،  منذ  معروفا  ال�شفعات  قتال  كان   
ال�شن�ات  لكن �شلطت عليه الأ�ش�اء فقط يف 

القليلة املا�شية.
 حظيت الريا�شة مبزيد من الهتمام مع 
خطة رئي�ص البط�لة القتالية ي� اإف �شي دانا 

وايت لإطالق دوري خا�ص به.
 تتعر�ص هذه الريا�شة لنتقادات جمة ملا 
ميكن اأن ت�شببه من �شرر دماغي للمتناف�شن.

رونالدو يعلق بعد أول مشاركة 
بالدوري السعودي.. وينشر صورا

ريال مدريد يعود من بلباو بـ3 نقاط
 فاز ريال مدريد حامل لقب الدوري الإ�شباين 2-�شفر يف مباراة �شعبة 
مع  اللقب  عن  املناف�شة  يف  ا�شتمراره  لي�شمن   ، بلباو  اأتليتيك  ملعب  على 

بر�شل�نة املت�شدر.
1-�شفر  ف�زه  بعد  الرتتيب  يف  نقطة   44 اإىل  بر�شل�نة  ر�شيد  وارتفع 

على خيتايف يف وقت �شابق من الأحد.
نقاط عن  ريال مدريد و6  نقاط عن   3 بفارق  الكتال�ين  الفريق  ويتقدم 
الثامن  املركز  بلباو  يحتل  بينما  �ش��شيداد،  ريال  الثالث  املركز  �شاحب 

بر�شيد 26 نقطة.
وح�شم ريال مدريد، الذي خ�شر اأمام فياريال يف اآخر مبارياته بالدوري، 
النقاط بف�شل هدف بال�ش�ط الأول من كرمي بنزمية واآخر عرب ت�ين كرو�ص 

يف ال�قت املحت�شب بدل من ال�شائع.
يف  اأ�شين�شي�  مارك�  من  عالية  راأ�ييص  �شربة  �شقطت   23 الدقيقة  ويف 
الي�شرى  بقدمه  مبا�شرة  ت�شديدة  الفرن�شي  املهاجم  ليطلق  بنزمية،  طريق 

يف الزاوية الي�شرى العليا للمرمى.
وبعدما اأهدر كل من اأتليتيك وريال مدريد العديد من الفر�ص للت�شجيل، 
ثم عزز ال�شي�ف تقدمهم يف الدقيقة 91 عندما مرر رودريغ� الكرة للبديل 

كرو�ص، الذي اأطلق ت�شديدة منخف�شة ق�ية من حافة منطقة اجلزاء.

  شلباية يحرز أول أهدافه 

في الدوري الفلسطيني
 اأحرز الأردين فرا�ص �شلباية، اأول اأهدافه يف اجل�لة الي15 من الدوري 

الفل�شطيني لكرة القدم.
ثقايف  مرمى  يف  بالطة  لفريق  ال�حيد  الف�ز  هييدف  �شلباية،  و�شجل 
منطقة  حييدود  على  عميقة  كرة  ت�شلم  عندما   ،)40( الدقيقة  يف  ط�لكرم 

اجلزاء لي�شددها بثقة داخل ال�شباك.
ورفع فريق بالطة ر�شيده اإىل 25 نقطة، لي�شتقر يف املركز ال�شاد�ص على 

لئحة ترتيب الفرق. 
كان �شلباية قد التحق بفريق بالطة قبل ي�من قادما من فريق ال�حدات 

الأردين. 
�شلباية  الأوىل يف م�شرية  التجربة الحرتافية اخلارجية  وتعترب هذه 

الذي �شبق له متثيل منتخب الأردن.
اإىل  وينتهي عقد �شلباية مع بالطة نهاية امل��شم احلايل، حيث �شيع�د 
الأردن يف ماي�/اأيار املقبل لتحديد وجهته املقبلة �ش�اء بتجديد عقده مع 

ال�حدات اأو النتقال لفريق اآخر.

الصياحين ينضم لزاخو العراقي
زاخ�  ل�شف�ف  ر�شميا  ال�شياحن،  خالد  الأردين،  الالعب  ان�شم   

العراقي، ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية امل��شم احلايل.
ويعترب ال�شياحن املحرتف الأردين الثاين الذي ين�شم م�ؤخرا لزاخ�، 

بعدما انتقل اإليه قبل ي�من مدافع احل�شن اإربد، حجازي ماهر.
الأردن  منتخب  مثل  حيث  الألعاب،  �شناعة  مركز  ال�شياحن  وي�شغل 
اآ�شيا ونهائيات  )حتت 23 عاما( يف الن�شختن املا�شيتن من بط�لة غرب 

كاأ�ص اآ�شيا.
بن  يتنقل  اأن  قبل  العربي،  مع  الكروي  م�ش�اره  ال�شياحن  وبييداأ 

ال�شريح والفي�شلي، كما خا�ص جتربة احرتافية مع البحرين البحريني.
وارتفع بذلك عدد الالعبن الأردنين، الذين احرتف�ا م�ؤخرا يف الدوري 
العراقي، اإىل 7 وهم: ال�شياحن واإح�شان حداد ونزار الر�شدان وحممد اأب� 

ح�شي�ص واإبراهيم �شعادة وحجازي ماهر وحممد الرازم.

موالي يعلق على انتقاله للنصر العماني
ل�شف�ف  بالنتقال  �شعادته  عن  ميي�ايل،  حممد  الأردين،  الالعب  عرب   

الن�شر العماين، الذي �شيمثله حتى نهاية امل��شم احلايل.
وكتب م�ايل، عرب ح�شابه على في�شب�ك: احلمد هلل، مت ت�قيع عقد مع 
الن�شر،  مع  جديدة  وجتربة  جديد  حتٍد  ينتظرين  الُعماين..  الن�شر  نادي 

اأمتنى اأن اأك�ن عند ح�شن الظن«.
بعدما  املا�شي،  امل��شم  بنهاية  اإربييد  احل�شن  مع  م�ايل  عقد  وانتهى 

�شاهم يف قيادته لعديد النت�شارات املهمة يف دوري املحرتفن.
ل�شف�ف  الن�شمام  على  ال�حدات،  اإدارة  مع  اأيام  قبل  م�ايل  واتفق 

الفريق بعد نهاية رحلته الحرتافية مع الن�شر العماين.
م�ايل  و�شي�قع  املقبل،  ماي�/اآيار  يف  بييالأردن  الكروي  امل��شم  ويبداأ 

لل�حدات على عقد ميتد مل��شمن.
بال�شرعة  وميتاز  والأي�شر،  الأمييين  اجلناحن  على  ميي�ايل  ويلعب 

والقدرة على الت�شديد من م�شافات بعيدة.

 هايل يقترب من الجهاز 
الفني للفيصلي

 دخل املدرب اأحمد هايل قائمة املر�شحن للعمل �شمن اجلهاز التدريبي 
لفريق الفي�شلي. وكان الفي�شلي قد جدد الثقة بجمال اأب� عابد كمدير فني 
التدريبي  كادره  بت�شمية  الآن  حتى  الأخري  يق�م  اأن  دون  املقبل،  للم��شم 
املدرب  وعاونه  املا�شي،  امل��شم  الفي�شلي  فريق  عابد  اأب�  وقاد  املعاون. 
معه  تعاقد  بعدما  عقده  جتديد  عن  اعتذر  الذي  هنط�ص  اأب�  ماهر  العام 

الحتاد الأردين كمدرب ملنتخب ال�شيدات.
واأ�شبح هايل اأحد اأبرز املر�شحن لت�شلم مهمة املدرب العام، وبخا�شة 
اأنه يعد من اأبرز املهاجمن الذين مثل�ا الفي�شلي يف ال�شن�ات ال�شابقة قبل 
القدم، وبات �شمه مبثابة مطلب جماهريي. وت�ىل  اعتزاله كرة  اأن يعلن 
عن  وك�شف  عاما،   23 حتت  الأردن  منتخب  تدريب  املا�شي  العام  هايل 
اأن  وينتظر  اآ�شيا.  غرب  بط�لة  لإحراز  قاده  حيث  مميزة  تدريبية  قدرات 

يعلن الفي�شلي يف الي�من املقبلن الكادر التدريبي املعاون لأب� عابد.

النصر حسم صفقة بديل أوسبينا
بديل  مع  التعاقد  ب�شاأن  مفاو�شاته  ال�شع�دي  الن�شر  نييادي  ح�شم 
مباريات  عن  �شيغيب  الذي  اأو�شبينا  ديفيد  امل�شاب  الك�ل�مبي  حلار�شه 

رفاق كري�شتيان� رونالدو ملدة �شهرين.
وخ�شع ديفيد اأو�شبينا حار�ص الن�شر لعملية جراحية، بعدما تعر�ص 

لك�شر يف عظام املرفق.
كيي�وورة  مل�قع  ال�شع�دي  الن�شر  اإدارة  من  مقربة  م�شادر  وقالت 
الي�م الثنن: مت ح�شم �شفقة اأوجي�شنت رو�شي حار�ص مرمى فريق ب�كا 

ج�ني�رز الأرجنتيني«.
وتابع امل�شدر: من املت�قع اأن تعلن اإدارة نادي الن�شر عن اإمتام �شفقة 

احلار�ص الأرجنتيني ر�شميا يف اأي وقت«.
و�شيتم قيد رو�شي يف ك�ش�فات الن�شر حتى نهاية امل��شم اجلاري، بعد 
ع�دته  مع  قيده  يعاد  اأن  على  الفريق،  �شجالت  من  اأو�شبينا  ا�شم  اإ�شقاط 

للمالعب.
وتعر�ص الن�شر ملاأزق حقيقي يف مباراته �شد التفاق اأم�ص الأحد، بعد 
تعر�ص جميع احلرا�ص املقيدين اإىل اإ�شابات خمتلفة، فاختار املدير الفني 

رودي جار�شيا العتماد على احلار�ص ال�شاب ن�اف العقيدي.
ويلتقي الن�شر اخلمي�ص املقبل فريق احتاد جدة يف ن�شف نهائي كاأ�ص 
ال�ش�بر ال�شع�دي بنظامها اجلديد )4 فرق(، على اأن يتاأهل الفائز ملالقاة 

املنت�شر من لقاء الهالل والفيحاء يف النهائي.
بعد  امل��شم  هذا  البط�لت  بكل  للف�ز  الن�شر  طم�حات  �شقف  وارتفع 
الذي  رونالدو  كري�شتيان�  الربتغايل،  الأ�شط�رة  مع  التاريخي  التعاقد 

و�شع النادي والدوري ال�شع�دي يف دائرة الهتمام العاملي بق�ة.

فاز باللقب لكنه »خسر وجهه«..
 ما طبيعة هذه »الرياضة«؟

امتحان وثغرة يختبران الهالل بمونديال األندية

 مفاجأة.. يوفنتوس مهدد 
بعقوبة قاسية جديدة

 حذر اخلبري يف قان�ن الريا�شة الإيطالية، ماتيا جرا�شاين، من ت�قيع 
يف  اأعلن  مما  ق�ش�ة  اأكرث  تك�ن  قد  ي�فنت��ص،  فريق  على  جديدة  عق�بات 

الأيام املا�شية، »ب�شبب الت�شليل يف ق�شية دفع الرواتب«.
اأقرت  اإذ  الفيدرالية،  املحكمة  من  كبرية  �شدمة  ي�فنت��ص  وتلقى 
اإ�شافة  اجلاري،  الدوري  ببط�لة  ر�شيده  من  نقطة   15 بخ�شم  معاقبته 

لإيقاف عدد من م�ش�ؤوليه ال�شابقن واحلالين.
وكان املدعي العام الإيطايل اأو�شى بخ�شم 9 نقاط فقط من ي�فنت��ص، 

لكن القا�شي رفع العق�بة اإىل خ�شم 15 نقطة.
وقال جرا�شاين يف ت�شريحات نقلها م�قع ف�تب�ل اإيطاليا: مل يكن اأحد 
يت�قع احلكم بخ�شم 15 نقطة، حيث اأننا بالدوري الإيطايل مل ن�شهد مثل 

هذه العق�بة الق�ية منذ اأيام الكالت�شي� ب�يل«.
جديدة  حماكمة  لإجراء  اآخر  ملف  لديها  الفيدرالية  املحكمة  واأ�شاف: 
م��شم  من  اأ�شهر   4 اأج�ر  بدفع  املتعلقة  ح�شا�شية  الأكرث  الق�شية  ب�شاأن 
ي�فنت��ص  ذهب  اإذا  وتابع:  ك�رونا«.  فريو�ص  تف�شي  فرتة  خالل   2020

وم�ش�ؤوليه للمحاكمة مرة اأخرى، فقد ن�شهد خ�شم املزيد من النقاط.

معلول يطير إلى تونس بعد 
استبعاده من مباراة البنك األهلي

بعد  راحة  معل�ل  علي  الت�ن�شي  الأهلي،  مدرب  ك�لر،  مار�شيل  منح 
تعر�شه لالإجهاد عقب لقاء القمة اأمام الزمالك.

و�شي�شافر  الفني،  اجلهاز  له  منحها  التي  الإجازة  معل�ل،  و�شي�شتغل 
بط�لة  من  ال15  اجل�لة  يف  غدا  الأهلي،  البنك  لقاء  واأن  خا�شة  لت�ن�ص، 
مناف�شات  للمغرب؛ خل��ص غمار  ال�شفر  قبل  للفريق  الأخري  الدوري، ه� 
الإجازة  انتهاء  بعد  معل�ل  ين�شم  اأن  املقرر  ومن  لالأندية.  العامل  كاأ�ص 
مب�اجهة  يبداأ  الذي  الأندية،  م�نديال  يف  للم�شاركة  ا�شتعدادا  لالأهلي؛ 

اأوكالند �شيتي الني�زيلندي، يف الأول من فرباير املقبل.
و�شاهم معل�ل مع الأهلي يف الف�ز على الزمالك )3-0( يف قمة الدوري 
امل�شري املمتاز م�شاء ال�شبت. ويت�شدر الأهلي بط�لة الدوري املمتاز ب34 
مل�اجهة  الأهلي  وي�شتعد  في�ت�شر.  مالحقه  عن  نقاط  ب4  مبتعدا  نقطة، 
الدوري  مناف�شات اجل�لة اخلام�شة ع�شرة من  الأهلي �شمن  البنك  فريق 

املمتاز واملحدد لها ال�شابعة م�شاء الثالثاء املقبل.

ستاد القاهرة يربك األهلي والزمالك 
بمجموعات أبطال أفريقيا

الزمالك  مباراة  اإن  القاهرة  �شتاد  هيئة  رئي�ص  ال�هاب  عبد  وليد  قال   
و�شباب بل�زداد اجلزائري املقرر لها ي�م 10 فرباير/ �شباط املقبل قد تنقل 
اإىل ملعب اآخر. ويلعب الزمالك �شد الفريق اجلزائري يف افتتاح مناف�شات 
�شمن  يتناف�شان  باأنهما  علما  اأفريقيا،  اأبطال  دوري  يف  املجم�عات،  دور 

املجم�عة الرابعة مع املريخ ال�ش�داين والرتجي الت�ن�شي.
واأ�شاف عبد ال�هاب لك�وورة: هيئة �شتاد القاهرة حجزت امللعب منذ 
8 فرباير لبط�لة اأمم اأفريقيا لل�شباب التي �شتقام يف م�شر يف الفرتة بن 19 

فرباير/ �شباط حتى 12 مار�ص/ اآذار املقبل«.
اآخر  مللعب  الزمالك  لقاء  لنقل  احتمالية  هناك  ال�هاب:  عبد  واأو�شح 
لكن مل يحدد القرار ب�شكل ر�شمي حتى الآن حيث جتري م�شاورات يف هذا 
ال�شاأن«. من جانبه قال رئي�ص هيئة �شتاد القاهرة اإن الأهلي �شي�اجه �شن 
داونز على ملعب ال�شالم ي�م 25 من ال�شهر املقبل، م�ؤكدا اأن املباراة لن 

تقام يف �شتاد القاهرة، ب�شبب مناف�شات اأمم اأفريقيا لل�شباب.
البط�لة  خالل  للمباريات  امللعب  ا�شت�شافة  ال�هاب  عبد  وا�شتبعد 

نف�شها م��شحا الأمر لن يك�ن �شهال.

 االتحاد المصري يكشف لكووورة موقفه 
بشأن عقوبة اإلسماعيلي المحتملة

من  ال�شادر  البيان  من  م�قفه  عن  القدم  لكرة  امل�شري  الحتاد  ك�شف 
جانب نادي النج�م يف �شاأن نزاعه القان�ين مع الإ�شماعيلي يف ق�شية لعب 

الفريقن ال�شابق اإبراهيم ح�شن.
 30 الإ�شماعيلي  اأمهلت  قد  امل�شري  بالحتاد  الن�شباط  جلنة  وكانت 
اإبراهيم ح�شن )1.2 ملي�ن  النج�م يف �شفقة  نادي  لدفع م�شتحقات  ي�ما 
املحكمة  من  وبتاأييد  كا�ص  الدولية  املحكمة  من  بحكم  املثبتة  دولر( 
اأن املهلة  الي�م  النج�م يف بيان ر�شمي  ال�ش�ي�شرية. واأكد نادي  الفدرالية 
يف  امل�شري  الحتاد  من  م�ش�ؤول  م�شدر  وقال  الأحد.  اأم�ص  ر�شميا  انتهت 
تظلما  قدم  الإ�شماعيلي  الثنن:  الي�م  ك�وورة  مل�قع  خا�شة  ت�شريحات 
على  امل�قعة  العق�بة  تفعيل  يتم  مل  وبالتايل  الن�شباط،  جلنة  قرار  على 
جلنة  قرار  اأن  على  �شدد  النج�م  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير  بعد«.  النادي 
يناير/   23 امل�افق  الثنن  الي�م  من  �شاريا  بات  )امل�شرية(  الن�شباط 
كان�ن الثاين 2023«. وف�شر باأن ذلك يعني اأنه �شيتم اإيقاف القيد ال�شت�ي 
احلايل للنادي الإ�شماعيلي اإ�شافة اإىل نقل 5 مباريات خارج اأر�شه من دون 

جمه�ر امتثال لقرار )كا�ص(.
كامال  اإدارته  جمل�ص  ا�شتقال  اإذ  اإداري  تخبط  من  الإ�شماعيلي  ويعاين 
الدراوي�ص حاليا  بينما يحتل  اأ�شب�عن،  الك�مي، قبل نح�  برئا�شة يحيى 

املركز الأخري )18( يف الدوري امل�شري املمتاز.

 مصر بالقوة الضاربة لعبور 
الدنمارك في مونديال اليد

للمنتخب  الفني  املدير  بييارونييدو،  جار�شيا  روبريت�  الإ�شباين  اأعلن 
ختام  يف  الدمنارك،  مل�اجهة  النهائية  القائمة  اليد،  لكرة  الأول  امل�شري 
التي   ،28 رقييم  العامل  بط�لة  من  الرئي�شي  بالدور  املنتخبن  مباريات 

حتت�شنها ال�ش�يد وب�لندا.
�شادي  ا�شتبعاد  الفايكنج  اأحفاد  اأمام منتخب  الفراعنة  قائمة  و�شهدت 
خليل لعب الدائرة، وحار�ص املرمى حممد علي، اإ�شافة اإىل اأحمد خريي 
�شانع الألعاب للمباراة الثانية على الت�ايل، والإبقاء على ح�شن وليد قداح 

الظهري الأمين.
ويدخل زمالء علي زين اللقاء وهم يف �شدارة ترتيب املجم�عة الرابعة 

بر�شيد 8 نقاط، فيما يحتل املنتخب الدمناركي ال��شافة ب7 نقاط.
وجاءت قائمة منتخب م�شر، كما يلي:

حرا�شة املرمى: كرمي هنداوي - عبد الرحمن حميد
�شانع الألعاب: اأحمد ه�شام دودو - �شيف الدرع

الظهري الأمين: مهاب �شعيد - حم�شن رم�شان
الظهري الأي�شر: علي زين - يحيى الدرع - ح�شن وليد قداح

اجلناح الأمين: حممد �شند - اأكرم ي�شري
اجلناح الأي�شر: عمر بكار - اأحمد م�ؤمن �شفا

الدائرة: اإبراهيم امل�شري - حممد ممدوح ها�شم - اأحمد عادل.
التا�شعة  متام  يف  والدمنارك  م�شر  م�اجهة  تنطلق  اأن  املقرر،  ومن 

والن�شف م�شاء الي�م بت�قيت القاهرة، على �شالة مامل� بال�ش�يد.
جدير بالذكر اأن املنتخب الدمناركي ه� حامل لقب الن�شخة املا�شية من 
الف�ز على  اأقيمت عام 2021 مب�شر، بعد  اليد، والتي  بط�لة العامل لكرة 

نظريه ال�ش�يدي.
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الالعب  تتهم  التي  ال�شحية،  خرجت 
اجلن�شي  بالعتداء  األفي�ص  داين  الربزيلي 
تفا�شيل  بع�ص  وك�شفت  �شمتها،  عن  عليها، 

ال�اقعة املزع�مة.
وح�شب �شحيفة ل فانغارديا الإ�شبانية، 
عاما،   23 العمر  من  تبلغ  التي  الفتاة،  فاإن 
يف  مياه  دورة  يف  حب�شها  األفي�ص  اأن  تزعم 
يف  ليلي  مبلهى  ال�شخ�شيات  كبار  منطقة 

بر�شل�نة واعتدى عليها.
وبع�ص  هييي  تييلييقييت  اأنييهييا  واأو�ييشييحييت 
اأ�ييشييدقييائييهييا دعييي�ة ميين لعيييب كيييرة الييقييدم 
طاولة  يف  بهما  لاللتحاق  مك�شيكي  و�شديق 

كبار ال�شخ�شيات بامللهى.
وتابعت: على الف�ر بداأ األفي�ص يف القيام 
مل  بعبارة  اأذين  يف  وهم�ص  غريبة،  بيياأميي�ر 
دورة  اإىل  واأخييذين  بيدي  اأم�شك  ثم  اأفهمها، 

املياه بق�ة، حيث اعتدى علي«.
من جهتها، اأفادت �شحيفة اإل بريديك� باأن 
وال�شحية،  األفي�ص  بن  وقع  الذي  احلادث، 
من  التاأكد  وميكن  دقيقة،   15 ح�ايل  ا�شتمر 
امل�ج�دة  املراقبة  كامريات  ت�شجيل  يف  ذلك 

هناك.
مع  امللهي  يف  كييان  بيياأنييه  األفي�ص  واأقييير 
هذا  حيييدوث  نفى  لكنه  اآخييرييين  اأ�شخا�ص 

اأرق�ص  كنت  ل�شحفين:  وقييال  الت�شرف. 
واأق�شي وقتا جيدا دون م�شايقة اأي �شخ�ص. 
فعل  ميكنني  كيف  ال�شيدة...  هذه  اأعرف  ل 

ذلك لمراأة؟ )بالطبع( ل«.
وي�م اجلمعة املا�شي، اأمر قا�ص اإ�شباين 
باإر�شال الظهري ال�شابق لرب�شل�نة، حيث يتم 

التحقيق معه بتهمة العتداء اجلن�شي.

لعب  اأكرب  عاما(   39( األفي�ص  واأ�شبح 
برازيلي ي�شارك يف كاأ�ص العامل، حن ارتدى 
الكامريون  اأمام  بالده  منتخب  قيادة  �شارة 
األفي�ص الرقم  يف قطر ال�شهر املا�شي. ويحمل 
القيا�شي كاأكرث لعب يح�شد بط�لت بر�شيد 
واملنتخب  الأنييدييية  م�شت�ى  على  لقبا   43

ال�طني.

ت�ن�ص  يف  امل�شرب  كييرة  ريا�شة  �شهدت 
لي�ص  كبريا،  تط�را  الأخرية  ال�شن�ات  خالل 
انفكت  ما  التي  الالفتة  النتائج  بف�شل  فقط 
يف  حتققها  جابر  اأن�ص  العربي  التن�ص  اأيق�نة 
اأ�شماء  لربوز  اأي�شا  واإمنا  الكربى،  البط�لت 
الالعب  كان  والتي  التدريب،  جمال  يف  اأخرى 
اأبييرز  اأحييد  اجلييزيييري  مالك  ال�شابق  اليييدويل 
عناوينها، عندما اأ�شبح الأ�شب�ع املا�شي اأول 
مدرب عربي ي�شرف على تدريب لعب يخ��ص 
دورة اأ�شرتاليا املفت�حة اإحدى دورات غراند 

�شالم.
اأ�شبح  التدريبية،  م�شريته  م�شتهل  ويف 
لالعب  مدربا  ر�شميا  اجلزيري  مالك  الت�ن�شي 
الكندي فا�شيك ب��شبي�شيل بطل العامل يف كاأ�ص 
وامل�شنف  بييالده،  منتخب  مع   2022 ديفي�ص 

99 عامليا يف ترتيب لعبي التن�ص املحرتفن.
حتديات للجزيري.. مدربا ولعبا

عليه،  الإ�ييشييراف  مقاليد  ت�شلم  اأن  ومنذ 
املا�شي  العام  اأواخر  يف  اجلزيري  مالك  جنح 
دورة  بلقب  التت�يج  اإىل  ب��شبي�شيل  قيادة  يف 
الدور  بلغ  ثم  املفت�حة  الكندية  دروم�ندفيل 
دورة  يغادر  اأن  قبل  اأدياليد  دورة  من  الثاين 
الأربييع  البط�لت  اأوىل  املفت�حة،  اأ�شرتاليا 

الكربى منذ الدور الأول.
�شكاي  م�قع  بها  خ�ص  ت�شريحات  ويف 
فكرة  اأن  اجلييزيييري  مالك  اأكييد  عربية،  ني�ز 
لعبي  من  غريي  مثل  تراودين  كانت  التدريب 
كرة امل�شرب، وبحكم عالقتي اجليدة بالالعب 
عندما  اأتييردد  مل  ب��شبي�شيل،  فا�شيك  الكندي 
تدريبه خ�ش��شا  على  اأ�شرف  اأن  علي  عر�ص 
البط�لت  بكل  للف�ز  متميز ويطمح  اأنه لعب 

التي يدخل غمار امل�شاركة فيها«.
احلايل  يناير  يف  بلغ  الذي  اجلزيري  وقال 
ب��شبي�شيل  العمر:  من  والثالثن  التا�شعة 
جدا  املهم  من  اأنه  اأعتقد  بالكثري،  يعد  لعب 
اأحد  اأدرب  اأن  التدريبية  م�شريتي  بداية  يف 

بن  ميين  وواحيييد  كيينييدا،  يف  الالعبن  اأف�شل 
اأف�شل 100 م�شنف على العامل، لقد فاز بكاأ�ص 
العامل للعبة، كاأ�ص ديفي�ص وكان اأحد عنا�شر 
منتخب كندا يف تلك البط�لة العريقة وذلك قبل 
اأن اأ�شرف على تدريبه، كما ت�جنا معا بدورة 
لتحقيق  ي�فقه  ولكن احلظ مل  املفت�حة  كندا 
الكربى،  اأ�شرتاليا  بط�لة  يف  جيدة  نتائج 
لتحقيق  كبرية  وطم�حاتنا  العمل  �شن�ا�شل 

نتائج جيدة«.
التي  املقبلة  امليي�ييشيياركييات  وبخ�ش��ص 
اجلزيري:  مالك  اأو�شح  لعبه،  مع  تنتظره 
تنتظرنا بط�لة م�نبيلييه يف فرن�شا خالل �شهر 
الأكرب  التحدي  �شتك�ن  والتي  املقبل  مار�ص 
لالعب الكندي ويل �شخ�شيا وهي �شمن م�شار 
املفت�حة  فرن�شا  بط�لة  ت�شبق  والتي  فرن�شا 
رولن غارو�ص 2023. وتابع: اأمامنا رهانات 

كبرية وهي جتربة ممتعة بالن�شبة يل« .
يف  التن�ص  ريا�شة  مكانة  على  تعليقه  ويف 
من  الثانية  الع�شرية  يف  اإجنازاته  بعد  ت�ن�ص 
القرن احلايل، وامل�شرية امللهمة مل�اطنته اأن�ص 
اجلزيري  قييال  الأخيييرية،  ال�شن�ات  يف  جابر 

تن�ص  لعب  اأول  ك�ين  عربية:  ني�ز  لي�شكاي 
يف  وذلك  م�شريتي  يف  الت�شنيف  اأبلغ  ت�ن�شي 
اأمام  اأمر رائع، لقد فتحت الطريق  العام فهذا 
عامليا،  للتاألق  ت�ن�ص  من  ولعييبييات  لعبن 
امل�شعل  حملت  من  اأف�شل  جابر  اأن�ص  وكانت 
عني وبلغت مراتب مرم�قة وحققت اإجنازات 
الألعاب  بن  من  التن�ص  ريا�شة  اأ�شط�رية، 
لت�ن�ص،  الييتيياريييخ  ميين  �شيئا  �شنعت  الييتييي 
تاألقي  بعد  كبرية  ب�شعبية  حتظى  واأ�شبحت 

ثم اإبداع اأن�ص جابر«.
مبدينة  امل�ل�د  اجلزيري  مالك  وخا�ص 
بنزرت الت�ن�شية، )�شمال( يف 20 يناير 1984، 
التي  امل�شرب  كرة  ريا�شة  يف  ناجحة  م�شرية 
وحتديدا  الطف�لة  �شن�ات  يف  ممار�شتها  بداأ 
يف �شن اخلام�شة بنادي التن�ص ببنزرت، وه� 
بل�غه  حتى  اجلزيري  معه  ا�شتمر  هاو  فريق 
احرتاف  قرر  حن  العمر،  من  ع�شرة  الثامنة 
هذه الريا�شة التي مل تكن يف ذلك ال�قت تتمتع 

ب�شعبية كبرية.
عربية:  ني�ز  لي�شكاي  اجلييزيييري  وقييال 
اأن  عيين  ف�شال  جييدا،  �شعبة  كانت  الييبييداييية 

امل�شري  الييزمييالييك  نيييادي  رئييييي�ييص  اأعييليين 
الفني  اجلهاز  م�شري  اأن  من�ش�ر،  مرت�شى 
فرييرا  ج�زفالدو  الربتغايل  بقيادة  للفريق 
املرحلة  فارك� يف  مباراة  �شيتم حتديده عقب 
فرباير  من  ال�شاد�ص  الثنن  ع�شر  ال�شابعة 

املقبل.
عقب  �شحفي  م�ؤمتر  يف  من�ش�ر  واأ�شاف 
الأهلي  التقليدي  غرميه  اأمام  املذلة  اخل�شارة 
0-3، ال�شبت، يف ختام املرحلة الرابعة ع�شرة 
جانب  من  الدعم  كل  على  ح�شل  فرييرا  اإن 
الإخفاقات  رغم  دعمه  ومت  الإدارة،  جمل�ص 
الف�ز  يف  الفريق  ف�شل  اإىل  اإ�شارة  يف  ال�شابقة 
خمتلف  يف  الأخييييرية  اخلم�ص  مييبييارييياتييه  يف 
كا�ص  م�شابقة  من  خروجه  بينها  امل�شابقات 
اأمييام  بيياخليي�ييشييارة  لقبها  يحمل  الييتييي  م�شر 

برياميدز بركالت الرتجيح يف ن�شف النهائي.
م�شار  ي�شلك  اأن  على  فرييرا  اأ�شر  وتابع: 

لي�شبح  اختياراته  يف  العناد  ووا�شل  الف�شل، 
من  له  اأحمله  ما  رغم  �شعباً  اأمرًا  ا�شتمراراه 
تقدير، م��شحا اأن جمل�ص الإدارة �ش�ت على 
مقابل �ش�ت  اأ�ش�ات   9 بن�شبة  رحيل فرييرا 
عقب  �شيعلن  الر�شمي  الييقييرار  واأن  واحيييد، 

مباراة فارك� يف الدوري.
وك�شف رئي�ص الزمالك اأنه مل يتدخل ي�ما 
يف عمل املدرب الربتغايل اأو يتحدث اإليه ب�شاأن 

قراراته الفنية.
من جانب اآخر، �شعد املقاول�ن العرب اإىل 
املركز الرابع م�ؤقتا بف�زه املثري على م�شيفه 
الداخلية 2-1 مبلعب برتو�شب�رت يف القاهرة 
يف افتتاح املرحلة اخلام�شة ع�شرة من الدوري 

امل�شري لكرة القدم.
واأنهى الداخلية ال�ش�ط الأول يف �شاحله 
املقاول�ن  ورد   ،)10( حجاج  لربكات  بهدف 
�شجلهما  الييثيياين  ال�ش�ط  يف  بهدفن  الييعييرب 

وامل�ريتاين   )54( اوكيي�يل  جيي�ن  النيجريي 
مامادو نيا�ص )4+90(.

منذ  لعييبيين  بع�شرة  الييداخييلييييية  ولييعييب 
النيجريي  لعييبييه  طييرد  عقب   37 الدقيقة 
منذ  لعبن  بت�شعة  ثم  ت�شيمزى،  كليت�شي 

الدقيقة 75 عقب طرد لعبه حمم�د طلعت.
وحقق املقاول�ن العرب ف�زه ال�شابع هذا 
امل��شم واخلام�ص ت�اليا رفعا ر�شيده اإىل 27 
نقطة يف املركز الرابع بفارق نقطة واحدة اأمام 
املحلة،  غزل  على  �شيفا  يحل  الذي  الزمالك، 
 13 عند  الداخلية  ر�شيد  جتمد  فيما  الثالثاء، 

نقطة يف املركز الرابع ع�شر.
الإ�شماعيلي  مع  اأ�ش�ان  الإثنن  ويلعب 
مع  كلي�باترا  و�شرياميكا  اإنبي  مع  وفارك� 

طالئع اجلي�ص والحتاد مع حر�ص احلدود.
والثالثاء في�ت�شر مع امل�شري والأهلي مع 

البنك الأهلي و�شم�حة مع برياميدز.

بعد مزاعم »االعتداء«.. ضحية داني 
ألفيس تخرج عن صمتها

مالك الجزيري... أول مدرب عربي 
في بطوالت غراند سالم

بعد ثالثية األهلي.. الزمالك يحدد 
موعد حسم مصير فيريرا

الفيصلي ينشط في سوق التعاقدات واالنتقاالت
النتقالت  �ش�ق  يف  احلالية،  الفرتة  يف  الفي�شلي  اليينييادي  ين�شط   
من  اعتبارا  ينطلق  الذي  اجلديد  الكروي  للم��شم  ا�شتعدادا  والتعاقدات، 

4 اأيار املقبل.
�شامل  الالعبن  عق�د  جتديد  يف  الأخييرية  الأيييام  يف  الفي�شلي  وجنح 
العجالن وبراء مرعي وحار�ص املرمى ن�ر الدين بني عطية، كما تعاقد مع 
الالعبن اأحمد اب� �شعرية القادم من فريق اجلزيرة وحممد كل�ب القادم 

من فريق ال�شلط.
ن�روز  فريق  اإىل  الر�شدان  نزار  لعبه  اإعارة  على  الفي�شلي  وافق  كما 
اإىل  كل�ب  حممد  لعبه  اإعارة  على  اأي�شا  ووافق  �شه�ر،   4 ملدة  العراقي 
فريق النعريية ال�شع�دي. وبداأ الفي�شلي حتركاته للم��شم اجلديد بتجديد 

عقد املدير الفني جمال اب� عابد.

فرناندو سانتوس يصل وارسو.. 
ويقترب من تدريب بولندا

جديد  مدير  تعين  عن  ب�لندا  اإعييالن  ع�شية  وار�ش�،  اإىل  الربتغال، 
اإل«  بي  »غازيتا.  م�قع  ن�شره  م�ش�ر  ت�شجيل  وفق  ال�طني،  ملنتخبها 

الإلكرتوين.
يظهر  بعيدة،  م�شافة  من  ت�ش�يره  مت  الذي  امل�ش�ر،  الت�شجيل  ويف 
وي�شاعده  وار�ش�  مطار  يف  ال�شخ�شيات  كبار  قاعة  يغادر  وه�  �شانت��ص 

�شائق �شيارة ليم�زين �ش�داء فارهة، يف حمل اأمتعته.
مل ي�ؤكد ياك�ب ك�ياتك�ف�شكي، املتحدث با�شم الحتاد الب�لندي لكرة 
القدم، و�ش�ل �شانت��ص، لكنه قال اإن م�ؤمترا �شحفيا لتقدمي مدرب ب�لندا 

اجلديد �شيعقد غدا الثالثاء بح�شب ما نقلته الأ�ش��شيتد بر�ص.
وقالت تقارير اإعالمية برتغالية اإن ت�اجد �شانت��ص يف وار�ش� له �شلة 

بالإعالن املرتقب.
مل متدد ب�لندا عقد املدير الفني ال�شابق ت�شي�شالف مي�شنيفيت�ص، بعد 
النهائي من م�نديال قطر للمرة  خروج منتخبها من املناف�شة يف دور ثمن 

الأوىل منذ 36 عاما.
وانتهى عقد مي�شنيفيت�ص يف 31 دي�شمرب املا�شي.

اإن  قال  ك�ل�شزا،  �شيزار  القدم،  لكرة  الب�لندي  الحتاد  رئي�ص  وكان 
املنتخبات  اإدارة  يف  بخربة  ويتمتع  اأجنبيا  �شيك�ن  اجلديد  الفني  املدير 

ال�طنية.
وانف�شل �شانت��ص )68 عاما( عن منتخب بالده بعد ثماين �شن�ات من 

تدريبه، عقب خ�شارته اأمام املغرب يف ربع نهائي امل�نديال.
وغادر و�شط جدل بعد ا�شتبعاده كري�شتيان� رونالدو يف مرحلة خروج 
املغل�ب من البط�لة. قاد �شانت��ص الربتغال اإىل الف�ز ببط�لة اأمم اأوروبا 
الأمم عام  األقابها يف دوري  واأول  للبالد-  اأول بط�لة دولية  عام 2016 - 
 »2012 »ييي�رو  اأوروبييا  اأمم  بط�لة  يف  الي�نان  منتخب  درب  كما   .2019

وكاأ�ص العامل 2014.

 إشهار أول بطاقة بيضاء 
في تاريخ كرة القدم

كاأ�ص  بط�لة  يف  لل�شيدات  ل�شب�نة  و�شب�رتنغ  بنفيكا  مباراة  �شهدت 
الربتغال، م�شهدا غري م�شب�ق، بعدما رفعت »حكمة اللقاء« بطاقة بي�شاء 

لأول مرة يف تاريخ امل�شتديرة.
كامب��ص  كاتارينا  احلكمة  اأن  الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وذكرت 
اأ�شهرت البطاقة البي�شاء، التي تعرب عن الروح الريا�شية، يف وجه الطاقم 
دكة  على  اجلال�شن  اأحييد  لإ�شعاف  معا  تعاونا  بعدما  للفريقن،  الطبي 

الحتياط بعد �شع�ره بالإعياء.
وق�بل هذا امل�شهد، الذي حدث قبل وقت ق�شري من نهاية ال�ش�ط الأول، 

بت�شفيق من جماهري الفريقن.
وفاز بنفيكا بخما�شية نظيفة يف ربع نهائي بط�لة كاأ�ص الربتغال.

وكانت البطاقات احلمراء وال�شفراء جزءا ل يتجزاأ من مباريات كرة 
القدم منذ عق�د، لكن الربتغال اأدخلت البطاقة البي�شاء �شمن �شل�شلة من 

املبادرات اجلديدة يف عامل امل�شتطيل الأخ�شر.
الروح  لدعم  عامليا،  انت�شارا  البي�شاء  البطاقات  حت�شد  اأن  وينتظر 

الريا�شية وتعزيز القيم الأخالقية يف اللعبة.

إعالن قائمة منتخب شباب 
األردن لمعسكر تركيا

اإ�شالم  املدرب  بقيادة  لل�شباب،  الأردين  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
ذيابات، قائمة �شمت 23 لعبا لإقامة مع�شكر خارجي، �شيبداأ الأربعاء يف 
مار�ص/ مطلع  الآ�شي�ية  النهائيات  خل��ص  تاأهبا  الرتكية،  اأنطاليا  مدينة 

اآذار القادم. 
و�شمت القائمة: مراد الفال�جي، عبد الرحمن حممد، حمم�د املحارمة، 
دروي�ص،  الدين  �شيف  التن،  اأب�  عا�شم  كلب�نة،  بكر  املبي�شن،  ها�شم 

ي��شف ح�شان، �شلطان ال�شياب، علي العزايزة.
اأدهم الرفاعي، حممد رائد، عمر �شالح،  ق�شي املن�ش�ري، عالء دية، 
حممد اأب� هزمي، اأحمد اأمين، معاذ العليمات، عرفات احلاج، زكريا عمرو، 

علي حجبي، اأحمد دلدوم، اأو�ص اأب� ه�شيب.
الأردين  املنتخب  يلتقي  حيث  ودية،  مباريات  عدة  املع�شكر  ويتخلل 
نظريه العراقي ي�م 29 من ال�شهر اجلاري، ثم ي�اجه قريغيز�شتان يف 31 
من نف�ص ال�شهر، قبل اأن يختتم املع�شكر بلقاء اأحد الأندية الأوزبكية ي�م 4 

فرباير/�شباط املقبل. 
اأب� طه،  الالعب مهند  القائمة خلت من  اأن  اأو�شح ذيابات  من جانبه، 
واأمن  البلجيكية،  الأندية  اأحد  مع  معاي�شة  فرتة  خل��ص  ي�شتعد  الذي 
ال�شناينة لرتباطه مع فريقه الرفاع البحريني، كما �شمت اأ�شماء جديدة 

مت ا�شتدعاوؤها لأول مرة.
هذا  يعترب  الأردين:  الحتيياد  مل�قع  ت�شريحات  يف  ذيابات،  واأ�شاف   
القارية،  النهائيات  قبيل  الأخرية  اخلارجية  الإعدادية  املحطة  املع�شكر 
اجلاهزية  لرفع  خاللها  من  نتطلع  هناك،  ق�ية  منتخبات  �شن�اجه  حيث 

البدنية والفنية لدى الالعبن«. 
وختم حديثه: اأنهينا اأم�ص مع�شكرا داخليا يف عمان، والتقينا املنتخب 
الإيراين الذي ميتلك عنا�شر مميزة، خرجنا بالعديد من املكت�شبات والتي 
�شنعمل على تعزيزها خالل الأيام القادمة«. وكان املنتخب قد اأقام مع�شكرا 
تدريبيا يف عمان، تخللته مقابلة نظريه الإيراين وديا، حيث تف�ق يف اللقاء 

الأول 2-0، وتعرث يف امل�اجهة الثانية 2-1.

اصدار جدول بطولة غرب 
آسيا للسيدات لكرة اليد

اأ�شدر الحتاد الآ�شي�ي لكرة اليد، جدول مباريات بط�لة غرب اآ�شيا 
الثالثة لل�شيدات )كاأ�ص رئي�ص الحتاد الآ�شي�ي(، والتي تقام يف العا�شمة 

عمان خالل الفرتة من 7 ولغاية 14 �شباط املقبل.
وي�شارك يف البط�لة كل من؛ الأردن، الك�يت، العراق، الهند.

وتنطلق البط�لة، بلقاء الهند والك�يت، تليه مباراة الأردن والعراق.

الحمود يقود طائرة الوحدات
املدرب  تعين  على  امل�افقة  ال�حدات،  لنادي  الإدارييية  الهيئة  قررت 

ال�طني رائد احلم�د، لقيادة فريق الكرة الطائرة، خالل امل��شم احلايل.
ولعب احلم�د يف بداية م�شريته لفريق ال�حدات وبعدها اعتزل اللعبة.
واقتحم احلم�د عامل التدريب وت�ىل قيادة فريق ال�حدات حيث ت�ج 

معه بعدة األقاب حملية.
وك�شف نادي ال�حدات عرب م�قعه الر�شمي عن اأن التعاقد مع احلم�د 
جاء لقيادة الفريق الأول، خالل املرحلة املقبلة والتي �شت�شهد امل�شاركة يف 

بط�لة اأندية غرب اآ�شيا املزمع اإقامتها يف الأردن.
ويعترب فريق ال�حدات اأحد اأقطاب كرة الطائرة الأردنية، وقدم كثري 

من جن�م اللعبة ممن �شاهم�ا يف دعم �شف�ف املنتخبات ال�طنية.

التايكواندو األردنية منجم الذهب 
الطامح بالتألق في أولمبياد باريس

باتت املنتخبات ال�طنية للتايك�اندو، ت�شكل منجما للذهب يف الريا�شة 
التي ح�شدتها يف خمتلف  الكثرية وامليداليات  الإجنازات  الأردنية يف ظل 

البط�لت، والتي تتطلع للمزيد يف اأوملبياد باري�ص 2024.
وت�شدر املنتخب ال�طني للتايك�اندو امل�شهد الريا�شي املحلي يف الأيام 
الأخرية، بعدما ت�شدر لعب�ه الت�شنيف العاملي، ول�شيما الالعبة ج�ليانا 
زيد  احتل  كما  العاملي،  الت�شنيف  يف  الأول  املركز  احتلت  التي  ال�شادق 

م�شطفى الت�شنيف الثاين عامليا يف وزنه اأي�شا.
وي�شع منتخب التايك�اندو لنف�شه هدفا يف هذه الفرتة، يتمثل يف اإي�شال 
اأكرب عدد من لعبيه اإىل اأوملبياد باري�ص 2024، وه� ما اأكده املدير الفني 
على  لعبيه  بقدرة  ثقته  اأكد  الذي  الع�شاف  فار�ص  ال�طنية  للمنتخبات 

امل�شي قدما يف حتقيق الإجنازات.
وقال الع�شاف يف ت�شريح ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا( الي�م الثنن 
والأوملبية  والآ�شي�ية  العربية  والألقاب  امليداليات  من  الكثري  حققنا   :
والعاملية، ون�شعى ملزيد من الألقاب يف الفرتة املقبلة،ول�شيما اأننا نتطلع 

مل�شاركة اأكرب عدد من الالعبن يف اأوملبياد باري�ص.
واأ�شار اإىل اأن املنتخب اأمام جدول مزدحم من البط�لت يف ال�شهر املقبل، 
تتمثل يف امل�شاركة بالبط�لة العربية يف الإمارات، ثم بط�لة الفجرية، قبل 

الع�دة اإىل عمان للم�شاركة يف بط�لة احل�شن الدولية.
بدوره، اأكد الناطق الإعالمي لحتاد التايك�اندو في�شل العبدالالت، اأن 
م�ؤ�ش�شية العمل يف الحتاد، لعبت دورا مهما يف ح�شد كل هذه الإجنازات، 
الع�شاف وجميع  الذي يبذله مدرب املنتخب  الكبري  اإىل اجلهد  اأي�شا  لفتا 

الالعبن وخمتلف الأجهزة الفنية.
واأ�شاف: هدفنا القادم ه� الأوملبياد، وكلنا ثقة باملنتخب وقدرته على 

اإي�شال اأكرب عدد من الالعبن اإىل هذه التظاهرة الريا�شية الكربى.

ميالن يفاوض برشلونة 
على صفقة منبوذه

اأحد  مع  التعاقد  ب�شاأن  بر�شل�نة  مع  مفاو�شات  يف  ميالن  نادي  دخل 
الالعبن غري املرغ�ب فيهم بي«كامب ن�«.

املعار  بر�شل�نة  لعب  م�شت�ى  فاإن  الإ�شبانية،  اآ�ص  ل�شحيفة  ووفًقا 
يدر�ص  لذلك   ،2022 العامل  كاأ�ص  عقب  حت�شن  د�شت  �شريجين�  ميالن  اإىل 

م�ش�ؤول� الرو�ش�نريي حت�يل اإعارته اإىل بيع نهائي.
من  الإعييارة  �شبيل  على  ميالن  مع  د�شت  �شريجين�  الأمريكي  ويلعب 

بر�شل�نة حتى ال�شيف املقبل.
ويبلغ بند ال�شراء يف عقد اإعارة د�شت اإىل ميالن 20 ملي�ن ي�رو.

بر�شل�نة  اإدارة ميالن طلبت من  اأن  اإىل  الإ�شبانية  ال�شحيفة  واأ�شارت 
خف�ص قيمة بند ال�شراء.

وك�شفت اآ�ص اأن بر�شل�نة يرف�ص ع�دة د�شت اإىل كامب ن� عقب انتهاء 
الإعارة، لذا فاإن النادي الكتال�ين م�شتعد للتفاو�ص على بند ال�شراء.

اله�لندي  اأم�شرتدام  اأياك�ص  نادي  من  د�شت  �شم  قد  بر�شل�نة  وكان 
ت�شكيلة  يف  اأ�شا�شي  مكان  حجز  من  يتمكن  مل  لكنه   ،2020 عام  �شيف  يف 

بل�جرانا.

رئيس البرازيل: شجعت األرجنتين 
كي يصبح ميسي بطال للعالم

باأنه �شجع  اآير�ص،  اعرتف رئي�ص الربازيل ل�ل دا �شيلفا، يف ب�ين��ص 
املنتخب الأرجنتيني اأثناء م�نديال قطر 2022 دعًما للي�نيل مي�شي.

وقال ل�ل يف ت�شريح م�شرتك مع نظريه الأرجنتيني األربت� فرنانديز: 
القت�شاد  يف  فقط  لي�ص  مميييييزة.  و�شعية  يف   2022 الأرجيينييتيين  اأنييهييت 
املنتخب  مييرة  لأول  �شجعت  الييقييدم.  كييرة  يف  اأي�ًشا  واإمنييا  وال�شيا�شة، 

الأرجنتيني كي ي�شبح مي�شي بطاًل للعامل«.
واجتمع الرئي�شان يف مقر احلك�مة الأرجنتينية كا�شا رو�شادا مبنا�شبة 
اأول رحلة دولية لل�ل دا �شيلفا بعد اأن د�شن ثالث ولية له يف املن�شب يف 

الأول من ال�شهر اجلاري.
واعرتف الرئي�ص الربازيلي باأنه �شجع الأرجنتن يف قطر 2022 لأنه مل 

يرد اأن ينهي مي�شي م�شريته من دون اأن يت�ج بامل�نديال«.
واأ�شاف حدث هذا الأمر وانتهينا. الآن حان دور الربازيل«.

وت�جت الأرجنتن مب�نديال 2022 يف قطر لثالث مرة يف تاريخها بعد 
اأع�ام 1978، و1986. 

آرسنال يعزز صفوفه بزميل ليفاندوفسكي
اأعلن نادي اآر�شنال ر�شمًيا تعاقده مع �شفقة �شت�ية جديدة لدعم خط 

دفاعه فيما تبقى من مناف�شات امل��شم اجلاري.
وك�شف النادي الإجنليزي اأنه تعاقد مع مدافع فريق �شبيزيا الإيطايل، 

جاك�ب بي�ي�ر، حتى �شيف 2028.
وقال الإ�شباين ميكيل اأرتيتا، املدير الفني لآر�شنال، يف ت�شريحات عرب 
مدافع  اإنه  اإلينا،  جاك�ب  ين�شم  اأن  الرائع  من  للجانرز:  الر�شمي  امل�قع 

�شاب متعدد امل�اهب«.
اأظهر  لقد  فقال:  اجلديد  لعبه  اإمكانيات  على  الثناء  اأرتيتا  ووا�شل 
منتخب  مع  الدويل  امل�شت�ى  على  وكذلك  �شبيزيا  فريق  مع  هائلة  قدرات 

ب�لندا«.
وكانت اآخر امل�شاركات الدولية لكي�ي�ر مع منتخب ب�لندا يف م�نديال 
من  املناف�شات  ليفاندوف�شكي  روبرت  القائد  رفاق  ودع  حيث   ،2022 قطر 

ثمن النهائي.
عائلة  يف  به  نرحب  الدفاعية،  وحدتنا  يف  الق�ة  �شيمنحنا  واأ�شاف: 

اآر�شنال ونتطلع للعمل مًعا«.
و�ش�ف يرتدي جاك�ب البالغ من العمر 22 عاًما، القمي�ص رقم 15 مع 

فريق اآر�شنال.
اآر�شنال،  اإىل �شف�ف فريق  ووفًقا لتقارير �شحفية، فاإن كي�ي�ر انتقل 

مبقابل مايل قدره 25 ملي�ن ي�رو.
ال�شت�ية  النتقالت  فييرتة  يف  اآر�شنال  �شفقات  ثيياين  كي�ي�ر  ويعد 
من  القادم  ترو�شارد،  لياندرو  البلجيكي  �شم  يف  جنح  بعدما  اجلارية، 

�شف�ف برايت�ن الإجنليزي.

الثالثاء  )9( ت�شرين الثاين 82021
يرةالعدد )2555( � اال�ن

ا�ئزة  يم الش�با�ب�ي لمشارك�ي �ب � تتام الم�ن ا�ن
ال�سن للش�باب �بالمستوى ال�برو�نزي

اختتم 17 �شابا و�شابة من مدر�شة اجلاليات 
املخيم  فعاليات  يف  م�شاركتهم  عمان،  يف  الدولية 
امل�شتوى  يف  لل�شباب  احل�شن  جلائزة  ال�شبابي 
الرونزي، والذي اقيم يف وادي رم، بتنظيم من 
الع�سكريني  ال�سباط  وباإ�سراف  اجلائزة  مكتب 
وامل�شرفني املدنيني من مكتب اجلائزة ومدر�شة 
اجل��ائ��زة،  بيان  وبح�شب  ال��دول��ي��ة.  اجلاليات 
العامة  ال�شامة  اإج��راءات  جميع  تطبيق  جرى 
والتعليمات ال�شحية الازمة باإ�شراف اخلدمات 
الطبية امللكية للحفاظ على �شامة امل�شاركني يف 

املخيم. وا�شتملت فعاليات الرنامج، على تدريب 
وحما�شرة  الأولية  ال�شعافات  على  امل�شاركني 
توعوية حول خطورة املخدرات والتدريب على 

مهارات قراءة اخلريطة وا�شتعمال البو�شلة.
م�شري  تنفيذ  ج��رى  ان��ه  ال��ى  البيان  وا�شار 
تدريبية  حمطات  واج��ت��ي��از  ال�شيق  يف  طويل 
اليجابي  التفكري  م��ه��ارات  لكت�شاب  خمتلفة 
الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�شاب 
وحت�شري الطعام والطهي اخللوي يف ال�شحراء 

لاعتماد على النف�س والتعاي�س مع البيئة.
فعاليات  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  واأو�شح 

اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اج��ت��ازوا  املخيم 
للمخيم الذي ا�شتمر 3 اأيام.

�شمر  لل�شباب  وثمنت مديرة جائزة احل�شن 
وهيئة  امل�شاركني  جهود  جهتها،  من  ك��ل��داين، 
بذلوه  ما  على  والدارة  وال���ش��راف  التدريب 
ال�شبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �شاهم  من  وكل 
ال�شياحية  وال�شرطة  العام  الأم��ن  مديرية  من 
ووزارة  امل�شلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
القت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  ال�شياحة 

اخلا�شة ومدر�شة اجلاليات الدولية يف عمان.

  
بالوقت  القدم  بكرة  املحرتفني  اأندية  تن�شط   
جمال�س  لت�شكل  النتخابي  حراكها  يف  ال��راه��ن، 
 )43( رقم  الوزراء  رئا�شة  لباغ  امتثال  ادارتها، 
�شمح  وال��ذي  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  �شدر  ال��ذي 
الهيئة  اأع�شاء  عدد  يزيد  التي  والهيئات  لاأندية 
باإجراء  بالبدء  ع�شو،   1500 على  فيها  العامة 

انتخابات هيئات اإدارية جديدة.
وكان م�شوؤول �شوؤون الندية يف وزارة ال�شباب 
ب�شام املومني، قال ل�وكالة البناء الردنية )برتا( 
يف وقت �شابق، اإن الوزارة خاطبت الهيئات العامة 
اجتماع  موعد  لتحديد  ال��وزارة  ملراجعة  لاأندية، 

الهيئة العامة النتخابي.
املحرتفني  اندية  مواعيد  ان  املومني،  وب��ني 
لكرة القدم على النحو التايل: اجتماع الهيئة العامة 
النتخابي لنادي احل�شني اإربد بتاريخ 18 ت�شرين 
 23 يف  الريا�شي  ال�شلط  ون��ادي  احل��ايل،  الثاين 
موعد  �شيكون  اجلزيرة  نادي  فيما  الثاين،  ت�شرين 
ونادي  الثاين،  ت�شرين   27 يف  النتخابي  الجتماع 

الرمثا الريا�شي يف 30 ت�شرين الثاين احلايل.
واو�شح ان الجتماع النتخابي لنادي �شباب 
املقبل،  الول  كانون  من  الأول  يف  �شيكون  الأردن 
فيما نادي الوحدات �شيكون اجتماعه النتخابي يف 

كذلك. املقبل  الأول  كانون   3
�شحاب  ن��ادي  اجتماع  ان  املومني،  وا�شاف 
معان  ونادي  املقبل،  العام  ني�شان   8 يف  الريا�شي 
الريا�شي يف 22 متوز العام املقبل، ونادي العقبة 
مل  اأنه  م�شيفا  املقبل،  العام  الأول  كانون   19 يف 

يتم حتديد موعد اجتماع الهيئة العامة ل� 3 اندية 
والبقعة  الفي�شلي  هم:  القدم  بكرة  املحرتفني  من 

واجلليل والتي �شتحدد لحقا.
ويف ال�شياق، كان من الافت خال فرتة ترقب 
الت�شاعد  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  انتهاء 
الوا�شح بحدة احلراك النتخابي و�شط املنظومة 
الريا�شية، حيث بداأت بعقد اللقاءات الت�شاورية، 
�شيخو�س  م��ن  ت�شكيل  ح��ول  امل��واق��ف  لتن�شيق 
على  احلا�شلني  �شناديقها،  نتائج  تفرز  انتخابات 

ع�شويتها من فئتي الندية او الاعبني.
لنادي احل�شني  املوؤقتة  اللجنة  �شر  امني  وقال 
بالفرتة  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شهابات  ح�شني  اإرب��د 
الهيئة  لنتخابات  الرت�شح  ت�شجيل  على  احلالية 
العامة التي مت حتديد موعدها يف 18 ت�شرين الثاين 

احلايل.
ال�شتعدادات  جميع  انهى  ال��ن��ادي  ان  وب��ني 
للرت�شح،  الت�شجيل  وموعد  النتخابات  لإج��راء 
والتا�شع  الثامن  هي  اي��ام،  بثاثة  ح��دد  وال��ذي 
من  التوقيت  ويف  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  والعا�شر 
وذلك  م�شاء،  ال�شابعة  حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
بحيث يكون موعد اغاق فرتة الرت�شح قبل ا�شبوع 

من موعد النتخابات.
الورقة  للت�شجيل،  ورقتني  هناك  ان  واو�شح 
دفع  ويتم  العامة،  الهيئة  لرئا�شة  للرت�شح  الولى 
للرت�شح  الثانية  الورقة  فيما  لها،  دينار   100
50 دينارا لها، على  لع�شوية املجل�س، ويتم دفع 
والنتخابات  بالرت�شح  لهم  ي�شمح  من  يكون  ان 

م�شددين ل�شرتاكاتهم ال�شنوية للنادي.

ولفت ال�شهابات الى انه بعد النتهاء من فرتة 
الت�شجيل لانتخابات، يتم اجتماع الهيئة الدارية، 
بهدف اقرار املوافقة على الرت�شح او عدم املوافقة، 
نظام  مع  يتوافق  مبا  وفرزها  الطلبات  جمع  بعد 
وزارة  عن  ال�شادر  الندية  وترخي�س  ت�شجيل 

ال�شباب.
وقال م�شت�شار وزير ال�شباب لل�شوؤون القانونية 
»ا�شتنادًا  الرفايعة،  عماد  املحامي  والأن��دي��ة، 
نظام  من  ال�شباب  ل��وزارة  املخولة  لل�شاحيات 
ال�شبابية  والهيئات  الأندية  وت�شجيل  ترخي�س 
اجتماع  اأي  عقد  يجوز  ل   ،2015 ل�شنة   33 رقم 
للهيئة العامة دون احل�شول على املوافقة اخلطية 
امل�شبقة من الوزير ول يعتر الجتماع قانونًيا ما 

مل يح�شره ممثل، او اكرث، عن الوزارة«.
واأ�شاف الرفايعة اأن مواعيد انتخابات جمال�س 
يف  �شتكون  للمحرتفني،  الريا�شية  الندية  اإدارة 
مواعيدها الر�شمية ويف التوقيتات التي حددت فيها 
املدة الر�شمية لهذه املجال�س، لإجراء النتخابات، 
بعد توقف لأكرث من �شنتني ب�شبب تداعيات جائحة 

كورونا التي مرت على الردن والعامل اجمع.
الأن��دي��ة،  جميع  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
التابعة  ال�شباب  مديريات  اإ�شراف  حتت  �شتجرى 
النزاهة  ل�شمان  ق�شائي  اإ�شراف  وحتت  للوزارة، 
وال�شفافية، مو�شحا اأنه �شيتم حتديد موعد التقدم 
للرت�شح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه 
�شتعلن قوائم املر�شحني النهائية لانتخابات واأيام 
اإجراء الت�شويت على النتخابات والإعادة بحالة 

الإعادة بني املر�شحني.

ظهرت اأزمة داخلية موؤخًرا يف بر�شلونة 
هرينانديز،  ت�شايف  بداية  على  توؤثر  قد 

املدير الفني اجلديد لر�شلونة.
اإ�شابات  من  موؤخًرا  بر�شلونة  وعانى 
و�شريجيو  دميبلي  عثمان  اأبرزها  عديدة 
جونزالي�س  ونيكو  فاتي  واأن�شو  اأجويرو 

واإريك جار�شيا.
الإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة  ووفًقا 
م�شادات  يف  دخلوا  بر�شلونة  لعبي  فاإن 
مع املدربني البدنيني باعتبارهم ال�شبب يف 

وجود اإ�شابات كثرية لدى الفريق.
اأن ف��رتة الإع���داد  وي���رى ال��اع��ب��ون 
الرئي�شي  ال�شبب  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  قبل 

عر  امل�شكلة  وتفاقمت  الإ���ش��اب��ات،  يف 
التدريبات اليومية.

كبرية  توترات  وجود  اإلى  واأ�شارت 
كما  البدنيني،  وامل��درب��ني  الاعبني  ب��ني 
م�شكلة  يف  البار�شا  جنوم  دخل  اأن  �شبق 
ال�شابق رونالد  للمدرب  الفني  مع اجلهاز 

كومان.
واأو�شحت اأن ت�شايف حتدث مع ماتيو 

هذه  حول  الريا�شي،  املدير  األيماين، 
�شريًعا،  تتطلب تدخًا  التي  امل�شكلة 

الت�شخي�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د 
اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ع��ايف ال�����ش��ي��ئ، 

والنتكا�شات.

ب��ع��ودة  مت�شك  ت�����ش��ايف  اأن  وذك����رت 
للخدمات  ال�شابق  الرئي�س  برونا،  ريكارد 
الطبية يف بر�شلونة، للعمل مع البار�شا من 

جديد.

اأ�شمائهم،  لت�شجيل  الأخ�شر  لعبو  يطمح 
ال�شباك  يف  ال�شعودي  املنتخب  ه��دايف  قائمة  يف 
 8 10 م���رات يف  ال��ت��ي اه��ت��زت  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
مباريات، وذلك عندما يلتقي املنتخبان اخلمي�س 
من  احلا�شم  ال��دور  ج��ولت  خام�س  يف  املقبل، 
يف  يتبقى  ول   .2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات 
يف  امل�شجلني  من  ال�شعودي،  املنتخب  �شفوف 
مرمى اأ�شرتاليا، �شوى �شامل الدو�شري الذي ميلك 

الإياب  لقاء  يف  اأولهما  اأح��رز  هدفني،  ر�شيده  يف 
2014، يف  لت�شفيات مونديال  املجموعات  بدور 

مدينة ملبورن.
النهائية،  الت�شفيات  اإياب  يف  الثاين  واأ�شاف 

املوؤهلة ملونديال 2018، مبدينة اأديايد.
وت�شم قائمة هدايف الأخ�شر يف �شباك املنتخب 
6 لعبني، منهم من تويف ومن اعتزل،  الأ�شرتايل 
فيما يعد حممد ال�شهاوي والدو�شري الوحيدين 

يف القائمة اللذين ما زال يرك�شان يف املاعب.
نا�شر  ال�����ش��اب��ق،  ال���دويل  امل��ه��اج��م  ويعتر 
املنتخبني  ملباريات  التاريخي  الهداف  ال�شمراين، 
ثم  اأهداف،   3 بت�شجيله  ال�شعودي،  اجلانب  من 
ياأتي املخ�شرم تي�شري اجلا�شم و�شامل الدو�شري 
حممد  الراحل  من  كل  واأحرز  منهما.  لكل  بهدفني 
واملدافع  ال�شهاوي،  حممد  واملهاجم  اخلليوي، 

ح�شن معاذ، هدفا وحيدا يف �شباك »الكاجنارو«.

ية ت�ب�ث عن الزا�ئر السا�بع للش�باك األسترال� ية � السعود�

يصطدم  تشا�ف�ي � ترات.. � تو� مشادات و�
�بأول أزمة �ف�ي الكامب �نو

ين �بكرة ال�قدم ية الم�تر�ف� ا�بات ا�ند� �راك �نشط النت�ن

س�ب �قرعة �بطولة ال�قوات 
ية للمالكمة المسل�ة األرد�ن�

�شحبت، الثنني، يف �شالة ال�شهيد را�شد الزيود مبدينة احل�شني 
العربي،  اجلي�س  الردنية-  امل�شلحة  القوات  بطولة  قرعة  لل�شباب، 

للماكمة .
الع�شكرية  املنطقة  ميثلون:  لعبا   65 البطولة  يف  وي�شارك 
اخلا�س،  امللكي  احلر�س  وقيادة  وال�شرقية،  وال�شمالية  الو�شطى 
الحتاد  ملديرية  العامي  الناطق  وق��ال  املدفعية.  �شاح  وقيادة 
الريا�شي الع�شكري النقيب حممد املنا�شري يف ت�شريح لوكالة النباء 
الثاثاء،  غد  يوم  تنطلق  البطولة  مناف�شات  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
التابعة  ايام، بتعاون وا�شراف وادارة جلنة احلكام  وت�شتمر ثاثة 

لاحتاد الأردين للماكمة .
 - الردنية  امل�شلحة  القوات  بطولة  تنطلق  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اجلي�س العربي، لكرة القدم خال الفرتة من 12 ال�شهر املقبل وحتى 
ال�شاد�س من �شهر كانون الثاين املقبل، مب�شاركة 8 فرق مق�شمة على 

جمموعتني.

ب الش�باب لكرة ال�قدم   منت�ن
يوم يي ال� لسط� يره ال�ف � يلت�ق�ي �نطن �

عند  الفل�شطيني  نظريه  القدم،  لكرة  ال�شباب  منتخب  يلتقي     
حممد  الأم��ري  �شتاد  على  الثاثاء،  اليوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

بالزرقاء، يف مباراة ودية.
ال�شباب  منتخب  ا�شتعدادات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شهر  نهاية  العراق  يف  تقام  التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
اول  وديا  الفل�شطيني  نظريه  التقى  ال�شباب  منتخب  وكان  احلايل. 

ام�س، يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1. 

وز عىل  ي�ف يدات �  �نادي عمان للس�
وكوالم الهندي �بكرة ال�قدم عن

  فاز فريق عمان لكرة القدم لل�شيدات اليوم الأحد، على نظريه 
مناف�شات  افتتاح  يف  هدف،  مقابل  بهدفني  كريال،  غوكولم  الهندي 

بطولة الأندية الآ�شيوية لل�شيدات يف ن�شختها التجريبية.
التي  البطولة  مناف�شات  القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  وي�شت�شيف 
تقام خال الفرتة من 7 وحتى 13 ت�شرين الثاين اجلاري يف حمافظة 
الن�شوي  ال��دوري  لقب  حامل  عمان  هي  فرق،   4 مب�شاركة  العقبة، 
الإي��راين،  �شريجان  و�شاهرداري  الأوزبكي،  وبونيودكور  الأردين، 
اإقامة  مهمة  الآ�شيوي  الحت��اد  واأ�شند  الهندي.  كريال  وغوكولم 
اأبرز البطولت  البطولة لاأردن عقب النجاحات ال�شابقة با�شت�شافة 
 ،2018 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س  مقدمتها  ويف  واإقليميا،  وقاريا  عامليا 

وكاأ�س العامل لل�شابات حتت 17 عاما 2016.
الإيراين،  �شريجان  �شاهرداري  نادي  تغلب  الثانية،  املباراة  ويف 
على نظريه بونيودكور الأوزبكي بهدفني مقابل هدف. ويلتقي نادي 
يلتقي  فيما  الأوزبكي،  بونيودكور  نادي  مع  الثاثاء  غد  بعد  عمان 

غوكولم كريال الهندي مع نظريه �شاهرداري �شريجان الإيراين. 

يهىنء الرمثا..  يصيل � � ال�ف
ية يوزع المناصب اإلدار� و�

املهند�س  برئا�شة  الفي�شلي  نادي  لإدارة  املوؤقتة  الهيئة  عقدت 
ن�شال احلديد، اجتماًعا، تخلله توزيع املنا�شب الإدارية.

عجاج  الدين  و�شيف  لل�شر،  اأميًنا  ال�شوملي  لوؤي  تعيني  وتقرر 
اأميًنا لل�شندوق.

وتعتر هذه هي الهيئة الإدارية املوؤقتة الثانية التي تتولى اإدارة 
نادي الفي�شلي، بناء على تو�شية من وزارة ال�شباب.

وت�شعى الهيئة املوؤقتة اإلى اإيجاد احللول للم�شكات املالية التي 
يعاين منها نادي الفي�شلي ومبا ميكنه من ا�شتعادة مكانته املعهودة.

الرمثا  ن��ادي  بزيارة  احلديد،  برئا�شة  املوؤقتة  الهيئة  وقامت 
وتقدمي التهنئة له مبنا�شبة فوزه بلقب بطولة دوري املحرتفني.

املكثفة  تدريباته  الأحد،  اليوم  الفي�شلي  وا�شل  ثانية  جهة  من 
 21 ي��وم  ال��وح��دات  ملواجهة  ا�شتعداًدا  احل��دي��د،  حممود  بقيادة 

نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س الأردن.
اإلى ال�شتعداد ب�شكل مثايل ملباراة الوحدات،  الفي�شلي  ويتطلع 
لإنقاذ  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  الفوز  حتقيق  على  ي�شعفه  ومب��ا 

مو�شمه بعدما حل موؤخًرا رابًعا يف دوري املحرتفني.

طة �ن�قل م�با�ب�ي  يا ل�ن 6  ض�ا�
يد يال مدر� وهاال�ند إلى ر�

يخطط ريال مدريد، لبدء ثورة جديدة يف �شفوف الفريق خال 
املو�شم املقبل، من خال التعاقد مع كيليان مبابي جنم باري�س �شان 

جريمان، واإيرلينج هالند مهاجم بورو�شيا دورمتوند.
ووفًقا ل�شحيفة »اآ�س«، فاإن ريال مدريد مل يعد بالقوة القت�شادية 
التعاقد مع مبابي وهالند، يتطلب  فاإن  لذا  التي كان عليها من قبل، 

رحيل العديد من الاعبني البارزين.
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
العالية،  الرواتب  اأ�شحاب  الاعبني  عن  التخلي  على  جمر  مدريد، 

بالإ�شافة اإلى العنا�شر املهم�شة داخل الفريق.
اأن قائمة ال�شحايا هذا املو�شم، ت�شم ال�شدا�شي اإي�شكو  وك�شفت 
وخي�شو�س  يوفيت�س  ولوكا  بيل  وجاريث  هازارد  واإيدين  ومار�شيلو 
فاييخو. وذكرت اأن رحيل هوؤلء �شيوفر 108 مايني يورو يف قائمة 
الرواتب، بالإ�شافة اإلى الأموال التي ميكن احل�شول عليها مقابل بيع 

الاعبني اأ�شحاب العقود امل�شتمرة.
وقالت »اآ�س« اإن فرتات النتقالت املقبلة يف ريال مدريد �شتكون 
�شاخنة، ومن املتوقع اأن ينتقل معظم �شحايا املريجني، اإلى الدوري 

الإجنليزي املمتاز.

يصعد إلى  ير السر�ان � � يق معف �فر�
ين ية الم�تر�ف� مصاف أ�ند�

  �شعد فريق مغري ال�شرحان اإلى م�شاف اأندية املحرتفني، بعد 
2-0 يف املباراة التي جرت،  فوزه على فريق احتاد الرمثا بنتيجة 
دوري  مناف�شات  اإط��ار  يف  بالرمثا  ها�شم  الأم��ري  �شتاد  على  الأح��د، 

الدرجة الأولى لكرة القدم.
دوري  �شدارة  يف  نقطة   28 اإلى  ر�شيده  ال�شرحان  مغري  ورفع 
الأولى لي�شمن ال�شعود ر�شميا اإلى دوري املحرتفني، فيما انح�شرت 

بطاقة ال�شعود الثانية بني فريقي ال�شرحان وال�شريح.

ادي  يكا�فح لت�ف تمو�ند � دور�
يلز ي�قاف هوم� إ�

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من  ك�شف نادي بورو�شيا دورمتوند، 
اإيقاف بحق مدافعه مات�س هوميلز، وذلك  اأجل تفادي فر�س عقوبة 
بعد اأن ُطرد الاعب خال املباراة اأمام اأياك�س يف دوري اأبطال اأوروبا 

الأ�شبوع املا�شي.
ت�شريحات  يف  دورمتوند  بنادي  الكرة  مدير  زورك  مايكل  وقال 
بيانا  �شيوجه  النادي  اإن  الإثنني،  الريا�شية  »كيكر«  جملة  ن�شرتها 

وا�شحا لاحتاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
حالة  يف  الأقل  على  واحدة  مباراة  الإيقاف  الاعبون  ويواجه 
�شد  ال�شتئناف  طلبات  برف�س  ينتهي  الأمر  كان  ما  وغالبا  الطرد، 

عقوبة الإيقاف.
اأنتوين خالل ال�سوط الأول،  اإثر تدخل مع  وكان هوميلز قد ُطرد 
املباراة  وانتهت  اأوليفر،  مايكل  الإجنليزي  احلكم  من  بقرار  وذلك 

بهزمية دورمتوند 1 / 3.
وخ�شعت اللقطة للمراجعة عر الفيديو لكن اأوليفر مل يراجعها 

بنف�شه على ال�شا�شة املثبتة بجوار امللعب.
وقال زورك: »الت�شجيل التليفزيوين يثبت اأن التدخل مل ي�شتحق 
بطاقة حمراء، ونعتقد اأن البطاقة احلمراء نف�شها كانت عقوبة كافية 
عن  �شيغيب  هوميلز،  على  الإيقاف  فر�س  حالة  ويف  لنا«.  بالن�شبة 
 24 يف  املقررة  ل�شبونة  �شبورتينج  اأمام  مباراته  الفريق يف  �شفوف 
الأخرية  ثان/نوفمر اجلاري، �شمن اجلولة اخلام�شة قبل  ت�شرين 
من مباريات املجموعة الثالثة بدوري اأبطال اأوروبا، والتي قد حت�شم 

التاأهل للدور الثاين.

يكشف سر  يالن �  �ارس م�
تارو زاء الو� يه لركلة �ب تصد� �

ال�شر وراء ت�شديه  تاتارو�شانو، حار�س ميان،  ك�شف �شيريان 
لركلة جزاء لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت، يف ديربي الغ�شب.

وح�شل اإنرت على ركلتي جزاء، حيث اأحرز هاكان ت�شالهانوجلو 
للركلة  تاتارو�شانو  ت�شدى  بينما  الأول��ى،  ال�شابق،  ميان  لعب 

الثانية.
وقال تاتارو�شانو، يف ت�شريحات ل�شبكة DAZN »لقد در�شت 
لوتارو بعناية مع اجلهاز الفني مليان، لأنه اخليار الأول يف تنفيذ 

ركات اجلزاء لإنرت«.
جيًدا  اأعرفه  كنت  ت�شالهانوجلو،  اإلى  بالن�شبة  »اأم��ا  واأ�شاف 

بالفعل، لكن امل�شكلة اأنه كان يعرفني اأي�ًشا«.
املدرجات  يف  مليان،  الأ�شا�شي  احلار�س  ماينان،  مايك  و�شوهد 
يف  امل�شابني  باقي  مع  اجل��زاء  لركلة  تاتارو�شانو  باإنقاذ  يحتفل 

الرو�شونريي.
وتابع »اأقدم كل ما لدي لا�شتمرار على هذا امل�شتوى. لقد احتفل 

ماينان لأنه يعرف ما يعنيه اأن ينقذ حار�س املرمى ركلة جزاء«.
اإلى  ماينان  و�شول  منذ  للغاية  جيد  ب�شكل  نتعامل  »نحن  ونوه 
اأحتدث  اأنني  خا�شة  هنا،  ال�شتقرار  على  م�شاعدته  حاولت  ميان، 

الفرن�شية«.
لقد تدربت  اأ�شيب،  للمو�شم، ثم  واأمت »ماينان قدم بداية رائعة 

دائًما كي اأكون جاهًزا عندما يحتاجني الفريق، وحانت اللحظة«.

يًا: أ�نت  � ينت�قد ص��ف يو � ين� مور�
اهر �بذلك يًا أو تتطن لست ذك�

اأحد  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  انتقد 
املرا�شلني يف املوؤمتر ال�شحفي ملباراة فريقه اأمام فيني�شيا يف الدوري 

الإيطايل.
ميان  اأم��ام  الإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني  اآخ��ر  روم��ا  وخ�شر 

وفيني�شا، لترتاجع الذئاب اإلى املركز ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة.
وجه  املرا�شلني  اأحد  فاإن  الريطانية،  »مريور«  ل�شحيفة  ووفًقا 
�شوؤاًل ملورينيو يف املوؤمتر ال�شحفي، قائًا: »لقد مرت �شتة اأ�شهر منذ 
توقيعك لروما، هل �شتغري اأي �شيء قمت به من حيث الختيارات اأو 

الت�شريحات اأو الطلبات اأو اأي �شيء اآخر؟«.
لكن  �شحفي،  موؤمتر  كل  يف  هنا  حت�شر  »اأنت  مورينيو:  واأجاب 
اإما اأنك ذكي جًدا وتريد اأن يعتقد النا�س اأنك ل�شت كذلك اأو اأنك ل�شت 

ذكًيا على الإطاق«.
واأ�شاف: »اأريد اأن اأعتقد اأنك ذكي ولكنك حتب اأن تفعل ما تقوم 

به الآن«.
للمباراة عقب  ال�شحفي  املوؤمتر  الرتغايل من  املدرب  وان�شحب 

الإجابة على هذا ال�شوؤال.

يل � تو�ن ير �قلق � يث� يليس � تش� ئ�ي � ثنا�
كري�شتيان  ع���ودة  ت�شيل�شي،  م���درب  توخيل  توما�س  ي��اأم��ل 
اإ�شابات، وقال  الدويل بدون  التوقف  بولي�شيت�س وجنولو كانتي من 
اإن هذا الثنائي مل ي�شتعد عافيته بن�شبة مئة يف املئة حتى الآن رغم 

ا�شتدعاء منتخبي فرن�شا والوليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من الإ�شابة و�شارك ملدة 85 دقيقة مع مت�شدر 
مطلع  برينلي  مع   )1-1( التعادل  يف  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري 
الأ�شبوع بينما خا�س بولي�شيت�س اأربع مباريات فقط يف كل امل�شابقات 

هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل.
وقال توخيل لل�شحفيني »قمنا بتجهيز هذا الثنائي يف الأ�شبوعني 
الدولية  الفرتة  يف  بادهما  منتخبي  مع  �شي�شاركان  لكنهما  املا�شيني 
لرفع  الوقت  لبع�س  للم�شاركة  فر�شة  على  ح�شولهما  واأمت��ن��ى 

امل�شتوى قبل العودة. اأمتنى اأي�شا عدم اإ�شابتهما جمددا«.
يف  الإف��راط  بعدم  الأمريكي  املنتخب  م�سوؤويل  توخيل  وطالب 
العتماد على بولي�شيت�س البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي 

املك�شيك وجامايكا يف ت�شفيات كاأ�س العامل.
واأ�شاف »يرغب بولي�شيت�س بالطبع يف العودة للعب لكن امل�شاألة 
تعتمد على طريقة التعامل مع هذا املوقف حيث نخ�شى اأن تعاوده 

الإ�شابة اأو اأن يتعر�س لإ�شابة جديدة«.
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