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يؤك������د  � ��دي  الص�ف
هود  ل�ج األردن  دعم 
�نزع السالح النووي

 عمان 

ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د   
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة و����ش���وؤون 
دعم  ال�شفدي،  امين  املغرتبني 
لنزع  الدولية  للجهود  الأردن 
ال�����ش��اح خ�����ش��و���ش��اً ال�����ش��اح 

النووي واأ�شلحة الدمار.
م�شجلة  ك��ل��م��ة  يف  وق�����ال 
ج���رى ع��ر���ش��ه��ا مب��وؤمت��ر ن��زع 
جنيف،  يف  انعقد  ال��ذي  ال�شاح 
يدعم  الأردن  اإن  الأرب���ع���اء، 
اخل���روج  امل�شتهدفة  اجل��ه��ود 
يف  للموؤمتر  ملمو�شة  بنتائج 
)نزع  امل�شرتك  الهدف  حتقيق 
اأ�شلحة  النووي وجميع  ال�شاح 
اإننا  وق���ال  ال�����ش��ام��ل(.  ال��دم��ار 
جائحة  يواجه  وعاملنا  جنتمع، 
كوفيد-19 وتبعاتها التي اأكدت 
وم�شاحلنا  اأمننا  ترابط  م��دى 
وم���رك���زي���ة ال���ع���م���ل م��ت��ع��دد 
اأن  ال�شفدي  واأ�شاف  الأطراف. 
العمل  قنوات  اأحد  هو  موؤمترنا 

اجلماعي. تابع �س4

عمان 

رقابية  جل�شة  يف  النواب  جمل�س  ناق�س 
املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  الرب��ع��اء، 
عبد املنعم العودات وح�شور رئي�س الوزراء 
ال��وزارة،  وهيئة  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 
اإمغري  النائب  وح��ّول  للحكومة.  �شوؤاًل   18
الهمان �شوؤاله حول امل�شروع النووي الردين 
حممد  النواب،  ارج��اأ  بينما  ا�شتجواب،  الى 
زيادين،  وهيثم  النعيمات  وعيد  العاقمة 
وزي��ري  ح�شور  حل��ني  ا�شئلتهم  مناق�شة 
وال�شناعة  وال���ش��ك��ان،  ال��ع��ام��ة  ال���ش��غ��ال 
والتجارة والتموين، حيث تناول �شوؤال النائب 
العار�شة،  طريق  تو�شعة  عطاء  العاقمة، 
ال�شمالية،  الغوار   / عا  دير  طريق  وان�شاء 
بينما تطرق �شوؤال النائب النعيمات، لتفا�شيل 
اإعادة طرح عطاء م�شت�شفى معان الع�شكري، 

نافذ  �شركة  عن  زيادين  النائب  ا�شتف�شر  فيما 
للخدمات اللوج�شتية امل�شغلة لدخول وخروج 

ال�شاحنات يف العقبة.
ال��ذري��ة  الطاقة  هيئة  رئي�س  واو���ش��ح 
�شوؤال  على  رده  يف  ط��وق��ان،  خالد  الدكتور 
النووي  املفاعل  م�شروع  اأن  الهمان،  النائب 
الهيئة  تتابع  متكاملة  م�شاريع   5 من  ج��زء 
م�شروعني  وتت�شمن  عاما،   12 من  تنفيذها 
متعلقني باملفاعل النووي هما: املفاعل النووي 
الطاقة  وحمطة  والتدريب،  للبحوث  الردين 
م�شاريع:  ال��ى  ا�شافة  الردن��ي��ة،  النووية 
وا�شتخا�س  وتعدين  ال�شنكرترون،  م�شارع 

اليورانيوم، وتطوير املوارد الب�شرية.
هذه  على  انفاقه  مت  ما  جمموع  ان  وبني 
بداية  منذ  مليون   112 نحو  بلغ  امل�شاريع 
امل�شروع، لفتا الى قرار تاأجيل ان�شاء حمطة 

الطاقة النووية لغاية عام 2030. تابع �س4

 عمان 

والزرقاء  واربد  العا�شمة  حمافظو  قال   
 15 اغاق  الثاثاء،  يوم  جرى  انه  وعجلون 
من�شاأة منها 8 من�شاآت بالعا�شمة و5 يف اربد 
الزرقاء وعجلون،  ومن�شاأة واحدة يف كل من 
ومتطلبات  و�شروط  الدفاع  لأوامر  ملخالفتها 
املحافظون  وقال  العامة.  وال�شامة  ال�شحة 
والجهزة  املحافظات  من  خمت�شة  جلانا  ان 

مناطق  يف  تفتي�شية  ج��ولت  نفذت  المنية 
خمتلفة من املحافظات املذكورة على املحات، 
حيث تبني وجود مقاه ومن�شاآت خمالفة، ومت 
اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الازمة 
وتوقيف  امل��ح��ات  واغ���اق  املخالفني  بحق 

ا�شحاب املقاهي التي تقدم الأرجيلة.
واأكد املحافظون ان اجلولت على املحات 
التزامهم  من  للتاأكد  م�شتمرة  والأ�شخا�س 

باأوامر الدفاع و�شروط ال�شحة العامة.

ان    عمَّ

متهم  و�شع  ولة،  الَدّ اأمن  حمكمة  ق��َرّرت   
ار  بالأ�شغال املوؤقتة ملدة 15 �شنة، لإطاقه الَنّ
با  مت�شَبّ املخدرات  مكافحة  اأف��راد  اأح��د  على 
بالقدم  ب  الَع�شَ وتهتك  الفخذ،  عظم  بتفتت 
الي�شرى للم�شاب. واأ�شدرت املحكمة حكمها، 
القا�شي  م  املقَدّ رئي�شها  برئا�شة  الأرب��ع��اء، 
امل�شاعيد،  عيد  موفق  الدكتور  الع�شكري 

رامي  الع�شكري  القا�شي  الرائد  وع�شوية 
اأحمد  الع�شكري  القا�شي  ائ��د  وال��َرّ العزام، 

راب�شة، وح�شور مَدّعي عام املحكمة. الَطّ
وح�شب بينات املحكمة، قام املتهم باإطاق 
مازم،  برتبة  املكافحة  اأفراد  اأحد  على  ار  الَنّ
العا�شمة  �شرقي  الي�شرى  بالقدم  واأ�شابه 
بية،  ان، واأ�شعف اإلى م�شت�شفى املدينة الِطّ عَمّ
حماكمته  وجرت  الفاعل،  على  القب�س  واألقي 

لدى حمكمة اأمن الَدّولة ح�شب الخت�شا�س.

ينا�قش 18 سؤاال  النواب �
ية ج� لسة ر�قا� لل�كومة �ف�ي �ج

ة �جعمان  ال�ف الق 15 منشأة م�ن اعن
لون وار�جد والزر�قاء وع�ج

ال  ال�كم عىل متهم �جاألشعف
المؤ�قتة لمدة 15 سنة

22 و�فاة و4024 
يروس كورو�نا  � إصا�جة �ج�ف

�ف�ي المملكة

250 فل�سال�شنة ال�شابعة العدد  )2309(13 رجب  1442 هـ املوافق 25 �شباط 21 20م اخلمي�س

يد الوطين  يهئن �جالع� الملك �
يت لدولة الكو�

  عمان 

 هناأ جالة امللك عبداهلل الثاين، اأخاه �شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح، 
اأمري دولة الكويت ال�شقيقة، مبنا�شبة العيد الوطني لباده.

اململكة  �شعب  وبا�شم  با�شمه  املنا�شبة،  بهذه  بعثها  برقية  يف  جالته،  واأعرب 
�شائا  الأخوية،  امل�شاعر  واأ�شدق  التهاين  اأحر  عن  وحكومتها،  الها�شمية  الأردنية 
املولى تبارك وتعالى اأن يعيدها على �شموه وهو ينعم مبوفور ال�شحة والعافية، 
وعلى ال�شعب الكويتي ال�شقيق بتحقيق املزيد من التقدم والزدهار يف ظل قيادته 

احلكيمة.

ينهم  ج� اص � يف أر�جعة أش�ن تو�ق� �
مرك�ي يب �ج يد و�ن�ق� � ع�ق

 عمان 

 قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�شاد، الأربعاء، 
توقيف اأربعة اأ�شخا�س 15 يوما يف مركز اإ�شاح وتاأهيل 
ونقيب  عقيد  بينهم  من  التحقيق،  ذم��ة  على  اجلويدة 
بالإ�شافة  بالزرقاء،  احلرة  باملنطقة  وموظف  جمركيني 

اإلى موظف يف �شركة التخلي�س. 
الأربعاء،  �شحايف،  ت�شريح  يف  بالهيئة  م�شدر  وقال 
الوظيفة  وا�شتثمار  التزوير  تهمة  توجيه  ج��رى  اإن��ه 

والتدخل يف التزوير لهم.

يل ش�جكات  تأه� ا�فتتاح مشروع إعادة �
ور ك�جد الري وم�طات الضخ �ف�ي عن

 عمان 

الدكتور  وال���ري  امل��ي��اه  وزي��ر  افتتح   
لدى  المل��اين  وال�شفري  �شعيدان،  معت�شم 
الأرب��ع��اء،  ك��ام��ب��م��ان،  ب��رين��ه��ارد  اململكة 
م�����ش��روع اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل ���ش��ب��ك��ات ال��ري 
وحمطات ال�شخ يف غور كبد بكلفة نحو 16 

مليون و800 الف دينار.
قال  الوزارة،  عن  �شادر  بيان  وبح�شب 
الوزير �شعيدان ان امل�شروع يهدف لتح�شني 
وحت�شني  املنطقة  يف  ال���ري  �شبكة  اأداء 
للمزارعني،  املقدمة  اخل��دم��ات  م�شتوى 
خال  ومن  ت�شعى  ال��وزارة  ان  اإلى  م�شريا 
�شلطة وادي الردن بكل امكانياتها للت�شهيل 
الغ��وار  مناطق  جميع  يف   املزارعني  على 
لهم،  املمكنة  الت�شهيات  جميع  وت��ق��دمي 
اجناح  بهدف  واملزارعني،  الزراعة  ولدعم 
املنا�شبة  ال��ظ��روف  ك��ل  وخ��ل��ق  جهودهم 
ال�شكل  على  بواجبهم  القيام  من  ومتكينهم 

الأمثل.
اإع��ادة  ي�شمل  امل�شروع  ه��ذا  ان  وب��ني 
ت�شميم وتنفيذ �شبكات ري جديدة يف مناطق 

خمتلفة بطول نحو 177 كيلومرتا منها 105 
و77  اثيلني  البويل  انابيب  من  كيلومرتات 
الى  ا�شافة  الدكتايل،  انابيب  من  كيلومرتا 
لتح�شني  ومناهل  وهوايات  حماب�س  تركيب 
اقامة  مت  انه  وا�شاف  الري.  مياه  منظومة 
اإعادة  �شملت  جديدة  �شخ  حمطات  وبناء 
وتركيب   )86 او  )ت��ي  �شخ  حمطة  تاأهيل 
وربطها  الزراعية  للوحدات  ماآخذ   1210

األف   45 خلدمة  ال�شكادا  نظام  على 
دومن من الوحدات الزراعية يف مناطق 
واو�شح  اجلنوبية.  ال�شونة  ل��واء 

�شي�شهم يف  امل�شروع  ان  �شعيدان 
رفع كفاءة توزيع مياه الري 
ال�شيانة  تكاليف  وتقليل 
املياه،  فاقد  ن�شبة  وتقليل 
التوزيع  �شبكة  يف  �شواء 
املزرعة  م�شتوى  على  او 
وح�����ش��ب الح��ت��ي��اج��ات 

للمحا�شيل،اإ�شافة  املائية 
جمعيات  ودع��م  تقوية  الى 
احلالية.  املياه  م�شتخدمي 
بالعاقات  �شعيدان  وا�شاد 

الردنية الملانية وبدعم احلكومة وال�شعب 
الملاين امل�شتمر لاأردن خا�شة لقطاع املياه 
ومنها هذا امل�شروع املمول بدعم من حكومة 
ببنك  ممثلة  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية 
التكيف  برنامج  من  كجزء  الأمل��اين،  العمار 
املرحلة  املياه  قطاع  يف  املناخي  التغري  مع 

الولى.

 عّمان 

اإ�شابة  و4024  وفاة   22 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   
العدد  لريتفع  الرب��ع��اء،  اململكة  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

الإجمايل اإلى 4611 وفاة و376441 اإ�شابة.
ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعامي  املوجز  واأ�شار 
 30809 اإلى  و�شل  حالّياً  الن�شطة  احل��الت  عدد  اأن  اإلى  ال�شحة 
حالت، بينما بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت اإلى امل�شت�شفيات 232 

حالة، فيما غادرت 136 حالة.
ولفت اإلى اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف 
امل�شت�شفيات بلغ 1178 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل 
امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحالت املوؤّكدة وامل�شتبهة 962 بن�شبة 
اإ�شغال بلغت 24 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية احلثيثة 
 218 وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 
بن�شبة اإ�شغال بلغت 25 باملئة. كما بلغ اإجمايل عدد اأجهزة التنّف�س 
ال�شطناعي امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحالت املوؤّكدة وامل�شتبهة 

91 جهازًا بن�شبة اإ�شغال بلغت 10 باملئة.
كما اأ�شار املوجز اإلى ت�شجيل 1807 حالت �شفاء يف العزل املنزيل 
ال�شفاء  اإجمايل حالت  لي�شل  وامل�شت�شفيات، 

اإلى 341021 حالة.
 36073 اأن  واأ����ش���اف 
 ، اأج���ري  خم��رّي��اً  فح�شاً 
ع��دد  اإج���م���ايل  لي�شبح 
ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي 
اأج����ري����ت م��ن��ذ ب��دء 
الآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 
فح�شاً،   4476281
ن�شبة  اأن  اإل���ى  لف��ت��اً 
الإيجابّية  الفحو�شات 
و�شلت اإلى قرابة 16ر11 

باملئة.

 عمان 

العام  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  قال   
علي  احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 
الباغ  ا�شدر  الوزراء  رئي�س  ان  العايد 
ال��دف��اع رق��م 14  اأم��ر  رق��م 24 مبوجب 
الأ�شخا�س  تنقل  بحظر  يق�شي  وال��ذي 
اخلمي�س  ليل   10 من  ابتداء  وجتوالهم 
كل  ال�شبت  ي��وم  من  �شباحا   6 وحتى 
على  �شريا  بالتجوال  وي�شمح  اأ�شبوع، 
�شاة  لأداء  واح���دة  �شاعة  الأق����دام 
اجلمعة ويفو�س وزير الأوقاف بتحديد 
من  الأ�شخا�س  تنقل  يحظر  كما  وقتها. 
ال�شاعة 10 ليا حتى 6 �شباحا يف باقي 
من  املن�شاآت  وتغلق  الأ���ش��ب��وع،  اي��ام 
با�شتثناء  �شباحا   6 وحتى   9 ال�شاعة 
ال��وزراء  رئي�س  يقرر  التي  املوؤ�ش�شات 

ا�شتثنائها من الباغ.
تقليل  اي�شاً  ال��وزراء  رئي�س  وق��رر 
دوام املوظفني يف املوؤ�ش�شات احلكومية 

املقبل،  الأح��د  من  اعتبارا   ،%50 اإل��ى 
مبراقبة  املحا�شبة  دي���وان  و�شيقوم 

اللتزام بهذا الأمر.
 26 رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر  ت�شمن  كما 
غري  على  العقوبات  بتغليظ  يق�شي 
مقدمي  وعلى  ب��الج��راءات  امللتزمني 
الأرجيلة وكذلك املوؤ�ش�شات التعليمية. 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  وع��ل��ن 
عودة  تعليق  النعيمي  تي�شري  الدكتور 
ال�شفني  طلبة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة 
التعليم  اإل��ى  ع�شر  واحل���ادي  العا�شر 
وا�شتمرار هذين  اخر  الوجاهي ل�شعار 
وبالن�شبة  بعد،  عن  التعليم  يف  ال�شفني 
والثاين  الأولى  الثاثة  ال�شفوف  لطلبة 
اإلى ريا�س الأطفال  الثانوي، بالإ�شافة 
منذ  الوجاهي  التعليم  اإلى  عادت  التي 
في�شتمر  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  بداية 
التعليم  مع  ومتمازجا  وجاهيا  التعليم 
خطة  وف��ق  ال�شفوف  ل��ه��ذه  بعد  ع��ن 

العودة لها للف�شل الدرا�شي الثاين.

ثا�نوي �ي العاشر واالول � اه�ي لص�ف يق الدوام الو�ج تعل� استمرار �

يد  تمد� معة و� ر ال�ج  �طن
يظ الع�قو�جات ل� تعف ييل ..و� الل�

عمان 

الأم���ري  كتيبة  ���ش��راي��ا  اح���دى  ن��ف��ذت 
احل�شني بن عبداهلل الثاين الآلية/1 امللكية 
الع�شكرية  للمنطقة  التابعة  اجلي�س(  )اأم 
احل�شني  الأمري  �شمو  مب�شاركة  الو�شطى، 
التحق  الذي  العهد  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن 
للخدمة فيها اأخريا كقائد ف�شيل م�شاه اآيل، 

قائد  بح�شور  تعبوياً،  متريناً  الأربعاء، 
املنطقة الع�شكرية الو�شطى.

اإيجاز قدمه  اإلى  املنطقة  قائد  وا�شتمع 
املدرع  طال  بن  احل�شني  امللك  لواء  قائد 
امللكي /40 وقائد الكتيبة عن التمرين الذي 
ال�شيناريوهات  ُبني على فر�شيات حتاكي 
على  امل�شاركني  تدريب  بهدف  املتوقعة، 
واآلية  التخطيط  على  امل�شتويات  خمتلف 

التنفيذ و�شوًل لاأهداف املرجوة.
مدبر  هجوم  على  التمرين  وا�شتمل 
ورمايات  هاون  وق�شم  اآلية  م�شاه  ل�شرية 
ورماية  امل�شافات  خمتلف  من  للقنا�شني 
جي”،  بي  “ار  الدفع  �شاروخية  قذائف 
الذي اأظهر فيه امل�شاركون امل�شتوى املتميز 
تنفيذ  يف  والحرتافية  العالية  والكفاءة 
الواجبات املناطة بهم واملعنويات العالية 

التي يتمتعون بها.
عدد  ح�شره  الذي  التمرين  هذا  وياأتي 
 - الأردن��ي��ة  امل�شلحة  القوات  �شباط  من 
التدريبية  العربي، �شمن الرامج  اجلي�س 
امل�شلحة  القوات  تنفذها  التي  ال�شنوية 
الكفاءة  م�شتويات  اأع��ل��ى  اإل��ى  و���ش��وًل 
واجل��اه��زي��ة وال���ش��ت��ع��داد ال��ق��ت��ايل لدى 

منت�شبيها.

نفذته كتيبة الأمري احل�سني بن عبداهلل الآلية

تع�جوي  ين � يشارك �جتمر� ول�ي العهد �

منح  مدريد،  ريال  باأن جنم  الأربعاء،  اإ�شباين،  تقرير �شحفي  اأفاد 
مهلة لنف�شه لتخاذ قراره النهائي ب�شاأن م�شتقبله.

  وينتهي عقد لوكا�س فا�شكيز )30 عاًما( مع ريال 
�شريجيو  مثل  مثله  اجل��اري،  املو�شم  بنهاية  مدريد 
ل  عقده  بتجديد  املريجني  اهتمام  اأن  اإل  رامو�س، 

يت�شاوي ُمطلًقا مع الهتمام بتجديد عقد قائد الفريق.
فاإن  الإ�شبانية،  كوبي”  “كادينا  لإذاع��ة  ووفًقا    
لتجديد  مدريد  ريال  من  املقدم  العر�س  رف�س  فا�شكيز 

عقده، ومل يتم البت يف املو�شوع مرة اأخرى.
جتديد  فا�شكيز،  على  مدريد  ريال  وعر�س    
ال��رات��ب  بنف�س  م��وا���ش��م،   3 مل��دة  ع��ق��ده 
والبالغ  حالًيا،  عليه  يح�شل  الذي 
مل  ما  وه��و  ي��ورو،  مليون   3.5
متعدد  الاعب  قبول  يلق 

ال�شتخدامات.تابع 
�س2

م ر�يال مدر�يد �يحدد  �نحج
مهلة لحسم مست�ق�جله

يؤكد �رصه عىل �جناء  تو�نس.. � يس � ر�ئ�
ا�نون والتمسك �جالدستور الدستورجالدستورون والتمسك �الدستورجالدستورجون والتمسك �جالدستورون والتمسك �الدستورون والتمسك �جالدستوردولة ال�ق دولة ال�

تونس

اأكد الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد، خال ا�شتقباله �شفراء الحتاد 
الأوروبي حر�شه على بناء دولة القانون والتم�شك بالد�شتور.

له  لي�س  ال�شيا�شي  “اإن عدم ال�شتقرار  التون�شي  الرئي�س  وقال 
عاقة با�شتقرار املوؤ�ش�شات احلكومية”، واأكد على اأن تون�س لها 
من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على اأن تكون دميقراطية بعيدا 

عن احل�شابات ال�شيقة.
كذلك اأكد قي�س �شعيد حر�شه على بناء دولة وجمتمع القانون، 
و�شدد على اأهمية الدور الذي ت�شطلع به املراأة التون�شية يف خمتلف 
املجالت، وكذلك على الدور الهام للمجتمع املدين التون�شي، معترا اأنه 

املحرك احلقيقي للحياة ال�شيا�شية اليوم.
الثورة  م�شار  اإجن��اح  يف  لل�شباب  الكبري  ال��دور  اإل��ى  واأ�شار 
معترا اأن احلرية هي الركيزة الأ�شا�شية التي ل ميكن 

ال�شتغناء عنها.
ال��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة  اأن  واأو����ش���ح 
وا�شرتجاع الأموال املنهوبة يف اخلارج 
وتوفري اللقاحات �شد فريو�س كورونا 
واإجناز امل�شاريع الكرى، على غرار 
والقطار  بالقريوان  ال�شحية  املدينة 
ال�شريع الرابط بني بنزرت واجلنوب 

التون�شي. تابع �س7

وتركيب   )86 او  )ت��ي  خ 
وربطها  الزراعية  للوحدات  آخذ 

ألف األف ألف  45 خلدمة  كادا 
دومن من الوحدات الزراعية يف مناطق 
ح شح شح  واو� اجلنوبية.  ال�شونة  واو�شل��واء  اجلنوبية.  ال�شونة  شل��واء 

هم يف شهم يف شهم يف  شي�شي�
رفع كفاءة توزيع مياه الري 
يانة 
املياه،  فاقد  بة 

افة 
جمعيات  ودع��م  تقوية  الى 
احلالية.  املياه  تخدمي 
قات 

الولى.

لنعمل معًا لتجّنب املجاعة 
الو�شيكة يف اليمن
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مر�شي،  حممود  الأردين  الدويل  النجم  اأكد   
اأن احلكم على جتربته الحرتافية احلالية مع 

فريق ُعمان الُعماين ما يزال �شابق لأوانه.
 واأجرى كووورة حوارا مع مر�شي، ك�شف 
خاله عن العرو�س املحلية التي تلقاها، وتطرق 
كذلك لتجربته ال�شابقة التي خا�شها قبل �شنوات 

مع الفي�شلي.
 ولفت مر�شي اإلى اأن منتخب الأردن يتمتع 
املونديال  ت�شفيات  يف  للتاأهل  قوية  بحظوظ 
ا�شتنادا للعنا�شر املميزة يف �شفوفه، فاإلى ن�س 

احلوار:
 كيف تقيم جتربتك احلالية مع فريق ُعمان؟

 - خ�شت اإلى حد الآن 4 مباريات مع فريق 
لأوان��ه،  �شابق  جتربتي  على  واحلكم  ُع��م��ان، 
اأ�شعر بارتياح نف�شي كبري وخ�شو�شا اأن النادي 

ُيدار من اإدارة حكيمة وحمرتفة.

 هل من م�شكات يعاين منها الفريق الُعماين؟
 - امل�شكلة تتمثل اأن فريق ُعمان كان ي�شتعد 
وب�شكل  لكن  الأول���ى،  الدرجة  دوري  خلو�س 
حرمان  بعد  املحرتفني  ل��دوري  �شعد  مفاجئ 

فريق اآخر لي�شعد مكانه.
لإج��راء  ُعمان  فريق  ا�شطر  الأم��ر  ه��ذا   -  
مزيد من التعاقدات حيث ت�شم قائمته حاليا 36 
اأثناء  اإ�شكالية  خلق  مما  هائل  عدد  وهذا  لعبا، 

خو�س التدريبات.
 كم تبلغ مدة عقدك مع فريق ُعمان؟

-4 �شهور فقط.
يف  احرتافك  قبل  حملياً  عرو�شاً  تلقيت  هل 

ُعمان؟
ال�شوؤال  هذا  على  اأجيب  األ  اأمتنى  كنت   -
اأين  القول  ا�شتطيع  لكن  ح�شا�شيات،  اأي  لتجنب 
اأبدى  الذي  الوحدات،  من  ر�شميا  تلقيُت عر�شا 

معي  بالتعاقد  جاحمة  رغبة 
واأت�شرف باللعب له.

ف��او���ش��ن��ي  وك����ذل����ك   -
ر�شمي،  ب�شكل  والرمثا  ال�شلط 
مع  �شفهية  مفاو�شات  وثمة 

هذه  جميع  واأ�شكر  الفي�شلي، 
الأندية لثقتها بقدراتي، ولها كل 

املحبة والتقدير.
مَل ف�شلت الحرتاف يف الدوري 

الُعماين على ال�شتمرار حملياً؟
اخلارجي  الح���رتاف  ف�شلُت   -

الو�شع  ظل  يف  حملياً  ال�شتمرار  على 
املايل ال�شعب الذي تعي�شه اأنديتنا وقرار 

للتعاقدات،  �شقف  بو�شع  الأردين  الحت��اد 
كامل  الآن  حتى  اأت��ق��ا���ش��ى  مل  ب��اأمن��ي  علما 

م�شتحقاتي من اجلزيرة.

تعد 
وب�شكل  لكن  الأول���ى،  الدرجة  دوري   
حرمان  بعد  املحرتفني  ل��دوري  عد 

لإج��راء  مان 
36

أثناء 

يف  احرتافك  قبل   

ؤال 
أين 
أبدى 

معي  بالتعاقد  جاحمة  رغبة 
أت�شرف باللعب له.اأت�شرف باللعب له.أت�شرف باللعب له. و

��ن��ي ش��ن��ي ش��ن��ي  ف��او��� وك����ذل����ك  ف��او���ش-  وك����ذل����ك  ش- 
مي، شمي، شمي،  ر� ب�شكل  والرمثا  ر�شلط  ب�شكل  والرمثا  شلط  ر�ش ب�شكل  والرمثا  ر�شلط  ب�شكل  والرمثا  لط  شال�شال�
مع  �شفهية  مع شات  �شفهية  مع شات  �شفهية  ات  مفاو� مفاو�شوثمة  شوثمة 

هذه  جميع  هذه أ�شكر  جميع  هذه اأ�شكر  جميع  أ�شكر  و وشلي،  وشلي،  لي،  شالفي�شالفي�
الأندية لثقتها بقدراتي، ولها كل 

املحبة والتقدير.
لت اشلت اشلت الحرتاف يف الدوري  ش ف�ش ف� مَل

تمرار حملياشتمرار حملياشتمرار حملياً؟ ش�ش� ُالُعماين على االعماين على االُعماين على ال
اخلارجي  ���ح�����ح��ح����رت�رت�رتاف  ال لتشلتشلُت  ف� ف�ش-  ش- 

ع شع شع  الو� ظل  يف  الو�ش  ظل  يف  ش  حملياً حملياشتمرار  حملياشتمرار  تمرار  ش�ش� ال على 
أنديتنا وقرار اأنديتنا وقرار أنديتنا وقرار  عب الذي تعي�شه شعب الذي تعي�شه شعب الذي تعي�شه  شاملايل ال�شاملايل ال�

للتعاقدات،  للتعاقدات، شقف  للتعاقدات، شقف  قف  � �شع  شع  �ش �شع  ع  بو� الأردين  بو�شحت��اد  الأردين  شحت��اد  ال
كامل  الآن  حتى  كامل ش��ى  الآن  حتى  كامل ش��ى  الآن  حتى  ��ى  أت��ق��ا���اأت��ق��ا���شأت��ق��ا���شأت��ق��ا��� مل  مل أمن��ي  مل اأمن��ي  أمن��ي  ب�� مل علما  أمن��ي  ب�� مل علما  ب��اأمن��ي  مل اعلما  مل اأمن��ي  أمن��ي  ب�� مل علما  مل اأمن��ي  أمن��ي 

تحقاتي من اجلزيرة.شتحقاتي من اجلزيرة.شتحقاتي من اجلزيرة. شم�شم�

محمود مريض : 
لهذا الس�جب �فضلت 
االحتراف �ف�ي ُعمان

فاز فريق املنطقة الع�شكرية الو�شطى لكرة 
ال�شرقية  الع�شكرية  املنطقة  فريق  على  ال�شلة 
اليوم  التي جرت،  املباراة  بنتيجة 69-45 يف 
مبدينة  ح��م��زة  الأم���ري  �شالة  يف  الأرب���ع���اء، 

احل�شني لل�شباب.
مناف�شات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  دوري 

الحت��اد  ينظمها  التي  ال�شلة  لكرة  العربي 
املباريات  وتتوا�شل  الع�شكري.   الريا�شي 
�شالة  يف  م��ب��ارات��ني  باقامة  اخلمي�س  ال��ي��وم 
حيث  لل�شباب،  احل�شني  مبدينة  حمزة  الأمري 
املنطقة  فريق  مع  املدفعية  �شاح  فريق  يلتقي 
الو�شطى عند التا�شعة والن�شف �شباحا، فيما 
عند  ال�شرقية  املنطقة  مع  اجلو  �شاح  يلعب 

انطلقت  وكانت  �شباحا.   والن�شف  العا�شرة 
الأم��ري  �شالة  و�شهدت  املناف�شات  الثاثاء، 
فاز  مباراتني،  لل�شباب  حمزة مبدينة احل�شني 
ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  فريق  الأول��ى  يف 
على فريق املنطقة الع�شكرية ال�شرقية بنتيجة 
على  املدفعية  �شاح  فريق  فاز  فيما   ،60-74

فريق �شاح اجلو بنتيجة 54-67.

ية �جالدوري  �فوز الوسطى عىل الشر�ق�
العسكري لكرة السلة

لفوز ثمني  الوحدات  اإبراهيم اجلوابري،  قاد 
الأمري  �شتاد  على  الثاثاء،  �شحاب،  على   0-1
حممد، يف افتتاح لقاءات املجموعة الأولى لبطولة 

درع الحتاد الأردين لكرة القدم.
يف  الفوز  ه��دف  اجل��واب��ري،  اإبراهيم  اأح��رز   
الدقيقة 83، ليقود الوحدات اإلى ت�شدر املجموعة 
بر�شيد 3 نقاط، فيما ظل ر�شيد �شحاب خالًيا من 

النقاط.
على  الن�شبية  �شيطرته  ال��وح��دات  وفر�س   
الو�شط  خط  خما�شي  وعمل  العمليات،  منطقة 
فادي عو�س ورجائي عايد و�شالح راتب وثلجي 
واأحمد زريق، على البحث عن خيارات منوذجية، 
مرمى  لتهديد  ع�شام،  خالد  احلربة  راأ���س  تقود 

احلار�س ربيع عز الدين.
ومل  بواقعية  املباراة  مع  �شحاب  وتعامل   
يغامر هجومًيا وحتفظ دفاعًيا من خال ال�شغط 
وغلق  ال��ك��رة،  على  امل�شتحوذ  ال��اع��ب  على 

امل�شاحات اأمام مفاتيح اللعب.
ب��ن��اء ه��ج��م��ات��ه على  ���ش��ح��اب يف   واع��ت��م��د 
والزيود  باهلل  ومعت�شم  املحارمة  �شند  انطاقات 

وعفانة، اإلى جانب املهاجم يزن النعيمات.
الوحدات  مباغتة  فر�شة  اأمام  �شحاب  وكان   
بهدف ال�شبق، اإثر فر�شة لحت ليزن النعيمات، 

لكن الفاخوري تاألق يف الت�شدي لها.
اأن  دون  ا�شتحواًذا  الأك��ر  الوحدات  وظل   
ظل  يف  اخل��ط��ورة،  م�شاهد  �شياغة  م��ن  يتمكن 
ال�شعوبات التي واجهته يف عملية الخرتاق من 

العمق والأطراف.
الفاعلة  الهجومية  املحاولت  اأولى  وظهرت   
يزن  نفذها  مبا�شرة  حرة  �شربة  من  للوحدات، 
لتمر  براأ�شه،  يغمزها  الدمريي  وج��دت  ثلجي، 

بجوار القائم الأمين ل�شحاب.
تتويج  يف  ال��وح��دات  حم���اولت  تفلح  ومل   
اأف�شليته، حيث ظل التعادل ال�شلبي م�شيطًرا مع 
فوت  الثاين،  ال�شوط  ويف  الأول.    ال�شوط  نهاية 
التقدم  فر�شة  الوحدات،  على  �شلباية،  فرا�س 
بهدف ال�شبق، بعدما واجه املرمى دون م�شايقة، 

لي�شدد يف ج�شد احلار�س ربيع عز الدين.
 ومل ينتظر �شحاب كثرًيا، لريد على حماولة 
ليزن  خطرية  فر�شة  لح��ت  حيث  ال��وح��دات، 

ال��وح��دات،  مدافعي  من  ه��رب  ال��ذي  النعيمات 
و�شدد كرة تاألق الفاخوري يف اإبعادها.

جمدًدا  �شحاب  مرمى  وهدد  الوحدات  وعاد   
من عر�شية اأر�شلها ثلجي لريتقي لها اأحمد زريق 
براأ�شه ومتر من فوق املرمى، يف الوقت الذي كان 
انفرد  بعدما  التقدم،  فر�شة  يفوت  �شحاب  فيه 
اأحمد عفانة باملرمى و�شدد بغرابة بجوار القائم 

الأي�شر للفاخوري.
زمع،  اأبو  اهلل  عبد  الوحدات،  مدرب  و�شعر   
�شمري  واأحمد  العو�شات  باأن�س  ليدفع  باحلرج، 
اأم���ًا يف  واإب��راه��ي��م اجل��واب��ري واأح��م��د ه�شام، 

ت�شجيل هدف ال�شبق.
قبل  م��ه��ارات،  فا�شل  رات��ب،  �شالح  وق��دم   
مواجهة  يف  اجلوابري  اإبراهيم  زميله  ي�شع  اأن 
�شباك  داخل  ا�شتقرت  قوة  كرة  لي�شدد  املرمى، 

ربيع عز الدين يف الدقيقة 83.
البحث  املتبقية،  الدقائق  يف  �شحاب   وحاول 
توازنه  على  حافظ  الوحدات  لكن  التعديل،  عن 
النهاية  يف  ليخرج  وقت،  من  تبقى  ما  وا�شتهلك 

بفوز ثمني.

تل للو�دات عىل س�اب �فوز �قا�

ي��جط ال�ج�قعة �جهد�ف�ي  الرمثا �
شرارة والدردور

عليه  بالفوز  البقعة،  التخل�س من عقبة نظريه  الرمثا يف   جنح 
2-0، يف املواجهة التي جرت م�شاء الثاثاء، على �شتاد الأمري حممد، 

يف افتتاح لقاءات املجموعة الثانية لبطولة درع الحتاد الأردين.
اأبو زريق �شرارة وحمزة الدردور يف   اأحرز هديف الفوز، حممد 
الدقيقتني 22 و88، ليت�شدر الرمثا، الرتتيب بر�شيد 3 نقاط، وظل 

البقعة بال نقاط.
اندفع  عندما  املبكرة،  الهجومية  اأطماعه  الرمثا،  يخف  ومل   
للمناطق الأمامية، وبحث عن طرق تقوده لتهديد مرمى عبد الفتاح 

حار�س البقعة.
 وكاد م�شعب اللحام قائد الرمثا، اأن يفعلها مبكًرا، عندما اأطلق 

ت�شديدة قوية ارتطمت بالعار�شة.
 يف املقابل، فاإن البقعة ال�شاعد حديًثا مل�شاف الأندية املحرتفة، 
وعمل  مناف�شه،  قدرات  احرتم  حيث  املباراة،  مع  مبنطقية  تعامل 
مفاتيح  على  الازمة  الرقابة  وفر�س  الدفاعية  مواقعه  تاأمني  على 

اللعب ب�شفوف الرمثا.
اأبو  الهجومية على حتركات  الرمثا يف ر�شم خمططاته   واعتمد 
اجلزر واأبو الكا�س واملعت�شم باهلل الزعبي واللحام، فيما لعب حممد 

وائل الزعبي كراأ�س حربة.
 وحاول البقعة، جماراة الرمثا بالعتماد على الهجمات امل�شادة 
اأبو رية وحممد  اأمين وزيد  الراعي وحممد  معوًل بذلك على حممد 

عبد املطلب.
 ويف الدقيقة 22، توج الرمثا اأف�شليته بهدف ال�شبق من ت�شديدة 
ا�شتقرت  اأبو زريق �شرارة، من خارج املنطقة،  اأطلقها حممد  قوية 

على ي�شار عبد الفتاح.
 وحافظ الرمثا على اأف�شليته، خا�شة واأن البقعة ظهرت قدراته 

املتوا�شعة وافتقاد اخلرة، ليبقى بعيًدا عن م�شاهد اخلطورة.
للت�شديدة  ت�شدى  عندما  الفتاح،  عبد  البقعة  حار�س  وتاألق   
فر�شة  من  مرماه  منقًذا  الزعبي،  وائل  حممد  اأطلقها  التي  القوية 

هدف حمقق.
ال�شوط  لينتهي  الأخ��رة،  الدقائق  يف  الفريقني  اأداء  وتراجع   

الأول بتقدم الرمثا بهدف وحيد.
على  الرمثا  حافظ  حيث  الثاين،  ال�شوط  يف  احل��ال  يتغر  ومل   
املزيد  لت�شجيل  هجومية  خيارات  عن  البحث  يف  واجتهد  اأف�شليته، 

من الأهداف.
 ولحت اأكر فر�شة للرمثا مل ي�شتثمرها ب�شبب الت�شرع، يف وقت 
كان فيه م�شعب اللحام يجرب حظه بالت�شديد من جديد، لكن الكرة 

مرت فوق املرمى.
 وقام مدرب الرمثا بالدفع بعد ذلك باملهاجم حمزة الدردور مكان 
بعدد  الفوز  واأن  خا�شة  الهجومية،  القدرات  تعزيز  بهدف  اللحام، 

وافر من الأهداف قد يو�شع اخليارات اأمام فريقه بالتاأهل.
نحو  المتداد  يف  ج��راأة  اأك��ر  واأ�شبح  البقعة  اأداء  وحت�شن   
مناطق الرمثا، بيد اأنه عانى من قلة الكثافة العددية وغياب الإ�شناد 

الفعلي ملهاجمه حممد عبد املطلب.
 وجنح الدردور يف ت�شجيل الهدف الثاين للرمثا يف الدقيقة 88، 
حيث ت�شلم كرة داخل منطقة اجلزاء، و�شدد بدهاء على ي�شار عبد 

الفتاح.

يعا�قب 3  ت�اد المصري �  اال�
ياع الكؤوس..  ين لض� � �ف موطن

يق ظ الت��ق� ت��ف يا�جة � والن�
امل�شري  الكرة  احت��اد  ب��اإدارة  املكلفة  الثاثية  اللجنة  ق��ررت 
برئا�شة اأحمد جماهد، خ�شم 5 اأيام من 3 موظفني داخل اجلباية، 

ب�شبب تورطهم يف اأزمة �شياع الكوؤو�س.
وبح�شب م�شدر يف الحتاد لكووورة، فاإن الحتاد قرر خ�شم 5 
اأيام لكل من: “حممود خليل رئي�س اإدارة احل�شابات، علي كامل اأمني 

املخازن، وليد مهدي موظف املخازن«.
نيابة  اإليه  انتهت  ما  على  بناء  جاء  اخل�شم  اإن  امل�شدر  وقال 
الأموال العامة يف اأزمة الكوؤو�س، والذي ن�س على حدوث خطاأ مادي 
نتيجة اإثبات غري �شحيح للجنة اجلرد التي ت�شكلت من الثاثي بعد 

حريق الحتاد.
واأ�شار امل�شدر، اإلى اأن اخلطاأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكوؤو�س، 

م�شريا اإلى اأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثاثة.
لاحتاد  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  ح�شني  واأك��د 

النيابة  مذكرة  تلقى  الحتاد  اأن  القدم،  لكرة  امل�شري 
العامة التي تولت التحقيق ب�شاأن �شياع كوؤو�س من 

احتاد الكرة والتي خل�شت اإلى اأن الواقعة ل تثري 
اأي جرمية.

الواقعة ل تعدو عن كونها خطاأ  اأن  واأو�شح 
اإعداد حم�شر جرد  ماديا وقع فيه امل�شوؤول عن 

مقتنيات الحتاد بعد واقعة العتداء عليه 
عام 2013، وعليه مت حفظ 

التحقيق.

والزيود  باهلل  والزيود شم  باهلل  والزيود شم  باهلل  م  ومعت� املحارمة  ومعت�شند  املحارمة  شند  ومعت�ش املحارمة  ومعت�شند  املحارمة  ند  � �شقات  شقات  ليزن اانطاانطا خطرية  ليزن شة  خطرية  ليزن شة  خطرية  ة  فر� فر�شح��ت  شح��ت  ل حيث  بفوز ثمني.ال��وح��دات،  ؤو�س، ؤو�س، وؤو�س، ؤو�س، ووؤو�س، ؤو�س،  أ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكاأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكووأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكووأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الك أ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأن اخلطأن اخلط أ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكاأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكااأن اخلطااأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأن اخلط أ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكاأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأ متثل يف جرد خاطئ لعدد الكأن اخلط أن اخلطأن اخلطاأن اخلطأن اخلط إلى إلى اإلى إلى إلى إلى  إلى إلى در، در،  إلى إلى در،  در، در، شدر، در، شش أ�شار امل�أ�شار امل�اأ�شار امل�أ�شار امل�ششأ�شار امل�ششأ�شار امل�أ�شار امل� وو
أن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثاأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثااأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثااأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثأن النيابة طلبت توقيع جزاءات على املوظفني الثااثة.ثة. إلى إلى اإلى إلى ااإلى إلى  م�شريا م�شريا 

لااحتاد حتاد  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  لني  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  لااني  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  ااني  لشش القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  لني  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  لشني  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  لني  القانوين  القطاع  رئي�س  حلمي،  ني  ح� ح�أك��د  ح�ششأك��د  ح�ششأك��د  ح�أك��د  ح�اأك��د  ح�أك��د  أك��د  وو
النيابة  مذكرة  تلقى  النيابة حتاد  مذكرة  تلقى  اللحتاد  اأن  اأن  اأن  ااأن  اأن  أن  القدم،  لكرة  القدم، ري  لكرة  القدم، ششري  لكرة  القدم، ري  لكرة  القدم، شري  لكرة  القدم، ري  لكرة  ري  ششامل�ششامل�امل�

ؤو�س من ؤو�س من وؤو�س من ؤو�س من ووؤو�س من ؤو�س من  ؤو�س من ؤو�س من ياع كياع ك ؤو�س من ؤو�س من وؤو�س من ؤو�س من ووياع كووؤو�س من ؤو�س من ياع ك ؤو�س من ؤو�س من وؤو�س من ؤو�س من ياع ك ياع كياع كشياع كياع كشش أن �أن �اأن �أن �ششأن �ششأن �أن � أن �أن �العامة التي تولت التحقيق ب�شالعامة التي تولت التحقيق ب�ش أن �أن �اأن �أن �ااالعامة التي تولت التحقيق ب�شااأن �أن �العامة التي تولت التحقيق ب�ش أن �أن �اأن �أن �العامة التي تولت التحقيق ب�ش
أن الواقعة أن الواقعة اأن الواقعة أن الواقعة أن الواقعة أن الواقعة لل تثري  تثري  إلى إلى اإلى إلى ااإلى إلى  ت ت شت ت ششت ت  ششاحتاد الكرة والتي خل�ششاحتاد الكرة والتي خل�احتاد الكرة والتي خل�

أي جرمية.أي جرمية.اأي جرمية.أي جرمية.أي جرمية.أي جرمية.
أ أ اأ أ أ أ  أ أ  تعدو عن كونها خط تعدو عن كونها خط أ أ اأ أ اا تعدو عن كونها خطااأ أ  تعدو عن كونها خط أ أ اأ أ  تعدو عن كونها خط الواقعة لل الواقعة أن  الواقعة أن  الواقعة أن  الواقعة اأن  الواقعة أن  أن  ح ح شح ح ششح ح  أو�أو�اأو�أو�ششأو�ششأو�أو� وو
ر جرد ر جرد شر جرد ر جرد ششر جرد ر جرد  إعداد حم�إعداد حم�اإعداد حم�إعداد حم�ششإعداد حم�ششإعداد حم�إعداد حم� ؤول عن ؤول عن شوؤول عن ؤول عن شوشوؤول عن ؤول عن  امل� شوشوماديا وقع فيه امل�شوشوماديا وقع فيه امل�ماديا وقع فيه 

مقتنيات امقتنيات اللحتاد بعد واقعة احتاد بعد واقعة اللعتداء عليه عتداء عليه 
عام عام 20132013، وعليه مت حفظ ، وعليه مت حفظ 

التحقيق.التحقيق.

م ر�يال مدر�يد  �نحج
�يحدد مهلة 

لحسم مست�ق�جله

اأفاد تقرير �شحفي اإ�شباين، الأربعاء، باأن جنم ريال 
ب�شاأن  النهائي  قراره  لتخاذ  لنف�شه  مهلة  منح  مدريد، 

م�شتقبله.
 30( فا�شكيز  ل��وك��ا���س  عقد  وينتهي    
عاًما( مع ريال مدريد بنهاية املو�شم 
�شريجيو  مثل  مثله  اجل���اري، 
اهتمام  اأن  اإل  رام��و���س، 
امل���ريجن���ي ب��ت��ج��دي��د 
يت�شاوي  ل  عقده 
ُم���ط���ل���ًق���ا م��ع 
الهتمام 

بتجديد عقد قائد الفريق.
فاإن  الإ�شبانية،  كوبي”  “كادينا  لإذاع��ة  ووفًقا    
لتجديد  مدريد  ريال  من  املقدم  العر�س  رف�س  فا�شكيز 

عقده، ومل يتم البت يف املو�شوع مرة اأخرى.
عقده  جتديد  فا�شكيز،  على  مدريد  ريال  وعر�س    
ملدة 3 موا�شم، بنف�س الراتب الذي يح�شل عليه حالًيا، 
والبالغ 3.5 مليون يورو، وهو ما مل يلق قبول الاعب 

متعدد ال�شتخدامات.
  واأ�شافت الإذاعة، اأن فا�شكيز �شيتخذ قراره ب�شاأن 

وجهته التالية يف مار�س/ اأذار املقبل.
  واأ�شارت الإذاعة، اإلى اأن هناك اهتمام من جانب 
كارلو  مدربه  واأن  خا�شة  فا�شكيز،  ب�شم  اإيفرتون 
اأن�شيلوتي يعرفه جيًدا، منذ اأن كان مدرًبا لريال مدريد، 

ويعلم اأنه باإمكانه اإحداث الفارق مع التوفيز.
  واإلى جانب اإيفرتون، فهناك ميان اأي�ًشا، والذي 

يطمح لتكرار جناحه يف �شفقة 
ثيو هرنانديز.

اأوب��اك،  ي��ان  ال�شلوفيني  ق��ال 
حار�س مرمى اأتلتيكو مدريد، عقب 
يد  على   ،)1-0( فريقه  ه��زمي��ة 
ت�شيل�شي الإجنليزي، يف ذهاب ثمن 
حدث  ما  اإن  الأبطال،  دوري  نهائي 
بع�س  خمتلفة  حلظة  بل  اأزمة  »لي�س 
الآن  �شهده وزماوؤه حتى  ال�شيء« عما 

يف هذا املو�شم.
واأ�شاف يف ت�شريحات اأدلى بها ل�شبكة 
)موفي�شتار+( عقب اللقاء: “ل اأعتقد اأننا 
عما  خمتلفة  حلظة  اإنها  ب��اأزم��ة،  منر 

الأمر  لكن  املو�شم،  يف  الآن  حتى  �شهدناه 
طبيعي، الأهداف ل تاأتي. الأمر معقد، لكن 
الفريق يظهر يف مثل هذه الأوقات واأثق يف 
احلار�س  واأكد  قوية«.  جمموعة  لدينا  اأن 
الروخيبانكو�س  ثقته يف قدرة  ال�شلوفيني 
اإلى  اإ�شارة  يف  ذلك”،  من  “اخلروج  على 
النتائج “غري اجليدة” التي يحققها الفريق 
يف الوقت احلايل، بعد ال�شقوط اليوم وقبله 

اخل�شارة ال�شبت اأمام ليفانتي )2-0(.
اأتلتيكو مدريد  وا�شتكمل حار�س مرمى 
ي��زال  ل  “املو�شم  ع��ام��ا:  ال����28  �شاحب 

دي�شمر/ يف  مثاليني  نكن  ومل  ط��وي��ا. 
ول�شنا  ثان،  يناير/كانون  ول  اأول  كانون 
و�شف  اأوب����اك  ورف�����س  الآن«.  �شيئني 
“ل،  اأو�شح  حيث  ب�”ال�شدمة”،  املباراة 
هذه هي كرة القدم، اإما اأن تفوز اأو تخ�شر 
هناك  ت��زال  ل  م��ب��اراة،  اإنها  تتعادل.  اأو 
ت��زال  ل  ب��اأن��ه  م��ذك��را  اأخرى”،  مواجهة 
“مباريات مهمة يف الليجا” قبل لقاء  هناك 
اأجل  من  التح�شن  “يجب  واأن��ه  الإي���اب، 
خال  الت�شامبيونزليج”  يف  التعوي�س 

مواجهة الإياب.

يال يزال طو� أو�جالك: لسنا �ف�ي أزمة.. والموسم ال �

ير�ج�ي  يري �ف�ي الد� ير: �ركة كر� األم�
يرها س� يرا لت�ف �ج� ت�تاج �ن �

الكرة  ملدير  امل�شور  املقطع  اأن  الأم��ري،  اأحمد  اللواح  خبري  اأك��د 
بنادي الهال �شعود كريري، عر من�شات التوا�شل الجتماعي، يحتاج 

خبرا، حتى ت�شتطيع جلنة الن�شباط اتخاذ قرار ب�شاأنه.
“تويرت”، مقطعا  التوا�شل الجتماعي  وتداول ن�شطاء عر موقع 
لكريري، وهو ي�شري بيده بحركة نحو الرقبة، ف�شرها البع�س على اأنه 

تهديد خطري لاعب الن�شر بيرتو�س.
وكتب الأمري عر ح�شابه ال�شخ�شي على “تويرت”، بعد ان اأرفق 
مع تغريدته ن�ص املادة يف لئحة الن�شباط “ولكن يف مثل هذه احلالت 
املفردات  ملعرفة  ال�شفايف  حركة  قراءة  يف  بخبري  ال�شتعانة  من  لبد 

امل�شتخدمة ومدلولها«.
اأنها مفردات تهديد فذلك يعد خمالفة  “اإذا ثبت عن اخلبري  وتابع 
لأحكام املادة 3/6/81 من لئحة الن�شباط وعقوبته؛ - غرامة مالية 
لتقل عن 50 األف ريال والإيقاف �شنتني، تزيد اإلى 5 �شنوات يف حالة 

العودة اأو ح�شب خطورة التهديد«.
احلمراء  البطاقة  اأ�شهر  قد  والهال،  الن�شر  مباراة  حكم  وك��ان 
لعب  بيرتو�س  الرازيلي  وبني  بينه  عنيفة  ما�شنة  بعد  لكريري، 

الن�شر.
وفاز الن�شر على الهال اأم�س يف ديربي الريا�س الذي اأقيم مبلعب 
 20 اجلولة  �شمن  الريا�س،  ال�شعودية  بالعا�شمة  بارك”  “مر�شول 
من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �شلمان للمحرتفني، وانتهى ن�شراويا 

بهدف دون رد.

ه انت�قادات  يو�ج  م�مد صالح �

ية لالعيب الزمالك �قاس�
لعبي  م�شتوى  للزمالك،  ال�شابق  الفني  املدير  �شاح  حممد  انتقد 
دور  من  الثانية  اجلولة  يف  ال�شنغايل  توجنيت  مواجهة  خال  الأبي�س 

املجموعات يف دوري اأبطال اأفريقيا.
�شبورت:  اأون  عر  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  �شاح  حممد  وقال 

ل تن�شوا خري النادي عليكم«. الزمالك:  لعبي  اإلى  كلمة  “اأقول 
�شيد  اأحمد  مثل  الأنانية  مبنتهى  توؤدي  عنا�شر  “هناك  واأ�شاف: 

زيزو واأ�شرف بن �شرقي، ول اأعلم �شبب ذلك«.
وتابع: “اأخ�شى من ندم الزمالك على خ�شارة نقطتني اأمام توجنيت 
ال�شنغايل وعدم حتقيق الفوز وت�شدر املجموعة، ولذلك علينا القتال يف 

مباراتي الرتجي من اأجل حت�شني املوقف«.
وزاد: “هناك بع�س الاعبني يبحثون عن ال�شو داخل امللعب، فهل 
فقد بات�شيكو ال�شيطرة عليهم؟ الزمالك يحتاج اأول لتحقيق الفوز وبعد 

ذلك التفكري يف اللعب ال�شتعرا�شي”.

ية  � ل التص�ف يؤ�ج يكوا�ندو � ت�اد التا� ا�
ب الوطين ية للمنت�ن الم�ل�

الت�شفية  تنظيم  تاأجيل  الثاثاء،  اليوم  التايكواندو،  احتاد  قرر   
اخلام�س  يومي  املقررة  العاملية  ل��اأوزان  الوطني  للمنتخب  املحلية 

وال�شاد�س من ال�شهر املقبل.
في�شل  ال�شر،  واأمني  التايكواندو  لحتاد  الإعامي  الناطق  واأعلن 
العبدالات، يف ت�شريح �شحايف، اأن قرار التاأجيل اإلى اإ�شعار اآخر، جاء 
التي  للتايكواندو  اآ�شيا  بطولة  بتاأجيل  الآ�شيوي  الحتاد  لقرار  نظرًا 
كانت مقررة يف العا�شمة اللبنانية بريوت يف ني�شان املقبل، اإ�شافًة اإلى 

التطورات الأخرية يف الو�شع الوبائي باململكة. 

يات  يشاركن �جإدارة م�جار� يات � �كمات أرد�ن�
الدوري السعودي النسوي لكرة السلة

 ت�شارك احلكمتان الأردنيتان الهام اخلزنة و�شخاء قريع، يف اإدارة 
ال�شلة  لكرة  الن�شوي  ال�شعودي  الدوري  الأولى من  الن�شخة  مباريات 

الذي يبداأ يف 27 �شباط احلايل حتى 8 ني�شان املقبل.
حتكيم  يف  املتخ�ش�شتان  وق��ري��ع  اخل��زن��ة  احلكمتان  وغ���ادرت 
يف  للم�شاركة  الريا�س  اإلى  متوجهتني  عمان،  �شاحة،  كحكم  املباريات 

اإدارة املباريات.
كما غادر اأي�شا 9 حكمات )اإداريات طاولة( يحملن البطاقة الدولية 
اإدارة مباريات الدوري ال�شعودي الن�شوي لكرة ال�شلة،  للم�شاركة يف 
وهن مرح حطاب، لنا املجايل، رهف اخلطيب، اإ�شراء ال�شرمان، �شناء 
اأبو  وفردو�س  الرفاعي،  رمي  البداينة،  عا  عليان،  دع��اء  البطاينة، 

عري�شة.
واأكد املوقع الر�شمي لحتاد كرة ال�شلة اأن اختيار هذه املجموعة 
من احلكام جاء ملا تتميز به احلكمات الأردنيات من خرة وا�شعة يف 

جمال التحكيم كحكام �شاحة واإداريات طاولة. 
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لنعمل معًا لتجّنب املجاعة 
الو�شيكة يف اليمن

اأعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن، يف 4 فرباير )�شباط( 2021، 
حل  على  �شريكز  ال��ذي  اليمن،  ب�شاأن  اجلديد  الأم��ريك��ي  املوقف 
دبلوما�شي لل�شراع وتخفيف معاناة ال�شعب اليمني. ومتثل مبادرة 

بايدن هذه اأف�شل فر�شة حتى الآن لإنهاء احلرب.
الكرة الآن يف ملعب الأطراف اليمنية. ويقع على عاتق احلكومة 
وحلفائهم  اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  احلوثيني  وكذلك  اليمنية، 
و�شركائهم، قرار انتهاز هذه الفر�شة، وعلى حلفائهم الإقليميني دفع 

اجلميع لفعل ال�شيء ال�شحيح.
من  �شنوات  �شت  ت  اأدَّ فقد  الهاوية.  حافة  على  اليمن  يرتنَّح 
ال�شراع اإلى مقتل اآلف املدنيني وتدمري القت�شاد والقطاع العام. 
اإن�شانية  م�شاعدات  اإلى  بحاجة  مينيني  ثاثة  كل  من  اثنان  هناك 

للبقاء على قيد احلياة.
يتعر�س اليمن و�شعبه للوح�شية والإرهاق.

لكن امل�شكلة الأكر اإحلاحاً يف اليمن اليوم هي املجاعة. قد ميوت 
ن�شف مليون طفل دون �شن اخلام�شة من اجلوع يف الأ�شابيع املقبلة 
اآخرون  �شخ�س  مايني  خم�شة  عاجل.  عاج  على  يح�شلوا  مل  اإذا 

على بعد خطوة واحدة من املجاعة.
لعبت دول اخلليج العربي دورًا مهماً يف توفري التمويل للعملية 

الإن�شانية يف اليمن.
وعلى  ال�شعودية  العربية  اململكة  كانت  الأخرية،  ال�شنوات  يف 
الإمارات  قدمت  حني  يف  املانحة،  اجلهات  اأكر  من  واحدة  الدوام 

العربية املتحدة وقطر والكويت م�شاهمات كبرية.
كان هذا الكرم حا�شماً يف جتنب املجاعة واإنقاذ مايني الأرواح 
هناك قبل عامني. حان الوقت للقيام بذلك مرة اأخرى. الو�شع الآن 
اأ�شواأ. كما اأظهرت اململكة العربية ال�شعودية نف�شها رائدة عاملياً يف 
تبني نهج مبتكر للم�شاعدات الإن�شانية. وكانت يف الطليعة من خال 
تقدمي الأموال كمنح فردية لوكالت الأمم املتحدة دون �شروط. ففي 
عامي 2018 و2019، تلقت وكالت الإغاثة التابعة لاأمم املتحدة 
اأعلى م�شتويات قيا�شية من التمويل، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه 

اإلى هذه امل�شاهمات ال�شخية.
يف  احل��رب  ا�شتمرت  �شعوبة.  اأك��ر  اأن��ه  املا�شي  العام  اأثبت 
اليمن، وانت�شر الوباء، وكان على وكالت الإغاثة الت�شدي لتدخل 
كبري،  ب�شكل  امل�شاعدات  متويل  انخف�س  املتحاربة.  الأط���راف 
املا�شي،  العام  ففي  املجاورة.  العربي  اخلليج  دول  من  خ�شو�شاً 
تلقت عمليات وبرامج الإغاثة التابعة لاأمم املتحدة ما يقل قليًا عن 
ملياري دولر. وهذا اأكر بقليل من ن�شف ما ح�شلنا عليه يف العام 
العاملي،  الغذاء  برنامج  ا�شطر  فقد  احتجناه.  ما  ون�شف  ال�شابق 
على �شبيل املثال، اإلى خف�س امل�شاعدات الغذائية من 13.5 مليون 

�شخ�س �شهرياً اإلى 9 مايني.
الأطفال يعانون، ُيقتلون، اأو ُي�شوهون كل يوم يف اليمن ب�شبب 
ل  التخلي عنهم.  اأو  لابتعاد  املنا�شبة  اللحظة  لي�شت  هذه  النزاع. 
يوجد طفل ي�شتحق اأن ميوت من اجلوع. اإنَّ حرمان طفل جائع من 

الطعام هو اأمر قا�ٍس.
ل �شك يف اأنَّ امل�شاعدات املالية ت�شاعد يف اإنقاذ الأرواح. يف حني 
احتياجات  تخلق  التي  امل�شاكل  حل  ي�شتطيع  ل  وحده  الغذاء  اأنَّ 
اإن�شانية يف املقام الأول، اإل اأنه يزيد من احتمالت ال�شام. اإذا تركت 

من دون رادع، ف�شوف يدور اجلوع وال�شراع يف دائرة ل تنتهي.
ال�شرق الو�شط

تواصل منا�قشة  ية � ج� يا� يا�ة الن� الس�
يم الن�قل ال�جري � يئة تنطن ُمعدل ه�

 عّمان  

النواب  جمل�س  يف  العامة  واخلدمات  والآث��ار  ال�شياحة  جلنة  وا�شلت 
لقانون  ُمعّدل  قانون  م�شروع  مناق�شة  الأربعاء،  يا�شني،  عبيد  النائب  برئا�شة 

هيئة تنظيم النقل الري ل�شنة 2020.
الجتماعات بخ�شو�س  من  �شل�شلة  اللجنة عقدت  اإن  يا�شني  النائب  وقال 
اللجنة  اأجرتها  زيارات  عدة  اإلى  اإ�شافة  املطروح،  القانون  م�شروع  مناق�شة 
للهيئات املعنية، بهدف اخلروج بروؤية وا�شحة واتخاذ القرار املنا�شب جتاه 
الهيئة  م�شوؤويل  من  منفرد  ب�شكل  ا�شتمعت  اللجنة  اأن  واأكد  القانون.  م�شروع 
احلديدي  اخلط  وموؤ�ش�شة  ال��ري،  النقل  تنظيم  وهيئة  الأردنية،  البحرية 
احلجازي الأردين، حول اأبرز اأدوار ومهام الهيئات وخمتلف حتدياتها، بهدف 
حتديد جدوى الدمج من عدمه. وا�شاف ان اإعادة هيكلة اأي موؤ�ش�شة ل بد اأن 
القطاع  الدمج املتمثل برت�شيق  الهدف من  التوجه نحو  يوؤتي ثمارها ويرتجم 

العام وتخفي�س النفقات وتر�شيد ال�شتهاك، واإل لن يكون اأمًرا جمدًيا.
اأي  دمج  عملية  اأي  جتاهل  عدم  اأهمية  اللجنة  اأع�شاء  اأك��د  جهتهم،  من 

موؤ�ش�شة اأو هيئة تخ�ش�شية واأن ل يوؤثر على التفاقيات الدولية.
قانون  م�شروع  ملناق�شة  املُقبل  الجتماع  تخ�شي�س  على  اللجنة  واتفقت 
املُعّدل لقانون الطريان املدين ل�شنة 2020، الذي جاء، وفًقا لأ�شبابه املوجبة، 
بالإ�شاح  املتعلق  احلكومي  القت�شادي  للرنامج  الثانية  للحزمة  تنفيًذا 
بحيث  امل��دين،  الطريان  هيئة  مفو�شي  جمل�س  هيكلة  اإع��ادة  بهدف  الإداري، 
الطريان  لأمن و�شامة  اأحدهم  اثنني متفرغني  رئي�س متفرغ ومفو�شني  يتاألف 

واخلدمات املاحية والثاين للتنظيم القت�شادي.

يطلق  تمع � دمة الم�ج الموه�جة �ف�ي �ن
ية الدولة الاً �جمئو� ته الثامنة ا�ت�ف دور�

 عمان 

م�شروع  من  الثامنة  الدورة  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شندوق  اطلق   
على  عام  مئة  مبرور  اململكة  احتفالت  مع  تزامناً  املجتمع،  خدمة  يف  املوهبة 
وامل�شاريع  لاأفكار  العام  هذا  املقدمة  املنح  �شتخ�ش�س  حيث  الدولة  تاأ�شي�س 
التي تتمحور حول مئوية الدولة. واو�شح ال�شندوق يف بيان �شحفي الربعاء، 
ال�شبابية  واملجموعات  لاأفراد  الازم  والفني  املايل  الدعم  يوفر  امل�شروع  ان 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين لدعم الفكار وامل�شاريع والرامج التي تتيح لل�شباب 
الفر�شة للتعبري عن اأنف�شهم وجمتمعاتهم، وتن�شر الوعي الثقايف والفني بينهم، 
اإ�شافة اإلى اإنتاج اأعمال اإبداعية متنوعة من خمتلف الفنون وامل�شاهمة يف تنمية 
املحافظات لت�شبح بيئتها حا�شنة للثقافة والفنون. وا�شاف انه �شيتمكن كل 
التقدم  من  اإبداعية  كاأعمال  لإطاقها  وحافز  فنية  او  ثقافية  موهبة  لديه  من 
باأفكارهم والحتفال بطريقتهم بدخول املئوية الثانية من عمر الدولة حتى 25 

.http://join.kafd.jo اذار املقبل من خال زيارة الرابط
اخلراء،  من  عددا  وت�شم  وحمايدة  خمت�شة  فنية  جلنة  ان  الى  وا�شار 

�شتتولى تقييم ومراجعة الطلبات املقدمة التي ت�شتويف ال�شروط املعلنة.
يذكر اأن م�شروع املوهبة يف خدمة املجتمع انطلق عام 2014 �شمن جهود 
وتقدمي  اخلاقة  ال�شبابية  وامل�شاريع  الأفكار  دعم  اإل��ى  الرامية  ال�شندوق 
مالياً  دعماً  ال�شندوق  فيقدم  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  للمبدعني  احلوافز 

ل تزيد قيمته عن 5 الف دينار للمبدعني من الأفراد واملجموعات ال�شبابية.

عمان 

امللكية  الر�شالة  التقاط  الى  وطنية،  �شخ�شيات  دعت 
التطوير  عملية  وت�شريع  العامة  املخابرات  ملدير  ال�شامية 
والتحديث يف خمتلف موؤ�ش�شات واجهزة الدولة، مبا ميكنها 
من  ابتداء  واق��ت��دار،  بكفاءة  مب�شوؤولياتها  النهو�س  من 
املوؤ�ش�شات الأمنية التي �شكلت على الدوام، امنوذجا وطنيا 

للتطوير والتحديث والجناز واملبادرة.
)برتا(،  الردنية  النباء  لوكالة  ال�شخ�شيات  وا�شارت 
ملوؤ�ش�شات  طريق  خريطة  بو�شع  امللكي  احل��ر���س  ال��ى 
الدولة الردنية وهي على اعتاب مئويتها الثانية مبا يعزز 
التخ�ش�شية والحرتافية يف الداء، معربني يف الوقت ذاته 
التي  الكبرية  والت�شحيات  باجلهود  الكبري  اعتزازهم  عن 
قدمتها دائرة املخابرات العامة على مدار العقود املا�شية، يف 
�شبيل حتقيق رفعة الوطن واحلفاظ على امنه وا�شتقراره.

وقال العني مروان قطي�شات، ان الر�شالة امللكية ال�شامية 
الى دائرة املخابرات العامة تعك�س اهتمام جالة امللك بهذا 
وتقديره  اعتزازه  على  وتوؤ�شر  املحرتف  الوطني  اجلهاز 
باجلهود الوطنية املبذولة والت�شحيات اجل�شام التي قدمتها 
كوادر اجلهاز لإدامة حالة ال�شتقرار والمن التي ينعم بها 
وامل�شتمر  امل�شهود  دورها  الى  بال�شافة  و�شيوفه،  الردن 
اله��داف  وحتقيق  الوطنية  امل�شالح  على  املحافظة  يف 

ال�شرتاتيجية الوطنية بكل كفاءة واقتدار وم�شوؤولية.
وترية  ت�شريع  على  امللك  جالة  حر�س  قطي�شات  واكد 
من  ابتداء  الدولة،  موؤ�ش�شات  جميع  يف  والتطوير  التحديث 
والقوات  العامة،  املخابرات  ودائ��رة  الأمنية،  املوؤ�ش�شات 
امل�شلحة، كونها متثل النماذج الوطنية للتطوير والتحديث 
والنهو�س  وج��ه،  اكمل  على  بواجباتها  للقيام  والجن��از، 
وغري  ال�شعبة  الو�شاع  �شوء  يف  الف�شل  نحو  بالوطن 
الأولوية  اعطاء  مع  و�شيا�شيا  واقت�شاديا  �شحيا  امل�شبوقة 
واملناخ  البيئة  وحت�شني  القت�شادية  للتنمية  الق�شوى 

ال�شتثماري وزيادة فر�س العمل واحلد من الفقر.
دائرة  تتفرغ  ان  �شرورة  اك��دت  الر�شالة  ان  وا�شاف 
وان  الأمنية،  الوطنية  لخت�شا�شاتها  العامة  املخابرات 
الوظيفي  اطارها  خارج  مهمات  من  �شابقا  ت�شغله  كانت  ما 
المني، امنا كان لعدم قيام بع�س املوؤ�ش�شات املعنية بذلك يف 
حينه، واأن تقوم كل موؤ�ش�شة بدورها يف اإطار املهام املوكولة 
اإليها ملوا�شلة م�شرية التنمية والتطوير املن�شودة، حيث اآن 
المني حلماية  لدورها  املخابرات  دائرة  تتفرغ  لكي  الوان 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  باقي  تقوم  وان  ومنجزاته،  الوطن 

مب�شوؤولياتها كل ح�شب اخت�شا�شه.
من جهته، قال الوزير ال�شابق الدكتور عاطف ع�شيبات 
للدولة  العامة  التوجهات  �شياق  تاأتي يف  امللكية  الر�شالة  ان 
بجميع  ال�شاح  جمال  يف  نوعية  نقلة  اح��داث  يف  الردنية 
كما  والقت�شادي،  ال�شيا�شي  ال�شاح  ذلك  يف  مبا  ا�شكاله، 
انها تعد نقلة نوعية يف اخلطاب امللكي للموؤ�ش�شات الوطنية 
لكي تقوم بدورها باحرتافية ومهنية عالية، جتنبا للتداخل 
التي كانت احيانا  يف ال�شاحيات والواجبات وامل�شوؤوليات 
توؤثر على امل�شهد العام، المر الذي يدل على ان جالة امللك 
م�شمم على دخول الدولة مئويتها الثانية مبقاربات وروؤى 

جديدة خدمة للوطن وابنائه.
وا�شار ع�شيبات الى ان الر�شالة تاأتي حلث الدائرة على 
الرتكيز على دورها ال�شتخباري املحرتف يف حماية الدولة 
ومواطنيها يف اإطار من املهنية والن�شباط والكفاءة، مبينا 
ان الر�شالة اكدت اعتزاز جالة امللك بجهاز املخابرات الذي 
الوطن  كان عني  وقد  وم�شوؤولية  احرتافية  بكل  مهامه  ينفذ 

باأمن  للعبث  البائ�شني  ال�شلبة يف مواجهة بع�س  و�شخرته 
الوطن وا�شتقراره.

وا�شاف ان هذا اجلهاز ي�شهد له عربيا واقليميا ودوليا 
املخابرات  اجهزة  اقوى  من  اليوم  ويعد  والتميز،  بالكفاءة 

على م�شتوى العامل.
عندما  “اليوم  غي�شان  نبيل  ال�شابق  النائب  بني  بدوره، 
ال�شاأن  يف  للتخ�ش�س  العامة  املخابرات  امللك  جالة  يوجه 
هو  ال�شيا�شي،  القرار  ل�شاحب  املعلومة  وتوفري  المني 
لديها  وا�شبحت  ن�شجت  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  ان  يعرف 
الر�شالة  وان  مبهامها،  القيام  اجل  من  والكفاءة  اخل��رة 
ا�شا�س  هي  التي  ال�شلطات  بني  الف�شل  عملية  يف  وا�شحة 

العملية الدميقراطية احلقيقية«.
املجايل  خازر  بكر  الدكتور  امل��وؤرخ  ا�شار  �شعيده،  على 
القنوات  الر�شالة خا�شة و�شمن  ان تكون هذه  امكانية  الى 
يقراأ  ان  اراد  امللك  ولكن جالة  عنها،  الإعان  دون  ال�شيقة 
اجلميع م�شمونها، لي�شري الى معنى دخولنا املئوية الثانية، 
بان نكون اكر قدرة واأكر �شفافية والدق يف الخت�شا�س 

وتعظيم القدرات والإجنازات.
وقال ان اإ�شارة جالته الى وجود )موؤ�ش�شات با اأدوات( 
اأن دائرة املخابرات  للر�شالة وكيف  العميق  يلخ�س املعنى 
كانت تقوم مبلء الفراغ النا�شئ عن تق�شري هذه املوؤ�ش�شات، 
وهو فراغ با�شكال خمتلفة، وكيف ان على دائرة املخابرات 
اأن  املواطنني  كل  واعتزاز  جالته  اعتزاز  حمل  هي  التي 
الذي هو على ح�شاب  الثقيل  العبء  تتحرر من  وان  تتفرغ 

مهنيتها وواجباتها ال�شتخبارية.
واكد املجايل ان جالة امللك حني دعا للرتكيز على جمال 
اخت�شا�شها فهي دعوة لكل املوؤ�ش�شات لن تركز على جمال 
التي  العقد  بع�س  من  موؤ�ش�شة  كل  تتحرر  واأن  اخت�شا�شها 
م�شدر،  اأي  من  الأخ�شر  ال�شوء  تنتظر  وهي  عملها  تعرقل 
واأب��ع��ادا  معاين  �شطورها  يف  حتمل  ر�شالة  انها  ال��ى  لفتا 
خا�شة من خال دعوة جالته لأن ندخل املئوية الثانية بقيم 
الكفاءة والقدرة واأن تكون  اأ�شا�س  الرا�شخة على  املواطنة 

املهنية والن�شباط هي العنوان لنا يف م�شرتنا.
ر�شائل  �شل�شلة  من  واح��دة  �شتكون  الر�شالة  ان  وبني 
التي  ال�شاد�شة  الورقة  خا�شة  النقا�شية  الوراق  يف  تذكرنا 
تدعو الى �شيادة القانون وان نكون اها ملواجهة التحديات 
واملخاطر طاملا واجهنا يف املئوية الولى الكثري من املواقف 

ال�شعبة والتحديات.
وقال العميد املتقاعد رزق اخلوالدة ان هناك جملة من 
على  فر�شت  واخلارجية  الداخلية  واملتغريات  التحديات 
الأردن، حيث قام جهاز املخابرات بواجبات كبرية ومتعددة 
واأمنية مميزة ب�شبب حتديات الظروف القليمية والدولية 
واملتغريات التي توؤثر على المن الوطني، وما نتج عنها من 
بتحدي  ممزوجة  نزوح  وموجات  ق�شرية  وهجرات  حروب 
الرهاب واجلرائم العابرة للحدود التي ت�شدى لها اجلهاز 
الى  اجلهاز  ليتفرغ  الوقت  حان  وقد  واقتدار،  كفاءة  بكل 
وظائفه واإلى املهمة الأ�شا�شية التي مل يغفل عنها يوما وهي 
املوؤ�ش�شات  تقوم  وان  ابعاده،  بكافة  الوطني  الأمن  حماية 
وغري  والرقابة  القت�شاد  يف  ووظائفها  بواجباتها  املعنية 

ذلك.
ولفت اخلوالدة الى ان دائرة املخابرات العامة متيزت 
يف العمل ال�شتخباري املحرتف املوجه مل�شادر اخلطر على 
الأردن خارجياً وداخلياً، والعمل ال�شتخباري الهادف اأي�شاً 
اإلى مد الدولة باملعلومات والتقييمات ال�شتخبارية الدقيقة 
الوطني يف  الأمن  النهاية يف حماية  التي ت�شب يف  ال�شاملة، 

جميع املجالت. )برتا- جميل الرماوي)

ين الرسالة  يدعون اللت�قاط مضام� يون � ياس� س�
يث ير والت�د� يع التطو� تسر� ا�جرات و� ية للم�ن الملك�

عمان 

عزيز  عمان  يف  الكويتي  ال�شفري  ق��ال 
الكويتية  الردنية  العاقات  ان  الديحاين، 
تعتر امنوذجا متميزا يف العاقات العربية 
تطلعات  وه��ن��اك  ال��ت��اري��خ��ي  لم��ت��داده��ا 
يف  وتطابق  املنطقة،  مل�شتقبل  م�شرتكة 

املواقف ال�شيا�شية والقت�شادية.
واو�شح ال�شفري يف حديث لوكالة النباء 
الوطني  العيد  مبنا�شبة  )ب��رتا(  الردنية 
بني  العاقات  ان  ال�شقيقة،  الكويت  لدولة 
البلدين تعود ل�شنوات طويلة عندما توافد 
خم�شينات  يف  للكويت  الردنيون  ال�شقاء 
يف  مقدرة  م�شاهمات  وقدموا  املا�شي  القرن 

بناء ونه�شة الكويت.
بني  الدبلوما�شية  العاقات  الى  وا�شار 
البلدين التي بداأت عام 1961، القائمة على 
وا�شتقرارها  و�شيادتها  الدول  احرتام  مبداأ 
وتقدمي  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ام  نحو  وال�شعي 
كان  حيث  والأ�شدقاء،  لاأ�شقاء  امل�شاعدة 
دور  ال�شيا�شية  القيادة  ل��دى  النظر  لبعد 
العاقات  خدمة  يف  العوامل  كل  توظيف  يف 

الثنائية بني البلدين ال�شقيقني.
امل��ت��ب��ادل��ة  ال����زي����ارات  ان  وا����ش���اف 
البلدين  قيادتي  بني  امل�شتمرة  والت�شالت 
ال�شيخ  �شمو  راأ�شيهما  وعلى  ال�شقيقني 
�شباح الحمد اجلابر ال�شباح وجالة امللك 
عبداهلل الثاين لها دللة على عمق العاقة بني 
على  واحلر�س  ال��روؤى،  وتطابق  القيادتني 
امل�شي قدما لتعزيز التعاون القائم مبا يعود 
وتطوير  ال�شقيقني  ال�شعبني  على  بالنفع 

العاقات الثنائية.
واو�شح ال�شفري ان البلدين يعمان على 
متر  التي  التحديات  جتاه  املواقف  تن�شيق 

بها املنطقة والتحولت ال�شيا�شية الدولية.
والتجاري،  القت�شادي  ال�شاأن  ويف 
وقعا  والكويت  الأردن  ان  الديحاين  ق��ال 
التعاون  لتعزيز  ب��روت��وك��ول  على  اخ��ريا 
القت�شادية  اجلوانب  وي�شمل  البلدين  بني 
والتجارية واملالية وال�شتثمارية، مبا يلبي 
ال�شراكة  م�شتوى  الى  ويرقى  الطموحات، 
من  املجتمعات  حت�شني  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة 

الدولية  التجارية  والتحديات  العوا�شف 
قاعدة  على  الأخ��وي��ة  العاقات  وتر�شيخ 

�شلبة.
يرغبان  اجل��ان��ب��ني  ان  ال�شفري  واك���د 
بزيادة التبادل التجاري بينهما، والذي فاق 
�شانع  ان  الى  لفتا  دولر،  مليون  ال���280 
القرار الكويتي ي�شعى لتذليل العقبات التي 

حتول دون ذلك.
الأول��ى  هي  الكويت  دول��ة  ان  وا�شاف 
الردن،  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  مب��ج��ال  عربيا 
لا�شتثمار،  اجلاذبة  الردنية  البيئة  بفعل 
وا�شتقرار  والأم����ان  ب��الأم��ن  تتميز  ال��ت��ي 
ال�شتثمارات  حجم  ان  مبينا  الت�شريعات، 
دولر،  مليار   18 يبلغ  الردن  يف  الكويتية 
اأو  العقاري  ال�شتثمار  اأو  الطاقة  منها 
اأكر  الردن  يف  يوجد  كما  التحتية،  البنية 
م�شجلة  كويتية  ا�شتثمارية  �شركة  من 430 
يف وزارة التجارة وال�شناعة الردنية و77 
م�شتثمرا كويتيا ميار�شون اأعمالهم من خال 
ن�شاط  الى  اي�شا  غرفة جتارة عمان. ولفت 
املحافظات  يف  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق 

والعقود  والتعاون  وامل�شاريع  الأردن��ي��ة 
والقرو�س واملنح لاأردن.

الثقايف  ل��ل��ت��ع��اون  ان  ال�شفري  واك���د 
بني  العاقة  يف  عميقة  ج���ذورا  والعلمي 
املعلمون  �شاهم  حيث  ال�شقيقني،  البلدين 
يف  فعال  ب�شكل  والفل�شطينيون  الأردنيون 
ان  مو�شحا  بلده،  يف  التعليم  وتطور  ن�شاأة 
املعلمني  مع  التعاقد  على  تعمل  الكويت 
املدار�س،  �شواغر يف  توفرت  كلما  الأردنيني 
وتزور جلان وزارة الرتبية الكويتية الأردن 
معلمني  م��ع  للتعاقد  والآخ���ر  احل��ني  ب��ني 

اأردنيني.
الكويتيني  الطلبة  ع���دد  ان  وا���ش��ف 
بلغ  ق��د  باململكة  ال��درا���ش��ة  يف  املنتظمني 
4350 طالبا وطالبة، ولأ�شاتذة اجلامعات 
الكويت،  جامعات  يف  ح�شورهم  الأردنيني 
الأم��ن  م��ن  اململكة  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ون��ظ��را 
والأمان والطبيعة واملناخ وت�شابه العادات 
لل�شياح  مق�شدًا  الأردن  يبقى  والتقاليد 

الكويتيني.
ال�شيا�شي  الردن  بدور  ال�شفري  وا�شاد 

موؤكدا  والعاملي،  القليمي  ال�شعيدين  على 
ان مكانة الردن ودوره املحوري هي احدى 
عبداهلل  امللك  جالة  حلنكة  اليانعة  الثمار 
الثاين وروؤيته الثاقبة وامل�شتنرية، وجهوده 

امل�شتمرة من اجل خري ال�شعوب و الدول.
قال  الفل�شطينية،  الق�شية  وب�����ش��اأن 
تاريخية  ال��ك��وي��ت  ع��اق��ة  ان  ال��دي��ح��اين، 
مل  وانها  وق�شيته،  الفل�شطيني  بال�شعب 
على  لهم،  ال��ع��ون  ي��د  م��د  ع��ن  يوما  ت��ت��وان 
املجالت  خمتلف  ويف  الأ���ش��ع��دة،  جميع 
واملنابر، موؤكدا ان ال�شيا�شة الكويتية ثابتة 
الفل�شطيني  ال�شعب  م�شاندة  يف  ووا�شحة 
وق�شيته العادلة حتى قيام دولته امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س.
وا�شار الى ان جمل�س الوزراء الكويتي 
مركزية  على  �شابقة  جل�شة  يف  اأك���د  ق��د 
ق�شية  باعتبارها  الفل�شطينية  الق�شية 
على  م�شددا  الأول���ى،  وامل�شلمني  ال��ع��رب 
التزام الكويت بالوقوف الى جانب ال�شعب 
الهادفة  اجلهود  بكل  وقيامه  الفل�شطيني 

للو�شول اإلى حل عادل و�شامل لق�شيته.

ية مشتركة  يت� ية كو� تطلعات ارد�ن� ييت: � ير الكو� � الس�ف
تطا�جق �ف�ي الموا�قف �جل المنط�قة و� لمست�ق

ير يب ش�ق� صدى الشعب__أد�

يد ومست�ق�جل مشرق  -الش���جاب هم أمل األمة �ف�ي �اضر س��ع�
يش��اركون �ف���ي �نهض��ة �جلد�ن��ا  ته��م � �جر� ض��ل علمه��م و�ن وه��م �ج�ف
ياة، �فمنهم  االت ال�� تطوره �ف�ي كا�فة م�ج ت�قدمه و� ي�رصون عىل � و�
تب  يدل���ي والمعلم والم�ام���ي والكا� ي��ب والمهندس والص� الط�ج�
ير شركة  يضاً مد� نان، ومنهم ا� رج وال�ف األد�ج�ي او المسرح�ي والم�ن
ية  ��االت المهن� او مؤسس��ة �جاإلضا�فة إلى عمل الش���جاب �ف�ي الم�ج

ة. تل�ف الم�ن

تهم  ازا� وإ�ن�ج ��ر �جه��م و�نعت��ز �جعطا�ئه��م  ت�ن يع��اً �ن�ف م� -ه��ؤالء �ج
يمة. � العطن

ي��ق والس��عادة  تم��ى له��م التو�ف� ��اء أ� -وأ�ن��ا ضم��ن ه��ذا الل�ق
يت��قق  يزداد العط��اء و� هد ل� يد م��ن ال�ج وأدعوه��م إل��ى �جذل المز�
يكون له  لص وال��دؤوب � ازات، و�جعمله��م الم�ن ي��د م��ن اإل�ن�ج المز�
ييش  ية ووضعهم المع� تهم العمل� يا� يرة �� ا�ج�ي عىل مس��� ي�ج ثره اإل� أ�
ير وال�جناء والت�قدم، �ف�جارك هللا  � يرة ال�ن يس��اهم �ف�ي إستمرار مس��� و�
اب. ير واإلع�ج يعا كل ال�ب والت�قد� م� �جش�جا�جنا النشامى ولهم منا �ج

ين �نعتز �جعطا�ئهم  أ�د الش�جاب النشامى الذ�
يت�دث لصدى الشعب: تهم � ازا� وإ�ن�ج

يل: للش�جاب دور  أ�مد �قند�
تطوره  يادي �ف�ي �نهضة الوطن و� ر�

ين��ا �جأ���د ش���جاب �جلد�نا  �  إلت�ق
وه��و  ي��اء  األو�ف� ي��ن  لص� الم�ن
تر�جى  يل الذي � أ�مد �س��ن �قند�
ي�قة أكس�جته  و�نش��أ �ف�ي أس��رة عر�
يدة وعادات �س��نة  ات �م� ص�ف
يم  يمه التعل� تعل� و�رصت ع��ىل �
ع��ىل  �اص��ل  وه��و  ي��ز  المم�
يوس هندس��ة عمارة من  �جكالور�
يتمتع  ي��ا وه��و � � يالدل�ف امع��ة �ف� �ج
أكس���جه  و�ق��د  ي�ج��ة  ط� �جس��معة 
ذل��ك م��جة الن��اس وإ�ترامهم 

يرهم له. ت�قد� و�

ينا األخ أ�مد عن  ت�دث إل� �-
ي��ادي �ف�ي  الش���جاب ودورهم الر�

�جناء الوطن ، �ف�قال:

ت�ج�ث  يان � يا�ة األع� س�
يل  ياح�ي الدا�ن الوا�قع الس�

   عّمان 

الأعيان  جمل�س  يف  وال��رتاث  ال�شياحة  جلنة  بحثت   
اجتماع  خال  القطامني،  ن�شال  الدكتور  العني  برئا�شة 

الأربعاء، واقع ال�شياحة الداخلية.
التنفيذي  الرئي�س  بح�شور  القطامني  العني  وق��ال 
مديري  هيئة  رئي�س  الأردنية،  احلرة  الأ�شواق  ل�شركة 
هيثم  املهند�س  ال�شياحية  للتنمية  الوطنية  ال�شركة 
القطاعات  اأه��م  م��ن  الأردن  يف  ال�شياحة  اإن  امل��ج��ايل، 
املحلي  الناجت  من  باملئة   14 ُت�شكل  والتي  القت�شادية 
الإجمايل، وو�شلت عائداتها اإلى نحو 1ر4 مليارات دينار 
عام 2019، فيما تراجعت اإلى ما يقارب مليار دينار عام 

.2020
واأ�شار اإلى اأن الأردن ميتاز بتنوع املقومات ال�شياحية 
ال�شياحي كاملواقع الأثرية، وتنوع  اأماكن اجلذب  لتوفر 
والرتفيهية  والدينية  الثقافية  ال�شياحة  مثل  جمالتها 

والعاجية و�شياحة املغامرات.
واأكد اأن الأردن اأحد اأهم مناطق اجلذب ال�شياحي يف 
اأخرى  مبوا�شفات  ومتتعه  والتاريخية،  الدينية  العامل 
جتعله مق�شًدا لل�شّياح والزّوار من خمتلف اأنحاء العامل 

طوال ال�شنة.
وعر�س املجايل، بدوره، لتحديات اخلدمات ال�شياحية 
املتمثلة بعدم ا�شتثمار جميع املواقع ال�شياحية املنت�شرة 
باملناطق  ال�شياحية  اخلدمات  توفر  وع��دم  اململكة،  يف 
وال�شياحية  والبيئية  والعاجية  والأث��ري��ة  الدينية 

الأخرى.
واأ�شار اإلى اأن عدد الغرف الفندقية غري امل�شغولة يف 
الفنادق املحلية مرتفع ن�شبياً، ما يدعو لتن�شيط ال�شياحة 
الغرف  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��ر  ا�شتغال  ع��ر  الداخلية 
ال�شياحية  الفنادق  اأن  مبيًنا  امل�شغلة،  غري  الفندقية 

تتمركز ب�شكل كبري مبناطق معينة يف اململكة.
الطعام وال�شراب  اأهمية توفري خدمات  وبني املجايل 
الطعام،  ما يهدر من وجبات  باأ�شعار ت�شجيعية وتوفري 
وتوفري مقاعد يف مناطق اخلدمات ال�شياحية ومقاعد من 

�شركات النقل ال�شياحي املحيطة باأ�شعار ت�شجيعية.
الداخلي  النقل  خدمات  توفري  اأهمية  عن  وحت��دث 
ومنح  ت�شجيعية،  وباأ�شعار  الإقامة  اأثناء  “التاك�شي” 
اخلدمات  وتوفري  املواطنني،  جلذب  ت�شجيعية  اأ�شعار 

ال�شياحية �شمن حزمة واحدة تقدم على �شكل ق�شائم.
ال�شياحة  اأن  جانبهم،  من  اللجنة،  اأع�شاء  واأك��د 
القطاع  يف  القت�شادية  ال��رواف��د  اأه���م  م��ن  الداخلية 
الداخلية  ال�شياحة  وتن�شيط  دعم  اإلى  داعني  ال�شياحي، 

امل�شتدامة.
من جهة اأخرى، اقرتحت اللجنة جمموعة تو�شيات 

للنهو�س بالقطاع ال�شياحي.
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الرب��ع��اء،  رقابية  جل�شة  يف  ال��ن��واب  جمل�س  ناق�س 
العودات  املنعم  عبد  املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�شة 
وح�شور رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة وهيئة 

الوزارة، 18 �شوؤاًل للحكومة.
امل�شروع  حول  �شوؤاله  الهمان  اإمغري  النائب  وحّول 
النواب،  ارج��اأ  بينما  ا�شتجواب،  ال��ى  الردين  النووي 
مناق�شة  زيادين،  وهيثم  النعيمات  وعيد  العاقمة  حممد 
ا�شئلتهم حلني ح�شور وزيري ال�شغال العامة وال�شكان، 
وال�شناعة والتجارة والتموين، حيث تناول �شوؤال النائب 
العاقمة، عطاء تو�شعة طريق العار�شة، وان�شاء طريق 
النائب  �شوؤال  تطرق  بينما  ال�شمالية،  الغوار   / عا  دير 
معان  م�شت�شفى  عطاء  طرح  اإع��ادة  لتفا�شيل  النعيمات، 
نافذ  �شركة  عن  زيادين  النائب  ا�شتف�شر  فيما  الع�شكري، 
للخدمات اللوج�شتية امل�شغلة لدخول وخروج ال�شاحنات 
الدكتور  الذرية  الطاقة  هيئة  رئي�س  واو�شح  العقبة.  يف 
اأن  الهمان،  النائب  �شوؤال  على  رده  يف  طوقان،  خالد 
م�شروع املفاعل النووي جزء من 5 م�شاريع متكاملة تتابع 
الهيئة تنفيذها من 12 عاما، وتت�شمن م�شروعني متعلقني 
للبحوث  الردين  النووي  املفاعل  هما:  النووي  باملفاعل 
والتدريب، وحمطة الطاقة النووية الردنية، ا�شافة الى 
وا�شتخا�س  وتعدين  ال�شنكرترون،  م�شارع  م�شاريع: 

اليورانيوم، وتطوير املوارد الب�شرية.
انفاقه على هذه امل�شاريع بلغ  وبني ان جمموع ما مت 
نحو 112 مليون منذ بداية امل�شروع، لفتا الى قرار تاأجيل 
ان�شاء حمطة الطاقة النووية لغاية عام 2030، بناًء على 
الكهرباء،  لتوليد  للطاقة  الوطنية  معطيات ال�شرتاتيجية 
لن�شاء  الازمة  التح�شريات  يف  م�شتمرة  الهيئة  فيما 

مفاعات نووية �شغرية مدجمة )ا�س اإم اآر ا�س(.
الإ�شتثمار  ل�شوؤون  دولة  ووزير  العمل،  وزير  واأ�شار 
الدكتور معن قطامني، الى ان البطالة حتتاج جلهد وطني 
ودعم  اخلا�س  القطاع  لتمكني  متكاملة  اقت�شادية  وخطة 
الإ�شتثمار، لفتا الى ان البطالة التي بلغت نحو 24 باملئة 
يف الربع الخري من العام املا�شي، وهي مر�شحة للزيادة 
موقوتة  قنبلة  ومبثابة  كورونا،  فريو�س  جائحة  ظل  يف 

جاءت نتيجة تراكمات، وف�شل احلكومات ال�شابقة.
�شفاء  الدكتورة  النائبة  ���ش��وؤال  على  رده  يف  واك��د 
جمال  يف  ث���ورة  لح���داث  احلكومي  التوجه  امل��وم��ن��ي، 
وزارة  ت�شتطيع  ل  التي  البطالة،  يعالج  مبا  ال�شتثمار 
تدين  مع  خا�شة  التحدي،  ه��ذا  معاجلة  وحدها  العمل 
مايني   9 الى  احلالية  املوازنة  يف  ال��وزارة  خم�ش�شات 

دينار، وكانت العام املا�شي بحدود 19 مليون دينار.
كما ت�شمن رد وزارة العمل، ك�شفاً مبعدلت البطالة يف 

املحافظات ال�شنة املا�شية والتي جاءت على النحو التايل: 
 27.5 البلقاء  باملئة،   28.2 معان  باملئة،   28.5 الطفيلة 
باملئة، العا�شمة 26 باملئة، عجلون 25.1 باملئة، العقبة 
باملئة،   21.8 ارب��د  باملئة،   22.7 جر�س  باملئة،   23.8
الزرقاء 21.2 باملئة، املفرق ومادبا 20.5 باملئة، والكرك 
الت�شغيل،  �شيا�شات  الكتاب،  او�شح  كما  باملئة،   18.4

وتوجيه امل�شاريع نحو املحافظات الأعلى بطالة.
واو�شح قطامني، ان م�شروع البرتا 2 هو جمرد فكرة 
ميكن درا�شتها بحيث يتم حتويل املمكن منها الى م�شاريع 
مدينة  اإقامة  املت�شمن   2 برتا  م�شروع  ومنها  تنموية، 
جواباً  وذلك  تراثية،  ب�شبغة  ع�شرية  ترفيهية  �شياحية 

على �شوؤال النائبة زينب البدول.
�شبب  عن  احلكومة  ال�شرحان،  هادية  النائبة  و�شاألت 
عدم اتخاذ اجراءات للتخفيف عن املواطنني فيما يتعلق 
وثيقة  تو�شيات  على  بناًء  الع�شائرية  الق�شايا  بتبعات 
ال�شرف املوقعة عام 1987، حيث او�شح وزير الداخلية 
�شعبية حقيقية  الوثيقة ج�شدت رغبة  ان  �شمري مبي�شني 
الع�شائرية،  الق�شايا  عن  النا�شئة  التحديات  ملعاجلة 
وبالتن�شيق  العام  المن  مديرية  مع  الوزارة  تعمل  حيث 
مع م�شت�شارية �شوؤون الع�شائر على حل كثري من الق�شايا 
مبا يتوافق مع العراف والعادات وخ�شو�شية كل ق�شية 

على حده.
زيد  النائب  �شوؤال  على  رده  يف  مبي�شني،  واو�شح 
املا�شي  العام  بلغ  اداري���اً  املوقوفني  ع��دد  ان  العتوم، 
الف  العدد عام 2019 نحو 36  كان  فيما  و 526  الفا   21
ان  موؤكدا  اجلرائم،  منع  قانون  خمالفة  ب�شبب  موقوف 
املنظومة  تقت�شيها  �شرورة  اجلرائم  منع  قانون  وجود 
خ�شو�شية  بذلك  وله  والقانونية،  والجتماعية  المنية 
هامة تتج�شد مبعاجلة احلكام الداريني لق�شايا اجتماعية 
ملنع  واملكتومية  ال�شرية  درجات  باعلى  متنوعة  وا�شرية 
والتجارب  العملي  الواقع  اكده  ما  وهو  تداعياتها،  تفاقم 
امليدانية، نافيا وجود اي ا�شتهداف او جتاوز مق�شود من 

قبل احلكام الداريني جتاه اي �شخ�س.
وقال وزير املياه والري الدكتور معت�شم �شعيدان، ان 
رفع  ت�شتهدف  ال�شرتاتيجية  الردن  وادي  �شلطة  خطة 
مكعب،  مرت  مليون   400 الى  التخزينية  ال�شدود  ق��درة 
علما انها تبلغ حالياً 336 مليونا، ا�شافة الى زيادة عدد 
بنحو  التخزينية  القدرة  يزيد  لت�شبح 420، مبا  احلفاير 

مليون ومائة الف مرت مكعب.
وا�شار يف رده على �شوؤال النائب حممد املحارمة، الى 
ما  ت�شكل  والتي  ال�شطحية  املياه  من  كبري  جزء  تخزين 
ن�شبته 4.8 باملئة من مياه الأمطار، مبينا ان كميات املياه 
الداخلة الى ال�شدود بلغت عام 2019 حوايل 306 مايني 
مياه  والباقي  عذبة،  مياه  منها  باملئة   65 مكعب،  مرت 

م�شت�شلحة من حمطات تنقية املياه العادمة.
واكد �شعيدان، ان العدادات اللكرتونية اكر دقة من 
ت�شرب  هناك  كان  اذا  ما  معرفة  امكانية  وتوفر  القدمية، 
يف ال�شبكة الداخلية، وهو ما يف�شر ارتفاع كمية ا�شتهاك 
قيمة  على  بالعرتا�س  املواطن  حق  الى  م�شريا  املياه، 
روعة  النائبة  �شوؤال  على  اجابته  خال  وذلك  الفواتري، 

الغرابلي.
كلفة  ان  عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�شحة  وزير  وقال 
حوايل  بلغ  ا�شهر  ثاثة  ملدة  �شياحية  �شيارات  ا�شتئجار 
132 الف دينار دفعتها منظمة ال�شحة العاملية، حيث مت 
ا�شتئجار ال�شيارات لتامني تنقات فريق التق�شي الوبائي 
ايلول  بني  ما  الفرتة  يف  كورونا  جائحة  ذروة  ف��رتة  يف 
النائب  �شوؤال  على  جوابا  املا�شي،  العام  الول  وكانون 

املهند�س عدنان م�شوقة.
قال  حداد،  فريد  الدكتور  النائب  �شوؤال  على  رده  ويف 
الدم  اأورام  مر�شى  لعاج  الجمالية  الكلفة  ان  عبيدات، 
دينار  مليون   343 نحو  ال�شحة  وزارة  خارج  والأورام 
خال ال�شنوات الثاثة املا�شية ، 90 باملئة منها يف مركز 
قيمة معاجلات املر�شى يف  لل�شرطان، كما بلغت  احل�شني 
القطاع اخلا�س لذات الفرتة، 57.4 مليون دينار، منها 26 

مليونا هي كلفة عاج املر�شى املوؤمنني درجة اولى.
مل�شت�شفى  دفعت  الوزارة  ان  ال�شحة،  وزير  وا�شاف 
دينار  الف   171 املا�شيني  و12   11 �شهري  عن  اجلاردنز 
وفق اتفاقية موقعة بني اجلانبني، مو�شحا ان كلفة ان�شاء 
 960 ت�شم  والتي  الثاثة  امليدانية  امل�شت�شفيات  وجتهيز 
م�شت�شفى  كلفة  بلغت  فيما  دينار،  مليون   24.3 �شريرا، 
مليون   2 نحو  العقبة  يف  امليداين  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

دينار.
الدكتور  النائب  �شوؤال  على  جواباً  عبيدات،  وق��ال 
حممد اخلايلة، ان عدد الطباء يف م�شت�شفى المري في�شل 
الدولية، وان نقل اي  للمعايري  الزرقاء، كاف ومطابق  يف 
انه  موؤكدا  احلاجة،  ح�شب  يتم  الطباء،  ومنهم  موظف 
يف  التعيينات  خال  من  بالطباء  امل�شت�شفى  رفد  �شيتم 

ا�شرع وقت ممكن.
القطاعات،  خمتلف  من  جلنة  ت�شكيل  اع��ادة   ، واك��د 
متهيدا  املعرو�شة،  ال�شكاوى  يف  النظر  با�شرت  والتي 
للبدء بتفعيل عمل �شندوق التاأمني �شد اخطاء امل�شوؤولية 
الدكتور  النائب  �شوؤال  على  رده  لدى  وال�شحية،  الطبية 

اأحمد ع�شا.
�شوؤال  على  جواباً  ال�شحة  وزير  ا�شتعر�س  ذلك  الى 
لواء  يف  ال�شحية  املراكز  عدد  الربابعة،  جعفر  النائب 
الكورة، بواقع 2 �شامل، 11 مركزا اوليا، مع مركز �شحي 
 32 من  اكر  املا�شي  ال�شهر  خال  راجعها  واحد،  فرعي 

الف مراجع.

واو�شحت وزيرة الطاقة والروة املعدنية املهند�شة 
الريف  فل�س  املح�شلة من  املبالغ  ان جمموع  هالة زواتي 
خال ال�شنوات اخلم�س املا�شية بحدود 80 مليون دينار 
الريف  فل�س  م�شاريع  تنفيذ  لغايات  للخزينة  حتويلها  مت 
والتي بلغت كلفتها خال اخلم�س �شنوات نحو 80 مليونا، 
وتركيب  منزل  و597  الفا   15 ل�  كهرباء  اي�شال  مت  حيث 
انظمة خايا �شم�شية ل� 2276 منزل و121 موؤ�ش�شة عامة 

،جواباً على �شوؤال النائب عبداهلل عواد.
ولفت رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �شامح النا�شر، الى 
جائحة  ب�شبب  تعيينهم  قرارات  ايقاف  مت  الذين  عدد  ان 
فريو�س كورونا، هو 1400 منهم 1901 مر�شح للتعيني يف 
وزارة الرتبية والتعليم، م�شيفا يف رده على �شوؤال النائب 
�شبط  يف  م�شتمرة  احلكومة  ان  عيا�س،  هايل  الدكتور 
وق�شرها  ال�شاغرة،  الوظائف  على  العام  هذا  التعيينات 
والتعليم  الرتبية  وزارت��ي  يف  امللحة  الحتياجات  على 
�شريبة  ودائ��رة  حمزة،  الم��ري  وم�شت�شفى  وال�شحة، 

الدخل واملبيعات فقط.
تي�شري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  واو���ش��ح 
ان  اخلايلة،  احمد  النائب  �شوؤال  على  رده  يف  النعيمي، 
املبلغ املخ�ش�س مل�شروع التغذية املدر�شية العام املا�شي 
الطفال  ريا�س  طلبة  ي�شمل  مبا  دينار،  مليون  بلغ 3.55 
طالب  ال��ف   451( ال�شا�شي  ال�شاد�س  ال�شف  ولغاية 
وطالبة(، علما انه مت �شرف مليونني على كلفة الب�شكويت 
املح�شي املنتج من قبل القوات امل�شلحة، ويقدم للطلبة كل 

ف�شل درا�شي مبعدل 50 يوماً.
واملعدلت  النجاح  ن�شب  زيادة  اقرار  النعيمي  ونفى 
او خف�شها يف امتحان الثانوية العامة، والذي هو امتحان 
ولي�س  والكفايات،  املعارف  ح�شيلة  لقيا�س  مرحلة  نهاية 
العرف  ا�شتقر  ك��ان  وان  لحقة،  ملرحلة  عبور  امتحان 
يف  للقبول  املعتمد  الثانوية  معدل  يكون  ب��ان  تاريخيا 
الدكتور  النائب  �شوؤال  على  رده  يف  وذل��ك  اجلامعات، 

اإ�شماعيل امل�شاقبة.
ال�شمان  ام��وال  ا�شتثمار  �شندوق  رئي�شة  وك�شفت 
م��وج��ودات  جم��م��وع  ع��ن  ال�شقاف،  خ��ل��ود  الجتماعي 
العام  نهاية  مع  دينار  مليار   11.2 ب�  املقدر  ال�شندوق 
�شندات،  حمفظة  منها  باملئة   58 م��ن  اك��ر  امل��ا���ش��ي، 
م�شتعر�شة امل�شاريع التي �شاهم بها ال�شندوق، وذلك يف 

ردها على �شوؤال النائب املهند�س هيثم الزيادين.
وال��دواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  واك��د 
الدكتور نزار مهيدات، ان التعيينات التي متت باملوؤ�ش�شة 
م�شتعر�شا  املدنية،  اخل��دم��ة  نظام  اح��ك��ام  وف��ق  ج��رت 
الجراءات التي متت يف رده على �شوؤال النائب املهند�س 
طال الن�شور، الذي طالب مبزيد من املعلومات من رئي�س 

ديوان اخلدمة املدنية.)برتا-وليد هباهبة(

ية لسة ر�قا�ج� ينا�قش 18 سؤاال لل�كومة �ف�ي �ج النواب �

عمان 

نفذت ال�شفارة الإماراتية يف عّمان، الأربعاء، 
املت�شررين  اإغاثة  حملة  من  الثانية  املرحلة 
ووزعت  اململكة.  يف  وال�شتاء  الرد  موجة  من 
م�شتحقيها  على  والبطانيات  املدافئ  ال�شفارة 

حمافظات  يف  والأي��ت��ام  العفيفة  الأ���ش��ر  م��ن 
ال�شمال واجلنوب والاجئني. و�شملت احلملة 
نحو  الآن  حتى  املا�شي  ال�شهر  انطاقها  منذ 
اململكة.  حمافظات  خمتلف  يف  اأ���ش��رة   3100
النعيمي  خالد  ال�شفارة  باأعمال  القائم  واأ�شار 

والإم��ارات  الأردن  بني  املتميزة  العاقات  اإلى 
واأوا�شر  املتينة  والروابط  كافة،  ال�شعد  على 
ال�شعبني  جتمع  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي  التكافل 
ال�شقيقني، مثمنا للحكومة الأردنية تعاونها مع 

ال�شفارة الإماراتية لإجناح املبادرة.

ثة  ا� ية ل�ملة إعن يذ المر�لة الثا�ن� � تن�ف
ين من ال�جرد المتضرر�

عمان 

يف  ال�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات  م��رك��ز  ن��ّظ��م 
لل�شفري  حما�شرة  الأردنية، الأربعاء،  اجلامعة 
الكويتي يف الأردن عزيز الديحاين، عن العاقات 

الأردنية الكويتية ومتانتها.
ال��ع��اق��ات  اإن  ال��دي��ح��اين  ال�����ش��ف��ري  وق����ال 
الدبلوما�شية بني البلدين التي بداأت عام 1961، 
منوذج مميز للعاقات العربية العربية، والقائمة 
على مبداأ احرتام الدول و�شيادتها وا�شتقرارها، 
امل�شاعدة  وتقدمي  العاملي  ال�شام  نحو  وال�شعي 
نظر  بعد  اأن  اإلى  م�شريا  والأ�شدقاء؛  لاأ�شقاء 
كان  ال�شقيقني  البلدين  يف  ال�شيا�شية  القيادة 
خلدمة  العوامل  كل  توظيف  يف  الأكر  الدور  له 

العاقات الثنائية بينهما.

واأ�شاف اأن املناخ املنا�شب يف الأردن ي�شجع 
جعلها  بذلك  الكويت  واهتمام  ال�شتثمار،  على 
من  واأجنبيا  عربيا  الأول��ى  املرتبة  يف  ُت�شنف 
حجم  اأن  اإلى  لفتا  بالأردن،  ال�شتثمارات  حيث 

ال�شتثمار الكويتي يقدر ب� 18 مليار دولر.
ولفت الديحاين اإلى اأن عدد الطلبة الكويتيني 
الآف   4 جتاوز  باململكة  الدرا�شة  يف  املنتظمني 
الأردنيني  اجلامعات  ولأ�شاتذة  وطالبة،  طالب 
اأن  كما  الكويتية،  اجلامعات  يف  مميز  ح�شور 
الكويتيني  والطلبة  لل�شياح  مق�شدًا  يعد  الأردن 
نظرا ملا تتمتع به اململكة من اأمن واأمان وطبيعة 

واملناخ وت�شابه العادات والتقاليد بينهما.
اأزم��ات  نعاين  اليوم  اأننا  ال�شفري  واو���ش��ح 
يفر�س  ما  العربي،  و�شراعات عديدة يف وطننا 
العربية  والوحدة  العربي  للت�شامن  احلاجة 

التي ميكن من خالها احلد من هذه امل�شكات اأو 
الو�شول اإلى حلول للق�شاء عليها من خال جهد 

عربي م�شرتك.
الكرمي  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وهناأ 
الديحاين  ال�شفري  الرتحيبية  كلمته  يف  الق�شاة 
ال�شقيقة،  الكويت  لدولة  ال�شتني  الوطني  بالعيد 
�شبل  على  معرجا  لتحريرها  الثاثني  والذكرى 
الرا�شخة  ال��ع��اق��ات  حتكمها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون 
اجلالية  اأن  اإل��ى  ولفت  ال�شقيقني.  البلدين  بني 
بني  الطموحني  للطلبة  اأمنوذجا  تعدُّ  الكويتية 
اأ�شرتها  ت�شم  باأن  تفخر  اجلامعة  واأن  زمائهم، 

اأعدادا كبرية من الطلبة العرب.
عيادات  زيد  الدكتور  املركز  مدير  وعر�س 
لنبذة عن املركز والعاقات التي جتمع البلدين 

ال�شقيقني.

ية  � ي�ج ت� م�اضرة �ف�ي مركز الدراسات االسترا�
ية يت� ية الكو� عن العال�قات األرد�ن�

يل  � ية: �جدء التس�ج ج� التر�
يه�ي  � المت�ان التو�ج
2021 اال�د الم�ق�جل

 عمان  

الت�شجيل  بدء  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
لعام 2021  العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  لمتحان 
اجلدد  اخلا�شة  الدرا�شة  وطلبة  النظاميني  للطلبة 
والطلبة  النجاح،  ملتطلبات  امل�شتكملني  غري  والطلبة 
الراغبني يف رفع املعدل خلطة 2018 فما بعد، وكذلك 
حتى   2005 من  الأع��وام  يف  حقهم  امل�شتنفدين  للطلبة 
2020 من غري امل�شتكملني يف خم�شة مباحث فما دون، 
وذلك يوم الأحد املقبل. وقال مدير ادارة المتحانات يف 
الوزارة علي حماد ، ان عملية الت�شجيل، �شتبداأ �شباح 
يوم الأحد الثامن والع�شرين من ال�شهر احلايل، وحتى 
م�شاء يوم اخلمي�س الثامن ع�شر من �شهر اذار املقبل، 
مبينة انه لن يتم متديد فرتة ا�شتقبال طلبات ال�شرتاك 
التاريخ. وبني حماد لوكالة النباء الردنىة  بعد هذا 
)برتا ( الربعاء ان الطلبة النظاميني، �شيح�شلون على 
طلب ا�شرتاكهم عن طريق مدار�شهم يف فرتة الت�شجيل 
املطلوبة  الوثائق  اإح�شار  الى  اياهم  داعية  املحددة، 
عن  م�شدقة  �شورة  وهي:  ال�شرتاك  بطلب  لإرفاقها 
اأو  املدنية(،  الأح���وال  )بطاقة  ال�شخ�شية  البطاقة 
�شورة  اأو  ل��اأردين،  ال�شفر  جواز  عن  م�شدقة  �شورة 
�شورة  اأو  الأردين،  لغري  ال�شفر  ج��واز  عن  م�شدقة 
اأو  الأردنيات،  لأبناء  التعريفية  البطاقة  عن  م�شدقة 
�شورة عن البطاقة الأمنية للم�شرتك ال�شوري الذي ل 
يحمل جواز �شفر، بال�شافة الى �شورتني �شخ�شيتني 
قيا�س  املرفقة  ال�شخ�شية  للوثيقة  مطابقتني  حديثتني 
 20 هي  ال���ش��رتاك  ر�شوم  اأن  حماد  واأو���ش��ح   .6×4
املدار�س احلكومية و)50(  النظامي يف  للطالب  ديناًرا 

ديناًرا للطالب النظامي يف املدار�س اخلا�شة.
ملتطلبات  امل�شتكملني  غري  بالطلبة  يتعلق  وفيما 
النجاح، والطلبة الراغبني يف رفع املعدل، وكذلك الطلبة 
امل�شتنفدين حقهم، قال حماد ان عملية الت�شجيل �شتكون 
exams.( اإلكرتونيا لهوؤلء الطلبة عن طريق املوقع

اخلا�س  الرابط  خ��ال  من  اأو   ،)moe.gov.jo
بعملية الت�شجيل املوجود على ال�شفحة الرئي�شة ملوقع 
دون   ،)moe.gov.jo( والتعليم  الرتبية  وزارة 
احلاجة ملراجعة مديريات الرتبية والتعليم، فيما يتم 
عن  وفقط  املعلنة  الت�شجيل  فرتة  �شمن  الر�شوم  دفع 
 )eFAWATEERcom( فواتريكم  اإي  طريق 
اأن  على  املعتمدين،  ال��وك��اء  اأو  التطبيق  خ��ال  من 
يح�شر الطالب �شورتني �شخ�شيتني حديثتني مطابقتني 
بطاقة  ا�شتام  عند   6×4 قيا�س  ال�شخ�شية  للوثيقة 

اجللو�س الورقية.
وحول طلبة الدرا�شة اخلا�شة اجلدد لعام 2021، 
ا�شرتاكهم من  انهم �شيح�شلون على طلبات  بني حماد 
فرتة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  مراجعة  خ��ال 
املوجودين  للطلبة  ميكن  فيما  امل��ح��ددة،  الت�شجيل 
الأردنية  ال�شفارات  مكاتب  مراجعة  اململكة،  خ��ارج 
لغايات  اإقامتهم  مناطق  يف  الثقافيني  وامل�شت�شارين 
الت�شجيل. وقال ان على هوؤلء الطلبة اح�شار الوثائق 
املطلوبة وهي، ال�شهادات العلمية، والوثائق الأ�شلية، 
مبوجبها  لهم  �شمح  والتي  عنها،  م�شدقة  �شورة  اأو 
التقدم لامتحان العام، اأو اآخر ك�شف عامات لمتحان 
م�شدقة  و�شورة  العامة،  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة 
اأو  املدنية(،  الأحوال  )بطاقة  ال�شخ�شية  البطاقة  عن 
�شورة  اأو  ل��اأردين،  ال�شفر  جواز  عن  م�شدقة  �شورة 
�شورة  اأو  الأردين،  لغري  ال�شفر  ج��واز  عن  م�شدقة 
اأو  الأردنيات،  لأبناء  التعريفية  البطاقة  عن  م�شدقة 
�شورة عن البطاقة الأمنية للم�شرتك ال�شوري الذي ل 
يحمل جواز �شفر، بال�شافة الى �شورتني �شخ�شيتني 
قيا�س  املرفقة  ال�شخ�شية  للوثيقة  مطابقتني  حديثتني 

.6×4
غري  للطلبة  ال���ش��رتاك  ر���ش��وم  ان  ح��م��اد  وب��ني 
ديناًرا   20 هي:  اخلا�شة(  الدرا�شة  )طلبة  النظاميني 
مبحث  كل  عن  دنانري   10 و  لامتحان،  ا�شرتاك  ر�شم 
التقدم  امل�شرتك  يرغب  واحد  ورقة/ف�شل  من  مكون 
امل�شرتك  يرغب  ورقة/ف�شل  كل  عن  دنانري  و5  فيه، 

التقدم فيه يف املبحث املكون من ورقتني/ف�شلني.

هة  يز الوا�ج تعز� � : يط�ي ال�ن�
ية �ج�قوات  ية والشمال� الشر�ق�

وي يع �جإسناد �ج اصة ورد سر� �ن
 عمان  

الركن  اللواء  امل�شرتكة،  الأركان  هيئة  رئي�س  اأكد 
الأردنية  امل�شلحة  القوات  اأن  احلنيطي،  اأحمد  يو�شف 
له  ت�شول  اأمام من  باملر�شاد  �شتقف  العربي  - اجلي�س 
نف�شه امل�شا�س بالأمن الوطني الأردين، وهي م�شتمرة يف 
بذل اأق�شى اجلهود حلماية الوطن ومقدراته والوقوف 
باأمنه  العبث  ي��ح��اول  َم��ن  ك��ل  وج��ه  يف  واح���دًا  �شفاً 

وا�شتقراره.
جاء ذلك خال تفقد رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة، 
)اأم  الثانية  الآلية  احل�شني  كتيبة  واجهة  الأرب��ع��اء، 
ال�شهداء(، احدى وحدات املنطقة الع�شكرية ال�شرقية، 
امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�شور 

الردنية- اجلي�س العربي.
اإيجاز قدمه قائد املنطقة حول املهام  اإلى  وا�شتمع 
اجلهود  ظل  يف  خا�شًة  باملنطقة  املناطة  والواجبات 
والتهريب  الت�شلل  عمليات  جميع  ملنع  تبذلها  التي 
مع  وبالتعاون  احل��دودي��ة  واجهاتها  على  تقع  التي 
الركن  ال��ل��واء  واأ���ش��اد  الأم��ن��ي��ة.  الأج��ه��زة  خمتلف 
املنطقة  تبذلها  التي  امل�شتمرة  باجلهود  احلنيطي 
الع�شكرية ال�شرقية ملواجهة عمليات الت�شلل والتهريب 
للمملكة.  والقت�شادي  الجتماعي  الأمن  على  للحفاظ 
على  احلدود  حر�س  وحدات  امل�شلحة  القوات  وعززت 
بقوات خا�شة  للمملكة  وال�شرقية  ال�شمالية  الواجهتني 
�شاح  م��ن  ط��ائ��رات  وباإ�شناد  �شريع  فعل  رد  وق��وة 
اجلو امللكي، بناًء على توجيهات رئي�س هيئة الأركان 
امل�شرتكة، لتكون جاهزة على مدار ال�شاعة للتعامل مع 
التهديدات  ومواجهة  والتهريب  الت�شلل  اأ�شكال  جميع 
والتحديات الأمنية التي متر بها دول املنطقة والإقليم. 

هود  يؤكد دعم األردن ل�ج دي � الص�ف
�نزع السالح النووي

 عمان 

 اأكد نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني امين ال�شفدي، 
واأ�شلحة  النووي  ال�شاح  خ�شو�شاً  ال�شاح  لنزع  الدولية  للجهود  الأردن  دعم 

الدمار.
وقال يف كلمة م�شجلة جرى عر�شها مبوؤمتر نزع ال�شاح الذي انعقد يف جنيف، 
الأربعاء، اإن الأردن يدعم اجلهود امل�شتهدفة اخلروج بنتائج ملمو�شة للموؤمتر يف 

حتقيق الهدف امل�شرتك )نزع ال�شاح النووي وجميع اأ�شلحة الدمار ال�شامل(.
وقال اإننا جنتمع، وعاملنا يواجه جائحة كوفيد-19 وتبعاتها التي اأكدت مدى 
اأن  ال�شفدي  واأ�شاف  الأطراف.  متعدد  العمل  ومركزية  وم�شاحلنا  اأمننا  ترابط 
موؤمترنا هو اأحد قنوات العمل اجلماعي الذي له دور رئي�س يف بناء الأمن ال�شامل 
عر العمل على احلد من خطر م�شرتك، لذلك يجب تفعيل دور املوؤمتر يف ق�شايا 
نزع ال�شاح، وجهود ك�شر حال اجلمود التي ي�شهدها املوؤمتر منذ اأكر من عقدين، 
يف �شوء عدم التوافق على برنامج عمل وا�شٍح للتو�شل اإلى �شكوك دولية ُملزمة 
الع�شوية،  تو�شعة  على  املوؤمتر  تركيز  �شرورة  واأو�شح  ال�شاح.  نزع  جمال  يف 
التقبل  زيادة  وبالتايل  القرار،  �شنع  يف  امل�شاركة  زيادة  تعني  الع�شوية  فزيادة 
للقرارات. واأ�شار اإلى اأن الأردن يوؤكد اأهمية دعم جميع املبادرات امل�شتهدفة تفعيل 
اجلهود الدولية لنزع ال�شاح، خ�شو�شاً ال�شاح النووي واأ�شلحة الدمار ال�شامل، 
داعيا اإلى اإطاق حوار �شامل ومتوازن لإجناح موؤمتر املراجعة العا�شر ملعاهدة 
عدم النت�شار النووي املقرر عقده يف نيويورك هذا العام، من خال تبنيه وثيقة 
�شاملة تعك�س توافقاً اأو�شع يف جمال نزع ال�شاح. ولفت ال�شفدي اإلى اأن الأردن، 
ويف اإطار �شعيه اجلاد لتحقيق ذلك، ان�شم ع�شوًا موؤ�ش�شاً اإلى مبادرة �شتوكهومل 
لنزع ال�شاح النووي ومعاهدة عدم النت�شار التي انطلقت يف ال�شويد عام 2019، 
بهدف تعزيز دبلوما�شية نزع ال�شاح مبوجب معاهدة عدم النت�شار وا�شت�شافت 
اململكة اأخريًا املوؤمتر الوزاري الثالث ملبادرة �شتوكهومل الذي اعتمد برنامج عمل 
مو�شعا لإجناح موؤمتر املراجعة العا�شر لهذا العام. واأ�شاف اأن الأردن تراأ�س عام 
2019 املوؤمتر الذي عقدته الأمم املتحدة حول اإن�شاء منطقة �شرق اأو�شط خالية 
من الأ�شلحة النووية والكيمائية، مبينا �شرورة تنفيذ قرار موؤمتر املراجعة للعام 
1995 القا�شي باإن�شاء منطقة خالية من الأ�شلحة النووية واأ�شلحة الدمار ال�شامل 
جهودها  م�شاعفة  اإلى  للقرار  الراعية  للدول  الدعوة  وجدد  الأو�شط.  ال�شرق  يف 

لتحقيق تقدم يف جهود تنفيذه، باأ�شرع وقت ممكن.

ثار كورو�نا  ت�ج�ث آ� ية � ج� يا� الص�ة الن�
يا يئ� ج� عىل المملكة �

 عمان 

 بحثت جلنة ال�شحة والبيئة النيابية، خال اجتماع الأربعاء، برئا�شة 
النائب الدكتور احمد ال�شراحنة، الو�شع البيئي يف اململكة ب�شبب جائحة 
جراء  الوقاية  م�شتلزمات  ا�شتخدام  عن  الناجمة  والأ���ش��رار  ك��ورون��ا، 
الفريو�س. واأكد الدكتور ال�شراحنة، بح�شور وزير البيئة نبيل م�شاروة، 
واأمني عام الوزارة حممد اخل�شا�شنة، اأهمية التعاون املطلق بني الطرفني 
اإلى متابعة جميع املاحظات التي  اإيجاًبا على املواطن، لفًتا  مبا ينعك�س 
وردت خال الجتماع. وطالب النواب: تي�شري كري�شان واأحمد ع�شا وهادية 
ال�شرحان وفريد حداد وهايل عيا�س وفرا�س الق�شاة وعبدالرحيم املعايعة، 
يف  والتعاون  الكايف،  الهتمام  وغريها  الطبية  النفايات  مو�شوع  باإياء 

ت�شريع قوانني من �شاأنها املحافظة على البيئة.
وقال امل�شاروة، من ناحيته، نحن معنيون بتخفي�س ن�شبة النبعاثات، 
الأعوام  خال  بالتدريج  النبعاثات  ن�شبة  لتخفيف  �شيا�شية  اإرادة  وهناك 
النبعاثات،  ن�شبة  تخفي�س  حال  يف  اأن��ه  اإل��ى  م�شريا   ،2030 اإل��ى   2020

ف�شتقدم اجلهات املانحة 7ر5 مليارات دولر.
واأ�شار امل�شاروة اإلى اأن وزارة البيئة اأ�شدرت دليل اإجراءات للتعامل 
عدم  على  م�شدًدا  كورونا،  بفريو�س  املتعلقة  وتلك  احلرجة،  النفايات  مع 

وجود اأي نفايات نووية على اأرا�شي اململكة.
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ون  يكش�ف ير الهالل � أساط�
ير�ج�ي سارة الد� أس�جاب �ن

خ�شارة  اأ�شباب  ال�شابقني،  الهال  جنوم  ك�شف 
 20 اجلولة  ختام  يف  الن�شر،  م�شيفه  اأم��ام  الزعيم 

لدوري كاأ�س الأمري حممد بن �شلمان للمحرتفني.
وتخطى فريق الن�شر �شيفه الهال، بنتيجة )1-

م�شاء  جمعتهما  التي  الريا�س،  ديربي  مباراة  يف   ،)0
الثاثاء، على ملعب مر�شول بارك.

وكتب، �شالح النعيمة قائد وجنم الهال ال�شابق، 
وفاز  الهال  “ا�شتحوذ  “تويرت”:  على  ح�شابه  عر 
الن�شر.. الرتكيز الذهني كان �شيئا وال�شتعجال منذ 
النف�شية  للتهيئه  يعود  وهذا  مرر،  غري  كان  البداية 

قبل اللقاء«.
عر  ج��وم��ي��ز  م�����ش��ان��دة  ي��ج��ب  “كان  ووا����ش���ل: 
الأطراف والقادمني من اخللف واملبادرة بالت�شجيل، 
العك�شية،  وق��رارات��ه  بت�شاهله  امل��ب��اراة  قتل  احلكم 

اأخريا الطريق طويل هارد لكم يا زعماء«.

»الكورة يف امللعب.. ويجب ت�شحيح 
الأخطاء«.

من جانبه، كتب حممد الدعيع حار�س مرمى الهال 
ال�شابق: “فريق مترنفز داخل امللعب كيف راح يفوز، 
ما  بالدوري  والأمل  امللعب،  الكورة يف  زالت  ولكن ل 

زال«.
كانت  ���ش��واء  الأخ��ط��اء  ت�شحيح  “يجب  وزاد: 
ويجب  الاعبني،  م�شتوى  على  اأو  فنية  اأو  اإداري��ة 
على الاعبني فهم اأن جميع الفرق التي ل تناف�س على 
اأمامهم  القدمية  الأ�شاليب  هذه  بنف�س  تلعب  الدوري 

وكلنا ثقة يف زعيم اآ�شيا«.
»الهال اأ�شاع فر�شة ماحقة املت�شدر«

فيما علق الليبي طارق التايب جنم الهال ال�شابق، 
قائا: “هارد لك يا زعماء، �شوط ثاين للن�شيان، �شيع 
فى  ال��ه��الل  دخ��ل  الأول،  ال�شوط  م��ن  ال��ف��وز  ال��ه��الل 

ا�شتفزاز لعبني الن�شر وخرج من املباراة متاما«.
الهاليني  الاعبني  اأغ��ل��ب  “امل�شكلة  واأ���ش��اف: 
مع  التعامل  فى  والن�شج  اخلرة  وعندهم  دوليني، 
مثل هذه الت�شرفات والرتكيز فى اللعب، لكن لاأ�شف 

الهال اأ�شاع فر�شة ماحقة املت�شدر«.

»اأجانب الهال الأ�شواأ يف الدوري«
وقال في�شل اأبو ثنني جنم الهال ال�شابق: “مروك 
ي�شجل  اأن  للهال  ميكن  ل  للهال،  اأوفر  وحظ  للن�شر 
الفرق،  اأ�شغر  مع  حتى  والأ�شلوب  الطريقة  بهذه 

الكورنر يعتر م�شيعة وقت للهال ول ي�شتفاد منه«.
وزاد: “الريك و�شامل الدو�شري اأ�شواأ مباراة لهم 
اأجانب  اأ�شواأ  الهال  واأجانب  بالهال،  التحاقهم  منذ 
يف الدوري عطفا على عقودهم وم�شتوياتهم با�شتثناء 

الكوري وكاريلو«.
وا�شتكمل في�شل اأبو ثنني: “ما يحدث للهال حالًيا 
م�شوؤولية لعبيه واإدارته، لأنه من ال�شهل ا�شتفزازهم 
على  للرد  والتفرغ  املباراة،  تركيز  عن  واإخراجهم 

�شفاهة بيرتو�س«.
و�شدد: “الحرتافية جتاهل كل ال�شتفزازت داخل 
واللعب  بها  والفوز  املباراة  على  والرتكيز  امللعب 
فريق  الثاين  ال�شوط  �شاهدناه  وم��ا  واح��د،  كفريق 

متباعد وغري متناغم«.
»ال�شن له اأحكامه.. والتاريخ يعتر ما�شي«

وتابع: “بقاء جوميز كاعب اأ�شا�شي معناه اإنهاء 
كل اأمل للهال يف املناف�شة على البطولت، ويجب اأن 
يكون  لكي  م�شاعدته  ت�شتطيع  لن  اأقدامه  اأن  يعرف 

مهاجم الهال الأول«.
ح��اول  واإن  “حتى  ث��ن��ني:  اأب���و  في�شل  واأردف 
له  فال�شن  جمهود،  اأي  يقدم  اأن  جوميز  بافيتيمبي 
فهل  وا�شحة  العلة  ما�شي،  يعتر  والتاريخ  اأحكامه 

يعي ذلك مدرب الهال؟«.
اأن  الهال  لإدارة  كيف  اأخرية،  “نقطة  وا�شتكمل: 
وهو  الفريق،  لتدريب  ال�شنية  الفئات  مب��درب  تزج 
ول  الفريق  م�شتوى  ول  ال��دوري  طبيعة  يعرف  ل 

لعبيه؟«.
الأجدر بهم جتهيز مدرب يكون مهياأ  “كان  واأمت: 
وقت  به  وال�شتعانة  الآن،  هو  كما  الطارئة  للحالت 
احلاجة لكي ي�شتمر الفريق بدون خلل، وكيف �شيتقبل 

ال�شغار مدربهم بعد اأن يف�شل؟”.

ين  ه لت�ص� يت�ج ية � يل� إش�ج�
يري من أطماع  النص�

يتد يو�نا� ر�جول وال� ي�ف ل�
 ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، الأربعاء، عن موقف 
املتاألق يو�شف  املغربي  اإ�شبيلية جتاه م�شتقبل لعبه 

الن�شريي.
ان�شمامه  منذ  هائلة  م�شتويات  الن�شريي  ويقدم 
من  ق��ادًم��ا   ،2020 ث��ان  يناير/كانون  يف  لإ�شبيلية 
خاله  �شجل  الذي  املو�شم،  هذا  وحتديًدا  ليجاني�س، 

17 هدًفا، منهم 13 يف الليجا.
فاإن  الكتالونية،  “�شبورت”  �شحيفة  وبح�شب 
-املدير  مون�شي  �شيا�شة  م��ن  �شيخرج  الن�شريي 
مع  التعاقد  على  يعتمد  والذي  لإ�شبيلية-  الريا�شي 
باأرقام  بيعهم  ثم  ومن  منخف�شة  باأ�شعار  الاعبني 

كبرية مبجرد تاألقهم.
واأو�شحت ال�شحيفة، اأن حالة الن�شريي خمتلفة 
كلًيا، حيث ان�شم مقابل 20 مليون يورو، بعقد ملدة 5 

موا�شم، وب�شرط جزائي قدره 80 مليون يورو.
واأ�شارت اإلى اأن م�شوؤويل اإ�شبيلية يقّدرون جيًدا ما 
يقدمه الن�شريي حالًيا، وهناك خطة لاإبقاء عليه مدة 

اأطول، مع تعديل راتبه ب�شكل كبري.
�شم  ح��اول  ه��ام  و�شت  اأن  “�شبورت”،  واأك���دت 
 33 مقابل  املا�شي،  ثان  يناير/كانون  يف  الن�شريي 
اأن  اإل  متغريات،   5 اإل��ى  بالإ�شافة  ي��ورو،  مليون 

اإ�شبيلية والاعب رف�شا هذا القرتاح.
القليلة  ال�شاعات  خال  ت��رددت  قد  اأنباء  وكانت 
ومان�ش�شرت  ليفربول  ناديي  اهتمام  حول  املا�شية، 
يونايتد ب�شم الن�شريي، وال�شتف�شار من اإ�شبيلية عن 

ال�شعر املقرتح للبيع.

 انتصاران لمالكم�ي 
ب الوطين  المنتحن
�ف�ي �جطولة أوكرا�ن�يا

ح��ق��ق لع��ب��ا امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
للماكمة زياد ع�شي�س وعدي الهنداوي 
م�شاركتهما  م�شتهل  يف  انت�شارين، 
ببطولة اأوكرانيا الدولية التي افتتحت 
على  الفوز  يف  ع�شي�س  وجنح  الثاثاء. 
بنتيجة  اأوزبك�شتان  منتخب  لع��ب 
لعب  على  الهنداوي  ف��از  كما   ،0-5

منتخب اأوكرانيا بالنتيجة ذاتها.
لحتاد  الإعامي  الناطق  واأ�شارت 
الأنباء  لوكالة  يعقوب،  راية  املاكمة، 
الأردنية )برتا(، اإلى اأن الاعبني جنحا 
منتخبي  لعبي  على  الفوز  حتقيق  يف 
عرو�س  بعد  واأوك��ران��ي��ا  اأوزبك�شتان 
املنتخب  لعبي  اأن  يوؤكد  ما  متميزة، 

مب�شتويات  اأي�شا  يتمتعون  الوطني 
اأك��ر  يف  للمناف�شة  توؤهلهم  متميزة 

البطولت.
ي�شار اإلى اأن منتخب املاكمة دخل 
يف مع�شكر تدريبي يف اأوكرانيا الأ�شبوع 
يف  م�شاركته  ي��ب��داأ  اأن  قبل  امل��ا���ش��ي، 

البطولة الدولية.

بالف�شل،  هذه  جتربتي  على  حكم  البع�س   -
جتربة  يف  يتوفق  ل  قد  لع��ب  اأي  اأن  وبنظري 
بر�شلونة  مع  يوفق  مل  كوتينيو  فمثُا  معينة، 

وهذا حال كرة القدم.
اأطول  فر�شة  نف�شي  منح  علي  ينبغي  كان   -
للتاأقلم مع الفي�شلي، لكن ب�شراحة تاأثرت كثريا 
الفرتة،  تلك  خال  املنتخب  عن  ابتعدت  عندما 
فكان ل بد من املغادرة والبحث عن فر�شة لعب 
م�شتواي  ا�شتعدت  هلل  واحلمد  نف�شي،  لإثبات 

وعدُت ل�شفوف الن�شامى.
جتربة  خو�س  على  حمزة  �شقيقك  وافق  هل 

احرتافية يف قر�س؟
الأن��دي��ة  اأح���د  م��ن  دع���وة  تلقى  ح��م��زة   -
�شابق(،  وقت  يف  كووورة  ن�شر  )كما  القر�شية 

ودر�شنا الأمر بح�شور العائلة.
على  القلق  من  نوعا  لنا  �شكلت  التجربة   -
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  يخ�س  مل  ح��م��زة  اأن  اعتبار 
عنها،  النظر  ل�شرف  دفعنا  ما  حملية،  املباريات 
الفرق  لأح��د  املقبلة  الأي��ام  خ��ال  �شيوقع  وه��و 

املحلية.
كيف تقيم فر�شة منتخب الأردن يف الت�شفيات 

الآ�شيوية؟
بالتاأهل  ق��وي��ة  اأج��ده��ا  الأردن  فر�شة   -
�شفوف  اأن  اإذ  قائمة،  واحل��ظ��وظ  للمونديال 
املنتخب تعج مبواهب وعنا�شر مميزة وموؤثرة، 
الفني  واجل��ه��از  �شنوات،  منذ  ا�شتقرار  وثمة 
الاعبني  ب��ق��درات  كاملة  دراي���ة  على  اأ�شبح 

واإمكاناتهم .

يصيل، هل  � س�جق لك اللعب مع ال�ف
ر�جة؟ أ�نت �نادم عىل هذه الت�ج

عقد نادي اجلليل الأردين، م�شاء الثاثاء موؤمترا 
ح�شني  باملدرب  الثقة  جتديد  خاله  اأك��د  �شحفيا، 
القدم  ك��رة  فريق  ق��ي��ادة  يف  ال��ذي جن��ح  ال��ع��اون��ة 

لل�شعود مل�شاف الأندية املحرتفة.
يا�شر  العام  املدرب  مهمته  يف  العاونة  ويعاون 
العمري وم�شاعده خالد ابو ر�شيد ومدرب احلرا�س 

عمر الدويكات ومدرب اللياقة حممد ال�شنجاوي  
حيث  اجلليل،  لنادي  الر�شمي  للموقع  ووفقا 
باملوؤمتر  حديثه  خال  احلمايدة  غازي  رئي�شه  اأكد 
على  للحفاظ  �شيتوا�شل  العمل  اأن  على  ال�شحفي 
للم�شاركة يف  ال�شعود والعودة من جديد  مكت�شبات 

م�شابقات الأندية املحرتفة.
ي�شعى  الإدارة  جمل�س  اأن  احلمايدة،  وك�شف 

جاهدا ل�شتقطاب �شركات راعية لفريق كرة القدم.
عن  الفني  املدير  العاونة،  ح�شني  عر  بدوره 
اأنه  اإلى  م�شريا  بقدراته،  الثقة  بتجديد  �شعادته 

يف  يعمل  كونه  املحظوظني  املدربني  من  يعتر 
ناٍد يتمتع باإدارة حمرتفة وواعية.

واأ�شاف العاونة: “ال�شتعداد لبطولة 
الدرع كان ق�شريا، ونحتاج للوقت لتعزيز 

يف  وه��دف��ن��ا  ال��اع��ب��ني،  ب��ني  الن�شجام 
امل�شابقة معاينة قدرات الفريق«.

من  ع��ددا  اجلليل  وا�شتقطب 
“ق�شي  وهم:  املميزين  الاعبني 

وخلدون  ال���دردور  ول��وؤي  منر 
العموري  وم��ع��اذ  اخل��زام��ي 

وعا�شم  ع��ب��ي��دات  وم��ع��ت��ز 
زمع  اأبو  و�شليمان  الق�شاه 

الق�شاه  وفار�س غطا�شة وعا�شم  ال�شهابات  و�شدام 
وعمار بطاينه وحممد العدوان«.

الذين  لعبيه  م��ن  ع��دد  ع��ق��ود  اجلليل  وج���دد 
وهم:  املحرتفة  الأندية  مل�شاف  بالفريق  �شعدوا 
م�شامح  اأبو  “عامر علي وحممد جنيدات وم�شطفى 

و�شهيب الوهيبي«.
وينتظر نادي اجلليل يف الأيام املقبلة و�شول 3 
التعاقد  قبل  �شيتم جتربتهم  اأفارقة، حيث  حمرتفني 

معهم.

ث�قته �جالعالو�نة  دد � ي�ج يل � ل� ال�ج
يدة د� �قات ال�ج ي�قدم الص�ف و�

ح��ق��ق لع��ب��ا امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
اللماللماكمة زياد ع�شي�

م� يف  م�شارين،  يف  م�شارين،  يف  ارين،  شانت�شانت�
أوكرانيا الدولية التي افتتحت اأوكرانيا الدولية التي افتتحت أوكرانيا الدولية التي افتتحت  ببطولة 

ع�شي� وجنح  االثاالثاثاء. 
منتخب  لع��ب 

على  الهنداوي  ف��از  كما   ،0-5

على  للحفاظ  على شل  للحفاظ  على شل  للحفاظ  ل  شيتوا�شيتوا� يتوا�شيتوا�ش � العمل  �شأن  العمل  �شأن  العمل  �اأن  العمل  أن  على  على شحفي  على شحفي  حفي  شال�شال�
للم�شاركة يف  للم�شاركة يف شعود والعودة من جديد  للم�شاركة يف شعود والعودة من جديد  عود والعودة من جديد  ال� ال�شبات  شبات  ال�ش ال�شبات  بات  شمكت�شمكت�

ابقات الأندية املحرتفة.شابقات الأندية املحرتفة.شابقات الأندية املحرتفة. شم�شم�
عى شعى شعى  ي� الإدارة  جمل�س  ي�شأن  الإدارة  جمل�س  ي�شأن  الإدارة  جمل�س  ي�اأن  الإدارة  جمل�س  أن  احلمايدة،  وك�شف 

تقطاب �شركات راعية لفريق كرة القدم.شتقطاب �شركات راعية لفريق كرة القدم.شتقطاب �شركات راعية لفريق كرة القدم. ش�ش� جاهدا ل
عن  الفني  املدير  العاونة،  العاني  اني  العش العشني  ني  ح� ح�ش  ش  عر عربدوره  ربدوره 
أنه اأنه أنه  إلى اإلى اإلى  م�شريا  بقدراته،  الثقة  بتجديد  م�شريا شعادته  بقدراته،  الثقة  بتجديد  م�شريا شعادته  بقدراته،  الثقة  بتجديد  عادته  ش�ش�

يف  يعمل  كونه  املحظوظني  املدربني  من  ريعتريعتر 
إدارة حمرتفة وواعية.اإدارة حمرتفة وواعية.اإدارة حمرتفة وواعية. إدارة حمرتفة وواعية. يتمتع ب إدارة حمرتفة وواعية.اإدارة حمرتفة وواعية.ا يتمتع باإدارة حمرتفة وواعية. يتمتع ب إدارة حمرتفة وواعية.اإدارة حمرتفة وواعية. يتمتع ب ناٍد

تعداد لبطولة شتعداد لبطولة شتعداد لبطولة  ش�ش� ااف العااف العاونة: “ال اف العشاف العش أ�اأ�شأ�شأ� و
ريا، ونحتاج للوقت لتعزيز شريا، ونحتاج للوقت لتعزيز شريا، ونحتاج للوقت لتعزيز  شالدرع كان ق�شالدرع كان ق�

يف  وه��دف��ن��ا  ال�اع��ب��اع��ب��نياع��ب��نياع��ب��ني،  ال�اع��ب�  ال��اع��ب�  ال�اع��ب��اع��ب��  اع��ب��اع��ب�  ب��ني ب��نيجام  �نيجام  ب�ش ب�شجام  جام  شن�شن� ال
ابقة معاينة قدرات الفريق«.شابقة معاينة قدرات الفريق«.شابقة معاينة قدرات الفريق«. شامل�شامل�

من  ع��ددا  اجلليل  من شتقطب  ع��ددا  اجلليل  من شتقطب  ع��ددا  اجلليل  تقطب  شوا�شوا�
ي شي شي  شق�شق� “ وهم:  املميزين  االاالاعبني 

وخلدون  ال���دردور  وخلدون وؤي  ال���دردور  وخلدون وؤي  ال���دردور  ؤي  ول�� ول��ومنر  ومنر 
العموري  وم��ع��اذ  اخل��زام��ي 

م شم شم  وعا� ع��ب��ي��دات  وعا�شوم��ع��ت��ز  ع��ب��ي��دات  شوم��ع��ت��ز 
زمع  زمع أبو  زمع اأبو  أبو  ليمان شليمان شليمان  و� و�شاه  شاه  و�ش و�شاه  اه  الياباين شالق�شالق� الدوري  يف  الهبوط  بنظام  العمل  �شيعود 

 2021 م�شابقة  انطاق  مع  املو�شم  هذا  القدم  لكرة 
للم�شابقة  بطلني  اأحدث  بني  مبواجهة  اجلمعة،  يوم 

كاوا�شاكي فرونتيل ويوكوهاما مارينو�س.
و�شي�شهد دوري الدرجة الأولى م�شاركة 20 ناديا 
اإلغاء  بعد   1993 يف  امل�شابقة  انطاق  منذ  مرة  لأول 
نتيجة  املا�شي  العام  يف  الثانية  الدرجة  اإلى  الهبوط 

جائحة كوفيد-19.
توكو�شيما  �شعود  يف  ال�شحية  الأزم��ة  وت�شببت 
لكن  الأ�شواء  دوري  اإلى  فوكوكا  واأفي�شبا  فورتي�س 
تقرر  ل��ذا  الآخ��ر،  الجت��اه  يف  فريق  اأي  هبوط  دون 

هبوط اأربعة فرق يف نهاية املو�شم اجلديد.
العام  ال���دوري  لقب  فرونتيل  كاوا�شاكي  ون��ال 
جامبا  مناف�شيه  اأق��رب  عن  نقطة   18 بفارق  املا�شي 
اأو�شاكا ليح�شد لقبه الثالث يف اأربعة موا�شم. واأنهى 
يف  امل�شابقة  جرامبو�س  وناجويا  اأو�شاكا  �شرييزو 
دوري  اإلى  الفرق  هذه  لتتاأهل  اأي�شا  الذهبي  املربع 

اأبطال اآ�شيا.

و�شيكون فرونتيل، الذي تفوق على جامبا يف كاأ�س 
ال�شوبر املحلية يوم ال�شبت املا�شي، مر�شحا حل�شد 
يوكوهاما  اأمام  م�شريته  و�شيبداأ  اأخرى  مرة  اللقب 

مارينو�س بطل امل�شابقة 2019.
واحتل يوكوهاما، بقيادة مدربه الأ�شرتايل اأجني 
بفارق  املا�شي  املو�شم  التا�شع  املركز  بو�شتيكوجلو، 

36 نقطة عن البطل.
ويبقى اأندري�س اإني�شتا، لعب بر�شلونة ومنتخب 
اأن  رغم  امل�شابقة  اأ�شماء  اأ�شهر  من  ال�شابق،  اإ�شبانيا 
الفائز بكاأ�س العامل �شيحاول قيادة في�شيل كوبي اإلى 
مركز اأف�شل من املركز 14 الذي حققه العام املا�شي.

فاإنه  عاما   36 العمر  من  يبلغ  اإني�شتا  اأن  ورغ��م 
�شيواجه العديد من املناف�شني من اأ�شحاب اخلرات 

العري�شة اأي�شا.
عاما   40 من  اأكر  اأعمارهم  لعبني  ت�شعة  وهناك 
 2021 مو�شم  خ��ال  اأنديتهم  مع  بعقود  يرتبطون 
الذي  يوكوهاما  لعب  ميورا  كازويو�شي  واأبرزهم 

�شيبلغ عامه 54 يوم اجلمعة.

ن�ي �جمشاركة  جا� يا�  ا�نطالق الدوري ال�
يا للمرة األولى 20 �ناد�

بقيادة  امل�شري،  لاأهلي  الفني  اجلهاز  اأغلق 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  �شفحة  مو�شيماين،  بيت�شو 
بعد اخل�شارة اأمام �شيمبا التنزاين، بهدف دون رد 
بدوري  الأولى  للمجموعة  الثانية  اجلولة  �شمن 
الكرة  مدير  احلفيظ،  عبد  �شيد  وقال  الأبطال. 
ناديه،  ملوقع  ت�شريحات  يف  الأهلي،  بالنادي 
�شفحة  اأغلقوا  والاعبني  الفني  اجلهاز  اإن 
ال�شتعداد  يف  للرتكيز  اإفريقيا،  اأبطال  دوري 
للمواجهة املقبلة اأمام طائع اجلي�س، �شمن 

مناف�شات الدوري املمتاز يوم الأحد املقبل.
واأكد عبد احلفيظ، اأن الاعبني قدموا ما 
يف و�شعهم يف مباراة �شيمبا التنزاين الأخرية 
اأن  اإل��ى  م�شريا  اإفريقيا،  اأب��ط��ال  دوري  يف 
الأهلي واجه مناف�شا قويا على امل�شتوى الفني، 
اأجواء  اإلى  بالإ�شافة  جماهريه  وو�شط  ملعبه  وعلى 

الطق�س والرطوبة اأثناء املباراة.
واأ�شاف: “الهزمية اأمام �شيمبا زادت من �شعوبة 
اأبطال  دوري  فى  واإيابا  ذهابا  كلوب  فيتا  مواجهتي 
اأن  علينا  املباراتني،  يف  اجلميع  يركز  وحتى  اإفريقيا، 
نكون جاهزين اأمام طائع اجلي�س، وغلق ملف اإفريقيا 
نهائيا ملا بعد مواجهة الطائع«. وو�شلت بعثة الفريق 
تدريباته  الفريق  وي�شتاأنف  القاهرة،  اإلى  تنزانيا  من 
بح�شوله  الفني  اجلهاز  ق��رار  بعد  اجلمعة،  غٍد  بعد 
على راحة ملدة 48 �شاعة. ويح�شل لعبو الأهلي على 
اجلرعة الثالثة من تطعيم املاريا يوم اجلمعة املقبل، 
الفريق،  طبيب  عبلة،  اأبو  اأحمد  الدكتور  حدد  اأن  بعد 
3 جرعات تطعيم �شد املاريا لاعبي الفريق ح�شلوا 
الثالثة  اجلرعة  تكون  اأن  على  جرعتني،  على  منها 

اجلمعة.

�ة دوري األ�جطال  لق ص�ف يعف األهيل �
يم�جا �جعد الس�قوط أمام س�

و�شعها  التي  اخلطة  عن  الأربعاء،  اإجنليزي،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
الأوروج��وي��اين  مهاجمه  عقد  جتديد  ع��دم  ح��ال  يف  يونايتد،  مان�ش�شرت 

اإدين�شون كافاين.
املو�شم  بنهاية  يونايتد  مان�ش�شرت  مع  عاًما(   34( كافاين  عقد  وينتهي 

اجلاري، ومل يتم التفاق حتى الآن حول التجديد.
وبح�شب �شحيفة “ذا �شن” الريطانية، فاإن اإدارة مان�ش�شرت يونايتد 

فرانكفورت،  اآينرتاخت  مهاجم  �شيلفا،  اأندريه  الرتغايل  على  ا�شتقرت  قد 
ليكون بديًا لكافاين يف قيادة هجوم مان�ش�شرت يونايتد، حال عدم جتديد عقد 

الأخري.
عقد  امتداد  من  الرغم  على  اأن��ه  ال�شحيفة،  واأَ�شافت 

�شيلفا مع اآينرتاخت ملدة مو�شمني، اإل اأن هناك رغبة 
املال  جمع  اأج��ل  من  املقبل،  بال�شيف  بيعه  يف 

الازم و�شراء ال�شربي لوكا يوفيت�س ب�شكل 
نهائي من ريال مدريد.

اأن  اإل���ى  ال�شحيفة،  واأ����ش���ارت 
احل�شول  �شي�شرتط  فرانكفورت 

اإ�شرتليني  على 30 مليون جنيه 
مان�ش�شرت  اأن  اإل  �شيلفا،  لبيع 

على  اأوًل  �شيعتمد  يونايتد 
موقف كافاين، قبل حتديد 

املهاجم  �شفقة  م�شري 
الرتغايل.

�شيلفا  وي��خ��و���س 
م��ع  م���وا����ش���م���ه  اأول 

انتقاله  بعد  ف��ران��ك��ف��ورت 
هائلة،  م�شتويات  ويقدم  ميان،  من 

حيث �شجل 19 هدًفا و�شنع 5 اآخرين، خال 22 
مباراة فقط.

بقيادة  بقيادة شري،  بقيادة شري،  ري،  امل� امل�شأهلي  شأهلي  امل�ا امل�اأهلي  أهلي  ل الفني  اجلهاز  لاأغلق  الفني  اجلهاز  لاأغلق  الفني  اجلهاز  لاأغلق  الفني  اجلهاز  أغلق 
أبطال اأبطال أبطال  دوري  دوري شفحة  دوري شفحة  فحة  � �شيماين،  شيماين،  �ش �شيماين،  يماين،  مو� مو�شو  شو  مو�ش مو�شو  و  شبيت�شبيت�

يمبا التنزاين، بهدف دون رد شيمبا التنزاين، بهدف دون رد شيمبا التنزاين، بهدف دون رد  أمام �اأمام �شأمام �شأمام � ارة شارة شارة  شبعد اخل�شبعد اخل�
بدوري  الأولى  للمجموعة  الثانية  اجلولة  بدوري شمن  الأولى  للمجموعة  الثانية  اجلولة  بدوري شمن  الأولى  للمجموعة  الثانية  اجلولة  من  ش�ش�
الكرة  مدير  احلفيظ،  عبد  الكرة شيد  مدير  احلفيظ،  عبد  الكرة شيد  مدير  احلفيظ،  عبد  يد  � وقال  �شالأبطال.  وقال  شالأبطال. 
ناديه،  ملوقع  ناديه، شريحات  ملوقع  ناديه، شريحات  ملوقع  ريحات  ت� يف  الأهلي،  ت�شبالنادي  يف  الأهلي،  شبالنادي 

� �أغلقوا  �اأغلقوا  أغلقوا  والاعبني  الفني  اجلهاز  والاإن  الفني  اجلهاز  والاإن  الفني  اجلهاز  والاإن  الفني  اجلهاز  إن 
ال يف  للرتكيز  اإفريقيا،  يف  للرتكيز  ااإفريقيا،  يف  للرتكيز  إفريقيا،  أبطال اأبطال أبطال  دوري 

سئع اجلي�سئع اجلي�س أمام طاأمام طاأمام طاأمام طا للمواجهة املقبلة 
ات الدوري املمتاز يوم الأحد املقبل.شات الدوري املمتاز يوم الأحد املقبل.شات الدوري املمتاز يوم الأحد املقبل. شمناف�شمناف�

أن الاأن الاأن الاأن الاعبني قدموا ما  أكد عبد احلفيظ، اأكد عبد احلفيظ، أكد عبد احلفيظ،  و
يمبا التنزاين الأخرية شيمبا التنزاين الأخرية شيمبا التنزاين الأخرية  شعهم يف مباراة �شعهم يف مباراة � عهم يف مباراة �شعهم يف مباراة �ش شيف و�شيف و�

إل��ى اإل��ى اإل��ى  م�شريا  م�شريا إفريقيا،  م�شريا اإفريقيا،  إفريقيا،  أب��ط��ال اأب��ط��ال أب��ط��ال  دوري  يف 
توى الفني، شتوى الفني، شتوى الفني،  شا قويا على امل�شا قويا على امل� ا قويا على امل�شا قويا على امل�ش شالأهلي واجه مناف�شالأهلي واجه مناف�

إلى اإلى اإلى  افة شافة شافة  بالإ� جماهريه  بالإ�شط  جماهريه  شط  بالإ�ش جماهريه  بالإ�شط  جماهريه  ط  وو� ملعبه  وو�شوعلى  ملعبه  شوعلى 

وط أمام س�عد الس�وط أمام س�عد الس�وط أمام س� عد الس��عد الس��ج
عها شعها شعها  و� التي  اخلطة  عن  الأربعاء،  و�شإجنليزي،  التي  اخلطة  عن  الأربعاء،  و�شإجنليزي،  التي  اخلطة  عن  الأربعاء،  و�اإجنليزي،  التي  اخلطة  عن  الأربعاء،  إجنليزي،  حفي شحفي شحفي  � تقرير  �شك�شف  تقرير  شك�شف 

الأوروج��وي��اين  مهاجمه  عقد  جتديد  ع��دم  ح��ال  يف  يونايتد،  الأوروج��وي��اين شرت  مهاجمه  عقد  جتديد  ع��دم  ح��ال  يف  يونايتد،  الأوروج��وي��اين شرت  مهاجمه  عقد  جتديد  ع��دم  ح��ال  يف  يونايتد،  رت  شمان�ش�شمان�ش�
ون كافاين.شون كافاين.شون كافاين. شإدين�شإدين�

م شم شم  املو� بنهاية  يونايتد  املو�شرت  بنهاية  يونايتد  شرت  املو�ش بنهاية  يونايتد  املو�شرت  بنهاية  يونايتد  رت  مان�ش� مع  مان�ش�شا(  مع  شا(  عاًم مان�ش�  مع  عاما(  مان�ش�  مع  عاًما(   ً 34( كافاين  عقد  وينتهي 
اجلاري، ومل يتم التفاق حتى الآن حول التجديد.

رت يونايتد شرت يونايتد شرت يونايتد  إدارة مان�ش�اإدارة مان�ش�شإدارة مان�ش�شإدارة مان�ش� إن اإن اإن  إن يطانية، ف إن اإن ايطانية، فاإن يطانية، ف إن اإن يطانية، ف رالرالر نشنشن”  شذا �شذا � حيفة شحيفة شحيفة “ شب �شب � ب �شب �ش شوبح�شوبح�
فرانكفورت،  فرانكفورت، آينرتاخت  فرانكفورت، اآينرتاخت  آينرتاخت  مهاجم  مهاجم شيلفا،  مهاجم شيلفا،  يلفا،  � �شأندريه  �شأندريه  �اأندريه  أندريه  الرتغايل  على  الرتقرت  على  رتقرت  الش على  الشتقرت  على  تقرت  ا� ا�شقد  شقد 

رت يونايتد، حال عدم جتديد عقد شرت يونايتد، حال عدم جتديد عقد شرت يونايتد، حال عدم جتديد عقد  ش لكافاين يف قيادة هجوم مان�ش�ش لكافاين يف قيادة هجوم مان�ش� اليكون بدياليكون بديًا
الأخري.

عقد  امتداد  من  الرغم  على  عقد أن��ه  امتداد  من  الرغم  على  عقد اأن��ه  امتداد  من  الرغم  على  أن��ه  حيفة، شحيفة، شحيفة،  ال� ال�شافت  شافت  ال�ش ال�شافت  افت  ش�ش� َ
الأخري.

َ
الأخري.

أاأاأ و
أن هناك رغبة اأن هناك رغبة أن هناك رغبة  إمني، اإل إمني،  مني، شمني، ش آينرتاخت ملدة مو�اآينرتاخت ملدة مو�شآينرتاخت ملدة مو�شآينرتاخت ملدة مو� آينرتاخت ملدة مو�يلفا مع  آينرتاخت ملدة مو�يلفا مع  يلفا مع شيلفا مع ش

املال  جمع  املال أج��ل  جمع  املال اأج��ل  جمع  أج��ل  من  املقبل،  من شيف  املقبل،  من شيف  املقبل،  يف  بال� بيعه  بال�شيف  بيعه  شيف 
سربي لوكا يوفيت�سربي لوكا يوفيت�س ب�شكل  ربي لوكا يوفيت�شربي لوكا يوفيت�ش شزم و�شراء ال�شزم و�شراء ال� ا

نهائي من ريال مدريد.
أن اأن أن  إل���ى اإل���ى اإل���ى  حيفة، شحيفة، شحيفة،  ال� ال�شأ����ش���ارت  ال�شأ����ش���ارت  ال�اأ����ش���ارت  أ����ش���ارت  و

ول شول شول  احل� احل�شي�شرتط  شي�شرتط  احل�ش احل�شي�شرتط  ي�شرتط  � �شفرانكفورت  شفرانكفورت 
رتليني شرتليني شرتليني  شإ�شإ� إ�اإ�ا على 30 مليون جنيه 

رت شرت شرت  مان�ش� مان�ش�شأن  مان�ش�شأن  مان�ش�اأن  أن  اإل يلفا، شيلفا، شيلفا،  � �شلبيع  شلبيع 
على  أولاأولأوًل  يعتمد شيعتمد شيعتمد  � �شيونايتد  شيونايتد 

موقف كافاين، قبل حتديد 
املهاجم  املهاجم شفقة  املهاجم شفقة  فقة  � �شري  شري  �ش �شري  ري  شم�شم�

رتغايل.
يلفا شيلفا شيلفا  � �ش  ش  سوي��خ��و���سوي��خ��و���س

م��ع  م��ع ش���م���ه  م��ع ش���م���ه  ���م���ه  م���وا���� م���وا����شأول  شأول 
انتقاله  بعد  ف��ران��ك��ف��ورت 

هائلة،  هائلة، شتويات  هائلة، شتويات  تويات  م� ويقدم  م�شن،  ويقدم  شن،  ميا ميامن  امن 
آخرين، خاآخرين، خاآخرين، خاآخرين، خال 22 نع شنع شنع 5 شا و�شا و� ا و� هدفا و� هدًف جل شجل شجل 19 شحيث �شحيث �

مباراة فقط.

يسهل مهمة  يد � يال مدر� يد ر� طر�
يل كا�فا�ن�ي يد �ف�ي ضم �جد� ت� يو�نا� ال�

الر�شمية  الإح�شاءيات  ك�شفت 
مل��ب��اراة  اليويفا  على  ال�����ش��ادرة 
بذهاب  وت�شيل�شي  مدريد  اأتلتيكو 
اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن 
»البلوز«  ل�شالح  انتهت  وال��ت��ي 
ج��ريو  لأول��ي��ف��ي��ي��ه  نظيف  ب��ه��دف 
كارثي  رق��م  ع��ن  ب��وخ��ار���ش��ت،  يف 

للروخيبانكو�س.
امل����درب  ف���ري���ق  اأن  وت���ب���ني 
الذي  �شيميوين  دييجو  الأرجنتيني 

لعب بطريقة متحفظة، مل ي�شدد اأي 
كرة على مرمى ال�شيوف.

 
املرمى،  على  حماولت   6 فمن 
ال�3  على  ت�شديدة  اأي  تذهب  مل 
خ��ارج   3 ذه��ب��ت  حيث  خ�شبات، 
ال��ع��ار���ش��ة وال��ق��ائ��م��ني، اإ���ش��اف��ة 
للت�شدي للمحاولت ال�3 الأخرى.

وا�شحا  التفوق  كان  املقابل  يف 
للبلوز، ب�11 حماولة، منها 5 على 

املرمى، بينها الهدف الرائع جلريو 
من �شربة مق�شية مزدوجة.

لت�شيل�شي  ال�شتحواذ  وم��ال 
لأتلتيكو،   %41 مقابل   %59 بواقع 
مكتملة  متريرة  ب���289  ق��ام  ال��ذي 

مقابل 589 لت�شيل�شي.
املباراة يف بوخار�شت  واأقيمت 
املفرو�شة  للقيود  نظرا  برومانيا 
ملواجهة  ال�شفر،  على  اإ�شبانيا  يف 
ال�شالة اجلديدة لفريو�س كورونا. 

يليس تش� يد أمام � يكو مدر� تلت� ث�ي أل� ر�قم كار�
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يرك�ي  يعين اطالع ال�قضاء األم� ماذا �
ية؟ ي�ج� ترامب الضر� الت � عىل س�ج

واشنطن

العام ملنطقة مانهاتن يف نيويورك، �شايرو�س فان�س، ملدة  �شعى املدعي 
عام ون�شف، للو�شول اإلى �شجات �شرائب الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد 

ترامب، وبف�شل قرار املحكمة العليا، الثنني، �شيح�شل عليها قريبا.
اأدوات  املحققني  متنح  اأن  ميكن  ال�شجات  اإن  �شابقون  مدعون  يقول 
جديدة لتحديد ما اإذا كان ترامب قد كذب على الدائنني اأو م�شوؤويل ال�شرائب، 

قبل اأو بعد توليه من�شبه.
دنكان ليفني، املدعي الفدرايل ال�شابق، الذي عمل يف جمموعة وا�شعة من 
الق�شايا امل�شابهة، يقول اإن املدعني يبحثون عن التناق�شات يف الوثائق، وهي 

من الأحجية«. جدا  مهم  “جزء 
ومن غري املوؤكد ما اإذا كانت �شجات ترامب �شتك�شف اأدلة على انتهاكات 
قانونية، وقد جادل الرئي�س ال�شابق، وهو جمهوري، ل�شنوات باأنه مل يخالف 

اأي قوانني، واأن الدميقراطيني ا�شتهدفوه لأ�شباب �شيا�شية.
فيما يلي نظرة على امللفات التي ينظر بها املدعون واملرتبطة ب�شجات 

ترامب املالية:
لقد بذل ترامب جهودا ا�شتثنائية ملنع ن�شر �شجاته ال�شريبية الفدرالية 
املحكمة  قرار  املدرجة يف  الوحيدة  القيمة  امل�شتندات  لي�شت  لكن هذه  علناً، 

العليا.
فمن املفرت�س اأن تقوم �شركة “مازار�س يو اإ�س اإيه” املعنية بال�شوؤون 
اإقراراته  من  النهائية  الإ���ش��دارات  بت�شليم  ال�شابق،  للرئي�س  املحا�شبية 
بيانات  و”جميع  الإق���رارات  تلك  م�شودة  ن�شخ  اإل��ى  اإ�شافة  ال�شريبية، 
الو�شع املايل والبيانات ال�شنوية والتقارير املالية الدورية وتقارير مراجعي 

احل�شابات امل�شتقلني”، التي حتتفظ بها ال�شركة.
وقال املحامي اآدم دي �شيرتون، وهو مدع عام �شابق، اإن ذلك ميكن اأن 

مينح املدعني العامني “كتابا مفتوحا” حول ال�شوؤون املالية لرتامب.
وقد يكون فح�س تلك امل�شتندات اأ�شا�شيا يف حتديد ما اإذا كان ترامب اأو 
�شركاته قد اأعطوا ال�شلطات ال�شريبية معلومات عن دخله، تختلف عن تلك 

التي قدموها مل�شوؤولني اآخرين، مثل البنوك و�شركاء الأعمال.
مذكرات  اإح��دى  طلبت  م��رة،  لأول  العام  املدعي  حتقيق  ب��داأ  عندما 
ال�شتدعاء الأولية املر�شلة اإلى منظمة ترامب، معلومات عن املدفوعات التي 
اأنهن خ�شن مع  لن�شاء زعمن  مايكل كوهني،  ال�شابق،  ترامب  رتبها حمامي 

ترامب لقاءات جن�شية خارج نطاق الزواج.
املدفوعات،  هذه  اإحدى  لحقا  له  �شددت  ترامب  �شركة  اإن  كوهني  وقال 
الر�شوم  اأقحمتها �شمن  ثم  دانيلز،  �شتورمي  الإباحية  الأفام  وكانت ملمثلة 

القانونية.
ومع ذلك، لي�س وا�شحا ما اإذا كانت �شجات ترامب ال�شريبية �شت�شيف 
الكثري اإلى هذا اجلزء من التحقيق. فقد كتبت �شحيفة نيويورك تاميز، التي 
ح�شلت على �شنوات من البيانات ال�شريبية لرتامب، اأن الوثائق ل حتتوي 
مدفوعات  اأي  تت�شمن  ومل  لدانيلز،  الدفع  حول  جديدة”  “اإف�شاءات  على 

مف�شلة لكوهني.
ترامب  اتخذها  التي  الرتتيبات  بع�س  يف  العام  املدعي  مكتب  يحقق 
الإق��رارات  يف  ال��واردة  البيانات  تكون  وقد  ال�شريبية.  فاتورته  خلف�س 
�شرورية لتحديد ما اإذا كانت اأي من مناورات ترامب قد جتاوزت اخلطوط 

القانونية.
خال  من  ترامب،  عليه  ح�شل  للتدقيق،  اخلا�شعة  الإعفاءات  واأح��د 
مدينة  �شمال  �شرينغز”،  “�شفن  منطقة  يف  ممتلكاته  من  بجزء  الترع 
نيويورك، ل�شندوق حماية. وت�شاءل بع�س اخلراء عما اإذا كان ترامب قد 

بالغ يف تقدير قيمة الأر�س ليح�شل على اإعفاء اأكر مما ي�شتحق.
مل يك�شف مكتب فان�س عن الطبيعة الكاملة لتحقيقه، لكن املدعني اأ�شاروا 
يف وثائق املحكمة، اإلى مقالت اإخبارية ت�شاءلت عما اإذا كان ترامب قد داأب 

على املبالغة يف قيمة اأ�شوله للبنوك و�شركات التاأمني.
اأجرى  فان�س  مكتب  اأن  املا�شي،  ال�شهر  بر�س،  اأ�شو�شيتد  وكالة  وذكرت 
اأخرى، عن عاقة  اأمور  موؤخرا مقابلة مع كوهني ل�شاعات، و�شاأله، من بني 

ترامب ب�”دويت�شه بنك”، اأكر واأقدم دائني الرئي�س ال�شابق.
بالتف�شيل، كيف  املدعون  بها  ا�شت�شهد  لوا�شنطن بو�شت،  وذكرت مقالة 
اأرا�شي  قطع  عدد  ت�شخيم  اإلى  ترامب،  ملنظمة  املالية   الإف�شاحات  اأدت 
اإحدى  وم�شاحة  كاليفورنيا،  يف  غولف  ملعب  يف  للبيع  املعرو�شة  املنازل 
ا�شتبعاد  مع  ترامب،  برج  يف  الطوابق  وعدد  به،  اخلا�شة  الكروم  م��زارع 

املعلومات املتعلقة بالديون يف م�شاريع فندقية يف �شيكاغو ول�س فيغا�س.
املدعون  ي�شتخدمها  اأداة واحدة  �شوى  ال�شريبية  ال�شجات  تكون  ولن 

العامون لفح�س ما اإذا كان اأي من هذه البيانات ي�شل اإلى حد الحتيال.
اجلمهور  اإطاع  الثنني،  يوم  ال�شادر  العليا،  املحكمة  حكم  ي�شمن  ول 
لهيئة  ال�شرية  بقواعد  حاليا  حممية  فهي  لرتامب،  املالية  ال�شجات  على 
حملفني كرى. وحتى اإذا مت توجيه اتهامات يف الق�شية، فمن املحتمل اأن يتم 

تنقيح تلك امل�شتندات ب�شكل كبري، قبل اإيداعها يف �شجات املحكمة.

الدوحة 

اأفردت ال�شحف القطرية عناوين �شفحاتها الأولى 
ال��وزراء  رئي�س  نائب  لقاءات  على  ال�شوء  لت�شليط 
ال�شفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزي��ر 
اأم�س الثنني، مع �شمو اأمري قطر ال�شيخ متيم، ونائب 
رئي�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ حممد بن عبد 

الرحمن اآل ثاين خال زيارته الدوحة.
ال�شفدي  حمادثات  القطرية  ال�شحف  واأب���رزت 
وزير  ال��وزراء  رئي�س  ونائب  متيم  ال�شيخ  �شمو  مع 
الأول��ى،  �شفحاتها  �شدر  على  القطري  اخلارجية 
على  ال�شوء  لت�شليط  كبرية  م�شاحات  وخ�ش�شت 

املحادثات.
الرئي�س:  عنوانها  يف  ال��راي��ة  �شحيفة  وق��ال��ت 

القطرية الأردنية”،  العاقات  يعزز  ال�شمو  “�شاحب 
ال�شفدي  مع  ا�شتعر�س  الأمري  �شمو  اأن  اإلى  م�شرية 

م�شتجدات الأو�شاع الإقليمية والدولية.
عنوانها  يف  ال�شرق  �شحيفة  قالت  جانبها،  من 
مع  العاقات  ي�شتعر�س  ال�شمو  “�شاحب  الرئي�س: 
وزير اخلارجية الأردين.. اتفاق على اأهمية امل�شاحلة 

الفل�شطينية«.
الذي  ال�شرق  راأي  زاوي��ة  يف  ال�شحيفة  وقالت 
اإن  م�شرتكة”،  مواقف  والأردن..  “قطر  بعنوان  جاء 
العديد  حيال  م�شرتكة  مواقف  يتبنيان  وقطر  الأردن 
اإميانهما  ويجمعهما  والدولية،  الإقليمية  الق�شايا  من 
الأمن  وحتقيق  الأزم��ات  حلل  الرامية  اجلهود  بدعم 
وال�شتقرار يف املنطقة وتفعيل العمل العربي امل�شرتك.

تظل  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 

وجهات  تتاقى  حيث  الدولتني،  اأولويات  مقدمة  يف 
الفل�شطيني  ال�����ش��راع  حيال  وع��م��ان  ال��دوح��ة  نظر 
من  املوقف  نف�س  يت�شاركان  وهما  الإ�شرائيلي،   -
الدفاع  يف  مهم  بدور  وينه�شان  الفل�شطينية،  الق�شية 
حقوقه  لنيل  الفل�شطيني  ال�شعب  ودعم  الق�شية  عن 
الوطنية امل�شروعة واإقامة دولته امل�شتقلة على حدود 
1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية، ف�شًا عن دورهما 
البارز يف توحيد ال�شف الفل�شطيني، كما كان للدوحة 
وعمان دور بارز يف توافق الأطراف الفل�شطينية على 

اإجراء النتخابات.
ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبال  اأن  ال�شرق  �شحيفة  واأكدت 
رئي�س  لنائب  الثنني،  اأم�س  ث��اين،  اآل  حمد  بن  متيم 
املغرتبني،  و���ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  ال����وزراء 
مبنا�شبة زيارته لقطر، يعك�س ما يوليه �شمو الأمري من 

ال�شقيقني  البلدين  الثنائية بني  للعاقات  اهتمام كبري 
و�شبل تطويرها، ف�شا عن التن�شيق والت�شاور امل�شتمر 
ل�شموه مع جالة امللك عبداهلل الثاين، حول م�شتجدات 

الأو�شاع على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.
الأردين  القطري  الدعم  اأن  على  ال�شرق  و�شددت 
باعتبارها  ياأتي  الفل�شطينية  النتخابات  لإج���راء 
النق�شام  اإنهاء  للم�شي قدما يف  اأ�شبحت متثل مدخًا 
وحتقيق امل�شاحلة، كما اأن توحيد ال�شف الفل�شطيني 
والهتمام باإعادة وحدته للعمل الوطني، ومبا ميكنه 
من حتقيق تطلعاته امل�شروعة يف احلرية وال�شتقال 
ال�شرقية،  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  وبناء 

ي�شكل ركيزًة اأ�شا�شية ملوقف الدولتني.
وقالت �شحيفة الوطن يف عنوانها الرئي�س: “قطر 
موؤكدة  العربي”،  العمل  لتفعيل  يدعوان  والأردن 

ير العال�قات مع األردن يرا لتطو� يول�ي اهت���������������������ماما ك�ج� يم � تم� يخ � ية: الش� الص�ف ال�قطر�

واشنطن

الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع���ت 
الدولية  الوكالة  مع  التن�شيق  اإل��ى  اإي���ران، 
للطاقة الذرية دون تاأخري، وعرت عن ثقتها 

باإجراءات الوكالة الدولية.
يجب  اإن��ه  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 
ت�شمني ق�شايا اأخرى فيه مبا فيها ال�شواريخ 
اإي��ران،  مع  احل��وار  طاولة  على  البالي�شتية 
مع  ت�شاورنا  “بعد  ياأتي  هذا  اأن  اإلى  م�شرية 

الأوروبيني«.
وا�شنطن  ت�شاور  بعد  اأن��ه  واأو���ش��ح��ت 
من  ننطلق  “اأ�شبحنا  الأوروبية  ال��دول  مع 
النووي  امللف  يف  واح��دة  م�شرتكة  اأر�شية 

الإيراين«
اإي��ران  اإن  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وق��ال 
توا�شل اتخاذ خطوات لابتعاد عن التزامها 
طهران  اأن  واع��ت��رت  ال��ن��ووي،  ب��الت��ف��اق 

خاطئ«. اجتاه  يف  “تتحرك 
مع  اإي��ران  تعاون  على  “ن�شر  واأ�شافت 
الذرية وقد توا�شلنا  للطاقة  الدولية  الوكالة 
مع م�شوؤويل الوكالة ل�شمان اتباع الإجراءات 

ال�شرورية«.
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك���دت 
به  �شتلتزم  بالتفاق  اإيران  التزمت  “اإذا  اأنه 
اخلطوة  اأن  واعترت  املتحدة”،  الوليات 
اإطار  اإيران �شمن  “هي الجتماع مع  الأولى 

جمموعة خم�شة زائد واحد«.
من  “كل  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 
ل  باأنه  يوؤمن  احلالية  الأمريكية  الإدارة  يف 
ينبغي ال�شماح لإيران بامتاك �شاح نووي«.

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأ�شافت 
من  وا�شنطن  ان�شحاب  “ا�شتغلت  اإي��ران  اأن 
التزاماتها”،  من  للتن�شل  النووي  التفاق 

لكنها اأكدت اأن اإدارة بايدن تعتقد اأن التفاق 
اإيران هو منطلقا لتقوية التفاق  الونوي مع 

والتفاو�س.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت 
البالغ”  “قلقها  عن  الثاثاء،  اليوم  ع��رت، 
ب�شاأن وجود مواد نووية يف موقع غري م�شرح 

به يف اإيران.
عليه  اأطلعت  تقرير  يف  الوكالة،  وقالت 
اإنها  الثاثاء،  فيينا  يف  بر�س  فران�س  وكالة 
مواد  وج��ود  اإمكانية  حيال  للغاية”  “قلقة 

نووية يف موقع غري م�شرح به يف اإيران.
“وجود  اأن  التقرير  يف  الوكالة  وكتبت 
ن�شاط  عن  الناجمة  اليورانيوم  من  جزئيات 
اإي��ران،  جانب  من  بها  م�شّرح  غري  ب�شري، 
نووية و/ مواد  ب�شكل وا�شح وجود  يعك�س 

اأو معّدات ملّوثة مبواد نووية يف هذا املكان”، 
وفقا لفران�س بر�س.

تقدم  مل  �شهرًا،   18 “بعد  الوكالة  وقالت 
والكاملة  ال��ازم��ة  التف�شريات  بعد  اإي���ران 
مديرها  اأن  اإلى  م�شريًة  املوثوقة”  والتقنية 
نهاية  يف  توجه  الذي  غرو�شي  رافايل  العام 
جمددًا  اأعرب  طهران،  اإلى  املا�شي  الأ�شبوع 
هذه  يف  التقدم”  غ��ي��اب  ح��ي��ال  “قلقه  ع��ن 

امل�شاألة، بح�شب ما ذكرت الوكالة الفرن�شية.
فيه  يتزايد  وق��ت  يف  التقرير  ه��ذا  وج��اء 
التوتر بخ�شو�س امللف النووي الإيراين، ويف 
الوقت الذي بداأت فيه اإيران احلد من عمليات 
التفتي�س التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بعد انتهاء املهلة التي حددتها طهران 

لرفع العقوبات الأمريكية املفرو�شة عليها.
للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن  اإل��ى  ي�شار 
توركز  اإلى موقع يف  اأ�شارت  اأن  �شبق  الذرية 
نوفمر  يف  ن�شرته  تقرير  يف  طهران،  يف  اآب��اد 

التو�شيحات  اأن  اإلى  فيه  واأ�شارت  املا�شي، 
الإيرانية “غري موثوقة«.

تكدي�س  اإي���ران  توا�شل  الأث��ن��اء،  ويف 
وتتجاوز  التخ�شيب،  ال�شعيف  اليورانيوم 
يف  به  امل�شموح  احلد  مرة   14 حالياً  كميته 
يف  اإليه  التو�شل  مت  ال��ذي  النووي  التفاق 
ال��ذي  التقرير  ه��ذا  بح�شب   ،2015 ال��ع��ام 
الأ�شبوع  الوكالة  حكام  جمل�س  �شيدر�شه 

املا�شي.
ووفقا للوكالة الفرن�شية، فقد بلغ خمزون 
اإيران،  لدى  التخ�شيب  ال�شعيف  اليورانيوم 
 2968 ح���وايل  اجل����اري،  ف��راي��ر   16 حتى 
كيلوغراما، رغم اأن احلد الأق�شى املحدد هو 

202،8 كيلوغرام.
مطلع  اأعلنت  طهران  اأن  بالذكر  اجلدير 
تخ�شيب  اإج�����راءات  ب���دء  امل��ا���ش��ي  ي��ن��اي��ر 
اأكر  يعتر  وهو   ،%20 بن�شبة  اليورانيوم 

جتاوز لتعهداتها.
واأملانيا  فرن�شا  حثت  اأي�����ش��ا،  وال��ي��وم 
وق����ف جميع  ع��ل��ى  ط���ه���ران  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وت�شمن  ال�شفافية  من  تقلل  التي  الإجراءات 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل  التعاون 
بتقدمي  طهران  الأخرية  طالبت  فيما  الذرية، 
لليورانيوم يف بع�س  اآثار  اإجابات عن وجود 
امل��واق��ع. واأع��رب��ت ال���دول ال��ث��اث، يف بيان 
اإي��ران  لقرار  العميق”  “اأ�شفها  عن  م�شرتك 

احلد من عمليات التفتي�س الدولية.
خارجية  وزراء  “نحن  البيان  يف  وج��اء 
ف��رن�����ش��ا واأمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ن��ع��رب عن 
العمل  تعليق  اإي���ران  لبدء  العميق  اأ�شفنا 
بالروتوكول الإ�شايف واإجراءات ال�شفافية” 
الواردة يف التفاق النووي الإيراين، م�شددين 

على “الطابع اخلطر” لقرار طهران.

رى  يا أ�ن تضمن �قضا� ب � ي�ج واشنطن: �
يران عىل طاولة ال�وار مع إ�

بغداد

الأمريكي  الرئي�س  اإن  الأبي�س  البيت  قال 
جو بايدن، ورئي�س الوزراء العراقي م�شطفى 
الكاظمي، ناق�شا خال ات�شال هاتفي الثاثاء، 
القوات  على  الأخرية  ال�شاروخية  الهجمات 
على  وات��ف��ق��ا  التحالف،  وق���وات  العراقية 

�شرورة حما�شبة امل�شوؤولني عنها.
ووفق البيان ال�شادر عن البيت الأبي�س، 
فقد ناق�س الطرفان “اأهمية دفع عجلة احلوار 
التعاون  وتو�شيع  البلدين  بني  ال�شرتاتيجي 

الثنائي يف الق�شايا الرئي�شية الأخرى«.
ات�شال  على  البقاء  على  بايدن  وواف��ق 
وثيق مع رئي�س الوزراء العراقي خال الأيام 

والأ�شابيع املقبلة.
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  قال  جانبه،  من 
الرئي�س  مع  ات�شال  يف  بحث  اإنه  تويرت،  على 
وا�شتمرار  الثنائية  العاقات  تطوير  بايدن 

التعاون يف حماربة تنظيم داع�س.
واأ�شاف الكاظمي: “اأكدنا العمل ملوا�شلة 
اأ�شا�س  بلدينا على  احلوار ال�شرتاتيجي بني 

ال�شيادة الوطنية العراقية«.
الثاثاء،  الوزراء،  جمل�س  جل�شة  وخال 
�شدد الكاظمي على اأن العراق لن يكون �شاحة 

لت�شفية احل�شابات.

هي  العبثية  “ال�شواريخ  اأن  على  واأك��د 
حماولة لإعاقة تقّدم احلكومة واإحراجها، لكن 
اإلى اجلناة، و�شيتم  اأجهزتنا الأمنية �شت�شل 

عر�شهم اأمام الراأي العام«.
“العمليات ال�شتباقية �شد  اأن  اإلى  ولفت 
على  للق�شاء  ت�شاعد  ويف  م�شتمرة  الإره��اب 
ونحيي  وبوؤره.  الإرهاب  جحور  من  تبقى  ما 
ليا  ترابط  وهي  �شنوفها  بكل  البطلة  قواتنا 

ونهارا يف ماحقة خايا الإرهاب«.
على  �شاعات  بعد  الكاظمي  ك��ام  وج��اء 
اإطاق �شواريخ باجتاه ال�شفارة الأمريكية يف 

العا�شمة العراقية بغداد.
مبحافظة  اجلوية  بلد  قاعدة  وتعر�شت 
�شاح الدين �شمال العا�شمة العراقية بغداد 
اأدى  مما  ال�شبت،  ليلة  �شاروخي  ق�شف  اإلى 
اإلى اإ�شابة متعاقد عراقي مع اجلي�س، ح�شبما 

اأفادت مرا�شل “�شكاي نيوز عربية«.
�شاروخني  اأن  اأمنية  م�شادر  وك�شفت 
ا�شتهدفا اجلناح الع�شكري الأمريكي اخلا�س 
ب�شركة “�شاليبورتر” الأمريكية يف قاعدة بلد 
فيما  اأمريكيني،  متعاقدين  ت�شم  التي  اجلوية 

مل ينجح �شاروخ ثالث يف اإ�شابة هدفه.
وياأتي الهجوم على قاعدة بلد بعد اأقل من 
�شاروخية  قذائف  عدة  �شقوط  على  اأ�شبوع 

داخل مطار اأربيل، ويف حميطه.

ودبلوما�شية  ع�شكرية  مواقع  وتتعر�س 
غربية با�شتمرار يف العراق لهجمات ب�شواريخ 
وم�شوؤولون  الأمريكيون  وين�شب  وقنابل، 
عراقيون تلك الهجمات لف�شائل م�شلحة مقربة 
حتى  ال�شواريخ  اإطاق  وتوا�شل  اإيران.  من 

ال��دويل  التحالف  ع�شكريي  ع��دد  خف�س  بعد 
بقيادة وا�شنطن، الذي �شاعد القوات العراقية 
عام  بتنظيم”داع�س”  الهزمية  اإحل��اق  على 
الأجانب  الع�شكريني  عدد  وتراجع   .2017
حاليا  ويبلغ  تقريبا،  الن�شف  اإلى  العراق  يف 

ال��دويل  التحالف  ويوا�شل  �شخ�س.   3500
باملعلومات  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  م�����ش��اع��دة 
ال�شتخباراتية وال�شربات اجلوية يف مكافحة 
اخلايا النائمة لتنظيم “داع�س”، يف املناطق 

ال�شحراوية واجلبلية.

م�ي يدن والكاطن ين �جا� ج� مات �جالعراق.. م�ور م�جا�ثات � اله�ج

عمان 

املهند�س  والإ�شكان،  العامة  الأ�شغال  وزير  بحث 
يحيى الك�شبي مع وزيرة الإعمار والإ�شكان والبلديات 
والأ�شغال العامة العراقية املهند�شة نازنني حممد و�شو، 
الأردن  بني  العاقات  تعزيز  �شبل  بغداد،  يف  الثاثاء، 

والعراق يف قطاع الإن�شاءات واملقاولت والإ�شكان.
 وتناول اجلانبان ملفات الإ�شكان والبناء والت�شييد، 
و�شبل التعاون امل�شرتك بني الوزارتني والقطاع اخلا�س 
واملباين  واجل�شور  الطرق  جم��ال  يف  البلدين،  كا  يف 

وال�شرف ال�شحي والبناء والت�شييد وقطاع الإ�شكان.
وعر�س الك�شبي خال اللقاء، �شبل تعزيز ال�شراكة 
العاقات  ومتانة  عمق  موؤكدًا  البلدين،  بني  والتعاون 
التي تربط بني البلدين ال�شقيقني، التي يعك�شها حر�س 

قيادة البلدين على التن�شيق والتعاون املثمر وامل�شتمر، 
مبا ينعك�س على م�شالح ال�شعبني ال�شقيقني.

واأكد الك�شبي حر�س احلكومة لتعزيز اآفاق التعاون 
مع العراق ال�شقيق يف جمالت م�شاريع التطوير والبناء 
ال�شقيق،  العراق  وخ�شو�شاً  كافة،  العربية  الدول  يف 
اأم��ام  العقبات  تذليل  يف  العراقية  باجلهود  م�شيدًا 

املقاولني وامل�شتثمرين الأردنيني.
لا�شتثمار  كبرية  اأهمية  ت��ويل  احلكومة  اأن  وب��ني 
وجذبه، م�شيدًا بال�شتثمارات العراقية يف الأردن التي 

ت�شهم يف دعم القت�شاد الأردين.
من جهتها، اأكدت الوزيرة و�شو حر�س بادها على 
امل�شرتك  والعمل  والت�شاركية  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
لتطوير العاقات مع الأردن يف �شتى املجالت، موؤكدة 

اأن العراق ي�شهد حركة تطوير كبرية.
املقاولني  بكفاءة  العراقية  ال��وزي��رة  واأ���ش��ادت 
بادها  تطلع  ع��ن  معربة  الأردن���ي���ني،  واملهند�شني 
جمال  يف  الأردنية  واخل��رات  الكفاءات  من  لا�شتفادة 

املقاولت والإن�شاءات.
وبينت اأن احلكومة العراقية تويل قطاع الإن�شاءات 
والبناء  والتطوير  الإ�شكان  م�شاريع  يف  اأولوية  الأردين 
يف العراق، ملا يتمتع به من خرة وكفاءة، م�شرية اإلى 
املقاولني  اأمام  العقبات  بتذليل  العراقية  قيام احلكومة 
وامل�شتثمرين وتبادل اخلرات مع املقاولني واملهند�شني 

الأردنيني مبا ي�شاهم يف دعم العراق.
يجريها  لقاءات  �شل�شلة  �شمن  اللقاء  هذا  وياأتي 
وفد  �شمن  ي��زوره��ا  التي  ب��غ��داد  يف  الك�شبي  ال��وزي��ر 

اأردين، بهدف متابعة خمرجات زيارة رئي�س  اقت�شادي 
ال��وزاري  والفريق  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء 
اإلى بغداد اأخريًا، والتي جاءت يف اإطار التفاق الأردين 

امل�شري العراقي.
وخل�س الجتماع اإلى ت�شكيل جلنة م�شرتكة لو�شع 
اآلية العمل ومتابعة الأمور كافة، وتقدمي ال�شت�شارات.

الأردنيني  املقاولني  م�شاركة  على  اجلانبان  واتفق 
وت�شجيع  امل�شاريع،  تنفيذ  يف  العراقيني  للمقاولني 
م�شاريع  يف  ال���ش��رتاك  على  الأردين  اخلا�س  القطاع 
م�شاريع  يف  احلكومية  ال�شتثمارات  وزي��ادة  العراق، 
الإ�شكان والبنية التحتية مع الرتكيز على ملف الطرق 
مبجال  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  تعاون  وتعزيز 

الأبنية.

ال اإل�نشاءات والم�قاوالت ق�ي �ف�ي م�ج ن�ي العرا� داد التعاون األرد� ي�ج�ث �ف�ي �جعف ال � ير األشعف وز�



7  اخلمي�س  )25( �شباط  21 20
العدد )2309( عر�ج�ي ودول�ي

يت.. ر�فض الطعون �ف�ي  الكو�
لس األمة ا�جات م�ج ص�ة انت�ن

 الكويت 

املقدمة  الطعون  جميع  الأربعاء،  الكويت،  يف  الد�شتورية  املحكمة  رف�شت 
�شابقا يف �شحة انتخابات جمل�س الأمة التي جرت موؤخرا.

 وكانت املحكمة قد نظرت يف ثاثة طعون طالبت باإلغاء انتخابات جمل�س 
الأمة الكويتي.

وح�شبما ذكر مرا�شل “�شكاي نيوز عربية” يف الكويت، فاإن اأحد الطعون قد 
حتدث عن اإخال مببداأ امل�شاواة بني الدوائر من حيث عدد الناخبني.

اأما الطعن الثاين فقد ا�شتند اإلى اأن مر�شوم دعوة الناخبني مل يعر�س على 
الرملان.

وقال مقدم الطعن الثالث، اإن احلكومة التي دعت اإلى النتخابات قد �شكلت 
باأمر من الأمري الراحل، وكان يجب عليها تقدمي ا�شتقالتها لاأمري اجلديد للباد، 

لكي يبّت فيها، ولذلك فهي ل متلك احلق يف الدعوة اإلى النتخابات.

تؤكدان عىل    ال�قاهرة وواشنطن �
ين ين ال�جلد� ج� ية � � ي�ن الشراكة التار�

 القاهرة

اأكد وزيرا اخلارجية امل�شري �شامح �شكري والأمريكي اأنتوين بلينكن على 
ال�شراكة التاريخية بني البلدين القائمة على اأُ�ش�س الحرتام املتبادل وامل�شلحة 
حقوق  جمال  يف  البلدين  جهود  وكذا  املجالت  يف  العاقات  وتنمية  امل�شرتكة 

الإن�شان مبا يحقق م�شلحتيهما.
خال  الوزيرين  مباحثات  اأن  امل�شرية  اخلارجية  عن  �شادر  بيان  وذكر 
والق�شايا  امللفات  من  العديد  يف  الدولتني  روؤى  تاقي  عك�شت  هاتفي  ات�شال 
ال�شاحة  على  التطورات  اآخر  حول  نقا�شاً  �شهدت  حيث  والدولية،  الإقليمية 
الليبية والق�شية الفل�شطينية، ف�شًا عن �شرورة موا�شلة العمل امل�شرتك من 
اأجل مكافحة الإرهاب، وغريها من التحديات والتهديدات التي تواجهها املنطقة 
الق�شايا  حول  الروؤى  وتبادل  الثنائية  العاقات  دفع  �ُشبل  مناق�شة  عن  ف�شا 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام املُ�شرتك.
خال  �شكري  اأع��رب  فقد  امل�شرية  اخلارجية  عن  ال�شادر  للبيان    ووفقا 
الت�شال عن تطلع م�شر للبناء على ما حتقق من اجنازات على مدار العقود 

املا�شية على م�شتوى العاقات الثنائية لتطوير التعاون يف كافة املجالت.
وال�شعي  البلدين،  جتمع  التي  العاقات  ا�شرتاتيجية  على  �شكري  واأك��د 
املتحدة  والوليات  م�شر  م�شالح  يحقق  الذي  بال�شكل  اآفاقها  تعزيز  ملوا�شلة 
على كافة الأ�شعدة وقدم التهنئة للوزير “بلينكن” على توليه من�شبه، متمنياً 

له ولاإدارة الأمريكية اجلديدة التوفيق والنجاح.
كما مت التفاق بني الوزيرّين على موا�شلة التن�شيق والت�شاور خال املرحلة 

القادمة حول كافة الق�شايا التي حتظى باهتمام م�شر والوليات املتحدة.

تمعها الذكوري  ية شا�جة تت�دى م�ج صومال�
يشو رة �ف�ي م�قد� تها لأل�ج يار� عىل س�

 مقديشو

حمافظ  بلد  يف  الأع��راف  عاماً   19 البالغة  حممد  اأ�شا  ال�شومالية  تتحدى   
ُيعتر من الأ�شد خطورة يف العامل، اإذ تقود هذه املراأة املطّلقة �شيارة اأجرة كل 
يوم يف مقدي�شو لإعالة عائلتها. فهذه ال�شابة جتوب منذ عام �شوارع العا�شمة 
�شيارات  قيادة  امتهان  اختارت  وهي  البي�شاء.  مركبتها  منت  على  ال�شومالية 
الأجرة بدافع ال�شغف واحلاجة معاً، بعدما تطلقت من زوجها الذي ارتبطت 

به يف �شن ال�شاد�شة ع�شرة.
 وقد واجهت اآ�شا عبئا م�شاعفا يف ظل الو�شمة ال�شلبية على الن�شاء املطلقات 
اإلى  مفاهيم ذكورية متجذرة، وا�شطرارها  ت�شوده  تزال  ل  يف جمتمع حمافظ 
�شيارات  قيادة  وكانت  معها.  تعي�س  التي  ووالدتها  طفليها  لإعالة  عمل  اإيجاد 
التي  املخاطر  ظل  يف  خ�شو�شا  للرجال  عادة  خم�ش�شة  مهنة  وهي  الأج��رة، 
ترتتب عنها يف مدينة تعاين ا�شطرابات اأمنية متكررة، خيارا طبيعيا بالن�شبة 
اأن  واأردت  بال�شيارات  مولعة  كنت  الطفولة،  »خال  ال�شابة  وتقول  اآ�شا.  اإلى 
عر  القيادة  يف  اأي�شا  �شغفها  متار�س  وهي  ما«.  يوما  حمرتفة  �شائقة  اأ�شبح 
األعاب فيديو على هاتفها املحمول. وت�شيف »مل اأكن اأفكر يف بادئ الأمر يف اأن 
املا�شي،  العام  تاك�شي+  +ركاب  �شركة  اإن�شاء  منذ  لكن  اأجرة.  �شائقة  اأ�شبح 
قررت الن�شمام اإليها خ�شو�شا لأنها مل تكن ت�شم اأي امراأة حينها. لقد راأيت 

يف ذلك فر�شة جيدة«. 

واإج��راء  الفل�شطينية  للم�شاحلة  والأردن  قطر  دعم 
النتخابات.

ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ارت 
تطوير  �شبل  ال�شفدي  مع  بحث  القطري  اخلارجية 
البلدين  بني  وال�شتثمار  القت�شادي  التعاون  ودعم 

ال�شقيقني.
حتت  الوطن  راأي  زاوي��ة  يف  ال�شحيفة  وتناولت 
قطر  اأم��ري  �شمو  ا�شتقبال  ثابته”،  “مواقف  عنوان: 
اأن  م��وؤك��دة  الأم���ريي،  بالديوان  مكتبه  يف  لل�شفدي 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تناولت  املقابلة 
ال�شقيقني و�شبل تطويرها، وم�شتجدات الأو�شاع على 

ال�شاحتني الإقليمية والدولية.
بن  حممد  ال�شيخ  مع  ال�شفدي  لقاء  اإن  وقالت 
عبدالرحمن اآل ثاين، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

املتميزة  التعاون  عاقات  تناول  القطري،  اخلارجية 
دعمها  و�شبل  ال�شقيقني،  البلدين  بني  واملتطورة 
القت�شادية  خا�شة  كافة،  املجالت  يف  وتطويرها 
الق�شية  ل�شيما  املنطقة،  وم�شتجدات  وال�شتثمارية، 

الفل�شطينية والنتخابات الفل�شطينية املرتقبة.
اأهمية  على  الج��ت��م��اع  خ��ال  اجل��ان��ب��ان  و���ش��دد 
وتوحيد  الفل�شطينية  الوطنية  امل�شاحلة  حتقيق 
النتخابات  اإجراء  دعم  موؤكدين  الفل�شطيني،  ال�شف 
الأزمات  حلل  اجلهود  تكثيف  و�شرورة  الفل�شطينية، 
وحتقيق الأمن وال�شتقرار يف املنطقة، وتفعيل العمل 

العربي امل�شرتك ملواجهة التحديات امل�شرتكة.
القطرية  املحادثات  تناولته  ما  اأن  الوطن  واأكدت 
الوطنية  امل�شاحلة  حتقيق  ول�شيما  الأردن���ي���ة، 
الفل�شطينية وتوحيد ال�شف، ودعم اإجراء النتخابات 

واأن  ال�شقيقني،  للبلدين  ثابتة  مواقف  الفل�شطينية، 
وحتقيق  الأزم����ات  حل��ل  اجل��ه��ود  لتكثيف  ال��دع��وة 
العربي  العمل  وتفعيل  املنطقة،  وال�شتقرار يف  الأمن 
التحديات امل�شرتكة، ت�شكل املدخل  امل�شرتك ملواجهة 
ال�شحيح ملواجهة امل�شكات العديدة يف املنطقة ككل، 
ما ي�شتلزم تكثيف الت�شالت واللقاءات وامل�شاورات 
واأداة  كو�شيلة  امل�شرتك،  العربي  العمل  لتعزيز 
ملواجهة التحديات غري امل�شبوقة التي متر بها املنطقة 

العربية.
الفل�شطينية  الق�شية  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
كانت على الدوام ق�شية العرب الأولى، واأن الدعوة 
الوطنية  امل�شاحلة  لتحقيق  الأردن���ي���ة  القطرية 
الفل�شطينية وتوحيد ال�شف، ودعم اإجراء النتخابات 
هذه  لإع��ادة  ال�شحيح  املدخل  ت�شكل  الفل�شطينية، 

على  معقود  والأم��ل  املركزية،  مكانتها  اإلى  الق�شية 
التحركات  لكل  زخم  لإعطاء  امل�شاحلة  هذه  حتقيق 

الرامية لإيجاد حل عادل ودائم لها.
�شفحتها  �شدر  يف  العرب  �شحيفة  تناولت  كما 
ونائب  قطر  اأمري  �شمو  مع  ال�شفدي  لقاءات  الأول��ى 

رئي�س الوزراء وزير اخلارجية القطري.
تطوير  ا�شتعر�س  ال�شمو  �شاحب  اإن  وق��ال��ت 
العاقات الثنائية مع الأردن خال ا�شتقباله ال�شفدي.

واأكدت �شحيفة لو�شيل القت�شادية املتخ�ش�شة، 
اأمري  �شمو  ا�شتقبال  اأهمية  الأولى،  �شفحتها  �شدر  يف 
ال�شبل  وبحث  ال�شفدي،  اأمين  اخلارجية  لوزير  قطر 
البلدين  الثنائية بني  العاقات  �شاأنها تطوير  من  التي 

يف املجالت كافة.

ير العال�قات مع األردن يرا لتطو� يول�ي اهت���������������������ماما ك�ج� يم � تم� يخ � ية: الش� الص�ف ال�قطر�

األمم المت�دة 
يد  تزا� ت�ذر من � �

ياع �ف�ي  � أعداد ال�ج
يركا الوسطى أم�

وكاالت

ال�شلفادور  يف  اجلياع  اأع��داد  اإن  املتحدة،  الأم��م  قالت 
اأمثالها  لأربع  زادت  ونيكاراغوا  وهندورا�س  وغواتيمال 
تقريبا يف العامني املا�شيني، يف وقت ترزح اأمريكا الو�شطى 

حتت وطاأة اأزمة اقت�شادية.
الأغذية  برنامج  عن  �شادرة  جديدة  بيانات  واأظهرت 
العاملي التابع لاأمم املتحدة اأن نحو ثمانية مايني �شخ�س 
يف البلدان الأربعة يعانون من اجلوع هذا العام، ارتفاعا من 

2.2 مليون يف 2018.
الأغذية  لرنامج  الإقليمي  املدير  باريتو،  ميجول  وقال 
العاملي لأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي، يف بيان: “اأدت 
اإلى  بالفعل  كوفيد-19  عن  الناجمة  القت�شادية  الأزم��ة 
الأكر  متناول  عن  بعيدا  ال�شوق  اأرفف  على  الغذاء  جعل 

�شعفا عندما �شربهم الإع�شاران اإيتا واإيوتا«.
يف  الو�شطى  اأمريكا  �شربا  اإع�شارين  اإلى  ي�شري  وكان 

نوفمر.

جا  يرة أورو� � يال: س�ف �جرلمان �فنزو�
يه« وب �ف� ير مرعن � ص عن »ش�ن

وكاالت 

نيكول�س  الرئي�س  حزب  عليه  يهيمن  ال��ذي  الفنزويلي،  الرملان  طالب 
على  رّدًا  وذلك  الأوروب��ي،  الحتاد  �شفرية  بطرد  احلكومة  الثاثاء،  مادورو، 
العقوبات اجلديدة التي فر�شتها بروك�شل على 19 م�شوؤوًل يف الدولة الأمريكية 
الأوروبية  العقوبات  “يرف�س”  اً  ن�شّ الوطنية  اجلمعية  واأق��ّرت  الاتينية. 
اجلديدة و”يح�ّس” رئي�س الدولة على اإعان رئي�شة بعثة الحتاد الأوروبي 
“�شخ�شاً غري مرغوب به” يف فنزويا،  يف كراكا�س اإيزابيل بريانتي بيدرو�شا 

وذلك بهدف “طردها” من هذا البلد.
التفاقية  مراجعة  اإلى  كذلك  يدعو  بالإجماع  النواب  اأقّره  الذي  والن�ّس 

املتعّلقة بوجود بعثة دبلوما�شية اأوروبية يف كراكا�س.
النواب  يدعو  اأن  قبل  رودريغيز  خورخي  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  وقال 
الأوروبي  الحتاد  ممّثلة  لإعان  يدّي  بكلتا  “اأ�شّوت  الن�ّس:  على  للت�شويت 

�شخ�شاً غري مرغوب فيه«.
وجاءت خطوة اجلمعية العامة غداة فر�س الحتاد الأوروبي عقوبات على 
19 م�شوؤوًل يف نظام مادورو لدورهم يف “انتهاك احلقوق النتخابية للمعار�شة 
وح�شن �شري الدميقراطية يف اجلمعية الوطنية، وكذلك عن النتهاكات اجل�شيمة 

حلقوق الإن�شان وتقييد احلريات الأ�شا�شية«.
والقرار الذي �شادق عليه وزراء خارجية الحتاد خال اجتماعهم الثنني، 
مادورو  حكومة  يف  املوظفني  وكبار  للم�شوؤولني  الإجمايل  العدد   55 اإلى  يرفع 
تاأ�شرية  العقوبات )منع احل�شول على  الأوروبي  الذين فر�س عليهم الحتاد 

دخول وجتميد اأ�شول يف دول الحتاد(.
اجلديد  الرملان  يف  نائبان  العقوبات  ا�شتهدفتها  التي  ال�شخ�شيات  ومن 
برنابي غوترييز بارا  خو�شيه  هما  دميقراطي”،  ب�شكل  انتخابه  يتم  مل  “الذي 
رودريغيز  بريتو  ديونيزيو  وخو�شيه  دميوكراتيكا”،  “اأك�شيون  حزب  زعيم 

زعيم حزب “برميريو جو�شتي�شيا«.
كما �شملت العقوبات الأوروبية اجلديدة عمر خو�شيه برييتو، حاكم ولية 
زوليا، وامل�شوؤول يف اجلي�س رمييغيو كيبالو�س، وثاثة م�شوؤولني يف املجل�س 

النتخابي، من بينهم رئي�شة املجل�س اإنديرا األفونزو اإيزاغريي.
عقوبات  لفر�س  ا�شتعداده  عن  يناير  يف  اأع��رب  الأوروب��ي  الحت��اد  وكان 
اإلى الو�شع املتدهور يف فنزويا بعد انتخابات  اإ�شافية على كراكا�س، بالنظر 

دي�شمر 2020.
مقّدمها  يف  ع��ّدة  اأط��راف  بنتائجها  تعرتف  مل  التي  النتخابات  تلك  ويف 
الاتينية،  اأمريكا  دول  من  والكثري  الأوروب���ي  والحت��اد  املتحدة  الوليات 
منها  تتاألف   277 اأ�شل  من  مقعدًا  ب�256  وحلفاوؤه  مادورو  الرئي�س  حزب  فاز 

اجلمعية الوطنية.

القاهرة 

ل�شوؤون  امل�شري  الرئي�س  م�شت�شار  ك�شف 
ال��دي��ن،  ت��اج  ع��و���س  حممد  وال��وق��اي��ة،  ال�شحة 
احلالة  تفا�شيل  ع��ن  ع��رب��ي��ة«،  ن��ي��وز  ل�«�شكاي 
اأ�شيبوا  امل�شرية  باحلكومة  وزراء   3 ل�  ال�شحية 

بفريو�س كورونا امل�شتجد.
وقبل اأيام اأ�شيب 3 وزراء م�شريني ب�”كوفيد 
-19”، هم وزير املالية حممد معيط، ووزير العدل 
نيفني  وال�شناعة  التجارة  ووزي��رة  م��روان،  عمر 
الثاثة  “الوزراء  اإن  الدين”  “تاج  وقال  جامع. 
خال  للتعايف  طريقهم  ويف  جيدة  وب�شحة  بخري 
الرئي�س  م�شت�شار  واأو�شح  املقبلة«.  القليلة  الأيام 
عبد الفتاح ال�شي�شي اأن الوزراء امل�شابون بكورونا 
يخ�شعون للعزل املنزيل دون حاجة اأًيا منهم لنقله 
اإلى امل�شت�شفى، مع احلر�س على تناول بروتوكول 

العاج الذي اأعدته وزارة ال�شحة امل�شرية.
ملحوظ،  ب�شكل  حت�شنت  حالتهم  اأن  واأ�شاف 

وجتري متابعتهم ب�شفة م�شتمرة.
ل�”�شكاي  م�شري  حكومي  م�شدر  اأ�شار  فيما 
يتابعون  الثاثة  ال��وزراء  اأن  اإل��ى  عربية”،  نيوز 
مع  وزاراتهم  بديوان  اليومي  العمل  دورية  ب�شفة 
يف  الكبري  التح�شن  ظل  يف  الهاتف،  عر  م�شاعديهم 

حالتهم ال�شحية.
 »PCR« اإج����راء اخ��ت��ب��ارات امل��ق��رر  وم��ن 
كورونا  من  تعافيهم  من  للتاأكد  الثاثة  للوزراء 
مهام  ملمار�شة  جديد  من  عودتهم  وقبل  تام،  ب�شكل 

عملهم، وفق امل�شدر.
اإنه  امل�شري  العدل  وزير  قال  الثنني؛  ويوم 
بفريو�س  م��وؤخ��ًرا  اإ�شابته  من  التعايف  مرحلة  يف 
حل�شم  التلفزيونية  مداخلته  معر�س  يف  كورونا، 

اللغط ب�شاأن ت�شجيل العقارات يف ال�شهر العقاري.

طهران

ذكرت و�شائل اإعام اإيرانية واأظهرت ت�شجيات 
غا�شبني  حمتجني  اقتحام  الإنرتنت  على  م�شورة 
ملكتب حاكم اإقليم يف جنوب �شرق اإيران وذلك بعد 
يوم من مقتل ما ل يقل عن اثنني من مهربي الوقود 
ال�شكان  اأح��د  وق��ال  باك�شتان.  م��ع  احل���دود  عند 
يف  ت�شاهلوا  الإيرانيني  امل�شوؤولني  اإن  لرويرتز 
ال�شابق مع قدر ب�شيط من التهريب كم�شدر للدخل 
ن�شبة  ارتفاع  من  املت�شررين  املحليني  لل�شكان 
البطالة لكنهم اأحكموا ال�شيطرة يف الآونة الأخرية.
هادي  حممد  عن  احلكومي  التلفزيون  ونقل 

قتا  اث��ن��ني  اإن  ق��ول��ه  احل��اك��م  م�شاعد  مرع�شي 
بالر�شا�س على اجلانب الباك�شتاين من احلدود.

اإن  ق��ال��وا  الباك�شتان  احل���دود  م�شوؤويل  لكن 
اجلانب  على  الثنني  اأم�س  اندلعت  احتجاجات 
ال��ق��وات  اأط��ل��ق��ت  اأن  بعد  احل���دود  م��ن  الإي����راين 
جتارة  يف  متورطني  باجتاه  الر�شا�س  الإيرانية 
اإي��ران،  وتكافح  امل�شروعة.   غري  الإي��راين  الوقود 
بالعامل،  ال��وق��ود  اأ�شعار  اأق��ل  بع�س  لديها  التي 
املجاورة  ال��دول  اإلى  املنت�شرة  التهريب  عمليات 
الفقري الذي  اإقليم �ش�شتان وبلوخ�شتان  ل �شيما يف 
ي�شهد منذ فرتة طويلة ا�شتباكات بني قوات الأمن 

وانف�شاليني ومهربني.

يا �ف�ي  ي�قت�مون م�جى �كوم� ون � م�ت�ج
يران �جعد س�قوط �قتىل عىل ال�دود إ�

يكشف  يس المصري � مستشار الر�ئ�
ي�جوا �جكورو�نا �الة 3 وزراء أص�

تونس

خال  �شعيد،  قي�س  التون�شي  الرئي�س  اأك��د 
على  حر�شه  الأوروب��ي  الحتاد  �شفراء  ا�شتقباله 

بناء دولة القانون والتم�شك بالد�شتور.
ال�شتقرار  عدم  “اإن  التون�شي  الرئي�س  وقال 
املوؤ�ش�شات  با�شتقرار  عاقة  له  لي�س  ال�شيا�شي 
احلكومية”، واأكد على اأن تون�س لها من الإمكانيات 
بعيدا  دميقراطية  تكون  اأن  على  قادرة  يجعلها  ما 

عن احل�شابات ال�شيقة.
دولة  بناء  على  حر�شه  �شعيد  قي�س  اأكد  كذلك 
الذي  الدور  اأهمية  على  و�شدد  القانون،  وجمتمع 
املجالت،  خمتلف  يف  التون�شية  املراأة  به  ت�شطلع 
التون�شي،  املدين  للمجتمع  الهام  الدور  على  وكذلك 
ال�شيا�شية  للحياة  احلقيقي  املحرك  اأن��ه  معترا 

اليوم.
اإجناح  يف  لل�شباب  الكبري  ال��دور  اإل��ى  واأ�شار 
الركيزة  هي  احلرية  اأن  معترا  ال��ث��ورة  م�شار 

الأ�شا�شية التي ل ميكن ال�شتغناء عنها.
وا���ش��رتج��اع  الف�شاد  مكافحة  اأن  واأو���ش��ح 

الأموال املنهوبة يف اخلارج وتوفري اللقاحات �شد 
على  الكرى،  امل�شاريع  واإجن��از  كورونا  فريو�س 
غرار املدينة ال�شحية بالقريوان والقطار ال�شريع 

تعتر  التون�شي،  واجلنوب  بنزرت  بني  الرابط 
عن  اأهمية  تقل  ل  التي  امل�شائل  من 

ميكن  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا  بقية 
الأوروب��ي  الحت��اد  لبلدان 
م�شاعدة  يف  ت�شاهم  اأن 

تون�س على حتقيقها.
تاأكيده  �شعيد  وجدد 
مقاربة  ���ش��رورة  على 
ج��م��ل��ة م���ن ال��ق�����ش��اي��ا 
م��ق��ارب��ة خم��ت��ل��ف��ة عن 
التي  ال�شابقة  املقاربات 
مل متكن من التو�شل اإلى 
غرار  على  دائمة  حلول 
الأموال  وم�شاألة  الهجرة 
امل��ن��ه��وب��ة وال��ق�����ش��اي��ا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��اون 

القت�شادي واملايل.

يؤكد �رصه عىل �جناء  تو�نس.. � يس � ر�ئ�
ا�نون والتمسك �جالدستور دولة ال�ق

خال  خاعيد،  اعيد،  خش خشعيد،  عيد،  � قي�س  �شي  قي�س  شي 
على  على شه  على شه  ه  حر� الأوروب��ي  حر�شحتاد  الأوروب��ي  شحتاد 

تور.شتور.شتور. شك بالد�شك بالد�
تقرار شتقرار شتقرار  ش�ش� ال عدم  اإن  عدم  ااإن  عدم  إن  “
ات شات شات  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و امل املوتقرار  وتقرار  املش املشتقرار  تقرار  با� با�شقة  شقة 
أن تون�س لها من الإمكانيات 
بعيدا  دميقراطية  تكون  أن 

دولة  بناء  على  دولة شه  بناء  على  دولة شه  بناء  على  ه  حر� حر�شعيد  شعيد 
الذي  الدور  الذي أهمية  الدور  الذي اأهمية  الدور  أهمية  على  و�شدد  القانون،  وجمتمع 
املجالت،  خمتلف  يف  ية 
ي، شي، شي،  التون� املدين  للمجتمع  الهام  الدور  على  التون�شوكذلك  املدين  للمجتمع  الهام  الدور  على  شوكذلك 
ية شية شية  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� للحياة  احلقيقي  املحرك  ال�شأن��ه  للحياة  احلقيقي  املحرك  شأن��ه 

إجناح اإجناح اإجناح  يف  لل�شباب  الكبري  ال��دور  إل��ى 
الركيزة  هي  احلرية  أن 

تغناء عنها.
�رت��رتش�رت��رت�ش��رتش�رتش�رت��رت�رتج��اع  وا��� وا���شاد  شاد  وا���ش وا���شاد  اد  الف� مكافحة  الف�شأن  مكافحة  شأن 

د شد شد  شالأموال املنهوبة يف اخلارج وتوفري اللقاحات �شالأموال املنهوبة يف اخلارج وتوفري اللقاحات �
على  الكرى،  امل�شاريع  الكرإجن��از  امل�شاريع  الكرإجن��از  امل�شاريع  الكاإجن��از  امل�شاريع  إجن��از  و كورونا  فريو�س 
ريع شريع شريع  شحية بالقريوان والقطار ال�شحية بالقريوان والقطار ال� حية بالقريوان والقطار ال�شحية بالقريوان والقطار ال�ش شغرار املدينة ال�شغرار املدينة ال�

تعتر تعتري،  ري،  تعتش تعتشي،  ي،  التون� واجلنوب  بنزرت  بني  التون�شالرابط  واجلنوب  بنزرت  بني  شالرابط 
عن  عن أهمية  عن اأهمية  أهمية  تقل  ل  التي  التي شائل  التي شائل  ائل  امل� امل�شمن  شمن 

ميكن  ال��ت��ي  ميكن ش��اي��ا  ال��ت��ي  ميكن ش��اي��ا  ال��ت��ي  ��اي��ا  ال��ق����� ال��ق�����شبقية  شبقية 
الأوروب��ي  الحت��اد  لبلدان 
اعدة شاعدة شاعدة  م� يف  م�شاهم  يف  شاهم  م�ش يف  م�شاهم  يف  اهم  ت� ت�شأن  ت�شأن  ت�اأن  أن 

تون�س على حتقيقها.
أكيده اأكيده اأكيده  ت أكيده عيد  ت تاأكيده عيد  أكيده اأكيده اعيد  ت أكيده اأكيده عيد  تش تشعيد  عيد  � �شوجدد  شوجدد 
مقاربة  مقاربة ش��رورة  مقاربة ش��رورة  ��رورة  ��� ���شعلى  شعلى 
��اي��ا ش��اي��ا ش��اي��ا  شج��م��ل��ة م���ن ال��ق�����شج��م��ل��ة م���ن ال��ق�����
م��ق��ارب��ة خم��ت��ل��ف��ة عن 
التي  التي شابقة  التي شابقة  ابقة  ال� ال�شاملقاربات  شاملقاربات 
إلى اإلى اإلى  ل شل شل  شمل متكن من التو�شمل متكن من التو�
غرار  على  دائمة  حلول 
الأموال  الأموال شاألة  الأموال شاألة  ألة  وم� وم�شاالهجرة  شاالهجرة 
��اي��ا ش��اي��ا ش��اي��ا  شامل��ن��ه��وب��ة وال��ق�����شامل��ن��ه��وب��ة وال��ق�����
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��اون 

ادي واملايل.شادي واملايل.شادي واملايل. شقت�شقت� ال

جرصه عىل �جناء رصه عىل �ناء رصه عىل �جناء  رصه عىل ��رصه عىل �� يؤكد س.. �ؤكد س.. �ؤكد يؤكد يؤكد  ؤكد يؤكد س.. �ؤكد يؤكد يس.. �
الدستورجالدستورون والتمسك �الدستورجالدستورجون والتمسك �جالدستورون والتمسك �الدستورون والتمسك �جالدستور نا�نا�

يس  ة الر�ئ� زو�ج
يتا�ن�ي المور�

ين  تمك� تدعو إلى � � 
ية ج� أ�فضل للمرأة العر�

وكاالت

 اأكدت زوجة الرئي�س املوريتاين، مرمي فا�شل الداه، يوم 
الثاثاء، �شرورة متثيل املراأة ب�شكل اأف�شل يف مراكز �شنع 
القرار يف املوؤ�ش�شات العربية املختلفة، منبهة اإلى اأن التمثيل 

احلايل ل يرقى اإلى امل�شتوى املطلوب.
وقالت بنت الداه، خال م�شاركتها يف اأعمال املوؤمتر الثامن 
للمراأة العربية، اإن املراأة تواجه م�شاعب يف نيل تعليم عايل 
اجلودة يوؤهلها لتويل املنا�شب ال�شامية، ولاإ�شهام يف البحث 

العلمي والأكادميي، بح�شب موقع “�شحرا ميديا«.
بانتمائها  فخورة  ظلت  موريتانيا  يف  امل��راأة  اأن  واأك��دت 
للحفاظ  ومتوازن  رائ��د  ب��دور  تتطلع  و  الإفريقي،  العربي 
اأهداف  على مقومات النتماء والهوية من جهة ويف حتقيق 

التنمية ال�شاملة من جهة اأخرى.
الأ�شري  العنف  ق�شية  بقاء  عدم  على  الداه  بنت  وحثت 
ل  اإنه  قائلة  عنها،  امل�شكوت  املوا�شيع  من  املبكر   والزواج 
منا�س من مواجهتها ومعاجلتها كما اأن ح�شول الفتيات على 

الئتمان املايل من الأوليات يف ظل البطالة املتزايدة.
 واقرتحت بنت الداه ت�شكيل فريق عمل يطور ا�شرتاجتية 
عربية حول ق�شية  النوع “اجلندر” احلا�شمة من اأجل  اإزالة 

احلواجز دون نفاذ املراأة للتعليم واملنا�شب القيادية”.
العام  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  فعاليات  وانطلقت 
الثامن ملنظمة املراأة العربية، الثاثاء، حتت عنوان “املراأة 
اللبناين،  الرئي�س  برعاية  الثقافية”  والتحديات  العربية 
مي�شال عون،  ورئا�شة كلودين عون، رئي�شة املجل�س الأعلى 

للمنظمة.
وتتوا�شل اأعمال املوؤمتر علي مدار ثاثة اأيام يف الفرتة ما 

بني 23-25 فراير 2021.
رفيعة  ر�شمية  وف��ود  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  وي�شارك 
ع�شوات  الأول  ال�شيدات  ت�شم  العربية  الدول  من  امل�شتوى 
املجل�س الأعلى ملنظمة املراأة العربية اأو من ينوب عنهن من 
املعنية  الوطنية  الآليات  ورئي�شات  املراأة  �شوؤون  وزيرات 

باملراأة.

رام اهلل

اليوم  الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  اأ���ش��درت 
احلكومة  فيه  طالبت  اح��رتازي��ا،  اأم��را  الرب��ع��اء 
الإ�شرائيلية "القائمة على م�شروع القطار الهوائي/
التلفريك"، بتو�شيحات حول مررات اإقامة امل�شروع 
واأمهلت  املحتلة.  بالقد�س  القدمية  البلدة  حميط  يف 
املحكمة العليا احلكومة حتى الثاين والع�شرين من 
التو�شيحات  تقدمي  اأجل  من  القادم،  ني�شان  �شهر 
املحامي  واأو�شح  الهوائي".  "القطار  حول م�شروع 

�شامي ار�شيد ملركز معلومات وادي حلوة- القد�س، 
عقدت  جل�شة  بعد  ج��اء  العليا  املحكمة  ق��رار  اأن 
منت�شف العام املا�شي للنظر باللتما�س �شد موافقة 
احلكومة واللجنة القطرية للتنظيم والبناء و�شلطة 
"التلفريك".  القد�س على م�شروع  الطبيعة وتطوير 
يلزم  الإ�شرائيلية  املحكمة  قرار  اأن  ار�شيد  واأ�شاف 
واإقناع  املقدمة،  اللتما�شات  على  ال��رد  احلكومة 
املحكمة عن �شبب "عدم اإلغاء امل�شروع، و�شاحية 
"اللجنة القومية للبنية التحتية" للنظر يف املخطط 
اأن  للمركز  واأو�شح  العادية.  التنظيم  جلان  ولي�س 

�شتوا�شل  للحكومة  املمنوحة  املهلة  وبعد  املحكمة 
الهوائي،  القطار  م�شروع  �شد  اللتما�شات  �شماع 
وعليه �شتقرر اإلغاء املخطط اأو ا�شتمراره. وقال اإنه 
وخال اجلل�شة التي عقدت منت�شف العام املا�شي، 
اأهايل  با�شم  قدمها  التي  اللتما�شات  خال  من  اأكد 
يعد  ل  امل�شروع  اأن  القدمية،  البلدة  �شلوان وجتار 
والقد�س  �شلوان  اأهايل  يخدم  ول  �شياحيا  م�شروعا 
القدمية، اإمنا هو خلدمة الوجود ال�شتيطاين يف حي 
وادي حلوة، وت�شهيل احلركة والو�شول اإلى مراكز 

جمعية العاد.

ي�ات �ول مشروع  تطالب �جتوض� ية � يل� يا االسرا�ئ� العل�
ن�ي �جال�قدس الم�تلة يطا� يك االست� ر� التل�ف
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ية  ل �جمئو� ت�ت�ف ية � تر�جو� يات � �فاعل�
ا�ئد يالد ال�ق الدولة وم�

 إربد 

 احتفلت مدر�شة حف�شة بنت عمر ال�شا�شية املختلطة والتابعة ملديرية 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  مياد  وعيد  الدولة  مبئوية  عبيد  بني  لواء  تربية 
�شمن اتباع ال�شرتاطات ال�شحية. وقالت مديرة املدر�شة اآيات ال�شمادي، 
للوطن  النتماء  �شور  اأبهى  من  يعد  الوطنية  باملنا�شبات  الحتفال  اإن 
يف  اجنازات  من  الآن  وحتى  البدايات  منذ  الأردن  حققه  ملا  وذلك  والقيادة 
للنهو�س  امللك،  جالة  يبذلها  التي  باجلهود  واأ�شادت  القطاعات.  خمتلف 
املائمة ومرافقها ومبا  املدر�شية  الأبنية  توفري  الرتبوي من خال  بالواقع 

يواكب امل�شتجدات احلديثة لتوفري البيئة التعليمية املنا�شبة للطلبة.
مبئوية  الحتفال  اأن  اإلى  م�شاعدة،  �شناء  الحتفال  من�شقة  واأ�شارت 
الذين  الأوفياء،  الوطن  اأبناء  ومعهم  الها�شميني  اجنازات  عن  يعر  الدولة 

حققوا العديد من املنجزات، يف خمتلف احلقول العلمية والرتبوية.

�قد مشروع  يت�ف ية الكرك � يس �جلد� ر�ئ�
ية مزرعة الطا�قة الشمس�

 الكرك 

التنفيذي  واملدير  الكركي  اإبراهيم  الكرى  الكرك  بلدية  رئي�س  تفقد   
يف  اخلايا  تركيب  مراحل  كازبان  فالريي  الفرن�شية  بور  غرين  �شام  ل�شركة 
الأول  كانون  مطلع  بتنفيذها  البلدية  با�شرت  التي  ال�شم�شية  الطاقة  مزرعة 

املا�شي بدعم من �شركة �شام قرين الفرن�شية.
وقال الكركي خال اجلولة الذي رافقه فيها مدير عام ال�شركة املهند�س 
بهاء ال�شريف ومدير املوقع املهند�س ق�شي رزمك واملهند�س عا�شم نزال اإن 
يف  الواقعة  البلدية  اأرا�شي  من  دومنا   50 م�شاحة  على  يقام  امل�شروع  هذا 
من  باملئة   60-50 تكلفة  و�شيغطي  ميجا   3 اإنتاجية  بطاقة  اللجون  منطقة 
فاتورة  من  املتبقية  التكلفة  اأن  الى  واأ�شار  البلدية.  كهرباء  فاتورة  تكلفة 
الكهرباء �شيتم تغطيتها من خال تغيري لوحات الإنارة يف خمتلف املناطق 

التابعة للبلدية من لوحات �شوديوم اإلى لد )موفر كهرباء(. 

ية اآلمنة يئة اإللكترو�ن� ية �ول ال�ج�   إر�جد: �وار�
 إربد 

 ناق�شت حوارية نظمها مركز �شباب ال�شيخ ح�شني التابع ملديرية �شباب 
اربد، ال�شتخدام الآمن ل�شبكة الإنرتنت والإطاع على املعلومات واملخاطر 
وبخا�شة  العنكبوتية  ال�شبكة  ا�شتخدام  عند  الأ�شخا�س  لها  يتعر�س  التي 

عمليات البتزاز الإلكرتوين.
حماور   ، اقيمت  التي  احلوارية  يف  زوم،  تطبيق  عر  احل�شور  وناق�س 
اأهمها، خماطر الإنرتنت، خماطر الألعاب الإلكرتونية، اأعرا�س الإدمان على 
الإنرتنت، اإ�شافة الى اإخرتاق ح�شابات الإنرتنت، والبيانات ال�شخ�شية، و 
التعرف  امل�شاركني من  ال�شباب  الى متكني  “الفي�س بوك«. وتهدف اجلل�شة 
على ال�شتخدام الآمن وال�شحيح ل�شبكة الإنرتنت، والتحذير من النزلق 
نحو املواقع اخلطرة وامل�شبوهة جتنبا للوقوع فري�شة للمحتالني واملبتزين. 

ية  را�ف� عف ية ال�ج مع� يس ال�ج تأس� �  

يرموك ية �ف�ي ال� يئ� ال�ج�
 إربد 

اجلمعية  تاأ�شي�س  ع��ن  ال��ريم��وك  جامعة  يف  اجلغرافيا  ق�شم  اأع��ل��ن   
يف  اجلغرافيا  اأق�شام  مع  والتعاون  بالتن�شيق  الأردنية  البيئية  اجلغرافية 

اجلامعات الأردنية والباحثني واملهتمني يف هذا املجال.
اأن  اجلامعة،  يف  اجلغرافيا  ق�شم  من  اخلوالدة،  اأحمد  الدكتور  وبني 
تاأ�شي�س اجلمعية يهدف الى تفعيل الت�شاركية بني اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
الأردنية والباحثني واملهتمني يف خمتلف  اأق�شام اجلغرافيا يف اجلامعات  يف 
جمالت اجلغرافيا على امل�شتوى الوطني والإقليمي، ا�شافة الى رفع الوعي 
املجتمعي باأهمية علم اجلغرافيا ودوره يف عمليات التنمية امل�شتدامة واتخاذ 
القرارات املبنية على الأ�ش�س العلمية التي تربط الإن�شان ببيئته. وقال، اإن 
اجلمعية ت�شعى اإلى تفعيل دور املواطن يف احلفاظ على البيئة وامل�شاهمة 
والبحوث  الدرا�شات  اإج��راء  جانب  اإلى  احل�شرية،  م�شكاتها  معاجلة  يف 
وم�شادر  واحليوي  البيئي  التنوع  على  املحافظة  اإلى  الهادفة  وامل�شاريع 
املياه، وامل�شاهمة يف احلد من م�شكات الت�شحر واإجراء الدرا�شات املناخية.

ن�ي  يم اإللكترو� ية التعل�   �ج�ث �فاعل�
تة امعة مؤ� �ف�ي �ج

 الكرك 

واع�شاء  عميد  مع  عوجان  عرفات  الدكتور  موؤتة  جامعة  رئي�س  بحث   
�شريها  و�شبل  اللكرتوين  التعليم  عملية  الهند�شة  لكلية  التدري�شية  الهيئة 

وفاعليتها بال�شكل ال�شحيح من قبل جميع عنا�شر العملية التعليمية.
وقال عوجان، اإن اللقاء يهدف لاطاع على جاهزية كلية الهند�شة ب�شكل 
والطلبة  تدري�س  هيئة  ع�شو  كل  تفاعل  ل�شمان  التقنية  لإمكانياتها  خا�س 
والجهزة واملعدات الازمة للتعليم اللكرتوين يف ظل مواجهة حتديات وباء 
التطبيقية، ذات  العلمية  الكليات  الهند�شة من  ان كلية  الى  كورونا، م�شريا 
والتي  واخلارج  الردن  يف  والتكنولوجية  ال�شناعية  القطاعات  مع  العاقة 
الكلية  ربط  اأهمية  واأكد  الوطن.  جتاه  بحتة  علمية  م�شوؤوليات  عليها  يقع 
العلمية  وتبادل اخلرات  التدريبية  الرامج  لتفعيل  ال�شناعي،  القطاع  مع 
خلريجي  والتطبيقي  التعليمي  امل�شتوى  على  �شتنعك�س  والتي  والفنية، 

اجلامعة ب�شكل عام وكلية الهند�شة ب�شكل خا�س.
الهادفة  ا�شرتاتيجيتها  و�شمن  ما�شية  اجلامعة  اأن  عوجان،  واأ�شاف 

لتحقيق العتمادات العاملية لأق�شامها وبراجمها الكادميية املختلفة.

ية �ف�ي إر�جد عن  ي�ج� تدر� ورشة �
ية ياس� المساواة �جالمشاركة الس�

 إربد 

عن  تدريبية  ور�شة  اإرب��د،  فرع  الأردنية  امل��راأة  احتاد  جمعية  نظمت   
بح�شور  وامل��راأة«،  الرجل  بني  ال�شيا�شية  احلياة  يف  بامل�شاركة  »امل�شاواة 
املحامي  وحت��دث  للفرع.  العامة  والهيئة  املحلي  املجتمع  من  نا�شطات 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل��راأة  م�شاركة  اأهمية  عن  الور�شة  يف  جيت  جمال 
الرت�شح  اأ�ش�س  اإلى  م�شريا  ناخبة،  اأو  مر�شحة  اأكانت  �شواء  والنتخابات 
املحلية،  وجمال�س  بلدية  انتخابات  على  مقبلون  اأننا  ول�شيما  لانتخابات، 
وكذلك اأ�ش�س اختيار املر�شح الكفوؤ، م�شتعر�شا قوانني النتخابات يف الأردن، 
املراأة، وكيفية زيادة دعم م�شاركتها كناخبة  اأمام م�شاركة  العوائق  واأبرز 
احلياة  يف  امل��راأة  م�شاركة  م�شروع  �شمن  الور�شة  هذه  وتاأتي  ومر�شحة. 
وقانونيا،  �شيا�شيا  املراأة  لتمكني  ا�شتجابة  الحتاد،  ينفذه  الذي  ال�شيا�شية 
وم�شاعدة الن�شاء يف حمو الأمية القانونية، ودعم وتدريب الن�شاء املر�شحات 

على �شياغة برامج انتخابية.

يق  تط�ج� يوعز �جمتا�جعة � يلة � � م�ا�فظ الط�ف
ية أوامر الد�فاع واالشتراطات الص��

 الطفيلة 

 اأوعز حمافظ الطفيلة الدكتور خالد اجلبور اإلى الأجهزة احلكومية يف 
بالروتوكولت  واللتزام  الدفاع  اأوامر  تطبيق  ومتابعة  لر�شد  املحافظة 

ال�شحية والتعليمات الر�شمية املتعلقة مبنع تف�شي فريو�س كورونا.
وا�شار يف ت�شريح �شحايف اإلى م�شتويات الوعي واللتزام لدى املواطنني 
اأعداد  يف  الأقل  الن�شبة  ت�شجيل  اإلى  اأدى  ما  املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف 
خمتلف  تبذلها  جهود  �شوء  يف  كورونا،  بفريو�س  امل�شجلة  الإ�شابة  حالت 
ال�شحية  اللجان  او  الوبائي  التق�شي  املعنية �شواء فرق  الر�شمية  الأجهزة 
والعاملني يف مراقبة ال�شرتاطات ال�شحية يف الأ�شواق واملحات التجارية 
القطاعات، يف وقت تعكف  الأهايل وخمتلف  وال�شتجابة املجتمعية من قبل 
والتدابري  الوقائية  الإج��راءات  تنفيذ  على  الطفيلة  يف  املحلية  الإدارة  فيه 

الازمة ملنع تف�شي الفريو�س.
الأجهزة  خمتلف  بني  الت�شاركية  اجلهود  موا�شلة  اإلى  اجلبور،  ودعا 
الر�شمية والقطاعات املجتمعية، وتنفيذ اخلطط املو�شوعة للحد من انت�شار 
بني  بالتعاون  املحافظة  يف  والوقائية  التوعوية  اجلهود  وتكثيف  الوباء، 

اجلهات املعنية كافة واملجتمعات املحلية.

توسعة مصا�نع الشركة  ا�فتتاح مشروع �
يات يماو� ية للك� ية األرد�ن� الهند�

 معان 

الدكتور  الأردنية  الفو�شفات  مناجم  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  افتتح   
لتو�شعة  م�شروعا  معان  مبحافظة  ال�شيدية  منطقة  يف   ، الذنيبات،  حممد 
ل�شركة  بالكامل  واململوكة  للكيماويات  الأردنية  الهندية  ال�شركة  م�شانع 

مناجم الفو�شفات الأردنية.
وت�شم التو�شعة اجلديدة التي بلغت كلفتها نحو 6 مايني دولر اإن�شاء 
قبل  من  �شمم  الذي  ال�شركة  يف  الفو�شفوريك  حام�س  لوحدة  الثالث  الفلرت 

احدى ال�شركات المريكية املتخ�ش�شة بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية.
وعر�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة مناجم الفو�شفات املهند�س عبد الوهاب 
مري�شافا  عمان  يف  الأوكرانية  ال�شفرية  بح�شور  الفتتاح  خال  ال��رواد 
�شريباتيوك، ووفد ميثل عددا من ال�شركات الوكرانية املتخ�ش�شة يف اإنتاج 
الفو�شفات وحام�س الفو�شفوريك، لأهمية التو�شعة وانعكا�شاتها على عملية 
حر�س  اطار  يف  جاء  اجلديدة،  التو�شعة  ان�شاء  اإن  الذنيبات  وقال  الإنتاج. 
اإدارة �شركة مناجم الفو�شفات على الرتقاء بالعمل وزيادة الطاقة  جمل�س 
النتاجية لها، مبينا اأن التو�شعة اجلديدة �شت�شهم يف زيادة الطاقة النتاجية 
 24 مبعدل  الفو�شفوريك  حام�س  من  للكيماويات  الردنية  الهندية  لل�شركة 
الف طن حملول �شنوي، وزيادة انتاج ال�شركة ما ميكنها من حتقيق ايرادات 
ال�شركة  اأن  وا�شاف  �شنوات.   3 اق�شاها  مدة  خال  التو�شعة  تكلفة  تغطي 
الهندية الأردنية للكيماويات، ا�شتطاعت العام املا�شي ت�شدير 266 الف طن 
من حام�س الفو�شفوريك، وهي العلى منذ تاأ�شي�س ال�شركة. واعرب الدكتور 
مناجم  �شركة  حر�س  موؤكدا  الجن��از،  بهذا  ال�شركة  اعتزاز  عن  الذنيبات، 
التي  التحديات  رغم  العاملي  ال�شوق  يف  ح�شورها  تعزيز  على  الفو�شفات 
فر�شتها جائحة كورونا، مثنيا على جهود كوادر ال�شركة العاملة يف خمتلف 
املواقع، وما تبذله من جهود كبرية، وا�شتمرارية عملية النتاج والت�شنيع 
من  مزيد  اإلى  تتطلع  ال�شركة  اأن  اإلى  وا�شار  ال�شتثنائية.  الظروف  ظل  يف 
القت�شاد  رفد  يف  دوره��ا  يعزز  ما  النتاج،  جمالت  خمتلف  يف  الجن��ازات 

الوطني، وتعزيز م�شرية التنمية القت�شادية باململكة.

يتها  اهز� تر�فع �ج يم ال�جترا �    سلطة إ�قل�

ية و� للتعامل مع ال�الة ال�ج
 البترا 

مع  للتعامل  جاهزيتها  ال�شياحي،  التنموي  البرتا  اإقليم  �شلطة  اأعلنت   
حالة عدم ال�شتقرار اجلوي التي ت�شهدها اململكة.

ق�شوى  تاأهب  حالة  يف  واآلياتها  ك��وادره��ا  جميع  ال�شلطة  وو�شعت 
ا�شتعدادًا لاأحوال اجلوية، بالتن�شيق مع اجلهات ذات العاقة.

ودعت ال�شلطة املواطنني اإلى اللتزام بالإر�شادات ال�شادرة عن اجلهات 
املعنية بعدم اخلروج يف حالت ت�شاقط الأمطار الغزيرة اإل عند ال�شرورة 
الق�شوى، والبتعاد عن جماري ال�شيول والأودية، وتثبيت الأج�شام القابلة 
للتطاير على ا�شطح املنازل واملناطق املفتوحة ب�شبب �شرعة الرياح العالية.
غرفة  اأرقام  على  املواطنني  ماحظات  ا�شتقبال  عن  ال�شلطة  اأعلنت  كما 
اجلنوبي  احل��ي   /0772386717  ،0776545675 الرئي�شة  ال��ط��وارئ 

032150012/ املحمية الأثرية 0799031999.

ين  ج� اص مصا� الكرك: ض�جط 3 أش�ن
ر المنزل�ي وا ال��ج ال�ف �جكورو�نا �ن

 الكرك 

اأ�شخا�س   3 الكرك،  حمافظة  يف  والأمنية  الرقابية  اللجنة  �شبطت   
م�شابني بفريو�س كورونا غري ملتزمني باحلجر املنزيل.

املكلفة  اللجان  جولت  اإن  الن�شور،  بال  الدكتور  الكرك  حمافظ  وقال 
بالك�شف على الأ�شخا�س املحجورين منزليا م�شتمرة للتاأكد من مدى التزامهم 
الداخلية  ال�شادرة عن وزارة  التعليمات  اأن  اإلى  بتعليمات احلجر، م�شريا 
ل�شتكمال  امليداين  امل�شت�شفى  اإلى  امل�شبوطني  امل�شابني  بتحويل  تق�شي 
مدة احلجر على نفقتهم اخلا�شة؛ وذلك ملنع انت�شار العدوى وحفاظا على 

�شامتهم و�شامة املواطنني.

ينا�قش أسس الت�قدم    إر�جد: ل�قاء �

يز ا�ئزة المعلم المتم� ل�ج
 إربد  

ناق�س لقاء جمع املعلمات املتاأهات جلائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم 
املتميز، يف مديرية تربية ق�شبة اربد، اأ�ش�س اجلائزة واهمية امل�شاركة بها.

اجلائزة  لأهمية  العمري  �شالح  الدكتور  الق�شبة  تربية  مدير  وعر�س 
و�شرورة ابراز املعلم املتميز واملبدع يف خمتلف املجالت، وت�شجيع روح 
يف  الكتابة  واأ�شاليب  واآلية  اجلائزة،  مراحل  الى  م�شريا  والتميز،  املبادرة 

طلب الرت�شيح، واملعايري املعتمدة، ومراحل التقييم.
اجلائزة  اأن  الى  القرطة  امال  الإ�شراف  ق�شم  رئي�شة  اأ�شارت  جهتها  من 
الى  دورية، وتتيح جلميع املعلمني امل�شاركة بها، �شيما واأن اجلائزة تقود 
التميز  ثقافة  جتذر  تربوية  بيئة  واإيجاد  للتميز،  و�شول  التعليم  تطوير 
اأهمية  هاين  بني  وليد  املديرية  يف  الن�شاطات  ق�شم  رئي�س  واأك��د  والإب��داع. 
اجلائزة يف تعزيز ثقافة التميز، وحتفيز املعلمني املتميزين، وهو الأمر الذي 
املجال  يف  العاملني  مكانة  واح��رتام  التعليم  ملهنة  املجتمع  تقدير  من  يزيد 

الرتبوي.
وت�شمن الجتماع ا�شتعرا�س جمموعة من م�شاركات املعلمني الفائزين 
اخلرات  لتبادل  اجل��دد  املتقدمني  اأم��ام  الفر�شة  اإتاحة  بهدف  باجلائزة 

واملعارف متا�شياً وغايات اجلائزة.

العقبة 

الأم��رية  مركز  يف  ال�شبابية  اللجان  احتفلت   
الأردين  لل�شندوق  التابع  العقبة  يف  للتنمية  ب�شمة 
املجتمعية،  ال�شرطة  م��ع  وبالتعاون  الها�شمي 
الدولة  ومئوية  امللك  جالة  مياد  عيد  مبنا�شبة 

الأردنية.
فاطمة  ب�شمة  الأم��رية  مركز  مديرة  وعر�شت 

حمافظ  برعاية  جاء  الذي  احلفل  خال  احلناوي 
�شرطة  مدير  وبح�شور  الرفايعة،  حممد  العقبة 
العقبة، لرامج واأهداف املركز الذي يتبع له �شتة 
الأهداف  اأهم  اأن  اإلى  م�شرية  املحافظة،  يف  مراكز 
املجتمعات  اأف���راد  وحتفيز  متكني  ح��ول  ت��رتك��ز 
وحتديد  التخطيط  يف  امل�����ش��ارك��ة  على  املحلية 

الأولويات والتنفيذ ودعم اجلهود التنموية.
وا�شارت اإلى اأن برامج ال�شباب من اأهم الرامج 

حتقيق  يف  اأهمية  من  لها  ملا  املركز  يقدمها  التي 
كما  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية  اأه��داف 
اآليات جديدة تواكب التطور  ي�شعى املركز لبتكار 
وا�شتمل  ال�شباب.  اهتمامات  وتنا�شب  واحلداثة 
نفذها  التي  املئوية  جدارية  افتتاح  على  احلفل 
�شباب و�شابات اللجنة ال�شبابية، وزراعة ال�شتال 
وق�شائد  وطنية  غنائية  وفقرات  املركز،  حديقة  يف 

من الرتاث العقباوي.

إربد 

اأكدت غرفتا ال�شناعة والتجارة يف اإربد اأهمية 
القطاعني  اأم��ام  العقبات  لتذليل  الت�شاركي  العمل 
الوطني  لاقت�شاد  خدمة  والتجاري؛  ال�شناعي 

وحتفيز ال�شتثمار يف املحافظة.
جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  زيارة  خال  ذلك  جاء 
اإل��ى غرفة  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  اإرب���د،  غرفة جت��ارة 
لها  جديد  اإدارة  جمل�س  انتخاب  بعد  ال�شناعة، 
اأبو  هاين  ال�شابق  الغرفة  رئي�س  برئا�شة  بالتزكية 

ح�شان.

اأبو ح�شان،  هاين  ال�شناعة  رئي�شا غرفتي  واأكد 
بح�شور  اللقاء  خال  ال�شوحة،  حممد  والتجارة 
رئي�س جمعية م�شتثمري مدينة احل�شن ال�شناعية 
الغرفتني،  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  النداف  عماد 
اأهمية تعاون خمتلف القطاعات، وخا�شة التجارية 
خال  من  احلالية  املرحلة  لتجاوز  وال�شناعية، 
التي  العقبات  ملختلف  احللول  لإيجاد  الت�شاركية 
تواجه القطاعني اإثر انعكا�شات جائحة كورونا على 

اأوجه الن�شاطات التجارية وال�شناعية.
باتت  التي  امل�شكات  اأب��رز  الطرفان  وتدار�س 
تواجه القطاعات ال�شناعية والتجارية، واإجراءات 

النظر  اإعادة  القطاعات عر  لتلك  املطلوبة  التحفيز 
الإنتاجية  الكلف  وتخفيف  والت�شريعات  بالقوانني 
مبنظومة  النظر  واإع���ادة  ال�شتثمار،  وت�شجيع 
الأنظمة ال�شريبية واجلمركية والتعرفة الكهربائية 
وغريها من الإجراءات التي �شاأنها حتفيز ال�شتثمار 

يف املحافظة وجذب امل�شتثمرين اإليها.
مكونات  من  العديد  اأن  اإل��ى  الطرفان  واأ���ش��ار 
مهددة  ب��ات��ت  وال��ت��ج��اري  ال�شناعي  القطاعني 
بالتوقف عن الن�شاط، ما ي�شتدعي �شرعة ال�شتجابة 
يف اجرتاح احللول القادرة على اإبقائها قادرة على 

مزاولة ن�شاطها.

ية ل �جالمناس�جات الوطن� ت�ت�ف �جة � الع�ق

ت�ج�ثان مأسسة العمل التشارك�ي تها � ار� ت�ج صناعة إر�جد و�

ى الملك المؤسس  ية �ف�ي مستش�ف ية �نوع� عمل�
م مصا�ب لكسر الستئصال ورم ض�ن

الرمثا 

م�شت�شفى  يف  اخلا�شة  اجلراحة  ق�شم  اأج��رى 
نوعية  عملية  اجلامعي  اهلل  عبد  املوؤ�ش�س  امللك 
ملري�شة تعاين من وجود ورم رخوي خبيث �شخم 
يف الفخذ الأمين، بالإ�شافة لتعر�شها لك�شر يف عظمة 

الفخذ.
واأجرى فريق طبي باإ�شراف ا�شت�شاري جراحة 
التي  العملية  الدكتور زياد مهيدات،  العظام  اأورام 
املعقدة  العمليات  من  وتعد  �شاعات،   6 ا�شتغرقت 
الورم  �شخامة  الأ�شعة  اأظهرت  بعدما  وال�شعبة، 
والأع�شاب  الدموية  الأوعية  من  ال�شديد  وقربه 

الرئي�شة املغذية لل�شاق.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  مهيدات  الدكتور  وقال 
الورم  اإن املري�شة عانت جراء وجود هذا  )برتا(، 
اأثناء  لك�شر  لتعر�شها  بالإ�شافة  ال�شخم،  اخلبيث 
اخلزعة  نتيجة  واظهرت  الكيماوي،  العاج  فرته 
اخلايا  م��ن  ح��واف��ه��ا  خلو  امل�شتاأ�شلة  للكتلة 
كامل  ا�شتئ�شال  تقرر  ذلك  على  وبناء  ال�شرطانية، 

الورم.
وثمن دور الكادر الطبي الذي �شارك يف العملية 
واأطباء التخدير والكادر التمري�شي وفنيي التخدير 
والأ�شعة، م�شريا اإلى اأن مثل هذه العمليات الكرى 
والدقيقة ل ميكن اإجراوؤها اإل بوجود كوادر موؤهلة 
وم�شت�شفى جمهز باأحدث اأنواع الأجهزة واملعدات 

الطبية.
واأ�شاف اأن كوادر امل�شت�شفى توا�شل م�شريتها 
اأن��واع  ملختلف  اجلراحات  اأعقد  باإجناز  احلافلة 
الأورام، مع دوره كمركز اإقليمي لت�شخي�س وعاج 

املر�شى يف جائحة كورونا.
الدكتور  امل�شت�شفى،  عام  مدير  عر  جهته،  من 
حممد الغزو، عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها 
مع  الأم��ث��ل  وتعامله  للم�شت�شفى  الطبي  ال��ك��ادر 
احلالت املر�شية الأكر �شعوبة با�شتخدام اأحدث 
جمهز  امل�شت�شفى  اأن  اإل��ى  لفتاً  الطبية،  الأجهزة 
باأحدث املعدات ال�شرورية لإجراء العمليات كافة.

المغطس 

بتخريج  والآث��ار  ال�شياحة  وزارة  احتفلت 
ال�شياحيني  الأدلء  كفاءة  رفع  بدورة  امل�شاركني 
مع  بالتعاون  نظمتها  التي  املغط�س  موقع  يف 

الوكالة الأمريكية للتنمية.
الفايز  نايف  والآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  وق��ال 
ال�شهادات  توزيع  حفل  خال  احلفل  رعى  الذي 
على امل�شاركني، اإن الظروف التي مير بها العامل 
واملنطقة هي ظروف ا�شتثنائية ونحن بتوجيهات 
الأمري  �شمو  من  مبا�شرة  وبرعاية  امللك  جالة 
امل��واق��ع  تطوير  اإل���ى  ن�شعى  حممد  ب��ن  غ���ازي 
عماد  موقع  راأ�شها  وعلى  املختلفة  ال�شياحية 

ال�شيد امل�شيح/ املغط�س.
الركود  ف��رتة  ا�شتثمار  ج��رى  اأن��ه  واأ���ش��اف 

برامج  ع��دة  على  الأدلء  لتدريب  ال�شياحي 
وتزويدهم  كفاءتهم  ورف��ع  ال��زوار  مع  للتعامل 

باملعلومات والرواية الدقيقة عن املوقع.
املغط�س،  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  وق��ال 
تاأتي  ال���دورات  ه��ذه  اإن  ف��راج،  با�شم  املهند�س 
م�شتوى  ورف��ع  وحت�شني  الزائر  جتربة  لتعزيز 
وا�شتدامة  ل�شمان احلفاظ على جودة  اخلدمات 
املوقع للتاأكد من عودة الزائر مرة اأخرى، م�شريا 
اإلى اأن موقع املغط�س موقع تراث عاملي واأثري، 
ما  العامل،  يف  م�شيحي  ديني  موقع  اأه��م  وثالث 
ينبغي املحافظة عليه والرتويج له حمليا وعامليا 
التي  ال�شلبية  الآثار  من  للحد  اجلهود  وم�شاعفة 
خلفتها جائحة كورونا. من جهته، قال مدير عام 
مكجيان،  ر�شتم  املهند�س  املغط�س،  هيئة  موقع 
الركود  فرتة  ل�شتغال  ج��اءت  ال��دورة  هذه  اإن 

لبث  متميزين  ب��اأدلء  املوقع  لتاأهيل  ال�شياحي 
الرتكيز  اإلى  بالإ�شافة  واأهميته،  املوقع  ر�شائل 
�شمن  الزائر  مع  ال�شليم  التعامل  طريقة  على 
على  للمحافظة  املتبع  ال�شحي  ال��روت��وك��ول 
�شامتهم. وقال الدليل ال�شياحي، داود العدوان، 
زيادة معلوماته عن موقع  له  اتاحت  الدورة  اإن 
املغط�س، بالإ�شافة اإلى نوعية اخلدمة وا�شتقبال 
املغط�س  داخل  املحددة  امل�شارات  �شمن  الزوار 
واإعطاء الزائر معلومات موحدة ت�شهم يف ن�شرها 
الرنامج  هذا  اأن  يذكر  الزوار.  بوا�شطة  خارجيا 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  مع  بالت�شارك  ينظم 
الدولية. وح�شر توزيع ال�شهادات مدير م�شروع 
القت�شادية  التنمية  لتعزيز  امل�شتدامة  ال�شياحة 
بري�شتون موت�س ومندوب الوكالة الأمريكية رود 

ريجو �شيدا.

اءة  ين �جدورة ر�فع ك�ف يج المشارك� ر� ت�ن �
طس ين �ف�ي المعف ي� يا�� األدالء الس�
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ال�صحف:   �صدى وامماخلمي�س  2021/2/25
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين/ مديرية ال�صجل املركزي

�صهادة �صطب قيد �صجل جتاري
ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة 26 من قانون التجارة رقم 12 ل�ص��نة 1966 وبن��اء على الطلب 
املقدم من ال�صيد حممد عايد �صعيد الدنح قررت �صطب القيد اعاله وامل�صجل حتت الرقم 

)331330( اعتبارا من 2021/2/22
الرقم الوطني للمن�صاة )100439973( �صدرت هذه ال�صهادة بتاريخ 2021/2/22

مراقب �صجل التجارة

الرقم: م �س/99711/5 - التاريخ: 2021/2/24

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200114203(

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

  علي جنيب ح�صن الروا�س
ال�صريك/ال�ص��ركاء يف �صركة  هيثم احلموري و�صركاه وامل�صجله يف �صجل �صركات ت�صامن  
حت��ت الرقم )99711( بتاريخ  2010/10/13  قد تقدم بطلب الن�صحابه من ال�صركة 
بتاريخ  2021/2/24  وقام بابالغ �صريكه/ �صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل 

ت�صمن رغبته باالن�صحاب باالراده املنفرده من ال�صركة بتاريخ 2021/2/24
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.
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  عماد و "حممد خري"   
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  الفداوي 
)42059( بتاريخ 1996/1/11 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
العربي(  الطفل  )ح�شانة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )7168( با�شم )عال حممد بدر الدين الهزاميه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شاجده رافت حممد عكور(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ال�شناعة والتجارة 
العبيداهلل  حممد  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
وفادي خويله وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)61286( بتاريخ 2001/9/24 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز ثبات التميز 
با�شم   )228383( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  التعليمية(  لال�شت�شارات 
)حممود فايز حممد احلايك( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد احمد ح�شني ال�شورى(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن وزارة الزراعة 
اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية  

تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية: 

املـــادهرقم الدعوه 
ثمن ن�شخة 

العطاء 
اخر موعد لبيع 

العطاء ال�شاعة )12( 

اخر موعد لت�شليم 
العرو�ض ال�شاعة 

 )12(

منظومة م�شخات ري تعمل بالطاقة 2021/3 
دينارال�شم�شية  502021/3/142021/3/15

ال�شركات املخت�شة يف هذا املجال واحلا�شلة على رخ�شة مهن �شارية املفعول تخولها بيع او توريد  فعلى 
الوزارة  يف  واللوازم  العطاءات  مديرية  مراجعة  التجاري  بال�شجل  وامل�شجلة  اللوازم  هذه  مثل  �شناعة  او 

للح�شول على وثيقة العطاء مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .
.www. moa.gov.jo  ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الزراعة

وزير الزراعة 
رئي�س اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية  
حممد داوديــة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة ال�شباح للخدمات اللوج�شتية ذ.م.م م�شجلة 

الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

)37637( بتاريخ )2014/8/10(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200127918(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
�شركة فار�ض  ال�شريك /ال�شركاء يف  ال�شوافنه   زيد فار�ض وليد  ال�شادة 
ال�شوافنه و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم 

)16811( بتاريخ 2012/7/30.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/2/24  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/2/24.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200146735(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�شادة مهدي احمد خلف ال�شمري  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة ال�شياب 
 )111384( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  وال�شمري 

بتاريخ 2015/3/9.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/2/24  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/2/24.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  ايه للمواد الزراعيه ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة 
�شرورة   2005/9/21 بتاريخ   )10823( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
ال/  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : فايز مبارك �شواحلة او ال�شيد عدنان غازي خرفان
عنوان امل�شفي : عمان - اجلاردنز-�شارع و�شفي التل - جممع ابو ح�شن الع�شاف رقم 

135-فوق مطعم ال�شروات - خلوي )0796755117-0795633456(

  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
وامل�شجلة  ذ.م.م  لاللكرتونيك   املتحدة  �شركة   دائني  من  اأرجو 
لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )6682( بتاريخ 2001/5/8 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : رامي فوؤاد عيد اجليو�شي
عنوان امل�شفي : عمان -  ام اذينه - جممع الكردي - عمارة 21 

- خلوي )0799000142(
  م�شفي �شركة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة ال�شامية الدولية للتعليم ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
اكرث  ميلك  �شريك  من   2021/2/24 بتاريخ  ايل  املقدم  الطلب  اىل  ا�شارة 
العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة  راأ�شمال  من  من%25 
اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع 
امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات 
العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
ا�شتنادا  ال�شادرة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزير  عن  ال�شادرة 
الحكام 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 
ال�شاعة   2021/3/9 املوافق  الثالثاء  يوم   االجتماع  حل�شور  دعوتكم 
احلادية ع�شرة ظهراآ ، يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان - �شويلح - خلدا - 

عرقوب  ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  عماد و "حممد خري"   
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  الفداوي 
)42059( بتاريخ 1996/1/11 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
العربي(  الطفل  )ح�شانة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )7168( با�شم )عال حممد بدر الدين الهزاميه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شاجده رافت حممد عكور(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ال�شناعة والتجارة 
العبيداهلل  حممد  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
وفادي خويله وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)61286( بتاريخ 2001/9/24 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز ثبات التميز 
با�شم   )228383( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  التعليمية(  لال�شت�شارات 
)حممود فايز حممد احلايك( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد احمد ح�شني ال�شورى(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن وزارة الزراعة 
اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية  

تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية: 

املـــادهرقم الدعوه 
ثمن ن�شخة 

العطاء 
اخر موعد لبيع 

العطاء ال�شاعة )12( 

اخر موعد لت�شليم 
العرو�ض ال�شاعة 

 )12(

منظومة م�شخات ري تعمل بالطاقة 2021/3 
دينارال�شم�شية  502021/3/142021/3/15

ال�شركات املخت�شة يف هذا املجال واحلا�شلة على رخ�شة مهن �شارية املفعول تخولها بيع او توريد  فعلى 
الوزارة  يف  واللوازم  العطاءات  مديرية  مراجعة  التجاري  بال�شجل  وامل�شجلة  اللوازم  هذه  مثل  �شناعة  او 

للح�شول على وثيقة العطاء مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .
.www. moa.gov.jo  ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الزراعة

وزير الزراعة 
رئي�س اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية  
حممد داوديــة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة ال�شباح للخدمات اللوج�شتية ذ.م.م م�شجلة 

الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

)37637( بتاريخ )2014/8/10(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200127918(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

�شركة فار�ض  ال�شريك /ال�شركاء يف  ال�شوافنه   زيد فار�ض وليد  ال�شادة 
ال�شوافنه و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم 

)16811( بتاريخ 2012/7/30.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/2/24  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/2/24.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200146735(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�شادة مهدي احمد خلف ال�شمري  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة ال�شياب 
 )111384( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  وال�شمري 

بتاريخ 2015/3/9.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/2/24  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/2/24.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  ايه للمواد الزراعيه ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة 
�شرورة   2005/9/21 بتاريخ   )10823( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
ال/  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : فايز مبارك �شواحلة او ال�شيد عدنان غازي خرفان
عنوان امل�شفي : عمان - اجلاردنز-�شارع و�شفي التل - جممع ابو ح�شن الع�شاف رقم 

135-فوق مطعم ال�شروات - خلوي )0796755117-0795633456(

  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
وامل�شجلة  ذ.م.م  لاللكرتونيك   املتحدة  �شركة   دائني  من  اأرجو 
لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )6682( بتاريخ 2001/5/8 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : رامي فوؤاد عيد اجليو�شي
عنوان امل�شفي : عمان -  ام اذينه - جممع الكردي - عمارة 21 

- خلوي )0799000142(
  م�شفي �شركة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة ال�شامية الدولية للتعليم ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
اكرث  ميلك  �شريك  من   2021/2/24 بتاريخ  ايل  املقدم  الطلب  اىل  ا�شارة 
العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة  راأ�شمال  من  من%25 
اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع 
امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات 
العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
ا�شتنادا  ال�شادرة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزير  عن  ال�شادرة 
الحكام 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 
ال�شاعة   2021/3/9 املوافق  الثالثاء  يوم   االجتماع  حل�شور  دعوتكم 
احلادية ع�شرة ظهراآ ، يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان - �شويلح - خلدا - 

عرقوب  ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن صادر عن مرا�قب عام الشركات 
الر�قم الوطين للمنشأة )200061931(

ل�شنة 1997  ال�شركات رقم 22  قانون  املادة 37 من  ا�شتنادا لحكام 
يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة حممد 
عبدالوهاب احلنيطي و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة
حتت الرقم 9690  بتاريخ 10/10/2002  قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية  بتاريخ 24/2/2021   وقد مت تعيني ال�شيد:  
  )حممد جمعه( حممد ح�شني ابو ريان  م�شفيا لل�شركة 

الطبي  ال��ق��د���س  جم��م��ع  ال���وح���دات   : امل�شفي  ع��ن��وان  ب���ان  علما 
0795826707

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي



 اخلمي�س  )25( �شباط  21 1020
ا�قتصادالعدد )2309(

يق است�جدال  يل �قا�نون االستثمار عن طر� تعد� ية � يؤكد أهم� طو�قان �
ية ي�جة �جال�وا�فز االستثمار� اءات الضر� اإلع�ف

عمان 

الدولة  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  قال 
طوقان  اأمية  الدكتور  القت�شادية  لل�شوؤون 
يف  وامل��ت��غ��ريات  الإقليمية  الأو����ش���اع  اإن 
املنطقة توؤثر ب�شكل كبري على معدلت النمو 
اإيجاباً،  اأو  �شلباً  اإما  الأردن  يف  القت�شادي 
القت�شادات  من  الأردين  القت�شاد  لكون 
ما  وه��و  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  على  املفتوحة 
على  ال�شدمات  من  للعديد  عر�شة  يجعله 

امل�شتوى املحلي.
وا����ش���ار ط��وق��ان خ���ال ل��ق��اء ح���واري 
الأردين  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  ع��ق��ده 
وحتقيق  امل��ال��ي��ة  “ال�شتدامة  ب��ع��ن��وان 
نهج  اأم  تقليدية  مقاربة  القت�شادي:  النمو 
تنويع  نحو  احلكومة  �شعي  اإل��ى  جديد”؛ 
م�شتوى  مع  يتنا�شب  مبا  الدخل  م�شادر 
الأزمات التي حتدث دوليًّا واإقليميًّا وحمليًّا.

ال�شتثمار  قانون  تعديل  اأهمية  واأك��د 

ال�شريبة  الإع��ف��اءات  ا�شتبدال  طريق  عن 
اأ�شكال  كافة  وتقدمي  ال�شتثمارية  باحلوافز 
�شيا�شات  احلكومة  اتخاذ  خال  من  الدعم 
ال�����ش��وق  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  مبنية  اق��ت�����ش��ادي��ة 
جاذبية  �شتزيد  بدورها  والتي  املفتوحة؛ 
اإ�شافة  الأردن؛  يف  ال�شتثمارية  البيئة 
حول  تامة  ب�شمولية  النظر  ���ش��رورة  اإل��ى 
م�شادر ومكونات النمو القت�شادي، وقيا�س 
العوامل والأ�شباب املوؤدية لرتفاع معدلت 
ال�شنوات  خ��ال  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

ال�شابقة.
�شرورة  الطوقان  اأمية  الدكتور  واأك��د 
النظر ب�شمولية تامة حول م�شادر ومكونات 
النمو القت�شادي �شواء كانت اقت�شادية اأو 
وحرية  القانون  �شيادة  مثل  اقت�شادية  غري 
الراأي وحقوق الإن�شان، اإ�شافة اإلى درا�شة 
العوامل والأ�شباب املوؤدية لرتفاع معدلت 
ال�شنوات  خ��ال  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

ال�شابقة.

عجلة  ت�شريع  اأهمية  اإلى  طوقان  واأ�شار 
التعاون امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات احلكومية 
قامت  اأن احلكومة  مبيناً  والقطاع اخلا�س، 
من  ال�شراكة  لهذه  جديد  قانون  ب�شياغة 
الوزارة  لرئا�شة  تابعة  دائرة  جتهيز  خال 
ووزارة  املالية  وزارة  م��ع  وبالتن�شيق 
الناحية  من  القانون  لتح�شري  التخطيط 
طرح  بهدف  والفنية  والقانونية  املالية 
مع  بال�شراكة  للتنفيذ  جاهزة  م�شاريع   6

القطاع اخلا�س خال الفرتة القادمة.
ملنتدى  التنفيذي  امل��دي��ر  وا�شتعر�س 
اإبراهيم  الدكتور  الأردين  ال�شرتاتيجيات 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  التحديات  اأه���م  �شيف، 
النمو  يف  تتلخ�س  والتي  الأردين  القت�شاد 
البطالة  ومعدلت  املتوا�شع  القت�شادي 
ال�شكانية  الرتكيبة  اإل��ى  اإ�شافة  املرتفعة، 
لل�شريحة العمرية ما بني0-14 �شنة والتي 
ال�شكان؛  اإجمايل  من  باملئة  م��ن35  تقارب 
من  تفاقم  التحديات  ه��ذه  اأن  اإل��ى  م�شريًا 

الأردين  العمل  �شوق  على  ال�شغط  م�شتوى 
على املديني القريب والبعيد.

الوظائف  ع��دد  �شايف  اأن  اإل��ى  وا���ش��ار 
على  احلا�شلني  ل��اأردن��ي��ني  امل�شتحدثة 
ي�شاوي  )بكالوريو�س(  اجلامعية  الدرجة 
ع��دد  ب��ل��غ  ح��ني  يف  وظ��ي��ف��ة،  ال���ف  5ر20 
يف  اجلامعات  من  تخرجوا  الذين  الأردنيني 

الأردن 9ر43 الف خريج.
بع�س  �شيف  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��ع��ر���س 
املالية،  بال�شيا�شات  املتعلقة  امل�شاهدات 
�شمة  يعتر  امل��وازن��ة  يف  العجز  اأن  مبيناً 
منذ  املتعاقبة  الأردن��ي��ة  للحكومات  دائمة 
الناجت  يف  املتوقع  النخفا�س  ومع  عقود، 
عجز  اأن  يعني  ف��ه��ذا  الج���م���ايل،  امل��ح��ل��ي 
املوازنة الى الناجت املحلي الجمايل �شيزداد 
بالإيرادات  يتعلق  وفيما   .2021 نهاية  مع 
�شيف  بني  ال�شريبية،  والإي���رادات  العامة 
الي��رادات  وخا�شة  العامة،  الإي��رادات  اأن 
القت�شاد  حجم  مع  يتما�شى  ل  ال�شريبية، 

ي�شمى  ما  اإلى  ب��دوره  اأدى  وال��ذي  الأردين، 
بالت�شرب املايل.

واأ�شار يف هذا ال�شياق اإلى اأن اليرادات 
ال�شريبية اإلى الناجت املحلي الإجمايل والتي 
تعتر  وال��ت��ي  باملئة  ح����وايل8ر14  ت�شكل 
ال��دول،  من  بعدد  مقارنتها  عند  منخف�شة 
�شريبة  على  الأول��ى  بالدرجة  وتعتمد  كما 
املبيعات، مو�شحاً اأن �شريبة دخل ال�شركات 
من  تعاين  املبيعات  على  العامة  وال�شريبة 
التي  التف�شيلية  الأنظمة  من  العديد  وجود 
النظام  وتق�شم  ال�شريبية  القاعدة  ت�شيق 

اإلى عدة اأنظمة �شريبية.
اإع���ادة النظر يف  اإل��ى ���ش��رورة  وا���ش��ار 
التغلب  حماولة  مع  ال�شريبية،  ال�شيا�شات 
القت�شاد  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  على 
من  باملئة   40 ح��وايل  واأن  خا�شة  الأردين، 
ا�شتحداثها  مت  التي  الوظائف  ع��دد  �شايف 
فقط  قطاعني  اإل��ى  تعود   )2018-2016(
وامل�شاهمة  والتعليم(،  العامة  )الإدارة 

تعزيز  يف  ال�شريبية  لاإعفاءات  ال�شئيلة 
العمل  اإل��ى  بالإ�شافة  القت�شادي،  النمو 
على قانون �شريبة ي�شمن العدالة يف العبء 
ال�شتثناءات  يتجنب  و�شفاف  ال�شريبي، 
لاحتياجات  وم�شتجيبا  ومرنا  الع�شوائية، 
على  ت�شاعد  اإي����رادات  وي��وف��ر  التنموية، 
ال�شتدامة املالية على املدى الطويل. عاوة 
ال�شريبية  املرونة  تعزيز  على  العمل  على 
ال�شريبية  امل�شادر  “تنويع”  خ��ال  م��ن 
املبيعات  �شريبة  على  الع��ت��م��اد  وع���دم 
ب�شكلها احلايل. من جانبه اأكد رئي�س الهيئة 
الأردين  ال�شرتاتيجيات  ملنتدى  الإداري���ة 
وترابط  تكامل  اأهمية  اخلطيب  الإل��ه  عبد 
والإدارية  وال�شيا�شية  القت�شادية  الدوار 
لا�شتثمار  ممكنة  بيئة  خلق  يف  والق�شائية 
بالأردن؛ اإ�شافة اإلى اأهمية درا�شة الأ�شباب 
يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  تاأخر  اإلى  املوؤدية 
من  تبطئ  التي  ال�شتثمارية  بامل�شاريع 

عملية النمو يف الأردن.

عمان 

عددا  الأربعاء،  الفنادق،  جمعية  كرمت 
الفندقية يف منطقة البحر امليت،  من املن�شاآت 
والتزامها  كورونا،  جائحة  خال  جلهودها 
بتعليمات  والتقيد   ،11 رق��م  ال��دف��اع  ب��اأم��ر 

الروتوكول ال�شحي.

واأكد رئي�س اجلمعية عبد احلكيم الهندي، 
خال حفل التكرمي الذي ح�شره ع�شو جمل�س 
عام  ومدير  ه��الت،  ح�شني  اجلمعية  اإدارة 
والتعاون  الدعم   ، يرجتيان  بات�شي  اجلمعية 
اأية  ملواجهة  الفندقية،  املن�شاآت  مع  امل�شتمر 
الفندقي،  القطاع  تواجه  و�شعوبات  معيقات 

املن�شاآت  لهذه  وتقديره  �شكره  ع��ن  معربا 
الفندقية على جهودهم املبذولة خال الفرتة 
املا�شية. ولفت الى اأن اجلمعية عقدت �شل�شلة 
من الجتماعات واللقاءات ب�شكل مكثف للنظر 
النهو�س  �شاأنها  التي  الإج����راءات  اآخ��ر  يف 

بالقطاع الفندقي. 

يت اللتزامها �جأوامر الد�فاع ية �جال�ج�ر الم� يم منشآت �فند�ق� تكر� �

عمان 

خطة  ملتطلبات  ال��ت��م��وي��ل  ح��ج��م  ب��ل��غ 
املا�شي،  العام  ال�شورية  لاأزمة  ال�شتجابة 

111ر1 مليار دولر، بن�شبة
اخلطة  متويل  حجم  من  باملئة  4ر49 

والبالغ 249ر2 مليار دولر.
وزارة  م��ن  ���ش��ادرة  بيانات  وبح�شب 
اأن  اأظ��ه��رت  ال���دويل،  والتعاون  التخطيط 
نحو  بلغ  ال�شتجابة  خلطة  التمويل  عجز 
الأول  138ر1 مليار دولر حتى 31 كانون 
باملئة  6ر50  وبن�شبة  املا�شي،  العام  من 
لدعم  خم�ش�شة  �شنوية  موازنة  حجم  من 
ومولت  اململكة.   يف  ال�شوريني  الاجئني 
اخلطة مكوناتها التي تتمثل بدعم الاجئني 
بنحو 503 مايني دولر، ودعم املجتمعات 
كما  دولر،  مليون   190 بنحو  امل�شت�شيفة 

اأخريا  اأ�شيف  الذي  اخلزينة  دعم  بند  مول 
لرنامج اخلطة العام املا�شي ب� 353 مليون 
دولر، وبند دعم بناء القدرات املوؤ�ش�شية ب� 
9 مايني دولر، اإ�شافة اإلى 55 مليون دولر 
ملواجهات  ل���اأردن  ال��دويل  املجتمع  قدمها 
تداعيات جائحة كورونا. وبح�شب البيانات، 
ت�شدرت الوليات املتحدة المريكية قائمة 
 521 ب���  ال�شتجابة  خلطة  املانحة  ال��دول 
الملانية  احلكومة  تلتها  دولر،  مليون 
و97  دولر،  مليون   182 ت��ق��در  مبنحة 
مليون دولر من �شناديق متعددة التمويل 
املا�شي. ودعا وزير  الأول  حتى 31 كانون 
التخطيط والتعاون الدويل نا�شر ال�شريدة، 
�شفراء  مع  اجتماعه  خال  الأربعاء،  اليوم 
اإلى  ال��دويل  املجتمع  الأوروب����ي،  الحت��اد 
ودعم  اخل�شو�س  بهذا  م�شوؤولياته  حتمل 
الإن�شانية  تقدمي اخلدمات  ملوا�شلة  الأردن 

لاجئني، ومتطلبات ا�شت�شافتهم.
واأ�شار اإلى اأن احلكومة فرغت من اإعداد 
خطة ال�شتجابة العام احلايل البالغة حوايل 
تركز  اخلطة  اأن  مبينا  دولر،  مليار  4ر2 
على اأربعة مكونات رئي�شة، وهي الاجئني، 
التحتية  والبنية  امل�شت�شيفة،  واملجتمعات 
وال�شتجابة  املوؤ�ش�شية،  القدرات  وتطوير 
�شبعة  وت�شم  ك��ورون��ا.  جائحة  لأزم���ة 
واملاأوى،  وال�شحة،  التعليم،  هي  قطاعات، 
ال�شرف  وخدمات  الجتماعية،  واحلماية 
ال�شحي، والتمكني القت�شادي، واخلدمات 
الحتاد  �شفراء  ال�شريدة،  ونا�شد  العامة. 
لتاأمني  دوليا  الأردن  مطلب  دعم  الأوروب��ي 
والتفاق  الأولويات،  بح�شب  التمويل  هذا 
تقدمي  ي�شمن  مبا  للتنفيذ  فعالة  اآليات  على 
واملجتمعات  لاجئني  املائمة  اخل��دم��ات 

امل�شت�شيفة.

طة  يل متطل�جات �ن تمو� م � يط: ��ج ط� الت�ن
يار دوالر ية 111ر1 مل� ا�جة لألزمة السور� االست�ج

ية إل�قامة معرض صناعات  موا�ف�قة عرا�ق�
داد الدول�ي ل معرض �جعف ية دا�ن أرد�ن�

 عمان 

للمعار�س  العامة  وال�شركة  العراقية  التجارة  وزارة  وافقت   
معر�س  داخل  مكان  تخ�شي�س  على  العراقية  التجارية  واخلدمات 
الأردنية  لل�شناعات  مو�شمي  اأو  دائم  معر�س  لإقامة  ال��دويل  بغداد 

ومكتب لغرفة �شناعة الأردن.
علي  مها  املهند�شة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزيرة  واكدت 
يف بيان �شحايف الأربعاء خال زيارتها والوفد املرافق لل�شركة العامة 
للمعار�س، اأهمية موا�شلة اجلهود لتعزيز التعاون القت�شادي وبحث 
وزير  التقت  قد  الوزيرة  وكانت  ال�شناعي.  القطاع  يف  التكامل  فر�س 
الأردين  ال�شفري  بح�شور  اخلباز،  منهل  العراقي  املعادن  و  ال�شناعة 
يو�شف  ال��وزارة  عام  واأم��ني  العقلة،  منت�شر  الدكتور  العراق  لدى 
ال�شمايل ورئي�س غرفة �شناعة الردن املهند�س فتحي اجلغبري، ووزير 

التجارة العراقي عاء اجلبوري ومدير عام ال�شركة وامل�شوؤولني.
نقا�س  ودار  املعر�س.  داخ��ل  املرافق  والوفد  الوزيرة  وجالت 
الحتاد  ادارة  وجمل�س  ال�شادق  احمد  الدكتور  الحت��اد  رئي�س  مع 

وال�شناعيني يف كا اجلانبني.

تماع�ي  صناعة عمان والضمان اال�ج
ية �جأمر الد�فاع 22 � ي�ف تعر� مان ورشة � تنطن

 عمان 

العامة  املوؤ�ش�شة  بالتعاون مع مكتب   نظمت غرفة �شناعة عمان 
تطبيق  عر  ور�شة  الغرفة،  مبنى  يف  الأربعاء  الجتماعي،  لل�شمان 
واإع��ادة  بتق�شيط  اخلا�س   22 رقم  الدفاع  باأمر  للتعريف  »زووم«، 
الغرامات  من  والإع��ف��اء  ال�شركات،  على  امل�شتحقة  املبالغ  جدولة 

املرتتبة على املن�شاآت لدى ال�شمان الجتماعي.
الدكتور  الغرفة،  يف  الجتماعي  ال�شمان  مكتب  مدير  وعر�س 
والتعريف  ا�شتدامة،  برنامج  من  ال�شتفادة  لآليات  العدوان،  بهاء 
اإ�شابات  ملعاجلة  اعتمادها  ج��رى  التي  اجل��دي��دة  بامل�شت�شفيات 
العاملة  املن�شاآت  لاأجور يف  الأدنى  وناق�س احلا�شرون احلد  العمل. 
بالقطاعات الأكر ت�شررا. وي�شتقبل مكتب املوؤ�ش�شة منت�شبي الغرفة 
وا�شتقبال  الذمة،  براءة  كتب  واإ�شدار  ا�شتف�شاراتهم،  عن  والإجابة 
بعد  الكلي  احلجز  ورفع  الطبية  والتقارير  العمل  اإ�شابات  اإ�شعارات 
بيانات  حتديث  وكذلك  م�شدق،  �شيك  مبوجب  اأو  النقدي  الت�شديد 

املن�شاآت وا�شتخراج ك�شوفات اأ�شماء العاملني امل�شمولني بال�شمان.
وجاء افتتاح املكتب �شمن ا�شرتاتيجية الغرفة لخت�شار الوقت 
واجلهد يف اإجناز معامات ال�شناعيني من خال خدمة املكان الواحد.

ين  يات العامل� ير� �قد مد� يت�ف ير العمل �  وز�

يل � يش والتشعف ت� �ف�ي المنازل والت�ف
 عمان 

الدكتور معن  ال�شتثمار  ل�شوؤون  الدولة  العمل ووزير  تفقد وزير   
تفتي�س  ومديريتي  املنازل  يف  العاملني  مديرية  الأربعاء،  القطامني، 
العبديل.  املقاولني يف منطقة  نقابة  الأولى ومكتب عمل  وت�شغيل عمان 
ماحظات  اإل��ى  املفاجئة،  التفقدية  اجلولة  خ��ال  ال��وزي��ر  وا�شتمع 
املواطنني ممن لهم معامات يف هذه املديريات، واطلع على �شري العمل 
فيها، والتقى املدراء واملوظفني، وا�شتمع اإلى �شرح منهم عن الإجراءات 
على  حري�شة  ال��وزارة  اأن  القطامني،  واأك��د  مديرية.  كل  تنفذها  التي 
باأف�شل  اخلدمات  وتقدمي  للمواطنني  وتب�شيطها  الإج��راءات  ت�شهيل 
على  املديريات  يف  واملوظفني  امل��دراء  الوزير  وحث  املتاحة.  ال�شبل 

التعاون مع املواطنني والهتمام مباحظاتهم وت�شهيل اخلدمات لهم.

يدعمان مسا�ج�قة  ين ومصنع األ�فكار � ز�
ال  ية لمت�ف األط�ف اعل� ت�ف معروضة �

 عّمان 

دعمهما  الأف��ك��ار،  وم�شنع  )زينك(  لاإبداع  زين  ة  من�شّ قّدمت   
الأطفال  ملتحف  ُمبتكرة  تفاعلية  تعليمية  معرو�شة  ت�شميم  مل�شابقة 
امل�شابقة  هدفت  الأرب��ع��اء،  زي��ن،  �شركة  عن  بيان  ووف��ق  الأردن.  
قبل  من  مبتكر  بت�شميم  الأطفال  متحف  يف  املعار�س  قاعة  اثراء  اإلى 
ال�شباب. و�شارك يف امل�شابقة التي ا�شتمّرت �شهرا كاما 21 فريقاً من 
خمتلف حمافظات اململكة. ووّفر م�شنع الأفكار للم�شاركني خال هذه 
لت�شاميمهم،  اأولية  مناذج  ل�شنع  معّدات  من  يلزمهم  ما  كل  الفرتة، 
لتطوير  للم�شاركني  والإر�شاد  التوجيه  لاإبداع  زين  ة  من�شّ وقدمت 
جلنة  واختارت  للمناف�شة.  جاهزيتهم  و�شمان  وت�شاميمهم،  اأفكارهم 
من  اخلطيب  و�شهد  غامن  بتول  وهم  الفائزة،  املعرو�شات  التحكيم 
فريق “اأمرية” باملركز الأول وجائزة نقدية بقيمة األفي دينار مقّدمة 

من من�شة “زين” لاإبداع وم�شنع الأفكار.

يئة االستثمار: منتدى   ه�
ترك�ي �ف�ي آذار الم�ق�جل ن�ي � أرد�

 عمان 

الأعمال  ورج��ال  �شيدات  وجمعية  ال�شتثمار  هيئة  اأعلنت   
الأتراك عن منتدى ا�شتثماري اأردين تركي مو�شع خال �شهر اآذار 
ونظريه  الأردين  اخلا�س  القطاع  من  وا�شعة  مب�شاركة  املقبل، 

الرتكي.
ورجال  �شيدات  وجمعية  الهيئة  نظمته  لقاء  خال  ذلك  جاء 
الفر�س  لرتويج  بعد  عن  الأربعاء،  ال�شناعيني،  الأتراك  الأعمال 
الراغبة  الرتكية  ال�شركات  اأم��ام  املتاحة  ال�شتثمارية  واملزايا 
بدخول ال�شوق الأردنية، وال�شتثمار بعدد من القطاعات الواعدة.
وقال رئي�س هيئة ال�شتثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة اليوم، 
اإن الأردن حري�س على تو�شيع التعاون القت�شادي وال�شتثماري، 
اإلى  وال�شعي  تركيا،  مع  التجاري  التبادل  مب�شتوى  والنهو�س 
زيادة التعاون بني البلدين، خا�شة يف املجالت ال�شتثمارية، لأن 

الأردن غني بفر�س واعدة وجمدية للم�شتثمرين.
مف�شلة  �شروحات  لتقدمي  الهيئة  ا�شتعداد  حرتوقة  واأب��دى 
عن الفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف الأردن للم�شتثمرين الأتراك، 
لدى  الأردين  ال�شفري  واأ�شار  الأعمال.  لرجال  الت�شهيات  وتقدمي 
الرتكية،  الأردنية  العاقات  متانة  اإلى  الرفاعي  اإ�شماعيل  اأنقرة 
ودعم ال�شفارة جلهود التعاون بني البلدين، وت�شجيع ال�شتثمار، 
الأت��راك  الأعمال  لرجال  الت�شهيات  لتقدمي  ا�شتعدادها  مبديا 

الراغبني بال�شتثمار يف الأردن.
واأ�شاد رئي�س جمل�س اإدارة �شانكون فريدون اأوغلو، من جهته، 
القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  البلدين  تربط  التي  بالعاقات 
والتجارية، وتطلعه لعقد املزيد من اللقاءات بني القطاع اخلا�س 

الأردين والرتكي لتو�شيع اآفاق العاقات امل�شرتكة. 

ت�الف  لس � يًسا لم�ج زالة ر�ئ� أ�جوعن
ية المستدامة ية ال�ضر� التنم�

 عمان 

من  يتخذ  الذي  امل�شتدامة  احل�شرية  التنمية  حتالف  اأع��اد   
نيويورك مقًرا له، انتخاب الدكتور طال اأبوغزالة رئي�ًشا ملجل�شه 

ال�شت�شاري.
وح�شب بيان �شحايف عن جمموعة طال اأبو غزالة، الأربعاء، 
وخمططي  املعماريني  املهند�شني  اأ�شهر  م��ن  املجل�س  يتاألف 
ال�شيا�شات،  و�شناع  والتكنولوجيا  الت�شميم  وخ��راء  امل��دن، 
والأكادمييني على م�شتوى العامل، ويلعب دوًرا يف توجيه اأعمال 
حتالف التنمية احل�شرية امل�شتدامة على امل�شتوى ال�شرتاتيجي.
ويعد التحالف الذي يعمل بالتعاون مع وكالت الأمم املتحدة 
اأنحاء  جميع  من  احل�شرية  واملراكز  امل��دن  وخا�شة  املعنية، 
العامل، منظمة عاملية حمرتفة خم�ش�شة لتعزيز التنمية احل�شرية 
امل�شتدامة عر تبادل املعرفة واخلرات ون�شرها. ويعقد التحالف 
موؤمترات �شحفية، وندوات عر الإنرتنت، وور�شات، وفعاليات 
و�شناع  امل���دن،  وق���ادة  املتحدة،  الأم���م  خ��راء  جتمع  اأخ���رى 
يف  امل�شاركني  واخلراء  املختلفة،  الفاعلة  واجلهات  ال�شيا�شات، 
املن�شورات. كما ي�شعى  الت�شميم والتخطيط احل�شري واإ�شدار 
اإلى النهو�س بالتنمية احل�شرية الذكية امل�شتدامة عر  التحالف 

تطبيق التقنيات الرقمية اجلديدة والنا�شئة.
التحالف  تاأ�شي�س  يف  مهمة  م�شاهمات  اأبوغزالة  للدكتور  وكان 
العاملي  املتحدة  الأم���م  لتحالف  رئا�شته  اأث��ن��اء   ،2009 ع��ام 
عام  انطلق  الذي  والتنمية  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

2006 باإ�شراف الأمني العام لاأمم املتحدة.

تو�قعان  ية � تصاالت وأمن� يئة اال�  ه�

صة �جتلكو األردن يد ر�ن د� ية لت�ج ا�ق� ت�ف ا�
 عمان 

 وقعت هيئة تنظيم قطاع الت�شالت و�شركة اأمنية، الأربعاء، 
لل�شركة  العامة  الفردية  الت�شالت  رخ�شة  جتديد  اتفاقية 
البحرينية الأردنية للتقنية والت�شالت )بتلكو الأردن( اململوكة 

من �شركة اأمنية ملدة خم�شة ع�شر عاماً.
ووفق بيان �شحفي عن الهيئة، الأربعاء، وقع التفاقية رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  اجلبور  غ��ازي  الدكتور  املفو�شني  جمل�س 
مفو�شي  جمل�س  اأع�شاء  بح�شور  �شطارة،  زياد  اأمنية،  ل�شركة 

الهيئة وعدد من املعنيني من الطرفني.
الت�شهيات  لتقدمي  ت�شعى  الهيئة  اإن  اجلبور،  الدكتور  وقال 
بقطاع  للنهو�س  الأردين  ال�شوق  يف  العاملة  لل�شركات  الازمة 
الت�شالت باململكة، مبا ي�شمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات 
تقدمي  من  لديها  املرخ�شة  ال�شركات  متكني  اإلى  اإ�شافة  العاقة، 
ما  للمواطنني،  املتنوعة  الت�شالت  خدمات  من  كبرية  جمموعة 
النحو  على  الت�شالت  قطاع  اإلى  ال�شتثمارات  جذب  يف  ي�شهم 

الذي يخدم بقية قطاعات العمل الأخرى.

عمان 

�شوابط  بو�شع  عمان  جت��ارة  غرفة  طالبت 
خال  م��ن  مت��ار���س  التي  التجارة  على  ج��دي��دة 
املحلية  ال�شوق  اإل��ى  القادمة  الريدية  الطرود 
لنظريتها  ك��ب��ريا  حت��دي��ا  ت�شكل  ب��ات��ت  ك��ون��ه��ا 

التقليدية.
الريدية  ال��ط��رود  وق��ف  اأن  الغرفة  واك��دت 
التجاري  الن�شاط  حركة  انعا�ص  يف  �شي�شهم 
التجارية  القطاعات  ودع��م  املحلية،  بال�شوق 
واخلدمية التي تاأثرت من تبعات جائحة فريو�س 

كورونا.
�شلطان  الغرفة  ادارة  جمل�س  ع�شو  وا�شار 
الطرود  خال  من  الإلكرتوين  البيع  اأن  اإلى  عان 
التجار  ت��واج��ه  م��وازي��ة  �شوقا  ب��ات  ال��ري��دي��ة، 
اللب�شة  بقطاع  العاملني  خا�شة  التقليديني 
يعي�شون  ال��ذي��ن  والك�����ش�����ش��وارات  والح��ذي��ة 
وما  التجاري  الن�شاط  لرتاجع  كبرة  �شعوبات 

يرافقه من زيادة بتكاليف الت�شغيل.
اإلى  الربعاء  �شحايف  ت�شريح  يف  عان  ولفت 
عدم وجود اح�شاءات دقيقة وحقيقية عن حجم 
الطرود  بوا�شطة  اململكة  تدخل  التي  التجارة 
املن�شة  خال  من  ت�شجيلها  وقف  بعد  الريدية، 
الإلكرتونية املخ�ش�شة لها لأ�شباب غري معروفة.

مع  تتعامل  اجل��م��ارك  دائ���رة  اأن  واأو���ش��ح 
الطرود الريدية ذات القيمة الأقل من 100 دينار 
ر�شوما  وت�شتويف  الإلكرتونية  املن�شة  خال  من 
يرتاوح  التي  ال�شلعة  فيما  معينة،  بن�شب  عليها 
ثمنها بني 50 و 100 دينار فت�شتوفى ر�شوم بدل 
من 50  الأقل  وال�شلع  دنانري،  بواقع 10  خدمات 

دينارا بواقع 5 دنانري.
اعفاءات  منحت  الريدية  الطرود  اأن  وبني 
ال�شمويل  ال�شريبي  العبء  ي�شل  فيما  �شريبية، 
التقليدين بخا�شة من  التجار وامل�شتوردين  على 
لاأحذية،  باملئة  و65  باملئة   55 مبقدار  اللب�شة 
بخ�شو�س  والعدالة  ال��ت��وازن  بتحقيق  مطالبا 
ال�شنفني  بني  التباين  وازالة  ال�شريبية  العباء 

من التجارة.
واكد ان ال�شغوط القت�شادية التي متر على 
القت�شاد الوطني باملرحلة احلالية جراء جائحة 
كورونا ويف ظل تراجع القوة ال�شرائية، بات من 
النكما�س،  حالة  تعمق  قرارات  اية  وقف  املوؤكد 
والتوجه نحو اجراءات ت�شاعد يف انعا�ص الن�شاط 
على  ينعك�س  مب��ا  املحلية  بال�شوق  ال��ت��ج��اري 

خمتلف القطاعات القت�شادية.
الباب  ت��رك  ع��دم  �شرورة  على  ع��ان  و�شدد 
مفتوحا للبيع الإلكرتوين من دون �شوابط حقيقية 
اجلمركية  والر�شوم  بال�شرائب  امل�شاواة  اأقلها 

اأن  لتحقيق العدالة وامل�شاواة بني التجار، مبينا 
اإجمايل ال�شرائب والر�شوم اجلمركية التي يدفعها 

قطاع الألب�شة والأحذية التقليدي.
باأهمية  توؤمن  عمان  جت��ارة  غرفة  اأن  واك��د 
عامليا  واقعا  باتت  التي  الإلكرتونية  التجارة 
بهذا  واخلدمي  التجاري  القطاع  توجهات  وتدعم 

اخل�شو�س.
العاملة  الجنبية  ال�شركات  اأن  اإل��ى  ولفت 
التجارة  من  الأول  امل�شتفيد  هي  اململكة  خ��ارج 
ح�شاب  على  الريدية،  الطرود  عر  جتري  التي 
تدفع  التي  العاملية  والوكالت  املحلية  ال�شركات 
الب�شائع  ر�شوما و�شرائب على م�شتورداتها من 
اإلى جانب نفقات عالية وتكاليف ت�شغيلية كاأجور 

املحال ورواتب املوظفني وغريها.
هو  والحذية  اللب�شة  قطاع  اأن  عان  وبني 
الريدي،  ال��ط��رود  جت��ارة  من  الك��ر  املت�شرر 
خ���ال ال�����ش��ن��وات الخ�����رية ح��ي��ث ت��راج��ع��ت 
م�شتورداته بن�شبة و�شلت الى 35 باملئة ما ادى 
لنخفا�س املبيعات باملجمل، م�شريا اإلى اأن غرفة 
بالر�شوم  التباين  جتارة ترف�س البقاء على هذا 
التي  وتلك  التقليدية  التجارة  بني  وال�شرائب 
وا�شتغالها  الريدية  الطرود  خال  من  جتري 
لا�شتفادة  داعيا  �شخ�شية،  امتعة  انها  بالدعاء 

من جتارب الدول املحيطة ملعاجلة هذه الق�شية.

ية يد� يدة عىل الطرود ال�جر� د� تطالب �جضوا�جط �ج ارة عمان � ت�ج �
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